
КНИГА I

Етапи шляху 
до катастрофи
1919 рік ― 10 травня 1940 року

Якось президент Рузвельт розповів 
мені, що він публічно запитував, 
як годилося б назвати цю війну. 
Я одразу відповів: «Непотрібна 
війна». Цю війну, яка зруйнувала 
те, що лишилося  від світу після 
попередньої війни, було легше 
зупинити, ніж будь-яку іншу.
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1
Безумство переможців,
1919–1929 роки

Після закінчення світової війни 1914 року існувала глибока переко-
наність і майже загальне сподівання, що у світі настане мир. Це щире 
бажання всіх людей можна було б легко реалізувати завдяки стійкості 
праведних переконань, здоровому глузду і розважливості. Фраза «ві-
йна, щоб покласти край війні» була в кожного на вустах, і вдалися до 
дій, щоб утілити її в життя. Президент Вілсон, спираючись, як вважа-
ли, на авторитет США, домігся того, що ідея про створення Ліги На-
цій запанувала в усіх головах. Союзні армії стояли вздовж Рейну, а їхні 
плацдарми глибоко випиналися в переможену, роззброєну і голодну Ні-
меччину. Керівники держав-переможців обговорювали і дискутували 
про майбутнє в Парижі. Перед ними лежала карта Європи, яку вони 
мали перемалювати на власний розсуд. Після п’ятдесятьох двох місяців 
затятої боротьби й агонії тевтонська коаліція здалася на їхню ласку, і 
жоден з її чотирьох членів не міг чинити найменшого опору їхній волі. 
Німеччину, проводиря, що перебував на передньому краї агресивних 
дій, усі вважали за першопричину катастрофи, яка впала на світ, і тепер 
ця країна залежала від доброї волі завойовників, що й самі корчилися 
від мук, які їм довелося витерпіти. Крім того, то була війна не урядів, 
а народів. Уся життєва наснага найбільших країн перелилась у гнів та 
вбивства. Воєнних очільників, які зібрались у Парижі влітку 1919 року, 
винесли туди найвищі та найлютіші хвилі, які коли-небудь здіймалися 
в людській історії. Минули дні Утрехтського та Віденського мирних 
договорів, коли аристократичні державні діячі й дипломати ― як пере-
можці, так і переможені ― зустрічалися для чемних і ґречних диску-
сій і, вільні від гамору та торохтіння демократії, могли перебудовувати 
системи на основах, із якими всі були згодні. А тепер народи, піднесені 
своїми стражданнями і масовими вченнями, які надихали їх, десятками 
мільйонів стояли навколо і вимагали того, щоб розплата була повною. І 
лихо керівникам, які опинилися тепер на запаморочливих висотах трі-
умфу, якщо вони віддадуть за столом конференції те, що здобули сол-
дати на сотнях напоєних кров’ю бойовищ.

Франція займала чільне місце, маючи на те повне право з огляду як 
на свої зусилля, так і втрати. Загинуло майже півтора мільйона фран-
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цузів, захищаючи від напасника французьку землю. П’ять разів за сто 
років ― 1814-го, 1815-го, 1870-го, 1914-го і 1918-го років вежі собору 
Паризької Богоматері бачили спалахи прусських гармат і чули гримо-
тіння їхньої канонади. А тепер чотири страхітливі роки тринадцять 
французьких провінцій перебували в залізних лещатах прусської вій-
ськової влади. Величезні території або спустошив ворог, або сплюн-
дрували бойові зіткнення армій. Навряд чи від Вердена до Тулона була 
хатина чи родина, де б не оплакували своїх полеглих або не виходжува-
ли своїх калік. Тим французам, які воювали і страждали 1870 року, ― а 
їх було чимало на високих посадах, ― видавалося майже дивом, що 
Франція вийшла переможцем після незмірно страхітливішої війни, яка 
щойно скінчилася. Все своє життя вони жили в страху перед Німець-
кою імперією. Вони пам’ятали превентивну війну, яку хотів розпочати 
Бісмарк 1875 року, пам’ятали брутальну погрозу, яка 1905 року спону-
кала Делькассе піти з посади; вони тремтіли під час Марокканської за-
грози 1906 року, Боснійської суперечки 1908 року і Аґадирської кризи 
1911 року. Кайзерові промови про «панцерний кулак» і «виблискуючу 
зброю», може, і вважали за сміховинні в Англії та Америці, проте вони 
відлунювали похоронним подзвоном страшної реальності в серцях 
французів. Майже п’ятдесят років вони жили в страху перед німець-
кою зброєю. А тепер ціною своєї крові усунули ту тривалу й гнітючу 
загрозу. Безперечно, тепер нарешті настануть мир і безпека. В одному 
палкому захваті французький народ кричав: «Більше ніколи!»

