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#1030                                                                                                                                    11.12.2022 (133) 

Мій досвід роботи в 
Націонал-соціалістичне підпілля 

у ФРН у 1970-х роках 
  

Герхард Лаук 
  

Частина V: 
Досвід інших товаришів 

  
   Військова поліція допитує товариша, якого знають як націоналіста.  Йому 
повідомляють, що у військовій казармі на стіні з'явився плакат НСДАП/АО.  
Він чесно відповідає, що не має жодного уявлення про те, хто його туди 
почепив.  Наступного тижня він наклеює на тому ж місці наліпку зі 
свастикою НСДАП/АО.  Невідомий товариш дізнається, що на базі є ще 
один націонал-соціаліст. 
   Нерідко товариші бачать наклейки зі свастикою, які вони туди не клеїли.  
Вони знають: Ми не одні! 
  
   У одного з цивільних службовців Бундесверу на робочому столі висить 
фотографія генерал-адмірала Карла Деніца. Нічого страшного! 
  
   Націонал-соціаліст одружується з комуністкою.  У 1933 році він витягує її 
з в'язниці.  У 1945 році вона витягує його з в'язниці.  Практична 
домовленість!   
  
   Націонал-соціаліст встановлює величезний прапор зі свастикою на 
вершині високої промислової труби.  Спускаючись вниз, він знімає кілька 
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східчастих кілець.  Наступного ранку цей прапор видно по всьому місту.  
Пожежній службі потрібно кілька годин, щоб зняти його. 
  
   Мій водій показує на трав'янистий пагорб поруч з автобаном.  "Багато 
років тому товариші випалили там у траві п'ятдесятиметрову свастику.  Її 
було видно за кілометри". 
  
  Товариш розповідає, що був на святкуванні дня народження Гітлера 
(Führersgeburtstagfeier).  Там було все село.  Включно з бургомістром.      
  
   Товариша запрошують вступити до школи ораторів націоналістичної 
партії.   Але він не може сказати "націонал-демократична".  Він може 
сказати тільки "націонал-соціалістична". 
  
   Інший товариш стає публічним речником націоналістичної політичної 
партії.  Він завжди носить значок зі свастикою на ВНУТРІШНЬОМУ боці 
лацкана піджака.  Під час телевізійного інтерв'ю лацкан відвертається.   
Свастику видно.   На телебаченні. 
  
   Депутат німецького парламенту (Бундестагу) забагато випив.  Він йде по 
вулиці.  Співає націонал-соціалістичну пісню.  І його заарештовують. 
  
   Товариш розклеює наклейки зі свастикою НСДАП/АО на стадіоні в 
Нюрнберзі.  Він бачить, що до нього наближаються троє поліцейських.  
Тікати пізно.  Він стоїть спиною до стіни.  Сподівається сховати наклейки.  
Поліцейські просять його відійти вбік.  Він відходить.  І очікує, що його 
негайно заарештують.    
   Троє поліцейських стають струнко.  Клацнути каблуками.  Віддайте честь 
Гітлеру.   Розвернутися.  І йдіть.  
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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! 

   

   "Видавець зі штату Небраска був засуджений до чотирьох років за те, що 

практикував Першу поправку. 

   "Цей вирок поставив в Америці серйозні конституційні питання. 

Наприклад, де американський уряд, коли американські права підміняються 

іноземним законодавством?  І чому данцям дозволили викрасти 

громадянина США?  Чому німцям дозволили його утримувати? 

   "Зіг стверджував, що судовий процес був незаконним, оскільки 

Німеччина не має права вказувати громадянину США, що йому робити в 

США, а також за дії, вчинені в США, які є злочинами в Німеччині.  Але 

Державний департамент США відмовився заступитися за Лаука". - The Spot-

light, 23 вересня 1996 року  

  

   "Після більш ніж чотирьох років, проведених у шести різних 

європейських в'язницях, Гарі Лаук як ніколи рішуче налаштований вивести 

націонал-соціалістичну партію в авангард світової політики... 

   "Якщо вже на те пішло, то я ще більш рішучий і фанатичний, ніж 

раніше", - сказав Лаук... 

   "Під час інтерв'ю в Лінкольні в четвер вранці Лаук заявив, що німецький 

уряд порушив як американське, так і міжнародне право, порушивши 

суверенітет і Конституцію США. 

   "Справа не в мені чи моїх політичних поглядах, - сказав він.  Йдеться про 

право кожного американського громадянина на свободу слова без того, щоб 

іноземна держава претендувала на юрисдикцію і щоб виродки у Вашингтоні 

не спускали їм це з рук.  Ми (НСДАП/АО) готуємо масові судові позови 

проти моїх викрадачів як тут, так і за кордоном". 

   "Лаук сказав, що він ніколи не перестане кидати виклик своїм ворогам. 

   "Якщо я помру і святий Петро запитає мене, чи хочу я потрапити до раю, 

чи повернутися і воювати, я хочу повернутися і воювати" - Lincoln Journal 

Star, 2 квітня 1999 року 

   Жарт? Він ніколи не був жартом", - сказав Боб Вульфсон, колишній 

директор Антидифамаційної ліги в регіоні рівнинних штатів, коли я 
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поставив під сумнів значення Лаука.  "Якщо ви говорите про американських 

нацистів, які мали вплив на міжнародному рівні за останні 50 років, то 

Герхард, мабуть, номер один". - The Guardian (Велика Британія), 6 липня 

2017 року 
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