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Життя

Батькові Адольфа Гітлера вдалося зробити непо-
гану кар’єру. Позашлюбний син прислужниці добувся 
до посади високого державного службовця й помер у 
пошані й повазі. 

Син почав з деградації. Він не закінчив реальної 
школи, вступні іспити в Академію мистецтв провалив 
і з вісімнадцяти до двадцяти п’яти років у Відні, а зго-
дом у Мюнхені, не маючи ні фаху, ні мети його здо-
бути, провадив життя раннього пенсіонера та людини 
богеми. Він тримався на плаву завдяки своїй сирітській 
пенсії та нечастим нагодам продати власні картини. 
З початком війни 1914 року він записався доброволь-
цем до баварського війська. Наступні чотири роки він 
провів на фронтовій службі, за цей час за свою відвагу 
він заслужив Залізного хреста обох ступенів, але че-
рез брак керівних здібностей не просунувся на службі 
вище звання єфрейтора. Закінчення війни він, як по-
терпілий від газової атаки, зустрів у шпиталі в Німеч-
чині, й опісля, протягом року, залишався «мешканцем 
казарм». Він досі не мав ні планів, ні перспектив здобу-
ти якусь професію. На той час йому вже виповнилося 
тридцять років. 

У цьому віці, восени 1919 року, він пристав до од-
нієї невеликої праворадикальної партії, в якій невдо-
взі став відігравати провідну роль, — ось так почалася 
його політична кар’єра, яка врешті зробила його істо-
ричною постаттю.

Гітлер прожив з 20 квітня 1889 року до 30 квітня 
1945 року, тобто майже рівно п’ятдесят шість років, 
менше звичайної тривалості життя. Між першими 
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тридцятьма та наступними двадцятьма шістьма ро-
ками пролягла ніби якась незбагненна прірва. Протя-
гом тридцяти років непримітний невдаха став раптом 
майже відразу політичною фігурою місцевого значен-
ня, а наприкінці — людиною, навколо якої оберталася 
вся світова політика. Як же воно пасує одне до одного?

Ця прірва стала приводом до численних розмислів, 
та вона більше позірна, ніж реальна. Не лише тому, що 
політична кар’єра Гітлера впродовж її перших десяти 
років була доволі нерівною, й не лише тому, що Гіт-
лер як політик врешті-решт також виявився невдахою, 
хоча й на вищому рівні. А насамперед тому, що особис-
те життя Гітлера також і в другому, публічному відтин-
ку його життя залишалося малозмістовним та убогим, 
натомість його політичне внутрішнє життя, навпаки, 
вже в перші малозначущі десятиліття при ретельному 
розгляді виявляє чимало незвичного, чим готує все те, 
що прийде потім.

Одначе та тріщина, що проходить через життя Гітле-
ра, є не поперечною, а подовжньою. Це не прояви слаб-
кості та невдачі до 1919 року та сила й успіхи — після 
1920 року. Але як до того часу, так і після — надзвичайна 
інтенсивність політичного життя та пережитих подій 
при надзвичайній убогості життя приватного. Нікому не 
відомий представник богеми довоєнних років уже жив 
і діяв у політичному житті, так ніби він був провідним 
політиком, але і як фюрер та райхсканцлер він ще зали-
шався активним репрезентантом богеми. Вирішальною 
ознакою цього життя була його одновимірність.

Багато біографів під іменем свого героя ставлять 
підзаголовком слова: «Його життя і його час», при 
цьому сполучник «і» радше розділяє, ніж сполучає. 
Біографічні розділи чергуються з історичними; вели-
ка постать пластично змальовується на тлі одномірно 
зображеного перебігу історичних подій; вона вирізня-
ється на їхньому тлі та втручається в них. Життя Гіт-
лера годі описати таким чином. Усе, що в ньому вар-
те уваги, переплелося з новітньою історією, власне, є 
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новітньою історією. В молодості Гітлер розмірковує 
над історією; у зрілому віці він усе ще розмірковує над 
нею, але вже й впливає; у пізні роки — він її визначає. 
Спершу історія творить його, а потім він сам творить 
історію. Про це варто поговорити. Все, що проявляєть-
ся в житті Гітлера окрім того, — то переважно певні 
ознаки неповноцінності після 1919 року, але й до цього 
також. Тож визначмо їх коротко.

У цьому житті бракує — як «до», так і «після» — 
всього того, що приносить звичайній людині турботи, 
тепло й гідність: освіта, фах, кохання й дружба, шлюб, 
батьківство. Якщо не брати до уваги політики й полі-
тичних пристрастей, це життя є беззмістовним, а тому 
воно, певна річ, не є щасливим, воно надто мало ва-
жить, його надто легко можна відкинути. Постійна го-
товність до самогубства супроводжує Гітлера протягом 
усієї його політичної кар’єри. Й наприкінці, ніби само 
собою зрозуміле, його самогубство.

