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Вступ 
  

   Якось "   Рідерз Дайджест" назвав мене злим генієм! 

   Коли я вперше прочитав цю статтю, я ревів від сміху. Я знайшов це 

смішним. Але що мене дійсно розсмішило, так це ось що: Автор виглядав 

абсолютно серйозним! 

   Як не дивно, інший журнал, Der Spiegel, процитував мера мого міста, який 

сказав, що я був зразковим громадянином! 

   Що було правдою: злий геній чи зразковий громадянин? 

   Відповідь на це питання залежить від того, кому ви його ставите. Як і у 

всіх, у мене є друзі і вороги. На відміну від більшості людей, мої вороги іноді 

намагаються мене вбити!  

   Одного разу замах на мене майже увінчався успіхом... В іншому випадку, 

коли я давав свідчення на судовому процесі у справі про тероризм, поліція 

посилила охорону через побоювання щодо можливого замаху на мене. 

   Я був директором приватної організації, що базувалася в США. Ми 

надавали значну підтримку ненасильницьким підпільним дисидентам в 

Європі як під час, так і після холодної війни. 

   Значимість моєї роботи знайшла визнання в багатьох урядових документах, 

включаючи листи, підписані європейськими колегами трьом членам Кабінету 

Президента США, Овальному кабінету та директорам ФБР і ЦРУ. 

   Моя діяльність широко висвітлювалася в засобах масової інформації. 

   Це включає телевізійні інтерв'ю на CBS Sixty Minutes, ABC-Frontline, O 

Globo (Бразилія), KRO (Нідерланди), угорському державному телебаченні та 



Spiegel TV (Німеччина). Багато інших програм висвітлювали мою роботу без 

інтерв'ю. 

   Я посідаю чільне місце у документальному фільмі шведського телебачення 

"Wahrheit macht frei!". Цей фільм транслювався в десятках країн світу. 

   Висвітлення у друкованих ЗМІ включає розлоге інтерв'ю у британському 

виданні "Reader's Digest" (під назвою "Злий геній німецьких неонацистів") та 

статті на перших шпальтах газет "Los Angeles Times", "Hamburger Morgenpost", 

"The Omaha World-Herald" та "The Lincoln Journal-Star". 

   Додаткові статті про мою діяльність з'явилися в наступних газетах: The 

Chicago Tribune, The New York Times, The Washington Post, The Dallas Morning 

Star, The Buffalo News, The Spotlight, The Times (Великобританія), Spectrum 

(Великобританія), The News Herald, Independent (Великобританія), 

Morgenposten Fyens Stiftstidende (Данія), Frankfurter Allgemeiner Zeitung, Der 

Spiegel, Die Welt am Sonntag, Berliner Morgenpost, Süddeutsche Zeitung, die 

tageszeitung, Der Tagesspiegel, Berliner Zeitung та Offenbach Post. 

   Моє ім'я згадується в сімнадцяти книгах півдюжиною мов. Деякі з них 

присвячують моїй роботі цілий розділ і більше. 

   Пізніше почалася моя бізнес-кар'єра. 

   Коли я набрав найвищий бал за всю історію компанії, генеральний 

директор-самоучка-мільйонер був настільки вражений, що одразу взяв мене 

на роботу. Навчав мене особисто. Я став його віце-президентом з маркетингу. 

Це навчання та досвід є фундаментом моїх бізнес-знань. 

   Я також був підприємцем. Мої численні підприємства включали: видання 

сотень книг кількома мовами, імпорт/експорт, веб-сайт електронної комерції 

(№1 у списку Google) та веб-хостинг. Один з трьох найбільших національних 

Інтернет-серверів одного разу повідомив, що я входив до десятки його 

найбільших реселерів веб-сайтів. 

   Ці мемуари описують мою кар'єру як політичного активіста та бізнесмена.  

   Кожна професія вчила мене чомусь новому. Ці знання я приносив з собою в 

наступну кар'єру. Цей досвід у різних сферах був джерелом як освіти, так і 

розваг. Я вчився, але також і сміявся. 

   Крім того, у мене є громадянський обов'язок. Коли я навчався в початковій 

школі, ми ще присягали на вірність прапору Сполучених Штатів Америки і 

республіці, яку він представляє. Щодня. 

   Сьогодні так звана "війна з тероризмом" використовується як привід для 

підриву Конституції США. Мій власний досвід до 11 вересня свідчить про 

небезпечні прецеденти вже тоді. 

   Ми повинні працювати разом, щоб протистояти цій спільній загрозі. 

Незалежно від будь-яких політичних розбіжностей. Це одна з причин, чому я 

не писав цю книгу як ідеологічну діатрибу.  



  

Герхард Лаук 

30 січня 2014 року 

 

Розділ перший 

Моя юність 
  

Відразу видно, що ти син інженера! 

  

Друг під час огляду стайні 

 Я побудував для нього з підручних засобів 

  

Концепція чи будівництво? 
  

Була романтична місячна ніч. Ми віддали нашу спальню твоїм дідусеві та 

бабусі, які приїхали до нас у гості. Там лежали контрацептиви, і ми не 

хотіли їх турбувати. Ми не хотіли більше дітей. Але вирішили, що "один раз" 

не зашкодить. Як же ми помилялися! 

  

Моя мати. 

  

Ви не НАРОДИЛИСЯ! Тебе створили в лабораторії. Я взяв тіло монстра, 

ноги норвезького лижника, на яких ще було небо, і голову нацистського 

військового злочинця і зшив їх разом. 

  

Батьку мій. 

  

Я не знаю, яка версія правдива. Я був надто малий, щоб пам'ятати. 

  

  

Моє дитинство 
  

   Мої найперші спогади - це мій перший дім. 

   До складу цієї садиби входив двоповерховий кам'яний будинок з 

французькими вікнами. Він був побудований на замовлення інженером для 

власної родини. На ділянці росли сотні сосен, яблуневий сад, 



сімдесятифутовий флагшток і бетонний ставок на десять тисяч галонів. 

Ставок знаходився посеред двору, оточеного деревами, кущами і квітами. 

(Попередній власник тримав у цьому ставку п'ятифутового алігатора. Ми 

задовольнилися тисячею золотих рибок). 

   Перше велике досягнення, яке я пам'ятаю, - це вилізти з дитячого ліжечка, 

піти до ванної кімнати і скористатися туалетом. Самостійно! Я був дуже 

вражений собою. 

   Я почав говорити лише в чотири роки. Мені не потрібно було говорити. 

Все, що мені потрібно було зробити, це показати пальцем, і мої старші брати і 

сестри приносили все, що я хотів. 

   Мама дуже переживала з цього приводу. Вона звернулася до лікаря. Він 

відповів: Не хвилюйтеся! Як тільки він заговорить, ви його вже не 

заткнете! - І він мав рацію! 

   Мені й досі іноді доводиться пояснювати людям, що я насправді досить 

мовчазний. Доводиться примушувати себе говорити, щоб подолати вроджену 

сором'язливість. Звідси моя удавана балакучість... Таке пояснення майже 

завжди викликає посмішку. Я цього не розумію. Це ж серйозна проблема! 

   Мої батьки розповідали, що коли я нарешті почав говорити, то говорив 

повними реченнями. Два з моїх перших внесків до скарбниці людського 

ораторського мистецтва включають в себе дві промови: 

   Я відрубаю тобі голову і поставлю синяк під оком! 

   Тут очевидні подвійні впливи Старого і Нового Світу. 

   І 

   Ненавиджу тебе! 

   Батько не схвалював таких різких висловлювань і спонукав мене 

відшмагати. Я мудро перефразував свою відповідь: Ти мені не подобаєшся! 

  

  

Мої казки на ніч 
  

   У часи Великої депресії у моїх батьків не було грошей. Коли мені було 

дванадцять років, мені сказали, що я повинен перестати пити молоко. 

Натомість я мав пити каву. Молоко було надто дорогим. Ми повинні були 

зберегти його для моїх молодших братів. 

   Але в дитинстві мені було дуже весело. Я багато ходив на полювання і 

рибалку. Гроші мені платили набоями. Не було дня, щоб підстрелена мною 

дичина або спіймана риба не потрапляла на стіл, як мінімум, як гарнір, якщо 

не основна страва. 

  



Батьку мій. 

  

   Мої казки на ніч складалися здебільшого з розповідей мого батька про його 

дитячі пригоди. Ці історії робили набагато більше, ніж просто розважали 

маленького хлопчика. Вони прищеплювали відчуття родини. 

   У його розповідях часто згадувалися й інші родичі, з деякими з яких я 

ніколи не зустрічався особисто. Моя велика родина включала родичів і 

предків, як живих, так і померлих. Це стосувалося обох сторін моєї 

найближчої родини, яка була згуртованою і мала спільну етнічну 

приналежність. 

   Ось деякі з них. 

  

У мене було два вітрильники. Один з них мав велике вітрило. Він був дуже 

швидким. Але якщо я намагався його повернути, він перекидався і скидав 

мене у воду. Тому я перепливав озеро, вистрибував, розвертав його і плив 

назад... Інший вітрильник міг розвертатися на десятицентовику. Коли я грав 

у "догонялки" з більш швидкими човнами, вони ніколи не могли мене зловити. Я 

розвертався в останню секунду і тікав. 

  

* * * * * 

  

Одного разу я побачив у болоті змію. Я побачив, що вона отруйна, і вбив її. 

Пізніше мені стало погано. Вона нікому не загрожувала там, у болоті. Вона 

теж мала право на життя. 

  

* * * * * 

  

Одного разу я був на полюванні з другом і новеньким. Новенький насміхався 

наді мною: Закладаюся, що ти не влучиш в ту банку з-під помідорів. Я 

вистрілив. Банка не зрушила з місця. Ха! Ти промахнувся, - насміхався він. 

Тобі краще придивитися до тієї банки, - порадив мій друг. Він так і зробив. Я 

влучив у бляшанку так влучно, що вона не зрушила з місця, коли в неї влучила 

куля. 

  

* * * * * 

  

Одна ворона була розумною. Вона завжди трималася на відстані пострілу 

мого 22-го калібру. Одного разу я взяв 25-й калібр і влучив у неї. До речі, 

ворони вміють рахувати до трьох. Якщо двоє мисливців заходять за 

скрадок, а двоє виходять, ворона знає, що там залишився ще один. Але якщо 



четверо заходять, а виходять троє, то ворона плутається. 

  

* * * * * 

  

Твій дідусь був експертом із зав'язування вузлів. Під час депресії йому 

платили 10 доларів на годину за те, що він зав'язував складні вузли на 

сценічному подіумі в повній темряві. 

  

Мій батько також знав багато вузлів. Я досі пам'ятаю, як зав'язував вузол 

"вісімка", яким прив'язував каное до даху нашого автомобіля... Більше того, я 

навіть можу зав'язати власні шнурки на черевиках! Дозвольте мені сказати, 

що коли я був маленьким, навчитися цьому було нелегко. Щось на кшталт 

того, як кролик перестрибує через колоду і падає в нору. 

  

* * * * * 

  

   Коли я був дитиною, квиток у кінотеатр коштував копійки. Пам'ятаю, як 

ми з ще одним хлопцем пішли на "Привид опери". Коли на екрані з'явилося 

чудовисько, всі в кінотеатрі ахнули від жаху. Крім мене. Мені не було 

страшно. Чудовисько нагадало мені мого двоюрідного дядька Георгія. 

   Він був ковалем і страшний як чорт, але він був хорошим хлопцем. У нього 

були такі мозолясті руки, що він міг взяти розпечений метал, який міг 

обпекти твої або мої руки, і не обпектися. 

   Він пиячив щоп'ятниці ввечері. Однієї п'ятничної ночі він, як завжди, 

напився і зійшов з тротуару перед автомобілем. Він загинув миттєво. Але це 

був хороший спосіб піти з життя. 

  

Звичайно, я беру приклад з іншого боку сім'ї, коли справа доходить до 

зовнішності... Мій батько на псевдо "FW" не завжди був дипломатичним, 

коли справа доходила до опису власної зовнішності. Коли він побачив свою 

першу новонароджену дитину, то сказав, що вона схожа на "обдерту білку". 

Маму це не розвеселило. 

  

* * * * * 

  

Твоя двоюрідна тітка Ліза була старою дівою. Вона носила з собою 

деринджер на випадок, якщо хтось захоче з нею завести стосунки. Але вона 

була такою потворною, що він їй не був потрібен. Як би там не було, вона 

була проникливим інвестором. Хоча вона працювала лише секретаркою, їй 

вдалося за своє життя накопичити статок у багато тисяч доларів.   



  

Пам'ятаю цей деррінгер, а також шестиствольну "перечницю" та іншу зброю. 

Один револьвер середини 19
th 

 століття французького виробництва навіть не 

мав ударника. Ударник був вбудований у кулі! Таких набоїв у нас залишилося 

всього кілька штук. Пізніше ми дізналися, що кулі коштували навіть більше, 

ніж револьвер... Пізніше я дізнався, що її гроші дозволили моєму батькові та 

його братам закінчити коледж. Цього спадку дідусеві вистачило на 

півстоліття! Останні він витратив лише за рік до власної смерті. 

  

* * * * * 

  

   Мій тато, твій дідусь, попросив фермера викопати землю посеред болота. 

Потім він побудував на ній хату. Ми завжди проводили там все літо. 

Головною перевагою, окрім полювання та риболовлі, було те, що у 1920-х 

роках він міг влаштовувати там гучні вечірки, не заважаючи сусідам. Іноді 

дорослі будили нас, дітей, а не навпаки! 

   Коли ми вранці спускалися вниз, то бачили на стінах ще не змиті малюнки 

вугіллям. 

   На ці вечірки приходили відомі зірки водевілів та раннього кіно. Одного разу 

сувора бабусина подруга подивилася на актора, відомого за ролями крутих 

хлопців у кіно, і кинула йому виклик: "Як на мене, ви не виглядаєте таким вже 

й крутим! Б'юся об заклад, я можу змусити вас сказати "дядько": Потім вона 

притиснула його до підлоги. Вона не відпускала його, поки він не сказав 

"дядько"". 

  

   Це було набагато більше, ніж "котедж"! Через багато років вся колишня 

болотиста місцевість стала закритим котеджним містечком з обмеженим 

доступом! 

   Деякі прізвища пам'ятаю, але не хочу їх називати, щоб не ставити когось у 

незручне становище... До того ж, у мене теж є як відомі, так і сумнозвісні 

родичі. Якось генеральний директор поклав переді мною на стіл газету. Я 

кинув на неї швидкий погляд. Червоним чорнилом було підкреслено 

прізвище, дуже схоже на моє. Я недбало пробурмотів: Хто знає, може, це 

один з моїх божевільних родичів! і повернувся до своїх справ. Ця тема більше 

ніколи не піднімалася. 

  

* * * * * 

  

Три покоління нашої родини були розстріляні в трьох різних війнах на одному 

і тому ж досить невеликому клаптику землі. 



  

   Війни - франко-німецька війна 1870/1871 років, Перша та Друга світові 

війни. Клаптик землі - Ельзас-Лотарингія. В молодості я жартував, що якщо 

доведеться воювати, то краще десь в іншому місці... По маминій лінії є дещо 

схожа історія про двох родичів, які нібито вбили один одного в бою, не 

знаючи, що вони були далекими родичами. 

   Звичайно, до будь-якої історії, що передається з покоління в покоління з 

вуст в уста, треба ставитися з певною часткою скептицизму. Але деякі з них 

мені вдалося перевірити.  

   Так чи інакше, вони залишаються важливою частиною нашої культурної 

спадщини. Наприклад, великодній кролик - це мила історія, навіть якщо вона 

явно вигадана. На відміну від, скажімо, Діда Мороза, якого ми всі 

неодноразово бачили на власні очі. 

  

* * * * * 

  

Твій дядько пройшов багато бойових дій у Другій світовій війні. Він був 

старшим стрільцем башти на бомбардувальнику Б-52. Коли він повернувся 

додому після війни, дідусь помітив дірку на своїй дублянці. Він прогриз її 

синові! За що йому дірка в такій гарній куртці! Армія була така добра, що 

дала йому її. Ця тирада тривала деякий час. Нарешті дядько каже: Ну, тату, 

вибач. Але я нічого не міг вдіяти. Там мене і підстрелили! 

  

   Йому пропонували "Пурпурне серце", але він відмовився. Сказав, що інші 

хлопці були поранені набагато сильніше і заслуговують на нього більше, ніж 

він. 

   Батько ще носив цю куртку, коли ми ходили на полювання, коли я був ще 

підлітком. Пізніше він її "переріс" і рукава йому відрізали! 

   

* * * * * 

  

З боку моєї матері також були свої історії. 
  

Ваш прадідусь спочатку приїхав до Америки, а потім привіз Вашу 

прабабусю. Він повів її до спеціальної крамниці, щоб вона скуштувала нову 

харчову сенсацію. 

  

Він сказав їй: Дмухай на нього, він гарячий! 

  

Вона це зробила. 



  

Всі в магазині сміялися. Потім вона спробувала, посміхнулася і дала йому 

ляпаса. 

  

Це було морозиво. 

  

* * * * * 

  

Бабуся гукнула дідуся, який сидів на ганку, щоб він зайшов повечеряти. Але 

він не прийшов. Тоді вона послала мене за ним. Я побачив, що він сидить і 

дивиться, як повз нього проходять три гарненькі молоді дівчини. Я сказала 

про це бабусі. Вона вийшла і потягнула його за вухо назад в будинок ... Я 

думаю, що ви ніколи не старі, щоб шукати. 

  

* * * * * 

  

Коли твій батько показав дорогу новеньку люльку одному з моїх дядьків, той 

неправильно зрозумів, подумав, що це подарунок, і щиро подякував. Твій 

батько не наважився нічого відповісти. Через роки, після його смерті, рідні, 

які знали, що сталося, повернули люльку. Сказали, що він курив її тільки по 

неділях. 

  

   Половина населення маленького містечка у Вісконсині - родичі моєї матері. 

У мого прадіда було шестеро синів. Я бачив їх стару фотографію і можу 

підтвердити, що я дуже схожий на батька моєї мами, Отто, який народився в 

Старій країні і був названий на честь Отто Бісмарка. 

   Моя сім'я - німці з обох боків. Лаук і Хайн з боку батька. По материнській 

лінії - Преус і Поль. Рід Лауків походить від гессенських офіцерів, братів, які 

служили в американській революційній війні. Саме прізвище "Лаук" походить 

від давньоверхньонімецької мови, яка вимерла близько 1050 року нашої ери. 

   Через багато років моя мати розповіла мені, що двоє моїх далеких родичів 

загинули 11 вересня. Я їх не знав, але вона знала. 

   Я бачив фотографії двох інших моїх двійників. Більше того, ще один 

двійник жив зі мною в одній казармі. Він був навіть мого зросту! Іноді інші 

гості плутали нас з ним. Я грався з ідеєю найняти його як приманку. 

  

  

Ловля звірів 
  



   Моїми улюбленими розвагами були ловля пуголовків, жаб і черепах, лазіння 

по деревах і дослідження прилеглих полів і лісів. Тварини були - і 

залишаються (!) - моєю великою любов'ю. 

   На вихідних ми з батьком ходили ловити черепах на "класі". Або він дрімав 

у машині, а я сам ловив жаб. 

   Одного літа ми вдвох проїхали сотні миль у Великій Експедиції на 

полювання на змій. Хоча я був розчарований тим, що не вполював жодної 

гримучої змії, я був задоволений здобиччю: акуратна свиноноса змія, пара 

синіх полозів і десятки трав'яних вужів. 

   Коли моя мати знайшла одну з таких змій, крихітну трав'яну змійку, у 

своєму ліжку, їх вигнали на вулицю. На щастя, вона з'ясувала, що винуватцем 

був мій батько. Його диявольський вираз обличчя і мій вираз жаху, коли вона 

дізналася про свою знахідку, зробили розгадку таємниці "як вона туди 

потрапила" надто очевидною. До того ж, який хлопчик при здоровому глузді 

ризикнув би втратити чудову змію через такий дурний трюк! 

   Коли ми нарешті витягли масляний бак для старої печі з підвалу (де він 

сидів під старим вугільним пагоном), я розрізав його навпіл уздовж за 

допомогою зубила і кувалди. Це було довго і шумно (!), але в підсумку я 

отримав великий бак для черепахи. 

   У дитинстві і навіть у підлітковому віці я любив перелистувати польові 

визначники тварин. Я навіть міг визначити багато підвидів. 

   Не дивно, що в нашій родині з роками з'явилися найрізноманітніші домашні 

тварини. Це були жаби, жаби, пуголовки, риби, саламандри, тритони, птахи, 

білки, кролики, єноти, кури, коти та собаки. 

   Щоб перерахувати всі види, підвиди і породи, мені потрібно було б 

принести в жертву ще більше дерев. 

   У наших гаражах мешкають дикі коти, лисиці та сови, а також більше котів, 

ніж у деяких містечках, де проживає більше людей, ніж у нас. 

   Досить сказати, що я завжди любив тварин. 

  

  

Я в дитинстві був мілітаристом 
  

   Мені подобалося малювати картини боїв між танками і літаками. 

Інстинктивно обираю національні відзнаки, які б не створювали "конфлікту 

інтересів". Не хотів образити жодного родича. Навіть якщо вони воювали на 

"тому боці". 

   Мої битви з маленькими пластиковими солдатиками тривали годинами. 

Іноді я малював тварин, і в цьому випадку тварини завжди були 



протагоністами, а солдати-люди - антагоністами. 

   Я побудував грізний форт з підземним тунелем. Тунель дуже допоміг мені 

забруднитися. Зрештою, кожен хлопчисько знає, що не можна розважатися, 

якщо не забруднитися добряче. 

   Бойова підготовка включала використання дерев'яних мечів та щитів ручної 

роботи. Я зазвичай бився з трьома хлопцями одночасно і перемагав. 

   А ще я став мілітаристом-початківцем! 

   Сильне враження на мене справила дитяча книжка про відомі битви у 

світовій історії. Військова історія стала одним з моїх найбільших захоплень, 

окрім тварин. 

   Мій батько купив для мене дитячу версію форми армії США. Батьки 

вписали моє ім'я та звання "капітан". Коли вона зносилася, мені зробили 

заміну. На той час я вже був "генералом". Природно, мені подобалося носити 

її, коли я "грався в армію". 

   "Вороги" прозвали мене "генералом Дуліттлом". Мабуть, вони не знали 

своєї історії і просто вважали це прізвисько кумедним.  

   Ці армії не складалися з "друзів", які просто розділилися на "команди" для 

того, щоб "пограти в гру". Ми вважали себе "солдатами", які "ведуть війну" 

проти "ворога" за спірну територію. 

   Наш бій полягав у бомбардуванні армії супротивника грудками бруду. Ця 

обмежена війна призвела до невеликого болю, але без серйозних поранень. 

   З іншого боку, кидання каміння не схвалювалося. На кшталт порушення 

Женевської конвенції. 

   У нас ніколи не було ні наміру, ні бажання завдати серйозної шкоди 

"ворогу"! Ці "армії" не були ні "бандами", ні "командами". Вони були чимось 

середнім. 

   Я відчуваю в цих дитячих арміях набагато більше, ніж просто гру, а саме 

соціологічні, можливо, навіть антропологічні наслідки. 

   Як ветеран багатьох боїв, я виробив певну майстерність в ухилянні від цих 

снарядів. На жаль, я був поганим стрільцем. 

   Бій зазвичай закінчувався славною перемогою. Я йшов прямо на ворога, 

терплячи біль від удару повним залпом. Вони тікали в жаху. 

  

Одна кампанія, зокрема, є гарним прикладом нашого менталітету. 

  

   Одного разу ми виявили дивний дерев'яний пліт, що плавав у невеличкому 

ставку на "нічийній землі", яка часто слугувала нам полем бою. Очевидно, 

ворожий пліт! Ми закидали його камінням, щоб потопити. Потім розбили об 

каміння пляшки, щоб битим склом ворогу було важче врятувати своє судно. 

   Через кілька днів ми виявили ворожий патруль, який намагався його 



врятувати. Ми відкрили вогонь, і вони втекли. За винятком одного бідолахи. 

Він заліз на дерево, що нависало над ставком. Тепер він тримався однією 

рукою за гілку, а іншою рубав мечем одного з моїх людей. Я був вражений 

хоробрістю цього ворожого солдата. 

   Що робити? Ситуація виглядала небезпечною. Ніхто не хотів, щоб хтось з 

обох сторін серйозно постраждав. Але оголошення перемир'я, навіть посеред 

запеклої битви, було безпрецедентним. 

   Я наказав своїм відступати. Ворожий командир зрозумів, що я роблю і 

навіщо, тому не намагався скористатися нашим лицарством. Замість цього він 

гукнув своєму відрізаному солдату, щоб той проривався через пролом, який я 

навмисно дозволив утворитися. Він зрозумів і зробив це. 

   Через деякий час мені довелося зустрітися з цим хоробрим колишнім 

ворогом за мирних обставин. Ми подружилися. 

   Перший раз, коли він взяв мене до себе додому погратися, він зупинився 

перед входом, повернувся до мене і сказав: "Не кажи мамі, що я протестант: 

"Не кажи моїй мамі, що ти протестант. Вона каже, що всі протестанти - свині, 

і не дозволить мені з тобою гратися". Через кілька років я дізнався, що 

релігійна група його матері, католики, вважалася "меншиною" на 

національному рівні. У тій місцевості це було не так. 

   Батько брав синів у походи, на риболовлю, на байдарках і каное. Коли ми 

підросли, він також навчив нас поводитися з вогнепальною зброєю і брав на 

полювання. 

   Коли він вперше почав показувати нам, хлопчикам, як користуватися 

зброєю, моя мама дуже занепокоїлася. Батько сказав їй: Не хвилюйся! Він 

навчить їх правильно! 

   Моє навчання проходило так. 

   Перший рік полювання я носив рушницю без затвора. Просто для того, 

щоб навчитися убезпечити себе при переході через паркани і таке інше. 

   На другий рік я дістав затвор. Але не було гільзи! Кожного разу, коли я хотів 

постріляти, мені доводилося просити у батька гільзу. 

   На третій рік у мене був і болт, і гільзи. 

   Звичайно, і дробовик, і гвинтівка були однозарядними. Коштували вони 20 і 

30 доларів відповідно. Нові, не вживані. 

   Пізніше ми помінялися зброєю. Коли він подовжив приклад, то не зміг 

вдягнути зимовий одяг. Йому також подобалася легша вага моєї однозарядки. 

Мені подобалося, що двостволка мала меншу віддачу. 

   Через багато років друг, колишній міліціонер, попросив показати мій новий 

револьвер. Я дістав револьвер з шухляди, відкрив барабан, вийняв набої, 

поклав набої назад у шухляду, повернув револьвер так, щоб він ні на кого не 

був спрямований, а потім, тримаючи його на долоні з відкритим 



барабанчиком, запропонував йому. - Це справило на нього враження. 

   Ось вам повчальна історія: Незважаючи на всі заходи безпеки, мій батько 

одного разу ледь не розніс собі голову, коли його рушниця вистрілила і 

пробила дірку в даху автомобіля! Він вказав мені на цей факт як нагадування 

про те, наскільки небезпечною є зброя. І як важливо завжди бути дуже, дуже, 

дуже обережним! 

   "Мужики" неодноразово мандрували аж до Канади у тритижневі подорожі 

на байдарках. Ми забиралися так далеко, що не було ні доріг, ні інших ознак 

цивілізації. Доводилося перепливати на каное озеро, "переправлятися" 

ґрунтовою стежкою до наступного озера і повторювати процедуру. 

   Наступні історії походять з цих канадських подорожей на каное. 

   В одній з поїздок, ще до того, як я почав з'являтися, один з моїх братів 

отримав травму пальця на нозі. Екіпаж, до якого входили й інші дорослі друзі 

сім'ї, не мав часу, щоб повернути його до цивілізації. Тож вони напоїли його 

віскі, простерилізували багнет у вогні, посадили йому на груди трьох 

дорослих чоловіків... а потім мій батько відрізав йому цим багнетом частину 

пальця на нозі. 

   Мій батько був офіційним медиком. Він розповів, що його власний батько 

завжди робив одні й ті ж два кроки, коли лікував незначну травму. По-перше, 

він запитував, що сталося. По-друге, прикладав до рани жувальний тютюн. 

Боже, з такою підготовкою я дивуюся, як він не став відомим хірургом, а не 

інженером! 

   Вони клянуться, що йому все ж вдалося якось підняти своє тіло на шість 

дюймів над землею. І що люди за двадцять миль по той бік озера пізніше 

стверджували, що чули його крик. 

   Я радий, що мене не було в цій конкретній поїздці. Вважалося, що я ще 

занадто молодий, щоб брати участь у перших двох поїздках. 

  

* * * * * 

  

   Ми виявили покинутий зруб єгеря з чавунною дров'яною піччю та 

господарською будівлею. Він і став нашим базовим табором. 

   Мій батько домовився зі своїми синами: Я куплю вам все, що ви захочете 

з'їсти, але ви повинні будете це нести! - Ми гнули спини, але їли, як королі. 

   На переправі мій брат ніс байдарку, а на плечах мав рюкзак. Він вважав себе 

досить міцним хлопцем. 

   Потім він почув кроки, що швидко наближалися з тилу. 

   Те, що він побачив далі, вразило і вразило його. 

   Хтось вистрілив повз нього. Побіг. Несе байдарку і два рюкзаки: один на 

грудях, другий на спині... 



   Це була жінка! 

   Розмовляючи з нею наприкінці переходу, він дізнався, що вона професійна 

танцівниця. 

   Я мав подібний досвід через багато років. Я був молодим чоловіком, який 

виконував важку роботу. Моєму попереднику було 65 років. 

  

* * * * * 

  

   Досить скаржитися на клятих комарів! Я не відчуваю, що вони мене 

кусають. Ти просто вигадуєш, бо не хочеш більше нести каное! 

   Так батько, розсердившись, вилаяв одного з моїх братів. 

   Але коли настала його черга нести каное, він дізнався правду. 

   Під каное роїлися комарі. Вони нещадно атакували бідолаху, який ніс його. 

Він був дуже зайнятий і не міг від них відмахуватися. 

  

* * * * * 

  

   Ще в дитинстві я думав писати щоденник. Але вирішив не робити цього. 

Вважав, що найцікавіше в моєму житті вже відбулося. 

   Це не означає, що я не думав про майбутнє. Я домовився з батьком. Коли я 

підросту, ми переїдемо в канадську глушину і станемо трапперами. Він, як 

інженер, розкаже мені, як побудувати наш зруб. Я платитиму йому віскі та 

сигарами. 

  

* * * * * 

  

   Одного разу уряд скористався правом примусового відчуження, щоб 

задешево купити частину нашої землі під швидкісну автомагістраль. Коли 

бульдозери почали спустошувати наш фруктовий сад, я схопив лук і стріли і 

побіг до дверей. У мене були всі наміри захистити свій дім! Батьки зупинили 

мене. Їм довелося замкнути мене в кімнаті. 

   Зрештою, через наш двір пройшла швидкісна автомагістраль. Після цього 

все змінилося. Я тоді про це не думав, але впевнений, що це значно знизило 

вартість нашого будинку при перепродажі. 

   Потім батько змінив професію і ми переїхали. 

  

  

До підліткового та підліткового віку 
  



   Я виріс (решту шляху) на заході. Тут я провів половину свого життя.  

   Я міг погладити коня на сусідському ранчо, просто підійшовши до краю 

свого двору і перелізши через паркан. Як і всі юні ковбої-початківці, я багато 

часу проводив на свіжому повітрі. Але я також любив читати книги. 

   Моя сім'я була багатодітною. Але сукупна кількість наукових ступенів, які 

мали її члени, була ще більшою. Ще в початковій школі батько почав навчати 

мене деяким елементарним математичним поняттям. 

   Мій батько часто плутав своїх дітей. Він називав їх неправильними 

іменами. Це завжди дратувало мою матір. Однак він стверджував, що це була 

її вина. Адже вона наполягала на тому, щоб дати їм імена. А він хотів просто 

присвоїти їм номери. Як відомий детектив Чарлі Чан. 

   Крім того, в моїй родині хлопчиків часто називали на честь дядьків. Коли 

ховали мого дідуся, батько підштовхнув брата і показав на сусідній, але дуже 

старий надгробний пам'ятник. На ньому були викарбувані ті ж імена, що й у 

трьох братів! Його ім'я було зверху. Відтепер він буде говорити їм: 

Пам'ятайте, що я перший на надгробку! 

   Але не подумайте нічого поганого! Моя сім'я була дуже "народною". Якби 

ви зустріли мого батька, то скоріше подумали б, що він скотар, ніж професор 

коледжу. Він так само добре ладнав зі сторожем, як і з іншими професорами. 

Можливо, навіть краще!  

   Через багато років Ф.В. придбав у цього хранителя гвинтівку. Він сам 

зробив гвинтівку і навіть дав їй назву: "Старе м'ясо на столі". Батько поїхав на 

стрільбище, щоб перевірити її точність. Він зробив три постріли в мішень, 

що знаходилася на відстані трохи більше 100 ярдів від нього. Вони були 

згруповані так близько один до одного, що можна було закрити всі три 

кульові отвори одночасно четвертаком! - Звичайно, між пострілами він 

чекав десять хвилин, щоб дати стволу час охолонути. 

   Я навчився грати в шахи ще в дитинстві. Я навіть не намагався поставити 

супернику мат, поки не зробив дві речі. По-перше, не забрав би всі його 

фігури. По-друге, використав би свої пішаки, що залишилися, щоб повернути 

свого ферзя і обидва замки. Очевидно, що цей надмір був одночасно 

ретельним і неефективним. 

   Один з моїх братів приголомшив усіх, обігравши за п'ять хвилин дуже 

досвідченого шахіста. Він використав свою улюблену блискавичну атаку 

ферзем. Його суперник був надто зайнятий реалізацією складного плану, щоб 

це помітити. 

   У молодших класах я багато грав у шахи. Майже завжди зі студентами та 

викладачами коледжу. Як правило, я вигравав дві партії з трьох. Останні три 

партії, які ми грали, я виграв у батька. Потім я втратив інтерес до шахів. Це 

було занадто статично. Справді хороші гравці повинні були запам'ятовувати 



старі ходи з шахових книжок. Це було не для мене. 

   Батько посміявся останнім. Він привів буквально шахового генія, щоб той 

відшмагав мене добряче. На той час я теж був хворий, як собака, на печінкову 

інфекцію. Місяцями я жив на чаї, тостах без масла і яєць. Мені знадобилися 

місяці, щоб повністю одужати. Ось вам і чесна боротьба! 

   Згодом він пояснив мені, що є три рівні шахіста. 

   Гравець першого рівня, як і він, не має стратегії. 

   У гравця другого рівня, такого як я, стратегія одна. 

   Гравець третього рівня, а саме шаховий геній, має кілька стратегій. Він 

переоцінює всю ситуацію після кожного свого ходу. Потім вибирає найкращу 

стратегію. (Якщо це намагається зробити гравець другого рівня, то звичайний 

результат - хаос). 

   Деякий час в сім'ї ще грали в карти. Але місцеві жителі не знали 

старосвітських ігор, які знали ми, тож нам не було з ким грати. 

   Батько записав нас усіх до танцювального гуртка. Ми вивчили фокстрот і 

вальс. Для нас, молодих, це не було корисно. (Кадриль ми вже вивчили ще в 

початковій школі). 

   Підлітковий вік для мене був, напевно, не важчим і не легшим, ніж для 

інших. Але воно було іншим. Не було "підліткового бунту". Родинні та етнічні 

зв'язки робили мене захищеним від "тиску однолітків". Я був аутсайдером. У 

мене просто були інші стандарти. 

   Мій батько якось зауважив мені: Ні твій дід, ні я не були дуже високої 

думки про своє покоління. Ти такий самий. - Це не було ні презирством, ні 

зарозумілістю... Роками пізніше я чув, як один російський аристократ у 

вигнанні говорив приблизно те ж саме. 

   Замість того, щоб сказати: Якби інші діти стрибнули зі скелі, ти б зробив 

те ж саме! мої батьки казали: "Якби інші діти стрибнули зі скелі, чи зробив 

би ти те саме?": Хороший німець не стрибає зі скелі! - Це було дуже 

ефективно! 

   Я вже навчився не показувати слабкість і біль. Це тільки заохочувало 

мучителів. Ще навчаючись у старших класах, я пішов ще далі. Я провів два 

експерименти з психології. 

   У першому експерименті я тримав опонента на межі між тим, щоб вдарити 

мене і відступити. Я підтримував цей баланс, чергуючи провокаційні та 

примирливі репліки. 

   У другому експерименті я зробив вигляд, що вважаю насмішки насправді 

дружнім піддражнюванням. Спочатку це збило опонента з пантелику. Потім 

це роздратувало його, коли він намагався пояснити свої справжні негативні 

наміри. Нарешті, він зрозумів, що я з ним граюся. Замість того, щоб він 

отримав мою козу, я отримував його. Це його розлютило. Я відбив атаку на 



нападника, не застосовуючи ні сили, ні негативних висловлювань. Це 

порадувало мене з практичних, етичних і навіть естетичних міркувань. 

   Мені подобався урок журналістики в старших класах. По-перше, вчителька 

була симпатичною. По-друге, мені подобалося писати. 

   Одного разу я запросив на танець студентку-вчительку. Це не був збочений 

секс. Просто я більше спілкувався з людьми її віку (і старшими), ніж зі своїми 

однолітками. Крім того, вона була красива, і її ноги чудово виглядали в міні-

спідниці. 

   Через роки я зустрів молоду жінку, яка зробила щось подібне. За винятком 

того, що в її випадку це був збочений секс. Гадаю, це лише свідчить про те, 

що дівчата дорослішають швидше, ніж хлопці. І більш вправні в отриманні 

того, чого хочуть. 

   Я відкрив для себе професійне опитування, призначене для оцінки 

політичних і соціальних поглядів. Весь клас пройшов його, і я витратив до 

біса багато часу на складання таблиць та аналіз. 

   Цікавим у цьому опитуванні було те, що воно не було одномірним, тобто 

лінією. Воно було двовимірним, тобто площиною. Там була вісь "х" і вісь "у"! 

Відображалися координати традиційних ідеологій. Консерватори і комуністи 

були далеко один від одного по осі "х", але близько один до одного по осі "у". 

Ліберали і фашисти виявилися далеко один від одного по осі "у", але близько 

один до одного по осі "х". 

   Це ілюструє іноді курйозну схожість між радикально різними ідеологіями. 

(Мої власні координати були далекі від будь-чиїх інших).  

   Крім того, пізніше на заняттях з етики в коледжі я помітив, що дві людини 

можуть дати однакову відповідь з двох абсолютно різних причин. Об'єднання 

їх в одну категорію було б надзвичайно неточним. 

   Наведу приклад. 

  

   Мій викладач етики в коледжі розповів про свою власну етичну дилему 

класу. 

  

   В останні дні Другої світової війни я був кремезним молодим лейтенантом. 

Мій шолом був завеликий для моєї голови. Я отримав завдання поїхати на 

джипі до німецьких позицій і домовитися про їхню капітуляцію. Я взяв із 

собою кількох людей. 

   Коли мій джип з білим прапором перемир'я під'їхав до німецьких позицій, 

есесівці віддали мені елегантний салют. Трохи далі по дорозі ми зустріли 

вантажівки, керовані німецькими солдатами. У кузовах вантажівок сиділи 

люди, схожі на в'язнів концтабору. 

   Щойно ми зникли з поля зору, як почули кулеметні черги. Ми подумали, що 



це, напевно, німці вбивають полонених. Ми сперечалися, чи варто 

розвертатися і спробувати допомогти їм. 

   Я вирішив не робити цього. Я подумав, що ті кілька чоловік, які були в 

джипі, все одно не могли б їх врятувати. Але якби наша місія з організації 

здачі не була виконана, бої могли б відновитися, і загинуло б набагато більше 

людей. 

   Чи правильно я вчинив? 