Але майбутнє повнилося лихих передчуттів. Населення Франції ста-
новило менше двох третин від населення Німеччини. Кількість фран-
цузів не збільшувалася, а кількість німців зростала. Років за десять, а 
то й менше щорічний потік німецької молоді, яка досягає призовного 
віку, мав бути вдвічі більшим, аніж у Франції. Німеччина воювала мало 
не з усім світом, майже сама, і майже перемогла. Обізнані люди чудово 
знали, що було кілька ситуацій, коли результат великої війни тремтів у 
точці рівноваги і тільки випадковості та щасливі несподіванки схилили 
шальки доленосних терезів. Яка перспектива була в майбутньому, що 
великі союзники знову зберуться мільйонами на бойовищах Франції 
або на Сході? Росія лежала в руїнах та корчилась у конвульсіях, змінив-
шись так, що анітрохи не нагадувала себе колишню. Італія могла б опи-
нитися на протилежному боці. Велика Британія і США були відокрем-
лені від Європи морями і океанами. Сама Британська імперія, здається, 
була сполучена зв’язками, які ніхто з її громадян не міг зрозуміти. Яке 
поєднання подій могло б знову привести у Францію та Фландрію чудо-
вих канадців, які воювали під Ваймі-Риджем, славетних австралійців 
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під Віллер-Бретонне, безстрашних новозеландців із поораних вирва-
ми полів Пашенделе, стійкий індійський корпус, який лютої зими 1914 
року тримав оборону під Арментьєресом? Коли знову мирна, безтурбо-
тна антимілітаристська Британія топтатиме рівнини Артуа й Пікардії 
арміями в два або три мільйони чоловік? Коли знову океан принесе два 
мільйони дивовижних американців у Шампань та Арденни? Виснаже-
ні, зазнавши вкрай тяжких людських утрат, але ставши безперечними 
господарями миті, французи дивилися в майбутнє з удячним подивом 
і зачаєним страхом. Отже, де та БЕЗПЕКА, без якої все, що вони здо-
були, видавалося безвартісним, а саме життя, навіть серед радощів пе-
ремоги, було майже нестерпним? Конечною потребою була Безпека за 
всяку ціну і всіма методами, хоч якими суворими чи навіть жорсткими.

У день перемир’я німецькі армії маршували на батьківщину в ціл-
ковитому порядку. «Вони добре воювали, ― проказав у вояцькому на-
строї маршал Фош, генералісимус союзників, увінчаний лаврами пере-
можця, ― нехай їм лишиться їхня зброя». Проте він висунув вимогу, щоб 
французьким кордоном віднині став Рейн. Німеччина може бути роззбро-
єна, її військова система ― розбити на друзки, її фортеці ― зруйновани-
ми; Німеччину можна довести до убозтва, обтяжити незмірними контри-
буціями; вона може стати жертвою внутрішніх чвар, але все це минулося 
б за десять чи двадцять років. І тоді знову піднесеться незнищенна могут-
ність усіх «германських племен», знову запалають не загашені вогнища 
войовничої Пруссії. Проте Рейн, широкий, глибокий і швидкоплинний 
Рейн, зміцнений і утримуваний французькою армією, стане  бар’єром і 
щитом, за яким Франція зможе жити і дихати протягом поколінь. Нато-
мість почуття та погляди англомовного світу, без чиєї допомоги Франція, 
напевне, не вистояла б, були зовсім інші. Територіальні пункти Версаль-
ського договору лишили Німеччину практично непорушеною. Вона й 
далі становила найбільш гомогенний національний блок у Європі. Коли 
маршал Фош почув про підписання Версальського мирного договору, він 
дивовижно точно зауважив: «Це не мир. Це перемир’я на двадцять років».

*   *   *

Економічні пункти Версальського договору були злобливі та без-
глузді такою мірою, що ставали через те абсолютно марними. Німеч-
чині присудили платити репарації в нечуваних розмірах. Той диктат 
свідчив про гнів переможців і нездатність їхніх народів зрозуміти, що 
жодна переможена країна чи громада ніколи не здатна виплатити дани-
ну в масштабі, який відповідав би вартості сучасної війни.

Безумство переможців, 1919–1929 роки
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Населення країн тонуло в невігластві, не знаючи найпростіших 
економічних постулатів, а їхні керівники, прагнучи завоювати голоси 
виборців, не наважувалися розкрити їм очі. Газети, як і властиво їм, 
відображали та увиразнювали панівні думки. Лунало дуже мало голо-
сів, які б пояснювали, що виплату репарацій можна здійснювати, тільки 
надаючи послуги або транспортуючи товари у вагонах через суходіль-
ні кордони чи на пароплавах через моря; або обставину, що ці това-
ри, прибуваючи в країни, які їх потребують, підточують місцеву про-
мисловість, за винятком тільки дуже примітивних або суворо контро-
льованих суспільств. На практиці, як зрозуміли тепер навіть росіяни, 
єдиний спосіб грабунку переможеної країни ― це вивезти будь-яке 
рухоме майно, яке заманулося взяти, і обернути частку її населення в 
постійних або тимчасових рабів. Але прибутки, отримані таким чином, 
аж ніяк не сумірні з витратами війни. Ніхто з тих, хто мав великий ав-
торитет, не мав, однак, розуму, впливу або не зміг відмежуватися від 
загального божевілля, щоб пояснити виборцям ці засадничі нещадні 
факти, а якби хто-небудь і пояснив, ніхто б йому не повірив. Тріумфу-
ючі союзники й далі стверджували, що вони стиснуть Німеччину так, 
що з неї «аж потече». Все це справило великий вплив на розвиток світу 
і настрій німецької нації.

