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ГІТЛЕР – ЛЮДИНА, ФЮРЕР, ТИРАН У ПОРІВНЯННІ…

 У статті аналізується психологічний портрет А. Гітлера у 
порівнянні з Й. Сталіним, простежується вплив його характеру 
на прийняття політичних рішень та розвиток Німеччини у роки 
нацистської диктатури.
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Тавровані клеймом Каїна
Недавно мені потрапила до рук книга Ернста Ханфш тангля, 

особистого прес-секретаря Гітлера, заголовок якої суперечливий 
сам по собі: “Мій друг Адольф, мій ворог Гітлер”. Автор, раціональ-
ний і критичний спостерігач людського довкілля, що вірив у загаль-
ноприйняті моральні чесноти, довгі роки (1922-1937) був поряд з 
головним персонажем і навіть прагнув впливати на людину, в якій 
геніальне уживалося з найгіршими людськими інстинктами, пере-
вага яких за обставин підняття на вершину влади трансформува-
лася в один із чинників планетарної катастрофи. Про Гітлера пи-
сати непросто. Він постає суб’єктом, що вислизає з кінчика пера, 
розмивається, мімікрує, причиною чого бачиться полярність його 
вчинків, які не узгоджуються зі здоровим глуздом. Заглиблюючись 
у книгу, переконуєшся, що Ханфштангль дійсно шанував Адольфа 
і відчував глибоку відразу до Гітлера, метався між дружбою з од-
ним і ненавистю до другого. Шукав відповідь на питання, що фор-
мувало діаметрально протилежні сприйняття цієї непересічної осо-
би. Де витоки суперечливого людського єства? Чи вони для колиш-
нього солдата Першої світової лише в поразці 1918 року, через яку 
Німеччина шукала шляхи виходу з поверсальської ситуації, в дра-
мі якої плодилися авантюристи, що піймали хвилю настрою на-
ції, яка програла війну, і підводили під неї зловісні ідеї і цілі, реалі-
зація яких стала катастрофою, насамперед, для самої Німеччини. 
Чи вони у життєвих невдачах Гітлера; у фізичних комплексах, від 
яких він страждав; у відсутності достатньо якісної освіти; у впли-
ві безвідповідального оточення; безпросвітному дитинстві й юнос-
ті, де головною проблемою був пошук шматка хліба, а всі стосун-
ки будувалися на кулакові? І націонал-соціаліст Гітлер, і більшовик 
Сталін тут належали до одного і того ж соціального стану. 

Виправдовуючись за свої довголітні зв’язки з нацистами, ав-
тор стверджує, що багатьох знаних і розумних людей Німеччини 
повірити в Гітлера змусив страх перед комуністами. Гінденбург і 
німецькі праві, посадивши в 1933 р. Гітлера в канцлерське крісло, 
міркували використати його проти комуністів. Проте результат 
виявився протилежним. У своїх цілях він використав їх. Розумні 
не прийняли Гітлера, але вірні традиціям німецького порядку слу-
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жили йому. Поміркованим приручити Гітлера не вдалося, і вони 
отримали тигра в клітці. У боротьбі з таким збоченням як кому-
нізм, німецьке суспільство отримало не менш жахливе – нацизм.