  

   Коли я зустрів його в коридорі після занять, то заспокоїв його: Я вважаю, 

що ти вчинив правильно. Було б прикро, якби постраждало більше есесівців! 

   На його обличчі на мить з'явився спантеличений вираз. Потім він 

посміхнувся. Можливо, до нього дійшло, хто саме йому це сказав. 

  

   У школі мені було нудно. Я завжди намагався закінчити домашнє завдання в 

аудиторії. Таким чином, у мене залишалося більше часу, щоб ввечері 

почитати книжки університетського рівня. Переважно філософію, історію і 

трохи політології. Звання відмінника було само собою зрозумілим. 

   Завдяки курсам літньої школи я змогла пропустити випускний клас. 

   За три дні я пройшов семестровий курс, на четвертий день склав іспит і 

отримав "п'ятірку". 

   Ще в старших класах я прослухав курс в коледжі про те, як грати на 

фондовому ринку. Я теж цим займався. Перший рік я був уважним і заробляв 

гроші. На другий рік я просто слухав свого біржового брокера і програв. 

Принаймні, я зміг справити враження на однокурсниць. 

   Одне літо я провів з батьком, коли він працював з НАСА над космічним 

шатлом. Ми жили в житловому комплексі поруч з університетом. Мені 

подобалося проводити час біля басейну. Я грав у шахи і спостерігав за 

гарненькими молодими дівчатами в бікіні. Іноді вони грали зі мною в шахи. 

Але вони "мухлювали". А саме нахилялися над шахівницею, намагаючись 

відволікти мене своїм декольте. Це вдавалося наполовину. Так, я підглядав. 

Ні, я не давав їм виграти. 

   Номінація до однієї з американських військових академій була для мене 

першою ластівкою. Але, відверто кажучи, підозрюю, що це сталося значною 

мірою завдяки родинним зв'язкам і непопулярності війни у В'єтнамі. Мої 

батьки були на "ти" з конгресменами, сенаторами і губернаторами, які час від 

часу заїжджали до нас додому. 

   Коли я зайшов до його кабінету, військовий лікар, який збирався провести 

огляд у зв'язку з моєю номінацією на вступ до військової академії США, 

подивився на мене і сказав: Ви ж з сім'ї військового, чи не так? - Я не зовсім 

знав, як відповісти. З одного боку, так, у моїй родині було багато військових. 



З іншого боку, більшість з них були кілька поколінь тому... Крім того, моя 

сім'я дуже "демократична" в тому сенсі, що у нас часто родичі воюють по 

обидва боки у війні! 

   Хоча у мене були різні інтереси, але ніщо не приваблювало мене в якості 

кар'єри. Я два роки навчався в державному університеті, щоб вважатися 

"освіченим" за європейськими стандартами. Але замість того, щоб здобувати 

науковий ступінь, я відвідував лише ті курси, які мені подобалися або які 

вважав корисними. І це не стосувалося бізнесу. 

   У мене було достатньо кредитів з іноземної мови для отримання ступеня 

бакалавра, але для цього потрібно було б ще два роки вчитися на "порожніх 

курсах". Я не бачила в цьому сенсу. Серед предметів, які мені подобалися, 

були філософія та творче письмо. 

   Звичайно, найкраще в коледжі було цілуватися з моєю дівчиною. 

   У ті часи було реально можливо, і не рідкість, коли студент міг заробити на 

навчання в коледжі без кредиту чи гранту! Це те, що я зробив. 

   Мені шкода сьогоднішніх студентів! 

  

  

На якій я планеті? 
  

   Коли світ почав божеволіти в 1960-х роках, я поставив собі одне просте 

запитання: На якій планеті я перебуваю? 

   Багато людей, включаючи друзів та родичів, робили те ж саме в ті дні. 

   Я не довіряв ні основним партіям, ні загальноприйнятим підходам. У 

пошуках відповідей я почав читати найрізноманітнішу літературу. Дещо 

ненавидів. Деяку - любив. Ще навчаючись у молодших класах середньої 

школи, я знайшов відповіді на свої запитання. Протягом наступних кількох 

років я навіть навернув деяких родичів. Я не наважуюсь назвати це "новою 

вірою", тому що ми роками вірили в одні й ті ж основні ідеї, навіть не знаючи 

про це. Принаймні, не за назвою. Це не була ні "релігія", ні "ідеологія" в 

загальноприйнятому розумінні. Це був "світогляд". 

   Цей процес "навернення" або "прозріння" вже описаний іншими людьми. 

Як лідери, так і рядові. Не буду обтяжувати себе зайвий раз. В основному, я 

адміністратор, організатор, аналітик і стратег. Не письменник, не теоретик і 

не ідеолог. 

   Тим не менш, я пам'ятаю дискусію з Джорджем і Марком про відносні 

переваги "здорового інстинкту" проти "здорового глузду", коли йдеться про 

вибір основної політичної філософії. Мій висновок: І те, і інше добре. Але 

найкраще їх поєднання. 



   Марк допоміг обрати назву нашої газети - NS Kampfruf. Він пишався тим, 

що провів кілька тижнів в одній в'язниці з Гітлером! Його заарештували за те, 

що він розклеював наклейки НСДАП/АО. 

  

  

Мій Батько і Наставник "FW" 
  

   У 1940-х роках мій батько закінчив коледж, отримавши диплом інженера. 

Незабаром його взяли на роботу у велику виробничу компанію. Згодом він 

отримав ще одну освіту. 

   Під час війни він дуже багато працював. Мама казала, що майже не бачила 

його. Але я думаю, що вона трохи перебільшувала. Адже діти у неї 

народилися під час війни... З іншого боку, батько жартував, що дідусь якось 

запитав у бабусі, чому перестали народжуватися діти після того, як він купив 

холодильник і позбувся морозилки. 

    У 1950-х роках компанія підвищила його до керівника відділу далеких 

досліджень. Я пам'ятаю, як у дитинстві побував на його заводі. Моє перше 

враження було таким: "Боже, у тата така гарна секретарка. Цікаво, чи знає 

про це МАМУСЯ! 

   Він показав мені один з нових продуктів, який він допомагав розробляти. 

Цей продукт і сьогодні широко використовується. Кожного разу, коли я бачу 

його, я згадую свого батька. 

   Мій батько виявився настільки цінним для компанії, що вона вирішила 

інвестувати в розвиток його навичок. Вона найняла кількох найкращих 

математиків країни, які займалися з ним один на один. Зрештою, його знання 

піднялися до рівня доктора філософії в галузі математики, хоча він не мав 

офіційного ступеня в галузі математики.  

   Через роки вчителька математики в старших класах сказала нам, щоб ми 

поцікавилися у наших батьків, наскільки вони знають математику. 

Справедливо чи ні, але я сприйняв це як допит. Тому я попросив батька бути 

ретельним. Він перерахував понад двадцять різних видів математики, які він 

вивчав. Про деякі з них вчитель математики навіть ніколи не чув! 

   У 1960-х роках Ф.В. вирішив зайнятися викладацькою діяльністю. Він 

сказав, що був стурбований зниженням якості національних студентів-

інженерів. Тому він став професором інженерії в державному університеті. 

   Звичайно, це означало велике скорочення зарплати. Але він, здається, не 

заперечував. 

   Коли ми переїхали в наш новий будинок на самому краю "міста", я був 

шокований і розчарований. Наш новий будинок був дуже скромним у 



порівнянні з нашим старим заміським маєтком. Але я промовчав.  

   Ф.В. створив і викладав дуже особливий курс. Він був розроблений для 

того, щоб дати своїм студентам певний практичний досвід в галузі 

промислового інжинірингу. 

   Відвідуючи невеликі виробничі фірми в цьому районі, він зробив їм 

пропозицію, від якої вони не змогли відмовитися. "Нехай мої студенти 

СПРОБУЮТЬ вирішити ваші інженерні проблеми. Якщо у них не вийде, я 

вийду в кінці семестру і вирішу їх БЕЗКОШТОВНО". 

   І саме це він і зробив! 

   Результатом стало багато задоволених бізнесменів. Деякі з них надіслали на 

адресу університету листи з похвальними відгуками. Крім того, навіть через 

роки він отримував листи від колишніх студентів, які висловлювали свою 

вдячність. Один з них писав, що на цьому одному курсі він дізнався більше, 

ніж на всіх інших курсах разом узятих. 

   Це також дало йому уявлення про загальний характер цих фірм. 

   Як правило, такі компанії починаються з двох хлопців. Один добре 

розбирається в технологіях. Інший - в бізнесі. У міру того, як їхня компанія 

зростає, вона врешті-решт досягає точки, коли їм потрібна допомога ззовні. 

   Тоді мій батько надавав інженерну допомогу. Через багато років я надавав 

допомогу в бізнесі. 

   Він також зробив ще одне зауваження: 

   Інженерам і бізнесменам важко спілкуватися між собою. Вони 

розмовляють різними мовами. Крім того, найкращі студенти-інженери не 

вміють писати і виступати публічно. 

   Через роки я помітив, що комп'ютерні фахівці та бізнесмени часто 

стикаються з однією і тією ж проблемою. 

   Тому він закликав своїх студентів долучатися до гуртка "Тамада", який 

пропагував майстерність публічних виступів. Він і сам приєднався до нього. 

   ФВ мав репутацію дуже жорсткого, але водночас і дуже справедливого. 

   Наприклад: Його студентам було наказано ідентифікувати свої документи 

тільки за номером соціального страхування. Не іменами. Він не хотів знати їх 

особи під час виставлення оцінок. Лише пізніше, коли він виставляв оцінки, 

він дізнався про це. Це був його спосіб запобігти будь-якій, навіть 

ненавмисній або підсвідомій, упередженості. 

   Його студенти мали приказку про його щотижневі вікторини з десяти 

запитань: 

   Якщо ви хороший учень, то зможете відповісти на перші три питання. 

Якщо ти геній, то можеш розібратися з наступними трьома. Але відповіді 

на останні чотири знають тільки Бог і професор ФВ! 

   Коли він назвав мені одну з тих "останніх чотирьох", я швидко зрозумів 



відповідь. На відміну від батька, я не маю схильності до механіки і техніки. 

Але я успадкував його аналітичний розум і вміння вирішувати проблеми. 

Незважаючи на те, що ми працювали в різних сферах, ми думали багато в 

чому схоже. ФВ часто говорив, що ми застосовуємо одні й ті ж принципи до 

різних сфер. Ми просто називали їх по-різному. 

   Найкращі учні любили його, а найгірші - ненавиділи. 

   Один з його учнів був буквально генієм в інженерній справі. Мій батько 

займався з ним один на один. Безкоштовно. Посміхаючись, розповідав він 

мені: Вчити його було радістю. Його розум вбирав знання, як губка. За 

тиждень він вивчав більше, ніж середньостатистичний студент за півроку. 

   Згодом Ф.В. залишив викладацьку діяльність і заснував власну інженерно-

консалтингову фірму. Я отримав вражаючу посаду в корпорації, але насправді 

я був лише керівником. 

   У наступні кілька років Ф.В. отримував ліцензію інженера у все більшій 

кількості штатів. Коли він складав іспит на інженера в штаті Нью-Йорк, вони 

зажадали побачити його свідоцтво про народження, щоб довести, що він є 

громадянином США. Його результат був настільки високим, що вони не 

могли повірити, що він отримав освіту в США! 

  

  

Автомобілі 
  

   У мого батька завжди було щонайменше п'ять автомобілів. Він купував 

великі старі "Б'юїки", ремонтував їх і їздив на них, поки щось серйозно не 

ламалося. Наприклад, двигун або трансмісія. Тоді він розбирав їх на 

запчастини. Він був настільки ретельним, що продавці на звалищі іноді 

хотіли, щоб він заплатив їм за те, щоб вони їх відбуксирували. А не навпаки. 

   Одного разу він отримав 95 доларів від страхової компанії за те, що інший 

хлопець вм'яв йому крило. А машина коштувала всього 100 доларів! 

   Мені, як наймолодшому і найменш кваліфікованому, доручали нудну 

роботу. Наприклад, обертати шини або викручувати свічки запалювання. Або 

просто сидіти і нудьгувати, передаючи йому інструменти. Можливо, це одна з 

причин, чому я ніколи не цікавився механікою. 

   Одного разу на допомогу прийшла сусідська коза. Але у неї був прихований 

мотив. Коза любила тютюн. Вона намагалася поцупити мішечок з тютюном з 

кишені мого батька, коли той працював під машиною. 

   Одного разу ми повернулися додому і побачили біля задніх дверей довгу 

дерев'яну жердину. Сестра пояснила, що він їй потрібен, щоб відгородитися 

від кози. Коли вона вийшла, щоб занести білизну з лінії, вона намагалася 



вдарити її задом! 

   Одного разу я опустився на четвереньки і зіткнувся головою з цією козою. 

Потім я підняв голову. Ми з цапом якусь мить дивилися один на одного. 

Потім коза розвернулася і побігла геть. До сьогоднішнього дня я не знаю, чи 

то моя тверда голова, чи то моє обличчя змусило її так вчинити. 

   У підлітковому віці у мене не було власного автомобіля. Вона мені не була 

потрібна. 

   Більшість автомобілів, які я був винен у своєму житті, були побудовані в 

1970-х роках. Найдешевша коштувала 500 доларів. Найдорожча - $1,500. 

"Найгірша" машина, яку я коли-небудь купував, коштувала 700 доларів і 

прослужила мені лише три роки. Вона належала старшокласнику. Його 

батьки купили йому нову машину як подарунок на випускний. Моїми двома 

улюбленими автомобілями були Buick Electra Limited 1975 року випуску. 

Один коштував 895 доларів і прослужив десять років. Друг прокоментував: 

Це не автомобіль. Це авіаносець! 

   Моя найкумедніша покупка автомобіля відбувалася так. Ми з тестем 

поїхали вдвох, а дружина залишилася вдома. Ми вели переговори з 

приватним власником про покупку трьома мовами. Коли ми повернулися 

додому, єдиним питанням моєї дружини було: Якого кольору машина? Ніхто з 

нас не пам'ятав колір автомобіля, який ми придбали лише годину тому! Це 

змусило її нервувати. Але коли вона побачила машину, то залишилася 

задоволеною. 

   Колега по роботі мав подібний досвід зі своєю дружиною. Коли він запитав 

її, яку машину вона хоче, вона відповіла: синю! 

   Протягом наступних кількох років вона потрапила в близько десяти 

незначних аварій на цьому Buick Regal 1975 року випуску. Дві в один і той же 

день! Вдруге вона заблокувала бамперами поліцейську машину перед 

поліцейською дільницею. Я був настільки розлючений, що відмовився йти їй 

допомагати. Замість мене це зробив її батько. 

  

  

Я був підлітковим наглядачем... 

НЕ перевертень 
  

   Щоліта я працював на заводі, щоб заробити гроші на навчання та книжки. 

Ще підлітком мене підвищили до низької керівної посади, і в моєму 

підпорядкуванні була бригада з семи чоловік. Я був наймолодшим з них. 

   Як я отримав це підвищення? 

   Ось така історія. 



   Завод щойно освоїв новий продукт. Спочатку виробництво було 

розпорошено по різних відділах. Кожен з цих відділів був схильний 

розглядати новий продукт як відволікання від своєї основної роботи. 

Відведена їм частка була відведена на сторону. 

   Це було моє третє перебування на заводі. Коли я з'явився до свого старого 

керівника, він повів мене в іншу частину заводу. Вона була так далеко від 

його цеху, що ми її навіть не бачили! Я приєднався до двох робітників, які 

вже там збирали компоненти. 

   Там не було нічого особистого. Тим не менш, мене заслали. Призначили 

працювати над цим клятим новим продуктом. Поза полем зору. 

   Він рідко навідувався до нас. Або був поруч, коли ми потребували 

допомоги. Або був поруч, коли ми потребували допомоги... Навіть тоді, коли 

ми благали дати нам ще деталей, бо вони закінчилися і робота зупинилася! 

   Одного разу молодий інженер, який ще не знав заводських порядків, 

люб'язно запропонував нам свою допомогу. Він зайшов на склад і приніс 

деякі деталі. Нікого не попередивши і не оформивши жодних документів. 

   Тому ми звернулися до нього і в майбутньому. Хтось у фронт-офісі врешті-

решт дізнався, чим він займається. Його вигнали. 

   Зокрема, один менеджер з фронт-офісу проходив повз і ставив мені 

запитання. Я відповідав, як міг. Це відбувалося кілька разів. 

   Лише через кілька тижнів після того, як я почав працювати, він підійшов до 

мене і сказав, що мене підвищили. Ти єдина людина, яка знає, що тут 

відбувається! 

   Це стало для мене несподіванкою. Природно, я був задоволений. 

   Незабаром виробництво цього продукту було сконцентровано на одній 

ділянці. Над приблизно тридцятьма людьми був призначений керівник 

вищого рівня. У військовій термінології він був еквівалентом лейтенанта, 

який командував взводом, а я був сержантом, який очолював відділення. 

   Але була ще одна маленька проблемка. 

   Вироби не працювали! Відсоток браку склав близько 50%! 

   Ніхто не міг зрозуміти чому. У відчаї той самий фронт-офіс-менеджер 

запитав мене, що я думаю. 

   Я зробив спостереження і запропонував теорію. Він попросив когось 

принести необхідне обладнання для її перевірки. (Я не знав, як ним 

користуватися, а він знав.) Загадка була розгадана. Відсоток браку різко 

знизився. Очевидно, що принаймні частину проблеми ми вирішили. 

   Але відсоток браку все одно був занадто високим. Ми з менеджером кілька 

хвилин обговорювали цю проблему. Потім я запропонував іншу теорію. Він 

подумав, що вона має сенс і ми повинні її перевірити. 

   Він привіз ще більш складне обладнання - цього разу довелося залучити 



технічного спеціаліста з вищою освітою, який знав, як ним користуватися, - і 

перевірив мою теорію. Моя підозра підтвердилася! 

   Технічний персонал і навіть повноцінні інженери тижнями потіли кров'ю 

над цією проблемою. А я знайшов рішення за лічені хвилини. 

   Тоді я списав це на поєднання здорового глузду і везіння. Тоді мені не 

спадало на думку, що тут може бути щось більше. 

   Відтоді цей фахівець і його обладнання стали невід'ємною частиною 

виробничої лінії. Він завжди перевіряв "проблемну дитину" перед 

складанням на наявність цього невидимого дефекту. Рівень браку знизився до 

прийнятного мінімуму. 

   Питання: Як дев'ятнадцятирічний хлопець - без жодної технічної 

підготовки - міг вирішити ТЕХНІЧНУ проблему, в якій ніхто інший не міг 

розібратися? 

   Відповідь: Спостережливість, аналіз і старий добрий здоровий глузд! 

   Ця фабрика була заснована людиною, яка була геніальним винахідником. Він 

розпочав свою справу у батьківському гаражі, ще будучи школярем! 

   Його винахідницький геній зрівняється лише з тупістю його родичів у 

фронт-офісі, - прокоментував інший працівник. 

   На жаль, коли він розширив завод для виробництва нового продукту, то 

перенапружився. Коли цей продукт раптово виявився застарілим через 

черговий прорив у технологіях, компанія збанкрутувала. Завод закрився. 

Працівників звільнили. Місцеві жителі проклинали його. І він виїхав зі штату.  

   На той час я вже зайнявся іншими справами. 

  

  

Я починаю писати 
  

   Ще в підлітковому віці мої перші статті (окрім вірша в шкільній газеті) 

почали з'являтися у виданнях некомерційних організацій. 

   Спочатку я просто передплачував кілька періодичних видань як у США, так 

і в Європі. Це були "Голос Федерації", "Німецька Америка", "Нація Європа", 

журнал "Мут", "Дойче Нахріхтен", "Дойче Вохенцайтунг", "Дойче Націонал-унд 

Солдатенцайтунг" та інші. 

   Але незабаром я почав надсилати до редакції листи, а згодом і статті. 

   Одне есе, яке я подав на конкурс для молодих авторів, пройшло до 

півфіналу. Він був опублікований разом з іншими півфіналістами в журналі-

спонсорі конкурсу "Nation Europa". 

   Цей журнал був дуже "високочолим". У ньому друкувалися статті багатьох 

видатних людей. Очевидно, я привернув до себе певну увагу в потрібних 



колах, бо від деяких з них отримав листи і навіть запрошення до себе в гості. 

Деякі з них надходили від відставних високопоставлених урядовців, науковців 

та високопоставлених військових офіцерів. 

   Коли я був ще підлітком, мене запросили виступити на міжнародній 

конференції в Європі, і я зробив це, а саме на першому Національному 

європейському молодіжному конгресі (Nationaleuropäischer Jugendkongress). 

Я чудово провів час і познайомився з багатьма цікавими людьми. 

 

 

Розділ другий 

Політичний активіст 
  

Мій перший вечір на Батьківщині 
  

   Це був мій перший день на Старій Землі. Я був з одним з моїх найперших 

контактів у підпільному русі опору. Його звали Вальтер. Ми прогулювалися 

полем. Була зоряна ніч. Я впав на коліна, нахилився, взяв жменю землі і 

ніжно поцілував землю прабатьківщини. 

  

Пізніше він сказав такі слова: 

  

Ми прийшли з нічого 

А ми - ніщо. 

Але ми там! 

  

   Вальтер був досвідченим борцем за свободу. Його не раз заарештовували 

комуністи. Проте, він відмовився опустити руки. 

   Він не був високоосвіченою людиною. Він також не був заможною 

людиною. Туалет у нього був у підсобному приміщенні. Єдиним джерелом 

тепла була кухонна плита. Я пам'ятаю, як сидів там з його сім'єю і гладив 

чорну кішку його дочки на ім'я "Міледі". Це нагадало мені розповідь мого 

батька про його дитинство в будинку з такою ж системою опалення. 

   З іншого боку, один з його друзів, який також був старим есесівцем, мав 

виноградник! Вино, яке ми там купували, було в пляшках без етикетки, але 

воно було гарне на смак і коштувало дешево. Я часто привозив кілька пляшок 

з собою, коли відвідував Ганса на півночі в Шлезвіг-Гольштейні. (Я називав 

це платою за те, що його дружина прала мені білизну!) Я купував там "Корн" 



(прозоре віскі) або ром і привозив його для Вальтера. 

   Крім того, всі його тарілки та столове срібло були оригіналами Третього 

Рейху з орлом та свастикою. Це додавало стравам особливого смаку! Сьогодні 

їхня грошова цінність для колекціонера була б значною. 

   Я пам'ятаю й інших членів нашого маленького кола. Манфреда, Хорста, 

Віллі, Катю і Альберта, які залишилися в Штатах. Всі вони відіграли значну 

роль у розробці концепції НСДАП/АО. У мене досі зберігається прекрасна 

повнокольорова фотографія фюрера, яку мені подарувала подруга Каті, вдова 

есесівця. 

   Хорст познайомив мене з симпатичним начальником поліції. 

   Віллі ненароком зробив мені комплімент, коли я одного разу його 

роздратував, і він назвав мене "Заупрейсом". Дівоче прізвище моєї матері 

було Прейс. Я справді прусак. 

   Одного разу лікарняний клерк запитав Альберта, чому він збрехав про те, 

що він ветеран. У ветеранському реєстрі не було жодних записів про нього. 

Насправді, він не брехав. Він дійсно був ветераном: Не США, а Ваффен-СС. 

  

  

Нова концепція 
  

   Подорожуючи Старою країною, я часто бачив гасла опору у вигляді графіті. 

Але оцінити силу руху було неможливо. Так само неможливо було 

співчуваючим встановити контакт і приєднатися до опору. Ризик бути 

заарештованим був дуже високим. 

   Я розробив нову концепцію. І, що ще важливіше, реалізував її на практиці. 

У цей час я був ще підлітком. 

   Закордонні організації, що базуються у вільній країні, забезпечували б 

підпільний опір професійно виготовленою друкованою продукцією. Вони 

матимуть єдину контактну адресу у вільній країні. Запитувачі отримували б 

безкоштовні зразки літератури та власний унікальний "ідентифікаційний 

номер" ("Kenn-Nummer") для використання в майбутньому листуванні 

замість справжнього імені та адреси. Це захищало їхню особистість у разі 

подальшого перехоплення пошти. 

   Дізнавач перетворювався на активіста, який сам вербував членів свого 

осередку. Або залишався "вовком-одинаком". Він регулярно отримував від 

нас невеликі передачі. Вони просто надсилалися поштою з різних місць і 

були добре замасковані. Кожна посилка містила "бланк розписки", який 

одержувач заповнював і повертав нам. Якщо ми не отримували цих бланків, 

ми вважали, що щось пішло не так, і припиняли відправлення. 



   Більші "стільникові мережі" потребували значно більшої кількості. Вони 

постачалися іншим способом. Були організовані масштабні "контрабандні" 

операції. Вони були надзвичайно успішними. Загальні втрати в людях і 

матеріальних засобах залишалися вкрай низькими протягом десятиліть. 

  

   

Народження НСДАП/АО 
  

   Повернувшись до США, я заснував нову організацію, засновану на цій 

новій концепції. Вона відома як НСДАП/АО. 

   Ми негайно надрукували 1000 наклейок зі свастикою і відправили їх 

авіапоштою на Стару Землю. Вони прибули якраз вчасно. Одна з них 

з'явилася на телебаченні в прайм-тайм, наклеєна на передвиборчий плакат 

Віллі Брандта. 

   Багато американців цього не усвідомлюють, але навіть диктатури часто 

проводять "вибори", іноді навіть з кількома "партіями". Але це все одно 

бутафорія. І до того ж незграбна бутафорія. На відміну, скажімо, від таких 

країн, як сьогоднішні США.  

   Принтером був старий активіст Роквелла, Джордж Адам Лінк. Він 

прокоментував, що хотів би, щоб це було 10 000 наклейок. Я був шокований. 

Як ми могли заплатити за таку кількість? Однак, через рік наш середній 

тираж становив 100 000 примірників! На той час третій номер нашого 

періодичного видання "NS Kampfruf" рідною мовою розширився до формату 

газетного таблоїду. У нас також було два друкарських верстати для менших 

обсягів робіт. 

   Це розширення відбулося значною мірою завдяки допомозі союзницьких 

американських організацій! 

   Незабаром я дізнався, що є два типи неприбуткових організацій. Перший 

тип розглядає інші неприбуткові організації як союзників у спільній справі. 

Ці союзники допомагають один одному. Другий тип розглядає інші 

неприбуткові організації як конкурентів за тих самих донорів. Вони активно 

намагаються саботувати один одного. На жаль, другий тип часто більш 

успішний у фандрейзингу. Це все, чим вони займаються. Перший тип 

концентрується на конкретній роботі для справи. 

   Через два роки ми заснували англомовний інформаційний бюлетень для 

наших американських симпатиків. Згодом це видання перетворилося на 

газетний таблоїд. Обидві газети виходили в такому форматі понад чверть 

століття. (Потім ми перейшли до формату інформаційного бюлетеня перед 

тим, як перейти лише в онлайн. Паперовий формат обмежувався нашим 



книжковим виробництвом, яке було значно розширено). 

   Спочатку я працювала на повну ставку на стороні. І заробітну плату, і 

вільний час я віддавала своїй "дитині". Пізніше мені довелося працювати 

лише неповний робочий день. Зрештою, я змогла прожити на свій побічний 

дохід і в інший час працювати повний робочий день для моєї "дитини". 

   Одного разу волонтер з іншої некомерційної організації, Don up в Канаді, 

зробив пропозицію: Ви повинні продавати речі! Ми так і робимо і 

заробляємо набагато більше грошей, ніж на підписці! 

   Ми спробували. Це спрацювало. Всі були задоволені. У всякому разі, це був 

початок моєї асоціації з поштовими замовленнями на все життя. 

   Ця волонтерська робота відточила мої організаторські здібності та 

навички роботи з людьми. 

   Робота з волонтерами іноді є досить складною як в позитивному, так і в 

негативному сенсі. Відносини є унікальними. Роботодавець може звільнити 

працівника. Військовий офіцер може заарештувати або навіть розстріляти 

підлеглого. 

  

  

Друзі та колеги 
  

   Моя власна новостворена неприбуткова організація займала дуже маленьку 

і спеціалізовану нішу, яка довгий час була вільною. Чутка про це швидко 

поширилася. Незабаром чудові співробітники з'явилися на службі, так би 

мовити, на робочому місці. Вони були вражені моєю центральною 

концепцією і моїми зусиллями, спрямованими на перехід від теорії до 

реальності. Ці віддані, жорсткі лоялісти часто були віком моїх батьків і навіть 

моїх бабусь і дідусів. Тут не було "розриву поколінь"! Ми швидко стали 

добрими друзями. 

   В тому числі і ці неоспівані герої громадянської позиції: 

   Журналіст 1920-х років. Ганс втік з дому, коли наприкінці Другої світової 

війни прийшли комуністи.   

   Ще один біженець з того ж регіону. Еріх воював у німецькій армії в Першу 

світову війну. Потім емігрував до Америки і став громадянином США. 

Знаючи, що він був членом німецько-американського Бунду, призовна комісія 

запитала, чи буде він воювати проти Гітлера. Його відповідь: Якщо Гітлер 

вторгнеться до Сполучених Штатів, я, природно, буду захищати країну. 

Разом з іншими однодумцями він провів усю війну, копаючи ями в таборі на 

території США. При цьому вони співали німецькі військові пісні. По 

закінченню війни отримав почесну демобілізацію.  



   Однак    моя секретарка і права рука, безумовно, знаходиться на самому 

верху списку. Гретхен стала однією з моїх найперших і найцінніших колег. Я 

говорив з нею по телефону щодня протягом десятиліть. 

   Ось її історія. 

   Її старовинний бундівський рід прожив в Америці вже понад століття, але й 

досі розмовляє вдома рідною мовою та зберігає свою священну етнічну 

спадщину. Вона була єдиним членом сім'ї, що залишився в живих. 

   Коли почалася Друга світова війна, мати повернулася до власного сина і 

сказала: Якщо ти прийдеш додому в гівняній коричневій американській формі, 

я тебе застрелю! 

   Коли пізніше цей син сказав судді, що він відмовився брати участь у 

злочинній агресивній війні Рузвельта проти німецького народу, суддя побілів і 

вибіг із залу, не сказавши ні слова. Воєнні роки він провів у в'язниці як 

відмовник з міркувань совісті. 

   Після капітуляції Німеччини вона сіла на залізничну колію. В очікуванні 

смерті вона задумалася. Можливо, колись вона зможе зробити щось вартісне, 

якщо залишиться в живих. Так і сталося! 

   Як і я, вона займалася волонтерською роботою в інших організаціях. Вона 

вважала цю роботу змістовною, але не зовсім повноцінною. Це змінилося, 

коли вона знайшла наш стартап. 

   Минуло кілька років, перш ніж я вперше почув від неї англійську мову. 

Вона сказала "Fill 'er up!" працівнику заправки, коли зупинилася заправитися, 

коли ми поверталися з аеропорту. 

   Ця тендітна на вигляд, але міцна, як цвяхи, стара селянка жила в будинку 

піонерської епохи з оригінальним каміном, ручним насосом для води в дверях 

і прибудовою. Вночі вона нагадувала відвідувачам, щоб ті стереглися 

мідноголових на шляху до господарської будівлі. 

   Вона не заперечувала проти великої Чорної Змії, що жила між стінами. 

Вона їла гризунів. Миші знищили дві її машини, залізши в двигун, коли він 

був ще теплим взимку. 

   Її будинок був настільки ізольований, що коти, які жили в сараї, стали 

безпородними і стерильними. Коли навіть молоді дорослі коти почали 

зникати один за одним, вона вирішила, що це, ймовірно, справа рук великої 

сови. Цей будинок стояв посеред лісу в кінці довгої ґрунтової дороги. Іноді 

дерево падало і перегороджувало дорогу. Вона розчищала його сокирою. 

   Вона завжди купувала машину, яка сиділа високо від землі, щоб менше 

шансів застрягти в коліях на ґрунтовій дорозі. 

   Її життєва філософія була простою: Нехай серце підкаже, ЗА ЩО боротися, 

а мозок - ЯК боротися! 

  



* * * * * 

  

   Волонтер, який і надійний, і кваліфікований - на вагу золота! Так сказав 

один колега: Ті, хто МОЖУТЬ щось зробити, не ХОЧУТЬ. А ті, хто ХОЧУТЬ 

щось зробити - НЕ МОЖУТЬ. 

   Для того, щоб повною мірою використовувати волонтерів, часто доводиться 

прогинатися під їхні сильні та слабкі сторони. Наприклад, Гретхен навідріз 

відмовлялася торкатися комп'ютера. Вона користувалася старовинною 

ручною друкарською машинкою. 

   Це може вилитися в якусь досить химерну методологію, робочий процес і 

організаційну структуру. У всякому разі, мої організаторські здібності почали 

розвиватися. 

      Я був у щоденному телефонному контакті з колегами, розкиданими по 

всій Америці і Європі. Але нерідко траплялося, що ми роками не бачилися 

віч-на-віч. Звичайно, ми з нетерпінням чекали таких зустрічей! Мені 

особливо запам'ятався один випадок. Це була моя перша поїздка до Швеції. 

Коли мені відчинила двері красива молода жінка, я подумав, що це, напевно, 

донька мого колеги. Схрестив пальці. Але не пощастило. Це була його 

дівчина! На відміну від більшості моїх тодішніх колег, він був моїм 

ровесником. 

   У свої двадцять років я вже був досить компетентним адміністратором, 

принаймні за мірками невеликих неприбуткових організацій. Деякі з них 

мали крихітний штатний персонал, а інші - лише волонтерів. Я працював і з 

тими, і з іншими. 

  

  

Великі чоловіки та жінки 
  

За ці роки я познайомився з багатьма чудовими чоловіками і жінками. 

Деяких відомих. Деяких не дуже відомих. Ось лише деякі з них. 

  

  

Полковник Ганс-Ульріх Рудель 

  

   Ганс-Ульріх Рудель був найбільш нагородженим солдатом Вермахту. 

Адольф Гітлер спеціально для нього створив спеціальну медаль! Він здійснив 

2 500 бойових вильотів і особисто знищив 500-600 танків і навіть потопив 

лінкор і крейсер! 

   Було великою честю бути запрошеним до його будинку в Куфштайні! 



   Звичайно, його медалі гордо висіли у футлярі на стіні. Я дивився на них, а 

його маленький син сидів у мене на плечі. Цей юний шанувальник Тарзана 

примудрився поцупити мою ручку і сховати її в клітку свого хом'яка. Його 

вродлива молода мама знайшла її і з посмішкою повернула мені. 

   Коли ми з Руделем прогулювалися гірською стежкою, він запитав, чи не 

боюся я висоти. Я не знав, що він має на увазі, доки не придивився до нього 

крізь кущі. Ми були всього в декількох футах від обриву!  

   Повернувшись додому, він, його дружина, теща і я разом з ним пили чай. 

   Рудель зауважив, що іноді шкодує, що не має косих очей, адже японці 

ставляться до своїх ветеранів краще, ніж німці. 

   Він також нарікав на те, що якби Німеччина була більш жорстокою, вона б 

виграла війну. (Ця тема пізніше знову виникла в моєму кумедному інтерв'ю з 

Крісом Воллесом). 

   Пізніше його дружина відвезла мене на вокзал. 

   Коли через кілька років Рудель помер, німецький уряд заборонив своїм 

військовослужбовцям брати участь у його похороні. Три відважні пілоти 

Люфтваффе порушили наказ. Вони пролетіли над його могилою і нахилили 

крила. Це призвело до їхнього звільнення. 

   Така неповага до героя війни, виключно з політичних мотивів, характерна 

для окупаційного режиму. У зрадників немає поняття честі. 

  

   

Гельмут Зюндерманн 

  

   Гельмут Зундерманн був заступником шефа преси в Третьому Рейху. Він 

запросив мене до себе в гості, але помер за кілька днів до мого приїзду. Але я 

все одно згадую його тут. Я був ще підлітком, коли все це сталося. Не знаю, 

чи побачив він у мені потенціал, чи просто намагався надихнути юнака з 

добрими намірами. (Те ж саме можна сказати і про інших видатних діячів 

Третього Рейху, які писали мені.) Так чи інакше, він надихнув мене. Це 

сприяло моїй рішучості. Я зобов'язаний йому цією згадкою! 

  

  

Мішель! 

  

   Мішель був добровольцем у французьких Ваффен-СС. Коли я вперше 

зустрівся з ним віч-на-віч, він схопив мене за плечі і поцілував в обидві щоки. 

Трохи зніяковівши, я посміхнулася і зауважила: Добре, що я знаю, що ти 

француз. А то я б вам за це вмазала! 

   В молодості він розривався. З одного боку, він хотів допомогти німцям у 



боротьбі з комунізмом. З іншого - не хотів зраджувати свою країну. 

   Вербувальник Ваффен-СС запевнив його, що він буде воювати лише проти 

Радянського Союзу. Не проти своїх співвітчизників. Його не попросять 

зрадити друзів чи родичів у французькому Опору. (Французький Опір, сам по 

собі значною мірою комуністичний, був менш лицарським. Понад 200 000 

французьких "колабораціоністів" було вбито після війни). 

   Він вступив до французьких Ваффен-СС. Його розповідь про битву за 

Берлін з перших вуст з'явилася в одному з наших ранніх газетних видань. 

   Після війни він вступив до Французького іноземного легіону. Серед його 

фотографій була одна, на якій його гарненька перша дружина стоїть біля 

джипа в пустелі, тримаючи в руках автомат. 

   Коли де Голль продав французький Алжир, він вступив до ОАД. Пізніше він 

опинився у вигнанні в Мюнхені зі своєю другою дружиною, молодою 

німкенею. Там я з ним і познайомився. 

   Після того, як його кіт вкрав з моєї валізи пару шкарпеток, мені було 

присвоєно кодове ім'я "продавець шкарпеток". Він також намалював на 

аркуші паперу загадковий набір символів і без пояснень передав мені його. 

Він не уточнив, чи був це особистий код, чи пов'язаний з чимось більш 

значущим... 

   Під час одного з візитів задзвонив телефон. Він підняв слухавку і мав 

коротку розмову. Потім повернувся до мене і сказав: Це було управління 

міліції. Поліція вже їде. У нас є час допити вино, але потім треба йти. 

   Ми вийшли від нього, пройшли квартал до корчми, замовили вина і 

продовжили розмову, як ні в чому не бувало. 

   Власником цього трактиру був італійський фашист, одружений з німкенею. 

Тож ми були серед друзів. 

   Тут стався кумедний випадок. Мій друг-француз випив ще більше, ніж я. 

Він став трохи "голосистим". До нашої розмови невинно приєднався молодий 

німець, який сидів поруч. Він був шокований деякими висловлюваннями 

француза. 

   Щоразу, коли мені вдавалося нарешті наполовину переконати його, що ми 

не такі жахливі, як нас малюють ЗМІ, француз випалював щось на кшталт: Їх 

усіх треба вбити! 

   Тоді довелося б починати все спочатку! 

  

  

Карл-Фердинанд Шварц 

  

   Карл був старим есесівцем. Ми одразу знайшли спільну мову. Різниця у віці 

та походженні нічого не означала. Було таке враження, що ми знали один 



одного все життя. 

   Коли комуністи вбили його друга, він діяв сам, без дозволу керівництва СА. 

Як старий сапер, він знав, як поводитися з вибухами. Кінцевим результатом 

стала одна злегка пошкоджена будівля комуністичного штабу. 

   Іншим разом мати сховала його пістолет у вазу з фруктами. Поліція 

безрезультатно обшукала квартиру. 

   Я зустрічав і таких, як Карл. Я згадую його як за його власні заслуги, так і 

як представника їх усіх. 

  

  

Фрідхельм Буссе 
  

   Фрідгельм також був ветераном європейського хрестового походу проти 

комунізму. Коли він помирав, то хотів, щоб його поховали з прапором, під 

яким він служив своїй країні. 

   На жаль, у цій "вільній демократії" це виявилося поза законом. 

