
Моите преживявания в  
Националсоциалистически 

ъндърграунд 
в Германия през 70-те години на 

миналия век 
  

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. 



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! 

    

   "Най-издирваният мъж в Европа арестуван в Дания - издирван от 

Интерпол в 15 държави!" - заглавие в датски вестник след ареста на Герхард 

Лаук на 20 март 1995 г. 

   

   "Лигата срещу поругаването нарича Лаук най-опасния пропагандист на 

крайната десница." - Лос Анджелис Таймс, 25 юли 1995 г. 

  

   "Служител на посолството на САЩ в Бон заяви, че правителството на 

САЩ все още не е било помолено да предостави доказателства срещу Лаук.  

"Ние нямаме участие в тази битка", каза служителят.  "Датчаните и 

германците трябва да я разрешат.  Нашият първоначален интерес ще бъде да 

гарантираме, че с него се 

отнасят така добре, както с 

всеки друг в Германия, че 

правата му се спазват изцяло." 

The Washington Post, 25 август 

1995 г. 

  

   "Но ние искаме да защитим 

правото на всеки - дори на 

нацистите, включително на 

Гари Лаук - да излага своите 

възгледи в слово и в писмена 

форма. До момента, в който 

Върховният съд на Дания не 

прие своето решение, ние 

действително вярвахме, че най-

висшата правна инстанция в 

тази страна ще разглежда 

защитата на свободата на 

словото в нашата Конституция 



като своя най-благородна задача. 

   "Колко наивно.  Присъдата е съдебен слалом, чиято цел е да прикрие 

факта, че днес Върховният съд на Дания цени политическата коректност и 

политическото послушание повече от Конституцията. 

   "Присъдата е политически послушна, защото от момента на арестуването 

на Гари Лаук беше ясно, че за външния министър е важно да удовлетвори 

германското желание за екстрадиция, и затова събра най-добрите умове на 

Министерството на правосъдието за неблагодарната задача да събере 

съдебните средства за узаконяване на екстрадицията. 

   "Минаха няколко месеца, преди да бъдат готови, и най-лошото, което 

успяха да намерят в тази купчина глупости, които Лаук беше писал години 

наред и които Върховният съд използва, за да оправдае екстрадицията, бяха 

изказвания като "Евреите са нашето нещастие. Вън с евреите. ", изказвания, 

чийто текст дори от гледна точка на закона за борба с расизма 266б би довел 

най-много до глоба или няколко седмици затвор.  Въпреки това Върховният 

съд предаде мъжа на Германия и му наложи присъда от вероятно няколко 

години затвор." - Morgenposten Fyens Stiftstidende (датски вестник), 27 август 

1995 г.  

  

   "През първите две години на социални сътресения след обединението на 

Германия той започва масирана пропагандна атака срещу Германия.  Крайно 

десните престъпления експлодират, особено в източните провинции.  Между 

1991 г. и 1992 г. полицейските конфискации на материали на Лаук почти се 

утрояват.  Расистките стикери на NSDAP/AO се появяват в цялата страна... 

   "Въпреки това през последните години движението на Лаук се радва на 

голям брой членове и финансова подкрепа.  Сега той издава нацистки 

вестници на десет езика. 

   "Експертите от Федералната служба за защита на конституцията 

признават, че материалите на Лаук продължават да навлизат в Германия.  

Полицейските експерти потвърждават, че е почти невъзможно да се 

противодейства на тази контрабандна тактика поради огромния обем легална 

поща, пристигаща всеки ден от САЩ...  

   "Лаук разполага с повече пари от всякога, като голяма част от тях са 

предоставени от симпатизанти на нацистите", отбелязва Ейбрахам Фоксман, 

директор на Антидефамационната лига на Б`най Б`рит в Америка, която е 

проучила финансирането на НСДАП/АО.  На свой ред той е в състояние да 

подпомага своите европейски последователи. 

   "Много експерти са убедени, че Лаук и неговата пропагандна мрежа 

представляват сериозна заплаха.  Пенсиониран журналист, който в 



продължение на 20 години е изучавал НСДАП/АО, казва за заплахата от 

десния екстремизъм: "Не виждам голяма опасност днешните образовани 

възрастни да преглътнат изопачаването на историята, но Лаук планира 

бъдещето и влияе на нашите младежи." - Злият гений на германските 

неонацисти в британското издание на Readers Digest, септември 1995 г. 



 