Але насправді ці пункти договору так ніколи й не втілили в життя. 
Навпаки, хоча держави-переможці і привласнили десь 1 млрд. фунтів 
стерлінгів німецьких активів, через кілька років Німеччині позичили 
1,5 млрд. фунтів стерлінгів, здебільшого США і Велика Британія, дав-
ши змогу тій швидко відбудуватися після воєнної руїни. Оскільки ці 
начебто великодушні кроки і далі супроводжувалися автоматичним за-
виванням нещасного та озлобленого населення країн-переможців і за-
певненням їхніх державних діячів, що Німеччину змусять заплатити 
все «до останнього фартинга», годі було сподіватися на вдячність і до-
брозичливість німців.

Історія охарактеризує всі ці дії як нерозумні. Вони посприяли витво-
ренню і войовничого прокляття, і «економічної бурі», про які я говори-
тиму згодом. Це все ― дуже сумна розповідь про майже незбагненний 
ідіотизм, що потребував стільки праці й зусиль.

*   *   *

Другою великою трагедією став цілковитий розпад Австро-Угорської 
імперії внаслідок Сен-Жерменського і Тріанонського договорів. Протягом 
сторіч це живе втілення Священної Римської імперії давало змогу жити 
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спільним життям із перевагами у сферах торгівлі й безпеки великій кіль-
кості народів, жоден з яких за нашої доби не мав ані сили, ані життєздат-
ності, щоб самому чинити опір тискові відродженої Німеччини або Росії. 
Всі ці нації прагнули вирватися з меж федерації або імперської структу-
ри, а заохочення їхніх бажань вважали за ліберальну політику. Балкані-
зація Південно-Східної Європи відбувалася швидким темпом, наслідком 
чого  стало відносне посилення Пруссії та Німецької імперії, яка, хоч і 
втомлена та вкрита воєнними рубцями, лишилася неушкоджена і значно 
переважала своїх сусідів. Не було жодного народу чи провінції, які стано-
вили колись Габсбурзьку імперію і які внаслідок здобуття незалежності 
не зазнали мук, що їх давні поети й теологи приберігали для проклятих. 
Шляхетна столиця Відень, батьківщина віддавна обстоюваної культури й 
традиції і центр таких численних шосейних, річкових і залізничних шля-
хів сполучення, лишилася закоцюбла від холоду і зголодніла, наче вели-
чезний ринок у зубожілому районі, жителі якого здебільшого виїхали.

Переможці нав’язали німцям усі ідеали ліберальних країн Заходу, 
ідеали, яких так довго прагнули. Їх позбавили тягаря обов’язкової вій-
ськової служби і потреби витрачати значні кошти на озброєння. Німцям 
накинули величезні американські позики, хоча як позичальники вони 
не мали доброї репутації. У Веймарі ухвалили демократичну консти-
туцію відповідно до всіх останніх удосконалень. Імператорів прогнали 
і обрали нікчем. Під тією благенькою тканиною нуртували пристрасті 
могутньої, переможеної, але, по суті, вцілілої німецької нації. Уперед-
женість американців щодо монархії чітко дала зрозуміти переможеній 
імперії, що союзники краще ставитимуться до неї як до республіки, ніж 
як до монархії. Розумні політики коронували б і зміцнили б Веймарську 
республіку якимсь конституційним сувереном в особі малолітнього 
онука кайзера під проводом регентської ради. Натомість у національно-
му житті німецького народу утворилася глибока порожнеча. Всі міцні 
військові та феодальні елементи, які могли б згуртуватися навколо кон-
ституційної монархії і задля неї поважали б і підтримували б нові демо-
кратичні й парламентські процеси, лишилися тим часом дезорієнтовані 
та спантеличені. Веймарську республіку з усіма її ліберальними атри-
бутами і благословеннями вважали за структуру, яку накинув ворог. 
Вона не могла забезпечувати вірність і приваблювати уяву німецького 
народу. Якийсь час німці мало не відчайдушно намагались чіплятися за 
пристаркуватого маршала Гінденбурґа. Потім могутні сили вирвалися 
на волю, порожнеча розверзлася, і ту порожнечу за якийсь час заповнив 
несамовитий маніяк, сповнений найотрутнішої ненависті, яка коли-не-
будь пожирала людські серця: капрал Гітлер.
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