Художник, що не відбувся, Гітлер і семінарист, що недовчився, 
Сталін, не вкладаються ні в схему стандартної пересічної людини, 
ні в образ людини-генія. Обидва прокляті своїми народами. Обидва 
знищували своїх суперників. Для звинувачення годилося все. Їх по-
давали гомосексуалістами, шпигунами іноземних держав тощо. На 
рахунку обох мільйони жертв. Як масовий вбивця, Сталін займає 
перше місце в Книзі рекордів Гіннеса (не менше 50 млн. осіб). Для 
обох суттєву роль у формуванні особистості зіграла низка компо-
нентів, що злилися воєдино. Серед них складне й важке дитинство 
та юність (поневіряння, пошуки роботи, самих себе). Це характер-
но і для Гітлера/Шікльгрубера, і для Сталіна/Джугашвілі. В обох в 
інтелектуальному арсеналі низька освіта, що не сприяло вироблен-
ню прагматично здорових поглядів на життя, суспільство і людей; 
оточення, здатне підсипати негатив у вогонь образи невдахи; час, 
який сприяв видряпуванню таких людей на вершину влади (пораз-
ка у війні й революція); велике бажання організовувати суспільний 
конфлікт і бути над ним, вирішуючи його лише на користь своєї не-
погрішності. І Сталін, і Гітлер відповідали таким параметрам пове-
дінкового характеру. І той, і другий лихою долею висунувся в кате-
горію злих геніїв – точніше недобрих злих духів у людській подобі. 
Бо звичайний геній, створений для добра і суспільної користі, ні на 
що особливе не претендує. Злі ж спрямовують свою енергію на пом-
сту всьому світу, всім, хто в їх уявленні причетний до їхніх поневі-
рянь і страждань. Але з їх піднесенням на вершину влади покаран-
ня уявних винуватців уже слідує на масштабному державному рів-
ні і не виглядає як помста тирана за своє потаємне, а як прагнення 
нації-народу здійснити першу й необхідну для неї історичну місію: 
у Гітлера – знищення євреїв і комуністів, у Сталіна – ворогів народу, 
експлуататорів, контрреволюціонерів. Сталін як учень Леніна вва-
жав, що все життя можна розписати за схемою і отримати бажаний 
результат. Згадаймо подорож 1917 р. з Швейцарії до Швеції Леніна 
з 30 соратниками і 50 млн. марок, виданих Німеччиною на рево-
люцію. Однак незламна єдність революціонерів несподівано дала 
тріщину. Їх пересварив вагонний туалет. Як вийшов зі становища 
Ленін? Виписав і вручив усім талони, в яких зазначався час відвіду-
вання кожним туалету. Потім в СРСР все так і вирішувалось, по-
більшовицьки. Для нацистських авантюристів теж головним було 
розписати, що і коли, а потім усе піде, як по маслу. Обидва прагнули 
до володіння світом. Нацисти марширували під рефрен: “Сьогодні 
нам належить Німеччина, а завтра весь світ”. Кінцева зупинка біль-
шовиків була там само. Вони співали: “По всем океанам и странам 
развеем мы алое знамя труда”. 

Абераційна особа
Ханфштангль зізнається, що його спроби позитивно вплива-

ти на Гітлера закінчувалися невдало, й одомашнити “цю незви-
чайну істоту” так і не вдалося. Усі зусилля наштовхувалися на 
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глибоко заховані й недоступні для стороннього вузли суперечнос-
тей, в іскрах зіткнення яких існував він сам у гримасах і корчах. 
У ньому водночас уживалися фантастична енергія й однобокість 
обивателя. Це проявлялося достоту у всьому. Людина з музичним 
талантом одночасно відчувала абсолютну відразу до танців. Був 
самітнім вовком і лише завдяки своєму ораторському дару під-
носився над всіма групами найближчого оточення. Не був люди-
ною, яка довго могла засиджуватися, і водночас був безнадійно 
непунктуальним і необов’язковим. Призначав зустрічі і не прихо-
див на них. Не уявляв собі, що таке іноземна преса. Уникав зу-
стрічей з іноземцями і закордонними журналістами, оскільки не 
знав, про що з ними можна говорити. Почував себе з ними не-
впевнено, особливо, коли зустрічався з людиною, рівною йому за 
політичними здібностями. Страждав антиофіцерським комплек-
сом (щось виніс з війни, щось додав “пивний путч” 1923 р.).

Риси характеру, сформовані в дитинстві та юності, доповне-
ні “винятковим окопним досвідом”, що визначив патологічну на-
пористість наступної кар’єри, наклали глибокий відбиток на всю 
його майбутню діяльність. “Йому не давала спокою доля загиблих 
і скалічених товаришів, як і усвідомлення великих жертв нім-
ців, які, проте, призвели їх до поразки, і він вирішив помстити-
ся за їх смерть; осоромити тих, хто переміг німців, змусити їх зно-
ву бути гордими, вищими, повними ненависті, нещадними у пом-
сті і тим зачепив чутливі струни в мільйонах поранених німець-
ких сердець”, – пише в “Истории Европы” Н. Девіс. Гітлер був не-
звичайною людиною і “це стало його хрестом на все життя”, “душа 
Гітлера була глибокою рікою. Ніколи не можна було передбачити, 
коли щось всмоктане нею випливе на поверхню знову”. Це було ха-
рактерним і для Сталіна. Він теж був непередбачуваним, що три-
мало в напруженні найближче оточення, а відтак усіх, усю країну. 

Як садист і мазохіст, чоловік-імпотент (в медичному розумін-
ні слова) з величезною нервовою енергією, Гітлер потребував яко-
гось зняття напруження свого внутрішнього комплексу боязні фі-
зичних стосунків з протилежною статтю. Його реакція на аудито-
рію була абсолютною копією сексуального збудження. Енергія, яка 
не знаходила нормального виходу, компенсувалася шаленим праг-
ненням до домінування у сфері політики, підкоренні собі мас, ста-
ла виражатися винятково в жорстокості й дикості, виявлялася спо-
чатку в підпорядкуванні оточуючих, потім країни, потім Європи… 
Німеччині і всьому світу ще належало постраждати від того, що у 
Гітлера психологічні проблеми подібного типу людей розрослися до 
демонічних масштабів. Рушійною силою його жадоби влади була 
гіперкомпенсація комплексу неповноцінності імпотента-онаніста. 

