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#1027                                                                                                                                      20.11.2022 (133) 

Мій досвід роботи в 

Націонал-соціалістичне підпілля 

у ФРН у 1970-х роках 
  

Герхард Лаук 
    

Продовження з попереднього випуску 

  
   Виступаю з короткою промовою на зустрічі, в якій беруть участь 

націоналісти з кількох європейських країн. 

   За збігом обставин я зустрічаю інших учасників пізніше у великій пивній 

залі.  Один з них служить у післявоєнних німецьких Люфтваффе.  (Протягом 

наступних кількох років він надсилає нам пожертвування кожного разу, коли 

його підрозділ тренується в США). 

  Кілька з нас, серед яких є й іспанці, йдуть до Фельдгернхалле.  Ми стаємо 

на тому самому місці, де колись стояла меморіальна дошка мученикам 9 

листопада 1923 року.  Піднімаємо руки в гітлерівському салюті.   І 

заспіваємо "Брехню Хорста Весселя". 

   Люди, що проходять повз, посміхаються. 

  

   Три товариша хочуть заспівати пісню.  Але кожен знає свій текст.  Старий 

штурмовик знає націонал-соціалістичний текст.  Товариш, який втік з 

комуністичної зони, знає текст фольксдойче.  Я знаю текст Бундесверу.  (Я 

запам'ятав текст на звороті платівки).  
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   Ми з товаришем сидимо за кухонним столом.  Дзвонять у двері.  Він іде до 

дверей і повертається з товаришем.  Ми сидимо втрьох за столом.  Товариш 

нас знайомить. 

   "Герхард, це мій друг Х. Він начальник поліції". 

   "Ікс, це Герхард Лаук.  Він голова НСДАП/АО". 

    Я здивований і шокований.  "Х" здивований не менше.   

   "Ікс" підстрибує.   

   І тисне мені руку! 

  

   Сиджу з товаришем у нього вдома.  Дзвонять у двері.  Листоноша 

приносить посилку.  Мої колеги відправили її наземною поштою кілька 

тижнів тому.  У ньому було кілька наших нових великих плакатів зі 

свастикою формату "DIN-A2" - приблизно 17 х 22 дюйми - зі свастикою. 

   Пізніше я повісив один з цих великих плакатів на вікно, коли поїзд 

проїжджав через залізничний вокзал у Магдебурзі в комуністичній зоні.   

   З досвіду я знав, що потяг зупиняється незадовго до прибуття на станцію.  

Під час цієї зупинки я швидко розмістив плакат за вікном туалету.  Потім 

поспішив до сусіднього вагону.  Висунув голову у вікно.  І побачив, як 

плакат лестить на вітрі, коли ми проїжджали через вокзал, який був повний 

людей.  

   Цей вид плакатів згодом використовується для проведення масштабної 

пропагандистської акції.  Їх розміщують на естакадах автобану.  Ділянка 

автобану в Рурі перекривається на кілька годин, поки влада знімає їх. 

  

   Сиджу з товаришем у нього вдома.  Дзвонить телефон.   Його родич каже, 

що в новинах передають, що в Гамбурзі депортували американського 

націонал-соціаліста.  Я був у Гамбурзі кількома днями раніше.  Чи є тут 

зв'язок? 

   Вирішую повернутися до Гамбурга і з'ясувати це.  По дорозі купую газету 

і бачу статтю зі своєю фотографією.  У підписі стверджується, що я 

"безслідно зник". 

   У Гамбурзі питаю товариша.  Він каже, що я потрапив на перші шпальти 

"Гамбургер Моргенпост".   

   Я виступив з промовою на закритому зібранні.  Після офіційного закриття 

мітингу організатором я погодився сфотографуватися з кількома 

товаришами.  На фоні прапора зі свастикою.  Ця фотографія з'явилася в 

щоденній газеті. 

   Я консультуюся з адвокатом.  Він був одним із захисників на 
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сумнозвісному Нюрнберзькому трибуналі. 

   Я все одно планую незабаром покинути Німеччину.  Але я хочу 

використати цю можливість.  Тому ми оголошуємо про мій намір виступити 

з промовою на тему, чому я не визнаю наказ про мою депортацію.  У цьому 

оголошенні вказано місце і час.   

   Звичайно, ми знаємо, що я не зможу виступити з цією промовою.  Тому я 

роблю касетний запис.  Цей запис буде відтворюватися на засіданні. 