   Молодий товариш непомітно вкинув у могилу згорнутий прапор. Його 

помітила політична поліція. Це призвело до того, що могилу розкопали, а 

молодого товариша заарештували! 

   Чесні люди шанують полеглих ворогів! Безчесна псевдодемократія 

оскверняє їх могилу! 

   Вперше настає день расизму! 

  

  

 Армін. 

  

   Армін воював у складі Вермахту, а після офіційної капітуляції - у лавах 

Опору Вервольфів. Він брав участь у повстанні в Брауншвейгу. Його 

нетрадиційний збір коштів привів його до в'язниці і коштував йому першої 

сім'ї. 

   Він був однозначно хардкорний! 

   Він був одним з перших наших підпільних керівників. Протягом наступних 

кількох років він був надзвичайно успішним. В якийсь момент офіційна 

урядова радіопередача на коротких хвилях звучала настільки відчайдушно, 

що деякі слухачі подумали, що рух опору стоїть на порозі захоплення 

великого міста! 

   Чергове ув'язнення коштувало йому другої родини. 

  

  



Отто Ріс 

  

   Отто був одним з небагатьох солдатів-строковиків, нагороджених 

Лицарським хрестом до Залізного хреста. З протитанковою гарматою, 

поранений, він самотужки відбив атаку 17 російських танків! (Він дав мені 

примірник газети "Der Landser", в якій описано цей вчинок). 

   Після війни брав активну участь у русі Опору. Водив таксі, мав домашнього 

удава. 

  

  

Гретхен 

  

   Гретхен була старою бундівкою, яка стала моєю багатостраждальною 

таємницею. Вона описана в інших частинах цієї книги. 

  

  

Міхаель Кюнен 

  

   Міхаель Кюнен починав свою діяльність у підпіллі в 1977-х роках під 

керівництвом Арміна. Пізніше він став найбільш помітною фігурою в 

"легальній гілці" руху. Ми тісно співпрацювали. У якийсь момент я навіть 

запропонував друкувати "легальне" періодичне видання для його легальної 

гілки, але він вирішив, що режим все одно його заборонить під будь-яким 

приводом. 

   Після першого чотирирічного ув'язнення він повернувся до боротьби. Після 

другого чотирирічного ув'язнення він зробив те ж саме. Така самовідданість 

викликає повагу! 

   Після десятиліття активної діяльності він помер молодим. Половину свого 

дорослого життя він провів у в'язниці за ненасильницьку політичну 

діяльність. У так званій "вільній демократії". Режим називає цей гніт 

"захистом демократії". З прямим обличчям! 

   Чесні люди, незалежно від переконань (!), називають це інакше. 

  

  

"Товариш Х" 

  

   "Товариш Х" знаходиться в дуже складній ситуації. Тому я не можу назвати 

його по імені. Достатньо сказати, що він більш ніж заслуговує на згадку! 

  

  



Американські союзники 
  

   Нам дуже допомогли деякі некомерційні організації-однодумці. 

   Один з них особливо виділявся, особливо під час нашої початкової фази. 

Вона ніколи не ставила жодних умов і не наполягала на будь-яких послугах у 

відповідь. Я знайшов цю групу в телефонній книзі, коли вбивав час в 

аеропорту. Коли я відвідав і спостерігав за її роботою на власні очі, то був 

дуже вражений побаченим. Але її публікація та "публічний імідж" за межами 

власного району потребували багато ніжної люблячої турботи. 

   Візити до їхнього штабу завжди були цікавими. Одного разу вночі коктейль 

Молотова влетів у вікно і вибухнув у кімнаті, поруч з якою я спав. Я був 

настільки втомлений, що дозволив комусь іншому загасити його. Однак, 

наступного вечора на щотижневій нараді про цей буденний інцидент навіть 

не згадали. На моє запитання чому, доповідач відповів: Я забув. 

   Я багато разів відвідував цей район у 1970-х роках. Більше того, згодом я 

сам прожив там кілька років. Я на власні очі бачив величезну місцеву 

підтримку цієї відверто націонал-соціалістичної організації. 

   Їх успіху сприяли два ключові чинники. По-перше, правильне середовище. 

Це був суцільно білий робітничий клас, етнічний район, якому загрожувала 

"інтеграція" та хвиля злочинності, яку вона неминуче принесла. По-друге, 

місцеві білі активісти вели систематичну і довготривалу кампанію. Це не була 

ізольована стратегія рекламних трюків, яку Роквелл назвав "фазою один". 

   Ефективність цієї спочатку суто місцевої організації драматично 

продемонстрував такий факт: коли мер Чикаго Дейлі-старший, "король-

мейкер" Демократичної партії, виступив по громадському телебаченню і 

пообіцяв закрити її штаб-квартиру, його власні голови виборчих дільниць від 

Демократичної партії сказали йому, що це коштуватиме йому занадто багато 

голосів на південному заході Чикаго. Дейлі відступив! 

   Я ставлю це досягнення в один ряд з кампаніями Девіда Дюка на виборах 

до законодавчих зборів штату і на посаду губернатора. Дюк виграв першу і 

трохи не дотягнув до другої, але отримав БІЛЬШІСТЬ голосів БІЛОГО 

населення штату! 

   Коли міська влада заблокувала їхні високоефективні мітинги, вони 

погрожували провести марш у районі, де проживають переважно євреї. Це 

широко висвітлювалося у ЗМІ. Ми підкреслювали в кожному інтерв'ю, що це 

була лише тактика тиску на місто, щоб повернути нам право на проведення 

мітингів у білих кварталах. Але преса майже завжди це ігнорувала. Натомість 

це подавалося як примітивна провокація. 

   Завдяки ACLU місто відступило. Було два великих мітинги на честь 



перемоги. Я брав участь в обох як штурмовик у формі. 

   Перший мітинг відбувся в центрі міста. Як присутність поліції, так і 

переважно вороже налаштований натовп були величезними. 

   Другий мітинг був у нашому власному районі. Поліція оцінила натовп у 5 

000 осіб. Цей натовп був повністю пропартійним! Сотні були одягнені у 

футболки "Білої влади" зі свастикою. 

   Численні журналісти виглядали абсолютно переляканими! В якийсь момент 

натовп почав включати "антибілі ЗМІ". Одному з наших бійців довелося 

втрутитися і врятувати їх. 

   Ці події переконали мене в тому, що свастика дійсно є життєздатним 

варіантом, якщо люди асоціюють її з ЄДИНИМ рухом, який готовий їх 

захищати. Тоді це було так: Свастика = Біла Сила. Збережи свій район Білим 

та безпечним!  

   Сьогодні питання стоїть так: Чи хочете ви, щоб ваші діти жили в пеклі 

третього світу? Якщо ні, то ви повинні протистояти расовому питанню. І 

дати відсіч! 

   Ця місцева організація мені дуже допомогла. Тепер я хотів допомогти йому. 

   Всім незалежним місцевим групам було зрозуміло, що потрібна нова 

національна організація. Але, обпікшись одного разу, кожна з них 

остерігалася підпорядковуватися новому національному "диктатору". 

   Я проаналізував ситуацію, написав ґрунтовний аналіз і запропонував план, 

як досягти цієї консолідації. Цей план був прийнятий. Він увінчався успіхом. 

Вінцем цього успіху стало те, що відбулося якраз в той час, який я 

прогнозував. 

   Більше того, я очолив його видавничо-адміністративний відділ. Це був 

очевидний виграш для всіх зацікавлених сторін. Підвищення ефективності 

означало менше роботи і водночас більше доходів. По суті, я став третьою 

особою в цій тепер уже національній організації. Я залишився також головою 

НСДАП/АО. 

   Крім того, це розширило ринок збуту для нашого "іграшкового бізнесу". 

   Я використовував цей термін напівжартома для продуктів, призначених для 

збору коштів, а не для того, щоб мати власну цінність. Модний термін - 

"мерчендайзинг". 

  

* * * * * 

  



Протягом 1970-х років я здійснив кілька поїздок до Європи. Для роботи і для 

задоволення. Природно, я багато займався тим, що сьогодні називається 

"нетворкінгом". Незабаром я навіть був залучений до "підпільної" діяльності. 

 

 

Розділ третій 

Підпільна діяльність 
  

Якби у нас було півсотні таких людей, як Герхард Лаук, ми б захопили владу! 

  

 "Товариш Х" 

  

Повоєнна Європа 
  

   Наприкінці Другої світової війни Європа була фактично розділена на Захід, 

де домінували американці, і Схід, де домінувала Росія. 

   Європейці були не в захваті від такої "окупації". 

   Багато з них вважали американців просто меншим з двох зол. На відміну від 

більшості американців, вони не завжди розглядали США і СРСР як 

"хорошого хлопця" і "поганого хлопця", що зійшлися в смертельному двобої 

у питанні свободи проти тиранії. 

   Замість цього вони розглядалися як дві імперії, що ведуть війну за 

територію. Це суперництво дійсно могло перерости у повномасштабну війну. 

Але обидві імперії, схоже, надавали перевагу сутичкам у вигляді невеликих 

"щілинних війн" на периферії. 

   Очевидно, що "золота клітка" на Заході була більш комфортною, ніж 

суворий "ГУЛАГ" на Сході. Тим не менш, дехто висловлював занепокоєння, 

що в довгостроковій перспективі західний занепад може виявитися навіть 

більш шкідливим, ніж східний гніт. 

   Коли Захід не підтримав Угорську революцію 1956 року, навіть найзатятіші 

антикомуністи розчарувалися, зокрема, в уряді США. 

   Приватні організації створювалися на Заході з метою надання підтримки 

підпільним рухам опору в окупованих країнах. Вони не отримували жодної 

державної допомоги чи підтримки. 

   Я відіграв у цій роботі головну роль! 

   Деякі західні уряди толерували ці організації. Інші активно боролися з 

ними! Треті займали позицію десь посередині між цими двома крайнощами. 



Назвемо їх "безпечні країни", "ворожі країни" і "нейтральні країни". 

   Природно, що ці приватні організації з усіх сил намагалися заохочувати 

толерантність, а не переслідування! Це означало сувору законність завжди і 

всюди, де це можливо. Навіть там, де інакомислення було поза законом, опір 

мав бути виключно ненасильницьким! 

   Підтримка, яку надавали ці приватні організації, набувала різних форм. Моя 

операція спеціалізувалася на постачанні дисидентської літератури. 

   До цієї роботи були залучені країни і правові системи, в яких - принаймні, 

за американськими стандартами - немає поваги до свободи слова. Де, 

скажімо, випадковий коментар другу, підслуханий незнайомцем, що стоїть 

поруч у метро чи сидить у ресторані, може призвести до тюремного 

ув'язнення. Дисиденти іноді проводили місяці, а то й роки у в'язниці за 

абсолютно ненасильницькі злочини проти думки.   

  

  

Моя перша депортація 
  

   У цій поїздці у мене були ще кращі успіхи, ніж у попередній. Все йшло 

гладко. Я багато подорожував по всій країні і зав'язав багато чудових 

контактів. 

   Виголосивши коротку промову, я повинен був летіти в іншу провінцію, 

дуже далеко. Часу на потяг не вистачало, бо вже наступного дня я мав бути 

головним доповідачем. 

   Ми з другом звернули увагу на одну і ту ж симпатичну дівчину. Він 

запропонував мені познайомитися. Я нагадав, що наступного дня від'їжджаю. 

Так йому і треба. Через багато років ми випадково зустрілися в іншій країні. 

Виявилося, що він одружився на ній! Щасливий пес! 

   Організатору було настільки приємно, що він запросив мене виступити з 

такою ж промовою ще в одному місті через кілька тижнів. Аудиторія там була 

ще більш сприйнятливою. Після офіційного завершення зустрічі Вольф-Дітер 

Еккарт та його друзі наполягли на тому, щоб сфотографуватися зі мною. 

   Того ж дня я покинув цю провінцію. 

   Наступного дня я був у гостях у друга в іншій області. Пролунав 

телефонний дзвінок. Після короткої розмови він повернувся до мене і сказав: 

Це був мій син. В газеті щось пишуть про американця, який вчора виступав з 

промовою в Гамбурзі і був депортований. Чи може це мати якесь відношення 

до ТЕБЕ? 

   Ми обидва були розгублені. Очевидно, що мене не депортували. Я сидів 

прямо там! Все це здавалося дивним. 



   Я вирішив повернутися потягом до Гамбурга. Перед тим, як сісти в поїзд, я 

купив місцеву газету. Гортаючи її, я незабаром знайшов статтю зі своєю 

фотографією. У підписі було написано Герхард Лаук: Зник безвісти. У самій 

статті стверджувалося, що мене депортували. 

   Повернувшись до міста, про яке йде мова, я запитав у знайомого: Чи було 

тут що-небудь в газеті? 

   Ганс засміявся і сказав: Ви зробили ГОЛОВНІ новини в Гамбурзькій газеті! 

   Він показав мені статтю. Звичайно, це був я! Але я все одно був 

збентежений заявою про те, що мене депортували. Я зустрівся з адвокатом. 

(У молодості він був захисником на так званому Нюрнберзькому трибуналі... 

До речі, у нього теж був родич, який, будучи білою вороною в сім'ї, втік до 

Америки). 

   Він сказав мені, що під "депортацією" мається на увазі "наказ про 

депортацію". А не саму фізичну депортацію. Я повинен був припустити, що 

на мене виписаний ордер на арешт. Мене візьмуть під варту, а потім посадять 

на літак і вивезуть з країни. 

   Уникнути арешту було б не надто складно. Але мені все одно треба було 

повертатися до Америки. 

  Вирішив "вийти в люди з розмахом". 

   Перше, що я зробив - використав час, що залишився, з користю. Я 

організував успішний імпорт. 

   Після цього я був присутній на зборах НДПН (Національно-демократичної 

партії Німеччини) в невеликому містечку. До мене підійшов незнайомець і 

запитав, чи я Герхард Лаук. Я недбало відповів: Я чув, що його вже 

депортували. Приятель, що сидів навпроти мене, мало не розсміявся вголос. 

Потім він вийшов на вулицю, щоб викурити сигарету. Поки він стояв перед 

дверима і курив, прийшов ще один друг (який назвав свого сина Адольфом). 

   Їх розмова відбувалася таким чином: 

   До мене додому приходила поліція. Вони шукали Герхарда. Я сказала їм, що 

не знаю, де він. А ви випадково не знаєте? 

  Так, він всередині! 

   Він думав, що це жарт. Поки не зайшов всередину і не побачив мене. 

 Друге, що я зробив - зробив публічну заяву про те, що я ще раз виступлю з 

промовою на тему: "Чому я не визнаю свій наказ про депортацію!". Із 

зазначенням часу і місця. Потім я зробив запис свого виступу і зробив 

несподіване: Я насправді з'явився, щоб виступити з промовою! 

   Ніхто не очікував, що я це зроблю. Навіть поліція. У них там було лише 

двоє людей. Моє оточення переважало їх чисельно. Більше того, мій 

найменший "охоронець" був більший за них обох. Мій найбільший охоронець 

був карликовим. Однієї його посмішки було достатньо, щоб видати те, про що 



він думав: Тепер я можу вбити їх, босе? 

   Один міліціонер знервовано попросив мене пройти з ним до відділку. Я 

люб'язно погодився. 

   До прильоту, - пояснив я. - У мене вже є квиток на літак: У мене вже є 

квиток на літак. Однак я перевірив усі можливі варіанти пересадок, як 

повітряних, так і наземних. ЄДИНИЙ спосіб встигнути на літак - це сісти 

на потяг, який відходить з цього міста через сорок п'ять хвилин. 

   Виліт був з аеропорту в Люксембурзі. Я дійсно вивчив всі варіанти з 

туристичним агентом. 

   Він пішов запитати свого начальника. Через п'ять хвилин він повернувся. 

Поліцейська машина відвезла мене на залізничний вокзал. Я сів у потяг. 

Разом зі мною в поїзд сів один поліцейський. Я очікував, що він буде 

супроводжувати мене до самого аеропорту. Але він вийшов з поїзда на 

останній зупинці в межах міста. Я залишився один і вільний! 

   Я розглядав можливість залишитися в країні, але вирішив не робити цього. 

   Через кілька місяців, повернувшись до Штатів, я отримав кумедну газетну 

статтю з тієї країни. Журналіст якимось чином виявив, що мене ніхто не 

супроводжував до самого аеропорту. Ніхто так і не підтвердив, що я дійсно 

покинув країну. Він припустив, що я, можливо, все ще перебуваю там і 

працюю в підпіллі! Я добряче посміявся. Зрештою, він був майже правий. 

   Це видання було органом західноберлінського відділення східнонімецької 

комуністичної партії - Партії соціалістичної єдності. 

  

  

Моє життя в підпіллі 
  

   Природно, що переважна більшість дисидентів живе і працює у власній 

країні. Їх перевага в тому, що вони знають її вздовж і впоперек. Їх недоліком є 

те, що політична поліція часто знає, або, принаймні, здогадується, хто вони 

такі. 

   Я потрапляю в іншу категорію, оскільки перебуваю на Заході. Мої візити 

відносно короткі: кілька днів, тижнів або місяців з натяжкою. Якщо тільки я 

не ув'язнений, тоді це роки. 

  

У перші роки моє перше знайомство з підпільним осередком загалом 

відбувалося так. 

  

   Пізно ввечері або навіть серед ночі у двері стукають. Чоловік із заспаними 

очима відчиняє двері, щоб подивитися, хто прийшов. На порозі стою я. 



Здивований погляд: Я не знав, що ти прийдеш! Заходьте! Заходьте! 

   Хочеш їсти? Заходь на кухню. Я тобі щось приготую. 

   Якщо є час, ми годинами, а то й цілими ночами, спілкуємося і знайомимося 

один з одним. 

   Ми повинні познайомитися один з одним. Це включає в себе знання 

домашньої обстановки, зайнятості та звичного розпорядку дня. 

   Ми повинні сформувати особистий зв'язок, окрім абстрактного, який вже 

існує. Звичайно, це робить подальші новини про їхню долю більш 

особистими. Це люди, яких я знаю, а не статистика.   

   У перші дні це часто стосувалося алкоголю. Деякі дисиденти не довіряли б 

вам, якби ви НЕ напилися з ними і не розкрили свою "справжню природу". 

Інші не довіряли б вам, якби ви напилися. Або тому, що ви не могли втримати 

спиртне, або тому, що ви, очевидно, були дисциплінованим п'яницею! 

Подумайте самі! 

   Ми повинні розробити власну "систему зв'язку". Встановити, як і коли 

ми будемо зв'язуватися один з одним у майбутньому, коли прослуховування 

телефонів і навіть пряме стеження все ускладнить. 

   Мої дурнуваті жарти часто ставали тут у нагоді. 

   Кожна клітинка повинна мати свій простий код хоча б для кількох базових 

понять. Кожен код - свій. І я повинен запам'ятати кожен! Окрім десятків 

імен, адрес і телефонів. Попри виснаження і стрес. Іноді я не сплю добу, 

завжди в русі, завжди намагаюся бути на крок попереду політичної поліції. 

   Ми повинні визначити курс дій і наступний крок для нас обох. 

   Я повинен оцінити нового співробітника. Його можливості і обмеження. 

Передусім, ризики для безпеки. І я повинен вжити виважених, іноді дуже 

тонких, додаткових заходів безпеки. 

   Цілком можливо, що це наша єдина і неповторна можливість для такої 

зустрічі! 
   Наш наступний контакт може бути непрямим. Можливо, коротке і ретельно 

сформульоване повідомлення. Можливо, через кілька тижнів. Я маю бути 

впевненим, що одержувач зрозуміє це послання і вживе відповідних заходів. 

Навіть якщо це звучатиме банально чи відверто безглуздо... Так, навіть якщо 

це означатиме пропуск матчу з боулінгу чи вечірки з нагоди дня народження. 

   Члени сім'ї часто присутні на початку зустрічі. Нерідко на обличчі дружини 

можна побачити вираз страху. Вона знає, які наслідки може мати підпільна 

діяльність її чоловіка для всієї родини. Я є втіленням цього страху. Я не 

просто листоноша, який розносить повістки. Я ще й сама призовна комісія. 

   Пізніше це стає набагато простіше. По-перше, всі знають мою репутацію. 

Мені не треба перед ними виправдовуватися. По-друге, я, як правило, маю 

справу з людьми першої ланки, або, принаймні, досвідченими і надійними 



людьми другої ланки. Багато хто з нас знає один одного. Ми працювали разом 

у минулому. 

   Природно, що така концентрація кількох відомих активістів привертає увагу 

політичної поліції. Якщо вони здогадуються, що в цьому районі перебуває 

"західний агент", ця цікавість переростає в ажіотаж. 

   Іноді мій приїзд сприймався як гарна нагода влаштувати вечірку! Це все, що 

мені було потрібно. Ще більше людей, які знають про мою присутність. І 

гуляння, і випивка.  

   Звичайно, я завжди закликав водіїв дотримуватися швидкісного режиму. Я 

не хотів, щоб звичайна зупинка транспорту призвела до моєї ідентифікації та 

арешту. На жаль, ці вказівки не завжди виконувалися. Одного разу, коли нас 

зупинили, я був приємно здивований, що мене не заарештували на місці. Але 

я повинен був припустити, що про мою присутність в цьому районі стало 

відомо. 

   Іншим разом водій наполягав на тому, щоб показати мені цікаві місця. 

Знаючи, що існує значна ймовірність того, що вони будуть під наглядом, я 

відмовився від цієї пропозиції. Але він не прийняв "ні" за відповідь. У якийсь 

момент я подумав про те, щоб вистрибнути з машини, що рухалася. Але це 

було б не тільки небезпечно, але й кидалося б у вічі. На щастя, все обійшлося. 

   Дізнавшись про це пізніше, нарікав інший колега: Якби поліція знала, що 

ти перебуваєш у цьому районі, то це було б ПЕРШЕ МІСЦЕ, куди б вони 

звернули увагу! 

   З іншого боку, я похвалив Вільфріда-Арнульфа за його художні книги. І 

його незвичайних домашніх тварин. 

   Одного разу наш гід їхав у машині попереду нас. Ми не знали дороги, тому 

змушені були їхати за ним. Звичайно, він їхав з перевищенням швидкості. Я і 

мій водій були дуже незадоволені цим. коментує Крістіан Ворч: Іноді мені 

здається, що я повинен розстріляти всіх наших людей за некомпетентність. 

Тоді мені доведеться розстріляти себе за те, що я розстріляв усіх наших 

людей. 

   Багато з цих активістів були досвідченими. Однак вони звикли до меншої 

інтенсивності діяльності міліції. Коли міліція знала, що я перебуваю в цьому 

районі, застосовувалися інші правила і процедури. Це схоже на різницю між 

бійкою подушками і бійкою на ножах. 

   Мої помешкання змінювалися від холодного підземелля до затишної 

квартири. Одного разу я насолоджувався платонічним товариством 

прекрасної жінки. Я з нетерпінням чекав на повернення наступного вечора. 

Але місцевий начальник охорони наполіг на тому, щоб я не ночував дві ночі в 

одному і тому ж місці. Звичайно, він мав рацію. Тим не менш, це був єдиний 

випадок, коли мені хотілося б, щоб охорона була більш слабкою! Другу ніч я 



провів у квартирі з холодною водою. Принаймні, там був туалет. 

   Якщо не можна було приховати сліди, то можна було хоча б затушувати їх 

фальшивими слідами в інших місцях. Це робилося системно і з успіхом. 

Якщо в одному районі спрацьовували три тривожні дзвіночки, то в інших - 

десять. З часом переслідувачі виснажувалися. Енергійні дії зводилися до 

простого пересування. 

   Іноді я використовував маскування. Це могла бути проста шапка. Однак я 

завжди носив одяг з великою кількістю кишень. Я повинен був рахуватися з 

цілком реальною можливістю того, що мені доведеться кинути все і втекти. 

Документи і гроші потрібно було тримати при собі. 

   Одного разу мене розбудили серед ночі. Почув крик "Поліція!" і стукіт у 

двері. На щастя, це була сусідня кімната. Я подумав, що поліція просто 

помилково потрапила не в ту кімнату. Вони будуть біля моїх дверей через 

хвилину або дві. Я похапцем накинув на себе одяг і взувся, перш ніж 

вистрибнути у вікно. 

   Але мені пощастило! Вони дійсно полювали на хлопця з сусідньої кімнати! 

   Іншим разом я почув, як хтось вигукнув моє ім'я на вокзалі у Франкфурті-

на-Майні. Я зробив вигляд, що не почув, і продовжив йти до виходу. Але 

чоловік мене наздогнав. На щастя, він виявився співчуваючим! 

   Я носив бороду кілька місяців. Загалом, чоловіки обманювалися, але жінки 

мене все одно впізнавали. Можливо, жінки просто більш пильні. З іншого 

боку, можливо, справа в моїй безпомилковій сексуальній привабливості. 

   У всякому разі, моя власна підпільна діяльність мала як переваги, так і 

недоліки. 

   Серед переваг - міжнародні поїздки та спілкування з цікавими людьми. 

Наприклад, я познайомився з кількома дуже красивими дівчатами! На думку 

спадають три: "польська принцеса", "балтійська баронеса" і "мафіозі". 

   До мінусів можна віднести депортації. Мій особистий рекорд - дві за один 

місяць - за прямою вказівкою колеги глави МВС США! 

   Однією з переваг моєї позанавчальної діяльності є те, що я маю постійне 

запрошення на БЕЗКОШТОВНЕ проживання в одному з державних готелів. 

   Ці першокласні, міцно збудовані заклади настільки популярні, що 

потребують високих стін, колючого дроту та озброєної охорони, щоб не 

пустити туди згуртовану масу, яка намагається проникнути всередину! Навіть 

окремі кімнати, як правило, приватні, з водопроводом, мають решітки на 

вікнах, щоб не пустити туди натовп. 

   Обслуговування номерів доставляє професійно приготовану їжу у Ваш 

номер. І навіть не чекає на подяку! Тренажерний зал, перукарня, медпункт, 

пральня, бібліотека і навіть магазин позбавляють необхідності залишати 

заклад навіть при тривалому візиті. 



   Інші гості надають захоплюючий асортимент різноманітних 

співрозмовників. Цікавих історій та корисної інформації тут предостатньо. 

   Ти ревнуєш? Не варто! Ви теж можете претендувати на 

БЕЗКОШТОВНЕ проживання. Просто знайдіть найефективніший слоган і 

вигукніть його на будь-якій людній площі. 

   Є такий популярний жарт. У надзвичайній ситуації не кличте поліцію. 

Замість цього вигукуйте гасло опору. Поліція приїде набагато швидше! 

  

  

Клітини та мережі 
  

   Ми суворо дотримувалися камерного режиму з міркувань безпеки. 

   Однак самотній лідер осередку Армін знайшов спосіб це обійти. Він взяв 

участь у факельному марші, організованому молодіжним відділенням НДП. 

Там було близько 150 учасників. Він кричав: АО в тил! (NSDAP/AO, або 

просто AO - це скорочення від дуже довгої німецької назви нашої 

організації). 

   Він виявив, що наші люди складали цілу третину всієї демонстрації! Були 

встановлені контакти. Вийшли дуже успішні масштабні акції. 

   Кілька команд за одну ніч наситили сотнями наших плакатів навіть 

центральні вулиці великих міст. На кінцях вулиць виставлялися наглядачі з 

раціями. Дві команди працювали по обидва боки вулиці. На наступний ранок 

завжди здіймався величезний галас. 

   Іноді проводився арешт. Режим проголошував перемогу. Але через кілька 

тижнів видовище повторювалося. 

   Так тривало досить довго. Але врешті-решт все закінчилося так, як і 

повинно було закінчитися. 

   Тим не менш, довгостроковим результатом стало існування як малих 

осередків у традиційному розумінні, так і більших "клітинних мереж". Перші 

мали оборонну перевагу, а другі - наступальну. 

  

  

Комедія помилок 
  

   Я був керівником проекту. 

   Завдання полягало у переміщенні вантажів через декілька нейтральних 

країн до кінцевого пункту призначення у ворожій країні. 

   Кілька команд брали активну участь. Як правило, команда А говорила 

мовою А, команда В - мовою В і команда С - мовою С. 



   Якщо мені щастило, то команди, які безпосередньо контактували одна з 

одною, незабаром знаходили спільну мову, яку розумів хоча б один член 

кожної команди. 

   Якщо не щастило, то змушений був виконувати функції зв'язкового та 

перекладача. 

   Це був один з тих випадків, коли мені не пощастило. 

   Можна сміливо сказати в даному випадку: Ми маємо тут провал 

комунікації. 

   Команда А задає питання. 

   Я перекладаю. 

   Команда Б відповідає на запитання. 

   Я перекладаю. 

   Команда А відхиляє відповідь. 

   Я перекладаю. 

   Команда Б наполягає на правильній відповіді. 

   Я перекладаю. 

   Команда А каже, що відповідь очевидно неправильна з такої-то причини. 

   Я перекладаю. Але я також запитую, чому відповідь правильна. 

   Команда Б пояснює, що відповідь очевидно правильна з таких-то і таких-то 

причин. 

   Стій! 

   Я відразу вловлюю проблему: ментальність! У мене за плечима більш ніж 

достатній досвід, щоб зрозуміти обидва менталітети і зрозуміти, що саме тут 

відбувається. - Тому пояснюю все обом командам. Обидві слухають мої 

пояснення і кивають на знак згоди. Так, тепер все зрозуміло. 

   Що буде далі? 

   Ми повертаємося до найпершого кроку!!! 

   Чому? 

   Це просто не вкладається в голові Команди А! 

   Для них просто немислимо, що правильна відповідь дійсно є правильною. 

Уявіть собі, якщо хочете, що хтось скаже вам, що 1+1 = 2 НЕ є універсальною 

істиною. "Можливо, 1+1 = 2 в США, але 1+1 = 3 в Європі, 1+1 = 4 в Азії". - 

Очевидно, що це неправильно, скажете ви! Але чи впевнені ви в цьому на сто 

відсотків? 

   Насправді, 1+1 = 2 - це НЕ завжди правильно! Що робити, якщо система 

числення не заснована на десятці! У системі числення з основою 2, 

наприклад, 1+1 = 10! 

   Наведу ще один приклад: "Так - так, а ні - ні". Але чи так це? Пізніше я 

з'ясував, що в Азії "так" не завжди означає "так" у західному розумінні. Воно 

може мати три різних значення: По-перше, "так" в сенсі просто ввічливості. 



По-друге, "так" в сенсі "так, я розумію, що ви маєте на увазі". По-третє, "так" 

у сенсі "так, я з вами згоден!". 

   Але наша розповідь про горе триває. 

   Проїжджаючи через декілька нейтральних країн, я помітив підозрілу пару 

чоловіків. Пізніше я помітив, що хтось фотографує нас з великої відстані, 

стоячи на колінах біля нашого автомобіля на стоянці. 

   Настає момент істини, коли ми нарешті виходимо на вирішальний кордон з 

ворожою країною. Ми прориваємося! 

   Однак є шанс, що нас пропустили, щоб ідентифікувати наших колег. 

   Вантаж відвозять на альтернативне місце зберігання. Невелику частину 

забираю з собою. 

   Згодом фінансові обмеження змушують мене йти на більший ризик, ніж 

зазвичай. Мене заарештовують разом з моєю частиною вантажу. Вона досить 

велика, щоб викликати неабиякий переполох, але не настільки, щоб сильно 

зашкодити нам. 

   Бачу вищезгадану підозрілу пару у відділку поліції. Один з них каже мені, 

що стеження за нами було "дитячою забавкою". Я побоююся гіршого. 

   Але нам пощастило. Я єдиний заарештований. 

   Звичайно, поліція обшукує будинки і офіси інших, але нічого не знаходить. 

Моїх людей навіть не затримують! 

   Можливо, група спостереження нас загубила. Можливо, вони просто 

полінувалися і вирішили, що вилучать запаси і проведуть арешти під час 

наступних рейдів... По суті, їхні помилки врівноважили наші помилки! 

   В результаті одна людина, а саме я, проводить кілька місяців у в'язниці і 

втрачає прийнятну частину запасів. Основна ж частина припасів уникла 

конфіскації і знайшла собі чудове застосування. Ми виграємо цей раунд. 

(Див. "Готель один", "Готель два" та "Судове ігрове шоу №1"). 

   Навіть коротке ув'язнення варте того. Воно навчає. Набагато пізніше ми з 

підозрою ставимося до будь-якого лідера активістів, які тривалий час 

перебувають у місцях позбавлення волі і не мають за плечима тюремного 

ув'язнення. 

   Я пам'ятаю один випадок, зокрема (Евальд), коли це виявилося правдою. 

   Але мені ще пощастило. У перші дні нас ще не сприймали настільки 

серйозно. Тюремні терміни, як правило, обчислюються місяцями. Пізніше, 

коли нас сприйматимуть серйозно, вони стануть роками. Майбутня 

домінуюча фігура в "легальній гілці руху" Міхаель Кюнен провів половину 

свого дорослого життя у в'язниці виключно за думкозлочини! 

   Один товариш на ім'я Курт висловився так: Людина без в'язниці - як людина 

без шрамів!  

  



  

Моє перше ув'язнення 
  

   Перший державний розкішний готель був суворим, але співчутливим. Мені 

дозволили повісити на стіну невеликий прапор опору з Південної Америки і 

тримати в номері літературу про опір. Персонал готелю часто заходив до 

мене для дружньої бесіди. 

   Пам'ятаю, як уперше до мого нового дому вдалині від рідної домівки мене 

проводжав коридорний. Він спантеличено подивився на мене і 

прокоментував: Ти що, не місцевий?   

   Коли я почав пояснювати, він перебив: Так, я пам'ятаю, що читав про вас у 

газеті! Весь колектив ставився до мене як до почесного гостя. Очевидно, у 

мене тут було багато шанувальників. 

   Одного разу вночі я стояв на своєму столі біля вікна. Хотіла подивитися на 

зорі. До мене в кімнату зайшов санітар і запитав, що я роблю. Я розповів 

йому. Поки він оглядав вікно, я підійшов до дверей. Будучи веселуном, я 

задумав вийти в коридор, зачинити двері і замкнути його в своїй кімнаті! 

Жартома. Але вирішив не робити цього. Не годиться злити наймита. 

   Одного разу відвідувач крадькома простягнув мені папірець. Я цього не 

очікував і впустив його на підлогу. Було незручно. Що робити? На щастя, 

співробітник готелю, який наглядав за відвідувачем, зробив несподіване. 

Замість того, щоб вилучити папірець і зробити нам зауваження, він просто 

підняв його і простягнув мені! 

   Я використав свою відпустку з користю. Я написав брошуру з описом 

основних концепцій НСДАП/АО. Вона називалася "Die NSDAP/AO: Strategie, 

Propaganda und Organisation" ("НСДАП/АО: стратегія, пропаганда та 

організація"). (НСДАП/АО: стратегія, пропаганда та організація. Видання 

англійською мовою так і не було опубліковано. Однак пізніше ми 

опублікували як англійське, так і німецьке видання іншої брошури під назвою 

"Вступ до НСДАП/АО: боротьба триває!"). 

   Другий готель був іншим. Усе було конфісковано. Але мені все повернули, 

коли я виїжджав. 

   За іронією долі, хоча керівництво явно не було налаштоване прихильно, 

правила для гостей були загалом набагато менш суворими, ніж у першому 

готелі. 

   Наприклад, він мав своєрідний "вестибюль". По суті, громадська кімната з 

телевізором. Ми, гості, проводили там пару годин щодня, дивилися телевізор, 

грали в карти або просто спілкувалися. 

   Коли я був там вперше, один із співробітників зайшов і передав мені стос 



листів. 

   розгублено запитав один з гостей: Чому ви віддали йому всю пошту? 

   Відповідь: Я не робив, це все ЙОГО!". 

   Спочатку я тримався осторонь. 

   І ось одного разу один з хлопців, що грав у карти за іншим столом, глянув 

на мене і недбало запитав: Вбивство? 

   Я посміхнувся, похитав головою і сказав: "Ні! 

   Іншим разом по телебаченню показували фільм про в'язницю. Один з гостей 

зауважив, що це не здається доречним за даних обставин. Інші погодилися. 

Хтось перемкнув канал. 

  

  

Всупереч усьому 
  

   Через кілька місяців після звільнення я координую аналогічний проект. 

Цього разу противник готовий до нас. Але і ми добре підготувалися.  

   Я зустрічаюся з керівником групи Уве в нейтральній країні, а саме в Данії, 

поблизу кордону з ворожою країною-мішенню, а саме з Німеччиною. Він 

інформує мене про те, що за нами ведеться масоване спостереження. 

   Я сідаю до нього в машину, і ми все одно їдемо до прикордонного переходу. 

Лише за кілька метрів до воріт він розвертається і мчить геть від переходу. 

Озирнувшись, ми бачимо, як з іншого боку кордону виїжджає півдюжини 

автомобілів без розпізнавальних знаків. 

   Ці машини слідують за нами, коли ми їдемо по дорозі, що йде паралельно 

кордону. Потім ми зупиняємося, виходимо і йдемо в ліс у напрямку кордону. 

Ключовий обмін інформацією відбувається в цьому лісі всього за кілька 

метрів від кордону. Коли ми закінчуємо, бачимо, як у сутінках мерехтять 

ліхтарики, що наближаються до нас з боку дороги, імовірно, німецька 

поліція. Ми повертаємося до машини, їдемо і згодом розходимося. 

   Коли я потім один прямую до іншої нейтральної країни, а саме до 

Сполученого Королівства, мене зупиняють на кордоні. Поліція повідомляє 

мені, що зупинити мене наказав особисто колега Міністра внутрішніх справ 

США, а саме Міністр внутрішніх справ. Я згоден виїхати добровільно і за 

власний рахунок, але прошу дозволу зробити телефонний дзвінок. Дозвіл 

надається. 

   У присутності поліції я дзвоню Майклу, лідеру союзницької групи в цій 

країні, пояснюю ситуацію і прошу його зустріти мене в запланованому пункті 

від'їзду. Я пропоную взяти його з собою до наступного пункту призначення за 

мій рахунок. Він погоджується. 



   Після моєї телефонної розмови співробітника міліції викликають до 

сусідньої кімнати. Після повернення він повідомляє мені, що мені більше не 

дозволять телефонувати. 

   Коли я пояснюю Майклу масштаби стеження, то бачу, що він мені не 

вірить. Він тактовно пояснює мені, що це його країна, він має багаторічний 

досвід роботи тут і тому знає, що поліція тут робить і чого не робить! 

   Я це прекрасно розумію. Але я повинен переконати його, що ця ситуація 

повністю відрізняється від усього, що він коли-небудь переживав у минулому. 

Тому я показую йому на трьох людей і прошу запам'ятати їхні обличчя, бо він 

побачить їх знову. Він скептично, але погоджується. 

   Я мав такий досвід кілька разів за ці роки, особливо з політичними 

активістами та адвокатами. Уряди застосовують до нас інші правила!  

   Протягом наступного тижня ми вдвох ідентифікували поза будь-яким 

розумним сумнівом понад двадцять агентів спостереження та півдюжини 

транспортних засобів. 

   Ми навіть робимо з цього гру. 

   Ми вдаємо, що не помічаємо, як вони спостерігають за нами в бінокль через 

вікно ресторану навпроти. Потім ми заходимо в той готель, я роблю 

підозрілий телефонний дзвінок, і ми кидаємося в темний провулок. Ми 

бачимо, що вони йдуть за нами, і нам вдається від них відірватися. Потім ми 

знаходимо гарне сухе місце і спостерігаємо, як вони годинами бігають під 

дощем, намагаючись знайти нас. 

   Іноді ми застосовуємо інший підхід. Коли я бачу надто знайоме обличчя на 

залізничній платформі, я ходжу вздовж і впоперек натовпу і уважно 

розглядаю кожну людину, ніби шукаю когось. Більшість людей, напевно, 

думають, що я поліцейський. Але агент спостереження починає нервувати. 

