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ОБРЪЩЕНИЕ НА АВТОРА  
КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЧИТАТЕЛ

За всеки автор е специално удоволствие да види издание на нов език, особено 
на такъв, на какъвто не се е появявал преди. Затова с радост посрещам българ-
ското издание на книгата ми „Третият райх в 100 предмета“ при останалите.

Тази книга е опит да разкажа историята на Третия райх на Хитлер по нов 
начин, като изследвам някои от предметите – от сгради през значки и оръжия 
до униформи, които нацисткият режим е създал, изобретил, връчвал, използ-
вал или е оставил след себе си по някакъв начин. Тя обхваща обществена, 
воен на и политическа история, пропаганда, технологии и популярна култура 
и съвсем целенасочено поглежда по нетрадиционен начин към познати пред-
мети. Вярвам, че е нещо повече от книга с картинки. Това е нова история на 
нацистка Германия, разказана чрез предметите, които я определят.

Би трябвало да обясня простия критерий, който си поставих при подбора 
на предметите. Най-важното бе предметът да е наличен и (поне теоретиче-
ски) осезаем. Единственото изключение е „Кървавото знаме“, което макар да 
не е виждано след 1945 г., е от такова огромно значение, че бе невъзможно да 
го отхвърля. Второ, всеки предмет не само трябваше да разказва интересна 
история, но и да илюстрира по-широк аспект от наратива. Така есе, прочете-
но по радиоапарата „Фолксемпфангер“, естествено отваря по-широката дис-
кусия за нацистката радиополитика и използването на пропаганда.

Тъй като това по същество е „материална история“, без съмнение ще има 
читатели, които няма да са съгласни с моя избор и вероятно ще спорят, че 
други предмети са по-важни или по-показателни за дълбоко скритата исто-
рия. Това е едно от удоволствията на книгите от този тип – че могат да про-
вокират субективна оценка у всеки читател.

Макар всички историци да се стремят към обективност, историята, която 
пишат, задължително е субективна – резултат от факти, филтрирани през 
нечий мозък и написани от нечия ръка. Същото важи за читателите: техният 
поглед към събитията, за които четат, винаги минава през призмата на 
собствения им опит и възприятия. И макар всички да сме фундаментално 
съгласни с отвратителната природа на нацизма, е ясно, че прекият опит от 
него се различава значително при всеки: от примера с Полша, която понася 
жестока германска окупация, най-ниското дъно в съвременната история, до 
някогашните съюзници на Германия като Финландия и България, за които 
възприятието за Третия райх е, естествено, доста по-откъснато и отдалечено.

Та това е моят подбор, моята селекция на балансирана и изчерпателна „ма-
териална история“ на Третия райх. Желая на това чудесно българско изда-
ние много успехи, а на новите ми български читатели – много часове полез-
но четене и оживени дискусии.

РОДЖЪР МУРХАУС
Варшава, август 2019 година
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ПРЕДГОВОР

Третият райх на Хитлер просъществува само дванайсет години, но продъл-
жава да излъчва зловещо очарование дълго след гибелта си. Няма друго съ-
временно политическо движение и друг съвременен диктатор, които да могат 
да се мерят с незабавната разпознаваемост на изображенията, символите и 
пропагандата, обграждащи Хитлер и неговия режим. Свастиката, адаптирана 
от самия фюрер от традиционен индуски символ за късмет, все още се рисува 
по стените от антифашисти и неофашисти, защото предизвиква силна реак-
ция дори и днес. Когато британският комедиен актьор Джон Клийз се шегува 
с германците в епизод на „Фолти Тауърс“ през 70-те години на ХХ век, вдигна-
тата му ръка е достатъчна, за да напомни на публиката за стотиците хиляди 
германци в кинопрегледите с протегнати напред и нагоре ръце към техния 
обожаван фюрер. Образът на самия Хитлер с подрязани черни мустаци и 
паднал перчем е използван на стотици избирателни плакати, рекламни бил-
бордове и политически карикатури. Той се радва на странен звезден статус 
както приживе, така и след смъртта си.