Але й був інший бік цієї незвичайної медалі у людській по-
добі. Великі здібності породжували таку ж енергію. Однак, як і 
в багатьох неосвічених людей, у нього був комплекс, коли люди-
на вважає, що їй не треба чому-небудь вчитися. Гітлер мав сер-
йозні прогалини в знаннях, яких фундаментально так ніколи й не 
розширив. Хоча й був ненаситним читачем, особливо книг з істо-
рії про Фрідріха Великого, який завжди був його історичним ге-
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роєм, і Французьку революцію. Коли прийшов до влади, його по-
літичним кумиром став Наполеон. Однак мислив лише масшта-
бами Європи і недооцінював США, які для нього починалися й 
закінчувалися “купкою мільйонерів, королевами краси, дурною 
музикою і Голівудом”. Чи не тут відгадка масштабного проко-
лу з оголошенням війни США після Перл-Харбора? Пропозицію 
Ханфштангля відвідати і познайомитися з США категорично не 
приймав. “Звідси, де я сиджу, – говорив він, – я бачу Америку на-
багато краще, ніж ви коли-небудь її знали”. Шукав в історії те, що 
відповідало його світоглядним уявленням, у тому числі й виправ-
дання своїм діям. Його приваблювала, зокрема, успішна “нещад-
ність британського короля Генріха VІІІ, який боровся з папою, 
зміцнював свою владу і підняв династію Тюдорів”. Не буде надто 
дивним бачити в цьому прагненні страшні комплекси, які потім 
приведуть до Дахау, Освєнціма і Майданека, що підтверджувало 
його переконаність у дієвості жорстокої сили і насильств1. Після 
прочитання в юності Historische Charakterbilder А.В. Грубе його 
таємним ідолом став Перикл. Рада архонтів, яку той розігнав, на 
думку Гітлера, представляла собою “зіпсовані буржуазні сили”. 

У роздвоєному сум’ятті душі, наповненої ненавистю до інших, 
не таких у фізичному сенсі, у своїх мстивих діях він вибирав зло. 
Опираючись добру, вбирав в себе той негатив, яким напихало його 
оточення. Як і Сталін, теж завжди супроводжуваний тінню самот-
ності і підозрілим, з його погляду, ним же затребуваним оточен-
ням, боявся, що його отруять. Ця, начебто достатньо інтелігентна 
особа, володіла досить гострим розумом, який, внаслідок низки ві-
домих обставин фізичного, морального і життєво-практичного ха-
рактеру, був спрямований на творення зла. До визнання як ліде-
ра національного рівня і один, і другий піднявся за умов “смутного 
часу”: Гітлер наприкінці 1931 р., Сталін – 1929 р. Обидва були тво-
ріннями однієї і тієї ж епохи суспільної невпевненості.

Оратор і пропагандист
Найбільшим козирем Гітлера був його голос і винятковий 

вплив, який він, як оратор, здійснював на слухачів. У ранні роки 
він володів голосом, мовою й аудиторією так, як це не вдавало-
ся ніколи нікому. Фронтовик Першої світової, він міг відтворити 
звук будь-яких гармат, які можна було уявити: німецьких, фран-
цузьких, англійських гаубиць, кулеметів окремо і разом взятих. 
“З його чарівним голосом ми дійсно побували 5 хвилин у битві на 
Сомі”, – засвідчує Ханфштангль. Його силою була мова. Про це 
ж пише і Норман: “Він навчився керувати голосом і міняти темп 
мови, жестикулювати, натягувати на обличчя переможну усміш-
ку і невгамовну лють, і при цьому так захоплювати слухачів, що 
суть його слів уже була майже не важливою”. Гітлер надавав цьо-
му виключного значення й оцінював корисність людини пропор-
ційно її здібностям довести натовп людей до стану масової істе-
рії. До цього необхідно додати дивні ораторські здібності, які дали 
йому первісний контроль над масами. До кожного виступу ре-
тельно готувався. Йому було потрібно від 4 до 6 годин, щоб наки-
нути загальну схему майбутнього виступу, який він записував на 
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10-12 великих аркушах, але в кінцевому рахунку кожний аркуш 
перетворювався на п’ятнадцять-двадцять ключових слів. Коли 
наближався час виступу, він починав ходити по кімнаті туди й 
сюди, репетируючи про себе аргументацію. Гітлер володів особ-
ливим вмінням переконати будь-якого чоловіка чи жінку, і було 
практично неможливо не потрапити в його тенета2 

Чому Гітлеру давали виступати? По-перше, він говорив те, 
чого слухачі ще не чули і це викликало цікавість; по-друге, він го-
ворив так, як не говорили інші; по-третє, сама ситуація спону-
кала пересічних громадян шукати відповіді на своє категорич-
не: що далі? Роботи нема, грошей нема, запропонована колишні-
ми зовнішніми ворогами демократія незрозуміла, а тому байдужа 
і навіть ворожа, блиск кайзера і неміч республіки були очевидни-
ми в суспільній свідомості. 