   Ми робимо це в містечку за містечком вздовж кордону протягом тижня або 

близько того. Ми бачимо одні й ті ж обличчя і машини знову і знову.  

    Наприкінці своєї участі в цьому Майкл дивиться на мене і вигукує: Коли я 

повернуся додому і розповім своїм людям про те, що бачив на власні очі, вони 

мені не повірять! 

   Моя власна робота ще далеко не закінчена. 

   Виснаживши групи спостереження, я відступаю з прикордонного регіону. 

Вони вирішили, що я відступаю, і дуже радіють, що нарешті отримають 

заслужений відпочинок! Вони втрачають пильність. Тоді я роблю свій хід! 

   Мені вдається непоміченим пробратися до ще однієї нейтральної країни, а 

саме Бельгії. Звідти я роблю ще одну спробу потрапити до Великої Британії. 

Але мені це не вдається. Мене знову виганяють, вдруге протягом одного 

місяця. Я змушений повернутися до Бельгії. 

   Тамтешня поліція, очевидно, знає, що я приїжджаю. Тому я очікую, що по 



прибуттю мене заарештують. 

   Далі розмова йде приблизно так: 

   Поліцейський: Пройдіть з нами. 

   Я: Я заарештований? 

   Поліцейський: Ні, я просто хочу знати, що ви тут робите. 

   Я: Я чув, що тут є гарні церкви. Я приїхав їх побачити. 

   Поліцейський: Ми знаємо, хто ви. 

   Я: Гаразд, я просто чекаю на кур'єра з інформацією та коштами. Я взагалі 

не планую ніякої діяльності у вашій країні. Хіба що ви наполягатимете, і 

тоді я можу зробити один телефонний дзвінок, і сюди з'їдуться вагони 

активістів. 

   Поліцейський: Ні, не робіть цього! Послухайте, мені наказано щодня 

доповідати про ваші пересування в столицю. 

   Я: Ви знаєте дешеве місце, де можна зупинитися? У мене мало коштів. 

   Поліцейський: Взагалі-то, тут недалеко є готель. Його власник думає так 

само, як і ви. Я завжди хотів з ним познайомитися, але ніколи не було 

приводу. Знаєте що, я відвезу вас туди, познайомлю і поясню ситуацію. 

Думаю, він поселить вас безкоштовно, поки ваш друг не приїде з грошима. 

   Я: Як на мене, звучить непогано! 

   Ми це робимо. Це взаємовигідно. Я маю гарне житло, а він може за мною 

наглядати. Він відвідує мене щодня. Ми разом п'ємо траппістське пиво. Я 

розповідаю йому останні новини, ми приємно спілкуємося. Він пише звіти до 

столиці. Одного разу він запрошує мене поїхати з ним в поїздку по країні, і я 

так і роблю. Він зупиняється біля кожної церкви по дорозі, щоб я міг 

подивитися на неї.  

   Цей міліціонер дає зрозуміти, що йому на нас начхати. Але він ненавидить 

нашого опонента! Він НЕ ХОЧЕ зробити нашому опонентові ПОСЛУГУ - 

заважати нам! 

   Нарешті настає день, коли я можу повідомити, що забронював місце на 

рейс, який вилітає наступного дня з аеропорту сусідньої країни, а саме 

Люксембургу. 

   І тут він мене дивує: у мене є пропозиція. Давайте я вас туди відвезу! Так я 

зможу відзвітувати перед начальством, що особисто посадив вас на літак. І 

ви зекономите на проїзді. 

   Я з радістю погоджуюся. 

   Того вечора я витратив останні гроші на вишукану вечерю. Я дуже 

сподіваюся, що він виконає свою обіцянку. 

   Він залишає їх собі. Я повертаюся до США з 20 центами в кишені. Я 

використовую їх, щоб зателефонувати другу, щоб він мене забрав. Я 

залишаюся у нього, поки не отримаю більше грошей на останній етап моєї 



подорожі додому. 

   Незважаючи на інтенсивні зусилля противника, ми завершуємо проект без 

жодних втрат ні в людях, ні в матеріальній частині. 

  

  

Підготовка офіцерів 
  

   Підготовка перспективних молодих офіцерів згодом стала для мене одним з 

найважливіших і найприємніших завдань. Ця "молодь" вже мала чималий 

досвід. Вони добре себе зарекомендували. Тепер ми піднімали їх підготовку 

на новий щабель. 

   Колись вони повинні будуть стати кращими, ніж ми зараз! - Бо ворог з 

часом теж стане кращим. 

   Ця підготовка часто відбувалася під час реального підпільного завдання. 

Так би мовити, "під живим вогнем". 

   Ось деякі з моїх методик викладання: 

  

Стій! Слухайте! Вчіться! 

  
   Серед метушливої діяльності і поспішних розмов я раптом зупиняюся. 

Повертаюся до стажера, дивлюся йому в очі і кажу: "Зупинись! Зверни увагу! 

Запам'ятай це! Пояснюватиму пізніше! Посилання XYZ". Потім роблю або 

кажу щось, здавалося б, тривіальне, можливо, навіть відверто дурне! 

   Я роблю це кілька разів протягом наступних днів або навіть тижнів. 

   До цього моменту я вже почав з'єднувати для нього хоча б деякі крапки над 

"і". Він починає бачити закономірність. У моєму божевіллі є метод. І все це 

божевілля - частина великого плану. 

  

   Пам'ятаєте, коли я зробив [що-небудь] і дав йому умовну назву XYZ. Ось 

ЧОМУ я це зробив. Я передбачав таку можливість, навіть якщо тоді вона 

здавалася дуже віддаленою, і свідомо зробив цю конкретну дію як 

запобіжний захід. Це був НЕ просто збіг обставин чи випадковість. 

  

   Такий вид демонстрації виявився дуже ефективним методом навчання! 

   Вона незрівнянно перевершувала "питання з підступом", де учень повинен 

був здогадатися, яку відповідь хоче "вчитель". 

   Зрозуміло, що я не міг знати майбутнього! Це не був "договірний" матч. Той 

факт, що я вже тоді, тобто до того, як міг передбачити, що те чи інше 

станеться, надав такого розголосу конкретній акції, про яку йдеться, свідчить 



про те, що я не вигадував усе це постфактум, щоб "виглядати розумним". 

   Це дійсно привернуло увагу до цього питання. Драматично довело 

важливість цієї точки зору. І дуже полегшило її запам'ятовування. 

  

  

На щабель вище 
  

   Я б також постійно вказував на змінні і оцінював - а потім переоцінював - їх 

величину. 

   Я б сказав приблизно так: 

  

   Подумаймо про можливі наслідки цієї нової інформації... Потенційний 

фактор ризику А тепер більший. Раніше він був розміром з горошину. Тепер - 

розміром з мармур. Він не стане небезпечним, поки не досягне розміру 

баскетбольного м'яча. Поки що він не є небезпечним, але він зростає. Ми 

повинні спостерігати за ним. 

  

   Пізніше я міг би сказати те ж саме, але замінити горошину на мармур... а 

мармур на м'яч для гольфу. А потім додати: "Він щойно піднявся на одну 

сходинку вище". 

   Або, якщо він зараз розміром з бейсбольний м'яч, то він піднявся на три 

сходинки вище. 

  

  

Whoppers 
  

   Я часто використовую приклади з величезними перебільшеннями. Причини в 

тому числі: 

   По-перше, це дуже чітко пояснює суть справи. 

   По-друге, це драматизує важливість питання. 

   По-третє, це робить очевидним, що приклад НЕ слід сприймати буквально. 

   

   Примітка: Це може мати навіть юридичні наслідки. Наприклад, якщо мене 

процитують поза контекстом у залі суду. 

   Це важливіше, ніж пересічна людина може собі уявити. Я знаю це з 

власного досвіду. 

   Пан прокурор: Ваша честь, підсудний настільки кровожерливий монстр, 

що навіть погрожував своїх ворогів зварити в олії! 

   Адвокате: Я протестую! Це вирвано з контексту. Наступне речення було: "І 



застрягли з тещею на безлюдному острові на півроку!". 

  

   По-четверте, цей гумор допомагає розрядити обстановку і знизити рівень 

стресу. 

   По-п'яте, це просто частина мого стилю. Моя "підгрупа божевілля", так би 

мовити. 

  

   Приклад супроводжується вказівкою на шкалу величини перебільшення. 

Таких рівнів три: 

  

Перший рівень 
А я кажу, що це перебільшення: Звичайно, це перебільшення! 

(Так, це очевидно неможливо!) 

  

Другий рівень 
Я скажу: Я дещо перебільшую, але НЕ НАСТІЛЬКИ, як ви, напевно, думаєте! 

(Віддалена можливість існує). 

  

Третій рівень 

Я скажу: Я ТРОХИ перебільшую, але НЕ НАСТІЛЬКИ, як ви, напевно, 

думаєте! 

(Це певна можливість). 

  

   Ці три рівні іноді відповідають 5%, 50%, 95%, що використовуються в 

"теорії ігор". Це дуже корисно в стратегічному плануванні, де є багато 

невідомих змінних. 

   Навіть незначна, на перший погляд, деталь може перехилити шальки 

терезів. Це може призвести до раптової і радикальної зміни курсу. 

  

  

Противник 
  

Інфільтрація в поліцію 
  

   У репресивних режимів є недолік. Вони не знають, що насправді думають 

люди, тому що люди бояться відкрито про це говорити. Це стосується і 

державних чиновників. Навіть для поліцейських. 

   У поліцейських нелегка робота! Вони ризикують своїм життям, захищаючи 

чесних громадян від злочинців. 



   Уявіть собі, що відчуває міліціонер, коли з нього знімають кримінальну 

справу тільки для того, щоб провести рейд або заарештувати 

ненасильницьких інакомислячих? 

   Уявіть, що він відчуває, коли бачить, що закоренілого злочинця випускають 

на волю формально... а потім бачить ненасильницького дисидента, 

засудженого лише тому, що суддя розтягнула - або навіть проігнорувала (!) - 

закон? 

   Чи "думкозлочин" карається суворіше, ніж насильницький злочин? 

   Або злочинець виходить з в'язниці умовно-достроково, а інакомислячий 

майже завжди має відбути повний термін покарання? 

   Якщо не брати до уваги ідеологію, це одна з причин, чому багато 

міліціонерів принаймні закривають на це очі.  

   Зберігати таємницю завжди важко. Особливо, якщо її знають багато людей. 

Але ще важче в такому середовищі. 

   Як наслідок, широкомасштабні операції проти нас неминуче провалюються. 

Достатньо лише одній людині вивести нас на чисту воду. Це легко зробити 

без ризику. 

   Найбільші масові обшуки, які я пам'ятаю, відбулися під час мого 

перебування в Європі. ЗМІ вітали ці рейди як величезну перемогу поліції. 

Пізніше я отримав доступ до реальних урядових файлів. Кількість фактично 

вилучених матеріалів була мізерною у порівнянні з нашим річним 

виробництвом. 

   Більше того, навіть ті кілька людей, які були засуджені, отримали лише 

штрафи. Жодного тюремного ув'язнення! 

   Я тоді прокоментував: 

  

   Я був би радий надсилати частину кожного тиражу безпосередньо в 

штаб-квартиру політичної поліції. Це заощадило б гроші платників 

податків. Я б навіть дозволив поліції "перехоплювати" БІЛЬШУ частину 

наших поставок, ніж зараз. Натомість я просто прошу, щоб після кожної 

поставки вони піднімали шум про свою велику перемогу. Отриманий розголос 

коштує набагато більше, ніж вартість принесеного в жертву матеріалу. 

  

   Щось подібне вже є звичайною практикою для великих наркодилерів, як 

мені сказали. 

  

* * * * * 

  

   Перебуваючи в гостях у знайомого в середньому місті, пролунав стукіт у 

двері. Зайшов його друг і сів навпроти мене. 



   Спочатку мій друг представив мені другого чоловіка. Це був місцевий 

начальник поліції. Потім він представив мене. 

   Цей начальник міліції одразу зрозумів, хто я такий. Він підхопився зі 

стільця так швидко, що я навіть злякався. Потім він сердечно потиснув мені 

руку і вигукнув: Для мене велика честь познайомитися з вами! 

  
  

Поліцейський менталітет 
  

   Мій друг, Воллі, перебіг зі Східного блоку, де він був офіцером поліції. Його 

батько був генералом поліції. Він переповів мені історію свого батька таким 

чином. 

   У період між світовими війнами його батько був поліцейським в умовах 

демократичного режиму. 

   Коли німці окупували його країну, вони поставили йому два запитання: 

   По-перше, ви хочете залишитися міліціонером? 

   Його відповідь була позитивною. 

   По-друге, чи будете ви виконувати накази? 

   І знову його відповідь була позитивною. 

   Під час німецької окупації залишався поліцаєм. 

   Коли прийшли росіяни, вони поставили йому ті ж самі два питання. І він 

дав ті ж самі дві відповіді. 

   Він залишився міліціонером. Зрештою, дослужився до звання генерала 

міліції! 

   Я не пригадую, чи був він у "кримінальній поліції", чи в "політичній 

поліції". Це може здатися дивним, але я не думаю, що це має велике значення. 

   Інший мій знайомий скаржився, що він стикався з одними і тими ж 

агентами політичної поліції при трьох наступних режимах. І це при тому, що 

всі три режими були абсолютно різного і взаємно ворожого ідеологічного 

спрямування! (Веймарська республіка, Третій Рейх і так звана Федеративна 

Республіка Німеччина). 

   Знову ж таки, це може звучати дивно, особливо для американців. Але це 

варто мати на увазі. 

   Ті ж самі поліцейські, які колись захищали Конституцію США, можуть 

одного дня виконувати накази уряду, який "захищає демократію", кидаючи до 

в'язниці критиків і дисидентів! 

   Це вже сталося і в Східній, і в Західній Європі. Може статися і в Америці. 

  

* * * * * 

  



   З іншого боку, одного разу я став свідком наступної сцени. Той самий 

східний європеєць і ще один чоловік, центральноєвропеєць, обидва з 

помітним акцентом, сиділи за столиком у ресторані. Вони обговорювали 

зброю. Американець, який сидів за тим же столиком, був збентежений цим. 

Йому було цікаво, про що думають люди за сусідніми столиками. 

   Але він таки помстився. Перед тим, як зробити свій вибір, європейці 

поцікавилися, якого року врожаю вина. Коли офіціантка звернулася до нього, 

він сказав, що хоче молока. Але одне питання у нього було: Пані, скажіть, 

будь ласка, якого врожаю молоко? 

  

* * * * * 

  

   Цей американець також мав напівкумедний, напівжахливий досвід під час 

святкування Дня подяки. 

   Колишній допоміжний поліцейський у Східній Європі описав деякі речі, 

свідком яких він був на власні очі. Серед них - людські кістки, якими була 

завалена залізниця. Результат канібалізму. 

   Американець втратив апетит. 

  

* * * * * 

  

   Багато літніх східноєвропейців просто не обговорювали б нічого 

делікатного в кімнаті з телефоном. Навіть якщо він був у слухавці. Їхні 

підлітки, які народилися в Америці, сміялися з цього. Роками пізніше ті ж 

самі діти, тепер уже середнього віку, дізналися, що дійсно можна 

підслуховувати, навіть якщо телефон на слухавці! 

  

   

"Обмежена політична війна" 
  

   Перше: Ми звернулися до уряду. 
  

   Все, що ми вимагаємо - це свобода. Свободу слова. Свободи зібрань. 

Свободу створювати власні партії та брати участь у демократичному 

процесі. Якщо люди хочуть за нас голосувати, то вони повинні мати 

можливість це зробити. Якщо вони не хочуть за нас голосувати, вони не 

повинні цього робити. 

   Ви кажете, що ставите нас поза законом, бо ми "загроза демократії". 

Загроза демократії - це ВИ!!! 

   Якщо ми намагаємося працювати легально в рамках ваших неоднозначних 



"законів", ви все одно просто забороняєте наші організації. Якщо ми працюємо 

в підпіллі, то ми вже з самого початку "нелегали". Нам загрожує жорсткіше 

покарання, але нас важче знайти. 

   Навіть якщо нас змусять піти в підпілля, ми обмежимося 

ненасильницьким опором. Ми не хочемо нікому заподіяти шкоди. Ми хочемо 

переконати людей, а не вбивати їх. Ми також не хочемо давати вам 

виправдання "тероризмом". Але ви все одно вішаєте на нас ярлик "терористів", 

навіть коли ваша власна поліція підтверджує, що це неправда! 

   Ми сповнені рішучості залишатися ненасильницькими. Але очевидно, що в 

міру посилення гноблення все більше людей будуть діяти самостійно з 

повного відчаю. - Ви є причиною, а не ми! Ми фактично перешкоджаємо 

тероризму, як тому, що пропонуємо ненасильницьку альтернативу, так і 

тому, що використовуємо свій вплив, щоб закликати до стриманості! 

   Якщо ми здобудемо свободу, то з радістю будемо дотримуватися "правил 

демократії". 

   Якщо ми прийдемо до влади шляхом ненасильницької революції, ми 

запропонуємо нашим колишнім опонентам щедрий імунітет. 

   Якщо одного разу ваш гніт спровокує збройне повстання, тоді всі ставки 

зроблені! Ніхто тоді не матиме ніякого контролю! 

   Ми готові померти за свою справу. А ви? 

   Скільки ВАШИХ співробітників готові померти за ваш режим? 

   Скільки у вас так званих "вождів"? 

  

Ми знали, що влада не дасть нам свободу без боротьби. Ми просто робили 

все від нас залежне, щоб це був ненасильницький конфлікт. 

   

Друге: ми інформували урядовців як приватних осіб. 
  

   Є три типи державних службовців: 

   По-перше, ті, хто, скажімо так, не надто захоплений і скрупульозний. 

Очевидно, що цим розсудливим чиновникам немає чого нас боятися. 

   По-друге, ті, хто сумлінні, але не надмірно. Цим сумлінним чиновникам 

теж немає чого нас боятися. 

   По-третє, ті, хто відверто перегинає палицю. Ці фанатики не будуть 

забуті. Вони постануть перед судом. Якщо тільки ми не оголосимо повну 

амністію, можливо, в обмін на якісь поступки з боку влади. 

  

   Як правило, чиновник має певну свободу дій. Ми повинні прагнути точно це 

оцінити і діяти відповідно. Якщо ми вимагаємо занадто багато, він не в 

змозі виконати вимогу і потрапляє в глухий кут. Ми завжди повинні прагнути 



послаблювати, а не затягувати зв'язки між окремим чиновником і урядом. 

   У мене були випадки, коли я мав відверту, щиру розмову з урядовцем тет-а-

тет. 

   Неодноразово нам вдавалося знайти розумне і взаємоприйнятне рішення 

того чи іншого питання. 

   Інколи його обличчя біліло... 

   Такі випадки були рідкісними. Ризик зворотної реакції і потенційно 

серйозної ескалації зазвичай був занадто великий. Позитивне підкріплення, 

як правило, є найкращим. Навіть негативне підкріплення більш безпечно 

досягається за допомогою гумору. 

  

  

Поліцейські інформатори 
  

   Коли я отримав доступ до великих урядових досьє на поліцейських 

інформаторів, я був вражений тим, наскільки жалюгідними були їх кількість 

та якість. 

   Один хлопець стверджував, що він мій близький особистий друг. Його опис 

моєї зовнішності був дуже далеким від дійсності! Тим не менш, йому 

вдавалося отримувати зарплату інформатора більше року. Він навіть домігся 

того, що уряд оплатив йому кілька поїздок за кордон! 

   Іноді особа інформатора розкривається через просту бюрократичну 

помилку. І це зрозуміло. Паперова тяганина іноді настільки масивна, що мало 

не на кілька тижнів треба замкнути в камері, щоб все це прочитати! 

   На щастя, мені випала така можливість! У мене було достатньо часу, щоб 

досконально вивчити обширні матеріали великої справи, яка була дуже 

близька моєму серцю. Одна лише інформація вартувала б, скажімо, року мого 

життя. Не кажучи вже про суцільну радість і сміх! 

 

 

Розділ четвертий 

"Експерт" 
  

З роками я став визнаним авторитетом у своїй галузі знань. До мене 

зверталися уряди, напівурядові організації та приватні підприємства. 

Кілька разів вони за свій рахунок відправляли мене до Європи. Зазвичай 

це означало, що вони хотіли мене бачити або як свідка, або для інтерв'ю. 
  



   Окрім витрат, я був радий допомогти їм на безоплатній основі. 

   З іншого боку, комерційні структури іноді платили мені за мої послуги 

непогані гроші! Свій гонорар я віддав би неприбутковій організації. 

   Нерідко іноземні уряди визнавали важливість моєї роботи як в офіційних 

публікаціях, так і у внутрішніх документах. 

   У моєму особистому архіві є кілька листів, підписаних вищими посадовими 

особами держави, включаючи колег трьох членів кабінету президента США, 

Овального кабінету та директорів ФБР і ЦРУ! 

   Якось мені повідомили, що я був "головною темою розмови" на зустрічі 

європейських урядовців з директором ФБР Фріхом, коли він приземлився в 

Німеччині. Судячи з усього, він був абсолютно здивований. Він ніколи не чув 

про мене. Це й не дивно, оскільки більша частина моєї роботи була пов'язана 

з Європою. 

   Мій багатогранний досвід роботи в різних сферах і різних країнах у 

поєднанні з аналітичним складом розуму часто дозволяв мені бачити речі, які 

інші люди, навіть експерти в тих самих сферах, не могли бачити! 

   Сказав мені один здивований експерт: Коли ви мені вперше сказали, я вам не 

повірив. Але ви були праві! Звідки ви знали? 

   Мене не здивували ці слова. Я чув їх багато разів у минулому. 

   У всякому разі, моя робота в якості "експерта" залишила у мене багато 

приємних спогадів. 

   Іншим разом відставний агент політичної поліції (Verfassungsschutz), даючи 

свідчення в німецькому суді, говорив про мою роботу з такою великою 

повагою, що я був зворушений. З вуст опонента це, очевидно, означало 

більше, ніж від прихильника. Про це визнання навіть згадувалося в пресі. 

  

  

Замах на вбивство 
  

   Моя робота іноді була небезпечною! 

   Одного разу до мене в кімнату дійсно прийшла бомба з посилкою. Я вже 

тримав її в руках. Тоді я відчув, що щось не так, і викликав поліцію. 

Вибухотехнік повідомив, що якби вона вибухнула, то точно вбила б мене! 

   Це був не єдиний вибух бомби, який я пережив, але саме він був 

найближчим до того, щоб покласти край моєму життю. 

   Тим не менш, мені подобається розглядати замах на мене як комплімент 

найщирішого ґатунку. 

  

  



Мої свідчення у справі про тероризм 
  

Особливо запам'яталися мої свідчення на одному судовому процесі над 

терористами. Ось історія моєї поїздки 1979 року до Бюкебурга. 
  

   Коли мій літак прибув до міжнародного аеропорту, мене штурмував натовп 

журналістів. Мене заздалегідь проінструктували, щоб я нічого не говорив 

пресі. Я зціпив зуби і не вимовив жодного слова. Навіть свого звичного "Без 

коментарів!". 

   Преса продовжувала переслідувати мене в залі очікування. Я сказав собі, 

що скоро втечу від них, коли сідав на стикувальний рейс. 

   Але я помилився! Півдюжини з них сіли зі мною в літак! 

   Коли цей літак приземлився в наступному аеропорту, він почав рулювати по 

злітно-посадковій смузі. Але потім зупинився, не доїжджаючи до воріт. Всі, і 

я в тому числі, здивувалися, в чому справа. Потім до мене дійшло: А чи не 

має це відношення до мене? 

   Я почув, як відчинилися двері. Вийшла стюардеса і сказала, щоб я йшов за 

нею. Мене спустили по трапу в автомобіль, який чекав на мене. Цим 

автомобілем мене відвезли на заборонену територію. 

   По прибуттю до мене підійшли троє чоловіків у вуличному одязі. Вони 

представилися співробітниками міліції. 

   Один з них повідомив мене: Ми вживаємо підвищених заходів безпеки, 

оскільки є побоювання щодо можливого замаху на Вас! 

   Потім ми вчотирьох поїхали до військового гелікоптера, який чекав на нас, і 

злетіли. Пролітаючи над містом, я розгледів кількох жінок, які засмагали на 

даху. На жаль, я не міг розгледіти, чи були вони топлес, бо ми були надто 

високо. Принаймні, мене безкоштовно покатали на гелікоптері. 

   Ми приземлилися на сільській дорозі в глушині. На нас чекали чотири 

машини. Одна з них була для нас чотирьох, а інші три були додатковою 

охороною. Потім ми поїхали до приємного готелю, розташованого далеко від 

дороги. Ці троє поліцейських залишалися зі мною 24/7. 

   Вечеря, вино і розмова були дуже приємними. Один поліцейський розповів 

анекдот, який здавався дещо дивним з огляду на його професію. 

   Є чотири речі, які повинен зробити в своєму житті хороший німець: 

Написати книгу, побудувати будинок, народити дитину і хоча б раз 

потрапити під арешт. 

   Наступного ранку ми поїхали до в'язниці суворого режиму. З міркувань 

безпеки тут проходив суд над групою терористів. Я мав давати свідчення на 

цьому процесі. 



   Події в залі суду були незабутніми, так, навіть драматичними. 

   Це був найбільший судовий процес над неонацистськими терористами в 

післявоєнній історії Німеччини. 

   Всі мої друзі були в захваті від графіки. Команда-суперник ненавиділа її. 

Замість того, щоб просто списати це на різницю смаків, вони наполягали на 

тому, щоб зробити з цього велику проблему. Ну і люди! 

   Під час трансляції особливо огидної програми випадково впала телевізійна 

вежа. Наші новини про цю подію включали дуже стилізоване зображення цієї 

катастрофи, зроблене художником. Він був опублікований незадовго до того, 

як я отримав запрошення взяти участь у цьому ігровому шоу. 

   Різниця між словами "або" і "через" в даному випадку була абсолютно 

принциповою. А саме: Свобода або Революція! на відміну від Свобода через 

Революцію! "Прокурор" був настільки засмучений, що погрожував нехтувати 

моєю недоторканністю і заарештувати мене прямо в залі суду. Звучало це 

серйозно. 

   Цього разу я був лише запрошеною зіркою з короткою, але важливою 

роллю другого плану. Іншими словами, я був "свідком захисту", а не 

"обвинуваченим". Тим не менш, режиму довелося офіційно надати мені 

тимчасовий імунітет від арешту, перш ніж я погодився на участь у цьому 

конкретному шоу. 

   Спочатку "захисник" виступив з промовою, в якій пояснив, чому моя 

недоторканність НЕ може бути порушена. 

   Потім у тому ж дусі виступив і головний "обвинувачений" Міхаель Кюнен. 

   Цей відомий дисидент і мій близький товариш був на лаві підсудних разом з 

кількома іншими людьми. Суд визнав, що він НЕ брав участі в їхніх 

"злочинах". Але його все одно визнали винним і засудили до чотирьох років 

ув'язнення! Чому? Його визнали "інтелектуальним підбурювачем", тому що 

він поділяв їхні ідеологічні переконання. Цього було достатньо, щоб 

притягнути його до кримінальної відповідальності. 

   Поки вони це робили, я подумки готував свою, обов'язково дуже коротку, 

промову. А саме те, що я демонстративно вигукну відразу після того, як буде 

винесено постанову про мій арешт. 

   Але потім "прокурор" відступив. 

   Треба привітати його з акторською майстерністю! Він дійсно тримав нас 

там деякий час. 

   У всякому разі, решта дня була антикліматичною. 

   Після моєї появи в суді трьом друзям дозволили відвідати мене в моєму 

готельному номері. 

   Звичайно, ми припускали, що кімната прослуховується. Ми спілкувалися, 

пишучи на папірцях, а потім спалювали їх у попільничці. Поки це 



відбувалося, ми наговорили на політичну поліцію щось жахливе. Нічого 

особистого. Просто для галочки. (Коли вони пішли, поліція виглядала 

розгубленою і розчарованою!) 

   Однією з моїх відвідувачок була моя "Ersatz-Mutti" або "замінна мама" 

Урсула. Вона та її чоловік Курт відігравали провідну роль у націоналістичній 

організації допомоги в'язням. Третім відвідувачем був молодий французький 

активіст, який допомагав Кюнену під час його заслання у Франції. (Кілька 

років по тому на цього француза було скоєно напад і він був жахливо 

покалічений). 

   На зворотному шляху я заїхав до Чикаго, де у мене відбулася доленосна 

зустріч. 

  

  

Засоби масової інформації 
  

   Я швидко зрозумів, що репутація некомпетентності та упередженості ЗМІ 

була цілком заслуженою. 

   Спочатку я завжди намагався аргументовано і точно викладати свої 

погляди. Але це завжди ігнорувалося. 

   Нарешті, я вирішив завжди вкидати хоча б одну дивовижну і кровожерливу 

цитату. На кшталт символічної сексуальної сцени у фільмі, який не про секс, 

але Голлівуд все одно на ній наполягає. 

   Одне інтерв'ю було настільки спотворене, що я б не впізнав його як своє, 

якби мене не згадали по імені. 

   Колега розповідав, що йому зателефонував журналіст після публікації 

власного інтерв'ю і вибачився: мовляв, я не так писав! Редактор повністю 

переписав його! 

   Інший журналіст, батьки якого були друзями моєї сім'ї, відмовився від 

замовлення: Я не буду писати те, що вони хочуть... і вони не надрукують те, 

що я напишу! 

   Знайомий, який мав справу з пресою в абсолютно неконфліктній сфері, 

запевняв мене, що і там ЗМІ роблять багато помилок. 

   Один журналіст навіть ходив за моєю старенькою матір'ю! Я зателефонував 

його начальнику додому: Якщо у вашій газеті опублікують адресу моєї сім'ї, 

я віддячу вам тим же. Я опублікую адреси журналіста і його начальника, і 

начальника його начальника, і начальника його начальника! 

   Стаття, що вийшла в результаті, була однією з найзліших, які я коли-небудь 

бачив. Але в ній НЕ були вказані сімейні адреси. 

   Звичайно, ЗМІ завжди називали "достовірними" явно вкрай ворожі та 



заангажовані джерела.  Але в цьому була і своя перевага. На одному з моїх 

судових процесів через багато років німецький урядовець посилався на те ж 

саме джерело як на надійне. Не дивно, що їхні розвіддані помилялися! Наш 

передбачуваний ворог був цінним, хоча і блаженно необізнаним, каналом 

передачі неправдивої інформації. Благослови їх Господь! 

   Уявіть собі наступний сценарій. Ви вирішили піти на курс з єврейської 

історії. В аудиторію заходить професор. На ньому нацистська пов'язка. Він 

наказує вам придбати "Майн Кампф" як основний підручник. Як Ви вважаєте, 

чи буде цей курс об'єктивним? 

   Відверто кажучи, більшість "літератури" про Третій Рейх є не менш 

упередженою! Незалежно від ваших поглядів, ви заслуговуєте на факти! 

Якщо не можете знайти "об'єктивну" книгу, читайте відверто суб'єктивні 

книги з ОБОХ сторін. 

   Так чи інакше, ворожа преса, як правило, зображувала свою жертву або як 

смішного божевільного, або як страшну загрозу. Останнє давало репортерові 

більший матеріал. Для нас це також було краще. Крім того, офіційні німецькі 

урядові видання люб'язно підтверджували нашу значимість. 

   Пізніше наш "медіа-комплект" включав фізичні копії всіх десяти наших 

бульварних газет, а також брошуру. Цей буклет під назвою "Вступ до 

НСДАП/АО: боротьба йде наодинці! цей буклет містив численні цитати з 

основних ЗМІ, хронологію НСДАП/АО та різні статті. Іноді ми навіть 

додавали відеокасету. Навіть найлінивіший репортер міг почерпнути 

достатньо інформації, щоб написати власну цікаву статтю. (У нас також було 

німецькомовне видання). 

   Вже на початку і в середині 1970-х років про нас почали писати в ЗМІ. Це 

раннє висвітлення включало статтю на першій сторінці в місцевій газеті в 

Лінкольні та тематичну статтю в недільному додатку до газети "Омаха Уорлд 

Геральд". Мій друг Джордж, старий роквелівський активіст, брав участь у 

написанні останньої. 

   Коли ФБР запитало Джорджа, чи знає він мене, він відповів, що ні, але 

хотів би зі мною познайомитися! ФБР люб'язно зв'язало нас з ним. Ми стали 

приятелями. Він познайомив мене з багатьма цінними контактами! 

   Багато моїх закордонних поїздок фінансувалися урядами, афілійованими з 

урядом ЗМІ та приватними ЗМІ. Іноді мені просто давали пачку 100-

доларових купюр. Це було схоже на професійну боротьбу. Ворожість була 

лише частиною дійства. 

   Я не хочу сказати, що вони погодилися з моїми поглядами. Зовсім навпаки! 

Але, що ж, бізнес є бізнес. Медіа - це повія. Їй потрібна гарна історія. Хороша 

історія означає прибуток. Вони продадуть Ісуса за тридцять срібняків... а 

потім підпишуть угоду на книгу і фільм з Юдою.      



   Чи не більш жалюгідними були журналісти, які, очевидно, були щирими у 

своїй неприязні і бажанні нашкодити нам. Їх так само легко розіграли, але без 

користі для них і без шкоди для нас. Зовсім навпаки: їх явно щира ворожість 

робила їх більш надійним джерелом неправдивої інформації. 

   Кілька інтерв'ю були особливо цікавими. 

  

  

Моє інтерв'ю 1979 року на CBS "Шістдесят хвилин" з Раном 

Ратером 
  

   Його перше питання звучало так: Вас називають багатим хрещеним 

батьком, який постачає неонацистському підпіллю в Німеччині 

пропагандистські матеріали, гроші та зброю. Це правда? 

   Вираз його обличчя був серйозним. Мені довелося докласти чимало зусиль, 

щоб не розсміятися. (Не пам'ятаю, чи прозвучало це питання в ефірі, чи ні). 

   Коли це інтерв'ю транслювалося в січні 1979 року, воно включало крупний 

план нашої поштової скриньки 6414 в Лінкольні, штат Небраска. Результатом 

були речові мішки з поштою, які надходили щодня протягом декількох 

тижнів. Понад 90% цієї пошти складали прості запити на інформацію. Решта 

була порівну розділена між листами від фанатів і листами ненависті... Коли 

це інтерв'ю вийшло в ефір знову в липні 1979 року, ми отримали ще більше 

листів, ніж першого разу. 

  

  

Моє інтерв'ю з Крісом Уоллесом в прайм-тайм телеканалу ABC 

у 1992 році 
  

Один з фрагментів інтерв'ю виглядав наступним чином: 

  

   Уоллесе: Якщо Гітлер був такою великою людиною, чому він програв війну? 

   Лаук: По-перше, він був у значній меншості. По-друге, його зрадили. По-

третє, він був занадто гуманним. 

   Уоллесе: Гітлер був занадто гуманним? 

   Так. 

   Уоллесе: Дозвольте мені зрозуміти, ви кажете, що Гітлер був занадто 

людяним? 

   Лаук: Так, Адольф Гітлер був найбільшою людиною, яка коли-небудь жила. 

Але він був занадто гуманним. Ми не допустимо цієї помилки знову. 

   



   Центр Симона Візенталя пізніше процитував останню частину. Вона була 

надрукована на зовнішній стороні поштового конверта для збору коштів. 

  

  

Wahrheit macht frei! (Правда робить вільними!) 
  

   У цьому шведському документальному фільмі я займав чільне місце. Це 

було майже як платна реклама. Зловісна музика, використана в саундтреку, 

була смішною. Нагадувала гангстерський фільм категорії "В" або навіть 

фільм жахів. Пізніше його транслювали в десятках країн. 

  

В кінці цієї книги наведено багато інших цитат з друкованих ЗМІ. 

  

* * * * * 

  

   Ті ж самі уряди, які були ошелешені поняттям свободи слова, тим не менш, 

намагалися використати його у власних інтересах. Не на сході, звичайно, а на 

заході. Проти нас! 

   Напевно, вони сподівалися натиснути на західні уряди, щоб ті "притиснули" 

нас. Якщо це було їхнім наміром, то вони зазнали краху. 

   Фактично, вони вистрілили собі в ногу! 

   Історії, які вони зливали в ЗМІ, часто призводили до значного розголосу. Ця 

безкоштовна реклама була на вагу золота. Не мало значення, чи були ЗМІ 

свідомими співучасниками, чи мимовільними пішаками. У мене є кілька 

альбомів, переповнених вирізками з газет. 

   Одним з моїх улюблених є інтерв'ю в британському виданні "Рідерз 

Дайджест", яке називалося: "Злий геній німецьких неонацистів!". Мене це 

дуже розвеселило. Але я також відчув себе польщеним. 

   Як не дивно, інший журнал, Der Spiegel, процитував мера мого міста, який 

назвав мене "зразковим громадянином". 

   Яка версія правильна: злий геній чи зразковий громадянин? 

  

  

Law Man & Outlaw 
  

   Іноді колишній (?) ворог просив моєї допомоги у справі, що стосувалася 

колишнього (?) друга. Ситуація часто була химерною і заплутаною. Як на 

Старому Заході, де межа між законником і злочинцем іноді була розмита. 

   Вбивці іноді отримували коротші терміни ув'язнення, ніж ненасильницькі 



активісти. Така несправедливість лише сприяла радикалізації. Деякі активісти 

вирішили: Якщо я збираюся відсидіти, то я можу також вчинити злочин! 

   Результатом стали поодинокі акти насильства. 

   Завдяки моїм широким зв'язкам часто було неважко встановити хоча б 

опосередкований "зв'язок" зі мною. Крім того, наша література була дуже 

широко розповсюджена в дисидентських колах. Її часто знаходили під час 

обшуків або навіть на "місцях злочинів". 

   Іноді я знав "підозрюваних у тероризмі" багато років тому. Ще тоді, коли 

вони були частиною ненасильницького руху опору. Звичайно, ніколи не було 

ніякої участі чи втручання. 

   Єдиний психологічно напівефективний спосіб протидіяти цій тенденції - 

сказати їм про це: Ми згодні з тим, що ці брудні пси ЗАСЛУЖИЛИ на те, 

щоб їх зварили в олії і висадили на безлюдний острів разом з тещею. Але ми 

не хочемо грати їм на руку. Дотримуйтесь дисципліни! 

  

  

Імунітет від арешту 
  

   За іронією долі, деякі з урядів, які зверталися до мене за допомогою, 

принаймні в той чи інший час активно боролися з моєю підпільною 

діяльністю. Переді мною все одно стояла цілком реальна перспектива арешту 

на кордоні. Тому мені треба було надати офіційний імунітет від арешту! Це 

робили неодноразово. Зокрема, у 1979 році в Бюкебурзі та у 1992 році в 

Штутгарті. 

   9 березня 1992 року я давав свідчення на найдовшому в повоєнній історії 

Німеччини націонал-соціалістичному судовому процесі в Штутгарті після 

того, як мене було тимчасово амністовано. Безпека була слабкою. На мене 

напали і вдарили в обличчя булавою. Було трохи боляче. Однак смак був не 

такий поганий, як у мого власного приготування. 

   З іншого боку, мій близький товариш Крістіан Малькоці назвав імена трьох 

адвокатів: Зіг, Хайль і Фюрер! 

   В іншому випадку (Франкфурт 1989 р.) мені повідомили, що мені було 

надано імунітет на деякі речі, але прямо сказали, що цей імунітет не 

поширюється на інші речі. По суті, мені сказали: Ми обіцяємо НЕ стріляти в 

вас з пістолета, який ми тримаємо в ПРАВІЙ руці. Але повідомляємо вам, що 

ми НЕ обіцяємо не стріляти в вас з пістолета, який тримаємо в ЛІВІЙ руці! 

   Я знайшов це надзвичайно кумедним. 

   Незважаючи на мою вдячність за такий гарний сміх, це був один з 

небагатьох випадків, коли я відмовився від цієї пропозиції.  



