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#1027                                                                                                                                      20.11.2022 (133) 

Моите преживявания в 

Националсоциалистически 

ъндърграунд 

в Германия през 70-те години на 

миналия век 
  

от Герхард Лаук 
    

Продължение от предишния брой 

  
   Произнасям кратка реч на среща, на която присъстват националисти от 

няколко европейски държави. 

   По стечение на обстоятелствата след това се срещам с други участници в 

голяма бирария.  Един от тях е в следвоенното германско Луфтвафе.  (През 

следващите няколко години той ни изпраща дарение всеки път, когато 

подразделението му тренира в САЩ.) 

  Няколко души, сред които и испанци, се отправят към Фелдхернхале.  

Заставаме точно на мястото, където някога е стояла паметната плоча на 

мъчениците от 9 ноември 1923 г.  Вдигаме ръце в поздрава на Хитлер.   И 

пеем Horst Wessel Lied. 

   Хората, които минават покрай него, се усмихват. 
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   Трима другари искат да изпеят една песен.  Но всеки знае различен текст.  

Старият щурмовак знае националсоциалистическия текст.  Другарят, който е 

избягал от комунистическата зона, знае текста на Volksarmee.  Аз знам 

текста на Бундесвера.  (Бях запомнил текста на гърба на една плоча.)  

  

   С един другар седим около кухненската му маса.  На вратата се звъни.  Той 

отива до вратата и се връща с един приятел.  Ние тримата сядаме около 

масата.  Другарят ми ни представя. 

   "Герхард, това е моят приятел Х. Той е началник на полицията." 

   "Х, това на Герхард Лаук.  Той е ръководител на NSDAP/AO." 

    Изненадан съм и шокиран.  "Х" е също толкова изненадан.   

   "X" скача.   

   И ми подава ръка! 

  

   Седя с един другар в дома му.  На вратата се звъни.  Пощальонът донася 

пакет.  Няколко седмици по-рано колегите ми го бяха изпратили по 

наземната поща.  Той съдържа няколко от нашите нови големи плакати със 

свастика "DIN-A2" - приблизително 17 x 22 инча. 

   По-късно окачвам един от тези големи плакати на прозореца, докато 

влакът минава през гарата в Магдебург, в комунистическата зона.   

   От опит знаех, че влакът спира малко преди да стигне до гарата.  По време 

на това спиране бързо поставих плаката пред прозореца на банята.  След 

това побързах да се кача в следващия вагон.  Изкарах главата си през 

прозореца.  И видях как плакатът се полюшва на вятъра, докато минавахме 

през гарата, която беше пълна с хора.  

   Този вид плакат по-късно се използва за мащабна пропагандна акция.  Те 

се поставят на надлезите на аутобана.  Участък от аутобана в Рур е затворен 

за няколко часа, докато властите ги премахнат. 

  

   Седя с един другар в дома му.  Телефонът звъни.   Негов роднина казва, че 

в новините има съобщение за американски националсоциалист в Хамбург, 

който е бил депортиран.  Няколко дни по-рано бях в Хамбург.  Има ли 

връзка? 

   Решавам да се върна в Хамбург и да разбера.  По пътя си купувам вестник 

и виждам статия с моята снимка.  В заглавието се твърди, че съм "изчезнал 

безследно". 

   В Хамбург питам един другар.  Той казва, че съм се появил на първите 

страници на "Хамбургер Моргенпост".   

   Бях произнесъл реч на частно събрание.  След като събранието беше 
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официално закрито от организатора, аз се съгласих да се снимам с няколко 

другари.  Пред знамето със свастика.  Тази снимка се появи в ежедневния 

вестник. 

   Консултирам се с адвокат.  Той е бил един от адвокатите на защитата по 

време на печално известния Нюрнбергски трибунал. 

   Така или иначе планирам скоро да напусна Германия.  Но искам да се 

възползвам от тази възможност.  Затова обявяваме плана ми да изнеса реч на 

тема защо не признавам заповедта си за депортиране.  Това обявление 

включва мястото и часа.   

   Естествено, знаем, че няма да мога да произнеса тази реч.  Затова правя 

запис на касета.  Този запис ще бъде пуснат на срещата. 