Усе це Гітлер поєднував з умінням “в непростих ситуаціях” 
приваблювати на свій бік громадську думку. Так, будучи викли-
каним на суд в Ляйпцігу над двома офіцерами, що обвинувачу-
валися в нацистській пропаганді в армії, він перетворив його у 
політичний форум і виступив з двогодинною промовою, яка “не 
тільки була хитромудро складена, але й містила повне викладення 
програми націонал-соціалістичної партії, і, розуміється, була над-
рукована під величезними заголовками в усіх німецьких газетах”. 
Умів камуфлювати свої справжні задуми. Коли Гітлер говорив “і 
покотяться голови” або “beseitigt” (усунуті), ніхто й гадки не мав, 
що це буде не в переносному, а в прямому смислі. Грав на стра-
хах людей, просторікував про загрозу “єврейсько-більшовицької 
змови” та “удар в спину”, який нанесли союзники.

Умів говорити те, що люди хотіли чути. Але був не простим де-
магогом. Володів мистецтвом усіх великих демагогів. Часто вда-
вався до брехні. “У великій брехні, – писав він, – завжди є якась 
сила достовірності”. Потяг до добра прокидався лише в обіцянках. 
У 1932 р. Гітлер говорив дружині засновника нацистської партії 
Антона Дрекслера Анні: “Якщо я прийду до влади, то буду уважно 
стежити і не допущу того, що відбулося з Вільгельмом ІІ, який не 
терпів поряд з собою нікого, хто говорив йому правду. Цього я ні-
коли не допущу”. Але добрі наміри в Гітлера прокидалися лише в 
обіцянках, далі яких справа ніколи не йшла. Складні питання зво-
див до полум’яних девізів і крилатих фраз. Його так звана інтуїція 
була не чим іншим, як маскуванням безглуздих рішень, в основі 
яких лежав авантюризм. Як пропагандист і політик справляв сер-
йозне враження на багатьох рурських магнатів. Слова його висту-
пу в квітні 1927 р. перед 400 промисловцями у будинку Круппа в 
Ессені, що націонал-соціалісти за економіку, збудовану на приват-
ній власності», заспокійливо подіяли на слухачів. Його заступник 
по НСДАП Р. Гесс так писав нацисту Гевелю про цю зустріч: “Якщо 
спочатку приймали (Гітлера – В.Г.) холодно, то під кінець аплодува-
ли, хоча ці пани аплодують вельми зрідка”.

 “Політика як хвойда…”
Сам Гітлер заявляв, що його світогляд до часу армійської служ-

би уже був сформований. Однак йому не була властива широ-
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та і глибина мислення, що може прийти лише з високоосвіченого 
середо вища й тверезо мислячого оточення. Його політичні погляди 
були спотворені й легковажні, а природні геніальні здібності базува-
лися на хиткому ґрунті недостатніх й еклектичних знань. Якщо сві-
тоглядні цінності освіченої людини формуються, передусім, через 
самостійне осмислення реалій, то малоосвічена піддається серйоз-
ному впливу оточуючого середовища. І що з цього вийде залежить 
від того, хто його оточує, як впливає. Латентні радикальні погля-
ди Гітлера стали проявлятися все чіткіше, хоча знадобилися роки, 
перш ніж він перетворився в неприступного фанатика, нездатного 
вчитися, глухого до голосу розуму, яким його знає весь світ. Його ан-
тисемітизм набрав більш виражений расистський підтекст. Урешті-
решт, звичайний антисеміт часів Лінца перетворився на антисеміта 
маніакального, яким він залишався до кінця своїх днів. А факт ви-
користання французами сенегальських частин у Рурі поклав поча-
ток законам про расову чистоту, які потім прийняли нацисти. 

Ірраціональні, зокрема, політичні погляди Гітлера формувалися 
на післявоєнних міфах, за якими Німеччина програла війну не тому, 
що її матеріальні й людські ресурси не йшли ні в які порівняння з 
можливостями країн Антанти, а через комуністів і євреїв, які завдали 
удару в спину непереможній німецькій армії. Тоді Dolchstosslegende 
(легенда про удар кинджалом у спину) оволоділа “низами” й “верха-
ми” німецького суспільства. Вона широко рекламувалася, стала офі-
ційною версією цивільної і військової верхівки Німеччини причин по-
разки у Першій світовій війні. Наприкінці 1918 і на початку 1919 ро-
ків німецькі керівники найвищого рангу зустрічали полки польової 
армії, що виходили з Франції і Бельгії і з розгорнутими знаменами 
проходили через Бранденбурзькі ворота, словами “Ви непереможні. 
Вас зрадили”. І ніхто не сумнівався в цьому, адже німці до кінця вій-
ни так і не були витіснені на свою територію.