  

   

ФБР та 

Сексуальні збочення Едгара Гувера 
  

   У нас жахливий телефонний зв'язок. Це дратує. 

   Я поскаржився своєму колезі на тому кінці дроту: Знаєш, я не проти, щоб 

ФБР прослуховувало наші лінії. Але я просто хочу, щоб вони не псували 

зв'язок! 

   Він цілком і повністю погоджується: Так, в такі моменти хочеться 

розповісти про сексуальні збочення Едгара Гувера! 

   Клац! У цей момент телефон вимикається. 

   Я передзвонив йому. Він робить проникливе спостереження: Здається, їм 

не сподобався мій коментар про сексуальне життя Гувера! 

   Ми обидва сміємося! 

   Інший співробітник сказав, що агенти одного разу, очевидно, перебили їхні 

дроти. Він міг чути їх, але вони не могли чути його. Вони обговорювали, що 

пішло не так, потім розібралися і припинили спілкування. 

  

* * * * * 

  

   Уряд Сполучених Штатів, здавалося, був досить байдужий до нашої 

діяльності. Час від часу до нас приїжджало ФБР. Або за загальним 

принципом, або на прохання іноземного уряду. 

   Це поставило нас у делікатне становище. 

   З одного боку, ми повинні були діяти, виходячи з презумпції, що ФБР 

передасть інформацію нашим ворогам. Ми не хотіли розкривати жодних 

важливих секретів. 

   Але, з іншого боку, ми хотіли, щоб ФБР змогло дізнатися достатньо, щоб 

бути впевненим, що ми не є ні злочинцями, ні терористами. 

   За ці роки я мав кілька кумедних зустрічей з ФБР. 

   Коли вони вперше з'явилися в моїх дверях, я перебував у незнайомому 

місті. Я зробив вигляд, що не говорю англійською. На жаль, агент ФБР вільно 

розмовляв німецькою. Діалог був схожий на сценку з комедійної п'єси. Але 

ми обидва зберігали вираз обличчя. (Сусіди після цього завжди зустрічали 

мене з веселою посмішкою). 

   Іншим разом мене викликали до відділу кадрів на заводі, де я працював. У 

директора з персоналу був стурбований вираз обличчя. Вона вказала на двох 

чоловіків і сказала: Ці панове хочуть з вами поговорити. Я досі пам'ятаю 



прізвище того агента, тому що він приходив кілька разів. Він також заходив 

до моїх сусідів. Один йому сказав: Так, я його знаю. Він хороший хлопець. Він 

катає наших дітей на конячці. 

   Всі друкарні в одному середньому місті відмовилися виконувати нашу 

роботу. Двоє з них сказали, що до них приходило ФБР. Ми ненадовго 

замислилися над тим, щоб купити власну друкарню і скласти їм конкуренцію! 

(Була лише одна друкарня, до якої ми не звернулися. Він був сусідом, і ми не 

хотіли ставити його в незручне становище). 

   За ці роки два банки в різних штатах сказали нам, що їм більше не потрібно 

замовляти певні валюти у великих банках на сході, тому що вони отримують 

достатньо від нас. 

   Протягом багатьох років    ми серйозно розглядали можливість купівлі двох 

різних банківських будівель. Одна з них була вражаючою триповерховою 

будівлею на головній дорозі у великому американському місті. У нас вже було 

більш ніж достатньо грошей, щоб покрити перший внесок. Але наші потреби 

були недостатніми, щоб виправдати витрати, тому ми вирішили відмовитися. 

   Один з тих банків іноді спочатку телефонував, а потім присилав водія за 

п'ятдесят кілометрів, щоб забрати його у нас, коли він був їм потрібен 

терміново. 

   Іноді я особисто носив валюту в інший банк. Ми з дівчиною на валютному 

пункті здружилися в платонічному сенсі. 

   Одного разу вона просто сяяла. Після мого останнього візиту хтось 

увірвався до її кабінету і з жахом запитав, чи не знає вона, кого він щойно 

бачив, коли виходив з її кабінету. Він поводився так, ніби щойно бачив Біллі 

Кіда, який виходив з банку з великою сумкою, з якої висипалися банкноти.  

   Через двадцять років (!) цей банк письмово повідомив нас, що закриває наш 

рахунок. Лише набагато пізніше я знайшов зачіпку. Я отримав копію 

документа Інтерполу про те, що я перебуваю під слідством за підозрою у 

відмиванні грошей і торгівлі зброєю в штаті Юта! (Примітка: я навіть ніколи 

в житті не був у штаті Юта!). 

   зауважила Гретхен, яка пам'ятала ФБР ще з 1930-х років: Вони що, 

виготовляють цих хлопців за зразком? Вони виглядають точно так само, як і 

п'ятдесят років тому! Я помітила їх з відстані п'ятдесяти футів! 

   прокоментував Джордж: ФБР любить відправляти своїх нових агентів на 

співбесіди з нами в рамках їхньої підготовки, тому що вони знають, що ми 

нешкідливі. 

   Один з найкумедніших випадків був, коли до мене прийшли троє агентів. Я 

не хотів, щоб вони були в будинку, тому ми пішли до сусіднього ресторану. 

   Присутній старший пан боявся, що я ніколи не повернуся! Він втратив 

родичів через КДБ у подібний спосіб. Він хотів подзвонити в міліцію. 



   Наймолодшим і недосвідченим агентом був Говард. Він наполягав, що має 

докази того, що я отримав від терористів 70 тисяч доларів! Обіцяв мене 

"закрити". Я відповів: Якщо у вас є докази, будь ласка, пройдіть зі мною в 

банк. Скажіть президенту банку, щоб він поповнив мій рахунок на цю суму! 

   ФБР бреше власним агентам? Ви дійсно вірите в їхню власну брехню? Чи 

вони наймають їх з акторської школи, а не з юридичної, як вони 

стверджують? 

   Але Говард визнав, що мій будинок і машина були скромними. Безумовно, 

середній клас. 

   Так чи інакше, я опублікував кумедну розповідь про цей інцидент. Після 

цього Говард подзвонив і подякував мені за те, що я не назвав його прізвища! 

  

  

Новий підхід у 1980-х роках 
  

   У 1980-х роках "легальна рука" стала домінуючою силою в націонал-

соціалістичному русі Німеччини. Наша "нелегальна рука", уособлена в 

НСДАП/АО, працювала пліч-о-пліч з нею, паралельно, але окремо. Я навіть 

пропонував друкувати газету для легальної гілки, але Міхаель Кюнен 

вирішив, що її все одно заборонять. Ці відносини були схожі на дві різні гілки 

збройних сил однієї нації. 

   Міхаель Кюнен присвятив моїй роботі цілий розділ у своїй книзі "Führertum 

zwischen Volksgemeinschaft und Elitedenken" ("Лідерство між народною 

громадою та елітарним мисленням"). 

  

   Наводимо уривок: 

  

   Фактичним зразком для наслідування для націонал-соціалістичного лідера 

нового [повоєнного] покоління, однак, є Герд Лаук, організаційний керівник 

Підготовчої та Закордонної організації НСДАП! ... 

   Партійний товариш Лаук створив справжню націонал-соціалістичну 

бойову організацію повоєнного періоду. Будівництво організації почалося 

практично з нульової позначки. Молоді товариші, які сьогодні приходять в 

наш поки ще невеликий, але функціональний і успішно працюючий рух, навряд 

чи зможуть уявити собі, що десять років тому ще взагалі нічого не існувало. 

Ні організації, ні пропагандистських матеріалів, ні концепції, просто нічого: 

окрім кількох фанатичних молодих націонал-соціалістів, які наважилися 

взятися за, здавалося б, безнадійну справу - відтворення націонал-

соціалістичної партії і боротьбу за Четвертий Рейх. 



   Серед них був і Герд Лаук, фактичний лідер: Яка уява, яка сила волі і 

рішучість були потрібні, щоб пожертвувати приватним життям і 

професією заради руху, який ще навіть не існував взагалі, і який він сам 

побудує з нічого в роки боротьби! Він організував перші друкарські 

можливості, створив разом з NS KAMPFRUF першу відкриту націонал-

соціалістичну газету повоєнного часу, розробив концепцію руху, що працює в 

пропагандистському підпіллі з осередковою структурою, знайшов фінансові 

можливості - і з немислимо мізерними ресурсами боротьба прийшла в рух і 

знаходила все нових і нових послідовників у Німеччині. 

   При цьому партійний товариш Лаук послідовно протистояв спокусі, 

зважаючи на відсутність політичної інфраструктури, проголосити себе 

новим лідером або представити свій невеликий загін як щойно відроджену 

НСДАП - і те, і інше було б карикатурою на наше велике минуле! Натомість 

він бачив своє завдання як служіння майбутній партії. Ця дисципліна, 

пріоритет партії, навіть якщо її ще не існувало, над марнославством 

особистого лідерства, ця відмова від вербування особистих послідовників, 

принцип, згідно з яким лідер і організація повинні виправдати себе в очах 

активістів, довіру яких вони повинні завоювати, перш ніж вимагати її 

навпаки, - все це партійний товариш Лаук встановив у русі, що розвивався. 

Все це стало зразком для нас після того, як ми, вийшовши з НСДАП/АО, 

створили легальну гілку націонал-соціалістичного руху і тим самим зробили 

рішучий крок вперед у боротьбі за перезаснування партії. 

   Але ми ніколи не повинні забувати, кому ми зобов'язані тим, що було 

закладено фундамент для цієї відновлювальної роботи і знову стали відомі 

принципи справжнього націонал-соціалістичного лідерства - ми зобов'язані 

Герду Лауку і його НСДАП/АО. Їх значення для нашої роботи просто 

неможливо переоцінити - без цієї боротьби партійного товариша Лаука в 

1970-х роках наш перший прорив у 1980-х роках був би просто немислимий. І 

хоча наша громада роками домінувала в заголовках газет і перетворилася на 

провідну силу в націонал-соціалістичному русі, ми, тим не менш, завжди 

залишаємося лише однією, легальною гілкою єдиного, об'єднаного руху, 

іншою, нелегальною гілкою якого залишається НСДАП/АО під керівництвом 

партійного товариша Лаука. Ця частина нашого руху також досягла 

великих успіхів за попередні роки, має сьогодні значні технічні та 

матеріальні можливості і - як і в минулому - завдяки своєму розташуванню в 

США займає неприступну позицію, яка завжди буде являти собою для нас 

надійний захист... 

   Досягнення перших півтора десятиліть його керівної роботи та його 

приклад справжнього лідерства дають підстави вже зараз зарахувати його 

до числа великих лідерів націонал-соціалізму, які є прикладом для наслідування 



та натхнення для всіх нас. 

   

* * * * * 

  

   Мої послуги вже не були такими затребуваними. Завдяки моїм 

співробітникам, навіть моєї "неповної" уваги вистачало для того, щоб 

підтримувати роботу скороченого підрозділу в належному стані. 

   Я вирішив зробити бізнес-кар'єру. Коли я отримав найвищий бал за всю 

історію компанії, генеральний директор-самоучка-мільйонер був настільки 

вражений, що одразу взяв мене на роботу. Він особисто навчав мене. Я став 

його віце-президентом з маркетингу. Це навчання та досвід є фундаментом 

моїх бізнес-знань. 

   За іронією долі, цей генеральний директор був євреєм! Мої друзі 

сперечалися, чи "він знав", чи ні. Старий товариш по Бунду згадував подібні 

ситуації: Після війни багато хто боявся брати нас, бундівців, на роботу. Але 

євреї брали. Вони знали, що ми хороші працівники і заробимо їм багато 

грошей. Крім того, вони були звільнені від критики за те, що взяли нас на 

роботу. 

   Пізніше, коли впала залізна завіса, я залишив світ бізнесу. Повернувся, так 

би мовити, на "дійсну службу". 

 

 

Розділ п'ятий 

Я стаю керівником 
  

У тебе голова на ідиш! 

  

Найбільший комплімент генерального директора 

  

Інтерв'ю 
  

   Коли я вперше увійшов у парадні двері, мене дещо відкинуло назад велике 

спартанське приміщення, заставлене столами і людьми, які розмовляли по 

телефонах. У глибині приміщення мене покликав до себе невисокий літній 

чоловік. Я підійшов і сів. 

   Те, що він мені сказав, звучало багатообіцяюче. 

   Він заснував компанію ще у 1940-х роках у своєму підвалі як виробниче 



підприємство. Коли його бізнес переріс, він придбав цегляну будівлю. Коли 

вона ще більше зросла, він розширив будівлю і побудував більше складів. 

   Його компанія складалася з трьох підрозділів. По суті, це були три різні 

бізнеси. Вони працювали під одним дахом з пересічним персоналом. 

   Крім нього, було ще двоє вищих керівників: Генеральний директор, який 

керував "офісом", і віце-президент з виробництва, який керував "цехом". 

Обидва були прийняті на роботу відразу після закінчення середньої школи, 

залишилися і просунулися по кар'єрних сходах. Вони добре виконували свою 

роботу і знали процедуру компанії зсередини. 

   Але виникла проблема. 

   У нього виявили невиліковну хворобу. Це була одна з тих підступних 

хвороб, які можуть прогресувати або дуже повільно, або дуже швидко. Він 

готувався до того дня, коли вже не зможе самостійно керувати своєю 

компанією. 

   Він хотів найняти когось, хто б поступово перебрав на себе роль лідера в 

компанії. І особисто навчати цю людину один на один! Він наголосив на 

цінності цього навчання. Я погодився беззастережно! Це була можливість, 

яка випадає раз в житті! 

   Він вже двічі намагався знайти потрібну людину. Обидві були невдалими. 

Першу людину звільнили через півроку. Другий, мій безпосередній 

попередник, MBA (!), протримався півтора року, перш ніж його звільнили. Я 

зробив собі зауваження, що менеджери, які приходять ззовні, очевидно, 

мають тут високий рівень смертності. 

   Троє топ-менеджерів розмірковували над тим, як знайти потрібну людину. 

   Тоді віце-президент з виробництва запропонував ідею: замість того, щоб 

брати на роботу старого, вже усталеного чоловіка, чому б не взяти на 

роботу молодого хлопця. Він буде більш адаптивним. Потім навчити його, 

як ми тут працюємо. 

   подумав я про себе: Це пояснює, чому ця можливість відкрилася переді 

мною, незважаючи на відсутність у мене диплома про вищу освіту або будь-

якої формальної бізнес-освіти. І чому досвід роботи в поштових замовленнях 

і видавничій справі, зазначений у моєму резюме, виділив мене з-поміж інших.  

   Він викликав генерального директора. Мені запропонували пройти тест. 

   Протягом багатьох років він наполягав на тому, щоб кожен потенційний 

працівник, який пройшов первинний відбір, проходив цей тест. Він надавав 

цьому великого значення. Виходячи з минулого досвіду, пояснював він. 

   На той час я не знав свого результату і його повного значення, але знав, що 

впорався дуже добре. Це було те, в чому я дуже добре розбираюся. 

   У всякому разі, мене швидко взяли на роботу. 

  



  

Навчання 
  

   Приблизно через тиждень після того, як я вийшла на роботу, на фактично 

таку ж посаду стажера було прийнято випускницю коледжу, молодшу за 

мене. Я був здивований і занепокоєний. Ніхто нічого не говорив про кілька 

стажерів! Я думала, що буду одна! 

   Якось мені сказав мій молодший колега: Я пізно лягаю спати. Я не люблю 

спати. Сон - це маленький шматочок смерті. Це змусило мене відчути себе 

старим. Я заперечив: Я люблю спати. Я можу спати довше, ніж їсти. Я 

можу їсти довше, ніж пити. Я можу пити довше, ніж кохатися. Я подумав, 

що це була розумна відповідь. Але я все одно відчував себе старим. 

   Пізніше я дізнався, що інший стажер почав проходити співбесіду раніше за 

мене. Після кількох співбесід йому відмовили. Але він не прийняв відмову як 

відповідь. Він був настільки наполегливим у своєму прагненні отримати цю 

посаду, що генеральний директор нарешті поступився і взяв його на роботу. 

   Віце-президент з виробництва пізніше сказав мені, що насправді 

запропонував не одного, а двох молодих людей. Два стажери не коштували 

більше, ніж один МВА. Це також забезпечувало запасний варіант на випадок, 

якщо з одним з них щось не складеться. 

   На щастя, ми обидва, стажери-менеджери, швидко стали не суперниками, а 

соратниками. Цьому сприяли три чинники: 

   По-перше, спільні страждання від хаотичних навчань. 

   Якби я так хаотично тренував волонтерів своєї некомерційної організації, 

вони б пішли.... А якби ми так тренували підпільників опору, ми б усіх 

загребли у в'язниці. 

   По-друге, наш спільний ворог, а саме пара грубих начальників, які іноді не 

давали нам обом спокою. 

   Можливо, вони обурювалися тим, що генеральний директор дав сувору 

вказівку, щоб до обох стажерів зверталися на "пан" і прізвище. Ця вказівка 

стосувалася тільки нас двох і самого генерального директора. До двох інших 

керівників, які працювали там зі шкільної лави, взагалі зверталися на ім'я. 

   Пізніше я випадково зачепив помічницю. Коли я попросив її щось 

"принести", вона вистрілила у відповідь: Я не собака! Я не приношу! Це була 

безневинна помилка з мого боку. На заході слово "принести" не має 

негативної конотації. Так само, як і собаки. Хіба що, мабуть, самка думає, що 

її називають собакою. Але у цієї була дуже гарна фігура... Не те, щоб я 

помітив. 

   По-третє, компанія зростала. Тож навіть якби комусь із нас не судилося 



зайняти керівну посаду, він, напевно, залишився б у фірмі на посаді 

виконавчого директора. 

   Генеральний директор сказав нам обом, стажерам: Я знаю, що начальство 

до вас суворе. Якщо буде зовсім погано, приходьте до мене. Я вас 

підтримаю! 

   Я відчував, що він був абсолютно щирий. Але я також відчував, що ці 

керівники досить розумні, щоб підірвати нас, незважаючи на підтримку 

генерального директора! Двоє моїх попередників стали їхніми жертвами. Я б 

не став їх недооцінювати. Я вважаю, що це одна з причин, чому я 

протримався там набагато довше, ніж будь-який інший керівник, окрім 

"довічників". 

   Пізніше, коли поведінка цих керівників по відношенню до нас стала 

нестерпною, генеральний директор провів з ними гарну розмову. Після цього 

вони стали трохи менш відвертими. 

   Всі інші в роті нормально ладнали між собою. 

  

  

Загальний маркетинг та прямий маркетинг 
  

  У чому різниця? 

   Загальний маркетинг: Модне рекламне агентство придумує рекламу для 

заможного корпоративного клієнта. Вона дотепна, розкішна, смішна і 

сексуальна. Вона досить цікава. Всім подобається. От тільки є одна заковика: 

ніхто не пам'ятає продукт клієнта. Тільки гумор... і декольте. 

   Директ-маркетинг: Кампанії поштових замовлень, які дійсно працюють! 

Все створено для того, щоб продавати продукт! Продажі фіксуються, 

вимірюються і аналізуються. Нові тестові оголошення порівнюються з 

контрольною рекламою. 

   Я пройшов навчання з прямого маркетингу! 

  

  

Написання копії 
  

   Генеральний директор витрачав багато часу на те, щоб навчити нас писати 

хороші тексти. Щороку ми друкували щонайменше три-чотири різні каталоги 

для різних підрозділів. Тираж лише одного з наших повнокольорових 

каталогів сягав мільйона примірників. 

   На кону стояли великі гроші. Оптимізація була необхідна. 

   Ми часто мучилися над найдрібнішими деталями на зустрічах, в яких брали 



участь три-чотири керівники. 

   Це не була записка з подякою бабусі за $5.00, які вона подарувала тобі на 

день народження! 

  

  

Демографічна ситуація 
  

   Однією з головних причин, чому генеральний директор найняв мене на 

роботу, було те, що він вважав, що я добре розбираюся в тому, що він називав 

"демографією". 

   За сьогоднішніми мірками, це все одно, що назвати шкільну медсестру 

нейрохірургом. 

   Продажі клієнтів реєструвалися на великих картотеках. Аналіз вимагав 

тижнів ручної компіляції та обчислень. Незважаючи на все це, я вітав 

завдання "демографічного аналізу". Воно відповідало моїм навичкам і надало 

чудову можливість остаточно довести свою цінність для компанії.  

   Мій "демографічний аналіз" виявився надзвичайно вигідним для компанії 

вже в перші пару років. Це значно підвищило мої гарантії зайнятості та річну 

премію. 

  

  

 "Прохідна" помилка 
  

   Ось дивовижна реальна історія: 

   Протягом багатьох років генеральний директор в кожну масову поштову 

розсилку вкладав ДВА повнокольорових каталоги!!! 

   Його пояснення: "Проходьте". 

   Я знав, що це нісенітниця! 

   Але на початку я був ще надто молодим, щоб відкрито про це запитувати. 

Він міг образитися, а я міг залишитися без роботи. 

   Коли я вперше підняв це питання пізніше, я дуже постарався бути дуже 

тактовним. І довести свою правоту цифрами. 

   Терпляче вислухавши мене, він відповів: Я розумію все, що ви щойно 

сказали. Для мене це має сенс. Я не бачу нічого поганого у ваших 

міркуваннях... Але мені незручно відмовлятися від другого каталогу. 

   Я не наполягав. Принаймні, він мене вислухав і визнав мою логіку. І я 

залишився на роботі. 

   Пізніше, коли я починав завойовувати свій авторитет в компанії, я знову 

підняв це питання. Цього разу він погодився. Наші витрати на збут щороку 



знижувалися на шестизначні цифри без будь-якого помітного впливу на 

обсяги продажів. 

  

  

Комп'ютеризація 
  

   Коли я прийшов на підприємство, в ньому ще не було комп'ютера. 

   У нас була одна машина, розміром майже з піаніно, яка виконувала деякі 

завдання, пізніше комп'ютеризовані. Але вона була настільки складною, що 

лише один працівник, окрім генерального директора, знав, як нею 

користуватися. (Я не пам'ятаю, як вона називалася). 

   Перша система інвентаризації, з якою я там зіткнувся, була ще на стадії 

розробки. Призначена лише для одного підрозділу з найменшою кількістю 

продукції, вона складалася з великих картотек з таблицями, які потрібно було 

заповнювати вручну. 

   Але все працювало не так, як треба. Цифри іноді відмовлялися балансувати! 

   Генеральний директор сказав, що не може зрозуміти чому. Він попросив 

мене спробувати. Рішення нарешті прийшло до мене ввечері того ж дня. 

Наступного ранку я пояснив причину генеральному директору. Разом ми 

полагодили систему. 

   На другий рік мого перебування там генеральний директор вирішив 

провести комп'ютеризацію. 

   У всій компанії ніхто нічого не знав про комп'ютери. Не кажучи вже про 

досвід роботи з ними. За винятком другого стажера, який пройшов курс 

комп'ютерної грамотності в коледжі. 

   Після нього у мене, напевно, був найбільший досвід. У дитинстві я 

використовував великі стоси викинутих комп'ютерних роздруківок як папір 

для малювання. Батько приносив їх додому з університету. Іноді я чув такі 

слова, як "Фортран" і "Кобальт". Це були так звані "комп'ютерні мови". 

   Генеральний директор прямо сказав нам, що йому не подобається IBM. Я 

так і не дізнався, чому. 

   Команда з продажу IBM провела офіційну презентацію перед усім нашим 

керівним складом, а також керівниками офісів. Першим виступив продавець, 

потім їхній технічний спеціаліст. Він розтер мене не в той бік. Правильно чи 

ні, але у мене склалося враження, що у нього був "настрій". 

   Коли він закінчив, я смиренно запитав його, чи правильно я його зрозумів. 

Потім я представив "рівняння" - як я зрозумів його з його презентації - і 

запитав, чи це правильно. 

   Він підтвердив правильність мого рівняння. 



   Потім я ввів числові значення цього рівняння. І запитав, чи вони правильні. 

   Він знову підтвердив, що все правильно. 

   Потім я прокручував числа в голові, промовляючи їх вголос. Щось на 

кшталт "Якщо a = b і c = d, то e = f" і т.д. і т.п..... 

   Але обидві сторони рівняння не зрівнялися! 

   Тоді я невинно запитала: Що я роблю не так? 

   Мертва тиша. Можна було б почути, як впала шпилька. 

   IBM не отримала продажу. Ми придбали комп'ютерну систему іншого 

виробника. Апаратне забезпечення, яке включало в себе центральний 

процесор розміром з невеликий холодильник на 40 Мб, кілька робочих 

станцій і великі широкоформатні матричні принтери, коштувало близько 70 

000 доларів США. Нам також довелося найняти програміста для написання 

програмного забезпечення, вартість якого оцінюється приблизно в 30 000 

доларів США.  

   Потім інший стажер сказав мені: Тобі не потрібен комп'ютер. Ти і є 

комп'ютер. 

   Коли генеральний директор попросив генерального менеджера 

скористатися калькулятором, щоб підрахувати деякі цифри під час однієї з 

нарад, я робив розрахунки в голові швидше, ніж комп'ютер. Потім машина 

підтверджувала мою відповідь. Врешті-решт, наші результати не збіглися: 

"Ти помиляєшся, відповідь Х!". - "Ні", - відповів я. "Ваша машина скоротила 

до двох цифр. А треба було три цифри". Повторно відкоригувавши, машина 

підтвердила мою відповідь.  

   Реорганізація нашої діяльності в ході комп'ютеризації зайняла всіх нас на 

кілька місяців. Вона змусила нас переоцінити наші процедури. Озираючись 

назад, я б назвав це дуже повчальним. Але тоді я б назвав це інакше. 

  

  

  

Прогнози продажів 
  

   Коли процес комп'ютеризації нарешті завершився, мені стало ще легше 

прогнозувати продажі. 

   Раз на тиждень я вишиковував два товсті стоси комп'ютерних роздруківок. 

Вони показували продажі продукції в одиницях виміру з попереднього тижня 

і до сьогоднішнього дня за цей рік і за попередній рік. Кожен підрозділ мав 

свій власний набір стовпчиків, тому що кожен з них мав різну сезонну 

структуру. На кожній роздруківці було два підрозділи. Ми відстежували 

чотири окремі ринки, оскільки один підрозділ мав великий та унікальний 



"субринок". [Примітка: Виробничий підрозділ та ще один підрозділ з 

невеликим асортиментом продукції не були включені до цього дослідження]. 

   Потім я прораховував в голові прогнози продажів по кожному продукту. 

Завжди в понеділок вранці, тому що після вихідних я часто був трохи 

втомлений і хотів легкого завдання. 

   Ці прогнози потім використовувалися для того, щоб зробити - від руки (!) - 

записи на діаграмах для кожного продукту І для кожної окремої деталі, що 

використовувалася в цьому продукті. (Деякі деталі використовувалися в 

декількох продуктах, що продавалися в декількох підрозділах). 

   Потім я переглянув пункти повторних замовлень. (Щоденний список 

повторних замовлень і щоденний список відкритих замовлень на закупівлю - 

це дві речі, які були комп'ютеризовані). 

   Нарешті, я заповнював форми заявок на замовлення на закупівлю. 

Працівники канцелярії вводили їх у комп'ютер і роздруковували фактичні 

замовлення на закупівлю.  

   На все це зазвичай йшло близько півдня. 

  

  

Кат нарешті знайшовся 
  
   Коли генеральний директор вирішив почати співбесіду з черговим 

менеджером, я сидів з протилежного боку столу для прийому на роботу. Я 

став катом замість засудженого. 

   Це було просвітницьким. Початкова чистка резюме зробила Аттілу Гунна 

схожим на Матір Терезу! Ми були зацікавлені не стільки в тому, щоб знайти 

хороших кандидатів, скільки в тому, щоб відсіяти поганих. Будь-який привід 

для відхилення кандидата вітався. 

   Два інтерв'ю особливо запам'яталися мені. 

   Перший співрозмовник мав ступінь МВА. Він знав модні слова. Кожного 

разу, коли генеральний директор ставив йому запитання, він давав вигадливу 

відповідь. На жаль для нього, одне питання насправді зводилося до простого 

старомодного здорового глузду. Він провалився. 

   Другий респондент був випускником, який щойно закінчив коледж. Його 

попросили розробити маркетинговий план для одного з наших продуктів і 

прийти з ним на наступний день. Коли він прийшов, він самовдоволено 

повідомив нам, що не надасть такого плану, тому що не вважає, що ми 

повинні користуватися його досвідом безкоштовно. Генеральний директор 

зберіг вираз обличчя і сказав, що зрозумів його позицію. Але після того, як 

юнак пішов, він заявив: Я нізащо в світі не візьму цього хлопця на роботу! 



   Я подумав про себе: Диплом про вищу освіту - це не ЗАВЕРШЕННЯ освіти. 

Це лише ПОЧАТОК. Коледж - це лише базова підготовка. Не вище 

командування! 

  

  

Промахнулися на ТАК багато! 
  

   Одна річ розпалила мою цікавість. Цей кандидат правильно відповів на 

єдине питання, на яке я помилився в тесті під час першої співбесіди. Коли я 

запитав його, він відповів, що просто здогадався.  

   Я ще раз подивився на тест. Цього разу я прочитав інструкцію, а не просто 

подивився на зразок запитання. Загадка була розгадана в одну мить. 

   Моєю ПЕРШОЮ помилкою було не прочитання інструкції!  

   Як і багато людей моєї статі, я маю природну огиду до читання інструкцій. 

Я лише поглянув на зразок відповіді і помилково припустив, що прийнятною 

відповіддю є лише відповідь у форматі 4/1. Тому, коли я побачив зразок 2/2/1, 

я одразу ж відкинув його. (Чорт забирай, я навіть подумав, що це якийсь 

підступний трюк, адже це було настільки очевидно). 

   Моя ДРУГА помилка полягала в тому, що я не застосував "теорію ігор"!  

   Ф.В. давним-давно навчив мене дуже базової концепції з розділу 

математики, який він називав "теорія ігор". 

   Я знайшов "теорію ігор" надзвичайно корисною, особливо у стратегічному 

плануванні, прийнятті рішень і навіть у житті в цілому. 

   У випадку змінних, які неможливо виміряти, просто присвойте їм значення 

"дуже високий" (95%), "дуже низький" (5%) або "50/50" (десь між цими 

двома крайніми значеннями), наскільки це можливо. (У разі сумнівів 

використовуйте значення "50/50"). 

   Я все одно повинен був вибрати правильну відповідь! Незважаючи на першу 

помилку! 

   Теоретично, я мав би шанс 50/50 замість шансу один з чотирьох, вибравши 

навмання один з інших чотирьох варіантів. (Це ґрунтується на припущенні, 

що я б приписав значення 50/50 питанню про те, чи була моя відмова від 

співвідношення 2/2/1 правильною чи ні). 

   У всякому разі, я часто застосовував цю концепцію, коли вирішував складні 

проблеми як керівник. Іноді я навіть телефонував до FW, щоб отримати 

підтвердження того, що я застосував її правильно. 

   Ця тактична помилка з мого боку коштувала мені ідеального результату 

на один бал. 

   Тим часом я дізнався більше про цей тест: 



   Максимально можливий бал - 60. 

   Мій товариш по навчанню набрав 51 бал. 

   Попередній найвищий бал в історії компанії становив 53. 

   Компанія, яка проводила тест, заявила, що рівень геніальності - 55. 

   Я набрав 59 балів. 

   У моєму випадку, я вважаю, що "розпізнавання образів" або "абстрактне 

мислення" було б більш точним, ніж "I.Q." або "інтелект"... Всі ми хороші в 

одних областях і не дуже хороші в інших. Результати залежать від того, 

наскільки добре тест відповідає цим сферам. Я точно знаю, що в деяких 

сферах я ПОВНИЙ ІДІОТ! І я можу це довести. Можу надати багато 

свідків. 

   Відверто кажучи, навіть якби я отримав ідеальний бал, єдиною правильною 

самооцінкою було б сказати собі: "Якщо б ти був таким розумним, то зробив 

би те ж саме вдвічі швидше і з тими ж зусиллями": Якби ти був такий до біса 

розумний, то зробив би те ж саме за ВДВІЧІ швидше і з ВДВІЧІ меншими 

зусиллями! 

   Не будьте самовдоволеними та самовпевненими! Завжди прагніть робити 

ще краще! 

   ФВ розповів мені історію про одну зі спортивних команд мого брата і 

сестри: 

   Його спортивна команда стала дуже хорошою. Вона перемагала всіх. Мені 

здалося, що вони стали занадто самовпевненими. У наступній грі я поставив 

другу лінію на перші три чверті. Першу лінію поставив лише на останню 

чверть. На той час команда суперника вже мала велику перевагу. Перша 

лінія швидко набрала очки. Але вони програли гру з різницею в ОДИН бал! 

  

  

Призначення на посаду віце-президента 
  

   Ми витримали навчання. Поступово набивали руку, ставали вправними, 

потім дуже вправними. Робота стала джерелом радості! Кожна нова 

відповідальність була хвилюючим викликом! 

   Нас обох підвищили до віце-президентів приблизно в середині другого року 

роботи. 

   Інший колишній стажер, а нині віце-президент, як і я, незабаром 

запропонував продукт, який не відповідав нашим звичайним критеріям 

відбору. Його відхилили. 

   Пізніше він знову підняв цю тему. Цього разу я його підтримав. Мої 

міркування: 



   Якщо цей продукт - всупереч очікуванням - насправді добре працює, то він 

відкриває ЦІЛУ НОВУ КАТЕГОРІЮ потенційних нових продуктів. Якщо ж 

ні, то це просто ще одна новинка, яка провалилася. Не кінець світу. 

   Цей продукт мав шалений успіх. Він проклав шлях для багатьох нових 

продуктів. Ця категорія продукції також відіграла вирішальну роль у нашому 

подальшому виході на імпорт/експорт. 

   Його наполегливість знову принесла свої плоди! Пам'ятаєте, це той самий 

хлопець, який завдяки своїй наполегливості отримав роботу в першу чергу. 

   Якось він мені сказав: Середньостатистична успішна людина зазнає 

невдачі СІМ разів, перш ніж досягти успіху! 

  

  

Рецесія! 
  

   Рецесія настала невдовзі після того, як нас підвищили в посаді. 

   Компанія більше не приймала на роботу. Вона звільняла людей. 

   Попросивши рекомендації, я подав на розтерзання два прізвища: одного з 

керівників ... і своє власне. 

   Ми з товаришем по службі вирішили, що сокира дістанеться одному з нас. 

Я думав, що це буду я, тому що інший хлопець більше розбирався в 

комп'ютерах і мав вищу освіту. 

   Одного разу він підійшов до мого столу і прошепотів: Я крадькома глянув 

на цифри зарплати на комп'ютері. Мій наступний чек на кілька тисяч 

доларів більший, ніж зазвичай. Очевидно, вихідна допомога. Було дуже 

приємно з вами працювати. 

   Ми потиснули один одному руки, і я побажав йому здоров'я. 

   Мені було його шкода. Але я також відчув полегшення, що це був не я. 

   До речі, одного з грубих керівників також звільнили. 

   На щастя, він походив із заможної родини. Щоранку його батько прилітав 

на гелікоптері зі свого заміського маєтку на дах одного з хмарочосів у центрі 

міста. Так він потрапляв на роботу. 

   Через кілька місяців він завітав до офісу і повідомив, що починає роботу 

над каталогом дорогих товарів. Він описав деякі з них та їхні цінники. Вони 

точно не вкладалися в мій бюджет! 

 

 

В очікуванні вироку 
  

   Через кілька місяців ми всі з нетерпінням чекали завершення складання 



первинного звіту про прибутки та збитки (P&L). Його очікували незабаром 

від бухгалтера. 

   Рецесія далася взнаки. Продажі впали. Всі боялися гіршого. 

   Генеральний директор сказав мені, що очікував побачити суттєвий збиток 

у нашому найбільшому і зазвичай найприбутковішому дивізіоні! 

   Я відповів, що розраховую на прибуток приблизно в тій же сумі, що і 

збиток, на який розраховував він. По суті, ми зійшлися в сумі, але розійшлися 

в знаку "плюс" чи "мінус". 

   Він був помітно здивований і запитав, чому я так думаю. Діалог відбувався 

приблизно так: 

   Його: На що ти натякаєш? 

   Я: Ми суттєво скоротили витрати на збут завдяки демографічному 

аналізу. 

   Його: Але це було не так вже й багато. 

   Я: Так, було. 

   Його: Я не вірю тобі. 

   Не було сенсу обговорювати це далі. Незабаром мав бути опублікований 

звіт про прибутки та збитки. Він мав би вирішити питання. 

   Коли він з'явився, ми на нього накинулися. 

   Я мав рацію. Незважаючи на рецесію, ми фактично вийшли в плюс, 

незважаючи на рецесію. 

   Моя репутація і вплив піднялися ще на одну сходинку. 

   Це одна з речей, які мені подобаються в маркетингу та "демографічному 

аналізі". Зростання прибутку - чи то через збільшення продажів, чи то через 

зменшення витрат - дуже помітне. Тож я завжди отримую за це кредит 

довіри. І великий бонус! (Так, це ще одна річ, яка мені подобається!) 

   Те ж саме стосується і розробки нових продуктів. 

   З іншого боку, мені завжди шкода виконавців. Якщо вони без проблем 

відправляють 1000 замовлень, ніхто не помічає. Але якщо вони облажаються 

хоча б з одним замовленням, то на них виють всі. 

   У всякому разі, тепер було зрозуміло, чому я пережив Велику Чистку. 

  

  

Життєвий цикл підрозділу 
  

   Етапи життєвого циклу наших підрозділів часто повторювали цю схему: 

   Спочатку виявляється новий і неосвоєний ринок, досліджується, а потім 

"атакується" 

   По-друге, бум продажів. (Генеральний директор якось розмірковував: Деякі 



роки я не працюю багато, але все одно заробляю багато грошей. Я просто 

кидаю гроші об стіну, і вони прилипають, як бруд. В інші роки я працюю як 

проклятий і ледве заробляю гроші. ) 

   По-третє, на ринок виходять конкуренти. Медовий місяць закінчився. 

   По-четверте, починає поступово знижуватися рентабельність. 

   Наведу приклад: 

   Ми багато років мали майже монополію на ринку одного дивізіону. 

   Чому? 

   По-перше, ми побачили можливість і пішли назустріч, щоб задовольнити 

унікальні потреби ринку. 

   По-друге, з багатьма клієнтами було настільки важко вести бізнес, що 

ніхто інший не став би з ними миритися. Особливо в перші роки, тобто ще до 

мого приходу. 

   З часом потреба в нашій продукції зростала. Вони все ще були досить 

вимогливими, але вже не такими необґрунтованими. 

   Потім цей ринок почав змінюватися. Потреба в нашій продукції різко 

зросла. Природно, що всі наші люди були налаштовані дуже оптимістично, 

зокрема, на одній зі зборів колективу. 

   Після того, як радість вщухла, я вставив свої п'ять копійок: Це розширення 

ринку - найбільша загроза, з якою ми коли-небудь стикалися на цьому ринку!  

   Тиша. Здивування. Розгубленість. 

   пояснив я: Ця експансія принесе потік нових конкурентів. Вони будуть 

занижувати вартість ведення бізнесу на цьому ринку. Вони будуть 

занижувати наші ціни. Тоді ми втратимо продажі і змушені будемо знизити 

ціни, тим самим зменшивши нашу маржу прибутку... І ми все одно втратимо 

частку ринку, навіть якщо залишимося №1. 

   Генеральний директор на кілька хвилин замислився, а потім погодився. 

   На жаль, мій прогноз справдився. 

   Медовий місяць закінчився. 

  

  

Мислення виробника 
  

   У цього підрозділу тепер була серйозна проблема. Ми знали, що наші ціни 

треба знижувати. Але ми не знали, як це зробити! 

   У нас все ще було виробниче мислення. Наші серця і душі повставали проти 

самої думки про порушення святих заповідей суворого обліку витрат. 

