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ПЪРВА ГЛАВА

НАУЧНИТЕ И ОКУЛТНИТЕ ВЪЗГЛЕДИ  
НА НАЦИСТКИТЕ ВОЖДОВЕ

Как се формират възгледите  
на Адолф Хитлер

За Хитлер са написани многобройни книги (казват, 
че повече, отколкото за Исус Христос), затова тук 
няма да повтаряме известното, а само в общи черти 
ще проследим как арийско-германските теории, попу-
лярни във Виена и Мюнхен, формират възгледите на 
бъдещия фюрер.

Адолф Хитлер е роден на 20 април 1889 година в ав-
стрийския град Браунау на река Ин, недалеч от граница-
та с Германия. През 1895 година баща му, митнически-
ят инспектор Алоис Хитлер, купува малко имение край 
Ламбах, а две години по-късно, напътстван от изключи-
телно религиозната си майка, Адолф започва да посе-
щава училището при местния бенедиктински манастир. 
По-късно фюрерът на нацистите си спомня:

По това време у мен започнаха да се формират 
първите идеали. Играех на чист въздух, изминавах 
пеша дългия път до училището и дружах със здрави 
и силни момчета, което понякога силно огорчаваше 
майка ми, така че в никакъв случай не бях „цвете в 
саксия“. Естествено, по това време последната ми 
мисъл беше за попрището, на което ще се посветя. 
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Но определено симпатиите ми не бяха на страната 
на бащината ми професия. Мисля, че още тогава за-
почна да се развива ораторският ми талант в повече 
или по-малко задълбочените спорове с връстниците. 
Станах техен вожд. Уроците в училище не ме затруд-
няваха, но иначе никак не беше лесно да се справят 
с мене. В свободното си време учех пеене в манасти-
ра в Ламбах, което ми даваше възможност често да 
посещавам църквата и да се опиянявам от пищния 
ритуал и от тържествения блясък на църковните праз-
ници. Беше напълно естествено да мечтая да стана 
абат, както баща ми навремето беше мечтал да стане 
селски пастор. И действително беше така, поне за из-
вестно време. Но баща ми по разбираеми причини не 
можеше да оцени нито ораторския талант на своя син 
побойник, нито благоприятните възможности, които 
той му откриваше. А и аз самият много скоро загу-
бих влечение към тази професия и започнах да тая 
надежди, по-близки до темперамента ми...1

Скоро семейството на Хитлер се премества в Леон-
динг, близо до Линц. Той вече е на възраст, в която ро-
дителите му се замислят за бъдещето на сина си. Ало-
ис като всеки уважаващ се баща иска Адолф да тръгне 
по неговите стъпки, т.е. да стане държавен служител. 
Но младежът е привлечен от изкуството. Веднъж той 
признава това на баща си и получава категоричен 
отказ, което обаче никак не повлиява на направения 
избор. В училище през първите години Адолф се учи 
доста прилежно. Но според собствените му думи по-

1 Адолф Хитлер. Моята борба. 2001. – Тук и по-нататък ци-
татите са по превода от немски на Петър Калъпчиев. – Бел. прев. 
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стоянните кавги с бащата, който упорито продължа-
ва да вижда в него бъдещия чиновник, водят дотам, 
че Адолф загубва всякакъв интерес към получаване-
то на високи оценки. От шести клас започва да се учи 
все по-лошо и по-лошо. На шестнадесет години, без 
да завърши училище, Адолф го напуска. По-късно 
той обяснява своя провал с това, че учителите не го 
разбирали.

Единственият учител, за когото Адолф прави изклю-
чение в тази оценка и от когото той откровено се въз-
хищава, е Леополд Пьотч – ярък пангерманист, който 
научава младежа да цени идеите на германския национа-
лизъм. В „Моята борба“ Хитлер пише за него следното:

Адолф Хитлер (портрет, нарисуван от негов училищен 
приятел през 1905 година)



6 • В какво е вярвал Хитлер?

