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Moje skúsenosti v 
Národnosocialistické podzemie 

v Nemecku v 70. rokoch 20. storočia 
  

Gerhard Lauck 
    

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla 
  
   Sedím so súdruhom v jeho dome.  Zazvoní zvonček.  Poštár doručuje balík.  
Moji spolupracovníci ho pred niekoľkými týždňami poslali pozemnou poštou.  
Obsahuje niekoľko našich nových veľkých plagátov "DIN-A2" - približne 17 x 22 
palcov - s hákovým krížom. 
   Neskôr som si jeden z týchto veľkých plagátov zavesil na okno, keď vlak pre-
chádzal cez železničnú stanicu v Magdeburgu v komunistickej zóne.   
   Zo skúsenosti som vedel, že vlak zastaví krátko pred príchodom do stanice.  
Počas tejto zastávky som rýchlo umiestnil plagát za okno kúpeľne.  Potom som sa 
ponáhľal do ďalšieho vozňa.  Vystrčil som hlavu z okna.  A videla som, ako plagát 
plandá vo vetre, keď sme prechádzali stanicou, ktorá bola plná ľudí.  
   Tento druh plagátu sa neskôr používa na rozsiahlu propagandistickú akciu.  
Umiestňujú sa na diaľničných nadjazdoch.  Úsek diaľnice Autobahn v Porúrí je na 
niekoľko hodín uzavretý, kým ich úrady odstránia. 
  
   Sedím so súdruhom v jeho dome.  Zazvoní telefón.   Jeho príbuzný hovorí, že v 
správach je správa o americkom národnom socialistovi v Hamburgu, ktorého de-
portovali.  Pár dní predtým som bol v Hamburgu.  Je v tom nejaká súvislosť? 
   Rozhodol som sa vrátiť do Hamburgu a zistiť to.  Cestou si kupujem noviny a 
vidím článok s mojou fotografiou.  Titulok tvrdí, že som "zmizol bez stopy". 
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   V Hamburgu sa pýtam súdruha.  Hovorí, že som sa dostal na titulku Hamburger 
Morgenpost.   
   Predniesol som prejav na súkromnom stretnutí.  Po oficiálnom ukončení 
zhromaždenia organizátorom som súhlasil, že sa nechám odfotografovať s 
niekoľkými súdruhmi.  Pred vlajkou s hákovým krížom.  Táto fotografia sa objavi-
la v denníku. 
   Radím sa s právnikom.  Bol jedným z obhajcov na neslávne známom Norimber-
skom tribunáli. 
   Aj tak plánujem čoskoro opustiť Nemecko.  Ale chcem využiť túto príležitosť.  
Preto oznamujeme môj plán predniesť prejav s témou, prečo neuznávam príkaz na 
deportáciu.  Toto oznámenie obsahuje miesto a čas.   
   Prirodzene, vieme, že tento prejav nebudem môcť predniesť.  Preto som urobil 
kazetovú nahrávku.  Táto nahrávka sa bude prehrávať na stretnutí. 
   Keď som prišiel na miesto, zistil som, že mám viac "ľudí" ako polícia.  Ne-
očakávali, že sa skutočne objavím.   Môj najväčší ochrankár je väčší ako ich 
najväčší kolega.  Môj chlapec sa usmieva, akoby chcel povedať: "Môžem ho teraz 
zabiť, šéfe?"  Namiesto toho, aby ma zatkli, ma polícia POŽIADA, aby som ich 
sprevádzal.  Súhlasím.   
   Na policajnej stanici som im ukázal letenku.  Icelandic Airlines.  Z Luxemburgu 
do Chicaga.  Odlet na druhý deň ráno.  Vysvetľujem, že som si už overil všetky 
možnosti cestovania.  Jediný spôsob, ako môžem stihnúť tento let, je odísť z Ham-
burgu vlakom za 45 minút.  Polícia ma eskortuje na hamburskú železničnú stanicu.  
Do vlaku so mnou nastupuje policajt.   Vystúpi však, keď vlak dorazí do poslednej 
stanice v Hamburgu.   Odtiaľto som sám.  
   O niekoľko mesiacov neskôr, už v USA, som si o tom prečítal článok v bulletine 
západoberlínskej pobočky východoberlínskej komunistickej strany (!).  Falošne sa 
v ňom tvrdilo, že som stále v Nemecku. 
  
   Pranie je komplikácia, pretože málokedy sa zdržím na jednom mieste dostatočne 
dlho. Mojím riešením je podplácať manželky súdruhov buď moselským vínom, 
alebo flensburským rumom.  
   Raz sa snažím prepravovať príliš veľa.  A zlomil som si pánt na kufri. 
  
   Po jednej noci strávenej v dome veľmi atraktívnej súdružky sa veľmi teším na 
druhú noc.   
   Bohužiaľ, náš bezpečnostný pracovník si myslí, že je príliš nebezpečné, aby som 
na tom istom mieste strávil viac ako jednu noc.   
   Samozrejme, som veľmi sklamaný! 
  
