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Πρόλογος

Στό βιβλίο αύτό, δέν σκοπεύω νά δώσω μιά έρμηνεία στό φαινόμε

νο τοΟ ΓερμανικοΟ Ναζισμού. Κάτι τέτοιο θά άπαιτοΟσε μιά σει0ά έμπε- 

ριστατωμένων έρευνών πάνω σέ πολυάριθμους παράγοντες (οικονομι

κούς, κοινωνιολογικούς, ψυχολογικούς, πολιτικούς), πού ξεπερνούν 

τίς ειδικές μου γνώσεις.

'Ας μήν φανταστεί ά ά να γνώστης πώς θέλησα ν ' άποκλεΐσω τήν α ' 

ή β' συγκεκριμένη μέθοδο, τά α' ή β' δόγμα. Απλώς προσπάθησα, μέ 

κάθε μετριοφροσύνη, ν ' άσχοληθώ μέ όρισμένους τομείς πού βρίσκον

ταν μέσα στά πλαίσια τών δυνατοτήτων μου.
Προσπαθώντας ν' άποφύγω μιά άνεκδοτολογική άναφορά τών γε

γονότων, θέλησα κυρίως νά καταγράψω τίς άρχές τής ναζιστικής δρά

σης, στόν τομέα τής κουλτούρας. Γιατί πέρα άπό τά γεγονότα καί τούς 

πρωταγωνιστές τους, έκεϊνο πού βασικά μετράει είναι αύτές άκριβώς οί 

άρχές' μάς βοηθούν νά καταλάβουμε καλύτερα τό σύστημα κυριαρχίας 
πού έφάρμοσε ό γερμανικός φασισμός. ' Αναφέρομαι άποκλειστικά καί 

μόνο στό γερμανικό φασισμό. ' Αλλά ό σύγχρονος άναγνώστης θά συγ

κρίνει, όπωσδήποτε, τή ναζιστική πραγματικότητα, μ' αύτά πού βλέπει 
νά συμβαίνουν σήμερα γύρω του. Είναι άδύνατο νά περιορίσουμε τό 

ζωικό, τό γόνιμο δαιμόνιο τών συγκρίσεων καί τών άναλογιών. ' Ο φασι

σμός συνεχίζεται κάτω άπό άλλες μορφές, χρησιμοποιώντας παρόμοιες 

ή διαφορετικές μεθόδους. ' Η ιστορική του γνώση μάς βοηθά νά ξεσκε
πάζουμε τό παρόν, καί νά τόν άνακαλύπτουμε πίσω άπό τίς μάσκες πού 

φοράει κάποτε, χρησιμοποιώντας διάφορα σοσιαλιστικά συνθήματα.
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1. ’Από τήν άντίστροφη τοϋ βασιλιά Μίδα

Στις 31 Mdtou 1949, ό 'Αρειος Πάγος τοϋ Παρισιού άκύρωσε τήν 

άπόφαση τής 21 ης Αύγούστου 1857, έναντίον τού Μπωντλαίρ, πού έπέ- 

βαλε τήν άφαίρεση έξι ποιημάτων άπό τά Άνθη του κακού «ώς προ- 

σβάλλοντα τή δημοσία αιδώ καί τά χρηστά ήθη».

Οί έκδόσεις τοϋ Μπωντλαίρ πού περιείχαν τά καταδικασμένα ποιή
ματα έγιναν έπσέλους νόμιμες. Σ' αύτά τά μεταπολεμικά χρόνια, ύστε

ρα άπό τήν καταπίεση τών Γάλλων συγγραφέων άπό τόν άστυνομικό έ

λεγχο τής κυβέρνησης τοϋ Βισύ καί τών Ναζί καταχτητών, θά περίμενε 

τουλάχιστον κανείς, πώς θά καθοριζόταν μιά καί καλή ό όρος «έλευθε- 
ρία τής τέχνης» Δυστυχώς, όμως, κατά τή διάρκεια αύτής τής δίκης έ- 

γινε άπλώς λόγος γιά τις «έπιτρετττές στάν καλλιτέχνη έλευθερίες» χω

ρίς νά διευκρινιστούν καθόλου ή φύση καί τά όριά τους

Ο σύμβουλος Φαλκό, έπαναλαμβάνοντας στούς συναδέλφους 

του τούς λόγους τής καταδίκης τού Μπωντλαίρ, διατύπωσε τό πρόβλη

μα ώς έξής: «Τά καταδικασμένα ποιήματα άποτελοϋσαν πραγματικά μιά 
προσβολή τής δημοσίας αίδοϋς καί τών χρηστών ήθών,». "Ετσι μονο

μιάς ή συζήτηση περιορίστηκε άποκλειστικά σέ θέματα ήθικής. Παίρ

νοντας σάν δεδομένο πώς ό Μπωντλαίρ διώχτηκε γιά αιτίες άσχετες 
πρός τήν καθαυτό λογοτεχνία, πρός τήν καλλιτεχνική ποιότητα, άρνή- 

θηκαν νά έξετάσουν, γενικά, τή φύση τοϋ καλλιτεχνικού γεγονότος 

Κι όμως. γιά ν ' άποκαταστήσουν τά Άνθη του κακού άρκοϋσε ν' 

άνατρέξουν στό άκόλουθο άπόσπασμα όπου ό Μπωντλαίρ διατυπώνει 

ξεκάθαρα τις άπόψεις του γιά τό ρόλο τής λογοτεχνίας «' Η ποίηση έ
χει γιά μοναδικό σκοπό τόν έαυτό της δέν μπορεϊ νά έχει κανέναν άλ
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λον καί κανένα ποίημα δέν είναι πραγματικά μεγάλο, ποιοτικά άνώτερο, 
πραγματικά άξιο τοΟ ώνώματός του, παρά μονάχα έκεϊνο πού έχει γρα

φτεί άποκλειστικά καί μώνο γιά τήν ευχαρίστηση πού δίνει ή δημιουργία 

ένός ποιήματος»

Πράγματι, ή φράση αύτή θά τούς βοηθούσε νά καταλάβουν κάπως 

τήν ιστορική έξέλιξη τής κοινωνικής θέσης τού συγγραφέα καί τού καλ- 

λσέχνη Βέβαια τά "Ανθη του κακού είχαν προκαλέσει μιά δίκη, άλλά 
τήν Ιδια έποχή ώ Μπωντλαίρ ύποστήριζε μιά ποιητική άποψη πού άρνιό- 

ταν κάθε άξια χρήσης στή λογοτεχνία, άποδίδοντάς της μιά άπόλυτη αύ- 

τονομία. Κι’ αύτή δέν ήταν μιά μεμονωμένη άποψη. Είναι ή άποψη τού 

Θεόφιλου Γκωτιέ στών πρόλογο τής Δεσποινίδας ντέ Μωπέν, καθώς καί 

τού Φλωμπέρ καί τελικά σπρωγμένη στά άκρα είναι ή άποψη τού Μαλ- 

λαρμέ πού κάνει ένα σαφή διαχωρισμό άνάμεσα στόν αισθητικό καί τόν 

κοινωνικό ρόλο τής λογοτεχνίας. «Δέν κάνουμε λογοτεχνία μέ τις ιδέ
ες, άλλά μέ τις λέξεις..»

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατά τό δεύτερο μισό τού 19ου αιώνα παρουσιάζεται ένα κάθε άλ

λο παρά άτομικό φαινόμενο: ένΰ ή τέχνη -  λόγω των νέων τεχνικών με

θόδων' πού εύνοοϋσαν τή διάδοσή της -  κινδυνεύει3 δλο καί περισσό

τερο νά ύποδουλωθεϊ στά ήθικά καί πολιτικά γούστα τής άνερχόμενης

1 Διαβάστε σχετικά τις διατριβές τοϋ Μπωντλαίρ ένάντια στήν «πρόοδο» 

Συγκεκριμένα τήν αντίδρασή του απέναντι στή μεγάλη έφευρεση τής φωτογρα

φίας « Από μέρα σέ μέρα ή τέχνη χάνει τόν αυτοοεβααμό της, υποκλίνεται μπρο

στά στήν έξωτερική πραγματικότητα και ό ζωγράφος τείνει όλα και περιασότερο 

νά ζωγραφίζει αυτό που βλέπει κι δχι αιιτό που όνειρευεται Κι ομως. τό νά όνει- 

ρευεσαι είναι μιά ευτυχή κι άλλοτε ήταν μιά δόξα νά έκφράζεις τό όνειρό αου

Αλλό π λέω, Ο ζωγράφος γνωρίζει ακόμα αυτή τήν ευτυχία. Ο καλόπιστος πα

ρατηρητής θα παραδεχτεί πως ή έφευρεση τής φωτογραφίας και η μεγάλη βιομη

χανική τρέλλα είναι υπευθυνες γι' αυτό τό κατάντημα,»

2 Τό 1640 στό δεύτερο μέρος τοϋ βιβλίου ΉΔημοκρατ\α στήν Αμερική, ύ 

Αλέξης ντέ Τοκβιλ έπισημαινει αυτόν τόν κίνδυνο που τόν θεωρεί αυνδεδεμένο

μέ τή δημοκρατία *Οί δημοκρατικές λογοτεχνίες βρίθουν πάντα από συγγραφείς 

που αντιμετωπίζουν τά γραμματα οάν μιά βιομηχανία και έκτός από όρισμένους 

μεγάλους αυγγραφεϊς. έχουμε χιλιάδες πωλητές ιδεών »
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αστικής τάξης, οΐ καλλιτέχνες άναδιπλώνονται όλοένα περισσότερο 

στόν έαυτό τους καί προσπαθούν νά διαφυλάξουν τήν αυτονομία τής 

τέχνης3.
Αυτή ή αύτονομιστική τάση, πού ξεπήδησε στό 17ο αιώνα άπό τήν 

έπιθυμία τών καλλιτεχνών ν ' άπαλλαγοϋν άπό τή φεουδαρχική κηδεμο

νία, κατέληξε στή Γαλλία σ' αύτό πού όνομάστηκε «ή τέχνη γιά τήν τέ

χνη4» καί πού στό βάθος, άποτελεϊ ένα πολιτικό διαζύγιο άνάμεσα στις 

άπαιτήσεις τού καλλιτέχνη καί στό κοινό του

Τό νά ύποστηρίζει κανείς τή σχετικότητα τής ήθικής καί τού «άσε

μνου» δέν άποτελοϋσε μιά πρωτοτυπία τού 1949. Στις σημειώσεις πού 

έγραψε ό Μπωντλαίρ ύστερα άπό άπαίτηση τού δικηγόρου του Σαί ντ' 

Έστ' Άνζ, ό ίδιος ό Μπωντλαίρ έπέμενε πολύ σ' αύτή τήν άποψη. 
Δείχτηκε πολύ πιό τολμηρός άπό τό σύμβουλο Φαλκό. Τουλάχιστον ά- 

ποκάλυπτε τή σχέση πού συνδέει τήν ήθική μέ τήν πολιτική άφήνοντας 

ξεκάθαρα νά έννοηθεϊ πώς δταν ένα έργο καταδικάζεται γιά ήθικούς 
λόγους, στήν πραγματικότητα καταδικάζεται γιά πολιτικούς. Δέν δίστα

ζε νά περιγράψει τό είδος τής λογοτεχνίας πού μπορούσε ν' άπαιτήσει 

μιά κυβέρνηση, έν όνόματι τέτοιων άρχών «Τό καινούριο ναπολεόντειο 

καθεστώς, ύστερα άπό τίς πολεμικές δόξες, ήταν υποχρεωμένο ν ' ά- 

ναζητήσει δόξες τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών Καί τί είδους ήθική 
είναι αύτή ή σεμνότυφη, στενόμυαλη καί ένοχλητική ήθική πού τό μόνο 

πού καταφέρνει είναι νά δημιουργεί συνωμότες μέσα στούς κόλπους 

τής ήρεμης τάξης τών όνειροπόλων1 Αύτή ή ήθική φτάνει μέχρι τό ση

μείο νά λέει' άπό δώ καί πέρα θά γράφονται μονάχα παρηγορητικά βι

βλία πού ν ’ άποδείχνουν πώς ό άνθρωπος γεννιέται καλός καί πώς δλοι 

οί άνθρωποι είναι εύτυχισμένοι. Τί έλεεινή ύποκρισία!»
Πίσω άπό τή δίκη τών Άνθέων τοϋ κακού -  πράγμα πού τό έθιξε 

καί ό ίδιος ό Μπωντλαίρ -  κρύβεται ένα βασικό πρόβλημα. Πρόκειται γιά

3 Ο Θεόφιλος Γκωτιέ χρησιμοποιεί αυτα ακριβώς τά λόγια, στόν πρόλογο 

τής Δεσποινίδας ντέ Μωπέν Δηλώνει ξεκάθαρα πως η τέχνη δέν έχει καμιά σχέση 

μέ τήν ήθική και τα βάζει μέ τόν «αστό» (όρος που γιά την ακρίβεια, σημαίνει φι- 

λισταϊος) που γι αυτόν αποτελεϊ τήν ένσάρκωση τοϋ ωφελιμιστικού πνεύματος, 

τής ασχήμιας και τής χυδαιότητας

4 Η έκφραση αυτή. που έμεινε σαν όρος. προέρχεται από ένα σχόλιο τού 

κριτικού καί πολιτικού Ιππόλυτου Φορτουλ(1811 -1856) πάνω οτή 4εσποινκ5α ντέ 

Μωπέν
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τό πρόβλημα τής Κρατικής έξουσίας καί τών συμφερόντων πού ύπηρε- 

τεϊ
Μέχρι ποιό σημείο μιά κυβέρνηση έχει τό δικαίωμα ν' άπαγορεύσει 

ένα καλλιτεχνικό έργο, Στ' όνομα ποιών άξιών παίρνειαύτή τήν άπόφα-

ση, Πρός ώφελος ποιών κοινωνικών όμάδων....Γιά νά δοθεί μιά άπάντη-

ση σ ' αύτά τά έρωτήματα άπαιτείται μιά έμπεριστατωμένη άνάλυση τής 
συγκεκριμένης κοινωνίας γιά νά μπορέσουμε νά καταλάβουμε τί άκρι- 

βώς άντιπροσωπεύει τό κράτος, οί διάφορες έπιταγές του καί οί άντι- 

φάσεις πού μπαίνουν μέσα στό παιχνίδι. Οί βασικές άξιες μιάς κοινω- 
νίας, πολιτικές, θρησκευτικές, ήθικές ή φιλοσοφικές δέν είναι μήτε 

παγκόσμιες, μήτε άπόλυτες ' Εξελίσσονται άνάλογα μέ τις περιστάσεις 
ύπακούοντας σ ' ένα ιστορικά καθορισμένο κοινωνικό πλαίσιο. Μεταβάλ

λοντας τή φύση, ό άνθρωπος μεταβάλλεται άδιάκοπα καί ό Ιδιος. "Ετσι 

οί ήθικές άρχές πού, άνάλογα μέ τήν περίσταση, δικαιώνουν ή καταδικά

ζουν ένα έργο, δέν είναι άμετάβλητες. ' Η δικαστική άποκατάσταση τών 
Άνθέων τοϋ κακοϋ άποδείχνει πρακτικά αύτή τήν ιστορική διαδικασία 

τής άξιολόγησης τών ήθικών κριτηρίων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Τό Ιδιο συμβαίνει καί μέ τις αισθητικές άξιες. Ο κοινωνικός ρόλος 

τού συγγραφέα καί τοϋ καλλιτέχνη άλλάζει άνάλογα μέ τις έποχές. ' Η 

αισθητική άξιολόγηση έξελίσσεται προοδευτικά διαμέσου τής ιστορίας' 

δέν είναι κάτι τό άμετάβλητο πού ένυπάρχει στήν άνθρώπινη συνείδη

ση. ' Από τις λεγάμενες μή όργανωμένες κοινωνίες, μέχρι τις ιεραρχη

μένες καί κρατικοποιημένες κοινωνικές δομές, οί έννοιες τής τέχνης 
καί τής λογοτεχνίας δέν καλύπτουν τήν ίδια μόνιμη πραγματικότητα. 

Έξω άπό τό συγκεκριμένο χώρο καί χρόνο τους, μάς φαίνονται έντε- 

λώς άκατανόητες.

' Εκείνο πού πρέπει γενικά νά έξεταστεϊ είναι οί δεσμοί άνάμεσα 

στήν τέχνη καί τήν κοινωνία. Τό γεγονός πώς οί διάφορες διαφωνίες 

μεταξύ τών συγγραφέων καί τοϋ όποιασδήποτε μορφής κράτους έντυ- 

πωσιάζουν πολύ έντονα τήν κοινή γνώμη, δέν θά πρέπει νά μάς κρύψει 
τό ρόλο τοϋ βιβλίου μέσα στήν κοινωνία δπου ζόϋν καί άπό τήν όποια
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ζοϋν ιδιαίτερα ύστερα άπό τόν Μπωντλαίρ παρατηρήθηκε μιά τάση in 

abstracto μυθοποίησης τοϋ συγγραφέα Όμως ποϋ άρχϊζει πραγματικά 

ή λογοτεχνία όταν τό βιβλίο έχει καταντήσει ένα έμπόρευμα, Οί κοινω
νιολόγοι έκαναν μιά διάκριση άνάμεσα στή λογοτεχνία τής μάζας καί 

στήν καθαυτό λογοτεχνία, άφήνοντας νά έννοηθεΐ πώς ύπάρχουν κά- 

ποιες ιδανικές λογοτεχνικές άξιες Όμως ή έξέλιξη τών ειδών καί τών 

μορφών τοϋ λογοτεχνικού προϊόντος (τό πέρασμα άπό τήν τραγωδία 

στό δράμα, γιά παράδειγμα, ή άκόμα ή σύγκριση άνάμεσα στό μυθιστό

ρημα τής Μαντάμ ντέ Λαφαγιέτ και στό μυθιστόρημα τοϋ Τζόυς) μάς ά- 

ποδειχνει πώς ή αύστηρή καί άπόλυτη έμμονή στούς κανόνες θά έφερ

νε τό θάνατο τής λογοτεχνίας ' Η λογοτεχνία πρέπει νά γίνεται άποδε- 

κτή στό σύνολο της, σάν ένα κοινωνικό γεγονός.

Μ' αύτή τήν έννοια, τά λογοτεχνικά καί καλλιτεχνικά έργα συνδέ

ονται μ' ένα γενικό καί πολύπλοκο τρόπο, μέ τό ιδεώδες τών κοινωνι

κών όμάδων πού τά άξιολογούν καί μέ τά συστήματα άναφοράς τους. 

Πόσο μάλλον μιά καί ή αύτονομία τής τέχνης είναι μιά αυταπάτη, ή προ

σωπικότητα τοϋ καλλιτέχνη καί τοϋ συγγραφέα διαμορφώνεται άπό τήν 
περιβάλλουσα κοινωνία καί ό ίδιος ό καλλιτέχνης βρίσκεται σέ σχέση έ- 

ξάρτησης μέ κάποιο κοινό9 Είτε ζεί κάτω άπό τήν προστασία κάποιου 

μαικήνα όπως στήν Ιταλία τής Αναγέννησης, είτε έπιχορηγεϊται άπό 
κάποιον βασιλιά όπως έπί Λουδοβίκου 14ου στή Γαλλία, είναι ύποχρεω- 

μένος νά σέβεται ή τουλάχιστο νά μήν έρχεται σέ σύγκρουση μέ τις 

συλλογικές άξιες τής όμάδας πού τόν συντηρεί. ' Η άλλαγή στά γοϋστα 

καί στά έργα, έπέρχεται μονάχα ϋστερα άπό τήν παρέμβαση μιας άλλης 

κοινωνικής όμάδας ή ένός συνόλου άπό πολλές κοινωνικές όμάδες πού 

έπιβάλλουν νέες αισθητικές άξιες. Τελικά, καθώς έγραφε τό 1904 ό ι

στορικός τής λογοτεχνίας Γκυστάβ Λανσόν, άπελευθερώνεσαι άπό τήν 

τυραννία τοϋ κοινοϋ, μονάχα σέ άναφορά μέ κάποιο άλλο κοινό.
' Από τόν Μπωντλαίρ καί μετά, ό συγγραφέας, υιοθετώντας μιά άρ- 

νητική στάση άπέναντι στήν άξια άνταλλαγής τοϋ καλλιτεχνικού προϊόν

5 Σχετικά μέ τη φωτογραφία ό Πιέρ Μπουρντιέ έδειξε πως «τό σύστημα α

ξιών και η κοσμοθεωρία μιας όλόκληρης όμαδας» εκφράζονται διαμέσου ενός έ-

λάχιστου κλισέ και πως «οι νόρμες που διέπουν τή φωτογραφική σύλληψη τού

κόσμου σύμφωνα μέ τό διαχωρισμό αναμεσο στό φωτογραφήσιμο και μή φωτογρα-

φηοιμο είναι αναπόσπαστα δεμένες μέ τό σύστημα τών αξιών που εμπεριέχουν, 

αξιών που χαρακτηρίζουν μια ταξη ενα επάγγελμά ή μιά καλλιτεχνική όμαδα·
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τος, προσπαθεί άλλά μάταια νά κάνει τό αισθητικό στοιχείο αύτόνομο. 
ΤΙς περισσότερες φορές, τά ά να γνωρισμένα καλλιτεχνήματα μιας συγ

κεκριμένης έποχής, τουλάχιστο μέχρι τίς άρχές τοϋ 20ου αιώνα (άνα- 
φερόμαστε στή Δύση) κατά ένα μεγάλο μέρος τους, άποτελοϋν μιά έκ

φραση τών ήθίκών της άξιών. ' Ανάμεσα στίς ήθικές καί αισθητικές ά- 

ξίές αύτής τής έποχής, ύπάρχει μιά διαλεκτική σχέση πού δημιουργεϊ- 
ται μέσα στούς κόλπους τοϋ άπέραντου συστήματος άξιολογήσεων πού 

άπλώνεται σ' όλες τίς κοινωνικές όμάδες ή τάξεις.
Στήν πρωτόγονη κοινωνία, ή τέχνη ήταν ένσωματωμένη στήν κοι

νωνική ζωή δπου έπαιζε ένα θρησκευτικό ή μαζικό ρόλο. Στήν παλαιο

λιθική έποχή οί καλλιτέχνες ζωγράφιζαν ή χάραζαν τά τοιχώματα τών 

σπηλαίων, γιά καθαρά μαγικούς σκοπούς. " Η πρωτόγονη κοινότητα δέ

χτηκε σιγά-σιγά νά συντηρεί τούς καλλιτέχνες της, άπαλάσσοντάς τους 
άπό τήν ύποχρέωση τοϋ κυνηγιού, μονάχα χάρη στή σημασία πού άπέδι- 

δε στό σχέδιο. Τό σχέδιο είχε γιά τούς πρωτόγονους ένα μυθικό νόημα 
άφοϋ οί καλλιτέχνες έκαναν μιά προβολή τών συλλογικών έπιθυμιών, 

πάνω στήν πέτρα, πιστεύοντας πώς έτσι συντελούσαν στήν πραγματο

ποίησή τους. Στά μάτια τών ύπόλοιπων μελών τής κοινότητας, ή εικόνα 

ταυτιζόταν άπόλυτα μέ τήν πραγματικότητα

Είναι γνωστό πώς στήν άρχαία ' Ελλάδα ή έννοια τοϋ ώραίου, τοϋ 

«καλοϋ» είχε ένα ήθικο-θρησκευτικό νόημα. ‘ Η όμορφιά καταξιώθηκε 
διά μέσου τής ήθικής. 'Αλλωστε χρησιμοποιούσαν τόν δρο καλός τόσο 

στήν αισθητική δσο καί στήν ήθική ή τά μαθηματικά. ' Η τάξη πού κατά 

τόν Πλάτωνα είναι άπαραίτητη σ' ένα έργο τέχνης άποτελεϊ άντίστοιχο 

τής τάξης πού βασιλεύει σ' δλο τό σύμπαν. Αύτός ό ήθικός ιδεαλισμός 

πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις μέσα στά άξιολογικά κριτήρια τής τέ

χνης, ώστε κατέληξαν, στή μουσική γιά παράδειγμα, νά άποδίδουν στήν 

κάθε μελωδική φόρμα, καί μιά ιδιαίτερη ήθική σημασία

ΜΙΑ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Τέτοιου είδους άντιλήψεις πού ύποδούλωναν τήν αισθητική στήν 

ήθική έπηρέασαν τήν άνάπτυξη τών τεχνών πολύ πιό πέρα άπό τήν ' Αρ
χαιότητα καί τίς δυτικές κοινωνίες ' Εβαλαν τίς βάσεις τής λογοκρισίας
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Κάθε κοινωνική όμάδα τή χρησιμοποιεί σάν δπλο καταπίεσης τών καλλι

τεχνικών έκφράσεων πού βάζουν σέ κίνδυνο τις θεμελιακές της άξιες. 

' Η λογοκρισία γεννιέται άπ' αύτή τή θέληση γιά προστασία. Στή σύνοδο 

τοϋ Τρέντο, τό 1559, συντάχτηκε ό πρώτος Index llbrorum prohibito- 
rum, πού είναι ένας κατάλογος βιβλίων άπαγορευμένων γιά κάθε καλά 

καθολικά. Τέσσερα χρόνια άργότερα οί Πατέρες τής ' Εκκλησίας, γιά νά 

μπορέσουν νά πολεμήσουν τή Μεταρρύθμιση, άπαγορεύουν τις εικό

νες πού μπορούν νά κάνουν μιά άπλοϊκή ψυχή νά ξεστρατίσει ή τις εικό

νες πού έχουν κάποιο προκλητικό θέλγητρο. ' Η παπική έξουσία άποφ<ί- 

σίζει πώς ή τέχνη δέν πρέπει νάναι τίποτ' άλλο, παρά μονάχα ένα όπλο 

έναντίον τής προτεστάντικης αίρεσης. "Οσο γιά τούς καλλιτέχνες πού 
δέν θά συμμορφώνονται μ' αύτή τήν άποψη, θά όδηγοΟνται μπροστά 

στήν Ιερά ‘ Εξέταση.

Τό 1948 ό διάσημος έλληνιστής Άντρέ Μποννάρ, δικαιολογούσε 

τό θεσμό τής λογοκρισίας μέ τ ' άκόλουθα λόγια1 «Κάθε κοινωνία πού έ

χει συνειδητοποιήσει πώς ένσαρκώνει καί ύπερασπίζεται πολύτιμες ά
ξιες θά τό σκεφτεϊ πολύ ν' άφήσει τόν πρώτο τυχόντα συγγραφέα νά 

χρησιμοποιήσει αύτό πού άποκαλεϊ ταλέντο του γιά νά φτάσει στήν πλή
ρη διάλυση αύτών τών άξιών .. ». Καί άναφορικά μέ τή σοβιετική Ένωση 

πού τοϋ έδωσε καί τήν άφορμή γιά τό σχόλιό του, συμπληρώνει: «Συνε

πώς ύπάρχει (στή Σ * Ενωση) λογοκρισία δπως είναι φυσικό σέ μιά όρ- 
«

γανωμένη κοινωνία».

Μιά παρόμοια διατύπωση, είναι τουλάχιστον άδέξια. Τό νά ισχυρί

ζεται κανείς πώς ή κοινωνία έχει άφ' έαυτοϋ της τή συνείδηση πώς ά- 

ποτελεϊ μιά ένσάρκωση άξιών, είναι σάν νά παραδέχεται πώς τό όποιασ- 

δήποτε μορφής πολιτικό καθεστώς έχει κάθε δίκιο νά τις ύπερασπίζε- 

ται. ' Εννοεί έπίσης. πώς οί άξιες αύτές είναι παγκόσμιες ή κοινές σέ 
κάθε περίπτωση καί σ ’ δλες τις κοινωνικές τάξεις τής συγκεκριμένης 

κοινωνίας κι έτσι άγνοεϊ καί τήν ιστορική τους άνάπτυξη. Όμως άν έ- 
ξετάσουμε όρισμένα άπό αύτά τά στοιχεία μέσα στό ίστορικό-κοινωνικό 

τους πλαίσιο θά διαπιστώσουμε πώς ή λογοκρισία δέ στηρίζεται σέ αιώ

νιες άλήθειες καί δέν έχει καμιά δικαίωση έξω άπό τήν κοινωνική όμάδα 

ή τό κράτος πού τήν έφαρμόζει Ό  Ναπολέων Α' πού είχε πρακτική 

πείρα τής λογοκρισίας τήν άνέλυσε τέλεια: «Τί είναι ή λογοκρισία, Είναι 

τό δικαίωμα νά έμποδίζουμε τήν έμφάνιση τών ιδεών πού ταράζουν τήν 

ειρήνη, τά συμφέροντα καί τήν τάξη τού Κράτους Συνεπώς ή λογοκρι-
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σϊα έξαρτάται άπό τήν έποχή καί τις περιστάσεις......
' Ακόμα καί στήν περίπτωση πού έπίσημα δέν ύφίσταται λογοκρισία, 

στήν πραγματικότητα δέν ύπάρχει σήμερα κράτος πού νά μήν τήν έξα- 

σκεϊ είτε μέ τήν πρόφαση μιάς μορφωτικής πολιτικής είτε διαμέσου τοΟ 

δικαστικού μηχανισμού. ’ Αλλά τό πιό ένδεικτικό χαρακτηριστικό της εί

ναι τό γεγονός πώς δταν χτυπάει ένα έργο τέχνης στηρίζεται στό περι
εχόμενο αύτού τού έργου, έπειδή μέχρι τώρα ή δικαιοσύνη δέν κατά- 

φερε νά βασιστεί σέ καθαρά αισθητικά κριτήρια.

Στήν άγωγή του έναντίον τοϋ Μπωντλαίρ τό 1857, ό εισαγγελέας 

έφετών Πινάρ άναγνώρισε μέ άφέλεια καί άπλότητα πώς ή δουλειά του 
δέν ήταν νά κάνει φιλολογική κριτική: « Ό  νομοθέτης κατέγραψε στούς 

κώδικές μας τό έγκλημα τής προσβολής τής δημόσιας αϊδούς, καθόρι

σε τίς σχετικές ποινές, κι έδωσε στή δικαστική έξουσϊα τό δικαίωμα νά 

άποφαίνεται άν ή ήθική έχει προσβληθεί, άν τά δρια έχουν ξεπεραστεϊ. 

' Ο δικαστής είναι ό φρουρός πού φυλάει τά σύνορα. Αύτή είναι ή άπο- 
στολή του».

' Αναρωτιέται λοιπόν κανείς μήπως μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου ή ά- 

ποτελεσματίκότητα μιάς λογοκρισίας ή καί μιάς καθαρά ιδεολογικής κρι

τικής μοιραία χάνεται. Ίσως θάξιζε νά έρευνηθοϋν οί λόγοι γιά τούς ό

ποιους όρισμένοι συγγραφείς δπως ό Βερανζέρος, ό Ξαβιέ ντέ Μοντε- 
πέν, ό Κάτουλος Μαντές ή ό Ζάν Ρισπέν έπεσαν σέ δυσμένεια. "Ομως, 

άν σήμερα δέν τούς διαβάζουμε πιά, αύτό σίγουρα δέν όφείλεται στό 

γεγονός πώς τά γραπτά τους έχουν περάσει άπό πολλές δίκες ή πώς 

έξακολουθοϋμε νά τά θεωρούμε βλαβερά. Αντίθετα, ή δόξα τών 
Γκονκούρ, τοϋ Μπωντλαίρ, τοϋ Φλωμπέρ, τοϋ Μπαρμπέϋ ντ’ Ωρεβιλ- 

λύ, διατηρήθηκε άμείωτη παρ' δλες τίς κατηγορίες γΓ άνηθικότητα πού 

έκτοξεύτηκαν έναντίον τους.

"Αλλωστε οί κατηγορίες αύτές συνοδεύονται πολύ συχνά άπό τή 

γελοιοποίηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραλογισμοϋ είναι ή 
περιπέτεια τών Γκονκούρ τό 1852 Κατηγορήθηκαν έξαιτίας κάποιου 

άρθρου πού περιείχε στίχους κάποιου Ταϋρώ Τούς στίχους αύτούς πού 

θεωρήθηκαν άσεμνοι, τούς είχαν δανειστεί άπό μιά άνθολογία τοϋ Σαίντ 

-Μπέβ, βραβευμένη μάλιστα άπό τή Γαλλική ' Ακαδημία ' Ο άνακριτής 

πού άνέλαβε τήν ύπόθεση βρέθηκε σέ πολύ μεγάλη άμηχανία. Ήταν 

δυνατόν νά άσκηθεί ποινική δίωξη έναντίον τοϋ ποιητή Ταϋρώ πού είχε 

πεθάνει τό 1555, ‘ Η ύπόθεση άναβλήθηκε γιά τήν έπόμενη έβδομά-
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δα. Τελικά οί Γκονκούρ άπαλλάχτηκον όταν άλλαξε ό εισαγγελέας καί 
στή θέση του μπήκε κάποιος γνωστός τους.

ΟΤΑΝ TO QPAIO ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

' Η δίκη τοϋ Φλωμπέρ έξαιτίας τής Μαντάμ Μποβαρύ πού δημοσι

εύτηκε τό 1857 στήν 'Επιθεώρηση τοΟ Παρισιού μάς δείχνει καθαρά 

μέχρι ποιό σημείο μπορούν νά μπερδευτούν οί έννοιες τοϋ ώρα Ιου καί 

τοϋ καλοϋ ' Ο Φλωμπέρ δέν άντιλήφθηκε πώς οί έπιθέσεις πού δέχτη

κε τό μυθιστόρημά του είχαν πολιτικό χαρακτήρα. Είδε όλη τήν ύπόθεση 

σάν μιά συνωμοσία ένάντια στήν 'Επιθεώρηση τοΰ Παρισιού πού ή έξου- 

σΐα τή θεωρούσε ύπερβολικά φιλελεύθερη. ’ Αλλά τό ένδιαφέρον ση

μείο τής ιστορίας είναι τό σκεπτικό τοϋ κατηγορητήριου καί τής δικαστι

κής άπόφασης. Οί δικαστές τής Δεύτερης Αύτοκρατορϊας, παρά τά δλα 

όσα είχε πει ό εισαγγελέας έφετών Πινάρ πάνω στό είδος τής δουλειάς 

τους, έπιχείρησαν νά έκφράσουν κάποιες άπόψεις σχετικά μέ τή λογο

τεχνία: ήταν οί άπόψεις πού κυριαρχούσαν έπί Ναπολέοντος Γ ' . ' Ο  
Φλωμπέρ άθωώθηκε άλλά τοϋ έπέρριψαν μιά σοβαρή μομφή: «' Επειδή 

ή άποστολή τής λογοτεχνίας είναι νά όμορφαίνει καί νά άναζωογονεί τό 

πνεϋμα, ώ να πτύσσοντας τή διάνοια καί έξαγνίζοντας τά ήθη, κι δχι νά έ- 

πιδιώκει νά δημιουργήσει άποστροφή γιά τό κακό μέ τήν άπεικόνιση τών 
διαφόρων άνωμάλων καταστάσεων πού ύπάρχουν στήν κοινωνία.». ' Η 

άποστολή λοιπόν τής λογοτεχνίας ήταν ή παραγωγή τοϋ καλοΟ.' Ο συγ

γραφέας δφειλε νά κάνει μιά έπιλογή τών στοιχείων τής πραγματικότη

τας, άν δέν ήθελε νά πέσει «σ' ένα ρεαλισμό πού θ ’ άποτελοΟσε τήν 

άρνηση τοϋ ώρα ίου καί τοϋ καλοϋ».

Κάποτε οί κυβερνήσεις διαμέσου τής λογοκρισίας εύνοοϋν καί 

προβάλλουν όρισμένες άξιες μέ τό σκοπό νά έπιβάλλουν μιά δΙκή τους 
άποψη τοϋ ώραίου ' Αλλά σ ' αύτή τήν περίπτωση ή έννοια τοϋ ωραίου 

βασίζεται σέ ψευτο-καλλ(τεχνικά στοιχεία. Στήν πραγματικότητα τό 

κράτος ικανοποιεί τίς πολιτιστικές άνάγκες τοϋ κοινού ένώ συγχρόνως 
διαφυλάει ή έπιβάλλει μιά γενική άντιληψη τοϋ κόσμου Ή  άκραία 

μορφή αύτής τής τέχνης είναι ή τέχνη τής προπαγάνδας. Απ' αύτή 

τήν άποψη ή Γαλλική ' Επανάσταση μάς δίνει ένα πολύ εύγλωττο παρά-
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δείγμα: ή τέχνη, ιδιαίτερα στις λαϊκές γιορτές, χρησιμοποιήθηκε γιά τήν 
έξύμνηση τής έπαναστατικής ιδεολογίας. Τήν έποχή τής Συμβατικής, 

ύστερα άπό πρόταση τοϋ Μπουαού ντ' ' Ανγκλάς ψηφίστηκε ένα διά

ταγμα πού έπέβαλε στά θέατρα, «πού είχαν τόσο συχνά ύπηρετήσει τήν 

τυραννία», νά παρουσιάζουν τρεις φορές τήν έβδομάδα δραματικά έρ

γα πού νά έξυμνοϋν τά ένδοξα γεγονότα τής ' Επανάστασης καί τις «ά- 

ρετές τών ύπερασπιστών τής έλευθερίας».
"Οταν έξετάζουμε τό φαινόμενο τής αισθητικής άξιολόγησης άν- 

τιμετωπίζουμε τά άκόλουθα έρωτήματα. Ποιός είναι στό α ’ ή β' Κράτος 

ό βαθμός αύτονομίας τής τέχνης -  καί γιατί; Ποιός συμβάλλει στήν έπι- 
βολή τών άξιών -  καί πώς;...Είναι άλήθεια πώς ή πραγμάτωση καί ή διά

δοση τοϋ καλλιτεχνικού ή λογοτεχνικού προϊόντος δέν μπορεϊ νά ξεφύ- 

γει άπό τήν έπιρροή τής κοινωνίας άλλά τόν πρωταρχικό ρόλο τόν παίζει 

ή έξωτερική μορφή αύτής τής κοινωνίας. ' Η πολιτιστική ζωή σ ' ένα κα

θεστώς άστικής δημοκρατίας, έχει έντελώς διαφορετική μορφή άπό έ- 
κείνη πού θά είχε κάτω άπό μιά δικτατορία έκλεκτών σέ μιά δουλοκτητι

κή κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ

Δέν θ ' άναφέραμε αύτές τις γενικές σκέψεις άν δέν άποκτοϋσαν 

ένα έντελώς ιδιαίτερο ένδιαφέρον σέ σχέση μέ τό θέμα τοϋ ναζισμού. 

' Ηθικές άξιες πού καθορίζουν τις αισθητικές άντιλήψεις, έξάρτηση τοϋ 

καλλιτέχνη, άνελέητη λογοκρισία μιας πολιτικής έξουσίας πού έπιβάλ- 

λει τή δική της άποψη γιά τό ώρα», δλα αύτά τά ξαναβρίσκουμε μέσα 

στήν κοινωνία πού έπινόησαν καί διαμόρφωσαν οί ναζί Τό Τρίτο Ράιχ 

πού ύπήρξε τό προϊόν ένός ειδικού φασισμού, έδωσε στήν τέχνη μία τέ

τοια θέση καί τής άπέδωσε τέτοιου είδους ρόλους ώστε οί σχέσεις με

ταξύ κοινωνίας καί τέχνης πού άναφέραμε προηγούμενα έφτασαν στά 

δρια τοϋ γελοίου. Οί σχέσεις αύτές γίνονται κατανοητές μονάχα μέσα 

άπό τή φύση τού Κράτους στά φασιστικά συστήματα. ' Ο Μουσσολίνι έ- 

πέμενε στήν άναγκαια ύροταγή τών άτόμων καί τών όμάδων σ' ένα «ά- 

πόλυτο» πού ό προορισμός του δέν είναι μονάχα νά προστατεύει καί νά 

έπιβάλλει τήν τάξη όπως συμβαίνει στις φιλελεύθερες κοινωνίες, άλλά
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νά καλύπτει δλες τίς μορφές τής ήθικής καί πνευματικής ζωής τοϋ άν- 

θρώπου. Γιά τό Χίτλερ ή άρχή τής έξουσίας, όπως τήν καθορίζει στό 
«' Ο 'Αγών μου· προϋποθέτει μιά έξουσϊα πού δέν περιορίζεται στή δι

οίκηση άλλά έπιβάλλει ένα έκλεκτικό σύστημα δπου τά ισχυρότερα -  

δηλαδή τά καλύτερα -  άτομα ύποτάσσουν τίς μάζες στήν άκτινοβολία 
μιάς άρετής μέ τήν όποια τίς καλούν νά ταυτιστούν. Τά άποτελέσματα 

αύτής τής θεωρίας δίνονται σ' ένα λόγο πού έβγαλε ό Γκαΐμπελς τό 

Νοέμβρη τού 1933: «’ Η έπανάστασή μας ήταν μιά γενική έπανάσταση. 

Αγκάλιασε καί άναμόρψωσε ριζικά δλους τούς τομείς τής δημόσιας 

ζωής. "Αλλαξε έντελώς κι έβαλε σέ νέες βάσεις τίς σχέσεις τών άν- 

θρώπων μεταξύ τους, τίς σχέσεις τών άνθρώπων μέ τό Κράτος καθώς 

καί τίς σχέσεις πού άναφέρονται σέ καθαρά ύπαρξιακά προβλήματα ..» 

' Η φασιστική έξουσϊα, άντιδημοκρατική καί αύταρχική, ύποτάσσει όλό- 

κληρο τό έθνος στις έπιταγές της μέ τόν ισχυρισμό πώς έκπροσωπεϊ 

τήν πνευματική του ένότητα, τήν «ψυχή» του κι δχι τήν κοινωνική του 

πολυμορφία.
Καί τί άπογίνεται ή τέχνη; ' Αφομοιώνεται κι’ έκείνη μέσα στις δο

μές τού Κράτους. Κανένας τομέας τής δημόσιας ή τής ιδιωτικής ζωής 

δέν ξέφυγε άπό τήν έξουσϊα τών φασιστικών ιδεών καί γιά τήν έπιβολή 

τους πάνω στό κοινωνικό σύνολο έπιστρατεύτηκε κάθε καλλιτεχνικό μέ

σο, άπό τή φωτογραφία ώς τίς συναυλίες, άπό τή μνημειακή γλυπτική 

μέχρι τόν κινηματογράφο, άπό τό λαϊκό θέατρο μέχρι τό εικονογραφη

μένο βιβλίο. ' Αντίθετα μέ πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις, πού πο
τέ δέν άσχολήθηκαν καί πολύ μέ τήν καλλιτεχνική παραγωγή καί πού 

προτιμούσαν τό χρηματικό κέρδος άπό τή δόξα πού θά τούς έδιναν οί 

πίνακες ή ο! πέτρες, ό ιταλικός καί ό γερμανικός φασισμός έδωσαν μιά 

πολύ μεγάλη προσοχή στις τέχνες καί στις πολιτιστικές έκδηλώσεις. 

' Αλλά παίζοντας αύτό τό ρόλο τού μαικήνα δέν είχαν σχεδόν καμιά ό- 

μοιότητα μέ τίς τυραννίες τής ' Αρχαιότητας ή τίς μοναρχικές δυνα

στείες. Σκοπός τής δράσης τους πού βασιζόταν σέ μιά όλοκληρωτική 

άντίληψη τοϋ κόσμου, ήταν ή συστηματική διαστροφή τού ώραίου καί ή 

χρησιμοποίηση τής καλλιτεχνικής συγκίνησης γιά καθαρά' ιδεολογικούς 
σκοπούς.

' Ο Γκαϊμπελς θαύμασε τό θωρηκτό Ποτέμκιν τού ‘ Αϊζενστάϊν τό 

1933 έπειδή στό έργο αύτό πραγματώνεται θριαμβευτικά ή τέχνη τής 

σκοπιμότητας κι δσο «κακοί» κι άν είναι οί σκοποί μιάς προπαγάνδας μπο-
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ροϋν νά πετυχουν μέ τήν προϋπόθεση πώς θά χρησιμοποιηθούν τά τε

λειότερα τεχνικά μέσα Τό ώραίο γίνεται ένα άπλό όργανο γοητείας, 
ύποβολής καί ύποδούλωσης τού άτόμου Σέ τέτοιο σημείο ώστε σέ μιά 

τόσο λαϊκή τέχνη όπως είναι ό κινηματογράφος, ή ψυχαγωγική σκοπιμό

τητα, σύμφωνα μέ τόν Γκαΐμπελς, έχει δευτερεύουσα σημασία "Οπως 

τονίζει ό ϊδιος τό 1941, ή φαινομενική ψυχαγωγία δέν είναι παρά μιά πα

γίδα Χάρη σ' αύτή μπορούμε νά έπιβάλλουμε εύκολότερα τή μόρφωση 

καί τήν ιδεολογική γραμμή πού θέλουμε, έπειδή ή καλύτερη προπαγάνδα 

είναι έκεινη πού διαποτίζει μ' ένα σχεδόν άδιόρατο τρόπο

Βέβαια καί πριν άπό τή δημιουργία τοϋ φασιστικού δόγματος διάφο

ρες άλλες κυβερνήσεις είχανύποστηρίξει καίδιαφημίσει μιάέπίσημη τέ
χνη ' Αλλά ποτέ άλλοτε στή Δύση δέν είχε παρατηρηθεί μιά τόσο έντονη 

χρησιμοποίηση όλων τών τεχνών στήν ύπηρεσία μιας πολιτικής καί ποτέ 
άλλοτε όρισμένες καλλιτεχνικές φόρμες δέν δοξάστηκαν τόσο χάρη 

στήν προπαγάνδα ' Εδώ έχουμε τό τελειότερο παράδειγμα μιάς «κουλ

τούρας» πού -  άκόμα κι όταν όλες οί έκδηλώσεις της δέν μπορούν νά 

ύπαχθοΰν στό φασιστικό σύστημα άναφοράς -  ύπήρξε συγχρόνως τό 

όργανο καί ή έκφραση τής πολιτικής έξουσίας.

Μέ εικόνες, σύμβολα, μύθους καί ιδέες, πού έφτασαν στό έπίπεδο 

ένός όλοκληρωτικοϋ προγραμματισμού μέ άντικείμενό του τήν κοινωνία, 

ή ιδεολογική συνείδηση τών ναζί, προβλήθηκε αύθαίρετα πάνω στήν καλ

λιτεχνική καί λογοτεχνική ζωή! πάνω στό λειτουργικό ρόλο τοϋ καλλιτέ

χνη. ' Η σχετική αύτονομία τής καλλιτεχνικής δραστηριότητας σιγά-σιγά 

έξαφανίστηκε. ' Ακόμα κι άν οί άντιδράσεις μέσα στούς κόλπους τοϋ Γ' 

Ράιχ ποτέ δέν χάθηκαν έντελώς, έλαττώνονταν όλοένα περισσότερο 

γιατί τίς έξαφάνιζαν αύθαίρετα καί βίαια ' Η δημόσια άξιολόγηση τών έρ

γων, πού πήρε μιά κυρίαρχη σημασία, βασίστηκε σέ ιδεολογικά κριτήρια 

Μένει τώρα νά δοϋμε άπό ποιές άξιες άπορρέουν αύτά τά κριτήρια 

Όπως θά δείξουμε παρακάτω έδώ παίζουν ρόλο διάφοροι πολυσύνθετοι 

παράγοντες πού άνάγονται στήν πολιτιστική ιστορία τής Γερμανίας, στήν 

κοινωνική βάση τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος, στις άντιθέσεις καί άντιζηλίες 

πού άναπτύχθηκαν μέσα στούς κόλπους του καί στις άμεσες πηγές τής 

έξουσίας του. Έδώ θά πρέπει ν' άποφύγουμε μιά μηχανηστική έρμηνεία 

πού θά έβλεπε σχηματικά τή ναζιστική πολιτιστική πολιτική καίτό'σύνολο 

τών καλλιτεχνικών παραγωγών, κάτω άπότό Γ' Ράιχ, σάν άποτέλεσμα τής 

έπιρροής μερικών θεωρητικών ή στοχαστών ή τοϋ κυρίαρχου ρόλου τών
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προσωπικοτήτων Τό σύστημα άναφορας τών ναζί δέν είναι παρά ένα συ

νονθύλευμα τών άντιδραστικών ιδεών πού διαδόθηκαν στή Γερμανΐα άπό 
τά τέλη του 19ου αιώνα, κυρίως άνάμεσα στήν άστική καί στή μικροαστική 

τάξη
Θά πρέπει όμως νά σημειώσουμε πώς, άν καΐή έκλογική δύναμη τών 

ναζί στηριζόταν στις μεσαίες τάξεις, κατάκτησαν τήν έξουσία μονάχα χά

ρη στή βοήθεια καί γιά τό οικονομικό όφελος τοϋ γερμανικού μονοπωλια

κού κεφαλαίου Κι' έδώ άκόμα δέν πρέπει νά προχωρήσουμε σχηματικά 

και νά στηριχτούμε σ ' αύτά τά γεγονότα γιά νά συμπεράνουμε αύτόματα 

πώς όλη ή πολιτιστική ζωή τοϋ Γ" Ράιχ άντανακλοϋσε άπλώς τήν εικόνα 

του Πρέπει, όπως θά προσπαθήσουμε καί στά έπόμενα κεφάλαια, νά ξε

κινήσουμε άπό μιά συγκεκριμένη πραγματικότητα.

' Από δώ καί πέρα θά δείξουμε πώς σέ γενικές γραμμές τό ναζιστικό 

σύστημα, όπως καί ό κάθε φασισμός, φτάνει ώς τά άκρα τήν έκμετάλλευ- 

ση τοϋ άνθρώπου άπό τόν άνθρωπο, χρησιμοποιώντας, έκτός άπό τήν έ- 

πίσημα καθιερωμένη βία, τήν άπάτη καί τή διαστρέβλωση1 τήν άπάτη, μέ 

τή μίμηση τών παραδόσεων, τοϋ λεξιλόγιου καί τών συνθημάτων τοϋ έρ- 

γατικοϋ κινήματος, μέ τόν δήθεν άντικαπιταλισμό του· τή διαστρέβλωση, 

μέ τή χρήση τών παραδοσιακών ήθικών άξιων (πνεύμα θυσίας, αίσθημα 

τής τιμής, ήρωϊσμός, αίσθημα άδελφοσύνης κ.λ.π.) μέ σκοπό τήν έξαπά- 

τηση καί τήν κατάκτηση Οί ναζί έξήραντή ζωή, μόνο καί μόνο γιά νά όδη- 

γήσουν εύκολότερα πρός τό θάνατο

Ά ν  έξετάσουμε άπό κοντά τήν κοινωνική δραστηριότητα τοϋ Γ' 

Ράιχ, θά δούμε πώς αύτή ή καλλιέργεια τής θανατοφιλίας άποτελεϊ μιά ά

πό τίς κυριότερες πλευρές της
Συνήθως οί δυτικές μας κοινωνίες βλέπουν τό θάνατο σάν τήν άπό- 

λυτη μή-άξία καί οί ήθικές μας άξιες προσπαθούν, -  μέ τήν έγελειανή έν

νοια τοϋ όρου -  νά τόν ύπερβοϋν "Ομως ό ναζισμός θεώρησε αύτή τή 

μή-άξία σάν μιά θεμελιακή άξια Οι ναζιστικοί κανόνες έξαίρουν τή βια. 

τήν έξόντωση τών άδυνάμων καί τήν άναγκαιότητα τοϋ άνθρώπου -  φο

νιά Σ ' έναν άπό τούς λόγους πού έβγαλε ό Χίτλερ τό 1929 διακηρύσσει 

πώς έκείνος πού δέν έχει τή δύναμη νά βυθίσει τό όπλο του μέσα στήν 

καρδιά τοϋ έχθροϋ του, δέν είναι άξιος νά όδηγήσει ένα λαό στή σκληρή 

μάχη τού πεπρωμένου του.' Ο μόνος ά να γνωρισμένος νόμος είναι τό δί

καιο τής δύναμης καί συνεπώς τής αιματηρής μάχης καί τοϋ θανάτου.

' Επειδή ό «' Αριος» ή μάλλον αύτό τό μυθικό πλάσμα πού έπινόησαν
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οι ναζί, όπως δηλώνει ό Χίτλερ, έπιβεβαιώνει τήν άνωτερότητά του μονά
χα διά τής βίας, έπρεπε νάτού δοθεί ή εύκαιρία νά ξαναβρεϊ τήν ταυτότη
τά του ΓΓ αύτό έπρεπε νά σβηστεϊ όποιαδήποτε προσφορά πού προερ

χόταν άπό τά λεγόμενα κατώτερα πλάσματα έπειδή έφερναν μέσα τους 

τό σπέρμα τής πολιτιστικής παρακμής "Ετσι ό καινούριος πολιτισμός 

πού εύαγγελίστηκαν οί ναζί δέν μπορούσε νά πραγματευθεϊ παρά μόνο 

μέ τό θάνατο.
Τό μαύρο κοστούμι καί ή νεκροκεφαλή στό πηλήκιο τών "Ες-'Ες, 

συμβολίζουν αύτή τήν άντιστροφή τών άξιών άπό τούς ναζί ' Αντιστροφή 

πού ο ι ' Ισπανοί φασίστες τή μετέφρασαν μέ τήν άντιφατική έκφραση Vi

va la muerte. Σύμφωνα μέ τό ναζιστικό σύστημα, έπρεπε νά διαγραφούν 

αιώνες όλόκληροι άνθρώπινου πολιτισμού γιά νά μπορέσει νά γίνει ή έπι- 

στροφή στις πρωτόγονες στοιχειακές δυνάμεις ' Η έπιχείρηση θάνατος 
διοργανώθηκε. Είχε τούς ύπαλλήλους της στήν Τρεμπλινκα, στό' Αουσ- 

βιτς καί στ' άλλα στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

Ό  "Αλμπερτ Σπέερ, παλιός ύπουργός τών ναζί, στό ήμερολόγιο 

πού έγραψε όταν ήταν κρατούμενος στις φυλακές τού Σπαντάου, πα

ραλληλίζει τό Χίτλερ μέ τό Μίδα- μόνο πού αύτός άντί ν ' άλλάζει σέ χρυ

σάφι ό,τι άγγιζε, τού έφερνε τήν καταστροφή καί τό θάνατο. ' Η εικόνα 

αύτή δέν μάς λέει καί πολλά άν τήν περιορίσουμε στό πρόσωπο τού Χίτ

λερ. Ταιριάζει σέ κάθε φασισμό καί ή δημιουργία τού γερμανικού φασι

σμού δέν μπορεϊ ν' άποδοθεϊ μόνο στή διαβολική προσωπικότητα τοϋ 

Χίτλερ. Νιώθουμε όλη τήν έκταση τοϋ δράματος όπου όδήγησε ό ναζι

σμός, διαβάζοντας τά λόγια μιάς γαλλίδας δημοσιογράφου μπροστά στό 

όλοκαύτωμα τών βιβλίων στις 10 Mdtou 1933 στό Βερολίνο1 άναρωτιέται 
πώς είναι δυνατόν, άνθρωποι καλλιεργημένοι -  δπως ό Γκαΐμπελς «πού 

είναι προικισμένος μέ μιά άναμφισβήτητη έγκυκλοπαιδική μόρφωση, καί 

μέ μιά όρισμένη γνώση τής λογοτεχνίας» -  νά φτάνουν σέ τέτοιες βαρ

βαρότητες*.
Πράγματι, τί είδους καλλιέργεια είναι αύτή πού έπέτρεψε στόν άρ- 

χσέκτονα "Αλμπερτ Σπέερ, άνθρωπο όπωσδήποτε μορφωμένο, νά γίνει 
μάρτυρας καί συνένοχος τών ναζιστικών έγκλημάτων; ' Ανάμεσα στούς 

πενήντα πιό γνωστούς συγγραφείς τού Γ ’ Ράιχ, οί τριανταοχτώ είχαν 

κάνει πανεπιστημιακές σπουδές, δυό είχαν πάει σέ ειδικευμένες σχολές

6. Irene CHEVREUSE «Ποώ βιβλία κάηκαν στό Βερολίνο», L'illustration, 1η 
Ιουλίου 1933, σελ 344
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κι £ξι είχαν πάρει τή μόρφωση ένός έκπαιδευτικοΟ Μονάχα τέσσερις, ά
πό τούς όποιους οί δυό ήταν γυναίκες, δέν είχαν σπουδάσει. Οί γονείς 
αύτών τών συγγραφέων άνήκαν, όλοι σχεδόν, στή μικροαστική τάξη καί oi 

μισοί άπ' αύτούς άνήκαν στόν έκπαιδευτικό κλάδο. Κι όλοι τους, λίγο- 
πολύ, ύπήρξαν προπαγανδιστές τών ναζιστικών ιδεών.

' Εξετάζοντας τήν προβληματική τής γραφής σ ' έναν κόσμο όπου ή 

άπόκτηση μώς ύποτιθέμενης κουλτούρας καί μώς τεχνικής προόδου 

δέν έσβησε, δυστυχώς, τά βάρβαρα ένστικτα τοϋ άνθρώπου, ό Γκεόργκε 

Στάινερ τόνισε τό πάντα σύγχρονο νόημα τοϋ δράματος πού δημιούργη

σε ό ναζισμός, έμεϊς πού τόν διαδεχτήκαμε, γράφει συνοπτικά, δέν μπο

ρούμε π«ά νά άντιμετωπίζουμε μ' ένα άνυποψίαστο βλέμμα τή λογοτε

χνία, τή γλώσσα, τή μόρφωση. Τώρα πιά γνωρίζουμε πώς τό βράδυ μπορεϊ 

κανείς νά διαβάζει Γ καίτε ή Ρϊλκε, νά παίζει Μπάχ ή Σοϋμπερτ καί τήν έ- 

πομένη νά συνεχίζει άνετα τό φριχτό του έργο σ ’ ένα στρατόπεδο συγ- 

κεντρώσεως'.

7 George STEINER Πρόλογος στό «Γλώσσα και Σιωπή», Atheneum, Νέα Υ- 

όρκη, 1967
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2. ' Ο άετός καί ή δρϋς

Οί ιδεολογικές βάσεις τού ναζισμού δέν δημιουργήθηκαν μαζί μέ τή 

γέννηση τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος. Οι δυναμικές γραμμές πού κατευθύ

νουν τήν πορεία του ό πανγερμανισμός, ό άντιμπολσεβικισμός καί ό άν- 

τισημιτισμός, προηγούνται τοϋ 1920, όπότε καί καθιερώθηκε τό ναζιστι- 

κό πρόγραμμα Πώς όμως δημιουργήθηκαν καί πώς κατάφεραν νά εισχω

ρήσουν στις γερμανικές μάζες, Φαίνεται, πώς σ ' αύτό δέν έπαιξαν τόσο 

ρόλο τά έπιστημονικά έργα ή τά διανοητικά κατασκευάσματα μερικών 

θεωρητικών όσο οι κοινωνικές δομές πού έπέτρεψαν τήν έκλάΙΚευσή 

τους. Βέβαια, οί πολιτικές καί κοινωνικές ιδέες τών ναζί άπορρέουν άπό 
τήν άντιδημοκρατική σκέψη τοϋ 19ου αιώνα ' Ακόμα κι δταν δέν άνα- 

φέρονται ξεκάθαρα, κάτω άπό τά ναζιστικά συνθήματα βρίσκουμε τή δι
δασκαλία τοϋ Τράίτσκε τοϋ Λαγκάρντ ή τοϋ Λάνγκμπεν. Αλλά ή καθυ

στερημένη άποτελεσματικότητα αύτών τών ιδεών όφείλεται μονάχα 

στήν περιορισμένη δύναμή τους ή στό γεγονός πώς έπιτέλους βρήκαν τό 

κατάλληλο έδαφος ν ' άναπτυχθοϋν;

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΣΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ 

Ή  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΟΣΗ ΤΟΝ ΜΑΖΩΝ

' Αρχικά ή ύποδούλωση τοϋ γερμανικού λαού διευκολύνθηκε πολύ 

άπό τόν πρωσσισμό. Τό πρωσσικό κράτος σφυρηλάτησε τή γερμανική νο

οτροπία, κατ' εικόνα τοϋ πολσικού του συστήματος.' Ο Βίσμαρκ, έπιβάλ-
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λοντας έκ τών άνω τήν έθνική ένότητα μέ σίδερο καί αίμα, δημιούργησε 

τις θεμελιακές άξιες πού θά στήριζαν διοικητικά όλόκληρο τό οικοδόμη

μά του. άπόλυτος σεβασμός τής έξουσίας καί τών ιεραρχιών της, περη- 

φάνεια τοϋ νά είσαι γερμανός, λατρεία τοϋ στρατού, πνεύμα θυσίας. Ό  
σωβινισμός, ό μιλιταρισμός καί τό πνεύμα τής ύπακοής ένθαρρύνθηκαν 

πολύ άπό τήν άστική τάξη πού ύστερα άπό τήν άποτυχία τής έπανάστα- 

σης τοϋ 1848 έπαψε σιγά-σιγά νά άγωνίζεται γιά τή δημοκρατία

Τήν έπομένη τής μάχης τοϋ 1870, ό Νίτσε ειρωνευόταν τις μουσι

κές ικανότητες τών γερμανών καί πρόβλεπε πώο κάνοντας όλοένα πιό 

στρατιωτικό τόν ήχο τής φωνής τους, θά κατέληγαν νά γράφουν καί νά 

σκέφτονται στρατιωτικά. Παρ' δλο πού στήν παρατήρηση αύτή ύπάρχει 

καί κάποια νότα άριστοκρατικής περιφρόνησης γιά έναν δχλο κλεισμένο 

στή βλακεία του, δέν παύει νά είναι ιδιαίτερα εύστοχη: ή στρατοκρατία 
τής καθημερινής ζωής έπεκτάθηκε καί στήν πνευματική ζωή. Τό 1905, ό 

Ρομαίν Ρολλάν έξομολογεϊται σέ μιά φίλη του: «Κάθε φορά πού πηγαίνω 

στή Γερμανία νιώθω ένα δέος άνακατεμένο μέ φόβο, μπροστά σ' αύτή 

τήν ύπέροχη μηχανή: τό γερμανικό κράτος. "Ολο αύτό τό σύνολο είναι, 

ικανό νά τρώει, νά σκέφτεται, νά έπιθυμεϊ καί νά δρά σάν ένας άνθρωπος.

' Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν νά υπάρξουν άτομικότητες μέσα σ ' αύ

τό τό φοβερό κράτος. Αύτοί οί άνθρωποι μπορούν σέ μιά άπό τά πρίν συμ- 
φωνημένη ήμερομηνία, τήν καθορισμένη ώρα, νά ένθουσιαστοϋν άπό τή 

μιά άκρη τής Γερμανίας μέχρι τήν άλλη, γιά όποιοδήποτε πράγμα πού θά 

τδχει ύποδείξει τό κράτος».

Πράγματι, ή κοινή γνώμη, διαμορφώθηκε άπό ένα σύνολο σχημάτων 

πού μέσα άπό τΛ*γρανάζια τής συλλογικής ζωής έπεβλήθηκαν στό μεμο

νωμένο άτομο καί έκλαϊκεύτηκαν σ' δλα τά κοινωνικά στρώματα. Ο ύ- 

περκαθορισμός τής πολιτικής συνείδησης άποτελεϊ ένα άπό τά τελειό

τερα σχετικά παραδείγματα. Γιά πολύν καιρό, οί πολιτικοί πού βρίσκονταν 

στήν έξουσία άντλοϋσαν τά έπιχειρήματά τους άπό τά κείμενα τών φιλο

σόφων πού ύποστήριζαν τήν άνάπτυξη ένός γερμανικού κράτους, δια

στρεβλώνοντας δμως τό νόημά τους γιά σκοπούς'καθαρά ιμπεριαλιστι

κούς. ' Η μόνη εικόνα πού συγκροτούσαν ήταν ή εικόνα μιας Γ ερμανίας 

προορισμένης νά γίνει κατακτήτρια.
Τό έργο τοϋ Φρήντριχ Λίστ υπήρξε ένα άπό τά ντεπόζιτα τών ιδεών 

άπ- δπου οί ήγέτες τής έποχής προμηθεύτηκαν τά θέματα τής προπα

γάνδας τους. Καί τί τό έκπληκτικά ένδιαφέρον κήρυττε αύτός ό καθηγη·
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τής τών πολσικών έπιστημών πού αύτοκτόνησε τό 1846; Υποστήριζε 
πώς πλησίαζε ώ καιρός πού ή γερμανική ράτσα θά κυβερνήσει τόν κό

σμο, πώς είχε διαλεχτεϊ άπό τή θεία Πρόνοια γιά νά έκπολττίσει τίς ά

γριες χώρες καί νά έποικίσει αύτές πού ήταν άκόμα άκατοίκητες.

Μέχρι πού έφτιαξε ένα πλάνο έποικισμοϋ τής Ουγγαρίας καί τών 

παραδουνάβιων χωρών, μέ σκοπό τήν Ιδρυση μιάς γερμανο-ούγγρικής 

αύτοκρατορίας πού θά έκτεινόταν άπό τήν ' Αδριατική μέχρι τόν Εϋξεινο 

Πόντο.

Χωρίς νά προχωρήσει φανερά μέχρι αύτότό σημείο, ό Βίσμαρκ όνει- 

ρευόταν κι' αύτός μιά Γερμανία πού θά κρατούσε κάτω άπό τό ζυγό της 

τούς λαούς πού θεωρούσε κατώτερους καί ιδιαίτερα τούς σλάβικους. 

Λίγο άργότερα ό Γουλιέλμος Β ' έπαναλαμβάνει στούς λόγους του τό 

κλισέ μιάς ένωμένης Γερμανίας δπου ένσαρκώνονται οί εύγενέστερες 

άξιες τής κουλτούρας. "Οταν τό 1925 ό Χίτλερ στήν πρώτη έκδοση τού 

Αγώνα του, μιλάει γιά τήν άνωτερότητα τής ' Αριας φυλής δέν άναγγέλ- 

λει κάτι τό καινούριο; * Απλώς διατυπώνει μιά βεβαιότητα πού ήγετικοί 

κύκλοι έπί δεκαετίες, προσπάθησαν άμεσα ή έμμεσα νά έντυπώσουν στή 

γερμανική συνείδηση.

Στή διάδοση τής ιδέας τοϋ πανγερμανισμοΟ μέσα στήν άριστοκρατι- 

κή καί άστική τάξη, συνετέλεσαν άποφασιστικά οί φοιτητικές όργανώσεις 

τών άρχών τοϋ 19οϋ αιώνα.

' Η έπιρροή τού Φρήντριχ Λούντβιχ Γιάν τού ιδρυτή τών γυμναστικών 

ένώσεων, ύστερα άπό τήν ήττα τής Πρωσσίας στή ' Ιένα, ύπήρξε καθορι

στική. Μέ τήν είσοδο τού Ναπολέοντα στή Γ ερμανία, δημιούργησε πατρι

ωτικές ένώσεις προορισμένες ν' άντισταθοϋν στόν κ(Μικτητή. Σέ μιά 

παρόμοια άλλά πλατύτερη προοπτική ό Γιάν πλούτισε τίς γυμναστικές 

ένώσεις μέ παρελάσεις καί άγώνες, ώστε νά περάσει κάπως άπαρατήρη- 

τη ή έφαρμογή τών όρων τής συνθήκης τού Τιλσίτ, σχετικά μέ τόν άφο- 

πλισμό τής Πρωσσίας. θεωρώντας τή φυσική άγωγή σάν μιά στρατιωτική 

προετοιμασία, θέλησε νά έκπαιδεύσει τή νεότητα έτσι πού νά μπορέσει 

νά συμβάλει στήν οικοδόμηση αύτού πού άποκαλούσε έθνική γερμανική 

ιδιοφυία. ' Η δίκαιη μάχη γιά τήν έθνική άνεξαρτησία χάθηκε μέσα στις 

ρατσιστικές θεωρίες. Ό  Γιάν έπεδίωξε τήν έπιλογή μιάς δυνατής καί ά- 

γνής ράτσας, τήν κατάργηση τών ξένων γλωσσών καί τή μίμηση τού έλλη- 

νικού ιδεώδους. ’ Από έδώ προέρχονταν τά συνθήματα πού θά έπαναλη- 
φθοΟν άργότερα άπό τόν Χίτλερ.
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Κατά τήν ύποχώρηση τοΟ Ναπολέοντα στή Ρωσία, oi μαθητές τοΟ 

Γιάν κατατάχτηκαν στά ' Ελεύθερα Σώματα καί τό 1813 ξαναγύρισαν στά 
σχολεία καί τά πανεπιστήμιά τους.' Εξακολούθησαν όμως τήν έθνικιστική 

τους δράση μέσα στίς διάφορες παραστρατιωτικές όργανώσεις. Ποιό ή

ταν τό πνεύμα τους; Ο Χάϊνε μάς δίνει μιά ιδέα γΓ αύτό όταν μάς λέει 

πώς οί συμφοιτητές του συνέτασσαν καταλόγους άπογραφών γιά τήν ή- 

μέρα πού θ ' άνέβαιναν στήν έξουσία:«' Εκείνος πού καταγόταν, έστω κι 

άν άνήκε στήν έβδομη γενιά, άπό ένα Γ άλλο, έναν ’ Εβραίο, ή ένα Σλάβο, 

ήταν καταδικασμένος σέ έξορία. ' Εκείνος πού είχε γράψει κάτιέναντίον 

τού Γιάν, προπάντων, ή έναντίον τών τευτονικών γελοιότητων γενικά, εί

χε ϋπογράψει τή θανατική του καταδίκη». "Οταν αύτή ή σπουδάζουσα 

νεολαία ιδρύει τό 1817 τά σωματεία της, πραγματοποιώντας μιά μαζική 
συγκέντρωση στόν πύργο τής Βάρτμπουργκ, κοντά στήν ’ Ιένα, καίει μέ 

ένθουσιασμό στ' όνομα τής «γερμανικότητας» διάφορα παλιόχαρτα πού 

συμβόλιζαν τά έργα τών συγγραφέων πού ήταν έναντίον τής έθνικής ά- 

πελευθέρωσης.

Τό κίνημα αύτό πού έδινε στούς φοιτητές τό αίσθημα τής ένωσής 

τους μέ τό έθνος, τό αίμα καί τή φυλή τους, ήταν διαποτισμένο μέ άντιση- 

μιτισμό. Τό μίσος έναντίον τών Γάλλων, τό συνόδευε καί ή άπαίτηση γιά 

μιά γερμανο-χριστιανική τάξη πραγμάτων. Είχε ήδη ριχτεί τό σύνθημα 

γιά έπιστροφή σέ μιά βόρεια θρησκεία καί στίς ύγιεϊς γερμανικές άξίες. 

"Ετσι, ύστερα άπό τό 1815, ό πατριώτης Γιάν, ό κήρυκας τού άνπσημττι- 

σμοϋ καί τής γερμανικότητας, τιμήθηκε πολύ άπό τό Γ ’ Ράϊχ. Οί ναζί διεκ- 

δίκησαν τήν κληρονομιά τών πολεμιστών τώνάπελευθερωτικών πολέμων, 

καί ιδιαίτερα τοΟΓιάν πού συνδύαζε τή λατρεία τοϋ κορμιού καί τής άρρε- 

νωπής δύναμης μέ τή θεωρία τοϋ ρατσισμού. Από τό 1933 μέχρι τό 

1945, έξυμνήθηκαν σέ μιά πληθώρα βιβλίων, σάν πρωτεργάτες τοϋ ξεση

κωμού τοϋ γερμανικού λαού ένάντια στό «ξένο πνεύμα» καί τόν «προγο

νικό έχθρό».'  Οταν ξαναεπιβλήθηκε ή ύποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή 

ναζιστική έφημερίδα Λαϊκός Παρατηρητής τής 17 Μαρτίου 1935, χαιρέ

τησε αύτό τό μέτρο σάν τήν έκπλήρωση τής τελευταίας θέλησης τών 
πολεμιστών τών άπελευθερωτικών πολέμιον.

' Ο άντιδραστικός χαρακτήρας τών σωματείων όξύνθηκε πολύ άπό τό 

1848 μέχρι τό 1870: τά μέλη τους, πού συχνά άνήκαν στήν άριστοκρατία, 

κατελάμβαναν όλες τΙς μεγάλες διοικητικές θέσεις δημιουργώντας μιά 

κάστα πού θά ύπέτασσε κάτω άπό τή γραφειοκρατία της τήν κοινωνική
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ζωή Παρ' δλο πού όρισμένοι γαιοκτήμονες άντέδρασαν στή στρατιωτική 

πολιτική τοΟ ΒΙσμαρκ καί άκούστηκαν διάφορες άντιρρήσεις γι' αύτήν, οί 

άριστοκράτες στό σύνολό τους ύπηρέτησαν τόν έκπρωσσισμό τής Γ ερ

μανίας. "Οπως τόνισε καί ό ' Αλέξανδρος Χέρτσεν, πίστευαν πώς οί σχέ
σεις τών Γερμανών μεταξύ τους ρυθμίζονται μονάχα μέ τή ράβδο τοϋ δε

κανέα. Γ ενικά ήταν έχθροί τοΟ φιλελευθερισμού, τού νεογέννητου έργα- 

τικού κινήματος καί τών δημοκρατικών ιδεών.

Στίς άρχές τού αιώνα έμφανίστηκαν όρισμένες άναμφίσβήτητες άλ- 

λαγές στούς πανεπιστημιακούς κύκλους. Βγήκαν στήν έπκράνεια διάφο

ρα μεταρρυθμιστικά, άκόμα κι έπαναστατικά ρεύματα. Όμως μέσα στήν 

έπανάσταση τής γενιάς τοϋ έξπρεσσιονισμοϋ καθώς καί στήν άνάλυση 

τών σπουδαστικών έθίμων άπό τόν τότε νεαρό Βάλτερ Μπένζαμιν μπο

ρούμε νά δούμε μέχρι πού έφθανε ή έλευθερία σ' αύτή τήν Πρωσσική 

Σπάρτη, τό Βερολίνο Μονάχα τά μεμονωμένα άτομα μπορούσαν νά ξε- 

φύγουν άπό τόν κλοιό τών κυρίαρχων κοινωνικών δομών. Συλλογικά, οί 

φοιτητικές όργανώσεις χωρίζονται σέ μερικές κατηγορίες πού δλες 

τους, άκολουθώντας διαφορετικούς δρόμους, κατέληγαν νά άσπαστοϋν 

τόν έθνικισμό, πού διαπότιζε τά πάντα γύρω τους: είτε άπό πίστη πρός τις 

φεουδαρχικές παραδόσεις, είτε άπό πνεύμα ύποταγής, είτε τέλος, πα

ρασυρμένες άπό τ' όνειρο τής άναγέννησης τής άνθρωπότητας, πέ
φτουν στόν πειρασμό νά παίξουν μέ τις ιδέες άντί ν ' άρχίσουν ένα συγ

κεκριμένο άγώνα γιά κοινωνική άλλαγή·

Μέ τόν A ' Παγκόσμιο Πόλεμο, ή μάζα τών φοιτητών ύποστήριξε χω

ρίς δισταγμό τήν προπαγάνδα τοϋ Γουλιέλμου Β '. Βέβαια ή στάση αύτή 

δέν είναι καθόλου παράξενη άν άναλογιστεϊ κανείς τίς πατριωτικές έξάρ- 

σεις τών Γάλλων διανοούμενων. ' Αλλά αύτοί τουλάχιστον είχαν μιά δικαι

ολογία: έφευγαν, μ' ένα λουλούδι πάνω στό ντουφέκι, γιά νά άποκρού- 

σουν έναν κατακτητή, ένώ πολλοί άπό τούς Γερμανούς συναδέλφους 

τους όρμοϋσαν στή μάχη έν όνόματι τής ίδιας τής έπιθετικότητας. ' Απ' 

αύτή τήν άποψη, οί λόγοι τοϋ Γ ουλιέλμου Β ' δέν ήταν καθόλου διφορού

μενοι. Οί φοιτητικές όργανώσεις, παρ' δλες τίς άναρίθμητες έκκλήσεις 

πού δέχτηκαν άπό τό έξωτερικό νά ξεπεράσουν τούς έθνικιστικούς έγωϊ· 

σμούς τους, έμειναν πεισματικά προσκολλημένες στό παρελθόν.

Υπήρξαν βέβαια καί έξαιρέσεις. Τό μακελειό τοϋ πολέμου είχε ά- 

νοίξει κάπως τά μάτια τών άνθρώπων. ’ Από τό 1916 καί μετά, στίς τάξεις 

τών διανοούμενων εισχώρησαν έντονες είρηνιστικές, στήν άρχή, καί κα
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τόπιν σοσιαλιστικές τάσεις. Όμως τι άπόγινε μέ τίς φοιτητικές ένώσεις 
καί μέ τή συμβολή τους στή διαμόρφωση τών συνειδήσεων; Τό 1920 έ νώ- 

θηκαν σέ μιά γενική Συνομοσπονδία κι' άκολούθησαν ένα συντηρητικό 

δρόμο έξυμνώντας, στά έντυπα τους, τόν πανγερμανισμό, καταπολεμών

τας ό,τιδήποτε σχετικό μέ τή δημοκρατία κι έκδηλώνοντας έναν άδιάκοπο 

αντισημιτισμό Τό 1928 δημιουργήθηκε ένα σχίσμα οι δημοκρατικοί και 

οί σοσιαλιστές φοιτητές ίδρυσαν τή δική τους όργάνωση. ' Αλλά μονάχα 

μιά έλάχιστη μειοψηφία προσχώρησε σ' αύτήν. Στήν πραγματικότητα, ή 

γενική συνομοσπονδία τών γερμανών φοιτητών άρχισε νά δείχνει μιά όλο- 

ένα αύξανόμενη συμπάθεια πρός τό ναζιστικό κόμμα: τό 1931, πάνω άπό 

τό 50% τών μελών της, συμφωνούσαν μέ τίς πολιτικές άπόψεις τοϋ Χίτ

λερ. Μετά τίς έκλογές τής 5 Μαρτίου 1933, τά σωματεία χαιρέτησαν τή 

νίκη τών ναζί σάν μιά δική τους νίκη, μιά νίκη πού συμφωνοΟσε μέ τό πνεύ

μα τού Γιάν.

Μιά άλλη πλευρά τής συλλογικής ζωής βοήθησε έπίσης -  άν καί δχι 
τόσο ξεκάθαρα δσο άφορά όλες τίς κοινωνικές τάξεις -  στήν άποδοχή 

τοϋ ναζισμού: πρόκειται γιά τά νεολαίΚττικα κινήματα. ' Η όμάδα τών 'Α

ποδημητικών Πουλιών δημιουργήθηκε στά τέλη τοϋ 19ου αιώνα μέ τήν ύ- 

ποστήριξη μεταρρυθμιστών παιδαγωγών πού ήθελαν νά έλευθερώσουν 

τούς νέους άπό τήν έξουσϊα τοϋ σχολείου καί τών ένηλίκων. Βασίστηκαν 

σέ μιά μορφή όργάνωσης πού ταιριάζει πολύ στούς νέους: τήν όμάδα 

Μιά άπό τίς χαρακτηριστικές δραστηριότητες τής όμάδας ήταν οί πεζο

πορίες μέσα στή φύση * Ετσι οί μεταρρυθμιστές αύτοί άντί νά βοηθήσουν 

τούς νέους νά συνειδητοποιήσουν τήν κοινωνική πραγματικότητα, τούς 

παρακινούσαν νά δραπετεύσουν άπό τόν κόσμο. ' Ενάντια στήν πόλη καί 

τή βιομηχανοποίηση πρόβαλλαν μιά άπλή φυγή.

' Αντλώντας τίς άξιες τους κυρίως μέσα άπό τήν έπικοινωνία τους μέ 

τή φύση, τά νεολαΚστικα κινήματα ξαναβρήκαν τά τελετουργικά καί τούς 

μύθους ένός φτηνοϋ γερμανισμοϋ.' Η άντιαστική τους έπαναστατικότη- 

τα έδωσε τή θέση της στή λατρεία τοϋ προγονικού παρελθόντος. Σ ' ένα 

άρθρο της στήν Μερκύρ ντέ Φράνς τής 1 ης ' Οκτωβρίου 1923, ή Ρεγγίνα 

Ζαμπλουντόβσκι, παρατηρεί πόσο διφορούμενος είναι ό ρόλος τοϋ άρχη- 

γοϋ τής όμάδας καί πόσο σέ τελευταία άνάλυση. πλησιάζει τό πρωσσικό 

σύστημα. «Σ ’ αύτές τίς νεανικές όργανώσεις βασιλεύει μιά έξαιρετικά 

αύστηρή πειθαρχία. Τό μόνο πού τήν κάνει νά διαφέρειάπό τήν πειθαρχία 

τών παραδοσιακών όργανώοεων, είναι τό γεγονός πώς αύτή πηγάζει άπό
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έναν άρχηγό πού τόν άποδέχτηκαν οί Βίοι οϊ νέοι». Στήν έποχή αύτή ύ- 

πάρχει μιά λαχτάρα γιά χαρισματικούς όδηγούς-ήγέτες:«' Ο γερμανικός 
λαός περνάει μιά περίοδο πού τή χαρακτηρίζει μιά νοσταλγική άναζήτηση 

γιά προσωπικότητες πού θά άναλάβουν τήν πνευματική, ύν όχι καί τήν 

πρακτική ήγεσία τής χώρας καί θά έπιβάλλουν τή θέλησή τους στίς άπο- 

προσανατολισμένες μάζες πού διψάνε γιά ένθουσιασμούς».
Οί ναζί, όχι μόνο κατάφεραν νά χρησιμοποιήσουν, νά καναλιζάρουν 

αύτά τά άόριστα συναισθήματα, άλλά καί ό Χίτλερ έμφανίστηκε σέ μιά τέ
τοια τάξη πραγμάτων, σάν ό άπροσδόκητος σωτήρας. Στό βιβλίο του Ή  

έπανάσταοη τού μηδενισμού, ό Χέρμαν Ράουσνινγκ δέν δίστασε νά πει 

πώς άπό τά νεολαΟστικα κινήματα, ό δρόμος όδηγοΟσε κατευθεία στό να

ζισμό καί πώς ό υποτιθέμενος έπαναστατικός δυναμισμός του πήγαζε 

άπ' αύτά τά κινήματα. Τόσο τά νεολαίΤστικα κινήματα όσο καί ό ναζισμός 

διεπόντουσαν άπό τόν Ιδιο άνορθολογισμό καί μιλούσαν μιά κοινή γλώσσα 

πού τή δ*απότιζε ό Ιδιος έθνικισμός. Πράγματι, τά νεολαΠσπκα κινήματα 

τής άστικής ή μικροαστικής τάξης, άντέδρασαν έλάχιστα στό πνεύμα τοϋ 

έθνικο-σοσιαλισμού. Τό ρομαντισμό τους, τή λατρεία τους γιά τή (ρύση, τό 

μύθο μιάς άρρενωπής κοινωνίας, τή συντροφίκότητά τους (άπό τό 19ο 

αιώνα, ή έθνικκπική λογοτεχνία βρίθει άπό παρόμοια θέματα), όλα αύτά 

τά ξανάβρισκαν στούς ναζί πού τά είχαν οίκειοποιηθεϊ μέ τίς δικές τους 

όργανώσεις.

Αύτή ή νεολαία ήταν ιδιαίτερα έπιδεκτική στή ναζιστική δημαγωγία, 

έπειδή ένα μέρος της, είχε ζήσει όρισμένα γεγονότα πού τήν είχαν εύαι- 

σθητοποιήσει ιδιαίτερα άπέναντί της. ' Η εικόνα πού μάς δίνει ένας Γάλ

λος γερμανιστής σάν τόν Ζάν-' Εντουάρ Σπανλέ, σχετικά μέ τήν πολσική 

του τοποθέτηση τό 1918, είναι βέβαια άπολογητική, προσπαθεί νά δικαι
ώσει τό ναζισμό, άλλά μάς δίνει τήν Ιστορική πραγματικότητα τών χρόνων 

τοϋ είκοσι: «Τότε ή γερμανική νεολαία θά καταταγεϊσύσσωμη στά ' Ελεύ

θερα Σώματα τής μαύρης Reichswehr κι άργότερα στίς πολιτικές όργα- 

νώσεις μάχης όπως ή Jungdo ή ή Stahlhelm.' Εκεί θά κατασκευαστούν τά 
συνθήματα μιάς νέας μυστικιστικής πολιτικής, έχθρικής άπέναντί στις φι

λελεύθερες καί άτομικιστικές δυτικές ιδέες, πού θά έμφυοήσει σ ’ αύτή 

τή γενιά έντελώς άντίθετα αισθήματα άπέναντί στήν έξουσία, τήν αύστη- 

ρή πειθαρχία καί τήν πλήρη άφομοίωση τοϋ άτόμου άπό τό σύνολο».

Στό διεθνές συνέδριο τών συγγραφέων πού έγινε στό Χαρκόβ τό 

1930, ό Γιοχάννες Ρ. Μπέχερ, καταγγέλλει μιά κατάσταση πού πιστοποι-
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εϊ αύτή τήν Ανάλυση, έπειδή άποκαλύτττει μιά καθολική μόλυνση τής νεο

λαίας άπό τό μιλιταρισμό, άκόμα καί σ' έκεΐνα τύ τμήματά της, πού δέν 
γνώρισαν άμεσα τόν πόλεμο. Μέ Αναρίθμητα έργα πού πουλιούνται σέ χι

λιάδες άντίτυπα, ή άστική πολεμική λογοτεχνία, έπιβάλλεταισ’ όλόκληρη 

τή Γερμανία, καί ριζώνει μέσα στίς καρδιές τών άναγνωστών. Προπάντων 

μέσα στήν καρδιά καί τό νού τών νέων, πού δέν έχουν προσωπική πείρα 

τού πολέμου πού τούς τόν παρουσιάζουν μ ’ ένα ήρωϊκό χρώμα. Δέν είναι 

καθόλου παράξενο πού αύτοί οί νέοι ένθουσιάζονται μέ τόν πόλεμο καί 

τόν βλέπουν σάν μιά έμπειρία πού άξίζει νά τή ζήσει κανείς».

'  Αλλωστε, άπό τήν έποχή τού Βίσμαρκ, ή δημόσια έκπαίδευση, διευ

κόλυνε πολύ αύτή τήν άποπλάνηση τής νεολαίας πρός δφελος τού γερ

μανικού ιμπεριαλισμού. Τό 1874, ό Μόλτκε δήλωνε μπροστά στό κοινο

βούλιο πώς οι μάχες κερδίθηκαν χάρη στό έργο τού Κράτους-παιδαγω- 

γού, ένός κράτους πού έπί έξήντα χρόνια διαπαιδαγωγοΰσε τό έθνος μέ 

βάση τή σωματική ρώμη καί τήν ήθική ύγεΐα, τήν τάξη, τήν πίστη καί τήν ύ- 

πακοή, τόν πατριωτισμό καί τήν άρρενωπότητα. Αύτό ήταν τό πρόγραμμα 

πού θέσπισε ό Γουλιέλμος Β ' . ' Η  γυμναστική πού τό 1842 μπήκε στό 

πρόγραμμα τής άνώτερης έκπαΐδευσης καί είκοσι χρόνια άργότερα καί 

στό πρόγραμμα τής στοιχειώδους, έγινε ένα είδος στρατιωτικής άγωγής. 

' Από τΙς πρώτες μέρες τού πολέμου τού 1914, τό διδακτικό προσωπικό 

πήρε τήν έντολή νά προσπαθήσει μέ κάθε δυνατό τρόπο νά κάνει τούς 

μαθητές νά ένδκκρερθοϋν γιά τά πολεμικά γεγονότα. Τό παραδοσιακό 

πρόγραμμα διδασκαλίας έλαττώθηκε γιά νά μποΟν προπαρασκευαστικά 

στρατιωτικά μαθήματα. Στίς 16 Μαρτίου 1916 όταν συζητήθηκε στό 

πρωσσικό κοινοβούλιο τό θέμα τού κρατικού προϋπολογισμού γιά τή δη

μόσια έκπαίδευση, ό Κάρλ Λίμπκνεχτ καταφέρθηκε έντονα ένάντια σ’ 

αύτή τήν αυθαίρετη έπέμβαση τού γερμανικού ιμπεριαλισμού στήν παι

δεία.

Στά λύκεια άπαγορεύτηκε ή διδασκαλία τών ' Αγγλικών καί τών Γαλ- 

λικών. Ένας παιδαγωγός τής έποχής δικαιολογεί αύτό τό μέτρο μέ τό έ- 

πιχείρημα πώς ή κλασσική καί σύγχρονη γερμανική λογοτεχνία ήταν ύπερ

αρκετή γιά τή διαπαιδαγώγηση τού έθνικοϋ πνεύματος καί πώς ή γερμα

νική τέχνη ήταν κι αύτή άρκετά πλούσια ώστε στό έξής δέν χρειάζονταν 

πιά τύ ξένα πρότυπα. Κι αύτή δέν είναι μιά μεμονωμένη άποψη. ' Ο Ιδιος 

σωβινισμός έχει κυριαρχήσει σ ’ όλους τούς τομείς τού Κράτους, διαμέ

σου τών δομών τής έκπαίδευσης, φτάνοντας μέχρι καί στή θρησκευτική
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διδασκαλία Σ 1 δλες τίς συνειδήσεις έχει έπιβληθεΐ ή ιδέα τής ύπεροχής 

τής γερμανικής διάνοιας, τών γερμανών συγγραφέων, τών γερμανώνζω

γράφων, τής γερμανικής φύσης. ' Ο Γουλιέλμος Β ' δέν διστάζει νά οίκει- 

οποιηθεΐ τό Θεό, βεβαιώνοντας πώς ό Θεός θέλησε τόν πόλεμο γιά μιά 
γερμανική νίκη. Κι όσοι δέν συμφωνούν μ - αύτή τή «γερμανικότητα», οί 

λίγοι ειρηνιστές, οί σοσιαλιστές γύρω άπό τόν Κάρλ Λίμπκνεχτ καί τή Ρόζα 

Λούξεμπουργκ, είναι ήδη έξοστρακισμένοι άπό τή γερμανική κοινότητα, 

θεωρούνται πιά σάν μή-Γερμανοί.
Βασισμένος σ' ένα κοινωνικό διαχωρισμό, ό λειτουργικός ρόλος τού 

Πανεπιστημίου, άνταποκρίνεται στις άπαιτήσεις τού ιμπεριαλισμού. Τό 

Πανεπιστήμιο έξασφαλίζει άποκλειστικά τή διαμόρφωση τής τάξης τών 

έκλεκτών, είναι ό προνομιούχος διανομέας τής περίφημης γερμανικής 

«κουλτούρας» Πέρα άπό τήν όμαδοποίηση τών φοιτητών μέ τό σύστημα 

τών σωματείων, πού άναφέραμε ήδη, άπό τό 1870 καί μετά, τό περιεχό

μενο τής διδασκαλίας τους προσανατολίζεται σέ μιά ιμπεριαλιστική πολι

τική. Αύτή ή διδασκαλία έχει μιά ειδική άποστολή πού δέν τής άφαιρεϊ άλ

λωστε τήν ύψηλή έπιστημονική της άξια, πού είναι πολύ πιό άνώτερη άπό 

τήν άντίστοιχη Γαλλική: νά διαμορφώνει τό άτομο, νά σφυρηλατεί μιά συλ

λογική νοοτροπία. ' Επιδιώκει νά διαπλάσει τό άνθρώπινο ύλικό, σύμφωνα 

μέ τό ιδεώδες τού πανγερμανισμοϋ. ‘ Ετσι έξηγεϊται κάπως ό ένθουσια- 

σμός τών διανοούμενων, φοιτητών καί καθηγητών, στόν πόλεμο τού 

1914. ’ Ηταν τόσο προετοιμασμένοι γιά τήν έξάπλωση τής γερμανικότη- 

τας σ' όλόκληρο τόν κόσμο όσο θάταν καί τό ίδιο τό γενικό έπιτελεΐο.

' Εννοείται πώς παρόμοια φαινόμενα μπορούν νά παρουσιαστούν καί 

σέ άλλες χώρες, καί συγγεκριμένα στή Γαλλία. Αύτή τή Γαλλία όπου ένας 

Μπαρρές δηλώνει πώς ό μόνος γερμανός συγγραφέας είναι ένας Βέλ

γος, ό Μαίτερλιγκ, καί όπου οί μαέστροι άναγκάζονται νά άφαιρέσουν 

άπό τά προγράμματα τών συναυλιών τους τά έργα τού Βάγκνερ.' Αλλά σ ' 

δ,τι άφορά ειδικά τή Γ αλλία οί κοινωνικές άντιθέσεις ύπήρξαν πολύ πιό 

βαθιές: έστω καί άν τήν είχαν καταπνίξει ή δημοκρατική παράδοση είχε 

έπιζήσει καί τό ιδεώδες τού στρατιώτη-γεωργού είχε ένα πλατύ νόημα 

μονάχα σέ σχέση μέ τό γερμανικό κίνδυνο κι όχι μέ μιά ιμπεριαλιστική 

προοπτική. ' Ενώ ή Γ ερμανία έπρεπε νά γνωρίσει τό δημοκρατικό σύστη

μα μέ τό Σύνταγμα τής Βαϊμάρης, ύστερα άπό τήν άποκαλούμενη έπανά- 

σταση τού Νοεμβρίου τού 1918, γιά νά άποκτήσει όλη ή χώρα τά δημο

κρατικά δικαιώματα, γιά νά έπιτραπούν οί συγκεντρώσεις, ή έλευθερία
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τοϋ τύπου καί ή δράση τών συνδικάτων. Αύτά κατακτήθηκαν χάρη στή 

Γερμανική ήττα στόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλά καί χάρη σέ μιά άλλη 
παράδοση πού παρέμενε πάντα ζωντανή, άν καί τραυματισμένη, άπωθη- 

μένη, μεταμφιεσμένη, νικημένη. Πρόκειται γιά τήν παράδοση τής έπανα- 

στατικής έλευθερίας, πού προσπαθεί νά έκδηλωθεϊ άπό τό 1525 μέ τόν 

Πόλεμο τών χωρικών, μέχρι τόν ξεσηκωμό τών σπαρτακιστών τό 1918-

1919 περνώντας άπό τήν έπανάσταση τοϋ 1848.
Συγκεκριμένα, οί άποτυχημένες έπαναστατικές προσπάθειες τών 

σπαρτακιστών καί ή άναστολή τής δράσης τής άκρας άριστεράς στή 

Γερμανία, δυνάμωσαν άκόμα περισσότερο τίς ιδεολογικές θέσεις τής 

άντίδρασης ' Επί τής Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης, οι πανεπιστημιακοί 

κύκλοι ήταν σαφώς έχθρικοί άπέναντί στή δημοκρατική ιδεολογία 

Είδαμε πώς οί φοιτητικές όργανώσεις σιγά -  σιγά προσχώρησαν στούς 

ναζί Τό ίδιο έγινε καί μέ τό διδακτικό προσωπικό τών Πανεπιστημίων. Οί 

ναζί βρήκαν μέσα στό Πανεπιστήμιο, έναν πειθαρχημένο πυρήνα όπα- 

δών, έξοικειωμένων μ' δλες τίς άποχρώσεις τοΟ έθνικισμοϋ Είναι 

άλήθεια πώς μόλις οί ναζί άνέβηκαν στήν έξουσια, δέν παρέλειψαν νά 

έκκαθαρίσουν τό έκπαιδευτικό σώμα' έκεϊνοι πού κρσικάριζαν τό καθε

στώς ή άρνιόντουσαν νά ύποστηρίξουν τόν Χίτλερ όχυρωμένοι πίσω άπό 

τήν άπαραίτητη έπιστημονική άντικειμενικότητα, άπολύθηκαν ή αύτοε- 

ξορίστηκαν Αύτοί δμως δέν άντιπροσώπευαν παρά τό 20% τοϋ καθηγη
τικού κλάδου' ή πλειοψηφία λοιπόν τών καθηγητών, συμμάχησε μέ τό 

ναζισμό Σ' ένα άρθρο πού έγραψε ό Χαϊνριχ Μάν τό 1935, έπιμένει 

πολύ πάνω στόν ένεργητικό ρόλο πού έπαιξαν οί πανεπιστημιακοί 

καθηγητές, ύπέρ τοϋ ναζιστικοϋ καθεστώτος, σημειώνοντας πώς άκόμα 

κι' άνόρισμένοιάπ' αύτούς, άργότερα, άπογοητεύτηκανάπ- τό ναζισμό 

είναι άδύνατον νά λησμονηθεί τό γεγονός πώς ύπήρξαν οί πρώτοι 

προπαγανδιστές του
Σ' αύτή τήν πλατιά διάδοση όρισμένων ήθικών άξιών, συνέβαλε 

έπίσης καί ή θέση τών 1 Εκκλησιών. Τό 1871, στή Γερμανία τά δύο τρίτα 

τών χριστιανών είναι προτεστάντες, ένώ τό ένα τρίτο, καθολικοί. Τό ν ’ 

άνήκεις σέ μιά θρησκεία, γίνεται πιά θέμα θεσμοϋ Καί οί δυό έκκλησίες 

έχουν ένα σεβασμό γιά τήν καθιερωμένη πολιτική έξουσια. ' Ακόμα κι 

όταν τό 1872, ό Βίσμαρκ τά βάζει μέ τόν καθολικισμό, προσπαθώντας νά 

τόν ύποτάξει άκόμα περισσότερο στόν έλεγχο τοϋ Κράτους, σέ μιά 
διαμάχη πού άφορά περισσότερο τήν έκκλησία τοϋ Πίου IX, παρά τούς
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Ιδιους τούς γερμανούς καθολικούς, οί τελευταίοι δέν άμφισβητοϋν τό 
πολιτικό σύστημα καθ' έσυτό- άπλώς ύπερσσπίζονταν θρησκευτικά 

συμφέροντα. Αύτή είναι βασικά ή θέση τοϋ κόμματος τοϋ Κέντρου πού 

μέ τήν ίδρυσή του τό 1861, διακήρυξε ένα πρόγραμμα πού άποτελοϋσε 

μιά όμολογία πίστης.
Ή  στάση αύτή έξηγεΤ καί τό γεγονός πώς στήν άντίδρασή του 

έναντίον τοϋ Βίσμαρκ, δέν περνά ποτέ άπό τό κανάλι τής Αμφισβήτησης 

τοϋ πολιτικού κατεστημένου Kai πώς συμφωνεί άνετα μέ τή Δημοκρατία 

τής Βαϊμάρης άρκεΤ νά μήν καταργηθοϋν έντελώς τά θρησκευτικά 

προνόμια καί ή θρησκευτική διδασκαλία. Μέ τόν Ιδιο τρόπο καί οί 

προτεστάντικες ’ Εκκλησίες είναι άπό παράδοση προσκολλημένες στό 

καθήκον, στή νομοταγή ύπηρεσία τής πολιτικής έξουσίας.

Μέ τήν υποχρεωτική θρησκευτική έκπαίδευση καί τήν έξάρτησή της 

άπό τό κράτος, τόσο στή μιά δσο καί στήν άλλη ’ Εκκλησία ό Χριστός έγινε 

κατά κάποιον τρόπο άπολογητής τοϋ πατριωτισμού. Ό Α ' Παγκόσμιος 
Πόλεμος τόνισε άκόμα περισσότερο αύτό τό χαρακτηριστικό, έντυπώ- 

νοντας στούς ιερείς καί στούς πάστορες, πού είχαν έπιστρατευτεϊ, 

έντονα έθνικιστικά συναισθήματα, πού συχνά έφταναν στά δρια τοϋ 

φανατισμού. ' Επί Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης συνεχίστηκε ή ίδια νοοτρο

πία καί πολυάριθμα θρησκευτικά κείμενα δέν έπαυαν νά έξυμνοϋν τή 

λατρεία πρός τόν αύτοκράτορα ' Η έπίσημη καθολική έκκλησία, κράτησε 

μιά έπιφυλακτική στάση άπέναντι στό ναζιστικό κίνημα, άλλά οί Γερμανοί 

έπίσκοποι συνέβαλαν πολύ στήν έκλάΐκευση τών μύθων τής έθνικής 

συλλογικότητας. "Οσο γιά τούς προτεστάντες, σ' αύτούς ή έπίδραση 
τών μοναρχικών Rai άντιδραστικών ιδεών έκδηλώθηκε μέ τήν ύποστήρι- 

ξη τής Εύαγγελικής ' Εκκλησίας πρός τό στρατάρχη Χίντενμπουργκ, στίς 

προεδρικές έκλογές τοϋ 1925

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΓΟΥΣΤΟ

Όμως κάθε ιδεολογία έξωτερικεύεται μέ σήματα, εικόνες καί 

ειδικά κείμενα Δέν χρειάζεται ν' άνατρέξουμε σ ’ ένα πολύ μακρινό 

παρελθόν άν κοιτάξουμε μονάχα τό 19ο αιώνα, θά δούμε πώς τά 

τραγούδια, τά σχολικά ποιήματα, ή λαϊκή λογοτεχνία, ένα περιοδικό
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μεγάλης κυκλοφορίας σάν τό Die Gartenlaube υπήρξαν τά στηρίγματα 

τών Αντιδραστικών ιδεών στή Γερμανία'. Βέβαια, τό νά μαθαίνει κανείς 

γραφή καί άνάγνωση, είναι κάτι τό πολύ θετικό. Καμιά φορά όμως, ή 
χρήση τους μπορεί νά ναι άρνητική. ‘ Οταν ή κατανάλωση τών βιβλίων 

άποβλέπει σέ κοινωνικούς σκοπούς καί γίνεται ένα μαζικό φαινόμενο, 
τότε συμβάλλει στή διαμόρφωση τών συλλογικών χαρακτηριστικών, διαβι
βάζοντας σύμβολα, δυναμικά πρότυπα άναφοράς, μύθους. Ή  μαζική 

παραγωγή όταν γίνεται άναπόσπαστο τμήμα τής κοινωνικής ζωής, 

βιβλίων καί εικόνων, είναι σέ θέση νά έπηρεάσει συλλογικά τήν κοσμο

θεωρία τών άτόμων. ' Αναμφισβήτητα, όρισυένα λαϊκά μυθιστορήματα, 
στό τέλος τοϋ 19ου αιώνα, άνέπτυξαν στή Γερμανία, μιά κοινωνική 

κριτική. ' Αλλά σέ γενικές γραμμές τό βιβλίο δέν ύπήρξε άφ ’ έαυτοϋ ένα 

όπλο άπελευθέρωσης. ’ Εξαπίας τοϋ οικονομικού συστήματος ήταν τό 

όργανο πού έξυπηρέτησε τή διάδοση τής ιδεολογίας τών κυρίαρχων 

τάξεων. Χωρίς νά μπορούμε νά ύπολογίσουμε τό άκριβές μέγεθος τής 

έπιρροής του, συνετέλεσε στόν άποπροσανατολισμό τών δημιουργού- 
μενων, άπελευθερωτικών κινημάτων.

Πέρα άπό τή δύναμη τής εικόνας καί τοϋ λόγου πού έκφράζουν μιά 

όρισμένη νοοτροπία, πρέπει νά ρίξουμε ένα φώς καί στή δύναμη τής 

καθιερωμένης φόρμας, τοϋ έπιβεβλημένου τύπου, πού διαδίδεται πολύ 

εύκολότερα καί διαρκεΐ πολύ περισσότερο. Επειδή οί τύποι αύτοι, 

καταλήγουν έντελώς φυσικά, νά γίνουν ένα μέρος τών συνηθειών, τών 

κοινωνικών συμβάσεων, τής γενικής νοοτροπίας, χωρίς διάκριση άνάμε

σα σέ όμάδες ή τάξεις, άποτελοϋν ένα παράγοντα ένοποίησης σέ μιά 
κοινωνία.' Η ύποταγή σ ' αυτούς γίνεται συχνά άσυνείδητη παραδοχή τής 

καθιερωμένης έξουσίας. Αύτό λοιπόν πού φαίνεται σάν μιά κοινωνική 

συνήθεια, στήν πραγματικότητα άποτελεϊ ένα μέσον καταπίεσης.