Безшлюбність і бездітність1 Гітлера відомі. Та й ко-
хання відігравало в його житті геть незначну роль. Він 
мав декілька жінок — зовсім небагато — і ставився до 
них, як до чогось другорядного, й щасливими їх він не 
зробив. Єва Браун, пригнічена його байдужістю та по-
стійними образами («я необхідна йому лише для пев-
них потреб») двічі намагалася покінчити з життям; її 
попередниця, небога Гітлера Ґелі Раубаль справді це 
зробила — очевидно, з тих само причин. Склалося так, 
що Гітлер поїхав на передвиборчі заходи й не взяв її з 
собою, й тоді вона своїм вчинком таки змусила його — 
бодай один раз — перервати те, що він вважав для себе 
важливішим. Після жалоби Гітлер замінив її на іншу. 
Ця похмура історія в житті Гітлера найближче стоїть 
до того, що називають великим коханням.
____________________________________________________________

1 Останнім часом твердять, що, мовляв, 1917 року в солдата Гітлера 
у Франції від француженки народилася позашлюбна дитина. Та навіть 
якщо це справді так, то цієї дитини Гітлер ніколи не визнавав. Досвіду 
батьківства в житті Гітлера не було (прим. автора).
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Гітлер не мав друзів. З підпорядкованим йому пер-
соналом — водіями, охоронцями, секретарями — міг 
сидіти годинами, проте говорив тільки він. З «шофе-
рюгами» він розслаблявся. Власне дружбу він відкидав 
протягом усього життя. Його стосунки з такими чоло-
віками, як Ґерінг, Ґеббельс, Гіммлер, були прохолодно-
дистанційованими. А Рема, єдиного зі своїх соратників, 
з яким він з давніх часів був на «ти», він наказав розстрі-
ляти. Поза сумнівом, насамперед через те, що той став 
політично незручним. І те, що це був його давній при-
ятель, не стало тут перепоною. Якщо згадати загальний 
острах Гітлера перед близькими стосунками, то вини-
кає підозра, що застаріла претензія Рема на дружбу 
була радше додатковим мотивом зжити його зі світу.

Залишаються освіта і професія. Систематичної освіти 
Гітлер ніколи не одержував; лише декілька років реаль-
ної школи з поганими оцінками. Щоправда, у свої роки 
лайдацтва він багато читав, але — за власним зізнан-
ням — з прочитаного засвоював лише те, що, як він га-
дав, уже й так знав. У сфері політики Гітлер мав знання 
на рівні пристрасного читача газет. Справді обізнаним 
він був лише у сфері військовій та військово-технічній. 
Тут він послуговувався практичним досвідом солдата-
фронтовика, що допомагало критично засвоювати про-
читане. Хоча це й звучить доволі дивно, але фронтовий 
досвід був його єдиним досвідом освіти. У всьому іншо-
му він усе своє життя залишався напівосвіченою люди-
ною, що, як мовиться, завжди все знала краще за інших; 
особливо охоче він просторікував про вичитане, поєдну-
ючи його з напів- та псевдознаннями, перед публікою, 
якій імпонував, оскільки та не знала взагалі нічого. За-
стільні розмови в штаб-квартирі фюрера скандальним 
чином засвідчують його прогалини в освіті.

Якоїсь професії Гітлер ніколи не мав і не прагнув 
мати, а навпаки, поки на це був час, він усіляко нама-
гався уникнути цього. Його страх перед професією є 
так само прикметною рисою, як і острах перед шлю-
бом та перед близькими стосунками. Його навіть не 



9

назвеш професійним політиком. Політика була його 
життям, але ніколи не була його професією. На по-
чатку політичної кар’єри він вказував свою професію 
поперемінно то як художник, то як письменник, то як 
комерсант або виборчий промовець; пізніше він був 
просто нікому не підзвітним вождем — спершу тільки 
вождем партії, а згодом просто Вождем, тобто Фюре-
ром. Першою політичною посадою, яку він посів, була 
посада райхсканцлера; та з професійного погляду він 
був доволі дивним райхсканцлером, який міг поїхати, 
коли йому заманеться, читав або не читав докумен-
тів — як і коли хотів, засідання кабінету проводив не-
регулярно, а з 1938 року взагалі перестав їх проводити. 
Його стиль політичної роботи ніколи не був стилем 
високого державного посадовця, то був стиль нічим 
не обмеженого вільного художника, який чекає на на-
тхнення й при цьому цілими днями, а то й тижнями 
з виду байдикує, а потім, коли до нього нарешті при-
ходить очікуване натхнення, раптово поринає в бурх-
ливу діяльність. Регулярною діяльністю Гітлер уперше 
в житті займався в останні чотири роки свого життя, в 
статусі головнокомандувача. Там уже він не мав мож-
ливості прогулювати обговорення ситуації у війську, 
що проходили двічі на день. При цьому натхнення 
приходило до нього дедалі рідше. 