Блюзнірство! 

   І ось одного разу я натрапив на рішення у статті в The Boardroom Report: 



Ціноутворення на основі концепції "внесок у прибуток і накладні витрати". 

Це було новим для всіх нас, незважаючи на наш спільний управлінський 

досвід, який налічував майже століття! 

   Ця концепція врятувала нам шию. 

  

  

Контррозвідка 
  

   Приблизно через рік ми зрозуміли, що наш найбільший конкурент на цьому 

ринку якимось чином дізнавався наші нові каталожні ціни до офіційної 

великої розсилки. Ймовірно, від одного з наших численних оптових клієнтів. 

   Що ж нам робити? 

   Я придумав хитрий план. 

   Ми б надрукували два каталоги. Кожен з різними цінами. 

   Ми розсилали один каталог з "неправильними" цінами дистриб'юторам 

трохи раніше. Потім почекали б кілька тижнів, щоб конкурент встиг 

підглянути, скоригувати свої ціни відповідно, і поклали б свій каталог на 

лопатки. Потім ми розсилали другий каталог з "правильними" цінами. 

   Цей трюк спрацював як по маслу! 

  

  

Починаємо імпортувати 
  

   Згодом цей ринок розгалузився на два різних напрямки. Ми створили 

окремі каталоги для кожного субринку. Наші продуктові лінійки для двох 

різних субринків не були ідентичними, але перетиналися. Продажі за 

сезонами були різними і відстежувалися окремо. Очевидно, що це вплинуло 

на прогнози продажів і закупівлі. 

   Новий субринок змусив нас продавати азіатську продукцію. Незабаром ми 

почали робити великі замовлення імпортерам. 

   Багато з цих продуктів, особливо найбільш продаваних, також продавалися 

конкурентами. Таким чином, навіть незначна різниця в ціні мала великий 

вплив на продажі. 

   Я запропонував почати імпортувати лідерів продажів самостійно. У нас 

було достатньо обігових коштів і достатня історія продажів, щоб реалістично 

оцінити ризик. 

   Наша компанія ніколи раніше не займалася імпортом/експортом. Але у мене 

був хоча б невеликий досвід у цій сфері від компанії мого батька. Тому мені 

було доручено розпочати і вести імпортну операцію. (Плюсом було і моє 



перебування за кордоном. Як і моє передбачуване вміння "ладити з 

іноземцями"). 

   Наша конкурентна перевага тепер була ВЕЛИЧЕЗНОЮ! 

   Ми часто могли пропонувати явно кращі продукти - за нижчими цінами, 

ніж у конкурентів - не жертвуючи при цьому пристойною маржею прибутку! 

Окремі найбільш продавані продукти часто досягали п'ятизначних показників 

продажів лише за перший рік. Прибутки стрімко зростали! 

   На початку у нас навіть факсу не було. Я дзвонив Томасу в торговельну 

компанію на Тайвані з дому пізно ввечері, коли там вже був ранок. Ми 

швидко знайшли спільну мову. (Він навіть сміявся з моїх дурних жартів! 

Знову ж таки, можливо, він не розумів мою англійську настільки добре, щоб 

знати, наскільки вони були тупими. А може, він просто був ввічливим). 

   До нашого офісу завітали кілька представників з продажу офісної техніки, 

щоб представити свої факсимільні апарати. Один представник виділився, 

коли сказав: Я б дуже хотів продати вам МОЮ машину. Але, по правді 

кажучи, є інша модель, яка краще відповідає ВАШИМ потребам.  

   Його чесність мене вразила. Я вирішив сказати про це генеральному 

директору, зберегти його візитну картку і не забути наступного разу дати 

йому перший хід. Так, я планував купувати його товар, навіть якщо його ціна 

буде трохи вищою. 

   У всякому разі, незабаром ми придбали свій перший факсимільний апарат. 

Він коштував понад 2000 доларів. 

   Кожного разу, коли Томас прилітав до Америки, щоб відвідати клієнтів, він 

заходив до нашого офісу. Ми дізналися, що його батько заснував сімейну 

бізнес-групу з дев'ятизначними річними продажами в доларах США. Томас 

керував торговою компанією цієї групи, яка мала восьмизначні обсяги 

продажів. 

   Наступного року Томас підтримав одного зі своїх тайванських шкільних 

приятелів, який відкривав імпортно-експортну фірму в США. Він попросив 

мене прилетіти туди, зустрітися з ним, подивитися на роботу і дати йому 

пораду. Я так і зробив. 

   Томас вважав, що всі імпортно-експортні фірми вимагають занадто велику 

норму прибутку. Він, природно, звик до набагато меншої маржі торговельної 

компанії. Я пояснив, що різні рівні дистрибуції вимагають різної маржі. У нас 

було достатньо часу, щоб поспілкуватися на різноманітні теми, і ми отримали 

від цього задоволення. 

   Пізніше Томас запропонував оплатити мені готель і харчування, якщо я 

коли-небудь приїду до Тайваню. Генеральний директор сказав, що готовий 

дозволити мені взяти тиждень відпустки, але я повинен буду оплатити 

авіаквиток. Я вирішив не їхати, тому що хотів присвятити всю відпустку 



відвідуванню рідних. Але згодом я пошкодував про цю помилку. 

   До речі, окрім імпорту повних контейнерних партій з Тайваню, ми також 

імпортували менші партії з інших країн Азії. 

  

  

Виставки 
  

   Перші рік-два я ходив на більшість місцевих виставок "за графіком". Але я 

також відвідував деякі у вільний час у вихідні дні. На одній з виставок, яка 

підпадала під останню категорію, я відкрив для себе новий продукт, який ми 

додали до лінійки. Він став одним з наших найбільших продавців в одному 

підрозділі на довгі роки, принісши п'ятизначні продажі лише за перший рік. 

   Після цього власник сказав, що я можу піти на будь-яку виставку, яку 

захочу, у великому мегаполісі. Чорт забирай, я міг би піти на виставку 

жіночої білизни, якби захотів. (Я не пішов... Але одного разу випадково 

помітив стіл з товарами для садомазохізму, оббитий м'якою тканиною, 

схожою на хутро, яку можна прати). 

   Я відвідував багато виставок суміжних галузей. Маючи трохи уяви, я іноді 

з'ясовував, як зробити деякі продукти, що відповідають нашим потребам, 

також. Інколи вони просто наштовхували на ідею. Щось на кшталт 

"мозкового штурму". 

   Іноді я стояв з протилежного боку столу. 

   Іноді ми навіть влаштовували вечірні коктейлі для клієнтів одного з 

підрозділів. Ми найняли колишнього керівника на цьому ринку в якості 

"консультанта". Насправді він був просто послом доброї волі, який тиснув 

руки і поплескував по спині. А я тим часом ходив по залу, прислухався до 

розмов, ставив кілька запитань і тримав очі та вуха відкритими. 

   Повернувшись до офісу наступного дня, консультант сказав нам, що все 

було чудово, що всі люблять нас і нашу продукцію, і все інше, що, на його 

думку, ми хотіли почути. Після його від'їзду я представив власний звіт.  

   Один рік я проводив майже кожні вихідні як експонент, просуваючи товари 

компанії мого батька на збройових виставках по всьому регіону. Основними 

цілями були дослідження ринку та продаж через дилерів. Короткостроковий 

прибуток був надто скромним, щоб бути вартим зусиль... навіть якщо він був 

трохи кращим, ніж прибуток від дитячого лимонадного кіоску. 

   Працюючи над проектами для різних компаній, я іноді використовував 

псевдоніми. Це іноді призводило до кумедних ситуацій. 

   Я навчився краще розуміти значення двох речей: 

   По-перше, перевага способу придбання. 



   Наші клієнти полюбляли купувати зброю особисто на виставці. Вони рідко 

відповідали на пропозиції поштою. Роздрібні та оптові покупці сказали б так 

само: "Так, я отримав вашу розсилку. Але я подумав, що побачу вас на 

наступній виставці і отримаю її тоді. 

   По-друге, роздрібна торгівля. Перший раз, коли я продавав на невеликій 

виставці зброї, це був експеримент, який пройшов несподівано добре. Тож я 

поспішив на другу, значно більшу виставку. Побачивши нашу продукцію на 

столі, один чоловік запитав: Це продається? 

   Я швидко виклав на стіл ще продукти і склав їх у велику купу. 

   Коли я не побачив нашої продукції на столі одного з наших дилерів, я 

обійшов його стіл вдруге, але так і не знайшов її. Тоді я запитав його. Він 

підійшов і показав на них, напівпоховані і втрачені для очей... Після цього я 

замовив 100 вивісок з шовкографії і безкоштовно роздав їх кожному дилеру. 

   Пізніше я навіть побудував великі стенди і роздав їх дилерам. Перші 

прототипи були жахливими. Але остаточна версія була розбірною, легкою, 

зручною для транспортування (у спортивній сумці, яку я надавав) і швидкою 

для встановлення на місці. Продажі зросли! Наші дилери були в захваті! 

   До речі, речовий мішок мав два маркування: "U.S. Army" та "Made in 

China". Металева застібка була набагато слабшою, ніж на справжніх речових 

мішках армії США, які я пам'ятаю з дитинства. 

   Допоміжні засоби продажу та стенди є загальновідомими для роздрібних 

торговців, які працюють в точках продажу. Але вони не були поширеною 

практикою для середньостатистичних дилерів-любителів. 

  

  

Управління капіталом та банківська справа 
  

   Одним з моїх перших завдань, коли я прийшов у компанію, було з'ясувати, 

чи варто генеральному директору, який перебував у верхній групі 

оподаткування, купувати муніципальну облігацію з низькою дохідністю, але 

без оподаткування, чи облігацію з вищою дохідністю, але без звільнення від 

оподаткування. 

   Це була одна з моїх перших зустрічей з "управлінням грошима" у фірмі. 

  

* * * * * 

  

   Коли пересічний споживач обирає банк, вирішальними факторами, як 

правило, є такі речі, як зручність, безкоштовний чек та безкоштовний 

тостер, який він отримує за відкриття рахунку. Якщо йому пощастить, то, 



можливо, навіть красива операціоністка. 

   Проникливий бізнесмен враховує і такі фактори: фінансовий стан банку, чи 

є він державним, чи федеральним, його кредитну політику, інші послуги, 

комісії тощо... 

   Одним з моїх наступних завдань було проаналізувати наші "приховані" 

банківські комісії. 

   Банк не може дати бізнесу "безкоштовну перевірку". Занадто багато 

операцій! Занадто багато транзакцій, щоб все це обробити, це коштує банку 

занадто багато грошей. Тому банк говорить приблизно так: Гаразд, пане 

бізнесмен, ми не будемо брати з вас за це гроші, ЯКЩО ви будете 

підтримувати мінімальний залишок на такій-то сумі. 

   Уважне вивчення а) стандартних комісій за ці операції, б) кількості операцій 

Вашої фірми та в) мінімального залишку, який вимагає банк для звільнення 

від цих комісій, покаже, скільки Ви насправді платите за них у вигляді 

"втрачених відсотків". 

   Крім того, будь-яка сума, що перевищує незнижуваний залишок, стає, по 

суті, Вашим безвідсотковим кредитом банку! 

   Коли я закінчив аналіз і зробив свою презентацію генеральному директору, 

я пояснив: 

   Цей фактор "безкоштовного кредиту банку", очевидно, знижує ефективну 

дохідність мінімального залишку, оскільки ми не можемо її точно 

спрогнозувати. Дохідність стає настільки низькою, що насправді дешевше 

просто проігнорувати її і погодитись на комісії. 

   У нашому випадку економія була не такою вже й великою. Ми вважали за 

краще тримати запас міцності, притаманний мінімальному балансу. Але, 

принаймні, ми вивчили цю можливість і приблизно знали, чого нам коштує 

цей запас міцності. 

  

* * * * * 

  

   Річний фінансовий цикл нашої корпорації нагадував хвилю. 

   Подумайте про це, як про рахунок за комунальні послуги: 

   Взимку Ваш рахунок за газ для опалення (для печі) високий, але рахунок за 

електроенергію низький. 

   Навесні обидва показники низькі. 

   Влітку рахунок за газ низький, але рахунок за електроенергію (для 

кондиціонера) високий. 

   Восени обидва показники є низькими. 

   Частину року ми мали надлишок грошових коштів, які вкладали в 

казначейські зобов'язання. Частину року ми потребували більше обігових 



коштів, які поступово запозичували. Спочатку у генерального директора під 

прайм плюс Х%. Потім у банку під прайм плюс Y%. 

   Звісно, між відсотковою ставкою за казначейськими зобов'язаннями та 

відсотковою ставкою за двома наборами кредитів була суттєва різниця! 

   Моніторинг грошових потоків та утримання в наявності достатньої 

кількості коштів для задоволення короткострокових потреб - і розміщення 

решти коштів там, де вони принесуть найбільшу віддачу - ось мета. 

   З точки зору споживача, подумайте про це так. Не сплачуйте рахунки 

задовго до настання терміну оплати. Якщо у вас є надлишок готівки, 

погасіть кредитні картки замість того, щоб покласти її на ощадний рахунок. 

(Звісно, в першу чергу погасіть ті, що мають найвищу відсоткову ставку). 

   Це і є управління капіталом. Навіть невеликий бізнес може отримати з 

цього вигоду. 

   Наприклад: При збільшенні дохідності, скажімо, лише на 1%, це все одно 

становить $10,000 на $1,000,000 річного грошового потоку. 

   Генеральний директор вже був дуже хорошим бізнесменом. У нього була 

бізнес-освіта. Тим не менш, він багато чому навчився в управлінні грошима у 

мого попередника, який мав ступінь МВА! Потім він навчив мене. Управління 

грошима стало одним з моїх щоденних обов'язків. Займаючись цим кілька 

років, я ще більше вдосконалив наші методи.  

   Я скоригував змінну вартість грошей на сезонний фактор замість того, щоб 

використовувати постійну величину прайм + X% протягом усього року, як 

мене вчили. Генеральний директор помітив цю зміну, запитав мене про неї, а 

потім погодився з моїми міркуваннями. 

  

  

Фантазія проти лотереї 
  

   Відверто кажучи, я був би в повному захваті, якби мені зателефонував 

керівник малого чи середнього бізнесу, який читає ці рядки. 

   Я собі уявляю, що розмова буде приблизно такою: 

  

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР: 

Привіт, мені сподобалася ваша книга! Про управління грошима. Ми ніколи не 

займалися подібними речами. Чи можу я найняти вас як консультанта? 

Якщо так, то який ваш гонорар? 

  

Я: 

Дякую, радий, що Вам сподобалася моя книга. Так, я був би дуже радий 



попрацювати для вас як консультант. Мій гонорар - 10% від прибутку, який 

буде отриманий або за рахунок збільшення доходів, або за рахунок зменшення 

витрат. Скільки це буде - вирішувати ВАМ! ...Але я прошу надати мені 

копію Ваших розрахунків для моєї власної інформації. Адже хтось із нас, або 

ми обидва, могли щось упустити. 

  

   Уявіть собі компанію з річним грошовим потоком $100 000 000. Якщо я 

зможу підвищити дохідність ефекту навіть на одну соту відсотка (0,0001%), 

то виграш становитиме $10 000 на рік. Моя власна 10%-ва частка 

становитиме $1,000... Якщо я зможу збільшити цей показник до одного цілого 

відсотка (1%), то це буде $1,000,000, а моя частка становитиме $100,000. 

  

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР: 

У чому підступ? 

  

Я: 

Ніякого підступу! Я читав про іншого консультанта, в іншій галузі, який 

регулярно робив таку ж пропозицію. У нього це дуже добре виходило. Його 

клієнти також були дуже задоволені. Я готовий зробити те ж саме! 

  

   Я не жартую! Я абсолютно серйозно! 

   Хтось грає в лотерею. Це просто моя альтернатива. 

   Звичайно, у величезних компаніях зі списку Fortune 500 є фінансовий 

директор (CFO), який робить все це набагато краще, ніж я коли-небудь міг 

би. Адже він фахівець у цій галузі. А я - універсал. 

  

  

 Вибір банку 
  

   Одного разу генеральний директор викликав нас з генеральним директором. 

Він показав нам статтю про наш поточний банк. У ній вказувалося на 

тривожні ознаки того, що щось було не так. 

  

   Я хвилююся. Я помітив ще дві погані ознаки. По-перше, кожен раз, коли до 

нас приходить кредитний спеціаліст, це інша людина. І пропозиції по 

кредитах у них занадто хороші. Щось тут не так. Думаю, нам пора шукати 

новий банк. 

  

   Порада щодо вибору банку: Подивіться на показник "стягнута 



заборгованість". Якщо він помітно низький, це тривожний знак. Здоровий 

банк швидше схильний до списання боргу як безнадійного - і, отже, повертає 

більшу частину вже списаної заборгованості, ніж хворий банк. 

   Ми діяли наступним чином: 

   По-перше, досліджували поради щодо вибору банку. 

   По-друге, подивилися фінансову звітність кількох банків у цьому регіоні. 

   По-третє, зустрівся з банкірами. 

   Зрештою, ми відкрили рахунки в трьох банках: один для щоденних 

банківських операцій, один для великих транзакцій і один для акредитивів 

для наших імпортно-експортних операцій. 

   Між банками може бути ВЕЛИЧЕЗНА різниця. (Я згадав про це, коли 

наступного разу купував будинок). 

   До речі, те ж саме стосується і поліграфічних компаній. Ми 

використовували три різні друкарні для одного флаєра, залежно від 

необхідного тиражу. 

  

  

Спадкування 
  

   Після того, як я пропрацював у фірмі кілька років, я звернувся до 

генерального директора з наступною пропозицією: 

  

   Колись ваші діти успадкують компанію. Ви вже говорили, що вони не 

зацікавлені в тому, щоб керувати нею самостійно. Якщо вони наймуть 

когось, хто буде керувати нею, вони ризикують втратити все. Тому вони, 

ймовірно, захочуть її продати. 

   Однак тут є проблема. Потенційних покупців, швидше за все, зацікавить 

лише той чи інший підрозділ. А не весь пакет. Але наша компанія настільки 

складна і переплетена, що це неможливо. І якщо фірма буде канібалізована, 

то вартість її буде набагато меншою, ніж якщо вона буде продана як 

діючий, прибутковий концерн. 

   Однак ця пакетна угода була б набагато привабливішою для потенційного 

покупця, якби фірма мала відкриту кредитну лінію БЕЗ необхідності Вашого 

особистого підписання банківських кредитів. 

  

   Він подумав і погодився. 

   І ми почали пошук відповідного берега для цього. 

   Потім до нас приїхав віце-президент одного з великих банків. На тій 

зустрічі були президент, генеральний директор і я. 



   Нарешті, залишилася лише одна перешкода: 

   "Кабальний" договір банку надавав йому право відкликати кредит - у будь-

який час, з будь-якої причини і на власний розсуд (!) - з повідомленням лише 

за 24 години. 

   Мій генеральний директор наполягав на повідомленні за 48 годин. Він 

сказав, що йому потрібен додатковий день, щоб зробити необхідні 

приготування. 

   Банкір пообіцяв перевірити їх юридичний відділ і передзвонити. 

   Коли пролунав телефонний дзвінок, банкір сказав нам дві речі: 

   По-перше, юристи банку не стали змінювати типовий договір. 

   По-друге, ми підготувалися до переговорів краще, ніж багато фірм, які 

вдесятеро перевищують нас за розміром! 

   Це не був кінець світу. Нам не потрібна була ця кредитна лінія, щоб 

продовжувати. 

   Але я був розчарований. Я уявляв собі, що одного дня топ-менеджери 

об'єднаються і куплять компанію. Двоє інших пропрацювали там все своє 

свідоме життя. Вони ніколи б не отримали подібну посаду в іншому місці. 

Один з них сказав мені про це прямо. Інший, безумовно, також знав про це. 

Ми всі були впевнені, що ми втрьох дійсно зможемо керувати ним. Тому що 

на той час ми вже керували нею. 

  

  

Давати кредит там, де він потрібен 
  

   Тоді кредитні звіти, які потрапляли на мій стіл, показували детальну 

кредитну історію. Не просто "рахунок". 

   Коли я проходив стажування, генеральний директор відмовляв у наданні 

кредиту, якщо бачив у звіті хоча б один дефолт. Пізніше я переконав його 

змінити цю політику: Якщо було багато задовільних списків і лише один 

дефолт - і це був великий медичний рахунок - я б рекомендував схвалити 

кредит. 

   Генеральний директор також навчив нас враховувати "галузеві стандарти". 

Вони бувають різними. 

   Крім того, якщо безнадійна заборгованість є надто низькою, це може 

свідчити про надто жорстку кредитну політику, що може призвести до втрат 

продажів! 

  

* * * * * 

  



   Незадовго до Великої рецесії я планував купити будинок, тому я перевірив 

свої варіанти іпотечного кредитування. Я знав, що у мене відмінна історія 

платежів і великі незабезпечені особисті кредитні лінії. Але у мене також 

було багато боргів, і мій особистий дохід був не таким високим, як колись. 

   Проте, коли один банк запропонував мені вдвічі більшу суму з нульовим 

першим внеском, я був приголомшений. 

   Один банкір сказав мені: Так, ви підходите. Ваша кредитна історія чудова! 

У вас є два варіанти: Для варіанту А ви повинні надати копії своїх 

податкових декларацій, щоб підтвердити свій дохід. Для варіанту Б, ви 

просто ГОВОРИТЕ нам про свій дохід. Вам не потрібно його ДОВЕСТИ. Ви 

можете назвати нам будь-яку суму, яку хочете, щоб отримати право на 

будь-яку іпотеку, яку хочете. Звичайно, процентна ставка для варіанту Б 

вища. 

   Я не міг повірити в це божевілля! Не дивно, що економіка країни полетіла в 

унітаз! 

  

  

Дивна дилема генерального директора 
  

   Одного разу генеральний директор скликав весь керівний склад. У нього 

був похмурий вираз обличчя. Ніхто з нас не знав, про що йдеться. Він 

змалював свою дилему приблизно наступним чином: 

  

Послухайте, справа така. Дружина вмовляє мене взяти нашого сина на 

роботу консультантом. Він намагається відкрити власну консалтингову 

практику і йому потрібні гроші. Я не хочу його наймати. Але хочу, щоб 

дружина від мене відчепилася, тому погодився. Просто підіграй йому. Нічого 

не кажи. 

  

   Мені це нагадало інтерв'ю з першокурсником, який не захотів безкоштовно 

ділитися з нами своєю безмежною мудрістю. Але це було ще гірше! Батько 

віддав сина на навчання до Гарвардської школи бізнесу. Тепер він мав ступінь 

MBA. Йому судилося колисьуспадкувати велику частку в бізнесі. Замість 

того, щоб вивчити сімейний бізнес навіть у власних інтересах, він очікував, 

що батько заплатить йому за це у вигляді величезного гонорару 

консультанта! 

   Я міг сказати, що інші керівники думали про те ж саме. Один навіть сказав 

мені про це після зустрічі, використовуючи майже ті ж самі слова, що і я тут. 

Ми всі поспівчували генеральному директору і пообіцяли підіграти йому. 



   Поки син "консультувався" на підприємстві протягом наступних кількох 

днів, ми намагалися дати йому хоча б найпростіші уявлення про бізнес. 

   Потім генеральний директор призначив великі збори персоналу. 

Напередодні він сказав мені, щоб я підготувала презентацію і зробила її 

простою. Син був єдиним з присутніх, хто не розумів, що все це - лише 

велике шоу на його користь. Все, що я розповідав, було загальновідомим для 

всіх нас. Щось на кшталт конференції для астрономів, де основний доповідач 

повільно пояснює: "Сонце знаходиться в центрі нашої Сонячної системи. 

Найближча до Сонця планета - Меркурій. Друга планета - Венера...". 

   Я доклав додаткових зусиль, щоб говорити повільно і максимально просто. 

Після пояснення простого рівняння він ввічливо перебив мене з легким, але 

все ж відчутним відтінком зверхності: 

  

"Вибачте, але ви сказали ДВІ ДЕСЯТКИ одного відсотка. Напевно, ви мали на 

увазі ДВА відсотки. Два на СОТню, а не два на ТИСЯЧУ". 

  

   Нам усім довелося прикусити язика, щоб не розсміятися. Генеральний 

директор з усіх сил намагався приховати власне збентеження через помилку 

свого нетямущого сина. (Він помилився на десять балів.) Генеральний 

директор щось пробурмотів і запропонував мені продовжити.  

   Це нагадало мені той випадок, коли я принизив експерта IBM. Тільки 

навпаки. І навіть гірше: Фахівець з IBM хоча б зрозумів, що припустився 

помилки і був спійманий. А син, МВА (!) - ні. 

  

  

Репутація та вплив 
  

   Репутація - це те, що ви створюєте завдяки минулим досягненням.  Вплив 

- це те, що ви використовуєте для майбутніх досягнень. У моєму випадку 

вони мали три основні джерела: 

  

   По-перше, демографічний аналіз, який дозволив суттєво скоротити 

витрати на збут. 

   По-друге, розробка нових продуктів, що призводить до значного 

збільшення продажів. Прикладами можуть слугувати як мій перший продукт, 

який став лідером продажів, який я виявив на ранній стадії, відвідуючи 

виставку у вільний від роботи час, так і мій останній продукт, який був 

запущений одразу після мого від'їзду. 

   По-третє, вирішення проблем через аналіз. 



  

   Наведемо кілька показових прикладів. 

  

Інцидент перший: Переконання 
  
   Це була виснажлива зустріч для нас чотирьох, керівників вищої ланки. 

Проблема була складною. Обговорення не дуже просувалося. 

   Потім я представив свій аналіз ситуації. Не поспішаючи. Після кожного 

кроку перевіряв кожне обличчя на предмет розуміння і згоди. 

   Генеральний директор прокоментував: "Він прорубав собі шлях крізь лайно і 

докопався до суті! 

   Далі я спробував пояснити запропоноване мною рішення. Але це було 

важко зрозуміти. 

   Тоді я згадав набагато більш ранню зустріч, де генеральний директор різко 

вихопив папірець, плюнув на нього, зім'яв і зневажив: Це не варте плювка! 

   Я поліз до кишені, дістав дрібні гроші і кинув їх на стіл генерального 

директора. Потім я використав ці монети, щоб проілюструвати своє 

пояснення. 

   Невдовзі генеральний директор погодився із запропонованим мною 

рішенням. 

   Через деякий час він підійшов до мого столу, подивився мені в очі і сказав: 

Ти мене переконав, коли показав мені ці монети! 

    

Інцидент другий: Хлопче, ти отримаєш! 
  
   Генерального директора в цей день на заводі не було. Виникла незвичайна 

ситуація. Вона не вписувалася в жодну з існуючих стандартних операційних 

процедур (СОП). Тому Генеральний директор запитав мене, але не був 

повністю задоволений моєю відповіддю. 

   Я не читаю думки, але я міг би прочитати це обличчя: Гаразд, я так і 

зроблю. Коли генеральний директор повернеться, я скажу йому, що ви 

сказали мені це зробити. ХЛОПЧЕ, ТИ ОТРИМАЄШ! 

   Коли генеральний директор повернувся, генеральний директор все пояснив. 

Генеральний директор на мить замислився, а потім сказав: Ви все зробили 

правильно! 

   Генеральний директор був здивований. А я не здивувався. Я знав, чому я 

був правий. І я знав, що генеральний директор достатньо розумний, щоб 

зрозуміти причини, які лежать в основі СОП, а не просто запам'ятати його і 

сліпо слідувати йому. 



  

Інцидент три: Вожак 
  

   Невдовзі після цього всі четверо вищих керівників були на нараді. 

Генеральний директор проінструктував двох інших: "Якщо щось трапиться, 

коли мене тут не буде, і ви не знатимете, що робити, запитайте його і 

робіть те, що він скаже!". Він вказував на мене. 

  

  

Інцидент четвертий: Великий комплімент 
  

   У тебе розум на ідиш! 

   Очевидно, що генеральний директор був дуже вражений моїм досягненням. 

Це був ВЕЛИКИЙ комплімент. Я це дуже добре розумів. Він був абсолютно 

щирим, високо оціненим і дуже іронічним. 

  

  

Мій від'їзд 
  

   Я нарешті залишив компанію приблизно через десять років - за власною 

ініціативою і на хороших умовах, НЕ звільнений! Вона все ще була 

приблизно такого ж розміру з точки зору валового річного обсягу продажів. 

Підрозділи та ринки то з'являлися, то зникали, але в цілому врівноважували 

один одного. Найбільш продавані продукти стали колишніми, а вискочки 

стали суперзірками. 

   Коли я зателефонував через кілька місяців і запитав, як йдуть справи, 

генеральний директор сказав: "Чудово, дякую": "Чудово, завдяки вам!" 

   Спочатку я не знав, що з цим робити. Невже справи йшли чудово, бо мене 

не було?!? 

   Але ні... 

   Останній продукт, який я задумав і відстоював перед відходом - він був 

запущений незабаром після того, як я пішов - приніс чверть мільйона доларів 

продажів за ці кілька місяців. 

   Я був радий, що зробив компанії своєрідний "зворотній подарунок на 

прощання". 

   Якби я залишився ще на рік, то ще одна п'ятизначна премія була б цілком 

гарантована. Але я все одно не пошкодував, що повернувся додому. 

   Однак залізна завіса впала. Обов'язок кличе! 

 



 

Розділ шостий 

Падіння залізної завіси 
  

Неможливе буде зроблено негайно. 

Чудеса відбуваються трохи довше. 

  

Гасло про подаровану мені чуму 

  

Ейфорія і розчарування 
  

   Ейфорія у Східній Європі з приводу краху комунізму незабаром спала. 

   Замість свободи народ отримав корупцію. 

   Замість того, щоб бути бідними людьми в стабільній економіці, вони стали 

бідними людьми в нестабільній економіці. 

   Замість обшарпаних, але принаймні доступних квартир, вони отримали 

обшарпані, але непідйомні квартири. 

   Замість комуністичної пропаганди (якій все одно ніхто не вірив), їхні діти 

піддавалися порнографії та наркотикам. 

   Західна "демократія" і "капіталізм" провалилися настільки, що 

неокомуністичні партії відродилися в багатьох областях!  

   Замість того, щоб бути ув'язненими політичною поліцією, дисидентам 

тепер загрожувало побиття, а іноді і вбивство від рук звичайних злочинців! 

   Я пригадую один випадок, зокрема. Дисидент Райнер Зоннтаг був 

холоднокровно вбитий на очах у цілої групи свідків. Його вбивці отримали за 

це навмисне замовне вбивство менший термін ув'язнення, ніж багато 

дисидентів отримали за антиурядову літературу! І це сталося вже ПІСЛЯ 

падіння комунізму! 

   І ці уряди сміють називати нас "терористами"! 

  

   

Нове обличчя тиранії 
  
   Падіння залізної завіси відкрило нову еру. 

   На зміну    старим проблемам прийшли нові. 

   На сході комуністичний партійний чиновник просто поміняв один 

партквиток на інший. При владі залишився той самий чиновник з тим самим 



менталітетом, що й раніше. Однак на Заході його вже не розглядали як 

ворога, з яким треба боротися. Навпаки, західні уряди загравали з ним. 

   На заході уряди стали більш "голуб'ячими". Раніше "безпечні країни" стали 

"ворожими країнами". Консолідація Європи в рамках Європейського Союзу 

тільки погіршила ситуацію. Вона призвела до того, що свободи стало менше, 

а не більше. 

   Іноземні уряди врешті-решт зрозуміли, що вони можуть отримати більше 

співпраці від американської влади, якщо заявлятимуть, що ми перебуваємо 

під слідством за підозрою у причетності до чогось кримінального. 

"Тероризм" став популярним ще до 11 вересня.  

   Цей зловісний зсув відображається у трьох етапах. 

  

Етап перший 
  

   Іноземний уряд звертається до влади США з проханням допомогти 

припинити нашу допомогу дисидентському руху. Американські чиновники 

ввічливо відмовляють, посилаючись на Першу поправку. 

  

Етап другий 
  

   Американські чиновники починають додавати: "Однак, якщо є ще щось на 

додаток до цього, то, можливо, ми могли б допомогти". 

  

Третій етап 
  

   Американські та іноземні урядовці співпрацюють з метою порушення 

Конституції США та суверенітету США! 

  

  

Сплеск і репресії в Німеччині 
  

   Не дивно, що рух знайшов на сході дуже благодатний ґрунт. З 1945 року він 

розквітнув, як ніколи раніше. 

   У відповідь "демократичний" режим оголосив поза законом десять раніше 

легальних організацій. Це призвело до повернення до підпільної діяльності. 

Уявіть собі легальну та нелегальну частини руху як дві різні гілки однієї 

армії. Очевидно, що вони дуже тісно співпрацюють між собою. Більше того, 

якщо на одну з них особливо сильно тиснуть, інша подвоює свої зусилля, щоб 

послабити тиск. 



   Звісно, з 1970-х років ситуація докорінно змінилася. Змінилася і моя роль. 

  

  

Розширюється наша база в США 
  

   У першій половині 1990-х років зростання    нашої американської бази 

(вона ж Auslandszentrale) було стрімким. Кілька робочих станцій гуділи 

цілими днями. Будівля вже була переобладнана для роботи з більшою 

кількістю обладнання. Тим не менш, незабаром у нас було підключено більше 

обладнання, ніж вона могла витримати. На щастя, це не було проблемою, 

оскільки нам не потрібно було використовувати все одночасно. 

   Часто я особисто обслуговував півдюжини комп'ютерів, в той час як інші 

співробітники працювали за своїми робочими місцями. Я бігав туди-сюди, 

щоб забезпечити одночасну роботу кількох виробничих ліній. 

   Протягом наступних півстоліття ми досягли величезного прогресу. 

  

  

Дві офіційні мови 
  

   Німецька мова була нашою офіційною мовою для внутрішніх документів 

протягом десятиліть. Але з розширенням нашої діяльності, як всередині 

країни, так і за кордоном, ми наймали все більше і більше співробітників, які 

не розмовляли німецькою мовою. Тому ми зробили англійську мову нашою 

офіційною другою мовою. Внутрішня документація відтепер була 

двомовною: німецькою та англійською. 

   Під час відвідин нашого союзника DNSB в Данії його директор Джонні 

звернув увагу на два настінних годинники у своєму офісі. Один з них 

показував місцевий час. Інший - на "час AO", тобто центральний час США. 

  

  

Наша видавнича імперія 
  

   Ми випускали бульварні газети, інформаційні бюлетені, книги тощо. Кожне 

з них - кількома мовами. 

   Видання неприбуткової організації - це її обличчя, яке вона представляє 

світові. Чим більш вражаюче видання, тим успішніший фандрейзинг. Це 

привело нас до таблоїдного видання. 

   У більшості людей формат таблоїду асоціюється з щоденними газетами. 

Вражаюче, але дорого! - Але вони помилялися! 



   Крім того, якщо багато примірників відправлялися поштою за кордон, то 

великоформатний, але при цьому легкий (!) газетний таблоїдний формат був 

ідеальним. 

   Зрештою, ми запропонували нашим союзникам можливість надсилати свої 

видання передплатникам поштою замість них. Це заощадило їм багато часу і 

зусиль. Це також було відносно недорого, якщо врахувати всі фактори. 

   Ми видавали таблоїди протягом двох десятиліть. 

   Перебуваючи за кордоном на початку 1990-х років, я зустрівся у Швеції з 

директором однієї з союзницьких організацій Ларсом. Він, очевидно, був 

дуже вражений публікаціями, які ми випускали протягом багатьох років. 

Природно, я був задоволений. І мені захотілося розширити нашу діяльність! 

Тому я пояснив йому нашу методологію. 

   Здивовано запитав він: Ви що, граєте на "Атарі"? Здається, у одного з 

наших волонтерів є така! Як ви думаєте, ви могли б допомогти нам 

створити наш власний таблоїд? У нього мало не слина з рота потекла. Я 

відповів, що це, безумовно, варто перевірити. Він одразу ж зателефонував 

йому, і ми помчали туди. 

   Шведський став нашим третім таблоїдом. Невдовзі четвертим став 

угорський, 

   Коротше кажучи, довга історія: 

   За два роки наша маленька "видавнича імперія" розширилася з ДВОХ до 

ДЕСЯТИ таблоїдів! 

   Навіть професіонали дуже переоцінювали наші ресурси.  

   Щоб дійти до цього, треба було багато часу, зусиль і загострень... Треба 

було вирішити технічні проблеми... Подолати фінансові обмеження... Вбити 

драконів... (Добре, без драконів, я трохи переборщив). (Гаразд, ніяких 

драконів. Мабуть, я трохи захопився!) 

   Майте це на увазі: 

   Ми працювали з волонтерами... з різних країн... які розмовляли різними 

мовами... з різним рівнем володіння комп'ютером (як правило, дуже 

обмеженим, а то й зовсім відсутнім)... деякі з них навіть не мали 

комп'ютера на початку або грошей на його купівлю! 

      Проте, найбільші мої досягнення були в підпіллі. Добровольці з дуже 

обмеженими ресурсами і без професійної підготовки успішно протистояли 

будь-яким спробам режиму розгромити їх. Поразка тут означала не лише 

втрату прибутку. Вона означала втрату свободи. Більшість лідерів дисидентів, 

яких я знав, провели від п'яти до десяти років у в'язниці як політичні в'язні. 

   Після цього досягнення колега по роботі подарував мені маленьку дерев'яну 

чуму. Під малюнком чоловіка, який сидів за столом, були слова: 

  



Неможливе буде зроблено негайно. 

Чудеса відбуваються трохи довше. 
  

   Якими були ключові фактори цього успіху? 

   По-перше, наполегливість, сила волі і рішучість. (Іншими словами, ми були 

свинопасами!). 

   По-друге, оптимальне використання обмежених ресурсів, як людських, так і 

технічних. 

   По-третє, простота і стандартизація методології. 

   Ми здійснили вражаючий прорив. Ми були в процесі розширення нашого 

плацдарму. На жаль, розвиток технологій у поєднанні з іншими факторами 

призвів до консервації нашого таблоїдного видавництва. 

   Цю операцію можна швидко відновити, якщо і коли це буде потрібно! 

  

  

Знову в Європі 
  

У 1990-х роках я також здійснив кілька поїздок до Європи. Ось описи двох з 

них. 

  

  

Я став кінозіркою у Східному блоці 
  

   Це був період, коли комунізм у Східному блоці починав розвалюватися. 

Комуністи все ще правили у "Східній Німеччині", але їх контроль явно 

вислизав. 

   Це дійсно Центральна Німеччина. Чотирнадцять мільйонів німців були 

примусово вигнані з території, яка фактично є Східною Німеччиною. Три 

мільйони загинули в цьому процесі. Зараз більша частина Східної Німеччини 

окупована Польщею. Тимчасово. 

   Троє провідних дисидентів провели стратегічну нараду в одній з 

"безпечних" країн Західної Європи. Я був одним з них. Двоє інших - Тіс 

Крістоферсен і Міхаель Кюнен. 

   Моя пропозиція застала їх зненацька: 

   Послухайте, я вже відзняв своє інтерв'ю для телевізійної документальної 

групи. А якщо я продовжу інтерв'ю УСЕРЕДИНІ СХІДНОГО БЛОКУ? 

Наскільки великий ризик? 

   Я зіграв у цьому документальному фільмі значну роль. Пізніше він 

транслювався в кількох країнах. Наші прихильники та активісти були дуже 



вражені. 

   Вони поміркували і погодилися: так, там зараз все дуже хаотично. Я 

думаю, що ми зможемо це зробити! 

   Звісно, знімальній групі ця ідея теж сподобалася! 

   Вони знімали мене, коли я йшов пліч-о-пліч з іншими провідними 

дисидентами в очевидних місцях Східного блоку, таких як аеропорт Східного 

Берліну. Звичайно, я не знав, як вони будуть монтувати матеріал. Коли я 

пізніше побачив готовий документальний фільм, фонова музика змусила мене 

добряче посміятися. 

