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Мій досвід роботи в 

Націонал-соціалістичне підпілля 

у ФРН у 1970-х роках 
  

Герхард Лаук 
    

Продовження з попереднього випуску 

  

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

приносить посилку.  Мої колеги відправили її наземною поштою кілька 

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

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

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

проїжджав через залізничний вокзал у Магдебурзі в комуністичній зоні.   

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

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

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

тріпоче на вітрі, коли ми проїжджали через вокзал, який був повний людей.  

   Цей вид плакатів згодом використовується для проведення масштабної 

пропагандистської акції.  Їх розміщують на естакадах автобанів.  Ділянка 

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

  

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

що в новинах передають, що в Гамбурзі депортували американського 

націонал-соціаліста.  Я був у Гамбурзі кількома днями раніше.  Чи є тут 
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зв'язок? 

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

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

зник". 

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

"Гамбургер Моргенпост".   

   Я виступив з промовою на закритому зібранні.  Після офіційного закриття 

мітингу організатором я погодився сфотографуватися з кількома 

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

щоденній газеті. 

   Я консультуюся з адвокатом.  Він був одним із захисників на 

сумнозвісному Нюрнберзькому трибуналі. 

   Я все одно планую незабаром покинути Німеччину.  Але я хочу 

використати цю можливість.  Тому ми оголошуємо про мій намір виступити з 

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

оголошенні вказано місце і час.   

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

роблю касетний запис.  Цей запис буде відтворюватися на засіданні. 

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

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

охоронець більший за їхнього найбільшого колегу.  Мій хлопець 

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

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

погоджуюся.   

   У відділку поліції я показую їм свій квиток на літак.  Ісландські авіалінії.  З 

Люксембургу до Чикаго.  Виліт наступного ранку.  Я пояснюю, що вже 

перевірив усі варіанти перельоту.  Єдиний спосіб потрапити на цей рейс - це 

виїхати з Гамбурга поїздом за 45 хвилин.  Поліція супроводжує мене до 

залізничного вокзалу Гамбурга.  Поліцейський сідає зі мною в поїзд.   Але 

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

Гамбурга.   Відтоді я залишаюся сама.  

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

бюлетені західноберлінського відділення східноберлінської комуністичної 

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

Німеччині. 

  

   З пранням виникає складність, оскільки я рідко затримуюсь на одному 

місці. Моє рішення - підкуповувати дружин товаришів або мозельським 

вином, або фленсбурзьким ромом.  
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   Одного разу я намагаюся перевезти занадто багато.  І зламав петлю на 

валізі. 

  

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

нетерпінням чекаю другої ночі.   

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

проводити більше однієї ночі в одному і тому ж місці.   

   Звичайно, я дуже розчарований! 

  

   Іншим разом мене поселяють до старшої, але все ще привабливої жінки-

товариша.  Вона посміхається і запевняє, що не буде до мене чіплятися.  

   На жаль, я не можу відповісти, що я був би не проти. 

   Наступного дня ми відвідуємо вдову есесівця.  Вона дарує мені гарну 

повнокольорову фотографію Адольфа Гітлера.  Вона була вирізана з 

післявоєнної (!) німецької газети.  

  

   Коли я проходжу повз посольство Радянського Союзу в Східному Берліні, 

то одразу бачу, що його дуже добре охороняють.  Але мені вдається розклеїти 

наклейки за кілька кварталів від нього.   

   На зворотному шляху я наклеїв наклейку зі свастикою на бік поїзда, що 

рухався.  Всього в 25 сантиметрах (12 дюймах) від голови поліцейського 

комуністичної зони!  (Він дивиться в протилежному напрямку.) Я 

сфотографував наклейку на передньому плані і його формений кашкет на 

задньому плані. 

   На жаль, жодна з фотографій, які я робив у комуністичній зоні, не вийшла.  

(Я використовував дуже дешевий фотоапарат). 

   Інші фотографії в Західній зоні виходять непоганими.  На одній з них 

зображена наша наклейка зі свастикою на вході до консульства в 

комуністичній зоні (ДДР).    

   Ще одна наклейка зі свастикою прикрашає вхід до відділення міліції.   

   Наклейки зі свастикою часто розміщуються поверх комуністичних 

плакатів. 

   Наклеївши наклейку зі свастикою на вході до головного залізничного 

вокзалу Гамбурга, переходжу на іншу сторону вулиці.  Сідаю на лавку на 

автобусній зупинці.  І спостерігаю.  Незабаром зупиняється чоловік.  

Дивиться на наклейку зі свастикою.  Дістає блокнот.  І записує контактну 

адресу.  Через кілька тижнів в Лінкольн приходить запит.  Автор пише, що 

бачив на цьому місці одну з наших наклейок зі свастикою! 
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   Відвідую різдвяну вечірку обласного осередку націоналістичної політичної 

партії.   

   Один з гостей запитує мене: "Ви Герхард Лаук?".  

   Я відповідаю: "Я чув, що його депортували".   

   Товариші, що сидять поруч, посміхаються. 

   Один з них виходить на вулицю покурити.  Коли повертається, розповідає 

кумедну історію.   

   На порозі залу з'явився ще один товариш.  І сказав, що до нього приходила 

поліція.  Вони шукали Герхарда.   

