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Мій досвід роботи в 
Націонал-соціалістичне підпілля 

в Німеччині в 1970-х роках 
  

Герхард Лаук 
    
    

Частина перша: 
Підготовка до фронтового візиту 

  
По-перше, нікому не кажіть, що планується поїздка. 
  
По-друге, запам'ятовувати кожне прізвище та адресу.  Записувати їх надто 
небезпечно.  Список може потрапити до рук ворога.  (Номери телефонів не 
потрібні. Телефони можуть прослуховуватися). 
  
По-третє, пакуйте легкі речі.  Одна валіза для одягу.  Один портфель для 
решти.  Багаж може загубитися в дорозі.  (Зі мною таке не раз траплялося.) 
Або його навмисно кидають, щоб швидше втекти!  (Зі мною таке мало не 
траплялося не раз). 
  
Костюм для додаткових кишень.  Розподілити готівку по декількох кишенях.  
Піджак і штани.  І пояс для грошей. 
  
  

Частина друга: 
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Перший контакт 
  
Прилетіти в іншу європейську країну.  Швидко перетнути кордон з 
Німеччиною.  Відвідати контакти без попередження.  Просто постукати у 
двері ввечері або у вихідний день.  (Є велика ймовірність, що вони будуть 
вдома). 
  
Двері відчиняються.  На обличчі людини, що стоїть переді мною, здивований 
вираз.   
  
"Герхарде, я не знала, що ти в Німеччині!"  
  
"Так, це ідея". 
  
Дружина товариша готує їжу.      
  
Ми стали хорошими друзями.  Це стосується і його сім'ї. І його домашні 
тварини. 
  
Ми розробляємо простий код.  Тільки для нас двох.  І більше нікого.  І тому 
обмежений лише кількома ключовими поняттями.  Таких, як кодові імена і 
потенційні місця зустрічей.  Бо мені доведеться запам'ятати багато різних 
кодів.  (Для цього дуже корисні приватні жарти). 
  
Розмовляємо до ранку наступного дня.   Встигаємо поспати лише кілька 
годин.  Потім товариш їде на роботу.  А я їду на наступну зустріч. 
  
Перші кілька днів особливо інтенсивні.  Хочеться встигнути зробити якомога 
більше.  До того, як політична поліція зрозуміє, що я в країні.   
  
Минають тижні, а то й місяці.  Потім я виїжджаю з Німеччини.   
  
Хіба що отримаю запрошення, від якого просто не зможу відмовитися.  І 
оселитися в розкішному готелі.  Як гостя держави. 
  
  

Частина ІІІ: 
Перший візит на Батьківщину  

  
   Вересень 1972 року.  
   Я в аеропорту Нью-Йорка. Раптом оголошення в новинах: Загинула 
ізраїльська олімпійська команда!  (Природно, мені шкода палестинців). 
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   Наступного дня я вперше приїжджаю до Європи.  На залізничному вокзалі 
я чую, як хтось кличе мене по імені.  Я обертаюся і бачу привабливу молоду 
студентку, яку я знав у коледжі.  (Не в біблійному сенсі). 
   Перший товариш, якого я зустрічаю в Німеччині під час моєї першої 
поїздки, - старий есесівець.  Він втік з комуністичної зони, коли почув, що 
комуністи приїжджають заарештовувати його втретє. 
   Цього першого вечора ми гуляємо сільською стежкою.  Я нахиляюся.  Беру 
жменю землі прабатьківщини.  І цілую її.   
   Щоправда, не дуже смачно.  Неважливо.  Це символічний жест.   Від 
щирого серця.     
   На зворотному шляху до свого будинку він показує на яругу.  Ми повинні 
уникати цієї місцевості.  Кабан! 
   Його старовинне господарство скромне.  Флігель.  Єдине опалення - 
кухонна піч.   
   Коли ми сідаємо за перший обід, він з гордістю показує на свастики на 
тарілках і столовому приладді.  Оригінали Третього Рейху! 
   Пізніше він дарує мені оригінальну, власноруч пошиту нарукавну пов'язку 
СА.  Вона стає однією з моїх найдорожчих речей.  Разом з нашою сімейною 
Біблією.   І оригінальним німецьким MEIN KAMPF, подарованим мені 
американським товаришем.  (Він придбав її в букіністичному магазині в Нью
-Йорку за 10 доларів).  
   Протягом наступних кількох тижнів я відвідаю товаришів, розкиданих по 
всій Німеччині.  
   Коли ми дізнаємося, що товариша заарештовано, я знову вирушаю в далеку 
подорож, щоб повідомити товаришів (ми не довіряємо телефонам).  
(Телефону ми не довіряємо.) Під час цієї поїздки я переживаю, що мене 
можуть заарештувати.  Але цього не відбувається.  Я виконую це завдання і 
благополучно повертаюся до США. 
  