   Коли я приїхав на місце, то побачив, що у мене було більше "живої сили", 

ніж у міліції.  Вони не очікували, що я дійсно з'явлюся.   Мій найбільший 

охоронець більший за їхнього найбільшого колегу.  Мій хлопець 

посміхається, ніби каже: "Тепер я можу його вбити, босе?".  Замість того, 

щоб заарештувати мене, поліція просить мене пройти з ними.  Я 

погоджуюся.   

   У поліцейській дільниці я показую їм свій квиток на літак.  Ісландські 

авіалінії.  З Люксембургу до Чикаго.  Виліт наступного ранку.  Я пояснюю, 

що вже перевірив усі варіанти перельоту.  Єдиний спосіб потрапити на цей 

рейс - це виїхати з Гамбурга поїздом за 45 хвилин.  Поліція супроводжує 

мене до залізничного вокзалу Гамбурга.  Поліцейський сідає зі мною в поїзд.   

Але він виходить з поїзда, коли той доїжджає до останньої станції в межах 

Гамбурга.   Відтоді я залишаюся сама.  

   Через кілька місяців, повернувшись до США, я прочитав про це статтю в 

бюлетені західноберлінського відділення східноберлінської комуністичної 

партії (!).  У ній неправдиво стверджується, що я все ще перебуваю в 

Німеччині. 

  

   З пранням виникають труднощі, тому що я рідко затримуюсь на одному 

місці надовго. Моє рішення - підкуповувати дружин товаришів або 

мозельським вином, або фленсбурзьким ромом.  

   Одного разу я намагаюся перевезти занадто багато.  І зламав петлю на 

валізі. 

  

   Після однієї ночі, проведеної в домі дуже привабливої товаришки, я з 

нетерпінням чекаю другої ночі.   

   На жаль, наш офіцер з безпеки вважає, що для мене занадто небезпечно 

проводити більше однієї ночі в одному і тому ж місці.   

   Звичайно, я дуже розчарований! 

  

   Іншим разом мене підселяють до старшої, але все ще привабливої 

товаришки.  Вона посміхається і запевняє, що не буде до мене чіплятися.  
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   На жаль, я не можу відповісти, що я був би не проти. 

   Наступного дня ми відвідуємо вдову есесівця.  Вона дарує мені гарну 

повнокольорову фотографію Адольфа Гітлера.  Вона була вирізана з 

післявоєнної (!) німецької газети.  
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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! 

  

   "Але німецькі федеральні слідчі вже давно звинувачують пана Лаука в 

організації контрабандної операції, в результаті якої заборонені брошури, 

банери, книги та наклейки потрапляли до неонацистського руху в 

Німеччині". 

   "Винесений у четвер вирок завершує десятирічне полювання німецької 

влади на пана Лаука, якого вони вважають однією з рушійних сил 

відродження нацистської ідеології в Німеччині після падіння Берлінської 

стіни у 1989 році...", - йдеться у повідомленні. 

   "Газета пана Лаука, NS Kampfruf, або Націонал-соціалістичний бойовий 

клич, читали приблизно 10 000 німців, заявили в прокуратурі... 

   "У своєму спогаді "Фюрер-Екс" пан Хассельбах пише про пана Лаука: 

"Він був джерелом практично всієї неонацистської пропаганди, розклеєної 

на стінах і вікнах від Берліна до Сан-Паулу" - "Даллас Морнінг Стар", 23 

серпня 1996 р. 

  

   "Лаук володів добре налагодженою пропагандистською машиною, 

відточеною протягом більш ніж 20 років, - заявив суду головуючий суддя 

Гюнтер Бертрам.  Він створив пропагандистську гармату і вистрілив з неї по 

Німеччині" - "Вашингтон Пост", 23 серпня 1996 р. 

  

   "Суд значно обмежив долучені до справи матеріали.  Більшість тонн 

пропаганди, які Лаук конспіративним шляхом протягом двадцяти років 

переправляв до Німеччини, підпадали під дію терміну давності... 

   "Тим не менш, Лаук оцінюється експертами з НС як найважливіший у 

світі неонацист сучасності". - Зюддойче Цайтунг, 23 серпня 1996 року   

  

   "Навіть якби американець отримав п'ять років - враховуючи його 

агітацію, його злочинну енергію, його роль у міжнародній мережі 

неонацистів, це було б далеко не так багато, як заслуговує така фігура". - Der 

Tagesspiegel, 23 серпня 1996 року  
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