Значне місце у його світоглядному багажі займало використан-
ня попередньо спотворених і пристосованих до своїх цілей чужих 
поглядів. Тут він не був перший. Так робив Робесп’єр, перекрутив-
ши вчення Жан Жака Руссо і запустивши машину страт на гіль-
йотині. Це ж повторили Гітлер, Геббельс і гестапо через “своє при-
мітивне політичне тлумачення” теорій Ніцше, обходячи незрозумі-
лі речі й вириваючи з контексту його суперечливих ідей вигідні для 
нацистів лозунги і тези, в яких проголошується “боротьба за героїч-
не життя”, “проти мертвої формальної освіти, християнської філосо-
фії й етики, основаної на співчутті”, котрі склали зміст і суть, декла-
рованого Гітлером “героїчного світогляду”. Разом з ним прийшов час 
беззаконня, коли людей заарештовувала не поліція, яка все ще до-
тримувалася закону, а люди із СА. Це було мстиве беззаконня. 

 На такому тлі ідеї реваншу та агресії стали пріоритетними 
в Німеччині не тільки для Гітлера, який тішив себе надією в май-
бутній війні залучити на свій бік Англію чи Італію в якості союз-
ника, коли прийде день розплати з Францією: “Ми вирішимо всі 
питання щодо Франції. Ми зітремо Париж на порох. Ми пови-
нні розірвати кайдани Версаля”. Чим далі, тим більше перетво-
рювався в азартного гравця. Його апетити постійно росли: На по-
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чатку 1923 р. він говорив: “Нам необхідно буде взяти в свої руки 
фаб рики “Шкоди” в Пльзені”. Після Ландсберга найважливішим 
завданням у наступній війні вважав захоплення контролю над 
ресурсами зерна і продовольства в західній Росії. Манія Гітлера 
домінувати над сусідами Німеччини перетворилася в безумство3. 

У цілому ж, стверджує британський історик Ян Кершоу, суть 
його світогляду виражалася в расовій боротьбі, радикальному ан-
тисемітизмі, переконанні, що майбутнє Німеччини буде забезпече-
но шляхом завоювання “життєвого простору”, – Lebensraum – за 
рахунок Росії, і в тісному переплетенні всіх цих ідей в одну – бо-
ротьбу з марксизмом, найбільш конкретно втіленим в «єврейсько-
му більшовизмі» Радянського Союзу – не на життя, а на смерть. 
Сам марксизм для нього був засобом, який придумали євреї для 
своєї всесвітньої змови. Класовій боротьбі протиставляв всесвітню 
расову під керівництвом німецького народу. Звідси у нацистсько-
го руху є лише один ворог – марксизм.4 Відмінність між комуніста-
ми й нацистами бачив у тому, що перші хочуть знищити державу, 
а другі – лише наповнити її новим змістом на базі німецької патрі-
отичної ідеї. Щодо приватної власності, то він не мав наміру її зни-
щувати, як це робили комуністи, а лише підпорядковував автори-
тарній державі через систему зарегулювання. Нацистів у соціаліз-
мі цікавила лише ідея перетворення нації в єдиний організм, яким 
можна беззастережно керувати для досягнення поставлених цілей

Попри все, Гітлер не був ні серйозним політиком, ні політич-
ним стратегом. Та й політиці не довіряв. “Політика, – говорив він, 
– як хвойда – якщо ти втратиш її прихильність, вона готова від-
кусити тобі голову».

“З ким поведешся…”
Ієрархія нацистів сильно нагадувала орден Ігнатія Лойоли. 

“Сліпа покора” верховному лідеру було головним принципом в 
обох організаціях. У центрі знаходився Гітлер з своїм магнетиз-
мом і фанатизмом.