‘ Ετσι, στή Γερμανική κοινωνία τού τέλους τοϋ 19ου αιώνα τά 

κριτήρια τής όμορφιάς είναι άναπόσπαστα δεμένα μέ τίς ιδέες ή άξιες 

πού συγκαλύπτουν. Στήν αισθητική, ή θεωρητική άπόκτηση τής Γερμανι- 

κής ένώτητας έκφράζεται μέ τήν άναζήτηση τής άρμονίας. ' Εκείνο πού 

μετράει είναι ή έμφάνιση. ' Ενθαρρύνονται τά καλλιτεχνικά τεχνάσματα 

καί οί σκέτες συμβατικότητες. Όλες οί κοινωνικές άντιθέσεις πρέπει νά

1) Γι αυτό τό θέμα βλέπε Απότήμιά ' Αποκάλυψη στήν άλλη, U G Ε 10/18 

Παρίσι 1976. όπου άνέπτυξα αυτή τήν άποψη ο ένα κεφάλαιο μέ τόν τίτλο « Ο

ταν τό βιβλίο είναι ρομφαία»
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σβηστοϋν, νά χαθοϋν πιοω άπό τήν έπίχρυση μάσκα πού σκεπάζει τήν 

πραγματικότητα. Στίς γυμναστικές ένώσεις, στις νεολα(Γστικες καί 

φοιτητικές όργανώσεις δόθηκε μεγάλη άξια στή φυσική έμφάνιση, μέ τή 

σκέψη πώς μέσα σ' ένα ύγιές κορμί κατοικούσε όπωσδήποτε μιά ύγιής 
ψυχή -  τήν Ιδια γνώμη άλλωστε έκφράζει καί ό Χίτλερ στό « Ό  άγών 

μου» Αρκεί ή έξωτερική όμορφιά γιά νά έξασφαλιστεϊ ή ύπαρξη τής 
έσωτερικής άρμονίας. ' Η έφαρμογή αύτής τής άρχής φτάνει μέχρι τήν 

έπίπλωση, πού παραφορτώθηκε μέ χαλιά καί βελούδα "Οπως έγραψε ό 

Χέρμαν Μπρόχ, τά πάντα στρέφονται γύρω άπό τήν ώραΐα έντύπωση, τό 

διάκοσμο
Ρίχνοντας μιά μάσκα πάνω σ ' όλα τά πράγματα, ή κοινωνία αύτή, 

λάτρευε τήν τέχνη τής σαβούρας καί τής κακογουστιάς ' Η τέχνη αύτή, 

πού έπισημοποιήθηκε άπό τούς Ιδιους τούς Γερμανούς ήγέτες, δέν, 

βασίλεψε μονάχα στό Μόναχο έπί Λουδοβίκου Β' τής Βαυαρίας, όπότε 

και άναπτύχθηκε τό στύλ Biedermeier άλλά καί στό Βερολίνο, έπί 

Γουλιέλμου Β ’ Τά γούστα τοϋ αύτοκράτορα στρέφονταν πρός ό,τιδήπο- 

τε τό χτυπητό Φρόντιζε σχολαστικά τίς έμφανίσεις του, κρατώντας μιά 

έτικέτα πού ταίριαζε στήν έπιδειξιομανία του. Αγαπούσε τίς στολές, 

πού τίς άλλαζε σέ κάθε εύκαιρία, καί όταν έκανε έπιθεώρηση φρουράς 

τό πράγμα έμοιαζε μ' ένα θέαμα, όπου σκηνοθέτης ήταν ό Ιδιος "Οσο 
γιά τόν άγαπημένο του συγγραφέα, μέ τόν όποιον τοϋ άρεσε νά 

κουβεντιάζει κι όπως έλεγε κι ό Ιδιος, είχαν όμοιες φιλοσοφικές 

άπόψεις, αύτός όνομαζόταν Λούντβιχ Γκάνγκχοφερ κι έγραφε κακά 

αισθηματικά μυθιστορήματα μέ ηθογραφικό χαρακτήρα Αύτή ή σύγχυση 

τών άξιών, μάς λέει πολλά γιά τό πνευματικό έπίπεδο τοϋ αύτοκράτορα. 

Δυστυχώς ό Γουλιέλμος ήταν τό πρότυπο πού έμιμεΐτο δουλικά όλη ή 

κοινωνία, άποτελοϋσε ένα βασικό στοιχείο τοϋ συστήματος παραγωγής 

τών πολιτιστικών άξιών οί άντρες άντέγραφαν τίς στρατιωτικές του 

πόζες, καί οι κουρεΐς προσπαθούσαν νά δώσουν στούς πελάτες τους τό 

μουστάκι του μέ τίς άνασηκωμένες άκρες Ο Γουλιέλμος Β' δέν 

παρέλειψε νά άπλώσει τήν έξουσια του άκόμα καί πάνω στίς καλές 

τέχνες καί στή λογοτεχνία Τό 1898, δήλωσε πώς τό Θέατρο πρέπει νά 

έξυψώνει τήν ψυχή καί νά διδάσκει τίς ύψηλότερες άρετές τής 

γερμανικής πατρίδας Τό Βασιλικό θέατρο πού βρισκόταν κάτω άπό τήν 

προστασία του, έπαιζε τά ιστορικά δράματα τής έκλογής του Δέν τοϋ 

άρκοϋσε νά παραβρίσκεται στίς πρόβες τής" Οπερας δέν δίσταζε νά τίς
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διευθύνει προσωπικά. Ή  γνώμη του είχε τήν άξια τής άλάνθαστης 

κρίσης. "Οταν στίς 18 Δεκεμβρίου 1901, στό Δημοτικό κήπο τοϋ 

Βερολίνου έγκαινιάστηκε ή άλλέα τής Νίκης, ό αύτοκράτορας δήλωσε 

« Η τέχνη πρέπει νά βοηθά καί νά έπηρεάζει τή διαπαιδαγώγηση τού 
λαού, πρέπει νά δίνει στίς χαμηλές τάξεις τή δυνατότητα ν' άνυψώνον- 

ται κι αύτές πρός τά ιδανικά, ύστερα άπό τό βαρύ τους μόχθο Τά 
μεγάλα ιδανικά, γιά μάς τούς Γερμανούς άποτελοϋν πιά άγαθά διαρ- 

κειας, ένώ οί άλλοι λαοί λίγο-πολύ, τά έχουν χάσει».
Αύτή ή άντιληψη σχετικά μέ μιά ωφελιμιστική, έποικοδομητική, μέ 

εθνικιστικές τάσεις, τέχνη, δηλαδή μιά τέχνη πού οι φόρμες της 

χρησιμεύουν μονάχα στή διάδοση τών ιδεών, όδηγοϋσε στήν καταδίκη 

έκεινων πού δημιουργούσαν νέες φόρμες, δλων έκείνων πού έβλεπαν 

τήν τέχνη σάν ένα σκοπό κι όχι σάν ένα μέσον Ακριβώς έναντίον 

αύτοϋ τοϋ κονφορμισμοϋ τής έποχής τοϋ Γουλιέλμου Β" άντέδρασε ή 

γενιά τών έξπρεσσιονιστών, σπάζοντας τίς συμβατικές φόρμες κι 

εύνοώντας τήν έκφραση ένός άτομικοϋ ' Εγώ. ' Αντίθετα, ή κακογουστιά 

καί τό άντίγραφο βασίζονται πάνω σ' ένα μιμητικό, άναπαραγωγικό κι όχι 

δημιουργικό σύστημα. Σάν τέχνη βιομηχανοποιημένη, χάρη στή μαζική 

παραγωγή έργων (χρωμολιθογραφίες, εικονογραφημένα ήμερολόγια, 

άγαλματάκια) σάν πομπώδικος άκαδημαϊσμός, ή σάν άστικός ρεαλισμός 

πού άγνοεϊ τήν άναπόφευκτη έξέλιξη τής ζωγραφικής ύστερα άπό τήν 

άνακάλυψη τής φωτογραφίας, ή φτηνή αύτή τέχνη άνταποκρίνεται 

άπόλυτα στίς άνάγκες μιάς συγκυριακής προπαγάνδας, άφού ξαναχρησι- 

μοποιεϊ διαρκώς τίς ίδιες συνηθισμένες φόρμες πού έχουν ήδη άφο- 

μοιωθεϊ άπό τό κοινωνικό περιβάλλον. Εδώ, ή συμπεριφορά καί ο! 

καλλιτεχνικές άπόψεις τοϋ Γουλιέλμου Β' μάς δείχνουν πώς λειτουρ

γούσε ή γερμανική κοινωνία σέ σχέση μέ τήν τέχνη Μόνο μιά όμάδα 

άποδιωγμένων συγγραφέων καί καλλιτεχνών, πού πολύ συχνά παίρνουν 

σάν πρότυπό τους τόν έπαναστάτη Νίτσε, μπαίνει στό περιθώριο τών 

μποέμ, σ αύτό πού όνομάστηκε πρωτοπορία Οταν, στις 12 ' Απριλίου 

1913, σέ μιά συνέλευση τοϋ πρωσοικοϋ Κοινοβουλίου, όρισμένοι βου

λευτές άποδοκίμασαν τή μοντέρνα τέχνη κραδαίνοντας τήν έξπρεσσιο- 

νιστική έπιθεώρηση Der sturm, ή πλειοψηφία τών βουλευτών χειροκρό

τησε καί δέν βρέθηκε μήτε ένας νά διαμαρτυρηθεϊ.

Μ ' αύτά λοιπόν τά δεδομένα, θά πρέπει νά μάς παραξενεύουν τά 

γούστα τοϋ ' Αδόλφου Χίτλερ; Πράγματι, δέν σοκάρει καθόλου όταν λέει
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πώς τοΟ άρέσει ή ζωγραφική τού Χάνς Μάκαρτ, τά μυθιστορήματα τού 
Γκάνγκχοφερ ή ή μουσική τοΟ Βάγκνερ. Βρίσκεται μέσα στό γενικό 

πνεύμα. Είναι γελοίος μονάχα στά μάτια λίγων διανοούμενων.' Εκφράζει 

τά βαθύτερα αισθήματα τής μικροαστικής τάξης, τών κοινωνικών στρω

μάτων πού έβρισκαν τά πρότυπα τής ζωής τους στήν άπομίμηση τής 

τέχνης, στήν άντιγραφή τών αύτοκρατορικών άξιών ' Η γυναίκα τού Πώλ 

Λούντβιχ Τρόοστ, τού άρχ(τέκτονα τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος, λέει πώς σ ' 

δ,τι έχει σχέση μέ τΙς καλές τέχνες, ό Χίτλερ είχε μείνει στό 1890. Στόν 
«’ Αγώνα» του περιγράφει τόν ένθουσιασμό πού ένιωσε όταν έφτασε στό 

Μόναχο, τήν Αθήνα -  πάνω στόν -  'Ιζαρ. Αύτό πού συγκρότησε άπ' 

αύτή τήν «πόλη τής τέχνης» είναι οί φτήνιες πού τής άφησε ό 
Λουδοβίκος Β ’ τής Βαυαρίας. Τό ίδιο έγινε καί μέ τή Βιέννη, δπου 

θαύμαζε μέ τίς ώρες τό Κοινοβούλιο καί τήν ' Οπερα, μαρτυρίες τοΟ πιό 

πεζού κλασικισμού.

"Οσο άφορδ τά λογοτεχνικά του γούστα, άν κρίνουμε άπό τίς 

έκμυστηρεύσεις του στόν Χέρμαν Ράουσνινγκ, διάβαζε κυρίως καου- 

μπόϊκες ιστορίες καί άστυνομικά μυθιστορήματα ή πορνογραφικές έκδό- 

σεις. Οί συγγραφείς πού θαυμάζει, άνήκουν δλοι στή φτηνή λογοτεχνία 

Σάν τόν Κάρλ Μάϋ πού οί ινδιάνικες ιστορίες του ξετρέλλαναν όλόκλη- 

ρες γενιές έφηβων Γερμανών. Τό παράδειγμα αύτό είναι ιδιαίτερα ένδει- 

κτικό έπειδή, άναμφίβολα, στις γερμανικές χώρες δέν ύπήρξε άλλος 

συγγραφέας μέ τόση έπιρροή. ' Η προτίμηση λοιπόν τού Χίτλερ δέν 

άποτελεί ένα μεμονωμένο φαινόμενο, πού θά μπορούσε νά είναι ένδειξη 

μιάς ιδιαίτερης διανοητικής καθυστέρησης, άλλά έναρμονίζεται άπόλυ- 

τα μέ τήν κοινή συνείδηση. ' Ο Χίτλερ βρίσκεται σέ συμφωνία μέ τή μέση 

άντίληψη, μέ τήν άντίληψη πού είναι ή πιό διαδεδομένη στή Γ ερμανία καί 

μ' αύτό πού ή άντίληψη αύτή ζητά άπό τή λογοτεχνία Δέν είναι τυχαίο 

πού γοητεύτηκε άπό τόν Κάρλ Μάϋ τή στιγμή πού γιά χιλιάδες 

άναγνώστες, οί ήρωες τού Κάρλ Μάυ άντιπροσώπευαν τόν τύπο τού 

τέλειου Γερμανού.

Στό σύνολό τους, τά γούστα τοϋ Γουλιέλμου, Β ’ δπως καί τού 

Χίτλερ, συμφωνούν μέ τίς έπκρανειακές αισθητικές εύαισθησίες καί τόν 

έποικοδομητικό αισθηματισμό τών Φιλισταίων. Ό  Ζάκ Ντεκούρ, μάς 

δίνει μιά ιδέα γΓ αύτά, δταν τό 1931 μέσα στό Philisterburg μάς 

περιγράφει τά «καλλιτεχνικά άντικείμενα» πού βρίσκονται συνήθως στά 

γερμανικά μαγαζιά: «Πρόκειται γιά μπρούντζο ή πορσελάνες πού
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άναηαριστάνουν μόνιμα τά Ιδια πράγματα' ένα κρανκχρόρο στρατιώτη, 

ένα σιδερά, ένα σκύλο, τό Φρειδερίκο Β , τό Βίσμαρκ, κ.λ.π. Κάθε 

άντικείμενο περικλείει μιά ιδέα, ένα σύμβολο: τό θηρίο μέ τά σφιγμένα 

δόντια είναι ό '  Ηρωας ό έργάτης είναι ή ' Εργασία' τό κανίς είναι ή Πίστη· 

οί μεγάλοι άντρες είναι τό Γερμανικό Πνεύμα. Γιά τΙς ύπηρετριοϋλες καί 

τις άπλοΐκές καρδιές τά κορνιζαρισμένα κακότεχνα ποιήματα μέ θέμα τή 
σωστή συμπεριφορά στή ζωή, ή τά άμοιβαΐα καθήκοντα τών μελών τής 

οικογένειας».

' Η άνάιττυξη αύτής τής φτηνής τέχνης συνδέεται άδιαχώρκπα μέ 

τήν τελειοποίηση τής μηχανής καί τή βιομηχανική παραγωγή τοϋ τέλους 

τοϋ 19ου αιώνα. ' Ηδη ό Φλωμπέρ τήν άναφέρει μέσα στήν ΑΙσθηματυο) 

Αγωγή περιγράφοντας τις προσπάθειες τοϋ Ζάκ Άρνού νά κερδίσει 

τήν κοινωνική έπιτυχία, μέ τήν έκδοση μιάς έφημερίδας μέ τόν τίτλο «' Η 

βιομηχανική τέχνη» καί κατόπιν μέ τό έμπόριο θρησκευτικών άντικειμέ- 

νων: «Στίς δυό γωνιές τής βΓτρίνας ύπήρχαν δυό ξύλινα άγάλματα 

χρωματισμένα μέ χρυσάφι, κιννάβαρι καί κύανο ένας Ίωάννης-Βα- 

πτιστής μέ τήν προβατοπροβιά του καί μιά ΆγΙα Γενεβιέβη μέ τρι

αντάφυλλα στήν ποδιά της καί μιά ρόκα στά χέρια της' κατόπιν 

άκολουθοΟσαν τά γύψινα συμπλέγματα: μιά καλή μοναχή πού διδάσκει 

ένα μικρό κορίτσι, μιά μητέρα γονατιστή μπροστά σ' ένα κρεβατάκι, τρία 

κολλεγιόπαιδα μπροστά στήν άγια τράπεζα...».
Διαμέσου αύτής τής φτηνής τέχνης μιά όλόκληρη οικονομική 

έξουσία έπιβάλλει τούς δικούς της κανόνες σέ μιά δήθεν καλλιτεχνική 

παραγωγή καί σέ πραγματικές αισθητικές άνάγκες. Σέ μιά φιλελεύθερη 

δημοκρατία όπου ή καλλιτεχνική δημιουργία μπορεϊ νά έπιβεβαιώνει τήν 

πρωτοτυπία της, ή τέχνη τοϋ φτηνού σχηματίζει ένα άντιθετικόσύστημα 

πρός τήν καθαυτό τέχνη καί μ' αύτόν τόν τρόπο συντελεί στήν 

άξιολόγηση κι άνάπτυξή της Μιά ζωντανή τέχνη προϋποθέτει τήν 

ύπαρξη τής φτηνο-τέχνης. Εκείνη όμως δέν ύπακούει σέ κριτήρια 

όμορφύς ή άσχήμιας, όπως πιστεύεται συνήθως. Τό προϊόν τής φτηνο- 

τέχνης άποτελεΐ κυρίως ένα ιδεολογικό στήριγμα, είτε συμβολίζει ιδέες, 

ςΤτε, όπως γίνεται μέ τά πορτραΐτα καί τά άγάλματα, άποκρυσταλλώνει 

έπάνω του σύνθετα συναισθήματα ταύτισης. ' Η σχέση αύτή μπορεϊ νά 

προκαλεΐ διασκεδαστικά ή ειρωνικά συναισθήματα, όπως γιά παράδειγμα, 

σέ όρισμένους συλλέκτες. Άλλά τις περισσότερες φορές, όπως 

άποδείχνει καί ή μαζική κατανάλωση, γοητεύει καί υποτάσσει ή πιό
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γενικά, άλλοτριώνει ' An' αύτή τήν πλευρά, ή φτηνό -  τέχνη, μέ τήν 
ικανότητά της νά διαστρέφει τίς άληθινές, ψυχικές άνατάσεις πρός έναν 

τεχνητά ιδεατό κόσμο, ύπήρξε τό ιδεολογικό βοήθημα κάθε φασισμού 

' Από τίς έστάμπες καί φωτογραφίες τού Χίτλερ σέ σκηνές πού συχνά 

είναι έμπνευσμένες άπό τή θρησκευτική εικονογραφία, μέχρι τίς Αμέ- 

τρητες λαϊκές εικόνες καί άφίσσες πού τιμούν τόν κατακτητή Μουσσολί- 

νι, ή φτηνο-τέχνη αύτή κατέκτησε τή συλλογική ζωή τών φασιστοποιη- 
μένων χωρών σάν τήν ' Ιταλία καί τή Γερμανία.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ

’ Από τήν Αλλη μεριά, οί έθνικιστές στράφηκαν μέ ιδιαίτερη όρμή στή 

λογοτεχνία καί τή ζωγραφική, προπάντων ύστερα άπό τήν ένθρόνηση τοϋ 
Γ ουλιέλμου Β '. Τό 1890, ό Ιουλίους σέ μιά άνυπόγραφη μπροσούρα του 

μέ τόν τίτλο: Ρέμπραντ ό Παιδαγωγός, έπετέθηκε έναντίον τού νατου

ραλισμού πού τόν χαρακτήρισε ξένο πρός τό γερμανικό πνεύμα, 

προερχόμενο άπό ένα Παρίσι πού ήταν ή πρωτεύουσα τού κακού. 

Κατηγορούσε τό Ζολά γιά ταραχοποιό καί φορέα άπαισιοδοξίας. Ζητούσε 

νά θεωρηθεί σάν πηγή έμπνευσης μονάχα έκεϊνο πού έβρισκε μιά βαθιά 

άνταπόκριση στό γερμανικό λαό. Ό  πόλεμος, γιά παράδειγμα: «‘ Ο 

πόλεμος καί ή τέχνη, νά ένα έλληνικό σύνθημα, ένα σύνθημα γερμανικό, 

ένα σύνθημα άριο». Ή  ή ύγεία, έπίσης: «Τό ώραϊο, τό εύγενές, τό 

μεγάλο, τό άληθινό, συγκεντρώνονται σέ μιά καί μοναδική έννοια τής 
υγείας Εϊθε ό Γερμανός νά ' ναι ύγιής καί θά ' ναι καλός» Αύτή ή Απο- 

λογία τής αυθεντικής γερμανικής ιδιοφυίας, έμπνευσμένη έν μέρει άπό 

τόν Πάουλ ντέ Λαγκάρντ, συνοδευόταν άπό ένα ύμνο γιά τήν άγροτιά καί 

τόν Αντισημιτισμό: «" Οσο ένα δαμάσκηνο μπορεϊ νά γίνει μήλο τόσο κι έ

νας ’ Εβραίος μπορεϊ νά γίνει Γ ερμανός». ' Η Αναγέννηση θαρχόταν μο

νάχα άπό τό «Αριο αίμα», πού ήταν τό «Αριστοκρατικό αίμα» καίγι' αύτό 
ΘΑπρεπε νά πΑρουν γιά παράδειγμα τόν Ρέμπραντ: «' Ο Ρέμπραντ είναι 

ένας καθαρός Αριος Ας γεμίσει μέ τή γαλήνια καί παντοδύναμη πνοή τοϋ 

Ρέμπραντ κι έτσι ή γερμανική φυλή θά μπορέσει καί πάλι νά άναζωογο- 

νηθεϊ». Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί οί έθνικιστές καί κατόπιν οί ναζί 

Αναφέρονταν άδιΑκοπα στό έργο τού ΛΑνγκμπεν μέχρι τό τέλος τοϋ
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φασιστικού καθεστώτος στή Γερμανία. Ά ν  μάλιστα λάβουμε καί ύπόψη 
μας δτι τό 1905, ή κυκλοφορία τοϋ έργου τοϋ Λάνγκμπεν, έφτασε τά

90.000 άντίτυπα.

Τής ίδιας νοοτροπίας μέ τόν Λάνγκμπεν, ήταν κι ένας άλλος 

διανοούμενος πού γνώρισε δμως πολύ μεγαλύτερη δόξα άπ' αύτόν, μιά 

καί πέθανε σέ ήλικία όγδόντα χρόνων, άφοϋ έζησε όλόκληρο τό Γ ’ Ράιχ, 

φορτωμένος μέ τίς πιό μεγάλες τιμές, ό ' Αδόλφος Μπάρτελς, ιστορικός 

τής λογοτεχνίας καί συγγραφέας ' Ο Χίτλερ τόν θαύμαζε άπεριόριστα 

κι είχε φροντίσει νά τόν γνωρίσει άπό τό 1926 ήδη, στή Βαϊμάρη. 

Κέρδισε τόν έπαινο τών ναζί, κυρίως χάρη στά δοκίμιά του. Σάν 

ρατσιστής ύποστήριζε τήν άποψη πώς ό συγγραφέας είναι άνίκανος νά 

γράψει στά γερμανικά, άν πρώτ' άπ’ δλα δέν έχει γερμανικό αίμα. Τό 

1910 διατύπωσε τίς άρχές του μ' αύτά τά λόγια: « Εκείνος πού, στις 

μέρες μας, άγνοεί τό έβραϊκό πρόβλημα, στήν ιστορία τής λογοτεχνίας, 

έκείνος πού δέν κάνει έναν ξεκάθαρο διαχωρισμό άνάμεσα στό ύγιές 

γερμανικό καί στό άρρωστημένο διεθνκπικό έβραϊκό πνεύμα, αύτός δχι 

μόνο παραμελεί τό καθήκον του άπέναντι στό γερμανικό λαό, άλλά 

δκιπράττει ένα έγκλημα έναντίον του». Μέχρι τό θάνατο τοϋ Μπάρτελς 

τό 1945, τό έργο του Ιστορία τής γερμανικής λογοτεχνίας, έπανεκδό- 

θηκε είκοσι φορές. ’ Οσο γιά τίς άπόψεις του, αύτές βρήκαν πολλούς 

μιμητές στό Γ ' Ράιχ.

Ορισμένα περιοδικά, άλλωστε, προσπαθούν νά έκλαϊκεύσουν 

τέτοιου είδους θέσεις. Όπως τό Der Kunstwart, πού ιδρύθηκε τό 1887 

άπό τόν Φερδινάρδο ' Αβενάριους. ' Ο ' Αδόλφος Μπάρτελς ήταν ένας 

άπό τούς τακτικούς συνεργάτες του Τά χρονικά τής ζωγραφικής τά είχε 

άναλάβει ένας άλλος διάσημος έθνικιστής, ό καθηγητής Σοϋλτσε- 

Νάουμπουργκ. Τό 1902, ή κυκλοφορία του έφτασε τά 20 000 άντίτυπα 
Άνάμεσα στούς άναγνώστες του, συγκαταλεγόταν ένας μεγάλος 

άριθμός έκπαιδευτικών. Δημοσίευε ρεπροντυξιόν πινάκων μέ συνοδεία 

σχολίων καί μιά λογοτεχνία βασικά τοπικιστική. Όμως ύπερηφανευόταν 

πώς άνάμεσα στούς συνεργάτες του συγκαταλέγονταν συγγραφείς 

ποιότητας, σάν τόν Βίλχελμ Ράαμπε ή τόν Κάρλ Σπίττελερ.τ Ηταν τό σή

μα κστατεθέν τοϋ καλού γούστου γιά μιά όλόκληρη κατηγορία δημόσιων 

καί ιδιωτικών ύπαλλήλων, πού δπως δήλωνε καί ό υπότιτλός του, φιλοδο

ξούσαν νά γνωρίζουν καί νά παρακολουθούν «δλες τίς έκδηλώσεις τοϋ 

ώραίου» Μήτε ό έθνικισμός μήτε ό άντισημιτισμός του ήταν ιδιαίτερα
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δηλητηριώδεις, άλλά γιά ένα όρισμένο κοινό έπικύρωνε τίς ρατσιστικές 
έτικέτες σχετικά μέ τή λογοτεχνία καί τίς καλές τέχνες

Τά άντιδημοκρατικά περιοδικά καί έφημερίδες, αύξησαν τήν κυκλο

φορία τους στό διάστημα 1929-1933 κυρίως. Όλες οί έθνικιστικές 

όργανώσεις, οϊ έπαγγελματικές ένώσεις, τά νεολα(Γστικα κινήματα καί 

σωματεία έξέδιδαν τά δικά τους έντυπα πού κυκλοφορούσαν πλατιά 

άνάμεσα στά μέλη. ' Αξίζει νά σημειωθεί ή δραστηριότητα πού άνέπτυξε 

Ö ‘ Ερνστ Γιοϋνγκερ σ' αύτόν τόν τομέα: άπό τό 1925 ώς τό 1929 τ' 

όνομά του φίγουράριζε πολύ συχνά σέ πολυάριθμα έντυπα αύτού τοϋ 

είδους, πού είτε τά διεύθυνε ό Ιδιος είτε συνεργαζόταν μ' αύτά. 

Άνάμεσα σ' αύτά σημειώνουμε τά: Standarte (1925-1928), Arminius 

(1919-1927), τό Vormarsch (1927-1928) καί τό Kommenden (1925- 

1929) πού Ιδρύθηκε άπό τίς έθνικιστικές νεολαίες. Τό έβδομαδιαΐο Der 

Stahlhelm, δργανο τής ένωσης τών 'Ατσάλινων Κρανών πέτυχε μιά άπό 

τίς μεγαλύτερες κυκλοφορίες τοϋ 1933. Έφτασε τά 110.000 άντίτυπα. 

' Από τήν άλλη μεριά, ή βοήθεια πού πρόσφεραν στό Χίτλερ οί γερμανοί 

κεφαλαιοκράτες, μεταφράστηκε καί σέ μιά έντυπωσιακή ένίσχυση τοϋ 

ναζιστικοϋ τύπου: σέ διάστημα δύο χρόνων άπό τό 1930 ώς τό 1932, τά 
έντυπα τού έθνικο-σοσιαλιστικοϋ κινήματος , άπό έξι έφτασαν νά γίνουν 

έκατόν είκοσι ένα, ένώ ή συνολική τους κυκλοφορία ξεπέρασε τό ένα 

έκατομμύριο άντίτυπα.
Μπροστά σέ μιά τέτοια έπίθεση καί μέ τίς πολιτικές περιστάσεις τής 

έποχής, φαίνεται φυσικό πού οί διανοούμενοι κι άνάμεσά τους οί 

συγγραφείς, λίγο-πολύ ύπέστησαν τόν άντίχτυπο αύτοϋ τού έθνικι- 

σμοϋ. 'Αν λάβουμε ύπόψη μας τήν άστική καταγωγή τών περισσότερων 

άπ' αύτούς καί τή διδασκαλία πού δέχτηκαν στά λύκεια καί στά 

πανεπιστήμια, βλέπουμε πώς δέν διέθεταν κανένα ιδεολογικό όπλισμό 

γιά νά πολεμήσουν μιά παρόμοια προπαγάνδα. Λόγω τής δημιουργικής 

δουλειάς toikJ βρίσκονταν θέλοντας καί μή έντεταλμένοι σ' ένα 

σύστημα παραγωγής πού τούς άφηνε έλάχιστα περιθώρια έλευθερίας. 

' Η στάση πού υΙοθέτησαν οί Γερμανοί συγγραφείς δταν ξέσπασε ό Α' 

Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ιδιαίτερα άποκαλυπτική' στό σύνολό τους 
ύποστήριξαν τήν πολπική τοϋ Γ ουλιέλμου Β ' . '  Ελάχιστες φωνές ύψώθη- 

καν έναντίον τού πολέμου κι αύτές μόλις πού άκούστηκαν2. Τό γεγονός

2) 'Α ς άναψέρουμε τόν Χάϊνριχ Μάν. τήν όμύδα Die Action γύρω άπό τόν
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πώς συγγραφείς άντιδραστικοΙ καί πρόδρομοι τοϋ ναζισμοΟ, σάν τούς 
Γκούσταβ Φρένσεν, Χέρμαν Λένς, Βάλτερ ΜπλαΙμ ή τόν Άντολφ 
Μπάρτελς, έκδηλώθηκαν μέ ένθουσιασμό ύπέρ τοΟ γερμανικού ιμπερια

λισμού, δέν είναι καθόλου παράξενο. ' Αλλά σχεδόν δλοι ο( άλλοι, κι 

άνάμεσά τους κι έκεΐνοι πού είχαν περκρρονηθεϊ άπό τούς όπαδούς τού 

Λάνγκμπεν εύθυγραμμίσιηκαν μέ τΙς άπόψεις τους. Πώς δικιολάγησαν 

αύτή τή σύμπνοια; ' Ο Τόμας Μάν καί πολλοί άλλοι τό όμολώγησαν; ήταν ή 

άνάγκη νά «γίνουν ένα» μέ τό γερμανικό έθνος καί ν ' άντισταθούν στήν 

καταστροφή μιάς «κουλτούρας» κι ένός λαού.

' Η έμπειρία τού πολέμου έκανε πολλούς συγγραφείς ν ' άλλάξουν 

μυαλά. 'Αλλά κατά τήν περίοδο τής Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης ή 

έπιρροή τών διανοούμενων τής άρκττερός καί τής άκρας -  άριστεράς 

πάνω στίς μάζες είναι έλάχιστη. Πράγματι, ή κατάπνιξη τής έπανάστασης 

τών σπαρτακιστών έπέτρεψε στούς έθνικιστές νά διατηρήσουν τΙς 

ιδεολογικές τους βάσεις καί νά δεκαπλασιάσουν τή δράστη ριότητά τους. 

' Η βιβλιαγορά πλημμύρισε άπό πολεμικά χρονικά πού έξυμνοϋσαν τόν 

ήρω'ομό τών στρατιωτών τού 1914-1918: σάν τό Φωτιά καί αίμα τού 
Έρνστ ΓιοΟνγκερ, τά Douaumont καί Escouade Bosemüller τού 

Βέρνερ Μπόϋμελμπουργκ ή ο( Μαχητές τού Βάλτερ ΜπλαΙμ, γιά ν ’ 

άναφέρουμε μονάχα τά έργα πού ή κυκλοφορία ,τους ξεπέρασε τά

20.000 άντίτυπα. ‘Από τήν άλλη μεριά, μιά λογοτεχνία δεύτερης 

ποιότητας άπομάκρυνε τίς μάζες άπό τά πραγματικά πολιτικά προβλήμα

τα, καθώς καί άπό τά έργα άξΙας: άπό τά 600.000.000 μάρκα ποι 
άντιπροσωπε ύουν τή συνολική είσπραξη άπό τά βιβλία πού πουλήθηκαν 

τό 1930, οί έκδοτικοΙ οίκοι τής άκρας-άριστεράς εϊσέπραξαν μονάχα τά 

6 έκατομμύρια.

01 έφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας άσχετα άν άνήκαν στό 

συγκρότημα Μόσσε, Σέρλ ή Ούλσταϊν δέν ένδιαφέρονταν καθόλου ν' 

άνεβάσουν τό πνευματικό έπΙπεδο τής μάζας. Τό βασικό τους μέλημα 

ήταν νά προσφέρουν στό κοινό, εύκολσχώνευτες ιστορίες: συνήθως

Λούντβιχ Ρούμπινερ καί τόν Φράντς Πφέμφερτ, χόν ’ Εριχ Μύχσαμ μέ τήν έπιθεώ- 

ρησή του Kain, τών Βιλχελμ Χέρτοογκ καί τήν έπιθεωρηοι Das Forum Τών ' Απρί

λιο τού 1913, ό Φράντς Πφέμφερτ είχε δημοσιεύσει ένα κείμενο ένάντια στήν αύ

ξηση τών στρατιωτικών πιστώσεων καί τήν πολεμική προετοιμασία Τό μανιφέστο 

αυτό («Das geistige Deutschland protestiert·) τό υπέγραψαν διακόσιοι διανοούμε

νοι
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έρωτικές ή άστυνομικές. ' Η λογοτεχνία είχε γίνει ένα έμπόριο. Μέ μιά 
άρκετά φτηνή τιμή, έξασφάλιζαν μέτριους συγγραφείς, πού ήταν ικανοί 

ν ' άναπτϋξουν ένα θέμα καθορισμένο έκ τών προτέρων. Ή  βραδινή 

έφημεριδα 8 Uhr Abendblatt, πού είχε στραφεί στά σεξουαλικά καί 

σκανδαλώδη θέματα, μυούσε τούς άναγνίχπες της στά μυστικά τής 

κρεβατοκάμαρας. ' Η Berliner Zeitung φύλαγε τίς καλλπεχνικές της 

στήλες γιά νά δημοσιεύει έρωτικά κουτσομπολιά 'Ηδη οι φωτογραφίες 

είχαν πάρει τή θέση τών άρθρων πού άπαιτοΟσαν σκέψη καί ή Berliner 

Illustrierte Zeitung έφθανε τό 1.800.000 φύλλα. ' Η μόνη έφημεριδα πού 

προσπάθησε νά κρατήσει σέ κάποιο άνώτερο έπίπεδο, τά καλλιτεχνικά 

της χρονικά, ήταν ή Frankfurter Zeitung. ' Ακόμα καί ό τύπος τού σοσιαλ

δημοκρατικού κόμματος είχε στραφεί πρός τή «λογοτεχνία πού ξεκου
ράζει»

ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΞΑΡΤΟΜΕΝΟΣ 

ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Τά μεγαλύτερα κέρδη τά πραγματοποιούσε τό μονοπώλιο Χού- 
γκενμπεργκ πού, συγκεκριμένα, είχε κάτω άπό τόν έλεγχό του τά 

συγκροτήματα Σέρλ καί Οΰλσταϊν. Τό έθνικοσοσιαλιστικό κόμμα κατά- 

φερε νά τό κερδίσει μέ τό μέρος του, τό 1931, διαμέσου τού Μετώπου 

τού Χάρζμπουργκ. ‘ Αλλά άπό τό 1927 καί μετά, ό 'Αλφρεντ Χούγκεν- 

μπεργκ, διέθετε ένα μέσο πίεσης πολύ πιό ισχυρό καί πολύ πιό 

τελειοποιημένο άπό μιά άλυσίδα έφημερίδων: τόν κινηματογράφο. 

'Ηταν ή λογική κατάληξη τού φαινομένου τού συγκεντρωτισμού πού 

παρουσιάστηκε στή γερμανική κινηματογραφική παραγωγή, άπό τά 

πρώτα της βήματα.’ Αλλωστε αύτή δέν είχε άνάγκη νά ένσωματωθει στό 

μονοπώλιο Χούγκενμπεργκ γιά νά γίνει ένα δργανο προπαγάνδας. 

’ Αλλοτε φανερά κι άλλοτε καλυμμένα, ό πανγερμανιστικός έθνικισμός 

τήν είχε διαβρώσει άπό πολύν καιρό πρίν. Τήν είχε κατακτήσει άπό τή 

γέννησή της σχεδόν.

Πρίν άπό τό 1914, στή διεθνή κινηματογραφική άγορά, κυριαρχού

σαν οί γαλλικές έταιρίες πςραγωγής. 'Επικεφαλής τους βρισκόταν ή 

Πατέ μέ πρακτορεία διανομών σέ πολυάριθμες εύρωπαϊκές χώρες, στις
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Η.Π.Α καί στή Βραζιλία ' Ορισμένοι θεωρούσαν αύτή τήν κυριαρχία σάν 

ένα έμπόδιο γιά τήν άνάπτυξη μώς έθνικής κινηματογραφικής παραγω

γής. Αύτή ήταν καί ή περίπτωση τής Γ ερμανίας, δπου τό κεφάλαιο πού θά 

μπορούσε νά τροφοδοτήσει αύτόν τόν οικονομικό τομέα, ήταν άνίσχυρο 

Έτσι βρισκόταν άναγκαστικά, κάτω άπό τήν έξάρτηση τής Γαλλίας.

Τό ξέσπασμα τού πολέμου έδωσε μιά λύση σ' αύτή τήν κατάσταση.

' Η Γαλλία, τραυματισμένη οικονομικά, μιά καί οι μάχες διεξάγονταν στό 

δικό της έδαφος, έχασε τήν ύπεροχή της. Οί Γερμανοί, άπό τή μεριά 

τους, έκμεταλλεύτηκαν αύτό τό γεγονός καί έπεδίωξαν νά δημιουργή

σουν μιά πραγματικά έθνική παραγωγή ' Ενώ στίς άρχές τών έχθροπρα- 

ξιών, ή Γερμανία έξαρτιόταν άπό τήν ξένη παραγωγή καί συγκεκριμένα 

άπό μιά δανέζικη φίρμα, πρός τό τέλος το01917 είχε δημιουργήσει ένα 

μοντέρνο κινηματογραφικό όργανισμό, πού κάλυπτε καί έλεγχε ένα 

μεγάλη μέρος τών δραστηριοτήτων πού σχετίζονταν μέ τή δημιουργία 

καί τή διάθεση τοΟ κινηματογραφικού φιλμ.

Έτσι γεννήθηκε ή Οϋφα. ' Οργανικά, ήταν άποτέλεσμα τής συγχώ

νευσης τριών έταιρών τής Μέσστερ, τής Νορντίσκ καί τής Οϋνιον. Γιά 

τήν Ιδρυσή της βασίστηκε σέ τραπεζικά κεφάλαια καί στήν άμεση βοή

θεια τού γουλιελμικού κράτους ύστερα άπό πρωτοβουλία τών ύπουργεί- 

ων Εξωτερικών καί Πολέμου. Οί σκοποί πού έπιδιώκονταν, ήταν άπό τή 

μιά νά ξεπεράσουν τόν άνταγωνισμό τών άμερικάνικων καί γαλλικών έται- 

ριών παραγωγής κι άπ' τήν άλλη νά χρησιμοποιήσουν τόν κινηματογράφο 

γιά τή στρατιωτική προπαγάνδα. ' Η γραμμή πού υιοθέτησαν οί κρατικές 

ύπηρεσίες, άπέβλεπε στήν άκόμα πιό συστηματική ένταξη τής κοινής 

γνώμης, τόσο τού γερμανικού λαού, δσο καί τών κατοίκων τών κατεχόμε- 

νων περιοχών, μέσα στόν άπέραντο ιστό τής πανγερμανιστικής παιδείας. 

Ύπακούοντας σ' αύτόν τόν προορισμό, μεταξύ τού 1917 καί 1920, ή 

Οϋφα, χωρίς παρ' δλα αύτά νά διαθέτει τό άποκλειστικό μονοπώλιο τού 

γερμανικού κινηματογράφου, κατάφερε νά γίνει μιά διεθνώς άναγνωρι- 

σμένη, άν δχι διεθνώς άποδεκτή δύναμη.

’ Η ιδιομορφία πού μπορεϊ νά παρουσίαζε ώς πρός τή διοργάνωσή 

της, μιά κι άποτελοϋσε μιά μετοχική έταιρία δπου συμμετείχε καί τό 
Κράτος, έξαλείφτηκε άμέσως μόλις έσβησαν καί οί τελευταίες έπανα- 

στατικές ταραχές. ' Αλλά ή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης, άντί νά προχωρή

σει στήν πλήρη έθνικοποίηση τής Οϋφα, ώστε νά έξασφαλϊσει ένα ισχυρό 

όργανο έπικοινωνίας μέ τίς μάζες καί νά έπιδιώξει τή διάδοση τών
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δημοκρατικών ιδεών, άπέσυρε τό Κράτος άπό τήν έταιρία. Τό Μάιο τοΟ

1920 τό Κοινοβούλιο άπέριψε κάθε πρόταση γιά έθνικοποίηση. Καί τό 
1921, μέ τήν πρόφαση τών οικονομικών δυσκολιών, ό υπουργός τών 

Οικονομικών άποφάσισε νά σπάσει τό κρατικό συμβόλαιο μέ τήν Οΰφα. 

Πράγμα πού τήν άνάγκασε νά πέσει στήν έξουσϊα τής Γερμανικής 

Τράπεζας, προκειμένου νά γλυτώσει τή χρεωκοπία.
Αύτή ή άλλαγή στήν τάξη τών πραγμάτων δέν άλλαξε καθόλου τήν 

άμεση πορεία τής στρατηγικής τής Οϋφα, ώς πρός τά φανερά άποτελέ- 
σματα. Μόνο πού άπό δώ κι έμπρός, έκτός άπό τή διάδοση τοΟ πανγερμα- 

νισμοΟ, έπρεπε νά έκπληρώσει καί μιά άλλη άποστολή πού συμφωνούσε 

μέ τό είδος τού καινούργιου συνεταιρισμού: νά πραγματοποιεί όπωσδή- 

ποτε κέρδη. Χωρίς νά παραιτηθεί άπό τίς πολιτικές καί οικονομικές του 

έπιδιώξεις, ό γερμανικός κινηματογράφος γνώρισε, τότε, άναμφισβήτη- 

τες έπιτυχίες. Ή  άναζήτηση μιάς κάποιας αισθητικής καί τεχνικής 
ποιότητας άνταποκρινόταν στις άπαπήσεις τής άγοράς. ‘ Ενα καλογυρι- 

σμένο φιλμ πουλιόταν εύκολότερα στό έξωτερικό. Οί οικονομικοί 

ύπεύθυνοι τής Οϋφα τό είχαν άντιληφτεϊ πολύ καλά καί γΓ αύτό 

παραχώρησαν μιά σχετική αύτονομία στόν τομέα τής καλλιτεχνικής 

έκφρασης.
Αλλά ή άποχώρηση τοϋ Κράτους είχε καί μερικά πολύ σοβαρά 

έπακάλουθα, σχετικά μ' αύτό πού άντιπροσώπευε τότε τό κράτος, 
δηλαδή μιά δημοκρατική τάξη πραγμάτων. ' Η οικονομική ύπαγωγή τής 

Ούφα στόν άποκλεκπικό έλεγχο τής Γερμανικής Τράπεζας, έκρυβε ένα 

σαφές πολιτικό νόημα. Καί συγκεκριμένα, τό σχέδιο σταθεροποίησης 
τοϋ μάρκου, πού προσπαθούσε νά έφαρμόσει έκείνη τήν έποχή ή 

Γερμανική Τράπεζα, στηριζόταν στήν κατάργηση τοϋ Κοινοβουλευτι

σμού καί στήν έγκαθίδρυση μιάς δικτατορίας πού νά συγκεντρώνει δλες 

τίς έξουσίες καί ν ' άποτελεϊται άποκλειστικά άπό κτηματίες, βιομήχα- 

νους καί τραπεζίτες. ' Η τακτική της ήταν φανερά έχθρική άπέναντι ο 

αύτό πού άπέμενε άπό τίς έπαναστατικές μάχες τοϋ 1918-1920, 

ιδιαίτερα άπέναντι στις κοινωνικές κατακτήσεις τής έργατικής τάξης, 

δπως τό όκτάωρο γιά παράδειγμα. Καί πιό γενικά άκόμα, έκμεταλλευόταν 

τή ουμμαχία πού άρχιζε νά συνάπτεται άνάμεσα στά μονοπωλιακά 
συμφέροντα καί τά κρατικά δργανα. ' Η ύπαγωγή τομέων πού τελούν 

κάτω άπό μιά συλλογική διοίκηση (Κράτος, περιοχές ή πόλεις), οέ 
ιδιωτικές οικονομικές όμάδες άποτελεϊ μιά τυπική πορεία αύτών τών
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χρόνων τής οικονομικής άστάθειας. ' Ενώ ένα μέρος τής Γερμανικής 

άστικής τύξης, όπως ό Γιόζεφ Βίρτ καί οί δικοί του, προσπαθούσε νύ βρε! 

τίμιες λύσεις γιά τήν έξυγίανση τού νομίσματος, οί έπιχειρηματικοΐ 
κύκλοι έπωφελοϋνταν άπό τήν κατάσταση γιά νά αύξήσουν τόν οικονομι

κό συγκεντρωτισμό.

Φυσικά, οί τάσεις αύτές θά έκδηλωθοϋν καί στή δράση τής Οΰ<ρα. 

Πίσω άπό τήν πρόσοψη ένός άληθινοϋ δημιουργικού όργασμοΟ, καλύ

φτηκαν διάφορα μέτρα πού τής έξασφάλισαν τή μονοπώληση τού 

κινηματογραφικού τομέα. Στήν άρχή άπορρόφησε διάφορες μικρές 

έταιρίες σάν τήν Ντέκλα-Μπιοσκόπ τού Έριχ Πόμμερ. Κατόπιν ά- 

ναδιοργανώθηκε πάνω σέ νέες βάΰεις πού τήν όδήγησαν στό συγκεν

τρωτισμό τής έκτελεστικής έξουσίας. Τόν Οκτώβριο τοϋ 1923, έχει 

δημιουργηθεϊ ένας κεντρικός όργανισμός γιά τήν κινηματογραφική 

βιομηχανία πού περιλαμβάνει δλες τ(ς συναφείς έπαγγελματικές ένω

σε ις: τών αίθουσαρχών, τών ιδιοκτητών τών κινηματογραφικών έργαστη- 
ρίων, τών πρακτορείων διανομής κ.λ.π. ' Η Ιδια τακτική έφαρμόζεται κι 

άπέναντι στούς ύπαλλήλους. Δημιουργεΐται ένα είδος συνδικάτου δπου 

ύπάγονται δλοι όσοι άσχολούνται μέ τόν κινηματογράφο. Έτσι μέ τόν 

άπληστο ήγεμονισμό της ή Οϋφα άποτελεϊ ένα πολύ μεμονωμένο 

παράδειγμα σέ σύγκριση μέ τ(ς άλλες χώρες. ' Η Γερμανική κινηματο
γραφική παραγωγή είναι σχεδόν άπόλυταύποταγμένη σ' ένα κονσόρτι- 

ουμ πού θυμίζει τά κονσόρτιουμ τών κλασσικών βιομηχανιών.

Μέχρι έκείνη τή στιγμή, ή οικονομική άστάθεια είναι εύεργετική γιά 

τό γερμανικό κινηματογράφο, πού βγάζει άνετα τά έξοδά του χάρη στίς 

εύκολίες τών έξαγωγών. ' Αλλά ή σταθεροποίηση τοϋ μάρκου τό 1924 

δημιουργεί μιά κρίση. Ξένα κεφάλαια, κι άνάμεσά τους τ' άμερικάνικο, 
εισχωρούν σέ μιά παραγωγή πού γίνεται δλο καί πιό διεθνής. ' Η Οϋφα 

ύπέστη τίς οικονομικές έπιτττώσεις αύτής τής καινούριας κατάστασης. 

Οί Οΰλσταϊν καί Μόσσε δέχονται προτάσεις γιά έξαγορά τών μεριδίων 

τους, άλλά δηλώνουν άναρμόδιες νά πάρουν μιά άπόφαση. Τέλος μιά 

όμάδα βιομηχάνων καί τραπεζιτών κάτω άπό τήν προεδρία τοϋ' Αλφρε ντ 

Χούγκενμπεργκ, άποφασίζει τό 1926 νά άγοράσει τήν Οϋφα, μέ τήν 

έπίσημη πρόφαση πώς έτσι θά διατηρήσουν αύτό τό άνώτερο πολιτιστικό 

όργανισμό μέσα στά πλαίσια τής έθνικής ιδέας. ' Η Γερμανική Τράπεζα 

συγκαταλέγεται, πάντα, άνάμεσα στούς μετόχους Δίπλα στούς καινου- 

ριοφερμένους σάν τόν Τύσσεν, τό κονσόρτιουμ τύπου τοϋ Χούγκεν-
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μπεργκ έξακολουθεϊ νά κρατά τήν πλειοψηφία Σ ’ ένδειξη αύτής τής 

υπεροχής, ό Λούντβιχ Κλίτς, ό έμπιστος τού Χούγκενμπερκ περιεβλήθη- 

κε μέ νέες έξουσίες. σάν έπικεφαλής τής διοικητικής έπιτροπής τών 
έκδόσεων Σέρλ, πέρασε στή θέση τοϋ προέδρου τής διοικητικής 

έπιτροπής τής Οϋφα

Ή  άμεση υπαγωγή τής Οϋφα στόν "Αλφρεντ Χούγκενμπεργκ, 

σήμαινε πώς στό έξής θάρχιζε μιά άκόμα πιό έντονη έκστρατεία υπέρ 

τών έθνικιστικών ιδεών. ΓΓ αύτό τό σκοπό ή Οϋφα έπιδιώκει νά 

έξασφαλίσει τήν έπιβολή μιάς ιδεολογίας, μέ δυό τρόπους' βασικά 

διαμέσου τοϋ όργανωτικοϋ έπιπέδου (παραγωγή, έκμετάλλευση, διάθε

ση τοϋ φιλμ) καί κατόπιν μέ τήν όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη έπανάληψη 

τών συνθημάτων άπό τίς ήδη έλεγχόμενες έφημερίδες Τό περιβάλλον 

τοϋ 'Αλφρεντ Χούγκενμπεργκ, ποντάρει ιδιαίτερα πάνω στά κινηματο

γραφικά έπίκαιρα' στίς έντεκα έταιρίες πού παράγουν έπίκαιρα, μονάχα 

δυό είναι άνεξάρτητες άπό τήν Οϋφα ' Ο παλιός αϋτός τομέας είναι 

τέλεια ρονταρισμένος. ' Από τό 1920 καί μετά άκολουθεϊ ξεκάθαρα τήν 
πολαική τοϋ άντιδραστικοΟ συντηρητισμού: ύποστήριξη τών ' Ελεύθερων 

Σωμάτων, τόνωση τού έθνικού αισθήματος μπροστά στήν κατεχόμενη 

Ρηνανία, καλλιέργεια ένός έκδικητικοϋ πνεύματος

'  Ενα άπό τά μέλη τοϋ έθνικογερμανικοϋ κόμματος, άναφέροντας τή 
δραστηριότητα τοϋ κονσόρτιουμ Χούγκενμπεργκ δέν κρύβει καθόλου 

τούς έπιδιωκόμενους στόχους Δηλώνει ξεκάθαρα πώς τό 1928, ή Οϋφα. 

έχοντας τακτοποιήσει τά οικονομικά της, βρίσκεται στήν ύπηρεσία τού 

έθνικισμού όπως καί τό συγκρότημα τών έκδόσεων Σέρλ. Καί ξεσκεπάζει 

μέ κυνισμό τήν τακτική πού υιοθέτησε ή Οϋφα. γιά νά κερδιθεϊ σίγουρα 
ένα κοινό πού άλλώς κινδύνευαν νά τόχάσουν τά έθνικιστικά συνθήματα 

έπρεπε νά σερβίρονται μέσα σ' ένα ψυχαγωγικό πλαίσιο. ΓΓ αύτό τό 

λόγο ή Οϋφα, δέν περιορίζεται στήν παραγωγή φίλμς μέ ιδιαίτερα 

τονισμένο έθνικιστικό χαρακτήρα, παρ ’ όλο πού έξακολουθεϊ νά ύπηρε- 

τεϊ τήν πανγερμανιστική προπαγάνδα Μιά μελέτη τών κινηματογραφικών 

έπικαίρων έπί Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης, πού δημοσιεύτηκε τό 1970, 

συμφωνεί μέ τήν περιγραφή αύτής τής τακτικής. Σέ μιά ταινία διαρκείας 
10 λεπτών, ό χρόνος πού άφιερωνόταν στήν πολιτική άντιστοιχοϋσε μόνο 

στά 10 μέ 15% τοϋ συνολικού χρόνου προβολής Τό ύπόλοιπο ήταν 

άφιερωμένο στή μόδα, στά σπόρ καί στις διασκεδάσεις.

Στά χρόνια τοϋ τριάντα, ό σοβιετικός συγγραφέας Ήλία "Ερεμ-
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πουργκ σκιαγράφησε τή σταδιοδρομία τοΟ "Αλφρεντ Χούγκενμπεργκ. 

Βέβαια αύτή ή ειρωνική περιγραφή, δέν άνταποκρϊνεται άπόλυτα στήν 

ιστορική πραγματικότητα, άλλά μάς άνοίγει τήν είσοδο ένός κόσμου: τοΟ 

κόσμου δπου κατασκευάζονται τά έμπορικά φίλμς, καθώς καί τίς 

άντιδράσεις τοϋ μικροαστικού κοινού, άπέναντι σ' αύτά. Είναι μιά 

μαρτυρία πού μάς δείχνει τό μειονέκτημα τοϋ νά σαιέπιδερμικός, καίτό 
πλεονέκτημα τού νά ' σαι σύγχρονος.

Τά ψυχολογικά μέσα πού χρησιμεύουν στό διαποτισμό τών συνειδή

σεων μέ τό έθνικιστικό δηλητήριο, περιγράφονται μ' ένα συναρπαστικό 

τρόπο, παρ' δλο πού ή χρονική άπόσταση μπορεϊ νά τόν δείχνει κάπως 

ύπερβολικό, έπειδή μάς δίνει τήν έντύπωση πώς ή διαμόρφωση τής 

κοινής γνώμης βασίζεται σέ μιά άπλή έπιχείρηση προπαγάνδας. Ό  

Χούγκενμπεργκ παρομοιάζεται μ ' ένα στρατάρχη πού διοικεί ένα έργο- 

στάσιο ψυχών καί -  διαμέσου τοϋ κόλπου τών κινηματογραφικών 

έπικαίρων -  κατορθώνει νά έπιβάλλει στό σύνολο τών Γερμανών τό δικό 

του φάρμακο-θαϋμα. Παρ' δλα αύτά δμως, ό άδιόρατος τρόπος μέ τόν 

όποιο ό έθνικισμός γλίστρησε μέσα στό δίχτυ τής καθημερινής ζωής, 

έχει παρατηρηθεί πολύ σωστά, άπαρατήρητος σχεδόν, γλιστρούσε 

άνάλαφρα πίσω άπό ένα παραβάν, ένα φιλί ή μιά έπίδειξη μαννεκέν σάν 

κάτι τό αύτονόητο, κάτι τό καθημερινό "Ετσι, ή μάζα ένός όλόκληρου 

μικρού ικανοποιημένου κόσμου, άποθαύμαζε τόν έαυτό της μέσα στήν 

ίδια της τήν εικόνα Καί οί άθώοι θεατές, πού δέν είχαν άκόμα πειστεί γΓ 

αύτό τό είδωλο πού τούς πρόσφεραν, καλούνταν μ' έναν πολύ λεπτό 

τρόπο νά προσαρμοστούν στά μέτρα τοϋ κονφορμισμοϋ.

' Η άφθονία τών μέσων πού διέθετε ή Ούφα, φαίνεται καλύτερα σέ 

άντιπαράθεση μέ αύτό πού ύπήρχε γύρω της Οί άλλες έταιρίες 

παραγωγής δέν ήταν σέ θέση νά συναγωνιστούν τήν όργάνωση καί τή 

λάμψη της Οί συγκεκριμένες λύσεις πού θά μποροϋσαν νά μειώσουν 
άποτελεσματικά τήν έπιρροή της ή παρουσιάστηκαν πολύ άργά, ή άπλώς 

δέν έφαρμόστηκαν καθόλου ' Ενώ τό θέατρο, χάρη στήν έλλειψη ένός 

παρόμοιου οικονομικού καταναγκασμού, καί χάρη στήν παρουσία όρισμέ- 

νων ισχυρών προσωπικοτήτων, μπόρεσε νά δείξει μιά πολιτική ριζοσπα- 

στικότητα, ό κινηματογράφος τής Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης βρισκόταν 

κάτω άπό τήν έξουσϊα τής πιό άντιδραστικής δεξιάς. ’ Η ιστορία αύτοϋ 

τοϋ κινηματογράφου είναι γεμάτη άπό άλλαγές στό σενάριο, χωρίς τήν

- 4 9 -



έγκριση τών συγγραφέων, άπό λογοκρισίες, κοψίματα, καταστροφές 

φίλμς καί δίκες.
'  Οταν ό Μπρέχτ μήνυσε τήν Οΰφα γιά τήν κινηματογραφική έκδοση 

τής 'Οπερας τής πεντάρας ή κινηματογραφική έπιθεώρηση πού πατρο- 

ναριζόταν άπό τόν ‘ Αλφρεντ Χούγκενμπεργκ καί τήν Ούφα, έγραψε 

καθαρά πώς άν κάποιος ήθελε νά βρει μιά θέση στόν κινηματογράφο, 

θάπρεπε νά ύποταχτεϊ στούς ίσχύοντες όρους. Μ' άλλα λόγια, ό Μπρέχτ 

θάπρεπε νά θεωρεί τόν έαυτό του τυχερό, πού τό έργο του διαλέχτηκε 

νά διασκευαστεί γιά τόν κινηματογράφο. ΤοΟ άρνήθηκαν τό δικαίωμα νά 

έκφράσει όποιαδήποτε άντίρρηση, μέ τή δικαιολογία πώς: έκεΐνοι πού 

τοποθετοΟν τεράστια κεφάλαια στόν κινηματογράφο πρέπει φυσικά γιά 

νά μήν χάσουν τά λεφτά τους, νά πετύχουν σέ χιλιάδες αίθουσες.

' Επρόκεσο γιά μιά ξεκάθαρη όμολογία, γιά τό δεσμό πού ύπήρχε 

άνάμεσα στήν κινηματογραφική παραγωγή καί σ' ένα σύστημα πού 

καθόριζε τή φόρμα καί τό περιεχόμενό της, άπό μιά άναγκαιότητα πού 
παρουσιαζόταν σύμφυτη μέ τή φύση της.

Παρ' όλη αύτή τή γενική κατάσταση τών πραγμάτων, έγιναν κι 

όρισμένες προσπάθειες έξω άπ' αύτήν. Προσπάθειες πού δέν πρέπει νά 

παραβλέψουμε. Συγκεκριμένα, άξΙζει ν ' άναφέρουμε τήν περίπτωση 

τοΟ Χάνς Ρίχτερ, γιά τΙς προσπάθειές του ν ’ άναπτύξει αύτό πού -  σέ 

άντίθεση μέ τήν έπΙσημη παραγωγή -  άποκαλοΟσε κινηματογράφο τής 

πρωτοπορίας. ΓΓ αύτό τό σκοπό μάλιστα, ίδρυσε καί μιά λίγκα ά- 
νεξάρτητου κινηματογράφου. Τό πρόγραμμά της βασιζόταν στήν άρχή 

τής άπελευθέρωσης τής κάμερας. Τό φιλμ έπρεπε νά ξεπεράσει όλα τά 

έμπόδια πού τό περιόριζαν: τά ύλικά συμφέροντα, τούς πολιτικούς 

περιορισμούς καί τό μικροαστικό γοΟστο. ’ Αλλά ό Ιδιος ό Χάνς Ρίχτερ 

παραδέχτηκε πώς αύτό τό κινηματογραφικό είδος δέν κατέκτηαε ποτέ 

έναν ψηλό κοινωνικό στόχο καί πώς πολύ συχνά παραδόθηκε σέ 

φορμαλιστικά παιγνίδια άντί νά έπιδοθή στή συστηματική έπΙθεση 

έναντίον τών κατεστημένων δομών.

Άπό τήν πλευρά τών πολιτικών δυνάμεων τής άρκττεράς, ή Ούφα 

δέν άντιμετώπισε κανένα άξιόλογο άνταγωνισμό. Τό σοσιαλ-δημοκρατι- 

κό κόμμα, χωρίς νά άναλύσει τά πράγματα βαθύτερα, καί χωρίς νά 

προσφέρει μιά έποικοδομητική άντστρόταση, είχε τήν τάση νά κολλάει 

στήν άποψη σύμφωνα μέ τήν όποΐα ό κινηματογράφος έμπόδιζε τήν 

πνευματική άνάπτυξη τοΟ άτόμου, έπειδή είχε κάτι τό πολύ φευγαλέο,
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τό έπκρανειακό, πού δέν βοηθούσε στή συγκρότηση τοΟ μυαλοΟ. Μαζί μέ 

τύ καμπαρέ καί τίς συναυλίες τής τζάζ άνήκε στίς άνθυγιεινές διασκεδά- 

σεις τής πόλης, πού ξεστράτιζαν τίς έργατικές μάζες ύπό τό δρόμο τής 
κουλτούρας. Παρ ’ δλα αύτά, τό 1928, τό έπΙσημο έντυπο τοΟ οοσϋλδη- 

μοκρατικοΟ κόμματος, ένδιαφέρεται γιά τήν ύπερβολική δύναμη τής κι

νηματογραφικής βιομηχανίας καί προτείνει νάύποβληθείσ' ένα δημόσιο 

έλεγχο.' Αλλά πέρα άπό μερικές δειλές άπόπειρες πού έκανε ή σοσιαλ

δημοκρατική προπαγάνδα, νά μπεΤ στά έπίκαιρα τής έταιρίας ' Εμέλκα, 

δέν καταρτίστηκε κανένα άλλο άξιόλογο πρόγραμμα δράσης.

Ό σο γιά τούς κομμουνιστές, αύτοΙ άντιλήφτηκαν πολύ γρήγορα τίς 

καινούργιες κι έντελώς ιδιαίτερες δυνατότητες τοΟ κινηματογράφου. 

Τό 1922 μέ μιά προειδοποίηση πού άποτελοϋσε μιά έκκληση γιά 

άντίδραση, τό όργανο τοΟ γερμανικού κομμουνιστικού κόμματος είναι 

κατηγορηματικό: έκείνοι πού θά διευθύνουν τόν κινηματογράφο, θά 

διευθύνουν συγχρόνως καί τήν ιδεολογία τών λαϊκών μαζών. Καί τονίζει 

τόν κίνδυνον ένός κινηματογράφου έξαρτημένου άπό μιά βιομηχανία 

πού ύπακούει στούς νόμους τής καπιταλιστικής άγορβς. ' Από αύτή τήν 
έποχή, ό Μπέλα Μπάλαζ προτείνει ν ' άντιμετωπίσουν τήν κατάσταση, δχι 

κριτικάροντας τίς προβαλλόμενες ταινίες, άλλά προσπαθώντας νά 

γυρίσουν έπαναστατικές ταινίες. 'Ενθουσιώδης καί όπτιμκπής, είναι 

σίγουρος πώς ή πρωτοβουλία αύτή θά μπορέσει νά σταθεί οικονομικά. 

Τήν Ιδια χρονιά, μιά διάλεξη πάνω στούς στόχους τής παιδείας καθορίζει 

ένα πρόγραμμα πού περιλαμβάνει καί τόν κινηματογράφο.

‘ Ενας τομέας ειδικά έπκρορτισμένος μέ τή μόρφωση καί τήν 

προπαγάνδα άναλαμβάνει νά μοιράσει στούς άγωνιστές ένα ύλικό μάχης, 

προσαρμοσμένο στή σύγχρονη τεχνολογία, δπως τό φιλμ δίπλα στή 

φωτογραφία, τήν άφφίσα καί τήν κάρτ -  ποστύλ.

Δυστυχώς, τ ’ άποτελέσματα ήταν πολύ μικρότερα άπό τίς προσδο

κίες τους. Τό 1925 ό Βίλλυ Μύνζενμπεργκ παρακάλεσε τό προλεταριάτο 

νά ριχτεί στήν κατύκτηση τοϋ κινηματογράφου, άλλά έπρεπε νά έρθει τό 

1927 γιά νά δημιουργηθεϊ ή προοπτική τών συμπαραγωγών. Τό σχέδιο 

αύτό ύπήρχε στήν πολπική γραμμή, άπό τότε πού οι διανοούμενοι 

κομμουνιστές είχαν πάρει τήν έντολή νά προωθήσουν πρός τή βάση ένα 

κοινό μορφωτικό μέτωπο, εισχωρώντας στίς έκπολιτκτηκές όργανώσεις 

τής μάζας. Αποτέλεσμα αύτής τής στρατηγικής, ήταν ή δημιουργία 

ένός Λαϊκού Κινηματογραφικού Συνεταιρισμού, τό 1928. Πράγματι, ό
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Συνεταιρισμός προσπάθησε νά προωθήσει τήν έκμετάλλευση τών προο
δευτικών φίλμς. Αλλά άναγκάστηκε νά περιοριστεί στήν παραγωγή 
μερικών έπικαίρων πού γυρίστηκαν άλλωστε σέ άπάντηση τής προπαγάν

δας τής Οϋφα, άρχίζοντας άπό μιά άλλιώτικη παρουσίαση τών εικόνων ή 

μέ τή διαφήμιση τών ρώσικων φίλμς.
Τά ταλέντα πού δέν μπόρεσαν νά τακτοποιηθούν άνάλογα μέ τίς 

πολιτικές τους πεποιθήσεις, άναγκόσιηκαν νά δουλέψουν γιά τόν 

έμπορικό κινηματογράφο ή νά παραιτηθούν άπό κάθε δημιουργικότητα. 

Είναι χαρακτηριστικό τό παράδειγμα τοϋ Πισκάτορ. Μέλος τής διευθύ- 

νουσας έπιτροπής τοϋ Λαϊκοϋ Συνεταιρισμού πού άναφέραμε, είχε μιά 

άπεριόριστη έμπκποσύνη στίς δυνατότητες τοϋ κινηματογράφου. Τό 

1930, μέ τήν άνακάλυψη τοϋ όμιλοϋντος κινηματογράφου, έκανε μιά 

ένθουσιώδη έκκληση ύπέρ τής χρήσης αύτοϋ τοϋ καινούριου μέσου.

Δέν δοκίμασε δμως τό έπάγγελμα τοϋ σκηνοθέτη στή Γερμανία, 

άλλά στή Σοβιετική Ένωση, δπου γύρισε τή διασκευή τοϋ μυθιστορήμα

τος τής Άννας Σέγκερς «Ή  έπανάσταση τών ψαράδων τής 'Αγίας- 

Βαρβάρας». Καί παρ' δλα τά σχέδιά του, αύτό έμεινε καί τό μοναδικό του 

φίλμ.

ΠΡΟΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Οί άντιδραστικοί δέν άρκέστηκαν στό ν' άπομονώσουν τούς ά- 

ξιόλογους καλλιτέχνες καί συγγραφείς άπό τίς λαϊκές μάζες, έπεμβαί- 

νοντας στά μέσα έκφρασης. Δέν άρκέστηκαν μήτε στήν προώθηση μιάς 

βρώμικης λογοτεχνίας, μιάς φτηνής τέχνης ή ένός κινηματογράφου 

προπαγάνδας. Χρησιμοποίησαν έναντίον τους δλα τά δπλα πού τούς 

πρόσφερε ό νόμος. ' Ο νόμος πού ψηφίστηκε στίς 21 ' Ιουλίου 1922 γιά 

τήν προστασία τής Δημοκρατίας. "Υστερα άπό τό φόνο τοϋ Ρατενάου, 

χρησίμευσε όχι μόνο στήν κατάπνιξη τής λαϊκής άντ(δράσης ένάντια στά 

κινήματα τής δεξιάς, άλλά καί στή λογοκρισία τών δημοσιευμάτων τής 

άριστεράς. Στίς 3 Δεκεμβρίου 1926 ψηφίστηκε ένας νόμος γιά τήν 

προστασία τών νέων άπό τά σκανδαλώδη καί πορνογραφικά κείμενα, 

παρ' δλη τήν άντ (δράση τών συγγραφέων.' Ο νόμος δμως έφαρμόστηκε 

περισσότερο έναντίον τής έπα να στατικής λογοτεχνίας, παρά έναντίον
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τής πορνογραφικής Τά βιβλία τών Γιοχάννες Ρ. Μπέχερ, Μπέρτα Λάσκ 
καί Κούρτ Κλαϊμπερ, άπαγορεύτηκαν. Στίς 28 Ίανουαρίου 1927, οί 

βιβλιοπώλες Ντόμνιγκ καί Ράϊμαν, σύρθηκαν στό δικαστήριο τοϋ Λειψίας 

έπειδή διέθεσαν στήν άγορά τό μυθιστόρημα τοϋ Μπέχερ: Levlslte ή ό 

μόνος δίκαιος πόλεμος.
Μέ τήν οικονομική κρίση τοϋ 1929, οί έπιθέσεις ένάντια στήν 

έλευθερία τής έκφρασης, πήραν άκόμα μεγαλύτερη έκταση. ‘ Ολες οί 

προοδευτικές έκδηλώσεις τής πολιτιστικής ζωής, βρέθηκαν κάτω άπό 

ένα σύστημα καταπίεσης. Μιά καινούρια περίοδος άρχιζε γιά τή λογοτε

χνία. Μέχρι τότε ένα βιβλίο, μπορούσε νά θεωρηθεί σάν άπαγορευμένο, 

μονάχα κατόπιν δικαστικής άπόφασης: άπό δώ καί πέρα, όμως, άρκοΟσε 

ένα άστυνομικό ένταλμα. Είναι φανερό πώς αύτή ή αύξηση τής άντιδρα- 

στικής δύναμης άπεικονίζει τήν άρρωστημένη κατάσταση δπσυ βυθιζό

ταν ή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης. ' Η έλευθερία κίνησης τών δημοκρατι

κών δυνάμεων άρχισε νά περιορίζεται όλοένα περισσότερο. Τά προεδρι

κά διατάγματα πού δημοσιεύτηκαν στίς 28 Μαρτίου καί 17 ' Ιουλίου 1931, 

αύξησαν τίς αύθαιρεσίες σέ βάρος τών άριστερών συγγραφέων: τό 

σατιρικό περιοδικό Eulespiegel καθώς καί συγγραφείς όπως ό Βάλτερ 

Χάζενκλέβερ, ό Βήλαντ Χέρτοφέλντε καί ό Κούρτ Τουχόλσκυ, καταδικά

στηκαν γιά «βλασφημία» (ό όρος αύτός ύπήρξε τό άντικείμενο μιάς 

ειδικής παραγράφου στά διατάγματα) Κατά τούς πρώτους έξι μήνες τοϋ 

1931, πενήντα περιοδικά ή έφημερίδες ύπέστησαν διάφορους περιορι

σμούς Οί Φρήντριχ Βόλφ, Κάρλ φόν ’ Οσσιέτσκυ καί Λούντβιχ Ρέν, κα
ταδικάστηκαν σέ φυλάκιση.

Αύτή ή φασιστοποίηση έδωσε πολύ άέρα στους έθνικιστικούς 

συγγραφείς καί στίς έθνικιστικές όργανώσεις. Στίς 23 Φεβρουάριου 

1929 έγινε ή πρώτη δημόσια έκδήλωση μιάς Λίγκας Αγώνα γιά τήν 

προστασία τής γερμανικής κουλτούρας: έπρόκειτο γιά μιά διάλεξη τοϋ 

φιλόσοφου 'Οτμαρ Σπάν στό πανεπιστήμιο τοϋ Μονάχου. ’ Η καινούρια 

αύτή όργάνωση πού περιελάμβανε άνάμεσα στά μέλη της πολλούς 

καθηγητές πανεπιστημίου, δέν δήλωνε άνοιχτά τούς δεσμούς της μέ τό 
έθνικοσοσιαλιστικό κίνημα. Παρ' όλα αύτά ή ούδετερότητα της δέν 

γινόταν καί πολύ πιστευτή στά μάτια όποιουδήποτε κάπως διορατικού 

διανοούμενου πού γνώριζε πώς ό ιδρυτής της ήταν ό ‘ Αλφρεντ 

Ρόζενμπεργκ Τό ναζιστικό κόμμα πού τό 1926 είχε προσπαθήσει νά 

δημιουργήσει μιά πολιτιστική όργάνωση καθαρά έθνικοσοσιαλιστική
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προσπαθούσε τώρα νύ κερδίσει μ ’ ένα πλάγιο τρόπο, τά άντικομμουνιστι- 
κά στρώματα. Διαμέσου τής λογοτεχνίας καί τών καλών τεχνών έπεδϊωκε 

νά ένοποιήοει τά διάφορα έθνικιστικά ρεύματα Γιά νά κερδιθεϊ ή 

προσοχή καί ή ύποστήριξή τους, μπήκαν σ' ένέργεια μεγάλα μέσα 

όμιλητές ταξίδευαν σ' όλόκληρη τή Γερμανία ζωγραφικές έκθέσεις 

μεταφέρονταν άπό τή μιά πόλη στήν άλλη. "Αρχισε μιά έκστρατεια 

έναντιον τής νέας άρχιτεκτονικής ό Λέ Κορμπυζιέ θεωρήθηκε ύπευθυ- 

νος γιά τήν πολιτιστική παρακμή τής Δύσης κι ένας «σπεσιαλίστας», ό 

Αλέξανδρος φόν Σένγκερ άπαίτησε μιά «έθνική δικτατορία γιά τά 

καλλιτεχνικά θέματα» Τήν Πεντηκοστή τού 1930, στή Βαϊμάρη έγινε μιά 

έκδήλωση μέ πρόεδρο τόν Βϊλχελμ Φρίκ. Ψηφίστηκε μιά πρόταση πού 

ζητούσε τή λήψη δραστικών μέτρων ένάντια στίς «καταστροφικές γιά τό 

λαό έπιρροές», στόν τομέα τοϋ θεάτρου, τής φιλολογίας, τών καλών 

τεχνών καί τής άρχιτεκτονικής Συγχρόνως, ένα δελτίο πού κυκλοφόρη

σε άνάμεσα στά μέλη τής συγκέντρωσης, κατονόμαζε δλους τούς 

διαφθορείς τής γερμανικής τέχνης: τόν 'Εριχ Καϊστνερ, τόν Κούρτ 

Τουχόλσκυ, τόν Τόμας Μάν, τόν Μπέρτ Μπρέχτ, τόν Ζώρζ Γκρόλ, τό 

Βασίλη ΚαντΙνσκυ καί άλλους. ' Ο «πολιτιστικός μπολσεβικισμός» δεχό

ταν άδιάκοπες βίαιες έπιθέσεις.
" Ετσι ή Λίγκα τοϋ ' Αγώνα κατάφερε νά προσεταιριστεί τούς έθνικιστι- 

κούς πολτπστικούς κύκλους. Μέ τήν ύποστήριξή τής γερμανικής Καλ

λιτεχνικής Ένωσης συγκέντρωσε περίπου 250.000 μέλη. Από τήν 

άλλη μεριά, καί μέ τή βοήθεια τής τελευταίας, δημιουργήθηκε ένας 

δραστικός όργανισμός, έπκρορτισμένος μέ τό συντονισμό δλων τών 

έθνικιστών, πολιτιστικών καί καλλπεχνικών όργανώσεων. ' Εκδόθηκε feva 

περιοδικό τό Bildkunst δπου συνεργάζονταν ό Ρόζενμπεργκ, ό Σοϋλτζε- 

Νάουμπουργκ καί ό Χάνς Φ.Κ. Γκύντερ Μοιράστηκε δωρεάν ένα 

καλλιτεχνικό δελτίο μέ τόν τίτλο Deutsche Kunstkorrespondenz. Κατά τό 

1931 καί 1932, ή συρροή τών όπαδών -  ιδιαίτερα έκπαιδευτικών -  ήταν 

τόσο μεγάλη, ώστε ιδρύθηκαν όμάδες ειδικοτήτων: μουσικής, καλών 

τεχνών, λογοτεχνίας κ λ.π. ’ Από δώ καί στό έξής, τό ναζιστικό κόμμα εί

χε στή διάθεσή του έναν όργανισμό ικανό νά έπιβάλλει στούς μικροαστι

κούς διανοουμενίστικους κύκλους τίς άπόψεις του γιά μιά τέχνη πού τήν 

άποκαλούσε αύθεντικά Γερμανική.

Καί τό τί άκριβώς σήμαινε αύτό, τό έδειξε ένα πείραμα πού έγινε στή 

θουριγγία τήν Ιδια έποχή. Οί ναζί, πού τό 1929 συμμετείχαν σέ μιά
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κυβέρνηση συνασπισμού, φρόντισαν νά δοθεί τό ύπουργεΐο Παιδείας 

στόν Βίλχελμ Φρίκ πού άρχισε άμέσως διάφορες μεταρρυθμίσεις μέσα 

στό πνεύμα τοϋ έθνικοσοσιαλισμοϋ. Διάλεξε γιά καλλιτεχνικό σύμβουλο 
τόν καθηγητή Σοϋλτζε-Νάουμπουργκ κι έξασφάλισε μιά έδρα στό 

Πανεπιστήμιο τής ' Ιένας γιά τό θεωρητικό τοϋ ρατσισμού Χάνς φ  Κ. 

Γκύντερ. Τό βιβλίο τοϋ Ρεμάρκ, Ο ύδέν νεώτερον άπό τό δυτικόν 

μέτωπο ν» άπαγορεύτηκε. Τό Ιδιο έγινε καί μέ τά φίλμς τών Πουντόβκιν, 
' Αϊζενστάϊν καί Πάμπστ. Τ έρμα στά κονσέρτα πού (δπως λέει καί ό Χάνς 

Σεβέρους Ζήγκλερ) έχουν στό πρόγραμμά τους μπολσεβίκους μουσι

κούς σάν τόν ΧΙντεμπ καΙΣταβίνσκυ. Στά μουσεία οί μοντέρνοι ζωγράφοι 

άποκλείστηκαν άπό τίς αίθουσες πού ήταν άνοιχτές στό κοινό.

Τά μέτρα αύτά ξεσήκωσαν ένα κύμα διαμαρτυριών στή Γερμανία, 

άνάμεσα στούς συγγραφείς καί τούς καλλιτέχνες. Τελικά, ό Βίλχελμ 

Φρίκ -  προκειμένου νά βλάψει τήν ύπόληψη τού έθνικοσοσιαλιστικοϋ 

κόμματος σέ μιά έποχή πού τό κόμμα άγωνιζόταν νά κερδίσει τούς 

διανοούμενους πού δέν συμπαθούσαν τή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης -  

άναγκάστηκε νά παραιτηθεί. ‘ Ομως ή διαρκείας ένός χρόνου καί κάτι 

ναζιστική έξουσϊα άπόδειξε περίτρανα τίς ικανότητες τών όπαδών τοϋ 

Χίτλερ, στόν πολιτιστικό τομέα Ό  Ρόζενμπεργκ, ό Γκαϊμπελς καί οι 

ζηλωτές τους μπορούσαν νά πάρουν ένα μάθημα άπ' αύτό τό έ- 

πεισόδιο: άπέναντι σέ μιά άδύνατη, έπειδή ήταν διαιρεμένη, πολιτική 

άντίσταση, μέ μιά στρατηγική πού βασιζόταν πάνω σέ οικονομικές ή 
πολιτικές διεκδικήσεις, πρακτικά, τούς ήταν έπιτρεπτά δλα δσα άνήκαν 

στή σφαίρα τών λογοτεχνικών καί καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. ' Ε

λάχιστα όργανωμένοι, στό σύνολό τους σχεδόν άκομμάτιστοι, άπο- 

κλεισμένοι σ' ένα άτομκττικό σύμπαν κι ύποφέροντας έντονα, κι αύτοί 

άπό τήν οικονομική κρίση, οί «δημιουργοί» ήταν ιδιαίτερα τρωτοί.

Από τό τέλος, λοιπόν τοϋ 19ου αιώνα, ένα όλόκληρο πολιτιστικό 

ρεϋμα δείχνει νά φτάνει στό άπόγειό του μέσα στό ναζισμό. Τό άν θάταν 

δυνατόν νά έμποδιστεΐ ή άνοδος τοϋ ναζισμού στήν έξουσϊα, είναι μιά 

άλλη ιστορία: είναι φανερό, πώς τό Γ ' Ράιχ δέν άποτελεΐ τή λογική κι 

άναπόφευκτη κατάληξη μιάς όρισμένης γερμανικής κουλτούρας. Τό 

μόνο πού μποροϋμε νά διακρίνουμε σ ’ αύτήν, -  έχοντας ύπόψη μας τήν 

Ιστορία μιάς όλόκληρης κοινωνίας -  είναι ή παρουσία δυνάμεων καί 

τάσεων πού προδιέθεταν στήν άποδοχή τού ναζισμού. Οί καθαυτό 
πολιτιστικοί θεσμοί δέν παίζουν έδώ ένα βασικό ρόλο στήν κοινωνική
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έξέλιξη. Γιά παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο νά καθορίσουμε άν τά 7 
φίλμς τής Δημοκρατίας τής Βαίμάρης έσπρωξαν άποψασιστικά τις μάζες 

πρός τό Γ ' Ράιχ. Αλλά αύτή ή γερμανική κουλτούρα περιέκλ£ιε 

όρισμένες δυνατότητες πού μάς βοηθούν νά κατανοήσουμε τήν πορεία 
της μετά τό 1933.
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3. Σχετικά μέ μιά ναζιστική αισθητική

" Εχει άναφερθεϊ συχνά πώς <5ν οί πραγματικοί καλλιτέχνες έξοστρα- 
κϊστηκαν άπό τό ναζιστικό Κράτος κι ύν ή τέχνη, γενικά, γνώρισε μιά 

ποιοτική πτώση κάτω άπό τό Γ ' Ράιχ, αύτό θά πρέπει νά όφείλεται, στήν 
κυριαρχία τών άκαλλιέργητων μικροαστών μέσα στή γερμανική κοινωνία. 

Μέσα στήν άφέλειά του ό ζωγράφος Έ ρ νσ τ Λούντβιχ Κίρχνερ πού, 
άλλωστε, λίγο άργότερα σπρώχθηκε στήν έξορία καί στήν αύτοκτονία, 

γράφει, γιά παράδειγμα, στόν άδελφό του στίς 25 Δεκεμβρίου 1933: 

«Καθώς κανένας άπό τούς σημερινούς ήγέτες δέν καταλαβαίνει, τίποτα 

άπό τέχνη, έχουν βγει στήν έπκράνεια δλοι οί άσχετοι άνίκανοι» Τό  1936, 
ό Γκόττφριντ Μπέν, σ ' ένα γράμμα του στόν Φράνκ Μαράουν, δείχνει 

τήν έκπληξή του γιά τό γεγονός πώς ή ναζιστική κριτική άνεβάζει στά 

ούράνια μιά άσήμάντη λογοτεχνία καί προσθέτει πώς είναι πραγματικά 

κρίμα πού ό έθνικοσοσιαλισμός άνέθεσε τήν καλλιτεχνική άξιολόγηση σέ 

τόσο κακά χέρια
' Ακούγοντας άπόψεις αύτοϋ τοϋ είδους, βγάζουμε τό συμπέρασμα 

πώς ό ναζισμός καθεαυτοϋ δέν είναι ύπεύθυνος γιά τίς αισθητικές 

άντιλήψεις πού κυριάρχησαν στή Γερμανία άπό τό 1933 μέχρι τό 1945. 

Αύτές δέν όφείλονται σ' ένα συγκεκριμένο πολιτικό κλίμα, άλλά στήν 
έπιρροή πού έξάσκησαν όρισμένα στενόμυαλα καί χωρίς καλλιτεχνι

κή εύαισθησία άτομα Κι άντίστροφα, ή πολιτιστική πολιτική του Γ ' Ράιχ 

δέν ύποβιβάζει τό Γ ' Ράιχ σάν πολιτικό καθεστώς Θά μπορούσε κανείς 

νά φανταστεί ένα φασιστικό σύστημα που νά διαθέτει ένα μεγάλο έρεισμα 

άνάμεσα στούς καλλιτέχνες χωρίς νά τούς καταπιέζει καθόλου
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ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Γενικά, γιά νά ύποστηρίξουν αύτή τήν άποψη, προβάλλουν <#ν 

έπιχείρημα τό παράδειγμα τοϋ ιταλικού φασισμού πού άντϊ νά καταδικά

σει τή μοντέρνα τέχνη, τήν προσεταιρίστηκε καί τήν έπισημοποίησε 
"Ετσι έγινε μέ τό φουτουρισμό. 'Αλλά κάνοντας αύτή τήν τόσο 
άφηρημένη σύγκριση άνάμεσα στήν ' Ιταλία καί τή Γερμανία τοϋ μεσοπο

λέμου, παραβλέπουμε τήν ιστορική μορφοποίηση τοϋ καθ' ένός άπ' τά 

δυό έθνη, καθώς καί τήν ίδιάζουσα, τή συνδεδεμένη μέ μιά συγκεκριμέ
νη κατάσταση, φύση τοϋ κάθε φασισμού. Απ' τήν άλλη μεριά ξεχνοϋμε 

τόν ούσιώδη χαρακτήρα τοϋ Ιδιου τοϋ φουτουριστικού κινήματος. Καί, 
τέλος, δέν λαβαίνουμε καθόλου ύπόψη μας τίς πραγματικές σχέσεις 

άνάμεσα στό φασιστικό Κράτος τού Μουσσολίνι καί στίς δραστηριότητες 

τών συγγραφέων πού αύτοαποκαλούνται φορείς τής λεγάμενης πρωτο

πορίας.
' Ο  Μουσσολίνι, άντίθετα μέ τόν Χίτλερ, όχι μόνο προσπαθούσε νά 

έπιβάλλει ένα modus vivendi άκόμα καί μέ τούς έπαναστατικούς διανοού
μενους, άλλά καί ν' άποδείξει πώς τό φασιστικό καθεστώς ήταν σέ θέση 
νά τούς άφομοώσει. Μιά όψη τής πολιτικής πού υιοθέτησε άπέναντί 

τους ήταν νά τό παίζει έπιδέξια, μιά στό καρφί καί μιά στό πέταλο. ‘ Οσο 

δέν ξεπερνοϋσαν τά όρια ένός σαλονίστικου άντκρασισμοϋ ή ένός 
άντκρασισμού περιορισμένου στά πλαίσια τών περιοδικών γιά μυημένους, 
όσο ή άντίδρασή τους δέν έβρισκε καμιά άνταπόκριση στίς μάζες, τό 

κράτος δέν έπενέβαινε καθόλου. Πολλά περιοδικά όπως, γιά παράδειγ
μα, τό La Critica πού διεύθυνε ό Κρότσε, έκδήλωναν μιά άμφισβήτηση, 

πού δέν ήταν καί πολύ δυσάρεστη στά άνώτερα φασιστικά κλιμάκια. Αύτή 

χάριζε στό φασισμό τή φιλελεύθερη πρόσοψη πού τού ήταν άπαραΐτητη 
γιά νά καλύπτει τήν καταπιεστική του έξουσια. * Αλλωστε ό φασισμός δέν 

έδειχνε κανένα οίκτο στούς διανοούμενους πρύ κρίνονταν έπικίνδυνοι: 

σ ' αύτή τήν περίπτωση άκολουθούσε κατά κανόνα, τή μέθοδο τής 

φυσικής έξαφάνισης ή τής άπομόνωσης.

Οί προσπάθειες πού έκανε ό Μουσσολίνι γιά νά φασιστοποιήσει τήν 

κουλτούρα άπέτυχαν, άπό τήν άποψη τού ότι δέν κατάφερε νά ισο

πεδώσει τούς συγγραφείς καί καλλιτέχνες πού παρέμειναν στήν Ι
ταλία. Καί οί προσπάθειες τού καθεστώτος νά δώσει μιά λάμψη στό 

Φασισμό, διαμέσου έργων πού θά τόν έξυμνούν, άπέδωσαν έλάχιστους
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καρπούς. Δέν κατάφερε ποτέ νά βάλει κάτω άπό τών άπόλυτο έλεγχό του 
τά όργανα διάδοσης τής κουλτούρας, παρ' όλο πού διέθετε νόμιμα όλα 
τά μέσα γιά κάτι τέτοιο. 01 έκδοτικοΐ οίκοι, οί έφημερίδες καί τά σχολεία, 
ποτέ δέν έξασφάλισαν άπόλυτα, τή διάδοση τών κυρίαρχων ιδεών.

Παρ' όλα αύτά δέν πρέπει νά συμπεράνουμε πώς ή πολιτιστική 
δραστηριότητα τοϋ ιταλικού φασιμοϋ ήταν σχεδόν μηδαμινή καί καθόλου 

άποτελεσματική. Παρά τίς σχετική  άποτυχϊες της, διέθετε τεράστια 

μέσα έπιρροής, μέ τίς μαζικές έκδηλώσεις, τίς γιορτές, τά θεάματα, 

χωρίς νά παραλείψουμε καί τίς δημόσιες έμφανίσεις τοϋ Μουσσολίνι καί 

τή λατρεία πού όργανώθηκε γύρω άπό τό πρόσωπό του. Μέ λέξεις καί 
εικόνες, τό μή-λογικό έφτασε στό ύψος μιάς συλλογικής διαστροφής. 

Άλλω στε ό Μουσσολίνι δέν έγκατέλειψε ποτέ τήν ιδέα πώς οΐ τέχνες 
πρέπει νά προσαρμόζονται μέ άκρίβεα στίς φασιστικές έπιδιώξεις. 

Σύμφωνα μέ τά λόγια τοϋ '  Ελιο Βπτορίνι, θάθελε νά δημιουργηθεϊ ένα 

φασιστικό στύλ άκριβώς όπως δημιουργήθηκε ένα στύλ Λουδοβίκου 

XIV. Κι όλα τά μέσα ήταν καλά, άπό τό ντύσιμο μέχρι τό τραγούδι, άπό τό 
καραμελλόκουτο μέχρι τό ποίημα, κι άπό τό φιλμ στό καλαντάρι, προ κει

μένου νά έπιβληθεϊ αύτό τό φασιστικό στύλ. Στήν πραγματικότητα 

είναι άδύνατο νά δοϋμε μέ εύνοίκό μάτι, αύτόν τόν άναγκαστικό καί 

περιστασιακό φιλελευθερισμό τής κυβέρνησης τού Μουσσολίνι. Έ τ σ ι 
κινδυνεύουμε νά συγχωρήσουμε τό φασιστικό καθεστώς γιά μερικά άπό 

τά τυπικότερα χαρακτηριστικά του: τήν άμετρη προσπάθειά του νά 
ύποδουλώσει τίς τέχνες στήν πολιτική του, βοηθούμενο άπό τήν 

παθητική συναίνεση πάρα πολλών καλλπεχνών, ή μάλλον άπό τήν 
πρόθυμη δουλοπρέπειά τους.

‘ Οσο γιά τούς ΐταλούς φουτουριστές, αύτοί, στίς άρχές τού αιώνα, 

ήρθαν σέ ρήξη μέ τήν κατεστημένη λογοτεχνία, μιά άριστοκρατική καί 

έστετίστηκη λογοτεχνία πού άγνοούσε τό λαό καί λειτουργούσε βασι

σμένη σέ μιά κούφια ρητορική. Άπορρίπτοντας τόν παραδοσιακό 

κλασικό λυρισμό, τή μυθολογία τοϋ περασμένου ρωμαϊκού μεγαλείου, 
τό συμβολισμό καί τήν τέχνη τής παρακμής, παρουσιάστηκαν σάν 

γκρεμιστές τών ειδώλων καί συνεπώς σάν οί πρόδρομοι πού θά έτοίμα- 

ζαν τό έδαφος γιά τή δημιουργία μιύς καινούριας σχέσης άνάμεσα στό 

συγγραφέα καί τό λαό.
Τό  1913, στή Φλωρεντία, ό Ζάν-Ρισάρ Μπλόχ, παρακολουθεί άπό 

κοντά τό θρίαμβο τοϋ Μαρινέττι καί τών συντρόφων του: «Κάθε
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καλλιτεχνική βραδυά πού προγραμματίζουν οί φουτουριστές, λέει ό 
Μπλόχ, είναι καί μιά βραδυά έντατικής κινητοποίησης γιά τήν τοπική 

άστυνομία. Στις 12 Δεκεμβρίου 1913, γέμισαν καί οί έτττά χιλιάδες 

θέσεις τοϋ θέατρου Βέρντι, στή Φλωρεντία, καί τό πλήθος τσαλαπατιό- 

ταν μπροστά στίς πόρτες, κάτω άπό τά βλέμματα τών άνίσχυρων καραμ- 
πινιέρων»’.

Αλλά έκείνο πού έ ξ ' άρχής χαρακτηρίζει ιδεολογικά τόν ιταλικό 
φουτουρισμό, τουλάχιστον έκεΐνον πού έκπροσωπεΐταιάπότόΜαρινέττι, 

είναι ένας άναρχισμός συνδεδεμένος μέ τόν έθνικισμό. ' Ο  έθνικισμός 

αύτός έχει γιά ένδεικτικό του τή διεκδίκηση τής «ίταλικότητας». Τό  ένα

το άρθρο τοΟ φουτουριστικού μανιφέστου τοϋ 1909, όρίζει: «θέλουμε 

νά δοξάσουμε τόν πόλεμο, τή μοναδική ύγιεινή άγωγή τοϋ κόσμου, τό 
μιλιταρισμό, τόν πατριωτισμό, τό καταστροφικό κίνημα τών άναρχικών, τίς 

ώραίες ιδέες πού σκοτώνουν καί τήν περιφρόνηση τής γυναίκας»
Στήν πολιτική, ό Μαρινέττι είχε, άπό ·ό  1910, έκδηλώσει άπόψεις 

πού συμφωνούσαν άπόλυτα μέ τίς βλέψεις τοϋ ιταλικού ιμπεριαλισμού, 

δηλώνει έχθρός τών δημοκρατικών κομμάτων καί τοϋ κοινοβουλευτικού 
καθεστώτος ΈναχρόνοάργότεραδικιολογεΐτόνπόλεμοτήςΛιβύηςκαί 

δημοσιεύει, άπό τήν Τρίπολη γιά τήν άκρίβεια, ένα δεύτερο πολιτικό 
μανιφέστο. Σ ' αύτό έπιτίθεται έναντίον τών ειρηνιστών καί διαλαλεΐτόν 

ένθουσιασμό τών cpoυτουριστών γιά «τόν κίνδυνο καί τή βία, τόν 

πατριωτισμό καί τόν πόλεμο» Τό  πρώτο «πολιτικό πρόγραμμα» πού 

χρονολογείται άπό τόν Όκτώβρη τοϋ 1913 έπαναλαμβάνει μέ μιά 

παραδειγματική πιστότητα τίς ίδιες ιδέες' άπαιτεί ισχυρότερο στρατό, 
μιά έπεκτατική άποικιακή πολιτική καί τήν άνάπτυξη τής έλεύθερης 

έπιχείρησης, έτσι ώστε ή ' Ιταλία νά μπορέσει νά έντατικοποιήσει τή 

γεωργία, τήν οικονομία καί τό έμπόριό της.
Παρά τόν άντικληρικαλισμό τών φουτουρκπών οί φασίστες, μπροστά 

σέ τέτοιου είδους προγράμματα, βρήκαν σ ' αυτούς τούς φυσικούς τους 
συμμάχους. "Αλλωστε στίς έκλογές τοϋ 1919 κατέβηκαν μέ κοινούς 
συνδυασμούς. ' Ακόμα καί τό μίσος πού έτρεφαν οί φουτουριστές γιά τήν 

παράδοση καθώς καί ή «μοντερνολατρεία»τους, ήταν πράγματα χρήσιμα 
γιά τό Μουσοολίνι, στό μέτρο πού τούς χάριζαν τή συμπάθεια τής μάζας

1) Jeen-Richard BLO CH, "Les raisons d ’un futunste et les nötres” , μέ- 
οα στό Carnaval esl morl. Gallimard, Paris, 1920, σελ 102 - 113
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πού στίς εικονοκλαστικές τους έκδηλώσεις έβλεπε μιά άντίθεση στήν 

κατεστημένη άκαδημαϊκή κουλτούρα. Τό  1923, ό Τζουζέππε Πρετζολί- 

νι σημειώνει στήν ' Επιθεώρηση τής Γενεύης: «Θά μπορούσαμε σχεδόν 

νά πούμε πώς ό φασισμός είναι τό προϊόν τής ένωσης τοϋ έθνικισμοϋ μέ 

τό φουτουρισμό. Πράγματι στό φασισμό ξαναβρίσκουμε αύτό τό δυναμι

κό στοιχείο έξαρσης καί βίας, παραλογισμοϋ καί θρασύτητας πού 
συναντά κανείς στό φουτουρισμό2».

’ Ο  ' Ενταουάρντο Σανγκουινέτι, στά σχόλιά του πάνω στήν πρωτο- 

πορεία, ύπογράμμισε καί μερικές άλλες πλευρές αύτής τής ιδεολογικής 

όμοιότητας μεταξύ φουτουρισμού καί φασισμού: «  Απ' τή μιά μεριά 
βλέπουμε μιά άρνηση τής ιστορίας, μιά τάση καταστροφής τής ιστορίας, 

πού πηγάζει άπό τήν έπιθυμία τους νά ξεπεράσουν τή μουσειακή τέχνη, 

τήν τέχνη πού είναι προορισμένη νά γεννά έρείπια καί συγχρόνως 

έπιδιώκουν ν' άναπτύξουν μιά έντελώς καινούρια καί μέ νέο περιεχόμε

νο εύαισθησία. ' Αλλά, τελικά, όλα αύτά παρασύρουν τό φουτουρισμό 

πρός τήν πλευρά τοϋ φασισμού. ' Α π ' τήν άλλη μεριά, ύπάρχει καί μιά 

δεύτερη τάση πού σπρώχνει τό φουτουρισμό στό φασισμό είναι ή 

άναγκαστική θεοποίηση τής βιομηχανίας, δηλαδή τοϋ μεγάλου κεφά- 

λαιου3»  .
Παρ' όλη αύτή τή συγγένεια καί τόν κοινό άγώνα πού συνέδεε τό 

φασισμό μέ τό φουτουρισμό, ή ιστορική άλήθεια μάς ύποχρεώνει νά 

πούμε πώς άν οί φουτουριστές δέν κυνηγήθηκαν, αύτό όφείλεται σ τ' ότι 

ύποτάχτηκαν σ' όλες τίς άποφάσεις τοϋ Μουσσολίνι καί στ' ότι 

παραπήθηκαν άπό τίς αισθητικές τους άντιλήψεις Δέχτηκαν άφθονες 

τιμές, ή Ακαδημία τούς άνοιξε τίς πόρτες της άπό τή στιγμή πού 

ιδρύθηκε καί τά έργα τους μπήκαν στά μουσεία καί στις βιβλιοθήκες. Στά 

μουσεία και στίς βιβλιοθήκες πού ήθελαν νά έξαφανίσουν' Έ τσ ι 
έπΜηθεύτηκε ή προφητεία τοϋ Τζουζέππε Πρετζολίνι, πού άφοϋ 

έδειξε τήν άντίθεση άνάμεσα στήν έξαρση τών παραδοσιακών άξιών άπό

2) Giuseppe PREZZOLINI, «Φασίστες συγγραφείς», άρθρο γραμμένο στά 
γαλλικαστήν Επιθεώρηση τής Γενευης. No 39, Σεπτέμβριος 1923. σελ 362-371

3) Μέσα στήν Κοινωνιολο/ια τής πρωτοπορίας, από τή συζήτηση πού 
διοργανωθηκε στις 21-23 ΜαΤου 1969 στις Βρυξέλλες πάνω στά προβλήμα
τα τής μεθοδολογίας στην κοινωνιολογια τής λογοτεχνίας, L iilira lu re  el 
Soc/616. έκδοση τού Ινστιτούτού Κοινωνιολογιας. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
τών Βρυξελλών, 1967, σελ 15
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τό φασισμό, καί τό σπάσιμο τής φόρμας άπό τό φουτουρισμό, έγραψε: 
«Πιστεύω πώς ή φουτουριστική όμάδα θ ' άναγκαστεϊ σύντομα ν' 

άλλάξει θέση καί νά στρέψει τήν έξελικτική της πορεία πρός τίς 

σταθερές άξιες, τή λογική λογοτεχνία, τούς έντεχνους πίνακες, μιά 
πορεία πού τήν άκολούθησαν ήδη γιά λογαριασμό τους άλλες προσωπι
κότητες τής πρωτοπορίας σάν τόν Παπίνι, τόν Σοψφίτσι. τόν Καρρά, 

άνεξάρτητα άπό τίς πολιτικές τους ιδέες4».
' Η φουτουριστική αισθητική βαλσαμώθηκε γιά νά ζήσει μιά άλλη 

τέχνη μέ πιό κλασική φόρμα καί πιό κατάλληλη γιά νά ύπηρετήσει τήν 

ιδεολογία τοϋ φασισμού πού είχε άνέβει στήν έξουσϊα. Οί αισθητικοί 

νεωτερισμοί τής μοντέρνας τέχνης ύπήρξαν έξουδετερωτικοί γιά τό 

φουτουρισμό. ' Υποστηρίχτηκε έπίσημα ή έπιστροφή στήν παράδοση καί 
τή λατρεία τοΟ παρελθόντος, δόθηκε άξΙα στή βαρύγδουπη τέχνη, 
προσπάθησαν ν ' άναβιώσουν ένα έτοιμοθάνατο φολκλόρ, ένθάρρυναν 

τόν έρωτα πρός τά κλασικά έρείπια καί κατασκεύασαν άψίδες θριάμβου. 
Έ τ σ ι ή πρωτοπορία τής έποχής περιορίστηκε στή μίμηση τού Λέ 

Κορμπυζιέ στήν άρχιτεκτονική καί τών σουρεαλιστών στή ζωγραφική. 
Στήν καλύτερη περίπτωση κατέληξε σέ μιά τέχνη έπιγόνων καί σ ' ένα 

νέο άκαδημαϊκισμό.
Οί μσντερνιστικές άπόπειρες ήταν άρκετά. έπιτρεπτές άλλά ή 

χρησιμοποίησή τους, πού όφειλόταν στήν ιδεολογική συγγένεια, ήταν 

πρόσκαιρη καί υποταγμένη στή γενική στρατηγική τού φασιστικού 

κινήματος.

'Ασφαλώς οί σχέσεις τών φουτουριστών καί τών φασιστών δέν 

ύπήρξαν πάντα εύκολες. Μάλιστα μεταξύ 1937 καί 1938, ή συμμαχία 
τους έσπασε: Ό  Μαρινέττι δέχτηκε τίς σφοδρές έπιθέσεις τών 
συντηρητικών, πού στήν έποχή τοϋ άξονα Ρώμης-Βερολίνου δέν μπο

ρούσαν πιά ν ' άνεχθοϋν τίς γελοίες φαντασιώσεις του, δπως, γιά 

παράδειγμα, νά ζητά άπό τίς γυναίκες νά βάφουν τά νύχια τους μέ τά 
χρώματα τής ιταλικής σημαίας. 'Αλλά ό Ιδιος ό Μαρινέττι δίνει ένα 

παράδειγμα δταν φεύγει γιά τό Ρωσικό μέτωπο τό1942. Έτσιάπόδειχνε 

έμπρακτα αύτό πού οί άλλοι ά{&ιόνταν νά δεχτούν: πώς μπορούσε κανείς 
νά ’ ναι φουτουρκπής καί φασίστας συγχρόνως.

