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#1026                                                                                                                                      13.11.2022 (133) 

Мій досвід роботи в 
Націонал-соціалістичне підпілля 

у ФРН у 1970-х роках 
  

Герхард Лаук 
    

Продовження з попереднього випуску 
  

   Стукаю у двері квартири.  Відчиняє темноволосий чоловік.  Він 
посміхається.  Кладе руки мені на плечі.  І цілує мій чек. 
   Я вигукую: "Добре, що я знаю, що ви француз.   А то я б тобі врізав по 
носі!". 
   Ми обидва сміємося. 
   Потім знайомлюся з його дружиною.  І кота (кіт згодом краде з моєї валізи 
пару шкарпеток.  Її повертають під час мого наступного візиту). 
    Цей ветеран французької дивізії Ваффен-СС "Шарлемань" брав участь у 
битві за Берлін.  У нього багато цікавих історій! 
    Після війни вступив до Французького іноземного легіону.  Воював в 
Алжирі.  Приєднався до повстання ОАС.   Втік до Німеччини.   
   Дзвонить телефон.  Він відповідає.  Коротка розмова.   
   Він пояснює:  "Це був товариш.  Зараз приїде поліція.  У нас є час допити 
цей келих вина.  Але потім треба йти".       
   Так і зробимо.  Потім йдемо до найближчої таверни.  Вона належить 
іншому товаришеві. Ми проводимо там кілька годин.  Наша розмова шокує 
іншого відвідувача.  Але ніхто не викликає поліцію. 
   Іншим разом він простягає мені невеличкий аркуш паперу.  На ньому якісь 
незвичні символи.  Він просить мене зберегти його.  Але не пояснює його 
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значення.  А я не питаю.   
  
   Велика честь! Мене запрошують до будинку легендарного аса "Штуки" 
полковника Ганса-Ульріха Руделя. (Через півстоліття я все ще пам'ятаю 
адресу). 
   Рудель здійснив понад 2 000 бойових вильотів.  Знищив 500-600 танків.  
Потопив лінкор і крейсер.  Був найбільш нагородженим німецьким солдатом 
у Другій світовій війні.  (Гітлер мав спеціальну медаль, призначену тільки 
для нього). 
   Рудель залишився вірним націонал-соціалістом і після війни. 
   Коли я заходжу до нього додому, то бачу його медалі у вітрині на стіні. 
   Його маленький син хоче покататися на візку.  Я з радістю дам йому таку 
можливість.   
   Цей фанат Тарзана краде мою ручку і ховає її в клітку для хом'яків.  Але 
його мама знаходить її і повертає мені. 
   Коли ми з Руделем йдемо гірською стежкою, він запитує, чи не боюся я 
висоти.  Я спантеличений цим питанням.  Потім дивлюся в бік.  І бачу 
прямо за кущами стрімке урвище! 
   Каже, що іноді шкодує, що не має розкосих очей.  Бо японці більше 
поважають своїх солдатів. 
   Ми з Руделем погоджуємося, що Гітлер був занадто гуманним.  Він 
коментує: "Інакше ми б виграли війну". 
   У нього вдома ми п'ємо чай з його дружиною і тещею.  Усім вірним 
націонал-соціалістам! 
  
      Отто Ріхс передає мені примірник журналу "DER LANDSER".  У цьому 
номері розповідається про те, як він став одним з небагатьох солдатів-
строковиків, нагороджених Лицарським хрестом до Залізного хреста.   
   Один.  Поранений.  Заправляв пошкоджену протитанкову гармату.  Знищив 
десять російських танків.   
   Зараз працює таксистом.  Має домашнього удава.  І бере активну участь у 
націонал-соціалістичному русі.  
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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! 

  

   "Генеральний прокурор попросив мене дати свідчення.  У листі Лаук був 

названий "лідером НСДАП/АО".  Держава дає йому цей титул!  НСДАП/АО 

офіційно визнана.  Її приймають як організацію - незважаючи на те, що вона 

заборонена в Німеччині". - Колишній інформатор VS Петер Шульц в 

інтерв'ю газеті "Тагесцайтунг", 8 травня 1996 року     

  

   "(Представник німецького уряду) Вульф заявив, що деякі докази проти 

Лаука були зібрані за допомогою санкціонованого судом прослуховування 

трансатлантичних телефонних дзвінків з Німеччини на п'ять номерів у штаті 

Небраска, які нібито пов'язані з організацією Лаука". - Вашингтон Пост, 9 

травня 1996 року 

  

   "Лаук, один з найбільших виробників НС-матеріалів у світі, вважається 

ключовою фігурою на міжнародній неонацистській сцені". - Зюддойче 

Цайтунг, 10 травня 1996 року  

  

   "Цей судовий процес розглядається німецькими слідчими як кульмінація 

20-річної кампанії з припинення діяльності пана Лаука... 

   "За даними слідства, видання пана Лаука "NS Kampfruf", або "Бойовий 

клич націонал-соціалістів", виходить кожні два місяці 10 мовами.  Близько 

20 000 випусків розсилаються поштою на адреси по всьому світу, переважно 

в Німеччині... 

   "...і він відіграє значну роль у постачанні німецьким групам 

пропагандистських матеріалів, які вони могли б виробляти в цій країні лише 

з великим ризиком.  "Гері Лаук є головним постачальником пошти ненависті 

в Німеччину", - сказав рабин Абрахам Купер з Центру Симона Візенталя в 

Лос-Анджелесі, який займається моніторингом неонацистських 

угруповань". - The New York Times, 10 травня 1996 року 

  

   "Прокурор заявив, що переважна більшість конфіскованих 

пронацистських матеріалів походить зі Сполучених Штатів і що Лаук був 
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головним розповсюджувачем". - Омаха Уорлд-Ворлд, 20 серпня 1996 року 
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