  

Частина IV: 
Власний досвід 

  
 Стукаю у двері квартири.  Відчиняє темноволосий чоловік.  Він 
посміхається.  Кладе руки мені на плечі.  І цілує мій чек. 
   Я вигукую: "Добре, що я знаю, що ви француз.   А то я б тобі врізав по 
носі!". 
   Ми обидва сміємося. 
   Потім знайомлюся з його дружиною.  І кота (кіт згодом краде з моєї валізи 
пару шкарпеток.  Її повертають під час мого наступного візиту). 
    Цей ветеран французької дивізії Ваффен-СС "Шарлемань" брав участь у 
битві за Берлін.  У нього багато цікавих історій! 
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    Після війни вступив до Французького іноземного легіону.  Воював в 
Алжирі.  Приєднався до повстання ОАС.   Втік до Німеччини.   
   Дзвонить телефон.  Він відповідає.  Коротка розмова.   
   Він пояснює:  "Це був товариш.  Зараз приїде поліція.  У нас є час допити 
цей келих вина.  Але потім треба йти".       
   Так і зробимо.  Потім йдемо до найближчої таверни.  Вона належить 
іншому товаришеві. Ми проводимо там кілька годин.  Наша розмова шокує 
іншого відвідувача.  Але ніхто не викликає поліцію. 
   Іншим разом він простягає мені невеличкий аркуш паперу.  На ньому якісь 
незвичні символи.  Він просить мене зберегти його.  Але не пояснює його 
значення.  А я не питаю.   
  
   Велика честь! Мене запрошують до будинку легендарного аса "Штуки" 
полковника Ганса-Ульріха Руделя. (Через півстоліття я все ще пам'ятаю 
адресу). 
   Рудель здійснив понад 2 000 бойових вильотів.  Знищив 500-600 танків.  
Потопив лінкор і крейсер.  Був найбільш нагородженим німецьким солдатом 
у Другій світовій війні.  (Гітлер мав спеціальну медаль, призначену тільки 
для нього). 
   Рудель залишився вірним націонал-соціалістом і після війни. 
   Коли я заходжу до нього додому, то бачу його медалі у вітрині на стіні. 
   Його маленький син хоче покататися на візку.  Я з радістю дам йому таку 
можливість.   
   Цей фанат Тарзана краде мою ручку і ховає її в клітку для хом'яків.  Але 
його мама знаходить її і повертає мені. 
   Коли ми з Руделем йдемо гірською стежкою, він запитує, чи не боюся я 
висоти.  Я спантеличений цим питанням.  Потім дивлюся в бік.  І бачу прямо 
за кущами стрімке урвище! 
   Каже, що іноді шкодує, що не має розкосих очей.  Бо японці більше 
поважають своїх солдатів. 
   Ми з Руделем погоджуємося, що Гітлер був занадто гуманним.  Він 
коментує: "Інакше ми б виграли війну". 
   У нього вдома ми п'ємо чай з його дружиною і тещею.  Усім вірним 
націонал-соціалістам! 
  