Ά ν  λοστόν είναι άλήθεια πώς ό πολικός φασισμός άφησε έ-

4) Μέσα άπό τό άρθρο πού άναφέραμε προηγουμένως, « 'επιθεώρηση τής 
Γενεύης»
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λεύθερο τό δρόμο γιά όρισμένες αισθητικές άναζητήσεις πού θά 
μπορούσαν να ένταχθοϋν κάτω άπώ τή σημαία τής πρωτοπορίας, 

άνέστειλε έντελώς τήν άνατρεπτική τους δύναμη. 'Αλλωστε αύτές οί 
άναζητήσεις ήταν έξαιρετικά περιορισμένες. Eh/αι άδύνατο νά δούμε σ ' 

αύτές τίς κυραρχικές μορφές έκφρασης τής έποχής. Ή  σχετική 
άνεκτικότητα τοϋ καθεστώτος, ήταν ή άνταμοιβή τής πρωτοπορίας γιά 

τήν ύποταγή της. Δέν πρέπει δμως νά κρύβει άπώ τά μάτια μας τά 

ξεχείλισμα τοϋ νεοκλασικισμού καί τής λατρείας τής παράδοσης ο' δλα 
τά είδη. Πράγματι ώ ιταλικός φασισμός δέν άποτελεϊ τό πρότυπο ένός 

φασισμού πού έχει άποδεχτεϊ καί άφομοιώσει τέλεια τόν καλλιτεχνικό 

μοντερνισμό. Αντίθετα, όπως κι όλοι οί φασισμοί, παρέλυσε τήν 
πρόοδο τών αισθητικών άναζητήσεων. Τίς καθήλωσε. ' Η πρόφαση τών 

άναζητήσεων έξυπηρετούσε μιά διπλή σκοπιμότητα: άπό τή μιά πιστο- 

πΌιοΟσε τό φιλελευθερισμό τοϋ φασισμού κι άπό τήν άλλη τοϋ πρόσφε- 
ρε τό άπαραίτητο πολιτικό έρεισμα γιά ν ' άποδείξει τό πνευματι
κό του μεγαλείο.

ΣΤΗ  ΓΕΡΜΑΝΙΑ

'  Αν οί ναζοί δέν κράτησαν άκριβώς τήν Ιδια στάση, τόσο ώς πρός τά 

χρησιμοποαΊθέντα μέσα, όσο καί ώς πρός τά άποτελέσματά τους, αύτό 

όφείλεται στό γεγονός πώς στή Γερμανίά έπικρατοϋσαν διαφορετικές 
συνθήκες κι' όχι στό ότι οί άρχές τοϋ ιταλικού φασισμού καί τοϋ 

έθνικοσοααλισμοΟ, πάνω στά λογοτεχνικά καί τά καλλιτεχνικά θέματα, 

παρουσίαζαν τόσο ριζικές διαφορές.' Ορισμένοι Ιστορικοί λόγοι έμπόδι

ζαν τούς ναζΓ*ά χρησιμοποιήσουν άποτελεσματικά τή μοντέρνα τέχνη. 

ΣτοΟς κύκλους τών έξπρεσσιονιστικών Επιθεωρήσεων, Der sturm καί 
Die Aktion ή πρωτοπορία ήταν πολύ έπιδεκτική σέ κάθε ξένη έπιρροή 

στίς άρχές τού αιώνα. 'Αργότερα, ή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης παρ' 
όλες τίς άδυναμίες της έπέτρεψε σ' αύτή τή διεθνκχπκή πορεία νά 

ένταθεϊ άκόμα περισσότερο: στά χρόνια τού είκοσι, έγιναν πολλές 

γόνιμες άνταλλαγές Ιδιαίτερα άνάμεσα στούς Γερμανούς καί τούς 
Ρώσους καλλιτέχνες. Σέ κάθε καλλιτεχνικό τομέα, ή δημιουργία μιΰς 

νέας αισθητικής συνοδευόταν ώτ10 μιά ρήξη μέ τά ιδανικά τών έθνυαστι-
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κών δυνάμεων καί τών πολιτιστικών ά να φορών τους.
Οί ναζί στήν άρχή τοΟ κινήματός τους ή μάλλον τής έξουσίας τους, 

δέχτηκαν άνάμεσα στίς γραμμές τους μερικούς έκπροσώπους τής 
πρωτοπορίας Τούς χρειάζονταν άπό τή μιά σάν κράχτες γιά τούς 

διανοούμενους κι' άπό τήν άλλη γιά ν ' άποδείξουν τίς καλές τους 

προσθέσεις άπέναντί στίς τέχνες. Στή λογοτεχνία, διαμέσου τοϋ Μπέν 

καί τού Γιόστ προσπάθησαν νά. τραβήξουν κοντά τους ένα μέρος τών 
έξπρεσσιονιστών , έκείνους τουλάχιστον πού δέν ήταν μήτε έβραΐόι 

μήτε μπολσεβίκοι, κι' ή άλήθεια είναι πώς ό άριθμός τους ήταν άρκετά 

μικρός. Στή ζωγραφική έγγυήθηκε γΓ  αύτούς ό Έ μ ίλ  Νόλντε. Σύντομα 
όμως άποδείχτηκε πώς δέν μπορούσαν νά σύρουν τή μοντέρνα τέχνη 

πίσω άπό τό άρμα τής ναζκπικής ιδεολογίας. Πρώτα-πρώτα, καθαρά γιά 

λόγους τακτικής, τούς ήταν άδύνατον νά ένθαρρύνουν μιά τέχνη πού 

δέν είχε καμιά λαϊκή βάση, ένώ έκεϊνο πού μετρούσε περισσότερο γΓ 
αύτούς, ήταν νά έπιβάλλουν τίς ιδέες τους στίς μάζες. Καί δεύτερο καί 

κυριότερο, ό ναζισμός πού δέν δημιούργησε καμιά άληθινά νέα ιδεολο
γία, άκολουθεϊ τή γραμμή τών προδρόμων του τόσο στήν αισθητική όσο 

καί στήν πολιτική. Μέ τήν άνοχή τους άπέναντί στή μοντέρνα τέχνη οί 

ναζί κινδύνευαν νά παραβοϋν τίς βασικές τους έθνικιστικές άρχές9.

‘ Ενα γράμμα τού ' Εμίλ Νόλντε μιάς δείχνει πώς καί σ ’ αύτόν τόν 

τομέα όπως καί στούς άλλους, οί ναζί έδειχναν έλάχιστο οίκτο άκόμα καί 

στούς Ιδιους τούς όπαδούς τους:

«Κύριε ' Υπουργέ, γράφει ό ζωγράφος στόν Γκαΐμπελς, σάς παρα

καλώ νά εύδοκήσετε νά σταματήσετε τή δυσφημηστική έκστρατεΐα πού 
έχει ξεσπάσει έναντίον μου Είναι, ειδικά γιά μένα, πολύ σκληρή καί 

λέω ειδικά γιά μένα έπειδή άπό τίς άρχές τοϋ έθνικοσοσιαλιστικοΟ 

κινήματος υπήρξα σχεδόν ό μοναδικός γερμανός καλλιτέχνης πού 
άρχισε έναν άνοιχτό άγώνα, ένάντια στήν εισβολή τών ξένων στοιχείων 

μέσα στή γερμανική τέχνη, ένάντια στό άνήθικο έμπόριο τής ζωγραφικής 

καί ένάντια στίς ραδιουργίες τής έποχής τών Λίμπερμαν καί Κασσίρερ, 
έναν άγώνα μέ τεράστιες καί ισχυρές δυνάμεις πού έπί χρόνια μοΟ 

έφερε μονάχα ήθικές καί ύλικές ζημιές.

5) Ο  έθνικιομός, συντηρητικός στήν πολιτική του, είναι έπισης συντηρητικός 
και στήν τέχνη όπου ευνοεί τις παραδοσιακές φόρμες Εδώ θά μπορούσαμε νά 
κάνουμε μιά σύγκριση μέ τις λογοτεχνικές και αισθητικές όντιλήψεις τού Σάρλ 
Μωρρά στή Γαλλια

- 6 4 -



Ό τ α ν  ό έθνικοσοσιαλισμός προσάπτει σ' έμένα καί τήν τέχνη μου 
τούς χαρακτηρισμούς «έκφυλισμένος» καί «παρακμιακός» νιώθω οίκ- 
τρά παραγνωρισμένος έπειδή κάτι τέτοιο δέν είναι σωστό, ή τέχνη μου 

είναι μιά γερμανική τέχνη. Ρωμαλέα, σκληρή καί φλογερή'».

Ό μ ω ς  κι' ό ' Εμίλ Νόλντε παρ' δλο πού έδωσε τόσες άποδείξεις 

γιά τήν πίστη του στό ναζισμό καί πού παρ' δλες τίς άπογοητεύσεις του, 

στό γράμμα του αύτό δηλώνει καί πάλι τήν άφοσίωσή του στίς ναζιστικές 
ιδέες, δέν γλύτωσε, τό 1941, τήν άπαγόρευση τής ζωγραφικής του.

' Εκείνος, πού είχε προσχωρήσει στό έθνικοσοσιαλιστικό κόμμα άπό τό 
1920, βρέθηκε, μέ λίγη καθυστέρηση μονάχα, στήν ίδια μοίρα μέ τούς 

έκπροσώπους τής «έβραϊκής» τέχνης καί τοϋ «πολπιστικοϋ μπολσεβικι- 

σμοϋ.» Αναμφίβολα αύτός ό «καταλύτης τής έθνικής φόρμας» δέν 

θάχε διαβάσει καλά τό πρόγραμμα τού κόμματός του ή μάλλον θά τού 

διέφυγε τό βαθύτερο νόημα τής παραγράφου πού άπαποϋσε τήν 
καταδίκη κάθε καλλπεχνικής έκφρασης πού διαφθείρει τήν έθνική ζωή. 

ΚΓ δμως οί πραγματείες τών καθηγητών Άντολφ  Ζίγκλερ καί ΣοΟλτζε- 
Νάουμπουργκ καί τά πρότυπα πού πρόβαλλαν, καθόριζαν πολύ πρίν άπό 

τό1933 τόάκριβές νόημά της. Άρκούσεέπίσηςν' άκούσει τούς λόγους 

τοϋ 'Αδόλφου Χίτλερ. «Νά σαι γερμανός σημαίνει νά σαι σαφής'», 

λέει, γιά παράδειγμα, στό συνέδριο τοϋ' κόμματος τό 1934, πράγμα πού 
σημαίνει νά ’ σαι κατανοητός σέ δλους καί άποτελεσματικός.

Οί συγγραφείς καί οί καλλπέχνες πού γνωρίζουν πώς τό χαρακτηρι
στικό τής ιδιοφυίας είναι νά έκφράζει μέ μιά συναρπαστική συντομία 

βαθιές καί μεγάλες σκέψεις, δέν είχαν παρά νά συγκροτήσουν αύτή τή

6) Ο  Νόλντε κατάγγειλε τό Ροϋντολφ Ρεχστάϊν γιά έβραϊο, πράγμα πού δέν 
ήταν άληθινό " Υστερα άπό τόν πόλεμο ό Κάρλ Χόφερ παρουσίασε τό Νόλντε σάν 
ένα έλάχιστα αξιοσέβαστο πρόσωπο που στις άρχές τοϋ Γ ' Ράιχ ύπήρξε καταδό
της

7) Αργότερα έπανέλαβε αυτα τά λόγια, σ ένα λόγο του στις 25 Ιανουαριου 
1936. γιά τή δέκατη έπέτεια τής Λίγκας τών ναζι φοιτητών Τότε καθόριζε τή σα
φήνεια σάν μιά λογική σκέψη και πράξη, πράγμα πού χαρακτήριζε και τόν ίδιο, κα
θώς έλεγε, δταν έδινε στό γερμανικό λαό ένα σύνταγμα πού θά τόν έκανε ισχυρό 
Ξαναχρηαιμοποιεϊ άκριβώς τά ίδια λόγια στις 19 Ιουλίου 1937, κατά τά έγκαινια 
τού Οίκου τής γερμανικής τέχνης, στό Μόναχο Τότε δίνοντας τόν όρισμό τής 
σαφήνειας χρησιμοποίησε τους δρους «λογική» και «άλήθεια» συμφωνώντας 
έτσι μέ τόν Λάνγκμπεν που έλεγε πως τό νά είσαι γερμανός σημαίνει νά είσαι άλη- 

θινός1
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μικρή φράση, περιέκλείε μέ άκρίβεια τούς αισθητικούς κανόνες πού 
όφειλανν' άκολουθούν.

ΠΟΙΟ QPAIO;

Είναι άξιοσημείωτο γεγονός πώς οί Ναζί δέν έξέδωσαν κανένα 

βασικό έργο αισθητικής Γιά νά γνωρίσουμε τίς ιδέες τους πάνω στίς 

διάφορες κατηγορίες τοΟ ωραίου, θά πρέπει νά καταφύγουμε στούς 

λόγους τους ή στά γενικής φύσης δοκίμια πού άσχολοΟνται μέ τήν 
έθνικοσοσκιλιστική κοσμοθεωρία. ΚΓ αύτό έπειδή ή αισθητική σάν 
έρευνα πάνω στήν καλλπεχνική φόρμα, δέν τούς ένδιαφέρει. Στύ Λαϊκό 
Παρατηρητή τής 5 ’ Ιουνίου 1935, ό Φρίτς Χέλκε γράφει: «Σήμερα, δταν 

μιλάμε γιά τή γερμανική ποίησην δέν ένδκκρερόμαστε γιά τά προβλήματα 

τής αισθητικής. Τό  νά πολεμάμε γιά τή φόρμα, άπό όποιοδήποτε 

πνευματικό έπίπεδο κι' άν βλέπουμε τά πράγματα, δέν μάς ένθουσιάζει 

καθόλου. "Οταν τό κυρίαρχο έρώτημα πού μάς άπασχολεϊ αύτή τή στιγμή 
είναι τό πεπρωμένο τοΟ έθνους μας, δέν ύπάρχει καμιά θέση γιά 

κουβέντες τοΟ σαλσνιοϋ γύρω άπό ένα φλυτζάνι τσάι».
Ή  άντίδρασή αύτή ένάντια στόν αισθητισμό ύποστηριζεται μέ 

φαινομενικά πιό έπκπημονικά έπιχειρήματα, άπό τόν Ρόμπερτ Σόλτς, μιά 

άπό τίς μεγαλύτερες αύθεντίες τοΟ ναζισμού άφού διεύθυνε τά 
περιοδικά Die Völkische Kunst καί Die Kunst im Dritten Reich: 
«Σύμφωνα μέ τό νέο μας ιδεώδες, ή αισθητική δέν είναι κάτι πού μπορεϊ 
νά συνοψισθεϊ σέ κανόνες ύστερα άπό τή δημιουργία τού καλλιτεχνικού 

έργου ένός άτόμου. Μήτε μιά γνώση, πού είναι προϊόν μιάς ψυχολογικής 

άντίδρασης άπέναντι σ' αύτό πού βλέπουμε δέν είναι μιά ύποκειμενική 

άξια πού προστίθεται έκ τών ύστέρων, άλλά μιά πίστη κΓ ένας σκοπός 
πού άντλούν τή βεβαιότητα τους, άπό μιά κοσμοθεωρία πού βρίσκεται 

έξω άπ' τίς αισθητικές νόρμες».
Μ ' άλλα λόγια, μήτε έ κείνος πού δημιουργεί τό καλλπεχνικό έργο, 

μήτε έ κείνος πού τό άπολαμβάνει δέν μπορούν νά καθορίσουν προσωπι

κά τά κριτήρια τού ώραίου. Ή  «μεγαλοφιΠα» καί ή «καλαισθησία» 

βασίζονται σέ συλλογικά δεδομένα πού προηγούνται τής καλλιτεχνικής
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δημιουργίας. 'Ο σο γιά τή φόρμα, έκεΐ δέν ύπάρχει αισθητική. Μορφικά 

ώραιο είναι αύτό πού θεωρεί ώραϊο, πού άποδέχεται σάν ώραιο, ή 
«συλλογική ψυχή». Εδώ έχουμε γιά μοναδικό κριτήριο τή «λαϊκή 

παράδοση».
' Α π ' αύτά πρέπει κατ' άρχήν νά καταλάβουμε πώς οι ναζί προσαρ

μόζουν τις αισθητικές τους άπόψεις μέ τΙς άπόψεις τοϋ λαού. Έ τ σ ι 

λοιπόν, ή πολιτιστική ύποδούλωση τών μαζών στά μονοπώλια διαμέσου 
αύτής τής άποβλάκωσης πού τήν έπιδιώκουν πάντοτε τά ήγετικά 
στρώματα, όδήγησε στήν έκλάΙκευση τής τέχνης τού παρελθόντος μέ 

τίς νέες μεθόδους παραγωγής καί μέ τή μαζική κατασκευή χρωμολιθο

γραφιών πού παρίσταναν τοπία, προρτραϊτα ή άγροτικές σκηνές. Παράλ

ληλα, προτού ν ' άνέβουν οί ναζί στήν έξουσια, είδαμε τόν Ρόζεμπεργκ 

νά διοργανώνει μιά όλόκληρη έκστρατεία πού παραμόρφωσε τή μοντέρ

να τέχνη στά μάτια τών μαζών. Αύτή ή διαφήμιση γιά τΙς φόρμες πού εί
χαν πιά έπικυρωθεϊ άπό τή χρήση, ώθεΐ τό κοινό νά πάρει γιά πρότυπο όλη 
αύτή τή μπακατέλλα μέ τήν όποΐα έχει έξοικειωθεΐ καί πού τοϋ είναι 

άμεσα κατανοητή: ζωγραφική τής καρτποστάλ, λαϊκά τραγούδια καί 
λογοτεχνία τοϋ καζαμία. Πρόκειται γΓ  αύτό πού ό Γκαϊμπελς προσπαθεί 

νά έξηγήσει στόν Βίλχελμ Φουρτβαϊνγκλερ σ ' ένα γράμμα του πού 

δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα Local-Anzeiger τής 11ης Απριλίου 

1933: ή μόνη τέχνη πού είναι άξια γΓ άναγνώριση είναι έκείνη πού ή 
έμπνευσή της πηγάζει άπ' τό λαό καί συνεπώς γίνεται κατανοητή άπ' 

αύτόν.
Γιά τούς ναζι ή καλλιτεχνική φόρμα δέν είναι παρά ένα υποκατά

στατο. ' Εκείνο πού τούς άπασχολεΐ είναι πώς νά χρησιμοποιήσουν αύτό 

πού βρίσκεται μέσα στήν καρδιά τής μάζας ώστε νά μπορέσουν νά τήν 

ύποτάξουν καλύτερα. ' Η πλαστοποίηση τών μεγάλων συγγραφέων τοϋ 

παρελθόντος, άποβλέπει σ ' αύτό τό σκοπό: ό Σίλλερ, ό Μπύχνερ καί ό 
Χαίλντερλιν γίνονται πρόδρομοι τοϋ έθνικοσοσιαλισμοϋ. Γιά νά δελεά

σουν τήν έργατική τάξη, πού τόσον καιρό βρισκόταν κάτω άπό τήν 

έπιρροή τής σοσιαλδημοκρατίας, οί ναζί ύποστήριζαν μιά λογοτεχνία πού 

έξυμνεΐ τό έργοστάσιο καί τή δουλειά τού έργάτη, μιά λογοτεχνία πού 
ξαναχρησιμοποιεΐ τά σχήματα καί τό λεξιλόγιο τής σοσιαλϊζουσας 
λογοτεχνίας. Τυπικό παράδειγμα αύτοϋ τοϋ είδους, είναι τά έμβατήρια 

τής Χιτλερικής Νεολαίας καί τών Ταγμάτων Εφόδου όπου πολύ συχνά 

άκοϋμε νά τραγουδιώνται καινούρια λόγια προσαρμοσμένα στό σκοπό
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τώ ν παλιών έργατικώ ν ή έπαναστατικών τραγουδιώ ν

Ό μ ω ς  άφοϋ τό ιδανικό τοΟ ωραίου δέ βασίζεται στή φόρμα, πάνω σέ 

ποιές άξιες τό μεταφέρουν οί ναζί, Οί θεωρητικοί τους τό λένε καί τό 
ξαναλένε πάνω σέ βιολογικές άξιες Ό  'Αλφρεντ Ρόζεμπεργκ μάς 

δίνει τό κλειδί τής βασικής τους σκέψης δταν γράφει πώς ή έθνικοσοοια- 

λιστική κοσμοθεωρία βασίζεται στήν πεποίθηση πώς τό αίμα καί ή γή 
συνιστοϋν τήν ούσία τής γερμανικής κοινότητας, καί πώς μέ βάση αύτά 

τά δυό στοιχεία πρέπει νά άναπτυχθεί μιά όλόκληρη αισθητική καί 

μορφωτική πολιτική. Μέ τόν δρο «αίμα» ύποδηλώνεται ή έννοια τής 
«φυλής»· μονάχα έκεΐνος πού άνήκει βιολογικά στήν «έθνική κοινότητα» 

δηλ ό άριος άνθρωπος, μπορεϊ νά διεκδικήσει τό προνόμιο τής δημιουρ

γίας μιάς γερμανικής τέχνης. Πράγματι, όάληθινός καλλιτέχνης, βρίσκει 

τή φυσική έκλαμψη τής έμπνευσης μονάχα σ' ένα είδος μυστικιστικής 

ένωσης μέ τό λαό του. Ό  Χίτλερ διατύπωσε αύτή τή βασική άρχή 
στό 8ο συνέδριο τοϋ ναζιστικοΰ κόμματος δηλώνοντας πώς κανένα 

άνθρώπινο πλάσμα δέν μπορεϊ νά συνδέεται στενά μ' ένα πολιτιστικό 

έπίτευγμα, άν αύτό δέν βασίζεται στά δεδομένα τής ίδιας του τής 

γενιάς Ό σ ο  γιά τόν δρο «γή», αύτός έκφράζει τό σύνδεσμο μέ 
τήν προγονική γή καί τίς προγονικές δοξασίες. Γιά νά ' ναι λοιπόν κανείς 

πραγματικός Γερμανός δέν άρκεϊ νά διαθέτει όρισμένα φυλετικά 

χαρακτηριστικά' πρέπει ν ' άφομοιωθεϊ μέ τό παρελθόν, νά γίνει ένα μέ 

τή γή
Στό δνομα αύτών τών βιολογικών άξιών, οί ναζί τίμησαν τήν έλληνική 

τέχνη. Μέσα στόν πολιτισμό τής ' Ελλάδας ό Ρόζεμπεργκ διακρίνει μιά 

δψη τού «βόρειου άνθρώπου».' Η ' Ελλάδα πού νοσταλγεί ό Χίτλερ, είναι 

ή Ελλάδα πού ύπήρξε φορέας τοϋ δυτικοϋ πολιτισμού, έκείνη πού 
έξασφάλισε τήν ύπεροχή τής λευκής φυλής πάνω στούς Βάρβαρους. 

Πιστεύει πώς μέσα άπό τήν έλληνική παράδοση έκφράζεται ένας 

όλόκληρος λαός μέ τίς δοξασίες, τίς συλλογικές χαρές καί τίς πολεμικές 
άξιες του Τό  γεγονός πώς άκόμα καί ή φόρμα τοϋ έλληνικού κλασικι

σμού άποτελεϊ πρότυπο γιά μίμηση, όφείλεται στό δτι άνταποκρίνεται σέ 

βιολογικά δεδομένα, οΐ αισθητικοί κανόνες δηλαδή άντκττοιχούν άπόλυ- 
τα στήν άρμονία τοϋ άνθρώπινου κορμιού. ' Η έλληνική τέχνη έκφράζει 

τήν εικόνα τοϋ «βόρειου άνθρώπου». Ή  άπλότητά της, οί καθάριες 

γραμμές της, έναρμονίζονται τέλεια μέ μιά σπάνια άποτελεσματικότητα. 

Ό τ α ν  άνοπαριστάνει τό άνθρώπινο πλάσμα, είτε πρόκειται γιά άντρα
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είτε γιά γυναίκα, βρίσκουμε σ' αύτό τήν «άπόλυτη άκρίβεια» τών βασικών 

ζωικών λειτουργιών. « ’ Ετσι ή εικόνα τοϋ άντρα είναι ή άκριβής έκφραση 
τής πιώ ύψηλής άρσενικής άρετής καί συνεπώς σύμφωνη μέ τήν ούσία 
του καί τό φυσικό προορισμό του. "Οσο γιά τήν εικόνα τής γυναίκας,αύτή 

είναι ένας ύμνος πρός τόν ώριμο καρπό τής ζωής καί τή μητέρα πού 

άφοσιώνεται στόν ύψηλότερο σκοπό της. Τό  ϋψιστο κριτήριο τής 

όμορφιάς βρίσκεται μέσα σ' αύτή τήν άποτελεσματικότητα πού έχει 

παρατηρηθεί καί άποδοθεϊ μέ μιά τόσο μεγάλη άκρίβεια».' Από αύτές τίς 
βιολογικές άξιες βγαίνει τό συμπέρασμα πώς όποιος δέν άνήκει στήν 
άρια φυλή, άφού είναι άνίκανος νά νιώσει τίς άνάγκες καί τίς λαχτάρες 

τής έθνικής κοινότητας, νοθεύει τή γερμανική τέχνη. Τά  έργα του 

είναι φθοροποιά.

Ό π ω ς  τονίζει καί ό Χίτλερ στόν πρώτο λόγο πού έβγαλε σάν ένας 
πολιτικός άφοσιωμένος στήν τέχνη, έκεϊνο πού διακρίνει τόν καλλιτέχνη 
είναι ή χαρισμένη άπό τή Θεία πρόνοια ικανότητά του νά έκφράζει τήν 

«ψυχή ένός λαού». Πρέπει νά έξαρθεί τό «ύγιές αίσθημα» αύτοϋ τοϋ 

λαού. Τρία χρόνια άργότερα τό έπαναλαμβάνεί' τό ιδεώδες τού κάλλους 
γιά τούς Γερμανούς πρέπει νά ' ναι ή υγεία!

Ο ί « ’ Εβραίοι» καί οί «νέγροι» είναι οί βασικοί αίτιοι τής νόθευσης τής 

άληθινής γερμανικής τέχνης. Ο ί ' Εβραίοι λόγω τοϋ ότι είναι διεθνιστές, 

φιλοχρήματοι καί διεφθαρμένοι. Θέλουν νά κυριαρχήσουν ένώ είναι 

άπό τή φύση τους καταλύτες κι' όχι δημιουργοί: ό έβραϊκός λαός, 
δηλώνει κατηγορηματικά ό Χίτλερ, δέν είχε ποτέ του καμιά καλλιτεχνική 
αίσθηση. Στή λογοτεχνία ό έβραίός δέν μπορεϊ νά έκφραστεϊ σέ μιά 

αύθεντικά γερμανική γλώσσα' αύτό δέν τοϋ τό έπιτρέπει ή ιδιαίτερη δομή 
τών γλωσσικών του όργάνων. ‘ Οσο γιά τούς νέγρους πού άνήκουν κι' 

αύτοί σέ μιά κατώτερη φυλή, είναι κρίμα πού οί πρωτόγονες φόρμες 
τής δήθεν τέχνης τους όπως είναι ή τζάζ, είσήχθησαν στή Γερμανία*.

ΕΝΑΣ Ν ΕΟ Σ Τ Υ Π Ο Σ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

Κι έτσι φτάνουμε σ' έναν νέο όρισμό τοϋ «καλλιτέχνη». Ή

8) Είναι ευνόητο πως εδώ απλώς μεταφέρω τα λόγια τοϋ Χιτλερ και ταϋ Ρό- 
ζενμπεργκ
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καλλιτεχνική προσωπικότητα δέν έκφράζει πιά τό άτομικό της ' Εγώ’ 
σύμφωνα μέ τόν Ρόζενμπεργκ άποτελεϊ τό σύμβολο τοϋ βαθύτερου 

δεσμού μέ τήν ψυχή καί τό αίμα ένός έθνους. Τό  πάθος πού δημιουργεί 
τό έργο, είναι μιά αύθόρμητη όρμή, πού γεννιέται άπό τή βαθιά 
έπικοινωνία τού.καλλιτέχνη μέ τόλαό το υ .' Η αισθητική ευχαρίστηση πού 

μάς χαρίζει τό έργο όφείλεται σ ' αύτή τήν έπκπροφή στίς πηγές. Μάς 

καλεί νά ξαναβρούμε τίς δημιουργικές δυνάμεις πού όλες τους προέρ

χονται άπό τά Γερμανικά φύλα ή μάλλον άπό τόν "Αριο. Μέ διάφορους 
τρόπους μάς παροτρύνει στή δημιουργία, στό δυναμισμό.

Συνεπώς, στήν κοινωνία πού έπινόησαν οι ναζί, ό καλλιτέχνης 

παίζει έναν πρωταρχικό ρόλο. Καταπνίγοντας κάθε τι τό καθαρά προσω

πικό, βάζει τή δουλειά του στήν υπηρεσία τής έθνικής κοινότητας. Έ χ ε ι 

διπλή υποχρέωση νά έκπληρώσει τό έργο πού τού έχει άναθέσει τό 

Κράτος: τόσοσάνπολίτης,όσοκαίσάνδημιουργός.' Ο  μοναδικός κριτής 

τής δουλειάς του, είναι ή έθνική κοινότητα. ' Η ιδιότητα τού καλλιτέχνη 

δέν τού προσφέρει κανένα ιδιαίτερο προνόμιο, άφοϋ ό καλλιτέχνης είναι 

κΓ αύτός ένας πολίτης σάν όλους τούς άλλους.' Ο  Γκαϊμπελς έπιμένει 

πολύ στήν άποψη πώς ή έλευθερία τής τέχνης δέν είναι παρά ή 

έλευθερία τής ύπακοής στίς πολιτικές άρχές. Πράγμα πού σημαίνει πώς 
ό καλλιτέχνης όφείλει νά ύποτάσσεται στό Κράτος πού άπορρέει άπό τήν 

έθνική κοινότητα.

' Η τέχνη γίνεται λοιπόν ένα όργανο προπαγάνδας στά χέρια τής 

πολιτικής έξουσίας. Στόν Αγώνα του, ό Χίτλερ είχε ήδη σκιαγραφήσει 

τό δρόμο μιάς προσανατολισμένης αισθητικής. ' Ανάγγειλε πώς άπό τό 

θέατρο, τίς καλές τέχνες, τή λογοτεχνία καί τόν κινηματογράφο θά 

έξοστρακκπεί κάθε δημιουργία πού θ ' άποτελεϊ τό προϊόν ένός σάπιου 

κόσμου, γιά ν ' άντικαταοταθεί άπό μιά τέχνη πού θά ύπηρετεί τό Κράτος 

καί τήν ήθική. "Οταν άνέβηκε στήν έξουσια, ξεκαθάρισε τίς προθέσεις 

του μπροστά στό Κοινοβούλιο, στίς 23 Μαρτίου 1933, δηλώνοντας πώς ή 

κυβέρνηση θά προχωρούσε στήν πλήρη έξυγίανση τοϋ κοινωνικού 

όργανισμοϋ έτσι πού τό αίμα καί ή φυλή νά ξαναγίνουν ή πηγή τής 
καλλιτεχνικής έμπνευσης.

Ποιός είναι άπό δώ καί πέρα ό σκοπός γιά τόν όποιο πρέπει νά 

δουλεύουν οί καλλιτέχνες; ' Η βασική τους άποστολή είναι νά συντελέ- 
σουν στήν πραγμάτωση ένός όμογενούς συνόλου. Οί Γερμανοί πρέπει 

νά νιώσουν ένωμένοι σέ μιά φυσική θρησκευτική και πολιτιστική
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κοινότητα. ' Υποτίθεται πώς ή κοινότητα αύτή έκπροσωπεΐται άπό τόν 
έθνικοσοααλισμό καί πρέπει νά άποκτήοει μιά καλλιτεχνική ύπόσταση.
’ Ακόμα, σύμφωνα μέ τούς ναζί ήγέτες, τά πολιτιστικά έργα δέν μπορεϊ 

ν ' άφεθοϋν στήν άτομική φαντασία καί πρωτοβουλία. ' Επαναλαμβάνουν 

διαρκώς πώς δλοι οί τομείς τής καλλιτεχνικής ζωής πρέπει νά υπαχθούν 

σέ μιά πολιτιστική διοίκηση καί πώς ή τέχνη, ύποταγμένη στήν άποκλει- 
στική ύπηρεσία τοϋ Κράτους, όφείλει ν ' άντανακλά σφαιρικά τό έθνικο- 

σοσιαλιστικό δραμα τοϋ κόσμου.

'  Ετσι, κάθε καλλττεχνική δημιουργία πρέπει ν ' άναφέρεται ξεκάθα
ρα στίς ήθικές άξιες πού πρεσβεύουν οί ναζί πατριωτισμό, ήρωίσμό, 

ύπακοή, άγάπη πρός τίς μάζες, τήν έργασία, τόν άρχηγό καί τόν πόλεμο. 

' Η ζωή τοϋ έθνους πρέπει ν ’ άποθανατκπεϊ καλλιτεχνικά άκόμα καί στίς 

πιό καθημερινές της δραστηριότητες. ' Η λογοτεχνία, ή ζωγραφική, ή 

άρχιτεκτονική, έχουν τήν άποστολή νά έκφράσουν άρμονικά αύτό τό 

τεράστιο οικοδόμημα τής έθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. ' Η καινούρια 
άρχιτεκτονική κατέχει μιά έντελώς ιδιαίτερη θέση: ΟΙ στρατώνες πρέπει 

νά είναι καθαροί, εύάεροι, φιλόξενοι κΓ άνοιχτοίστή φύση έξασφαλίζον- 
τας τήν ύγεία τοϋ γερμανσϋ στρατιώτη. Τά  έργοστάσια πρέπει νά έκφρά- 

ζουν τήν όμορφίά τής έργασίας καί τή χαρά τοϋ έργάτη. Μιά έγκύκλιος 

τού ναζιστικού κόμματος, τονίζει: « '  Η βασική άρχή τού καινούριου στύλ 

καθορίζεται άπό τήν άρχή τού ήρωίσμσύ τής έθνικοσοσιαλιστικής κοσμο

θεωρίας. ' Η άπλότητα καΙή εύθύτητα τής σκέψης, άπαιτοϋν μιά άδρή καί 
άπλήάρχιτεκτονική έκφραση.' Η όργανική δομή καί ή αύστηρή παράταξη 

τών στρατιωτικών σειρών άνταποκρίνεται στήν όργανική καί αύστηρή 

τάξη ένός άρχπεκτονικού σχεδίου».

Σ ' αύτή τήν καλλττεχνική καί αισθητική ύπόθεση, άνώτατος κριτής 

θεωρείται ό Φύρερ, ή τέλεια άντανάκλαση τής «έθνικής κοινότητας». 

Στή ναζκπική μυθολογία ό λαός άναγνωρΙζει τόν έαυτό του σ ’ αύτόν: 

είναι ό μεσαίας του. ' Η εικόνα τοϋ Φύρερ είναι ή σημαία πού όδηγεϊτό 

άληθινό γερμανικό πνεύμα. 'Αλλωστε κανείς δέν σκεφτόταν ν ' άμφι- 

σβητήσει τό γεγονός πώς ό Χίτλερ ήταν πλασμένος γι' αύτή τήν ύψηλή 
άποστολή " Οταν καταδικάζει τό φουτουρισμό ή τόν κυβισμό, ένεργεΐ σάν 
νά ναι καλλιτέχνης κι' όίδιος.ΤοϋάποδΙδουντ' άκόλουθαλόγια. « Ά ν ή  

Γ ερμανία δέν έχανε τόν πόλεμο, δέν θά γινόμουν πολιτικός άλλΛ ένας 

μεγάλος αρχιτέκτονας, κάτι σάν τόν Μ ιχαήλ-Άγγελο».
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Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ Ο Σ ΑΚΑΔΗΜ Α Ϊ ΣΜ ΟΥ

Οί ουγγραφεϊς, οί ιστορικοί, οί σχολιαστές καί οι άπομνημονευματο- 
γράφοι τοϋ ναζισμού, έπηρεασμένοι άπ' αύτές τίς προπαγανδιστικές 

εικόνες, έχουν τήν τάση νά ύπερτιμοϋντίςάντιθέσεις πούδημιουργήθη- 

καν μέσα στήν ήγεσία τοϋ Γ ' Ράιχ. Έφτασαν νά ποΰν πώς άν ό Γκαϊμπελς 
ήταν ό μόνος πραγματικά ύπεύθυνος στόν καλλιτεχνικό τομέα ή 

μοντέρνα τέχνη θά είχε διατηρήσει τή θέση της στή Γ ερμανία. Τ  ό Ιδιο κι' 

άν στή θέση αύτή βρισκόταν ό Μπάλντουρ φόν Σίραχ, πού ήταν άκόμα πιό 

προοδευτικός άπό τόν Γκαϊμπελς άν κρίνουμε άπό τίς έκθέσεις πού 
διοργάνωνε στή Βιέννη "Οσο γιά τόν Γκαϊρινγκ, ήταν πασίγνωστη ή 

άγάπη του γιά τό θέατρο καί τήν καλή ζωγραφική. Μένουν λοιπόν ό 
Χίτλερ καί ό Ρόζενμπεργκ: Αύτοί θεωρούνται οί πραγματικοί ύπεύθυνοι 

όλης τής ναζιστικής πολιτιστικής πολιτικής.

Βέβαια οί άντιθέσεις δέν έλειψαν άπό τό Γ ' Ράιχ. άντιθέσεις πού 

άξίζουν τήν προσοχή μας. ' Αλλά μιά τόσο μονόπλευρη θέση, μάς όδηγεϊ 

στό συμπέρασμα πώς ό Χίτλερ ύπήρξε ό μοναδικός άληθινός ένοχος: 
έτσι ό Χίτλερ γίνεται ένα μεφιστοφελικό πρόσωπο, ένας παρανοϊκός 

έγκληματίας πού ξεγέλασε τή Γ ερμανία καί τήν παρέσυρε στό χαμό της. 

' Ετσι ό φασισμός γίνεται ένα καθαρά άπόκρυφο σύστημα, ή μάλλον: 
άθωώνεται. Πράγματι όρισμένα μυαλά έχουν διαποτιστεϊ μέ τήν ιδέα πώς 

μέ τόν Γ καϊμπελς ή τόν Μπάλντουρ φόν Σίραχ θά μπορούσε νά γίνει ένας 

«καλός» φασισμός. Κι' έπικαλοϋνται -  νοθευμένο, όπως δείξαμε -  τό 

παράδειγμα τοϋ Μουσσολίνι καί τοϋ φουτουρισμού.
Είναι γεγονός πώς σ ' όλη τή διάρκεια τής ζωής τοϋ Γ ' Ράιχ δέν 

σημειώθηκε καμιά λιποταξία στούς κόλπους τών ήγετών του. Είτε λόγω 

τών προσωπικών φιλοδοξιών τοϋ καθενός άπ’ αύτούς, είτε λόγω μής 
πολιτικής πεποίθησης πολύ πιό ισχυρής άπό τίς διάφορες ιδεολογικές 

άποκλίσεις, είτε λόγω μιάς βασικής ένότητας άπόψεων, παρ' όλες τίς 

περαστικές άντιθέσεις. Ά ρ α  ό ναζισμός σάν σύστημα λειτούργησε 
τέλεια Σ ' αυτή τήν άπλουστευμένη εικόνα έξ ' άλλου, έχουν παραλεκρ- 

θεϊ δυό τουλάχιστον στοιχεία: άπό τή μιά ή δημιουργία τοϋ ναζιστικοϋ 

κόμματος καί οί θεωρίες του πού άνατττύχθηκαν πρίν άπό τό 1333 καί πού 
δέν άφήνουν καμιά άμφιβολΐα γιά τίς προθέσεις του όταν θ ' άνέβαινε 

στήν έξουσία κΓ άπό τήν άλλη τά κοινά σημεία αύτής τής πολιτιστικής 

πολιτικής, μέ τό γούστο πού κυριαρχούσε στή Γερμανία.
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"Οταν ό Σαίντ- ’ Εξυπερύ, θέλοντας νά διαπιστώσει μέ τά ίδια του τά 

μάτια τή ναζιστική πραγματικότητα, ταξίδεψε μέ τ" αύτοκίνητο πέραν 

τοϋ Ρήνου τό 1939, έγραψε στίς σημειώσεις του τήν άκόλουθη 

παρατήρηση, πού συνοψίζει τή μέθοδο πού άκολουθοϋσαν οί ναζί 
άπέναντί στήν αισθητική: «περνούν τούς έργάτες τής Ρούρ μπροστά άπό 

ένα Βάν Γκόγκ, ένα Σεζάν καί μιά χρωμολιθογραφία. Φυσικά οί έργάτες 
ψηφίζουν ύπέρ τής χρωμολιθογραφίας. Κλείνουν σ ’ ένα στρατόπεδο 

συγκεντρώσεως τούς ύποψήφιους Σεζάν, τούς ύποψήφιους Βάν Γ κόγκ, 
δλους τούς μεγάλους άντικονφορμιστές καί τροφοδοτούν μέ χρωμολι
θογραφίες μιά ύποταγμένη άγέλη».

Τό  γεγονός πώς ή τέχνη πού ύποστήριζαν οί ναζί είχε τήν άποστολή 
νά προβάλλει ιδεολογικά θέματα, αύτό είναι κάτι τό συνηθισμένο ή 

μάλλον φυσικό, άφοΰ ή τέχνη έντάσσεται στό μηχανισμό μιύς προπαγάν

δας Τ  ό νόημά της έπρεπε νά γίνεται άμέσως άντιληπτό χωρίς ν ' άφήνει 

περιθώρια γιά ότιδήποτε τό διφορούμενο. Μονάχα ή πτώση τού Γ ' Ράιχ 
έκανε τά νοήματά της νά φαίνονται κάπως άκατανόητα μερικές φορές, 

έτσι πού τώρα ή άνάλυσή της πρέπει νά ξεκινά άπό τή γραμμή σκέψης 
καί δράσης τής ναζιστικής πολιτικής. Μέ τήν εύκαιρία θά πρέπει νά 

πούμε πώς ή όμοιόμορφα έπαναλαμβανόμενη καλλιτεχνική άπόδοση 

ένός θέματος μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου διαφοροποιήθηκε, λόγω μιάς 
μεταβολής τής πολιτικής στρατηγικής’ Ή  άπόδοση αύτή πού είναι 

άπλώς ένα μέσο ύποδούλωσης έξαρτάται άδιάκοτια άπό τή συγκυρία πού 
κι' αύτή καθορίζεται άπό τήν προπαγάνδα. Ή  καλλιτεχνική άπόδοση 

καλείται νά συμβάλλει στήν έξαπάτηση.
Μεγαλύτερη σημασία έχει ή διαπίστωση πώς ό ναζισμός βασίζεται 

πάνω σέ άπολιθωμένες φόρμες. Στό λόγο πού έβγαλε ό Χίτλερ στά 

έγκαίνια τοϋ Οίκου γερμανικής τέχνης τό 1937, έκφράζει τήν άποψη 

πώς ό ναζισμός έπικυρώνει μονάχα τό «μόνιμο», τό «αιώνιο». Αύτό 

σημαίνει πώς άναγνωρίζει μονάχα αύτό πού έχει γίνει άναντίρρητα

9) I  αυτή τήν περίπτωση ανήκει και η απεικόνιση τής γυναίκας Στά 
πρώτα χρόνια τοϋ ναζιστικοϋ καθεστώτος, μέχρι τό 1936, οι γυναίκες έπρεπε ν 
ασχολούνται μέ τό νοικοκυριό και τήν αναπαραγωγή Στέλνοντάς τες στίς κουζί
νες τους. απελευθέρωναν έπαγγελματικά πόστα, καταπολεμώντας έτσι τήν ανερ
γία Η δημόσια δραστηριότητα άπαγορεύτηκε στις γυναίκες που ήτον κότω από 
τριανταπέντε Γιά τα γιατρικά έπαγγέλματα θεσπίστηκε ένα περιοριστικό διάταγ
μα. ένώ ό δικαστικός κλάδος απαγορεύτηκε έντελώς γιά τις γυναίκες
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Αποδεκτό, αύτό πού είναι πιά νεκρό, άνίκανο νά προκαλέσει διχογνωμίες, 
αύτό πού δέν σοκάρει πιά τόν πολύ κόσμο καί πού άνήκει συλλογικά «στή 

ζωή τών λαών». Μ ' Αλλα λόγια ή μοναδική ζωντανή τέχνη γιά τούς ναζί 

ήταν ή ήδη νεκρή τέχνη- ή τέχνη τής όπισθοδρόμησης καί τής 
άντιγραφής κΓ δχι τής δημιουργίας καί τής άνακάλυψης. Ή  πορεία 

πού έδινε ξεκάθαρα ό Χίτλερ όδηγοϋσε στόν άστικό ρεαλισμό καί στό 
πομπώδες ύφος τού 19ου αιώνα ' Επρόκειτο γιά τή δουλική άπομίμηση 
τών φορμών τού παρελθόντος σύμφωνα μ' ένα άκαδημαϊκό κώδικα. 

Πράγματι, όποιοσδήποτε νεωτερισμός στή φόρμα κινδύνευε νά σπάσει 

τήν τεχνητά κατασκευασμένη όμογένεια μιάς κουλτούρας τήν όποια οι 

Γερμανοί δφειλανν' άποδέχονταιάνεπκρύλακταγι' ένα πρόσθετο λόγο. 
δέν τούς έθετε πιά έρωτήματα καί δέν τούς άνάγκαζε νά σκέφτονται.

Έτσ ι, αύτό πού χαρακτηρίζει τήν έπίσημη ζωγραφική τοϋ Γ ' Ράιχ, 

είναι ή τυπική χρησιμοποίηση όλων τών παραλλαγών τής θεματικής 
ζωγραφικής, τής ζωγραφικής τού είδους: τοπία, σκηνές κυνηγιού, 

μητρότητες, οικιακά ζώα, χωρικοί πού δουλεύουν, γυμνά, πορτραίτα. 

'Οπως έγινε καΐμέ τήν πομπώδικη τέχνη τού 19ου αιώνα, τό «θέμα είναι 

μυθολογικό», άλληγορικό, συμβολικό (γυμνά, πορτραίτα), ή διακρίνεται 
άπό έναν τεχνητό καί πεζά φωτογραφικό ρεαλισμό (άγροτικές σκηνές). 
Σέ μιά άπολογητική μπροσούρα τοϋ 1941, δπου ό Φρίτς Αλεξάντερ 

Κάουφφμαν κάνει έναν κατάλογο αύτών τών «θεμάτων» χρησιμοποιεί τή 

λέξη -  κλειδί πού χαρακτηρίζει τήν τυποποιημένη τεχνοτροπία τους: 
πρόκειται γιά τόν κλασικισμό ' Επίσης τό 1942 ό 'Αλμπερτ Σπεέρ, στό 
εισαγωγικό του σημείωμα γιά ένα έργο άφιερωμένο στήν καινούρια 

άρχιτεκτονική γράφει: «Ο ι πλαστικές τέχνες τοϋ καιροϋ μας ξαναγύρι- 

σαν στήν κλασική άπλάτητα καί καθαρότητα καί συνεπώς στό άληθινό 

καί τό ώραϊο».

Στις γενικές της γραμμές, ή αισθητική τοϋ Γ '  Ράιχ δέν είναι 

καθόλου, δπως πολύ συχνά έχει υποστηριχτεί, παράλογη καί ύποταγμένη 
σέ μιά άναρχική έξέλιξη. ’ Αντίθετα, δείχνει ν ’ άποτελεϊ τμήμα ένός 
όμοιογενούς συνόλου. Σύμφωνα μέ τήν άποψη τών ναζί ήγετών, ή 

γερμανική κοινωνία έπρεπε νά γίνει ένα έργο τέχνης. Eh/αι μέ τόν τρόπο 
τους, έστέτ. Ά λλω στε πρεσβεύουν μιά άπό τις θεμελιακές άρχές τοϋ 

έστετισμοϋ τοϋ τέλους τοϋ αιώνα: τό έργο τέχνης δέν ώφείλει ν ’ 

άναπαριστά τή ζωή, άλλά ή ζωή όφείλει νά γίνει ένα έργο τέχνης. Δέν 
είναι έκπληκπκό πού όρισμένοι Εύρωπαϊοι διανοούμενοι, όπαδοί τοϋ
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έστετισμού, προσχώρησαν στις τάξεις τών φασισμών

’ Ιδεολογικά, ή αισθητική αύτή περικλείει δλες τΙς πολιτικές άρχές 
τοΟ γερμανικού ιμπεριαλισμού: πανγερμανισμό, ρατσισμό, αύταρχικό 

συγκεντρωτισμό καί τήν καλλιέργεια τής αύταπάτης στίς μάζες, πώς 
καταργήθηκαν οί κοινωνικές τάξεις.

Πρακτικά, τό μόνο πού άπαιτεϊ είναι μιά ικανότητα, μιά έπαγγελματι- 
κή έπιδεξιότητα, μιά κΓ έκείνο πού μετράει δέν είναι ή έπινόηση άλλά ή 

άναπαραγωγή. Τόσο τά θέματα όσο καί ή φόρμα έξυπηρετούν τόν Ιδιο 

σκοπό: τήν ύποταγή τού έθνους σέ μιά τάξη πραγμάτων, πού χαρακτηρί

ζεται άπό τήν έκμετάλλευση τού άνθρώπου άπό τόν άνθρωπο.

' Εχθρικός άπέναντι στή δημοκρατία καί τό μαρξισμό ή «ίουδαιο- 
μπολσεβικισμό», στραμμένος πρός τό παρελθόν, σέ μιά χρυσή έποχή 

δπου φαίνεται πώς δέν ύπήρχαν κοινωνικές άντιθέσεις, ό ναζισμός 

άρνεϊται πρώτα-πρώτα όλα όσα δημιούργησαν οί δημοκρατικοί θεσμοί τήν 
έπομένη τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα μέ τόν Χίτλερ, ή 

Δημοκρατία τής Βαϊμάρης άποδιοργάνωσε τήν πολιτιστική ζωή μέχρι τό 

σημείο νά καταστήσει τή χώρα άνίκανη νά κυβερνηθεί. Μονάχα ή 

δικτατορία, υποστηρίζει, μπορεϊ νά έπιτρέψει τήν πραγμάτωση μύς 
τέχνης καί μΛς κουλτούρας πού ν ’ άνταποκρίνονται στίς έπιθυμίες τής 

κοινότητας.
Μιά κι’ ό ναζισμός λόγω τών άρχών του, είναι άρνητής κάθε 

έλευθερίας, δέν μπορούσε βέβαια ν ' άποδεχτεΐ τήν καλλιτεχνική 
έλευθερία. Γιά νά έπιβάλλει τίς αισθητικές του άπόψεις, όχι μόνο 

ένθάρρυνε μιά τέχνη προπαγάνδας, άλλά μέ διάφορα πολιτικά μέτρ^ 

παρεμπόδισε τήν έλεύθερη άνάπτυξη τής τέχνης. Τά  μέτρα αύτά 
άποτελοΰν τμήμα ένός πλατιού ά να διοργανωτικού προγράμματος, πού 

ούσιαστικά τό άνέλαβε ό Γ καϊμπελς. Μέ άθρόες άπαγορεύσεις, συλλή
ψεις καί δημόσιες έκδηλώοεις οί ναζί κατάφεραν νά δημιουργήσουν μιά 

τέχνη λίγο-πολύ ύποταγμένη στήν πολιτική τους. ’ Εκείνοι πού δέν 
συμφωνούσαν δέν είχαν παρά νά διαλέξουν άνάμεσα στή σιωπή ή τήν 

έξορία. Οί άλλοι, πού δέν ήταν παρά μετριότητες, ύμνησαν τήν άθάνατη 

δόξα τού μεγαλοφυούς ήγέτη καί τών θεωριών του κερδίζοντας 

διάφορες άμοιβές καί τιμητικές διακρίσεις χάρη στή δουλική ύποταγή 
τους.
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4. * Ο φοίνικας τοϋ καινούριου πνεύματος

Οί προσωπικότητες ή τά ρεύματα πού προανάγγειλαν μέ τις 

θεωρίες του τήν πολιτιστική πολιτική ένός καινούριου Ράιχ βρήκαν μιά 
κάποια άνταπόκριση άπό πολλούς Γερμανούς διανοούμενους. ' Αλλά οί 

τότε περιστάσεις δέν τούς έπέτρεψαν νά διαπιστώσουν τήν άποτελε- 

οματικότητά τους στήν πράξη. Τό  περιβάλλον τού "Αντολφ Μπάρτελς 
καί ή Λίγκα τοΟ ' Αγώνα γιά τή γερμανική κουλτούρα είχαν μονάχα μιά 

πρόσκαιρη έπιρροή στήν έξέλιξη τής λογοτεχνίας καί τής τέχνης. 
' Αντίθετα, μέ τήν άνοδο τού Χίτλερ στήν καγκελλαρία, στίς 30 ’ ίανουα- 

ρίου 1933, προσφέρθηκε ένας έννομος μηχανισμός πού θά έφάρμοζε 
σ ’ όλόκληρη τήν έπικράτεια τό πείραμα πού είχε ήδη έπιχειρήσει ή 

κυβέρνηση Φρίκ στήν θουριγγία.

' Από τήν 1 η Φεβρουάριου 1933, μέ τή διάλυση τοϋ Κοινοβουλίου, ό 

Χίτλερ δήλωσε πώς ή βασική του έπιδίωξη ήταν ν ’ άποκαταστήσει τήν 
πνευματική ταύτιση τοΟ λαοΟ μέ τις παλιές άξιες, πού είχαν φθαρεί άπό 
τή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης: τό χριστιανισμό, τήν οικογένεια, τό 

σεβασμό γιά τό ένδοξο γερμανικό παρελθόν, τήν περηφάνεια τών 

παραδόσεων. Μετριοπαθή λόγια, πού ό ύπολσγισμός τους θά φανερωνό

ταν άργότερα, ιδιαίτερα μέσα άπό τή ναζιστική πολιτική άπέναντί στίς 

έκκλησίες. Οί περιστάσεις έπέβαλλαν άκόμα κάποια έπκρυλακτικότητα. 
Τότε ό Χίτλερ δέν ήταν παρά πρόεδρος μιάς κυβέρνησης έθνικής 

ένότητας. Ή δ η  Αμως κάτω άπό μιά πρωτόλεια καί έπιθετική γλώσσα πού 
άνακάτευε όλες τις έννοιες δπως γίνεται και μέ τή γλώσσα ένός κακού 

μαθητή πού χρησιμοποιεί τις λέξεις στήν τύχη, χωρίς νά γνωρίζει 

πραγματικά τή σημασία τους, άρχιζε νά δκκραίνεται ή τρομοκρατία. ’ Η
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Γερμανία διακήρυσσε ό νέος καγκελλάριος, δέν έπρεπε νά σαπίσει μέσα 
στόν «άναρχοκομμουνισμό» ' Η κυβέρνηση άναλάμβανε τό έργο νά 
«κηρύξει εναν άμείλικτο πόλεμο στόν πνευματικό, πολιτικό καί πολιτιστι

κό μηδενισμό»1.
Ή  προσπάθεια τής άναγωγής τής έθνικής συλλογικής ζωής σέ 

άρχαϊκά πρότυπα, συνοδεύεται άπαραίτητα κΓ άπό συγκεκριμένα μέτρα 

Είχε έρθει ή ώρα τών πράξεων πού θά έπέβαλλαν μιά σχηματοποιημένη 

έξωτερίκευση τής ναζιστικής κοσμοθεωρίας. Οί ναζί ήγέτες δέν έκρυ

βαν πιά τίς προθέσεις τους. ' Ενώ ή κυβέρνηση τού Χίτλερ είχε μόλις 

άρχίσει νά λειτουργεί ό Ρόζενμπεργκ άρχιζε τήν έπΙθεση Στό Λαϊκό 
Παρατηρητή τής 2ας Φεβρουάριου 1933 έκανε έκκληση γιά κάθαρση 

τής πνευματικής ζωής κΓ άπαιτοΟσε τήν καταδίκη δλων τών «προδοτών 
κΓ έγκληματιών» πού είχαν συμφωνήσει καί συνδεθεί μέ τό ρεπουμπλι- 
κανικό σύστημα Ά ρ χιζε  ή συμμόρφωση τών κομμουνιστών, τών έβραί- 

ων, τών δημοκρατών, τών συγγραφέων καί καλλπεχνών τής άριστεράς ή 

έκείνων πού στήν αισθητική φαίνονταν ν' άκολουθούν τήν ίουδαιο- 

μαρξιστική γραμμή.

Ο  ΔΡΟΜ ΟΣ Π ΡΟΣ ΤΗ Ν  ΕΝΝΟΜ Η ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙΑ

' Η Λίγκα τοϋ ' Αγώνα γιά τή γερμανική κουλτούρα ήταν τήν έποχή 
αύτή ή μόνη όργάνωση πού πάνω της θά μπορούσε νά στηριχθεϊ κανείς, 

γιά νά καθορίσει μιά όμοιογενή πορεία στά γράμματα κα(στ(ς τέχνες. Πά
νω σ' αύτήν πόνταρε ό Ρόζενμπεργκ. Ό μ ω ς  ό Χίτλερ καί ό Γκαΐμπελς 
δέν έκτιμοϋσον καί πολύ τήν άποτελεσματικότητά της. ' Ανάμεσα σέ άλ

λα τρωτά τής καταλόγιζαν πώς δέν είχε άρκετά λαϊκή βάση κι δτι έκπρο- 

σωπούσε παραπάνω άπ' όσο έπρεπε, μιά έλίτ έθνικιστικής μειονότητας. 

"Οσο γιά τό τμήμα προπαγάνδας τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος, πού άπό τό 

1930 τό είχε άναλάβει ό Γ καΐμπελς, είχε βέβαια τ(ς διακλαδώσεις του σ ’ 
δλη τή χώρα άλλά ή δράση του περιοριζόταν στήν πρόκληση πολιτικών 

ταραχών. "Αλλωστε καμιά κρατική ύπηρεσία δέν άγκάλιαζε τήν πολιτιστι

κή ζωή στό σύνολό της. Μήτε άκόμα καί τό παραδοσιακό ύπουργεΐο τής 

δημόσιας Παιδείας Πράγματι, ή έσωτερική διοίκηση τής Γερμανίας ύπα
τον σ ' ένα όμοσπονδιακό σύστημα Καί τάόμόσπονδα Κράτη είχαν όρι-
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σμένα δικαιώματα πάνω στήν κεντρική διοίκηση. Οί πιά μεγάλες δυσκο
λίες προέρχονταν άπό τήν ήγεμσνική θέση τοΟ ΠρώσσικοΟ Κράτους, πού 

δημιουργούσε έναν Ανυπέρβλητο δυαδισμό άνάμεσα στήν πρωσσική καί 
τή γερμανική πολιτική.

Σέ  τέτοιο σημείο, ώστε στίς άρχές ΦεβρουαρΙου 1933, ένώ τίποτα 

δέν είχε άλλάξει ριζικά, μέσα στίς κρατικές δομές, στόν πολιτιστικό το
μέα παρατηρήθηκε μιά σύγχυση έξουσιών παρά μιά σταθερή γραμμή. 

Παρ’ δλες τΙς παραλλαγές τών άπόψεων καί τίς Αποκλίσεις τακτικής, οί 

ναζί συμφωνούσαν ώς πρός τά μέτρα πού έπρεπε νά ληφθούν: πρώτα 

έπρεπε νά «άποεβραιοποιήσουν», νά «άποκομμουνιστοποιήσουν», νΑ 
έπιβάλλουν ρατσιστικά κρπήρια. ' Αλλά οί Απαγορεύσεις καί οί περιορι
σμοί πού έπέβαλλε τό κΑθε όμόσπονδο Κράτος στούς τομείς πού ύπά- 

γονταν στή δικαιοδοσία του, πήγαζαν Από τις πιό διαφορετικές αιτίες: ι
διωτικές καταγγελίες, έπεμβάσεις τών Ταγμάτων ' Εφόδου, πιέσεις το

πικών όργανώσεων, δημόσια καταγγελία πού τήν είχε ύποκινήσει ή Λίγκα 

τού ' Αγώνα, διαδηλώσεις ή βιαιοπραγίες. Τότε δέν μπορούσαν νΑ βασι

στούν σέ ρατσιστικούς νόμους πού δέν ύπήρχαν Ακόμα έπίσημα. ’ Επι
νοούσαν ψεύτικες Αφορμές ' Η κατάσταση γινόταν Ακόμα πιό θολή, μιΑ 

καί όρισμένα διοικητικά στελέχη, δπως συγκεκριμένα, τής άστυνομίας, 
δέν ήταν όπωσδήποτε ναζί ' Ακόμα και οί Ιδιοι ύψηλά ιστάμενοι ναζι 

προτιμούσαν γιά τήν ώρα νά όχυρωθοϋν πίσω άπό μιά έπΙφαση νομιμότη

τας μέχρις δτου νά σταθεροποιήσουν τις τόσο πρόσφατα άποκτημένες 

ισχυρές θέσεις τους.
Πολλοί, λοιπόν, τόσο στή Γ ερμανία δσο καί στό έξωτερικό, πίστεψαν 

στή σοβαρότητα τής κυβέρνησης τού Χίτλερ, στήν έπιθυμία του νά θερα

πεύσει τό γερμανικό μαρασμό καί στίς διαβεβαιώσεις του γιά ειρήνη. Τό  

ναζιστικό κόμμα προσπαθούσε νΑ περΑσει σάν ένα ύπεύθυνο κίνημα καί 
ό Χίτλερ φορούσε τό ύφος τού συνετού πολιτικού. Οι δυνΑμεις τής Αντι

πολίτευσης έξακολουθούσαν νΑ είναι νόμιμες. Ό μ ω ς  παρ' δλο πού ύ- 

πήρχε αύτή ή αύταπΑτη, τό νά δηλώνει κανείς δημοκράτης ή φιλελεύθε

ρος έγινε πιά κΑτι τό Ασυγχώρητο.

Μέ τήν άνοδο τοϋ Χίτλερ στήν καγκελλαρία, ό ναζισμός στρώθηκε 

στό έργο του. Βέβαια δέν μπορούσε Ακόμα νά προβλέψει κανείς τή μαζι

κή έξόντωση τών έβραίων. Κι είναι φυσικό τό δτι δέν έγινε άμέσως Αντι

ληπτό πώς ό ναζισμός όδηγούσε κατευθείαν στόν πόλεμο. ' Αλλά ή θεω
ρία καί ή πρακτική τού φασισμού ήταν ήδη γνωστές. Οί Γερμανοί δοκίμα
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σαν τόν τρόπο διακυβέρνησής του στούς πρώτους μήνες τοϋ 1933. Τό  

νά ισχυρίζεται κανείς τό άντίθετο διαπράττει μιά Ιστορική άπάτη μέ σκο

πό νά δικιολσγήσει διάφορες άδυναμίες καί άνανδρίες, διάφορους συμ

βιβασμούς καί συνθηκολογήσεις.
Έ ν α  άπό τά πρώτα προεδρικά διατάγματα τής Δημοκρατίας, έκδό- 

θηκε στίς 2 Φεβρουάριου 1933. Σύμφωνα μ* αύτό, τό ύπουργείο ' Εσω

τερικών έπρεπε ν ’ άπαγορεύει κάθε δημοσίευμα πού διέδιδε άνακριβεϊς 

πληροφορίες Εναι εύνόητο πώς τό θέμα τής άνακρΐβειας έξαρτιόταν 
άπό τήν κρίση τών άρχών. 01 δημοσιογραφικές ένώσεις -  μέ μόνη έξαίρε- 

ση τίς ναζιστικές πού έσπευσαν νά χαιρετήσουν αύτό τό μέτρο σάν ένα 

σημάδι έθνικής άνανέωσης -  διαμαρτυρήθηκαν. Μάταια όμως. ΣτΙς 15 
Φεβρουάριου 1933 ό Γ  καϊμπελς φούσκωνε άπό ευχαρίστηση βλέποντας 

πώς άπό τούς δρόμους είχαν έξαφανιστεϊ έκεΐνες οΐ έφημερίδες πού έπί 

τής Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης είχρν κάνει τόσο κακό στό ναζιστικό κίνη

μα.
Έ ν α  άλλο διάταγμα πού δήθεν προστάτευε τό λαό καί τό Κράτος 

δπως καί τό προηγούμενο προχώρησε άκόμα μακρύτερα. θεσπίστηκε 
τήν έπομένη τής πυρκαϊδς τοϋ Κοινοβουλίου. 'Υπογράφτηκε άπό τόν 

ΧΙντενμπουργκ μαζί μέ πολλές άλλες άποφάσεις πού τοϋ είχε παρουσιά

σει ό Χίτλερ, καί πού τΙς υπέγραψε χωρίς νά τίς διαβάσει. Μέσα σέ μιά 
νύχτα, τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι ρίχτηκαν στίς φυλακές. Τρία διατάγ

ματα μέ τά έπισυναπτόμενα έγγραφά τους δικαιολόγησαν αύτές τις συλ

λήψεις κι έγκαθίδρυσαν τή δικτατορία. ' Η κυβέρνηση, βασιζόμενη στό 

άρθρο 48 τοϋ Συντάγματος τής Βαϊμάρης, ιδιοποιήθηκε τό δίκαιο, κηρύσ

σοντας άκυρες τΙς βασικές έλευθερίες καί ιδιαίτερα τήν έλευθερία τοΟ 

τύπου.
‘ Ετσι άρχισε νά άναπτύσσεται ένα σχέδιο πολιτιστικού καταναγκα

σμού, παράλληλα μέ τήν πολιτική άσκηση μύς αύθαίρετης έξουσίας. ' Η 

πυρκαϊά τοϋ Κοινοβουλίου, πού τήν έβαλαν οί ναζί μέ άπώτερο σκοπό 
ν* άποκτήσουν τήν άπόλυτη έξουσία έξαφανίζοντας τούς άντιπάλους 

τους μέ τό πρόσχημα μιάς συνωμοσίας έναντίον τοϋ Κράτους, ύπήρξε τό 

σινιάλο γιά ν ' άρχίσει μιά τέλεια όργανωμένη καταπίεση. ΟΙ συγκεντρώ

σεις άπαγορεύτηκαν. ΟΙ έρευνες νομιμοποιήθηκαν. Ό λ ο ς  ό κομμουνι
στικός τύπος, καθώς κι ένα μέρος τοϋ τύπου πού έλεγχαν οί σοσιαλδη

μοκράτες, άπαγορεύτηκαν. Τά  τυπογραφεία τοϋ κομμουνιστικού κόμμα

τος καί τών έργατικών όργανώσεων κατελήφτηκαν άπό τούς ναζί.
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Οί κατάλογοι τών προσώπων πού θεωρούνταν έπικίνδυνα γιά τήν 

κρατική άσφάλεια. δέν είχαν συνταχτεί άπό τΙς ναζισηκές υπηρεσίες, 

άλλά κάτω άπό τή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης. Ό τ α ν  ό Γκαίρινγκ έγινε ύ: 

πουργός τών ' Εσωτερικών στό Κράτος τής ΠρωσσΙας, τούς βρήκε έτοι

μους μέσα στά άρχεια. Δεκάδες συγγραφείς φίγουράριζαν σ ' αύτούς. 
Τούς έκλεισαν σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως δπου τράβηξαν τά πάν- 

δεινα. ' Ο  Κάρλ φόν ’ Οσσιέτσκυ, ύπέκυψε τό 1938 λίγο ύστερα άπό τήν 

άπελευθέρωσή του χάρη σέ μιά διεθνή έκστρατεΐα. ΟΙ ταλαιπωρίες τόν 
σκότωσαν ' Ο  ‘ Εριχ Μύσαμ ένα πρωινό τού ' Ιουνίου τού 1934 βρέθηκε 

νεκρός στό στρατόπεδο τού ’ Οριάνενμπουργκ: οί βασανιστές του τόν 

είχαν κρεμάσει μέσα σ τ’ άποχωρητήρια.
Πολλοί, κι άνάμεσά τους ό Μπρέχτ καί ό Τόλλερ, γλύτωσαν τή σύλ

ληψη μόνο καί μόνο χάρη στήν έγκαιρη φυγή τους.

Π Ρ Ο ΤΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ Σ Τ Ο Υ Σ  Θ ΕΣΜ Ο ΥΣ

’ Αλλά οι ναζιστικές έπιθέσεις δέν στράφηκαν μονάχα ένάντια στά 
άτομα. Συγχρόνως, ή ά να μόρφωση άποκτοΟσε μιά άνάληψη δράσης καί 

μιά άνατροπή τών νόμων. Πρώτα-πρώτα άσχολήθηκαν μ ’ έκείνους πού 

τούς φαίνονταν σάν προπύργια τού φιλελευθερισμού τής Δημοκρατίας 

τής Βαϊμάρης. ‘ Επρεπε όπωοδήπστε νά τούς άλλάξουν. Οί ένώσεις τών 
δημοσιογράφων καί τών συγγραφέων, οί καλλιτεχνικές σχολές, οί άκαδη- 

μίες καί τά μουσεία πέρασαν άπό άναγκαστικές άργίες, διώξεις προσωπι

κοτήτων, δρκους πίστης στό καθεστώς καί ά να σχηματισμούς. Ό σ ο  μα

κρόχρονη κι άν ήταν ή διαδικασία, (ή κατάργηση τού Bauhaus γιά παρά

δειγμα άποφασίστηκε έπίσημα μονάχα τόν ' Απρίλιο τού 1933) ή μάχη άρ

χιζε χωρίς καθυστέρηση. ' Ο  Βίλχελμ Φρίκ, τώρα πιά ύπουργός τών ’ Ε
σωτερικών, πρόσφερε μιά έπίσημη κάλυψη στήν κάθαρση τής πολιτιστι

κής ζωής, μέ τή βοήθεια μιάς όμάδας συμβούλων γιά τά καλλιτεχνικά θέ

ματα.
Τό  μουσικό τμήμα τής Λίγκας τού Αγώνα γιά τή γερμανική 

κουλτούρα, φρόντισε νά άποκλειστούν άπό τίς όρχήστρες δλοι οί έβραϊοι 
μαέστροι καί νά διαλυθούν δλοι οί μουσικοί σύλλογοι πού είχαν έπικεφα- 

λής τους έβραίους. Από τήν άλλη μεριά, οί συνθέσεις μοντέρνας
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μουσικής καί τζάζ άντιμετωπίστηκαν μέ βιαιότητα. Στίς 10 Φεβρουαρίου 
1933, ή Völkischer Beobachter (Λαϊκός Παρατηρητής) διαδήλωνε τή 
χαρά της γιά τό έπεισόδιο πού έγινε στήν ιδιωτική συναυλία τοϋ συνθέτη 

Πάουλ Γκραϊνερ δου εισέβαλαν μέλη τής Λίγκας τοϋ ' Αγώνα γιά νά 
παρακινήσουν τούς παραβρισκόμενσυς νά διαμαρτυρηθοϋν γιά τήν 
άξιοθρήνητη κακοφωνία μέ τήν όποια ταλαιπωρούσε τ ' αύτιά τους μιά 

τάξη τής Ανώτερης Σχολής τής Μουσικής. Ό  πρόεδρος τής Λίγκας 
τοϋ ' Αγώνα Χάνς Χίνκελ διορίστηκε κρατικός σύμβουλος στό Πρωσσικό 

ύπσυργεϊο Παιδείας. ' Εκμεταλλεύτηκε τή θέση του γιά νά άπαπήσει τήν 

έξάλειψη τού διανοουμενίστικου μπολσεβικισμοϋ άπό τό χώρο τών 

σπουδαστών τής μουσικής.
Στήν ύπόθεση αύτή είχε καί τή βοήθεια τού συναδέλφου του 

Μπέρναρντ Ρσύστ ύπσυργοϋ θρησκευμάτων τής Πρωσσίας πού είχε τίς 

Ιδιες άπόψεις μ' αύτόν, στό θέμα τής Σχολής Καλών Τεχνών. Τό  
Φεβρουάριο, πάντα, ή Σχολή καταλήφτηκε άπό ένα ναζιστικό άπόσπα- 

σμα, μέ Αποτέλεσμα διάφορες φοιτητικές ταραχές. ' Ο  Ρούστ ήταν άπο- 

φασισμένος νά σπάσει μέ κάθε θυσία, προπάντων τόν πολιτιστικό μπολ- 

σεβικισμόπού κυριαρχούσε σ' αύτή τή σχολή. Ακολούθησε μιά παρωδία 

άνακρίσεων. Τό  πόρισμα έλεγε πώς όρισμένοι καθηγητές έξασκοϋσαν 
μιά καταστρεπτική έπιρροή στούς φοιτητές. Δυό άπ' αύτούς, ό Γκέοργκ 
Τάππερτ καί ό Κούρτ Λάχς, άπολύθηκαν.

Μιά παρόμοια κάθαρση έπιβλήθηκε μέ βιαιότητα καί στά θέατρα, 

έτσι πού ή γερμανική τέχνη νά έρμηνεύεται έπιτέλους μονάχα άπό 

γερμανούς καλλιτέχνες, καθώς τό άπαιτοϋσε καί ή Λίγκα τοϋ ' Αγώνα. 

Διευθυντής τοϋ Κρατικού θεάτρου τοϋ Βερολίνου, ήτανό Χάιντς Τίτζεν. 
Αύτός ό πρώην διευθυντής τοϋ φεστιβάλ τοϋ Μπαϋρόϋτ, κρίθηκε 

άνίκανος γιά μιά θέση άπό τήν όποια έξαρτιόταν ή πορεία μιάς αύ- 

θεντικά γερμανικής κουλτούρας. Αύτό άποδειχνόταν άπό τό γεγονός 

πώς χάρη σ ' αύτόν είχαν προσληφθεϊ άρκετοί έβραϊοι ήθοποιοί. Ό  
Τίτζεν άντικαταστάθηκε άπό τόν Φράντς Λούντβιχ Ούλμπριχ, πού σάν 

ύπεύθυνος τού ' Εθνικού θεάτρου τής Βαϊμάρης, είχε γίνει διάσημος, 

περιλαμβάνοντας στό ρεπερτόριο καί ένα έργο τοϋ Μουσσολίνι. Τοϋ 
έδωσαν γιά καλλιτεχνικό διευθυντή τόν παλιό έξπρεσσιονιστή Χάνς 

Γιόστ, πού σάν πιστός ναζί άνέλαβε μιά θεατρική άποστολή μέ τόσο 
μεγάλο πολιτικό καί έθνικό ένδιαφέρον.

' Αλλά ό κυριότερος στόχος τής μεταρρύθμισης ύττήρξε ή πρωσσική
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' Ακαδημία τών Τεχνών. ' Ιδρυμένη άπό τόν πρίγκιπα έκλέκτορα Φρειδε

ρίκο Γ  τό 1696, έπέτρεψε κατ' άρχή στήν αύλή τοϋ ΒραδεμβοΟργου νά 
συγκεντρώσει όσους καλλιτέχνες χρειαζόταν γιά τά έξωραϊστικά της 

έργα. Γιά τόν Ιδιο σκοπό τής πρόσθεσαν καί μιά σχολή καλών τεχνών.
Αργότερα, τό 1809, ύστερα άπό πρωτοβουλία τοϋ Γκαΐτε, ύπέρ τοΟ 

φίλου του συνθέτη Ζέλτερ, μιά νέα μουσική διδασκαλία, όδήγησε στήν 

Ιδρυση ένός ειδικού τμήματος.'  Οσο γιά τούς συγγραφείς μερικοί έγιναν 

τιμητικά δεκτοί σ ' αύτήν κατά τή διάρκεια τοΟ 18ου καί 19ου αιώνα. 
Ό μ ω ς  άνάμεσα στούς συγγραφείς καί τούς ζωγράφους τής αντιδραστι

κής Πρωσσίας ύπήρχε ένα τεράστιο χάσμα. ’ Ενώ χρησιμοποιούσαν καί 
τιμούσαν πολύ τΙς είκαστικές τέχνες, ιφατοΟσαν τή λογοτεχνία στό 

περιθώριο. Μονάχα μετά τήν κατάργηση τοΟ αύτοκρατορικού καθεστώ

τος τό 1918, δημιουργήθηκε τό λογοτεχνικό τμήμα τής Ακαδημίας. 
"Αλλωστε ή έπίσημη έγκαθίδρυσή του ήταν άκόμα πρόσφατη, άφοΟ 

έκανε τήν πρώτη της συνεδρίαση τό 1926. Άνάμεσα στά πρώτα μέλη 

της ήταν οί: Λούντβιχ Φούλντα, Γκέραρτ Χάουτττμαν, Ά ρ ν ο  Χόλτζ, 

Τόμας Μάν. Σύντομα έφτασαν στόν άριθμό τών τριάντα δύο. ’ Ανάμεσά 

τους ύπήρχε καί μιά γυναίκα, ή μυθιστοριογράφος ΡικάρνταΧούχ. Σέ μιά 

χώρα πού είχε τόσα χρόνια περίφρονήσει τά γράμματα, έταξαν σκοπό 
τους νά έργαστοΟν γιά νά ξυπνήσουν τό σεβασμό τοΟ κοινού άπέναντι 

στή λογοτεχνική συνείδηση. ' Ο  πρώτος τους πρόεδρος ό Βίλχελμ φόν 

Σόλτς, στό λόγο τών έγκαινίων, καθόρισε τήν άποστολή τους: νά 

έξασφαλίσουν τά πνευματικά άγαθά, καταπολεμώντας κάθε άπόπειρα 

έναντίον τών έλευθεριών.
' Αργότερα, ό Ιδιος ό Βίλχελμ φόν Σόλτς δέν έμεινε καθόλου πιστός 

στά λόγια του. Μπροστά στούς ναζί τά άπαρνήθηκε.

Αλλά ό πλούτος τών συζητήσεων πού έγιναν άνάμεσα στούς 
καινούριους άκαδημαϊκούς, άπό τό 1926 μέχρι τό 1933, βρισκόταν στό 

Οψος τού άξιώματος πού τούς περιέβαλλε. Τόν Ιανουάριο τού 1929, 

στά διακοσάχρονα τής γέννησης τού Λέσσιγκ, ό Τόμας Μάν τίμησε τό 

συγγραφέα τού Νάθαν τοϋ ΣοφοΟ δείχνοντας πώς ό πρωταγωνιστής τού 

αιώνα τού Διαφωτισμού είχε άρχίσει ένα άγώνα πού δέν τέλειωσε ποτέ: 

τόν άγώνα τού όρθού λόγου ένάντια στό σκοταδισμό. Κατά τό ψήφισμα- 

νόμο τοΟ Αύγουστου τού 1931 πού καθιέρωνε τή λογοκρισία, ή ' Ακαδη

μία ξεσηκώθηκε ένάντια στά μέτρα πού περιόριζαν τίς έλευθερίες τών 

«μή-ύγιώς σκεπτομένων» συγγραφέων. Στό τέλος τού 1932, ό Χάϊνριχ
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Μάν άνέλαβε νά ουντάξει μιά άναφορά όπου καλοΟσε τούς συναδέλ
φους του νά πάρουν μιά θέση: ήθελε νά καταδικαστοΟν ρητά, παίρνοντας 
γιά παράδειγμα ένα πρόσφατο βιβλίο τοΟ Πάουλ Φέχτερ, οί μέθοδοι τών 

έθνικιστών, πάνω στή λογοτεχνική κριτική. Μέ δυό λόγια, ή μέχρι τότε 
συμπεριφορά αύτών τών άκαδημαϊκών, δέν είχε καμιά σχέση μέ τήν 

άπομόνωση σ' ένα χρυσελεφάντινο πύργο.
Βέβαια ή ' Ακαδημία περιελάμβανε έπΙσης καί όπαδούς τοΟ έθνικο- 

σοσιαλισμοΟ, μέ έκπρόσωπό τους τό γενικό πρόεδρο τών τμημάτων, 
μουσικοσυνθέτη Μάξ φόν ΣΙλλινγκς. Αλλά στά μάτια τών ναζί, τό 

φιλολογικό τμήμα άποτελοΰσε τήν πιστή άντανάκλαση τοΟ πνεύματος 

τής Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης. 'Αλλωστε σ' αύτήν δφειλε καί τήν 

άνάπτυξή τ ο υ .' Ο  ναζισμός δέν διέθετε καμιά σταθερή βάση σ' αύτό τό 

τμήμα. Μάλιστα τούς άπασχολοΟσε άκόμα περισσότερο, έπειδή άπό τό 
1930, προεδρευόταν άπό τόν Χάϊνριχ Μάν, ζηλωτή μιάς δημοκρατίας 

άλά γαλλικά.

'Ο τα ν στίς 5 ΦεβρουαρΙου 1933, ό Χάϊνριχ Μάν μαζί μέ τή 

ζωγράφο Κέτε Κόλλβιτς ύπέγραψαν ένα μανκρέστο πού ζητούσε τό 

σχηματισμό ένός ένιαίου άρκπεροΟ μετώπου ένάντια στό ναζισμό, οί 
ναζί βρήκαν τήν άφορμή πού περίμεναν. Τό  κείμενο αύτής τής έκκλησης 

τοιχοκολλήθηκε στό Βερολίνο κατά τήν προεκλογική έκστρατεΐα γιάτίς 

έκλογές τοΟ Μαρτίου. Τά  άντίποινα δέν άργησαν. ' Ο  Ρούστ ζήτησε τήν 

παραίτηση τών δυό άκαδημαϊκών. Στήν περίπτωση πού θ ' άρνιόνταν, ή 
' Ακαδημία θά διαλυόταν. Γιά νά δικιολογήσει αύτή τήν άπόφαση, ό 

ύπουργός Ισχυρίστηκε πώς ή ’ Ακαδημία δφειλε νάναι άπολπική, καθώς 
τό όριζε ό κανονισμός τ η ς . ' Υπογράφοντας λοιπόν μιά δημόσια δήλωση, 

ό Χάϊνριχ Μάν καί ή Κέτε Κόλλβπς, είχαν σύμφωνα μέ τόν Ρούστ 

έκθέσει όλώκληρη τήν ’ Ακαδημία.' Ο  συλλογισμός αύτός αήκωνε πολλή 

συζήτηση άλλά ot Χάϊνριχ Μάν καί Κέτε Κόλλβιτς μή θέλοντας νά 

δημιουργήσουν προβλήματα στούς συναδέλφους τους, προτίμησαν νά 

παραιτηθούν. Αύτή ή μεταμφιεσμένη άποπομπή, τούς κοινοποιήθηκε 

στίς 15 ΦεβρουαρΙου, άπό τόν πρόεδρο Μάξ φόν ΣΙλλινγκς. Από 

άλληλεγγύη, ό Βερολινέζος άρχπέκτονας Μάρτιν Βάγκνερ άποφάσισε 

κι αύτός νά έγκσταλείψει οίκειοθελώς τήν ’ Ακαδημία.

Χτυπώντας δυό τόσο διακεκριμένα μέλη, οί ναζί σκόπευαν νά 
δημιουργήσουν μιά κρίση. Στήν έπιθεώρηαή του Deutsches Volkstum , ό 

ΒΙλχελμ Στάπελ άφησε νά διαφανοΟν οί προθέσεις τους, γράφοντας πώς
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ή ήθική άναγκαιότητα έπέβαλλε τήν παραίτηση δλων των Ακαδημαϊκών 
πού έφεραν τόν Χάϊνριχ Μάν στό άξίωμα τού προέδρου τοΟ φιλολογικού 

τμήματος. Κατά τό διάστημα τοϋ Φεβρουάριου, δλος ό τύπος έκτός άπό 

έλάχιστες έξαιρέσεις, δυσφήμιζε κι έσερνε στή λάσπη τ ' όνομα τοϋ 
Χαϊνριχ Μάν. Αλλά έπειδή ή κρίση δέν έρχόταν άπό τό Ιδιο τό 
έσωτερικό τής ' Ακαδημίας, οί ναζί πέρασαν στήν έπΙθεσή προχωρώντας 

αύταρχικά στήν άναδιοργάνωσή της.
' Ο  Γκόττφριντ Μπέν, πού δυό χρόνια νωρίτερα είχε πλέξει τό 

έγκώμιο τού Χάϊνριχ Μάν μέ τήν εύκαιρία τής έξηκοστής έπετείου τών 
γενεθλίων του, πρόσφερε τή βοήθειά του στόν ύπουργό Ρούστ και 

παρουσιάστηκε σάν ύπεύθυνος τής καινούριας γραμμής. Σ ' δλα τά μέλη 

τοϋ λογοτεχνικού τμήματος, στάλθηκε μιά έπιστολή μ' ένα έρωτηματο- 
λόγιο Έπ ρεπ ε ν ' άπαντήσουνμ' ένα ναι ή ένα δχι,άν ήταν πρόθυμοι νά 

συμμετάσχουν μαζί μέ τήν ' Ακαδημία, στό καινούριο πολπκπικό της 

έργο, πράγμα πού άπέκλειε φυσικά, έτσι καθόριζε τό γράμμα, όποιαδή- 
ποτε άνάμιξη στίς κυβερνητικές ύποθέσεις. Οί Τόμας Μάν, "Αλφρεντ 

Ντέμπλιν καί Ρικάρντα Χούχ, μή θέλοντας ν ' άπαντήσουν καταφατικά, 

άποχώρησαν μέ τή σειρά τους άπό τήν ' Ακαδημία. Στό μεταξύ άποφασί- 
στηκε ή άποπομπή δλων τών στοιχείων πού είχαν έβραϊκή ρίζα, ή άπλώς 

δήλωναν ειρηνιστές ' Ανάμεσα σ ' αύτά τά καινούργια θύματα συγκατα
λέγονται οί Φράντς Βέρφελ, Λέοναρντ Φράνκ, Φρίτς ψόν Ούνρουχ, 
Γιάκομπ Βάσσερμαν.

Τελικά, άφού δέν έκπροσωποΟσε τίποτα πιά τό λογοτεχνικό τμήμα 

τής Ακαδημίας διαλύθηκε καί άνασυστάθηκε όλόκληρο. Τό  Μάιο τοϋ 

1933, άπέκτησε νέα μέλη, μέτριους ή μικρούς συγγραφείς ώς έπί τό 
πλεϊστον, όπως τούς: Χάνς Καρόσσα, Πάουλ Έ ρ νσ τ, Βίλχελμ Σάϊφερ, 

Έ μ ιλ  Στράους, Βίλλ Φέσπερ, καί Έ ρ β ιν  Γκοϋΐντο Κολμπενέγιερ.

’ Εν τούτοις διατηρήθηκε ό θεσμός τής άποδοχής στήν ’ Ακαδημία, 

ύστερα άπό έπιλογή τής συνέλευσης. Αύτό ήταν μονάχα μιά πρόσοψη. 

Ύ σ τερ α  άπό διαπραγματεύσεις μέ τίς υπηρεσίες τού ύπουργού Ρούστ 
έγινε δεκτός ένας κατάλογος έκλέξιμων. Πάνω σ ' αύτόν κλήθηκαν νά 
έκφράσουν τή γνώμη τους οί λίγοι έναπομείναντες άκαδημαϊκσί. Απ' 

αύτόν τόν προκατασκευασμένο κατάλογο, ό μόνος πού άπορρίφτηκε, 

ήταν ό ρατσιστής δραματικός συγγραφέας ' O t t o  Έ ρ λε ρ . Αύτοί πού 

πήραν μέρος στήν ψηφοφορία δέν άγνοοϋσαν πώς τόν ύποστήριζαν 

σημαντικά πρόσωπα. Δέν είχαν δμως διαβάσει τό έργο του καί στή
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φροντίδα τους νά προχωρήσουν γρήγορα στή δουλειά τους, ισχυρίστη

καν πώς δέν είχαν τόν καιρό νά τό μελετήσουν έμπερκττατωμένα. Ό λ ο ι  
οί άλλοι βαλτοί ύποψήφιοι, έξελέγησαν παμψηφεί. Τόν ’ Οκτώβριο τοϋ 

1933 έγινε καί μιά συμπληρωματική άποδοχή. Έ τ σ ι μπήκαν στήν 
Ακαδημία οί Χέρμαν Κλαούντιους, Γκούσταβ Φρένσεν καί Χάϊνριχ 

Λέρς. Τήν Ιδια έποχή έγινε καί μιά πρόταση στόν "Ερνστ Γιοϋνγκερ. 

'Εκείνος όμως άρνήθηκε ευγενικά. Ά π ό  τό 1914, ή Ιδια ή φύση τών 

γραπτών του, τόν έκανε νά νιώθει πώς βρίσκεται σέ μιά κατάσταση 

γενικής έπιστράτευσης, όπως άκριβώς ένας στρατιώτης καί δέν έπιθυ- 
μούσε καθόλου νά ύποταχθεΐ σέ υποχρεώσεις πού θά τοΟ έδιναν τήν 
έντύπωση πώς μπήκε στό μουσείο. Σ ' ένα γράμμα του πρός τόν Βέρνερ 

Μπόϋμελμπουργκ δηλώνει πώς στό έξής, παρ' όλες τίς κάποιες 

δυσχέρειες, σάν τήν πρόσφατη έρευνα πού διενεργήθηκε στό σπίτι του, 

είναι πρόθυμος νά συνεργαστεί θετικά μέ τό καινούριο Κράτος
Ό  Στέφαν Γκεόργκε δέχτηκε έπίσης μιά παρόμοια πρόταση. Τόν 

σκέφτηκαν μάλιστα γιά πρόεδρο. Πράγματι τόν θεωροΟσαν σάν έναν άπό 

τούς διακεκριμένους άπόστολους τοΟ ναζισμού. 'Επί πλέον ό Γκαϊ- 

μπελς είχε καθηγητή στό Πανεπιστήμιο τόν Φρήντριχ Γιςοϋντολφ πού 

άνήκε στό στενό κύκλο τοΟ ποιητή κι ήταν ένας άπό τούς φλογερότε- 

ρους σχολιαστές τών έργων του. Ό λ α  λοιπόν έδειχναν, πώς ό Στέφαν 

Γκεόργκε θά δεχόταν, κι έτσι ή προσωπική του άκτινοβολία θ ' άν- 

τανακλοΟσε πάνω στήν Ακαδημία καί στήν έθνικοσοοολιστική πο

λιτική. Ορισμένα ποιήματά του πού γράφτηκαν πρίν άπό τό 1933, 

είχαν δημιουργήσει μιά σύγχυση σχετικά μέ τό ποιές ήταν οί καθαρά 
πνευματικές έπιδιώξεις του: άφηναν νά δκκραίνεται μιά διφορούμενη 

έκκληση γιά έκδίκηση καί τρομοκρατία, μιά άπολογητική τοΟ πολέμου καί 
τών άρσενικών άρετών, ή άναμονή ένός Μεσσία πού θά έσωζε τή 

Γερμανία...Τό 1928, στή συλλογή του πού έφερνε τόν τόοο προφητικό 

τίτλο, Τό Νέο ΡάΙχ, υμνούσε τόν έρχομό ένός διδάσκαλου πού θάταν 
άληθινός διδάσκαλος καί μιάς τάξης πού θάταν πραγματικά τάξη.

' Αλλά ό Στέφαν Γκεόργκε, τυλιγμένος μέσα σέ μιά άριστοκρατική 

μοναξιά, κράτησε σέ άπόσταση τό ναζισμό καί τό χυδαίο όχλο του. ' Από 

τό 1920 άλλωστε δέν καταδέχτηκε νά ξεστομίσει ούτε μιά λέξη ύπέρ 

τους. Ό  άντισημιτισμός τους καί ή προσήλωσή τους σ ’ έναν αισχρό 
πρωσσισμό, τόν άπωθοϋσαν. Μάταια ό Γ καϊμπελς έξυμνοΟσε δημόσια 

τήν άξΙα του, στέλνοντάς του στήν έξηκοστή πέμπτη έπέτειο τών γενε ·
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θλίων του ένα τηλεγράφημα önou χαιρετούσε στό πρόσωπό του τόν καλό 

Γερμανό και τόν όραματιστή ποιητή, τόν προάγγελο τοϋ Γ ' Ράιχ Ό  
Στέφαν Γκεόργκε κλείστηκε σέ μιά περιφρονητική σιωπή. ' Ανοιχτά δέν 

έκανε καμιά έπίκριση. Γιά ν ' άποφύγει τό διακοσμητικό ρόλο πού τοΟ 
πρόσφεραν οί ναζί, προτίμησε νά μεταναστεύσει στήν 1 Ελβετία Πέθανε 

κοντά στό Λοκάρνο τό Δεκέμβρη τοΟ 1933.
Οί ύπόλοιπες όργανώσεις συγγραφέων άντιμετώπισαν περίπου τά 

Ιδια προβλήματα μέ τήν Πρωσσική ' Ακαδημία Τεχνών. * Ετσι έγινε καί μέ 

τή Γερμανική * Ενωση τών άνθρώπων τών γραμμάτων. ' Ανάλογα μέ τίς 
έπιθέσεις πού γίνονταν ένάντια στήν έλευθερία τής έκφρασης, ή ένωση 

αύτή γιά μερικά χρόνια ύπήρξε πολύ δραστήρια. Οί περισσότεροι 

άριστεροί συγγραφείς ήταν μέλη της. Οί βερολινέζοι άντιπρόσωποί της 
άγωνίζονταν άπό τό 1931, δντας σέ διάσταση μέ τά τμήματα τών 

έπαρχιών, νά κάνουν τόν κόσμο νά συνειδητοποιήσει ης δυσκολίες πού 

άντιμετώπιζαν οί λογοτέχνες. Σάν όπαδοί τοϋ άντκρασιστικοΟ μετώπου 

στίς 7 Φεβρουάριου 1933 δημοσίευσαν ένα φυλλάδιο πού έξηγοϋσε πώς 
οί συγγραφείς έπρεπε νά μποΟν άμέσως στή μάχη, είδάλλως κινδύνευαν 

νά πεθάνουν άπό τήν πείνα, ή νά άποκτηνωθούν ήθικά.

’ Αλλά ό άνασταλτικός μηχανισμός βρισκόταν ήδη στή θέση του. Στίς 
10 Μαρτίου - σέ μιά συνέλευση τής διευθύνουσας έπιτροπής τής 

" Ενωσης οί ναζιστές συγγραφείς ύποχρέωσαν τούς άντιπάλους τους νά 

παραιτηθούν. Ό  ναζί Μαντάου-Σαντίλα άναψέρει πώς στήν άρχή 

άπέκλεισαν όλους τούς γνωστούς κομμουνιστές. Ύ σ τερ α  συγκροτήθη- 

καν έππροπές πού άνέλαβαν τίς καινούργιες έγγραφές καίτόναύστηρό 
έλεγχο τών καταλόγων τών μελών. Στίς έπόμενες δεκαπέντε μέρες ή 

κάθαρση συμπληρώθηκε Ό λ ο ι  ögoi ήταν γνωστοί γιά τά άντεθνικιστικά 

τους αισθήματα καθώς ια δσοι έδειχναν πώς δέν θά συμμορφωνόντου

σαν μέ τό καθεστώς τής νέας Γερμανίας, διαγράφτηκαν. 'Ορισμένοι 

συγγραφείς πού δήλωνανάπολιτικοί, κατέλαβαν ύπεύθυνες θέσεις. Στίς 
8 Mdtou έγινε παμψηφεί δεκτό τό καινούργιο καταστατικό: ‘ Η ένωση τών 
άνθρώπων τών γραμμάτων έπαψε πιά νάναι συνδικάτο, κι έγινε μιά άπλή 

έπαγγελματική όργάνωση. Καί στίς 12 ’ Ιουνίου πήρε μιά άλλη όνομασία. 

'  Εγινε ή '  Ενωση τών γερμανών συγγραφέων τοΟ Ρά{χ. Μέ πρόεδρο τόν 

Γκαίτς Ό τ τ ο  Στόφρεγκεν ένα παλιό μέλος τών ' Ελεύθερων Σωμάτων, 

κάλυψε σχεδόν δλες τίς ύπάρχουσες λογοτεχνικές όμάδες.
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Τ Ο  ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ  Π ΡΟ Π ΑΓΑΝ ΔΑΣ

Αύτά τά μέτρα γίνονται κατανοητά μονάχα μέσα στά πλαίσια τής 

γενικής άτμόσφαιρας τών πρώτων μηνών τού 1933. ' Ιδιαίτερα μάλιστα 

πρέπει νά λάβουμε ύπόψη μας καί τήν Ιδρυση ένός ύπουργείου έντελώς 
καινούριου είδους, άπό τόν Χίτλερ: Τ  ό ύπουργεϊο γιά τή λαϊκή Πληροφό
ρηση καί Προπαγάνδα. ' Ιδρύθηκε έπίσημα στίς 13 Μαρτίου 1933. ' Αλλά 

ή ιδέα είχε ήδη συλληφθει άπό τίς άρχές Φεβρουάριου. 'Υπουργός 

διορίστηκε ό Γκαΐμπελς. Έ τ σ ι έφτασε σέ μιά θέση άντάξια τών 

φιλοδοξιών καί τών ραδιουργιών του. Κατά τό δεύτερο δεκαπενθήμερο 

τού Μαρτίου όλόκληρη ή Γερμανία κατακλύστηκε άπό παράφορες 

έ «δηλώσεις συλλογικού ένθουσιαομοϋ, έ «δηλώσεις τέλεια όργανωμέ- 

νες, μέ τήν Ιδια πάντα σκηνοθεσία: στίς πόλεις άλλαξαν τά όνόματα τών 

όδών κι έγιναν λαμπαδηφορίες μέ φανφάρες καί παρελάσεις τών 

Ταγμάτων Εφόδου. Ή  ψυχολογική έντύπωση ήταν τεράστια. Τότε. 
πολλοί Γερμανοί προσχώρησαν αύθόρμητα στούς ναζί, είτε άπό όππορ- 

τουνισμό είτε άπό φόβο. Αύτό άκριβώς έπεδίωκε καί ό Γκαΐμπελς, πού 

στίς 16 Μαρτίου 1933 αιτιολόγησε τήν Βρύση τού ύπουργείου του μέ τό 

έπιχείρημα πώς ήταν άπόλυτη άνάγκη νά έξασκηθεΐ μιά έπιρροή πάνω 
στίς μάζες έτσι πού νά προετοιμαστούν γιά τά μεγάλα έθνικά έργα καί νά 

καλλιεργηθεί ό δρόμος γιά μιά πνευματική έπανάσταση.

Μιά καί τό ύπουργεϊο αύτό, ήταν τό πρώτο έπίσημο όργανο τών ναζί, 
ύστερα άπό τήν άνοδο τού Χίτλερ στήν έξουσϊα, θέλησαν νά άνταποκρί- 

νεται άπόλυτα στήν έθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεωρία. ' Αφού κάλυπτε 

δλους τούς τομείς τής διανόησης θεωρήθηκε σάν ένα όργανο όλοκλη- 

ρωτισμού. ' Η κατάκτηση τοϋ Κράτους άπαιτοϋσε πιά μιά άλλου τύπου 

ιδεολογική μάχη: δέν ύττήρχε θέμα Ανταγωνισμού, άλλά υποταγής. Τό  

διάταγμα πού ύπέγραψε ό Χίτλερ μόλις στίς 30 ' Ιουνίου 1933, άναθέτει 
ειδικά στόν Γκαΐμπελς ότιδήποτε σχετίζεται μέ τήν πνευματική δράση 

μέσα στό έθνος.
Τ  ό άποτέλεσμα ήταν νά δημιουργηθεΐ μιά σύγκρουση άρμοδιοτήτων 

πού λίγο πολύ κράτησε σ' δλη τή διάρκεια τού Γ ' Ράιχ. Πράγματι, άπό τίς 
8 Μαρτίου ό Γ  καΐμπελς σημειώνει στό ήμερολόγιό του, πώς σκοπεύει νά 

όργανώσει τό ύπουργεϊο του σέ πέντε τομείς, πού θ - άσχολοϋνται 
Αντίστοιχα μέ τή ραδιοφωνία, τόν τύπο, τόν κινηματογράφο, τό θέατρο 

καί τό γενικό προσανατολισμό τής προπαγάνδας. Οί δραστηριότητες δ-
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μως αύτές ύπάγονταν σέ ήδη ύπάρχουσες υπηρεσίες. Έπ ρεπ ε λοιπόν 
λίγο-λίγο, νά παζαρεύει μαζί τους. Έ τ σ ι άνέλαβε τή λογοτεχνική, καλλι
τεχνική καί ραδιοφωνική λογοκρισία πού μέχρι τότε άνήκε στήν άρμοδιό- 

τητα τοΟ ύπουργείου ' Εσωτερικών. Τό  Ιδιο έγινε καί μέ τήν ύπηρεσία 

πληροφόρησης τών ξένων χωρών πού άνήκε στό ύπουργείο ' Εξωτερι

κών. '  Οσο γιά τό ύπουργείο τών Ταχυδρομείων αύτό έχασε τό μονοπώλιο 
τών τουριστικών δημοσιευμάτων, ένώ τό ύπουργείο Οικονομίας έχασε 

τίς οικονομικές έκδόσεις. Έ τ σ ι όλα τά μέσα πού μπόροΟν νά διαμορφώ
σουν τή νοοτροπία τοΟ kcmvoü, βρέθηκαν στή διάθεση τοΟ Γκαϊμπελς. 

' Από δώ καί πέρα είχε τή δυνατότητα νά διαλέγει γιά λογαριασμό τών 

Γερμανών, αύτό πού έπρεπε νά ξέρουν, νά διαβάζουν καί νά σκέφτονται.
Στις 19 Μαρτίου 1933, έβαλε έπικεφαλής τής ραδιοφωνίας τόν 

Ό ϋ γ κ ε ν  Χανταμόβοκυ πού ύπήρξε έπί χρόνια στενός συνεργάτης του 

στόν τομέα τής προπαγάνδας τοΟ ναζισπκοΟ κόμματος. ' Η θεωρία αύ- 
τοΟ τοΟ έπαγγελματία τοΟ ψυχολογικού πολέμου, ήταν άπλή: έπρεπε νά 

γίνει ένας συνδυασμός τής βίαιης μαζικής καταπίεσης μέ μιάν άσφαλτη 

ιδεολογική πίεση. ' Η τρομοκρατία πού έφαρμόστηκε πάνω σ' όλους ό

σους θεωρήθηκαν έχθροί τού ναζισμού, συνοδευόταν πάντα κι άπό ένα 
λεκτικό δηλητήριο πού έξηγοϋσε τή σωστή γραμμή τής ναζιστικής πολι

τικής . Στίς 23 Μαρτίου ή συνεδρίαση κατά τήν όποια τό Κοινοβούλιο άνέ- 

θεσε όλες τίς έξουσίες στόν Χίτλερ, άναμεταδόθηκε μέ μιά άνευ προη
γουμένου μεγαλοπρέπεια. Στίς 20 ' Απριλίου, όλόκληρο τό ραδιοφωνικό 

πρόγραμμα ήταν άφιερωμένο στά γενέθλια τού Φύρερ. Καί στήν Πρωτο

μαγιά τού 1933 μπήκαν σ ' ένέργεια τά πιό ύπουλα δημαγωγικά τεχνάσμα
τα πρός τιμήν τής Γ  ιορτής τής ' Εργασίας, πού έπινόησε ό Γ καϊμπελς γιά 
νά άφοπλίσει τό έργατικό κίνημα.