   Були поставлені додаткові запитання до інтерв'ю. Одне з них стосувалося 

повідомлення про проникнення до парламенту Європейського Союзу. 

Очевидно, що це було дуже делікатне питання. Для обох сторін! 

   Ми з    Міхаелем Кюненом проговорили цілу ніч. Ми завжди тісно 

координували свою діяльність у "легальному" та "нелегальному" секторах 

відповідно. Наша розмова була однією з найбільш пам'ятних подій у моєму 

житті. 

   Ми переховувалися в холодній квартирі Інго Хассельбаха. Пізніше він став 

відомим "перебіжчиком". Його брехня була використана для підкріплення 

брехливого "терористичного" звинувачення проти мене. Серед іншого, він 

стверджував, що я надіслав йому листа (!) з наказом здійснювати 

терористичну діяльність. Хоча його "піарник" стверджував, що буде свідчити 

проти мене, його так і не викликали як свідка. Останнє, що я чув, що він 

нібито проживає в США за програмою захисту свідків. 

   У всякому разі, все пройшло ідеально за планом. Обійшлося без жертв. 

Довгострокова вигода виявилася досить суттєвою. 

  

  

Я відвідую Хорватію 
  

   Війна спалахнула, коли колишні комуністичні режими-сателіти розпалися. 

Війна в Хорватії, зокрема, викликала великий ажіотаж серед дисидентів по 

обидва боки колишньої залізної завіси. Добровольці прибували з багатьох 

країн. Була сформована інтернаціональна бригада. Її очолив уродженець 

Хорватії, герой війни, який кілька років жив і працював у США. 

   З юридичних причин наша американська база і американські громадяни, які 

перебувають на ній, повинні були бути дуже обережними, щоб уникнути 

будь-якого втручання в чужу війну. Окрім журналістики, звичайно. 

   Природно, я припустив, що він говорить англійською. Але при зустрічі з 

ним я зрозумів, що помилявся! Нам довелося спілкуватися через перекладача. 

Цей перекладач, однак, також не знав англійської мови. Він ледве говорив 



німецькою і користувався старим словником часів Другої світової війни. 

   Ми отримували від цих волонтерів військові репортажі і навіть 

відеоматеріали. Ми публікували репортажі, а відеоматеріали передавали 

дружнім телеканалам. 

   Сюди входили розповіді про бойові дії з перших вуст. Також короткий опис 

понівеченого тіла на місці масового вбивства. Це видовище викликало у 

солдатів неабияку лють і сильне бажання напитися. 

   Якщо придивитися, то на одному з відеороликів можна було розгледіти 

танковий снаряд, що ледь не влучив у оператора! А ще там була велика 

"пляма від фарби". Насправді це були останки бідолахи, який підійшов надто 

близько до протитанкової міни. 

   Урядовий телеканал у нині розваленому Східному блоці, а саме Угорщині, 

вирішив вбити двох зайців одним пострілом. Якщо я правильно пам'ятаю, 

уряд формально все ще був "комуністичним"! Але на той час етнічна 

приналежність відігравала більшу роль, ніж ідеологія. Так, ніби хтось колись 

вірив у комуністичну ідеологію. 

   Початковий план передбачав проведення співбесіди зі мною на базі 

міжнародної бригади. Фактично, планувався повноцінний військовий огляд. З 

проходженням - переді мною як почесним гостем (!) - добре озброєних 

солдатів і навіть танків! 

   Затримка, спричинена державною бюрократією, зруйнувала цей план. 

Тижнем-двома раніше ми б змогли його здійснити! 

   Крістіан Малкочі порадив мені літати тільки приватними авіалініями, а не 

державними. Вважалося, що перші будуть менш схильні до політичного 

тиску з метою перенаправлення мого комерційного авіалайнера в іншу країну 

для мого захоплення! 

   Коли я нарешті приїхав, то одразу попрямував до центральної 

адміністративної будівлі бригади в столиці країни. Але його щойно зачинили. 

   В останню хвилину виникли політичні ускладнення. Комунізм справді 

вмирав, але він ще не був повністю мертвий і похований! Комуністична 

пропаганда змусила нервувати навіть новий антикомуністичний уряд. Вона 

заборонила будь-які подібні вистави. Вона навіть розформувала 

інтернаціональну бригаду. Війна була більш-менш закінчена. Було оголошено 

перемир'я, і очікувалося, що мирні переговори незабаром приведуть і до 

офіційного завершення війни. 

   Відбулася певна плутанина і затримка, перш ніж контакт було відновлено і 

розроблено новий план. 

   Я використав цей час для тривалих піших прогулянок столицею нової 

країни. Це було прекрасне місто. Люди були дуже порядними. Повій для 

обслуговування військ НАТО доводилося завозити з інших країн. Місцеві 



жінки, незважаючи на свою бідність, просто відмовлялися опускатися до 

такого. (Через війну податки становили 50%, пара туфель коштувала місячну 

зарплату). 

   Мій улюблений ресторан був захований у затопленому дворику. До нього 

можна було дістатися непомітним тунелем через навколишні будівлі. Коли я 

запитав, чому так мало гостей, мені відповіли, що це тому, що ні в кого немає 

грошей, щоб поїсти поза домом. В свій останній вечір я віддав останню 

місцеву валюту персоналу, включаючи офіціанток і кухарів. Коли я йшов, я 

озирнувся і побачив, що вони все ще стоять там. Вони махали мені на 

прощання з широкою посмішкою на обличчі. 

   Я зустрів свого старого друга. Він був офіцером бригади і досі з гордістю 

носив свій мундир. Цей француз був трохи військовим авантюристом. Він був 

в Іраку і здійснив наліт на штаб-квартиру політичної поліції у Східному 

блоці. Його водій загинув на цій війні від розриву РПГ. 

   Він розповів про свої пригоди, а також про пригоди інших членів бригади. 

  

   Один іноземний доброволець прибув на кордон без закордонного паспорта. 

Прикордонникам він пояснив, що хоче вступити до бригади і воювати за 

свою країну. Єдиним документом, що посвідчував його особу, був членський 

квиток НСДАП/АО! Прикордонники визнали його і пропустили через кордон. 

  

   Коли двоє добровольців, які не мали попередньої військової підготовки, 

прибули до передового табору, їм видали по гвинтівці і сказали: "У вас є дві 

години на те, щоб навчитися користуватися нею: У вас є півгодини, щоб 

навчитися нею користуватися. Саме в цей час ми очікуємо ворожого нападу. 

  

   Одне село було покинуте. Воно кишіло собаками, яких покинули господарі. 

Через кілька днів вони настільки зголодніли, що стали небезпечними. 

Довелося їх відстрілювати. 

  

   Ми несли службу на великокаліберному кулеметному посту на блокпосту. 

Було дуже спекотно. Хтось запропонував мені злетіти і пошукати 

прохолодних напоїв. За кілька кілометрів я перетнув вершину пагорба. Підо 

мною було море. Цивільні люди засмагали на пляжі так, ніби війни не 

існувало. Я знайшов прохолодні напої і повернувся на блокпост. Коли я 

повернувся, то дізнався, що сталася перестрілка. Один з наших був 

поранений. 

  

   Ми думали поїхати на море. Але це було надто далеко. До того ж, дорожні 

карти були нікудишні, бо на них не було вказано, які території окуповані 



якими арміями! 

   З пораненим чоловіком я познайомився у США за кілька років до цього. На 

щастя, його поранення не було небезпечним для життя. 

   У підсумку вийшло два окремих блоки зустрічей. Одна - між мною та 

знімальною групою іноземного телебачення. Вона включала в себе інтерв'ю 

на історичній пам'ятці. Друга серія зустрічей була між мною та окремими 

членами нині розформованого формування, в тому числі його колишнім 

командиром. Висвітлення цієї другої серії зустрічей у ЗМІ було суворо 

заборонено! 

   Це також включало мій візит на передову, де миротворчі війська НАТО 

розділили дві протиборчі армії. 

   Мій друг-француз, офіцер, все ще мав при собі військовий квиток. Він міг 

провести нас куди завгодно. З сумом він зауважив, що це посвідчення 

незабаром стане непотрібним. У всякому разі, він провів нас повз останній 

військовий блокпост між столицею і лінією фронту, який пролягав через 

чимале за розмірами місто. Начальник місцевої поліції відвів нас до свого 

управління. 

   Шеф показав на мене, а потім на вікно: Чоловік, який сидів у твоєму кріслі, 

був убитий минулого місяця снайпером. Куля влетіла в це вікно. Снайпер 

сидів у тих деревах. 

   Він зазначив, що солдати противника, як правило, не вбивають міліціонерів, 

навіть тих, хто перебуває на протилежному боці. 

   Потім запропонував взяти нас на фронт. Він напучував нас, щоб ми уважно 

стежили за його стежкою. Хтось, хто зійшов з неї, нещодавно підірвався на 

міні. Стежка вела крізь дірки у високих садових парканах і зруйновані 

будинки. Я підібрав кілька осколків мінометної міни на пам'ять. 

   Нарешті, до останньої вузької ґрунтової дороги та паркану, що відділяли 

нас від ворожої території, залишився рукою подати. По дорозі їхав 

бронетранспортер. Бліндаж і контрольно-пропускний пункт НАТО були 

всього за кілька метрів від нас. В полі зору були все ще зайняті ворожі 

військові казарми.  

    Після цього він відвіз нас додому, де познайомив зі своєю родиною. Ми 

пили домашній алкогольний напій, ймовірно, коньяк. 

   Його сім'я була чарівною. Було дивовижно бачити людей, які жили 

повсякденним життям прямо посеред поля бою. Він розповів нам, що тисячі 

(!) мінометних снарядів обрушилися на його місто протягом лише одного 

місяця. Зруйновані будинки часто були для їхніх власників символом цілого 

життя праці та мрій. 

   Коли я від'їжджав, я подумав, що це була дуже цікава і корисна поїздка. Але 

я все одно був розчарований тим, що пропустив свій особистий військовий 



парад! 

   "Лос-Анджелес Таймс" зателефонувала мені для інтерв'ю через кілька годин 

після мого повернення додому. Це інтерв'ю з'явилося на першій сторінці. 

  

* * * * * 

  

У 1995 році мені запропонували можливість, від якої я просто не міг 

відмовитися. Мої співробітники в Штатах працювали дуже добре, 

незважаючи на мою відсутність. Тож я в підсумку провів у Європі більше 

часу, ніж планував спочатку. 

 

 

 Розділ сьомий 

Моє викрадення 
  

  

Співпраця з урядом США 
  

   Американські та іноземні урядовці дуже тісно співпрацювали протягом 

тривалого періоду часу. Їхньою метою було обійти Першу поправку. Вони 

хотіли нейтралізувати американського дисидента, а саме мене, який став для 

них більмом на оці. 

    У мене є тисячі сторінок німецьких урядових документів, які це 

підтверджують. Я вважаю, що є достатньо доказів для офіційного 

розслідування. Але я не затаюю подих. 

   Про це я пояснював офіційному представнику Державного департаменту 

США віч-на-віч: Ми навіть знаємо імена принаймні деяких причетних до 

цього американських чиновників: Якщо ви лягаєте в ліжко з ворогами 

свободи слова, ми рано чи пізно про це дізнаємося. Вони все документують. 

Рано чи пізно хтось нам це зливає. Наш рух опору не зміг би протриматися 

так довго, якби у нас не було друзів у владі. - Чиновник виглядав 

стурбованим! 

    Справа не в мені чи моїх переконаннях. Йдеться про право кожного 

громадянина США на свободу слова тут, в Америці, без того, щоб іноземний 

уряд претендував на юрисдикцію. І без того, щоб американські урядовці 

спускали це з рук. Навіть допомагаючи цьому! 

   Примітка: І Німеччина, і Франція публічно заявили про свою юрисдикцію 



над американськими веб-сайтами на тій підставі, що вони є "доступними" в 

їхніх країнах! 

   Це загроза для всіх нас! 

  

  

Американські телефони прослуховуються іноземним 

урядом 
  
   Політична поліція Німеччини хотіла прослуховувати наші телефонні лінії 

всередині США. 

   Вона звернулася до колеги цього режиму в американському ЦРУ, але 

отримала відмову. Тоді він звернувся до колеги з Овального кабінету США з 

проханням втрутитися від його імені. Це прохання було задоволено. Їхній 

розвідці було наказано співпрацювати. 

   Але такого раніше ніхто не робив! Була ще проблема з технологією. Навіть 

коли цю технічну проблему вирішили, вони могли прослуховувати лише дві 

наші лінії в будь-який момент часу. Через кілька місяців це спостереження 

було припинено. Результати були надто мізерними. Озираючись назад, я 

вважаю, що ми повинні були використовувати його більше, ніж ми це 

зробили. 

   Звичайно, ми завжди виходили з того, що наші телефони прослуховуються. 

І ця інформація рано чи пізно потрапляла до іноземних урядів. 

   Все вищесказане було підтверджено, коли ми отримали велику кількість 

урядової документації. Це включало стенограму моєї телефонної розмови, 

яка фактично прослуховувалася. 

   Порівнюючи дати, очевидно, що це призвело до видачі ордеру на мій арешт. 

Іноземний уряд вважав, що мій приїзд до Європи був неминучим. Насправді 

це була неправдива інформація, навмисно викладена через розмову по лінії, 

яка, як ми знали, прослуховувалася. 

   На той час, коли я дійсно прибув до Європи наступного року, термін дії 

цього ордеру вже закінчився. Потрібен був новий ордер. Про це свідчать дати 

на обох ордерах. 

  

  

Операція "Атлантика" 1992-1995 
  
Німецький уряд створив спеціальну оперативну групу для боротьби з нашою 

організацією поіменно. Вона отримала назву "Операція "Атлантика". 

Достовірні джерела повідомляли, що вона підтримувала щотижневі 



контакти як з ФБР, так і з ЦРУ. 

  

  

Операція "Пожежні навчання 
  
   Я був вкрай стурбований тим, що під приводом тероризму можуть 

виникнути смертельні наслідки для особового складу з обох сторін. Для того, 

щоб розрядити обстановку, була спланована і проведена операція "Пожежні 

навчання". Я поїхав до Данії як приманка. Ворог заковтнув наживку і 

відвернув увагу від наших баз та інших співробітників. 

   Ця операція пройшла успішно. Втрати не перевищили очікуваних. Вони 

були прийнятними. Звичайно, це означало певний дискомфорт для людей, які 

безпосередньо постраждали. Я в підсумку провів чотири роки у в'язниці. Але 

найбільше я шкодую про непряму, відстрочену втрату двох моїх найближчих 

друзів і співробітників. Вони обидва зробили набагато більше, ніж їм 

належало, перш ніж піти з поля бою. Це те, що має значення. А не деталі. 

  

   Я щодня проводив стільки часу на телефоні, що відсутність моєї 

"балаканини" могла викликати тривогу. 

   Тому я розробив хитрий план. 

   Використовуючи прослуховуваний телефон, я зателефонував своєму колезі 

в інший штат. Сказав, що планую відвідати його місто і запитав, чи можу я 

зупинитися у нього. Він погодився. 

   Я поінформував співробітників про свої плани і вилетів. 

   По дорозі я зв'язався зі своїм майбутнім господарем і повідомив йому, що 

плани змінилися. Однак, якщо хтось подзвонить, він повинен сказати, що я в 

місті, але сказати, що я пішов кудись на вечір. Він погодився. 

   Потім я пересів на свій стикувальний рейс до Європи. 

   Я відчув полегшення, що мене не заарештували в аеропорту! Я вилетів в 

іншу країну і заляг на дно. 

   Коли мені доводилося спілкуватися з європейськими контактами, у мене 

складалося враження, що я все ще перебуваю в Америці. Я їм казав: Я 

відправляю кур'єра. Це новачок, який ще навчається. Я буду координувати 

вашу зустріч. Безпосередньо на зв'язок з вами новенький не вийде. 

   Я не хотів, щоб відома особа з'явилася в їхньому будинку, оскільки він, 

імовірно, перебував під спостереженням. Але мені потрібен був 

правдоподібний привід для цієї таємної діяльності. Люди, про яких йде мова, 

перебували в нібито "безпечній" країні, а саме в Данії. Вони не звикли до 

такого.  



   Ця координація працювала бездоганно до останніх п'яти хвилин. Потім на 

задньому плані почулася сирена європейської поліції. Європейський контакт 

здогадався, в чому справа. - "Кур'єром" виявився я! 

   На щастя, ми були досить близько, щоб зустрітися без подальших 

інцидентів. Я сів у машину, і ми поїхали. 

   Тепер я пояснив надзвичайні обставини. Звісно, спочатку мені не повірили. 

Важко було їх переконати. 

   Я використовував наступний приклад: 

  

   Ми працюємо на атомній електростанції. На стіні висить десять 

сигнальних лампочок. Якщо всі десять загоряться червоним кольором, 

реактор вибухне і загинуть мільйони людей. 

   Ми працюємо там вже десять років. Одного разу, і тільки одного разу, 

ОДИН з цих вогнів загорівся червоним кольором. Ми всі були абсолютно 

перелякані. Ми працювали несамовито, щоб вирішити проблему. Потім ми 

перевдягнулися в штани, вийшли на вулицю і страшенно напилися! 

   Сьогодні вранці я зайшов на завод і подивився на стіну. Я побачив ТРИ 

ЧЕРВОНІ ЛІХтарики! 

   ОСЬ НАСКІЛЬКИ СЕРЙОЗНА НАША СИТУАЦІЯ ЗАРАЗ!!! 

  

   Вони розуміли, що я говорю абсолютно серйозно... Але все одно не вірили, 

що я можу бути правий... Через 48 годин вони були приголомшені... Тому що 

тепер вони ЗНАЛИ, що я був абсолютно правий! 

  

  

Ось хронологія подій, що призвели до мого арешту в Данії та екстрадиції 

до Німеччини. (Це уривок з набагато ширшої хронології в кінці цієї 

книги). 

  

  

1993 
  

5 січня. Перший німецький "Запит про правову допомогу" (LAR) 

представлений уряду США. Прохання про проведення рейдів у США, 

вилучення списків та екстрадицію лідерів НСДАП/АО до Німеччини. Злочин: 

пропагандистська діяльність. 

  

19 травня. Кельнська зустріч урядовців США та ФРН. Представники США 

пропонують модифікацію ДРСМД. 

  



28 травня. Кримінальна поліція Німеччини (BKA) повідомляє про 

відсутність доказів зв'язку між матеріалами НСДАП/АО та насильством. 

  

21 червня. Друга ЛНР. Додаткове звинувачення: підбурювання до вбивства, 

ненавмисного вбивства, підпалу і нанесення тілесних ушкоджень. (Зверніть 

увагу на "пропозицію" США від 19 травня!) 

  

3 липня. Допит перебіжчика Гассельбаха. 

  

20 липня. Німецька політична поліція ("VS") неправдиво стверджує, що 

НСДАП/АО поширює комп'ютерні диски з інструкціями по виготовленню 

бомб. 

  

1 вересня. Міністерство закордонних справ Німеччини наголошує на 

важливості справи Лаука для свого посольства у Вашингтоні. 

  

26 вересня. Про це повідомляє The Sunday World-Herald (Омаха): "У 

минулому році канцлер Гельмут Коль зробив кілька спроб переконати 

американців, наскільки важливо зупинити або друк матеріалу, або його 

експорт", - заявила Ханнелоре Колер з Німецького інформаційного центру 

уряду ФРН в Нью-Йорку..." 

  

15 листопада. Німецько-американська зустріч. Американські офіційні особи 

пропонують можливе "терористичне" розслідування. 

  

24 листопада. Німецькі офіційні особи визнали вищезгаданий варіант 

тероризму. 

  

2-19 грудня. Ще три допити у справі Гассельбаха. 

  

22 грудня. Третій ЛАР. Тепер за ознакою тероризму. 

  

Грудень. Уряд ФРН офіційно звинувачує НСДАП/АО в "міжнародному 

тероризмі". 

  

Кінець 1993 року. Директор ФБР Фріх відвідує Німеччину. Благає німецьку 

владу про допомогу проти НСДАП/АО. 

  

  

1994 



  

1 березня. Прокурор просить президента БНД (ЦРУ Німеччини) допомогти з 

прослуховуванням, оскільки БКА не має обладнання. 

  

17 березня. Посольство США в Бонні передало німцям інформацію про 

Лаука. 

  

23 березня. БНД відмовляється від допомоги. Копія в канцелярію канцлера 

Гельмута Коля. 

  

31 травня. Три міністри - внутрішніх справ, юстиції та пошти - обговорюють 

прослуховування телефонних ліній НСДАП/АО в Америці. Ніколи раніше 

такого не робилося. Пілотний проект. 

  

Серпень-грудень. Прослуховування чотирьох, пізніше п'яти ліній 

НСДАП/АО. Але може прослуховувати лише дві лінії одночасно, отже, 

почергово. Скасовано через кілька місяців через слабкі результати. 

  

На зустрічі європейських міністрів внутрішніх справ Німеччина просить 

сусідів про допомогу у припиненні потоку матеріалів НСДАП/АО до ФРН. 

  

7 вересня. Уряд Німеччини видав ордер на арешт Лаука, дізнавшись, що він 

планує поїздку до Данії. 

  

28 листопада. Лінкольнська міська рада прийняла резолюцію про 

"вшанування" НСДАП/АО. 

  

Німецькі ЗМІ повідомляють, що уряд ФРН щомісяця звертається до уряду 

США з проханням про допомогу у боротьбі з НСДАП/АО. 

  

  

1995 
  

Розслідування ФБР проти Лаука за підозрою у зв'язках з терористами 

розпочало операцію НСДАП/АО "Пожежна тривога". 

  

6 березня. Німецький ордер на арешт Лаука поновлено. 

  

7 березня. Лаук повідомив журналісту CBS, що очікує, що його заарештують 

наступного тижня або близько того, але обіцяє передзвонити 5 березня, щоб 



за можливості перенести інтерв'ю на більш пізній термін. 

  

12 березня. Лаук прибув до Данії. 

  

15 березня. Лаук навмисно призначив інтерв'ю для CBS в Данії на наступний 

день, тобто в той самий день, коли законодавчі збори штату Небраска 

ухвалили декларацію, що засуджує НСДАП/АО. DNSB (датський союзник 

НСДАП/АО) також надсилає багато факсів до інших ЗМІ.  

  

16 березня. Телекомпанія CBS взяла інтерв'ю у Лаука в штаб-квартирі 

DNSB в Данії. Лаук заявив, що рейди і арешти неминучі, але НСДАП/АО 

готова, вона виживе і буде боротися далі.  

  

15 березня. Німеччина видала міжнародний ордер на арешт Лаука, якого 

розшукують у 20 країнах світу. 

  

17-20 березня. Націоналістичні телефонні інформаційні лінії в Гамбурзі та 

інших містах попереджають про неминучість рейдів проти одержувачів 

матеріалів НСДАП/АО. (Пізніше фракція "зелених" у Федеральному 

парламенті ініціює розслідування щодо проникнення НС в поліцію). 

  

20 березня. Лаука заарештовано в Данії за міжнародним ордером на арешт, 

виданим Німеччиною. (Про його арешт не повідомлялося в німецькій пресі 

до закінчення рейдів 23 березня.) Наступні чотири роки він провів у шести 

різних в'язницях в Данії та Німеччині. (Ці чотири роки описані в інших 

частинах цієї книги). 

  

23 березня. 800 міліціонерів провели обшуки в 60 будівлях, заявляють про 

велику перемогу в пресі. Насправді вилучено дуже мало матеріалів. Пізніше 

менше десятка маргінальних фігур були просто оштрафовані (не ув'язнені) за 

зберігання матеріалів НСДАП/АО. 

  

28 березня. Німеччина вимагає від Данії екстрадиції Лаука. 

  
28 березня. У звіті прокуратури йдеться про те, що НСДАП/АО є 

терористичною організацією, яка діє щонайменше в п'яти країнах: Німеччині, 

Австрії, Данії, Голландії та Іспанії. (Примітка: в той же день, що і запит на 

екстрадицію). 

  

4 травня. Міністр юстиції Данії видає наказ про екстрадицію Лаука. Лаук 



оскаржує його. 

  

6 червня. Місцевий суд Данії відхилив спробу Лаука заблокувати 

екстрадицію. Лаук подає апеляцію. [Це було закрите судове засідання. Наш 

адвокат попросив суддю відкрити це засідання для громадськості. Ніхто в залі 

суду не знав, що відбувалося в цей час: Озвірілий натовп намагався 

прорватися в будівлю! Лише відчайдушні зусилля міліції та наших 

прихильників зупинили їх біля вхідних дверей]. 

  

8 червня. У внутрішньому звіті БКА зазначається, що VS і ФБР недооцінили 

НСДАП/АО, про що свідчить продовження її діяльності через кілька місяців 

після арешту Лаука. 

  

23 червня. Регіональний суд Данії відхилив апеляцію Лаука. Лаук подає 

апеляцію до Верховного суду Данії.  

  

24 серпня. Верховний суд Данії схвалив екстрадицію Лаука до Німеччини. 

  

24 серпня. Лаук подав прохання про політичний притулок. Відхилено. 

  

1 вересня. Лаук подав заяву про надання притулку на гуманітарних 

підставах. Відмовлено. 

  

5 вересня. Лаук прилітає до Гамбурга на приватному літаку у супроводі 

півтора десятка данських поліцейських, після чого в броньованому лімузині 

доставляється до в'язниці IA. Наступного дня його переводять до в'язниці VI - 

відділення суворого режиму. 

  

  

Ув'язнення в Данії 
  

Roskilde 1995 
  

   Коли я вперше побачив свою кімнату, то був шокований. Перше, на що я 

звернув увагу - відсутність туалету! Тільки раковина. Це означало, що мені 

доведеться дзвонити в службу обслуговування номерів, коли я захочу 

скористатися загальним туалетом. (Будь-хто, хто мене хоч трохи знає, знає, 

що я несу повну нісенітницю. Тому мені дійсно потрібно часто користуватися 

туалетом!). 



   Друге, на що я звернув увагу, - це плакат, який, імовірно, залишив 

попередній гість. Мені стало дуже шкода дівчину. Вона була настільки бідна, 

що не могла дозволити собі ніякого одягу! Я почав було прибирати його, але 

потім передумав. Можливо, наступному гостю вона сподобається. Все-таки 

вона була гарненька. 

   Позитивним моментом було те, що там був невеликий тренажерний зал, 

тому я відновив заняття важкою атлетикою. 

   Цей готель був невеликим і затишним. Персонал і постояльці швидко 

здружилися. Іноді ми ходили ввечері один до одного в гості на кілька годин. 

Навіть піцу замовляли! 

   Один молодий хлопець мав прізвисько "пірат". Він походив з відомої 

родини. Так от, одного разу він подумав, що було б "прикольно" виграти 

безкоштовний відпочинок у закладі такого типу. Тож він здійснив 

нетрадиційне зняття коштів у фінансовій установі. Після чого просто сів на 

сходинки і став чекати, коли його підвезуть на халяву. З якихось дивних 

причин він невдовзі вирішив, що це не зовсім до його смаку. 

   Пізніше в іншому готелі я познайомився зі справжнім піратом! Він був 

засуджений за піратство. Коли я розповів про це Крістіану Ворчу, він одразу 

впізнав це ім'я. Він знав його з попереднього візиту в готель. Як же тісний 

світ! 

   Інший гість мав великий досвід подорожей Росією. Ми обмінялися 

порадами щодо подорожей. 

   Один із співробітників розповів мені кумедну історію. Кілька років тому 

один з гостей несподівано покинув готель, не сплативши рахунок. Через рік 

він повернувся в гості до іншого гостя, його впізнали і вмовили залишитися, 

поки він не заплатить. 

   В один особливий день я почув музику за вікном. Це була пісня опору! 

Хтось проїжджав повз мене на повній гучності, щоб я міг її почути. Ця 

уважність була зворушливою. 

  

  

Копенгаген 1995 р. 
  

   Цей готель був набагато більшим. Він був кращим у багатьох відношеннях, 

але в ньому все ще не було туалету. Коли ми, постояльці, виходили на ранкову 

прогулянку у велике подвір'я, то бачили на землі розірвані поліетиленові 

пакети з коричневою рідиною. Очевидно, викинуті вночі з вікон гостями зі 

слабким кишечником і чутливими носами. 

   Я тут познайомився з цікавим хлопцем. Він спеціалізувався на продуктовій 

лінійці, схожій на феєрверки. У нього було багато продажів на Близькому 



Сході. У нього були поради щодо подорожей у цей регіон, а також у 

Південно-Східну Азію. 

   З жахливого боку, цей готель колись був місцем страт. 

   На жаль, моє перебування тут тривало недовго. Мене перевезли на 

приватному літаку до наступного готелю. Дорогою мені запропонували пиво. 

Спочатку мені не дуже хотілося. Але потім змирився, бо подумав, що 

наступного разу не буде дуже скоро. Чомусь мені було трохи тривожно в 

цьому польоті. 

   Найгірше було те, що не було симпатичної стюардеси! Жодної стюардеси! 

Лише півдюжини чоловіків. Звичайно, це було велике розчарування. 

   Я помітив слабку охорону і зрозумів, що можу увірватися в кабіну і взяти 

верх над пілотом. На мить я піддався спокусі. Такий інцидент міг легко 

спровокувати міжнародний інцидент. Але я вирішив не робити цього. 

Називайте це марнославством або самолюбством. 

 

 

 Мій судовий процес у Верховному суді Данії щодо екстрадиції 
  

   Місцем дії цього ігрового шоу є данський аналог Верховного суду США. 

Цей суд має ухвалити рішення щодо запиту Німеччини про видачу 

американського газетного видавця, а саме мене. 

   "Прокурор" наполягає на екстрадиції. Він стверджує, що газета, про яку йде 

мова, періодично містить матеріали, що порушують законодавство цієї 

країни. 

   Сторона захисту наводить наступні аргументи: 

   По-перше, сумнівно, чи дійсно щось у газеті порушувало б данське 

законодавство. Навіть якби це було так, це не має значення, оскільки газета 

видається в США. Вона повністю легальна за американським законодавством 

і прямо захищена Першою поправкою до Конституції. 

   По-друге, національне законодавство забороняє екстрадицію, якщо 

покарання в країні призначення набагато суворіше, ніж у цій країні. У Данії 

такий вид "правопорушення" зазвичай карається лише штрафом. Найдовший 

термін тюремного ув'язнення, який коли-небудь призначався, становив два 

місяці. А от у Німеччині - п'ять років! 

   По-третє, національне та міжнародне право забороняє екстрадицію за 

політичними справами. Є прецедентний випадок. Чоловіка, якого 

звинувачували у причетності до вбивства президента Єгипту Анвара Садата, 

НЕ екстрадували. Верховний суд Данії відхилив запит на екстрадицію на тій 

підставі, що справа була "політичною". Справа, яка сьогодні розглядається 

Верховним судом Данії, дуже чітко носить суто політичний характер. Тому 



запит на екстрадицію має бути відхилений. 

   Хто виграє? 

   Верховний суд Данії ухвалив рішення на користь екстрадиції! Він 

стверджує, що справа "не є політичною"! 

   Основні засоби масової інформації в Данії нарікають на цю пародію. Воно 

свідчить про вразливість країни до тиску з боку іноземних урядів. 

   Чому так відбувається? 

   Данія перебуває під сильним тиском з боку Німеччини. Уряд США не 

робить НІЧОГО, щоб протистояти цьому тиску. Навпаки, урядовець США 

публічно заявляє про нейтралітет США! Це чіткий сигнал, що США не проти 

екстрадиції цього американського газетяра. Отже, Верховний Суд капітулює і 

приймає політичне рішення.   

   Це створює дуже небезпечний прецедент! Це загроза для КОЖНОГО 

американця! 

Ув'язнення в Німеччині 
  

Я був настільки популярним хлопцем, що всі місцеві готелі хотіли бачити 

мене своїм гостем! З 1995 по 1999 рік я провів свою державну оплачувану 

відпустку в чотирьох різних установах. 

  

  

Готель №1А - Підземелля 

Гамбург 1995 р. 
  

   Коли мій приватний літак приземлився, я був вражений прийомом. Кілька 

автомобілів чекали, щоб супроводжувати мене до моєї нової резиденції. Я 

їхав у броньованому лімузині. Заходи безпеки включали браслети. 

Спеціально для мене. Я була зворушена, хоча вони були не зовсім стильними 

і здавалися занадто тісними. 

   На противагу цьому, наступний готель став розчаруванням. Там було темно 

і похмуро. На щастя, я пробув там лише день або близько того. Пізніше я 

дізнався, що мій добрий товариш Крістіан Ворч також зупинявся там кілька 

років тому. У моєму колі друзів був жарт, що якби ми всі зібралися разом і 

порівняли свої враження, то, напевно, могли б написати книгу про кожен 

готель в країні. І навіть поставити їм рейтинг. 

  

  



 Готель №1Б - Готель "Транзит 

Гамбург 1995 р. 
  

   Хоча це була окрема будівля, цей тимчасовий або транзитний готель 

офіційно вважався частиною того ж готелю. Він, безумовно, був кращим за 

готель №1А, але не таким гарним, як перші два. Я пробув тут близько місяця. 

  

  

Готель №2 - максимальна безпека 

Гамбург 
  

   Це був один з найцікавіших готелів. Душова кімната в підвалі була 

катівнею. 

   Найголовніше: тут було найкраще харчування з усіх готелів! 

   Недоліком було погане опалення. 

   Знаючи, що я люблю тишу і спокій, мені надали окрему палату в крилі 

максимального спокою. Щодня по 23 години я проводив у своїй кімнаті, 

читав, писав, робив зарядку. 

   Щодня півтора десятка нас, особливих гостей цього крила, протягом години 

гуляли разом у гарному внутрішньому дворику. Звичайно, ми швидко 

здружилися. Коли в Римі... 

   Один із співробітників назвав нас "вершками" серед гостей. Нам було 

лестно! 

   В тому числі і мої товариші по походу: 

  

* Блеккі був торговцем спеціями з великим досвідом ведення бізнесу в 

Колумбії. В його розповідях американський Дикий Захід здавався недільною 

школою. Очевидно, він був добре знайомий з подорожами Південною 

Америкою. Наша діяльність мала багато спільного, незважаючи на різні 

товарні лінії. Дуже повчальним було порівняння "опозиції", а саме 

"правоохоронних органів"! 

  

* Один молодий чоловік був колекціонером рідкісних марок. Його агресивна 

техніка збирання ледь не вбила конкурента. Навіть куля в потилицю в упор не 

допомогла. Намагаючись бути корисними, старші і мудріші гості 

наголошували на важливості хоча б двох набоїв. 

  

* Торговець хутром збудував під своїм будинком своєрідне підземелля для 

певних "збочених" занять. Щось пішло не так. Результатом стала жахлива 



знахідка у бочці з кислотою. 

  

* Ще один хлопець був колишнім агентом комуністичної таємної поліції. 

Його домовленість про самогубство зі своєю дівчиною була успішною лише 

наполовину. Вона сховалася в багажнику його машини. Він сховався тут. 

  

* Інший старший чоловік люб'язно прийняв дуже заможного чоловіка на 

несподівану для нього відпустку. Потім він навіть запропонував допомогти 

родині чоловіка позбутися деякої гидоти, яка, як відомо, є джерелом усього 

зла.   

  

   Сумарна кількість смертельних непорозумінь була більшою, ніж кількість 

людей у нашому крилі. 

   Іноді в наше крило поміщали порушників правил дорожнього руху. Іноді їх 

насторожувала компанія, в якій вони перебували. Сміючись, один 

співробітник згадав, що його власна дружина теж була стурбована. Насправді 

все було абсолютно безпечно. На відміну від наброду в загальній масі 

населення, наша елітна група була інтелігентною і раціональною. До того ж, 

вбивати без поважної причини - і неввічливо, і поганий бізнес! 

   Наш буфетник жив у нашому крилі, але не гуляв і не мився з нами. Більшу 

частину свого життя він провів у готелях. Одна перерва між готелями тривала 

лише один день. Підла пані, яка його підібрала, очевидно, намагалася його 

зґвалтувати! Вона закинула його в озеро, а він закинув її назад в готель. 

   Одного разу до мене в кімнату несподівано завітав "помічник прокурора" зі 

своїм помічником. Він сказав, що шукає якогось листа. Він згадав, що бачив 

його раніше, але воно якимось чином проскочило через цензуру. (Йому не 

вдалося його знайти, пізніше я його знайшов і знищив). 

   Поки вони обшукували моє обширне листування, я подумувала про те, щоб 

перетягнути своє ліжко перед дверима, забарикадувавшись втрьох у своїй 

кімнаті. Тоді я планував йому все розповісти: Спочатку ти звинувачуєш мене 

в тому, що я "терорист". Потім по дурості даєте себе втягнути в цю халепу! 

Я можу легко допомогти вам довести вашу терористичну заяву... вбивши 

вас обох прямо тут і зараз! - Звісно, я цього не зроблю! 

   Провівши лише один рік у цьому розслаблюючому середовищі, я був 

розчарований, коли дізнався, що незабаром маю їхати. Інші гості втішали 

мене. 

  

  



Готель №3 - Розкішний готель 

Гамбург 1996 - 1997 
  

   Це був один з найкрасивіших готелів! У ньому навіть були гарні фрески зі 

старих добрих часів! Опалення також було сучасним, хоча сама будівля була 

старою. Я жив на другому поверсі, тому мав гарний вид на країну. Навіть 

вітряк! 

   Територія мала історичне значення. З мого вікна було видно останні будівлі 

старого концентраційного табору, що збереглися до наших днів. Він 

використовувався обома сторонами під час і після Другої світової війни. 

Звісно, не одночасно. Принаймні, не в однаковій якості. Вони по черзі грали 

роль гостей і господарів. Батько мого друга був гостем. 

   Особливо сподобався спортзал. Мушу зізнатися, що іноді я трохи пустував. 

Наприклад, я питав іншого хлопця, чи можу я подивитися, чи зможу я 

підняти таку ж вагу. Тоді я робив це однією рукою і робив вигляд, що 

розчарований тим, яким слабким я став на старості років. Одного разу мені 

стало цікаво, і я марно намагався підняти ту ж саму вагу ДВОМА руками. Так 

чи інакше, один з моїх приятелів, який займався важкою атлетикою, згодом 

теж з'явився в сусідньому готелі. 

   Коли максимальні навантаження на тренажерах ставали для мене 

занизькими, я просто переходив на виконання однієї і тієї ж вправи тільки 

однією рукою або тільки однією ногою. На той час я вже встиг зламати один 

тренажер і погнути сталевий прут на іншому. 

   Інші гості були чудовими хлопцями. Ніхто з них ніколи не завдавав мені 

клопоту. 

   Вперше за багато місяців у моїй кімнаті з'явилося гарне дзеркало і гарне 

світло над ним. Коли я вперше подивився в нього, то злякався, побачивши, 

що на мене дивиться потворний старий ховрах. Очевидно, в стіні була дірка. 

Я дивився на когось у сусідній кімнаті. Це все був розіграш! 

   Один з гостей підробляв офіціантом. Він розповів, що це чудове місце, де 

можна дуже дешево придбати дорогий годинник. Очевидно, деякі нові гості 

відчайдушно потребували фармацевтичних препаратів. 

   Через кілька місяців я почув, що мене збираються перевести в інший 

готель. Мені не хотілося звідси їхати. Але що тут скажеш. Це лише частина 

тягаря популярності. 

  

  



Готель №4 - Мій дім далеко від дому 

Гамбург 1997 - 1999 
  

   Перші два місяці перебування в цьому готелі були великим розчаруванням! 

Велика кімната в стилі казарми, повна шуму, диму і найгірших речей, 

негативно позначилася на моєму здоров'ї. 

   Старший співробітник шепнув мені, що менеджер готелю не був моїм 

великим шанувальником. Гадаю, він просто був незадоволений довгим 

очікуванням і зіграв на мені. 