   Отто Ріхс передає мені примірник журналу "DER LANDSER".  У цьому 
номері розповідається про те, як він став одним з небагатьох солдатів-
строковиків, нагороджених Лицарським хрестом до Залізного хреста.   
   Один.  Поранений.  Заправляв пошкоджену протитанкову гармату.  Знищив 
десять російських танків.   
   Зараз працює таксистом.  Має домашнього удава.  І бере активну участь у 
націонал-соціалістичному русі.  
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   Виступаю з короткою промовою на зустрічі, в якій беруть участь 
націоналісти з кількох європейських країн. 
   За збігом обставин я зустрічаю інших учасників пізніше у великій пивній 
залі.  Один з них служить у післявоєнних німецьких Люфтваффе.  (Протягом 
наступних кількох років він надсилає нам пожертвування кожного разу, коли 
його підрозділ тренується в США). 
  Кілька з нас, серед яких є й іспанці, йдуть до Фельдгернхалле.  Ми стаємо 
на тому самому місці, де колись стояла меморіальна дошка мученикам 9 
листопада 1923 року.  Піднімаємо руки в гітлерівському салюті.   І 
заспіваємо "Брехню Хорста Весселя". 
   Люди, що проходять повз, посміхаються. 
  
   Три товариша хочуть заспівати пісню.  Але кожен знає свій текст.  Старий 
штурмовик знає націонал-соціалістичний текст.  Товариш, який втік з 
комуністичної зони, знає текст фольксдойче.  Я знаю текст Бундесверу.  (Я 
запам'ятав текст на звороті платівки).  
  
   Ми з товаришем сидимо за кухонним столом.  Дзвонять у двері.  Він іде до 
дверей і повертається з товаришем.  Ми сидимо втрьох за столом.  Товариш 
нас знайомить. 
   "Герхард, це мій друг Х. Він начальник поліції". 
   "Ікс, це Герхард Лаук.  Він голова НСДАП/АО". 
    Я здивований і шокований.  "Х" здивований не менше.   
   "Ікс" підстрибує.   
   І тисне мені руку! 
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Забави під свастикою 
  

Націонал-соціалістична діяльність має і світлі моменти! Пропонуємо 

вашій увазі уривок з брошури Герхарда Лаука "Розваги під свастикою". 
  

   Я був у Сент-Луїсі в гостях у місцевих товаришів. Йдучи вулицею, мій 

супутник звернув увагу на газетний кіоск, яким керує "старий єврей-

комуніст". 

   Звичайно, підійшовши ближче, я побачив відкрито розгорнуту партійну 

газету. Я запитав його: "Ви комуніст?". Він відповів: "Я антифашист". 

   "Ну, я бачу, що ви продаєте комуністичну газету. А націонал-соціалістичну 

газету ви теж продаєте?" (Звичайно, ні). 

   Я подивився йому в очі, посміхнувся і сказав: "До зустрічі біля печей!". 

   Коли ми з товаришем розвернулися і зі сміхом пішли геть, його 

"антифашистські" вигуки було чути ще досить довго. 

  

* * * * * 

  

   У двері постукали. Коли я відчинив, то побачив двох чоловіків у плащах. 

Вони представилися агентами ФБР і пред'явили свої значки. Ну, я вже давно 

очікував візиту ФБР... але не цього ранку. 

   Коли мене почали розпитувати про товариша, я просто сказав: "I cann kein 

Englisch" ("Я не знаю англійської"). ("Я не розмовляю англійською"). 

   Але це не спрацювало. Один відповів: "Das macht nichts aus. Ich kann 

Deutsch." ("Це не має значення. Я можу говорити німецькою"). 

   У подальшій розмові я нібито дав зрозуміти, що мене звуть "Отто 

Шміеркезе", і я думав, що людина, про яку йдеться, працює у "Franz Eher 

Verlag" [німецькому видавництві "Майн Кампф"]. Звичайно, я не знав адреси 

людини, яку вони розшукували. 

   Як тільки вони пішли, я накинув пальто і пішов до найближчого телефону-

автомату. Вони випадково проїжджали по кварталу і побачили, що я йду. 

Ніхто не помахав рукою. 

   А тепер найгірше. Дві симпатичні молоді дівчини, що йшли по тому ж 

тротуару, посміхнулися мені. Мій пульс прискорився при думці про те, що я з 

ними познайомлюся. На жаль, я вважав своїм обов'язком якнайшвидше 

дістатися до телефону-автомата (кілька кварталів звідси). Отже, дівчата 

втекли. Чорт забирай! 

   Коли я повернувся, сусідський хлопчик посміхнувся, підняв руку у вітанні 
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і привітав мене гучним "Хайль Гітлер!". 

   Цікаво, звідки він дізнався? 
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