Είχε σημειωθεί μιά στροφή: τά συγκεχυμένα κι άσυντόνιστα μέτρα, 

τά διαδέχτηκε μιά πραγματική μεταρρύθμιση όλης τής πολιτιστικής ζωής 

τής Γερμανίας. Στ ' όνομα τής έθνικής κοινότητας καί τής γερμανικής 

φυλής, έπιβλήθηκαν νέα κριτήρια πού θά βοηθοΟσαν στήν ώ να γέννηση 

μιάς τέχνης γνήσια γερμανικής. Στίς 27 Μαρτίου 1933 ό πρωθυπουργός 

τοϋ Κράτους τής " Εσσης Φέρντιναντ Βέρνερ έδωσε τήν κατευθυντήρια 

γραμμή, οί συγγραφείς καί οί δημοσιογράφοι όφειλαν νά ύπακοΟνε σέ 
δέκα παραγγέλματα. Έ ν α  άπό αύτά όριζε πώς έκεϊνος πού δέν είχε 

πάνω στό γραφείό τό βιβλίο « ' Ο  Αγών μου», άθετοϋσε τά καθήκοντά 

του πρός τό λαό καί πρός τό έπάγγελμά του. ' Ο  Ιδιος ό Γ καϊμπελς στίς
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άρχές MdTou τού 1933 σέ μιά συγκέντρωση δπου είχαν κληθεί προσωπι

κότητες τοϋ θεάτρου καί τοϋ κινηματογράφου διευκρίνισε πώς ή πολιτι
κή του έπεδίωκε τήν άποβολή τοϋ διεθνισμού άπό τήν τέχνη, τήν έξου- 

δετέρωση τών έβραίων πού ήταν οί πράκτορες αύτοϋ τοϋ διεθνισμού καί 
τήν άναγωγή τοϋ έθνικισμοϋ σέ μεγάλη κατευθυντήρια ιδέα τής πολιτι
στικής ζωής

‘ Οταν διώχτηκαν διάσημοι έβραϊοι σάν τόν Μάξ Ράϊνχαρτ, τόν 

Μπροϋνο Βάλτερ καί τόν 'Ο ττο  Κλέμπερερ πού είχαν προσφέρει πολλά 

στήν καλλιτεχνική φήμη τής Γερμανίας, άκούστηκαν μερικές διαμαρτυ

ρίες πού πνίγηκαν πολύ γρήγορα. ' Ο  διευθυντής όρχήστρας Βίλχελμ 

Φούρτβαινγκλερ σ ' ένα γράμμα πού έστειλε στόν Γ καΐμπελς στίς άρχές 

Απριλίου 1933, προσπάθησε φέρνοντας σάν άποκλειστικό έπιχείρημα 
τό συμφέρον τής μουσικής καί τόν κίνδυνο πού διέτρεχε ν' άπογυμνωθεί 

άπό τά καλύτερα στοιχεία της, νά πετύχει νά δοθεί χάρη στούς πιό 
διάσημους καί πιό προικισμένους καλλπέχνες. Πρότεινε νά χαραχτεί μιά 

καί μοναδική διαχωριστική γραμμή, έκείνη πού χωρίζει τήν τέχνη άπό τήν 

μπακατέλλα. ' Ο  ύπουργός Προπαγάνδας τοϋ άπάντησε πώς άπό δώ καί 

πέρα ήταν άπαράδεκτο νά ΘεωροΟν τήν τέχνη σάν κάτι τό άπόλυτο, δπως 

γινόταν στά χρόνια τής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Πώς μιά τέχνη ήταν 
καλή μονάχα δταν συνδεόταν μέ τό λαό χάρη τοϋ όποιου καί έχει 

δημιουργηθεί. Πρόσθεσε άκόμα πώς ή πολιτιστική ζωή τής Γερμανίας 
είχε χάσει τό δρόμο της μέσα σ ' ένα στείρο πειραματισμό, ξένο πρός τίς 

λαϊκές καταβολές καί πρώτ' άπ' δλα έπρεπε νά δοθοΟν δυνατότητες 

έκφρασης στούς άληθινούς γερμανούς καλλπέχνες πού είχαν καταδι

καστεί σέ σιωπή άπό τό 1919.
Έ τ σ ι ή μετάβαση άπό τούς θεσμούς τής Δημοκρατίας τής Βαϊμά- 

ρης στούς θεσμούς τοϋ Γ ' Ράιχ σημειώνεται πολύ φανερά. Τ  ό μόνο πού 

έλλειπε άπό τό καινούριο ύπουργεϊο ήταν ένα μεγαλόπρεπο συμβάν πού 
θά διασφάλιζε τήν άκτινοβολία του Τό  άπόκτησε μέ τό όλοκαύτωμα τών 

βιβλίων στίς 10 ΜαΤου 1933. Κατά τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοϋ 

Μαρτίου τό ύπουργεϊο έκπόνησε συστηματικά τίς σχετικές προπαρα

σκευαστικές όδηγίες. Πρώτα συντάχτηκαν οί μαϋρες λίστες. Τή  δουλειά 

αύτή τήν έκαναν ο) άρμόδιοι ύπάλληλοι τοϋ ' Επιμελητηρίου τών βιβλιο
θηκών. Κατόπιν οί λίστες αύτές διαβιβάστηκαν στή Λίγκα τοϋ ' Αγώνα γιά 

τή γερμανική κουλτούρα, γιά νά τίς συμπληρώσει. Καί τελικά διανεμήθη
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καν στίς φοιτητικές ένώσεις δλων τών άνώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμά

των
' Αρκετοί λόγοι πού άπαιτοϋσαν μιά κάθαρση τής έθνικής κουλτού

ρας, λόγοι πού ό Λαϊκός Παρατηρητής τούς άναδημοσίευε έπίμονα άπό 

μερικά χρόνια ήδη, άφηναν νά προβλεφτεϊ μιά συνταρακτική πράξη 
τέτοιου είδους. Πιό πρόσφατα άκόμα, τά σχετικά προμηνύματα είχαν 

πληθύνει. Στίς 3 Φεβρουάριου, ό Βίλχελμ Βάϊς, άπαριθμώντας ήδη τούς 

συγγραφείς πού έπρεπε νά έξαφανιστούν, ωρυόταν ένάντια στήν 

ψεύτικη λογοτεχνία τής πρωτοπορειας πού είχε μεταβάλει τή γερμανι

κή πατρίδα σέ «μιά θορυβώδη ρωμαϊκή άγορά όλων τών προδοτών τής 
χώρας καί τού στρατού» Δυό μήνες άργότερα ή Λίγκα τοϋ ' Αγώνα, 

έκανε έκκληση γιά κάθαρση τών βιβλιοθηκών άπό τό «ίουδαιο-άσιατικό 
δηλητήριο» καί ό Χάνς Σέμ άτκχράσισε άμέσως νά βάλει σέ πράξη αύτό 

τό παράγγελμα στή Βαυαρία όπου εϊχε γίνει ύπουργός θρησκευμάτων.

' Η πυρετική δραστηριότητα τής Λίγκας τού ’ Αγώνα έκδηλώθηκε 
θεαματικά στόν τομέα τής ζωγραφικής. Στήν Καρλσρούη πήρε τήν 
πρωτοβουλία νά διοργανώσει μιάν έκθεση, « ' Η τέχνη πού ύποστήριζε ή 

κυβέρνηση άπό τό 1918 ώς τό 1933» πού λειτούργησε σάν μιά 

χιονοστοιβάδα. Σ ' αυτήν έκτέθηκαν χαρακτηριστικοί πίνακες τού «καλλι

τεχνικού μπολσεβικισμού». Πάνω σέ κάθε πίνακα ήταν κολλημένη ή τιμή 

πού πλήρωσε τό μουσείο γιά τήν άγορά του, έτσι πού ό έπισκέπτης 

σχημάτιζε τήν έντύπωση πώς κατά τή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης, τό 

δημόσιο ταμείο έξανεμίστηκε γιά τήν άγορά βρώμικων, πορνογραφικών ή 

χωρίς κανένα νόημα έργων. Σέ άντίθεση μ' αύτήν, άπό τόν ' Απρίλιο τού 

1933 διοργανώθηκαν περιοδεύουσες έκθέσεις γιά νά διαφημίσουν τή 
λεγάμενη γνήσια γερμανική ζωγραφική ' Ανάμεσα στά μέλη τής Γέφυ- 
ρας* ή τού Γαλάζιου Καβαλλόρη* καί στούς Χάνς Τόμα, Βόλφ Βίλλριχ, 

"Αντολφ Ζήγκλερ, άνάμεσα στίς «άποσυνθεμένες» φόρμες τού Καντίν- 
σκυ, τού Κλέε ή τού Φράντς Μάρκ καί τή «σοβαρότητα τής γερμανικής 
φύσης», τό κοινό έκαλεϊτο νά διαπιστώσει τήν άναμφίσβήτητη άνωτερό- 

τητα τών πιστών στό γερμανικό πνεύμα ζωγράφων.

* Εξπρεαονιστικές όμάδες
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Ο Γ ΚΑΪΜΠΕΛΣ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ

ΓιατΙ όμως, άντί νά στηριχτοΟν στούς φοιτητές, δέν άνέθεσαν τήν 

έτοιμασία τής περίφημης 10ης Mdtou 1933 στή Λίγκα τοΟ ’ Αγώνα, πού 
είχε άρχίσει τόσο καλά μέ τήν καλλττεχνική κάθαρση, Αύτό όφείλεται 

στήν τακτική τοΟ Γ καϊμπελς τή βασισμένη πάνω στήν άντίθεσή του μέ τόν 

Ρόζενμπεργκ. ' Εκείνος είχε μείνει στούς άγώνες πού άφοροΟσαν ειδικά 

τή λειτουργία τοΟ ναζιστικοΟ κόμματος, καί διαμέσου τών όργανώσεών 

του προσπαθούσε νά έξασφαλίσει έναν κυριαρχικό ρόλο στήν έθνική ζωή 
τοΟ τόπου, άνεξάρτητα άπό τις δομές τοΟ Κράτους. Αντίθετα ό 

Γ καϊμπελς έπεδίωκε τήν κατάχτηση τοΟ Κράτους μέσα στό όποιο όφειλε 
νά ένσωματωθεϊ καί τό κόμμα. Στήν ύπηρεσία αύτής τής στρατηγικής 

ένέτασσε καί τήν κουλτούρα ' Από δώ λοιπόν άρχιζε ή σύγκρουσή του μέ 

τόν Ρόζενμπεργκ πού προσπαθούσε νά δώσει στή Λίγκα τοΟ ’ Αγώνα τήν 

άρχηγία τού κινήματος τής πνευματικής άνανέωσης
Καί πράγματι ό Ρόζενμπεργκ άναγκάστηκε νά ύπερασπιστεί τόν 

ήγετικό του ρόλο όταν ένιωσε νά τόν περιορίζουν.
Μέ τήν άνοδο τού Χίτλερ στήν καγγελλαρία δέν κέρδισε καμιά 

σημαντική κρατική θέση. ' Απλώς όνομάστηκε ύπεύθυνος τής έξωτερι- 

κής πολιτικής τού ναζιστικοΟ κόμματος, θέση ουσιαστικά άσήμαντη, μιά 

καί ύπήρχε ό ύπουργός Εξωτερικών. ‘ Η μόνη έξουσία πού τοΟ 

παραχωρήθηκε ύστερα άπό έντολή τού Ρούντολφ Έ ς  τόν ' Απρίλιο τοΟ
1933, ήταν νά συνενώσει δλες τις καθαρά ναζκπικές πολιτιστικές 

όργανώσεις, άρχίζοντας άπό τή Λίγκα τού ' Αγώνα. Δέν είχε τό δικαίωμα 

νά έπέμβει σέ καμιά άλλη κατηγορία άπό τίς όργανώσεις πού ύπήρχαν, 
καί ή Ιδια ή Λίγκα τοΟ ' Αγώνα, δέν είχε άκόμα άνα γνωριστεί σάν έπίσημος 

έκπρόσωπος τού ναζιστικοΟ κόμματος: ή σχετική άπόφαση πάρθηκε 

μόλις κατά τά τέλη Mdtou 1933 κι ύστερα άπό πολλές αιτήσεις.
Έ χ ε ι ειπωθεί πώς ό Ρόζενμπεργκ περιορίστηκε μέσα σέ τόσο 

αύστηρά καθορισμένα πλαίσια, έξαιτίας τής άσυνεπούς διαγωγής του, 

τής έλλειψης ένημέρωσης καί τής άδιαφορϊας πού έδειξε άπέναντι 
στήν πολιτιστική πολιτική τής κυβέρνησης Φρίκ στή θουριγγία. Τό  

γεγονός είναι πώς στίς 31 Δεκεμβρίου 1930, ό Χίτλερ διορίζει έναν 

άσημο άγωνιστή τόν Χάννο Κόνοπατ ύπεύθυνο ένός τομέα τοΟ κόμματος 

πού άσχολεϊτο μέ τά θέματα τής ψυχής καί τής κουλτούρας. Ό  

Ρόζενμπεργκ είχε παραμεριστεί φανερά. Τήν έποχή έ κείνη στό πρόσω-
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πό του άμφισβητεϊτο ή Λίγκα τοΟ ' Αγώνα καί ή τάση της γιά έπικράτηση.

1Η κατάσταση αύτή άλλαξε άπό καθαρά έξωτερικές συνθήκες: ό τομέας 
πού άναφέραμε άποδυναμώθηκε καί χάθηκε ύστερα άπό διάφορα 
προβλήματα πού άντιμετώπισε ό Κόνοπατ στήν ιδιωτική του ζωή

1 Από τόν ' Ιανουάριο λοιπόν τοϋ 1933 ό Ρόζενμπεργκ συνωμοτεί γιά 

νά τοϋ δοθεί κάποια έξουσια πού πιστεύει πώς τοϋ άξίζει καί πού 

άρνούνται έπίμονα νά τοϋ τήν παραχωρήσουν Προσπαθεί νά δημιουργή

σει μιά θέση ισχύος. ' Η στρατηγική του άποβλέπει στή συνένωση τών 
πολιτιστικών όργανώσεων πού έλέγχονται άπό τούς ναζί, έτσι πού νά 

πάρουν ένα μαζικό χαρακτήρα ' Επιζητεί άμεσα τή συνεργασία τών ναζί 
δικαστικών, ιατρών, έκπαιδευτικών καθώς καί τής χιτλερικής νεολαίας. 

'  Ερχεται σ ' έπαφή άκόμα καί μέ τόν Ραίμ, μέ τήν πρόθεση νά συντονίσει 

τίς πολιτιστικές δραστηριότητες τών Ταγμάτων Εφόδου. Μοιραία οί 
προθέσεις του συναγωνίζονται τήν πολιτική τοϋ Γ καΐμπελς. ' Η παλιά 

άντίζηλία τών δυό άντρών (τό 1925 στό Λαϊκό Παρατηρητή ό Ρόζενμ- 
περγκ είχε κατηγορήσει τόν Γ καΐμπελς γιά μπολσεβικική άπόκλιση) όξύν- 

θηκε άπό τόν άνταγωνισμό τών άρμοδιοτήτων τους

1Η προετοιμασία τοϋ όλοκαυτώματος τών βιβλίων στίς 10 Mdtou 

1933 είναι μιά εύκαιρία πού έκμεταλλεύτηκε ό Γκαίμπελς γιά νά 
καταπνίξει τίς διεκδικήσεις τής Λίγκας τοϋ 1 Αγώνα καί τοϋ Ρόζενμπεργκ 

πάνω στήν πολιτιστική ζωή Αύτό τό δείχνει καί ένα άλλο χαρακτηριστικό 
αύτής τής προετοιμασίας τό ύπουργεϊο Προπαγάνδας δέν στηρίχτηκε 

στή Λίγκα τών ναζί φοιτητών άλλά στίς φοιτητικές όργανώσεις. Βασιζό

μενος σ ' αύτές, ό Γ καΐμπελς άποσκοπούσε σέ μιά διπλή νίκη. Σέ πρώτη 

φάση, ύποσκέλιζε τόν Ρόζενμπεργκ Δεύτερο, έτσι βοηθοϋσε στή χειρα
γώγηση τών φοιτητικών όργανώσεων βάζοντάς τες νά συμμετάσχουν σέ 

μιά τόσο σημαντική πράξη. 'Επρεπε νά δείξουν πώς ή Γερμανία είχε 

ξεχάσει τίς διχόνοιες τοϋ παρελθόντος δέν ήταν παρά μιά καί μοναδική 

φωνή πίσω άπό τή μορφή τοϋ Φύρερ Κι αύτό θά τό πετύχαιναν μονάχα 

δν προσαρτοϋσαν τίς μαζικές όργανώσεις

' Αν ή γενική συνομοσπονδία τών φοιτητών ρίχτηκε τόσο πρόθυμα σ ' 

αύτή τήν έκστρατεία πού μηχανεύτηκε τό ύπουργεϊο Προπαγάνδας, 

αύτό δέν έγινε μόνο καί μόνο έπειδή οί φοπητικές μάζες πίστευαν 

άκράδαντα πώς οί πανεπιστημιακοί θεσμοί χρειάζονταν μιά έξυγίανση Οί 
ήγέτες τών φοιτητών πίστευαν προπάντων, πώς δν άπόδειχναν δτι 

διακατέχονταν άπό ένα ύψηλό πνεύμα ύπευθυνότητας δέν θά χρειαζό
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ταν ή άμεση προσφυγή στή Λίγκα τών ναζί φοιτητών γιά νά έπιτευχθεϊ ή 
έπιβολή τών ιδεών τού καινούργιου κράτους στά πανεπιστήμια. Έ τ σ ι 

προσπάθησαν νά προλάβουν τήν έπιθυμία τών ναζί, μέ τό σκοπό νά 

διαφυλάξουν τήν αυτονομία τών φοιτητικών όργανώσεων. ' Η συνέχεια 

τών γεγονότων άπέδειξε πώς είχαν πέσει σέ παγίδα. Οί δυό πρώτες 

έγκύκλιοι πού άνάγγειλαν τό κάψιμο τών βιβλίων, μέ τήν ήμερομηνία 6 καί 
8 ' Απριλίου 1933, προέρχονταν κατευθείαν άπό τή γενική συνομοσπον

δία φοιτητών. Πουθενά δέ γινόταν λόγος γιά μιά συνεργασία μέ τό 

ναζιστικό κόμμα ' Αλλά παίρνοντας είδηση αύτή τήν πρωτοβουλία καί 

βραχυκυκλώνοντάς την, ή Λίγκα τών ναζί φοιτητών κάλεσε δλα τά μέλη 

της, άπό τις 11 ' Απριλίου, όχι μόνο νά κινητοποιηθούν άλλά νά πάρουν 

στά χέρια τους τή διεύθυνση τών έπιχειρήσεων. Στίς 22 ' Απριλίου ό 

Λαϊκός Παρατηρητής δημοσίευε μιά άνακοίνωση δπου σημειώνονταν 

μέχρι καί οί ώρες καί τά μέρη δπου μπορούσαν ν ' άφήσουν τά βιβλία πού 

προορίζονταν γιά κάψιμο. 'Ηταν τό πρώτο στάδιο τής γενικής άπορρό- 
φησης τών φοιτητικών όργανώσεων πού θά συντελεϊτο στούς έπόμέ

νους μήνες.
Είναι άλήθεια πώς ή Γ ενική Συνομοσπονδία φοιτητών, ύπήρξε άξια 

τής τύχης της Μέσα στήν ιδεολογία της είχε περιβάλει καί τίς 

ναζιστικές άρχές. ' Η πρώτη άπό τίς έγκυκλίους της ήταν άκόμα άόριστη· 

άπλώς άνάγγειλε τήν έτοιμασία μιάς δημόσιας έκδήλωσης πού θά 

γινόταν άπό τίς 12 ' Απριλίου μέχρι τίς 10 Mdtou 1933 ' Η δεύτερη δμως 

ήταν άρκετά κατατοπιστική, μέ τό κάψιμο τών βιβλίων θά έδιναν μιάν 
άπάντηση στήν έπαίσχυντη έκστρατεία τού παγκόσμιου Ιουδαϊσμού, 

ένάντια στή Γ ερμανία. Κάθε φοιτητής δφειλε ν ' άδειάσει τήν προσωπική 

του βιβλιοθήκη άπό τά έργα πού έφερναν τό μίασμα τοϋ έβραϊκοϋ 

πνεύματος. Στίς 13 Απριλίου 1933, μέ πρωτοβουλία πάντα τής Γενικής 

Συνομοσπονδίας φοιτητών, σ ’ όλόκληρο τό Βερολίνο τοιχοκολλήθηκε 

μιά άφίσσα μέ τόν τίτλο « '  Ενάντια στό μή-γερμανικό πνεύμα». Σ ' αύτήν 

άναφέρονταν δώδεκα προτάσεις πού δικαίωναν τήν πράξη πού έπρόκει- 

το νά συντελεστεϊ.' Η έβδομη, συγκεκριμένα, ζητούσε νά θεσπιστεί μιά 
λογοκρισία γιά τά έβραϊκά έργα, ν ’ άπαγορευτεϊ στούς έβραίους 

συγγραφείς νά έκφράζονται στή Γερμανική γλώσσα καί νά έξοστρακκττεϊ 
τό μή-γερμανικό πνεύμα, άπό τίς δημόσιες βιβλιοθήκες.

Τή ν περίοδο αύτή, σημειώνεται ένα περιστατικό πού φανερώνει τήν 

άντίθεση πού ύποβόσκει άνάμεσα στόν Γ καΐμπελς καί τόν Ρόζενμπεργκ
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Στίς 6 Απριλίου 1933, ή Γενική συνομοσπονδία τών φοιτητών έστειλε 
ένα γράμμα στόν Ρόζενμπεργκ καί σέ καμιά έξη νταριά συγγραφείς δπου 

τούς άνακοίνωσε τίς προθέσεις της. ' Επειδή ή συνομοσπονδία άπέβλε- 

πε σέ μιά πλατιά δημοσιότητα (διαμέσου τοΟ ραδιοφώνου, τοΟ τύπου, 

παννώ καί προκηρύξεων) τούς ζήτησε νά συνεισφέρουν όπως μπορού
σαν στήν έπιτυχία τής έκστρατείας.' Ο  Ρόζενμπεργκ όμως δέν άπάντη- 

σε σ ' αύτό τό γράμμα καί μονάχα τέσσερις προσωπικότητες φρόντισαν 

νά στείλουν ένα κείμενο, ένώ μερικοί άπό τούς ύπόλοιπους άρκέστηκαν 
νά δκιβεβαώσουν τούς φοιτητές γιά τή συμπαράστασή τους.

ΕΝΑ Ο ΛΟ Κ Α ΥΤΩ Μ Α  ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ Τ Ο  ΝΟΗΜ Α Τ Ο Υ

Ό λ ε ς  οί έπιχειρήσεις τής 10 Mdtou 1933 είχαν μιά έντονη 

μεγαλοπρέπεια μέ τελετουργίες δανεισμένες άπό τήν παράδοση τών 

φοιτητικών όργανώσεων. Μόλις στήθηκε ή πυρά τών άπαγορευμένων 

βιβλίων, έννιά κήρυκες προχώρησαν ό ένας ύστερα άπό τόν άλλον, 
έπαναλαμβάνσντας μέ μορφή δρκου καταδικαστικές, έξαγνιστικές καί 

ήθικοπλαστικές φράσεις. Καθένα μέ τή σειρά του, τά όνόματα μεγάλων 
συγγραφέων καί στοχαστών (Μάρξ, Φρόϋντ, Χάϊνριχ Μάν) γίνονταν 

βορά τοϋ μίσους. Μέ μιά κίνηση πού σήμαινε άπό τή μιά άρνηση κι άπό τήν 

άλλη δημουργική κατάφαση, τό δημοκρατικό παρελθόν τής Δημοκρα

τίας τής Βαϊμάρης πετιόταν μακριά σ τ' όνομα μιάς άναγέννησης πού 

στήν.ούσία ήταν μιά έπιστροφή στίς αύτοκρατορικές άξιες Τά συνθήμα
τα στηρίζονταν πάνω σέ φτιαχτές καί άπόλυτες άντιθέσεις όπου οί 

λέξεις-κλειδιά, θύμιζαν τίς λέξεις πού διάνθιζαν τούς λόγους τοϋ 

Γουλιέλμου Β ':  ό έθνικισμός ένάντια στό μαρξισμό, ό σκοταδισμός 

ένάντια στήν έπιστήμη, ό ιδεαλισμός ένάντια στόν ύλισμό, ό μιλιταρισμός 
ένάντια στόν ειρηνισμό. Μέσα σ' αύτήν τήν όπισθοδρόμηση διάβαζε 

κανείς τήν άρνηση μιάς όλόκληρης κοινωνικής έξέλιξης,κι έβλεπε νά 

διαγράφεται τό πρότυπο ένός παγιωμένου, καθησυχαστικοϋ κόσμου τήν 
οικογένεια, τό Κράτος, τή γλώσσα έτσι όπως είχαν κωδικοποιηθεϊ πριν 

άκόμα παρουσιαστούν ή βιομηχανική άναταραχή καί ή άναστάτωση τοϋ 

Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου.

Είκοσι χιλιάδες τόμοι κάηκαν τότε στήν πλατεία τής 'Οπερας, στό
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Βερολίνο. ' Η τελετή τοϋ όλοκαυτώματος θύμιζε έξιλαστήρια θυσία. Οί 
φοιτητές ήταν ντυμένοι κατάλληλα γιά τήν περίπτωση, μέ τό έπίσημο 

κοστούμι τοϋ σωματείου τους. Κρατούσαν έπίσης καί πυρσούς. Αύτοί 
ήταν οί ιερείς πού έππελοϋσαν τή συμβολική πράξη, ένώ τό πλήθος 
έμενε παράμερα καί συμμετείχε στή δράση μέ όμαδικά ξεφωνητά δπως 
σέ μιά θρησκευτική τελετή. Άλλω στε καί ή έκλογή τής ώρας ήταν 

ένδεικτική: περιμεναν νά βραδιάσει. ' Η νυχτερινή μαγεία έκανε πιό 
έντονο τό συναίσθημα τής προσμονής, τής περισυλλογής, τής γοητείας 

'Εδινε τήν άπαραίτητη θρησκευτικότητα στήν δλη τελετουργία.

Αύτή ή καταφυγή στή φωτιά καί τή νύχτα, πέρα άπό τόν παραδοσιακό 

της χαρακτήρα, έγινε σχεδόν θεσμός στίς ναζιστικές γιορτές. Τά 
νυχτέρια πού οί λαμπαδηφορίες άποτελοϋσαν συνήθεια τής Χιτλερικής 

Νεολαίας. Τό  1932 ένας τόμος μέ όδηγϊες γιά άγωνκττές ναζί, άπαριθμεϊ 

δλες τίς γιορταστικές εύκαιρίες, άπό τά γενέθλια τοϋ Φύρερ μέχρι τίς 

τυπικά γερμανικές γιορτές, έπιμένοντας στή νυχτερινή τελετουργία: ή 

σκηνή, ό βωμός ή τό βήμα, πρέπει νά βρίσκονται στό μισοσκόταδο καί νά 

πλαισιώνονται άπό μαϋρες κουρτίνες. ' Η νύχτα, αύτή ή έπκττροφή στίς 
ρίζες, θεωρείται σάν πηγή ένός μελλογέννητου κόσμου, σάν πηγή 
άνανέωσης. ' Η φωτιά είναι στενά συνδεδεμένη μ' αύτήν. Είναι έξαγνι- 

στική, άναγεννητική, στοιχείο τής ήλιακής λατρείας. Είναι ή ζωή πού 

ξαναγεννιέται. ' Ο  ναζισμός χρησιμοποίησε πλατιά τή φωτιά καί τις 

φλόγες σάν σύμβολα δύναμης, αίματος καί ήρωίσμοϋ. Σ ' ένα τραγούδι 

γιά τις γιορτές τοϋ θερινοϋ ήλιοστάσιου, ό Γεράρδος Σοϋμαν, άναφέρε- 

ται ο ' αύτή τή σχέση άνάμεσα στή νύχτα καί τή φωτιά δταν μιλάει γιά 
πλάσματα, πού σχηματίζοντας μιά φλόγινη άλυσίδα ξεπηδοϋν μέσα άπό 

τήν άρχέγονη νύχτα γιά νά μποϋν στήν αιωνιότητα.

' Η μουσική καί οί ϋμνοι, κατέχουν έδώ μιά έξέχουσα θέση, δπως καί 
σέ κάθε λεπουργία. Τό  1943 ένας άπό τούς ύπεύθυνους τών έκπολπι- 

στικών ύπηρεσιών τοϋ Ρόζενμπεργκ έξυμνοϋσε τό ρόλο τών Ταγμάτων 

' Εφόδου στή δημιουργία νέων μουσικών άξιών καί συνέχαιρε τόσο αύτά 

δσο καί τή Χπλερική Νεολαία, γιατί έκαναν όλόκληρο τό γερμανικό λαό 

ένα λαό-τραγουδιστή. Τά  όλοκαυτώματα τών βιβλίων δέν ξεφεύγουν 

άπ' αύτό τό γενικό κλίμα. Παντοϋ ύπήρχαν φανφάρες.' Ανάγγειλλαν τήν 
καινούρια θρησκεία, έφερναν καί τόνιζαν τό στοιχείο τής ιερότητας. 

Ιδιαίτερα οί τυμπανοκρουσίες έδιναν τήν άκουστική έκφραση τοϋ 

δυναμισμού πού θά κυριαρχούσε άπό δώ καί στό έξής. Κάθε φορά πού οί
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ναζί έκαναν τή δημόσια έμφάνισή τους στά συνέδρια, τίς συγκεντρώ

σεις ή τίς παρελάσεις συνοδεύονταν άπό τραγούδια καί φανφάρες.
Τό  ίδιο υποβλητικές ήταν καί οί τελετές τής νεολαίας. Σέ άπειρους 

λόγους του πρίν άπό τό 1933 ό Γ καΐμπελς παρουσίαζε τό ναζισμό σάν 

ένα κίνημα πού έξέφραζε τούς πόθους τών νέων, τήν έξέγερση, τήν 

άπογοήτευοή τους καί τήν έπιθυμία τους νά κόψουν κάθε δεσμό μ' 

αύτούς πού άποκαλοΟσε άποκοιμκπές καθώς καί μ ' όσους έπωφελήθη- 
καν άπό τή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης. Οί νέοι άποτελούν τήν όδοιποροϋ- 

σα πτέρυγα τής καινούριας Γερμανίας. Αύτή ή άποθέωση τής νεότητας 

σάν μιά καθαυτό άξια, φαινόμενο πού χαρακτηρίζει δλους τούς φασι

σμούς τής έποχής, βοηθά στήν έπιβολή μ ιός ήρωϊκής άντίληψης τής 
ζωής πάνω στήν όποια ή Γ ερμανία βασίζει τό μέλλον της. Μέσα στήν 

έξέγερσή τους ένάντια στό διανοουμενισμό, οί νέοι προσφέρουν στόν 

Γ καΐμπελς καί στούς ναζί τό είδωλο τής έπαναστατικής έλπίδας
'  Ενα* άλλο στοιχείο μάς δείχνει πόσο προσεκτικά διοργανώθηκε στό 

Βερολίνο ή δλη έκδήλωση. Τά βιβλία μεταφέρθηκαν μέ καμιόνια καί 

ραντίστηκαν μέ βενζίνη γιά νά λαμπαδιάσουν εύκολότερα ’ Επιστρατεύ
τηκαν άκόμα καί τεχνικοί, γιά τήν περίσταση, πυροσβέστες ' Αξίζει νά 

σημειώσουμε ιδιαίτερα αύτές τίς λεπτομέρειες, μιά καί σέ άλλες πόλεις 

ή μορφή τής τελετουργίας ύπήρξε πολύ διαφορετική Στή Φρανκφούρτη 

τά βιβλία φορτώθηκαν σ' ένα κάρο πού τό έσερναν βόδια όδηγούμενα 
άπό χασάπηδες μέ άσπρες ποδιές. Βρισκόμαστε πιό κοντά στήν παρέλα

ση τού Καρνάβαλου παρά στήν έξιλαστήρια πυρά Στήν πρωτεύουσα πού 

θά έδινε καί τό παράδειγμα ό ύπουργός Γ καΐμπελς, προβιβασμένος σέ 

σκηνοθέτη τών ναζιστικών έορτών, συνδύασε τήν παράδοση μέ τήν 

τεχνική τελειότητα. Αύτό τό άνακάτωμα τοϋ παλιού μέ τό καινούριο, τοϋ 
παράλογου μέ τό λογικό θά έξακολουθήσει νά χρησιμοποιείται μόνιμα καί 

θά άποδειχτεϊ φρικιασηκά άποτελεσματικό κάτω άπό τό Γ ' Ράιχ

Σ ' ένα λόγο του πού έκλεισε τήν τελετή τοϋ όλοκαυτώματος τών 
βιβλίων, ό Γκαΐμπελς μίλησε μ' ένθουσιασμό γιά τήν άποφασιστική καμπή 

πού περνούσε ή Γ ερμανία. Στό μεγαλειώδη πίνακα πολιτιστικής άνανέω- 

σης πού παρουσίασε στούς φοπητές δέν γινόταν λόγος γιά τούς 

θαλάμους άερίων. ΚΓ δμως έδινε ήδη τό μελλοντικό πρόσωπο τής 
λεγάμενης ναζιστικής έπανάστασης Τήν άποκαλοϋσε ένσάρκωση τοϋ 

Κράτους καί ύπογράμμιζε τήν άπόλυτη άκτινοβολία της- «Δέν ύπάρχουν 

Επαναστάσεις πού νά έφεραν μιάν άναταραχή μονάχα στήν οικονομία,
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μονάχα στήν πολιτική ή μονάχα στήν πολιτιστική ζωή. ΟΙ έπαναστάσεις 

φέρνουν μαζί τους καινούρια άντίληψη γιά τόν κόσμο».
Μέ λόγια καλυμμένα κα( μέ άόριστες δήθεν πνευματικές έπιδιώξεις 

τό μέλλον τής γερμανίας είχε πιά χαραχτεί. Κολακεύοντας ταπεινά τούς 

φοιτητές γιά τόν ένθουσιασμό καί τή διαύγεια τους, ό Γ  καϊμπελς τούς 
ζητούσε νά ταχθούν νόμιμα καί μέ πνεύμα υπευθυνότητας, πίσω άπό τήν 

καινούρια έξουσία. Πράγμα πού έδειχνε ίησοϋΤπκα, τό άμεσο μέλλον τών 

φοπητικών όργανώσεων δηλ. τήν ύποχρεωτική ύποταγή τους κα( τήν, 
ένταξή τους σ ' ένα άπό δώ καί πέρα ναζκπικό Κράτος. Τόν 'Ιανουάριο 

τοϋ 1934, θά υποταχθούν άπόλυτα στούς ναζί.

' Η ιδέα τής άνανέωσης καί τής άναγεννητικής πυράς υποβλήθηκε 

άπό τόν Γ  καϊμπελς διαμέσου ένός συμβόλου πού άφοϋ έγινε κλισέ μάς 
άποκαλύπτει τόν κόσμο τής ψεύτικης κουλτούρας όπου ζοϋσε τό 

ναζιστικό καθεστώς: ό φοίνικας τοϋ νέου πνεύματος, έλεγε, στόν όποιο 

θά δώσουμε όριομένα άτκχρασιστικά χαρακτηριστικά, θά ξαναγεννηθεϊ 
μέσα άπό τίς στάχτες του. Αύτό τό σύμβολο τοϋ φοίνικα βρίσκεται σ' 

όλες τίς μυθολογικές κοινοτυπίες μέ τις όποιες ο) ναζί διάνθιζαν τίς 

πράξεις τους γιά νά τούς προσδώσουν έναν άπατηλό ήρωιϋμό. Έ τ σ ι τό 

όλοκαύτωμα τής 10ης Mdtou συγκαταλέχτηκε άνάμεσα στίς προγονικές 
τελετουργίες τοϋ θά νατού καί τής άνάστασης. ' Ακόμα καί ή έποχή κατά 

τήν όποια έγινε τό όλοκαύτωμα, τό βοηθά νά ένταχτεϊ στόν έποχιακό 

κύκλο τής φύσης όπου ή άναγέννηση έππελεϊται τήν άνοιξη. Πάνω στήν 
εικόνα τοϋ φοίνικα διαγραφόταν ή εικόνα τής Γερμανίας. Μιάς Γερμα

νίας μαραμένης πού έχοντας γιά πεπρωμένο τήν άθανασία, ξεπηδοϋσε 

σπινθηροβόλα καί ξανανιωμένη μέσα άπό τις φλόγες.

ΜΙΑ Κ Ο Υ Λ ΤΟ Υ Ρ Α  Π Ο Υ  ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ Β ΑΡΒΑΡΟ ΤΗΤΑ

Μιά άπό τίς λίγες έφημερίδες πού έδειξαν έπκρυλακτικότητα στό 
θέμα τοϋ όλοκαυτώματος τών βιβλίων, ήταν ή Frankfurter Zeitung. Στις 

16 Mdtou 1933, ό θεατρικός της κριτικός Μπέρναρντ Ντίμπολντ δέν 
διστάζει νά έππεθεϊ στήν πολιτιστική 'πολσική τοϋ Γκαϊμπελς, νά 
ύπεραμυνθεϊ τοϋ Τόμας Μάν καί νά ειρωνευτεί τά άπαγορευτικά μέτρα 

πού ύποχρεώνουν τούς ' Εβραίους νά έκφράζονται στά έβραϊκά, τή στιγ
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μή πού οί περισσότεροί τους τ αγνοούν Γ ενικά όμως οι διαμαρτυρίες 
ύπήρξαν έλάχιστες. Ακόμα καί οί καθηγητές πήραν μέρος στήν 

κάθαρση. Πολλοί, δίχως νάναι ναζί, ήταν εύτυχισμένοι πού ξανάβρισκαν 

τήν «έθνική περηφάνεια». ' Η έλλειψη ούσιαστικής άντίστασης δείχνει 

πόσο δυνατοί είχαν γίνει οί ναζί Πόνταραν πάνω στό φόβο καί τή 
συμβιβαστικότητα πού γεννά στά άτομα ή βία, στήν έννοια τους μήπως 
χάσουν τίς δουλειές καί τήν κοινωνική τους θέση καί τόν τρόμο πού 

μπορεϊ νά προκαλέσει σέ μιά οικογένεια, μιά όποιαδήποτε πράξη 

άποδοκιμασίας.
Τόν Οκτώβριο τοϋ 1817, οί γερμανοί φοιτητές είχαν ξανακάψει 

βιβλία στήν ' Ιένα. '  Ηταν ή έποχή πού είχε χαθεί κάθε έλπίδα έθνικής 

ένότητας, ύστερα άπό τό μεγάλο πόλεμο ένάντια στόν Ναπολέοντα Οί 
φοιτητές θέλησαν νά δημιουργήσουν μιά συγκεντρωτική κίνηση γιά νά 
συνεχίσουν τή μάχη σ τ ' όνομα τής γερμανικής πατρίδας. Παίρνοντας γ ι' 

άφορμή τόν έορτασμό τών τριακοσίων χρόνων τής Μεταρρύθμισης, 
συγκεντρώθηκαν δλοι στόν πύργο τοϋ Βάρτμπουργκ δπου είχε καταφύ- 

γει ό πατέρας τοϋ προτεσταντισμού ύστερα άπό τή δίαιτα τού Βόρμς. Κι 
έπαναλαμβάνοντας συμβολικά τήν κίνηση τοϋ Λούθηρου πού έριξε στή 

φωτιά τή βούλλα τοϋ Πάπα, άναψαν μιά φωτιά μ ' δλα τά κείμενα πού τούς 
φαίνονταν έχθρικά άπέναντί στό πρόγραμμα τής έθνικής άπελευθέρω- 

σης."  Ενας χρονικογράφος άναφέρει πώς τό δνομα τού κάθε συγγραφέα 
διαβαζόταν δυνατά άπό ένα κήρυκα καί πώς οί παραβρισκόμενοι 

έπαναλάβαιναν όμαδικά τό σύνθημα νά ριχτεί στή φωτιά.' Ο  Χάινε, δντας 

όραματιστής, είχε προβλέψει άπό τότε τόν κίνδυνο, έκεϊ δπου καίνε τά 

βιβλία, έγραψε, θά καταλήξουν νά καίνε άνθρώπους.
* Ομως άνάμεσα στήν έκδήλωση τοϋ 1817 καί τήν άντίστοιχή της τοϋ

1933, ύπάρχουν σημαντικές διαφορές Ή  δεύτερη ύπήρξε λιγότερο 
αύθόρμητη, μιά άπλή τελετουργική άντιγραφή τής πρώτης. Καί κάτι 

άκόμα πιό ένδεικτικό: τό 1817, δέν κάηκαν πραγματικά βιβλία Αλλά 

σωροί άπό παλιόχαρτα πού πάνω τους είχαν γράψει τούς τίτλους τών 

βιβλίων καί τά όνόματα τών συγγραφέων Οί ναζί έδωσαν μιά άλλη 

δυναμική διάσταση στό γεγονός. Τό  σύμβολο γίνεται δυναμικό, γίνεται 
πράξη. Εδώ έχουμε νά κάνουμε μ' ένα τυπικό παράδειγμα τής 

λειτουργικότητας τοϋ σήματρς, τού συμβόλου, μέσα στήν κοινωνία τοϋ 

Γ ' Ράιχ. Τό  κάψιμο τών άληθινών βιβλίων άνοίγει τό δρόμο γιά τή φυσική 
έξόντωση τοϋ άντιπάλου Πράγματι, ή διοργάνωση αύτοϋ τοϋ όλοκαυτώ-
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ματος, συμπίπτει λϊγο-πολύ, μέ τό άνοιγμα τοϋ πρώτου στρατοπέδου 

συγκεντρώσεως στή Γ ερμανία. ’ Επίσης, στίς 10 Mdfou 1933 ιδρύθηκε τό 
' Εργατικό Μέτωπο δπου ήταν ύποχρεωμένος νά έγγραφε! μέλος κάθε 

γερμανός πού έκανε μιά χειρωνακτική ή διανοητική έργασία. Τά  παραδο
σιακά συνδικάτα καταργήθηκαν. Στίς 2 MdJöu 1933, τά Τάγματα έφόδου 

κατέλαβαν δλα τά κτίρια πού στέγαζαν συνδικάτα, καί πολυάριθμοι 

έργατικοί ήγέτες συνελήφθησαν. Ό λ ε ς  οί ιδιοκτησίες τών συνδικάτων 

τυπογραφεία, έφημερίδες, άθλητικές Εγκαταστάσεις, βιβλιοπωλεία, 
βιβλιοθήκες, πέρασαν στά χέρια τών ναζί. Οί άγωνιστικές δυνατότητες 
πού τό έργατικό κίνημα κατόρθωσε ν ' άποκτήσει ύστερα άπό προσπά

θειες χρόνων, έκμηδενίστηκαν. Οί τελευταίες σοσιαλδημοκρατικές 
έκδόσεις πού άπόμειναν μεταμφιεσμένες κάτω άπό τή μάσκα τοϋ 

άπολιτικισμοϋ, καταργήθηκαν.

Μέσα σέ τρεις μήνες ό φασισμός στερέωσε γερά τήν έξουσϊα του. 
Δημιουργήθηκε ένας σαφής διαχωρισμός άνάμεσα στούς «καλούς» καί 
τούς «κακούς» συγγραφείς Γιά όρισμένους άρχιζε ήδη ό ξενιτεμός. 

'Αλλοι φυλακίστηκαν. Πολλοί άναγκάστηκαν νά σωπάσουν. ' Η συμμόρ

φωση τών πολιτών άπαιτούσε άκόμα ένα γερό νομικό όπλοστάσιο, έτσι 

πού νά φιμώνεται όποιαδήποτε διαμαρτυρία, άλλά οί πρώτες προσπά
θειες γιά συγκεντρωτισμό τής έξουσίας στίς τέχνες καί τά γράμματα 

είχαν πάει πολύ καλά, σύμφωνα μέ τό πολιτιστικό πρόγραμμα τοϋ 
ναζιστικού κόμματος. Στίς 13 ΜάΓου 1933, ό Μπέρναρντ Ρούστ άνάγγει- 

λε θριαμβευτικά στούς άντιπρόσωπους τών φοιτητικών καί διδασκαλικών 

όργανώσεων πώς ό τομέας τής κουλτούρας κατακτήθηκε όλοκληρωτικά. 

Στήν τόσο όξυδερκή κρίση τοϋ Χάϊνε, τοϋ Χάϊνε πού τά έργα του ήταν 

τώρα πιά άπαγορευμένα, έρχεται σάν άπάντηση ή φράση ένός άπό τούς 

ήρωες ένός έργου τοϋ Γιόστ μέ τόν τίτλο «Schlageter» πού παίχτηκε τόν 

' Απρίλιο, γιά τά γενέθλια τοϋ Φύρερ' « Ό τ α ν  άκούω τή λέξη «κουλτού
ρα» βγάζω τό περίστροφό μου!»'.

1) Πρόκειται γιά μιά φράση που πολυ συχνά αποδόθηκε είτε στόν Γ καΐμπελς 
είτε στόν Γκαίρινγκ Θναι άλήθεια πώς σίγουρα θα πρέπει νά τήν έπανέλαβαν τόσο 
ά ένας όσο και ά άλλος και πως θά γνώρισε μεγάλη έπιτυχια κάτω από τά Γ Ράιχ 
έπειδή είχε θεωρηθεί τρομακτικά εύστοχη και έντυπωσιακή1 Ο  'Αλμπερτ Λέο 
Σλάγκετερ γεννημένος τό 1894, είχε υπηρετήσει στόν Α Παγκόσμιο Πόλεμο σαν 
άξιωματικός Μετά τά 1918 κατατάχτηκε στά Ελεύθερα Σώματα και προσχώρησε 
στό ναζιστικό κόμμα τό 1929 Τό 1923 είναι μέλος τήςόργάνωσης Χάιντς πού έπι-
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5. Ένα ς πόλεμος έξυγίανσης

Οί ναζί δέν άρκέστηκαν ν ' άπαγορεύοουν όρισμένα βιβλία, νά 

ύποστηρίξουν μιά λογοτεχνία προπαγάνδας καί νά έμποδίσουν τούς 

καλλιτέχνες ή συγγραφείς πού έκριναν σάν «φιλελεύθερους», «μπολσε

βίκους» καί «μή-γερμανούς», νά έξασκήσουν όποιαδήποτε έπαγγελμα- 

τική δραστηριότητα. Άνηδημοκρατικό στίς άρχές του, τό Κράτος 
έπρεπε νά ύποτάξει όλόκληρη τήν κουλτούρα στίς έπιταγές του. 
Σύμφωνα μέ τή ναζιστική άντίληψη, oi καλές τέχνες καί ή λογοτεχνία δέν 

μπορούσαν νά θεωρηθούν σάν αυτόνομα στοιχεία: δφειλαν νά ένσωμα- 

τωθούν στόν κρατικό μηχανισμό. Τό  Γ ' Ράιχ έπρεπε νά δίνει μιά εικόνα 

συνολικότητας, μιάς κατασκευής τέλεια λειτουργικής καί όμσγενοΟς.
Ό λ ο ι  οί θεσμοί άπό τά συνδικάτα μέχρι τίς 'Εκκλησίες έφτασαν 

οιγά-σιγά σέ μιά ίσοπέδωση πού τούς προσάρμοσε στίς ναζιστικές 

ιδέες καί τό σχήμα πού έπεβλήθηκε στή Γερμανία ήταν τό σχήμα ένός 

Μεγάλου 'Εργου άρχπεκτονικοΟ τύπου. 'Επικεφαλής τού Κράτους 

βρισκόταν ό ϋψιστος καλλπέχνης: ό Χίτλερ. Έ ν α  πλήθος ύποδεέστερων 

έπκπατούσε, διαμέσου τού έθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, τήν πραγ

μάτωση τού έργου. Κάτω άπ' αύτούς βρίσκονταν τά έκατομμύρια τών 

σκλάβων πού ή δουλειά τους ήταν άποκλειστικά παραγωγική καί κατά

δίδεται α άνταρτοπόλεμο ένάντια στά γαλλικά στρατεύματα κατοχής τής Ρούρ Κα- 
τηγορήθηκε σάν υπεύθυνος σιδηροδρομικών σαμποτάζ, καταδικάστηκε σέ θάνατο 
άπό ένα γαλλικό πολεμικό δικαστήριο και έκτελέστηκε τό Μάιο τού 1923 Στά έργο 
τοϋ Χάνς Γιόστ, ή παραπάνω φράση τοποθετείται στό στόμα τοϋ Φρήντριχ Τ  ιμαν 
ποΟ τόν έπαιζε ο Φαϊτ Χάρλαν Wenn ich "Kultur"höre, entsichere ich meinen 
Browning■
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συνέπεια έπρεπε νάχουν ύποστεΐ τήν άνάλογη πλύση έγκεφάλου πού 

τούς στερεί κάθε προσωπικότητα. Μιά παρόμοια διοργάνωση θυμίζει τό 
φιλμ τοϋ Φρίτς Λάνγκ ·Μητρόπολις», πού θαυμάστηκε πολύ άπό τόν 
Γκαϊμπελς καί πού άπό τό 1927 περιγράφει προφητικά τήν τεχνητή 

συμφιλίωση, τήν κερδισμένη μέ τή χρησιμοποίηση τού συναισθήματος, 

άνάμεσα σέ κυρίαρχους καί κυριαρχούμενους καί μέ τήν άποδοχή άπό τή 

μεριά τών τελευταίων, μιάς αύταρχικής έξουσίας πού διαφυλάσσει καί 
άναπτύσσει ένα σύστημα οικονομικής έκμετάλλευσης.

Πράγματι, άπώ τό σχήμα αύτό δέν ήταν δυνατό νά λείψει ένα 
ούσιαστικό μέρος άπό τίς άπαρχές τοϋ φασισμού ούτε καί ή κοινωνική 

του δράση ' Η όμοιομορφοποίηση τής Γερμανίας άπό τούς ναζί τόσο 

στίς δομές της όσο καί στούς ιδεολογικούς της προσανατολισμούς 

σχετίζεται στενά μέ τίς έγγυήσεις πού έδωσε ό Χίτλερ στήν όμάδα τών 

βιομηχάνων, τών τραπεζιτών καί τών τσιφλικάδων πού τόν άνέβασαν 

άμεσα στήν έξουσία, μιά κι έχει άποδειχτεΐ ιστορικά πώς έκεϊνοι 

εύθύνονται γιά τήν άνοδό του στή θέση τοϋ καγκελλάριου’. Μιά άπό τίς 

λέξεις-κλειδιά τής κοινωνικής άπάτης όλων τών φασισμών, είναι ή λέξη 
«έργασία». Διαμέσου αύτής έπιτυγχάνεται ή ύλική καί ήθική ύποδούλωση 

σέ μιά οικονομική τάξη βασισμένη πάνω στή συστηματική έκμετάλλευση 
τού άτόμου.

Ά ν  έξετάσουμε τή γενική πορεία τού Γ ' Ράϊχ θά δούμε πώς τά 

γερμανικά μονοπώλια ήταν ό μόνος τομέας πού ώφελήθηκε πραγματικά 

άπό τό ναζισμό. Τήν Πρωτομαγιά τού 1933 θεσμοποώντας τή Γιορτή τής 

' Εργασίας, ό Χίτλερ άνάγγειλλε πώς ή γιορτή αύτή συμβόλιζε έπίσημα τή

1) Τόν ' Οκτώβριο τοϋ 1931 στό Μέτωπο τοϋ Χάρτσμπουργκ. γύρω από τούς 

ναζι τραπεζίτες και βιομηχάνους. συγκεντρώνονταν ήδη διάφορες «έθνικόφρο- 
νες» προσωπικότητες γιά ν ’ άπαιτήοουν τή δημιουργία κυβέρνησης πού θά περι- 
ελάμβανε τόν Χουγκενμπεργκ και τόν Χιτλερ Στις 20 Οκτωβρίου 1932, ό Τύσ- 
σέν και ό Χιτλερ παραβρίσκονταν οέ μιά συνάντηση βιομηχάνων τής Ρούρ, που έ- 
γινε στόν πύργο τοϋ Λάντομπεργκ Σ  αυτή αποψασιστηκε ή οικονομική ύποστήρι- 
ξη τοϋ ναζιστικοΟ κόμματος στις προσεχείς έκλογές Τό  Νοέμβριο τοϋ 1932ή ίδια 
όμάδα βιομηχάνων ζητούσε άπό τόν Χίντενμπουργκ νά καλέσει τόν Χίτλερ στήν 
καγκελλαρια Αύτές οι άργές προσεγγίσεις, έφτασαν σ ένα άικχρασιστικό ση
μείο, στις 4 Ιανουαριου 1933, στήν Κολωνία, στήν κατοικία τού βαρώνου Κουρτ 
φόν Σρέντερ. Ο  Φόν Πάπεν έκανε τό μεσάζοντα άνάμεσα στόν Χιτλερ και τούς 
βιομηχάνους Οι διάφορες ϊντριγκές του είχαν γιά άποτέλεσμα τήν κλήση τού Χίτ

λερ άπό τόν Χίντενμπουργκ στις 30 Ιανουαριου 1933
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συσπείρωση τών Γερμανών γύρω άπό τήν ιδέα τής έθνικής Εργασίας καί 

διευκρίνιζε Απερίφραστα καί κυνικά πώς δαοι θά δυστροπούσαν θά 

Αναγκάζονταν μέ τή βία νά ένταχθούν στό σύνολο. Στή ναζιστική 
Γ ερμανία, παντού καί διαρκώς μέχρι τό 1945, ή Εργασία θά παρουσιάζε

ται σάν τό τέλειο μέσον πού θά δώσει έναν όμογενή χαρακτήρα στή 
γερμανιι$ή κοινότητα.

Τ Ο  ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗΡΙΟ Τ Η Σ  Κ Ο Υ Λ ΤΟ Υ Ρ Α Σ

Μέσα στήν Ιδια προοπτική, ή πολιτιστική ζωή, δέν ξέφυγε κι αύτή 

άπό τήν ύποδούλωση καί τήν όμοιομορφοποίηση. Δημιουργήθηκε ένα 

καινούριο όργανο καταπίεσης, ένα όργανο ειδικά γι' αυτήν: τ ό ' Επιμελη

τήριο τής Κουλτούρας Ό  νόμος τής 22 Σεπτεμβρίου 1933 πού 

έπικύρωνε τήν ίδρυσή του δέν προερχόταν άπό τό ύπουργεϊο Παιδείας, 
άλλά άπό τό ύπουργεϊο Προπαγάνδας. Αύτό άποτελούσε μιά άπόδειξη 

τής άναγνωρισμένης Εξουσίας τοϋ Γκαΐμπελς πού άπό τότε πού 

ιδρύθηκε τό ύπουργεϊο του, φρόντισε νά πάρει στά χέρια του τό 

διοικητικό έλεγχο τής γερμανικής κουλτούρας, γιά νά περιορίσει έτσι τήν 

έπιρροή τού Ρόζενμπεργκ. ' Εγκαθιδρύθηκε Επίσημα μιά σχέση Εξάρτη

σης άνάμεσα σ' αύτό πού ά ποκαλού με πολιτιστικές δραστηριότητες καί 

στήν προπαγάνδα. Ή  καλλιτεχνική δουλειά δηλαδή, δφειλε νάναι 

χρήσιμη στήν προπαγάνδα καί Αντίστροφα ή προπαγάνδα άνυψώθηκε 

στό Επίπεδο τής τέχνης, όπως είπε καί ό Ιδιος ό Γ καΐμπελς.

Παλιά τό ύπουργεϊο Παιδείας περιελάμβανε καί ένα καλλιτεχνικό 

τμήμα. Τό  διατήρησε άλλά περιορισμένο σ' ένα ύλικό, κυρίως, πλαίσιο 

καί μονάχα Αναφορικά σέ μερικούς τομείς όπως τά μνημεία, τά μουσεία, 

τίς σχολές μουσικής καί σχεδίου καί τίς λαϊκές βιβλιοθήκες2. Πράγματι, ή 

διεύθυνση τής πολιτιστικής πολπικής Από Εδώ καί πΕρα βρίσκεται

2 )" Αλλωστε τό 1934 τό υπουργείο αυτό έχασε έναν από τους ορούς που συ
νέθεταν τόν έπισημο τίτλο του από υπουργείο τών Επιστημών τής Τέχνης τής 

Αγωγής και τής Παιδείας, έγινε πιό όπλό. υπουργείο τών Επιστημών, τής Αγω

γής και τής Παιδείας
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όλοκληρωτικά στά χέρια τοϋ Γ καΐμπελς. ' Επειδή τά δρια άνάμεσα στίς 

άρμοδιότητες τοΟ κάθε ύπουργείου ή στίς δικαιοδοσίες τών διαφόρων 

προσωπικοτήτων πού κατείχαν μιά άνώτερη θέση δέν ήταν άπόλυτα 
ξεκαθαρισμένα, οί έξωτερικοί παρατηρητές είχΟν καμιά φορά τήν 
αύταπάτη πώς οί καλλιτέχνες καί οί συγγραφείς μπορούσαν άκόμα νά 

ύπολσγίζουν σέ μιά σχετική έλευθ ερ ά .' Αντίθετα δμως, οί άνταγωνιομοί 

αύτοί, άντί νά διευκολύνουν αύτή τήν έλευθερία, αύξαιναν άκόμα 

περισσότερο τίς υπηρεσίες έλέγχου καί μείωναν τά περιθώρια διαφυγής

Οί λόγοι πού έπικαλέστηκε ό Γ καΐμπελς γιά νά δικιολογήσει τήν 

ίδρυση ένός Επιμελητηρίου τής κουλτούρας, ήταν οί άκόλουθοι: 
έπρεπε νά καταπολεμήσει τά στοιχεία πού ήταν βλαβερά γιά τό Κράτος 

καί νά έμφυσήσει μιά κοινή θέληση στούς καλλιτέχνες.' Ισχυριζόταν πώς 

ή πρόθεσή του ήταν άπλώς νά σβήσει τήν άποκαλούμενη πολιτιστική 

άναρχία, άνασυντάσσοντας συγκεντρωτικά 6λες τις έπαγγελματικές 

όργανώσεις. Στήν πραγματικότητα οί τέχνες καί τά γράμματα βρέθηκαν 

κάτω άπό μιά δικτατορία. ' Η έννοια τής γερμανικής κουλτούρας ήταν 

άνωθεν προκαθορισμένη δίχως οί άμεσα ένδιαφερόμενοι, οί συγγρα

φείς, νάχουν τό δικαίωμα νά διατυπώσουν όποιαδήποτε γνώμη. Πολλοί 

άπό τούς συγγραφείς πού δέν ήταν μήτε ' Εβραίοι, μήτε κομμουνιστές, 

πού δέν θεωρούνταν δηλαδή βλαβερά στοιχεία καί συνεπώς πίστευαν 
πώς δτι καί νά συνέβαινε, έκεϊνοι θά μπορούσαν πάντα νά ζούν άπό τήν 

πέννα τους, άναγκάστηκαν έτσι έκ τών ύστέρων, νά σωπάσουν.

Στό έσωτερικό τοϋ ' Επιμελητηρίου τής Κουλτούρας, πού άποτε- 

λούσε ένα άπλό τομέα τού ' Εργατικού Μετώπου, μιάς σωματειακής 

όργάνωσης πού είχε γιά σκοπό τή δημιουργία μιάς έθνικής κοινότητας3, 

έξι έπιμελητήρια ήταν άφιερωμένα άντίστοιχα, στή λογοτεχνία, τό θέα

τρο, τή μουσική, τή ραδιοφωνία, τόν τύπο και τίς καλές τέχνες ' Απότις 14 
' Ιουλίου 1933 ύττήρχε ήδη ένα άλλο έπιμελητήριο τού κινηματογράφου 

Τά  δεδομένα αύτά όλοκληρώθηκαν μ ' ένα διάταγμα τής 1 ης Νοεμβρίου 

1933 πού δριζε συγκεκριμένα πώς δσοι σχετίζονταν μέ τήν παραγωγή, 
τήν άναπαραγωγή, τή διανομή ή τή διαφύλαξη τών πολιτιστικών άγαθών,

3) Τό  Γερμανικό Εργατικό Μέτωπο όριστηκε δικαστικά, μέ μιά διαταγή τοϋ 
Φυρερ στις 21 Οκτωβρίου 1934, σάν μιά όργάνωση δπου έγγράφονται υποχρεω
τικά σάν μέλη δλοι οι Γερμανοί που έπιτελοϋν μιά χειρωνακτική ή πνευματική έρ- 

γασια Η ευθυνη αυτής τής όργάνωσης ανατέθηκε στό Δόκτορα Ρόμπερτ Λέυ 
που είχε έπκρορτιστεϊ και μέ τήν πολιτική διοργάνωση τοϋ ναζκττικοϋ κόμματος
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ήταν ύποχρεωμένοι νά έγγραφοΟν σ ' ένα άπό αύτά τά είδικάέπιμελητή- 

ρια. Τό  άποτέλεσμα ήταν πώς ό άπλός πωλητής κάρτ ποστάλ ή ό 

έφημεριδοπώλης δφειλε νύναι μέλος τού ’ Επιμελητήριού τής Κουλτού
ρας, άκριβώς δπως καί ό δημοσιογράφος, ό ζωγράφος, ό κινηματογραφι
στής ή ό συγγραφέας. Έ τ σ ι καθιερώθηκε ή άπόλυτη λογοκρισία.

Ή  έπίσημη παρουσίαση τού καινούριου θεσμού, έγινε σιΐς 15 

Νοεμβρίου στό Βερολίνο, παρουσία τού Χίτλερ. ‘ Εξηγώντας τό νόημά 

του ό Γ  καΐμπελς δήλωσε πώς συγκεντρώνοντας όλους τούς δημιουρ

γούς έξασφάλιζε στήν κουλτούρα έναν όμοισγενή πνευματικό χαρακτή

ρα καί βοηθούσε νά καλυφτεί τό άπελπιστικό χάσμα πού χώριζε μέχρι 
τότε τούς καλλπέχνες τού Γερμανικού έθνους άπό τίς δυναμικές του 

όρμές. ' Ο  υπουργός Προπαγάνδας δέν παραδέχτηκε πώς σκόπευε νά 

παρεμποδίσει τήν έλεύθερη άνάπτυξη τής πολπκπικής ζωής, άντίθετα 
ισχυρίστηκε πώς αύτά τά μέτρα βοηθούσαν στήν πρόοδο τής τέχνης. 

Σύμφωνα μ ’ αύτόν τό Κράτος-Μαικήνας άναλάμβανε πιά νά προστατεύει 

καί νά κατευθύνει τήν τέχνη. Πρώτα έπειδή ή καλλπεχνική δημιουργία 

άποτελοϋσε μιά κοινωνική άνάγκη καί συνεπώς ήταν άδικο νά τήν 

νέμονται έγωϊστικά μονάχα λίγοι φιλότεχνοί Κι έπεπα έπειδή ό καλ- 

λιτέχνης έπρεπε νά αισθανθεί τίς χαρές καί τις λύπες τοϋ λαού του 
γιά νά δουλέψει άποτελεσματικά. Μ ’ αύτή τήν έννοια λοιπόν, μονάχα τό 
Κράτος ήταν Ικανό νά κατευθύνει τήν τέχνη σύμφωνα μέ τό λαϊκό 

αίσθημα άφού τό Ιδιο τό Κράτος άποτελεϊ άπόρροια τής έθνικής 

κοινότητας.

Οί προβαλλόμενες νομικές δικαιολογίες (νά ένωθοϋν σέ μιά καί 

μοναδική όργάνωση διάφορες καλλιτεχνικές όμάδες) μέσα σ ' αύτό τό 

κονφούζιο τών έπιχειρημάτων, έσβησαν γιά νά παραχωρήσουν τή θέση 

τους σέ καθαρά πολπικές δικαιολογίες: κατ' άρχήν, δπως δήλωσε ό 

Χίτλερ στό συνέδριο τού ναζκπικοϋ κόμματος τό 1936, μιά έθνικοσοσια- 

λιστική έποχή δέν μπορούσε νύχει παρά μιά έθνικοσοσιαλκττική τέχνη. 

Γ  ιά τόν Γ  καΐμπελς ή κουλτούρα άποτελοϋσε τήν πιό τέλεια έκφραση τών 

δημιουργικών δυνάμεων ένός λαού καί ή άποστολή ένός καλλπέχνη δέν 

μπορούσε νά έ «πληρωθεί έξω άπό τό άξιολογικό πλαίσιο τής λαϊκής 

κοινότητας. Μιά κι ήταν δεδομένο πώς ό έθνικοσοσιαλισμός ήταν ό 
θεματοφύλακας τών λαϊκών άξιών, ό καλλιτέχνης δφειλε λογικά νά 

άποδεχτεϊ τις άπόψεις τους.

Ή  έλευθερία τού δημιουργού, τής όποίας ό Γ  καΐμπελς παριστάνει
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τόν άπόστολο, έγινε νοητή μονάχα μέσα στά πλαίσια αυτών τών άλυσιδω- 
τών συλλογισμών, ή γιά νά μαστέ πιό άκριβεϊς, ή έλευθερία αύτή 

καταργήθηκε έντελώς. Ό  Γκαϊμπελς δηλώνει πώς ή τέχνη είναι 

έλεύθερη μέ τήν πρόϋπόθεση όμως πώς ή έλευθερία της δέν νοείται 

έξω άπό τά έπιβεβλημένα όρια, όρια πού καθορίζονται άπό τούς 

ζωτικούς καί έθνικούς νόμους τού γερμανικού λαού. ' Η ύποταγή τού 
καλλιτέχνη, άφήνει νά έννοηθεϊ ό Γ καϊμπελς, δέν έπιβάλλεται άπό τίς 

άποφάσεις τών έντεταλμένων ναζί, άλλά άπό τήν ιστορική άναγκαιότητα, 
άπό τό πεπρωμένο τής λαϊκής θέλησης, πού ξαναγεννιέται αύτή τήν 

έποχή.

Οί βασικές διατάξεις τού ' Επιμελητηρίου τής Κουλτούρας ύπακού- 

ουν σ' αύτή τήν τόσο παράδοξη άποψη τής έλευθερίας τού δημιουργού. 

' Επικεφαλής του έχει γιά πρόεδρο τόν Ιδιο τόν ύπουργό Προπαγάνδας. 
'Ο σ ο  γιά τά έπιμέρους ειδικά έπιμελητήρια, ό πρόεδρος τού ' Επιμελη

τηρίου τής Κουλτούρας διορίζει κατά τήν κρίση του καί χωρίς νά 

προηγηθούν έκλογές, τόν έκάστοτε πρόεδρό τους. ’ Εκείνος προσλαμ
βάνει ένα προεδρικό συμβούλιο πού τά μέλη του έχουν κι αύτά έπιλεγεί 

άπό τόν πρόεδρο τοϋ ' Επιμελητηρίου τής Κουλτούρας κι ένα διοικητικό 

συμβούλιο πού τά μέλη του διορίζονται ή παύονται άπό τόν Ιδιο.' Από τήν 
άλλη μεριά, στό κάθε ειδικό έπιμελητήριο ύπάγονταιόλες οί όργανώσεις 

πού οι δράστηριότητές τους σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα μ' αύτό. Έ τ σ ι 
τό λογοτεχνικό Έπιμελητήριο περιλαμβάνει τήν Εταιρία γερμανών 

συγγραφέων, άλλά καί διάφορα άλλα σωματεία, πού άσχολούνται μέ τή 

διανομή τών βιβλίων τό Σωματείο γερμανών βιβλιοπωλών, τήν Ένω ση 

βιβλιόφιλων, τό Σωματείο υπαλλήλων βιβλιοπωλείων, κ.λ.π. Έ τ σ ι σέ 

γενικές γραμμές ή πολιτιστική ζωή έξαρτάται άπό τό σκηνοθέτη πού 

κινεί τά νήματά της: τόν ύπουργό Προπαγάνδας.

Γιά δ,τι άφορά τήν καθαρή δημιουργία, ίσως φανεί σέ κάποιον πώς τό 

νά ζωγραφίζει ή νά γράφει κανείς γιά τόν έαυτό του άσχετα άπό 

όποιοδήποτε κοινό, είναι κάτι τό άπλό.' Αλλά πέρα άπό τό ότι κάτι τέτοιο 
είναι οικονομικά άδύνατο σέ όρισμένους καλλιτέχνες, μιά παρόμοια 

στάση ίσοδυναμεί μ' ένα είδος αύτοκτονίας. Πράγματι, τό κάθε καλλιτε

χνικό προϊόν (βιβλίο, μουσική σύνθεση, πίνακας) παίρνει μιά έμπορική 

άξια σέ συνάρτηση μέ τό κοινωνικό σώμα. Πρέπει νά βγειστήν άγορά άν ό 

καλλιτέχνης θέλει νά συνεχίσει, νά ζεϊ σάν καλλιτέχνης. 'Ομως, μέσα 

στό ναζιστικό σύστημα, κάθε έργάτης τού πνεύματος όχι μόνο όφειλε
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νάνοι μέλος τοΟ έπιμελητήριου πού άνταποκρινόταν στίς δράστη ριότη- 

τές του, άλλά δέν έβρισκε κι έντελώς έλεύθερη τήν είσοδο σ ' αύτό: ή 

εισδοχή του έξαρτιόταν άπό τή συγκατάθεση τού προέδρου τού 
συγκεκριμένου έπιμελητηρίου. ΓΓ  αύτό τό σκοπό, τό ύποψήφιο μέλος 

άφειλε νά συμπληρώσει ένα λεπτομερές, έρωτηματολόγιο. Ύ σ τερ α  
άπ' αύτό άρχιζε μιά έρευνα γύρω άπό τό άτομό του. ' Η παράγραφος 10 

τού διατάγματος τής 1 ης Νοεμβρίου 1933 πού θέσπιζε τήν Ιδρυση τού 

'Επιμελητηρίου τής Κουλτούρας δριζε πώς ή αίτηση έγγραφής σ ' ένα 
ειδικό έπιμελητήριο μπορούσε ν ’ άπορρκρθει, ή κάποιο άπό τά μέλη του 
νά άποκλεκπεϊ, άν τά γεγονότα άπόδειχναν πώς τό συγκεκριμένο 

πρόσωπο δέν διέθετε τίς άπαραΐτητες Ικανότητες γιά τήν έξάσκηση τού 
έπαγγέλματός του.

Σέ  τΐ βασιζόταν ή έννοια τής ήθικότητας κάτω άπό τό Γ  ’ Ράιχ: Πρώτα 

άπ' δλα πάνω σέ ρατσιστικά κρπήρια καί κατόπιν έξαρτιόταν άπό τό 

βαθμό συμπάθειας άπέναντι στίς έθνικοσοσιαλιστικές θεωρίες. Ή  

καλλπεχνική δημιουργία βρέθηκε όριστικά κάτω άπό τήν έξουσϊα τού 

αύθαίρετου. ’ Ο  συγγραφέας πού δέν είχε γίνει δεκτός στό Λογοτεχνικό 
Επιμελητήριο, δέν είχε πιά τό δικαίωμα ν ' άπευθύνεται σ' ένα κοινό 

έκτός άν έπρόκεπο γιά ένα στενό κύκλο φίλων. ' Ο  καλλπέχνης δέν 

μπορούσε πιά νά έκθέτει ό Ιδιος τά έργα του, νά πουλάει τά βιβλία του ή 
νά έκτελεϊ ό Ιδιος τίς μουσικές του συνθέσεις. ' Η παραγωγή του δέν 

είχε πιά καμιά έμπορική άξια στά μάτια τού νόμου. Δέν μπορούσε πιά νά 

θεωρηθεί σάν τέχνη.

Ο  ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜ ΟΣ Τ Η Σ  Μ Ο Ν ΤΕΡΝ ΑΣ ΤΕΧ Ν Η Σ

Ό λ η  ή πολιτιστική δραστηριότητα τής Γερμανίας πέρασε σιγά-σιγά 

στά χέρια τοϋ ύπουργού Προπαγάνδας. Κατά τήν περίοδο 1934-1935, 

πολυάριθμοι νόμοι ρύθμισαν διαδοχικά τή διοργάνωση τοϋ κινηματογρά
φου, τοϋ θεάτρου, τής μουσικής καί τής λογοτεχνικής κρπικής. Σέ κάθε 

τομέα ή κατευθυντήρια γραμμή δράσης άπέβλεπε στήν έλάττωση τής 

σχετικής αύτονομίας πού άπέμενε. έτσι πού νά έξασφαλιστεϊή καλύτερη 

δυνατή προπαγάνδιση τών ναζιστικών ιδεών. Τό πιό άκρα» παράδειγμα 

είναι ή περίπτωση τοϋ τύπου δπου οί υπηρεσίες τοϋ Γ  καΐμπελς -  άφού
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Αφησαν γιά τήν πρόσοψη μόνο, γιά τήν έντύπωση πού θά προκαλοϋσε 

στό έξωτερικό, μιά μικρή πρωτοβουλία σέ μιά ποιοτική έφημερίδα σάν 
τήν Frankfurter Zeitung -  διαμοίραζαν τό κύρια άρθρα τής ήμέρας 

αποδείχνοντας καί τή μορφή μέ τήν όποια έπρεπε νά παρουσιαστούν.

Σ ' αύτά τά χρόνια πού έγκαθιδρύεται τό Γ '  Ράϊχ, σημειώνεται ένα 

γεγονός πού βάζει σέ ιδιαίτερη δοκιμασία τή ναζιστική πολιτιστική 

πολτπκή. Πρόκειται γιά τήν έκθεση τής «φουτουριστικής άεροζωγραφί- 
κής» πού έγινε στό Βερολίνο τό Μάρτη τού 1934. Στήν έφορευτική 

έπιτροπή, φίγουράρουν οί Γ καϊμπελς, Ρούστ, Γ καΐρινγκ, καί οι τρεις τους 
μέλη τής κυβέρνησης, ό πρόεδρος τού έπιμελητηρίου καλών τεχνών 

Εύγένιος Χαΐνιγκ καί ό ΒιττόριοΤσερρούτι, πρεσβευτής τής φασιστικής 

’ Ιταλίας. ' Η έκθεση έγκαινιάζεται άπό τόν Ιδιο τόν Μαρινέττι. Δίπλα του 

ό ποιητής καί δραματουργός Ρουτζέρο Βαζάρι έγκαταστη μένος στό 

Βερολίνο άπό τήν έπομένη τοϋ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς καί δυό 

γερμανοί σύντροφοι πού άποτελοϋν έγγύηση γιά τόν έξπρεσσιονισμό 
της, ό Ρούντολφ Μπλύμνερ καί ό Γκόττφριντ Μπέν πού τότε ήταν 

άντιπρόεδρος τής έπίσημης 'Εταιρείας τών συγγραφέων (R.D.S.).

Ύ σ τερ α  άπό τή δυσφημιστική έκστρατεΐα ένάντια στούς συγγρα
φείς καί τούς καλλιτέχνες πού φαίνονταν νά έκπροσωποϋν τόν «πολιτι

στικό μπολσεβικισμό» ύστερα άπό τήν αυθαίρετη συγκέντρωση στό 

Επιμελητήριο Κουλτούρας, όλων έ κείνων πού έξασκούσαν μιά πολιτι

στική δραστηριότητα, ή έκθεση αύτή δημιουργούσε διάφορα έρωτηματι- 

κά. ' Η δλη υπόθεση δέν άφοροΟσε τόσο τόν ιταλικό φουτουρισμό, δσο 

τήν τύχη τής μοντέρνας τέχνης στή ναζιστική Γ ερμανία. Μήπως άπό δώ 

καί πέρα ό γερμανικός φασισμός θύφηνε έλεύθερη μιά όρισμένη 

καλλιτεχνική πρωτοπορεία;

Αξίζει νά φωτίσουμε τό πίσω πλάνο αύτής τής βερολινέζικης 

έκθεσης γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε πού όδηγεΐ. Τό  καλοκαίρι 

τοϋ 1933, μιά όμάδα ναζί φοιτητών, άντιτίθεται στά περιοριστικά μέτρα 

ένάντια στή μοντέρνα τέχνη. Οι φοιτητές άντιδροϋν στό δνομα τής 

«έθνικής» παράδοσης καί τής «βόρειας» ΐδκχρυΐας, δηλώνοντας πώς οί 
ζωγράφοι τής Γέφυρας καί τοϋ Γαλάζιου Καβαλλάρη θάπρεπε νά 

συνδέονται μ' αύτές τίς έννοιες κι δχι μέ τόν «πολιτιστικό μπολσεβικι- 

σμό». Δυό νεαροί ζωγράφοι είναι τά φερέφωνα αύτής τής τάσης: ό 
'Ο ττο  Άντρέας Σράϊμπερ καί ό Χάνς Βάϊντεμαν πού έχει ήδη ένα 

πλούσιο παρελθόν ναζί πολιτικού άγκιτάτορα. ' Αποδοκιμάζουν, γιά
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παράδειγμα, τ(ς έπιθέσεις ένάντια στούς Μπάρλαχ, ΚΙρχνερ, Νόλντε, 
Σμίτ-Ρόττλουφ. Στίς 29 'Ιουνίου 1933 ή "Ενωση τών ναζί φοιτητών 

διοργάνωσε μιά έκδήλωση στό πανεπιστήμιο τοϋ Βερολίνου. Ό  'Ο π ό  

' Αντρέας Σράϊμπερ καταγγέλλει, μέσα σέ ένθουσιώδη χειροκροτήματα, 
τήν έσφαλμένη τακτική άτόμων πού δέν έχουν σχέση μέ τήν καλλιτεχνι

κή δημιουργία, νά έπιβάλλουν δόγματα στήν Ιστορία τής τέχνης.
Ή  πολεμική γίνεται δημόσια. 'Ενα τμήμα τής φιλελεύθερης 

μπουρζουαζίας άντιδρά μ' αισιοδοξία. Πιστεύει πώς οί πιέσεις πού 
δημιουργήθηκαν άπό τίς υπερβολές τής ναζκπικής πολιτιστικής πολιτι

κής, θά χαλαρώσουν. Βασικά δέν είναι έχθρκά διατεθειμένοι άπέναντί 

στό ναζκπικό καθεστώς, άλλά θάθελαν νά τό έβλεπαν νά έξανθρωπίζε- 
ται λιγάκι. ' Η έπίσημη άπάντηση τών άρμόδιων ναζί δίνεται διαμέσου τού 
Ρόζενμπεργκ. Καταγγέλλει τόν 'Ο ττο  ' Αντρέας Σράϊμπερ σάν έναν 

ύπέρ-έπαναστάτη, στό στύλ τού 'Ο ττο  Στράσσερ. Καί ό άμφισβητίας 

μας, φοβούμενος μήπως όξύνει τήν κατάσταση άναγκάζεται νά ύποχω- 

ρήσει. Στίς 14 'Ιουλίου 1933, στήν έψημερίδα Deutsche Allgemeine, ά- 

πολογεΐται στόν Ρόζενμπεργκ τονίζοντας πώς δέν είχε τήν πρόθεση νά 

προσβάλλει τίς προσωπικές του άπόψεις. ΚΓ ένας άναγκαϊος έλιγμός: 
στίς 22 'Ιουλίου 1933, κάτω άπότήναίγίδατών ναζί φοιτητών, στή γκαλε- 

ρί Φέρντιναντ Μαίλλερ τού Βερολίνου, σχεδιάζεται τό άνοιγμα μιάς έκ
θεσης μέ τόν τίτλο «Τριάντα Γερμανοί καλλπέχνες» πού συγκεντρώνει 

γύρω άπό μερικούς νέους ζωγράφους τούς μή έβραίους έξπρεσσιονι- 

στές (Μπάρλαχ, Μάκε, Νόλντε, Πέχσταϊν, Ρόλφς, Σμίτ-Ρόττλουφ). ' Η 

έκθεση άνοίγει πράγματι. ' Αλλά κλείνει τρεις μέρες άργότερα ύστερα 
άπό διαταγή τού ύπουργού ' Εσωτερικών Βίλχελμ ΦρΙκ.

Πραγματικά πρόκεπαι γιά έναν πόλεμο τάσεων, πού διεξάγεται 

μέσα στούς κόλπους τοϋ ναζιστικού κινήματος. Στίς 24 ' Ιανουαρίου
1934, ό Χίτλερ δημιουργεί μιά ύπηρεσία έλέγχου πάνω σ ' δλες τίς πνευ

ματικές δραστηριότητες τού κόμματος κι έμπιστεύεται τή διοίκησή της 

στό Ρόζενμπεργκ. Τήν έποχή αύτή ό Γ  καΐμπελς έκπροσωπεϊ ένα ρεύμα 

πού τείνει νά συμφιλιώσει μέ τό ναζισμό, τούς άστούς συγγραφείς καί 

καλλπέχνες άκόμα καί τούς «μοντερνκπές». Ό  υπουργός Προπαγάν

δας πού κολακευόταν νά πιστεύει πώς ήταν κι έκείνος συγγραφέας 
θυμάται μέ τήν εύκαίρια, τό δικό του «έξπρεσσιονιστικό» παρελθόν. 

' Αντίθετα, ό Ρόζενμπεργκ έκπροσωπεϊ τήν «έθνικιστική» πτέρυγα. 'Ο 

ταν ό Χίτλερ τόν διορίζει γενικό λογοκριτή, φανερώνει καθαρά ποιά είναι
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ή άποψη πού προτιμά. Αλλά ή μόνιμη τακτική του ιδιαίτερα μάλιστα σ ' 
αύτά τά χρόνια τής έντασης (ή έξόντωση τού Ραϊμ έγινε τόν ' Ιούνιο τοϋ 

1934) ήταν νά ύποθάλπει τούς έσωτερικούς άνταγωνισμούς κι άντιζη- 

λϊες, στήν άνάγκη καί νά τούς προκαλεΐ, έτσι πού νά παρουσιάζεται σάν ό 

διαιτητής πού βρίσκεται πάνω άπό τΙς φατρίες καί πού στήν έξουσϊα του 

όφείλει τελικά νά ύποταχτεί δλος ό κόσμος.

' Η κατάσταση αύτή έξηγεϊ τό γεγονός πώς λίγους μήνες ύστερα 

άπό τήν άποτυχία τής «έξπρεσσιονιστικής» έκθεσης στή γκαλερί Φέρν- 
τιναρντ Μαίλλερ οί "Οττο Άντρέας Σράϊμπερ καί Χάνς ΒάΙντεμαν 
διορίστηκαν άπό τόν Γκαΐμπελς σέ πολύ υπεύθυνες θέσεις στήν 

όργάνωοη τής έργατικής ψυχαγώγησης «  Η Δύναμη διά τής Χαράς». 

Στά τέλη 'Οκτωβρίου τοϋ 1933, ό 'Ο ττο  Άντρέας Σράϊμπερ είναι σέ 

θέση νά έκδόσει καί μιά δίμηνη έφημερίδα μέ κυκλοφορία πέντε χιλιάδων 
φύλλων περίπου, τήν «Kunst der Nation» πού άναλαμβάνει τήν ύπεράσπι- 

ση τής άποκαλούμενης πρωτοπορειακής τέχνης. Καί τ ό ν ' Ιανουάριο τοϋ
1934, μέ τήν προτροπή του, έκτέθηκαν στό Βερολίνο τά έργα τών 

Μπάρλαχ, Φάϊνινγκερ καί Νόλντε. Μέχρι έκείνη τή στιγμή στό Aatcö 
Παρατηρητή έχουν διατυπωθεί μονάχα όριομένες καταγγελίες ένάντια 

στήν «κλίκα τών σαμπστέρ» πού χαλούσε τό πολιτιστικό πρόγραμμα πού 

καθόρισε ό Χίτλερ στό συνέδριο τής Νυρεμβέργης τό 1933. Βλέποντας 

αύτή τήν έλλειψη άποτελεσμστικότητας, ό Ρόζενμπεργκ έγραψε ένα 
γράμμα στόν Ρόμπερτ Λέϋ υπεύθυνο τής όργάνωσης « '  Η Δύναμη διά 

τής Χαράς» γιά νά τοϋ έπισημάνει πώς έπρόί(ειτο γιά έναν πολπιστικό 

προσανατολισμό άπόλυτα άντίθετο μέ τίς άρχές γιά τίς όποιες τό 

ναζιστικό κόμμα άγωνιζόταν έπί δεκατέσσερα χρόνια.

Τίποτα δμως δέν έγινε άφοϋ τόν 'Απρίλιο τοϋ 1934 ή γκαλερί 

Φέρντιναρντ Μαίλλερ έκθέτει άκόμα -  πράγμα πού ή Kunst der Nation 

χαιρετίζει μ ' ένθουσιασμό -  πάνω άπό έξήντα άκουαρέλλες καί λιθογρα

φίες τοϋ Νόλντε. Αύτή τή φορά ό Ρόζενμπεργκ γράφει στόν Ιδιο τόν 

Γ καΐμπελς γιά νά παραπονεθεί πώς οί άρχές τής ναζκπικής κοσμοθεω

ρίας κλονίζονται διαρκώς έξαιτίας του. Παρ' δλα αύτά ή ύπόθεση λύθηκε 
μονάχα τό Σεπτέμβριο τοϋ 1934 στό νέο συνέδριο τού ναζκτπκού 

κόμματος ύστερα άπό παρέμβαση τής άνώτατης έξουσίας. Ό  Χίτλερ 

άποφάνθηκε κατηγορηματικά πάνω στό θέμα καταγγέλλοντας τούς δυώ 
κίνδυνους πού άπειλοΰσαν τό έθνικοσοσιαλιστικό κίνημα. ' Ο  πρώτος 

άντιπροσωπευόταν άπό τούς «διαφθορείς τής τέχνης» πού δηλητηρία-
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ζαν τό υγιές σώμα τοϋ ναζισμού δηλαδή τους φουτουριστές, κυβιστές, 

ντανταϊστές κ .λ.π .' Ο  δεύτερος προερχόταν άπό τούς νοσταλγούς τού 

παρελθόντος. Έ τ σ ι στ' δνομα τής έθνικοσοσιαλιστικής άγνότητας, ό 

Χίτλερ άποφαίνεται έναντίον τού Γ καϊμπελς καί έναντίον τού Ρόζεν- 
μπεργκ συγχρόνως.

'Οπως άποδείχνει καί ή ναζιστική πολιτική στά έπόμενα χρόνια, οί 

προσωπικές άπώψεις τού Χίτλερ τόν έκαναν νά κλείνει μάλλον πρός τόν 

Ρόζενμπεργκ παρά πρός τόν Γ καϊμπελς. ' Αλλά ή στρατηγική του στόν 

τομέα τής κουλτούρας έξαρτιόταν κι άπό τήν πολσική σκοπιμότητα. 
'Ο ταν δικαιώνει τόν Ρόζενμπεργκ ένάντια στούς «μπολσεβίκους τής 

κουλτούρας» σκοπεύει στήν ύπέρ-έπαναστατική πτέρυγα τών ναζί άπ' 

δπου έπιδιώκει νά άπομακρύνει τούς υποτιθέμενους όπαδούς τοϋ Ραϊμ 

καί τοϋ Γκρέγκορ Στράσσερ. Καί διαμέσου τών έπιθέσεών του ένάντια 

στίς ύπέρ-άντιδραστικές τοπικιστικές τάσεις προσεταιρίζεται τούς συν* 
τηρητικούς έθνικιστές τού Φόν Πάπεν καί τού 'Αλφρεντ Χιούγκεν- 

μπεργκ· Τυχαίνει λοιπόν ό φουτουρισμός νά συνδυάζει μέσα του καί τίς 
δυό τάσεις πού πρέπει νά καταπολεμηθούν (πρός όφελος μιάς τρίτης, 

έκείνης τής υψηλής οικονομίας καί τής βαρεύς βιομηχανίας): άπό τή μιά 

δημιουργεί στό έσωτερικό τής Γ ερμανίας έναν πυρήνα ταραξιών πού 
άμφίσβητούν πολιτικά τό καθεστώς' άπό τήν άλλη μεριά ό Μουσσολίνι 

τόν άφομοώνει μέσω τού Χίτλερ πού τόν συνάντησε στίς 14 καί 15 

Ιουνίου 1934 καί μέσα στίς προτάσεις του άναγνώρισε τήν πολσική 

γλώσσα τής- φατρίας τού Φόν Πάπεν.
Μ ' αύτή τήν έπέμβαση τοϋ Χίτλερ δλα μπαίνουν σέ τάξη. ‘ Ολος ό 

κόσμος άποφασίζει τελικά νά συμμορφωθεί. Κατά κάποιον τρόπο, τόσο ό 

Γ καϊμπελς δσο καί ό Ρόζενμπεργκ υποχωρούν ό καθένας άπό τή μεριά 

του, προπάντων ό Γ καϊμπελς. ' Η έπονομαζόμενη μοντέρνα ή ίουδαιο- 
μπολσεβικική τέχνη παραμερίζεται όριστικά ' Η έφημερίδα Kunst der 

Nation, άπαγορεύτηκε στίς άρχές τού 1935. Οί ' O t t o  Άντρέας 
Σράϊμπερ καί Χάνς ΒάΙντεμαν υποτάχτηκαν καί συνέχισαν τό δρόμο τους 

μέ τή «Δύναμη διά τής Χαράς». ' Ο  δεύτερος μάλιστα άνέλαβε καί νέα 

καθήκοντα δπου έσυρε μαζί του καί τό φίλο του: τόν ' Οκτώβριο τοϋ 

1935 όνομάστηκε άπό τόν Γ καϊμπελς, άντιπρόεδρος τοϋ κινηματογραφι
κού Έπιμελητηρίου.
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ΕΝΑΣ Π Ο Λ ΕΜ Ο Σ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Βέβαια, οί άντιζηλίες άνάμεσα στούς ναζί ήγέτες πού κατείχαν 

υπεύθυνες θέσεις στόν τομέα τής κουλτούρας συνεχίστηκαν στά 

κρυφά. ' Ο  Ρόζενμπεργκ δπως είπαμε, όνομάστηκε άπό τόν Χίτλερ, 

ύστερα άπό πρόταση τού Λέϋ, έντεταλμένος τού Φύρερ στόν έλεγχο 
τής ιδεολογικής διαμόρφωσης.'  Ετσι περιεβλήθηκε έππέλους μιά έξου- 

σία πού τού έπέτρεπε νά έπηρεάζει τίς άποφάσεις άναφορικά μέ τήν 

κουλτούρα. Πέρα άπό τά γεγονότα πού άναφέραμε σχετικά μέ τήν 

υπόθεση τού φουτουρισμού πολλές άλλες παρεμβάσεις του κατά τήν 

περίοδο 1934-1936 μαρτυρούν πώς ήταν σέ θέση νά τροποποιεί τις 

άποφάσεις τού Γ καΐμπελς. Τόν Νοέμβριο τού 1934 διαμαρτυρήθηκε μ' 
έπιτυχία, ένάντια στήν παρουσίαση τού Πάουλ Χίντεμιτ στά προγράμματα 

τών συναυλιών. Προκάλεσε σκάνδαλο γύρω άπό τό δνομα τού Ρίχαρντ 

Στράους καί τήν άπόλυσή του άπό τήν προεδρία τού μουσικού έπιμελη- 
τηρίου τόν 1 Ιούλιο τού 1935, έξαιτίας τής φιλίας του μέ τόν « ' Εβραίο» 

Στέφαν Τσβάιχ. Τόν ' Οκτώβριο τού 1935 άπομάκρυνε άπό τήν προεδρία 

τού λογοτεχνικού έπιμελητήριου τόν Χάνς Φρήντριχ Μπλούνκ καί τόν 

άντικατέστησε μέ τόν Χάνς Γιόστ, έπειδή έβγαλε ένα λόγο δπου 

πρότεινε τή σύναψη ένός κονκορδάτου μεταξύ ναζί καί Γερμανοε- 
βραίων, άνάλογου μ' έκείνο πού είχε ύπογραφεΐ μέ τήν καθολική 
έκκλησή. 'Αλλά άπό τό 1936 καί πέρα, ό Γκαΐμπελς προσπαθεί νά 

μετριάσει τίς διαφορές του μέ τόν Ρόζενμπεργκ. Παράδειγμα αύτής τής 

προσέγγισης είναι άκριβώς ή ένότητα άπόψεων πού δημιουργεΐται 

σιγά-σιγά μεταξύ τους, δπως κι άνάμεσα σ' δλους τούς ναζί ιθύνοντες, 

άπέναντί στά θέματα τής μοντέρνας τέχνης. Δυό έκθέσεις ζωγραφικής 

πού έγκαινιάστηκαν τό 1937 στό Μόναχο, τόπο συμβολικό μιά καί 

θεωρείται σάν ή μητρόπολη τού ναζιστικού κινήματος τόνισαν αύτή τή 
φαινομενική σύμπτωση άπόψεων. ' Η μιά ήταν άφιερωμένη στήν έπονο- 

μαζόμενη γνήσια γερμανική τέχνη. ' Η άλλη στήν έντελώς άντίθετή της 
τή λεγόμενη έκφυλισμένη τέχνη. Παρ' δλο πού στή δεύτερη ό Ρό

ζε νμπεργκ δέν είχε καμιά άνάμιξη, καί θά μπορούσε νά βρει σ ' αύτήν 

πολλές άφορμές γιά κρπική, δέν διατύπωσε καμιά διαμαρτυρία. Καί 

παρόλο πού ό Γ καΐμπελς μέχρι τήν άνοιξη τού 1937, προσπαθούσε νά 

έπινοήσει κάποιες άλλες έκδηλώσεις πέρα άπό τις έκθέσεις ζωγραφι

κής οί περιστάσεις τόν άνάγκασαν ν ' άποφασίσει άπό μόνος του τή δίωξη
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τών μοντέρνων ζωγράφων: έγκαιν^ασε προσωπικά τήν έκθεση τής 
έπονομαζόμενης έκφυλκτμένης τέχνης.

Ό π ω ς  καί τό όλοκαύτωμα τών βιβλίων τό 1933, ή έκθεση αύτή 

άποτελεί μιά κορυφαία στιγμή στήν έξέλιξη τής Γερμανίας.' Αντιπροσω

πεύει μιά νίκη ένύνπα σ' αύτό πού ό Χίτλερ στόν «  Αγώνα» του τό όρίζει 
σάν διανοητική διαφθορά, έκπόρνευση τής τέχνης, έ«κεντρικότητες 

τρελλών καί παρακμιακών. ' Από τή μιά ό γερμανικός λαός μπορούσε νά 

θαυμάσει τίς άξιες πού θεωρούνταν δημιουργικές κι άπ' τήν άλλη νά 

πάρει μιά ιδέα γιά τή ζωγραφική πού κυριαρχούσε στήν έποχή τής 

Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης, νά περιδιαβάσει ένα «μουσείο φρίκης» μέ τά 
διάφορα τμήματά του πού έφερναν ύποβλητικές έπτγραφές δπως: 

«'Εκδηλώσεις τής έβραΐκής φυλετικής ψυχής», « Ή  εισβολή τού 

μπολοεβικιομού στή τέχνη», « '  Η γελοιοποίηση τής γερμανίδας γυναί

κας», « Ό  χλευασμός τών ήρώων», «Ο ί γερμανοί χωρικοί δπως τους 

βλέπουν οί έβραΐοι», « Ή  τρέλλα πού άνυψώθηκε στό έπίπεδο τής 
μεθόδου», « '  Η φύση δπως τή βλέπουν τά άρρωστη μένα μυαλά». Οί 

καλλιτέχνες πού έφτιαξαν αύτές τίς άθλιες μουτζοϋρες (σύμφωνα μέ τά 

λόγια τοϋ Ά ντο λφ  Ζήγκλερ, Προέδρου τού Επιμελητηρίου καλών 

τεχνών), όνομάζονταν, μεταξύ τών άλλων, Φράντς Μάρκ, Γκεόργκε 

Γκρός, "Ερνστ Μπάρλαχ, Πάουλ Κλέε, Βασσίλι Καντίνσκυ.

Τελικά ό Ρόζενμπεργκ καί ό Γ καΐμπελς δείχνουν νά συμμερίζονται 

τήν άποψη τού Χίτλερ πού πίστευε πώς ύστερα άπό τέσσερα χρόνια 

έξουσίας ήταν πιά καιρός νά ξεχαστοΟν οί διαφωνίες πού είχαν άλλωστε 

δευτερεύουσα σημασία μπροστά στίς βασικές άρχές, καί νά ληφτοΟν 
δραστικά μέτρα πού θά έφερναν τόν άπόλυτο θρίαμβο τών ναζκττικών 

άπόψεων. Αύτό τό νόημα είχαν τά λόγια τοϋ Φύρ^ρ καί σίγουρα δέν είναι 
καθόλου τυχαία ή έπίμονη άναφορά του στόν «πόλεμο» Οταν στίς 18 

' Ιουλίου 1937, έγκαινιάζει έπίαημα τόν Ö k o  τής Γερμανικής τέχνης στό 
Μόναχο: « ‘ Από έδώ καί στό έξής θά κηρύξουμε έναν άμείλικτο πόλεμο 

έξυγίανσης, έναν άμείλικτο έξοντωτικό πόλεμο ένύνπα στά τελευταία 

διαλυτικά στοιχεία τής κουλτούρας μας».

ΚΑΙ ΓΙΑ Τ Η  ΝΕΟΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜ ΗΤΙΚΑ

Οι συγγραφείς πού έχθρεύονταν τόν έθνικοσοσαλισμό, άλλά παρ' 

δλα αύτά ήθελαν νά παραμείνουν άτή Γ ερμανία άντί νά ξενητευτούν, δέν
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είχαν κάν τή δυνατότητα νά καταπιαστούν μέ τήν παιδική λογοτεχνία. 
Πράγματι, ή νεολαίΐστική λογοτεχνία ύποτάχτηκε σέ κανονισμούς ά- 

κριβώς δπως καί ή ύπόλοιπη λογοτεχνική παραγωγή. Τόν ' Ιούνιο τοϋ 

1933, μέ τήν εύκαιρία τού συνέδριου τών Γερμανών έκπαιδευτικών πού 
διοργανώθηκε στό Μάγκντεμπουργκ, προτάθηκε ένα σχέδιο γιά τή 

δημιουργία ένός «γραφείου προορισμένου νά έλέγχει τά κείμενα πού 

άπευθύνονται στή νεολαία». ' Από τό 1933 μέχρι τό 1935, τό έπεξεργά- 

στηκαν διάφορες έπιτροπές μέ άποτέλεσμα τήν Ιδρυση σαρανταένα 

κέντρων έπκρορτισμένων μέ τόν έλεγχο τών παιδικών βιβλίων, κάτω άπό 

τήν αιγίδα τής Λίγκας τών έθνικοσοσιαλιστών έκπαιδευτικών. Συντάχτη- 

καν κατάλογοι μέ τά βιβλία πού έπρεπε νά άπαγορευτούν.

' Η Χιτλερική Νεολαία άπό τή μεριά της, έξέδιδε άπό τό 1927 μερικά 

περιοδικά πού τά διέθετε στά μέλη της. ' Αλλά μέ τήν έγκαθίδρυση τοϋ 

ναζισμού καί σέ συνάρτηση μέ τό ύπουργείο Παιδείας, ό ρόλος της στόν 
πολιτιστικό τομέα έγινε πολύ πιό σπουδαίος. Τό  Δεκέμβριο τού 1934, 

διαμέσου τής ' Εργατικής Κοινότητας τών Νέων Καλλιτεχνών πού είχε 

ιδρύσει ό Μπάλντουρ φόν Σίραχ, προσπάθησε νά καθορίσει τά καθήκοντα 
τής νέας γενιάς άπέναντι στήν άνάπτυξη μιάς ζωντανής, γνήσιας καί 

γερμανικής κουλτούρας. 'Ο χι μόνο φρόντισε νά έκδώσει δέκα καινούρ

για έντυπα (άθλητικά περιοδικά κΓ έφημερίδες σάν τό Sport der Jugend, 

ή πολιτικά δπως τά Wille und Macht καί Das Junge Deutscland) άλλά τό 

1935 Ιδρυσε μιά έπττροπή πού άνέλαβε νά κάνει μιά έπιλογή άνάμεσα στά 
βιβλία πού προορίζονταν γιά τούς νέους Αύτό τό «γιγάντιο έργο» 

ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης άνατέθηκε έντελώς φυσικά, στή Χιτλερι

κή Νεολαία, «γιά τήν ικανότητά της νά διοργανώσει κοινοτικά τή 

γερμανική νεολαία, ικανότητα στήν όποια ό Χίτλερ είχε άπόλυτη 

έμπιστοσύνη». Ο ίήγέτες της τό τόνισαν άπειρες φορές: «πρέπει νά γίνει 

έντελώς σαφές πώς ή Χιτλερική Νεολαία άκπροσωπεΐ τή θέληση τής 
γερμανικής νεολαίας, άκόμα καί στόν τομέα τής νεολαΙΓστικης λογοτε

χνίας4».

4) Τά λόγια αυτά τά έπανέλαβε και ό Φριτς Χέλκε, άλλά τό 1937
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ΚΑΤΗΧΗ ΣΗ ΔΙΑΜ ΕΣΟΥ Τ Η Σ  Ψ ΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

' Η κατήχηση καί ή ύποβολή μέ κάθε είδους έποικοδομητικό βιβλίο, 

έφαρμοζόταν σ' δλες τίς έκδηλώσεις τής συλλογικής ζωής ' Ακόμα καί 
οί ένήλικες ύφίσταντο τήν πίεση τής πολιτιστικής προπαγάνδας διαμέ
σου τής όργάνωοης « ' Η Δύναμη διά τής Χαράς», πού ήδη ά να φέραμε.

' Η ψυχαγώγηση τών γερμανών γινόταν βάσει σχεδίου ' Ιδρυμένη στις 17 
Νοεμβρίου τού 1933, ή Δύναμη Μ  τής Χαράς έπεδίωκε νά κάνει προσιτή 

στούς έργαζόμενους όλη τήν καλλιτεχνική καί πολιτιστική κληρονομιά 

τοϋ γερμανικού έθνους δπως τουλάχιστον ισχυρίζονταν οί ναζί. Έ τ ο ι 

συνεργαζόταν στενά μέ τό ' Επιμελητήριο τής κουλτούρας, όμαδικές 

έπισκέψεις σέ μουσεία, περιοδεύουσες έκθέσεις ζωγραφικής και 
γλυπτικής, διαλέξεις γνωστών συγγραφέων, έργα τέχνης γιά δλα τά 

βαλάντια κλπ ' Οπως είπε και ό Δόκτορας Λέυ σ' ένα λόγο του στίς 28 

Νοεμβρίου 1938 ή έργασία έπρεπε νά έξωραίστεί μέ τή χάρη τής τέχνης, 
οί πόρτες τής τέχνης έπρεπε ν ' άνοίξουν διάπλατες γιάτόνέργάτη, τόν 

άγρότη, γιά δλο τό λαό, έτσι πού δλος ό κόσμος νά μπορεϊ νά συμμετέχει 

στό ώραϊο!