И сега още си спомням с трогателно чувство за този 
побелял учител, който със своята пламенна реч често 
ни караше да забравим настоящето и да заживеем в 
чудесния свят на великите събития от миналото. Той 
съумяваше да превърне сухите исторически спомени 
в жива увлекателна действителност. Често седяхме в 
неговите часове, изпълнени с възхищение, и нерядко 
неговото изложение ни трогваше до сълзи.

Щастието ни беше огромно, когато учителят в дос-
тъпна форма съумяваше, опирайки се на настоящето, 
да освети миналото и, опирайки се на миналото, да на-
прави изводи за настоящето. Повече от всеки друг пре-
подавател той успяваше да проникне в онези горчиви 
проблеми на съвремието, които пронизваха тогава ця-
лото ни същество. Нашият детски национален фанати-
зъм беше за него средство да ни възпита. Апелирайки 
все по-често към националното ни чувство за чест, той 
ни извисяваше много повече, отколкото това можеше 
да стане с каквито и да било други средства. Този учи-
тел превърна историята в най-любимия ми предмет. 
Против волята си той направи още тогава от мен млад 
революционер. 

През януари 1903 година престарелият Алоис Хитлер 
умира от апоплектичен удар. След като го погребва, жена 
му Клара продава дома им и се премества в Линц. Нейна-
та пенсия е достатъчна, за да отглежда децата си – сина 
си Адолф и по-малката си дъщеря Паула. Въпреки това, 
като напуска училище, Адолф отказва да си търси посто-
янна работа или да учи някакъв занаят. Дори само мисъл-
та за нещо подобно предизвиква в него отвращение. На-
края майката се съгласява с жизнения избор на сина си, 
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отписва го от занаятчийското училище и го прехвърля в 
художествено училище. Адолф използва джобните пари, 
които получава от майка си, да си купува книги. 

Единственият приятел от младостта на бъдещия фю-
рер Август Кубичек си спомня: „Още в Линц Адолф за-
почна да чете класиците. За „Фауст“ на Гьоте каза, че 
тази книга съдържа повече, отколкото може да побере 
човешкият ум. От произведенията на Шилер го привле-
че най-вече „Вилхелм Тел“. Дълбоко впечатление му 
направи и „Божествена комедия“ на Данте.“

В Конгресната библиотека на САЩ се пази лична-
та библиотека на Хитлер, в която има над 2000 книги и 
други материали, изнесени от Райхканцеларията в Бер-
лин, в Бергхоф и в Берген (Берхтесгаден). Част от за-
главията са с псевдорелигиозно и расистко съдържание, 
както и посветени на нордическия дух. Хитлер чете в 
превод Софокъл, Омир, Аристофан, Хораций и Овидий. 
Впечатлен от старите немски предания, той помнел на-
изуст 25 000 реда от „Парсифал“2. Според бележките в 
полетата на книгите му, най-голям интерес са предиз-
виквали творбите на Мартин Лутер, Савонарола, Улрих 
Цвингли, Жан Калвин, Конфуций и Буда.

Макар да завършва училище, Хитлер не получава 
системно образование. Хора от неговото обкръжение 
си спомнят, че той говорел много и с желание, преска-
чал от тема на тема, смятайки се за специалист във всич-
ки науки и изкуства. 

2 „Парсифал“ – рицарска поема, написана от немския поет и 
певец Волфрам фон Ешенбах (около 1170 – 1220 г.). Парсифал е 
един от Рицарите на Кръглата маса в двора на крал Артур. Според 
една от легендите той е рицарят, намерил Свещения Граал и станал 
негов пазител. – Бел. прев.
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Безспорен кумир на младия Адолф става компо-
зиторът Рихард Вагнер. По онова време музиката и 
по-специално операта има голямо влияние върху гер-
манското общество. Както отбелязва Август Кубичек, 
„тогава нямаше нито радио, нито телевизия, нито кино 
или записваща техника, а имаше само театри и оно-
ва, което показваха в тях, беше изключително важно“. 
По своите убеждения Вагнер е утопист революционер, 
мистик и ярък антисемит. Искреното желание на мла-
дия Хитлер да му подражава говори много за бъдещите 
му изяви. 

