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Moje skúsenosti v 

Národnosocialistické podzemie 

v Nemecku v 70. rokoch 20. storočia 
  

Gerhard Lauck 
    

Pokračovanie z predchádzajúceho čísla 
  

   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.  Vytiah-
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ne zápisník.  A zapíše si kontaktnú adresu.  O niekoľko týždňov neskôr príde do 

Lincolnu žiadosť.  Autor píše, že na tomto mieste videl jednu z našich nálepiek s 

hákovým krížom! 

  

   Zúčastňujem sa na vianočnom večierku provinčnej pobočky nacionalistickej 

politickej 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. 

    

   Na vlakovej stanici počujem, ako niekto kričí moje meno.  A tuším, že je to pol-

ícia.  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 

kamarátov." 

  

   Zúčastňujem sa na stretnutí nacionalistickej politickej strany.  A všimnem si 

veľmi krásnu mladú ženu.   
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   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! 
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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! 

  

   "Americký neonacistický vodca Gary Lauck včera s pľuvaním na nemeckú 

justíciu vyšiel zo súdnej siene v Hamburgu, aby nastúpil na štvorročný trest 

odňatia slobody za vývoz rasistickej propagandy...´Boj pokračuje´, kričal v 

nemčine, keď ho odvádzali.  "Ani národní socialisti, ani komunisti sa nikdy ne-

odvážili uniesť amerického občana." - Independent (Londýn), 23. augusta 1996    

  

   "Rozsudok sa opiera o veľmi pochybný právny základ.  Obvinený nebol 

odsúdený za to, čo urobil, ale len za to, čo povedal prostredníctvom NS 

Kampfruf.  Ak by bol Lauck potrestaný za dovoz srpu a kladiva namiesto háko-

vého kríža, potom by sa jeho súčasní kritici sťažovali na cenzúru." - die 

tageszeitung, 23. augusta 1996 

  

   "Jeho vydanie, súdny proces a odsúdenie sa považujú za medzinárodný právny 

precedens.  Jeho zatknutie v Dánsku, ktoré má liberálne zákony o politických ma-

teriáloch a pornografii, nasledovalo až po silnom tlaku Nemecka a sťažnosti, že 

porušuje dánsky zákon o rasovom podnecovaní.  Hoci Lauck počas väčšiny sú-

dneho procesu mlčal, jeho právnik Hans-Otto Sieg tvrdil, že nemôže byť súdený 

v Nemecku za publikovanie materiálu v Amerike." - The Times (Spojené krá-

ľovstvo), 23. augusta 1996 

  

   "Bolo to prvýkrát, čo Dánsko, ktoré má v tejto oblasti liberálne zákony, vydalo 

neonacistu." - Berliner Zeitung, 23. augusta 1996 

  

   "Regionálny riaditeľ Ligy proti hanobeniu v meste Omaha v štáte Neb. 

povedal, že je s rozsudkom spokojný, ale obáva sa budúcnosti.  

   "Mohlo by to posilniť jeho status mučeníka, najmä v Európe, kde je jeho vplyv 

najsilnejší," povedal Bob Wolfson.  "Dáva mu to bojové šrámy a v určitých 

kruhoch to potrebuje.  Nepredpokladám, že by ho návšteva nemeckého 

väzenského systému odradila." - Associated Press, Hamburg, 23. augusta 1996 
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