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#1029                                                                                                                                     04.12.2022 (133) 

Мій досвід роботи в 

Націонал-соціалістичне підпілля 

у ФРН у 1970-х роках 
  

Герхард Лаук 

  

Продовження з попереднього випуску 
    

   Сьогодні перший день моєї першої відпустки за рахунок держави.  Один з 

працівників розкішного готелю запитує мене, чи курю я.  Кажу, що ні.  Він 

посміхається і каже: "Навіть гашиш?".  Я хитаю головою. 

  Інший співробітник супроводжує мене до моєї приватної кімнати.  Він 

здається здивованим і запитує: "Що Ви тут робите?"   

   Коли я натякаю, він вигукує. "О, 20 000 наклейок зі свастикою!  Я читав 

про це в газеті". 

   Незабаром про мій зірковий статус дізнається весь персонал.   

   Звертайтеся до мене "герр Лаук". 

   Співробітники з інших крил готелю відвідують мене в моїй окремій 

кімнаті.   

   Пізніше мою кімнату прикрашав маленький прапор зі свастикою, 

надісланий товаришем з Аргентини. 

   Під час перебування я пишу невелику брошуру німецькою мовою про 

НСДАП/АО. 

   Через кілька місяців мене переводять в інший розкішний готель.  Тут 
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персонал менш привітний.  У мене навіть забирають аргентинський 

транспарант зі свастикою.  (Мені його повертають, коли я виїжджаю). 

   Цей готель пропонує спільну годину.  Всіх гостей запрошують у велику 

кімнату з телевізором.   

   Під час роздачі пошти інший гість запитує персонал, чому я отримав всю 

пошту.  Персонал відповідає, що я не отримав усю пошту.  Я отримав тільки 

МОЮ пошту.  (Я отримав більше пошти, ніж всі інші разом узяті).  

  Одного разу один з гравців в карти за іншим столом дивиться на мене і 

запитує: "Mord?" ("Вбивство?") 

   Я посміхаюся і хитаю головою.    

   Через 4,5 місяці моя відпустка добігає кінця.   

   Але спочатку - політичний суд.   

   В якийсь момент я залишаюся один в кімнаті на другому поверсі в 

приміщенні суду.  У мене виникає спокуса вилізти у відчинене вікно, але я 

не роблю цього.  

   Під час судового процесу мій адвокат характеризує мене як "цивілізовану 

центральноєвропейську людину, хоч і народжену в Америці". 

   Коли суддя наспівує гімн гітлерюгенду, я думаю, що вирок буде м'яким.   

   Через кілька днів я гуляю на подвір'ї готелю.  Знайомий голос кличе мене 

на ім'я.  Це ж товариш!  Він працює на будівництві.  Я дякую йому за 

можливість втечі.  Але пояснюю, що все одно скоро поїду. 

   Повернувшись до Небраски, я вперше пережив сінну лихоманку. 

   Лікування: віскі! 

  

   Коли я відвідую підпільні камери, мене іноді запитують, чи знаю я ту чи 

іншу людину.  Я прикидаюся дурником.   

   Якщо люди, про яких йде мова, вже знають і довіряють один одному, то 

вони можуть самі вирішити, чи хочуть вони працювати разом, чи ні.   

   У будь-якому випадку, я не буду порушувати заходи безпеки нашої 

стільникової системи.  

   Іноді мене "застерігають" від іншої людини. 

   Іноді ОБИДВА людини застерігають мене від іншого! 

   Я вважаю, що це просто особистісний конфлікт. 

   Іноді я жартую: якби всі зібралися разом, то, напевно, повбивали б один 

одного! 

  

   Деякі товариші не довіряють нікому до тих пір, поки разом не вип'ють.   

   Інші товариші не довіряють тим, хто багато п'є.   

   У перші дні я повинен враховувати це під час першої зустрічі з товаришем.   

   Згодом це стає непотрібним. 
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   У всякому разі, я дуже люблю хороше німецьке пиво і вино! 
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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! 

   

   "Що слід думати - чи має німецька юриспруденція юрисдикцію над 

правопорушенням, яке не є правопорушенням там, де воно сталося". - 

Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 24 серпня 1996 року 

  

   "Політики всіх партій привітали вирок.  Міністр внутрішніх справ 

Манфред Кантер заявив, що засудження "одного з лідерів міжнародного 

неонацизму і найбільшого розповсюджувача злісних расистських 

публікацій" стало "адекватною відповіддю" німецького правосуддя. - 

Єврейська хроніка, 30 серпня 1996 року 

  

   "Вирок слід вважати суворим, оскільки він ґрунтується лише на шести з 

38 пунктів обвинувачення... 

   "Свідки були визнані зайвими.  Прокурор не мав наміру розкривати 

структуру НСДАП/АО всередині Німеччини. Натомість Лаука виставили 

одиноким злочинцем і найнебезпечнішим неонацистом, щоб потім засудити 

його з максимальним медійним ефектом. 

   "Державний розрахунок спрацював повністю.  Лаука засудили як єдиного 

у світі небезпечного і організованого неонациста.  Це добре для іміджу 

всередині країни і за кордоном, і дозволяє вважати дії проти НСДАП/АО 

зайвими, ніби ув'язнення її нібито єдиного керівника все вирішило.  Під час 

судового процесу ніхто, здається, не помітив, що якимось чином ... NS 

Kampfruf розповсюджувався". - Антифашистські новини, 5 вересня 1996 

року 

  

   "У Федеративній Республіці він є найбільшим постачальником НС-

матеріалів, і його безперервний потік матеріалів протягом більш ніж двох 

десятиліть створив безперервність для войовничого молодого покоління НС, 

що з'явилося в 1970-х роках... 

   "НСДАП/АО не має жорсткої організаційної структури, тому владі важко 

зрозуміти, що відбувається... 

   "Тим часом, його компаньйони в Лінкольні виконують роботу за нього.  
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Завдяки більш ніж двадцятирічній толерантності з боку Федеративної 

Республіки, німецька неонацистська сцена досить сильна, щоб розвивати 

нові лінії постачання. 

   "Що могло б тут зашкодити, так це додаткові звинувачення у створенні 

злочинної організації". - Антифашистський інформаційний бюлетень, 

вересень-жовтень 1996 року 
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