През октомври 1907 година осемнайсетгодиш- 
ният Адолф заминава за Виена, за да опита късмета си 
в Художествената академия. Претърпява пълен провал. 
Неговите старателни, но безжизнени рисунки правят 
достатъчно лошо впечатление на изпитващите, за да го 
посъветват да се откаже от мисълта да стане художник.

През декември 1908 година майката на Адолф умира 
от рак. Сякаш целият свят се е опълчил срещу младия 
човек: 

Този удар ме порази. Баща си уважавах, майка си 
обичах. Тежката действителност и нужда ме заставиха 
бързо да взема решение. Малкото средства, които ми 
останаха след смъртта на баща ми, бяха бързо израз-
ходвани по време на болестта на майка ми. Пенсията 
за сирак, която ми се полагаше, беше съвсем недоста-
тъчна, за да се живее от нея, и ми се наложи сам да си 
търся прехраната.

Започва „най-тъжният“ период от биографията на 
младия Хитлер. От 1909 до 1913 година той живее 
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във Виена. Недостигът на средства го принуждава да 
освободи мебелираната стая и да се раздели с Август 
Кубичек. (Приятелят му се представя блестящо в кон-
серваторията, а гордият Адолф не иска да се чувства 
унижен от общуването с него.) Хитлер става истински 
клошар, живее в приюти и се задоволява с благотво-
рителната супа. Но за разлика от другите бездомници, 
вместо да потърси забрава в наркотиците – той не пие 
и не пуши, – прекарва по-голяма голяма част от време-
то си в обществените библиотеки.

Тогава четях изключително много и при това задъл-
бочено. Цялото свободно време, което ми оставаше 
след работа, отиваше за тези занимания. През тези 
няколко години натрупах известен запас от знания, от 
които се ползвам и до днес.

Нещо повече. През това време си изградих и извест-
на представа за света и си изработих мироглед, който 
стана гранитният фундамент на сегашната ми борба. 
Към възгледите, които си изработих тогава, впослед-
ствие ми се наложи да прибавя съвсем малко, без да 
променям нищо от предишното. Напротив.

Сега съм твърдо убеден, че всички творчески идеи 
се оформят в общи черти у човека още на младини, 
ако изобщо той е способен да мисли творчески. Сега 
различавам мъдростта на старите, която е резултат от 
солидна аргументация, предпазливост и жизнен опит и 
гениалността на младите, които с щедра ръка даряват 
човечеството с благотворни идеи и мисли, макар поня-
кога и в неоформен вид. Младостта дава на човечест-
вото строителния материал и плановете за бъдещето, 
от които мъдрата старост слага тухлите и строи зда-
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нието, понеже така наречената мъдрост на старите не 
задушава гениалността на младите. 

В последните редове е скрит ключът към разбиране-
то на заблудите на Хитлер, които в края на краищата 
довеждат неговата империя до крах. Той така и не ус-
пява да разбере, че непълноценното му образование, 
без надзор и напътствия от опитен учител, го лишава 
от правото да съди за каквото и да било извън твърде 
ограничените си знания. Той вярва, че изборът на онези 
книги и теории (в повечето случаи случаен), които чете 
и усвоява през младостта си, му е позволил да се докос-
не до истината, да узнае за света повече от другите. 

От Артур Шопенхауер Хитлер заимства фатализма 
и волунтаризма, като отхвърля всички будистки еле-
менти. От Фридрих Ницше – концепциите за еволюци-
ята и свръхчовека, забравяйки, че философът подкрепя 
теза, според която свръхчовекът по пътя към самоусъ-
вършенстването трябва да се бори със себе си, а не с 
околните. Хитлер попива от Рихард Вагнер расизма и 
езичеството, но отхвърля неговите християнски идеи. 
По същия начин постъпва и с теориите на Елена Бла-
ватска, Жозеф дьо Гобино, Хюстън Чембърлейн, Гуидо 
фон Лист и Адолф Ланц.