   Inokedy som ubytovaný so staršou, ale stále atraktívnou súdružkou.  Usmieva sa 
a ubezpečuje ma, že ma nebude obťažovať.  
   Žiaľ, nedokážem odpovedať, že by mi to nevadilo. 
   Nasledujúci deň navštívime vdovu po esesákovi.  Dáva mi krásnu farebnú foto-
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grafiu Adolfa Hitlera.  Bola vystrihnutá z povojnových (!) nemeckých novín.  
  
   Keď idem okolo veľvyslanectva Sovietskeho zväzu vo východnom Berlíne, 
hneď vidím, že je príliš dobre strážené.  Ale podarí sa mi nalepiť nálepky o 
niekoľko blokov ďalej.   
   Na spiatočnej ceste som na bok idúceho vlaku nalepil nálepku s hákovým krí-
žom.  Len 25 centimetrov (12 palcov) od hlavy policajta z komunistickej zóny!  
(Pozerá sa opačným smerom.) Odfotografoval som sa s nálepkou v popredí a jeho 
uniformnou čiapkou v pozadí. 
   Nanešťastie, žiadna z fotografií, ktoré som urobil v komunistickej zóne, nevyšla.  
(Použil som veľmi lacný fotoaparát.) 
   Ostatné fotografie v západnej zóne sú v poriadku.  Na jednej je vidieť našu 
nálepku s hákovým krížom na vchode do konzulátu komunistickej zóny (DDR).    
   Ďalšia nálepka s hákovým krížom zdobí vchod na policajnú stanicu.   
   Na komunistické plagáty sa často lepia nálepky so svastikou. 
   Po nalepení nálepky s hákovým krížom na vchod hlavnej železničnej stanice v 
Hamburgu prechádzam cez ulicu.  Sadnem si na lavičku na autobusovej zastávke.  
A pozerám sa.  Onedlho zastaví muž.  Pozrie sa na nálepku so svastikou.  Vytiahne 
zápisník.  A zapíše si kontaktnú adresu.  O niekoľko týždňov neskôr príde do Lin-
colnu žiadosť.  Autor píše, že na tomto mieste videl jednu z našich nálepiek s 
hákovým krížom! 
  
   Zúčastňujem sa na vianočnom večierku provinčnej pobočky nacionalistickej pol-
itickej strany.   
   Jeden z hostí sa ma opýta: "Vy ste Gerhard Lauck?"  
   Odpovedám: "Počul som, že ho deportovali."   
   Súdruhovia sediaci vedľa mňa sa usmievajú. 
   Jeden z nich ide von fajčiť.  Keď sa vráti, má zábavnú príhodu.   
   Vo dverách haly sa objavil ďalší kamarát.  A povedal, že ho navštívila polícia.  
Hľadali Gerharda.   
   Tento novopríchodzí súdruh sa opýtal druhého: "Vieš, kde je Gerhard?" 
   Odpoveď: Odpoveď: "Áno, je vo vnútri.  Pije kávu." 
   Mimochodom, malý syn tohto súdruha sa volá Adolf. 
  
   Je stred noci.  Spím tvrdým spánkom.  Zrazu ma prebudí hlasné klopanie na 
dvere.  A výkrik: "Polizei!" ("Polícia!") 
   Slabo počujem rozhovor.   
   Polícia je v izbe vedľa mojej.   
   Pravdepodobne ma chce polícia.  Jednoducho išli do nesprávnej izby. 
   Pomyslím si, že mám pár minút na to, aby som sa obliekla a vyliezla von ok-
nom.  Bez batožiny.   
   Našťastie slabý rozhovor trvá dlhšie.  Uvedomím si, že polícia išla do správnej 
miestnosti.  Chceli niekoho iného.  Tentoraz. 
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   Na vlakovej stanici počujem, ako niekto kričí moje meno.  A tuším, že je to polí-
cia.  Tak pokračujem v chôdzi. Pribehne ku mne muž.  Usmieva sa.  Súdruh! 
  
   Sledujeme ďalšie auto.  Ktoré prekračuje rýchlosť.  A teda hrozí, že na seba 
upútame pozornosť polície. 
   Môj vodič komentuje:  "Niekedy si myslím, že by som mal všetkých zastreliť za 
neschopnosť.  A potom zastreliť seba za to, že som zastrelil všetkých našich kama-
rátov." 
  
   Zúčastňujem sa na stretnutí nacionalistickej politickej strany.  A všimnem si 
veľmi krásnu mladú ženu.   
   Súdruh, ktorý stojí vedľa mňa, mi navrhne, aby som sa predstavil.  Ale na druhý 
deň musím odísť.  Navrhujem mu teda, aby to urobil.   O mnoho rokov neskôr ho 
náhodne stretávam.   A dozvedám sa, že sa s ňou oženil! 
  