   Когато пристигам на мястото, виждам, че разполагам с повече хора, 

отколкото полицията.  Те не очакваха, че действително ще се появя.   Най-

големият ми бодигард е по-голям от най-големия им колега.  Моето момче се 

усмихва, сякаш иска да каже: "Мога ли да го убия сега, шефе?"  Вместо да 

ме арестуват, полицаите ме ПОКАНВАТ да ги придружа.  Аз се съгласявам.   

   В полицейския участък им показвам самолетния си билет.  Исландски 

авиолинии.  От Люксембург до Чикаго.  Излитане на следващата сутрин.  

Обяснявам, че вече съм проверил всички възможности за пътуване.  

Единственият начин да осъществя този полет е да тръгна от Хамбург с влак 

след 45 минути.  Полицията ме ескортира до гарата в Хамбург.  Един 

полицай се качва с мен във влака.   Но той слиза от влака, когато той стига 

до последната гара в Хамбург.   Оттам нататък съм сам.  

   Месеци по-късно, вече в САЩ, прочетох статия за това в бюлетина на 

западноберлинския клон на Източноберлинската комунистическа партия (!).  

В нея лъжливо се твърди, че все още съм в Германия. 

  

   Пералнята е усложнение, защото рядко се задържам достатъчно дълго на 

едно място. Решението ми е да подкупвам съпругите на другарите си с 

мозелско вино или фленсбургски ром.  

   Един път се опитвам да транспортирам твърде много.  И счупих пантата на 

куфара си. 

  

   След като прекарах една нощ в дома на много привлекателна другарка, с 

нетърпение очаквах втората.   

   За съжаление нашият служител по сигурността смята, че е твърде опасно 

да прекарам повече от една нощ на едно и също място.   

   Естествено, много съм разочарована! 
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   Друг път съм настанен при една по-възрастна, но все още привлекателна 

другарка.  Тя се усмихва и ме уверява, че няма да ме насилва.  

   За съжаление, не успявам да отговоря, че не бих имал нищо против. 

   На следващия ден посещаваме една вдовица от СС.  Тя ми дава красива 

цветна снимка на Адолф Хитлер.  Тя е била изрязана от следвоенен (!) 

немски вестник.  
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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! 

  

   "Но германските федерални следователи отдавна обвиняват г-н Лаук в 

ръководене на контрабандна операция, която е донесла забранени брошури, 

знамена, книги и стикери на неонацисткото движение в Германия." 

   "С присъдата от четвъртък приключва продължилото десетилетие 

издирване на г-н Лаук от германските власти, който според тях е една от 

движещите сили за възраждането на нацистката идеология в Германия след 

падането на Берлинската стена през 1989 г... 

   "Вестникът на г-н Лаук, NS Kampfruf или "Националсоциалистически 

боен вик", е бил четен от около 10 000 германци, твърдят прокурорите... 

   "В мемоарите си, Fuehrer-Ex, г-н Хаселбах казва за г-н Лаук: "Той е 

източникът на почти цялата неонацистка пропаганда, залепена по стените и 

прозорците от Берлин до Сао Паоло." - The Dallas Morning Star, 23 август 

1996 г. 

  

   "Лаук разполагаше с добре смазана пропагандна машина, 

усъвършенствана в продължение на повече от 20 години", заяви пред съда 

председателят на съда Гюнтер Бертрам.  "Той е създал пропагандно оръдие и 

го е изстрелял към Германия." - The Washington Post, 23 август 1996 г. 

  

   "Съдът значително ограничи материалите, които бяха представени по 

делото.  По-голямата част от тоновете пропаганда, които Лаук е внасял в 

Германия по конспиративен път в продължение на двадесет години, 

попаднаха под ударите на давностния срок... 

   "Въпреки това Лаук е определян от експертите на НС като най-значимия 

неонацист в света в момента." - Süddeutsche Zeitung, 23 август 1996 г.   

  

   "Дори американецът да беше получил пет години - като се има предвид 

агитацията му, престъпната му енергия, ролята му в международната мрежа 

на неонацистите, това нямаше да е толкова много, колкото заслужава такава 

фигура." - Der Tagesspiegel, 23 август 1996 г.  
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