И тогава зад сложната мозайка от философски, ми-
тологични, палеофантастични и езотерични елементи 
се очертава грубият монолит на яркия антисемитизъм. 
Този елемент от светогледа на бъдещия фюрер, кой-
то се превръща в мъчение и смърт за милиони евреи, 
също се развива във виенския период от живота му. 
Нека видим какво казва Хитлер за своето отношение 
към евреите:



Мистичните тайни на Третия райх • 11

Когато веднъж минавах по оживените улици в центъ-
ра на града, неочаквано се натъкнах на някаква фигура 
с дълго палто и къдрава черна коса. Първата ми мисъл 
беше: и този ли е евреин? В Линц евреите изглежда-
ха другояче. Заразглеждах внимателно и предпазливо 
тази фигура. И колкото повече се вглеждах в чертите є, 
толкова повече предишният въпрос приемаше в мозъ-
ка ми друга формулировка.

И този ли е немец? <...>
Но евреите ме отблъснаха окончателно, когато се 

запознах не само с физическата им, но и с морална-
та нечистоплътност на този избран народ. Нищо не ме 
накара толкова скоро да променя мнението си за тях, 
както запознаването ми с дейността им в отделни об-
ласти.

Има ли на света поне едно нечисто дело, поне едно 
безсрамие от какъвто и да е род и преди всичко в об-
ластта на културния живот на народите, в което не 
беше замесен в крайна сметка някой евреин? Както 
във всяка гнойна рана ще намериш червея или личин-
ката, така и във всяка мръсна история непременно ще 
се натъкнеш на чифутин.

Когато се запознах с дейността на евреите в преса-
та, в изкуството, в литературата и в театъра, у мен не-
избежно се засили отрицателното отношение към тях. 
Никакви добродетелни уверения не можеха да помог-
нат тук. Достатъчно беше да се приближиш до някоя 
будка, да се запознаеш с имената на духовните бащи 
на всички тези отвратителни пиеси от киното и театъ-
ра, за да се настървиш срещу тези господа.

Това е чума, това е истинска духовна чума, по-лоша 
от черната смърт, с която плашеха народа. А в какви 
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несметни количества се произвеждаше и разпростра-
няваше тази отрова! Разбира се, колкото е по-малко 
умственото и моралното равнище на такъв произво-
дител на низости, толкова по-безгранична е неговата 
плодовитост. Подобен субект навъжда безкрай такива 
гадости и залива с тях целия град. Помислете и за това, 
колко е огромно количеството на подобни субекти. Не 
забравяйте, че на един Гьоте природата ни дарява ви-
наги с по 10 хиляди такива мърльовци, а всеки един от 
тях разнася най-лошия вид бацили навсякъде по света.

Антисемитизмът на Хитлер има дълбоки коре-
ни, подхранвани от културния стереотип, създаден в 
Европа до началото на ХХ век. И тази нетърпимост 
изобщо не е частен въпрос в мирогледа на бъдещия 
фюрер. Напротив, вече като зрял политик той невед-
нъж подчертава, че неговите позиции по въпроса са 
принципни. Освен всичко друго той става и привър-
женик на теорията за „световния еврейски заговор“. 
Това схващане е доста разпространено сред хората 
с неукрепнал разум, които се опитват да опростят 
многообразния и често хаотичен исторически про-
цес, придавайки му някакъв смисъл и определеност 
чрез признаване на хипотезата за тайните сили, „уп-
равляващи историята“. Хитлер не смята евреите нито 
за народ, нито за раса, нито за религиозна об-щност 
– за него те са „болест“, симптом за разложение на 
националната държавност. В резултат на всичко това 
крайният антисемитизъм става основа на расовия мит, 
култивиран в Третия райх.

Хитлер сериозно вярва и доказва пред своите почита-
тели, че в света съществува – без собствена територия, 
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но напълно развита – универсална и интернационална 
държава на евреите. Основната черта на тази митична 
държава е враждебността им към всяка друга национал-
на държава; главните оръдия в „борбата за оцеляване“ 
са пацифизмът, интернационализмът, капитализмът, 
комунизмът, либерализмът, демокрацията и парламен-
таризмът. Всички гореизброени доктрини евреите са 
измислили, за да попречат на другите народи свободно 
да се развиват. Според Хитлер те в действителност се 
стремят към световно господство, вземайки под свой 
контрол икономиката и културата. 

