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Моите преживявания в 

Националсоциалистически 

ъндърграунд 

в Германия през 70-те години на 

миналия век 
  

от Герхард Лаук 
  

Част V: 

Опитът на други другари 
  

   Военната полиция разпитва другар, за когото се знае, че е националист.  

Съобщават му, че на стената в една от казармите се е появил плакат на 

NSDAP/AO.  Той честно им казва, че няма представа кой го е поставил там.  

Следващата седмица той поставя на същото място стикер със свастика на 

NSDAP/AO.  Непознатият другар ще знае, че в базата има още един 

националсоциалист. 

   Нерядко другарите виждат стикери със свастика, които не са залепили там.  

Те знаят: Ние не сме сами! 

  

   Един от цивилните служители на Бундесвера има на бюрото си снимка на 

гросадмирал Карл Дьониц. Няма проблем! 
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   Националсоциалист се жени за комунистка.  През 1933 г. той я извежда от 

затвора.  През 1945 г. тя го измъква от затвора.  Практично споразумение!   

  

   Националсоциалист поставя огромен флаг със свастика на върха на висок 

промишлен комин.  По пътя надолу той сваля няколко пръстена от 

стъпалата.  На следващата сутрин това знаме се вижда в целия град.  На 

пожарната служба са необходими няколко часа, за да го премахне. 

  

   Шофьорът ми посочва тревистия хълм до аутобана.  "Преди години 

другари изгориха петдесетметрова свастика в тревата там.  Виждаше се от 

километри." 

  

  Един другар казва, че е присъствал на парти за рождения ден на Хитлер 

(Führersgeburtstagfeier).  Цялото село било там.  Включително и кметът.      

  

   Един другар е поканен да се включи в школата за оратори на 

националистическа партия.   Но той не може да каже 

"националдемократична".  Той може да каже само 

"националсоциалистическа". 

  

   Друг другар става публичен говорител на националистическа политическа 

партия.  Той винаги носи значка със свастика от вътрешната страна на 

ревера на палтото си.  По време на телевизионно интервю ревера се обръща.   

Свастиката се вижда.   По телевизията. 

  

   Член на германския парламент (Бундестага) е прекалил с алкохола.  Той 

върви по улицата.  Пее националсоциалистическа песен.  И е арестуван. 

  

   Един другар лепи стикери със свастика на НСДАП/АО на стадиона в 

Нюрнберг.  Той вижда трима полицаи да се приближават.  Твърде късно е да 

избяга.  Той застава с гръб към стената.  Надява се да скрие стикерите.  

Полицаите го молят да се отдръпне.  Той го прави.  И очаква незабавно да 

бъде арестуван.    

   Тримата полицаи застават нащрек.  Щракват с токчетата си.  Отправят 

хитлеристки поздрав.   Обръщат се.  И се отдалечават.  
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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! 
   

   "Издател от Небраска е осъден на четири години, защото е практикувал 
Първата поправка. 

   "Присъдата повдига сериозни конституционни въпроси в Америка. 
Например, къде е правителството на САЩ, когато американските права се 
заместват от чужди закони?  И защо на датчаните е било позволено да 
отвлекат американски гражданин?  Защо германците са имали право да го 
задържат? 

   "Зиг твърди, че процесът е незаконен, защото Германия няма право да 
казва на американски гражданин какво да прави в САЩ, нито за действия, 
извършени в САЩ, които са престъпления в Германия.  Но Държавният 
департамент на САЩ отказа да се застъпи за Лаук". - The Spotlight, 23 
септември 1996 г.  

  
   "След повече от четири години, прекарани в шест различни европейски 

затвора, Гари Лаук е по-решен от всякога да изведе 
националсоциалистическата партия начело на световната политика... 

   "Ако има нещо друго, аз съм още по-решителен и фанатичен от преди", 
каза Лаук... 

   "По време на интервю в Линкълн в четвъртък сутринта Лаук заяви, че 
германското правителство е нарушило както американското, така и 
международното право, нарушавайки суверенитета и конституцията на 
Съединените щати. 

   "Тук не става въпрос за мен или за моите политически възгледи", каза 
той.  "Става дума за правото на всеки американски гражданин да практикува 
свободата на словото, без чужда държава да претендира за юрисдикция и без 
гадовете във Вашингтон да им позволяват да се измъкват.  Ние (НСДАП/АО) 
подготвяме мащабни съдебни действия срещу моите похитители както тук, 
така и в чужбина. 

   "Лаук каза, че никога няма да спре да предизвиква враговете си. 
   "Ако умра и Свети Петър ме попита дали искам да отида на небето, или 

да се върна и да се бия, искам да се върна и да се бия." - Lincoln Journal Star, 
2 април 1999 г. 
   Шега? Той никога не е бил шега", каза Боб Уолфсън, бивш директор на 
региона на Лигата срещу поругаването в Равнините, когато се усъмних в 
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значението на Лаук.  "Ако говорим за американски нацисти, които са имали 
международно влияние през последните 50 години, Герхард вероятно е 
номер едно". - The Guardian (Великобритания), 6 юли 2017 г. 
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