Хтось, можливо, скаже, що порожнеча й нікчемність 
приватного життя не є чимось незвичним для чоловіків, 
які повністю присвячують себе обраній великій меті та 
мають достатньо честолюбства, щоб творити історію. Це 
хибна думка. Ось четверо людей, з якими з різних при-
чин можна порівняти Гітлера, проте цього порівняння 
він не витримує — йдеться про Наполеона, Бісмарка, 
Леніна і Мао. Ніхто з них, зокрема й Наполеон, не за-
знав такої нищівної поразки, як Гітлер, і це є основною 
причиною того, що Гітлер не витримує порівняння з 
ними, але її можна залишити за дужками. У цьому кон-
тексті слід наголосити на тому, що ніхто з них, подібно 
до Гітлера, не був лише політиком, а в усіх інших сфе-
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рах — повним неуком. Усі четверо мали ґрунтовну осві-
ту й певну професію, в якій себе проявили, перш ніж 
«увійшли в політику» та в історію: генерал, дипломат, 
адвокат, учитель. Усі четверо були одружені, й тільки 
Ленін був бездітним. Усі спізнали велике кохання: Жо-
зефіна Богарне, Катерина Орлова, Інесса Арманд, Цзян 
Цінь. Така риса робить цих великих людей людяними; а 
без повної людяності їхній величі чогось би бракувало. 
Гітлер був позбавлений цього.

Йому бракує ще чогось такого, про що ми маємо по-
біжно згадати, перш ніж перейдемо до того, що в його 
житті справді варте розгляду. В Гітлера немає розвитку, 
становлення характеру і сутності його особи. Його ха-
рактер окреслився доволі рано — точніше було б сказа-
ти, зупинився в розвитку — й, дивним чином, увесь час 
залишався незмінним, нічого до нього не додавалося. 
Непривабливий характер. Усіх м’яких, люб’язних, при-
мирливих рис немає й знаку, якщо не вважати за при-
мирливу рису його страх перед контактами, що часом 
проявлявся як сором’язливість. Його позитивні якості — 
сила волі, безстрашність, сміливість, наполегливість — 
усі перебувають на «твердому» боці. А негативні риси 
тим паче: байдужість до інших, мстивість, віроломство 
й жорстокість. Їх доповнюють, причому також із самого 
початку, повна неспроможність до самокритики. Гітлер 
усе своє життя мав себе за надзвичайно виняткову особу 
і від найперших до останніх днів був схильний переоці-
нювати самого себе. Сталін і Мао встановили свої куль-
ти цілком свідомо як політичний засіб, зберігаючи при 
цьому тверезий погляд на речі. Тимчасом як Гітлер був 
не лише предметом свого культу, але й найдавнішим, 
найвірнішим та найпалкішим його прихильником.

Гадаю, наразі годі говорити про особу та ялову осо-
бисту біографію Гітлера — натомість перейдімо до 
його політичної біографії, яка, безперечно, варта роз-
гляду і в якій, на противагу до особистої, наявні роз-
виток і ріст. Вона починається задовго до його першої 
публічної з’яви й проходить сім щаблів чи стрибків:
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1. Рання зосередженість на політиці, яка правила 
йому за замінник життя.

2. Перша (ще приватна) політична акція: емігра-
ція з Австрії до Німеччини.

3. Рішення стати політиком.
4. Відкриття своїх гіпнотичних здібностей публіч-

ного промовця.
5. Рішення стати фюрером.
6. Рішення підпорядкувати свій політичний план 

дій власній очікуваній тривалості життя. (Вод-
ночас це рішення про війну.)

7. Рішення про самогубство.
Обидва останні рішення відрізняються від попере-

дніх тим, що вони є осібними. В усіх інших — об’єктивна 
й суб’єктивні сторони нероздільні. Це рішення Гітлера, 
але в них і через них Гітлер щораз діє відповідно до духу 
часу або до настрою часу, як вітер, що дме у вітрила.

Пристрасне зацікавлення політикою, що пробуджу-
ється в нього вже у вісімнадцять-дев’ятнадцять років 
після краху його мистецьких амбіцій, є перенесенням 
цих амбіцій у нову сферу зацікавлень, що відповідало 
духові часу або породжувалося ним. Європа після Пер-
шої світової була значно політизованіша, ніж сьогодні. 
Це була Європа великих імперіалістичних держав, які 
перебували в стані тривалої конкуренції, тривалої по-
зиційної боротьби, тривалої готовності до війни; на-
пруження відчували всі. У будь-якому разі, за кожним 
столиком у кафе, у кожній пролетарській кнайпі звуча-
ла політична полеміка. Тоді приватне життя — не лише 
робітників, але й бюргерів — було значно обмежені-
шим і біднішим, ніж сьогодні. Зате щовечора кожен 
був левом чи орлом, обстоюючи свою країну, разом зі 
своїм класом вважав себе прапороносцем великого май-
бутнього. Гітлер, якому більше нічого було робити, був 
таким прапороносцем цілісінький день. Тоді політика 
була замінником життя, до певної міри, майже для всіх, 
але для молодого Гітлера — цілковито й до краю.




