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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 
  

   Когато минавам покрай посолството на Съветския съюз в Източен Берлин, 
веднага виждам, че то е твърде добре охранявано.  Но все пак успявам да 
сложа стикери на няколко пресечки разстояние.   
   На връщане залепих стикер със свастика отстрани на движещия се влак.  
Само на 25 сантиметра от главата на полицай от комунистическата зона!  
(Той гледа в противоположната посока.) Правя снимка със стикера на преден 
план и с униформената му фуражка на заден. 
   За съжаление нито една от снимките, които правя в комунистическата 
зона, не се получава.  (Бях използвал много евтин фотоапарат.) 
   Други снимки в западната зона се получават добре.  На една от тях се 
вижда нашият стикер със свастика на входа на консулството на 
комунистическата зона (ДДР).    
   Друг стикер със свастика украсява входа на полицейски участък.   
   Върху комунистическите плакати често се поставят стикери със свастики. 
   След като поставям стикер със свастика на входа на главната гара в 
Хамбург, минавам през улицата.  Сядам на пейката на автобусната спирка.  
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И гледам.  Скоро един мъж спира.  Поглежда към стикера със свастика.  
Изважда бележник.  И записва адреса за връзка.  Няколко седмици по-късно 
в Линкълн пристига запитване.  Авторът пише, че е видял един от нашите 
стикери със свастика на това място! 
  
   Участвам в коледното парти на провинциалния клон на 
националистическа политическа партия.   
   Един от гостите ме пита: "Вие ли сте Герхард Лаук?"  
   Отговарям: "Чух, че е бил депортиран."   
   Другарите, които седят до мен, се усмихват. 
   Един от тях излиза навън да пуши.  Когато се връща, той има забавна 
история.   
   На вратата на залата беше дошъл още един другар.  И каза, че полицията 
го е посетила.  Търсели Герхард.   
   Този новопристигнал другар попита другия: "Знаеш ли къде е Герхард?" 
   Отговорът: "Да, той е вътре.  Пие кафе." 
   Между другото, малкият син на този другар се казва "Адолф". 
  
   Това е посред нощ.  Аз спя непробудно.  Изведнъж се събуждам от силно 
почукване на вратата.  И вик: "Polizei!" ("Полиция!") 
   Дочувам разговор.   
   Полицията е в съседната стая.   
   Вероятно полицията ме търси.  Просто са отишли в грешната стая. 
   Помислих си, че имам няколко минути, за да се облека и да изляза през 
прозореца.  Без багаж.   
   За щастие слабият разговор продължава по-дълго.  Разбирам, че полицията 
е отишла в правилната стая.  Търсили са някой друг.  Този път. 
    
   На гарата чувам някой да крещи името ми.  Подозирам, че е от полицията.  
Затова продължавам да вървя. Един мъж тича към мен.  Усмихва се.  Другар! 
  
   Следваме друг автомобил.  Която кара с превишена скорост.  И 
следователно рискуваме да привлечем вниманието на полицията. 
   Коментарите на моя шофьор:  "Понякога си мисля, че трябваше да 
разстрелям всички за некомпетентност.  А след това да застрелям себе си за 
това, че съм застрелял всичките ни другари." 
  
   Присъствам на събрание на националистическа политическа партия.  И 
забелязвам една много красива млада жена.   
   Другарят, който стои до мен, ми предлага да се представя.  Но аз трябва да 
замина на следващия ден.  Затова му предлагам да го направи.   Много 
години по-късно го срещам случайно.   И научавам, че той се е оженил за 
нея! 
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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! 
  

   "С предизвикателство към германската съдебна система американският 
неонацистки лидер Гари Лаук излезе вчера от съдебната зала в Хамбург, за 
да започне изпълнението на присъдата си от четири години затвор за 
разпространение на расистка пропаганда... "Борбата продължава", извика 
той на немски, докато го извеждаха.  Нито националсоциалистите, нито 
комунистите някога са се осмелявали да отвлекат американски гражданин." - 
Independent (Лондон), 23 август 1996 г.    

  
   "Присъдата почива на много съмнителна правна основа.  Обвиняемият не 

е осъден за това, което е извършил, а само за това, което е казал чрез NS 
Kampfruf.  Ако Лаук беше наказан за това, че е внесъл сърп и чук вместо 
свастика, тогава сегашните му критици щяха да се оплакват от цензура". - 
die tageszeitung, 23 август 1996 г. 

  
   "Екстрадирането, съдебният процес и присъдата му се разглеждат като 

международни правни прецеденти.  Арестът му в Дания, която има 
либерални закони за политическите материали и порнографията, е извършен 
само след силен натиск от страна на Германия и жалба, че той нарушава 
датския закон за подстрекаване към расова дискриминация.  Въпреки че 
през по-голямата част от процеса Лаук мълчеше, адвокатът му Ханс-Отто 
Зиг заяви, че не може да бъде съден в Германия за публикуване на 
материали в Америка." - The Times (Обединено кралство), 23 август 1996 г. 

  
   "За първи път Дания, която има либерални закони в тази област, 

екстрадира неонацист." - Berliner Zeitung, 23 август 1996 г. 
  
   "В Омаха, щата Небраска, регионалният директор на Лигата за борба с 

дефамацията заяви, че е доволен от присъдата, но е загрижен за бъдещето.  
   "Това може да му даде тласък в статута на мъченик, особено в Европа, 

където влиянието му е най-силно", казва Боб Уолфсън.  "Това му дава белези 
от битки, а в определени кръгове той има нужда от това.  Не очаквам, че 
посещението в германския затвор ще го възпре." - Асошиейтед прес, 
Хамбург, 23 август 1996 г. 
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