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Моите преживявания в 

Националсоциалистически 

ъндърграунд 

в Германия през 70-те години на 

миналия век 
  

от Герхард Лаук 
    

Продължение от предишния брой 

  
   Почуквам на вратата на апартамента.  Отваря я тъмнокос мъж.  Той се 

усмихва.  Поставя ръце на раменете ми.  И ме целува по чека. 

   Възкликвам: "Добре, че знам, че сте французин.   Иначе щях да те ударя в 

носа!" 

   И двамата се смеем. 

   След това се запознавам със съпругата му.  И котка. (По-късно котката 

открадва чифт чорапи от куфара ми.  Връща го при следващото ми 

посещение.) 

    Този ветеран от френската дивизия на Waffen-SS "Карл Велики" се е 

сражавал в битката при Берлин.  Той има много интересни истории! 

    След войната се присъединява към Френския чуждестранен легион.  

Сражава се в Алжир.  Присъединява се към въстанието на ОАС.   Бяга в 
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Германия.   

   Телефонът звъни.  Той отговаря.  Кратък разговор.   

   Той обяснява:  "Това беше един другар.  Полицията идва.  Имаме време да 

допием тази чаша вино.  Но след това трябва да си тръгнем."       

   Ние го правим.  След това отиваме в близката таверна.  Тя е собственост 

на друг другар. Прекарваме там няколко часа.  Разговорът ни шокира друг 

гост.  Но никой не се обажда в полицията. 

   Друг път ми подава малък лист.  На него има необичайни символи.  Казва 

ми да го запазя.  Но не обяснява значението му.  И аз не питам.   

  

   Голяма чест! Поканен съм в дома на легендарния ас от "Щука" полковник 

Ханс-Улрих Рудел. (Половин век по-късно все още помня адреса.) 

   Рудел изпълнява над 2000 бойни полета.  Унищожил е 500-600 танка.  

Потопил е един боен кораб и един крайцер.  Бил е най-награждаваният 

германски войник през Втората световна война.  (Хитлер е изработил 

специален медал само за него.) 

   Рудел остава верен националсоциалист и след войната. 

   Когато влизам в дома му, виждам медалите му във витрина на стената. 

   Малкият му син иска да се повози на прасенце.  С удоволствие му я давам.   

   Този фен на Тарзан ми отмъкна химикалката и я скри в клетка за хамстери.  

Но майка му я намира и ми я връща. 

   Докато с Рудел вървим по планинска пътека, той ме пита дали се 

страхувам от височини.  Този въпрос ме озадачава.  После поглеждам 

настрани.  И виждам стръмна скала точно зад храстите! 

   Казва, че понякога му се иска да има коси очи.  Защото японците имат по-

голямо уважение към войниците си. 

   С Рудел сме съгласни, че Хитлер е бил твърде хуманен.  Той коментира: "В 

противен случай щяхме да спечелим войната". 

   В дома му пием чай със съпругата и тъщата му.  Всички те са верни 

националсоциалисти! 

  

      Ото Рихс ми подава екземпляр от списание DER LANDSER.  В този брой 

се описва как е станал един от малкото наборни войници, наградени с 

Рицарски кръст към Железния кръст.   

   Самостоятелно.  Ранен.  Управлява повредено противотанково оръдие.  

Унищожава десет руски танка.   

   Сега е шофьор на такси.  Има домашен любимец - боа констриктор.  И е 

активен член на националсоциалистическото движение.  
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Откъси от медиите 
  

Похвалите от приятелите ни ни дават кураж.  Признанието от страна 

на враговете ни обаче е още по-убедително доказателство за нашата 

ефективност.  То със сигурност е също толкова искрено, но не е толкова 

пристрастно в наша полза.  И следователно е още по-убедително! 

  

   "Главният прокурор ме помоли да дам показания.  В писмото Лаук беше 

описан като "лидер на NSDAP/AO".  Държавата му дава тази титла!  

НСДАП/АО е официално призната.  Тя е приета като организация - въпреки 

че е забранена в Германия". - Бившият VS-информатор Петер Шулц в 

интервю за "Тагесцайтунг", 8 май 1996 г.    

  

   "(Говорителят на германското правителство) Вулф заяви, че някои 

доказателства срещу Лаук са събрани чрез разрешено от съда подслушване 

на трансатлантически телефонни разговори, проведени от Германия до пет 

номера в Небраска, за които се предполага, че са свързани с организацията 

на Лаук." - Вашингтон Пост, 9 май 1996 г. 

  

   "Лаук, един от най-големите производители на НС-материали в света, е 

смятан за ключова фигура в международната неонацистка сцена." - 

Süddeutsche Zeitung, 10 май 1996 г.  

  

   "Процесът се разглежда от германските следователи като кулминация на 

20-годишна кампания за спиране на дейността на г-н Лаук... 

   "Според разследващите публикацията на г-н Лаук, NS Kampfruf, или 

Националсоциалистически боен вик, излиза на всеки два месеца на 10 

езика.  Около 20 000 броя се изпращат на адреси по целия свят, основно в 

Германия... 

   "...и играе важна роля в снабдяването на германските групировки с 

пропагандни материали, които те биха могли да произвеждат само с голям 

риск в тази страна.  Гари Лаук е основният доставчик на писма с омраза в 

Германия - казва равинът Абрахам Купър от Центъра "Симон Визентал" в 

Лос Анджелис, който наблюдава неонацистките групи." - The New York 

Times, 10 май 1996 г. 

  

   "Прокурорът заяви, че по-голямата част от конфискуваните пронацистки 

материали идват от Съединените щати и че Лаук е бил основният им 
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разпространител." - Омаха Уърлд-Уорлд, 20 август 1996 г. 
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