У свою команду-оточення Гітлер підбирав тих, хто мислив так 
само, як він, годинами втовкмачуючи однодумцям свої ідеї. Для 
цього годився і “сирий людський матеріал”, до якого Гітлер умів 
підбирати ключі. Оточення було інструментом його влади. Воно, у 
свою чергу, впливало на Гітлера, вважало своєю власністю, а себе 
свого роду колективним партійним сумлінням, яке стоїть на за-
хисті від шкідливих впливів, що можуть відвернути його від гене-
ральної лінії партії. Люди з найближчого оточення найбільше бо-
ялися втратити його довіру, постійно вели між собою боротьбу за 
“близькість до тіла”. Хто втрачав її, втрачав усе, і навіть життя. Усі 
“підсиджували” всіх. Єдине, в чому всі були подібні, то це в своїй 
дрібній боротьбі і дрібній заздрості. У Сталіна було так само. Хто 
ж були ці вузьколобі і примітивні люди? Р. Гесс і геополітичний 
фантазер К. Гаусгофер з їх солдафонськими уявленнями про сві-
тову політику і стратегію. “Нестерпний, вузьколобий міфотворець і 
напівєврей-антисеміт” А. Розенберг, що розробив карикатурну ди-
летантську теорію про перевагу нордичної раси, став одним з най-
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більш небезпечних наставників Гітлера. Льотчик-винищувач пері-
оду Першої світової війни Г. Геринг, якого сам Гітлер вважав ні-
ким більшим, ніж звичайним головорізом із гострим мечем. Злим 
генієм другої половини кар’єри Гітлера був шизофренік Й. Геббельс 
– тип з вкрай переконливим радикалізмом, заздрісний і порочний, 
але диявольськи обдарований карлик – риба-прилипало поряд з 
акулою Гітлером. «Він був другим оратором в партії, а його сві-
тогляд, як і в Гітлера, не виходив за межі Палацу спорту. “Інші 
– Ханфштангль називав їх дикунами із партії – чийого впливу я 
завжди боявся”. Інтелектуальний рівень безпосереднього оточен-
ня Гітлера дорівнював нулю. Вони зробили все, щоб “його мислен-
ня звузити до кордонів свого розуму”.5 Усіляко вислуговувалися пе-
ред ним, лестили йому. З однаковим виразом відданості на обличчі 
подавали Гітлеру і відшліфовані дані, і смертні вироки на підпис. 
При цьому фюрер виглядав задоволений, без найменшого сумніву 
в правоті своєї влади, у той час як нагадування про людей, які його 
оточують, доводило останнього до сказу.

Навколо персони Гітлера, як і Сталіна, вирувало низькопок-
лонство. Його возвеличували. Та й сам Гітлер не стояв осторонь 
цього. Для випинання власної особи постійно намагався принизи-
ти Залізного канцлера. До путчу Гітлера звали “герр Гітлер”. Слово 
“фюрер” у зверненні до нього після Ландсберга запровадив Гесс, 
що було вираженням того ж самого кордебалетного підтанцьову-
вання клевретів у змаганні за теплі місця при босі. Вітання “хайль”, 
що було старою австрійською традицією побажати доброго дня, 
стало входити в повсякдення тоді ж. Разом з тим, слід зазначити: 
Гітлер нікому не наказував звертатися до себе “мій фюрер”, але й 
не заперечував. Сприймав як сигнали особливої й беззастережної 
відданості. А негативні відгуки про себе в пресі відносив на раху-
нок єврейського впливу. Уникав розумних й освічених людей “Я 
часто, – пише Ханфштангль, – пробував звести разом його і вели-
кого історика (О. Шпенглера – В.Г.) з надією, що його велична уїд-
ливість дещо вгомонить Гітлера”. Зустріч таки відбулася і Гітлер 
виніс з неї тільки те, що минуле Шпенглера було надто монар-
хічним і консервативним і що він абсолютно не розуміє расових 
проб лем. Шпенглеру він видався дещо божевільним. Коли Гітлер 
завів розмову про Розенберга, він став розвінчувати міфи остан-
нього. “В партії немає мізків, – бідкався Шпенглер, зустрівшись з 
Ханфштанглем, – це збіговисько тупоголових”6. Грегор Штрассер, 
провідний соціаліст партії після розриву 8 грудня 1932 р. у 
“Кайзехофі»” з Гітлером, котрий запідозрив його в претензіях на 
владу, говорив доктору Мартіну: “З цього моменту Німеччина зна-
ходиться в руках австрійця, природженого брехуна, колишнього 
офіцера, збоченця і клишоногого виродка. І скажу вам, що остан-
ній – найгірший з них усіх. Це сатана в людській подобі”. Штрассер 
тоді уже передбачив, яка доля чекає його. Ні одна розумна й авто-
ритетна людина не характеризувала Гітлера позитивно.

Абсолютна влада розбещує абсолютно
Політичною метою Гітлера було оволодіння владою будь-якою 

ціною, будь-яким способом. “Бажав влади найвищої і повної, був 
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переконаний, що якщо часто говорити і запалювати маси, то це не-
минуче приведе його нагору”. Знаряддям досягнення влади бачив 
свій рух. Однак постійно переймався страхом, спочатку, що хтось 
усуне його від керівництва рухом, потім – владою. Сталіну не дава-
ли спокою ті ж страхи. Супутником усіх диктаторів є невідступний 
страх, що владою може заволодіти хтось інший. Визначається коло 
суперників і починає працювати машина “зачищення”. 

