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Про книжку:
Гітлер і Сталін — два, мабуть, найвідоміші тирани XX століття.Хоч ці
два лідери і перебували в опозиції один до одного, все ж були
втіленням єдиного принципу авторитарної влади. Злочини
сталінського режиму не менш жахливі, аніж нацистського, та за
цими двома лідерами люди чомусь йшли до кінця. Чому?

Формати:
тверда обкладинка,
м'яка обкладинка,
аудіокнига,
електронна книга

Про автора:
Лоренс Ріс — автор історичних книжок на тему
нацизму, Голокосту та Другої світової. Колишній
керівник історичних телепроєктів на BBC TV.
Лауреат Премії Пібоді, Британської книжкової
премії, BAFTA та двох нагород «Еммі».

Відгуки
«Лоренс Ріс блискуче поєднує приголомшливі
свідчення очевидців, яскраві описи й
переконливу аналітику у цій надзвичайній книзі
про те, як два жахливі диктатори втягнули свої
країни в найбільш руйнівну та антигуманну
війну в історії людства». — Ян Кершоу, історик,
член Британської академії

Лоренс Ріс 30 років розпитував саме цих людей про їхні згадки
щодо подій Другої світової— і вмістив в цій книзі сповіді тих, хто
наживо був свідком правління двох тиранічних історичних
постатей. На основі розповідей солдат Червоної Армії і Вермахту,
цивільного населення та навіть тих, хто перебував у найближчому
оточенні до Гітлера і Сталіна, Лоренс Ріс зміг передати залаштунки
кривавого протистояння, таємних політичних процесів та
нещадних доленосних рішень.

Чим хороша ця книжка:
- Автор 30 років проводив дослідження з приводу
постатей Гітлера та Сталіна, а для цієї книжки навіть
опитав очевидців (!) подій Другої світової, які працювали
з цими діячами. Тож книжка - результат колосальної
роботи.
- Книжка показує особливості правління цих двох тиранів
та визначає спільні риси, які дають відповіді на те, як цим
двом вдавалося змушувати людей йти за їхньою волею.
Сталін більше використовував залякування, Гітлер енергійний магнетизм, який вводив у своєрідний гіпноз і
мотивував до дій. Однак чи цього достатньо, аби
одержати безапеляційну владу?

Теми, які згадуються:
- Свідчення очевидців: Рісу вдалося свого часу опитати
німців, які працювали на Гітлера, та росіян, які працювали
на Сталіна, і скласти архів із ще ніде досі не опублікованих
розповідей про цих двох діячів.
- Сталін винищував значно більше різних категорій
населення, ніж Гітлер; він тримав суспільство у
постійному залякуванні та місцями реально показував
себе зі значного гіршого боку, аніж навіть Гітлер.
- Як Сталіну і Гітлеру вдавалося вести за собою людей,
попри абсолютну відсутність моральності та слідуванні
виключно засадам прагматичності.
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