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Моите преживявания в 
Националсоциалистическият 

ъндърграунд в Германия през 70-
те години 

  

от Герхард Лаук 
    
    

Част I: 
Подготовка за посещение отпред 

  
Първо, не казвайте на никого, че пътуването е планирано. 
  
Второ, запомнете всяко име и адрес.  Твърде опасно е да ги записвате.  
Списъкът може да попадне в ръцете на врага.  (Телефонните номера са 
излишни. Телефоните могат да бъдат подслушвани.) 
  
Трето, опаковайте се леко.  Един куфар за дрехи.  Един куфар за останалото.  
Багажът може да бъде изгубен по време на пътуването.  (Това всъщност ми 
се е случвало неведнъж.) Или да бъде умишлено изоставен, за да избягате по
-бързо!  (Това почти ми се случи повече от веднъж.) 
  
Костюм за допълнителни джобове.  Разпределете парите в няколко джоба.  
Костюм и панталон.  И колан за пари. 
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Част II: 
Първи контакт 

  
Лети до друга европейска държава.  Бързо пресечете границата с Германия.  
Посетете контактите си без предизвестие.  Просто почукайте на вратата 
вечер или през уикенда.  (Има голяма вероятност те да са си вкъщи.) 
  
Вратата се отваря.  Лицето на човека пред мен е изненадано.   
  
"Герхард, не знаех, че си в Германия!"  
  
"Да, това е идеята." 
  
Съпругата на другаря приготвя храната.      
  
Ставаме добри приятели.  Това включва и семейството му. И домашните му 
любимци. 
  
Разработваме прост код.  Само за нас двамата.  Никой друг.  И следователно 
се ограничаваме само до няколко ключови концепции.  Като кодови имена и 
потенциални места за срещи.  Защото аз ще трябва да помня много различни 
кодове.  (Частните вицове са много полезни за тази цел.) 
  
Говорим си до рано сутринта на следващия ден.   Спим само няколко часа.  
След това другарят заминава на работа.  А аз тръгвам за следващата среща. 
  
Първите няколко дни са особено интензивни.  Искам да свърша колкото се 
може повече работа.  Преди политическата полиция да разбере, че съм в 
страната.   
  
Минават седмици и дори месеци.  След това напускам Германия.   
  
Освен ако не получа покана, на която просто не мога да откажа.  И да се 
настаня в луксозен хотел.  Като гост на държавата. 
  
  

Част III: 
Първо посещение в родината  

  
   Септември 1972 г.  
   Аз съм на летището в Ню Йорк. Изведнъж се появява съобщение: 
Израелският олимпийски отбор е убит!  (Естествено, съчувствам на 
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палестинците.) 
   На следващия ден пристигам за първи път в Европа.  На гарата чувам някой 
да ме вика по име.  Обръщам се и виждам привлекателна млада студентка, 
която познавах в колежа.  (Не в библейския смисъл на думата.) 
   Първият другар, когото срещам в Германия по време на първото си 
пътуване, е възрастен мъж от СА.  Той е избягал от комунистическата зона, 
когато чува, че комунистите идват да го арестуват за трети път. 
   Първата вечер се разхождаме по селска пътека.  Навеждам се.  Взимам 
шепа пръст от родината на предците.  И я целувам.   
   Признавам, че вкусът не е добър.  Няма значение.  Това е символичен жест.   
Сърдечен.     
   На връщане към къщата си той посочва една канавка.  Трябва да избягваме 
този район.  Дива свиня! 
   Старинната му ферма е скромна.  Външна къща.  Кухненската печка 
осигурява единственото отопление.   
   Когато сядаме за първото си хранене, той гордо посочва свастиките по 
чиниите и сребърните прибори.  Оригинали от Третия райх! 
   По-късно той ми подарява оригинална, ръчно ушита лента на SA.  Тя се 
превръща в една от най-скъпите ми вещи.  Заедно със семейната ни Библия.   
И оригиналния немски MEIN KAMPF, подарен ми от един американски 
другар.  (Той го беше купил в книжарница за употребявани книги в Ню Йорк 
за 10 долара.)  
   През следващите няколко седмици посещавам другари, разпръснати из 
цяла Германия.  
   Когато научим, че някой другар е арестуван, предприемам още едно 
обширно пътуване, за да информирам другарите.  (Не се доверяваме на 
телефоните.) По време на това пътуване се притеснявам, че може да бъда 
арестуван.  Но това не се случва.  Изпълнявам тази задача и се връщам 
благополучно в САЩ. 
  
  

Част IV: 
Моят собствен опит 

  
 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.) 
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    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 
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 той става един от малкото редници, 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.  
  



6 

   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. 
  
   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! 
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Забавление под свастиката 
  

Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 

Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастика". 
  

   Бях в Сейнт Луис на гости на местни другари. Вървейки по улицата, моят 

спътник ми посочи една будка за вестници, която се държеше "от стар евреин

-комунист". 

   Разбира се, когато се приближих, видях вестника на комунистическата 

партия, който беше изложен открито. Попитах го: "Ти комунист ли си?" Той 

отговори: "Аз съм антифашист." 

   "Виждам, че продавате комунистическия вестник. Продавате ли и 

националсоциалистическия вестник?" (Разбира се, не продава.) 

   Погледнах го в очите, усмихнах се и казах: "Ще се видим при фурните!" 

   Докато аз и приятелят ми се обръщахме и си тръгвахме със смях, неговите 

"антифашистки" крясъци се чуваха още дълго. 

  

* * * * * 

  

   На вратата се почука. Когато я отворих, видях двама мъже в тренчкоти. 

Представиха се като агенти на ФБР и представиха значките си. Е, от известно 

време очаквах посещение на ФБР... но не и тази сутрин. 

   Когато започнаха да ме разпитват за един другар, аз просто заявих: "I kann 

kein Englisch". ("Не говоря английски.") 

   Но не се получи. Един от тях отговори: "Das macht nichts aus. Ich kann 

Deutsch." ("Няма значение. Мога да говоря немски.") 

   В последвалия разговор направих впечатление, че се казвам "Ото 

Шмиеркасе", и си помислих, че въпросният човек работи за "Франц Ехер 

Верлаг" [немското издателство на "Майн Кампф"]. Естествено, не знаех 

адреса на човека, когото търсеха. 

   Щом си тръгнаха, облякох палтото си и се отправих към най-близкия 

телефон на изплащане. Случайно заобиколиха квартала и ме видяха да 

тръгвам. Никой не им махна с ръка. 

   А сега най-лошото. Две красиви млади момичета, които вървяха по същия 

тротоар, ми се усмихнаха. Пулсът ми се ускори при мисълта, че ще се 

запозная с тях. За съжаление се чувствах задължен да стигна до телефона на 

изплащане (на няколко пресечки) възможно най-бързо. Така че момичетата 

се измъкнаха. По дяволите! 
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   Когато се върнах, съседското момче се усмихна, вдигна ръка в знак на 

поздрав и ме поздрави с гръмкото "Хайл Хитлер". 

   Чудя се как е разбрал? 
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