Те, що він прийшов до влади конституційним шляхом, влашто-
вувало і заспокоювало навіть знаних закордонних політиків та мож-
новладців, котрі не думали й не гадали, що його метою стане здій-
снення революції. Ніхто на Заході особливо не задумувався над цією 
категоричною відмінністю ходу подій при зміні влади в Німеччині 
1933 р. Одна справа барабанний гуркіт на шляху до неї й зовсім 
інше – буденна рутина владної діяльності. Як відомо, спочатку на-
віть лідери окремих демократичних країн сприйняли Гітлера добро-
зичливо. Так, Ллойд-Джордж передав власне фото, на якому значи-
лося: “Канцлеру Гітлеру, в захопленні його сміливістю, рішучістю й 
лідерськими якостями”. А президент Ф.Д. Рузвельт, добрий знайо-
мий Ханфштангля по Гарварду, сподівався, що “з огляду на наше 
давнє знайомство я, – пригадує останній, – спробую всіма силами 
утримати Гітлера від поспішних дій і необдуманих рішень”. Однак 
Гітлер не рахувався з проблемами своєї країни, ні тим більше, з дум-
кою світу, ні з тими авансами, які отримував від світових лідерів. 

З приходом Гітлера до влади остаточно завершилося обожню-
вання культу фюрера, Гітлер перетворився в непримиренного 
фанатика-параноїка. “Мені був потрібен весь 1933 рік, щоб усвідо-
мити, що в нього вселився демон”, – робить висновок Ханфштангль. 

Культ особи Гітлера став безмежним: фюрер – втілення всьо-
го прекрасного, мудрого й доброго. У нацизму, як і в сталінізму, 
з’явилося в ужитку чимало фікцій: Гітлер був новим Фрідріхом або но-
вим Бісмарком. У СРСР: “Сталін – це Ленін сьогодні”, “мудрий вождь 
трудящих всього світу”, якого знають “у кожній хатині на нашій зем-
лі”. Контраст між Гітлером початку двадцятих років і Гітлером при 
владі нагадує “різницю пророка і священика, Мухаммеда і халіфа”.

Отримавши після смерті в 1934 р. Гінденбурга посаду “фюрера 
і райхсканцлера” з усією повнотою влади і надзвичайними повнова-
женнями, Гітлер став необмеженим диктатором. Звір вистрибнув з 
клітки і почав здійснювати свою давню жадобу помсти. “Казан не-
нависті до себе, який в ньому постійно кипів, виплеснувся на по-
верхню. І він спрямував її на євреїв, слов’ян, комуністів, гомосек-
суалістів, циган і, нарешті, на саму Німеччину”7. Свою владу ви-
будував за принципом Ein Volk, ein Reich, ein Führer (один народ, 
одна імперія, один вождь). Ідея колегіальних рішень була абсолют-
но йому чужа. Прислухався лише до пропозицій, які звучали в тон 
з його “гарячковими смакуваннями”. Навіть, якщо з ким-небудь об-
говорював свою ідею, то рішення приймав самостійно. Ніколи ніко-
го не наділяв чіткими та конкретними повноваженнями, всі вони 
перекривались так, що в кінцевому рахунку, він міг мати контроль 
над всім в якості арбітра. Керівні посади заповнювалися найбільш 
вульгарними, некваліфікованими і нахабними елементами – вірни-
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ми й слухняними виконавцями волі фюрера. Що для диктатури це 
альфа і омега у системі творення необмеженої влади, показав уже 
Ляйпцігзький процес 1933 р., де ваймарські судді, всупереч тис-
ку нацистів, визнали Г. Димитрова та його соратників невинними. 
Нацисти були явно сконфужені. “Мій фюрер, – звернувся Геринг до 
Гітлера, – те, як ведуть себе ці судді з верховного суду, – це абсолют-
на ганьба. Можна подумати, що підсудні ми, а не комуністи”. “Мій 
дорогий Геринг, – сказав Гітлер, – це лише питання часу. Невдовзі 
ми змусимо цих старців говорити нашою мовою. У будь-якому ви-
падку вони вже скоро підуть у відставку за віком, і ми посадимо 
туди своїх людей. Але поки старий живий (президент П. Гінденбург 
– В.Г.), ми можемо зробити небагато”8. Виправдовуючи свою без-
межну владу, часто повторював: “Будь-яка країна, яка не спромож-
на вирішити проблеми навіть у своїй поліції, не може сподіватися 
грати якусь роль у міжнародних справах”.