   Коли я перебував у казармі, один колоритний сусід по кімнаті розповів 

наступний випадок: 

   Я знав, що цей покидьок мене зрадив, тому вирішив помститися. Зайшов 

до бару з пістолетом-кулеметом. Прицілився йому в коліно і розрядив всю 

обойму. Потім вставив ще одну обойму і розрядив її в інше коліно. Потім я 

поклав пістолет на стіл, сів і став чекати міліцію. Мій адвокат зазначив, що 

я явно цілився йому в ноги, тому це не було замахом на вбивство. 

Максимальний термін покарання - чотири роки. Я отримав ДВА. 

   На той момент, коли я почув ці слова, я відбував ЧОТИРИ роки покарання 

за видання газети! В Америці! 

   Я мав невелику розмову по душам з менеджером середньої ланки, який 

відповідав за моє крило. Коли я повідомив йому, що збираюся поіменно 

повідомити про нього і його колег своїм друзям, він побілішав! Я очікував 

помсти, але нічого не сталося ні того дня, ні наступного. 

   Потім до кімнати зайшов співробітник готелю і попросив мене пройти за 

ним. На мій подив, він повів мене в інше крило готелю. Коли я зайшов до 

кабінету завідувача цього крила, він мені сказав: Ви переїжджаєте в моє 

крило. Все, що ви попросите і що я можу зробити, я зроблю! 

   Що за хлопець! 

   Життя в цьому крилі було незрівнянно кращим, ніж у тій казармі! 

   Коли я там був, німецьке телебачення навіть знімало в цьому крилі сцену 

для детективного серіалу. 

   Пізніше мене перевели далі по коридору в новозбудовану прибудову з 

абсолютно новими чистими кімнатами. Навесні я завжди могла бачити, як на 

приватному подвір'ї прямо за моїм вікном цвіте маленьке деревце. Крім того, 

у мене був все той же приємний хлопець, завідувач відділення. 

   Протягом всієї відпустки я листувався з доброзичливцями по всьому світу. 

Я висловив свою вдячність, надіславши свої (зі смаком) оголені дитячі 

фотографії всім моїм подругам по листуванню. Я б поставив під своїм 

прізвищем заголовок "Секс-символ і бюрократ" замість звичного 



"Політичний в'язень". 

   Одного разу старший менеджер несподівано пригрозив вжити проти мене 

офіційних заходів. Чому? За те, що в листі до одного зі своїх адвокатів я 

назвав себе "політв'язнем". Він наполягав на тому, що режим не має 

політв'язнів, тому це твердження є наклепом! 

   Був вироблений компроміс. Він залишився цензором моїх публікацій, які 

завжди конфісковував. Але мій симпатичний хлопець, керівник крила, став 

цензором всієї моєї кореспонденції, яку він ніколи не конфісковував. 

   До речі, одна з публікацій належала групі допомоги в'язням. Ця ж група 

допомоги в'язням, яка пережила холодну війну, згодом була заборонена 

"демократичним" режимом після падіння комунізму!  

   У готелі мене відвідало багато друзів і симпатиків. Навіть капітан міліції у 

відставці! 

   Звичайно, моїми фаворитами були привабливі дівчата. Одного разу зі мною 

сиділо ТРИ з них. Їх звали Ліза, Уся і Бербель. Інші гості в кімнаті для 

побачень заздрили. Це, безумовно, тішило моє самолюбство. 

   Коли випадала нагода трохи поцілуватися в чек, я іноді прикидався 

дурником і цілував молоду дівчину в губи. (Без язика! Не мацати! Не хотів 

випробовувати долю. До того ж, ці дівчата були досить люб'язні, щоб 

відвідати мене і підняти мені настрій. Не хотілося піддавати їх жорстокому і 

незвичному покаранню). Вона трохи зніяковіє, але нічого не скаже. Іноді 

старість може мати свої переваги. 

   Я також був дуже радий нарешті познайомитися з Крістою. Цей добрий 

друг Кюнена також відігравав провідну роль у націоналістичній організації 

допомоги в'язням. 

   Тренажерним залом я тут не користувався. Але вправи робив у своїй 

кімнаті. Мій розпорядок дня включав один підхід по 150 віджимань, 1100 

присідань і 2500 глибоких згинань в колінах. 

   Пік моїх досягнень припав на кінець середини п'ятдесятих років, коли я 

віджимався по 300 разів за один підхід щодня. Я припинив займатися важкою 

атлетикою вже в середині п'ятдесятих. Я міг скрутити 150 фунтів. 

   Я також ставав на кінчики пальців ніг, витягав руки в сторони, 

горизонтально до підлоги, і стискав і розтискав кулак 14 000 разів. Тільки 

одна ця вправа займала 45 хвилин. Це не було проблемою. У мене було 

достатньо часу, щоб його вбити. Крім того, сильні пальці стануть в нагоді в 

ближньому бою і для скелелазіння. 

   Крім листування і фізичних вправ, я багато часу приділяв читанню. 

Переважно історію і теоретичну фізику для неспеціалістів. Мене 

захоплювали мікросвіт і макросвіт. Однією з загадок, над якою я працював, 

була кількість атомів у відомому Всесвіті. Кожного разу, коли я натрапляв на 



потенційно корисні числа в книзі, я запам'ятовував їх. Я робив всі обчислення 

в голові, щоб це не було занадто легко. Врешті-решт я дійшов до 10 в 70 

ступені.
th
 

   Ще однією проблемою, яка мене інтригувала, була можливість існування 

розумного життя на інших планетах. І, що ще важливіше, ймовірність будь-

якого осмисленого контакту з ними. 

   Зрештою, яка розумна і розсудлива форма життя захоче мати щось спільне з 

людиною? Якби я був на їхньому місці, я б точно не захотів. А ви? 

   Звичайно, я продовжував свої інші щоденні "розумові вправи". Легко 

відібрати у вас фізичне майно, але важче вкрасти те, що у вас в голові. (Мені 

все ж таки вдалося заховати деяку кількість валюти на кілька місяців). 

   На жаль, цьому раю на землі не судилося тривати довго! 

   В юності я і один з моїх братів випадково отруїлися. Він був у реанімації. 

Хоча він вижив, йому сказали, що довгострокові наслідки можуть колись його 

вбити. Так і сталося, коли він був середнього віку. Мій випадок був менш 

важким. Однак, коли я досяг того ж віку, що і він на момент його смерті, у 

мене раптом почали різко проявлятися ті ж симптоми! 

   Я боявся за своє життя! 

   Зрештою, мене відвезли в лікарню на аналізи. Коли прийшли результати, я 

прийшов до лікаря готелю, щоб почути вердикт. Вона довго дивилася на 

висновки. Мовчки. З дуже серйозним обличчям. Потім сказала мені дві речі: 

   Спочатку все було добре. 

   По-друге, вона офіційно рекомендувала моє дострокове звільнення за 

станом здоров'я. 

   Хм... 

   Однак керівництво готелю люб'язно дозволило мені все одно залишитися. 

Навіть наполягало на цьому. Адже у мене ще залишалося більше року 

належної мені відпустки. 

   У всякому разі, я подумав, що це може виявитися тією самою відпусткою, 

яка справді ніколи не закінчується. Тому я вчинив єдино логічно за тих 

обставин: 

   Написав останні прощальні листи своїм близьким... 

   Однак життя чи смерть не були для мене найбільшою проблемою. Я знав, 

що якщо я помру в державному готелі, мої колеги-дисиденти ніколи не 

повірять, що це не було вбивством. Це могло б спровокувати ескалацію і 

справжній тероризм. Це було останнє, чого я хотів!  

   Звісно, запам'яталася і наступна розмова, яка відбулася ще тоді, коли я 

перебував у крилі максимального комфорту готелю №4. 

   

Ви не залишите Німеччину живими! 



Sie werden Deutschland nicht lebend verlassen! 
  

   Він стоїть прямо переді мною. Дивиться мені в очі. Якусь мить я вивчаю 

обличчя людини, яка щойно вимовила ці слова. Мої пошуки будь-якої зачіпки 

прихованого сенсу марні. 

   Схоже, він не жартує! 

   Для мене було б честю, якби мені дозволили померти за справу фюрера! Я 

зухвало відстрілююся. (Es wäre eine Ehre für das Werk des Führers sterben zu 

dürfen! ) 

   Зараз він - той, хто явно здивований. 

   Справді? (Wirklich? ) 

   Звісно! (Natürlich! ) 

   Він виглядає розчарованим. Потім розвертається і виходить з кімнати. 

   Я розмірковую над двома питаннями: 

   Спочатку: Чи був він справді серйозним? Чи просто хороший актор? 

   Друге: Якщо і коли я постану перед своїми катами і знатиму, що до смерті 

залишилися лічені секунди, якими мають бути мої останні слова? 

   Всі ми колись помремо. Я хочу померти добре. Хочу, щоб моя смерть щось 

значила. Сподіваюся, навіть чогось досягти. Коли я приєднаюся до своїх 

предків, я хочу мати можливість високо підняти голову і дивитися їм в очі. 

  

  

Наслідки: 

Криміналізація та переслідування в США 
  

Але це ще не все! Після повернення до Америки уряд США оголошує 

мене "засудженим злочинцем" і намагається кинути до в'язниці! 
  

   Після мого засудження в 1976 році в Німеччині за мислезлочин я запитав 

свого американського адвоката, чи має це якісь правові наслідки в США. 

Мені відповіли, що ні. По-перше, це було іноземне засудження. По-друге, це 

було за діяльність, яка прямо захищена Першою поправкою. Пізніше я без 

проблем отримав дозвіл на зброю. 

   Коли я повернувся до Америки в 1999 році, термін дії мого старого дозволу 

на зброю закінчився. Тож я заповнив нову заяву. 

   Коли я прочитав питання про те, чи є я "судимим злочинцем", я згадав слова 

свого адвоката. Але все одно стало не по собі. "Трактування" можуть 

змінюватися і змінюються з часом. Але це було питання принципу. 



   Моя позиція була (і залишається) такою: Сказати політв'язню, що він 

"засуджений злочинець" - це все одно, що сказати жертві зґвалтування, що 

вона "повія", бо мала позашлюбні стосунки. Це обурливо! Це безчестя! Ще 

гірше, коли влада вимагає від жертви обмовити себе під загрозою 

звинувачення у неправдивих свідченнях та ув'язнення! 

   Я відповів на це питання: "Ні!". 

   Ось що сталося далі. 

  

Весна 1999 року. Федеральний уряд США оголошує мене "засудженим 

злочинцем" виключно на підставі моєї "німецької судимості" за легальне 

видання газети в Америці! Я починаю юридичну протидію. За справу 

береться Американський союз захисту громадянських свобод (ACLU). 

  
30 липня 1999 року. Місцевий суд відхиляє мою апеляцію на відмову у 

видачі дозволу на носіння зброї, але залишає питання щодо Першої поправки 

без відповіді. У статті на першій шпальті місцевої преси від 31 липня 

цитуються слова юрисконсульта поліції про те, що ця справа може дійти до 

Верховного Суду США. 

  

Інша справа дійшла до Верховного суду США через кілька років. Вона 

"вирішила" питання у позитивному сенсі. Однак це не обов'язково означає, 

що вона не може повторитися. Більше того, звинувачення у "лжесвідченні" 

можуть бути висунуті в будь-якому випадку! 

  
17 серпня 1999 року. ACLU звертається як до окружного суду округу 

Ланкастер, так і до Міністерства фінансів США. 

  
15 жовтня 1999 року. Районний суд відхиляє мою апеляцію з формальних 

причин. Дивно, але ні мене, ні мого адвоката навіть не повідомляють про це 

до наступного тижня. Адвокат ACLU починає підготовку іншої апеляції. 

  

4 листопада 1999 року. Дізнавшись про ордер на арешт, я з'явився в поліцію 

Лінкольна. Мені офіційно пред'явлено звинувачення у "лжесвідченні 

четвертого класу", що карається п'ятьма роками ув'язнення та/або штрафом у 

розмірі $10,000.00 за нерозголошення "засудження" у Німеччині за 

мислезлочин. Того ж дня мене звільнили під заставу. 

  

8 листопада 1999 року. Лінкольн Джорнал Стар друкує редакційну статтю, в 

якій критикує місцеву владу як "занадто агресивну" для порушення 

кримінальної справи до того, як будуть отримані задовільні відповіді на 



конституційні питання. 

  

4 грудня 2001 року. Через двадцять п'ять місяців після пред'явлення 

обвинувачення розпочався судовий процес над мною, який закінчився менш 

ніж за годину зняттям обвинувачення. 

  

   Важливо! Ця справа була закрита лише з ТЕХНІЧНИХ причин. НЕ на 

підставі Першої поправки! 

   За німецьким законодавством "правопорушення" є "проступком" і не тягне 

за собою втрату громадянських прав. (Пізніше поліція штату Небраска 

змінила формулювання в заяві, щоб обійти цю формальність. Тому 

засудження за "неправдиві свідчення" може бути можливим і сьогодні!) 

   За 20 тисяч доларів платників податків прокурор прилетів експертний 

юридичний перекладач, в послужному списку якого - робота в Управлінні 

спеціальних розслідувань Департаменту юстиції США. Його спеціалізація - 

"нацистські військові злочинці". Свого часу її керівником був подвійний 

громадянин США/Ізраїлю, який одночасно був шерифом в Ізраїлі! 

   Цей "експерт" не зміг чітко розрізнити, що таке злочин і що таке проступок! 

Лише моє знання німецького права та мови дозволило захисту вловити це. 

Після цього ми змусили "експерта" визнати свою неправоту. Це було життєво 

важливо для мого захисту. В іншому випадку засудження та апеляції аж до 

Верховного Суду США - і, можливо, ув'язнення під час всього цього (!) - були 

б імовірним результатом! 

   ACLU не міг мене захищати, оскільки ця справа була "кримінальною", а не 

"цивільною". У мене був державний захисник. Мені довелося самому зловити 

цю технічну помилку. Потім мені довелося неодноразово нагадувати йому 

про це, перш ніж він погодився, що це життєздатний аргумент. 

  

  

Загроза для всіх нас 
  

Уявіть собі наступний сценарій. 

  

   Уряд США відмовляє вам у праві голосувати або володіти вогнепальною 

зброєю на тій підставі, що ви є "засудженим злочинцем"... через засудження 

за проступок багато років тому в іншій країні за щось на кшталт 

зберігання християнської Біблії в мусульманській країні! 

   Або тому, що іноземному уряду не подобається ваш веб-сайт, який 

базується в США, він претендує на юрисдикцію і "засуджує" вас за 



"мислезлочин"! 

   Ах, так, і тому, що ви не вказали своє "засудження за тяжкий злочин" у заяві 

на отримання дозволу на зброю, вас заарештовано і звинувачено у 

"лжесвідченні за тяжкий злочин"!!! 

  
   Це може статися і з вами! Мій власний випадок це доводить! Юридично ці 

справи нічим не відрізняються від моєї. 

   Поєднайте це з останніми викриттями "Великого брата" і ми отримаємо 

один досить страшний сценарій! 

 

 

Розділ восьмий 

Нове тисячоліття 
  

   Після повернення до Америки я був задоволений прогресом, який був 

досягнутий за моєї відсутності. Тому я продовжував делегувати 

повноваження і приділяти значну частину свого часу іншим справам. 

   Одним з таких занять було наставництво. Я знаходив у цьому велике 

особисте задоволення. Ці молоді люди були набагато розумніші за мене в 

їхньому віці. Дехто з них досягне набагато більшого, ніж я. Все, що я міг 

зробити для їхнього розвитку, є моїм скромним дарунком нащадкам. 

   Згодом на зміну таблоїду прийшов малоформатний бюлетень. Потім на 

зміну бюлетеню прийшов веб-сайт. З іншого боку, книжкове видання вижило 

і навіть значно розширилося. На піку своєї діяльності, якраз перед великою 

рецесією, ми публікували близько 100 нових назв книг за один рік. 

  

  

60 000 000 відвідувань сайту 
  

   Найперший веб-сайт, який я створив (у січні 2000 року) і яким керував, був 

для нашої організації.  

   Спочатку я взагалі не дуже хотів потрапляти в цю сферу. У мене дуже мало 

здібностей до чогось технічного чи механічного. Але інші волонтери кинули 

м'яч, і мені довелося втрутитися. Подобається мені це чи ні. 

   Тому я неохоче почав досліджувати, як здобути хоча б мінімальний рівень 

навичок у цій сфері. 

   Мій найперший веб-сайт мав понад ДВА мільйони відвідувань у перший рік, 



ДЕСЯТЬ мільйонів відвідувань у другий рік і ДВАДЦЯТЬ мільйонів відвідувань 

у третій рік! Через кілька років він досяг піку в ШІСТНАДЦЯТЬ мільйонів 

відвідувань на рік! 

   Враховуючи цей величезний обсяг, пропускна здатність швидко 

перетворилася на велику проблему витрат. Тому ми дуже скоро стали 

"перепродавцем веб-сайтів". Таким чином, ми отримали оптові ціни на 

сервер. Ми купували акаунти веб-сайтів оптом, частину перепродували, 

частину дарували, а решту використовували для експериментів. 

   Через кілька років один з трьох найбільших серверів у США повідомив нам, 

що ми входимо до десятки їхніх найкращих реселерів веб-сайтів по всьому 

світу! 

   Звичайно, коли я вперше створив цей сайт, адепти дивилися на нього 

зверхньо. Дизайн був надто простий і невигадливий. Не вистачало якихось 

наворотів. Очевидно, що це робота дилетанта.  

   Це правда. Це була робота дилетанта. Вона була нетрадиційною за 

загальновизнаними стандартами. Але вона спрацювала! 

   Причин для такої конструкції було чотири: 

   По-перше, мій підхід як прямого маркетолога, а не комп'ютерного 

майстра чи звичайного дизайнера веб-сайтів. 

   Поширеною помилкою сьогодні є доручення створення та підтримки веб-

сайтів комп'ютерним майстрам або веб-дизайнерам. В результаті виходить 

сайт, який виглядає як витвір мистецтва, але не дає оптимальних результатів. 

   Найгірше те, що цей недолік часто не виправляється. Ніхто не помічає 

недоліку, адже сайт виглядає чудово! Як красива жінка, яка насправді є 

серійною вбивцею. Більшість дизайнерів сайтів - "художники". А не "вчені", 

як прямі маркетологи. Подумайте про це так: Ван Гог був великим 

художником, але чи найняли б ВИ його будувати міст? 

   По-друге, мої дослідження з пошукової оптимізації (SEO). 

   По-третє, простота і стандартизація методології, яка так добре 

спрацювала в роботі таблоїдів і не тільки. 

   По-четверте, дуже обмежена комп'ютерна грамотність власного персоналу. 

(Як правило, комп'ютерні гіки хочуть гратися з новітніми 

високотехнологічними іграшками. А не виконувати "нудну" роботу). 

   Ми витратили багато грошей на програму комп'ютерної анімації. Потім ми 

найняли професійного художника, який намалював обличчя відомих 

політиків у всьому світі. З них були створені комп'ютерні анімації, які 

висміювали їх. Це включало глав держав, які співали заборонені дисидентські 

пісні. 

   У якийсь момент ми створювали по дві нові анімації щодня для нашого 

сайту. По одній для кожної з двох наших основних мов. 



   Це мав бути лише перший етап набагато більш амбітного проекту. На жаль, 

згодом він був відкладений на полицю. І досі припадає пилом на цій полиці. 

Але не на смітнику. 

   Я найняв SEO-консультанта. 

   Не виконувати роботу самому, як це прийнято. А навчити мене. Щоб у 

майбутньому я міг сам виконувати це завдання. 

   Потім я створив ДЕСЯТЬ сайтів і експериментував з П'ЯТНАДЦЯТЬма 

пошуковими запитами. Щодня я відстежував і записував позицію в Google 

для кожного з них. Я робив це протягом МІСЯЦІВ.  Більшість з цих 

пошукових запитів незабаром з'явилися на першій сторінці, а ДЕЯКІ стали 

№1. 

   У випадку з кількома великими і важливими сайтами ми відстежували 

статистику сайту щодня. Пізніше я фіксував ці цифри, порівнював їх з 

доходами, аналізував співвідношення і прогнозував зростання трафіку і 

доходів. 

   Інтернет чимось схожий на поштове замовлення. За винятком того, що 

цифри після коми перенесені на кілька пробілів. У поштовому замовленні я 

звик до того, що справа від коми йшло всього три-чотири цифри. А для 

Інтернету - шість. 

   Найбільша проблема - це якість. Інтернет - це вуайєристичне медіа. У 

доінтернетні часи передплатники мали емоційний зв'язок зі своїм друкованим 

виданням. Це виражалося в конкретній підтримці у вигляді волонтерської 

роботи або пожертвувань. Цього, на жаль, не вистачає в кібер-світі. 

  стверджує Гітлер у "Майн кампф": Мета пропаганди - завоювати 

послідовників. Мета послідовників - вести пропаганду. 
   Але в Інтернеті панує вільне самозадоволення. Сперечатися на форумах або 

писати запальні коментарі - марна трата часу і сил. Усне слово, бажано віч-на-

віч, незрівнянно ефективніше. У цьому мене переконує практичний досвід, а 

також ретельний вимір та аналіз як відвідуваності веб-сайтів, так і 

традиційної поштової розсилки друкованих ЗМІ.      

  

  

Стара гвардія напоготові 
  

   Через три десятиліття після народження НСДАП/АО в 1972 році "легальна 

гілка" руху прийшла на зміну "нелегальній". Напівлегальні підпільні групи і 

легальна література прийшли на зміну підпільним осередкам і нелегальній 

літературі. Велику роль у цьому процесі відіграв і Інтернет. 

   Закордонна база перейшла до виконання другорядних допоміжних завдань. 



Це схоже на перехід від дійсної служби до статусу резерву, хоча ми є 

"політичними солдатами", а не солдатами звичайної військової служби. 

   Можливо, утиски влади колись змусять рух повернутися до підпільного 

опору старого зразка. Якщо так, то ворог свободи знайде нашу Стару гвардію 

дуже охочим і здатним "поставити йому синець під оком". Але ми не будемо 

"рубати йому голову". Ми залишимося ненасильницькими. 

   В якийсь момент, можливо, в далекому, можливо, в недалекому 

майбутньому, Стара Країна, сподіваюсь, що всі країни, знову проведе справді 

вільні вибори. Тоді падіння тиранів буде лише питанням часу. Тоді вільна 

країна зможе вершити правосуддя. Ані правосуддя, ані помста не входять в 

рамки нашого завдання. 

   Якщо і коли буде потрібно, дисиденти знову змінять тактику. Війська, що 

знаходяться в тилу, повернуться на фронт. Резервісти будуть призвані на 

дійсну службу. 

   Для мене було б ЧЕСТЬЮ, якщо б мені дозволили стати поруч з ними! 

  

  

Витяги зі ЗМІ 
   

   "Підпільна діяльність НСДАП/АО з відтворення фашистського ладу в 

Німеччині та Західній Європі черпає свою ефективність у боротьбі проти 

західноєвропейських сил державної безпеки з суворо конспіративної роботи. 

Як свідчить сама назва, молоді націонал-соціалісти борються за зняття 

заборони НСДАП та легалізацію їхньої методології, ідеології та політики, які 

мають підбурювальний, антинаціональний характер і пропагують расову 

ненависть. 

   "Подальші суворо конфіденційні матеріали про цю організацію, яка веде 

агітацію на широкому фронті через свою мережу осередків, дають 

впевненість у тому, що переважно молоді члени борються з терористами, які 

несуть відповідальність за спалення будинків біженців, напади на офіси лівих 

партій/організацій, іноземців та інші протиправні дії, такі як проникнення в 

житло", - зазначається у повідомленні. 

   "Шкоду, завдану НСДАП/АО, важко оцінити. Про те, що вона має бути 

значною, свідчать відносно великі терміни ув'язнення молодих активістів, 

якщо поліції вдається - що трапляється рідко - їх зловити, а також величезне 

розповсюдження пропагандистських матеріалів та регалій НСДАП, які 

наводнюють Західну Європу і спрямовуються з США. 

   "Довгий список активістів НСДАП/АО, які померли або покінчили життя 

самогубством, є найнадійнішим доказом того, що ці борці за націонал-



соціалістичну справу є найбільш загартованими і фанатичними 

послідовниками Гітлера". - Георг Крістіанс, "Святкове закриття Рейну" (стор. 

249)  

  

   "У спеціальній доповіді про німецьких неонацистів на початку цього року 

АДЛ назвала Лаука найнебезпечнішим пропагандистом руху. - Лос-Анджелес 

Таймс, 7 вересня 1993 року 

  

   "Зростання проблеми неонацизму в Німеччині, спорадичні спалахи 

насильства в Америці та нещодавня експансія Лаука на нові ринки ненависті 

в інших країнах викликали тривогу у відомствах, які займаються 

моніторингом екстремістської діяльності... 

   "Відомство (Відомство з охорони конституції Німеччини) стверджує, що 

Лаук є головним постачальником пропаганди для німецького нацистського 

підпілля... 

   "У минулому році канцлер Гельмут Коль зробив кілька спроб переконати 

американців, наскільки важливо зупинити або друк матеріалу, або його 

експорт", - заявила Ханнелоре Колер з Німецького інформаційного центру 

уряду ФРН в Нью-Йорку..." 

   "З Мідленда павутина контактів Лаука простягається по всій Європі та 

Північній і Південній Америці. Він постачає пропаганду, заохочення, 

керівництво, а в деяких випадках і гроші расистам на радикально-правих 

периферіях переважно білих країн... 

   "Намагаючись не пустити його в свою країну, німецька влада свого часу 

ув'язнила Лаука на чотири місяці. І заборонила в'їзд довічно. Але вони не 

припинили його діяльність. Після падіння Берлінської стіни їхня проблема - і 

німецька мережа Лаука - зросла. 

   "Більше того, за останні два роки Лаук розширив свою діяльність на понад 

30 країн світу. Його організація видає щоквартальники таблоїдного формату 

англійською, німецькою, шведською, датською, угорською, голландською, 

французькою, іспанською, португальською та італійською мовами. Він також 

надсилає долари США і німецькі марки в Росію для фінансування 

російськомовної газети, яка там друкується... 

   "За останній рік Лаук також активізував свою діяльність у США. Він 

спонсорує дві телепередачі на тему "білої влади" на загальнодоступних 

каналах 15 американських міст. 

   "Єврейська антидифамаційна ліга "Бнай Бріт", яка спостерігала за 

діяльністю Лаука протягом усієї його кар'єри, називає його расистом 

"світового класу", чия експансія викликає занепокоєння на міжнародному 

рівні. 



   "У нього є всі елементи для того, щоб бути важливим у світі ненависті, - 

сказав І. Роберт Вульфсон з Омахи, директор Рівнинного регіону 

Антидифамаційної ліги. Тобто, велика чисельність, добре фінансована 

операція, яка має міжнародний характер, досить витончене уявлення про свої 

цілі і тактику, а також засоби для того, щоб щось з цим зробити". 

   "Вольфсон прогнозує, що Лаук буде використовувати свої нові європейські 

та скандинавські плацдарми, щоб спробувати легітимізувати нацизм як 

політичний вибір на міжнародному рівні і посилити тиск на Німеччину з 

метою легалізації партії. 

   "Це збіг обставин, який робить такого хлопця, як він, набагато 

важливішим, ніж він був 20 років тому", - сказав Вулфсон... 

   "У більш ніж 200 кримінальних розслідуваннях 1992 року пропаганда 

Лаука була знайдена на місці злочину або під час обшуків за місцем 

проживання підозрюваних. 

   "Раз на три дні ми випускаємо або бульварну газету у професійному 

форматі, або телевізійне шоу", - сказав Лаук, - "плюс обробка поштових 

замовлень, факсів, інтерв'ю і т.д.".   

   "Його претензії підтримуються агентствами, які є його ворогами". - Sunday 

World-Herald (Омаха) 26 вересня 1993 року 

  

   "Німецькі неонацисти звернулися до американця, відомого як 

"фермерський фюрер", за інструкціями про те, як ухилятися від поліції і 

підривати будівлі, за словами високопоставленого нацистського перебіжчика. 

   "Американець Гері Лаук з Лінкольна, штат Небраска, відомий як 

найбільший у світі друкар неонацистської пропаганди... 

   "Я думаю, що це (звинувачення у причетності до насильства) є частиною 

кампанії німецького уряду", - сказав він. Вони роками намагаються поставити 

нас поза законом. Німецька концепція демократії дуже відрізняється від 

нашої. 

   "Німецькі офіційні особи, по суті, закликали придушити пропагандистську 

фабрику Лаука. 

   "Наприкінці минулого року Лаук був центральною темою обговорення в 

Бонні між директором ФБР Льюїсом Фріхом та його німецькими колегами. 

   "Німецькі чиновники звернулися до Фріха з проханням допомогти не 

допустити потрапляння матеріалів Лаука до Німеччини. 

   "Фріх висловив думку, що Сполучені Штати можуть зробити більше, якщо 

буде доведено, що Лаук був більше, ніж політичним пропагандистом. 

   "Існує досить тонка межа, коли людина може вийти за рамки простої 

свободи слова чи вираження поглядів і почати допомагати чи підбурювати 

(злочин у Німеччині)", - сказав він. 



   За словами колишнього неонациста Інго Хассельбаха, Лаук зробив саме 

це. У нещодавньому інтерв'ю Хассельбах стверджував, що Лаук став 

провідною фігурою в німецькому правому русі, не тільки закликаючи до 

тероризму, але й надаючи необхідні інструкції. 

   "Вплив Лаука значно зріс після того, як німецька влада заборонила кілька 

правих партій і змусила їхніх лідерів піти у підпілля", - сказав Хассельбах, 

який минулого року вийшов з правого руху через огиду до безглуздого 

насильства, яке він описав як "безглузде насильство". 

   "Хассельбах, який свого часу очолював найбільший берлінський 

контингент скінхедів, заявив, що Лаук закликав німецьких неонацистів 

боротися з урядовою забороною за допомогою терористичної кампанії. 

   "Він надіслав мені листа, в якому говорилося, що легальний шлях 

(досягнення політичних змін) провалився, і нам слід подумати про напади на 

єврейські установи... і про заявку (міської влади Берліна на проведення 

Олімпіади 2000 року)", - сказав Хассельбах. Разом з цим листом я отримав 

комп'ютерний диск (з документом під назвою "Збройний рух")". 

   "Лаук також надав групі детальні інструкції про те, як виготовляти бомби і 

де їх розміщувати для досягнення максимального ефекту, - сказав 

Хассельбах... 

   "Лаук назвав Гассельбаха зрадником справи і, можливо, інструментом 

німецьких спецслужб". - The Buffalo News, 13 лютого 1994 року 

  

   "Відкрито і абсолютно безперешкодно для влади він друкує понад 20 000 

примірників забороненої газети NS-Kampfruf кожні два місяці і 

контрабандою переправляє її до Німеччини. Він мільйонами виготовляє 

наклейки зі свастикою... 

   "На думку німецького відомства із захисту конституції, НСДАП Лаука є 

найважливішим постачальником фашистських видань для німецької 

нацистської сцени. За оцінками самого Гарі Рекса Лаука, 95% всієї 

правоекстремістської підпільної літератури надходить від нього. Він тоннами 

постачає друковану продукцію на територію Рейху. Пропагандистські 

матеріали з Лінкольна були пов'язані з 72 насильницькими злочинами тільки 

в 1992 році". - Журнал "Зюддойче Цайтунг", 4 березня 1994 року 

  

   "У Німеччині (директор ФБР) Фріх обговорить, як зупинити потік 

пропаганди, грошей - і, можливо, навіть воєнізованої допомоги - від 

американських груп білого расизму до німецьких неонацистів і скінхедів... 

   "За даними джерел у правоохоронних органах Німеччини, Фріх також 

обговорить можливість застосування законів про змову проти американців, 

які намагаються порушити німецьке законодавство, провозячи контрабанду 



нацистської контрабанди. 

   "Фрі зробить це головною темою своєї поїздки", - додав 

високопоставлений американський чиновник... 

   "ФБР вже має агентів у Німеччині для зв'язку з такими питаннями, як 

пограбування банків, організована злочинність, прослуховування телефонних 

розмов і зростання кількості комп'ютерних поштових скриньок, що зв'язують 

праві екстремістські угруповання по всьому світу". - ChicagoTribune, 27 

червня 1994 року 

  

   "Федеральна поліція Німеччини натякає на дії проти небраскинця Гері 

Лаука..." 

   "ФБР заявило, що розслідує одну резонансну справу, "засновану на 

зачіпках від німців". Фріх не назвав цю справу. 

   "Але Ганс-Людвіг Захерт, керівник Федеральної кримінальної поліції 

Німеччини, заявив на прес-конференції, що "Гері Лаук (з Небраски) з 1980-х 

років поширював у Німеччині пропаганду, войовничі, екстремістські листівки 

з полемічними текстами"... 

   "В інтерв'ю по дорозі до Берліна Фріх сказав, що ФБР, можливо, зможе 

легально надати німецькій поліції адреси, на які зі Сполучених Штатів 

надсилаються матеріали, що розпалюють ненависть. Це полегшило б 

вилучення матеріалів німецькою поліцією". - The Lincoln Star, 29 червня 1994 

року 

  

   "Але німецька влада мало що може зробити з жителем США Гері Лауком, 

якого Фріш назвав найбільшим постачальником пропаганди для німецьких 

неонацистів... 

   "На виставці, присвяченій екстремізму, Фріш заявив, що мав "інтенсивні 

переговори" з ФБР щодо Лаука. 

   "Вони (ФБР) вказують на те, що свобода слова є абсолютним правом у 

Сполучених Штатах і немає жодних шансів порушити проти нього судову 

справу", - сказав Фріш. 

   "Наш єдиний шанс - перехопити його. Але він (Лаук) не ставить зворотної 

адреси на конвертах, тому його важко виявити. Нам вдається конфіскувати 

деякі з них, але проходять величезні суми", - сказав Фріш". - The Lincoln Star, 

21 лютого 1995 року 

  

   "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". - 

Morgenposten 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 переживає 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 на майбутнє і впливає на нашу молодь". 

- Злий геній німецьких неонацистів у британському виданні "Рідерс 

Дайджест", вересень 1995 року 

  

   "Сам факт того, що NS KAMPFRUF продовжує з'являтися, свідчить про те, 

що наша широкомасштабна акція в березні, очевидно, не дала бажаного 

результату", - прокоментував офіційний представник поліції. Фахівці поліції 

скаржаться, що НСДАП/АО продовжує свою роботу в Лінкольні, штат 

Небраска, і що вона як і раніше поширює пропагандистські матеріали для 

німецької неонацистської сцени. - Offenbach Post, 10 жовтня 1995 року 

  

   "Судовий процес веде за кордон. Особливо американська НСДАП/АО 

розглядається як таємний уряд у вигнанні правих у Німеччині і, за даними 

Відомства з охорони конституції, "у всьому світі є найбільшим виробником і 

розповсюджувачем пропагандистських матеріалів НСДАП". - Зюддойче 

Цайтунг, 13 січня 1996 року 

  

   "Гарі "Рекс" Лаук, лідер "Небраски", відвідав Хассельбах. Лаук, напевно, 

найвпливовіший нацист у світі, і чи не єдиний реальний гравець, який може 

використовувати ім'я нацист. В Америці це легально. Він підтримує 

пропагандистськими матеріалами кожну значну нацистську організацію на 

землі і координує незліченну кількість терористичних осередків. (Зараз він 

перебуває під арештом у Німеччині, один з тих, проти кого Хассельбах буде 

давати свідчення). 

   "Гассельбах відкрив для себе нацистську сцену, яка була напрочуд 

великою і міцною, охоплювала весь світ, мала постійний грошовий потік, 

сильне історичне відчуття мети і надлишок зброї та досвіду. Коли через роки 



він розповів усе це поліції, йому навряд чи повірили. Наслідки його викриттів 

не вщухнуть ще багато років". - Спектр (Сполучене Королівство), 3 березня 

1996 року 

  

   "Центр Симона Візенталя зараховує його до "найнебезпечніших 

неонацистських терористів у світі"". - Гамбургер Моргенпост, 8 березня 1996 

року 

  

   "Розподіл NS KAMPFRUF був децентралізований задовго до арешту 

Лаука. Нелегальна структура НСДАП/АО всередині Німеччини залишилася 

майже повністю недоторканою". - die tageszeitung, 5 травня 1996 року 

  

   "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 Авраам 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 

головним розповсюджувачем". - Омаха Уорлд-Ворлд, 20 серпня 1996 року 

      

   "Під час арешту судді постановили вилучити десятки номерів газет 

НСДАП/АО різними мовами - всі вони були видані ПІСЛЯ арешту Герхарда 

Лаука і надіслані до його тюремної камери на знак солідарності. Лаук 

отримав письмове підтвердження цих вилучень і, таким чином, доказ 

невпинної діяльності НСДАП/АО. - die tageszeitung, 21 серпня 1996 року 

  

      "Німецька прокуратура стверджує, що Лаук протягом 20 років був 

головним постачальником неонацистської літератури, нарукавних пов'язок, 

прапорів, плакатів і відеоматеріалів до Німеччини". - The News Herald, 23 

серпня 1996 року 

  

   "43-річний Лаук побудував неонацистську видавничу імперію у своєму 

рідному місті Лінкольн, штат Небраска, захищений від переслідування 

Конституцією США". - Independent (Велика Британія), 23 серпня 1996 року 

  

   "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 своїх мемуарах "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" - The Dallas Morning Star, 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 протягом двадцяти років конспіративним шляхом 

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 

  

   "Кинувши виклик німецькому правосуддю, американський 

неонацистський лідер Гері Лаук вчора вийшов із зали суду в Гамбурзі, щоб 

почати відбувати чотирирічний термін ув'язнення за експорт расистської 

пропаганди... "Боротьба триває", - вигукнув він німецькою мовою, коли його 

виводили з зали суду. Ні націонал-соціалісти, ні комуністи ніколи не 

наважувалися викрасти американського громадянина". - Independent 

(Лондон), 23 серпня 1996 року   

  

   "Вирок ґрунтується на дуже сумнівній правовій базі. Обвинувачений був 

засуджений не за те, що він зробив, а лише за те, що він сказав через NS 

Kampfruf. Якби Лаука покарали за ввезення серпа і молота замість свастики, 

то його нинішні критики скаржилися б на цензуру". - die tageszeitung, 23 

серпня 1996 року 

  

   "Його екстрадиція, судовий розгляд і винесення обвинувального вироку 

розглядаються як такі, що створюють міжнародні правові прецеденти. Його 

арешт в Данії, яка має ліберальні закони щодо політичних матеріалів і 

порнографії, відбувся лише після сильного тиску з боку Німеччини і скарги 

на те, що він порушує данське законодавство про расові підбурювання. Хоча 

Лаук мовчав протягом більшої частини судового процесу, його адвокат Ганс-

Отто Зіг стверджував, що його не можна судити в Німеччині за публікацію 

матеріалів в Америці". -The Times (Великобританія), 23 серпня 1996 р. 

  

   "Це був перший випадок, коли Данія, яка має ліберальні закони в цій 

сфері, видала неонациста". - Берлінер Цайтунг, 23 серпня 1996 року 

  

   "В Омасі, штат Небраска, регіональний директор Антидифамаційної ліги 

заявив, що він задоволений вироком, але стурбований майбутнім. 

   "Це могло б додати йому статусу мученика, особливо в Європі, де його 

вплив найсильніший", - сказав Боб Вульфсон. Це додасть йому бойових 



шрамів і в певних колах йому це потрібно. Я не думаю, що візит до німецької 

тюремної системи зупинить його", - Ассошіейтед Прес, Гамбург, 23 серпня 

1996 р. 

  

   "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 цей вирок. Міністр внутрішніх справ 

Манфред Кантер заявив, що засудження "одного з лідерів міжнародного 

неонацизму і найбільшого розповсюджувача злісних расистських публікацій" 

було "відповідною 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. 

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 

  

   "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 Spotlight, 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 

  
 