"Ετσι ή καλλιέργεια έγινε ένα καθήκον γιά τό σύνολο τοϋ γερμανι

κού λαοϋ. ' Ηΐδια ή μέθοδος δέν ήταν κακή, στήν έφαρμογή της δμως 

άποτελοϋσε ένα άποκλειστικό όργανο στήν ύπηρεσία τών ναζισΊκών 
ιδεών. Σέ μιά προπαγανδιστική μπροσούρα γραμμένη στά γαλλικά ιιέ τόν 

τίτλο Τό πνεύμα καί οί έπσεύξεις τοϋ έθνικοσοοιαλιομού, κάτω άπό μιά 

φωτογραφία πού δείχνει έναν έργάτη καθισμένο μπροστά σ ’ ένα τραπέζι 
περιτριγυρισμένο άπό ράφια φορτωμένα μέ βιβλία σ' ένα δωμάτιο 

λουσμένο στό άπλετο φώς άπό ένα μεγάλο παράθυρο, δπου κυριαρχεί 

μιά άτμόσφαιρα περισυλλογής μπορούμε νά διαβάσουμε τά έξής «Στίς 

βιβλιοθήκες τών μεγάλων έπιχειρήσεων, οί έργαζόμενοι μπορούν νά 

βροϋν μορφωτικά καί ψυχαγωγικά βιβλία». Τί βιβλία όμως, ' Αμέσως μάς 

έρχεται στό νοϋ ένα τεράστιο παννώ πού διαφημίζει τό βιβλίο τών βιβλί
ων. τό έργο πού δέν πρέπει νά λείπει άπό καμιά βιβλιοθήκη. Είναι τό 

«Mein Kampf». «Τ ό  βιβλίο - ρομφαία τοϋ πνεύματος», διαλαλεϊ ένα άλλο 
παννώ. Τί σημαίνουν αύτά τά λόγια, Αύτό μάς τό έξηγεϊ ό Βίλχελμ Μπά- 

ουρ ό άντιπρόεδρος τοϋ λογοτεχνικού έπιμελητηρίου «Τ ό  βιβλίο είναι 

ένα δπλο, τά δπλα βρίσκονται στά χέρια έκείνων πού μάχονται καί τό νά- 

ναι κανείς έθνικοσοσιαλιστής, σημαίνει πώς μάχεται γιά τή Γερμανία»
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Στήν πραγματικότητα, ή Δύναμη διά τής Χαράς ύπήρξε πιστή 
άντιγραφή τής Dopolavoro τής ιταλικής φασιστικής όργάνωσης γιά τήν 

ψυχαγώγηση. ' Αλλά ή δράση της ύπήρξε πολύ πιό συστηματική άπό τήν 

ιταλική, έπειδή τό γερμανικό περιβάλλον ήταν πιό πρόσφορο γιά κάτι 
τέτοιο. ‘ Ο  άντικειμενικός της σκοπός ήταν νά κατακτήσει τις έργατικές 

καρδιές κι δλα τά μέσα της άνταποκρίνονταν σ' αύτόν. Στόν ταξιδιωτικό 

τομέα έγιναν μερικές πολύ έντυπωσιακές έκδηλώσεις Έ ν α  έπιβατικό 
πλοίο καθελκύστηκε έπισημα, παρουσία τοΰ Φύρερ στις 5 MdTou 1937 

στό ' Αμβούργο καί σύντομα προστέθηκαν σ ' αύτό, άλλα δέκα. Σύμφωνα 
μέ τά έπισημα στοιχεία, τό 1934, δύο έκατομμύρια Γερμανοι πήραν μέρος 
σέ κρουαζιέρες και τό 1937, εξι έκατομμύρια ' Ανάμεσα στή Γ ερμανία και 
τήν Ιταλία γίνονταν τακτικές άνταλλαγές χάρη στίς συμφωνίες πού 

είχαν συνάψει οί δυό όργανώσεις ψυχαγώγησης. στούς άδειούχους 
Ιταλούς έργαζόμενους προοφερόταν διαμονή μιάς έβδομάδας στή 

Γ  ερμανία ένώ μέ τίς κρουαζιέρες κάθε χρόνο τριάντα χιλιάδες γερμανοί 

έργαζόμενοι ταξίδευαν στή Γένοβα, τή Νάπολη, τό Παλέρμο καί τή 

Βενετία.
Τό  Γ  ραφείο ' ΕξωραϊσμοΟ τής ' Εργασίας, πού υπαγόταν στή Δύναμη 

διά τής Χαράς, διέθετε έπιθεωρητές πού έλεγχαν-τίς έκδηλώσεις. Τό  

πρόσχημα ήταν ή βελτίωση τού τόπου έργασίας καί τής ποιότητας τής 

ζωής. ' Ο  Μπρέχτ σατίρισε αύτή τήν προσπάθεια σέ μιά άπό τίς εικόνες 

τοΟ Τρόμος και άθλιότητα τού Γ' ΡάΙχ. Έ δ ειξε  μέ ποιόν τρόπο διαμέσου 
αύτής τής προσπάθειας έπιχειροΟσαν νά προσαρτήσουν τήν έργατική 

τάξη στό σύστημα τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης. Δεδομένου δτι οί 

συμμετοχή στή Δύναμη διά τής Χαράς ήταν ύποχρεωτική, οί έργάτες 
χρηματοδοτούσαν τήν έντατικοποίηση τής Ιδιας τους τής έκμετάλλευ

σης, μιά καί οί προτεινόμενες βελτιώσεις δέν άπέβλεπαν παρά στήν 

αύξηση ή τήν άποτελεσματική διατήρηση τής παραγωγικότητάς τους.
' Η προοπτική ήταν διπλή νά τραβήξουν κοντά τους τό λαό χάρη στή 

βιτρίνα μιας ήθικότητας και ν ' άναπτύξουν όρισμένους παραγωγικούς 

τομείς χάρη στίς ύλικές βελτιώσεις Έ τσ ι, στίς 13 Όκτωβρίου-3 
Νοεμβρίου 1937 τό Γ ραφείο ' Εξωραϊσμοϋ τής ' Εργασίας διοργάνωσε 

μιά έκθεση δπου έπιδείχτηκαν έσωτερικές διαρρυθμίσεις διαμερισμά

των καί έπιπλα πού νά ικανοποιούν τις μοντέρνες άπαιτήσεις τών 

έργατικών κατοικιών Τό  1939 σχεδιάστηκε ή σέ μεγάλη κλίμακα 
παραγωγή ένός λαϊκού αύτοκινήτου (Φόλκσβάγκεν) πού θά τό άγόραζαν
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οι έργάτες καί οι ύπάλληλοι χάρη σ ' ένα σύστημα έβδομαδιαίων 
κρατήσεων έπί τοϋ μισθού τους Βέβαια ή ήμερομηνία λήξης αύτοϋ τοϋ 
σχεδίου ήταν πολύ μακρινή, άφοϋ ή κατασκευή τών έργοστασίων δέν θά 

όλοκληρωνόταν πριν άπό τό τέλος 1945 ' Η πρωτοβουλία αύτή γνώρισε 

πολύ μικρή έπιτυχία στήν άρχή. ' Αργότερα ό πόλεμος παρεμπόδισε τή 
γενίκευσή της Γιά τό 1945, ό Δόκτορας Λέυ είχε προκαθορίσει μιά έτή- 
σια παραγωγή πάνω από ενα έκατομμύριο αύτοκινητα

' Η ύγιεινή καί ή καθαριότητα ήταν ή μόνιμη φροντίδα τής Δύναμης 
διά τής Χαράς ' Ο  Δόκτορας Λέυ, πού ήταν άλκοολικός, ήταν φανατικός 

όπαδός τής προστασίας γιά τή μόλυνση τού περιβάλλοντος. Τό Γ ραφείο 
' ΕξωραϊσμοΟ τής ' Εργασίας διοργάνωνε οικολογικές έκστρατείες τοϋ 

τύπου, μιά ύγιεινή άτμόσφαιρα σ ’ ένα ύγιεινό περιβάλλον. 'Εγιναν 

διάφορες έπιστημονικές μελέτες γιά νά ύπολογιστεϊ πόσα κυβικά μέτρα 

σκόνης άνέπνεαν οί κάτοικοι τοϋ Βερολίνου καί πόσα μικρόβια κατάπιναν 
καθημερινά οί μαθητές μέσα στίς αίθουσες διδασκαλίας "Οσο γιά τά 

έργοστάσια, οί μελέτες άπόδειχναν πώς τά κακοσχεδιασμένα, κακοαερι- 
σμένα καί κακόγουστα κτίρια έβλαπταν άνυπολόγιστα τήν ύγεία τοϋ 

έργάτη καί σέ τελευταία άνάλυση, τήν έθνική παραγωγή ' Η κοινωνική 

ύγιεινή τής άτμόσφαιρας, αύτοί ήταν οί χρησιμοποιούμενοι δροι, έπρεπε 

νά γίνει μιά άπό τίς βασικές φροντίδες τής έθνικής κοινότητας, άνήθελε 
νά έξασφαλίσει τή σωτηρία της. Κι έδώ άκόμα ή άπώτερη σκέψη δέν 

πήγαζε άπό άνθρωπιστικές άρχές άλλά ή άναφερόμενη σωτηρία συνδεό

ταν μέ τήν έπιβίωση τοϋ καπιταλισμού καί τήν καπιταλιστική έκμετάλλευ- 

ση.

Ο  ΣΥΓΓΡΑΦ ΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ Σ ΤΡ Α ΤΙΟ ΤΗ Σ

Σιγά-σιγά, άμεσα ή έμμεσα, οι έκδοτικοΐ οίκοι πέρασαν κάτω άπό τή 

διοίκηση ή τόν έλεγχο τών ναζί Μ ' αύτές τίς συνθήκες τί μπορούσε ν' 

άπογίνει ό συγγραφέας, Τί μπορούσε ν ' άπογίνει ή λογοτεχνία, Τό  1935 
ένας άπό τούς κόλακες πού έξυμνοϋσαν τό καθεστώς ό Χάνς Φρήντριχ 

Μπλούνκ, ισχυριζόταν πώς ποτέ δέν ύπήρξε μεγαλύτερη έλευθερία 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, καί πώς ή κυβέρνηση τοϋ Χίτλερ ήταν ή 

πρώτη πού έδειξε ένα τόσο γενναιόδωρο ένδιαφέρον γιά τίς τέχνες. Δέν
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τών άπααχολοϋοαν καθόλου τά βιβλία πού είχαν άπαγορευτεί καί καεί: 

σύμφωνα μ' αύτόν δέν ήταν παρά φθοροποιά κείμενα.

' Η έξέλιξη τής μορφής τού συγγραφέα κατά τά πρώτα χρόνια τού Γ ' 
Ράιχ γίνεται ιδιαίτερα έμφανής μέσα άπό τά μετάλλια έργασίας Πράγ
ματι σ ' αύτά βλέπουμε μέ ποιόν τρόπο οί ναζί προσαρμόζουν τά 

διάφορα σήματα πού χρησιμοποιούν έπίσημα στίς ταξικές σχέσεις, έτσι 

όπως τίς φαντάζονται έκεϊνοι, σχέσεις πού πάνω τους σκόπευαν νά 

όρθώσουν τό οικοδόμημά τους καί νά έπηρεάσουν τίς μάζες.

Τό  μετάλλιο τής 1ης MdTou 1934 παριστάνει στό κάτω μέρος του 
ένα άετό μ' ένα δρεπάνι κΓ ένα σφυρί στό κάθε φτερό του. Στό κέντρο 
ψηλά ένα πορτραΐτο άνφάς τού Γκαϊτε ή άλλου συγγραφέα. Μ ' αύτόν 

τόν τρόπο συγκεντρώνονται μαζί χωριάτες, έργάτες καί διανοούμενοι. 

' Η ίσοπέδωση πού έπιβάλλει ή έξουσια κρύβεται πίσω άπό μιά μυθοποίη

ση πού έπαναχρησιμοποιεϊ τά σύμβολα τοϋ έργατικοϋ κινήματος διαστρέ- 
φοντάς τα. Οί ναζί. λοιπόν, έπιδιώκουν νά έντάξουν στό σύστημά τους τίς 

διάφορες κοινωνικές τάξεις, ιδιαίτερα τήν έργατική καί τά διανοούμενα 

στρώματα τής φιλελεύθερης άστικής τάξης.

"Ενα χρόνο άργότερα ή ένταξη αύτή πραγματοποιήθηκε. Τό  μετάλ
λιο τοϋ 1935 δείχνει έναν έργάτη μ ' ένα σφυρί στόν ώμο, ένα συγγραφέα 

πού τυλίγει μιά περγαμηνή κι έναν άγρότη πού κουβαλά ένα δεμάτι 

στάχυα. Ή  εικόνα δείχνει μιά όπισθοδρόμηση, μιά έπιστροφή στό 

άπώτερο παρελθόν σέ μιά έποχή όπου δέν ύπήρχε ή πάλη τών τάξεων. Οί 
τρεις σιλουέτες κλίνουν σέ μιά πορεία πρός τά μπρός καί βρίσκονται 
άκριβώς στό ίδιο ϋψος, κάτω άπό τά φτερά ένός άετοϋ. Τό  μετάλλιο 

ύποβάλλει τήν ιδέα μιάς όμοιομορφοποίησης, μιάς πειθαρχημένης 

έργασίας γιά έναν κοινό σκοπό
Τ  έλος τό 1936 στό μετάλλιο δέν άπεικονιζεται πιά καμιά άνθρώπινη 

μορφή Τ  ά σύμβολα έχουν ύποστεϊ μιά μεγάλη άφαίρεση' ένα άροτρο, 
ένα σφυρί, ένα σπαθί Ό  συγγραφέας άντιπροσωπεύεται μονάχα άπ' 

αύτό τό ξίφος Έ χ ε ι ταυτιστεί μέ τό στρατιώτη ' Η δημιουργική διάνοια 

δέν είναι πιά παρά ένα όπλο ύποταγμένο στόν άετό πού συμβολίζει τήν 

αιώνια Γερμανία Eh/αι έπίσης χαρακτηριστικό τό ότι τό σπαθί δέν πιάνει 

πιά τό κέντρο τοϋ μετάλλιου, όπως γινόταν στά δυό προηγούμενα μέ τό 

ουγγραφέα τώρα άκολουθεϊ τό άροτρο καί τό σφυρί ' Η άπαίτηση πού 
διατύπωσε ό Χάνς Γιόστ τήν άνοιξη τοϋ 1933 είχε ικανοποιηθεί στήν 

κοινωνία πού έπινόησαν οι ναζί, οί συγγραφείς δέν είχαν άλλη άποστολή,
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άπό τό «νά είναι οί πολιτιστικοί στρατιώτες τοϋ ' Αδόλφου Χίτλερ» 

Αύτό δέν άφοροϋσε μονάχα τούς συγγραφείς άλλά δλους δσους 

έξασκοϋσαν κάποια πνευματική δραστηριότητα, γιατροί καί καθηγητές, 
έξασκοϋσαν κάποια πνευματική δραστηριότητα γιατρούς και καθηγητές, 

φυσικους και δικαστές, οπως μάς δείχνει και ό Μπρέχτ στό Τρόμος και 

στή θέληση τών μαζών πού ένσαρκωνόταν στό Φύρερ Τά έργα τους 
έπρεπε νά ύπηρετοϋν καί νά έκφράζουν τό «γερμανικό δν». Μ ’ άλλα 

λόγια ή έργασία τους δέν ήταν πιά πρωτότυπη δημιουργία κι άναζήτηση 

άλλά μιά έργασία άπολογητική κι έξυμνητική μέσα άπό τά κατάβαθα τοϋ 
είναι τους έβγαζαν στήν έπκράνεια καί άνέπτυσσαν τά θεωρούμενα ώς 

μόνα βιολογικά ένστικτα τής άριας φυλής
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6. ' Υπέρ ή κατά

Οί συγγραφείς άναγκάστηκαν νά πάρουν όπωσδήποτε μιά θέση 
άπέναντί στό ναζιστικό καθεστώς; Στίς άρχές δέ φαίνεται νά έγινε κάτι 

τέτοιο. Μονάχα οί καθαρά πολιτικοποιημένοι συγγραφείς είχαν μιά πλήρη 

συνείδηση τοϋ τί θά συνέβαινε μέ τίς τέχνες δταν οί ναζί θά έπαιρναν τήν 

έξουσια.' Η στάση τών ύπόλοιπων έξηγεΐται, βασικά, άπό τήν πνευματική 

ζωή τής έποχής, άπό τήν άγωγή τους καί άπό τίς φιλοσοφικές έπιρροές 
πού δέχτηκαν. ‘ Αν όρισμένοι άπ' αύτούς κατά τά δυό πρώτα χρόνια τοϋ 

Γ ' Ράιχ προσχωρούν στό ναζιστικό στρατόπεδο ένώ άλλοι άποφασϊζουν 

νά έγκαταλείψουν τή Γερμανία, αύτό δέν γίνεται τόσο έν όνόματι τής 
τύχης πού περιμένει τήν ίδια τή λογοτεχνία όσο έξαπίας ένός πολύ πιό 

πλατύτερου συνόλου δπου νιώθουν πώς άνήκουν καί πού στό βάθος δέν 

είναι παρά ή κοσμοθεωρία τους. Μονάχα δταν ή πολιτική έξουσια έθεσε 

κάτω άπό τόν έλεγχό τους δλη τή λογοτεχνική παραγωγή οί συγγραφείς 

πού τό 1933 έμειναν στή Γ ερμανία, άρχισαν σιγά-σιγά νά άντιλαμβάνονται 

πόσο ό ναζισμός καταπίεζε τίς τέχνες' μπροστά στούς διάφορους 
περιορισμούς, τούς ήταν σχεδόν άδύνατονάζήσουν άπό τήν πέννα τους 
έκτός άν τά θέματα τών έργων έξυπηρετοΟσαν τήν έπίσημη προπαγάν

δα.
‘ Ενας άλλος λόγος πού τά συνειδησιακά προβλήματα δέν παίδεψαν 

καί τόσο όρισμένους συγγραφείς καί καλλιτέχνες, είναι τό γεγονός πώς 

φαινομενικά τό Γ ' Ράιχ έδειχνε νά ένθαρρύνει τήν άνάπτυξη τής 

«κουλτούρας». Ο  Μπάλντερ Ό λ ν τε ν ' πού αύτσεξορϊστηκε τό 1933,

1) Συγγραφέας, κριτικός και δημοσιογράφος (1882-1948) συνεργάστηκε μέ
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μάς έξηγεί πολύ καλά πώς θά μπορούσε νά συνεχίσει νά ζεϊ στή Γ ερμανία 
άκριβώς Οπως καί πρίν άν δέν είχε άντιληφτεϊ τήν πολιτική άποψη τής 
κατάστασης ’ Επειδή ήταν παλιός μαχητής τού Α ' Παγκοσμίου Πολέ
μου, καθαρός «Ά ρ ιο ς »  καί συνεργάτης άρκετώνάστικώνέφημερίδωνοί 

ναζί δέν θά τόν είχαν ένοχλήσει καθόλου στήν άρχή τού Γ - Ράιχ. 

Άλλω στε, ένώ βρισκόταν στήν έξορία, δεχόταν άκόμα γράμματα όπου 

έφημερίδες πού στό μεταξύ είχαν συμμορφωθεί μέ τήν κατάσταση, τού 

ζητούσαν νά τούς στείλει άρθρα.
Τελικά τό άντικείμενο τής φασιστικής πολιτικής τών ναζί δέν ήταν 

τόσο ή λογοτεχνία ή ή τέχνη: ήταν ό άνθρωπος Γιά νά καταλάβουμε 

πραγματικά, τήν άντιδραση τών γερμανών συγγραφέων μπροστά στό 
ναζισμό, δέν άρκεΐ ν ' άναλύσουμε τήν τεχνική τους, νά έξετάσουμε τίς 

δομές τους, έστω κι άν ή φόρμα είναι άδιάσπαστα δεμένη μέ τό θέμα, 

μέ τό ίδιο τό περιεχόμενο τών βιβλίων τους. Πέρα άπ' αύτό ό καθένας 

άποτελεϊ μιά προσωπική περίπτωση καί ή ένταξή του σέ μιά γενική τάση 

όφείλεται σέ όρισμένα στοιχεία πού δέν έπιδέχονται μεταβολές. Ά λλ ά  
μέσα στά όρη αύτής τής συνολικής παρουσίασης τής ναζκπικής 

πολιτιστικής πολιτικής θελήσαμε νά δώσουμε μέ μιά κριτική περιγραφή 

τή βασική πορεία τών στάσεων πού γενικά υίοθετήθηκαν

ΤΑ  ΑΙΤΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

' Ο  πρώτος μύθος πού πρέπει νά καταρριφτεϊ είναι έκεϊνος πού λέει 

πώς μέχρι τό 1933 ό έθνικοσοσιαλισμός ήταν ένα καθεστώς πού 

έπιδεχόταν υπεράσπιση άλλά έπαψε νά είναι τέτοιο, μερικά χρόνια 

άργότερα- μάς είναι δύσκολο νά συμφωνήσουμε μέ τόν Γκόττφριντ Μπέν 

πού σ ’ ένα γράμμα του ύστερα άπό τό 1945, γράφει πώς ό έθνικοσοσια- 

λισμός ύπήρξε μιά γνήσια καί θεμελιακή προσπάθεια νά σωθεί ή 

κλυδωνιζόμενη Δύση, δυστυχώς όμως άργότερα έχασε τό δρόμο του

τά περιοδικά τών έμιγκρέδων Neue Deutsche Blätter, Das Wort κλπ Πέθανε στό 
Μοντεβιντέο Βλέπε Neue Deutsche Blätter No 3 1933οελ 139-141 Τό περιοδι
κό αυτό επανεκδόθηκε στό πανομοιότυπο από τις εκδόσεις Aufbau ( Ανατολική 
Γερμανία)
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έξαιτίας έγκληματικών καί άχαρακτήριστων στοιχείων3. ' Ο  έθνικοσοσια- 
λισμός και ή καταστροφική του βία ήταν πράγματα γνωστά σ ' δλους τούς 

Γερμανούς καί ιδιαίτερα στούς διανοούμενους, άπό τό 1933 (αύτό τό 

μαρτυράει ό τύπος τής έποχής) Τό  νά έπικαλεϊται κανείς, σάν τόν Μπέν, 
μιά μοιραία πορεία γιά νά έξηγήοει τά μέτρα στά όποια κατέφυγαν άργό- 

τερα οί ναζί, δείχνει, άπλά, πνευματικό τσαρλατανισμό Πέρα άπό κάθε 

έπιστημονικό κριτήριο, τήν έπομένη τοϋ πολέμου, μιά όλόκληρη κατηγο

ρία συγγραφέων πού είχαν ύποστηρίξει τόν Χίτλερ. προσπαθούν νά δι- 
κιολογήοουν τή συμπεριφορά τους.

Στό Der lautlose auf stand, ένα άπό τά πρώτα έργα του πού 

άναφέρονται στή γερμανική άντισταση, ό Γκύντερ Βάϊζενμπορν δείχνει 
πώς τό 1933 τήν έποχή τής «συμμόρφωσης» οί διανοούμενοι μπορούσαν 

νά διαλέξουν άνάμεσα σέ τρεϊς τρόπους συμπεριφοράς: είτε νά μπούν 

στήν άντισταση, είτε νά έξοριστούν (στό έξωτερικό ή στό έσωτερικό), 
είτε νά προδώσουν τόν έαυτό τους καί νά ταχθούν μέ τήν πλευρά τοϋ 

Χίτλερ. Πολλοί δμως συγγραφείς δέ χρειάστηκε κάν νά προδώσουν τόν 

έαυτό τους Στή Γ ερμανία ύπήρχε μιά φασιστική λογοτεχνία πολύ πριν 

άπό τήν άνοδο τών ναζί στήν έξουσία, καί οί έκπρόσωποί της (δπως 

δείξαμε προηγουμένως δταν άναφερθήκαμε στή άναδιοργάνωση τής 
Πρωσσικής ' Ακαδημίας τών τεχνών καί τής γερμανικής * Ενωσης τών 

άνθρώπων τών γραμμάτων) υποστήριξαν τό χιτλερικό καθεστώς μ' δλη 

τους τή διαύγεια. Στήν περίπτωσή τους δέν μποροϋμε νά μιλάμε γιά 
συνθηκολόγηση άφοϋ δέν άντέδρασαν καθόλου. Ο  Χάνς Φρήντριχ 

Μπλούνκ πού προτού παραχωρήσει τή θέση του στόν Χάνς Γιόστ υπήρξε 
πρόεδρος τής Πρωσσικής ' Ακαδημίας τών τεχνών πού άνασύστησαν οί 

ναζί, ο ' ένα βιβλίο άπομνημονευμάτων πού δημοσίευσε τό 1952, γράφει 
πώς αύτός καί οι σύντροφοί του είχαν πιστέψει άπώλυτα στόν έθνικοσο- 

σιαλισμό κι έπιμένει πώς ποτέ άλλοτε τά διάφορα κοινωνικά στρώματα 
δέν βρέθηκαν τόσο κοντά τό ένα στό άλλο, δσο τήν έποχή τοϋ Γ ' Ράϊχ. 

'Ο σ ο  γιά τό άουτο-ντά-φέ τών βιβλίων τό 1933, δηλώνει κυνικά πώς 

τέτοιες «φήμες» δέν πρέπει νά προκαλοϋν καμιά άνησυχία καί πώς 

παρόμοια πράγματα συνοδεύουν, κατά τή γνώμη του, κάθεέπανάσταση3. 

: Ο  Μπλούνκ δέν ήξερε τίποτα και δέν είχε δεϊ τίποτα. Είχε δεϊ τόν

2)ΓραμμαστόνΜάξΝιντερμαγιερ. 6 Απριλίου 1949 (Βλεπε την αλληλογρα
φία τοϋ Μπέν από τις έκδώσεις Limes Verlag

3) Η αιωπηλη εξεγερση, Rowahlt
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έθνικοσοσιαλισμό σάν ένα κίνημα πού έπεδίωκε τό καλό καί τήν πρόοδο 

τού άνθρώπου, οί δικιολογίες αύτού τού τύπου πού ύπήρξαν πολυάριθ
μες μετά τόν πόλεμο γυρίζουν τελικά ένάντια σ ’ έκεινον πού τίς 
έπικαλεϊται, άν έξετάσουμε σοβαρά τό πολιτικό κλίμα τής έποχής. Είναι 

άλήθεια πώς άνάμεσα στούς συγγραφείς πού ύποστήριξαν τόν Χίτλερ, 
ύπήρξαν καί καιροσκόποι4. ' Ανάμεσα σ ’ έκείνους πού τό 1932 ζητούσαν 

νά στηθεί ένα μνημείο τού Χάϊνε στό Ντύσσελντορφ, βρίσκουμε 
μερικούς πού ένα χρόνο άργότερα ύπόγραψαν τή «δήλωση νομιμοφρο
σύνης πρός τόν καγγελλάριο Χίτλερ», δήλωση πού αναβίωνε τό περκρημο 

«Μανιφέστο τών 93» έπί Γουλιέλμου Β . ' Αλλά ό καιροσκοπισμός αύτός 

μπορεϊ νά θεωρηθεί σάν δικιολογία;.... Διαπιστώνει κανείς πώς σέ 

γενικές γραμμές, αύτό συνέβη μέ δεύτερης κατηγορίας συγγραφείς 

πού δέν κατάφερναν νά τραβήξουν τό ένδιαφέρον τού κοινού κι 

έλπιζαν πώς τό ναζιστικό καθεστώς θά τούς περιέβαλλε μέ τίς τιμές πού 

τόσο λαχταρούσαν. Είναι φανερό πώς γιά νά πετύχουν κάτι τέτοιο δέν 

έπρεπε νά φανούν έχθρικοϊ άπέναντί σ ’ ένα «πεπρωμένο πού ό λαός του 

τό διάλεξε μόνος του9». Οί συγγραφείς αύτοί δέν είναι διπλά κατακρι- 

τέοι;...Κι άν άκόμα δεχτούμε πώς τό έργο τους δέν κηλιδώθηκε άπό τή 

ναζιστική έπιρροή, ή άξιοπρέπεια αύτή είναι άρκετή γιά νά σβήσει τή 

δημόσια συμπεριφορά τους;... Εδώ τίθεται τό πρόβλημα τής ήθικής 
εύθύνης τού συγγραφέα. Είναι πολύ άμφίβολο πώς ή διαρκής λογοτεχνι

κή δόξα, σ ’ όποιαδήποτε κοινωνία καί νά πρόκειται περνά μέσα άπό τό 

ψέμα, τήν άνειλικρίνεια, τήν ύποκρισία καί στήν άκραία περίπτωση άπό 
τήν έξύψωση τού έγκλήματος.

Συγγραφείς πού μέχρι τότε είχαν καταφύγει στόν αισθητισμό 

άνακάλυψαν μέσα τους συναισθήματα πού τούς έσπρωχναν πρός τήν 

«έθνική έπανάσταση» Δέν ύφίσταται πιά θέμα καιροσκοπισμού; οί

4) Ο Χάνς Χάϊντς Έβερς, γιά παράδειγμα, που έγραψε τή βιογραφία τοϋ
Χόρστ Βέοοελ Τάν κατηγόρησαν πως έγραφε έργα σκανδαλιστικά και πορνογρα
φικά Ο Γ καΐμπελς ένοχλήθηκε που έμπιστευτηκαν τη συγγραφή τής βιογραφίας
τοϋ «παραδειγματικού» καί «έναρετου» Χόρστ Βέοοελ σ έναν «αποτυχημένο»
οάν κι αυτόν Οοο γιά τόν Άντολφ Μπαρτελς. αυτός τόν θεωρεί οάν έναν από 
τους πρωτεργάτες τής «διαοτροφικάτητας καί τοϋ έρωτιομοΰ τής εποχής» Και 
έπισημαινει τό παρελθόν του τό 1912 έγραψε τόν πρόλογο ο ενα μυθιστόρημα 
τοϋ «παλιοϋ του φίλου Ίσραελ Ζάνγκβιλ» μέ τόν τίτλο Η φωνή τής /ερουσα- 
λήμ·'

5 Η φράση αυτη ανήκει στόν Γκόττφριντ Μπέν
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ιδεολογικοί λόγοι πού έκαναν τούς μαθητές τοϋ Στέφαν Γκεόργκε νά 

ύποστηρίζουν τούς ναζί ξεκινούσαν άπό πολύ βαθιά. ' Η «έστετίστικη» 
στάση άντιπροσωπεύει μιά άρνηση τής σύγχρονης κοινωνίας, τής πεζά 

ύλιστικής της πραγματικότητας. Η άπομόνωση σέ πνευματικά ύψη 
άπρόσιτα γιά τίς μάζες, ή άριστοκρατική περκρρόνηση γιά τό χυδαίο καί 

κοινό, καταλήγουν σέ μιά άρνηση τής δημοκρατίας καί στό κάλεσμα μιάς 

«νέας τάξης» δπου τά έκλεκτά πλάσματα θ" άναλάβουντίς εύθύνες τής 
έξουσίας. Ό  Ιδιος ό Στέφαν Γκεόργκε κρατήθηκε μακριά άπό τόν 

έθνικοσοσιαλισμό κι αύτοεξορίστηκε στήν ' Ελβετία, ωστόσο παρουσιά

ζει ένδιαφέρον νά δούμε αύτό πού είδαν οί θαυμαστές του μέσα στό 

έργο του. ' Ο  ποιητής καί καθηγητής ' Ερνστ Μπέρτραμ, γιά παράδειγμα, 

βλέπει μέσα σ' αύτό τή συμφιλίωση τριών κατευθύνσεων: μιά κλασική 

ποίηση, έλληνικής ή γερμανικής έμπνευσης, πού είναι μιά ποίηση 

όραματική μιά τέχνη πού σμίγει τό γερμανικό μέ τό δωρικό στοιχείο 

τέλος κι αύτό είναι τό σπουδαιότερο, ένα καινούριο κρατικό ιδεώδες 

καμωμένο άπό «άνώτατη έξουσϊα» καί «ύπηρεσία», άπό «δικτατορία» καί 

«πίστη κι ύπακοή» Αύτές οί τελευταίες έννοιες πού δείχνουν ναζιστική 

ιδεολογία, δημιουργούν τήν έντύπωση πώς ό άριστοκρατισμός τοϋ 

Στέφαν Γ κεόργκε βρίσκει τήν τελείωσή του μέσα στό χιτλερικό Κράτος.
Μιά άλλη έρμηνεϊα τοϋ έργου τοϋ Στέφαν Γ κεόργκε, ή έρμηνεία 

πού δίνει ό Γκόττφριντ Μπέν, τονίζει κυρίως τή σχέση πού ύπάρχει 

άνάμεσα σ ' αύτόν τόν αισθητισμό πού πηγάζει άπό τή νιτσεϊκή φιλοσοφία 

καί τή ναζιστική διακυβέρνηση μιά καί γιά τόν καλλιτέχνη άκριβώς δπως 

καί γιά τό Κράτος, δημιουργία σημαίνει τό πλάσιμο μιάς μορφής ' Ο 

Γκόττφριντ Μπέν προσθέτει πώς γιά τόν Γκεόργκε ή δημιουργία 
βρίσκεται στή μορφή καί καθορίζει τί πρέπει νά έννοούμε μέ τή «μορφή»: 

κάτω άπό τήν πέννα του γλιστράνε λέξεις δπως «καθυπόταξη», «τάξη», 

«πειθαρχία», λέξεις πού έχουν γίνει κοινές, έπειδή, δπως ύπογραμίζει ό 
Ιδιος, τό νέο ιστορικό κίνημα τίς σημάδεψε μέ τό άποτύπωμά του.

Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία άνάμεσα σ' αύτή τή στάση καί τή 

στάση τών έκπροσώπων τοϋ «νεο-έθνικισμοϋ»* πού άναπτύχτηκε έπί

6 Τό ρεύμα τού «νεο-έθνικισμοϋ» περιλαμβάνει τους όπαδους τής συντη
ρητικής έπανάστασης (Μαίλλερ βάν ντέν Μπρούκ καί τήν όμάδα τοϋ περιοδικού 
Die Tal), τους έθνικο-έπαναστατες (ιδιαίτερα τους άδελφους Γιοϋνγκερ και τό 
μυθιστοριογράφο Έρνστ φόν Σάλομον) καί τή νεο-γερμανική Τάξη γυρω από τόν 
Άρτουρ Μαχράουν
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Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης Πέρα άπό τίς διάφορες τάσεις πού ύπήρχαν 

στό έσωτερικό τοϋ κινήματος, μπορούμε νά διακρίνουμε σ ’ αύτό μερικές 
κυρίαρχες ιδέες πού τοϋ δίνουν ένα σχετικά όμοιογενή χαρακτήρα. Οί 

συγγραφείς πού έπηρεάστηκαν άπ' αύτό τό ρεύμα, δπως οί θαυμαστές 

τοϋ Στέφαν Γκεόργκε, δέχτηκαν μιά πολύ βαθιά έπίδραση άπό τό Νίτσε. 
Δέν είναι τυχαίο πού ό 'Ερνστ Μπέρτραμ άφιερώνει ένα βιβλίο γιά τό 

Νίτσε, δπως καί ό Φρήντριχ Γκεόργκ ΓιοΟνγκερ πού τό έργο του Ή  
πορεία τοΰ έθνυασμοϋ θέτει τίς βάσεις τής έθνικο-έπαναστατικής 
ιδεολογίας. Επιπλέον, τόσο οί μέν δσο καί οί δέ, τά βάζουν μέ τό 

θετικισμό καί τό άφυδατωμένο βασίλειο τής έπιστήμης Τέλος οί 

άμοιβαϊες άπόψεις τους γιά τό Κράτος, δέν παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
ξεκάθαρες θεωρητικές διαφορές.

Τυχαίνει νά ύπάρχει ένα πρόσωπο πού μοιάζει ν ’ άποτελεί μιά 

σύνθεση τοϋ έστετισμοϋ καί τοϋ νεο-έθνικισμοϋ ό κόμης φόν Στάουφ- 
φενμπεργκ. 'Οντας άξιωματικός, αύτό τό παλιό μελός τοϋ κύκλου τοϋ 

Στέφαν Γκεόργκε, ύπήρξε ό πρωτεργάτης τής άπόπειρας τής 20ης 

' Ιουλίου 1944 ένάντια στόν Χίτλερ. ' Η έξελικτική πορεία τοϋ Στάουφ- 

φενμπεργκ είναι πολύ ένδιαφέρουσα έπέιδή, στις γενικές της γραμμές, 

μαρτυρδ μ ' ένα παραδειγματικό τρόπο τίς έπιρροές πού τόν διαμόρφω

σαν. Στήν ίδια άρνηση κατέληξαν καί ό Γκόττφριντ Μπέν καθώς καί οί 

άδελφοί Γιοϋνγκερ πολύ άργότερα βέβαια, καί χωρίς νά φτάσουν μέχρι 

τό σημείο ν ' άντιταχτοΰν άμεσα στόν Χίτλερ. Στήν πραγματικότητα δέν 
άποδοκίμαζαν τόσο τήν έθνικοσοσιαλιστική θεωρία, δσο τή μορφή πού 

πήρε ή ναζιστική έξουσία. Αύτή ή έξουσία έπρεπε -  σύμφωνα μέ τά λόγια 
τού "Εντγκαρ Γιούνγκ -  νά άσκείται, τουλάχιστον, στό δνομα τής 

διάνοιας.
Οί ναζί πού τήν έκμεταλλεύτηκαν δέν δίστασαν νά έπιτεθοϋν σ ' 

αύτές τίς δυνάμεις τίς άκρ ας-δεξιάς Δέν έμπιστεύονταν διοικητικές 
θέσεις παρά μονάχα στούς έθνικιστές πού ύπάκουαν στίς έντολές τους. 

Ό  "Εντγκαρ Γιούνγκ δολοφονήθηκε κατά τήν έξόντωση τοΰ Ραίμ οί 

άδελφοί Γ ιοϋνγκερ έγκατέλειψαν τήν πολιτική σκηνή, άρνούμενοι τίς 

τιμές πού τούς προσφέθηκαν καί έξέδωσαν βιβλία καί ποιήματα πού 

θεωρήθηκαν έχθρικά γιά τό ναζιστικό καθεστώς ό Ροϋντολφ Πέχελ 
κλείστηκε σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως τό 1942' ό Βίλχελμ Στάπελ, 

ϋποχρεώθηκε νά διακόψει τήν έκδοση τοϋ περιοδικού του Deutsches 
Volkstum πού είχε ώστόσο προσφέρει πολλά στή μάχη ένάντια στήν
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τέχνη και τή λονοτεχνια τής πρωτοπορίας ό Χάνς Ζέχρερ διευθυντής 

τού περιοδικού Die Tat άναγκάστηκε σχεδόν σ' δλη τή διάρκεια τοΟ Γ ' 
Ράιχ. νά ζήσει περιορισμένος στό έξοχικό του σπίτι.' Αλλά οϊ συγγραφείς 

αϋτοί μπορεϊ νά θεωρηθούν «άντιστασιακοϊ»; Δέν είναι κάπως άσχημο νά 

φωνάζει κανείς «φωτιά», άφού πρώτα βοήθησε ό Ιδιος στό άναμα τής 

πυρκαίάς,

ΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ,

Έ τ σ ι τίθεται τό έρώτημα, σέ τί συνίστατο άπό τό 1933 μέχρι τό 

1945, ή άντίσταση τών συγγραφέων ένάντια στό ναζισμό καί τή ναζιστική 

πολιτιστική πολιτική. Σ ' ένα προηγούμενο κεφάλαιο ύπογραμμίσαμε τήν 

άντίθεση τοϋ διευθυντή όρχήστρας Βίλχελμ Φούρτβενγκλερ τό 1933, 
στά άντισημιτικά μέτρα τοϋ Γ καΐμπελς άπέναντί στούς έβραϊκής καταγω

γής μουσικούς " Ας ύπογραμμίσουμε έπίσης τή δημόσια ύπεράσπιση τοϋ 

Γκόττφριντ Μπέν γιά τό έξπρεσσιονιστικό κίνημα ύστερα άπό ένα άρθρο 

πού έγραψε ό Μπέρρις Φόν Μυνχάουζεν, πάνω στόν «άντεθνικό», 
«αντιλαϊκό» και «άνήθικο» χαρακτήρα τοϋ έξπρεσσιονισμού' Αλλά 

αύτές ήταν μονάχα άτομικές πράξεις χωρίς μακρόχρονη ισχύ. Ο  

Φούρτβενγκλερ ύποτάχτηκε καί συνέχισε νά δουλεύει σχεδόν κανονικά, 
κατω από τό Γ Ράιχ Οσο γιά τόν Μπέν, ή απαγόρευση νά δημοσιεύει

7 Τό άρθρο αυτό τοϋ Μπέρρις φόν Μυνχάουζεν, πρωτοδημοσιευτηκε στή 
Deutscher Almanach auf das Jahr 1934, Reclam-Verlag, Λειψία. 1933 Αναδη
μοσιεύτηκε στό Die Garbe. Ausgewählte Aufsätze. Deutsche Verlagsanstalt, 
Στουτγκαρδη. 1933 Στην έκδοση αυτή τό άρθρο είχε ύποστεΐ μιά μικρή αλλαγή 
συγκεκριμένα από τόν καταλογα τών έξπρεσσιονιστών συγγραφέων, λείπει τ ό
νομα τού Γ κόττφριντ Μπέν1 Οι επιθέσεις τοϋ Μπέρρις φόν Μυνχάουζεν. βρή
καν μεγόλη απηχηση στους έθνικιστικους κυκλους Ο  μόνος έξπρεσαανιστης 
που τού άπαντησε ήταν ό Γ κόττφριντ Μπέν Τό άρθρο του δημοσιεύτηκε γιά πρώ
τη φορα στην Deutsche Zukunst τής 5ης Νοεμβρίου 1933 Πρόκειται για μιά πολυ 
αναλαφρη υπεράσπιση ταύ εξπρεοσιονισμοϋ γιατί δπως και νάχει τό πράγμα, ό 
Γκόττφριντ Μπέν φροντίζει νά εγκωμιάσει τήν πολιτιστική πολιτική τών ναζι1 Ά ς  
σημειώσουμε ακόμα πως ό Γ καΐμπελς. προτού άνέβει στήν έξουσια, τόν καιρό πού 
είχε τό ψώνιο τού ανθρωπαυ τών γραμμάτων, είχε δηλώσει έξπρεοοιονιστής Ά λ 
λωστε φαίνεται πως σ αύτόν τόν ταμέα ό Γ κόττφριντ Μπέν. άν κρίνουμε απο τήν 
αλληλογραφία του ειχε εμπιστοσύνη στόν Γ καΐμπελς
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τοϋ κοινοποιήθηκε τό 1938, ώστόσο δμως δεν προσχώρησε σέ κανένα 

άντιστασιακό δίκτυο.
Κατά τ ' άλλα. οι ώργανώσεις τών συγγραφέων πού δούλευαν στήν 

παρανομία, τά κατάφεραν γιά ένα πολύ μικρό διάστημα, πολύ σύντομα 

άποδεκατϊστηκαν άπό τή Γκεστάπο Στό Βερολίνο, ή όμάδα τών «προλε

ταριακών έπαναστατικών συγγραφέων» μπόρεσε νά βγάζει έπϊ δύο 

χρόνια, μέχρι τά μέσα τοϋ 1935, ένα δωδεκασέλιδο πολυγραφημένο 
περιοδικό τό Stich und Hieb. Υπεύθυνος σύνταξης ήταν ό Γιάν 

Πέτερσεν Έ β γα ζε  περίπου πεντακόσια άντίτυπα ' Αναγκάστηκε δμως 

νά διακόψει τήν έκδοσή του, έπειδή μερικοί άπό τούς συνεργάτες του 
συνελήφθησαν ένώ οί ϋπόλοιποι άναγκάστηκαν νά πάρουν τό δρόμο τής 

έξορίας. Στό τέλος τού 1934, ό Γιοχάνες Ρ Μπέχερ πού προσπαθούσε 
άπό τό έξωτερικό νά όργανώσει τήν άντίσταση τών συγγραφέων μέσα 

στό ίδιο τό έσωτερικό τής Γερμανίας ξεκινώντας συγκεκριμένα άπό τά 
άπομεινάρια τής Ένω σης τών προλεταριακών συγγραφέων καί τή 

γερμανική Ένω ση τών άνθρώπων τών γραμμάτων, άναγκάστηκε νά 

άναγνωρϊσει πώς οί δυσκολίες ήταν άνυπέρβλητες*.
' Ωστόσο είναι άναμφισβήτητο πώς άργότερα καί μέχρι τή χιτλερική 

ήττα, ύπήρξαν συγγραφείς πού άγωνίστηκαν μέσα σέ άντιστασιακά 
δίχτυα (Γκύντερ Βάϊζενμπορν. Ρικάρντα Χούχ κλπ ) αλλά τά κινήματα 

στά όποια συμμετείχαν είχαν έλάχιστη σχέση μέ τή λογοτεχνία ή τήν τέ-

8 Φαίνεται πως στήν αρχή ό Μπέχερ νόμισε πως θά μπορούσε να όργανώσει 
μιά αποτελεσματική αντίδραση μέσα στή Γ ερμανία Βασικά προσπάθησε νά δημι
ουργήσει ενα ένιαϊο αντιφασιστικό μέτωπα και νά έμποδισεί τους «προλεταρια
κούς έπαναστατικους συγγραφείς» ν αποκοπούν από τούς άστους συγγραφείς 
" Εφτασε μάλιστα νά τους συστήσει νά έγγραφούν οτήν αναγκη στό Επιμελητήριο 
τής Κουλτουρας τοϋ Ράιχ γιά νά παρακολουθούν τι συνέβαινε έκεϊ καί γιά ν απο
κτήσουν τήν ταυτότητα τού μέλους που θά τους έπέτρεπε όχι μόνο νά έργάζονται 
άλλά και νά ταξιδέψουν στό έξωτερικό * Ετσι ό Γιάν Πέτερσεν μπόρεσε νά πάει 
στό Συνέδριο γιά τήν υπεράσπιση τής Κουλτουρας που έγινε στό Παρίσι τό 1935 

Ο λόγος του διαβάστηκε από τόν Ζιντ και ό ίδιος παραβρέθηκε έκεϊ μεταμφιε
σμένος γιά νά μήν συλληφθεϊ αργότερα από τή Γ κεστάπο Τελικά όμως δέν μπό
ρεσε νά ξαναγυρισει στή Γ ερμανία και έζησε στήν έξορία, μέχρι τό 1945 Ολες 
αυτές τις πληροφορίες τις πήραμε άπό τόν ίδιο τόν Γ ιάν Πέτερσεν που κατορθώ
σαμε νά τόν συναντήσουμε λιγο πριν.πεθάνει Διέθετε ένα έξαιρετικά πλούσιο 
άρχείο σχετικά μέ τήν παράνομη έργασία τών συγγραφέων παυ έμειναν στή Γερ- 
μανια και μέ τόν αγώνα που διεξήχθηκε, αργότερα στήν έξορια

- 126 -



χνη. Μέσα στούς κόλπους τών περιοδικών Hochland, Die Weissen Blät
ter, Corona, Deutsche Rundschau, γιά παράδειγμα, υπήρξαν συγγρα
φείς πού προσπάθησαν νά άντιδράσουν στήν πολιτιστική πολιτική τών να

ζί Δημοσίευσαν έργα ή άρθρα μέ διφορούμενο περιεχόμενο. 'Οποιος 

ήξερε νά διαβάζει άνάμεσα στίς γραμμές, μπορούσε νά άποκρυπτογρα- 

φήσει κάποιο μήνυμα έχθρικό πρός τό ναζισμό. Παρ' όλα αύτά πρέπει νά 

παραδεχτούμε πώς οί προσπάθειες αύτές ύπήρξαν πολύ περιορισμένες.
- Η άντισταση στό έσωτερικό τής Γ ερμανίας δέν ήταν τόσο έλάχιστη όσο 

πίστευαν μέχρι τό έξήντα, άλλά ποτέ δέν είχε τήν έκταση· πού τής 
άπέδωσαν γενναιόδωρα όρισμένα άτομα πού παίζουν κάπως ύπερβολικά 

εύκολα μέ τόν τίτλο τού «άvτιστασιακoü»,
Έ ν α ς  όχι ευκαταφρόνητος άριθμός συγγραφέων -  αύτό πρέπει νά 

τό άναγνωρίσουμε -  πού έμειναν στή Γ ερμανία, άψήφησαν τά στρατόπε
δα συγκεντρώσεως καί τό θάνατο άντιδρώντας δυναμικά διαμέσου τής 
παράνομης προπαγάνδας ένάντια στό χιτλερικό καθεστώς Χωρίς νά 

ένταχτούν σέ όργανωμένες άντιστασιακές όμάδες, έκαναν τήν προσω
πική τους μάχη ένάντια στό φασισμό, μόνο καί μόνο γιά νά δια φυλάξουν 

τήν άξιοπρέπειά τους. Έ τσ ι, τά ποιήματα τού Ράϊνολντ Σνάϊντερ, 

κυκλοφορούσαν χέρι μέ χέρι τό1938,ό ΈρνστΒίχερτ είχε τόκουράγιο 

νά άντ(ταχτεί δημόσια στή σύλληψη τοϋ πάστορα Νημαϊλλερ, μέ άποτέ- 

λεσμα νά κλειστεί γιά τέσσερις μήνες σ ’ ένα στρατόπεδο συγκεντρώ-

9 " Ετοι παρουσιάζουν τόν ’ Ερνοτ Γ ιοϋνγκερ σάν ένα «γνήσιο αντιστασια
κό· Μέσα στα όρια αύτοΰ τοϋ δοκιμίου δέν έχουμε τήν πρόθεση νά αναλυσουμε 
τήν προσωπικότητα και τό έργο τοΰ ~ Ερνοτ Γ ιοϋνγκερ, απλώς διαπιστώνουμε πως 
τελεϊται μιά πολυ παράδοξη άποκατάσταση τόσο όσον αφορά τά έργα του, όσο και 
τή διαγωγή του τήν έποχή τοϋ έθνικοσοσιαλισμοϋ Ισχυρίζονται πως μέ τά γραπτα 
του παρότρυνε τους «συνωμότες» γερμανούς νά διοργανωσουν τή συνωμοσία 
τής 20 Ιουλίου 1944 Χωρίς άμφιβολια, ό Γ ιοϋνγκερ τους συμπαθούσε άλλά δέν 
άνακατεύτηκε καθόλου μαζί τους γιατί ήθελε νά συμμεριστεί τήν τύχη τής Γερμα- 
νιας Σέ μιά «έρευνα πάνω στό γερμανικό μιλιταρισμό· που δημοσιεύτηκε στήν 
έπιθεώρηση Documenta (Μάιος 1949) δήλωσε «Σέ μια δικτατορία σάν κι αυτή 
τοϋ Γ Ράιχ είχαμε τήν έ ντυπωση πως βρισκόμαστε μέσα σέ μιά ταχεία που έτρεχε 
μ όλη της τήν ταχύτητα Τόνά τραβήξει κανείς τό σήμα κινδύνου δέν ωφελούσε 
σέ τίποτα Μονάχα κάποιο έμπόδιο, ένα τείχος, μπορεϊ νά σταματήσει αυτή τήν 
κούρσα Και ή αντίσταση ήταν ακόμα πιό δύσκολη έπειδή οι συνωμότες δέν μπο
ρούσαν νά υπολογίζουν παρά μονάχα στόν έαυτό τους, μιά και δέν είχαν καμιά έ- 
ξωτερική βοήθεια ·  Στά λόγια αυτά είναι αδύνατο νά μή διακρίνει κάνεις ένα εί
δος απολογίας1
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σεως ώ Βέρνερ Μπέργκενγκρυν προσπάθησε μέσα σέ δυό μυθιστορή- 
ματά του, πού έκδόθηκαν έπι Γ ’ Ράιχ, νά έκφράσει μιά συγκαλυμμένη 
καταδίκη τοϋ ναζισμού10

Δίχως δμως νά θέλουμε ν ' άμφισβητήσουμε τό θάρρος καί τήν 
τιμιότητα αύτών τών συγγραφέων, άναρωτιέται κανείς μήπως ή σπου- 

δαιότητα αύτοϋ τοϋ φαινομένου στό όποιο λίγο πολύ τούς έχουμε 

έντάξει -  αύτοϋ δηλαδή, πού όνομάστηκε έσωτερική μετανάστευση -  

έχει μεγαλοποιηθεί άρκετά Μ ' αύτά τά λόγια έννοοϋμε γενικά τή στάση 

έκείνου πού μένει στή Γ ερμανία, κρατούμενος μακριά άπό τόν έθνικοοο- 

σιαλισμό κι άρνούμενος νά έξυπηρετήσει τή ναζιστική ιδεολογία, μ' 
όποιοδήποτε έργο του Σ ' αύτή τήν περίπτωση τοϋ άπέμεναν δυό 

λύσεις, ή άπλά καί ξεκάθαρα νά σωπάσει ή νά έξακολουθήσει νά γράφει 

άποφεύγοντας έσκεμμένα τά θέματα πού είχαν γίνει τοϋ συρμού άπό τή 
χιτλερική προπαγάνδα ’ Οποιαδήποτε κι άν ήταν ή τελική λύση, έπρεπε

-  κι αύτό τό θεωροϋμε πρωταρχικό -  νάναι τό προϊόν μώς προσωπικής 

έκλογής. ' Εννοείται πώς πρέπει νά κάνουμε μιά διάκριση άνάμεσα στούς 

συγγραφείς γιά τούς όποιους ή άπόδραση μέσα στό παρελθόν, τόδνειρο 
ή τά άχρονικά θέματα ήταν κάτι τό άπόλυτα φυσικό, κάτι πού βρισκόταν 

σέ μιά βαθιά άνταπόκριση μέ τό ταμπεραμέντο τους καί σ ' έκείνους 

στούς όποιους ή άλλαγή τοϋ ύφους καί τών θεμάτων μαρτυρδ μιά πραγ
ματική έχθρότητα γιά τή ναζιστική έξουσια.

Σχετικά δμως μέ τήν τοποθέτηση αύτής τής όροθετικής γραμμής 

έπικρατεί μιά μεγάλη σύγχυση, συγγραφείς πού συνεργάστηκαν μέ τούς 

ναζί κι άλλοι πού τό έργο τους, πριν και μετά τό ναζισμό, φέρνει δίχως 

καμιά διάκριση τή σφραγίδα τής περίφημης γερμανικής έσωτερικότητας, 
τής διαχρσνικότητας καί τής άχρονικότητας, σήμερα στήν ’ Ομοσπονδια

κή Δημοκρατία θεωρούνται σάν έκπρώσωποι τής έσωτερικής μετανά-

10 Και οι τρεις τους είναι συγγραφείς έπηρεασμένοι από τό Χριστιανισμό 
Τά δυό μυθιστορήματα τοϋ Βέρνερ Μπέργκενγκρυν στα όποια αναφερόμαστε εί
ναι τό Der Grosstyrann und das Gericht (1935) και τύΑσι Himmel wie aut Er
den που έμφανίστηκε τόν Οκτώβριο τού 1940 και απαγορεύτηκε τό 1941 Ο 
Μπέργκενγκρυν δημοσίευσε και ποιήματα Ο ' Ερνστ Βιχερτ κλείστηκε στό στρα
τόπεδο τού Μπούχενβαλντ 'Οσο γιά τόν Ράϊνολντ Σνάϊντερ αϋτός δημοσίευσε 
ένα ιστορικό διήγημα τό Las Casas vor Karl V. που φάνηκε σάν μιά κατα
δίκη τοϋ ναζισμού (1938) Τά σονέτα που έγραψε κατα τή Χιτλερική εποχή, 
συγκεντρωθήκαν μετά τόν πόλεμο και δημοσιεύτηκαν τό 1954
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οτευοης, όταν κι αυτοί, οι ϊδιοι δέν ισχυρίζονται κάτι τέτοιο" Τελικά, 

διαμέσου αυτής τής άποψης έπιδιώκεται ή δικαίωση κι άποκατάσταση 

ολων τών συγγραφέων πού παρέμειναν στή Γ ερμανία παρά τήν ύπαρξη 
τού έθνικοσοσιαλιστικοϋ καθεστώτος12

Πρέπει νά παρατηρήσουμε πώς οί περισσότεροι άπό τούς συγγρα
φείς πού άποτελοϋν τό στόχο αυτής τής συζήτησης είναι έκπρόσωποι 

τοϋ αστικού τραντισιοναλιομοϋ Οι συγγραφείς τής άριστεράς είναι μιά 

άλλη ιστορία αύτοι στρατεύτηκαν πραγματικά Τελικά, παρακολουθούμε 
τήν άποκατάσταση αύτής τής άστικής λογοτεχνίας πού συνέχισε νά έκδί- 

δεται κάτω από τό Γ Ράιχ, ύπηρετώντας τή ναζιστική πολιτική, στό μέτρο 

πού ό φιλελευθερισμός τοϋ Γ καΐμπελς έπεδίωκε νά δώσει μιά καθυσηχα- 

στική εικόνα τού έθνικοσοσιαλισμού στή γερμανική άστική τάξη καί στούς 

λογοτεχνικούς κύκλους τοϋ έξωτερικοϋ Ή  δημοσίευση ποιημάτων 

αφιερωμένων στή φύση δέν παρουσίαζε κανένα κίνδυνο. Καί σ ' ένα 

περιοδικό σάν τό Reich όπου ό Γ καΐμπελς έγραφε τακτικά ένα κύριο 
άρθρο, δημοσιεύτηκαν πολλά κείμενα πού δέν είχαν τίποτα τό άμεσα 

πολιτικό13 Μήπως, γΓ αύτό, πρέπει γά θεωρηθούν σάν άντιστασιακές 

μαρτυρίες, ’ Εννοείται πώς έκεΐνοι πού έδειξαν ξεκάθαρα τήν άποδοκι- 
μασία τους γιά τό ναζισμό, άξίζουν νά όνομαστοϋν άντκπασιακοί. "Οσο 

γιά κείνους πού κατέφυγαν σέ μιά λογοτεχνία φυγής, μέχρι ποιό σημείο 
έπεδίωξαν, μονάχα, νά προστατέψουν τή μικρή προσωπική τους ύπαρξη 

καί μέχρι ποιό σημείο προμήθευσαν στό ναζκπικό καθεστώς τό έπιχείρη- 

μα πού ζητούσε γιά νά άποδείξει πώς έπέτρεπε άκόμα μία «έλεύθερη» 

λογοτεχνία,
Ό  Τόμας Μάν, σ' ένα γράμμα του πρός τόν Ελβετό κριτικό 

Έντουαρντ Κορρόντι, στίς 3 Φεβρουάριου 1933, δίκαια έπιμένει πάνω 

στά πολύ λεπτά όρια πού χωρίζουν τή λογοτεχνία τών έμιγκρέ άπό τή

11 Αυτη είναι π περίπτωση τού Χάνς Φρήντριχ Μπλουνκ πρώην προέδρου 
τοϋ Επιμελητηρίου τής Κουλτουρας τοϋ Ράιχ Είναι έπιοης και ή περίπτωση ταϋ 
Χανς Καρόσσα

12 Βλέπε τό τελευταίο μας κεφάλαιο
13 Συγγράφεις που σήμερα είναι γνωστοί, αλλά που την έποχή έκεινη δέν 

δημοσίευσαν σαφή εθνικοσοσισλιστικα έργα. άρχισαν την καρριέρα τους από τό 
Das Reich αναφέρουμε τάν ποιητή Κάρλ Κρόλοβ. τάν έπκπήμονα και ποιητή Μάξ 
Μπενοε που κι οι δυό τους ζοϋν οήμερα στή Δυτική Γ ερμανία και τόν ποιητή και 
πεζογραφο Φραντς Φυχμαν, που είναι ένας απά τους καλυτέρους συγγραφείς 
τής Ανατολικής Γερμανιας
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λογοτεχνία τοΟ έσωτερικού τής Γ ερμανίας, μέ τήν έννοια πώς τόσο άπό 

τή μιά δσο κι άπό τήν άλλη μεριά, ή γερμανική λογοτεχνία βρίσκεται σέ 

μιά δραματική θέση καί οί συγγραφείς πού ζοϋν άκόμα κάτω άπό τό Γ ' 

Ράιχ δέν άσπάζονται άναγκασπκά, δλοι τους τίς ναζκπικές ιδέες. Τό  
1938, ό κομμουνιστής ήγέτης Βίλχελμ Πήκ στό Deutsche Schriftsteller, 
περιοδικό τής ‘ Ενωσης τών άνθρώπων τών γραμμάτων πού συγκέντρωνε 
τούς έμιγκρέδες συγγραφείς, σημείωνε πώς στή Γερμανία είχαν παρα- 

μείνει έκατοντάδες καλλιτέχνες πού άν καί άναγκάστηκαν νά γίνουν 

μέλη τοΟ ’ Επιμελητηρίου τής Κουλτούρας, ώστόσο δέν πρόδωσαν τήν 

ύπόθεση τοΟ πνεύματος, τής προόδου καί τής κουλτούρας.
' Η πολεμική έγινε δημόσια ύστερα άπό τό 1945. Μετά άπό δώδεκα 

χρόνια ναζισμού, ό Τόμας Μάν δέν διστάζει νά έπαναλάβει τά λόγια του 
καί νά καταγγείλει τό μύθο τής έσωτερικής μετανάστευσης. Διαπιστώνει, 

μέ πίκρα, πώς οϊ συγγραφείς πού κατά τό Γ ' Ράιχ προτίμησαν νά 
παραμείνουν στή Γ ερμανία, θεωρούνται καλύτεροι γερμανοί άπό τούς 

έμιγκρέδες. Κι δμως, λέει, δλα τά βιβλία πού δημοσιεύτηκαν στή 

ναζιστική Γ ερμανία έφερναν τό στίγμα τής ντροπής καί τού αίματος. 

Ό μ ω ς  ή πραγματικότητα άπαπούσε έναν πιό εύέλικτο τρόπο άνάλυσης. 

Πράγμα πού τό 1948 ό "Αλφρεντ Ά ντε ρ ς  δέν παρέλειψε νά τό 

ύπενθυμίσει στό Μάν. ' Η άντίδραση δμως τού Μάν ήταν κάτι παραπάνω 

άπό πικρία. Προερχόταν άπό τή συνειδητοποϊηση τού γεγονότος πώς ό 

ναζισμός δέν είχε άκόμα πεθάνει σέ μιά Γ ερμανία πού ισχυριζόταν πώς 

είχε άποναζιστικοποιηθεΓ4.

Πόσες φορές δέν έχει άκουστεΐ πώς τό μόνο πού έκαναν οί 
«χθεσινοί έμιγκρέ», ήταν ν ’ άποφύγουν τήν εύθύνη τους σάν Γερμανοί, 
τήν εύθύνη τους άπέναντι στή Γερμανία. Αύτή ή κατηγορία πού 
έκτόξευσε τό 1933 ό Γκόττφριντ Μπέν ένάντια στόν Κλάους Μάν, 

σημειώνει άκόμα έπιτυχία. Καθησυχάζει τή συνείδηση δλων έκείνων τών

14. Συγκεκριμένα, ό Τόμας Μαν έστρεψε τά πυρά του ένάντια στους Φράνκ 
Τις καί Χάνς Φρήντριχ Μπλούνκ Απ τήν άλλη μέρια, ό Αλφρεντ Νταιμπλιν, σ 
ένα γράμμα του πρός τόν Χέρμαν Κέστεν στις 3 Δεκεμβρίου 1948 σημειώνει μέ 
ειρωνεία καί πίκρα πως ό Γκλαϊζερ και ό Γκόττφριντ Μπέν. που παλιά υπήρξαν κι οι 
δυό τους υποστηριχτές τών ναζι, αποκαταστάθηκαν μέ πολυ μεγάλη φροντίδα 

Αλλά οι πρώην έξόριστοι δέν ευνοήθηκαν τό ίδιο. αφού μέχρι τό 1970 ή λογοτε
χνία τής έξοριας δέν είχε καθόλου πέραση στήν Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Ο 

Αλφρεντ Νταιμπλιν αναγκάστηκε νά έκδωσει τό τελευταίο του μυθιστόρημα στό 
Ανατολικό Βερολίνο
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διανοούμενων πού δέν είχαν μήτε τό κουράγιο νά φύγουν, μήτε τό 

ΒΛορος νά συμμετάσχουν ένεργά στήν άντίσταση. 'Οπωσδήποτε ή 
άντιοαση δέν ήταν καθόλου εύκολη, άλλά ή μετανάστευση δέν ίσοδυνα- 

μοΟαε καθόλου μέ λιποταξία μπροστά στά προβλήματα τής στιγμής. 

‘ Οταν όρισμένοι «έμιγκρέόες ιοΟ έσωτερικοΰ» ή όρισμένοι πού φορούν 

αύτόν τόν τίτλο, άναθυμοϋνται τά συνειδησιακά τους προβλήματα καί τά 
βάσανά τους κάτω άπό τό Γ ' Ράιχ, μπορεϊ κανείς νά τούς παρακολουθή

σει καί νά τούς καταλάβει άπόλυτα. 'Ο χ ι όμως καί νά πλασάρονται σάν 
ιιάρτυρες καί νά ΘεωροΟν τήν αύτοεξορία τών συναδέλφων τους σάν ένα 

.πάνεμο λιμανάκι δπου έ κείνοι πέρασαν μερικά χρόνια ήρε μίας!

Πράγματι, ή μετανάστευση ένός συγγραφέα σήμαινε πρώτα άπ' όλα 

τήν άπώλεια ένός κοινού καί μιά μεγάλη άναστάτωση τής έπαγγελματι- 

κής του ζωής. ' Ο  Λ(ον Φόϋχτβανγκερ έγραψε σχετικά, πώς ένιωθε νά 
χάνεται ή οικονομική του βάση, μιά καί έξαπίας τής γλώσσας δέν ήταν 

άπόλυτα σίγουρο πώς στό έξωτερικό θά μποροΟσε νά βρει άναγνώστες. 

' Ανέφερε έπίοης όλες τίς δυσκολίες πού άνπμετώπιζε καθημερινά ό 
έξόριστος συγγραφέας: τις ψιλοδουλειές πού κάνει γιά νά ζήσει, τά 

χαρτιά πού δέν βρίσκονται πάντα σέ τάξη, τό δωμάτιο τοϋ ξενοδοχείου 

πού πρέπει νά πληρωθεί, ki άπ' δπου μπορεϊ άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη 

νά τόν διώξει ή άστυνομία μαζί μέ τά δέματα τών χειρογράφων του. Αύτό 
τό μόνιμο άγχος δέν εύνοοΟσε καί πολύ τήν καλλπεχνική δημιουργία.

ΕΝ ΑΣ ΑΝΤΙΦ ΑΣΙΣΤΙΚΟΣ Α ΓΟ Ν Α Σ

Πράγματι έπρόκεπο γιά έναν άληθινό άγώ/α. Γιά πολλούς συγγρα

φείς, ή μετανάστευση ήταν ή μοναδική λύση πού τούς προσφερόταν γιά 

νά γλυτώσουν τή φυλακή, τό στρατφπεδο συγκεντρώσεως, ή τό θάνατο 

Πάνω άπό διακόσιοι πενήντα γνωστοί συγγραφείς έγκατέλειψαν τή 

ναζιστική Γερμανία κι άνάμεσά τους οί διασημότεροι τής χώρας. Ή  

Πράγα, ή Βιέννη, τό Παρίσι καί τό Λονδίνο, ύπήρξαν οί πρώτοι σταθμοί 

τής περιπλάνησής τους. Κατόπιν διασκορπίστηκαν σ ' όλόκληρο τόν 

κόσμο, ιδιαίτερα ύστερα άπό τό 1939 Μέχρι τήν κήρυξη τοϋ πολέμου οί 
εύρωπαίκές κυβερνήσεις τούς πρόσφεραν άρκετά φιλελεύθερα τό 

δικαίωμα τοΟ άσυλου. Άργότερα όμως πάρθηκαν όρισμένα μέτρα

-131 -



άπέναντί στούς γερμανούς έμιγκρέδες. Έ τ σ ι έγινε μέ τΙς γαλλικές 
άρχές τ^ς έποχής, πού τούς έκλειναν σέ στρατόπεδα σάν τής Ριβεσάλτ 

ή τοϋ Βερνέ.
Ό  Γκόλο Μάν, σ' ένα λόγο πού έβγαλε στό Λουξεμβούργο στίς 

άρχές τοϋ 1968, μέ τήν εύκαίρια μιάς έκθεσης μέ ΘΛμα « '  Η γερμανική 

λογοτεχνία στήν έξορία» ένέταξε ξεκάθαρα τό δράμα τών έμιγκρέ μέσα 
στήν κατηγορία τοϋ πολτπκοϋ. Δέν μποροϋσσν νάναι τίποτ' άλλο παρά 
Γερμανοί, παρ' δλο πού είχαν πάψει πλέον νά είναι, μιά καί πολλοί δέν εί

χαν πιά τή γερμανική ιθαγένεια. ' Απ' τήν άλλη μεριά δέν μποροϋσσ' νά 

προσαρμοστούν σέ βάθος, στά ήθη, τίς συνήθειες καί τήν κοινωνική ζωή 

τοϋ τόπου πού τούς φιλοξενούσε. ' Ακόμα καί στήν πιό γενναιόδωρη 
περίπτωση, άπλώς τούς άνέχονταν. Αύτή ή κατάσταση τούς έκανε νά 

νιώθουν παρά τή θέλησή τους συνδεδεμένοι μέ τή Γερμανία καί ή 

λογοτεχνική τους έξορία γίνηκε διαμιάς πολιτική. Τό  προσωπικό τους 

πεπρωμένο έξαρτιόταν άπό τά πολιτικά γεγονότα, άπό τό μέγεθος τής 

άρνησης τού ναζιστικοϋ καθεστώτος. Κατά γενικό λοιπόν, κανόνα, ό 

έμιγκρέ συγγραφέας ήταν κατ' άρχήν, κάτω άπό τήν πίεση τών 
περιστάσεων, ένας άντκρασίστας άγωνιστής. Έπ ρ επ ε νά διαφωτίσει τόν 

κόσμο γιά τις προθέσεις τών ναζί, νά άπογυμνώσει τό Γ ' Ράιχ άπό τή 

φτηνή μυθολογία του καί νά προμηθεύσει τούς άνπστασιακούς τοϋ 
έσωτερικοϋ μέ χρήσιμο λογοτεχνικό ύλικό: πολυάριθμα έργα, προπαγαν
διστικά φυλλάδια, έφημερίδες καί περιοδικά πέρασαν έτσι στήν Ιδια τή 

Γερμανία. ' Ο  άγώνας τους δέν συνίστατο λοιπόν τόσο στή συγγραφή 
έργων πού δέν θάβρισκαν άμέσως έκδότη, όσο σέ μιά συνεχή, φυσική καί 

διανοητική προσπάθεια.

Ό π ω ς  καί νάταν δμως, ό συγγραφέας έπρεπε νά δράσει καί γΓ 
αύτό έπρεπε νά δημιουργήσει δργανα δράσης. ' Ιδρύθηκαν διάφορα 

φιλολογικά περιοδικά: τό Neue Deutsche Blatter στήν Πράγα, τό 

Sammlung στό "Αμστερνταμ, τό Wort στή Μόσχα'8 κ.λ.π. Σ ' όλόκληρο

15 Στή Μόσχα έκδιδόταν έπισης, άλλά πριν άπό τόν έθνικοσοσκιλισμό, ή έπι- 
θεωρηση Internationale Literatur πού ήταν τό όργανο τών «έπαναστατικών προ
λεταριακών συγγραφέων« ΤήδιεύθυνεόΓιοχάνεςΡ Μπέχερ Μιά παρόμοια έπι- 
θεωρηση έκδιδόταν και στά Γαλλικά, ή Literature internationale

Η έπιθεωρηση Die Sammlung βγήκε σέ 24 τεύχη άπό τό Μάρτιο τού 1933 
μέχρι τόν Απρίλιο τού 1935 Η Wort έκδόθηκε στή Μόσχα άπό τό 1936 μέχρι τό 
1939
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τόν κόσμο, λίγο πολύ δημιουργήθηκαν γερμανικοί έκδοπκοί οίκοι. 'Α ς  

Αναφέρουμε τίς έκδόσεις Καρρεψούρ στό Παρίσι πού δημοσίευσαν 
πολυάριθμα πολιτικά κείμενα μέ θέμα τό ναζισμό' τίς έκδόσεις Μαλίκ στό 
Λονδίνο καί Ώ ρόρα στίς Η.Π.Α. ‘ Από τήν άλλη μεριά οί έξόρκττα 

γερμανοί συγγραφείς Ιδρυσαν ή -  στήν περίπτωση πού υπήρχαν ήδη στή 
Γερμανία -  άνασύστησαν όργανώσεις πού θά τούς βοηθούσαν νά 

ύπερασπίσουν καλύτερα τόν έαυτό τους καί τήν «κουλτούρα»"

Μιά άπό τΙς σπουδαιότερες όργανώσεις αύτοϋ τού είδους ύπήρξε ή 
Γερμανική Ένω ση τών έξόριστων άνθρώπων τών γραμμάτων πού 
ιδρύθηκε στό Παρίσι τό 1933.' Ο  σκοπός της ήταν νά συγκεντρώσει δλες 

τίς άντκρασιστικές δυνάμεις καί νά τραβήξει μέ τό μέρος της τούς 

συγγραφείς πού δέν ήταν φασίστες άλλά είχαν παραπλανηθεί μέσα στό 

ναζισηκό χώρο. Είναι γνωστό πώς έπαιξε ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέ τήν 

ύλική βοήθεια πού πρόσφερε στούς έξόριστους γερμανούς συγγραφείς. 
Τόποι έξορίας πού ήταν πολύ άπομακρυσμένοι μεταξύ τους, βρίσκονταν 

σ ' έπαφή χάρη σ ' αύτή: ή Τσεχοσλοβακία, ή Σοβιετική Ένω ση, ή 

'Αγγλία, οι Η.Π.Α., τό Μεξικό. Στό Παρίσι διοργάνωνε έβδομαδιαίες 
συγκεντρώσεις, δπου συζητιόταν καί καθοριζόταν ή Αγωνιστική τακτική 

ένάντια στή ναζιστική ιδεολογία. Κάτω άπό τήν αιγίδα της πραγματόποιή- 

θηκαν πάμπολλές έκδηλώσεις: τό 1934, συγκεκριμένα, έγκαινίασε τή 

Βιβλιοθήκη τής έλευθερίας, γιά νά δκκρυλάξει δλα τά έργα πού είχαν 
καταδικαστεί άπό τό χιτλερικό καθεστώς'7.

16 'Ας σημειώσουμε έπισης πώς. πρός τιμήν τους, ύρχσμένοι άπ' αύτούςά- 
γωνιστηκαν μέ τό όπλο στό χέρι ένάντια στό φασισμό στις διεθνείς ταξιαρχίες τής

Ισπανίας Τό βιβλίο τού ΛουντβιχΡέν πάνω στόν πόλεμο τής Ισπανίας άποτελεϊ 
μιά πολύ σπουδαία μαρτυρία σχετικά.μ' αυτό τό γεγονός

17 Η Freiheits bibtiothek ιδρύθηκε ένα χρόνο μετά άπό τό άουτο-ντά-ψέ τών 
βιβλίων πού έγινε Μάιο τού 1933 ' Η έξόριστηβ D S (Γερμανική ‘ Ενωση τών ' Αν
θρώπων τών Γ ραμμάτων) ιδρύθηκε στό Παρίσι τό 1933 ' Η έπίσημη παρουσίασή 
της άπό τόν τυπο, έγινε τόν Οκτώβριο τοϋ 1933 Οι πρωτεργάτες της ήταν οι 
ΧάϊνριχΜάν, ΡοϋντολφΛέοναρντ, ΆνναΣέγκερς, Έγκον ΈβινΚίς, ΓιόζεφΡότ 
και άλλοι Τό φθινόπωρο τοϋ 1933 ήρθε σ' έπαφή μέ τούς Ζάν-Ρισάρ Μπλόχ, 
Μκιρμπύς και Αραγκόν πού είχαν άναλάβει τήν A Ε A R (Ένω ση έπαναστατών 
συγγραφέων και καλλιτεχνών) και 1ήν έπιθεώρηση Kommune

Τά βιβλία τής Βιβλιοθήκης τής ’ Ελευθερίας, κατασχέθηκαν άπό τή Γκεστά- 
πο Ύστερα άπό τόν πόλεμο, όρισμένα άπ αύτά βρέθηκαν σέ παλαιοβιβλιοπω
λεία τοϋ Παρισιού Ίσως νά διασκορπίστηκαν τυχαία άπό δώ κι’ άπό κεϊ Μπορέ-
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' Ο  άγώνας τών έξόριστων συγγραφέων έχει καί μιά άλλη πλευρά 
πού άξίζει Φά ύπογραμμιστεΤ: είναι ή χρησιμοποίηση τοΟ διεθνούς 
βήματος άπ' δπου γίνεται ή καταγγελία τής ναζιστικής βαρβαρότητας. 

Οί Γιοχάνες Ρ. Μπέχερ, Φρήντριχ Βόλφ, Φ.Σ. Βάϊσκοπφ καί άλλοι πήραν, 

γΓ αύτά τά λόγο, μέρος στό πρώτο συνέδριο τών σοβιετικών συγγρα
φέων, τό 1934. "Ενα χρόνο άργότερα στό Παρίσι συγκλήθηκε τό 
συνέδριο γιά τήν προστασία τής κουλτούρας δπου συμμετείχαν πολλοί 

γερμανοί συγγραφείς. ' Εκμεταλλεύτηκαν έπίσης καί τά συνέδρια τών 

Πέν-κλάμπς γιά νά διαφωτίσουν τήν κοινή γνώμη πάνω στό θέμα τής 

ναζιστικής Γερμανίας.

Δυστυχώς παρ' δλη αύτή τή γενική άντίθεση άπέναντι στό έθνικο- 
σοσιαλισμό, δέν ύπήρχε μιά πραγματική, βαθιά, όργανική σύμπνοια 
άνάμεσα στούς έξόριστους Γερμανούς συγγραφείς. Ανήκαν στά πιό 

διαφορετικά ρεύματα πού πολύ συχνά τούς χώριζαν. Αύτή ή έλλειψη 
συνοχής τούς έκανε πιό τρωτούς, τόσο άπέναντι στήν καταδίωξη τής 

Γκεστάπο δσο καί άπέναντι στήν Ιδια τους τήν άπελπισϊα. Πολύ άπ' 

αύτούς δέν μπόρεσαν ν ' άντέξουν τά βάσανα τής έξορϊας καί αύτοκτό- 
νησαν. Η έξειδικευμένη δράση τών όργανώσεων τών συγγραφέων 

ύπήρξε έντονη κυρίως μέχρι τό 1940. Κατόπιν οί έξόριστοι συγγραφείς 

πολέμησαν μέσα άπό τούς κόλπους τών άντισταοιακών δικτύων ή μέσα 
άπό πιό πλατιά πολιτικά κινήματα δπως ήταν ή ' Επιτροπή τής έλεύθερης 

Γ ερμανίας (Freies Deutschland) πού πρόεδρός της στή Μόσχα ύπήρξε 

ό ποιητής 'Εριχ Βάίνερτ καί είχε παρακλάδια σέ πολυάριθμες χώρες.

Καί τί άπόγινε μέ τίς διάφορες στάσεις πού υιοθέτησαν οί γερμανοί 
συγγραφείς άπέναντι στό ναζισμό, ύστερα άπό τό τέλος τού πολέμου, 

' Η πολεμική πού άναψε γύρω άπό τό θέμα τής έσωτερικής μετανάστευ
σης μάς δίνει μιά ιδέα γι’ αύτές. Μερικοί άπό τούς συγγραφείς πού είχαν 

συνεργαστεί μέ τούς ναζί, έγιναν άνθρωποι τής άρκπεράς, κάποτε καί 

κομμουνιστές". Αλλά σέ γενικές γραμμές φαίνεται πώς ό καθένας

σαμε νά διαπιστώσουμε πώς μερικά κατέληξαν στήν Εθνική Βιβλιοθήκη " Οπως 
έγινε μέ τό έργο τοΰ Κάρλ Αϊνστάιν Die sehlimme Botschaft (Τό άσχημο νέο) 
πού ένα άντίτυπό του, πού βρίσκεται τωρα στήν Εθνική Βιβλιοθήκη, φέρνει τή 
σφραγίδα τής Βιβλιοθήκης τής Ελευθερίας

18 Τέτοια είναι, γιά παράδειγμα, ή περίπτωση τοΰ ' Αρνολντ Μπρόννεν που 
μπήκε στήν ένεργό άντίσταση τά τελευταία χρόνια τοϋ Γ ' Ράιχ. Πρέπει έπισης ν 
άναφέρσυμε τόν Κοΰρτ Κόρριντ που οτήν Ανατολική Γερνανία έφτοσε μέχρι τό
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παρέ μείνε στίς παλιές του άπόψεις. Έ ν α  μεγάλο μέρος τών παλιών 

έμιγκρέδων, άποφόσισε νά ζήσει στήν ' Ανατολική Γ ερμανία. Τό  ύπόλοι- 
πο άπόμεινε σκορπισμένο σ ' όλόκληρο τόν κόσμο. ‘ Οσο γιά τούς 

συγγραφείς πού είχαν παραμείνει στή Γερμανία, κατά τή διάρκεια τοΟ 

χιτλερικού καθεστώτος, αύτοί ξαναβρήκαν στή Δυτική Γερμανία, τόν 
παλιό τους δρόμο: οί μέν τήν άστική παράδοση καίοϊ υπόλοιποι, πού ήταν 

άναγκασμένοι νά διιαολογηθοΟν, διάλεξαν τό δρόμο τού άντικομμουνι- 

σμού καί τής άπολογητικής τής έξουσίας. Σ  ’ ένα άπό τά γράμματά του ό 
Γ κόττφριντ Μπέν άναγγέλλει περήφανα πώς δέν είναι καθόλου διατεθει

μένος νά παραδεχτεί πώς είχε Αδικο καί νά πει Pater peccavi. Καί ό 

Έ ρ νσ τ ΓιοΟνγκερ δηλώνει σέ κάποια συζήτηση τά έξής: « Ό  Χίτλερ 

πέτυχε πάρα πολλά καί στήν άρχή, πρέπει νά τό παραδεχτούμε, 

αύτό έγινε χάρη στή συμπάθεια τού έξωτερικού. Τ  ά πράγματα μπερδεύ

τηκαν μονάχα μέ τις αυξανόμενες έπιτυχίες. Σκέφτομαι γιά παράδειγμα, 

τήν είσοδό μας στή Ρωσία: είδα μέ τά μάτια μου μέ τί χαρά μάς 

ύποδέχτηκαν. ‘ Οταν δμως άρχισε ή φοβερή καταπίεση, ή συμπάθεια 

χάθηκε. Αύτό δέν είναι παρά ένα άπό τά πολλά παραδείγματα πού μάς 
δείχνουν μέ ποιόν τρόπο οί άνθρωποι αύτοί σπατάλη σαν τά άτού 

μας»'®.

σημείο νά άναπροσαρμώσει στά σοσιαλιστικά δεδομένα ένα μυθιστόρημα πού είχε 
δημοσιεύσει έπι Γ ' Ράιχ κάνοντας τήν άπολογια τού έθνικοσοσιαλισμοΰ1

' Ο '  Ερνστ φόν Σάλομον, έγκαταστη μένος στήν ' Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, 
έγινε άνθρωπος τής άριστερδς βάζοντας μάλιστα καί τήν ύπογραψή του κάτω άπό 
τά κείμενα δια μαρτυρίας ένάντια στόν άτομικό έζοπλισμό

19 Συζήτηση πού δημοσιεύτηκε στήν Quinzaine Littöraireτής 15-31 'Ιανου
άριου 1969 ' Η συζήτηση αύτή είναι πολύ σημαντική και θ ' άξιζε ένα πολύ πλατύ
τερο σχόλιο ' Ο  '  Ερνστ Γιοΰνγκερ διέπεται άπό τόν ίδιο άνορθολογισμό πού τόν 
κατείχε και πριν άπό τόν πόλεμο Οι κρίσεις του γιά τόν Χίτλερ είναι χαρακτηριστι
κές δέν καταδικάζει καθόλου τις άρχές τού έθνικοσοσιαλισμοΟ καί δέν έννοεϊ μέ 
κανένα τρόπο νά καταλάβει πώς ό ναζισμός θά όδηγοϋοε όπωσδήποτε στόν πόλε
μο και τή βαρβαρότητα
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7. Τό Γ' Ράϊχ καί ή λογοτεχνία του

Έ χ ε ι  καταντήσει πιά κοινοτυπία ν ’ άκοΟμε καί νά διαβάζουμε στέ 

σχετικά έγχειρίδια πώς ό ναζισμός δέν δημιούργησε καμιά άξιόλογη 

λογοτεχνία καί συνεπώς δέν άξίζει νά μιλάμε γΓ αυτήν. Αναρωτιέται 

κανείς μήπως αύτό δέν άποτελεϊ παρά μιά ψεύτικη πρόφαση γιά ν ’ 
άποςΰγουμε νά θέσουμε τά πραγματικά έρωτήματα. Πράγματι, ποΟ 

όδη γεϊ μιά τέτοια διαβεβαίωση; Πρέπει νά συμπεράνουμε πώς όρισμένοι 
άξιόλογοι συγγραφείς μπόρεσαν νά παραμείνουν στή Γερμανία τοΟ Γ ' 

Ράϊχ κι άκόμα καί νά συνεργαστούν μέ τούς ναζί, χωρίς ωστόσο τά βιβλία 

τους νά πρέπει νά θεωρηθούν σάν λογοτεχνικές μαρτυρίες τής ναζισπ- 

κής έπιρροής. Ά ν  σπρώξουμε τό συλλογισμό στά άκρα, συμπεραίνουμε 

άκόμα πώς ή λογοτεχνία πού έξακολουθεϊνά διαβάζεταικαί νάέκτιμιέται 

στή Γ  ερμανία, δέν θά μπορούσε ποτέ νά θεωρηθεί ύποπτη γιά ύποκείμε- 

νο ναζισμό’, πράγμα πού άποκαθιστά τή γερμανική λογοτεχνία στό 

σύνολό της: ή «κακή» λογοτεχνία πού Ισως ύπήρξε ναζιστική, έχει 

πήμερα πιά, ξεχαστεϊ ή «καλή» δέν ύπήρξε ποτέ ναζιστική καί γ ι’ αύτό 

ξίζει τό ένδκχρέρον πού τίς δείχνουν άκόμα καί σήμερα Οί συλλογισμοί 

αύτοϋ τού είδους μάς κάνουν ν ’ άποφεύγουμε τά ούσιαστικά έ ρωτήμα

τα: νά μάθουμε μήπως κατά βάθος, ή «καλή» λογοτεχνία μπορούσε 
έπίσης νάναι ναζιστική1. Σέ τελευταία άνάλυση άρνιόμαστε έτσι νά 

έξετάσουμε σέ τι συνίσταται ό ναζισμός μέσα στή λογοτεχνία.

1 'Οπως είναι, συγκεκριμένα, ή ήθογραφική λογοτέχνη ή άκόμα ή λογοτε
χνία τής μάζας

2 Πράγμα πού στήν ’ Ομοσπονδιακή Γ ερμανία, έπιτρέπει να άπαλλαγοϋν ά
πό κάθε κρίμα, όρισμένοι συγγραφείς πού οι σχέσεις τούς μέ τό ναζισμό ύπήρξαν,
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ΣΥΓΓΡΑΦ ΕΙΣ Π Ο Υ  ΔΕΝ  Η ΤΑ Ν  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ

Μερικά άηοσπάσματα μιάς Μικρής Ιστορίας τής γερμανικής ποίη
σης3. πού έκδόθηκε στή Γαλλία τό 1939, μάς δείχνουν -  πέρα άπό τό 

κάπως ύπερβολικά «άντικειμενικό» χαρακτήρα τοϋ βιβλίου πού τό 

κατατάσσει άνετα στήν πλευρά τής έπεξηγηματικής Απολογίας -  ποιές 
τάσεις έπιδιώκουν νά ένεργοποιήσουν οί ναζί, άκόμα κι άν οί προσπά- 

θειές τους ένμέρει άποτυχαίνουν ' Ο  συγγραφέας του γράφει σχετικά 

μέ τό ναζισμό: «Κ α τ' άρχήν φαίνεται πώς αύτό τό κίνημα πού δημιουργή- 

θηκε άπό τούς νέους, πού βασίζεται πάνω σέ νεανικές καί ένθουσιώδεις 

δυνάμεις καί γεμίζει τίς καρδιές καί τά μυαλά μέ μιά κρυφή μέθη κι’ ένα 
μόνιμο ένθουσιασμό, βασισμένο σέ μιά μυστικιστική έπικοινωνία μέ τόν 

Φύρερ, είναι προορισμένο νά προκαλέσει μιά καινούρια λυρική έκρηξη 

κι είναι σίγουρο πώς άπ' αύτούς τούς νέους λυρικούς, τούς Απολογητές 
τής νέας Γερμανίας, δέν λείπουν οί έπίσημες ένθαρρύνσεις...».

'ΑφοΟ άναφέρει, συγκεκριμένα τά όνόματα τών Έ ρ β ιν Γκουΐντο 
Κόλμπενεγιερ, Γκόττφριντ Μπέν, Χάνς Καρόσσα, ΡοΟντολφ ΜπΙνπνγκ 

άνακατειιοντάς τους δλους μαζί χωρίς νά φροντίσει νά άναλύσει τήν 

ιδιαίτερη καλλιτεχνική εύαισθησία τοϋ καθενός, διατυπώνει τήν άκόλου- 
θη κρίση γιά τή λογοτεχνική παραγωγή τοϋ Γ '  Ράιχ: « Ό λ ο ι  αύτοί οί 

συγγραφείς δέν βγήκαν στήν έπιφάνεια μέ τό χιτλερικό κίνημα.' Αποδέ
χτηκαν καί δόξασαν τή νέα τάξη, άλλά δέν έξαρτώνται άπ* αύτήν. Ά π ό  

τό πλήθος τών νέων ποιητών πού ένθαρρύνονται άπό τή δικτατορία, 

μπορούμε νά συγκροτήσουμε τά όνόματα τών Ρίχαρντ Μπίλλινγκερ, 

Χάνς Χάϋριχ 'Ερλερ, Ζέρσερ, Χέρμαν Κλαούντιους, Κάρλ Μπραίγκερ, 

Γιόζεφ Βίνκλερ, Χέρμπερτ Μπαϊμε καί Μπάλντουρ φόν Σίραχ. Ποιά είναι 

ή άξια αύτοϋ τοϋ λυρισμού πού έξυμνεϊ τήν προσωπικότητα τοϋ Φύρερ, 
τήν άνανέωση τής Γερμανίας, τό πνεύμα τής συντροφικότητας καί τής 

Αφοσίωσης πού έπικρατοΌν μέσα στήν καινούρια κοινότητα; Στό σύνολό 

της ή ποιότητα αύτής τής παραγωγής είναι άρκετά μέτρια.' Η έθνικοσο- 
σιαλιστική Γ ερμανία περιμένει άκόμα τούς ποιητές της κι Ισως κάποια 

μέρα νά τούς άποκτήσει».

τό λιγότερο, διφορούμενες Σέ άκραϊες περιπτώσεις, ό Γ κόττφριντ Μπέν και ό 
Χάνς Καρόσσα. παρουσιάζονται σάν «έμιγκρέδες τού έσωτερικοϋ», καίό 'Ερνστ 
Γιούνγκερ σάν ένας «γνήσιος άντιστασιακός·!.

3 Μπαρτελεμύ "Οττ, Μικρή 'Ιστορία τής γερμανικής ποίησης, ΑνριΝπντιέ, 
Παρίσι, 1939. σελ 83-85
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Πέρα άπό μιά ύπερβολική προβλεπτικότητα πού άφήνει, τελικά, νά 

γίνει πιστευτό πώς ό φασισμός θάταν ικανός νά δώσει μιά πλατιά άνθηση 

στήν πολιτιστική ζωή. ή κρίση αύτή περιέχει καί μιά δόση άλήθειας: ή 

ναζιστική λογοτεχνία δέν γεννήθηκε μέ τήν άνοδο τοϋ Χίτλερ στήν 
έξουσια. ' Από τή μιά μεριά ύπήρχαν κοινά σημεία άνάμεσα στό καθαυτό 

ναζιστικό κίνημα (πού παρουσιαζόταν σάν τό μοναδικό «έθνικοϋ» τύπου 

κίνημα πού διέθετε ένα λαϊκό έρεισμα άρκετά δυνατό γιά νά τοϋ 
έξασφαλίσει τήν κατάκτηση τοϋ Κράτους) καί στούς διανοούμενους πού 

είχαν έπηρεαστεϊ άπό τόν «νεο-έθνικισμό». Κατά βάθος παρά τις 

άναντίρρητες δκνρορές τους συγγένευαν έξαιρετικά μέ τούς ναζί σ' 

ένα σημείο: στόν άντιδημοκρατισμό. Μάλιστα, πολλοί άπ' αύτούς θά 

προσχωρήσουν στό Γ ' Ράιχ χωρίς καμιά δυσκολία4 ' Ο  Στέφαν Γκεόργκε, 

μέχρι τό θάνατό του άρνήθηκε νά συμβιβαστεί μέ τούς ναζί, παρ ’ δλο 

πού εϊχε προβλέψει καί κηρύξει τήν έγκαθίδρυση ένός «νέου Ράιχ» 

άλλά οί έφάμιλλοί του ('Ερνστ Μπέρτραμ, Κούρτ Χίλντεμπραντ, Κάρλ 
Πέτερσον, κ.λ.π.) είχαν πολύ λιγότερους ένδοησμούς νά ύποστηρίξουν 

τή ναζιστική «έπανάσταση»*. ' Από τήν άλλη μεριά, δπως έπιχειρήσαμε

4 Γιά παράδειγμα ένα ρεύμα που προέρχεται άπό τόν Μαϊλερ βάν ντέν 
Μπρούκ άποδέχεται χωρίς άντιρρηοη όλες τίς ρατσιστικές και αισθητικές αντιλή
ψεις τών ναζι Σ ένα άρθρο τοϋ Λόταρ Στένγκελ Φόν Ρουτκόβσκι μέ τόν τίτλο 
«Rassische Grundlagen von Bildung. Kunst und Kultur»  στά Süddeutsche 
Monatshefte τοϋ MOKhj 1934, μ όλο πού ό συγγραφέας δηλώνει πώς βασίζεται 
στόν Μαϊλλερ βάν ντέν Μπρούκ, κηρύσσει τό ρατσισμό σάν τή βασική άξια ένός 
μεγάλου πολιτισμού, καθώς και τόν άφανισμό τού «έβραίκού νομαδισμοϋ» χάρη 
μιάς σταθερής βαθιά ριζωμένης κουλτούρας

Γιά δ,τι άφορά τό ν" Οσβαλντ Σπένγκλερ, πού κατά τή στιγμή τοϋ θανάτου του 
τό 1934, μονάχα περιφρόνηση έτρεφε γιά τόν Χιτλερ. παρ δλο πού είχε ευχηθεί 
τόν έρχομό ένός καινούριου Καίσαρα οι αισθητικές του άπόψεις συμφωνούσαν 
άπόλυτα μ' δλα αύτά πού έπιχειρηοαν οι ναζι, στόν πολιτιστικό τομέα Αγνόησε 
ήθελημένα τά καλλιτεχνικά κινήματα τοϋ καιρού του. θεωρώντας τήν «παρακμή» 
σύμφυτη μέ τό μοντερνισμό τής έποχής " Ετσι χλεύασε τόν έξπρεσσιονισμό σάν 
μιά αισχρή φάρσα, σάν μιά στιγμή τής ιστορίας τής τέχνης πού τήν είχαν άπεργα- 
στεϊ άποκλεκτπκά οι έμποροι πινάκων βλέπουμε πώς οι κρίσεις του δέν άπέχουν 
και πολύ άπό τίς κρίσεις τών ναζί

5 Ο  Κλώντ Νταβίντ γράφει μέσα στή θέση του « Ο  Γκεόργκε συγκαταλέγε
ται πράγματι άνάμεσα στους πρόδρομους τοϋ ναζισμού, Η άπάντηση που ισχύει 
γι αύτόν ισχύει και γιά τό Νιτσε Τίθεται τόέρωτημαάν ένας συγγραφέας εΚ/αιυ- 
πευθυνος γιά τά σφάλματα πού διαπράττονται σέ βάρος του Απαντούμε ναι 
Κάθε ιδέα έχει και μιά κατωφέρεια καί έπιλέγει ή ίδια πρός ποιά κατεύθυνση θά 
κατρακυλήσει Ο  Χιτλερισμός αυτός πού ό Νιτσε και ό Γ κεόργκε θ άποστρέφον- 
ταν, είναι, έν τούτοις. έγγραμένος μέσα στό έργο τους Κατόρθωσε υποβάλλον-
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νά δείξουμε προηγουμένως, δχι μόνο οί αισθητικές θεωρίες τών ναζί 
άνάγονται στίς έθνικιστικές ιδέες πού είχαν διαδοθεί στή Γ  ερμανία άπό 

τό 19ο αιώνα, άλλά καί τά βιβλία πού κρίθηκαν σάν «πρότυπα» άπό τήν 

έθνικοσοσιαλιστική κριτική, είχαν έκδοθεϊ πρίν άπό τό 1933. Έ ν ώ  στό 
παρελθόν δλα αύτά τά έργα θεωρούνταν κατώτερα, μέ τή χιτλερική 

δικτατορία άνυψώθηκαν στό έπίπεδο τής «λογοτεχνίας»'. Τό  κυριότερο 

όργανο καθορισμού τών πεπρωμένων τής γερμανικής λογοτεχνίας, είναι 
ή έπιθεώρηση Die Neue Literatur, μέ διευθυντή τόν Βίλ Φέσπερ. ' Η 

έπιθεώρηση αϋτή πού ιδρύθηκε τό 1910, μέχρι τό 1931, όνομαζόταν Die

τάς το σέ μιά μικρή τροποποίηση νά τό χρησιμοποιήσει γιά τούς σκοπούς του Η 
μνησίκακη, ό σαρκασμός, ή άπόγνωση γέννησαν μέσα στούς δυό ποιητές σάν μιά 
άνάποδη όψη τοΰ ιδανικού κόσμου που πρόβαλλαν μάταια, τις εικόνες μιάς άνα- 
γεννητικής βαρβαρότητας Ο  μή ευαίσθητοι ά να γνώστες άφησαν στήν άκρη τό 
σαρκασμό και συγκρότησαν τό μάθημα " Οταν κηρύσσουμε τόν' Αντίχριστο κατα
λήγουμε νά τόν φέρουμε στόν κόσμο· (Stefan George, IA  C , 1952, σελ 369) 
Πρέπει δμως νά διαφοροποιήσουμε κάπως αύτές τις κρίσεις Δέν μπορούμε νά 
χαρακτηρίσουμε «φασιστικό» ότιδήποτε χρησιμοποιήθηκε άπό τούς ναζι, μόνο και 
μόνο έπειδή άκρφώς χρησιμοποιήθηκε "Οπως είπαμε ήδη, οι άξιολογήοεις τών 
ναζί έξαρτιόνταν άπό τις άνάγΚες πού έπέβαλλαν οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί 
τής στιγμής τό ουσιαστικό είναι τό έξής Οι ναζι διέστρεφαν τά πράγματα ’ Ο  
ΧαΙλντερλιν και ό Μπύχνερ ύπήρξαν φασίστες, Κι δμως τούς είχαν «ναζκτπκο- 
ποιήσει» Υπάρχει ένα γράμμα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ δπου έκφράζει τό 
θαυμασμό της γιά ένα ποίημα τού Στέφαν Γ κεόργκε

6 Γ ενικά ή «λογοτέχνη· αύτή κατά τό διάστημα τού μεσοπολέμου, στή Γ άλ
λη  πέρασε άπαρατήρητη Eh/αι άλήθεια. πώς ήταν πολύ δύσκολο ν ’ άνακαλυψει 
κάνεις σ αύτήν, έργα μέ ύψηλή λογοτεχνική άξη Αλλά ή μεγάλη κύκλοφορη 
αυτών τών κακών μυθιστορημάτων μάς δείχνει πόσο πολύ διαβάζονταν και πόσο 
βαθιά, οι ιδέες πού έξέφραζαν μπορούσαν νά ριζώσουν μέσα στή συλλογική συ
νείδηση Στή Γαλλη τά βρίσκει κανείς μέσα στά ειδίκά περιοδικά σάν τή Γερμανική 
'Επιθεώρηση Ύστερα άπό τόν Α ’ Παγκόσμιο πόλεμο μπορούμε νά διαβάσουμε 
ο αυτήν πολυάριθμα κείμενα πού άναφέρονται σέ έθνικισπκά (Πάουλ Έρνστ, 
Βάλτερ φόν Μόλο κ λ π ) καί άντισημιτικά έργα Γιά τό έτος 1939, στή σελίδα 150. 
ύστερα άπό μιά παρουσίαση τών τελευταίων βιβλίων τών Φρήντριχ Γκρήζε. Ρ Γ 
Μπιντιγκ, Βίλχελμ Σαϊφερ, Βίλχελμ φόν Σόλτς. Στέφαν Ά ντρες και Χάνς Φάλλαν- 
τα, διαβάζουμε μιά παράδοξη διαπίστωση πάνω στήν κατάσταση τής λογοτέχνης 
«Παρ ’ δλα αύτά πιστεύουμε πώς άπ' αύτή τήν άντικειμενική έπισκόπηση μπορού
με νά βγάλουμε μερικά έμφανή συμπεράσματα πρώτα-πρώτα, πώς στή Γερμανη 
έξακολουθεϊ νά ύπάρχει μιά μυθιστορη πού ν ' άξίζει τόν κόπο Δεύτερο, πως οι 
συγγραφείς φροντίζουν πολύ τήν καθαρότητα τής μητρικής τους γλώσσας Τ  έλος 
πώς ό άριθμός τών έργων (πού έδώ κάναμε μονάχα έναν πρόχειρο άπολογισμό 
τους), ή ποιότητά τους καί ή έπιτυχη τους, άποδειχνουν τή μόνιμη προτίμηση τοΰ 
σύγχρονου γερμανοϋ ά να γνώστη, γιά τήν ποίηση, τή φύση και τις άνθρώπινες άξι
ες»
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Schone Literatur, ή Ιδια ή άλλαγή τοΟ τίτλου είναι ιδιαίτερα ένδεικτική. 
Σύμφωνα μέ τΙς έθνικιστικές άρχές, άπό δώ καί πέρα, μέ τήν αύξανόμενη 

έπιρροή τοΰ έθνικοσοσιαλιστικοϋ κόμματος, τό θέμα ήταν νά όριστεΐ 
ξεκάθαρα ένα «καινούριο» λογοτεχνικό πρόγραμμα καί νά ύποστηριχτεϊ 

μιά λογοτεχνία πού θά παρέμενε στίς «αιώνιες άξΙες τοϋ γερμανικού 
λαού». 'Αφού πήρε χωρίς κόπο αύτή τή στροφή, ή Neue Literatur 
ύποστήριξε, ύστερα άπό τό 1933 δλα τά μέτρα «κάθαρσης» πού πήραν οϊ 

ναζί. Κατέκρινε τήν «παρακμή» πού σημάδεψε τή λογοτεχνία άνάμεσα 

στό 1920 μέ 1932 όταν «ή ποίηση, τό θέατρο, τό μυθιστόρημα κατευθύ- 

νονταν άπό φασουλήδες καί ή καλή λογοτεχνία πνιγόταν μέσα σ' ένα 

κύμα παραλογισμοΟ».

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦ Η Σ ΤΗ  ΓΗ

Αύτές οϊ άπόψεις πού παρουσίασε ή Neue Literatur δέν έχουν 

τίποτα τό πρωτότυπο, τίποτα τό καινούριο: «ή έπιστροφή στό παρελθόν» 

άποτελεϊ τήν ουσιαστική βάση αύτής τής λογοτεχνικής «έπανάστασης». 
Σέ ποιό παρελθόν, Αύτού πού βυθίζεται στά κατάβαθα τής γερμανικής 

γλώσσας. ' Επί δεκάδες χρόνια ό " Αντολφ Μπάρτελς, μαινόταν ένάντια 

στήν καταστροφή τής γερμανικής γλώσσας άπό τίς ξένες λέξεις. ' Από 

τό 1933 καί μετά, μέτή βοήθεια τών όπαδών του, μπορεϊ ν ’ άποδυθεϊσέ 

μιά άνοιχτή έκστρατεία ύπέρ τοϋ έξαγνισμού τής γλώσσας: έπρεπε νά 
τήν άπαλλάξουν άπό τόν «έκπτωτικό διανοουμενισμό», (πού πήγαζε άπό 

τό «έβραϊκό» καί τό «μαρξιστικό» στοιχείο) καί νά ξαναγυρίσουν στήν 

«πρωτόγονη γλώσσα τών χωρικών».
Πράγματι, διαμέσου τής γλώσσας έκφράζεται μέ τόν πιό έντονο 

τρόπο τό ρίζωμα, ό δεσμός μέ τή γή. Σύμφωνα μέ τόν Χάνς Γιόστ, τόν 

άντιπροσωπευτικότερο ναζί συγγραφέα, μονάχα ή άγάπη τής γλώσσας 

μπορεϊ νά όδηγήσει στήν κατανόηση τής πατρίδας. Χωρίς αύτή τήν 

άγάπη τά πάντα στερούνται άπό σώμα καί δύναμη.' Η γλώσσα, λέει, είναι 

ή ένσάρκωση τής ψυχής κι αύτή ή ψυχή μπορεϊ νά γίνει άντιληπτή 

μονάχα μέσα στή γή καί, στή συγκεκριμένη περίπτωση, στή γερμανική γή.

Μέ τήν ευκαιρία τής τεσσαρακοστής όγδόης έπετείου τού Φύρερ 

καί πάλι ό Χάνς Γιόστ έξυμνεϊ τό μυστικιστικό δεσμό τού ναζί δικτάτορα
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μέ τή βαθύτερη ψυχή τοΟ λαού του, τονίζοντας πώς πέρα άπό 
όποιαδήποτε όρθολογιστική λεπουργία, έδώ ό μεγαλύτερος συντελε
στής γοητείας είναι ή γλώσσα, τό γεγονός τής γερμανικής λαλιάς. 
Σύμφωνα μέ τόν Γιόστ, ό ’ Αδόλφος Χίτλερ άξΙζει νάναι ό ήγέτης τής 
Γερμανίας, άκριβώς έπειδή κατέχει αύτή τήν άσυνήθιστη δύναμη, τή 

δύναμη ένός καλλιτέχνη, νά κατακτά τούς άκροατές του μέ τή γοητεία 

τής γλώσσας, μιάς γλώσσας πού συναντά τό αιώνιο τής γερμανικής γής 

καί μαζί της τίς βαθιές ρίζες τοϋ γερμανικού λαού.

' Απ ' αύτό τό ρίζωμα, πού ή γλώσσα άποτελεϊ τό αιώνιο σύμβολό του, 
ιδιαίτερα μάλιστα ή χωριάτικη γλώσσα πού δέν έχει άκόμα μολυνθεϊ άπό 
τόν κοσμοπολιτισμό καί τή διαφθορά τής πόλης, περνάμε έντελώς 

φυσικά στή λατρεία τών προγόνων. Κι αύτή καταλήγει στό ρατσισμό Σ ' 

ένα μυθιστόρημα τού 1910 τό Meister Joachim Pausewang ό ’ Epßtv 

ΓκοϋΜ ο Κόλμπενεγιερ βάζει γιά παράδειγμα, έναν άνθρωπο τού λαού, 
έναν τσαγκάρη, νά διηγείται τή ζωή του καί θυμούμενος τόν πατέρα του 

πού πέθανε σέ ξένη γή, μεταδίδει μ έπισημότητα στούς άπογόνους του 

τή δύναμη καί τό καθήκον τοϋ αίματος πού πηγάζουν άπό τή θυσία τοϋ 

προγόνου τους γιά τήν πατρίδα, έξορκίζοντάς τους νά διαιωνίσουν μέ τή 

σειρά τους τήν άγνότητα τοϋ αίματος.