Развивайки своята теза, Хитлер пише, че еврейският 
интернационал със своя пацифизъм, световен комуни-
зъм и световен капитализъм нарушава всички известни 
правила на играта, лишавайки нормалните държави от 
дори минимален шанс да защитят своите интереси. Той 
смята, че, дори евреите да се откажат от своята религия 
(юдаизма), нищо няма да се промени, защото те не са 
религиозна общност; ако се откажат от своята нацио-
налност, смесвайки се с другите народи, ще бъде още 
по-лошо, защото по такъв начин те ще подкопаят здра-
вето на тези народи; ако се откажат от своята култура 
и история, ставайки правоверни патриоти – немци, ан-
гличани, французи, – ще настъпи катастрофа: евреите 
ще настроят тези народи един срещу друг, използвайки 
пари и пропаганда. Хитлер не оставя на евреите нито 
една „вратичка“ – каквото и да правят, те са отговорни 
за всички беди и проблеми, затова във всички случаи 
трябва да бъдат отстранявани, изселвани, ликвидирани.

През 1912 година Хитлер се преселва от Виена в 
Мюнхен. В мемоарите си той посочва няколко причи-
ни за това. В частност, направо го вбесявало „засилва-
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нето“ на еврейската общност в австрийската столица и 
от определен момент повече не можел да понася това. 
По всяка вероятност причината е измислена – за младия 
човек е къде по-важно да се опита да намери приложе-
ние на своята професия като художник в града, който се 
смята за „културна столица“ на Германия. 

Макар доходите му да не са по-високи, Хитлер си 
спомня за първите две години от живота си в Мюнхен 
като за най-щастливото време. Там той се запознава с 
поета символист Стефан Георге. Според съвременни-
ците си Георге е „въплъщение на римската култура на 
рейнска почва“ и „Наполеон при двора на музите“. Ниц-
шеанският по произход и антидемократичен по същност 
мироглед на поета го довежда до националистическите 
идеи. Георге предсказва, че скоро в Германия ще се поя-
ви герой, който ще доведе до възраждане на страната, на 
Европа и на целия свят. Този свръхчовек щял да разкъса 

Мюнхенският поет космист Стефан Георге
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оковите на прогнилото общество, да внесе ред в хаоса и 
да посее семената на новата германска държава.

Още в навечерието на Първата световна война ли-
тературни последователи, съмишленици и почитатели 
на творчеството на поета образуват „кръжок на Сте-
фан Георге“ – нещо средно между бохемски литерату-
рен салон и духовно-естетичен орден. Наричайки себе 
си космисти, те широко пропагандират естетическите 
си концепции, придържат се към определен ритуал на 
поведение и дори подражавайки на своя лидер се обли-
чат в широки черни дрехи. Повечето от космистите са 
предвестници на германския фашизъм, а един от тях – 
Алфред Шулер – е сред първите в Германия, започнали 
да използва свастиката като символ.

След пристигането си в Мюнхен, Хитлер често по-
сещава кафенето и таверната, където се събират чле-
новете на „кръжока Стефан Георге“. Атмосферата там 
му допада. Той слуша речите на Алфред Шулер и е оч-
арован от антисемитската насоченост и езотеричната 
им наситеност. Твърде вероятно е тъкмо тогава да го 
спохожда идеята да използва свастиката като символ 
на националистическото движение. Подобно на пове-
чето ейдетици3 той е силно зависим от първото си впе-
чатление.

Началото на Първата световна война коренно проме-
ня живота на Адолф. Той предчувства, че идва краят на 
неговото жалко съществуване „на дъното на общество-
то“ и се появява шанс без всякакви усилия да се пробва 
на съвсем друго поприще. 

3 Хора, които без усилие възпроизвеждат в паметта си ожи-
вен и детайлен образ на предварително възприети предмети или 
сцени. – Бел. ред.