   Цей новоприбулий товариш запитав іншого: "Ти не знаєш, де Герхард?". 

   Відповідь: "Так, він всередині.  П'є каву". 

   До речі, малолітній син цього товариша має ім'я "Адольф". 

  

   Зараз середина ночі.  Я міцно сплю.  Раптом мене будить гучний стукіт у 

двері.  І крик: "Поліція!" ("Поліція!"). 

   Я ледь чутно підслухав розмову.   

   Поліція знаходиться в кімнаті ПОСЕРЕДНЬОМУ з моєю.   

   Мабуть, мене розшукує поліція.  Вони просто помилилися кімнатою. 

   Прикидаю, що у мене є пару хвилин, щоб одягнутися і вилізти у вікно.  Без 

багажу.   

   На щастя, слабка розмова триває довше.  Я розумію, що поліція зайшла не 

в ту кімнату.  Вони шукали когось іншого.  Цього разу. 

    

   На вокзалі чую, як хтось вигукує моє прізвище.  І підозрюю, що це поліція.  

Тож я продовжую йти. До мене підбігає чоловік.  Усміхається.  Товариш! 

  

   Ми переслідуємо іншу машину.  Яка перевищує швидкість.  А отже, 

ризикує привернути увагу поліції. 

   Мій водій коментує:  "Іноді мені здається, що треба всіх розстріляти за 

некомпетентність.  А потім розстріляти себе за те, що розстріляв усіх наших 

товаришів". 

  

   Приходжу на збори однієї націоналістичної політичної партії.  І помічаю 

дуже красиву молоду жінку.   

   Товариш, який стоїть поруч, пропонує мені представитися.  Але мені треба 

їхати наступного дня.  Тож я пропоную йому це зробити.   Через багато років 

я випадково зустрічаю його.   І дізнаюся, що він одружився з нею! 

  

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



6 

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

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

  Інший співробітник супроводжує мене до моєї приватної кімнати.  Він 

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

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

про це в газеті". 

   Незабаром про мій зірковий статус дізнається весь персонал.   

   Звертайтеся до мене "герр Лаук". 

   Співробітники з інших крил готелю відвідують мене в моїй окремій 

кімнаті.   

   Пізніше мою кімнату прикрашав маленький прапор зі свастикою, 

надісланий товаришем з Аргентини. 

   Під час перебування я пишу невелику брошуру німецькою мовою про 

НСДАП/АО. 

   Через кілька місяців мене переводять в інший розкішний готель.  Тут 

персонал менш привітний.  У мене навіть забирають аргентинський 

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

   Цей готель пропонує спільну годину.  Всіх гостей запрошують у велику 

кімнату з телевізором.   

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

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

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

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

запитує: "Mord?" ("Вбивство?") 

   Я посміхаюся і хитаю головою.    

   Через 4,5 місяці моя відпустка добігає кінця.   

   Але спочатку - політичний суд.   

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

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

роблю цього.  

   Під час судового процесу мій адвокат характеризує мене як "цивілізовану 

центральноєвропейську людину, хоч і народжену в Америці". 

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

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

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

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

   Повернувшись до Небраски, я вперше пережив сінну лихоманку. 

   Лікування: віскі! 
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   Коли я відвідую підпільні камери, мене іноді запитують, чи знаю я ту чи 

іншу людину.  Я прикидаюся дурником.   

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

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

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

стільникової системи.  

   Іноді мене "застерігають" від іншої людини. 

   Іноді ОБИДВА людини застерігають мене від іншого! 

   Я вважаю, що це просто особистісний конфлікт. 

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

одного! 
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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". 
  

   Один знайомий сказав мені, що був досить роздратований, коли ФБР 
почало розпитувати родину, друзів, сусідів та роботодавців про його 
політику. 
   Тож він одягнув повну форму штурмовика, зайшов до кабінету агента, 
поклав ноги на його стіл і сказав: "Я чув, що ви питаєте про мене, 
(видалено). Що ти хочеш знати?" 
  

* * * * * 
  
   Товариші вже давно зрозуміли, що не варто залишати на ніч свої машини 
перед партійним штабом. Але не всі сторонні знали про це. А опозиція, 
мабуть, недооцінила нашу розвідку. 
   Однієї ночі по штабу пролунав звичний крик: "Вогонь!" 
   Насправді, пожежа була ззовні будівлі. Тридцятифутове полум'я виривалося 
з фургона, припаркованого безпосередньо перед нашим штабом. 
   Але це був НЕ наш автомобіль! Червоні вирішили, що він належить нам, і 
спалили його. 
   Ми насолоджувалися візуальним видовищем і водночас співчували 
справжньому власнику. Звичайно, не обійшлося і без гумору в цій ситуації. 
Хтось пожартував: "Кому зефіру?". 
  

* * * * * 
  
   Мій друг, Гуннар, прогулювався набережною Кіля. До нього підійшов 
комуніст і спробував продати комуністичну газету. 
   Він не любив, коли йому заважали під час прогулянки, а тим більше - 
червоні. Тож він просто викинув комуняку - газети і все інше - в гавань! 
   Глядачі зааплодували... і він продовжив свою прогулянку. 
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