Μέ τήν έξύμνηση τής γερμανικής γής καί τοϋ παρελθόντος της, 
φτάνουμε φυσμαΐστήν έξαρση τών γερμανικών μύθων. Γ  Γ αύτό καί κατά 

κάποιον τρόπο, ή άγροτική λογοτεχνία άποκτά γιά τούς ναζί ένα ύψηλό 

πολιτικό νόημα. Σχετικά μέ τόν ' Εμίλ Στράους έναν άπό τούς έκπροσώ- 
πους αύτής τής άγροτικής λογοτεχνίας στίς άρχές τοϋ αιώνα, ό 

γερμανιστής δοσίλογος ' Αντρέ Μεγιέρ έπιμένει τό 1942 νά μάς τονίζει 

πόσο προδρομικός ύπήρξε σάν πολιτικός συγγραφέας: «Ο ί σημερινές 
έθνικοσοσιαλιστικές ιδέες, συμφωνούν άπόλυτα μέ τίς ιδέες τοϋ ' Εμίλ 

Στράους, ένός άπό τούς πιό άντιπροσωπευτικούς συγγραφείς τής 

καινούριας Γερμανίας -  ένας άπό τούς μεγαλύτερους Ισως - ,  έπειδή 

μπόρεσε μέ τό πάντα πολύ προσωπικό καί πολύ μουσικό του στύλ νά 
έκφράσει τίς βαθιές του παρατηρήσεις πάνω στόν ιδιαίτερο σύνδεσμο 
πού ύπάρχει άνάμεσα στόν άνθρωπο καί τή φύση». Μέ τόν ϊδιο τρόπο μέ 

τήν εύκαιρία τοϋ θανάτου του, τό 1943 σέ ήλικία έβδομηντατεσσάρων 
χρόνων, ένα άνώνυμο σημείωμα στήν Comoedia περιγράφει συνοπτικά 

τή σταδιοδρομία τοϋ Ροϋντολφ Χέρτσογκ υπενθυμίζοντας πώς είχε 

γνωρίσει μιά τεράστια έπιτυχία στίς λαϊκές μάζες ζωγραφίζοντας «μέσα
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στούς οικείους χώρους τους, πλάσματα άντιπροοωπευτικά τής φυλής 
τους, βαθιά προσηλωμένα στή γενέθλια γή τους».

Πρέπει τέλος νά σημειωθεί ιδιαίτερα, τό γεγονός πώς γενικά άπ’ 
αύτή τή λογοτεχνία πού είχε τήν έκτίμηση τών ναζί έβγαινε ή άπολσγία 

τών άλογων δυνάμεων. Αύτός ό άνορθολογισμός ύπήρξε άντικείμενο 

πολλών φιλοσοφικών μελετών: θέλησαν ν ’ άποδείξουν πώς οί βάσεις 

τής ναζιστικής θεωρίας βρίσκονταν στόν Φίχτε, στόν Χέγκελ, στόν Νίτσε 
κι άργότερα στόν Σπένγκλερ καί τό Χάϊντεγκερ. Φαίνεται πώς οί 

γερμανικές μάζες είχαν εύαισθητοποιηθεϊ στόν άνορθολογισμό άπό 
άλλες αιτίες. Δέν είχαν βέβαια διαβάσει καί, πολύ περισσότερο, δέν 

είχαν άφομοιώσει τά έργα δλων αύτών τών φιλοσόφων. ' Αντίθετα έπί 

Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης, υπήρχε μιά άσυνήθιστη κίνηση βιβλίων 

άφιερωμένων στόν πνευματισμό, τή χειρομαντεία, τή μετεμψύχωση καί 
σέ άλλες άπόκρυφες έπιστήμες. Τήν έποχή αύτή έπίσης, ή Ανατολή 

έξασκοϋσε μιά τεράστια μυστικιστική γοητεία. Οί πολιτικές καί οικονομι
κές συνθήκες τήν έπομένη τοΟ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έσπρω

χναν τούς Γερμανούς νά δραπετεύσουν άπό τό πραγματικό καί νά βρούν 

καταφύγιο στό άνορθολογιστικό.
' Ιδιαίτερα στή λογοτεχνία, οί ρομαντικές άντιλήψεις σύμφωνα μέ 

τίς όποιες ό ζωικός δυναμισμός καί ή πορεία τής ιστορίας ρυθμίζονται 

άπό άλογες δυνάμεις, δέν ήταν καθόλου νεκρές. Σάν άντίδραση ένάντια 

στό θετικισμό, ένάντια στήν έπιστημονική άνάπτυξη πού έπικαλεΐτο ή 

ύλιστική φιλοσοφία, οί ναζί συγγραφείς έξύμνησαν τίς «μυστηριώδεις 

δυνάμεις πού μάς δένουν μέ τή γή »7 ' Η ναζιστική λογοτεχνία πόνταρε 

πάρα πολύ σ ’ αύτόν τόν άνορθολογισμό, μιά καί κάθε άποτελεσματική 

προπαγάνδα προσπαθεί ν ' άγγιξει τήν καρδιά τοΟ άνθρώπου, νά ξυπνή

σει τό συναίσθημά του κι δχι νά τού άναπτύξει τό κριτικό του πνεύμα 

Στό Mein Kampf ό Χίτλερ δείχνει μιά μόνιμη περιφρόνηση γιά τή λογική- 

γιά νά ύποτάξει κανείς τίς μάζες πρέπει ν ’ άπευθυνθεί στό ένστικτο.

7 Αυτή είναι συγκεκριμένα η περίπτωση τοΰ μυθιστοριογράφου Χέρμαν 
Στέρ που μέ τήν άνοδο τοϋ ναζισμού γνώρισε μιά ασυνήθιστη έπιτυχια
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Τ Α  ΚΥΡΙΟ ΤΕΡΑ ΡΕΥΜ ΑΤΑ

Αύτή είναι ή βάση πού πάνω της διαρθρώθηκαν τά κυριώτερα 

λογοτεχνικά ρεύματα πού μπόρεσαν νά συνεχίσουν τήν ύπαρξή τους καί 
τήν άνάπτυξή τους κάτω άπό τό ναζισμό. Ά ν  τά έξετάσουμε σχηματικά, 

μπορούμε νά τά χωρίσουμε σέ τέσσερα, άλλά άκόμα κι άν καθορίσουμε 

όρισμένα άπό τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοΟ καθενός άπ' αύτά καίπάλι 

δέν θά μπορούμε ν ' άποφανθοϋμε ξεκάθαρα καί μέ άκρίβεια άν ένας 

συγγραφέας άνήκει σ' αύτό ή έκεϊνο τό ρεύμα. Μερικές φορές όλα τά 
στοιχεία βρίσκονται άνακατεμένα, κι αύτό συμβαίνει ιδιαίτερα στήν 

πολιτική λογοτεχνία πού έξέδωσαν οί ναζί.

Τό  πρώτο σημαντικό ρεύμα άντιπροσωπεύεται άπό τούς έθνικιστές 
συγγραφείς. Τά  έργα τους χρονολογούνται πριν άπό τό 1933 άλλά οί ναζί 
τά οίκειοποιήθηκαν. Ό  έθνικοσοσιαλισμός ταυτίστηκε μ' αύτοΰ τοϋ 
είδους τήν πολιτική λογοτεχνία. Έσπευσε ν ' άφομοιώσει όλη τήν 
πολεμική λογοτεχνία* πού νεννήθηκε άπό τόν πόλεμο τοϋ 1914 -1918. 

Τά  θέματά της τίς πιό πολλές φοβέρ, άπηχοϋσαν τίς άντικειμενικές 
βλέψεις τοϋ γερμανικού ιμπεριαλισμού καί πιό συγκεκριμένα, τό πολιτικό 

πρόγραμμα τής πανγερμανιστικής Λίγκας ' Ικανοποιούσαν, ιδιαίτερα, τις 

άπαιτήσεις τής άστικής τάξης πού δέν μπορούσε νά παραδεχτεί τήν 

ταπείνωση τής Γερμανίας στή συνθήκη τών Βερσαλλιών, μήίε τήν 
έγκαθίδρυση τής Δημοκρατίας.

' Ο  πόλεμος είναι τό εύνοούμενο θέμα τών μυθιστορημάτων τής 

μπουρζουαζίας. Είναι φανερό πώς άν καί σ ' όλη τήν Εύρώπη τής έποχής 

έκείνης έχει διαδοθεί μιά λογοτεχνία τού πολέμου, τά μυθιστορήματα 
πού σημειώνουν μεγαλύτερη λογοτεχνική έπιτυχία είναι έκείνα πού 

χαρακτηρίζονται άπό τό φιλειρηνισμό σάν τή Φωτιά τού Μπαρμπύς καί τό 

Ούδέν νεώτερονάπότόΔυπκόνΜέτωπον, τοϋ Ρεμάρκ. Αντίθετα, μέσα 

στή φασιστική προοπτική, μιά όλόκληρη μυθολογία καί μιά φιλοσοφία 
περιβάλλουν τόν πόλεμο καί τό στρατό. ' Υπάρχουν άρκετά κοινά σημεία 

άνάμεσα σέ συγγραφείς σάν τόν Μαριννέτι, τόν "Ερνστ Γ  ιοϋνγκερ καί 
τόν Ντριέ λά Ροσέλ, πού είδαν τόν πόλεμο σάν μιά εύκαιρία όπου ό 

άνθρωπος βρίσκει τή δυνατότητα ν ' άποδείξει τήν ύπαρξή του και τόν

8 Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα τήν έπιτυχία που είχαν τύ έργα τοϋ Βάλτερ Φλέξ 
αντιδραστικού συγγραφέα (γεννήθηκε τό 1887 στό ' Αϊξεναχ και πέθανε τό 1917)
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ήρωϊσμό του καί τόν θεώρησαν σάν μιά άναγκαιότητα πού Εξασφαλίζει 
την πρόοδο τοΰ πολιτισμού

Δέ θά χρησίμευε σέ τίποτα νά άναφέρουμε έναν κατάλογο όνομά- 
των μιά πληθώρα βιβλίων πού έξυμνοϋσαν τόν πόλεμο έκδόθηκε κάτω 

άπό τό Γ ' Ράιχ Αύτό πού πρέπει νά ύπογραμμίσουμε, είναι τό γεγονός 

πώς άν καί άξιολογικά είναι πολύ άνισα μεταξύ τους, ώστόσο έχουν 
κοινές ιδεολογικές καταβολές. Οί καταβολές αύτές χρονολογούνται 

πολύ πριν άπό τήν άνοδο τοϋ Χίτλερ στήν έξουσια. Μπορούμε νά τίς 

συνοψίσουμε λέγοντας μαζί μέ τόν Μπερνάρντι, γιά παράδειγμα, πώς ό 

πόλεμος δέν είναι μιά βαρβαρότητα άλλά μιά πολιτική άναγκαιότητα γιά 

τό συμφέρον τής βιολογικής, κοινωνικής καί ήθικής προόδου. Είναι ή 
ύψηλότερη έκφραση τοϋ πολιτισμού. * Ολοι οί φασισμοί κήρυξαν αύτή τή 
λατρεία τοϋ άγώνα καί τής βίας σάν ένα νόμο τής έξέλιξης καί τής ζωής. 

' Ο  ’ Αλφόνς ντέ Σστωμπριάν έγραψε τό 1937 μέσα στή Δέσμη τών 
δυνάμεων: « Ό  άγώνας πρέπει νά ύπάρχει. Ο  άγώνας γεννάει καί 

συντηρεί τή ρώμη τής καρδιάς. Διαμέσου τοϋ άγώνα ό άνθρωπος φτάνει 

στήν ψηλότερη έκφραση».

Δίπλα στούς προπαγανδιστές τής έθνικιστικής μνησικακίας (πού τά, 
άρκετά άδύνατα άπό λογοτεχνική άποψη, βιβλία τους διαφημίζουν τίς 
θέσεις τοϋ γερμανικού ιμπεριαλισμού: άνάγκη τού ζωτικού χώρου, 

άντιμπολσεβικισμό, ύπεράσπιση τού δυτικού πολιτισμού κ.λ.π.) ύπάρχει 

καί μιά πτέρυγα διανοούμενων έθνικιστών. Οί συγγραφείς δικαιώνουν 

τόν πόλεμο δχι τόσο έπειδή νιώθουν ταπεινωμένη καί πληγωμένη τήν 

έθνική τους περηφάνεια, δσο έπειδή τόν ΘεωροΟν σάν τή σωτηρία τής 

ανθρωπότητας ' Εδώ έχουμε νά κάνουμε μέ μιά ιστορική άποψη. Οί 
έκπρόσωποι τής «συντηρητικής έπανάστασης» έπηρεασμένοι άπό τό 

νιτσεϊσμό, κατατάσσουν τόν πόλεμο άνάμεσα στίς στοιχειακές δυνάμεις 
πού ανανεώνουν τή φύση!’

Συνεπώς, ό πόλεμος γι' αύτούς, δχι μονάχα βρίσκεται στή βάση τοϋ 

ζωικού δυναμισμού άλλά άποτελεϊ καί τήν πηγή τών άνθρώπινων άξιών: 

είναι μιά σχολή ήρωϊσμοϋ, άνατττύσσει τό πνεύμα τής συντροφικότητας 
καί δίνει στό άτομο τήν αίσθηση τής έθνικής κοινότητας.' Η έμπειρία τοϋ

9 Αυτός έπισης συντελεί και στήνάνανέωση τοϋ κοινωνικού σώματος Ό λο ι 
οι φασισμοί έπέμεναν ιδιαίτερα στό γεγονός πως ό πόλεμος φέρνει τήν «έθνική ά- 
νασυγκρότηση» Τό 1914, ό Μωρις Μπαρρές βλέπει έπισης τόν πόλεμο σάν ενα 
μέσο «συγκέντρωσης τών ένεργειακών όποθεμάτων τοϋ έθνους»'
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πολέμου θεωρείται σάν μιά μύηση ένηλικίωσης. Στόν πόλεμο, μέσα άπό 

τή δειλία ή τό θάρρος του ό άνθρωπος άνακαλύπτει τό βαθύτερο έαυτό 

του10. "Οσο γιά τό έθνος αύτό γίνεται όλοένα πιό ισχυρό άνάλογα μέ τίς 
μάχες στίς όποιες συμμετέχει Έ το ι, άναγκαστικά, ό πόλεμος έξιδανι- 

κεύεται. Παίρνει ένα μυθικό χαρακτήρα. Πρέπει νά τραγουδηθεί γιά νά 

γίνει θρύλος καί νά μήν ξεχαστεΐ ποτέ, άλλιώς τό έθνος κινδυνεύει νά 

χάσει τήν άρρενωπότητά του.
' Εξιδανίκευση, μυθοποίηση, έπίκληση τών μυστηριακών δυνάμεων 

τής ζωής καί τής φύσης: αύτόν τόν δρόμο δανείζεται καί ό «νεο

ρομαντισμός». Άλλω στε μέ τή συμβολική, τις μεταφορές καί τό πάθος 
του τρέφει τήν έθνικιστική λογοτεχνία. Αύτό τό δεύτερο λογοτεχνικό 

ρεύμα είναι μιά έπιβίωση τής ρω μαντικής παράδοσης. Αύτή ποτέ δέν 

έξαφανίστηκε τελείως στή Γ ερμανία: στίς άρχές, μάλιστα, τοΟ αιώνα είχε 

δυναμώσει άρκετά σάν άντίδραση ένάντια στό νατουραλισμό' ή στάση 
τοΟ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος πού στό 7ο συνέδριο πού συγκλήθη- 

κε στή Γ κότα, καταδίκασε τίς πεσσιμκτπκές περιγραφές τών νατού ραλι

στών συγγραφέων, δέν κατάφερε παρά νά ένθαρρύνει τίς μάζες νά 

στραφούν πρός αύτή τήν παρηγορητική, ϊδεαλιστική Καί μυστικιστική 
λογοτεχνία".

Ό  άνορθολογισμός άποτελεΐ τό βασικότερο χαρακτηριστικό της: 
έξύμνηση τοϋ ένστικτου, άρνηση τοϋ θανάτου, καταφυγή στό όνειρο. 

Ό λ ο ι  οί έκπρόσωποι αύτοϋ τοΟ νεορομαντισμού δέν μπορούν νά 

θεωρηθούν σά ναζί άλλά ένα μέρος τους υποτάχτηκε σ' αύτόν μέ πολύ 

μεγάλη βιάση: ή '(να Σάϊντελ, ό Μπέρρις φόν Μυνχάουζεν, ό Βίλχελμ 
φόν Σόλτς, ό Χέρμαν Στέρ καί άλλοι. Στήν ποίηση ή πιό συνηθισμένη

10 Ένα ς ναζι κριτικός ό Χάνς Β Χάγκεν γράψει σχετικά ·  σχεδόν όλος ό κό
σμος συμψωνεϊ πως ό πόλεμος έχει τήν καταστροφική δύναμη τής τρέλλας Πρέ
πει δμως νά περιοριστούμε ο αύτή τήν άποψη, Στήν περίπτωση αύτήθάχουμε μιά 
νατουραλιστική άντιμετώπιση τών πραγμάτων Σήμερα δμως, τό θέμα δέν είναι 
μονάχα νά μεταφράσουμε τήν άπλή και καθαρή πραγματικότητα, άλλά ν' άναπτύ- 
ξουμε τις ήθικές άξιες πού περιέχονται α' αύτή ' Ο  πόλεμος λοιπόν έπβάλλει έ- 
δώ έπιταγές τήν προετοιμασία τής μάχης και τή χαρά τής θυσίας·

11 Τό συνέδριο τής Γ κότα έγινε τό 1896 Τ  ό βασικό θέμα συζήτησης ήταν τό 
νατουραλισπκό περιοδικό. Die Neue Welt. Οι σοσιαλ-δημοκράτες ήταν έπηρεα- 
σμένοι άπό τις άστικές άντιλήψεις καταδίκαζαν τήν πρωτοπορία, προτιμώντας 
τις δοκιμασμένες συνταγές τών λαϊκών μυθιστορημάτων
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φόρμα τους ήταν ή μπαλλάντα, στήν πρόζα τό διήγημα. Μιά λανθάνουσα 
θρησκευτικότητα διαποτίζει τά έργα τους, άσχετα άν ύμνοϋν τή φύση, 

τούς χωρικούς ή τόν Φύρερ.
Οί ναζίέπωφελήθηκσνάπ' αύτόν τό νεορωμαντισμό, συνεχίζοντας 

τήν τεχνοτροπία του καί χρησιμοποιώντας τά θέματά του. τό σκοτάδι, τό 

μυστήριο πού λούζει τά ποιήματα τών έκπροσώπων αύτοϋ τοϋ λογοτεχνι
κού ρεύματος, τό μεθύσι τών αισθήσεων, ένας ψεύτικος πανθεϊσμός, 

δλα αύτά τά ξαναβρίσκουμε στά τυπικά ναζιστικά έργα, μέσα στά θέματα 

κλειδιά, τών ιδεολογικών άναγκών τής στιγμής. Βάζουν τή φύση νά 

ύμνήσει τήν αιώνια Γερμανία, τήν πρωταρχική άρμονία, τή συμφιλίωση 
τών πλασμάτων. Μέσα σ' ένα συμπαντικό άνακάτεμα, ή μάννα-γή καί ό 

άνθρωπος παρουσιάζονται νά δουλεύουν άντάμα στούς καινούριους 

καιρούς. Παρακινούν τόν ά να γνώστη νά άφεθεϊ στό ένστικτό του, νά 

καταφύγει στίς στοιχειακές δυνάμεις καί νά άφεθεϊ σ ’ αύτές.

Βλέπουμε λοιπόν πώς αύτός ό νεο-ρομαντισμός, ρίχνει τό βάρος 
στήν άναβϊωση τοϋ παρελθόντος. Αύτή παρουσιάζεται συνήθως σά μιά 

άμυνα τής «έθνικής κοινότητας» καί τών «παραδοσιακών άξιών» της, σάν 
μιά έπιστροφή στό «αίμα» καί τή «γή» κι αύτό κάνει τό νεο-ρωμαντισμό 

νά πλησιάζει τό τρίτο λογοτεχνικό ρεϋμα: τοϋ «τοπικισμού» καί τής 

ήθογραφικής λογοτεχνίας. 'Αλλωστε κι αύτό τό ρεϋμα άναπτύχτηκε 

έπισης ξεκινώντας άπό τό νατουραλισμό. Προέρχεται άπ' αύτόν άλλά 
άφαιρώντας του τόν κριτικό του χαρακτήρα άπέναντί στήν κοινωνία τής 

έποχής.' Η άντιδραστική λογοτεχνία πού προστίθεται στό νατουραλισμό 

στά τέλη τοϋ 19ου αιώνα καί κηρύσσει μιά έπαρχιακή τέχνη, άπ’ δλες 

αύτές τίς άρχές συγκρότησε μονάχα ένα πράγμα: τήν πιστή άντιγραφή 

τής πραγματικότητας. ' Αλλά ή πιό βαθιά καί ή πιό σημαντική πραγματικό

τητα τής Γερμανίας είναι ή πραγματικότητα τής γερμανικής γής.

Κι έκεϊ άκόμα οί ναζί, άπλώς συνέχισαν μιά κληρονομιά. Αύτή ή 

τοπικιστική λογοτεχνία στήν άρχή δέν είχε κανένα πολιτικό προσανατολι

σμό. Αλλά oi έθνικιστές (τό περιβάλλον τοϋ "Αντολφ Μπάρτελς) τήν 

οίκειοποιήθηκαν πολύ σύντομα' δντας έχθροί τής βιομηχανοποίησης πού 
δξυνε τήν πάλη τών τάξεων, πίστευαν πώς μπροστά στούς διεφθαρμέ

νους κύκλους τής Βερολινέζικης πρωτεύουσας, έκείνη συμβόλιζε τήν 

άγνότητα Μόλις έγινε κτήμα τής έθνικιστικής ιδεολογίας σφραγίστηκε 

άναπόφευκτα άπό ένα στοιχείο Völkisch, δηλαδή συνδεδεμένο μέ τό 

λαό στήν πιό βαθιά φυλετική του έννοια. "Οταν οί ναζί άνέβηκαν στήν
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έξουσία θέλησαν νά τήν άπορροφήοουν τόσο όλοκληρωτικά ώστε 

έφτασαν μέχρι τό σημείο νά συστήσουν στόν κόσμο νά διαβάσει έναν άπό 

τούς έχθρούς τους, τόν Ό σκα ρ Μαρία Γκράφ12, καί μάλιστα όλα τάέργα 

του έκτός άπό ένα πού έπειδή τό παρουσίασαν σάν έργο «Βαυαροϋ» 

συγγραφέα, γλύτωσε τό άουτο-ντά-φέ τών βιβλίων στίς 10 ΜαΓου 1933 
(Πρός μεγάλη του άτίμωση, όπως δήλωσε όΐδιος σέ μιά άνοιχτή έπιστολή 

του πρός τούς έθνικοσοσιαλιστές ήγέτες).

Τό  έπεισόδιο αύτό μάς δείχνει προπάντων τόν έπαμφστερισμό τής 

τοπικκπικής λογοτεχνίας: μερικές φορές μάς είναι δύσκολο νά ξεχωρί
σουμε έκείνη πού είναι έμπνευσμένη άπό τό ναζισμό άπό έκείνη πού δέν 

είναι. ' Η έπιστροφή στή γή συναντιέται σέ όλες τίς φασιστικές θεωρίες 
όποιαδήποτε κι άν είναι ή άναφερόμενη χώρα κι άποτελεϊ ένα άπό τά 

λάϊτ-μοτίβ όλων τών έθνικκπικών κινημάτων. Μέσα στό «Μυθιστόρημα 
τής- έθνικής ένέργειας», ό Μωρίς Μπαρρές, βάζει έναν άπό τούς 

ξεριζωμένους κατοίκους τής Λωρραίνης νά λέει: «Νιώθω μέσα μου νά 

μικραίνει, νά χάνεται ή γαλλική έθνικότητα, δηλαδή ή ουσία πού μέ 

στηρίζει καί πού χωρίς αύτήν θά χανόμουν. Πρέπει νά συνεχίσουμε, νά 

προφυλάξουμε, νά μεγαλώσουμε αύτήν τήν ένέργεια πού κληρονομήσα

με άπό τούς πατεράδες μας». Ό τ α ν  οί ναζί περιγράφουν χωρικούς 

ριζωμένους στή γενέθλια γή τους, όπως έκαναν οί Κόλμπενεγιερ, ' Εμίλ 
Στράους καί ΡοΟντολφ Χέρτσσγκ, δέν έννοοϋν τίποτα τό διαφορετικό.

Τό  βασικό θέμα όλων τών έργων τους. στόν τομέα τής τοπικκπικής 

λογοτεχνίας είναι ό άγώνας τών δεμένων μέ τή γή πλασμάτων, ένάντια 

στήν άποσύνθεση πού δημιουργεί ή τεχνική πρόοδος. ' Αλλά, κι αύτό τό 
σημειώσαμε ήδη, ή γή παίρνει μιά μυθική διάσταση: είναι θεματοφύλακας 

τών αιώνιων άξιών. ' Ο  χωρικός καί οί άγροτικές κοινότητες ζοΟν στό 

ρυθμό τής γής καί τήν άκοΟν πού τούς καλεϊ νά ξεπεράσουν τό έφήμερο.

Από τή μιά μεριά είναι ή μάνα-γή καί ή άχρονικότητα άπό τήν άλλη οί 

έπκρανειακές άλλοώσεις τοΟ χρόνου, πού κρυσταλλώνονται στήν κοινω

νική καί πολιτική ζωή. ' Ο  άνθρωπος γνωρίζει τήν ειρήνη μονάχα σάν 

ύπσταχτεϊ στίς άπαπήσεις τής γής. ' Ανευθυνότητα μπροστά στό παρόν,

12 Αύτοδιδακτος και ειρηνιστής, ό Ο  Μ Γκράφ (1894-1967) είχε πάρει μέ
ρος στήν έπανάσταση τών σπαρτακιστών Τ  ό 1933, αύτοεζοριστηκε στήν άρχήστή 
Βιέννη, κατόπιν τό 1934 στήν Τσεχοσλοβακία και τό 1938 στή Νέα ' Υόρκη, δπου 
καί πέθανε Δημοσίευσε τήν άνοιχτή έπιστολή του μέ τόν τίτλο «Κάψτε με»1 στήν 
Arbeiterzeitung (Βιέννη) στις 11 ΜάΤου 1933
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πνεύμα παραίτησης, ύποταγής: ούσιαστικά νά ποϋ όδηγει τελικά, ή 

ήθογραφική λογοτεχνία.
Τή  χωρίζει μονάχα ένα μικρό βήμα, άπό τήν καθαρά προπαγανδιστι

κή λογοτεχνία τών ναζί: τόσο ή μιά δσο καί ή άλλη άγωνίζονται γιά τήν 
αιώνια Γ ερμανία. ' Η έμπνευση τοϋ ποιητή γεννιέται άπό τή μυστικιστική 

του ένωση μέ τό «αιώνιο σφρίγος τοϋ Ράϊχ». Σ ' αύτόν τόν άγώνα, ό 

ποιητής άναλαμβάνει τήν άποστολή του μέ περηφάνεια. Δέχεται νά 

ύπηρετήσει όλοκληρωτικά τήν «έθνική κοινότητα», νά υποταχτεί σ' 
αυτήν, δηλαδή στό Κράτος πού είναι ή άπόρροια αύτής κοινότητας καί νά 

ύμνήσει τούς ύπερασπιστές του, τούς στρατιώτες τής μαύρης στρατιάς. 

' Ο  Χάνς Γιόστ τήν άνοιξη τοϋ 1933 δηλώνει πώς ό συγγραφέας είναι 
έ κείνος πού θά δοξάσει τίς πράξεις καί τήν άφοσίωσή τους, θά ύμνήσει 
τό θρίαμβό τους καί θά έκφράσει τήν άγάπη τού λαού γι' αυτούς.

Έ τ σ ι ένας άριθμός συγγραφέων, μπήκε στήν ύπηρεσία τοϋ ναζιστι- 

κοϋ κόμματος καί έξύμνησε μέ τά έργα του τΙς βασικές γραμμές τού 

έθνικοσοσιαλιστικοΟ δόγματος13. Πρέπει δμως νά τούς διαχωρίσουμε 

άπό τούς συγγραφείς ιίού έξετάσαμε προηγουμένως έπειδή αύτοί 
κήρυξαν ξεκάθαρα, χωρίς κανένα πέπλο μυστηρίου, τήν κάθαρση τοϋ 

γερμανικού αίματος, τό διωγμό τών ' Εβραίων, τόν πόλεμο ένάντια στόν 

μπολσεβικισμό καί τήν προσπάθεια κατάχτησης όλόκληρου τοϋ κόσμου. 

Σέ άναρίθμητα λαϊκά τραγούδια ξαναβρίσκουμε τά Ιδια θέματα, μ ' ένα 
άπόλυτα στρατιωτικό λεξιλόγιο κι δλα τά σύμβολα τής βίας.

' Η περίπτωση τού Χέρμαν Κλαούνπους είναι κάπως ξεχωριστή. Δέν 

έξομοιώθηκε μέ τούς πραγματικά ναζί συγγραφείς, άλλά χρησιμοποιήθη- 

κε άπό τούς ναζί χωρίς ν ' άνπδράσει. Προερχόμενος άπό τό νεο-ρω- 
μαντισμό καί τή σοσιαλδημοκρατία έγγυήθηκε προσωπικά γιά τό ναζισμό, 

τόσο σάν μέλος τής άναδιοργανωμένης Πρωοοικής ' Ακαδημίας δσο καί 
μέ τή χρησιμοποίηση τών ποιημάτων του άπό τούς ναζί. Έ ν α  άπ' αύτά 

γραμμένο άπό τήν έποχή τοϋ Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου μέ τόν τίτλο 

'Εμείς πού είχε γίνει πασίγνωστο σάν ένα έργατικό τραγούδι μέ μουσική 

τού Μίκαελ Ένγκλερτ, καταχωρήθηκε στίς ναζιστικές άνθολογίες σάν 

δείγμα έργατικής ποίησης. ' Επειδή ή ναζιστική τακτική άπέβλεπε στήν 
ένταξη τοϋ έργατικού κινήματος μέσα στούς κόλπους τού Γ ' Ράϊχ, πολλά

13 Αναφέρουμε ένδεικτικά τους Χάϊνριχ Άνακερ, Χάνς Μπάουμαν. Χάνς 
Γ ιόστ. Γ κέραρντ Ιουμαν. Μπάλντουρ φόν Ιιραχ κτλ
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Εργατικά τραγούδια, άπλά καί ξάστερα, μέ μιά σχετική τροποποίηση τοϋ 
κειμένου τους, μπήκαν στό ρεπερτόριο τών Επίσημων χορωδιών ή 

τραγουδιόνταν στις μαζικές έκδηλώσεις, ύστερα άπό τό 1933. Δέν 
χρειάστηκε δμως νά γίνει καμιά άλλαγή στό ποίημα τοϋ Χέρμαν 

Κλαούντιους. Ή τα ν  άπόλυτα κατάλληλο γιά τό Γ ' Ράιχ. Πράγματι τό 

κείμενό του είναι τόσο δκρορούμενο, ώστε μπορεϊ, χωρίς καμιά δυσκο
λία, νά παραχωρηθεϊ στούς ύποστηριχτές τής «έθνικής κοινότητας.» Σ ' 

αύτό οί άνθρωποι περπατούν πλάί-πλάϊ, δεμένοι μέ τό παρελθόν, μέ τά 

παλιά τραγούδια πού συνοδεύουν τό βήμα τους' δεμένοι, άκόμα, μέ τή 

γερμανική φύση. Κι αύτή ή μέσα στήν Εμπιστοσύνη πορεία όδηγεϊ στήν 

όμόνοια, σ' ένα φωτεινό μέλλον.

Ό  Χέρμαν Κλαούντιους έγινε κι ό άγαπημένος ποιητής τών 

στρατιωτών ' Ο  Φιλίπ Λαβαστίν πού τόν συνάντησε στό Παρίσι τό 1941 

τονίζει πώς είχε γράψει πολύ ώραϊα πολεμικά ποιήματα καί πώς ή 
ναζιστική Γ ερμανία τόν θαύμαζε πάρα πολύ: «Είναι ένας λαϊκός ποιητής 

μέ τήν πιό σωστή έννοια τού όρου. ' Επειδή γνωρίζει καλά ποιές λέξεις 
πρέπει νά χρησιμοποιήσει γιά νά συγκινήσει τό λαό πρός τόν όποϊο 

άπευθύνεται καί γιά τόν όποιο μ ιλά .' Ο  τόνος του είναι πάντα άπλός καί 

ειλικρινής. Πολλές άπό τίς στροφές του τίς υιοθέτησαν ό λαός καί ό 

στρατός καί τίς τραγουδούν τίς ώρες πού νιώθουν τήν άνάγκη μιάς 

Ενθάρρυνσης καί μιας παρηγοριάς, άνάγκη πού τή νιώθουμε δλοι 

δσοι έχουμε συνειδητοποιήσει τό ύψηλό νόημα τών τραγικών στιγμών 
πού ζοϋμε».

'Ο σο γιά τήν καθαρά προπαγανδιστική λογοτεχνία, αύτή χαρακτηρί

ζεται άπ όλα τά Ελαττώματα τοϋ είδους αισθηματισμό, σχηματισμό, 

προσπάθεια έντυπωσιαομοϋ. ' Η περίληψη τοϋ «Σλάγκετερ» τού Χάνς 

Γιόστ, γραμμένη στό έξώφυλλο τού Ιδιου τού βιβλίου μάς δίνει νά 

καταλάβουμε, ποιές τυπικές άρετές πρέπει νά διαθέτει κάθε δραματικό 
έργο αύτοϋ τού είδους. Μέσα άπό τή δράση -  καί πάνω σ' ένα κοινωνικό 

φόντο δπου δκιφαίνεται ή σύγκρουση άνάμεσα στή διαφθορά καί τήν 

άγνότητα, άνάμεσα στή δημοκρατία καί τό ναζιστικό καθεστώς -  πρέπει 

νά βγαίνει άνάγλυφη ή εικόνα τοϋ ήρωα πού έχει ταυτίσει όλόκληρη τήν 

ύπαρξή του μέ τήν τύχη τής Γερμανίας τό Ενδιαφέρον τού άναγνώστη ή 

τοϋ θεατή, αιχμαλωτισμένο άπό τή δραματική ένταση πρέπει νά τόν 
παρακινεί νά άποκομίσει ένα δίδαγμα άπ' αύτά πού τού παρουσιάζονται,
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νά νιώσει δηλαδή τήν έπιθυμία νά θυσιαστεί κΓ έκείνος στό βωμό τοΟ 

γερμανικού μεγαλείου.

ΜΙΑ ΥΠ Ο Θ ΕΣΗ  Π ΙΣΤΗ Σ ΚΑΙ ΕΝ ΣΤΙΚ ΤΟ Υ

'  Οταν τό 1936, τοΟ άφαιρέθηκε ό τίτλος τοΟ έπίτιμου διδάκτορα τοΟ 

πανεπιστημίου τής Βόννης, όΤόμας Μάν άπάντησε στόν κοσμήτορα τής 

φιλοσοφικής σχολής πώς ό οκοπός τοΟ έθνικοσοσιαλισμοΟ ήταν νά κάνει 

τούς γερμανοΰς ένα λαό' πειθήνιο, άπογυμνωμένο άπό κάθε κρσικό 

πνεΟμα, τυφλό καί φανατισμένο. Απ' αύτή τήν άποψη ή Προπαγανδιστι
κή λογοτεχνία τοϋ Γ ' Ράιχ, άντανακλά τέλεια τίς προθέσεις τών ναζί. Στή 

ναζιστική ποίηση οί μεταφορές είναι άφηρημένες: άναφέρονται στή 

φωτιά, τις φλόγες, τόν Λοταμό, τό άτσάλι, τά άστρα κ.λ.π Πρέπει νά 

διαβάσει κανείς κάτω άπό τις λέξεις γιά νά βρε! τούς συσχετισμούς μέ 
τήν πραγματικότητα. Πρόκειται γιά έπικλήσεις πού άπευθύνονται στήν 

«κοινότητα». Σ ' αύτές γίνεται μιά πολύ συχνή χρήση λέξεων καί εικόνων 

παρμένων άπό τό θρησκευτικό ρεπερτόριο: τό έθνος «άνασταίνεται» γιά 
νά μείνει στήν «αιωνιότητα».' Η άίροσίωση στό Φύρερ, πού ψάλλει αύτή ή 

πολιτική ποίηση, είναι ή έκφραση μιάς πίστης14. Οί ποιητές δέν είναι παρά 

οί άπόστολσι τοΟ Φύρερ καί τά έργα τους άπλές άσκήσεις ρητορικής 
προορισμένες νά έμφυσήσουν στό κοινό μιά θρησκευτική ύποταγή.

14 Ο Φερνάν ντέ Μπρινάν, γράψει στήν 'Επιθεώρηση τού Παρισιού (15 Ο 
κτωβρίου 1937) « Ά ν  βασιστούμε σέ μιά σύγκριση που, νομίζω, υπήρξα ό πρώτος 
πού τήν έκανε, και πού τώρα έχει πιά γίνει κοινότυπη, θά μπορούσαμε άνετα νά 
πούμε πως τό συνέδριο τής Νυρεμβέργης είναι ή έτήσια σύνοδος τής Χιτλερικής 
Θρησκείας Εκεί διατυπώνονται τά δόγματα κι από κεϊ ξεκινούν οι έγκυκλιοι Ο 
έθνικοσοσιαλιστής, κάθε άλλο παρά ένοχλεϊται δταν βλέπει τήν πίστη του νά πα
ρουσιάζεται σάν ένα Θρησκευτικό κίνημα Είναι ένας πιστός, ένας άπόστολος κι 
ένας φανατικός» Προσθέτει ακόμα και τό άκόλουθο παράδειγμα σχετικά μέ τη 
λατρεία τού Φυρερ.« Αυτή τή χρονιά, στή Νυρεμβέργη έβλεπε κάνεις παντού ένα 
χαρακτικό που παρίστανε τά Φυρερ νά μιλάει δρθιος μπροστά ο ένα τραπέζι που 
γυρω του ήταν καθισμένοι οι έκσταοιασμένοι σύντροφοί του Γιά υπότιτλο είχε αυ
τά τά λόγια « Εν αρχή ήν ό Λόγος» Πρόκειται γιά μιά εικόνα τού λειτουργικού 

Υπάρχουν αρκετές παρόμοιες μαρτυρίες που έπιβεβαιωνουν μιά έντυπωση που 
χρόνο μέ χρόνο γίνεται όλο και έντονότερη»
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Σ ' αύτή τή διαδικασία Επικοινωνίας πού ξεκινά άπό τό σήμα στόν 

άποδέκτη τοϋ σήματος ή ξεκάθαρα πολιτική ναζιστική λογοτεχνία 

μεταφέρει μονάχα ένα κενό μήνυμα ' Ολη ήΌημασιολογική πληροφόρη
ση θυμίζει τό παρελθόν ή συνθήματα τοϋ ραδιοφώνου και τής Εφημερί
δας ή τέχνη τής προπαγάνδας, γράφει ό Χίτλερ στό Mein Kampf 
συνίσταται στό συνεχΕς άναμάσημα τών ίδιων Εννοιών Σ ' αύτό προστί

θεται καί τό γεγονός πώς, σύμφωνα μΕ τή ναζιστική νοοτροπία, ό 

συγγραφέας δΕν άντιμετωπιζει όρθολογιστικά τήν κληρονομιά τοϋ 

παρελθόντος ' Η κληρονομιά αύτή ξεπηδάει αύτόματα μέσα άπό τίς 

«ΕνστιγματικΕς βιολογικές του άξιες», έτσι πού ό άναγνώστης αναπό

φευκτα θά νιώσει μιά «βιολογική συγκίνηση» Μ ' αυτόν τόν τρόπο ό 

δρόμος τής Επικοινωνίας περνάει άπό ένστικτο σέ ένστικτο χωρίς καμιά 

διανοητική παρέμβαση

Βέβαια όλόκληρη ή ναζιστική λογοτεχνία δέν περιορίζεται σ' αύτά 

τά τέσσερα ρεύματα πού καθορίσαμε περιλαμβάνει καί μερικές περιθω- 

ριακΕς όμάδες δπως γιά παράδειγμα, τούς Εκπροσώπους τής Εργατικής 
λογοτεχνίας'5 ' Απ' τήν άλλη μεριά, κάτω άπό τό Γ ' Ράιχ μπόρεσαν νά 

παρουσιαστούν καί μερικό έργα, πού άν και γενικά δέν έχουν καμιά 
κοινωνική δύναμη δέν θά μπορούσαν νά χαρακτηριστούν σάν έπηρεα- 

σμένα άπό τό ναζισμό Είτε δμως έκφράζει άμεσα τούς σκοπούς καί τις 

έπιδιώξεις τοϋ ναζιστικοϋ καθεστώτος είτε κρύβεται πισω άπό φαινομε

νικά ούδέτερες λέξεις και θέματα ό συγγραφέας δέ διαθέτει πιά παρά 
μιά άπατηλή γλώσσα είναι αιχμάλωτος τοϋ λόγου του άντί νά κυριαρχεί 

πάνω σ' αύτόν έχει φυλακιστεί μέσα στό κλουβί τής ρητορικής

15 Ο  Χάνς Β Χάγκεν γράφει σχετικά μέ τήν έργατική ποίηση «Παλιά, η λο
γοτεχνία έκψραζε τό μίσος γιά τήν έργασια Η έργασια γιά τούς προλετάριους ή
ταν κάτι τό δυσάρεστο, δέν ήταν παρά ένα μέσο νά κερδίσουν χρήματα Τότε κυ
ριαρχούσε ό άξεστος υλισμός Σήμερα κυβερνά ό ιδεαλισμός η έργασια παρου
σιάζεται σάν ένα καθήκον, σάν κάτι που έξευγενιζει τό άτομο »
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8. Τό τραγούδι τών σειρήνων

Ύ σ τερ α  άπώ δλες τις μεταβολές πού έγιναν στή σύνθεση καί τήν 

πολιτική όργάνωση τής γερμανικής κοινωνίας, είναι εύνόητο πώς καί τό 

λογοτεχνικό καί καλλιτεχνικό κλίμα τής χώρας, πού ήταν κάποτε ή 
Γερμανία, άλλαξε πολύ Σήμερα έχουμε δυό Γερμανικά Κράτη Στό 
καθένα άπ' αύτά, έχει έπιβληθεΐ μιά καινούρια γενιά συγγραφέων καί 

καλλιτεχνών, πού στήν πλειοψηφία τους καταδικάζουν μέ έξαιρετική 

σφοδρότητα τό ναζισμό ' Ενώ ή κατάχρηση τής προπαγάνδας άπό τόν 

Γ καΐμπελς καί τόν Ρόζενμπεργκ θά μπορούσε νά σπρώξει τούς μεταπολε
μικούς συγγραφείς στήν τέχνη γιά τήν τέχνη, παρ' δλα αύτά, ή ποιοτική 

λογοτεχνία τών γερμανόφωνων χωρών άπό τό 1945 καί μετά πατάει πάνω 

στήν ιστορία γιά νά έπιτεθεΐ στόν έθνικοσοσιαλισμό. ' Από τόν Χάϊνριχ 
Μπαίλώςτούς "Αλφρεντ ' Αντερς,ΓκύντερΓκράς,ΠέτερΒάΐςήΛοιΛζε 
κι άπό τήν "Αννα Σέγκερς ώς τόν Μπροϋνο "Απας καί τόν Γιοΰρεκ 

Μπέκερ βρίσκουμε πάρα πολλά μυθιστορήματα πού άναφέρονται άμεσα 
στό Γ ' Ράϊχ

Μέ κάποια δειλία, μέχρι τά χρόνια τοϋ έξήντα, καί μέ διαρκώς 

αύξανόμενη σοβαρότητα καί δύναμη κατόπιν, οί καλύτεροι έκπρόσωποι 

τής σύγχρονης γερμανικής λογοτεχνίας, Δυτικοί κι' Ανατολικοί, προ

σπάθησαν νά ξαναδώσουν στά βιβλία τους μιά κριτική διάσταση Γιά τούς 

νεώτερους άπ' αύτούς, είχε φτάσει ό καιρός πού είχε άναγγείλει -  
προφητικά σχεδόν, καί μάλιστα προτοϋ άκόμα τά ναζιστικά έγκλήματα 
γίνουν παγκόσμια γνωστά, -  ό Ελβετός γερμανιστής Μωρίς Μυρέ 

«κάποια μέρα, έγραφε, τά παιδιά αύτών πού σήμερα χειροκροτούν τούς 
έπίσημους παραλογισμούς τοϋ χιτλερισμού, θά χύσουν δάκρυα ντροπής
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γιά τά ρατσιστικά έγκλήματα τών Γερμανών, καί γιά τήν άξιοθρήνητη 

έντύπωση πού δημιουργεί ή Γερμανία στό έξωτερικό, έξαιτίας ένός 

άσύδστου καθεστώτος».
Ά ν  κοιτάξουμε τήν κατάσταση έξωτερικά, θά άναγκαστοΟμε μάλ

λον νά διαπιστώσουμε πώς έξω άπό τή λογοτεχνία πού έκπροσωποϋν 
αύτοί οί συγγραφείς, σήμερα δέν υπάρχει άλλη γερμανική λογοτεχνία. 

Τά γερμανικά έργα πού άναφέρονται άπό τόν ξένο τύπο, έκφράζουν, στό 
σύνολό τους, ένα κατηγορητήριο ένάντια στό ναζισμό καί τών διάδοχων 

μορφών του Δέν έχουμε τήν πρόθεση νά συντάξουμε έναν κατάλογο 
αύτών τών βιβλίων καί νά δείξουμε τήν έξέλιξη αύτής τής λογοτεχνίας 

ύστερα άπό τό τέλος τοϋ πολέμου. Τό έρώτημα πού μάς άπασχολεϊ έδώ, 
είναι άν έξακολουθεϊ νά ύφίσταται μιά λογοτεχνία έθνικοσοσιαλιστικής 
προέλευσης καί γραμμής, μιά λογοτεχνία πού συνεχίζει νά είναι προ

παγανδιστικός φορέας τοϋ ναζισμοϋ καί πού ή βασική ιδεολογική 

άποστολή της είναι νά τόν ύπηρετεϊ, έπιδρώντας πάνω στό κοινό 

' Εξυπακούεται πώς μέ τόν όρο ναζισμός έννοοϋμε όπως καί προηγουμέ

νως έναν ειδικό καί ιστορικά καθορισμένο φασισμό.

Ο  ΔΡΟΜ ΟΣ Τ Η Σ  Α Υ Σ ΤΗ Ρ Ο ΤΗ ΤΑ Σ

Απ' αύτή τήν άποψη, καί μόνο άπ' αύτήν, πώς είναι τά πράγματα 
στήν ' Ανατολική Γ ερμανία ' Η ήδη ύπάρχουσα αυστηρότητα άπέναντι σέ 

κάθε έκδήλωση άπόψεων πού δέν συμφωνούν άπόλυτα μέ τήν έπίσημη 
άποψη, γίνεται άκόμα πιό άδιάλλακτη άπέναντι σ' όποιαδήποτε έκφραση 
ιμπεριαλιστικών καί ναζιστικών ιδεών ' Η πολιτική αύτή δέν σημαίνει πώς 

έχουμε νά κάνουμε μέ μιά όλοκληρωτική καί ριζική άλλαγή τών πνευμά

των μήτε πώς οί ναζί ή οί θαυμαστές τοϋ ναζισμοϋ είναι άνύπαρκτοι 

Σημαίνει πώς δέν διαθέτουν καμιά δυνατότητα έπιρροής δέν διαθέτουν 

πιά δημοσιογραφικά όργανα μήτε εύκαιρίες νά άνασυγκροτηθοϋν νά 

ξαναενωθούν Βρίσκονται σέ άδυναμία νά έκδηλώσουν τά ναζιστικά τους 

πιστεύω
Τό  1954, ό Άλεξάντερ Άμπους, ένας άπό τούς κομμουνιστές 

ήγέτες τής Ανατολικής Γερμανίας, σ' ένα λόγο του στή Δρέσδη 

δήλωσε πώς δέν ύπήρχε θέμα νά έπιτραπεϊ ή έκδοση μιάς φιλοπόλεμης
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και μιλιταριστικής λογοτεχνίας, έπειδή, καθώς διευκρίνισε άναφερόμε- 
νος στήν έμπειρία τής γενιάς του, ή άνεκτικότητα αύτή θά σήμαινε 

στέρηση τής έλευθερίας τών ούμανιστών συγγραφέων. ' Η στάση αύτή 

πού Ισως νά σοκάρει τά πνεύματα πού έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα μέ 

τίς άρχές τής φιλελεύθερης δημοκρατίας, συμφωνεί μέ τή στάση τού 
Μπρέχτ μέσα στήν « '  Ανοιχτή έπιστολή πρός στούς γερμανούς συγγρα

φείς καί καλλιτέχνες» τά Σεπτέμβρη τοϋ 1951 ΚΓ έπισημοποιήθηκε μέ 
μιά δημόσια δήλωση πού έκανε ό Βάλτερ Ούλμπριχτ στίς 25 Νοεμβρίου 

1953, στή λαϊκή Συνέλευση ύποστήριξε πώς καί στίς δυό Γερμανιες 

έπρεπε νά διανέμονται, έλεύθερα, δλα τά βιβλία, τά περιοδικά καί τά 

φίλμς μέ μόνη έξαίρεση τά έργα πού έξυμνούσαν τόν πόλεμο καί 

ύποδαύλιζαν τό μίσος άνάμεσα στούς λαούς.
Μέχρι τώρα, άνάμεσα στά δυό γερμανικά κράτη δέν έχει γίνει καμιά 

συμφωνία πάνω σ' αύτή τή βάση. Αλλά ή Ανατολική Γερμανία έχει 

κρατήσει μιά γραμμή συμπεριφοράς σ' αύτήν δέν μπορεϊ κανείς νά βρει 
βιβλία πού νά έξυμνοϋν τούς στρατιώτες τοϋ Γ ' Ράιχ καί νά έκφράζουν 

ρατσιστικές καί έπεκτατικές ιδέες μέσα στό γενικό κλίμα τοϋ παγγερμα

νισμού, τοϋ γερμανικού ιμπεριαλισμού και τοϋ ναζισμού Είμαστε ύπο- 

χρεωμένοι νά βεβαιώσουμε, δίχως καμιά άπολογητική πρόθεση, πώς 
έκεϊνοι πού ύποστηρίζουν δτι ή ' Ανατολική Γ ερμανία έχει τόν «όλοκλη- 

ρωτισμό» τοϋ Γ ' Ράιχ άναφέρονται στήν άπαγόρευση τών βιβλίων άπό τίς 

άρχές ή στήν παρεμπόδιση τής καλλιτεχνικής δημιουργίας (πράγμα πού 

είναι άξιοθρήνητο, άλλά άπό ιστορική άποψη δέν έχει καμιά σχέση μέ τή 

διαιώνιση τοϋ φασισμού), κΓ δχι σέ έκδόσεις ' Ακόμα κι' δταν πρόκειται 

γιά βοηθήματα μελέτης πάνω στόν έθνικοσοσιαλισμό, τά άποσπάσματα 

τών κειμένων καί τών λόγων τών ναζι ήγετών δέν διατίθενται στά 

βιβλιοπωλεία

' Αντίθετα, οι άντιναζοί συγγραφείς (ξενιτεμένοι, άξόριστοι, αντι

στασιακοί) κατέχουν μιά πολύ σπουδαία θέση στούς καταλόγους τών 
έκδοτικών οίκων Ά ν  γιά λόγους καθαρά οικονομικούς ή έξαιτίας μιάς 

άκαμπτης ιδεολογικής προσήλωσης στούς κανόνες, όρισμένοι άπ' 

αύτούς δέν έκδοθοϋν αύτό ισοδυναμεϊ -  μ έναν παράλογο και 

έπιστημονικά άνυπόστατο τρόπο, -  μέ τήν κατηγορία πώς συνεχίζουν τή 

λογοτεχνική κληρονομιά τών ναζί Μιά έντελώς σχετική όμοιότητα τών 

κυβερνητικών μεθόδων (καταπίεση τών ιδεών πού θεωρούνται βλαβε
ρές, δογματικές άπόψεις άναφορικά μέ τήν τέχνη, στέρηση έπαγγέλμα-
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τος καί ιθαγένειας, έξαναγκασμός σέ μετανάστευση), θέτει οέ άμφισβή- 
τηση τήν έσωτερική λειτουργία ένός καθεστώτος πού τιτλοφορείται 
σοσιαλιστικό ' Ωστόσο δέν δικαιώνει τό χαρακτηρισμό αύτής τής Γ ερμα

νίας σάν φασιστικής, έπειδή ό φασισμός ύπακούει σέ άλλα κριτήρια κι 
έπειτα ή χώρα δέν δείχνει κανένα δείγμα κρυτττοναζισμοΰ. Καμιά άπό τίς 

ιδεολογικές άρχές τοΰ Γ - Ράϊχ, δηλαδή τόν άντιμπολσεβικισμό. τόν 
άντισημιτισμό, τήν άποθέωση τής βίας καί τοΰ «ύπερανθρώπου», τήν 

κατάκτηση τού «ζωτικού χώρου». Καί στό μέτρο πού τό έκδοτικό 
σύστημα δέν ύπακούει στούς κανόνες τής έλεύθερης έπιχείρησης, στό 

μέτρο πού δλα έλέγχονται, ή παρατήρηση αύτή δέν άναφέρεται μονάχα 

σέ μερικούς έκδότες άλλά σέ μιά όλόκληρη χώρα.

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε Ν Ο Σ ΛΑΞΙΣΜΟΥ*

' Αντίθετα, ή βιβλιοπαραγωγή τής ' Ομοσπονδιακής Γ ερμανίας (πρέ

πει βέβαια νά λάβουμε ύπόψη μας καί τίς οικονομικές’ καί πολιτικές 

δυνάμεις πάνω στίς όποιες βασίζεται) δέν διαφέρει καί τόσο άπό έκείνη 
τής Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης

’ Εδώ οί βάσεις άποκαταστάθηκαν πρός όφελος μιάς φιλελεύθερης 

οικονομίας ' Αναμφισβήτητα, έχουν δημοσιευτεί πολυάριθμα έργα πού 

καταγγέλουν τήν έξουσϊα καί τά ταμπού αύτής τής κοινωνίας. 1 Από τό 
1965 περίπου. οί μεγάλοι έκδοτικοί οίκοι, στήν προσπάθειά τους νά 

ικανοποιήσουν τίς άπαιτήσεις ένός νέου κοινού άποτελούμενου έν 

μέρει άπό τή σπουδάσουσα νεολαία, άνοίχτηκαν διάπλατα στά ρεύματα 

τής άριστεράς καί τής άκρας -  άριστεράς Μήτε όμως αύτό τό άνοιγμα

* Λαξισμός Θεολογικό, φιλοσοφικό και πολιτικό σύστημα που παρουσιάζει 
μιό υπερβολική τόση γιό συνδιαλλαγή, για συμφιλίωση

1 'Οπως γράφει και ό Α Π Λαντένσ ένα άρθρο του στά διεθνή Τετράδια τό 
1953 «Οι ααρανταδύο γερμανοί τραπεζίτες και βιομήχανο» που καταδικάστηκαν 
σάν έγκληματιές πολέμου γιά τήν υποστήριξη που πρόσφεραν στή ναζιστική πολι
τική (άναφορά τής άμερικάνικης έπιτροπής Κιλγκορ στις 11 Οκτωβρίου 1945) 
άμνηστεύτηκαν. άφέθηκαν έλευθεροι και ξαναβρέθηκαν έπικεφαλής τής γερμα
νικής οικονομίας» (« Ο  Αντενάουερ στά ίχνη τοΰ Χιτλερ», Διεθνή Τετράδια No 
53)
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μήτε οί μεμονωμένες προσπάθειες γιά τήν άνάπτυξη μιάς καινούριας 
έργατικής λογοτεχνίας δέν άλλαξαν τήν κατάσταση στίς βασικές της 

δομές. Πράγματι δλες οί έπιστημονικές μελέτες, εϊτε προέρχονται άπό 

τά πανεπιστημιακά ινστιτούτα είτε άπό τά ύπουργικά γραφεία, συμφω

νούν στό έξής: ή κουλτούρα, σχεδόν σ' δλες τίς μορφές διάδοσής της, 
κυριαρχείται άπό τά μονοπώλια.

Έ τ σ ι έχουμε σάν άποτέλεσμα τή μαζική κυκλοφορία έργων πού τό 

μόνο τους προσόν είναι νά καταναλώνονται γρήγορα καί εύκολα έξα- 

σκώντας συγχρόνως καί μιά έντονη ιδεολογική έπιρροή. Πάνω άπό τό 

70% τής όκνολικής βιβλιοπαραγωγής τής ' Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
μέσα στή δεκαετία τοϋ έξήντα, άνήκε σ' αύτό τό είδος τής «λογοτε

χνίας». Τό 1964, γιά παράδειγμα, τό μυθιστόρημα τοϋ Γκύντερ Γκράς Τά 
σκυλίσια χρόνια, έφτασε τά 125.000 άντίτυπα σημειώνοντας έτσι τή 

μεγαλύτερη κυκλοφορία στήν κατηγορία τών «φιλολογικών» μυθιστορη

μάτων Ό μ ω ς, τήν Ιδια άκριβώς έποχή ένα φτηνό μυθιστόρημα τοϋ 
'Αρνολντ Κρίγκερ κυκλοφόρησε σέ 800 000 άντιτυπα ' Από στατιστικές 

πού έγιναν πάνω σέ είκοσιμία δανειστικές βιβλιοθήκες τοϋ Μονάχου, 
βγαίνει τό άκόλουθο συμπέρασμα: κατά τό 1969, δάνεισαν τό συγγρα

φέα Χάϊνριχ Μπαίλ 499 φορές, τόν Γ κύντερ Γ κράς 497, τόν Τόμας Μάν 

291, τόν Μάρτιν Βάλσερ 246. Ό σ ο  γιά τούς άλλους συγγραφείς 

άνήκουν δλοι στή φτηνή λογοτεχνία καίοίάναγνώστες τούς δανείστηκαν 
963 477 φορές.

' Η κοινωνική διείσδυση αύτών τών βιβλίων τρέχουσας κατανάλω

σης, πετυχαίνεται κυρίως διαμέσου τών λεσχών Οί λέσχες αύτές 
άναμφισβήτητα συνέβαλαν πολύ στήν αύξηση τοϋ άναγνωστικοϋ κοινού, 
κΓ ή πλευρά αύτή είναι άσφαλώς κάτι τό θετικό, άλλά συγχρόνως 

συνέβαλαν καί στήν πανομοιότυπη έκλογή τών τίτλων Οί συγγραφείς 
πού μέχρι τό 1970 φιγουράριζαν μέσα στά έκδοτικά τους προγράμματα, 

γνωρίζοντας έτσι μιά κυκλοφορία πού σέ σύγκριση μέ τήν κυκλοφορία 

τών έκδοτικών οίκων ήταν τεράστια, ύπήρξαν σχεδόν πάντοτε οί ίδιοι. 

Σύμφωνα μέ τούς καταλόγους τους ό Λούντβιχ Γκανγκχόφερ καί ή ' Ινα 

Σάϊντελ μέσα στή δεκαετία τοϋ έξήντα διαβάζονταν δσο καί τήν έποχή 
τοϋ Γ ' Ράιχ Αύτή ή φιλολογική σαβούρα, γνωρίζει μιά άσυνήθιστα μόνιμη 

δόξα Παρ' δλο πού οι λέσχες τοϋ βιβλίου έκδίδουν καί σύγχρονα 

ποιοτικά έργα, τίς περισσότερες φορές δέν έκαναν τίποτ' άλλο παρά νά 
συντηρούν τό κυρίαρχο γούστο
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Βέβαια, δλες οι καπιταλιστικές χώρες γνωρίζουν λίγο-πολύ, παρό
μοιες καταστάσεις ' Η μονοπώληση τής λογοτεχνικής παραγωγής καί τό 
σύνολο τών οικονομικών συνθηκών εύνοοϋν μιά τεράστια κατανάλωση 

έκδόσεων πού τώρα κατατάσσονται στήν κατηγορία τής «φιλολογίας» ή 

«παρα-φιλολογίας» ' Αλλά οί πολιτιστικές άναφορές αυτών τών έκδό

σεων διαφέρουν άνάλογα μέ τήν ιστορική έξέλιξη τής κάθε χώρας. ' Η 

Γ ερμανία λοιπόν, δπου τό δημοκρατικό πνεύμα ποτέ δέν ρίζωσε άρκετά 
βαθιά, διαποτίστηκε άπό τίς άντιδραστικές ιδέες Στήν ' Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία, παρ' δλο πού ό ναζισμός έχει καταδικαστείέπίσημα, δπως 

έγραψαν καί οι ' Αλεξάντερ καί Μαργκαρέτε Μίτσερλιχ τ ό Ί  967, πρέπει 

άκόμα νά γίνουν πάρα πολλά γιά νά μπορέσει κανείς νά πει πώς ό 

ναζισμός παραμερίστηκε πραγματικά2 Μέ διάφορες παραλλαγές, άλλά 

χωρίς νά μεσολαβήσει καμιά διακοπή άπό τό 1945, τά διανοητικά καί 
πολιτικά σχήματα τών ναζί συνέχισαν λίγο-πολύ νά στοιχειώνουν τή 

συλλογική συνείδηση. Καί ή έπιβίωσή τους υπήρξε άκόμα πιό έντονη μιά 

καί οί πρώην ναζί κατείχαν τά πιό ύψηλά πολιτικά πόστα

Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πώς οί συγγραφείς καί δημοσιογράφοι 

τής άριστεράς, πού είχαν γίνει πολύ εύαίσθητοι άπέναντί σ ' ένα σύστημα 
μονοπώλησης, πού τά'δυσάρεστα άποτελέσματά του τά είχαν ήδη 

δοκιμάσει έπί Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης, καταγγέλλουν μέ σφοδρότητα 

αύτό πού άποκαλούν «έργοστάσια διαμόρφωσης τής κοινής γνώμης». 
Θεωρητικά, ή δύναμη τής όποιασδήποτε λογοτεχνίας, φαίνεται πολύ 

περιορισμένη Εκείνοι πού διαβάζουν άστυνομικά μυθιστορήματα ό-

2 Alexander und Margarete MITSCHERLICH, Die Unfähigkeit zu trauern. 
Piper Verlag, München, 1967 σελ 42 Βλέπε έηιοης τή σελίδα 20 τοϋ ί
διου βιβλίου, σχετικά μέ τώ θέμα τής έπισημης πολιτικής τής Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας πού μένοντας δέομια ανεκπλήρωτων πόθων και όνειρων (ανάκτηση 
τών έδαφών που ανήκουν στήν Πολωνία, γιά παράδειγμα) δέν έκανε καμιά προ
σπάθεια γιά νά καταλάβει τά άποτελέσματα τοϋ ναζισμού, καί ιδιαίτερα τήν έπι- 
δρασή του πάνω στήν ψυχολογική συνείδηση τών Γερμανών Οι σελίδες δπου οι 
δυό αύτοι συγγραφείς μάς έξηγούν πώς βλέπουν τό φαινόμενο τής μετανάστευ
σης στήν Ομοσπονδιακή Γ ερμανία. είναι έπισης πολυ άξιοσημειωτες ή αποναζι- 
στικοποιηση, γράφουν, δέν προχώρησε και πολυ μακριά, και ό Δυτικογερμανός 
πολίτης προβάλλει τό παρελθόν του, περισσότερο πάνω στόν κάτοχο τοϋ Ritter
kreuz (άλλωστε τωρα ξαναφοριοϋνται τά διακοομητικά διακριτικά τοϋ Γ ' Ράιχ) πα
ρά πάνω στόν έμιγκρέ Γερμανό Η μετανάστευση κατά τήν περίοδο τοϋ ναζι
σμού, θεωρείται γενικά σάν μιά πράξη δειλίας καί λιποταξίας
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πωσδήποτε δέν καλούνται νά γίνουν έγκληματιες. δπως δέν άσπάζεται 
κανείς ύποχρεωτικά τίς φασιστικές ιδέες διαβάζοντας φασίστες συγ
γραφείς Θάταν σφάλμα νά ύπερεκτιμήσουμε τό ρόλο τοϋ βιβλίου πάνω 
στήν κοινωνία Επιδρά πάνω στώ κοινωνικό σύστημα, άλλά δέν τό 
καθορίζει 'Ο σ ο  γιά τά πραγματικά λογοτεχνικά έργα, αύτά δέν περιορί

ζονται στήν έκπλήρωση μιάς ιδεολογικής άποστολής Αλλά κάθε 

λογοτεχνική παραγωγή έντάσσεται μέσα σ ' ένα σύνολο πού μέ τό παιχνί

δι τών άλληλεπιδράσεων συντελεί στή διαμόρφωση μιάς συλλογικής νοο
τροπίας Στήν όμοσπονδιακή Δημοκρατία, ή θεματική αύτής τής πνευμα

τικής τροφής πού προσφέρεται γιά μιά μαζική κατανάλωση, είναι σχεδόν 
ίδια μ' έκείνη πού υπήρχε πρίν άπό τήν άνοδο τοϋ Χίτλερ στήν έξουσϊα 

καί πού διευκόλυνε τή φασιστικοποίηση τών μαζών όταν δημιουργήθηκαν 
οί κατάλληλες οικονομικές συνθήκες3

ΜΙΑ ΛΟ ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ  ΤΗ Σ  ΜΑΖΑΣ

Πρώτα θά πρέπει ν ' άναφέρουμε μιά λογοτεχνία φυγής πού 

έξιδανικεύει τό παρελθόν ' Εδώ διακρίνουμε πολλούς τύπους μυθιστο

3 Η κατάσταση αυτή είχε έπιπτωοεις και στις χώρες που γειτονευουν μέ τήν 
όμοσπονδιακή Δημοκρατία Έτσ ι βλέπουμε νά μεταφέρεται στό έξωτερικό. μιά 
εικόνα τής γερμανικής λογοτεχνίας, που προκαλεϊ κατάπληξη Στή Γαλλία, γιά πα
ράδειγμα, τά μυθιστορήματα ταϋ Κόνσαλικ, είδικαϋ τοϋ άντιμπολσεβικιομοϋ έφτα- 
ααν νά πουλιούνται στά κιόσκια τών σιδηροδρομικών σταθμών ένώ σέ διάστημα 
μεγαλύτερο τοϋ ένός χρόνου, οι 'Επιστολές τού Τόμας Μάν προσέλκυσαν μονά
χα 500 άναγνώστες1 Έπρεπε νά περιμένουμε μέχρι τό 1972 γιά νά μπορέσουμε 
νά διαβάσουμε στά Γαλλικά τήν πλήρη έκδοση τοϋ 'Ερρίκου Δ τοϋ Χάϊνριχ Μάν 
Μέχρι τότε τά έργα του δέν βρίσκονταν σέ κανένα βιβλιοπωλείο Τό ίδιο άλλωστε 
συνέβαινε και μέ τά έργα τών Άρνολντ Τοβάϊχ, Λέοναρντ Φράνκ, Λίον Φόυχτ- 
βανγκερ, Κλάους Μάν και τόσων άλλων έξόριστων συγγραφέων Αντίθετα, ρχε- 
δόν δλα τά έργα ταΰ ' Ερνστ Γ ιούνγκερ έκδόθηκαν στά Γ αλλικά. όρισμένα μάλιστα 
άπ αυτά έπανεκδόθηκαν πολλές φορές Τό έργο του «Πάνω στις μαρμάρινες α- 
πόκρυμνες ακτές» που σημείωσε μιά πολυ μεγάλη κυκλοφορία στις Εκδόσεις Τσέ
πης (Hachetle). έχει μιά εισαγωγή δπου ό συγγραφέας παρουσιάζεται σάν ένας ά
πό τους πρώτους πού άντιστάθηκαν στόν έθνικοσοσιαλισμό1

Από τό 1945 ώς τό 1972 κανένα άπό τά άπομνημονευματα τών αντιφασιστών
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ρημάτων Σέ μιά πρώτη κατηγορία, ύπάρχουν τά λεγάμενα ιστορικά 

μυθιστορήματα τίς περισσότερες φορές έχουν γιά ήρωες άριστοκράτες 

κΓ έγκωμιάζουν άμεσα τό ιδεώδες τής αύτοκρατορίας ' Η πλοκή είναι 
άσήμαντη καί τό βασικό θέμα τους είναι ό έρωτας Μιά άλλη κατηγορία 
έκπροσωπεϊται άπό τά τοπικιστικά μυθιστορήματα μέσα άπό τίς άγροτι- 

κές ιστορίες, έξυμνεΐται ή χώρα, τό «γερμανικό τοπίο» και ή «γερμανική 

φύση» Στό σύνολό της, ή λογοτεχνία αύτή, άσχετα άπό τόν τύπο τοϋ 

συγκεκριμένου μυθιστορήματος, έκφράζει μέ κάθε τρόπο- μιά φυγή 

μπροστά στήν κοινωνική πραγματικότητα Ψυχαγωγεί μέ τήν έννοια πώς 
άπομακρύνει τόν άναγνώστη άπό τά πραγματικά προβλήματα τής σύγ
χρονης κοινωνίας

Υπάρχει και μιά πληθώρα άλλων βιβλίων πού έπιδιώκουν νά 
προσφέρουν στό κοινό τους δλων τών ειδών τις αύταπάτες άκόμα καί 
πάνω στήν ίδια τήν καθημερινή πραγματικότητα ιστορικές πλαστογρα
φήσεις τοϋ Γ ' Ράιχ4 πού προσπαθούν νά τό άπαλλάξουν άπό κάθε 

εύθύνη γιά τά έγκλήματα του (ό Χίτλερ καί τό περιβάλλον του 

παρουσιάζονται σάν μιά συμμορία τρελλών πού κατέλαβε τήν έξουσία), 

κατάργηση τών κοινωνικών τάξεων μέ τόν έρχομό τής κοινωνίας τής 

άφθονίας, έγκώμια γιά τούς συντελεστές τοϋ «οικονομικού θαύματος» 

Εκείνη δμως πού γοητεύει περισσότερο τό κοινό, είναι ή «πολεμική 
λογοτεχνία» Πέρα άπό μιά άνάπαυλα τήν έπομένη τής ναζιστικής ήττας, 

ξαναβρήκε γρήγορα άναρίθμητους πελάτες Σύμφωνα μέ τίς στατιστι
κές τοϋ 1965 στήν όμοσπονδιακή δημοκρατία πάνω άπό έκατό άνώτεροι 

άξιωματικοί τοϋ χιτλερικού στρατού, είχαν μιά λογοτεχνική δραστηριότη

συγγραφέων (Γκύντερ Βάϊζενμπορν, Λουντβιχ Μαρκοΰζε, Γιάν Πέτερσεν, Μαξι- 
μιλιαν Σέρ, 'Αλφρεντ Καντόροβιτς, κλπ) δέν δημοσιεύτηκε στά Γαλλικά, μέ μόνη 
έξαιρεση τοΰ 'Ερνστ Έριχ  Νότ, άλλά τά άπομνημονευματα τών "Ο πό Ντήτριχ, 
" O t t o  'Αμπετζ, "Αλμπερτ Σπέερ. ή τοΰ 'Αρνο Μπρέκερ, αυτά δημοσιεύτηκαν

4 Είναι φανερό πώς και ή Γαλλια δέν άπέψυγε αύτή τήν πλημμυρίδα τών βι
βλίων πού παρουσιάζουν τό ναζισμό κάτω άπό μιά άπατηλή δψη ή άκόμα κι άπολο- 
γητική δψη Σαδισμός, φτηνός έρωτισμός, πιπεράτα άνέκδοτα όλα αυτά τά βρί
σκουμε σέ πολυάριθμα μυθιστορήματα πού άναφέρονται στή ζωή τών ναζι ήγετών 
ή στούς έρωτες τοΰ Χιτλερ στούς οίκους άνοχής τών" Ες ‘ Ες. Δυό γερμανοι συγ
γραφείς σημειώνουν μιά ιδιαίτερη έπιτυχια στή Γ αλλια, άν κρίνουμε άπό τήν έπι- 
βλητική παρουσία τών βιβλίων τους στά κόσκια τών σιδηροδρομικών σταθμών ό 
Κουρτ Γκέρβιτς και ό Χάϊντς Κ Κάνααλικ
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τα εϊτε κατέχοντας θέσεις σέ έκδστικους οίκους είτε γράφοντας οι Ιδιοι 
έργα. συνήθως τά άπομνημονεύματά τους

Άλλω στε στις δυτικές δημοκρατίες έχει γίνει πιά μόδα ή δημοσίευ
ση άπομνημονευμάτων άπό τούς πρώην ναζι Ό λ ο ι  προσπαθούν πολύ 
έπιδέξια νά βγάλουν τόν έαυτό τους λευκή περιστερά ή νά μειώσουν τίς 

εύθύνες τους στήν περίπτωση πού τίς παραδέχονται Ά ν  πιστέψουμε 

σ ' αύτούς, ό μόνος, ή σχεδόν ό μόνος ύπεύθυνος είναι ό Χίτλερ "Ενας 

άπό τούς πιό πετυχημένους «συγγραφείς» αύτοϋ τοϋ είδους πού 

στρέφονται ένάντια στό ναζιστικό καθεστώς, είναι ό παλιός ύπουργός 
έξοπλισμοϋ τοϋ Χίτλερ, ό άρχιτέκτονας Ά λμ π ερτ Σπέερ. ' Ο  ιδεολογι

κός άντίκτυπος τών άπομνημονευμάτων του ύπήρξε πολύ ισχυρός 
Παρουσιάζοντας τόν έαυτό του σάν έναν «καλλιτέχνη» καί «τεχνικό» πού 

μέχρι τό 1944 δέν ήξερε τίποτα γιά τά στρατόπεδα έξόντωσης, καί 

ένμέρει έξομολογούμενος τίς άμαρτίες του, προκάλεσε τή συμπάθεια 

πολλών άναγνωστών άκριβώς δπως είχε κερδίσει καί τήν έπιείκια τοϋ 

δικαστηρίου τής Νυρεμβέργης. Μ' αύτόν τόν άντιπερισπασμό θόλωσε 
τά νερά σχετικά μέ τίς άπαρχές τοϋ Γ ' Ράιχ καί τήν πραγματική φύση τοϋ 
γερμανικού φασισμού, ρίχνει τό βάρος στή δαιμονική πλευρά τοϋ Χιτλερ 

καί ούσιαστικά σωπαίνει πάνω στό ρόλο τής μεγάλης βιομηχανίας στή 

Γ ερμανία, πριν καί κατά τή διάρκεια τής ναζιστικής δικτατορίας

Τ Ο  ΤΡΑΓΟ ΥΔΙ TQ N  IEIP H N Q N

Πλάι σ ' αύτή τή λογοτεχνία πού είναι άπλώς διαποτισμένη μέ τίς 

ναζιστικές ιδέες ή θέματα ήού έξυπηρέτησαν τό ναζιστικό καθεστώς 

(άντιδραστικός τοπικισμός, μιλιταρισμός, άντιμπολσεβικισμός), έξακο- 

λουθοϋν νά έκδίδσνται χωρίς καμιά δυσκολία καί βιβλία άπόλυτα άντάξια 

τοϋ Γ ' ΡάϊΧ5 Είναι πλατιά γνωστή ή καλοσύνη πού έπέδειξαν οί άρχές

5 Σέ μιά μελέτη του άφιερωμένη στό έργο τοϋ Οϋβε Κ Κέτελσον, Völkisch- 
nationale und nationalsozialistische literatur, Metzler 1976. ό Ζώρζ-'Αρτουρ 
Γκόλντσμιτ γράψει «ο ρόλος τού εβδομαδιαίου έντυπου τηξ Χιτλερικής Νεολαί
ας, Der gute Kemerad, υπήρξε πάρα πολυ σπουδαίος Αρκετό άπό τά σημερινό 
νεολαΐϋστικα έντυπα, προέρχονται άπ αύτό Πρόκειται γιά κάτι που τό άγνοοϋμε, 
ένώ θάπρεπε νά μάς άνησυχεί· ' Υπογραμμίζει έπισης πώς τό σημερινό ήθογρα-
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τής Ομοσπονδιακής Γ ερμανίας απέναντι στους ναζι έγκληματιρς " Ετσι 

ύπάρχουν πολυάριθμες ένώσεις και δημοσιεύματα πού έντελώς απροκά
λυπτα και μέ έλάχιστο κίνδυνο νά υποστοϋν κάποια δικαστική δίωξη, 

υμνούν τίς άρετές και τή δόξα τών «στρατιωτών τής μαύρης στρατιάς» 

Καθώς μπορεϊ νά αν/τυφθεί κάνεις διαβάζοντας έφημεριδες και 
περιοδικά πού πουλιούνται σέ κάθε περίπτερο, αύτή ή φιλελεύθερη 

κοινωνία έπιτρέπει νά πλέκεται δημόσια και μέ κάθε άτιμωρησια τό 
έγκωμιο τών ναζί δολοφόνων

Οι παλιοί ποιητές τών ναζι φρόντισαν κΓ έκεΐνοι νά έπωφεληθοϋν 

απ' αύτή τήν ευμένεια, (ή συγνώμη,) ότανπολυ σύντομα τούς έπετράπη- 

κε και πάλι νά δημοσιευουν Ανασυντάχτηκαν για νά άλληλοβοηθηθοϋν 
Οι όργανώσεις τής δεξιάς και τής άκρας δεξιάς τούς δέχτηκαν στις 

έφημεριδες τους Μερικοί άπ αύτούς προσπάθησαν, μέ τόν τρόπο 

τους, νά άποκατασταθοϋν μέ τόν ισχυρισμό πώς ότιδήποτε και νά συνέβη 
έκεΐνοι δέν έχασαν ποτέ τήν άνθρωπιά τους ' Ο  Χάνς Καρόσσα τό 1951 

διαγράφει τήν όμολογία πίστης του ύπέρ τοϋ Γ ' Ράϊχ, τονίζοντας τά 

σφάλματα τής χιτλερικής πολιτικής καί άφήνοντας νά έννοηθεΐ πώς άπό 

πάντα άποδοκίμαζε τό έθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς Ισχυρίζεται μέ 
άφέλεια πώς ύπήρξε άκόμα καί άντιστασιακός βοήθησε έκείνους πού 
καταδιώχτηκαν έξαιτίας τής «φυλής» τους ή τής έχθρας τους γιά τό 

ναζισμό Τό 1953, ό Χάνς Φρήντριχ Μπλούνκ περιγράφει, μέ τή σειρά 

του τήν «άνθρωπιά» του δέν θά ξεχάσει ποτέ, δηλώνει αύτόν τόν 

ύπέροχο άνθρωπο τόν Μπενζαμέν Κρεμιέ, και θλίβεται γιά τό φριχτό 

τέλος του σ ' ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως Τό  1956, έχουμε τόν 

Χάνς Γκρίμ πού στόν τόμο τών « 'Εξομολογήσεών» του, άποκαλύπτει 
πώς άπό τό 1934 ύπήρξε άπό τό βάθος τής καρδιάς του ένας 
συνοδοιπόρος τών^ντιστασιακών τοϋ έσωτερικοϋ

Οί συγγραφείς αύτοί, σιγά-οιγά ξανάβγαλαν στήν έπιφάνεια δλο τό 
παλιό τους όπλοστάσιο- μυστικισμός τής γερμανικής ψυχής, ρατσισμός, 
άνορθολογισμός, «αίμα» καί «γή» Γιά νά τούς έξασφαλίσει μιά κάποια 

κυκλοφορία, ό Χάνς Γκρίμ, ίδρυσε, μερικά χρόνια μετά τόν πόλεμο, τό

φικώ μυθιστόρημα έξακολουθεϊ στή Δυτική Γ ερμανία νά είναι τό ϊόιο δπως και έπι 
Γ Ράιχ ■ Ο  ωραίος κυνηγός, που συνήθως ώνομάζεται Σέπ, άποτελεϊ μώ προέ
κταση τόσο τοϋ ναζι πρότυπου οσο καί όριομένων ηρωων τοϋ Volksbuch (Rübe
zahl) Σ αυτό όφειλεται τό διφορούμενο στοιχείο του δσο και ή μόνιμη δώρκειά 
του»
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δικό του έκδοτικό οίκο Από τό θάνατό του μέχρι καί σήμερα, διευθύνε

ται άπό τήν κόρη του, πού άκολουθεϊ εύλαβικά τήν πορεία τοϋ πατέρα 

της, καί πού κάθε χρόνο διοργανώνει, μέ τήν ίδια πάντα εύλάβεια, και μέ 
τή βοήθεια μερικών γέρων έπιζώντων συντρόφων του, τίς Ποιητικές 
' Ημέρες τοϋ Λϊπολντσμπεργκ. "Ενας άπό τούς πιό τακτικούς συμμετέ- 
χοντες, ύπήρξε, γιά καιρό, ό Χέρμπερτ Μπαϊμε, μέ τήν ιδιότητα του σάν 
πρόεδρος τής Γερμανικής Ακαδημίας γιά τή διαπαιδαγώγηση καί τήν 

κουλτούρα, όργανισμοϋ πού είχε σάν σκοπό του τη διαιώνιση τής 

μνήμης τών Κόλμπενεγιερ, Μπλούνκ καί άλλων χαϊδεμένων «λογοτε

χνών» τοϋ Γ ' Ράιχ
' Ο  ίδιος Χέρμπερτ Μπαϊμε, αύτός ό παλιός έπισημος τροβαδούρος 

τών ναζιστικών όρδών ίδρυσε τό 1949 μιά έπιθεώρηση τήν KIQter 
Blatter καθώς καί τόν έκδοτικό Οίκο Türmer Verlag. "Ενα χρόνο 
άργότερα τήν 1η Mdlou 1950, ίδρυσε στό Μόναχο τό Πολιτιστικό 

Γερμανικό Έ ρ γ ο  τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Πνεύματος, μέ προορισμό τήν 

προβολή καί τή διάδοση τών συντηρητικών καί έθνικιστικών λογοτεχνικών 

τάσεων Κατά τό χειμώνα τοϋ 1953 -1954 οί έκδηλώσεις πού διοργονώ- 
θηκαν μέ δική του πρωτοβουλία, συγκέντρωσαν πάνω άπό δεκαπέντε 

χιλιάδες άτομα ένώ τόν έπόμενο χρόνο ό άριθμός τών συγκεντρωθέντων 

άτόμων διπλασιάστηκε Σ ' αύτές τίς έκδηλώσεις, οι Χάνς Γκρίμ, Βίλ 
Φέσπερ, Κόλμπενεγιερ και Μπλούνκ διάβαζαν, δημόσια, άποσπάσμοτα 

άπό τά βιβλία τους, έχοντας στό πλάι τους τήν πρώην νεανική φρουρά 

τών ναζι ποιητών τόν ' Εμπερχαρντ Βόλφγκανγκ Μαϊλλερ, τ^ν Χάϊντς 

Σάουβεκερ, τόν Χάϊνριχ Ζίλιχ, τόν Γκέραρντ Σοϋμαν Υοτερα άπό αύτή 

τήν έπιτυχία ό Χέρμπερτ Μπαϊμε έπεδίωξε άκούραστα τή δημιουργία κι' 

άλλων άντιδραστικών όργανώσεων Κάθε χρόνο, χάρη στήν πρωτοβουλία 

του, συγκαλιόταν ένα Γερμανικό Πολιτιστικό Συνέδριο, πού άργότερα 

μετασχηματίστηκε στίς Ημέρες τής Γερμανικής Κουλτούρας Τό 

Σεπτέμβριο τοϋ 1969 άπονεμήθηκε γιά πρώτη φορά ένα καινούριο 

λογοτεχνικό βραβείο πού καθιερώθηκε άπό τό Πολιτιστικό Έ ρ γ ο  Τό 

βραβείο Σίλλερ πού τό συνόδευε ένα ποσό 10 000 μάρκων Τό  πήρε ό 

τεχνοκριτικός Ρίχορντ Β "Αϊχλερ φανατικός πολέμιος τής «πολιτιστικής 

παρακμής» πού έπιτελεϊται κάτω άπό τήν καθοδήγηση τών «τσαρλατά
νων τής τέχνης» καί τών «μπολσεβίκων»

Τήν Πεντηκοστή τοϋ 1960 ιδρύθηκε ή Εταιρεία γιά μιά έλεύθερη 
δημοσιογραφία, άπό έκδότες, δημοσιογράφους, βιβλιοπώλες και συγ

-  162-



γραφείς τής ίδιας νοοτροπίας μ ' έκείνους τοϋ Πολιτιστικού '  Εργου τοϋ 
Γερμανικού Πνεύματος Εκπροσωπεί κι' αύτή, τίς ναζιστικές τάσεις 

πού έχουν έπιζήαει κάτω άπό τήν ' Ομοσπονδιακή Δημοκρατία ' Εχει 

τήν ιδιομορφία νάναι διεθνής καί νά στηρίζεται στά φασιστικά κινήματα 

τοϋ έξωτερικοϋ ένώ στήν άρχή άριθμοϋσε γύρω στις δυό δωδεκάδες 
μέλη περίπου, δέκα χρόνια άργότερα ισχυριζόταν πώς είχε πάνω άπό τετ

ρακόσια, διασκορπισμένα σέ δέκα χώρες καί τρεις ήπείρους. Οί πρώτες 
δημόσιες έμφανίσεις της ήταν έκδηλώσεις διαμαρτυρίας ένάντια στό 

μπουκοτάρισμα τής «έθνικής καί στρατιωτικής λογοτεχνίας» καί ένάντια 

στίς άπαγορεύσεις πού άφοροϋσαν τήν έκδοση τών πολεμικών άπομνη

μονευμάτων ' Εν όνόματι τής έλευθερίας τής έκφρασης ζητεί νά δοθεί 
καί πάλι ή άδεια τοϋ λόγου στούς έθνικιστές ποιητές καί συγγραφείς πού 

είχαν έξαναγκαστεϊ σέ σιωπή έξαιτίας τής μονοπώλησης τών μέσων 
μαζικής έπικοινωνίας άπό τήν άκρα άριστερά. Έ τ σ ι ή ' Εταιρεία ύπερα- 

σπίζεται έντελώς ξεκάθαρα τή ναζιστική κληρονομιά ' Ακόμα καί στό 

λεξιλόγιό τους, οι «πολιτιστικές» της άπαιτήσεις ταυτίζονταιάπόλυτα μέ 

τίς άντίστοιχες τών ναζί μπροστά στόν «άντεθνικισμό» τών συγγραφέων 

τής μόδας, ύποστηρίζει μιά «γνήσια τέχνη» και πολεμά ένάντια στήν 
άποσύνθεση τής «γερμανικής κουλτούρας»

Πιό μετριόφρονες άπ' αύτήν, οί «έταιρεϊες τών φίλων» (δπως 
κάνουν στή Γαλλία γιά τόν Ντριέ λά Ροσέλ και τόν Μπραζιγιάκ) 

προσπαθούν νά ξαναζωντανέψουν τά «έργα» τών συγγραφέων πού 

συμβιβάστηκαν μέ τό Γ ' Ράιχ ύπάρχει ένα ίδρυμα Βίλ Φέσπερ, χάρη στό 

οποίο ο παλιός διευθυντής τής ναζιστικής επιθεώρησης Die Neue 
Literatur έπανεκδόθηκε μ' δλες τίς τιμές, μιά έταιρεία φίλων τοϋ 

Κόλμπενεγιερ, μιά άλλη γιά τόν Χάνς Φρήντριχ Μπλούνκ ' Η μνήμη τοϋ 
" Αντολφ Μπάρτελς έξακολούθησε νά διατηρείται άπό μιά όμάδα πιστών 

Γιορτάζουν μέσα σέ οικογενειακή άτμόσφαιρα, μέ δημόσια άνάγνω- 

ση όρισμένων άπό τά γραπτά τους. τίς έπέτειους τών μεγάλωνάπόντων, 

ένώ οι έπιζώντες, ό καθένας μέ τή σειρά του. έρχονται νά τούς 
άποτίσουν φόρο τιμής αύτή ύπήρξε ή περίπτωση τοϋ Βίλχελμ Πλέγιερ 
πού τό 1962 στή Λιππολντσμπεργκ, έπλεξε τό έγκώμιο τών Χάνς Γκρίμ, 

Βίλ Φέσπερ και ‘ Ερβιν Γκούΐντο Κόλμπενεγιερ πού τούς χαρακτήρισε 

σάν «ένσάρκωση τής έπιστήμης καί τής συνείδησης τοϋ καιροϋ τους»

' Αναμφισβήτητα, σήμερα ή έπίδραση δλων αύτών τών λογοτεχνών 

περιορίζεται, βασικά, σ ' ένα κλειστό κύκλωμα, συχνά διαμέσου πρακτο-
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ρειων διανομής, πού είναι γνωστά μονάχα στους μυημένους ή στούς 
άναγνώστες τοϋ άκρο-δεξιοϋ τύπου, άλλά τό γεγονός είναι ένα ή 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας τούς έπέτρεψε νά άνασυν- 
ταχτοϋν, νά άναδιοργανωθοϋν και νά έπιδοθοϋν σέ μιά δημόσια δραστη

ριότητα διαδίδοντας τις Ιδιες ιδέες πού προπαγάνδιζαν καί έπι Γ ' Ράϊχ. 

Έ χ ο υ ν  φτάσει στό σημείο νά θεωρούνται πώς άποτελοϋν άναπόσπαστο 
τμήμα τής δημόσιας ζωής, άκριβώς δπως και οι άλλοι συγγραφείς αύτό 

μάς μαρτυρά και ή έπίσημη άποδοχή τοϋ έκδοτικοϋ οίκου Συτς, 

ειδικευμένου στή δημοσίευση προναζιστικών έργων, στήν ' Αγορά τοϋ 
Βιβλίου τής Φρανκφούρτης, τό 1972 Τελικά ό έκδοτικός αύτός οίκος 

άποκλειστηκε μονάχα ύστερα άπό μιά διαδήλωση διαμαρτυρίας

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ο ΛΩ Ν  ΤΩ Ν  ΝΕΚΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

Τά φαινόμενα αύτά αξίζουν άκόμα περισσότερο τήν προσοχή μας, 

έπειδή συνδέονται μέ τίς γενικές πολιτικές συνθήκες Δέν είναι τυχαίο 

πώς ένας άπό τούς τομείς πού στήριξε έπί δεκαετίες τίς ναζιστικές 

έπιβιώσεις είναι ό τομέας τής έκπαιδευσης Καί πράγματι, ποιά είναι ή 

εικόνα τής λογοτεχνίας, πού προσφέρεται άκόμα στούς μαθητές τής 

' Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, είκοσι χρόνια μετά τόν πόλεμο, μέσα άπ' 

τά σχολικά τους βιβλία, ' Η σύγχρονη λογοτεχνία μόλις πού άναφέρεται 
Η λογοτεχνία τής Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης παρουσιάζεται κυρίως 

μέσα άπό τά πιό συντηρητικά της ρεύματα ' Η έπίσημη γραμμή εύνοεϊ 

τούς συγγραφείς πού κατά τό Γ ’ Ράϊχ παρέμειναν στή Γερμανία παρά 
έκείνους πού άποφάσισαν νά μεταναστεύσουν. Τό  1964, μιά έκπομπή 

τής Βαυαρικής τηλεόρασης άνακοϊνωσε τ ' άποτελέσματα μιάς έρευνας 
πάνω στά σχολικά άναγνωστικά. ' Απ ' αύτά έβγαινε τό συμπέρασμα πώς 

οί μαθητές κινδύνευαν νά σχηματίσουν μιά έντελώς παραπλανητική 

εικόνα τοϋ κόσμου, άποπροσανατολιστική τόσο γιά τή ζωή τους δσο καί 

γιά τίς σχέσεις τους μέ τήν πραγματική κουλτούρα Μέσα στά σχολικά 
άναγνωστικά, ή Πρώσσικη ' Ακαδημία τών τεχνών, ή άναδιοργανωμένη 

άπό τούς ναζί, παρουσιαζόταν είκοσι φορές περισσότερο σέ σχέση μέ 
τούς συγγραφείς πού έξορίστηκαν ή καταδιώχτηκαν άπό τό χιτλερικό
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καθεστώς Μέσα στά 161 βιβλία πού έξετάστηκαν, βρίσκονταν δέκα 
κείμενα τοϋ Χάϊνριχ Μπαιλ ένάντια σέ έκατό τής "Αγκνες Μήγκελ καί 

τρια τοϋ Φράντς Βέρφελ σέ άντιθεση μέ έβδομήντα έπτά τοϋ Μπέρρις 
φόν Μυνχάουζεν

’ Από τό 1965 οί κριτικές ένάντια σέ μιά παρόμοια παρουσίαση τής 

γερμανικής λογοτεχνίας αύξήθηκαν πολύ " Ενα βιβλίο τών Πέτερ Γκλότζ 
καί Βόλφγκανγκ Λάνγκενμποϋχερ πού θεωρήθηκε σάν άντι-έγχειριδιο*, 
μ όλους τούς συγγραφείς πού συνήθως καταφρονοϋνται άπό τούς 

άντιδραστικούς, άπό τόν Χάϊνε μέχρι τόν Κάρλ Φόν ' Οσσιέτσκυ. έδωσε 

τό σύνθημα γιά μιά άλλαγή Ό  Μπρέχτ, ή "Αννα Σέγκερς, ό Βάλτερ 
Μπέντζαμιν και πολλοί άλλοι βρίσκονται σήμερα μέσα στά σχολικά 

άναγνωστικά Πολυάριθμοι κοινωνιολόγοι, συγγραφείς και έκπαιδευτικοι 

διεξάγουν έναν άδιάκοπο άγώνα, συχνά δύσκολο καί θορυβώδη ένάντια 

στις συντηρητικές έπιρροές.
Παρ' δλα αύτά, άς μήν αύταπατώμαστε μέ τή σκέψη πώς οί τάσεις 

γιά φασιστικοποίηση έχουν έξαφανιστεϊ έντελώς άπό τόν πολιτιστικό 

τομέα7 "Αλλωστε τά έργα τής λογοτεχνικής κριτικής πού γνώρισαν 

μεγάλη έπιτυχία κάτω άπό τό Γ ' Ράιχ, άπό τό 1945 ένμέρει έπανεκδόθη- 

καν έστω καί μέ κάποια μικρή τροποποίηση καί παρέμειναν γιά πολύν

6 Πέτερ Γ κλότζ και Βόλφγκανγκ Λάνγκενμποϋχερ. Versäumte Lektionen, 
Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh 1965 Οι μελέτες ένός Γ άλλου καθηγητή τοΰ 
Ρομπέρ Μεντέρ, είχαν μεγάλη άπήχηση στήν ' Ομοσπονδιακή Γ ερμανία ' Απ' αυ
τές έβγαινε τόουμπέρασμα. πως τά σχολικά βιβλία έπρεπε νά έπανεξεταστοΰν μ 
ένα πιό αυστηρό κριτικό πνεύμα

7 Οι δυσκολίες που παρεμβλήθηκαν γιά νά μήν δοθεί τό ιδιαίτερα συμ
βολικό όνομα τοϋ Χάϊνε, στό Πανεπιστήμιο τοΰ Ντύσσελντορφ, είναι έπι- 
σης ένδεικτικές ένός όριαμένου πνεύματος πού κάθε άλλο παρά έχει χα
θεί άπό τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Η έπιτροπή πού άνέλαβε αυτή 
τήν πρωτοβουλία, ιδρυμένη τό 1968 μέ τήν συμπαράσταση πολλών Γερμανών και 
ξένων διανοουμένων άναγκάστηκε νά υποχωρήσει παρά τήν έντονη υποστήριξη 
τών σοσιαλδημοκρατικών δημοτικών άρχών τοΰ Ντύσσελντορφ στις 6 Μαρτίου 
1972 τό σχέδιο άπορρκρτηκε από τή Σύγκλητο τοΰ Πανεπιστήμιου (Satzungskon
vent) Προσπαθώντας νά δικαιολογήσει αυτή τήν άπόφαση. ό Ρούντολφ Βάλτερ 
Λέοναρντ έγραφε στό έβδομαδιαϊο περιοδικό Die Zeit πώς μάλλον ή έξαφάνιση 
κάθε ίχνους τοΰ Χάϊνε στό διάστημα 1933-1945, είχε σάν άποτέλεσμα τό γεγο
νός πως πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές γνώριζαν έλάχιστα τό έργο του " Ετσι 
αποκαλύπτεται πώς γιά πάρα παλλους από τούς συμπολίτες του ό Χάϊνε έξακο- 
λουθησε -  πέρα άπό τό Γ Ράιχ -  νά παραμένει ένα φόβητρο1
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καιρό στήν άγορά Σ ' αυτά τά έργα, βέβαια, δίνεται πολυ περισσότερη 
σημασία στά έθνικιστικά ρεύματα παρά στις δημοκρατικές καιέπαναστα- 
τικές τάσεις ' Η έπίδρασή τους δέν ήταν και τόσο άσήμαντη δσο θά 

μπορούσε κανείς νά ύποθέσει Οί λογοτεχνικές άξιες πού έπέβαλαν 
δέν έχουν άπόλυτα άνασκευαστεϊ, ιδιαίτερα στό πλατύ κοινό παρ' όλο 

πού χάρη στή νέα γενιά τών διανοούμενων και τών φοιτητών, οι αύστηρα 
έθνικιστικές άντιλήψεις παραχωρούν, όλοένα περισσότερο, τή θέση 

τους στήν έντιμότητα καί τήν έπιστημονική αύστηρότητα

Εκείνο πού μένει κυρίως νά διορθωθεί, νά παρουσιαστεί πιό 
έπιστημονικά, είναι ή εικόνα τοϋ Ιδιου τοΰ ναζιστικοϋ καθεστώτος έτσι 

όπως έμφανίζεται στά σχολικά έγχειρίδια καί ιδιαίτερα στά βιβλία τής 
ιστορίας Σπάνια έμφανίζονται οί οικονομικές έμπλοκές τοϋ ναζισμού 

Πολύ συχνά άποφεύγουν νά έξηγήσουν στούς μαθητές πώς λειτουργού

σαν τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, καί τί κέρδος άποκόμιζαν οι 

γερμανικές έπιχειρήσεις άπό τήν έκμετάλλευση ένός φτηνού έργατι- 
κοϋ δυναμικού Συνήθως περιορίζονται σ ' ένα είδος ψυχολόγησης τής 
ιστορίας (κΓ αύτή ή άποψη ύποστηρίζεται κΓ άπό τίς έφημεριδες 

μεγάλης κυκλοφορίας) ' Αντί νά άναλύσουν τό παιχνίδι τών οικονομικών 

καί πολιτικών δυνάμεων, άποδίδουν τήν πορεία καί τήν εύθύνη τών 

γεγονότων στά άτομα καί στήν ιδιαίτερη ψυχολογική δομή τους*

Πρέπει έπισης νά πούμε πώς ύστερα άπό τό 1945 καί γιά ένα άρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα, οί νέοι δέν μπορούσαν νά έχουν καμιά σοβαρή 

γνώση σχετικά μέ τό ναζισμό, έξαιτίας τοϋ άντικομμουνισμοϋ μέ τόν

8 ’ Από μιά συζήτηση που έγινε στήν Καρλσρσυη στις 14 Δεκεμβρίου 1974. 
μέ θέμα τά μέτρα που θάπρεπε νά παρθοϋν γιά νά έκδημοκρατιστεϊ τά περιεχόμε
νο τής διδασκαλίας που γινόταν στό Μπάντεν -  Βυρτεμπερκ, διαπιστώθηκε πώς τά 
ιστορικά βιβλία υπάκουαν σ ένα άντιεπκπημονικό προσανατολισμό που δέν έπέ- 
τρεπε νά κατανοηθεϊ ή πραγματική φύση τοϋ ναζισμού Γιά παράδειγμα, οι μαθη
τές διδάσκονταν πως ή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης χάθηκε γιά δυό βασικούς λό
γους έπειδή στή βουλή έκπροσωποΰνταν ένας πολύ μεγάλος άριθμός πολιτικών 
άποχρώσεων πού έκανε αδύνατο τό σχημάτισμά μιας σταθερής πλειοψηφίας κι 
έπειδή υπήρχαν δυό έξτρεμιστικά κόμματα, τό ναζιστικό και τά κομμουνιστικό που 
οι συνδυασμένες πιέσεις τους έπέφεραν τήν πτώση τής δημοκρατικής τάξης 

Από τήν άλλη μεριά, ή κήρυξη τοϋ Β Παγκόσμιου Πόλεμου παρουσιαζόταν σάν 
συνέπεια τής άπόφασης ένός καί μοναδικοϋ άνθρώπου τοϋ Χιτλερ και συνεπώς 
αυτός ηταν ό βασικός υπεύθυνος γιά τά πάντα
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όποιον φρόντισαν νά παραγεμίσουν τά βιβλία τους* Τά παλιά ρατσιστικά 
κλισέ πού χρονολογούνται άπό τήν έποχή τού χιτλερικού άντιμπολσεβι- 

κισμού, φιγουράρουν άκόμα μέσα σ' όρισμένα σχολικά βιβλία παρ' όλη 
τήν έπαγρύπνηση πολλών σημερινών έκπαιδευτικών πού τά έπισημαί- 

νουν καί τά καταγγέλλουν Βλέποντας τόν προσανατολισμό πού δίνουν 

αύτά τά βιβλία, οι φράσεις πού έγραφε τό 1947 ό ' Αλμπέρ Μπεγκέν στό 
«Πνεύμα» έξακολουθοϋν νά διατηρούν τήν έπικαιρότητά τους «Συνάν

τησα έλάχιστους Γερμανούς πού νά τούς βασανίζει ή γνώση τών 

χιτλερικών έγκλημάτων», όμολογοϋσε καί πρόσθετε «  Αλλά αύτοί

9 Στό πρόγραμμα πού δημοσίευσε τώ χρκπιανοβημοκρατικώ κόμμα στήν κα- 
τεχώμενη άπώ τους Βρετανούς ζώνη, τώ 1946, διαβάζει κάνεις, πως τών καιρό πού 
ή «υλιστική» θεωρία άποτελοϋσε τήν πνευματική υποδομή τοϋ γερμανικού Κρά
τους, ή οικονομία και ή κουλτούρα ήταν φυσικώ νά χαθούν μ άλλα λώγια, άποδι- 
δοντας στό Γ ’ Ράιχ ένα «υλιστικό» υπόβαθρο, αυτόματα τοποθετούμε στήν Ιδια 
κατηγορία μ ’ αύτώ, τά καθεστώτα που άποκαλοϋνται σοσιαλιστικά Τήν 1η ’Απρι
λίου 1947, σέ μιά προεκλογική έκδήλωση στό Bielefeld ("Westfalen Zeitung" τής 
1ης ’Απριλίου)ό ’Αντενάουεργίνεταιάκώμαπιόσαφής,δτανδηλώνειπώςόκαπι- 
ταλισμός ισοδύναμε! μέ τώ σοσιαλισμό, μιά και οι δυό τους προέρχονται άπό τών 
«Ολισμό» δπως καί ώ έθνικοσοσιαλισμός καί πώς ώ κόσμος έπρεπε νά ξαναγυρισει 
στις «πνευματικές» άξιες, δηλαδή στή χριστιανική σκέψη

' Από τήν άλλη μεριά, ή πολιτική, άναψορικά μέ τούς Γερμανούς που διώχτη
καν άπώ τά έδάφη πού μετά τών πόλεμο άντεπιστράφηκαν στήν Πολωνία και στήν 
Τσεχοσλοβακία, έπεδίωκε βεβιασμένα νά δκχρυλάξουν τις παραδόσεις τους και 
νά τις διατηρήσουν σάν ένα ξένο σώμα στά έσωτερικώ τής Ομοσπονδιακής Δη
μοκρατίας '  Ετσι τών Ιανουάριο τού 1950 τώ πρόγραμμα τού χριστιανοδημοκρατι- 
κοϋ κώμματος έλεγε πώς έπρεπε νά βοηθηθοΰν οι «πρώσφυγες» και νά έντα- 
χθοΰν μέσα στήν οικονομική ζωή, χωρίς δμως νά λησμονεϊται τώ γεγονός πώς τώ 
πρόβλημά τους θά ρυθμιστεί μονάχα μέ τήν έπανάκτηση.τών παλιών γερμανικών 
έδαψών τής ’Ανατολής Τώ Σεπτέμβριο τοϋ 1953 ώ Αντενάουερ έβγαλε ένα 
λόγο δπου δριζε πώς ή Δυτική Γερμανία έπρεπε να θέσει σκοπώ της τήν άπελευ- 
θέρωση τής ’ Ανατολικής ζώνης άπώ τώ «ζυγό τής σοβιετικής καταπίεσης και 
σκλαβιάς»

Είναι εύνόητο πώς γι αύτή τήν κατάσταση δέν εύθύνονται μόνο οι Δυτικο- 
γερμανοί Όπω ς έγραψε και ή έφημερίδα Les Echos στις 4 Σεπτεμβρίου 1953 
«Είναι κοινά μυσπκώ πώς ή σημερινή δομή τής Δυτικής Γερμανιας όφειλει τήν ύ
παρξή της στήν άνάγκη τών Η Π Α και τών Δυτικών τους συμμάχων νά δημιουργή
σουν ένα άχυρό στή σοβιετική έπέκταση Τ  ώ ώχυρό πρέπει νά εισχωρεί δσο τά δυ
νατών περισσότερο μέοα στήν 'Ανατολή Τά γεγονός αύτώ έπιτάσοει τήν ένωση 
τών δυό Γερμανιών και τήν μετέπειτα ένταξη τής ’ Ενωμένης Γ ερμανιας, στήν Ευ
ρωπαϊκή 'Αγορά»
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άποτελοϋν τήν έξαιρεση Οι άλλοι 0ταν δέν άρνοϋνται τά γεγονότα, τά 

πνίγουν μέσα στό άόριστο κλίμα ένός γενικού σφάλματος, κοινοϋ σ' 

όλους τούς λαούς, ή άκόμα καλύτερα, τά φορτώνουν όλα στήν πλάτη 
μερικών άρχηγών και μερικών έπαγγελματιών δημίων»

'Αλλωστε οι ήγέτες τής ' Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμα

νίας γιά πολύν καιρό καί μέχρι τό 1969, είχαν δείξει μιά έξαιρετικά 
διφορούμενη στάση άπέναντι στό ναζισμό Τό 1959, έγκαινιάζοντας ένα 

σχολείο, ό Τέοντορ Όμπερλαϊντερ άπέτισε φόρο τιμής στήν Άγκνες 
Μήγκελ δηλώνοντας πώς δεκατρία σχολικά ιδρύματα βαφτίστηκαν μέ τ - 

όνομα αύτής τής έθνικίστριας και προναζι συγγραφέα Κατά τήν έβδομη- 

κοστή έπέτειο τών γενεθλίων του, τό 1965, ό ' Ερνστ Γιούνγκερ λάβαινε 

δυό έπίσημα τηλεγραφήματα τό ένα άπό τόν πρόεδρο Χάϊνριχ Λύμπκε 

καί τό άλλο άπό τόν καγκελλάριο Λούντβιχ Έρχαρντ Τήν ίδια χρονιά ό 

Γ κύντερ Γ κράς άποκάλυπτε σ' ένα λόγο του πώς οί πολιτικοί αύτοί κάτω 

άπ' τά τσιτάτα τους, τά δανεισμένα άπ' τόν Γ καίτε, άντλοΰσαν άδίσταχτα 

άπό τή γλωσσολογική κληρονομιά τοϋ Γ καϊμπελς, παίζοντας μέ μιά φωτιά 

πού ήταν πάντα έτοιμη νά κάψει τά βιβλία καί τούς πίνακες πού δέν τούς 

ήταν άρεστοί

Είναι βέβαιο πώς οί καιροί έχουν πιά άλλάξει. Πολλοί νέοι δέν 

διστάζουν νά ύποβάλλουν τολμηρές έρωτήσεις πάνω στό παρελθόν( νά 

τό άποκαλύπτουν καί νά έπιρρίπτουν συγκεκριμένες κατηγορίες Κι' 

αύτό τό κάνουν μέ θάρρος, διαύγεια κι αύταπάρνηση, μέ κίνδυνο νά 

βλάψουν τή σταδιοδρομία τους. 'Ας μάς έπιτραπεϊδμως ν' άμφιβάλλου- 

με γιά τό άν ναζισμός ξεπεράστηκε συλλογικά στήν Ομοσπονδιακή 

Γερμανία'0. Όσο όλέθρια κι' άν ύπήρξε ή πολιτιστική πολιτική τών ναζί

10 Πράγμα πού δέν σημαίνει, βέβαια, πως ή χώρα αυτή πρέπει νά έξομοιω- 
θεϊ μ ' 6 να φασιστικά κράτος ά χαρακτηρισμός αυτός είναι πολυ βαρύς γιά νά χρη
σιμοποιείται κάθε τόσο, χωρίς καμιά πολιτική άνάλυση Δυστυχώς ή ναζιστική φρί
κη έχει γίνει ένα είδος έγγύησης γιά τήν παγκόσμια ήσυχη ουνειδηση Γεγονός 
πού έπιτρέπει σέ πολλούς νά περνούν έν οιωπή ή νά υποτιμούν τό μέγεθος τής ά- 
πανθρωπιάς που μπορεϊ νά έκδηλωθεϊ τήν κάθε στιγμή σέ όποιοδήποτε μέρος τοϋ 
κόσμου ' Η Γαλλία δέν άποτελεϊ έξαιρεση σ' αυτό Και στή Γαλλια έπισης, άπό τήν 
περίοδο τής κυβέρνησης τού Βισύ. μέχρι τούς άποικιακους πολέμους, άπό τό 
ρατοισμό μέχρι τή δημόσια άποκατάσταση τών πρώην συνεργατών ή άπανθρωπιά 
αυτή κάθε άλλο παρά έχει άναγνωριστεϊ. καταγγελθεί καί χτυπηθεί βίαια άπό τις 
έπισημες άρχές Τό νά όχυρώνεσαι πιοω άπό έναν έπιδερμικό άντιγερμανισμό, ά- 
ποτελεϊ μιά εύκολη λυση γιά ν άποφύγεις τά πραγματικά έρωτήματα που είναι 
ουσιαστικά πολιτικά κι όχι ψυχολογικά
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δέν ύπήρξς έν τούτοις κι άτελέσφορη Ακόμα κι' όταν τά έργα πού 

διαδίδουν άμεαα τό ναζιστικό ούστημα άναφοράς έξαφσνιστούν έντε

λώς, καλά θά κάνουμε νά έπαναλάβουμε μαζι μέ τόν Μάρξ « Η 

παράδοση όλων τών νεκρών γενεών πιέζει μ ' όλο της τό βάρος πάνω στό 

νού τών ζωντανών"»

11 Μέσα στό «18η Μπρυμαιρ τοϋ Λουδοβίκου Βοναπάρτη» «Die Tradition 
aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden» Αύτό 
ηού συμπεραίνει κανείς, καί σ ' αύτό ηρέπει νά έηιμεινουμε, είναι ηως ό ναζισμός 
δέν είναι κάτι τό άποκλεκπικά γερμανικό
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Σχόλια καί συμπληρωματικά ντοκουμέντα.





