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#1029                                                                                                                                     04.12.2022 (133) 

Моите преживявания в 

Националсоциалистически 

ъндърграунд 

в Германия през 70-те години на 

миналия век 
  

от Герхард Лаук 

  

Продължение от предишния брой 
    

   Това е първият ден от първата ми платена от държавата отпуска.  Един от 

служителите на луксозния хотел ме пита дали пуша.  Отговарям, че не.  Той 

се усмихва и казва: "Дори хашиш?"  Поклащам глава. 

  Друг член на персонала ме придружава до личната ми стая.  Той изглежда 

изненадан и пита: "Защо сте тук?"   

   Когато му намеквам, той възкликва. "О, 20 000 стикера със свастика!  

Четох за това във вестника." 

   Скоро целият персонал е наясно със статута ми на знаменитост.   

   Обръщат се към мен с "господин Лаук". 

   Персоналът от другите крила на хотела ме посещава в личната ми стая.   

   По-късно стаята ми е украсена с малко знаме със свастика, изпратено от 

другар в Аржентина. 
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   По време на престоя си пиша кратка брошура на немски език за НСДАП/

АО. 

   След няколко месеца ме преместват в друг луксозен хотел.  Персоналът 

тук не е толкова благосклонен.  Дори конфискуват аржентинското ми знаме 

със свастика.  (Връщат ми го, когато си тръгвам.) 

   Този хотел предлага общ час.  Всички гости са поканени в голяма стая с 

телевизор.   

   Когато пощата е разпределена, друг гост пита персонала защо съм получил 

цялата поща.  Персоналът отговаря, че не съм получил ВСИЧКАТА поща.  

Получих само моята поща.  (Аз получих повече поща от всички останали 

заедно.)  

  Един ден един от играчите на карти на друга маса ме погледна и ме попита: 

"Mord?" ("Убийство?") 

   Усмихвам се и поклащам глава.    

   След 4 месеца и половина ваканцията ми приключва.   

   Но първо има политически процес.   

   В един момент оставам сама в стая на втория етаж в сградата на съда.  

Изкушавам се да изляза през отворения прозорец, но не го правя.  

   По време на процеса адвокатът ми ме определя като "цивилизован 

централноевропеец, макар и роден в Америка". 

   Когато съдията изсвири химна на Хитлеровата младеж, смятам, че 

присъдата ще бъде снизходителна.   

   Няколко дни по-късно се разхождам в двора на хотела.  Познат глас 

извиква името ми.  Това е другар!  Работи на строежа.  Благодаря му за 

възможността за бягство.  Но обяснявам, че така или иначе скоро ще си 

тръгна. 

   Когато се завръщам в Небраска, за първи път получавам сенна хрема. 

   Лечението: уиски! 

  

   Когато посещавам подземни килии, понякога ме питат дали познавам 

определен човек.  Аз се правя на глупак.   

   Ако хората, за които става дума, вече се познават и си имат доверие, те 

могат сами да решат дали искат да работят заедно или не.   

   Така или иначе, няма да наруша мерките за сигурност на нашата клетъчна 

система.  

   Понякога ме "предупреждават" срещу другия човек. 

   Понякога и двамата ме предупреждават за другия! 

   Смятам, че това е просто личностен конфликт. 

   Понякога се шегувам: ако всички се съберат заедно, сигурно ще се 

избият! 
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   Някои другари не се доверяват на никого, докато не се напият заедно.   

   Други другари не вярват на никого, който пие твърде много.   

   В първите дни трябва да вземам това предвид при първата среща с другар.   

   По-късно това става ненужно. 

   Във всеки случай се наслаждавам на много добра немска бира и вино! 

  



5 

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! 
   

   "Какво трябва да се мисли - дали германската съдебна практика е 
компетентна по отношение на престъпление, което не е престъпление там, 
където е извършено." - Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 24 август 1996 г. 

  
   "Политиците от всички партии приветстваха присъдата.  Министърът на 

вътрешните работи Манфред Кантър заяви, че присъдата на "един от 
лидерите на международния неонацизъм и най-голям разпространител на 
жестоки расистки публикации" е "адекватен отговор" на германското 
правосъдие. - Еврейски хроники, 30 август 1996 г. 

  
   "Присъдата трябва да се счита за висока, тъй като се основава само на 

шест от 38-те обвинения... 
   "Свидетелите бяха сметнати за излишни.  Прокурорът нямаше намерение 

да разкрива структурата на НСДАП/АО вътре в Германия. Вместо това Лаук 
беше изграден като самотен престъпник и най-опасния неонацист, за да 
може след това да бъде осъден с максимален медиен ефект. 

   "Изчислението на държавата работи напълно.  Лаук беше осъден като 
единствения в света опасен и организиран неонацист.  Това е добре за 
имиджа тук и в чужбина и позволява действията срещу НСДАП/АО да 
изглеждат излишни, сякаш вкарването в затвора на уж единствения ѝ 
ръководител решава всичко.  По време на съдебния процес никой сякаш не 
забеляза, че по някакъв начин... NS Kampfruf се разпространява". - Anti-
faschistische Nachrichten, 5 септември 1996 г. 

  
   "Във Федералната република той е най-големият доставчик на материали 

за НС и неговият постоянен поток от материали в продължение на повече от 
две десетилетия създава приемственост за войнстващото младо поколение 
на НС, което се появява от 70-те години на миналия век... 

   "НСДАП/АО няма строга организационна структура, затова за властите е 
трудно да я разберат... 

   "Междувременно другарите му в Линкълн се справят с работата вместо 
него.  Благодарение на повече от двадесет години толерантност от страна на 
Федералната република германската неонацистка сцена е достатъчно силна, 
за да развива нови линии за доставки. 



6 

   "Това, което би навредило на обстановката тук, са допълнителни 
обвинения за създаване на престъпна организация." - Antifaschistisches INFO
-Blatt, септември-октомври 1996 г. 
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