
Мій досвід роботи в  

Націонал-соціалістичне підпілля 

у ФРН у 1970-х роках 
  

Герхард Лаук 
    

Частина перша: 

Підготовка до фронтового візиту 
  

По-перше, нікому не кажіть, що планується поїздка. 

  

По-друге, запам'ятовувати кожне прізвище та адресу.  Записувати їх надто 

небезпечно.  Список може потрапити до рук ворога.  (Номери телефонів не 

потрібні. Телефони можуть прослуховуватися). 

  

По-третє, пакуйте легкі речі.  Одна валіза для одягу.  Один портфель для 

решти.  Багаж може загубитися в дорозі.  (Зі мною таке не раз траплялося.) 

Або його навмисно кинуть, щоб швидше втекти!  (Зі мною таке мало не 

траплялося не раз). 

  

Костюм для додаткових кишень.  Розподілити готівку по декількох кишенях.  

Піджак і штани.  І пояс для грошей. 
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Частина друга: 

Перший контакт 
  

Прилетіти в іншу європейську країну.  Швидко перетнути кордон з 

Німеччиною.  Відвідати контакти без попередження.  Просто постукати у 

двері ввечері або у вихідний день.  (Є велика ймовірність, що вони будуть 

вдома). 

  

Двері відчиняються.  На обличчі людини, що стоїть переді мною, здивований 

вираз.   

  

"Герхарде, я не знала, що ти в Німеччині!"  

  

"Так, це ідея". 

  

Дружина товариша готує їжу.      

  

Ми стали хорошими 

друзями.  Це стосується і 

його сім'ї. І його домашні 

тварини. 

  

Ми розробляємо простий 

код.  Тільки для нас двох.  

І більше нікого.  І тому 

обмежений лише 

кількома ключовими 

поняттями.  Таких, як 

кодові імена і потенційні 

місця зустрічей.  Бо мені 

доведеться запам'ятати 

багато різних кодів.  (Для 

цього дуже корисні 

приватні жарти). 

  

Розмовляємо до ранку 

наступного дня.   

Встигаємо поспати лише 



кілька годин.  Потім товариш їде на роботу.  А я їду на наступну зустріч. 

  

Перші кілька днів особливо інтенсивні.  Хочеться встигнути зробити якомога 

більше.  До того, як політична поліція зрозуміє, що я в країні.   

  

Минають тижні, а то й місяці.  Потім я виїжджаю з Німеччини.   

  

Хіба що отримаю запрошення, від якого просто не зможу відмовитися.  І 

оселитися в розкішному готелі.  Як гостя держави. 



Витяги зі ЗМІ 
  

Похвала від наших друзів дає нам наснагу.  Але ще більш переконливим 

підтвердженням нашої ефективності є визнання з боку ворогів.  Воно, 

безумовно, таке ж щире, але менш заангажоване на нашу користь.  А 

отже, і більш переконливе! 

    

   "Найрозшукуваніша людина Європи заарештована в Данії - розшукується 

Інтерполом у 15 країнах!" - заголовок данської газети після арешту Герхарда 

Лаука 20 березня 1995 року 

   

   "Антидифамаційна ліга назвала Лаука найнебезпечнішим пропагандистом 

ультраправих". - Лос-Анджелес Таймс, 25 липня 1995 року 

  

   "Співробітник посольства США в Бонні заявив, що американський уряд 

ще не звертався до нього з проханням допомогти надати докази проти Лаука.  

"У нас немає собаки в цій боротьбі", - сказав чиновник.  Данці і німці 

повинні вирішити це питання.  Наш початковий інтерес буде полягати в тому, 

щоб з ним поводилися так само 

добре, як і з будь-ким в 

Німеччині, щоб його права 

були повністю дотримані". 

Вашингтон Пост, 25 серпня 

1995 року 

  

   "Але ми хочемо в будь-який 

час захистити право будь-кого - 

навіть нацистів, включаючи 

Гері Лаука - викладати свої 

погляди в усній і письмовій 

формі. До того, як Верховний 

суд Данії виніс своє рішення, 

ми дійсно вважали, що 

найвища судова інстанція в цій 

країні буде розглядати захист 

свободи слова в нашій 

Конституції як своє 

найблагородніше завдання. 



   "Як наївно.  Вирок був суддівським слаломом з метою замаскувати той 

факт, що сьогодні Верховний суд Данії більше цінує політкоректність і 

політичну слухняність, ніж Конституцію. 

   "Вирок є політично слухняним, оскільки з моменту арешту Гарі Лаука 

було зрозуміло, що для Міністра закордонних справ було важливо 

задовольнити прохання Німеччини про екстрадицію, і тому він зібрав 

найкращі уми Міністерства юстиції для невдячного завдання зібрати 

юридичні засоби, щоб легітимізувати екстрадицію. 

   "Минуло кілька місяців, перш ніж вони були готові, і найгірше, що вони 

змогли знайти в цій купі нісенітниць, які Лаук писав роками, і які Високий 

суд використовував для виправдання екстрадиції, були заяви на кшталт: 

"Євреї - це наше нещастя. Геть єврея. ", заяви, текст яких навіть з точки зору 

антирасистського статуту 266b щонайбільше призвів би до штрафу або 

кількох тижнів ув'язнення.  Тим не менш, Верховний суд видав чоловіка 

Німеччині і виніс вирок, ймовірно, на кілька років ув'язнення". - Morgen-

posten Fyens Stiftstidende (данська газета), 27 серпня 1995 року  

  

   "Протягом перших двох років соціальних потрясінь після об'єднання 

Німеччини він розгорнув масовану пропагандистську атаку на Німеччину.  

Зросла кількість ультраправих злочинів, особливо у східних землях.  Між 

1991 і 1992 роками кількість вилучених поліцією матеріалів Лаука зросла 

майже втричі.  По всій країні з'явилися расистські наклейки НСДАП/АО... 

   "Тим не менш, в останні роки рух Лаука спостерігається сплеск членства 

та фінансової підтримки.  Зараз він видає нацистські газети десятьма 

мовами. 

   "Експерти Федерального відомства з охорони конституції визнають, що 

матеріали Лаука продовжують надходити до Німеччини.  Експерти поліції 

підтверджують, що протидіяти цій контрабандній тактиці практично 

неможливо, зважаючи на величезний обсяг легальної пошти, яка щодня 

надходить зі США...  

   "У Лаука більше грошей, ніж будь-коли раніше, значна частина з них - 

внески від симпатиків нацизму", - зазначає Абрахам Фоксман, директор 

Антидифамаційної ліги Бнай Бріт в Америці, яка вивчала фінансування 

НСДАП/АО.  Своєю чергою, він має можливість підтримувати своїх 

європейських послідовників. 

   "Багато експертів переконані, що Лаук і його пропагандистська мережа 

становлять серйозну загрозу.  Говорить відставний журналіст, який вивчав 

НСДАП/АО протягом 20 років, про загрозу правого екстремізму: "Я не бачу 

великої небезпеки в тому, що сьогоднішні освічені дорослі проковтнуть 



спотворення історії, але Лаук планує майбутнє і впливає на нашу молодь". - 

Злий геній німецьких неонацистів у британському виданні "Рідерс 

Дайджест", вересень 1995 року 



 