1. Προκαταρκτικά

I ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ TQN ΜΕΤΡΟΝ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΗΣ BA I ΜΑΡΗΣ

1. Δικαστικές διώξεις (1928)

Στήν έφημεριδα Monde μέ διευθυντή τών Μπαρμπύς, στίς 9 

Ιουνίου 1928 διαβάζουμε:

' Ο Γκεόργκε Γκρός είχε ζωγραφίσει μερικές μάσκες γιά τό έργο «Οί 

περιπέτειες τοϋ καλού στρατιώτη Σβέϊκ» διασκευή άπό τό τσέχικο 
μυθιστόρημα τού Χάσεκ πού άνέβηκε αύτό τό χειμώνα στό θέατρο 
Πισκάτορ τού Βερολίνου. Ή  Malik-Verlag έξέδωσε τά σχέδια αύτά σ ' 
ένα άλμπουμ πού τό κατέσχε ή άστυνομία μέ τήν πρόφαση πώς 
πρόσβαλε τή θρησκεία ’ Η κατάσχεση αύτή προκάλεσε τίς διαμαρτυρίες 
τοϋ άριστερού τύπου.(...)

’ Η γερμανική δικαιοσύνη καταδιώκει τούς προλεταριακούς συγγρα
φείς Ύστερα άπό τή δίκη τοϋ ποιητή Γ.Ρ Μπέχερ έχουμε τή δίκη τοΰ 
Χάνς Λόρμπεερ πού κατηγορείται γιά έσχάτη προδοσία έξαιτίας ένός 
Sprechchor γιά τόν Κάρλ Λίμπκνεχτ

Λίγους μήνες άργότερα, τό Δεκέμβρη τοϋ 1928, οί έπιθέοεις 

ένάντια στόν Γ κεόργκε Γ κρός έπαναλαμβάνονται
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' Ο Γκεόργκε Γκρός ό μεγάλος έπανασταηκός γερμανός ζωγράφος 
καί ό έκδότης του ό Βίλαντ Χέρτσφελντε, καταδικάστηκαν τήν περασμέ
νη έβδομάδα, άπό τό δικαστήριο τοϋ Σαρλότεμπουργκ, σέ δυό μήνες 
φυλακή καί σέ δυό χιλιάδες μάρκα πρόστιμο, ό καθένας τους ' Ο λόγος: 
συκοφαντική δυσφήμηση καί προσβολή τών δημόσιων έκκληόιαστικών 
θεσμών, πού έμπίπτουν στήν παράγραφο 166 τοΰ Ποινικού κώδικα.

' Ο Γκεόργκε Γκρός έκανε τό σφάλμα νά δημοσιεύσει ένα άλμπουμ 
μέ τόν τίτλο «πίσω πλάνο», πού περιείχε έναν άριθμό σχεδίων πού 
χρησιμέυσαν στό άνέβασμα τοΰ έργου «Οί περιπέτειες τοϋ καλού 

στρατιώτη Σβέικ», στό θέατρο Πισκάτορ

2. ' Η έπαναστατική λογοτεχνία διώκεται

Στίς 5 Μαρτίου 1932, ή Monde άναγγέλλει τίς συνέπειες τής πολιτι
κής τοϋ καγγελλάριου Μπρύνινγκ

Τό διάταγμα τοΰ προέδρου τής Δημοκρατίας, τής 10ης Αύγούστου 
1931, ύποτάσσει τή Γερμανία σ ' ένα καθεστώς λογοκρισίας πού 
παρεμποδίζει σοβαρά τήν έλευθερία τοΰ συγγραφέα Μέ μιά σειρά άπό 
μέτρα πού έπέβαλλε τόν τελευταίο καιρό ή άστυνομία καί οί δικαστικές 
άποφάσεις, διώκεται ή προλεταριακή λογοτεχνία, ένώ τά έντυπα τοΰ 
έθνικοσοσιαλιστικοΰ κόμματος, φιγουράρουν άτιμώρητα στίς βιτρίνες 
όλων τών βιβλιοπωλείων, καί έξυμνοΰν τόν έμφύλιο πόλεμο καί τόν 
πόλεμο πού γίνεται γιά έκδικηση.(..)

II ΟΙ ΝΑΖΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1 Μερικές έκστρατεϊες

Τό 1929, οί ναζί άρχισαν μιά βίαιη έκστρατεια ένάντια στό διορισμό 

τοϋ Μάξ Ράϊνχαρτ στή θέση τοϋ θεατρικού διευθυντή τοϋ φεστιβάλ τοϋ 

Μονάχου ' Η έκστρατεια αύτή κατέληξε άκόμα καί σέ διαδηλώσεις στις 
όποιες πήρε μέρος καί ό ίδιος ό Χίτλερ

Τό 1930, ήρθε ή σειρά τοϋ φιλμ πού γυρίστηκε πάνω στό μυθιστόρη
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μα τοϋ Ρεμάρκ, ·Ούδέν νεώτερον άπό τό δυτικόν μέτωπον».
Τό Μάρτιο του 1930, οί ναζί βουλευτές καταθέτουν στή βουλή ένα 

σχέδιο νόμου, πού δέν ψηφίστηκε δμως, ύπέρ τής προστασίας του 
έθνους, πού συνίστατο στήν άπαγόρευση τοΟ κάθετι πού δέν συμφω- 

νοϋσε μέ τό «γερμανικό πνεϋμα», καί στή νομική καθιέρωση του δρου 

«προδοσία έναντι τής κουλτούρας» (Kulturverrat) πού έπέφερε βαριές 

ποινές φυλάκισης

Τό 1932, οί ναζί πέτυχαν νά ψηφιστεί άπό τή ΔκΓιτα τής Πρωσσίας, 

μιά άπόφαση πού άπαγορεύει τήν άνανέωση τών συμβολαίων δλων τών 

μή-γερμανών ήθοποιών καί άποκλείει άπό τό θεατρικό ρεπερτόριο, δλα 

τά έργα πού κρϊνονται σάν άντεθνικά, ειρηνιστικά ή ήθικά έπιζήμια.

2. Ό  ΒΙλχελμ Φρίκ υπουργός στή Δίαιτα τής θουριγγίας

Στό έργο του «Ό  έθνικοοοααλιαμός όδεύοντας πρός τό Γ ' ΡάΙχ» 
(Hachette, 1932) ό Ρενέ Λωράν μάς δίνει όρισμένα στοιχεία άναφορικά 

μέ τόν Βίλχελμ Φρίκ. ' Υπενθυμίζει, συγκεκριμένα, πώς παρουσιάστηκε 

δίπλα στόν Λούντεντορφ καί τόν Χίτλερ μπροστά στό' Ανώτατο Δικαστή
ριο τής Λειψίας έπειδή πήρε μέρος στήν ένοπλη έξέγερση του Μονάχου 

στίς 9 Νοεμβρίου 1923 καί καταδικάστηκε σέ δεκαπέντε μήνες στρατιω

τικής φυλάκισης καί σέ χίλια μάρκα πρόστιμο σάν συνένοχος προδοσίας 

Σχετικά μέ τό ράλο του στήν κυβέρνηση συνασπισμού πού σχηματίστηκε 
στή Θουριγγία, ό συγγραφέας σημειώνει

Τό 1929, ύστερα άπό τίς έκλογές στή Δίασα τής θουριγγίας, 
όνομάστηκε ύπουργός 'Εσωτερικών. 'Αλλο ι λένε πώς ή πολιτική δρα
στηριότητα αύτοϋ τοϋ ύπουργοϋ υπήρξε άξιοπρόαεκτη άπ' όλες τις 

πλευρές, κι ’ άλλοι πώς ό Φρίκ φάνηκε γελοίος, ιδιαίτερα δταν διόρισε 
τόν Μ. Γκύντερ στήν έδρα τής άνθρωπολογίας στό Πανεπιστήμιο τής 
'Ιένας. Πάντως τήν 1η 'Απριλίου 1931 άπαυδησμένοι άπό τίς ιδιοτρο
πίες οί λαϊκοί πού μέχρι τότε τόν ύποστήριζαν, τοϋ άπέσυραν τήν έμπι- 
στοσύνη τους.

Αναφέρει έπίσης άποσπάσματα άπό ένα λόγο πού έβγαλε ό 
Βίλχελμ Φρίκ στή Φρανκφούρτη - πάνω - στόν "Οντερ τόν Οκτώβριο 

του 1931, δπου άναγγέλλει πώς οί ναζί, μόλις πάρουν τήν έξουσια. θά
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έξαφανίοουν τό μαρξισμό μέσα σέ εικοσιτέσσερις ώρες, μέ τήν «έκκα- 
θάριση» μερικών δεκάδων χιλιάδων «μαρξιστών άρχηγών»

III. ΜΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

"Ενα σχέδιο προγράμματος τής Ενωσης τών Επαναστατικών 

Προλεταριακών-Συγγραφέων, προφανώς συνταγμένο άπό τόν Λούκατς 

καταγγέλλει τή φασιστοποιηση τών μαζών πού συντελεϊται διαμέσου 
άναρίθμητων βιβλίων

Δέν μπορούμε νά κρίνουμε τή γερμανική άστική λογοτεχνία, 
άποκλειστικά άπό τά άξιόλογα έργα της Ένώ έπικεφαλής της κυριαρ
χούν μιά βαθιά κατάθλιψη, ή έλλειψη πίστης γιά τό μέλλον, ό πεοσιμι- 
ομός, ή άμφιβολία και ό μυστικιομός, όλόκληρος ό πανίσχυρος μηχανι
σμός τής άστικής τάξης, ό ειδικευμένος στή λογοτεχνία τής μάζας, 
έξακολουθεϊ νά δουλεύει μέ τίς δυνάμεις του σχεδόν άθικτες Άπό τίς 
μικρές ιστορίες πού δημοσιεύονται στά καθημερινά έντυπα, μέχρι τά 
μυθιστορήματα τοΰ Courths-Mahler, ή τά άστυνομικά μυθιστορήματα ή 

λογοτεχνία αύτή έξακολουθεϊ σήμερα νά διοχετεύεται όπως καί πρίν, μέ 
χιλιάδες άντσυπα στίς έργατικές μάζες■ Ό  τύπος τό ραδιόφωνο, ό 
κινηματογράφος, τό θέατρο, τό σχολείο, οί δανειστικές βιβλιοθήκες, οί 

ένώσεις τώνάναγνωστών ύπηρετοϋν τή διάδοση αύτής τής λογοτεχνίας

Τό ίδιο ντοκουμέντο έπιμένει πάνω στή διάδοση μιάς λογοτεχνίας 

πού θά μπορούσε νά χαρακτηριστεί φασιστική

Σχετικά μ ' αύτό τό θέμα, θά πρέπει νά δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή 
στή δημιουργία μιάς καθαρά φασιστικής λογοτεχνίας, πού δέν περιορίζε
ται πιά στήν άνα<ρσρά τών πολεμικών έμπειριών, άλλά θάλθηκε νά 
πραγματεύεται, άποβλέποντας σέ άντιδραστικούς στόχους, όλες τίς 

πλευρές τής άνθρώπινης ζωής καί σέ συνάρτηση μέ τή λογοτεχνία τής 
καθολικής προπαγάνδας ειδικά, διεξάγει μέσα- στούς κόλπους τής 
μικροαστικής τάξης (άνάμεσα στις γυναίκες) μιά πολύ έπιτήδεια και

- 176 -



δραστήρια έκστρατεία πού προπαγανδίζει τό μίσος καί τόν πόλεμο 
ένάντια στή Σοβιετική Ένωση.

IV. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1 Ό  κατά προσέγγιση άριθμός τών μελών τής ' Επσροπής τού ' Αγώνα 

γιά τή γερμανική κουλτούρα

1η Απριλίου 1929 300

1η Ιανουαριου 1930 600

1η Ιανουαριου 1931 1000

ΐη Ιανουαριου 1932 2100

1η Ιανουαριου 1933 6000

1η Απριλίου 1933 10000

1η Ιουλίου 1933 21700

1η Οκτωβρίου 1933 36000

Οί άριθμοί άναφέρονται άπό τόν Ράϊνχαρντ Μπόλλμους, Das Amt 
Rosenberg und seme Gegner D.V.A., Stuttgard, 1970.

2. Ο μέσος όρος τής κυκλοφορίας τής έφημερίδας "Völkicher 

Beobachter", άπό τό 1926 ώς τό 1932

1926 10.997
1927 13.869
1928 16.782
1929 26.715
1930 84.511
1931 108.746
1932 126.642

Οι άριθμοί αυτοί δόθηκαν άπό τόν Ερνστ Κάρλ Μπέννερ, Deutsche 

Literatur im Urteil τών "Völkischen Beobachters", 1920-1933(Ein Bei

trag zur publizistischen Vorgeschichte τών 10. Μάϊος 1933), άνέκδοτη 
διατριβή, Πανεπιστήμιο τοΰ Μονάχου, 1954.
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2. Σχετικά μέ μιά αίσθητικοποίηση 
τής πολιτικής

I. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Στίς 25 Φεβρουάριου 1920, στό Μόναχο, τό Εργατικό έθνικοσο- 

σιαλκττικό κόμμα τής Γερμανίας (N.S.D.A.P.) έκανε μιά συνέλευση 

κατά τή διάρκεια τής όποίας καθορίστηκε ένα πρόγραμμα πού περιείχε 

είκοσιπέντε προτάσεις. ' Οριστικοποιήθηκε στίς 22 Mdtou 1926.

Παραθέτουμε τήν παράγραφο 23, πού άναφέρεται ειδικά στά λογο

τεχνικά καί καλλιτεχνικά προβλήματα, πού άναγγέλλει ξεκάθαρα τήν 

πολιτική πού θά έφαρμΟϋτεϊ άπό τό 1933 καί μετά..

Απαιτούμε ένα νόμο ποι) νά καταπολεμά τό ήθελημένο πολιτικό 
ψέμα καί τή διοχέτευσή του στόν τύπο. Γιά τή δημιουργία ένός γερμανι
κού τύπου άπαντούμε:

α) Οϊ άρχιστυντάκτες καί όλοι οι συνεργάτες τών γερμανόφωνων 
έφημερίδων νάναι όπωσδήποτε συμπατριώτες μας.

β) Οί ξένες έφημεριδες νά έκδίδονται μονάχα μέ τή σαφή έγκριση 
τού Κράτους. Νά μήν τούς έπιτρέπεται νά τυπώνονται στή Γερμανική 
γλώσσα.

γ) Ν ' άπαγσρευτεϊμέ νόμο όποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή στίς 
μή-γερμανικές έφημεριδες, ή ν ' άπαγορευτεϊστούςμή-Γερμανούς νά 
έξαοκοϋν μιά όποιαδήποτε έπιρροή πάνω σ ' αύτές τίς έφημεριδες. Σέ
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περίπτωση παράβασης αύτοϋ τοϋ νόμου, ή έφημερίδα Θά κλείνεται καί οί 
μή-Γερμανοί πού έργάζονται α ' αύτήν. θ ' άπελαύνονται άμέσως 

Οί έφημερίδες πού άντίκεινται στό δημόσιο καλό. πρέπει ν ' 
άπαγορευτοϋν Απαιτούμε ένα νόμο ένάντια στά καλλιτεχνικά καί 
λογοτεχνικά ρεύματα πού διαβρώνουν τήν έθνική μας ζωή, καί τήν 
κατάργηση κάθε δημοσιεύματος καί θεάματος πού βρίσκεται σέ άντίθε
ση μέ τίς παραπάνω άπαιτήσεις.

II. Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ

1 'Οπως έβλεπε ό Ιδιος τόν έαυτό του

Στόν « Άγώνα» του, ό Χίτλερ Αναφέρει τή ζωή του καί τίς σχέσεις 

του μέ τήν τέχνη Περιγράφει πώς θέλησε νά γίνει καλλιτέχνης καί 

πόσο γοητεύτηκε από τό Μόναχο, τήν πώΛη τοϋ καλλιτεχνικού μποεμι- 

σμοϋ άλλά καί «μητρόπολη τής γερμανικής τέχνης». Πήγε έκεϊ τήν 

άνοιξη τοϋ 1912, θέλησε τόσο πολύ νά έκδηλώσει τό θαυμασμό του γΓ 

αύτή τήν πόλη, ώστε τό Μόναχο έγινε ή πρωτεύουσα τοϋ ναζιστικοϋ 

κινήματος Τό συγκρίνει μέ τή Βιέννη «άληθινή βαβυλωνία τών φυλών» 

ΓΓ αύτόν τό Μόναχο είναι ό τόπος δπου ή προσωπικότητά του 

όλοκληρώθηκε Χάρη στή γοητεία πού άνέδιδε ή πόλη τοϋ Λουδοβίκου 

Β' τής Βαυαρίας (άναφέρεται ιδιαίτερα σ' αύτόν), ή «ευαίσθητη ψυχή» 

του μπόρεσε νά βρει τόν κατάλληλο χώρο γιά τήν καλλιτεχνική της 

άνάπτυξη

Από τόν «Άγώνα» συμπεραίνουμε έπισης πώς οί καλλιτεχνι

κές του άπόψεις συνιστοϋν μιά άντίδραση άπέναντί στήν «πολιτιστική 

παρακμή» πού άποδίδει στούς Εβραίους. Εδώ έχουμε νά κάνουμε 

μέ μιά άποκάλυψη κΓ έπιμένει σ' αύτό Κάποια στιγμή, διηγείται, 

συνειδητοποάισε πώς δλα τά λογοτεχνικά σκουπίδια, δλες οί θεατρι

κές άνοησίες, ή προσποιητή ζωγραφική, ήταν έργο τών Εβραίων Τόϊδιο 

συνέβαινε και μέ τόν τύπο, δπου άνακάλυπτε πώς οί έπιθέσεις ένάντια 

στό Γουλιέλμο Β ' , τά έγκώμια γιά τή Γαλλική δημοκρατία, οί μειωτικές 

κρίσεις γιά τούς Γερμανούς, προέρχονταν άπό δημοσιογράφους ' Εβραι-
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ους. Έτσι, συνεχίζει, ή γλώσσα τών άρθρων άρχισε νά ήχεΐστ' αύτιάτου 

μ' έναν ξενικά τόνο. Απ’ δλες αύτές τίς διαπιστώσεις έβγαλε άμέσως 

τά έπιβαλλόμενο συμπέρασμα: δλες αύτές οί «παλιανθρωπιές» συν

δέονταν μ' ένα σύστημα καί συνεπώς τά σύστημα αύτά έπρεπε νά κατα- 

στραφεϊ.
Γιά τόν Χίτλερ λοιπόν τά πάντα άλληλοεξαρτώνται. Πιστεύει πώς ή 

πολιτιστική παρακμή, ή αύτό πού έννοεΐ μ ' αύτόν τόν δρο, άνοίγει τό 

δρόμο στήν παρακμή τών πολιτικών θεσμών Κατά τή γνώμη του, τά 

καλλιτεχνικά καί λογοτεχνικά έργα έξασκοϋν μιά πρωταρχική έπιρροή 

πάνω στή χώρα. Αύτό έξηγεΐ τό ένδιαφέρον πού δείχνει γΓ αύτά καί τό 

μεγάλο ρόλο πού έπαιξε ή τέχνη κάτω άπό τό Γ ' Ράιχ. Καθιερώνει μιά 
πολύ στενή σχέση άνάμεσα στίς ιδέες, τά διανοητικά κατασκευάσματα 

καί τίς πρακτικές έφαρμογές πού σημειώνονται σ' δλους τούς τομείς 

Γι- αύτόν τά πάντα ξεκινούν άπ' τήν ιδέα.

Μηχανικά, καταλήγει σέ όρισμένα συμπεράσματα, στά μάτια του, 

οί έβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνες δέν μπορούν παρά νά έπιτελοϋν 

ένα έργο πού διαφθείρει τό πνεύμα. Ένα καθεστώς ύποταγμένο 

στούς ' Εβραίους (τόσο ή φιλελεύθερη δημοκρατία δσο καί τό σοσιαλιστι
κό σύστημα άφού ό Λένιν χαρακτηρίστηκε συχνά σάν «έβραϊος» άπό 

τούς ναζί) δέν μπορεϊ παρά νά γεννήσει μιά τέχνη παρακμής. Δίνει τόν 

όρισμό τοϋ «καλλιτεχνικού μπολσεβικισμού» πολύ πρίν ό άγώνας έ- 

νάντια σ' αύτόν μπει σέ ήμερήσια διάταξη μέ τήν καταγγελία τής 

έκφυλισμένης τέχνης Τού φαίνεται άπόλυτα λογικό νά παρουσιάζει 

τόν κυβισμό καί τόν ντανταϊσμό σάν έκκεντρικότητες τρελλών καί 

προπάντων σάν «άποσυνθετικά» στοιχεία πού άναγγέλλουν καί προε

τοιμάζουν τήν έγκαθίδρυση τοϋ Μπολσεβικικοϋ Κράτους. Πιστεύει 

πώς αύτά τά πολιτιστικά φαινόμενα πρέπει νά συνειδητοποιηθούν 

άλλιώς ή Γερμανίά σύντομα θ' άποσυντεθεϊ πολιτικά.
' Η πρωτοτυπία τού Χίτλερ έγκειται στό γεγονός πώς αύτοπροβάλ- 

λεται σάν καλλιτέχνης καί γνώστης τής τέχνης καί έπαναλαμβάνει 

τίς κοινοτοπίες τής μικροαστικής τάξης φορώντας τή μάσκα τοϋ 

είδικοϋ και έντάσσοντας τίς κρίσεις του σ' ένα γενικό πολιτικό προσανα

τολισμό, ένώ τά συναισθήματα αύτά έμεναν συχνά λανθάνοντα, μερικές 

φορές καταχωνιασμένα άπό ντροπή, άνέκφραστα, κρυμμένα μέσα στίς 

μάζες. Σημειώνει κανείς πώς ποντάρει συνέχεια πάνω στό στοιχείο τοϋ 

άνορθολογικοϋ πού έπιτείνει τήν άόρκττη έντύπωση μιάς «παρακμής» καί
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βασίζεται πάνω στήν άνησυχία, τήν κακοδιαθεσία, τό φάβο, τήν άγωνία.

' Ο χαρακτηρισμός τού «τρελλοϋ» πού άποδίδει στούς μοντέρνους καλ

λιτέχνες, είναι ένδεικτικός τοϋ τρόπου μέ τόν όποιο προσπαθεί νά έκμε- 

ταλλευτεϊ τόν τρόμο γιά τό «άνώμαλο» πού φωλιάζει μέσα στό συλλογικό 

ύτίοσυνείδητο συντηρώντας τή μόνιμη άπειλή έπικείμενων κατακλυ

σμών. Οί μοντέρνοι καλλιτέχνες,’ Εβραίοι ή μπολσεβίκοι, οί τρελλοί - ό

λους τούς περιμένει ή ίδια τύχη, ή συστηματική έξόντωση. ' Η ύπαρξη 

λογοτεχνικών ρευμάτων σάν τόν φουτουρισμό, τόν κυβισμό καί τόν νταν

ταϊσμό άποτελεϊ γιά τόν Χίτλερ τήν άπόδειξη μιάς προχωρημένης πολιτι

κής άποσύνθεσης, τό όλοφάνερο σύμπτωμα μιάς «άρρώσηας» πού πρέ

πει όπωσδήποτε νά καταπολεμηθεί ή τουλάχιστο νά περιορισθεϊ έτσι πού 

νά μήν φτάσει νά κυριαρχήσει σ’ δλο τό Κράτος.

2. Όπως τόν eBay οί άλλοι

Τό περιβάλλον τοϋ Χίτλερ συντήρησε γι' αύτόν τό μύθο μιάς 

έξαιρετικής καλλιτεχνικής προσωπικότητας. ΚΓ αύτό πρίν άκόμα άπό 

τό 1933. Στό Λαϊκό Παρατηρητή τής 10ης - 11ης 'Απριλίου 1932, ό 

Μπάλντουρ φόν Σιράχ τόν παρουσιάζει σάν ένα άτομο προικισμένο μέ 

μιά έμφυτη δημιουργική θέληση, κΓ έξαιρετικά καλλιεργημένο. Τό νά 
καταφεύγουν στήν τέχνη, γιά νά δικαιολογήσουν τό μεγαλείο τοϋ Χίτλερ 

άποτελεϊ ένα ένδιαφέρον έπιχείρημα πού τό συναντάμε πολύ συχνά 
Σημαίνει πώς άρχικά ξεκινούν άπό ένα άξίωμα πού λέει πώς κάθε 

ισχυρή προσωπικότητα καί ιδιαίτερα κάθε πολιτική προσωπικότητα είναι 

όπωσδήποτε κΓ ένας καλλπέχνης, μέ τόν τρόπο του βέβαια. Θεωρή

θηκε αυτονόητο πώς ένας μεγάλος άντρας δέν μπορεϊ παρά νάναι 

προπαγανδιστής καί στυλοβάτης τής κουλτούρας Μιά κΓ είναι φανερό 

πώς ό Χίτλερ είναι ένας μεγάλος άντρας είναι όπωσδήποτε ένας καλλι

τέχνης. Αύτός είναι ό έπαγωγικός συλλογισμός τοϋ Μπάλντουρ φόν Σί- 

ραχ, πού άντιπαραθέτει τόν Χίτλερ στόν Χιντενμπουργκ πού τοϋ έλειπε 

έντελώς τό καλλιτεχνικό πνεύμα. ' Ενώ ό Χίτλερ, κατά τόν Σίραχ πάντα, 

έχει ένα ταλέντο κΓ ένα ένστικτο γιά τά καλλιτεχνικά πράγματα, δσο λί

γοι Γερμανοί. Καί κάτι άκόμα πιό σημαντικό μεταδίδει στούς άλλους τήν 

καλλπεχνική του άντίληψη ’ Ο Μπάλντουρ φόν Σιραχ τελειώνει τό διθύ

ραμβό του, έκφράζοντας τή βεβαιότητα πώς ή έποχή τοϋ Χίτλερ δέν θά-

-181 -



ναι μόνο μιά έποχή φυσικής άΜα k u i πνευματικής παντοδυναμίας γιά τή 

Γ ερμανία
Κατά τήν περίοδο τοϋ Γ' Ράιχ ή ιδέα αύτή προπαγανδίστηκε 

έντονα μέσα άπό τρία λάϊτ-μστίβ.

- ' Ο Χίτλερ είναι ένας καλλιτέχνης, ύπήρξε ό άρχιτέκτσνας καί ό 

κατασκευαστής τοϋ έ(Μκοσοσιαλιστικοϋ Κράτους

- Τό Κράτος αύτό πρέπει νά θεωρηθεί σάν ένα έργο τέχνης 

έπειδή έχει τή δομή, τή διοργάνωση, τήν άρμσνϊα καί τήν ένότητα 

ένός έργου τέχνης
- ‘ Ο Χιτλερ αγαπά τήν τέχνη καί είναι ό εύεργέτης τών όμοιων 

του, τών καλλιτεχνών.
Ό  "Αντολφ Βάγκνεβ, ό ύπεύθυνος τοϋ Οίκου τής Τέχνης τοϋ 

Μονάχου, έγκωμιάζει τόν Χίτλερ, στήν ήμέρα τής Γερμανικής Τέ

χνης, πού διοργανώθηκε στίς 15 ' Οκτωβρίου 1933, χαρακτηρίζσντάς 

τον «άρχιμάστορα» τοϋ Γ ' Ράϊχ πού μέ τά χτυπήματα τής σφύρας του 

ξανάδωσε ψυχή στό γερμανικό λαό, μιά ψυχή πού τώρα ύλοποιεϊται 
στήν πέτρα Μ- αύτή τήν ευκαιρία ό Λαϊκός Παρατηρητής τοποθετεί 

τόν Χίτλερ δίπλα στόν Μπάχ καί τόν Μπετόβεν

Στίς 16 Αύγούστου 1934, ή έφημερίδα τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος 
δέν διστάζει σ' ένα άνώνυμο άρθρο της. νά μιλήσει έξ όνόματος 

δλων τών Γερμανών καλλιτεχνών

Είναι περιττό ν' άναφέρουμε στους καλλπέχνες τό ένδιαφέρον 
τοϋ Φύρερ γιά τή διατήρηση καί τήν άποτελεσματικότητα τοϋ θεάτρου, 
τής μουσικής και τοϋ κινηματογράφου. Ό λο ς  ό κόσμος τό γνωρίζει 
άνάμεσα στις χιλιάδες τών Γερμανών ό Χίτλερ δέν παύει νά έπικαλεϊ- 
ται τήν κοινωνία τών άληθινών καλλιτεχνών. ' Ο γερμανός καλλιτέχνης 
έκφράζει στό Φύρερ τήν εύγνωμοσύνη του γιά τό μεγάλο καί θερμό του 
ένδιαφέρον Ή  έξουσια τοϋ Φύρερ και οί καλλιτέχνες έχουν πιά γίνει 
ένα, τόσο στό παρόν όσο καί στό μέλλον. Μέσα στό Ράϊχ τοΟ 'Αδόλφου 
Χιτλερ δέ βρίσκεται μήτε ένας γερμανός καλλιτέχνης πού νά μήν 
άνταποκρίνεται καταφατικά μέ τήν πιό βαθιά πεποίθηση, στά σχέδια 
καί στό πνεύμα τοϋ Φύρερ πάνω στήν πολιτική καί στήν τέχνη.

Σ' ένα άρθρο τής έπομένης, έπισης άνώνυμο, έκφράζεται ή 

εύγνωμοσύνη τών καλλιτεχνών άπέναντί στή δημιουργική δύναμη τοϋ 

Χιτλερ

- 182 -



Δέν υπάρχει κλάδος τών πλαστικών τεχνών δπου ό Χίτλερ -  παρ' 
δλες τίς τεράστιες έργασίες του άναφορικά μέ τήν πολίτική τού Κρά
τους -νά μ ή  δείχνει ένα έντονο προσωπικό ένδιαφέρον. Μέ τίς πρωτο
βουλίες του, τίς ένθαρρύνσεις του καί τήν έκτίμηση πού δείχνει άπέ- 
ναντι σέ κάθε τι ώραϊσ καί σέ κάθε πετυχημένο έργο ό Φύρερ άποδέ- 
ομευσε ένα ρεΟμα ένέργειας πού άπελευθέρωσε τήν καλλιτεχνική ζωή 
άπό τήν άποχαύνωση, τόν έκχυδαίΟμό καί τή διαστροφή πού τή διέκριναν 
τά τελευταία χρόνια Μιά καινούργια ζωή δημιουργείται στά μουσεία, στίς 
έκθέσεις, στίς άκαδημίες ' Η άρχιτεκτονική καί οί καλές τέχνες ευγνω
μονούν γι' αύτό τόν Άδόλφο Χίτλερ τόνάρχιτεχνίτη τού Γ ' Ράιχ!

'Οσο γιά τών Γκαΐμπελς πού δέν τοιγγουνευόταν καθόλου αύτοϋ 

τοϋ είδους τίς φιλοφρονήσεις τό Νοέμβριο τοϋ 1935 στό ' Επιμελητή

ριο τής Κουλτούρας, έγκωμιάζει στό πρόσωπο τοΰ Φύρερ, τόν προστάτη 

τών τεχνών.

Οί γερμανοί καλλιτέχνες χαιρετούν σ ’ αύτόν τόν προστάτη άγιο 
τής τέχνης τους. 'Εκείνος διευθύνει ότιδήποτε σχετίζεται μέ τήν 
άσκηση μιάς γνήσια γερμανικής τέχνης καί κουλτούρας Οί γερμα
νοί καλλιτέχνες νιώθουν χαρά καί περηφάνεια μέ τό αίσθημα πώς ό 
Φύρερ είναι δικός τους. Πώς είναι τό πνεύμα τοΰ πνεύματός τους, ή 
όρμή τής όρμής τους, τό φτερό τής φαντασίας τους, τό άστρο τής έλπί- 
δας τους.

Στίς 24 Απριλίου 1936, ό Λαϊκός Παρατηρητής δημοσιεύει ένα 

άρθρο πάνω στόίν καλλιτέχνη ζωγράφο Χίτλερ καί τίς άκουαρέλλες του 

Κάτω άπό τόν τίτλο «Ή τέχνη σάν θεμέλιο τής δημιουργικής δύνα

μης στήν πολιτική», παρουσιάζεται μιά αύνθεση τών θεμάτων πού 

άναφέραμε παραπάνω. Έτσι διαβάζουμε:

Σήμερα ξέρουμε πώς τό γεγονός πώς ό Χίτλερ δέν συγκαταλέ- 
χτηκε, παλιά, άνάμεσα στούς πολυάριθμους μαθητές τής Ακαδη
μίας ζωγραφικής τής Βιέννης, δέν ήταν τυχαίο. Τό πεπρωμένο του 
τόν καλούσε σέ κάτι πολύ πιό μεγάλο, άπό τό νά γίνει ένας καλός 
ζωγράφος ή ένδεχόμενα ένας καλός άρχιτέκτονας. Τό ζωγραφικό του 
ταλέντο δέν άπο τελεί άπλώς μιά τυχαία πλευρά τής προσωπικότητάς
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του, άλλά ένα βασικό χαρακτηριστικό τοϋ πυρήνα τής ύπαρξής του. ' Υ
πάρχει ένας άρρηκτος έσωτερικός δεσμός άνάμεσα στίς καλλιτεχνι
κές έργαόίες τοΰ Φύρερ καί τόΜέγα Πολιτικό του έργο. ' Η καλλιτεχνία 
βρίσκεται έπίσης στή ρίζα τής άνάπτυξής του σάν πολιτικού. Ή  
καλλιτεχνική του δραστηριότητα δέν είναι άπλώς μιά τυχαία νεανική 
άσχολία, μιά άκόμα έκφραση τής πολσικής ΙδιοφιΛας αϋ τοϋ τοϋ άνθρώ
που, είναι ή άπαρχή δλης τής δημιουργικής του θεωρίας.

Τά Κράτος, πού τή διεύθυνσή του άνέλαβε ό Χίτλερ, παίρνει 

έντελώς φυσικά, μιά καλλιτεχνική μορφή, κάτω άπό τή δική του παοό- 

τρυνση:

Ό  Φύρερ προσέδωσε στόν δρο πολιτική, τήν έννοια μιάς κατα
σκευής « '  αύτό τό κατόρθωσε μονάχα έπειδή ή πολιτική του θεωρία 
βασίστηκε πάνω στίς γνώσεις πού άποκόμισε άπό τήν καλλιτεχνική 
του δραστηριότητα, πού τή· δημιουργικότητά της τή δοκίμασε ό Ιδιος, 
προσωπικά.

Τό 1936 ό έπίσημος φωτογράφος τοϋ Ράϊχ, Χάϊνριχ Χόφφμαν, έξέ- 

δωσε ένα άλμπουμ μέ τίς άκουαρέλλες τοϋ Χίτλερ. Έξιάπότίςρεπρον 

τυξιόν ήταν έγχρωμες ένώ ή έβδομη άσπρόμαυρη.

III. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ;

1. Ή  έκφραση τών φυλετικών ιδιοτήτων ένός λαού

Στήν έπιθεώρηση Hochschule und Ausland τοϋ Νοεμβρίου 1933, 

ό καθηγητής Σοϋλτζε-Νάουμπουργκ χαρακτηρίζει τήν κουλτούρα σάν 

μιά έκφραση τής φυλής. Αύτή είναι ή πρώτη καί βασική άρχή σύμφωνα μέ 
τήν έθνικοσοσιαλιστική άντίληψη τής τέχνης

Τό φιλοσοφικό θεμέλιο κάθε κουλτούρας βασίζεται πάνω στίς 
ειδικές, ήθικές καί φυσικές ικανότητες καί πάνω στόν τρόπο μέ τόν όποιο 
κατευθύνουν τήν πορεία τής φυλής πού είναι ό φορέας αύτής τής 
κουλτούρας Μιά κουλτούρα λοιπόν, δέν μπορεϊ νάχει ένότητα καί
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συνεπώς νάναι δημιουργική στήν πλήρη έννοια τοϋ όρου, παρά μονάχα 
δταν ό λαός άπστελε'σαι άπό μιά καί μοναδική φυλή ή τουλάχιστον άπό 
άρμονικά ένωμένες φυλές πού διευθύνονται άπό μιά μοναδική φυλή. 
"Αν ένωθοϋν φυλές πού οί φυσικές καί ήθικές κληρονομικές τους 
ιδιότητες παρουσιάζουν πολύ μεγάλες διαφορές μέ τίς Ιδιότητες τής 
θετής τους πατρίδας, δημιουργοΰνται περιπλοκές πού δταν ξεπεράσουν 
όριομένα όρια καταλήγουν στήν άταφα ή άκόμα καί στήν άποσύνθεση 
όλόκληρης τής κουλτούρας τοϋ λαού, πού δέχτηκε στούς κόλπους του 
τίς ξένες φυλές. Αύτό συνέβη άρχικά στή Γερμανία, δταν μέ τή 
μετανάστευση καί μέ τό ρυθμό τών γεννήσεων οί Εβραίοι πολλαπλασή- 
στηκαν τόσο πολύ, ώστε ή ποσοστιαία τους άναλσγία πρός τό γενικό 
πληθυσμό έγινε άρκετά σημαντική.

Αύτό συνέβη προπάντων άργότερα, δταν ή έπιρροή τών 'Εβραίων 
πάνω στήν πολιτική καί οικονομική ζωή δχι μόνο ξεπέρασε κατά πολύ τά 
δρια πού άνπστοιχοϋσαν στόν άριθμό τους, άλλά καί οί Ιδιοι λίγο-πολύ 
έτειναν πρός τήν ήγεμονία

Πρέπει νά λάβουμε ύπόψη μας αύτά τά πράγματα άν θέλουμε νά 
καταλάβουμε άκριβώς τή βασική άρχή τής έθνικοσοσιαλιστικής άποψης 
γιά τήν τέχνη.

Στό συνέδριο τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος τώ 1933, ώ Χίτλερ έβγαλε 

ένα μακροσκελή λόγο πάνω στήν τέχνη δπου άναπτύσσει παρόμοια 

έπιχειρήατα. Δηλώνει συγκεκριμένα

Δέν μπορούμε νά διαχωρίσουμε τήν τέχνη άπό τόν άνθρωπο. Τό 
σλόγκαν πού ύποστηρίζει πώς ή τέχνη ειδικά μπορεϊ νά γίνει διεθνής, 
είναι κούφιο καί άνόητο.

Καί άναφέρεται, γιά παράδειγμα, στόν έλληνικό πολιτισμό.

Ό  έλληνας δέν δημιούργησε ποτέ μέ βάση μιά διεθνή προοπτική, 
άλλά μόνο μέ τόν έλληνικό τρόπο, πράγμα πού σημαίνει πώς κάθε 
ξεκαθαρισμένη φυλή γράφει μέ τό Ιδιο της τό χέρι στό μεγάλο βιβλίο τής 
τέχνης, άρκεί νά μήν είναι έντελώς στερημένη άπό κάθε παραγωγική, 
καλλιτεχνική ικανότητα, δπως γιά παράδειγμα είναι ή ιουδαϊκή φυλή
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Γi ' αύτό τό λόγο ή έθνικοοοσιαλιστική άντίληψη τής τέχνης πρέπει 

νά διατηρηθεί μέ πολλή φροντίδα ' Ο Χίτλερ καταγγέλλει τούς άρριβί- 
στες καί έφιστά τήν προσοχή στίς ραδιουργίες τους Έχουμε τήν 

έντύπωση πώς έχει γιά στόχο του κάποιον σάν τόν Γκόττφριντ Μπέν, 

άφοϋ ό τελευταίος είχε έκφωνήσει στό ραδιόφωνο ένα λόγο πάνω στό 

νέο Κράτος καί τούς διανοούμενους, τόν Απρίλιο τοϋ 1933, δηλαδή 
μόλις μερικούς μήνες πρωτύτερα, κΓ άκόμα, δντας έξπρεσσιονιστής. 

θεωρούνταν σάν ένας μή έντεταλμένος έκπρόσωπος τής γερμανικής 

τέχνης.

Τό έθνικοσοσιαλιστικό κίνημα καί ή ήγεαία τοΰ κράτους δέν πρέπει 
μέ κανένα τρόπο, κ ι' άκόμα περισσότερο στόν πολιτιστικό τομέα, νύ 
άνεχτοΰν τούς άνίκανους ή τούς τσαρλατάνους, πού άλλάζοντας 
συνέχεια σημαία καί μάλιστα μ ' έναν τρόπο σάν νά μή συμβαίνει τίποτα 
έντάσσονται στό καινούριο Κράτος γιά νά μπορέσουν, γιά μιά άκόμα 
φορά, νάχουν τόν πρώτο λόγο πάνω στά θέματα τής τέχνης καί τής 
πολιτιστικής πολιτικής Ά ν  ή θεία Πρόνοια μάς παρουσιάσει τούς 
άνθρώπους πού θά μπορέσουν νά έκφράσουν καλλιτεχνικά τήν πολιτική 
θέληση καί τίς έπιτεύξεις τής έποχής μας, αύτό τό άγνοοϋμε Εκείνο 
δμως πού γνωρίζουμε είναι ότι οί έκπρόσωποι τής παρακμής, πού 
βρίσκεται πίσω μας, δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά γίνουν ξαφνικά οί 
σημαιοφόροι τοΰ μέλλοντος Ή  τά προϊόντα τής προηγούμενης παρα
γωγής τους άνταποκρίνονται σέ μιά προσωπική τους έμπειρία σέ κάτι 
πού τό έζησαν οί ίδιοι, όπότε οί άνθρωποι αύτοί άποτελοΰν έναν κίνδυνο 
γιά τό ύγιές πνεύμα τοΰ λαού μας, καί πρέπει νύ τεθούν κάτω άπό ιατρική 
παρακολούθηση ή δέν άποβλέπουν παρά στήν καθαρή κερδοσκοπία 
όπότε έχουμε νά κάνουμε μέ κλέφτες καί πρέπει νύ τούς κλείσουμε στά 
ιδρύματα πού προορίζονται γ ι' αύτούς. Σέ καμιά περίπτωση δέν πρόκει
ται νά άφήσουμε αύτά τά στοιχεία νά ψευτίσουν τήν πολιτιστική έκφραση 
τού Ράϊχ μας 'Επειδή είναι τό δικό μας κράτος κ ι' δχι τό δικό τους

Γιά τόν Χίτλερ, δπως έξήγησε καί στό Η ' κονγκρέσο τοϋ ναζιστικοϋ 

κόμματος τό 1936, ένα άτομο δέν μπορεϊ νά θεωρηθεί δημιουργός άν 

πρώτα άπ' δλα δέν είναι στενά δεμένος μέ τό λαό του Πιστεύει δμως 

πώς βασικά τίθεται καί τό άξιωμα πώς ύπάρχουν λαοί πού είναι βιολογικά 

προορισμένοι γιά δημιουργοί κι' άλλοι πού δέν είναι ‘ Ετσι ξεχωρίζει και
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πάλι τούς ' Εβραίους πού κατά τή γνώμη του δέν δημιούργησαν ποτέ 
τίποτα σ' δλη τήν ιστορία τους δντας μάλλον άρνητές, καί τούς 
‘ Ελληνες πού μετέδωσαν τόν πολιτισμό τους στήν άνθρωπότητα.

Ξεκινώντας άπό κεϊ, ό Χίτλερ παρατηρεί πώς ή άνωτερότητα αύτή 

δέν όφείλεται μόνο στή φυλή. Τουλάχιστον δχι περισσότερο άπ' δσο 

στήν οικονομική δύναμη. ' Αλλά πηγάζει άπό τό γεγονός πώς ή φυλή 

έκδηλώνει τή δημιουργική της ένέργεια στόν πολιτιστικό τομέα. Καί 
καταλήγει πώς τό μόνο πού μετράει στήν ιστορία τής άνθρωπότητας, 

είναι οί πολιτιστικές έπιτεύξεις έπειδή αύτές έπιτρέπουν σ' ένα 

πολιτισμό νά κερδίσει τήν αιωνιότητα

Επίσης είναι άπαραίτητο, δηλώνει ό Χίτλερ, νά ύποστηριχθεί ή 

κουλτούρα Πώς, Μέ τήν άνοικοδόμηση μιάς λαϊκής κοινότητας καί τήν 
καταπολέμηση δλων τών διαλυτικών στοιχείων Γι αύτό τό λόγο, μονάχα 

ή άρχή τής έξουσίας, πού είναι ή έκφραση μιάς πολιτικής θέλησης, μπο- 

ρεϊ νά έξασφαλίσει τίς κατάλληλες γενικές συνθήκες γιά τή δημιουργία 
τών μεγάλων πολιτιστικών έργων.

Νά λοιπόν ή δικαίωση τής δικτατορίας στό δνομα τής κουλτούρας. 

"Οπερ έδει δεϊξαι. ' Από δώ καί πέρα τό έθνικσσοΰιαλιστικό Κράτος 

άναλαμβάνει τήν άποστολή νά προωθήσει τήν άνάπτυξη μιάς έθνικοσο- 

σιαλιστικής τέχνης δεδομένου δτι κάθε έποχή πρέπει νάχει τίς πολιτιστι

κές έπιτεύξεις πού τήν έκφράζουν.

Συνεπώς όλα τά παρακλάδια μιάς παρακμιακής τέχνης πρέπει νά 

κοπούν. Τό μοναδικό κριτήριο πρέπει νάναι ή ύγεία.' Απ' αύτήν, δηλώνει 

ό Χίτλερ, θά γεννηθεί ή ευγενική φόρμα, ή φόρμα πού είναι άπαλλαγμένη 

άπό τίς έφήμερες έπιρροές καί βασισμένη πάνω στά άμετάβλητα χαρα
κτηριστικά τοϋ γερμανικού λαού!

2. Αύτό πού μορφοποιεϊται άπό τό συναίσθημα

Τό 1937, ό Γκαϊμπελς έβγαλε ένα λόγο στό κινηματογραφικό 

' Επιμελητήριο, δπου διατύπωσε όρισμένες γενικές άπόψεις πάνω στήν 
τέχνη, γιά νά έξηγήσει κατόπιν τί άκριβώς άπαιτοϋσε άπό τά φίλμς. ' Η 

τέχνη, τόνισε, βασίζεται πάνω σέ νόμους αιώνιους πού ισχύουν γιά δλους 

τούς τομείς τής καλλιτεχνικής δραστηριότητας

' Η τέχνη δέν είναι τίποτ' άλλο παρά έκεϊνο πού μορφοποιεϊται άπό
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τό συναίσθημα. Πηγάζει άπό τό συναίσθημα καί όχι άπό τή διάνοια. Ό  
καλλιτέχνης δέν είναι παρά έκείνος πού αισθητοποιεί αύτό τό συναίσθη
μα. Ή  ειδοποιός διαφορά του άπό τόν κοινό άνθρωπο δέν είναι τό 
ye νονός πώς διαθέτει συναίσθημα άλλά τό γεγονός πώς έχει τήν 
ικανότητα νά μορφοποιεϊ τά συναισθήματα. Καί θά βρειάνταπόκριση στήν 
καρδιά τών άνθρώπων dv κατέχει τό υπέροχο χάρισμα νά μορφοποιεϊ 
έκεϊνα άκριβώς τά συναισθήματα πού φωλιάζουν έκεϊνο τόν καιρό μέσα 
στήν καρδιά τής άνθρωπότητας.

Παρ' όλα αύτά δμως πρέπει νά προσέξουμε, γιατί κΓ άν άκόμα ό 
καλλιτέχνης έκφράζει αύτό πού άνταποκρίνεται στήν έσωτερική του 

άναγκαιότητα, ή τέχνη δέν είναι ποτέ άβέβαιη ώς πρός τούς στόχους 
της!

Κάθε τέχνη τείνει πρός κάπου. ' Η τέχνη έχει μιά τάση, ένα σκοπό, 
έναν προσανατολισμό. *Οταν λέμε πώς οί κλασικρί άποτελοΰν μιά 
έξαίρεση αύτό συμβαίνει έπειδή δέν γνωρίζουμε τήν τάση τής τέχνης 
τους σ ' όλη της τήν έκταση, μιά τάση πού δμως ύπήρξε όπο>σδήποτε

Σκοπός λοιπόν είναι νά έπιβάλλουν στήν τέχνη τήν τάση τού 

έθνικοσοσιαλισμοϋ, άφοϋ ή Γερμανία είναι έθνικοσοσιαλιστική (μέ τόν 

ίδιο τρόπο, δπως λέει ό Γ καΐμπελς, πού ένα ρώσικο φιλμ είναι μπολσεβι- 

κικό κΓ έ να ιταλικό, φασιστικό) Γιατί δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνάει κανείς, 

πώς ή τέχνη είναι μετασχηματιστής ένέργειας καί ό καλλιτέχνης πολύ 

κοντά στόν πολπικό

'Ακριβώς δπως ή τέχνη δίνει μορφή στούς άνθρώπους, έτσι και ή 
πολιτική δίνει μορφή σέ λαούς καί σέ έθνη

Μέοα άπό όλες αύτές τις θεωρίες διακρίνουμε ένα κοινό ναζιστικό 

ύπόβαθρο Ο ΓκαΤμπελς δέν μιλά διαφορετικά άπό τόν Χιτλερ ΚΓ οι 

δυό ξεκινούν άπό τήν άρχή πώς ό άνθρωπος είναι πρώτα άπ' όλα ένα 

βιολογικό όν και πώς τό ουναίσθημα υπερισχύει πάνω στό λογικό 

Συναντούμε και πάλι τή μόνιμη χρήση τοϋ ένστιγματικοΰ γιά νά κατορθώ
νεται ευκολότερα ή υποδούλωση Τό ουναίσθημα είναι έκεϊνο πού μάς 

έπιτρέπει νά χειριζόμαστε τή μάζα κατά τό κέφι μας. πράγμα πού ό
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Μπρέχτ τό είχε καταλάβει πολύ καλά δταν ένάντια στό αριστοτελικό σύ

στημα καί τήν ταύτιση πρότεινε τό έπικό του θέατρο καί τήν άποστασιο- 

ποίηση.

IV. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. Ή  τέχνη πρέπει νάνοι προπαγάνδα, 

έπειδή καί ή Ιδια ή προπαγάνδα είναι μιά τέχνη.

Κατά τή διάρκεια τής θεατρικής έ βδομάδας πού όργανώθηκε στό 

Αμβούργο άπό τίς 16 μέχρι τίς 23 Ιουνίου 1935, ό Γκαϊμπελς έβγαλε 

ένα λόγο πάνω στούς καλλιτεχνικούς στόχους τοϋ Γ' Ράιχ. Αφού 

καταδίκασε τόν άτομικισμό, υπογράμμισε πώς ό έθνικοσοσιαλιομός 
απαιτούσε μιά τέχνη ζωντανή δεμένη μέ τή λαϊκή ψυχή. Έν τούτοις 

διαμαρτυρήθηκε ένάντια στήν κατηγορία πώς ύποβίβαζαν τήν τέχνη σέ 

μιά άπλή προπαγανδιστική λειτουργία. Πρώτα-πρώτα έπειδή ή προπα
γάνδα έτσι δπως τήν έννοοϋσε έ κείνος, ήταν άπό μόνη της μιά όλόκληρη 

τέχνη

Τί Θά γινόταν τό κίνημά μας χωρίς τήν προπαγάνδα; Καί τι θ ' 
άπογινόταν τό Κράτος μας άν, καί σήμερα άκόμα, μιά πραγματικ 
δημιουργική προπαγάνδα δέν τοϋ έδινε τό πνευματικό του πρόσωπο; 
Μήπως καί ή τέχνη δέν άποτελείμιά έκφραση αύτής τής μορφοποιητικής 
ικανότητας; Μήπως υποβιβάζουμε τήν τέχνη όταν τή βάζουμε στό ίδιο 
έπϊπεδο μέ τήν εύγενή έπιστήμη τής Λα«σ)ς ψυχολογίας, έκείνη πού 
έσωσε πρώτη τό ΡάΙχ άπό τήν άβυσσο; Σέ μιά έποχή μιζέριας σάν τή δική 
μας, δέν μπορούμε νά βοηθήσουμε τό λαό μόνο μέ θεωρίες. Πρέπει νά 
τοΰ προσφέρουμε τίς πρακτικές δυνατότητες ν ’ άρχισει μιά καινούρια 
ζωή. Κι ’ αύτό άκριβώς κάναμε όλοι έμεϊς πού μοχθούμε καθημερινά γιά 
νά λύσουμε αύτά τά θέματα.

2 Ελευθερία τής τέχνης -  άλλά καθορισμένη άπό τό Κράτος!

Στό έτήσιο συνέδριο τοϋ Επιμελητηρίου τής Κουλτούρας %τό 
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Βερολίνο, ό Γ καΐμπελς έκφώνηαε στίς 15 Νοεμβρίου 1935, ένα βαρυσή

μαντο λόγο πού τό μεγαλύτερο μέρος του δημοσιεύτηκε έμμεσα στό 
Λαϊκό Παρατηρητή τής 16ης Νοεμβρίου 1935, μ- ένα άνυπόγραφο 

εισαγωγικό άρθρο πού έλεγε πώς ή έναρξη τοϋ συνέδριου έγινε 

παρουσία τοϋ Ιδιου τοϋ Χίτλερ. τοϋ δημιουργού τής Νέας Γ ερμανίας και 

συνεπώς, εύεργέτη τών καλλιτεχνών Η έφημεριδα έπέμενε, έκτός 

τών άλλων, σ' ένα άπόσπασμα τοϋ λόγου τοϋ Γ καΐμπελς αύμφωνα μέ τό 

όποιο ό καλλιτέχνης όφειλε νά ύποταχτεί στά καθήκοντα καί στις 

ύποχρεώσεις πού τοϋ ύπαγόρευε τό Κράτος Στήν πραγματικότητα ό 

Γ καΐμπελς δέν ύπήρξε τόσο εύθύς Στήν άρχή μέ βάση τά δεδομένα τών 

άριθμών, έψαλε ένα μεγάλο πανηγυρικό γιά τή φροντίδα πού έδειχνε τό 

ναζιστικό καθεστώς άπέναντι α' όλες τίς τέχνες Κατόπιν καθόρισε 

μέαα σέ 10 άρθρα τήν άποστολή τοϋ ' Επιμελητηρίου τής Κουλτούρας 

Τά άρθρα 5 καί 6, ήταν ιδιαίτερα διφορούμενα άφοϋ άπό τή μιά δριζαν 
πώς ή τέχνη είναι έλεύθερη κι' άπό τήν άλλη πώς ή τέχνη δφειλε νά 

ένταχτεϊ μέσα στά όρια πού έπέβαλλε τό κράτος

-Ό  νόμος δέν μπορεϊ νά προβλέψει και νά ρυθμίσει τά πάντα 
' Ιδιαίτερα γιά ό, τι άφορά τήν πολιτιστική ζωή, ισχύει ή άκόλουθη άρχή ■ νά 

μήν βασιζόμαστε τόσο στό νόμο, όσο στή φυσική αύξηση τής πολσιστικής 
μας δύναμης

- Στό νέο Κράτος, ή έλευθερία τής καλλιτεχνικής δημιουργίας 
είναι έξασφαλισμένη ' Η έλευθερία αύτή λειτουργεί μέαα στό ξεκάθαρο 
περίγραμμα πού καθορίζουν οί άνάγκες μας καί οί έθνικές μας ευθύνες 
Όμως τά όρια αύτά καθορίζονται άπό τήν πολιτική κι' όχι άπό τήν 
τέχνη.

3. Ενάντια στήν παρακμή

• Ο άγώνας ένάντια στήν παρακμή ή άκόμα ένάντια στόν «πολιτιστικό 

μπολσεβικισμό» γιά μιά τέχνη γνήαια γερμανική, πού θά φέρνει τή 
σφραγίδα τής αιωνιότητας είναι ένα άπό τά λάΐτ-μοτίβ τών λόγων ταϋ 

Χίτλερ Μέ τήν εύκαιρία τοϋ συνέδριου τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος στή 

Νυρεμβέργη τό 1935, δηλώνει'

Νά μιά έπανάσταση πού σαρώνει ένα όλόκληρο Κράτος ένώ
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συγχρόνως προσπαθεί νά δημιουργήσει τά πρώτα βλαστάρια μιάς 
καινούργιας καί μεγάλης κουλτούρας. Καί, μά τήν πίστη μου, όχι μέ μιά 
άρνητική έννοια1 Γιαπ' παρ' όλους τούς λογαριασμούς πού έχουμε νά 
ξεκαθαρίσουμε μέ τούς έγκληματίες τής κουλτούρας δέν σκοπεύουμε 
νά σπαταλήσουμε τό χρόνο μας ζητώντας ικανοποίηση άπ' αύτούς τούς 
διαφθορείς τής τέχνης μας. Μιά γιά πάντα θά ισχύει ό άκόλουθος 
κανόνας: σέ καμιά περίπτωση, δέν θά παρασυρθούμε σέ άτελε'ιωτες 
συζητήσεις μέ άτομα πού άν κρίνουμε άπό τά έργα τους πρέπει νάναι ή 
ήλϊθιοι ή άπατεώνες. θεωρούσαμε τίς περισσότερες ένέργειες έκείνων 
πού καθοδηγούν αύτούς τούς Ήρόστρατους τής κουλτούρας σάν 
καθαρά έγκλήματα

Ορίζει έπισης τήν άποστολή τής τέχνης μέσα στό ναζιστικό 

Κράτος.

Γιά νά μπορέσει ή τέχνη νά πετύχει έναν τέτοιο σκοπό θά πρέπει νά 
είναι ό άγγελος τού ευγενικού καί τού ώραίου καί συνεπώς φορέας τού 
φυσικού καί τού υγιούς.

Στήν περίπτωση λοιπόν, τής έπιτυχίας, καμιά θυσία δέν θάναι 
άρκετά μεγάλη. Καί στήν περίπτωση τής άποτυχίας θά πρέπει νά 
μετανιώσουμε γιά κάθε δεκάρα πού ξοδέψαμε. Γιαπ' τότε ή τέχνη αύτή 
δέν θά έξασφαλίζει τήν ύγεϊα καί συνεπώς τήν άνανέωση καί τήν 
αιωνιότητα, άλλά θάναι ένας φορέας έκφυλισμοΰ καί παρακμής. Αύτό 
πού μάς παρουσιάζεται σάν « λατρεία τού πρωτόγονου»  δέν είναι ή 
έκφραση μιάς Απλής άγνής ψυχής, άλλά ένός έντελώς νοσηρού καί 
άθλιου έκφυλισμοΰ.

"Οταν δμως παραδεχόμαστε πώς ή τέχνη πρέπει νά βασίζεται στήν 

πραγματικότητα, τότε δέν πρέπει παράλληλα μέ τό ώραϊο νά δείχνουμε 

καί τό άσχημο, Σ' αύτό ό Χίτλερ άπαντά:

‘Ασφαλώς ή τέχνη άνέκαθεν άσχολήθηκε καί μέ τά τραγικά 
προβλήματα τής ζωής καί χρησιμοποιώντας τα σάν μέσα δημιουργίας 
έδειξε τήν άντίθεση άνάμεσα στό καλό καί στό κακό δηλαδή άνάμεσα στό 
χρήσιμο καί τό βλαβερό ' Ο σκοπός τής τέχνης δέν είναι νύ σκαλίζει 
μέσα στά σκουπίδια γιά τά σκουπίδια, νά άναπαριστά τόν άνθρωπο μόνο
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σέ μιά κατάσταση άποσύνθεσης, νά άπεικονίζει κρετίνους γιά νά 
συμβολίσει τό πέρασμα στή μητρότητα, ούτε νά μάς παρουσιάζει 
διαστρεβλωμένους ήλίθιους σάν έκπρόσωπους τής άντρικής δύναμης

' Επανέρχεται σ' 6λα αύτά τά θέματα στό λόγο πού έβγαλε κατά τά 
έγκαινια τής έκθεσης πού διοργανώθηκε στό Οίκο τής γερμανικής 

τέχνης στό Μόναχο τό 1937. Ό  πολιτιστικός τομέας, τονίζει καί πάλι, 

δέν πρέπει νά παραμεληθεϊ

Σ ' αύτόν τόν τομέα, περισσότερο άπ' ότι σ ' όποιονδήποτεάλλον, ό 
έβραίσμός ιδιοποιήθηκε τά μέσα καί τούς θεσμούς πού διαμορφώνουν 
τήν κοινή γνώμη καί σέ τελευταία άνάλυση, τήν κυβέρνηση Ό  

ιουδαϊσμός σκοπεύει, χρησιμοποιώντας τή θέση του στόν τύπο, διαμέ
σου τής ύποτιθέμενης τεχνοκριτικής, όχι μόνο νά ένσπείρει τήν άταξία 
πάνω στίς φυσιολογικές θεωρίες γύρω άπό τήν ούσία καί τήν άπο στολή 
τής τέχνης, άλλά νά καταστρέφει όλοκληρωτικά τήν ύγιή καί κοινή εύαισθη- 
σία σ ' αύτόν τόν τομέα. Στή θέση τοϋ φυσιολογικού άνθρώπινου νοΰ καί 
ένστικτου παρεισέφρησαν διάφορα σλόγκανς πού μέ τήν έπίμονη 
έπανάληψή τους σιγά-σιγά βύθισαν στήν άβεβαιότητα ή τουλάχιστο 
φόβισαν πολλούς άνθρώπους πού άσχολοϋνται μέ θέματα τέχνης ή 
κρίνουν τά καλλιτεχνικά έπιτεύγματα, σέ τέτοιο σημείο πού δέν τολμούν 
πιάνάτά βάλουν άνοιχτά καί σοβαρά μέ αύτήν τήν άκατάσχετη φραστική 
πλημμυρίδα. 'Αρχίζοντας άπό ύποθέσεις γενικής φύσης όπως γιά 
παράδειγμα, πώς ή τέχνη είναι διεθνής καί φτάνοντας μέχρι τίς 
άναλϋσεις τής καλλιτεχνικής δημιουργίας μέ καλομελετημένες έκφρά- 
σεις πού στό βάθος δέν ήθελαν νά πούν τίποτα, όλη ή προσπάθεια τοΟ 
έβραίσμοΟ έπεδίωξε νά δημιουργήσει σύγχυση στήν άνθρώπινη διάνοια 
καί τό ένστικτο πού μέχρι τότε ήταν ύγιή. Άπό τή μιά πλευρά 
χαρακτηρίζοντας τήν τέχνη σάν μιά συλλογική έμπειρία διεθνιστικοϋ 
έπιπέδου καί σκοτώνοντας έτοι μ ' ένα γενικό τρόπο κάθε έννοια 
σύνδεσής της μέ τό λαό, τή συνένωναν άκόμα περισσότερο μέ τό 
πνεύμα τής έποχής πράγμα πού σήμαινε. δέν υπάρχει πιά τέχνη πού ν ' 
άνπστοιχεί σέ λαούς ή καλύτερα σέ φυλές, άλλά μιά τέχνη πού 
άνπστοιχεί σέ κάθε έποχή.

Σύμφωνα λοιπόν μ ’ αύτή τή θεωρία ή Ελληνική τέχνη δέν 
δημιουργήθηκε άπό τούς 'Ελληνες άλλά γεννήθηκε άπό μιά όριομένη
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έποχή σάν έκφραση αύτών τών Ελλήνων Εννοείται πώς τό ίδιο ισχύει 
καί γιά τή Ρωμαϊκή τέχνη πού σύμφωνα πάλι μέ τή Θεωρία συνέπεσε 
έντελώς τυχαία μέ τήν άκμή τής παγκόσμιας ρωμαϊκής αύτοκρατορίας 
Καί άσφαλώς καί οί μεταγενέστερες καλλιτεχνικές περίοδοι τής άνθρω- 
πότητας δέν δημιουργήθηκανάπό τούς Άραβες, τούς Γερμανούς, τούς 
'Ιταλούς, τούς Γάλλους κ λ.π άλλά άπο τελούνάποκλειστικά φαινόμενα 
τής έποχής κατά τήν όποια παρουσιάστηκαν Γι ’ αύτό καί σήμερα δέν 
ύπάρχει γερμανική, γαλλική, γιαπωνέζικη ή κινέζικη τέχνη άλλά μόνο ή 
«μοντέρνα» τέχνη. Σύμφωνα μ ’ αύτή τήν άποψη ή τέχνη σάν τέχνη όχι 
μόνο έχει άποκοπεϊ έντελώς άπό τίς λαϊκές της πηγές άλλά άποτελεϊ τήν 
έκφραση ένός συγκεκριμένου χρόνου πού σήμερα χαρακτηρίζεται σάν 
μοντέρνος, κ ι' αύριο θά πάψει νά είναι, μιά και θά έχει γεράσει

Μιά τέτοια θεωρία τοποθετεί τελικά τήν τέχνη καί τήν καλλιτεχνική 
δραστηριότητα στό ίδιο έπίπεδο μέ τήν έργασία πού γίνεται στά 
μοντέρνα άτελιέ τών ραφτών καί στούς οίκους μόδας.

Κ ι' αύτό σύμφωνα μέ τήν άρχή: Κάθε χρόνο καί κάτι καινούριο στή 
θέση τοΰ παλιού. Σήμερα ό έμπρεσσιονισμός, αύριο ό φουτουρισμός, 
κατόπιν ό κυβισμός, ό ντανταϊσμός καί πάει λέγοντας Είναι εύνόητο πώς 
άκόμα και γιά τίς πιό τρελλές έπινοήοεις, άκόμα κι' ύταν έχουμε νά 
κάνουμε μέ χιλιάδες άπ' αύτές, θά βρούμε-κι' έχουμε ήδη βρει -  τίς 
κατάλληλες χαρακτηριστικές όνομασίες Ά ν  τό πράγμα δέν ήταν τόσο 
θλιβερό θά μπορούσαμε νά διασκεδάσουμε πολύ άπαριθμώντας τά 
σλόγκαν καί τίς βαρύγδουπες φράσεις πού χρησιμοποίησαν τά τελευταία 
χρόνια οί λεγόμενοι «λάτρεις τής τέχνης» γιά νά περιγράφουν και νά 
έρμηνεύσουν τά άξιοθρήνητα προϊόντα τους

Τί πρέπει νά γίνει, Νά έξαφανιστεϊ ή παρακμή μέ τήν έπιβολή μιας 
«γερμανικής τέχνης».

Μέχρι τήν άνοδο τοΰ έθνικοσοσιαλισμού, στή Γερμανία ύπήρχε μιά 
τέχνη πού έφρρε τήν έπονομασία, μοντέρνα τέχνη, δπως δηλαδή μάς 
δείχνει ή φύση αύτού τού όρου, μιά τέχνη πού άλλαζε άπό χρόνο σέ 
χρόνο. 'Οσο γιά τήν έθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, αύτή ζητά μιά τέχνη 
πού θάναι καί πάλι μιά « γερμανική τέχνη»  καί πού σάν δλες τις 
δημιουργικές άξιες ένός λαού πρέπει νάναι καί θάναι αιώνια
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Καί νά τί ύπάγεται ύποχρεωτικά στά περιοριστικά μέτρα

' Ο κυβισμός, ό ντανταϊσμός, ό φουτουρισμός, ό έμπρεσσιονισμός 
κ λ π  δέν έχουν καμιά δουλειά μέ τό γερμανικό λαό μας. Επειδή όλες 
αύτές οι έννοιες δέν είναι μήτε παλιές μήτε μοντέρνες, είναι άπλώς 
έπιτηδευμένες φλυαρίες άνθρώπων στους όποιους ό θεός άρνήθηκε τό 
άληθινό καλλιτεχνικό ταλέντο κ ι' άντί γ ι' αύτό έχουν τό χάρισμα νά 
φλυαρούν καί νά έξαπατούν.

Γ ι' αύτό καί διακηρύσσω γ ι' άλλη μιά φορά πώς έχω πάρει τήν 
άμετάκλητη άπόφαση, άκριβώς όπως έκανα καίμέ τήν πολιτική φαυλότη- 
τα, νά ξεκαθαρίσω τή γερμανική καλλιτεχνική ζωή άπό όλες αύτές τίς 
βαρύγδουπες φράσεις

Δέν πρέπει νά νομιστεϊ πώς όλες αύτές οί άπλοικές τιράντες τοϋ 

Χίτλερ δέν έπηρέαζαν καθόλου τούς γερμανούς διανοούμενους πού 

είχαν μείνει στό Γ ' Ράϊχ ' Η πλύση έγκεφάλου ήταν τόσο έντονη, οί 

έπαινοι πρός τόν καλλιτέχνη Χίτλερ τόσο έπιμονοι πού τά απομονωμένα, 

καλλιεργημένα πνεύματα άρχισαν ν' αμφιβάλουν γιά τήν όρθότητα τών 

άπόψεων τους

'Αλλωστε οί γάλλοι προναζί, είχαν συμβάλει ένεργητικά σ ' αύτή τή 
σύγχυση τών άξιών ' Οπως ό Φερνάν ντέ Μπρινόν Έχοντας συμμετά- 

σχει στό συνέδριο τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος τό 1937, τό μελλοντικό 

μέλος τής κυβέρνησης τοϋ Βισύ, δημοσίευσε ένα λεπτομερή άπολογι- 
σμό τοϋ συνεδρίου, στήν Επιθεώρηση τού Παρισιού (15 Οκτωβρίου 

1937) δπου, άφοϋ μιλά μ ένθουσιασμό γιά τή φαντασμαγορία και τή 

λάμψη τής παράστασης τών ' Αρχιτραγουδιστών τοϋ Βάγκνερ, έκφράζει 

τό θαυμασμό του γιά τό λόγο τοϋ Χιτλερ πάνω στήν κουλτούρα

'Ηταν ένας λόγος πού κυλούσε κάπως άργά, όπου ό ρήτορας 
χρησιμοποιούσε καμιά φορά, μερικές άπροσδόκητες περιφράσεις, άλλά 
ένας λόγος μεστός άπό πρωτότυπα και συγκλονιστικά νοήματα(. )  Έχει 
κάνεις τήν έντύπωση πώς περιδιαβάζειμέσα σέ ένα σκοτεινό, καθεδρικό 
ναό, δπου οι φωτεινές λουρίδες, ξαφνικά, προβάλλουν άνάγλυφα 
όρισμένα έκπληκτικά κομμάτια κ ι' άνακαλύπτει μέ κάποια κατάπληξη 
πώς ό Άδόλφος Χιτλερ. αύτός ό θαυμαστός ρήτορας, μπορεϊ ύστερα 
άπό τόσες λαϊκές έκκλήσεις νά έκφωνήσει μπροστά στήν έλιτ τού
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κόμματός του μιά τόσο δύσκολη διάλεξη σχετικά μέ τή φιλοσοφία τής 
τέχνης.

4 Γιά τήν καθαρότητα τής γλώσσας

Οι ναζί πού μιλούσαν καί έγραψαν στά άλαμπουρνέζικα, παραδόξως 

κόπτονταν ύπέρ μιάς γερμανικής γλώσσας άπαλλαγμένης άπό κάθε 

άκάθαρτο στοιχείο Στις 9 Mdtou 1933, ό Βίλχελμ Φρίκ δήλωσε σχετικά

Ή  γερμανική γλώσσα είναι μιά άπό τίς πολυτιμότερες άξιες μας 
Δυστυχώς ή άγνότητά της δέν διαφυλάσσεται πάντα μέ τήν άνάλογη 
προσοχή. Μερικές φορές άκόμα καί οί έπϊσημες ύπηρεσίες χρησιμοποι
ούν περιττούς ξενικούς όρους. Έδώ τό σχολείο πρέπει ν ' ά να λάβει μιά 
πολύ σπουδαία άποστολή. Σχετικά μ ' αύτό τό θέμα δέν πρέπει έπίσης νά 
ξεχνάμε καί τή γερμανική γραφή πού πρέπει πάντα νά έχει τά πρωτεία 
άπέναντι τής λατινικής

Στό Λαϊκό Παρατηρητή τής 22ας Σεπτεμβρίου 1934, ό μυθιστοριο- 

γράφος Χάνς Φρήντριχ Μπλούνκ παρουσιάζει τή γλώσσα σάν τήν 
ηχητική έκφραση τής ψυχής καί τά γερμανικά σάν τήν ήχώ τοϋ 

γερμανικού αίματος Σέ μιά και μοναδική Γ ερμανία πρέπει ν' άντιστοιχεϊ 

μιά και μοναδική γλώσσα Μέ τήν κάθαρση καί τήν ένοποιηση τής 

γλώσςας έχουμε στή διάθεσή μας ένα μέσο πού καταργεί τούς ταξικούς 

άνταγωνιομούς

t
Κατά τό διάστημα τών τελευταίων δεκαετιών, προσπάθησαν νά 

καθιερώσουν μιά ισότητα διαμέσου τής γλώσσας, παραγεμίζοντας τά 
κεφάλια τών άμόρφωτων άτόμων μέ ξενικές λέξεις καί ξένες έννοιες 

νομίζοντας πώς έτσι θ ' άνέβαζαν τό έπίπεδό τους Ή  προσπάθεια 
άπέτυχε Στό μέλλον θά προσπαθήσουμε νά άκολουθήσουμε έναν άλλο 
δρόμο νά ξαναβρούμε τήν άγνότητα τών εικόνων πού κρύβονται πίσω 
άπό τίς λέξεις, εικόνες πού είναι προσιτές γιά όλο τόν κόσμο και πού θά 
μάς βοηθήσουν -  γιατί μπορούν νά μάς βοηθήσουν άποτελεοματικά -  να 
έμποδιοουμε τή δημιουργία ένός καινούριου προλεταριάτου στις μελ
λοντικές γενιές
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Εξαγνισμένη, κωδικοποιημένη, ή γερμανική γλώσσα έξελιχτηκε 

κάτω άπό τό Γ ' Ράιχ σ ' ένα φοβερό όπλο καταπίεσης Μέ τήν έπίμονη 

έπανάληψη ένός συγκεκριμένου λεξιλόγιου, πήρε τή μορφή ένός 

έξειδικευμένου ύποδουλωτικοϋ μηχανισμού

5 Επιστροφή στις πατρογονικές παραδόσεις

’ Ο Μάττες Ζήγκλερ, ειδικός τής έθνολογιας, μέ υπεύθυνη θέση 

στίς υπηρεσίες τοϋ Ρόζενμπεργκ έκθέτει στό Λαϊκό Παρατηρητή τής 

14ης ' Ιανουαριου 1937 τίς γενικές κατευθύνσεις αύτοϋ πού χαρακτηρί

στηκε σάν έπιστροφή στό «ιδεώδες τοϋ Βορρά»

'Εργο τής έθνολογιας είναι νά άπελευθερώσει τίς πηγές τών παρα
δόσεων τοΰ Βορρά, πού τις έχουν φράξει τά ξενόφερτα στοιχεία καί νά 
διασφαλίσουμε τή μελλοντική τους ροή

Οί έθνικοσοσιαλιστικές γιορτές άποτελοΰν μιά συνοπτική εικόνα 
τώνέθνικώνμας δοξασιών. Ή  γερμανική εύλάβεια καί ή βόρεια πίστη σ ' 
ένα θεό, άντανακλώνται μέσα στήν πολύχρωμη κλίμακα τών παραδόσε
ων, τών μύθων τών παραμυθιών καί τών τραγουδιών, μέσα στά λαϊκά ήθη 
καί έθιμα καί έμφανίζονται μέσα στά ιερά σημεία και σύμβολα πού τά 
συναντάμε σ ' δλα τά χωριάτικα σπίτια μας και στίς καλλιτεχνικές 
δημιουργίες τών τεχνιτών μας

Βέβαια δίνοντας αύτή τή βιαστική έρμηνεα δέν έχουμε ύπόψη μας 
νά δημιουργήσουμε μιά καινούρια θρησκεία μέ τά ιδεολογικά ύπολείμμα- 
τα τής παλιάς Αύτό θάταν μιά μέθοδος έλάχιστα φυσική, πού θά 

σημείωνε τήν άπαρχή ένός καινούριου δογματισμού ' Αλλά ή γνώση τής 
πλούσιας ιστορίας τής πνευματικής καί ύλικής έξέλιξης τών προγόνων 
μας, μπορεϊ νά άνοίξει τά μάτια μας καί νά όξύνει τήν άκοή μας γι' αύτό 

πού ταιριάζει ή δέν ταιριάζει στή φύση μας Τότε θά νιώσουμε έπίσης τό 
κάλεσμα καί τή δύναμη τών αιώνιων δοξασιών τού λαού μας πού 
διατηρούνται ζωντανές άπό τήν προϊστορία μέχρι τίς μέρες μας. 
δοξασίες πού μέσα στις τελετές τών στρατιωτικών όργανώσεων τοΰ 
κόμματος καθώς και στίς μεγάλες έθνικές μας γιορτές παίρνουν αύτές 
τίς σύγχρονες μορφές πού έπάνω τους έπιβεβαιώνεται ή ξανακερδισμέ
νη μας ένότητα
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V. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ

1 Ή  άρχσεκτονική σάν σύμβολο τού καινούριου πολιτισμού.

Ο Χέρμαν Ράουσνινγκ, μετανιωμένος ναζί πού πολύ γρήγορα 

στράφηκε ένάντια στό γερμανικό φασισμό, κατέγραψε σ' ένα βιβλίο στίς 

συζητήσεις πού έκανε προπολεμικά μέ τόν Χίτλερ Πρώτα-πρώτα 
λοιπόν, ό Χίτλερ, άνάγγειλε τήν πραγματοποίηση μεγαλεπήβολων σχε

δίων Αλλά καί ή πιό συνηθισμένη κατασκευή έπρεπε νά ύπακούει κΓ 

αύτή ο ' όριομένους κανόνες Οί κανόνες αύτοι έχουν διατυπωθεί καίσ' 

ένα προπαγανδιστικό φυλλάδιο γραμμένο στά γαλλικά, μέ τόν τίτλο Ή  
κατοικία στή Γερμανία Γιά νά δικιολογηθεϊ ή αύταρχική έπιβολή αύτών 

τών κανόνων, χρησιμοποιείται ένα άνακάτωμα ιδεολογικών καί οικονομι
κών έπιχειρημάτων.

θέλουμε νά έκλετττύνουμε τό γούστο, ν ' άναπτύξουμε τήν αίσθηση 
τής φόρμας, τής τεχνικής στερεότητας καί τής σωστής χρησιμοποίησης 
τών πρώτων υλών Τέλος θέλουμε νά δώσουμε στόν καθένα νά 
καταλάβει ποιό είναι αύτό πού άνταποκρίνεται στίς ιδέες του, στά μέσα 
του καί στίς πραγματικές του άνάγκες.

"Οπως καί ή λογοτεχνία έτσι καί ή άρχσεκτονική πρέπει νά 

ξανασυνδεθεϊ μέ τή φυλή, μέ τό α’ιμα καί τή γή. Οί χωριάτικες άρετές 

έξυμνοϋνται σάν πρότυπα πού φέρνουν τήν άνεση καί τήν καλοπέραση.

Σήμερα έχουμε πεισθεϊ γιά τή μεγάλη σημασία τής γενέθλιας γής. 
Συνεπώς δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσει τό γεγονός πώς άκόμα καί στά πιό 
καλόγουστα σπίτια τών πόλεων βρίσκει κανείς σήμερα κάτι τό χωριάτικο. 
Καί συγχρόνως νιώθει τήν έπιδραση.

' Υπάρχουν έξάλλου δυό πράγματα πού έπικυρώνουν αύτόν τό 
χωριάτικο χαρακτήρα άπό τή μιά ό διαρκώς αύξανόμενος θαυμασμός 
άπέναντί στήν παλιά γερμανική χειροτεχνία, τήν παραγωγικότητά της, τή 
δύναμη καί τή σεμνότητά της, κι' άπό τήν άλλη τό άθλητικό καί 
στρατιωτικό πνεύμα τής νέας Γερμανιας πού άπορρίπτει κάθε τι πού δέν
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h/ai άπλό, ιοχυρό καί χρήσιμο Καθένας άπ' αυτούς τούς παράγοντες 
τού άναφέραμε φέρνει, άναμφιοβήτητα, τήν ιδιαίτερη σφραγίδα του Ή  
συμβολή τής Γερμανίας στά προβλήματα πού παρουσιάζει, στήν Ει)ρώπη, 
ή σύγχρονη κατοικία, άποτελεϊ μιά σύνθεση τών παραπάνω ήθικών ιδεών

2 Μιά καινούργια ζωγραφική

"Ενας ιστορικός τής τέχνης, ό Φρϊτζ Άλεξάντερ Κάουφμαν μάς 

άφησε μιά λεπτομερή άνάλυση γΓ αύτά πού άπαιτοϋσε τό Γ' Ράϊχ άπό τή 

ζωγραφική Τό πνεύμα του είναι άπολογητικό. Αφού πρώτα μάς λέει 

πώς οί καλλιτέχνες ήταν άναγκασμένοι ν1 άποβάλουν τό μοντερνισμό 

καί τό διανοουμενισμό, τό άρρωστημένο, τό διεφθαρμένο καί τό γεροντι

κό, ύπογραμμϊζει τό θετικό χαρακτηριστικό τών έργων τους μιά άρρενω- 

πή καί ύγιής άτμόσφαιρα "Οσο γιά τά θέματά τους, έπειδή έχουμε νά 

κάνουμε μέ μιά θεματική ζωγραφική, άναπαριστάνουν χωριάτες, μητρό- 
τητες σ' δλη τους τήν άνθηση, παιδιά, οικογένειες πάνω στή δουλειά, 

γερμανικά τοπεϊα Μέ δυό λόγια, μιά τάξη πραγμάτων ύγ<ή καί φυσική

Καί τό Ιδιο τό στύλ είναι κλασικό, γράφει ό συγγραφέας μας Τό 

έπΐθετο «άκαδημαϊκό» θάταν πολύ πιό σωστό άν κρίνουμε άπ' αύτό τό 
άπόσπασμα πού άναφέρεται στήν άναπαράσταση τοϋ άνθρώπινου σώμα

τος

Γιά τή σημερινή γερμανική ζωγραφική τό γυμνό σημαίνει πρώτα άπ' 
δλα, άπεικόνιση μιάς δυνατής καί ύγιους ζωής Δείχνει ένα ύγιές 
φυσικό ύπόβαθρο, τή βιολογική άξια τού άτόμου σάν βασική προϋπόθεση 
κάθε έθνικής καί πνευματικής άναγέννησης. ' Η γερμανική ζωγραφική 
έπιδιώκει νά άναπαραστήσει έντελώς φυσικά κορμιά, φόρμες τόσο 
τέλειες δπως είναι ή δομή τών μελών, ή εύγένεα μιάς καθαρής φυλής, 
ένα δέρμα ύγιές καί φρέσκο, ή έμφυτη άρμονία τής κίνησης καθώς καί 
τήν περρίαα τής ζωτικότητας, μέ δυό λόγια ή γερμανική ζωγραφική 
άκολουθεϊ ένα μοντέρνο κλασικισμό καί συνεπώς ιδιαίτερα άθλητικό

3 Ή  άναγκαιότητα τού μύθου στή γλυπτική

Στήν έβδομαδιαία γαλλική έκδοση τής Die Pariser Zeitung τής 10ης
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Οκτωβρίου 1943, ένα άρθρο άφιερωμένο στό γλύπτη Ρΐχαρντ Σάιμπε 

τόν γεμίζει έπαΐνους έπειδή ξανάμπασε τό καλλιτεχνικό έργο μέσα 
στόν κόσμο τού μύθου Μ ' αύτή τήν έννοια ό Ρΐχαρντ Σόϊμπε έκπροσω- 

ποΰσκ πνευματικό τήν έποχή του συντελώντας σ ' αύτό πού, σύμφωνα μέ 
τόν άνώνυμο συγγραφέα τοϋ άρθρου, όποτελεϊ κάτι τό πολύ ούσιαστικό 

γιά τήν τέχνη· στή μυθοποίηση.

Πολύ λίγοι καλλιτέχνες κατόρθωσαν καί κατορθώνουν, δημιουργών
τας ένα έργο σάν αύτό πού έξετάζουμε, ν ' άποφύγουν τόν κίνδυνο τής 
άλληγορίας ή όποια χαρακτηρίζεται άπό τό γεγονός πώς περιέχει ένα 
άνεξάρτητο κομμάτι πνευματικού καί συγκινησιακού νοήματος, πού 
είμαστε ύποχρεωμένοι νά τό συμπληρώσουμε μέ τή σκέψη καί τήν 
προσωπική συγκίνηση άν θέλουμε νά κατανοήσουμε τό έργο.

Μέσα στήν τέχνη τοΰ 19οϋ καί τών άρχών τού 20ού αιώνα, 
συναντούμε ένα μεγάλο άριθμό, άπό άλληγορικά έργα ή έργα πού 
παρουσιάζονται σάν άλληγορικά, άπό τά όποια λείπει ή πραγματική ζωτική 
ένότητα άνάμεσα στήν ύλική έκφραση τού θέματος καί τό νόημά του, 
άνάμεσα στό σώμα καί τό πνεύμα. Κ ι' όμως αύτή ή ένότητα πρέπει νάναι 
ό βασικός σκοπός τής καλλιτεχνικής δημιουργίας καί, σύμφωνα μέ τή 
γνώμη μας. ή ιδιαίτερη έπιδίωξη τής έποχής μας πού άπαιτεϊαύτό πού θά 
μπορούσαμε νά όνομάσουμε μυθοποίηση

Είναι γνωστό πώς χαρακτηρίζουμε σάν μυθική τή νοοτροπία πού 
άνθρωποποιεϊ τίς δυνάμεις καί τά στοιχεία τής φύσης Ή  τέχνη τών 

Ελλήνων μάς φανερώνει τίς μεγάλες πλαστικές δυνατότητες πού 
προσφέρει στήν τέχνη αύτή ή νοοτροπία Είναι άδύνατο νά φανταστούμε 
έλληνική τέχνη δίχως τούς μύθους· χωρίς αύτούς δέν θάφτανε ποτέ 
έκεϊ πού έφτασε. Καί ή χριστιανική τέχνη έπίσης, όφείλει τήν ύπαρξή της 
στό γεγονός πώς ή μυθική σκέψη ήταν άκόμα άποτελεοματική και 
ισχυρή. Μονάχα στή σύγχρονη δυτική έποχή μας, ή μυθική σκέψη 
κλονίστηκε ώς τά θεμέλιά της. Δέν είναι τυχαίο πού τήν Ίδια στιγμή 
τελειώνει καί τό μπαρόκ, τό τελευταίο μεγάλο καλλιτεχνικό στύλ τής 
Δύσης πού περιέκλεισε μέσα του όλες τίς φόρμες Άπό έκείκαίπέρα ή 
τέχνη άναγκάστηκε νά έπιζήσει χωρίς τούς μύθους. Άλλά αύτό δέν τής 
έφερε τύχη. Άπό τό τέλος τοΰ 18ου αιώνα τό ένα στύλ διαδέχεται τό 
άλλο χωρίς νά μπορούμε νά βρούμε άνάμεσά τους ένα πού νά έχει 
αυλλάβει καί έκφράσει τό σύνολο τοΰ κόσμου
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4 . Μιά άναπαράσταση τού ναζιστικού ιδανικού.

ή τέχνη τοϋ 'Αρνο Μπρέκερ καί ό συμβολισμός της.

Ό  'Αρνο Μπρέκερ ύπήρξε ένας άπό τούς πιό εύνοούμενους 
γλύπτες τού Γ' Ράϊχ χάρη στίς καλές σχέσεις του μέ τόν 'Αλμπερτ 

Σπέερ Έχει καυχηθεϊ γιά τίς γαλλικές του φιλίες, ιδιαίτερα μέ τόν 

Μαγιόλ καί τόν Ζάν Κοκτώ Ισχυρίστηκε έπισης πώς γλύτωσε τόν 

Πικάσσο άπό τό στρατόπεδο συγκεντρώσεως

Ά ν  θέλαμε νά γράψουμε ένα έπιμύθιο στά άπομνημονεύματά του, 

θάπρεπε ν' ά να γνωρίσουμε πώς ό Μπρέκερ βρήκε έξαιρετικά καλή 

ύποδοχή άπό τούς κύκλους τών Γ άλλων διανοουμένων πού ήταν τής 

μόδας τήν έπσχή τής συνεργασίας μέ τούς Γερμανούς Έγινε μιά 

έκθεση έργων του στό μουσείο τής Όρανζερί άπό τίς 15 ώς τίς 31 

Mdfou 1942 καί οι κορυφαίοι διανοούμενοι τοϋ κατοχικού Παρισιού τοϋ 

έπιδαψίλευσαν πολλές τιμές ' Η τιμητική έφορευτική έπιτροπή τής 

έκθεσης, άποτελείτς άπό τούς Άμπελ Μποννάρ (πρόεδρος) Πώλ 

Μπελμοντό, ' Ανρί Μπουσάρ, Ρομπέρ Μπραζιγιάκ, Ζάκ Σαρντόν, ’ Αλ- 
φόνς ντέ Σατωμπριάν, Ρενέ Ντελάνζ, ' Αντρέ Ντεραίν, Σάρλ Ντεσπιώ, 

Ζάν Κλώντ Ντωντέλ, Κορνελίς Βάν Ντογκέν, Πιέρ Ντριέ λά Ροσέλ, 
' Αντρέ Ντυνουαγιέ ντέ Σεγκονζάκ, ' Οτόν Φρίζ, Ζάκ Γκρεμπέρ, Λουι 
' Ωτκέρ, Ζάν Ζανέν, Πώλ Λαντόβσκι, Ραιϊμόν Λεγκέλ, Λουί Λεζέν, ' Αρι- 

στίντ Μαιγιόλ, Ρολάν Ούντώ, Ωγκύστ Περρέ, Μωρίς ντέ Βλαμίνκ, Ζάν 

Βαλτέρ
Τήν έκθεση τήν άνοιξε προσωπικά, ό'ιδιος ό ύπουργός Παιδείας,

' Αμπέλ Μποννάρ, μ ' ένα λόγο του δπου έξυμνοΰσε τό ήρωϊκό στοιχείο 

πού χαρακτήριζε τά άγάλματα τοϋ Μπρέκερ

Οί δραματικές ώρες πού περνάμε άπαιτούν παντού ήρωες, άλλά τι 
είναι αύτό πού συνιστά τόν ήρωισμό, Ή  άπόλυτη προσφορά τοϋ έαυτοΰ 
μας δέν είναι άρκετή γι ’ αύτό. "Ηρωας είναι ό άνθρωπος πού μάς 
άποκαλύπτεται όχι μόνο σ ' όλη του τήν άνωτερότητα, άλλά καί σ ' όλη 
του τήν πληρότητα ’ Υπάρχει ό ήρωϊσμός έκείνων πού έργάζονται κ ι' 
έκεΐνων που πολεμούν

’ Αλλά ό ήρωϊσμός αύτός. διευκρίνιζε ό Ζάκ Μπενουά-Μεσέν, ήταν 
γέννημα τοϋ μεγαλείου τής έποχής τους
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'Αναντίρρητα ό πόλεμος έκανε πολύ πιό γόνιμη τή δημιουργική 
δύναμη τού Μπρέκερ. Καινούρια σύμβολα γεννήθηκαν, σύμβολα πού 
έκφρόζαν τήν ήρωίκή στάση μπροστά στή ζωή, τό πνεύμα τής συντροφι
κότητας καί τής άφοσίωσης. Μέσα στά σύμβολα αύτά, ό γερμανικός λαός 
βλέπει μεγενθυμένες τίς άρετές του πού είναι ή πίστη καί ή αύταπάρνη- 
ση

Μέαα στόν κατάλογο αύτής τής έκθεσης, ό Ζάν-Μάρκ Καμπάνιε, 

έπιβεβαιώνει τήν παρατήρηση τοϋ Ζάκ Μπενουά-Μεσέν, λέγοντας πώς 

ό Μπρέκερ είχε ζήσει ένα διάστημα καί στή Γ αλλία καί στήν ' Ιταλία, άλλά 

τό γνώριμο κλίμα τής Γ ερμανίας τόν έβαλε στό σωστό δρόμο'

Πράγματι άπό έδώ καί πέρα ό Μπρέκερ δέν θά ξαναεργαστεϊγιά τήν 
εύχαρίατηση μερικών συλλεκτών καί μιάς έλίτ. θ ' άπευθύνεται στό λαό 
άπό τή δημόσια πλατεία ' Η τέχνη του θά γίνει μιά άπλή γλώσσα, προσσή 
σέ όλους, άμεση,, παγκόσμια.

Γυρίζοντας γιά νά ξαναβυθιστεϊ στά νάματα τής Γερμανίας, ό 
Μπρέκερ βρίσκει μιά φλογερή καί ήρωίκή νεολαία, θά γίνει ό Γλμπτης 
της

Άλλωστε, οί έπισκέπτες τής 'Ορανζερί, δέν έχουν άνάγκη άπό 
όδηγό γιά νά προσέξουν τίς μνημειακές μορφές πού άποτελοΟν τά 
πρόσφατα έργα ένός καλλιτέχνη πού κρίθηκε άξιος νά σφυρηλατήσει τήν 
εικόνα τής γερμανικής νεολαίας Ή  νεολαία αύτή, δπως παλιά καί οί 

Έλληνες, πιστεύει στή δύναμη, γιατί πιστεύει προπάντων στήν όμορφιά.

Μέσα σ ' αύτό τό γενικό κλίμα άναδρομής στήν Τέχνη τοϋ Μπρέκερ, 

οί έκδόσεις Φλαμμαριόν δημοσιεύουν μιά μονογραφία πού φέρνει τήν 

ύπογραφή τοϋ Σάρλ Ντεσπιώ μέ τίς ρεπροντυξιόν έκατόν είκοσιπέντε 

γκραβούρων Άνάμεσά τους βρίσκονται τά πορτραίτα τοϋ 'Αλμπερτ 

Σπέερ, τοϋ Γ καΐμπελς, τής κυρίας Μάρτιν Μπόρμαν καί τής δεσποινίδας 
Έντα Γκαίρινγκ Στή μονογραφία ξαναβρίσκουμε τήν Ιδια έμμονή 

σχετικά μέ τό δεσμό πού ύπάρχει άνάμεσα στά γλυπτά τοϋ Μπρέκερ και 

τό καινούριο ιδανικό τών νοζί

' Η τέχνη αύτή πού θέλει νά έξυψώσει τό άτομο στήν όμορφιά, τήν 
εύγένεια, τή δύναμη, τή φυσική ύγεία, τήν ήθική, ή τέχνη αύτή θάναι
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άρρενωπή, θάναι άπλή, θάναι γυμνή· μήτε τά ύφάοματα μήτε τό ρούχο 
ένθουσίασαν ποτέ τά πλήθη

Ύστερα άπό δλα αύτά, ό Κρίστιαν Μίχελφελντερμέσα στή Deutsch

land/Frankreich (No 2,1942) μάς δηλώνει μέ άπόλυτη βεβαιότητα πώς ή 

προσχώρηση στό ναζισμό είναι ό δρόμος τοϋ μέλλοντος

Οί ήρωες τού Μπρέκερ διοργανώνουν τή θέλησή τους σάν νά 
βρίσκονται στό πρώτο στάδιο μιάς καινούριας έποχής. Έχουν συνείδηση 
τής άποστολής τους άλλά συγχρόνως νιώθουν νά άνυψώνονται, νά 
φέρονται άπό μιά δύναμη πού τούς ξεπερνά. Αύτό τούς δίνει ένα 
καθάριο βλέμμα καί μιά μοναδική άποφασιστικότητα. Τά πάντα μέσα τους 
βρίσκονται σέ μιά άρμονική ένότητα πού δέν τήν ταράζει καμιά σκιά 
άνησυχίας. Έχουν κάνει τήν έκλογή τους ' Η δύναμη τής δράσης είναι 
άποτυπωμένη στό πρόσωπό τους

5 Ή  μουσική δραστηριότητα

στήν ύπηρεσία τοϋ ναζιστικού ιδεώδους

Στά Γαλλο-γερμανικά Τετράδια τοϋ Ίουλίου-Αύγούστου 1941, ένα 

άρθρο τοϋ 'Αλφρεντ Κύχελ, γραμμένο στά γαλλικά μέ τόν τίτλο «' Η 

σύγχρονη μουσική παιδεία», άναφέρεται στό ρόλο τής μουσικής δραστη

ριότητας κάτω άπό τό καθεστώς τοϋ Γ’ Ράιχ. Στή μουσική άνατέθηκε τό 

έργο τής «έξύψωσης τοϋ συναισθήματος», έκφραση πολύ άγαπητή στόν 
Γ καϊμπελς γιά νά παρασύρει τή νεολαία:

' Η μουσική είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας μέσα στό έργο 
τής Χσλερικής Νεολαίας. ' Εννοείται πώς δέν δίνονται μαθήματα μουσι
κής μέ τή σχολική έννοια τοΰ όρου άλλά τραγουδούν, παίζουν μουσική, 
διοργανώνουν μουσικές γιορτές δπου καλούν καί τά νέα ταλέντα. Μ ' αύ
τό τόν τρόπο, έχει δημιουργηθεϊμιά έξαιρετικά έντονη μουσική δραστη
ριότητα πού έκδηλώνεται άκόμα καί στίς μικρότερες συναθροίσεις. ' Εν
νοείται πώς οϊ φάλαγγες τών νέων μας τραγουδούν βαδίζοντας στούς 
δρόμους.
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Απώ τή μουσική ζωή τής Γερμανίας άποκλείστηκαν δχι μόνο οί 
' Εβραίοι άλλά καί κάθε ξένη μουσική συμπεριλαμβανομένης βέβαια και 

τής τζάζ Αντίθετα ένθαρρύνθηκε ότιδήποτε, δπως έλεγε και δ Ρό

ζενμπεργκ, άνταποκρινόταν στό ρυθμό τοϋ γερμανικού αϊματος-πράγμα 

πού έπέφερε τήν καταδίκη τής άτονικής μουσικής Οι όρχήστρες καί οι 

συναυλίες έδιναν στό λαό τήν εϋκαιρία νά γίνει κοινωνός τής έθνικοσο- 

σιαλιστικής ιδέας. Όπως τό έγραψε καί τό 1934 ό έκδδτης τής 

έπιθεώρησης Die Musik, Φρήντριχ Βίλχελμ Χέρτσογκ

θέλουμε μιά μουσική πού νάναι γεμάτη άπό τήνέκφραστική δύναμη 
τής έθνικοσοσαλιστικής ιδέας. Σάν έπαναστατική θά χρησιμεύει στήν 
πορεία πρός τά έμπρός σάν έθνική θάναι καινούρια σάν σοσιαλιστική, θά 
μπει στήν καρδιά τού κάθε πατριώτη, χωρίς διάκριση ήλικϊας, τάξης ή 
φύλου καί θάναι κατανοητή άπ' όλους.