Хитлер с развълнувана млада почитателка в имението му Бергхоф в щастливите предвоенни дни.
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Имиджът е от изключителна важност за Хитлер и Националсоциалисти-
ческата партия, която той ръководи. Видимостта е едно от ключовите обяс-
нения на техния изборен успех в началото на 30-те години на ХХ век, качест-
во, което почти всички други германски политически партии пренебрегват. 
Имиджът на самия Хитлер е непрекъснато разкрасяван, той е представян ту 
като корав и непреклонен месия на германския народ, ту като ведър, непре-
тенциозен лидер, който с радост гали малки деца и играе с кучето си. Хитлер 
е напълно погълнат от своята политическа персона, която представя пред 
другите: не е позволено да се публикуват негови снимки с очила. Партията 
също е чувствителна към имиджа. Нейното публично лице зависи от показ-
ните маршове, процесиите с факли, знамената и символите – внимателно 
режисирана и поставена политическа драма, която отличава движението. 
Нюрнбергските митинги се превръщат в оркестрирани и дисциплинирани 
изражения на „народната революция“, те са впечатляващи дори и по днеш-
ните стандарти. Кулминацията на това политическо изкуство е достигната с 
филма на Лени Рифенщал „Триумф на волята“, който простичко представя 
силно послание за национално възраждане и единствена „народна общност“. 
Образността му насърчава към участие и принадлежност. Поздравът „Хайл 
Хитлер!“ и знамето със свастиката, окачено на прозореца на спалнята, често 
са спонтанни изрази на одобрение. Символизмът замества нуждата от сери-
озно замисляне какво представлява всичко това.

Режимът също така създава и по-мрачен символизъм, виден в избора на 
предметите, представени тук. Ако не с гумена палка, то затворниците в Ауш-
виц и подобните му места са посрещани с други символи и с мотото Arbeit 

Изтребител „Месершмит Бф109“, един от най-важните елементи от военните успехи на Германия  
в началото на войната.
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macht frei –  „Трудът освобождава“ – в концлагерите, където работата обикно-
вено е физическо мъчение, а в много случаи и прелюдия към ранна смърт. 
Името на ужасяващото Гестапо, политическата тайна полиция, все още е си-
ноним на злокобно потисничество, макар за разлика от есесовската организа-
ция с нейните черни униформи, сребристи значки и украсени ками да не е 
толкова лесно разпознаваемо по външни белези. Тайната полиция е профе-
сионална и върши политическа детективска работа, а по-късно преследва ук-
риващите се евреи, като и до днес остава по-анонимен елемент в историята на 
хитлеристката диктатура, отколкото би трябвало. Есесовците от друга страна 
са замислени така, че да бъдат видими, да вдъхват възхищение и страх. Черни-
те униформи и значките с черепи са били вдъхновение, заплашителна модна 
заявка, каквито униформите на СА със своя цвят на фъшкия никога не са мог-
ли да излъчват. Заради това СС често се появява сред 100-те предмета.

Някои от символите, използвани от режима, имат фатални последствия. 
През есента на 1941 г. Хитлер най-накрая нарежда германските евреи да но-
сят жълти звезди, пришити към дрехите им. Жълтата звезда, използвана 
първоначално в средновековна Европа за обозначаване на евреите, е прис-
пособена от режима за неговата политика за расово изключване. Евреите 
във всички окупирани от германците европейски територии са принудени 
да я носят и така става по-лесно те да бъдат събирани и депортирани към 
своята гибел в лагерите за изтребление. Еврейската Звезда на Давид се поя-
вява още в началото на диктатурата, когато е изрисувана на витрините на 
магазините или къщите на еврейските адвокати или лекари като предупреж-
дение към германците да не купуват стоки и да не ползват услуги от евреи. 

Сърцето на злото: релсите и портата на лагера за изтребление Аушвиц-Биркенау.
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Във всички партийни вестници се появяват карикатури на евреи, които 
имат малки очи, гърбави носове, стискат торби с пари или заплашват гер-
манските жени.

Разбира се, изборът на 100 предмета, които дефинират Третия райх, не 
може да бъде лесна задача и ще има неща, за които читателите ще си мислят, 
че е трябвало да бъдат включени, както и такива, които ще им се сторят 
много познати. Селекцията по-долу показва много различни аспекти от ис-
торията на Хитлер, издигането му до властта и диктатурата, която следва. 
Заедно те съставляват широк поглед към този исторически период и пред-
ставят набор от изображения, които придават на историята твърда материал-
на текстура. Коментарите към всеки предмет обаче напомнят, че нищо не е 
толкова просто, колкото изглежда. Предметите имат нужда от тълкувание и 
контекст, независимо дали са толкова обикновени като четката за мустаци 
на Хитлер, или въздействащи като томовете на „Моята борба“, личният раз-
каз на фюрера за краткия му живот и за философията, която го движи. Тре-
тият райх е едновременно обикновен и необикновен, всекидневие и злокоб-
на драма. Стоте предмета ни дават усещане за тези контрасти и за начина, по 
който водачи и водени ги преживяват.

РИЧАРД ОВЪРИ,
април 2017 година

Reichsadler, или „Имперският орел“, избран от Хитлер за емблема на Третия райх.