Зловісні риси характеру і наміри, які ховалися в ньому у до-
владний період, вийшли на поверхню. Після ліквідації у “ніч довгих 
ножів” 30 червня 1934 р. своїх суперників Рема, Штрассера, генера-
ла К. фон Шлейхера, запідозреного у планах розколу НСДАП, він пе-
ретворився в убивцю, демонічного монстра, що рвався до абсолют-
ної влади. Часто цитував Фрідріха ІІ: “Тепер, коли я пізнав людей, я 
віддаю перевагу собакам”. З початком Другої світової війни, благо-
словляючи своїх генералів знищувати поляків, посилався на Чингіз-
хана, який наказував “убивати мільйони жінок і чоловіків, але для 
історії залишився великим будівником держави”. Безумовно, риси 
характеру, які спрямовувалися в цей бік, були у нього завжди. 
Темперамент людини не змінюється. Разом з тим, Гітлер став на-
слідком комбінації обставин, оточення, впливу нікчемних і нерозум-
них порадників і, що найбільш важливо, дуже глибокого особистого 
незадоволення своїм походженням (батько – позашлюбна дитина), 
нестерпних сумнівів щодо родинної генеалогії. Коли Гітлер, акцен-
тує його особистий секретар, кусав свій ніготь – це був вірний знак, 
що наближається буря. Неугодних просто знаходили мертвими. 

“Я зрозумів, – пише Ханфштангль, – що бачу обличчя вбив-
ці, патологічного вбивці, який спробував крові і тепер спрага її 
ще більша… Замість відновлення Німеччини ми привели до влади 
куп ку небезпечних бандитів, які тепер могли вижити, тільки про-
довжуючи свою нескінченну радикальну пропаганду” (концтабо-
ри, систематичне знищення євреїв і плани збройної агресії)… Його 
обмежений провінційний розум остаточно проковтнув цей спотво-
рений нордично-нацистський міф а-ля Розенберг, який став вну-
трішньою основою для його нескінченого світу марення… Як льот-
чик в тумані, що втратив всі орієнтири і відчуття напряму, так і 
Гітлер, засліплений пропагандою і партійною доктриною, стрімко 
втрачав контакт з реальним життям». Німеччина, яка звикла до 
усталеного порядку, опинилася в системі стосунків, яка ігнорувала 
закони, а беззаконня саме по собі є найважливішим джерелом під-
лабузництва, лицемірства, роздвоєння і навіть розтроєння душі.

Історія правління Гітлера, як і Сталіна, – це історія руйнації. 
Руйнувалося все: матеріальна і духовна культура, створені віками 
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цінності людського співжиття, звичаї і норми, тисячоліттями ви-
роблені табу, релігійні заповіді, генна психологія, мораль тощо. За 
умов загальної руйнації нереальним і загадковим бачиться незви-
чайна популярність обох великих диктаторів ХХ ст. Кожен з них зій-
шов на вершину влади з дивною лампою Аладіна, яка у їхніх руках 
нібито осявала шлях до чогось досі невідомого і щасливого для всіх 
– тисячолітнього Райху, всесвітнього комунізму, жертви в ім’я яких є 
облагороджене ніщо. І Гітлеру, і Сталіну вдалося в цьому переконати 
зачарований загал. Хіба німці протестували проти «ночі довгих но-
жів»? Ні. Вони вірили, що Гітлер попередив громадянську війну і пе-
реворот, який нібито готував Рем. Хіба радянські люди протестува-
ли проти Голодомору і Гулагу, вимагаючи на численних зборах тру-
дових колективів, організованих комуністами, розстріляти ворогів 
народу? Без системи, створеної обома тиранами, в якій у ролі ма-
шини руйнації було використане суспільство, нічого не було б.

Після війни процес руйнації припинився в Німеччині, насам-
перед у Західній. У СРСР окрилений перемогою сталінізм продовжу-
вав свою руйнівну місію, що засвідчує: диктаторські режими в мо-
дерний час є відступом від норми життя людського суспільства.

Сьогодні, з надломом тоталітаризму на пострадянському 
просторі, спостерігається серйозне розчарування від очікуваного 
швидкого виходу з комунізму і просування до демократії й рин-
ку. Як наслідок, безвихідь, невпевненість та відчай живлять ата-
візми комунізму, плодять фашизм, реанімують зловісні тіні дик-
таторів, реалізовуючи запит на нацизм та сталінізм. Рішуче не зу-
пинивши процес в нікуди, пострадянські суспільства надовго бу-
дуть приречені на несвободу й відсталість.
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В статье анализируется психологический портрет А. Гитлера 
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тера на принятие политических решений и развитие Германии в 
годы нацистской диктатуры.
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