   Je prvý deň mojej prvej štátom platenej dovolenky.  Jeden z personálu luxusného 
hotela sa ma pýta, či fajčím.  Odpovedám, že nie.  Usmeje sa a povie: "Ani hašiš?"  
Pokrútim hlavou. 
  Ďalší zamestnanec ma odprevadí do mojej súkromnej izby.  Zdá sa, že je 
prekvapený a pýta sa: "Prečo ste tu vy?"   
   Keď mu niečo naznačím, zvolá. "Ach, tých 20 000 nálepiek s hákovým krížom!  
Čítal som o tom v novinách." 
   Čoskoro sa všetci zamestnanci dozvedeli o mojom štatúte celebrity.   
   Oslovujú ma "Herr Lauck". 
   V mojej súkromnej izbe ma navštevujú zamestnanci z iných častí hotela.   
   Neskôr moju izbu zdobí malý transparent s hákovým krížom, ktorý mi poslal sú-
druh z Argentíny. 
   Počas pobytu som napísal krátku brožúrku v nemčine o NSDAP/AO. 
   Po niekoľkých mesiacoch ma preložili do iného luxusného hotela.  Personál je tu 
menej sympatický.  Dokonca mi skonfiškovali môj argentínsky transparent s 
hákovým krížom.  (Pri odchode mi ho vrátia.) 
   Tento hotel ponúka spoločnú hodinu.  Všetci hostia sú pozvaní do veľkej miest-
nosti s televízorom.   
   Keď sa pošta rozdá, iný hosť sa spýta personálu, prečo som dostal všetku poštu.  
Personál odpovedá, že som nedostal všetku poštu.  Dostal som len MOJU poštu.  
(Dostal som viac pošty ako všetci ostatní spolu.)  
  Jedného dňa sa na mňa pozrel jeden z hráčov pri inom stole a spýtal sa ma: 
"Mord?" ("Vražda?") 
   Usmejem sa a pokrútim hlavou.    
   Po 4 a pol mesiacoch sa moja dovolenka končí.   
   Najskôr však prebehne politický proces.   
   V jednej chvíli zostávam sám v miestnosti na druhom poschodí budovy súdu.  
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Som v pokušení vyliezť otvoreným oknom, ale neurobím to.  
   Počas súdneho procesu ma môj advokát označil za "civilizovaného Stredoeuró-
pana, hoci sa narodil v Amerike". 
   Keď sudca spieva hymnu Hitlerjugend, myslím, že trest bude mierny.   
   O niekoľko dní neskôr sa prechádzam po hotelovom nádvorí.  Známy hlas 
zavolá moje meno.  Je to súdruh!  Robí na stavbe.  Ďakujem mu za možnosť 
úteku.  Ale vysvetľuje, že čoskoro aj tak odídem. 
   Keď sa vrátim do Nebrasky, po prvý raz dostanem sennú nádchu. 
   Liečba: whisky! 
  
   Keď navštevujem podzemné cely, niekedy sa ma pýtajú, či poznám konkrétnu 
osobu.  Robím hlúpeho.   
   Ak sa títo ľudia už poznajú a dôverujú si, môžu sa sami rozhodnúť, či chcú spo-
lupracovať alebo nie.   
   V každom prípade nebudem porušovať bezpečnostné opatrenia nášho bunko-
vého systému.  
   Niekedy som "varovaný" pred druhou osobou. 
   Niekedy ma pred tým druhým varujú OBA ľudia! 
   Myslím, že je to len konflikt osobností. 
   Niekedy žartujem: Keby sa všetci stretli, asi by sa navzájom zabili! 
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  Zábava pod hákovým krí-
žom 

  

Národnosocialistický aktivizmus má aj svetlejšie chvíle! Tu je úryvok z 
brožúrky Gerharda Laucka "Zábava pod hákovým krížom". 
  

   Jeden priateľ mi povedal, že ho dosť nahnevalo, keď sa FBI začala vypytovať 
rodiny, priateľov, susedov a zamestnávateľov na jeho politiku. 
   Obliekol si teda celú uniformu Stormtroopera, vošiel do kancelárie agenta, 
položil si nohy na jeho stôl a povedal: "Počul som, že sa na mňa pýtate, 
(vymazané). Čo chcete vedieť?" 
  

* * * * * 
  
   Súdruhovia sa už dávno naučili, že nie je múdre parkovať svoje vozidlá pred 
straníckym sídlom cez noc. Ale nie všetci cudzinci to vedeli. A opozícia zrejme 
podcenila našu inteligenciu. 
   Jednej noci sa v centrále ozval príliš častý výkrik: "Horí!" 
   Požiar bol vlastne mimo budovy. Tridsaťmetrové plamene šľahali z dodávky za-
parkovanej priamo pred naším sídlom. 
   Nebolo to však naše vozidlo! Červení sa domnievali, že patrí nám, a podpálili 
ho. 
   Užili sme si vizuálne predstavenie a zároveň sme ľutovali skutočného majiteľa. 
Samozrejme, humor v tejto situácii sa nám nestratil. Niekto si zavtipkoval: "Marsh
-mellows, anyone?" 
  

* * * * * 
  
   Môj priateľ Gunnar sa prechádzal po kielskom prístave. Pristúpil k nemu 
komunista a snažil sa mu predať komunistické noviny. 
   Nemal rád, keď ho počas prechádzky niekto vyrušoval - a už vôbec nie červená. 
Tak jednoducho hodil komúna - noviny a všetko - do prístavu! 
   Diváci mu zatlieskali... a on pokračoval v prechádzke. 
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