6. Ό  κινηματογράφος σάν μαζικό πολπικό όπλο.

'Από τίς άρχές τού Γ' Ράϊχ, γράφτηκαν πολυάριθμα άρθρα πού 
ζητούσαν τή χρησιμοποίηση τού κινηματογράφου σάν πολιτικού όπλου 
’ Η εικόνα ευνοούσε τή διάδοση τών θεμάτων τής προπαγάνδας Τό 1938 
ζητούν άπό τό φιλμ νά συμβάλλει στήν προπαγάνδα ύπέρ τών γεννήσε
ων.

’Επιβάλλεται όπωσδήποτε τό γύρισμα ταινιών μέ θέμα τόν προορι
σμό τών πολυάριθμων οικογενειών. ’ Η φωτογραφία τής ζωής πού θά μάς 

παρουσιάζει ή ταινία -  μιά καί ή φύση της είναι νά παρουσιάζει 
φωτογραφίες - πρέπει νά έναρμονΐζεται μέ τούς πολιτικούς δημογρα
φικούς στόχους τού Γ ' Ράϊχ, ώς πρός τήν έκλογή τού θέματος κι ’ όσο τό 
δυνατόν, ώς πρός τήν έκτέλεση τών λεπτομερειών. Τότε ό κινηματο
γράφος θά γίνει άληθινός σάν τή ζωή · έπειδή άληθινό σάν τή ζωή είναι 
έκεϊνο πού παραδεχόμαστε πώς στηρίζει, ένθαρρύνει καί έξυψώνει τή 
ζωή.

Τόν Ιούλιο τοϋ 1937 ό Κάρλ Μπέλλινγκ, έκπρόσωπος τοϋ ναζιστι- 

κοϋ κόμματος στό τμήμα κινηματογράφου τοϋ ϋπουργείου προπαγάν
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δας, θέτει ώς άρχή, τή μέ διάφορους τρόπους ύποταγή τοϋ φιλμ στις 

έθνικοσοσιαλιστικές ιδέες

Τό κινηματογραφικό πρόγραμμα τοϋ κόμματος, δπως τό έπεξεργά- 
στηκε κατά τήν περίοδο τού άγώνα του ytä τήν έξουσϊα άπαιτεϊ τή 
δημιουργία ένός καινούριου κινηματογραφικού στύλ, μ ’ άλλα λόγια τή 

διείσδυση τών έθνικοσοσιαλιστικών ιδεών μέσα στήν κινηματογραφική 
παραγωγή Κάποτε-κι' αύτό πρέπει νά γίνει-ή κοσμοθεωρία μας, θά 
ύποτάξει όλους έκείνους πού παίζουν ένφ άποφασιστικόρόλο μέσα στόν 
κινηματογράφο ή δουλεύουν γιά τόν κινηματογράφο Έχουμε τήν 
άπαίτηση, τό έθνικοσοσαλιστικό πνεύμα νά κυριαρχήσει πάνω στήν 
κινηματογραφική δημιουργία ' Ομως αύτό δέν σημαίνει πώς άπό έδώ καί 
στό έξής θά γυρίζονται μονάχα φίλμς κομματικής προπαγάνδας

Ξέρουμε πώς τόσο ό Χίτλερ δσο καί ό Γ καΐμπελς ήταν φανατικοί τοϋ 

κινηματογράφου. Σ' ένα άνώνυμο βερολινέζικο γράμμα πού δημοσιεύε

ται στή Βελγική ' Επιθεώρηση τήν 1η Φεβρουάριου τοϋ 1939, ένας άπό 

τούς παλιούς φίλους τής ναζί σκηνοθέτιδας Λέν Ρίφενσταλ, άναφέρει 

μερικά άποσπάσματα άπό τίς συζητήσεις πού έκανε μαζί της ' Η 

Ρίφενσταλ δίνει ένα πορτραΐτο τοϋ Χίτλερ δπου διαφαίνεται ό λάτρης 

τοϋ κινηματογράφου.

Πιστεύεται πώς ό Χίτλερ είναι τρελλός, αίμοβόρος καί φανατικός 
θάπρεπε νά τόν δήτε τή νύχτα, στό μπαλκόνι του, νά άποθαυμάζει τόν 
έναστρο ούρανό, μιλώντας γιά τόν Βάγκνερ χωρίς ν ' άναφέρει λέξη γιά 
τήν πολιτική ή άκόμα όταν έξηγεί πώς βλέπει τήν έξέλιξη τού 
γερμανικού κινηματογράφου. Ό ταν συγκινεϊται άπό κάτι τά μάτια του 
βουρκώνουν άλλά δέν συζητά ποτέ. Παρ' δλα αύτά, έμένα μέ άκούει 
όταν τοΰ έκθέτω τά κινηματογραφικά μου σχέδια

' Ο Γ καΐμπελς άπό τήν πλευρά του έπέμενε πάντα στήν τεχνική 

τελειότητα τοϋ κινηματογράφου Οί έθνικοσοσιαλιστικές ιδέες, έλεγε, 

δέν μπορούν νάνοι πειστικές, παρά μόνο διαμέσου άπλοποιημένων 

σλόγκαν. Μέσα άπό τήν άψογη ποιότητα τοϋ φιλμ, έπρεπε ν' άγγίξουν 

τήν καρδιά, νά έξυψώσουν τό συναίσθημα καί νά ύποβάλλουν μιά ήρωίκή
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άντιληψη τοϋ γερμανικού πεπρωμένου Θαύμαζε τό «Θωρηκτό Ποτέμ- 

κιν» τοϋ ' Αϊζενστάϊν καί θά έπιθυμοϋσε νά κρατήσει τόν Φριτς Λάνγκ στό 

ναζιστικό κινηματογράφο παρ' δλο πού ό τελευταίος ήταν μισο-έβραϊος 

Χάρη σέ δικές του πρωτοβουλίες ή όμορφιά γιά τήν όμορφιά, ή γοητεία 

τών εικόνων ή τής έρμηνειας ένός ήθοποιοϋ, χρησιμοποιήθηκαν γιά ν' 

αύξήσουν τή δύναμη τοϋ ναζισμού ιδιαίτερα κατά τή διάρκεια τοϋ 

πολέμου

7. ' Ο συγγραφέας είναι ένας στρατιώτης

Στίς 15 Οκτωβρίου 1933, μ' ένα άρθρο πού έφερε τήν ύπο- 

γραφή τοϋ 'Οττο Νίππολντ ό Λαϊκός Παρατηρητής ζητούσε άπό 

τούς καλλιτέχνες νά πάψουν νάναι μόνο ζωγράφοι καί γλύπτες, άρχιτέ- 

κτονες καί συγγραφείς, άλλά νά γίνουν οί προστάτες κάθετι τοϋ ώραίου 

πού κρύβεται μέσα στό γερμανικό άνθρωπο.

Πρέπει νά ένταχτοϋν στό μεγάλο έπαναστατικό μέτωπο τών έργα- 
τών καί τών χωρικών καί σάν στρατιώτες τοϋ Άδόλφου Χίτλερ νά γίνουν 
οί προάγγελοι τοϋ βαθιά γερμανοΰ άνθρώπου

' Ο Χάνς Σέμ, υπουργός παιδείας, τό 1933, θέλει συγγραφεϊς-στρα- 

τιώτες κυρίως έκείνους πού γράφουν βιβλία γιά τή νεολαία

Τό καλό γερμανικό βιβλίο γιά νέους είναι τό βιβλίο πού ξεκινώντας 
άπό τή μεγάλη καί γόνιμη τριαδικότητα σώματος, ψυχής και πνεύματος, 
ράτσας, λαού καί θεού, διαμορφώνει νέους άνθρώπους πού γνωρίζουν 
πώς πρέπει νά γραπωθούν άπό τή γή, άπό τό χώμα τής γενέθλιας γής 
τους, άπό τήν πατρίδα, άν θέλουν νά πραγματοποιήσουν τά υψηλά 
ιδανικά, νά κατακτήσουν τά άστρα Αύτό πού πρέπει νά γίνει μέ τή 
νεολαία μας δέν είναι νά δημιουργηθοΰν άνθρωποι πού κλεισμένοι μέσα 
στό δωμάτιο τους δέν ξέρουν τίποτα γιά τή ζωή, βιβλιοφάγοι μέ χλωμά 
μάγουλα, άλλά γερά παλληκάρια, άντρες καί γυναίκες αύθεντικά γερμα- 
νοί Αύτή είναι ή χρησιμότητα ένός καλογραμμένου καί σωστά διαβασμέ

νου βιβλίου γιά τή νεολαία.
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3. * Η Δικτατορία Προχωρεί

I ΤΟ ΑΟΥΤΟ-ΝΤΑ-ΦΕ ΤΗΣ 10 ΜΑ I ΟΥ 1933

1 Οί συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες διαδραματίστηκε τό γεγονός

Στή γαλλική έφημερίδα «Le Temps» τής 15ης Mdtou 1933, δημο
σιεύεται μία τηλεγραφική άνταπόκριση μέ ήμερομηνια τής 11ης Mdtou 

οπου δίνεται μιά λεπτομερειακή περιγραφή τοϋ άουτο-ντα-φέ τών 

βιβλίων Ο άνταποκριτής τής έφημερίδας στό Βερολίνο, σημειώνοντας 

τήν παρουσία ένός τεράστιου πλήθους, άναφέρει πώς τά κατασχεμένα 

βιβλία έφταναν τόν άριθμό τών 20 000 καί περιγράφει τήν τελετή ώς 

έξής

Στις 10 τό βράδυ παρέλαοε μιά άντιπροσωπεια φοιτητών ένώ 
μπροστά της προχωρούσε ή μπάντα τών Ταγμάτων Εφόδου Λίγο 
άργότερα έφταοε στήν πλατεία μιά μεγάλη πομπή πού τήν άποτελούσαν 
λαμπαδηφόροι φοιτητές ντυμένοι μέ τά έπισημα κουστούμια τοϋ σωμα
τείου τους Οί πυροσβέστες ράντισαν τήν πυρά μέ πετρέλαιο κ ι' έβαλαν 
φωτιά Τότε τά καμιόνια έφεραν τά βιβλία καί οι φοιτητές παρατάχτηκαν 
σέ άλυοιδα γιά νά τά ρίξουν στις φλόγες Κάθε φορά πού ένα πακέττο 
ριχνόταν στή φωτιά οι φοιτητές και τό συγκεντρωμένο πλήθος ξεσπού- 
σαν σ ' ένθουοιωδεις ζητοκραυγές

Σύμφωνα μέ τήν «Le Temps» ό Γκαϊμπελς παρουσιάστηκε τά 

μεσάνυχτα γιά νά εκφωνήσει ενα λόγο
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Στήν «Illustration» τής 1ης louAiou 1933 («Ποιώ βιβλία κάηκαν στό 

Βερολίνο,»), ή Ίρέν Σεβρέζ, δημοσίευσε κΓ έκεινη μιά περιγραφή τοϋ 

όλοκαυτώματος Διευκρινίζει πώς κάθε φορά πού ριχνόταν στή φωτιά 

ένα πακέττο μέ βιβλία, μιά φωνή άνάγγειλλε τ' όνομα τοϋ συγγραφέα 
τους, καί τήν καταδικαστική άπόφαση. ' Υποβάλλοντάς μας τήν ιδέα πώς 

έμπνευστής τών έκφωνουμένων φράσεων ήταν ό Γ καΐμπελς, ή άρθρο- 

γράφος έξηγεΐ τούς λόγους γιά τούς όποιους οί ναζί καταδίκασαν τά 

συγκεκριμένα βιβλία, βασισμένη στά σχόλια πάνω στούς άναφερόμενους 

συγγραφείς. Ο Μάρξ πετιέται πρώτος στή φωτιά, μάς λέει, έπειδή 
θεωρείται θανάσιμος έχθρός τοϋ γερμανικού λαοϋ καί ό Κάουτσκι τόν 

άκολουθεϊ άπό κοντά έπειδή έχει γίνει τό ζωντανό σύμβολο τοϋ 

μαρξισμού ’ Επειδή όρισμένες άπό τίς παρατηρήσεις της μάς φαίνονται 

πολύ σωστές, άντιγράφουμε μερικές παραγράφους Έτσι σχετικά μέ 
τόν Φρόυντ λέει

Οί έθνικοσοσιαλιστές φοβούνται πώς μιά θεωρία πού θεωρεί τόν 
έρωτιομό σάν βάση όλων τών άνθρώπινων πράξεων, καταπνίγει τή 
μαχητικότητα τοϋ γερμανικού ήρωα καί τόν κάνει άνικανο γιά τόν 
«άπελευθερωτικό άγώνα»

Ή  άκόμα σχετικά μέ τόν Βέρνερ Χέγκεμαν

Γνώρισε κάποια φήμη σάν ιστορικός κριτικός, άλλά έκανε τήν 
άπερισκεψία νά κριτικάρει τή σχεδόν θεϊκή προσωπικότητα τού Φρειδε
ρίκου τού Μεγάλου και τόλμησε μάλιστα ν ' άμφιβάλει γιά τήν άλάθητη 
κρίση του Αύτό είναι τό έγκλημα πού ή έθνικοσσσιαλιστική κυβέρνηση 
δέν θά τού τό συγχωρήσει ποτέ. έπειδή οι ήγέτες τού Γ ’ Ράϊχ θεωρούν 
τόν Φρειδερίκο τό Μεγάλο σάν τό μεγαλύτερο πολιτικό πού κυβέρνησε 
ποτέ τήν Πρωασία

ΚΓ άκολουθεϊ ή πλήρης μετάφραση τών περιβόητων έξορκισμών 

τής φωτιάς

Πρώτος κήρυκας - Ενάντια στήν πάλη τών τάξεων και τόν ύλισμό1 
Γιά τήν ένότητα τού λαού καί τήν ιδεαλιστική βιοθεωρια1 Παραδίνω στή 
φωτιά τά γραπτά τού Μάρξ και τού Κάουτσκι
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Δεύτερος κήρυκας - Ενάντια στόν έκφυλιαμό τών ήθών1 Γιά μιά 
καλή ήθικήΐ Γιά ένα οικογενειακό πνεύμα και γιά ένα πνεύμα τού 
Κράτους!. Παραδίνω στή φωτιά τά γραπτά τών Χάϊνριχ Μάν. Έρνστ 
Γκλαϊζερ καί 'Εριχ Κα'ιστνερ.

Τρίτος κήρυκας - Ενάντια στά χαμερπή αισθήματα και τήν πολιτι
κή προδοσία άπέναντι τοϋ λαού καί τού Κράτους1 Παραδίνω στή φωτιά 
τά γραπτά τοΰ Φρήντριχ Βίλχελμ Φαϊρστερ

Τέταρτος κήρυκας - Ενάντια στήν ύπερεκτίμηση τής σεξουαλι
κής ζωής, πού διαφθείρει τά πνεύματα1 Γιά τόν έξευγενισμό τής 
άνθρώπινης ψυχής1 Παραδίνω στή φωτιά τά γραπτά τού Φρόυντ 

Πέμπτος κήρυκας - Ενάντια στήν πλαστογράφηση τής ιστορίας 
μας καί στή βεβήλωση τών μεγάλων ιστορικών μορφών! Γιά τό σεβασμό 
τού παρελθόντος μας! Παραδίνω στή φωτιά τά γραπτά τού Έμιλ 
Λούντβιχ καί τού Βέρνερ Χέγκεμαν

Έκτος κήρυκας - Ενάντια στήν ξένη δημοσιογραφία και στίς 
ιουδαιο-δημοκρατικές της τάσεις! Γιά μιά ύπεύθυνη συμβολή στό έργο 
τής έθνικής άνοικοδόμπσης! Παραδίνω στή φωτιά τά γραπτά τών 
Τέοντορ Βόλφ καί Γκέοργκ Μπέρναρντ

" Εβδομος κήρυκας - ’ Ενάντια στή λογοτεχνική προδοσία άπέναν- 
τι στούς στρατιώτες τού μεγάλου Πολέμου1 Γιά τή διαμόρφωση ένός 
υγιούς λαϊκού πνεύματος1. .Παραδίνω στή φωτιά τά έργα τού 'Εριχ 
Μαρία Ρεμάρκ

"Ογδοος κήρυκας - Ενάντια στήν καταστροφή τής γερμανικής 
γλώσσας1 Γιά νά καλλιεργηθεί αύτή ή πολύτιμη κληρονομώ τού λαού 
μας! .Παραδίνω στή φωτιά τά γραπτά τοϋ 'Αλφρεντ Κέρρ

Ένατος κήρυκας - Ενάντια στήν άδιαντροπιά και τήν αύθάδεια1 
Γιά τό σέβας τού άθάνατου γερμανικού πνεύματος1 Παραδίνω στή 
φωτιά τά γραπτά τού Τουχόλσκυ καί τοΰ ’ Οοσιέτσκυ

2 Ή  έντύπωση πού δημιουργήθηκε στό έξωτερικό

Γ ενικά αύτό τό όλοκαύτωμα βρήκε μιά μεγάλη απήχηση στά ξένα 

δημοσιεύματα Πράγματι είχε και μιά θεαματική πλευρά που είναι πολύ 

προσφιλής στό σκανδαλοθηρικό τύπο Τά εικονογραφημένα περιοδικά 

σάν τό «Illustration» δημοσίευσαν άκόμα καί φωτογραφίες Αλλά δέν 

έπιχειρήθηκε καμιά βαθύτερη ανάλυση τοϋ γεγονότος Θεωρήθηκε

- 208 -



μάλλον οάν κάτι τώ σχετικά ά σήμα ντο. Σ' ένα άνώνυμο σημείωμα τών 

«Nouvelles littöraires» τής 5ης Ίανουαρίου 1935 άναφέρεται οά μιά 

ιδιότροπη έκδήλωση μέ έλάχιστες πρακτικές έπιπτώσεις ή τουλάχιστο 

μέ έπιπτώσεις πού δέν είναι καί τόσο τρομερές γιά τή λογοτεχνία, δσο θά 

μπορούσε κάνεις νά φανταστεί

Μιά σύντομη παραμονή στό Βερολίνο μάς βοηθά νά καταλάβουμε 
πώς όσο άμείλιχτη κι ’ δν είναι ή λογοτεχνική λογοκρισία τοϋ ναζισμού 
δέν είναι κ ι' έντελώς άπόλυτη Μιά άπό δώ. μιά άπό κεϊ, ύπάρχουν κ ι' 
όρισμένα παραθυράκια γιά τά καταδικασμένα βιβλία Μερικές φορές, τό 
όλοκαύτωμα στίς δημόσιες πλατείες δέν ήταν παρά ένας συμβολισμός

II ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

1 Ό  Γκαΐμπελς καί ή έξουσια του

Μ ' ένα διάταγμα τής 30ης ' Ιουνίου 1933, ό Χίτλερ καθόριζε τις 

άρμοδιότητες τοϋ Γ καΐμπελς και τοϋ ύπουργειου Προπαγάνδας Μέ τήν 

εύκαιρη, τό υπουργείο τών ' Εσωτερικών έπαυε νάναι άρμόδιο γιά τήν 

καταπολέμηση τής σκανδαλιστικής καί βουλεβαρδιέρικης λογοτεχνίας 

Έτσι ό Γκαΐμπελς άνέβηκε στό άξίωμα τοϋ έθνικοϋ λογοκριτή.

"Οσο γιά τό Επιμελητήριο τής Κουλτούρας, έπικυρώθηκε μ' ένα 

διάταγμα τής 22ας Σεπτεμβρίου 1933, πού κατ' άρχήγ ύπενθύμιζε πώς 
τό Κράτος πήρε στά χέρια του τό έργο τής πολιτιστικής διοίκησης τοϋ 

έθνους δημιουργώντας τό ύπουργεϊο τής προπαγάνδας Καί τά δυό ήταν 

άποτελέσμοτα τής ίδιας μέριμνας

Καθήκον τοϋ κράτους είναι νά καταπολεμήσει τά βλαβερά στοιχεία 
στό έσωτερικό τής κουλτούρας καί νά άξιοποιήσει τά άξιόλογα, σέ 
συνάρτηση μέ τό αίσθημα ύπευθυνότητας άπέναντί στήν έθνική κοινότη
τα Μ ' αύτή τήν έννοια ή καλλιτεχνική δημιουργία παραμένει προσωπική 
και έλεύθερη Παρ' δλα αύτά ή πραγμάτωση τής πολιτιστικής πολιτικής 
τών ναζί έπιβάλλει τή συγκέντρωση όλων τών δημιουργών κάτω άπό τή
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διεύθυνση τού Γ ' Ράϊχ, όποιοσδήποτε κι" άν είναι ό τομέας δπου 
άνήκουν, σέ μιά όργάνωση που θ ' άποβλέπει στόν ένωτισμό.

Αύτό τό Επιμελητήριο τής Κουλτούρας, πού ύπαγόταν στό Υ

πουργό τής προπαγάνδας, άνέλαβε νά συγκεντρώσει δλες τίς έπαγγελ- 

ματικές όργανώσεις πού σχετίζονταν μέ τήν κουλτούρα Θεωρητικά 

άποστολή του είχε τήν άνάπτυξη τής γερμανικής κουλτούρας καί τόν 
έναρμονισμό τών συμφερόντων τών διαφόρων σχετικών έπαγγελμάτων

' Η πολυμορφία τής γερμανικής κουλτούρας όδήγησε στό άκόλουθο 
άποτέλεαμα Άνάμεσα στό θέατρο, τή μουσική, τόν τύπο κ,λ.π. δημιουρ- 
γήθηκαν όρισμένοι τύποι σχέσεων πού δυσκολεύουν τρομερά μιά 
μεθοδική δράση Στούς τομείς αυτούς οί γνώσεις καί όργανώσεις 
βρίσκονται σέ άδιάκοπο πόλεμο μεταξύ τους Γι ' αύτό καί τό Ράϊχ όχι 
μόνο είναι ύποχρεωμένο νά καθορίσει τόν πνευματικό προσανατολισμό, 
άλλά καί νά πάρει στά χέρια του τήν άναδόμηση και τή συγκέντρωση 
αύτών τών έπαγγελμάτων

Στό Επιμελητήριο κουλτούρας ύπήρχε

- ένας πρόεδρος, νόμιμος έκπρόσωπος τού ' Επιμελητηρίου, πού 

ήταν ό υπουργός Προπαγάνδας

- μιά πολιτιστική Σύγκλητος, άποτελούμενη άπό προσωπικότητες 

πού συναθροίζονταν τέσσερις φορές τό χρόνο ύστερα άπό πρόσκληση 

τού προέδρου είχε 100 μέλη. ‘ Η πολιτιστική Σύγκλητος διορίστηκε άπό 
τις 15 Δεκεμβρίου 1935

- Ένα πολιτιστικό συμβούλιο, άποτελούμενο άπό τούς προέδρους 

τών διαφόρων έπιμελητηριων, πού διαλύθηκε άρκετά γρήγορα, στίς 

15 Δεκεμβρίου 1935

- ένα διοικητικό συμβούλιο, άποτελούμενο άπό τούς προέδρους 
τών έπι μέρους έπιμελητηριων, πού διορίζονταν άπευθειας άπό τόν 

ύπουργό Προπαγάνδας

' Από τήν άλλη μεριά ό κάθε πρόεδρος ένός ειδικού έπιμελητηριου, 
περιβαλλόταν άπό ένα προεδρικό συμβούλιο άποτελούμενο άπό δύο 

τουλάχιστο μέλη, διορισμένα άπό τόν πρόεδρο τοϋ Επιμελητηρίου τής 

Κουλτούρας, δηλαδή τόν ύπουργό Προπαγάνδας
Τό 1935. ό Γκαΐμπελς άνέλυσε τή δραστηριότητα τοϋ Έπιμελητη-
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piou τής Κουλτούρας, παραθέτοντας όριομένους άριθμούς

- τό ' Επιμελητήριο καλών τεχνών είχε όργανώσει 64 άρχιτεκτονι- 

κούς διαγωνισμούς καί μοίρασε ύποτροφίες ταξιδιού σέ 1100 καλλιτέ

χνες
- τό ' Επιμελητήριο τύπου είχε αύξήσει σημαντικά τήν κυκλοφορία 

περιοδικών καί έφημεριδων (άπό 18,7 έκατομμύρια άντίτυπα τό 1934, ή 

κυκλοφορία έφτασε στά 19 έκατομμύρια άντίτυπα στίς άρχές τοϋ 1935) 

Στόν τύπο είχαν δοθεί πολλές έπικουρικές πιστώσεις

- τό ' Επιμελητήριο τών μουσικών είχε διοργανώσει 150 έκδηλώ- 

σεις ή συναυλίες Οι έορταστικές έκδηλώσεις πρός τιμήν τοϋ Μπάχ και 
τοϋ Χαϊντελ είχαν συγκεντρώσει πάνο) άπό 200 000 άκροατές Ό  

αριθμός τών άνεργων μουσικών μειώθηκε κατά 50% Τέλος σημαντικές 
πιστώσεις διατέθηκαν γιά τήν ύποστήριξη τής μουσικής

- τό ’ Επιμελητήριο ραδιοφωνίας θέσπισε λογοτεχνικά βραβεία καί 

βοήθησε στή διάδοση τών έργων τών νέων συγγραφέων Από 4,2 

εκατομμύρια, οί άκροατές έφτασαν τά 6,8 έκατομμύρια

- τό Επιμελητήριο κινηματογράφου έξακολούθησε τίς προσπά- 

θειές του σχετικά μέ τά έβδομαδιαϊα έπίκαιρα καίϊδρυσε κινηματογραφι

κά άρχεϊα ’ Ο άριθμός τών θεατών τοϋ κινηματογράφου αύξήθηκε κατά 

10%
- τό ’ Επιμελητήριο θεάτρου ξανάνοιξε όρισμένες αίθουσες Στό 

εξής ή Γερμανία διέθετε 181 μόνιμα θέατρα, 26 περιοδεύουσες σκηνές, 

20 θιάσους πού έκαναν τουρνέ καί 81 μικρές περιοδεύουσες σκηνές 

Προβλέφτηκε ή ίδρυση μιάς άκαδημίας θεάτρου όπου θά μορφώνονταν 

οι νέοι καλλιτέχνες

2 ' Αντιαημιτικά μέτρα

Σύμφωνα μέ τό νόμο περί ιθαγένειας τοϋ Ράϊχ, πού δημοσιεύτηκε 

στίς 15 Σεπτεμβρίου 1935, μονάχα δσοι είχαν άγνή γερμανική καταγωγή 

διατηροϋσαν όλα τά πολιτικά τους δικαιώματα Άπό έδώ καί πέρα 

έπρεπε νά γίνεται μιά διάκριση άνάμεσα στούς «έθνικούς πολίτες» 
(Reichsbürger) καί στούς «πολίτες τοϋ Κράτους (Staatsbürger) πού δέν 

είχαν γερμανική καταγωγή ή δέν άνήκαν στή γερμανική φυλή Οί μαζικές 
άφαιρέσεις τής γερμανικής ιθαγένειας άπ' όλους δσους θεωρήθηκαν 

σάν έχθροι τοϋ Κράτους, όπως έγινε μέ πολλούς συγγραφείς, άποτε-
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λοΰσαν μιά άνοιχτή έπίθεση ένάντια σέ κάθετι πού είχε έστω καί 

θεωρητική σχέση μέ τή φιλελεύθερη δημοκρατία καί ιδιαίτερα μέ τίς 

άρχές τής έπανάστασης τοϋ 1789 και τήν παγκόσμια Διακήρυξη τών 

δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου
Κατά τό διορισμό τής πολιτιστικής Συγκλήτου στίς 15 Νοεμβρίου 

1935, ό Γκαΐμπελς προσδιόρισε τή θέση τών Εβραίων μέσα στούς 
λογοτεχνικούς καί καλλιτεχνικούς τομείς

Σήμερα τό ' Επιμελητήριο τής Κουλτούρας έχει άπαλλαγεϊάπό τούς 
Εβραίους Οί Εβραίοι δέν άναπτύσσουν πιά καμιά δραστηριότητα στήν 

πολιτιστική ζωή τοϋ λαού μας Γι αύτό τό λόγο δέν μπορεϊ ένας Εβραίος 
νύ είναι μέλος όποιουδήποτε Επιμελητηρίου.

Α ντί αύτοΰ, στούς Εβραίους, πού άποκλείστηκαν άπό τήν πολιτι
στική ζωή τής Γερμανίας, δόθηκε γενναιόδωρα ή δυνατότητα νά καλ
λιεργήσουν τή δική τους πατρογονική κληρονομιά ' Η Συνομοσπονδία 
τών ιουδαϊκών πολιτιστικών όργανώσεων, όριθμεϊ 110 000 μέλη καί συν
τηρεί τρία έβραϊκά θέατρα, πολλές όρχήστρες καί διοργανώνει συνεχώς 
κάθε είδους παραστάσεις σ ' όλες τίς μεγάλες πόλεις τοΰ Ράϊχ. Τό 
μόνο πού άπαγορεύεται στούς ' Εβραίους είναι ή συμμετοχή στή γερμα
νική κουλτούρα άκριβώς δπως καί άντιστροφα, κανένας γερμανός καλλι
τέχνης δέν φιλοδοξεί νά πάρει μέρος στήν έβραϊκή πολιτιστική ζωή

' Οπως έχουμε ήδη έξηγήσει ή άνοχή αύτή ύπήρξε έντελώς 
προσωρινή.

Μιά άπό τις πιό ένδεικτικές συνέπειες τοϋ άντισημιτισμοϋ υπήρξε ή 

κατάργηση τών έργων τοϋ Χάϊνε άπό τα πανεπιστημιακά καί μορφωτικά 

προγράμματα Πράγματι, τά έξυγιαντικά μέτρα έπρεπε νά περιλάβουν 

και τά καλλιτεχνικά δημιουργήματα τοϋ παρελθόντος Εντούτοις τό 

τραγούδι τής Λορελάΐ ήταν τόσο δημοφιλές ωστε δέν μποροϋσε νά 

καταργηθεϊ Τό κράτησαν λέγοντας πώς τό είχε γράψει ένας άγνωστος 

συγγραφέας Η φήμη τοϋ Χάϊνε ήταν τόσο μεγάλη, ώστε άκόμα και 

μέχρι τό 1937, όρισμένα άπό τα λήντερ του φιγουράριζαν στό πρόγραμμα 

μερικών έπισημων συναυλιών Στις 3 Ιουνίου 1937, ένα άνώνυμο άρθρο 

τοϋ Schwarze Korps, δργανου τών S S , διαμαρτύρεται ένάντια ο ’ αυτή 

τήν κατάσταση
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Τό ρομαντικό φεστιβάλ πού διοργανώθηκε κατά τίς έβδομάδες 
τέχνης τού 1937, στή λευκή αίθουσα τοϋ Πύργου τοϋ Βερολίνου, 
είχε άρκετή μεγαλοπρέπεια ' Η τραγουδίστρια " Εμμυ Σοΰμαν συνοδευ- 
όμενη στό πιάνο άπό τόν Μίκαελ Ράουχσάϊζεν τραγούδησε τά ύπέροχα 
λήντερ τοϋ Λάϊσνερ, πάνω σέ κείμενα διαφόρων ποιητών Στό πρόγραμ
μα άναφέρονταν οί Γκαίτε, Μπάυρον, Ρύκερτ, Μπέρνς, Μόζερ καίΜούρ 
Μονάχα τρία Liedlein (μικρά Λήντερ) πού προσφέρθηκαν σάν δώρο. 
έμοιαζαν άγνωστης προέλευσης: «Άνθος τοϋ Λωτοϋ» «Είσαι σάν ένα 

άνθος», «Ti θέλει αύτό τό μοναχικό δάκρυ;»

Κ ι' δμως δέν πρόκειται γιά ποιήματα ένός άγνώστου γερμανοΰ 
συγγραφέα, πού λησμονήθηκε μέ τό πέρασμα τών αιώνων, άλλά γιά τρία 
στιχουργήματα τοϋ Χάϊνριχ Χάϊνε πού ή τέχνη του δέν γίνεται καθόλου 
πιό "Αρια, όταν άφαιροϋμε τ ’ όνομά του άπό τό πρόγραμμα. Παραμένει 
πάντα ένας τέλειος Εβραίος έστω κ ι’ άν τό φεστιβάλ τοΰ Βερολίνου 
μάς τόν παρουσιάζει κάτω άπό τή μάσκα ένός γερμανοΰ ρωμαντικοϋ.

Μέ τή σειρά μας άναρωτιόμαστε κ ι' έμεϊς: τί θέλει αύτό τό μοναχικό 
δάκρυ πού άστραψε μέσα στόν Πύργο τοΰ Βερολίνου, Δέν έχουμε 
καθόλου δάκρυα γ ι ' αύτόν τόν Χάίνε όχι έπειδή, δπως ισχυρίζονται 
μερικοί, είμαστε άνΐκανοι νά καταλάβουμε τούς στίχους του, άλλά έπειδή 
θυμόμαστε ότι ό Χάίνε, κατά τή διαμονή του στό Παρίσι, πληρώθηκε, άπό 
τή γαλλική κυβέρνηση γιά νά συκοφαντήσει μέσα στά κείμενά του τή 
Γερμανα

Είμαστε οί τελευταίοι πού θά θέλαμε νά σβήσουμε τόν Χάϊνε άπό τόν 
κόσμο Άλλά, τουλάχιστο στή Γερμανία, έχουμε σκοπό νά τόν έγκατα- 
λειψουμε όλοκληρωτικά στό Εβραϊκό Kulturbund πού στερείται πολύ 
άπό έργα τέχνης καί πού καταφεύγει μόνιμα στόν καλό γέρικο βασιλιά 
τού βάλς, Γιόχαν Στράους, γιά νύ λαμπρύνει τις βραδυές του Εκεί 
βρίσκεται ή θέση τοΰ Χάϊνε μιά θέση πού δέν τήν έπσφθαλμιοΰμε 
καθόλου

Όμως, έμάς, δέν μάς λείπουν καθόλου οί Γερμανοί καλλιτέχνες και 
οι κλασικοί, πού φτάνουν γιά νά καλύψουμε όχι μόνο έβδομάδες τέχνης 
άλλά χρόνια τέχνης Γ ι’ αύτό, κάτω ή δειλία1 Ά ς  μάς κατονομάσουν 
θαρραλέα τούς συγγραφείς Τέλος, έχουμε τή γνώμη πώς ό βράχος τής 
Λορελάϊ θά στέκει πάντα όρθιος έστω κ ι’ άν δέν τόν τραγουδούμε πιά μέ 
τούς στίχους τοϋ Χάϊνε Αύτό θά μπορούσαν νά τό έχουν άναφέρει έστω 
άπό σεβασμό πρός τά μέλη τής έθνικοσοσιαλιστικής πολιτιστικής
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ένωσης πού. τήν ώρα πού άκούγονταν τά τρία λήντερ. άλληλοκοιτάζον- 
ταν μέ ύφος άνθρώπων πού βρίσκονται σέ πολύ στενάχωρη θέση.

3 Κάθαρση καί νέα κριτήρια κριτικής άξιολόγησης

Στις 31 Μαρτίου 1935, άκυρώθηκε ό νόμος τής 18ης Δεκεμβρίου 

1926, πού άπαγόρευε τή δημοσίευση κειμένων πού πρόσβαλλαν τά 

χρηστά ήθη Ο νόμος αύτός είχε πέσει σ' άχρηστια μέ τή δημιουργία 
τοϋ Επιμελητηρίου τής κουλτούρας Μέσα άπ' αύτό, τό έμπόριο τοϋ 

βιβλίου έλεγχόταν όλοκληρωτικά Μιά διάταξη τής 25ης ' Απριλίου 1935 

καθόριζε πώς τό λογοτεχνικό έπιμελητήριο είχε μοιράσει στούς πλασιέ 
βιβλίων και στά βιβλιοπωλεία, τόν κατάλογο τών έργων πού έβαζαν σέ 

κίνδυνο τήν έθνικοσοσκιλιστική κουλτούρα καί ή διάδοση αύτών τών 

έργων κάτω άπό όποιαδήποτε μορφή, άπαγορεύτηκε αυστηρά.

’ Η κάθαρση αύτή προχώρησε πολύ άργά καί πολλά άρθρα άπαιτοϋ- 

σαν τή γρήγορη καί αποτελεσματική έφαρμογή της Μέσα στό »Λαϊκό 
Παρατηρητή»  διαβάζουμε τό 1933 πώς πολλοί βιβλιοπώλες-προσπαθοϋν 

νά κρύψουν μερικά βιβλία άπό τόν άστυνομικό έλεγχο Βρέθηκαν 

όλόκληρες βιβλιοθήκες, σέ άμαξοστάσια, κελλάρια καί σοφίτες Τό 

έπαγγελματικό δελτίο τών τυπογράφων στίς 26 Μαρτίου 1937, καταγ

γέλλει και διαμαρτύρεται γιά τό γεγονός πώς έκδίδονται άκόμα γερμανι

κά ήμερολόγια μέ τσιτάτα έβραιων συγγραφέων άκόμα και μέ ταλμουδικα 

ρητά1 Ή  έφημεριδα Ostdeutsche Morgenpost τής 20 Απριλίου 

1937 άποκαλύπτει κι έκεινη όριομένα φαινόμενα πού τά θεωρεί 

έκπληκτικά μιά έπιθεώρηση στά βιβλιοπωλεία καί στίς βιβλιοθήκες τής 

περιοχής τοϋ Αννόβερου, αποκάλυψε πώς ή κάθαρση δέν είχε γίνει 
σωστά και πώς περίπου 50% τών άπογραφέντων βιβλίων θάπρεπε νά 

είχαν καταστραφεϊ

Τ ά στοιχεία αυτά πρέπει νά κριθοϋν μέ σύνεση ' Αναμφισβήτητα, ή 

κάθαρση στόν τομέα τής λογοτεχνίας καί τής ζωγραφικής συνάντησε 

κάποια αντίσταση Η πώληση τών απαγορευμένων βιβλίων συνεχίστηκε 

στά κρυφά και δημιουργήθηκαν πολλές ιδιωτικές συλλογές μοντέρνων 
πινάκων ' Εδώ ομως ή έλπιδα τής κερδοσκοπίας έπαιξε τόσο μεγάλο 

ρόλο όσο και ή αντίσταση στά διοικητικά μέτρα τών ναζί ’ Από τήν άλλη 

μεριά είχαν μιά τάση νά μεγαλοποιούν τά κρούσματα άπειθαρχιας, 

προκειμένου νά έντεινουν τά συστήματα τοϋ ελέγχου
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Κατά τόν Ιδιο τρόπο σέ ορισμένα έντυπα (όπως στήν Frankfurter 
Zeitung) μπορούσε άκόμα νά βρει κανείς μερικές προσπάθειες γιά μιά 
λογοτεχνική κριτική πού νάναι σχετικά άπομακρυσμένη άπό τά ναζιστικά 

κριτήρια. "Ομ6>ς όλα αύτά δέν άρκοϋν γιά νά μειώσουν τήν έκταση τής 

κυριαρχίας τών ναζί πάνω στόν τύπο καί στήν έκδοτική δραστηριότητα
Τό 1935, ό άρχισυντάκτης τής ναζιστικής έφημερίδας Der Angriff 

Σβάρτς Βάν Μπέρκ, δημοσιεύει ένα έργο μέ τόν τίτλο Die stunde diktiert 

(Αύτό πού ύπαγορεύει ή ώρα. Hanseatische Verlagsanstatt, Hambourg) 
καί στόν πρόλογό του έξηγεϊ πώς άντιλαμβάνεται τό λειτούργημα τού 

δημοσιογράφου μέσα στό Γ ' Ράϊχ ' Αναγνωρίζει μέ κυνισμό πώς δέν 

πρέπει ν' άπέυθύνονται στό μυαλό τοϋ άναγνώστη, νά μήν τόν σπρώ

χνουν στή σκέψη άλλά νά τόν γοητεύουν

Δέν είναι σωστό πώς ό λαός θέλει νά τά ξέρει 6λα Μονάχα οί 

διανοούμενοι είναι περίεργοι 'Οσο γιά τό λαό. αύτός θέλει κάτι τό 
τελείως διαφορετικό: θέλει νά μπορεϊ νά πιστεύει καί νά κυβερνιέται

Στά μέσα τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ 1935 έγινε στό Βερολίνο ένα 

Συνέδριο κριτικής ύπό τήν αιγίδα τοϋ ’ Επιμελητηρίου τής Κουλτούρας 

Ό  Βίλχελμ Βάϊς, πρόεδρος τής Ομοσπονδίας τύπου έκφώνησε ένα 

λόγο όπου τόνισε πώς ήταν άπαραίτητο νά γίνει μιά κριτική τής 
λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής κριτικής έτοι δπως γινόταν μέχρι τότε 

Μιά καί ό δημοσιογράφος ήταν έπιφορτισμένος μ' ένα δημόσιο καθήκον, 

δφειλε νά ένταχτεϊ μέ τό Κράτος καί τή ναζιστική κοσμοθεωρία Στήν 
έφημερίδα Der Westdeutsche Beobachter τής 17ης Δεκεμβρίου 1935 

πού, έκτός άπό δυό φράσεις, άναφέρει άτόφιο τό λόγο τοϋ Βάϊς άλλά μ ’ 

ένα έμμεσο στύλ, διαβάζουμε τά άκόλουθα

Αύτό πού σήμερα είναι άποφαοιστικό, δέν είναι τό άνένα θεατρικό 
έργο θά χαρακτηριστεί καλό ή κακό άπό τήν κριτική Τό άποφαοιστικό 
είναι γιά πιό λόγο γίνεται ένας άγώνας άπό οκηνής Τόσο γιά τή μιά όσο 

καί γιά τήν άλλη πλευρά, τόσο άπό τή μεριά τής τέχνης, όσο και άπό τή 
μεριά τής κριτικής πρέπει νά ισχύει ή άκόλουθη παρατήρηση «' Η άποψη 
τού «ή τέχνη γιά τήν τέχνη» είναι έντελώς άστήριχτη γιά τό έθνικοσοσια- 
λιστικό δόγμα Τόσο ή τέχνη όσο καί ή κριηκή βρίσκονται στήν ύπηρεοία 
ένός άνώτερου ιδανικού, τού ιδανικού τής έθνικής τιμής και μιάς κουλ
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τούρας πραγματικά γερμανικής** Κάνεις δέ Θά μπορούσε νά ισχυριστεί 
πώς στό θέατρο καί στόν κινηματογράφο έχει έπιτευχθεϊ άπόλυτα αύτό 
τό ιδανικό. Άλλά γιά νά τό φτύσουμε, έχουμε άπόλυτη άνάγκη άπό τή 
θετική συμβολή τής κριτικής

' Ο Γ καΐμπελς δέχτηκε στό ύπουργεϊο του τά μέλη τοϋ συνεδρίου 

Τούς έξήγησε πώς ένας κριτικός δέν ήταν βέβαια ένας καλλιτέχνης, 

χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς πρέπει νά βρίσκεται στή διάθεση τών 

έρασιτεχνών και τών άναρμόδιων. Ό  κριτικός έπρεπε νάναι ένας 

σπεσιαλίστας κΓ είναι άδιανόητο, γιά παράδειγμα, γιά ένα μουσικοκριτι- 

κό, νά μήν μπορεϊ νά διαβάσει μιά παρτιτούρα Καί τέλειωσε τό λογίδριό 

του έκφράζοντας τήν εύχή γιά τή δημιουργία μιάς σχέσης άμοιβαίας 
έμπιστοσύνης άνάμεσα στούς καλλιτέχνες καί τούς κριτικούς ένόψει 

τής κοινής εύθύνης τους, άπέναντι σέ μιά μεγάλη, γνήσια γερμανική 

τέχνη

Τ ά λόγια αύτά προανάγγειλαν τή διάταξη τής 27ης Νοεμβρίου 1936, 

πού καταργούσε τόν παλιό τρόπο κριτικής

Στή θέση τής κρίσης του πάνω ο' ένα έργο τέχνης, ό κριτικός 

έπρεπε νά δίνει έναν καλλιτεχνικό άπολογισμό μέ σκοπό νά δώσει στό 

κοινό τή δυνατότητα νά σχηματίσει μόνο του μιά ιδέα γι αύτό πού 

διάβαζε ή έγραφε Πέρα άπ αύτά ένα καινούργιο έπάγγελμα έκανε τήν 

έμφάνισή του τό έπάγγελμα τοΰ καλλιτεχνικού συντάκτη ' Η δουλειά 

του ήταν άπόλυτα υποταγμένη σέ όρισμένους κανονισμούς, και δέν 

μπορούσε κάνεις νά γίνει συντάκτης πριν συμπληρώσει τά τριάντα 

έπειδή μιά κάποια ώριμότητα θεωρούνταν άπαραιτητη γιά όποιον άσχο- 

λιόταν μέ τά καλλιτεχνήματα Στήν πραγματικότητα έδώ έχουμε νά 

κάνουμε μ ένα μέσο άπόλυτου έλέγχου πάνω στήν καλλιτεχνική 

άξιολόγηση και τά καλλιτεχνικά κριτήρια

III ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ 

1 Η Δύναμη δια τής Χαράς

Στίς 27 Νοεμβρίου 1933 ιδρύθηκε η όργανωση. Ή  Δύναμη διά τής 
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Χαράς (Kraft durch Freude). Παρουσιάστηκε σάν ένας συμπληρωματικός 
κλάδος τοϋ ' Εργατικού Μετώπου. ' Ο Δόκτορας Λέυ, διακήρυσσε πώς 
σκοπός του ήταν νά προσφέρει στόν έργάτη τή χαρά καί τήν δμορφη 

γεύση τής ζωής, μέσα στά πλαίσια ένός καθεστώτος πού ήθελε νά δείξει 

τό σοσιαλισμό στήν πράξη. Προσπαθούσαν δηλαδή νά μορφώσουν καί 

συγχρόνως νά διασκεδάσουν τούς έργαζόμενους. ' Η Δύναμη διά τής 

Χαράς περιελάμβανε πάρα πολλές ύπηρεσίες γιά τά ταξίδια καί τίς 

περιηγήσεις, γιά τόν άθλητισμό, γιά τίς καλλιτεχνικές έκδηλώσεις, γιά τή 

βελτίωση τών τόπων έργασίας, γιά τόν έξωραϊσμό τών έργατικών 

συνοικιών καί πόλεων
Τό 1941 μιά προπαγανδιστική μπροσούρα γραμμένη στά γαλλικά 

δίνει έναν άπολογισμό αύτής τής προσπάθειας. Υπογραμμίζει τήν 

«έπαναστατική» γραμμή της, άφοϋ κατόρθωσε νά κάνει προσιτή στούς 

έργαζόμενους τήν καλλιτεχνική καί πολιτιστική κληρονομιά τοϋ γερμανι

κού έθνους. Μ' αύτόν τόν τρόπο συνέβαλλε στήν «συμφιλίωση τών 

τάξεων» γιά τό δφελος τής «έθνικής κοινότητας».

Κατόπιν παραθέτει παραδείγματα αύτής τής δημαγωγίας. ' Η Δύνα

μη διά τής Χαράς, διαθέτει θέατρο σ' δλες τις μεγάλες πόλεις δπου οί 

έργαζόμενοι μπορούν ν* απολαύσουν τά καλύτερα θεάματα μέ τό 

φθηνότερο είσητήριο.

Στή σημερινή Γερμανία τό θέατρο δέν άποτελεϊ προνόμιο τών 
άνθρώπων πού έρχονται στίς παραστάσεις φορώντας τά βραδινά τους. 
Καί ό μαθητευόμενος τεχνίτης, καί ή πιό ταπεινή δακτυλογράφος 
μπορούν νά πληρώσουν τό εισιτήριό τους. Είναι Οτό χέρι τους νά 
διαλέξουν τό κλασικό ρεπερτόριο ή τήν κωμωδία, τή μεγάλη όπερα ή τήν 
όπερέττα, τά συμφωνικά κονσέρτα ή τά ρεσιτάλ. Αύτό πού ισχύει γιά τό 
θέατρο και τή μουσική, ισχύει καί γιά τίς καλές τέχνες.

' Η μπροσούρα αύτή, παραθέτει καί άριθμούς. Βέβαια δέν μπορούν 

νά έπαληθευτοϋν, άλλά παρ' δλα αύτά άποκαλύπτουν μιά πραγματικότη

τα τήν τάση νά δοθεί μιά στρατιωτική δομή σ ' όλόκληρη τή Γ ερμανία, 
διαμέσου ένός συστήματος πολιτιστικών έκδηλώσεων

Μέχρι τό Νοέμβριο τού 1936, τό Γραφείο τών ' Εορταστικών 
Βραδινών, είχε καταγράψει στό ένεργητικό του, 73 000 θεατρικές
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παραστάσεις, πού τίς παρακολούθησαν 33.700.000 θεατές 15.600 
συναυλίες, πού τίς άκουσαν 17 900 000 μουσόφιλοι διάφορες άλλες 
καλλιτεχνικές καί πολιτιστικές έκδηλώσεις πού έφταααν τόν άριθμό τών 
180 000 καί προσέλκυααν 70 έκατομμύρια άνθρώπους και 47 000 
κινηματογραφικές προβολές πού έγιναν στήν έπαρχία, χάρη σέ ειδικά 
αύτοκινητα μέ έγκαταστάοεις όμιλοϋντος κινηματογράφου, προβολές 
πού τις παρακολούθησαν 18.650.000 θεατές Άργότερα οίάριθμοίαύ- 
τοι ξεπεράστηκαν πολύ, ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο τού πολέμου, έπειδή 
τότε ή Δύναμη διά τής Χαράς, διοργανώνει, τακτικά, θεάματα, συναυλίες 
και κάθε είδους έκδηλώσεις γιά τούς γερμανόύς στρατιώτες

2. Οι ύπηρεσιες τού Ρόζενμπεργκ

Όπως έχουμε ήδη άναφέρει, ό "Αλφρεντ Ρόζενμπεργκ, άνέλαβε 

τόν Ιανουάριο τοϋ 1934 μιά έπίοημη άποστολή ’ Ονομάστηκε ' Επιτε

τραμμένος τοϋ Φύρερ στόν έλεγχο τής ιδεολογικής διαμόρφωσης τοϋ 

ναζιστικοϋ κινήματος
Κατά βάθος είχε τήν εύθύνη νά μεριμνά γιά τήν καθαρότητα τοϋ 

δόγματος στό έσωτερικό τής χώρας "Ετοι κατέληξε ν' άναμιχθεϊ σέ 
τομείς πού κανονικά άνήκαν στή δικαιοδοσία τοϋ Γκαϊμπελς, ιδιαίτερα 

όταν άποφάσιζε νά έξετάσει ποιά λογοτεχνικά έργα έναρμονίζονταν ή 

όχι μέ τή ναζιστική ιδεολογία Γιά νά μπορέσει νά φέρε ι σέ πέρας τό έργο 

του, είχε στή διάθεσή του πολλές ύπηρεσιες

- Ενα γραφε'ιο έλέγχου πάνω στίς έκδόσεις (Amt Schrifttumspfle- 
ge), πού οι ζηλωτές τοϋ Ρόζενμπεργκ τό παρουσίαζαν σάν ένα άπό τούς 

τρώτους λογοτεχνικούς τομείς πού ίδρυσαν οι ναζί Τό χρονολογούσαν 

ιπό τό 1932, ήμερομηνία πού ή Λίγκα τοϋ Άγώνα γιά τή γερμανική 

κουλτούρα είχε ήδη ιδρύσει ένα γραφείο έλέγχου στήν Φραγκονία Τό 

γραφείο αύτό αποτελεϊτο άπό ενα «κεντρικό λεκτοράτο» πού έπέβλεπε 

τό σύνολο τών νέων έκδόσεων Τό 1934 ό Ρόζενμπεργκ διέθετε μονάχα 

23 λέκτορες Τό 1938 είχε 400 και τό 1940 πάνω άπό χίλιους 
Εκδόθηκαν πολλά δημοσιεύματα πού άπευθύνονταν σ' όλους τούς 

έπαγγελματιες πού άσχολοϋνταν μέ τό βιβλίο τό Buch and Volk γιά 

τούς βιβλιοπώλες τό Bucherkunde πού ήταν ένα φυλλάδιο μέ πληρο

φορίες γενικής φύσης πάνω στις εκδόσεις τό Kataloge καί τό Dienst 
im Schrifttum
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- Τήν έθνικοσοσιαλιστική πολιτιστική κοινότητα. (National soziali
stische Kulturgememde) πού γεννήθηκε τό 1934 άπό τή συγχώνευση 

τής Λίγκας τοϋ Άγώνα (Kampfbund für deutsche Kultur) καί τής 
Γερμανικής Σκηνής (Deutsche Bühne). ' Η όργάνωση αύτή - χάρη στήν 

όποια ό Ρόζενμπεργκ προσπαθούσε νά έξασκήσει μιά έπιρροή πάνω στίς 

μάζες, μέσα στή ναζιστική Γερμανία, περιορίζοντας τήν έξουσια τού 

Γ καΐμπελς - έβγαζε ειδικά περιοδικά γιά κάθε πολιτιστικό τομέα δπως 
τδ Volkstum und Heimat γιά τά λογοτεχνικά θέματα, τό Deutsche 
Buhnekorrespondenz γιά τό θέατρο καί τό Völkische Kunst γιά τίς 

κάλές τέχνες
- Ένα γενικό έπιτελεϊό (Einsatzstab Rosenberg), πού όνομάστη- 

κε έτσι σέ σχέση μέ τήν πολεμική κατάσταση άφοϋ ιδρύθηκε τό 1939 κι' 
είχε γιά προορισμό τή λεηλασία τών κατεχομένων χωρών. Συγκέντρωναν 

τά καλλιτεχνήματα καί τά βιβλία πού τά έκλεβαν άπό τά μουσεία καί τίς 

βιβλιοθήκες τών χωρών πού καταλαμβάνονταν άπό τά γερμανικά στρα
τεύματα. Μέ βάση αύτά.τά λάφυρα, ό Ρόζενμπεργκ είχε προβλέψει τήν 

ίδρυση ένός ινστιτούτου έρευνών

IV ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1 Ό  διωγμός τής λεγάμενης έκφυλιαμένης τέχνης

' Ο Γκαίρινγκ πού ήταν ένας σωστός συλλέκτης (άγαπούσε προπάν

των τά ζωγραφικά γυμνά) κατάλαβε πρός δφελός του τόλόγο τοϋ Χιτλερ 

κατά τήν ' Ημέρα τής Γερμανικής τέχνης στό Μόναχο τό 1937. Αισθάν- 

θηκε δηλαδή πώς άναφορικά μέ τήν Πρωσοία, έπρεπε ν' άναλάβει 
προσωπικά τή λήψη έκκαθαριστικών μέτρων ένάντια στή μοντέρνα 

τέχνη Αυτό σήμαινε σφετερισμό τών δικαιοδοσιών τοϋ Γκαΐμπελς ' Η 

έφημερίδα Le temps δημοσίευε τό νέο στίς 7 Αύγούστου 1937 κι 

έδειχνε ποιά μορφή πήρε ό διωγμός ένάντια στή λεγόμενη έκφυλισμένη 
τέχΛΐ
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Αναγγέλλεται πώς τό πρόσφατο διάταγμα τοϋ στρατηγού Γκαίρινγκ 
πού έπέβαλε τήν κάθαρση τών μουσείων, προκάλεσε άρκετά έντονες 
συζητήσεις στά άνώτερα κλιμάκια. Μέ τήν ιδιότητά του τού ύπουργού 
τής προπαγάνδας ό κύριος Γκαΐμπελς ισχυρίστηκε πώς ή κάθαρση 
ύπάγεται στή δική του δικαιοδοσία, κ ι' όχι στή δικαιοδοσία τού ύπουργού 
τής Παιδείας κυρίου Ρούστ.

' Ο κύριος Γκαίρινγκ ήταν έτοιμος νά ύποχωρήσει μπροστά σ ' αύτές 
τίς δηλώσεις άλλά ύστερα άπό παρέμβαση τού Φύρερ ό κύριος Ρούστ 
διορίστηκε ύπεύθυνος γιά τήν κάθαρση

Λέγεται πώς ό κύριος Γκαΐμπελς έχει σκοπό νά προχωρήσει τήν 
κάθαρση πολύ μακρύτερα άπ ' ότι προβλέπει τό διάταγμα τού κυρίου 
Γκαίρινγκ. ' Ηθελε νά έξαφανίσει τά έργα τής έκφυλισμένης τέχνης, 
δηλαδή όλη τή μοντέρνα τέχνη, όχι μόνο άπό τά μουσεία, άλλά κι ' άπό τίς 
ιδιωτικές συλλογές δσο μικρές κ ι' άν ήταν

'Αλλωστε ό διωγμός τών έργων τής έκφυλισμένης τέχνης έχει γίνει 
ένας πολιτικός στόχος βασικής σπουδαιότητας ' Η μυστική άστυνομία 
έκανε έπανειλημμένες έρευνες στά καταστήματα τών έμπόρων πινά
κων, καί τρεις άπ' αύτούς άναγκάστηκαν νά κλείσουν τίς γκαλερί τους 
Άλλωστε, όλοι αύτοίοί έμποροι πινάκων είναι Άριοι, μιά κ ι' είναι γνωστό 
πώς τό έμπόριο τών έργων τέχνης έχει άπαγορευτεϊ στούς Εβραίους

Στίς 3 Mdtöu 1938 δημοσιεύτηκε ένας νόμος σύμφωνα μέ τόν όποιο 

τά έργα πού μιά ειδική έπιτροπή θά έκρινε πώς ανήκουν στή λεγάμενη 

όκφυλισμένη τέχνη, θά κατάσχονταν άπό τό Κράτος χωρίς καμιά 

άποζημίωση Θά άπομακρύνονταν Οριστικά άπό κάθε δημόσια ή ιδιωτική 

συλλογή

2 Ένας άπαγορευμένος ζωγράφος

• ο  " Ερνστ Μπάρλαχ πού ύπήρξε θύμα τών ναζιστικών μέτρων μιά και τά 

έργα του θεωρήθηκαν πώς άνήκουν στήν έκφυλισμένη τέχνη, στις 

άνέκδοτες σημειώσεις του που χρονολογούνται άπό τά τέλη ' Ιουλίου 

1937, περιέγραψε τί άκριβώς σήμαινε γιά ένα ζωγράφο αύτή ή καινούρια 

κατάσταση πού ήταν άναγκασμένος νά ύποστεϊ

’ Ο άργός στραγγαλισμός που ύφισταμαι δέν είναι παρά ή άπομιμηση
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αύτοϋ τού άλλου πού είναι ή πραγματική γκαρρότα. Αύτή Ομως ή καλυμ
μένη πραγματικότητα έστω κι άν άποφεύγει τόν εύθύ δρόμο, δέ γίνεται 
λιγότερο θλιβερή -  άπλώς άκολουθεϊ ένα πλάγιο δρόμο. Τό καμουφλάζ 
γίνεται γιά τήν άνεση τοϋ δήμιου ια όχι γιά τήν άνακούφιση τοϋ 
μελλοθανάτου.

Δέ μοϋ δόθηκε καμιά δυνατότητα ν ' άκούσω κάποια διευκρίνιση γιά 
τούς λόγους τής καταδίκης μου, νά δώσω μιά άπάντηση στήνέσφαλμένη 
κατηγορία πώς ή δραστηριότητά μου ύπήρξε ένοχη. Στερήθηκα τό μόνο 
ένδικο μέσο ένάντια σέ κρίσεις πάνω στό έργο μου πού έρμηνεύτηκαν 
άσχημα. Δέν μοϋ έδωσαν καμιά προσοχή όταν τούς έξέθεσα τίς πιό 
βαθιές έσωτερικές μου άνάγκες πού μέ κάνουν νά ζώ καί νά κινούμαι 
σύμφωνα μ ' ένα συγκεκριμένο τρόπο κ ι' άναρωτιέμαι μέ τό δίκιο μου 
γιατί αύτό τό βασικό δικαίωμα πού τό παραχωρούν παντού, τό άρνιοΟνται 
σ ' έναν καλλιτέχνη ένώ τό άναγνωρίζουν σέ όποιοδήποτε άτομο πού 
παραβαίνει τό νόμο, σέ κάθε μαστρωπό, κλέφτη, φονιά ή αισχροκερδή.

3. Ή  μιζέρια τών συγγραφέων

Παρακάτω σάς δίνουμε μερικά άποσπάσματα άπό μιά άναφορά πάνω 
στήν κατάσταση τών έργατών τοϋ πνεύματος έπί Γ ’ Ράϊχ'. Δέν μπορέσα

με νά βρούμε παρά μονάχα τή γαλλική έκδοση κάπως άδέξια άλλωστε 

Πρόκειται γιά μερικές δακτυλογραφημένες σελίδες δίχως ήμερομηνία 
πού μάλλον ουντάχτηκαν τό 1936. Τό κείμενο είναι γραμμένο άπό τή 

σκοπιά τής Γερμανικής ' Ενωσης τών άνθρώπων τών γραμμάτων (S.D.S ) 

καί οί συντάκτες του προσπαθούν συγκεκριμένα νά συνδυάσουν τήν 

ϋπεράσπιση τών ύλικών συμφερόντων μέ μιά πολιτική διαμαρτυρία στ' 
δνομα τών δημοκρατικών άρχών, σύμφωνα μέ μιά στρατηγική ποΟ δείχνει 

νά βασίζεται στό συνεργατισμό Νιώθουμε έκπληξη διαπιστώνοντας πώς 
στό κείμενο ρύτό ή στάση τού συγγραφέα, πού γιά νά κερδίσει τή ζωή του 

προσπαθεί νά δημοσιεύσει τά έργα του στίς ναζιστικές έκδόσεις, 

θεωρείται σάν κάτι τό φυσικό Είναι κΓ αύτό ένα παράδειγμα πού μάς 

δείχνει μέχρι ποιό σημείο έφταναν οί αύταπάτες πολλών έμιγκρέδων 

πάνω στήν άλήθινή φύση τού φασισμού καί στίς δυνατότητες γιά 

άντίσταση ο' αύτή τήν έποχή

'Οταν τό 1933 ή Γενική Ένωση τών Γερμανών Συγγραφέων 
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(R.D.S ), κηρύχτηκε όργάνωση στήν όποια θά ύπάγονταν άναγκασηκά 
όλοι οϊ συγγραφείς τής Γερμανίας. αύτό σήμαινε ήδη, κι' άληθινά, τήν 
ύποδούλωση όλων τών γερμανών συγγραφέων στίς έπιταγές μιάς 
έθνικοσοσιαλιστικής όργάνωσης Παρ ’ όλα αύτά οί συγγραφείς είχαν 
άκόμα τό δικαίωμα νά συγκεντρώνονται σέ όμάδες κ ι' έτσι τούς δινόταν 
ή δυνατότητα νά συμμετέχουν στή ζωή τής όργάνωσης Άλλά ή άλλαγή 
τής όργάνωσης σέ Fachschaft (έπαγγελματική όργάνωση) καί ή ύπαγωγή 
της στό Έπιμελητήριο τής Κουλτούρας τοϋ Γ ' ΡάΙχέπέφεραν όχι μόνο 
μιά άλλαγή στή μορφή τής όργάνωσης άλλά κι ένα περιορισμό τών 
δικαιωμάτων τοϋ συγγραφέα

Πράγματι, πρώτα πρώτα, ή άναδιοργάνωση αύτή έξαφάνισε όλους 
τούς κοινωνικούς θεσμούς πού είχαν καθιερωθεί άπό τήν παλιά όργάνω- 
ση τών συγγραφέων, τή Γερμανική Ένωση τών άνθρώπων τών γραμμά
των καί πού πάνω τους βασιζόταν ή οικονομική ύπόσταση τοϋ συγγρα
φέα Πρακτικά, ό συγγραφέας δέν έχει πώ καμιά νομική κάλυψη Τό 
λεγόμενο νομικό τμήμα τοΰ Λογοτεχνικού Επιμελητηρίου τού Ράιχ 
άποφεύγει τή σχετική πληροφόρηση Σέ περίπτωση διαφορών μέ τούς 
έκδότες ή σέ περίπτωση άρνησης καταβολής όφειλούμενης άμοιβής. 
ό συγγραφέας δέν έχει σήμερα κανένα στήριγμα ένώ άλλοτε τό νομικό 
τμήμα τής Ένωσης ρύθμιζε άμέσως τέτοιου είδους θέματα ' Εκτός άπ' 
αύτό, ή διαβίβαση τών χειρογράφων, ή τοποθέτηση τού κεφαλαίου κι όλοι 
οι έπαγγελματικοί σύμβουλοι πού άλλοτε διευκόλυναν τή ζωή τοϋ 
συγγραφέα, έχουν καταργηθεϊ Αντίθετα, σήμερα ό συγγραφέας 
ύπόκειται σέ κανονισμούς πού παρεμποδίζουν τό έργο του. Έτσι, γιά 
παράδειγμα, ένα διάταγμα τής 2ας Ιουλίου 1936 όρίζει πώς οί συγγρα
φείς δέν μπορούν νά κάνουν έπαγγελματικά ταξίδια στό έξωτερικό παρά 
μονάχα ύστερα άπό άδεια τοΰ λογοτεχνικού Έπιμελητηρίου τοϋ Γ ' Ράιχ 

Γιά 6,τι έχει σχέση μέ τήν οικονομική ένίσχυση, έννοεϊται πώς αύτή 
χορηγείται μόνο στούς έθνικοσοσαλιστές. Τό 1935, δαπανήθηκαν 
500.000 RM γιά τή διάδοση τής έθνικοσοσιαλιστικής λογοτεχνίας. Κάθε 
χρόνο 250 000 RM δίνονται σάν έπιδοτήματα σέ βιβλία μέ έθνικοσοσα- 
λιστικό περιεχόμενο. Τέλος γιά τούς άναξιοπαθόντες συγγραφείς 
μένουν μονάχα 100.000 RM. Άλλά δεδομένου πώς ή βοήθεια αύτή 
δίνεται μόνο στους-έθνικοσοσαλιστές καί πώς τό λογοτεχνικό Επιμελη
τήριο τοϋ Ράιχ άριθμεί 11 000 συγγραφείς, τό ποσό πού άναφέραμε. δέν 
άρκεί παρά γιά ένα περιορισμένο άριθμό προνομιούχων
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Μέ βάση τίς έπίσημες στατιστικές τής κίνησης τού βιβλίου μπορού
με νά ύπολογίσουμε τίς συνηθισμένες άπολαβές ένός συγγραφέα Ή  
μέση κυκλοφορία ένός μυθιστορήματος φτάνει τά 3.000 άντίτυπα. Ή  
άμοιβή τοΰ συγγραφέα δέν ξεπερνά τά 10% τής τιμής πώλησης κάθε 
χαρτόδετου βιβλίου, ποσοστό πού μεταφράζεται σέ 3,35 RM κατά μέσο 
όρο. Συνήθως πουλιούνται 1 500 άντίτυπα στό διάστημα ένός χρόνου 
Έτσι τό έτήσιο εισόδημα ένός συγγραφέα φτάνει μόλις τά 500 RM άνά 

βιβλίο κατά μέσο όρο. Γι ' αύτό ή Deutsche Allgemeine Zeitung βρίσκεται 

στήν άνάγκη νά διαπιστώσει πώς αύτή τή στιγμή, έλάχιστοι συγγραφείς 
στό Γ ' Ράϊχ είναι σέ θέση νά ζοΰν άπό τά βιβλία τους

Γιά όλους αυτούς τούς λόγους πολλοί συγγραφείς δέν γράφουν 
βιβλία παρά μονάχα περιστααακά ένώ στό μεταξύ έξασκούν κάποιο 
πρακτικό έπάγγελμα ή προσπαθούν νά δημοσιεύσουν άρθρα στίς έφη- 
μερίδες. 'Αλλά ό άριθμός τών έφημερίδων καί τών περιοδικών έχει 
έλαττωθεϊ κατά πολύ κι ’ έτσι ή άμοιβή πού μπορεϊ νά κερδίσει κανείς άπό 
μιά σπουδαία έργασία άκόμα καί σέ μιά μεγάλη έφημεριδα, δέν ξεπερνά 
τά 3,5 ή τό πολύ τά 10 RM.

Κατόπιν άκολουθεϊ μιά δήλωση συμπαράστασης πρός τούς φυλακι

σμένους ή καταδιωκόμενους άπό τούς ναζί συγγραφείς καί μιά δήλωση 

διαμαρτυρίας ένάντια στόν άφανισμό μιάς άνεξάρτητης έπιστήμης, στόν 

έξοστρακισμό τών φιλελεύθερων καί ούμανιστικών ιδεών άπό τή λογο

τεχνία καί στήν τοξίνωση τοϋ γερμανικού λαοϋ άπό προπαγανδιστικά 

ρατσιστικά έργα.
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4. Τά λόγια τής νομιμοφροσύνης

I. ΤΟ ΝΕΟ PA I X ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

1. Ένας καθορισμός μέ βάση τό ρατσισμό

Είδαμε προηγουμένως πώς οί ναζί άπόκλεισαν τούς ' Εβραίους άπό 
τή γερμανική πολιτιστική ζωή. Μέσα στά έργα καί στά άρθα τά σχετικά μέ 
τήν ιστορία τής λογοτεχνίας, δικιολόγησαν αύτόν τόν άποκλεισμό μέ 
ειδικά έπιχειρήματα πού είχαν μιά έπκραση έπιστημονικότητας Έτσι 
στήν έπιθεώρηση Neues Volk ένας κάποιος Γκέραρντ Καΐλερ ισχυρίζεται 
πώς ο ί ' Εβραίοι, έπειδή κατάγονται άπό τήν άνατολή καί τή Μικρά ' Ασία. 
έχουν μιά τέτοια στοματική κατασκευή πού δέν μπορούν νά μιλήσουν 
σωστά τά γερμανικά, μέ άποτέλεσμα νά γράφουν πάντα σ ' ένα έβραϊκό 
στύλ, μιά κΓ είναι βιολογικά άνίκανοι νά έκφραστοϋν μ ’ ένα καθαρά 
γερμανικό ύφος Σ ένα βιβλίο του σχετικά μέ τή φημολογούμενη 
κυριαρχία τών ' Εβραίων πάνω στή λογοτεχνική ζωή άπό τό 1918 ώς τό
1933, ό Βίλχελμ Στάπελ, χρησιμοποιεί μιά παρόμοια έπιχειρηματολογια, 
γιά νά έξηγήσει γιά ποιό λόγο πολλοί ’ Εβραίοι έγιναν λογοτεχνικοί 
κριτικοί.

'Ακόμα κ ι' άν ένας έβραϊος χρησιμοποιεί άπό παιδί τή γερμανική 
γλώσσα έκφράζοντας μέσα άπ' αύτήν ύλες του τίς σκέψεις, ή γλώσσα 
αύτή θάναι πάντα ένας ζωντανός όργανισμός πού δέν προέρχεται άπό 
τήν έβραΐκή ούοϊα, τήν έβραΐκή ψυχή καί τή φυσική δομή τού Εβραίου 
ΓΓ αύτό τό λόγο άποτελοϋσε πάντα γι' αύτόν μιά έμμεση μορφή
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έκφρασης καί ποτέ μιά αύθόρμητη άπόρροια τής βαθύτερης ζωής του 
Κατάφερε μ ' έπιτηδειότητα καί Ίσως μάλιστα μέ μεγάλη έπιτηδειότητα, 
νά παρακολουθήσει τούς ρυθμούς καί τό ήχόχρωμα μιύς γλώσσας πού 
είχε ήδη γραφεί πρίν άπ' αύτόν, καί μ ' αύτόν τόν τρόπο νά έξασκήσει κι ’ 
αύτός μιά άμεση έπίδραση πάνω στούς Γερμανούς, άλλά τού ήταν 
άδύνατο νά έκφραστεϊ άνεππήδευτα έπειδή αύτό πού πήγαζε αύθόρμη- 
τα άπό τήν ψυχή του προοέκρουε στήν άδυναμία τών γλωσσικών του 
μέσων Μπορούσε νά έκδηλώσει μονάχα μιά έπίκτητη τελειότητα άντί γιά 
μιά τελειότητα πού νά προέρχεται άπό μιά φυσική άνωτερότητα Μόλις 
προσπαθούσε νά βγάλει άμεσα τίς εικόνες μέσα άπό τήν ψυχή του 
φανερωνόταν μ ' ένανάξιοθρήνητο τρόποήάσχήμεια τής έκφρασής του 
Γι ’ αύτό τό λόγο ό έβραϊος συγγραφέας άναγκάστηκε νά προβληματιστεί 
πάνω στή λογοτεχνία ' Αφιερώθηκε στήν κριτική ττ',ς λογοτεχνίας γιά νά 
μπορέσει νά ξεπεράσει τό πρότυπό του είτε μέ τήν ιδιαίτερη καλαισθησία 
του, είτε μέ έξεζητημένες πνευματικές έκφράσεις Τό άναπόφευκτο 
άποτέλεσμα ήταν πώς,, ό Εβραίος πού καταγινόταν μέ τή γερμανική 
λογοτεχνία, ήταν ένας κρσικός κι' ένας καλλιτέχνης συγχρόνως Ή  
συγχώνευση αύτών τών δυό ιδιοτήτων, τού κρσικοΰ καί τού καλλιτέχνη, 
μάς έδωσε τόν τύπο τοΰ φιλόλογου. Καθώς οί Εβραίοι συγγραφείς δέν 
μπορούσαν νά γίνουν γερμανοί συγγραφείς δπως θά ήθελαν, έγιναν 
φιλόλογοι Καί ό πραγματικός τομέας τοΰ φιλόλογου είναι ή κριτική.

Τό ρεϋμα αύτό πού είχε έμφανιστεϊ πρίν άπό τό Γ" Ράϊχ, καί πού 
στηρίζεται σέ ρατσιστικά κριτήρια, άπό τό 1933 καί μετά, κυριάρχησε σ' 
δλα τά πανεπιστημιακά βιβλία Τ ό 1939, ένας διάσημος καθηγητής σαν τό 
Χάΐντς Κίντερμαν, ύποστηρίζει πώς ή ύπαρξη τοϋ ναζιστικοϋ Κράτους 
προϋποθέτει όπωσδήποτε τήν καθιέρωση νέων άρχών

Πρέπει νά θεωρούμε άξιόλογο μονάχα τό έργο πού έπενεργείπάνω 
σ ’ έκεϊνον στόν όποιον άπευθύνεται (έφόσον είναι -δεκτικός») μετα- 
μορφώνοντάς τον φυσικά ή εισχωρώντας βαθιά μέσα του, δυναμώνοντας 
τή θέλησή του καί προικίζοντάς τον μέ θάρρος. Καί [.. ] σύμφωνα μ ’ 
έναν προσανατολισμό πού δέν άντίκεσαι στήν πεμπτουσία τοΰ λαού 
δπως έκφράζεται μέσα άπό τό σύνολό του, δέν άντίκειται δηλαδή στή 
λαϊκή ούσία
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Μ' έναν άκόμα πιό κατηγορηματικό τρόπο, ό Χέλμουτ Λάνγκεμποΰ- 
χερ θεωρεί σάν βασικό κριτήριο ποιότητας τήν ύποταγή στίς άπαιτήσεις 
τής έθνικής κοινότητας

Ή  άποστολή τού συγγραφέα καθορίζεται άπό τις ζωτικές άνάγκες 
τοΰ λαού του και όπως ό καθένας, ό καλλιτέχνης πρέπει νά ύπηρετεϊ τό 
λαό. Ά νδέν  άνταποκρίνεται σ ' αύτή τήν άπαίτηση, άνάπό τό λογοτεχνι
κό του έργο δέν άπορρέει τίποτα τό έποικοδομητικό γιά τήν έθνική 
κοινότητα, ή λογοτεχνία του δέν έχει κανένα νόημα γιά μάς, δσο τέλεια 
φόρμα κι ’ άν έχει.

Σύμφωνα μέ μιά λιγάκι διαφορετική πορεία, άλλά κατευθυνόμενη 
πρός τούς Ιδιους στόχους, τά έργα τοϋ Γιόσεφ Νάντλερ γνώρισαν μιά 
τεράστια έπιτυχία. "Αλλωστε ό Γ ιόσεφ Νάντλερ, καθηγητής στό Πανεπι
στήμιο τής Βιέννης, είχε έπανασκευάσει τά έγχειρίδιά του πάνω στήν 
ιστορία τής λογοτεχνίας έτσι πού νά προσαρμόζονται στίς περιστάσεις 
Μιά έμπεριστατωμένη μελέτη πάνω στίς παραλλαγές τών κειμένων του, 
θά μάς έπέτρεπε νά κατολάβουμε τίς άλλαγές τών σχέσεων άνάμεσα 
στή γερμανική λογοτεχνία καί στή γερμανική κοινωνία στό διάστημα 1920
- 1945 Εντούτοις ή βασική του μέθοδος έμενε πάντα ή Ίδια, κΓ αύτή 
άκριβώς τόν βοήθησε νά προσαρμοστεί τόσο άνετα στό ναζισμό. ' Η 
μέθοδος αύτή βασίζεται στήν άνάλυση τοϋ συγγραφικού στύλ άνάλογα 
μέ τόν τόπο καταγωγής τοϋ συγγραφέα Γ ιά τόν Νάντλερ τό σώμα τοϋ 
γερμανικού λαού, άποτελεϊται άπό στοιχεία πού καθορίζουν τήν πνευμα
τική του ζωή στήν άνατολή είναι οί άποικοι, στή δύση ή Ρηνανία πού 
συγγενεύει μέ τή Γαλλία στό Βορρά τά πρωτοξαδέλφια τών Αγγλοσα
ξόνων. Όσο γιά τή Γερμανική εύφι/ta, αύτή φανερώθηκε στήν άνατολή, 
ιδιαίτερα στήν Πρωσσία καί Σιλεσία. ’ Αλλά κάθε περιοχή δίνει τά δικά της 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

-  στήν άνατολή έχουμε τούς στοχαστές καί τούς ίδεολόγους 
ποιητές μ' ένα μόνιμο ιστορικό πρόβλημα, τό πρόβλημα τής Πολωνίας.

-  στήν Κάτω-Σαξονία, ένα βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα. Ή  
περιοχή αύτή πού έχει έναν κυρίως άγροτικό πληθυσμό, άναγάγει τά 
πάντα στή φύση καί τήν άγροτική ζωή. ' Απ' τήν άλλη μεριά δημιουργεί 
μιά έντονη αίσθηση τής γερμανικότητας'

-  ή Ρηνανία βρίσκεται κοντά στή Γαλλία, κι' ή ιδιομορφία της
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προέρχεται άπό τίς γαλλικές έπιδράσεις ' Η λογοτεχνία της άντανακλά 
τά δραματικά γεγονότα πού τήν συντάραξαν ' Απώ έκεϊ προέρχεται καί 
ό Στέφαν Γ κεόργκε τόν όποίο ό Νάντλερ θεωρεί προφήτη τοϋ Γ' Ράιχ καί 
πρόδρομο τής ιδέας τοϋ Φύρερ καθώς καί οί Μπίντινγκ, Στράους καί 
Γκμέλιν, πού καταπιάστηκαν προπάντων μέ πολεμικά καί πατριωτικά 
θέματα.

Οί διαφορές αύτές δέν έμποδίζουν καθόλου τήν ύπαρξη μιάς 
ένότητας, πού ό λογοτεχνικός ιστορικός μας σπεύδει ν' άποδειξει

Σ ' όλες τις έποχές ή μεγάλη γερμανική λογοτεχνία στρέφεται γύρω 
άπό τό μυστήριο τοϋ θεού μέσα στόν κόσμο Είναι μιά λογοτεχνία 
άναζητητών τοϋ θεοϋ, ιεροκηρύκων καί άνανεωτών τής πίστης. Τά 
άρχέγονα ένστικτα τοϋ χωρικού, σμίγουν μέσα της τό μυστήριο τής 
φύσης μέ τό μυστήριο τοϋ θεοϋ. Αύτή ή άφοαίωση στό Θεό-Φύαη μέ 
διάφορες παραλλαγές στίς ιδέες, στά αισθήματα, στίς πολιτιστικές 
φόρμες, κυριαρχεί σ ' όλόκληρη τή γερμανική λυρική ποίηση

Τό σημαντικό γιά τόν Νάντλερ καθώς καί γιά τόν Χιτλερ, τόν 
Γ καΐμπελς καί τόν Ρόζενμπεργκ, βρίσκεται στή συμφωνία πού ύπάρχει 
άνάμεσα στή λογοτεχνία καί στά ιδανικά τής έθνικής κοινότητας:

Τά έργα πού στρέφονται ένάντια στίς άναγνωρισμένες άξιες μιάς 
κοινότητας, τά έργα πού τίς άρνοϋνται ή τίς δυσφημούν δέν άποτελούν 
έργα τέχνης γι ’ αύτήν τήν κοινότητα. Δέν ύφίσταται έργο ότανάπ ’ αύτό 
άποκλείονται τά τρία είδη σεβασμού πού καθόρισε ό Γκαίτε; σεβασμός 
γι ’ αύτό πού βρίσκεται πάνω άπό μάς, γύρω άπό μάς καί κάτω άπό μάς 
Κάθε κοινότητα έχει τή λογοτεχνία έκείνη πού τήν άγκαλιάζει ’Εκπαι
δεύω κάποιον στήν κοινότητα σημαίνει τόν έκπαιδεύω στις άξιες πού 
έπιβάλλει αύτή ή κοινότητα, έκπαιδεύω κάποιον στήν τέχνη σημαίνει τόν 
έκπαιδεύω στήν κοινότητα, γιατί δέν μπορεϊ νά ύπάρξει τέχνη έξω άπό 
τήν κοινότητα.

Τό 1939, τά Γαλλογερμανικά Τετράδια δίνοντας μιά σύντομη 
άνάλυση τών καινούριων έργων τής ιστορίας τής λογοτεχνίας, έκθέτουν 
τή μέθοδο τοϋ Νάντλερ διατυπώνοντας μερικές έπκρυλάξεις
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Πάνω στό γερμανικό έδαφος, διακρίνει τίς παλιές φυλές στή δύση 
καί στό νότο και τίς νέες φυλές στό βορρά καί στήν άνατολή. Σύμφωνα μέ 
τή θεωρία του, πού συζητιέται, ή ιστορική άνάπτυξη τής γερμανικής 
λογοτεχνίας καί τοΰ γερμανικού πνεύματος, ύπακούει σ ' αύτή τή 
διάκριση μεταξύ τών φυλών καί τών έθνικών στοιχείων, έτσι πού οί νέες 
φυλές τής άνατολής είναι φορείς τού ρομαντικού ιδεώδους ένώ οί 
παλιές φυλές συνεχίζουν νά καλλιεργούν τό κλασικό ιδεώδες Στό 
σύνολό της ή θέση αύτή είναι πολύ σαφής. Αλλά όταν πρέπει νά 
όροθετήσουμε τίς έποχές καί νά περιλάβουμε σέ μιά όμάδα τούς 
ποιητές έναν-έναν, έρχόμαστε άντιμέτωποιμέ διάφορες δυσκολίες όσο 
πιό πολύ πλησιάζουμε πρός τή σύγχρονη έποχή καί τήν πολυπλοκότητά 
της, τόσο περισσότερο διαφαίνονται οί συνέπειες αύτής τής γεωγραφι
κής διαφοροποίησης.

2 Μιά έπιστροφή στίς άγροτικές άρετές

Στίς ναζιστικές θεωρίες, καί ιδιαίτερα στώ περιβάλλον τοΰ Ρόζενμ
περγκ (μέ τόν Χέλμουτ Λάνγκενμποϋχερ καί τόν "Αρνο Μοϋλοτ) ό 
άγροτικός κόσμος παρουσιάζεται σάν τό ντεμπόζιτο τών ύγιών ζωτικών 
δυνάμεων τοϋ λαού. Σύμφωνα μέ τόν 'Αρνο Μοϋλοτ, οί πολιτιστικές 
άνεπάρκειες προέρχονται άπό τόν άστικό πολιτισμό τής νότιας Γ ερμα
νίας, ένώ ή βόρεια διατήρησε τίς μαρτυρίες μιάς λαϊκής γερμανικής 
κουλτούρας πού έχει μιά άξιοσημείωτη ένότητα Γιά τόν Χέλμουτ 
Λάνγκεμποϋχερ μιά «λαϊκή» λογοτεχνία, προϋποθέτει έξ ' όρισμοϋ τό 
ρίζωμα στή γή

Ή  συνείδηση τού κοινού αίματος, τού κοινού πεπρωμένου καί ή 
άποστολή πού έπιβάλλουν. δημιουργεί στό συγγραφέα μιά έσωτερική 
προδιάθεση πού παίζει πολύ άποφασιστικότερο ρόλο άπό τό ύλικό καί τή 
φόρμα Επειδή μονάχα αύτή ή προδιάθεση μπορεϊ νά έγγυηθεϊ γιά τή 
συγχώνευση τού ύλικού καί τής φόρμας, μέσα σ ' ένα έργο τέχνης, πού, 
έπειδή άποτελεϊ τήν έκφραση τοϋ βαθύτερου είναι τοΰ λαού μας, 
γίνεται άντιληπτό άπό μάς σάν «λαϊκό»

' Ετσι μέσα στίς γερμανικές ιστορίες τής λογοτεχνίας δημιουργεϊται
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ένας κατάλογος τών άριστων δπου οί συγγραφείς τών άγροτικών 
μυθιστορημάτων κατέχουν τά πρωτεία' οί Γκούσταβ Φρένσσεν, Φρήν- 
τριχ Γκρήζε, ' Εμιλ Στράους γιά τήν παλιά γενιά, καί οί 'Αλμπερτ Μπά- 
ουερ, Χάϊνριχ Έκμαν, Κάρλ Χάϊνριχ Βάγγερλ γιά τήν πιά νέα ' Η ζωγρα
φική ύποτάχτηκε έπισης σ' αύτή τήν ά ναφορά στό χωριάτικο κόσμο, και ό 
Χάνς Τόμα προβλήθηκε σάν πρότυπο, χάρη στόν τοπικισμό του. Τόν Ια
νουάριο του 1936, τά Γαλλογερμανικά Τετράδια γράφουν

Ό  Χάνς Τόμα, συγκεντρώνει δλες τίς άρετές τοϋ πρότυπου 
ζωγράφου τοϋ Γ' Ράϊχ. Γιός χωρικού, μεγάλος θαυμαστής τής φύσης, 
βαθιά προσηλωμένος στή γενέθλια γή, περιφρονημένος άπό τούς 
σνόμπ, δεμένος διαμέσου τού έργου του, μέ τό λαό.... ένός έργου πού 
περιλαμβάνει ώς καί τίς εικονογραφήσεις πού έκανε σέ ήμερολόγια γιά 
χωρικούς καί τεχνίτες —, δέν θέλησε ποτέ τήν τέχνη γιά τήν τέχνη καί 
κάτω άπό τό πινέλλο του κάθε τοπίο (καί πόσα δέν έφτιαξε!), κάθε παιδί, 
κάθε δέντρο, κάθε ζώο γίνεται ένα σύμβολο, ένα αίνιγμα, μιά άπεικόνιση 
τής ζωής πέρα άπό τό χρόνο.

II Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΟΣΣΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ

1. Ό  λόγος τού Χίτλερ σάν όργανο γοητείας

Οί ναζί έβλεπαν στή γλώσσα, τήν πηγή μιάς μαζικής δύναμης 
'Οταν κανείς ξέρει νά τήν χρησιμοποιεί σωστά, κατακτά τόν άκροατή 
του. Μέ τήν εύκαιρία τών γενεθλίων τοϋ Φύρερ, ό Χάνς Γιόστ, σ ' feva 
λόγο του πού δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα Münchner Neueste Nach
richten, τής 20ής ’ Απριλίου 1937, περιγράφει τό ταλέντο τοϋ Χίτλερ μέ 
τά άκόλουθα λόγια

Οί κύκλοι πού είναι ξένοι πρός τή βαθύτερη ουσία τού Γζρμανοΰ, κι' 
άποτελούν αύτό πού άποκαλούμε παγκόσμια γνώμη, συνηθίζουν πολύ νά 
γελοιογραφοϋν τόν 'Αδόλφο Χίτλερ, άποδίνοντάς του τά χαρακτηριστι
κά ένός τυράννου, μόνο καί μόνο έπειδή δέν καταλαβαίνουν τή γλώσσα,
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τήν έκφορά τοΰ λόγου, τήν προφητική δύναμη αύτοΰ τοΰ άνθρώπου, ο ’ 
όλο τους τό βάθος, ο ' όλα τους τά κίνητρα, ο ' <3λο τους τό δίκιο —μόνο 
καί μόνο έπειδή είναι άνίκανοι νά καταλάβουν τά γερμανικά. Ό  'Αδόλ
φος Χίτλερ μιλάει γερμανικά καί μόνο γερμανικά. Είναι ένας μάστορας 
τών γερμανικών καί γι ’ αύτό τό λόγο είναι ό Φύρερ όχι μονάχα όλων τών 
Γερμανών, άλλά καί κάθε τιτόΓερμανικό γοητεύεται καί κυριαρχείται άπ' 
αύτόν Χάρη σ' αύτή τή δύναμη, οί Γερμανοί πού άλλοτε έδειχναν 
κεντρόφυγες τάσεις, κατάφεραν νά φτάσουν σέ μιά ένότητα, σ ’ ένα νέο 
δυναμικό πεδίο. Ό  κόΟμος θ ' άναγκαστεϊ νά άσχοληθεϊ μέ τίς ιδέες 
αύτοΰ τοΰ Γερμανού, όπως άναγκάστηκε νά τό κάνει καί στήν περίπτωση 
τοΰ Λούθηρου, αύτοΰ τοΰ αιώνιου Γερμανοϋ ' Ο Χίτλερ δέν διεκδικεί 
σάν μιά άξεστη καί έπιθετική δύναμη, ό Χίτλερ δέν κάνει προπαγάνδα, όχι 
δέν άποβλέπει στά συμφέροντα πού προέρχονται άπό τήν πολιτική 
έξουσϊα, οί άπαιτήσεις του είναι άπλά οί άπαπήσεις τής γερμανικής 
συνείδησης, άναφέρονται σέ μιά πολιτιστική πολιτική. Μιλάει γερμανικά, 
άποκλειστικά γερμανικά, δηλαδή μιλάει άποκλειστικά στούς Γερμανούς 
όλου τοΰ κόσμου 'Αλλά τό κάνει άμείλικτα, — μιλάει σ ’ όλους τούς 
Γερμανούς ' Η γλώσσα του είναι τό πιό άνήκουστο κάλεσμα πού άκουοε 
ποτέ ό κόσμος άπό ένα Γερμανό.

2 Στά μύχια τοΰ λαού

' Η μαγική δύναμη τής γλώσσας είναι έπίσης παρούσα μέσα στή 
λεγόμενη γνήσια γερμανική λογοτεχνία Αύτό άκρι$ώς προσπαθεί νά 
ύποβάλλει ό "Αρνο Μοϋλοτ, δείχνοντας πώς ένα κλειστό κύκλωμα δπου 
άναγράφονται σχέσεις αιτίου καί αίτιατοϋ, άναπόφευκτα διαμορφώνει 
τή λογοτεχνική άξιολόγηση

Ό  γερμανός συγγραφέας ξαναστρέφεται πρός τό λαό του. Κι' 
αύτό πού κερδίζει άπό τή χάρη τής ύποδοχής του, τοΰ τό άνταποδίδει 
κάτω άπό τή γερμανική, λαϊκή όψη τοΰ κόσμου καί τοΰ θεοΰ Καί ό λαός 
άναγνωρϊζει τόν έαυτό του μέαα στή λογοτεχνία του Ή  λογοτεχνία 
γίνεται ζωτική δύναμη ή γλώσσα της γεννημένη μέοα άπό τήν κοινότητα, 
δημιουργεί μιά νέα κοινότητα Ό  κύκλος κλείνει άπό τήν ύποδοχή 
γεννιέται ή άποκάλυψη, άπό τήν άποκάλυψη τό κάλεσμα κι ’ άπό τό 
κάλεσμα ή δράση.

- 2 3 0 -



Μέσα στά Γαλλογερμανικά Τετράδα τοϋ Ιανουαριου τοϋ 1937, ό 
Φρίτς βάν Μπρίσσεν κάνει τήν Ιδια παρατήρηση ξεκινώντας άπό τό 
συγκεκριμένο παράδειγμα τοϋ ' Εμίλ Στράους καί τή χρήση τής διαλέ
κτου άπ' αύτόν Γ ράψει σχετικά μέ τό έργο του-

Άπλωσε ρς ρίζες του μέχρι τίς ζωντανές πηγές τής Χοϊκής ψυχής 
δπου βρήκε τά παραμύθια καί τούς θρύλους, τούς ήρωες καί τούς 
άγιους, μέχρι μέσα στό γερμανικό χωράφι, μέσα στό γενέθλιο τόπο, μέσα 
στή γλώσσα πού είναι γέννημα αύτοΰ τοϋ τόπου. Ή  διάλεκτος καίπρώτ' 
άπ' δλα ή Άλαμανική διάλεκτος δέν άποτελεϊ γιά τόν 'Εμίλ Στράους, 
ένα άμεσο μέσο έκφρασης, πού μεταφράζει τίς σκέψεις καί τά λόνια τών 
ήρώων του. ' Η διάλεκτος κατέχει μιά πολύ άνώτερη θέση μέσα στό έργο 
του, άποτελεϊ τό βάθος, τή ζωντανή άτμόσφαιρα, τή μόνιμη συνοδεία αύ- 
τοϋ τοϋ έργου. Οί τραχιές λέξεις, οί χωριάτικες έκφρόσεις καί ή χωριάτι
κη σημασειολογία ένσωματώθηκαν άρμονικά μέσα στή γλώσσα του

Στό πορτραϊτο τοϋ Χίτλερ δπως τό σκιαγραφεί ό Γ καϊμπελς τό 1937 
στά γενέθλια τοϋ Φύρερ, ό δικτάτορας παρουσιάζεται σάν ένσάρκωση 
τής λαϊκής συνείδησης μέχρι καί στή γλώσσα της:

'Υπάρχουν άνθρωποι πού ό λαός τούς σέβεται, κ ι' άλλοι πού τούς 
τιμά. Άλλά ήμεγαλύτερη εύτυχία γιά ένανήγέτη είναι ή άγάπη τού λαού 
του. Καί ή μεγαλύτερη δόξα συνίσταται στήν ένωση μέ τόν λαό του, μιά 
ένωση πού ε/νρι τόσο άδελφική, ώστε μπορεϊ σ ' όποαδήποτε περίπτωση 
νά μιλάει στό λαό έν όνόματι τοϋ Ιδιου τοΰ λαοΰ. Αύτή είναι ή περίπτωση 
τοϋ Φύρερ. Πράγματι είναι ό φορέας τής γερμανικής έθνικής θέλησης. 
Μέσα άπό τή φωνή του άκούγεται ή φωνή τοΰ γερμανικού λαού.

Ill ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΝΟΥ

1 Ή  άποθέωση τών ύγιών καί δυνατών ήρώων

' Ο Χίτλερ έπέμενε στό γεγονός πώς ό έθνικοσοσιαλισμός έχει μιά 
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ήρωϊκή κοσμοθεωρία. Στήν έθνική κοινότητα έπρεπε νά έπιβληθεϊ ένα 
πνεύμα θυσίας πού θά φτάνει μέχρι τώ θάνατο. Σύμφωνα μ' αύτή τήν 
προοπτική ώ ήρωϊσμός φτάνει στά άπάγειώ του μέσα στή μάχη καί τών 
πόλεμο Οί συγγραφείς έπρεπε νά γίνουν «στρατιώτες» δπως έχουμε 
ήδη άναφέρει μέσα στό δοκίμιό μας. 'Οσο γιά τούς ναζί ή φυσική τους 
άποστολή, έκείνη πού δικαίωνε τήν ένταξή τους στό κόμμα, ήταν νάναι 
«μαχητές».

Σ ' ένα «Πανόραμα τής σύγχρονης Γερμανιας», (Παρίσι, 1941) πού ώ 
συγγραφέας του Κλώντ Γκραντέ, έξυμνεί τώ ναζισμώ, ώρίζεται ξεκάθαρα 
ώ νέος λογο,τεχνικός «ρεαλισμός» τοϋ Γ ' Ράιχ. Πρώτα πρώτα δέν τίθεται 
πιά θέμα μιάς αύτόνομης τέχνης

Καί ή τέχνη πρέπει μέ τόν τρόπο της νά έξυπηρετει τήν κοινωνική 
υπόθεση, έχοντας γιά ήθική της έπιδίωξη τή διαμόρφωση τού λαού, πού 
πρέπει νά τόν βοηθά νά συνειδητοποιήσει τόν Ιδιο τόν έαυτό του, τή 
φύση του, τή φυλή του.

Κι' έπειτα, στούς άναγνώστες πρέπει νά προβάλλεται σάν πρότυπο 
ένας θετικός τύπος ήρωα:

' Ο ήρωας, στήν τέχνη, δέν είναι πιά τό προβληματικό και βασανισμέ
νο άτομο πού κάνα τόν άπολογισμό τών συμφορών του, είναι ό δυνατός 
καί ύγιής άνθρωπος πού διαδηλώνει τις νίκες ή τις ήττες του, άλλά 
πάντα μέσα σ ’ ένα ήρωϊκό πνεύμα.

2. Αίμα καί γή

Ένα ώλώκληρο λογοτεχνικώ ρεϋμα κήρυξε τή «βόρεια άναγέννη- 
ση». Οί σπουδαιότεροι έκπρόσωποί του ήταν ό Χάνς Φρήντριχ Μπλούνκ, 
ό Μόριτς Γιάν καί ό Βίλ Φέσπερ.' Ο τελευταίος άναπτύσσει τό θέμα ένός 
ιστορικού μυθιστορήματός του μέ τά άκόλουθα λόγια:

Τό αίμα κατεβαίνει σάν ένας πανίσχυρος ποταμός, άπό τούς πιό 
πανάρχαιους χρόνους ώς έμάς Κ ι' έτσι έμεϊς ύπάρχουμε μέσα στίς πιό 
άπομακρυσμένες προγονικές γενιές μας κ ι' έκεϊνες ζούνε αύτή τή 
στιγμή μέσα μας Απ' αύτές προερχόμαστε καί τό δικό τους αίμα κυλάει
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στίς φλέβες μας Ούτε κι' αύτό δέν άποτελεϊ ιδιοκτησία μας. Είμαστε 
μονάχα ή κοίτη τού ποταμού δπου τό αιώνιο αίμα κυλάει θρασομανώντας, 
τό (ΰμα τών πατέρων μας, τό αίμα τών παιδιών μας καί τών έγγονών μας 
καί τών πιό μακρινών μας άπογόνων Γι ' αύτό δταν όνειρευόμαστε τό 
μέλλον άνατρέχουμε μέ τόση εύχαριστηση στό παρελθόν Σ ' αύτές τις 
δυό περιπτώσεις βρισκόμαστε μέσα στό στοιχείο μας κι' δχι μονάχα μέσα 
στή σύντομη έπικαιρότητα τοϋ παρόντος ~Οταν τιμούμε τούς πατέρες 
μας, στήν πραγματικότητα στήνουμε τ ' αύτί μας στίς συγκεχυμένες 
φωνές χοϋ Ιδιου μας τού αίματος καί διαισθανόμαστε μέ συγκίνηση λίγο 
άπό τό μυστήριο τοϋ άνθρώπου καί τό μυστήριο τής ζωής

3. Καί μιά έργατική λογοτεχνία

Στίς άρχές τοϋ αιώνα στή Γερμανία άναπτύχτηκε μιά κοινωνικού 
περιεχομένου λογοτεχνία. Τίς περισσότερες όμως φορές γραφόταν άπό 
διανοούμενους πού άνήκαν στήν άστική ή μικροαστική τάξη. Πάνω στά 
'ίχνη αύτής τής λογοτεχνίας καί λίγο-πολύ έμπνεόμενη άπό τό σοσιαλο- 
δημοκρατισμό, γεννιέται μιά έργατική ποίηση, μέ κυριότερους έκπρο- 
σώπους τόν Χάϊνριχ Λέρς καί τόν Κάρλ Μπραΐγκερ. ’ Επίσης ό Χέρμαν 
Κλαούντιους πού ήταν δάσκαλος κ ι' όχι έργάτης σάν τούς δύο προηγού
μενους άνήκει σ' αύτό τό ρεϋμα παρ' όλο πού μερικές φορές στά 
ποιήματά του διακρίνουμε έναν τόνο νεορομαντισμού. Αυτοί οί συγγρα
φείς οί έπονομαζόμενοι έργάτες, ύπέστηααν στήν πλειοψηφία τους, 
τόσο οί "ίδιοι όρο καί τό έργο τους, τίς συνέπειες τής πολιτικής τοϋ 
γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος Δηλαδή, μέ τόν Α' Παγκό
σμιο Πόλεμο, τά ποιήματά τους έγιναν σοβινιστικά ή καθαρά ιμπεριαλι
στικά κι' ύστερα άπό τό 1933 οί συγγραφείς αύτοί, άφοΰ πέρααανάπό μιά 
πολύ άκαθόριστη κοινωνική ιδεολογία πού δέν στηριζόταν καθόλου στήν 
πάλη τών τάξεων, κατέληξαν στήν άνοιχτή ή κρυφή συνεργασία μέ τό 
ναζισμό Ένα μεγάλο μέρος άπό τά κείμενά τους, στό μέτρο πού 
παρέμεναν πολιτικά άκαθόριστα, χρησιμοποιήθηκε άπό τούς ναζί γιά νά 
προσφέρει μιά κοινωνική έγγύηση στό Γ' Ράιχ. Δημοσιεύτηκαν σέ 
πολυάριθμες άνθολογίες καί ό Κάρλ Μπραΐγκερ πού γιά λίγο διάστημα 
είχε κλειστεί στό στρατόπεδο ουγκεντρώσεως τοϋ Νταχάου έτυχε ν' 
άκούσει έκεΐ τά ποιήματά του νά τραγουδιώνται άπό τό ναζιστικό 
ραδιόφωνο1
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Τό 1936 τά Γαλλογερμανικά Τετράδια άφιερώνουν μιά νεκρολογία 
στόν Χάϊνριχ Λέρς δπου τόν έντάσσουν στό σύνολο αύτής τής έργατικής 
ποίησης

Οι πνευματικές δυνάμεις τοϋ έργαζόμενου γερμανικού πληθυσμού, 
βρήκαν τήν πιό σωστή καί τήν πιό ώραϊα τους έκφραση μέσα στήν 
έργατική λυρική ποίηση. Ή  ποίηση αύτή πού είναι σχεδόν άγνωστα στή 
Γαλλία, παρ' όλο πού είναι πολύ πιό σπουδαία άπό τίς λογοτεχνικές 
έξάροεις όριομένων λογοτεχνών πού νομίζουν πώς έκπροσωποΰν τούς 
έργάτες, μαρτυρά έναν έσωτερικό άνθρώπινο πλούτο πού τιμά τόσο τίς 
συστατικές δυνάμεις τής έργατιάς όσο καί τήν νέα θέληση τής 
γερμανικής ποίησης

Ύστερα άπό τόσα χρόνια λογοτεχνικής έκζήτησης, οϊ στοιχειακές 
δυνάμεις τής ψυχής βρήκαν μιά καινούρια έκφραση μέσα στήν έργατική 
ποίηση Αύτό είναι τό αιώνιο θαύμα τής τόσο ποικιλόμορφης κουλτούρας 
μας: νάναι γεμάτη άπό δημιουργικές δυνάμεις, άκριβώς τή στιγμή πού 
μοιάζει ν ' αύτοκαταστρέφεται!

Πέρα άπό κάθε μανιερισμό, οϊ έργατικοί ποιητές σφυρηλατημένοι 
άπό τόν πόλεμο καί άπαυδησμένοι άπό τό νοσηρό άστικό πολπιαμό, 
όρθώθηκαν ένάντια οέ κάθε μηχανοποίηση κι' έγιναν οί κήρυκες 
καινούριων ζωτικών άξιών.
Μ ' αύτή τή σχεδόν θρησκευτική άγνότητα καί μέ τή σοβαρότητα τών 
άντιλήψεών τους έδωσαν μ ιάν άνέλπιστη όρμή στή γερμανική ποίηση.

Άνάμεσά τους ό άείμνηστος Χάϊνριχ Λέρς, ήταν ένας άπό τούς 
καλύτερους πού άποτελούσαν τήν περηφάνεια τής Γερμανίας.

Τό 1937, στά ίδια Γαλλογερμανικά Τετράδια ό Κάρλ Χάιντς Μπρέμερ 
κάνει μιά μελέτη πάνω στόν "Αουγκουστ Βίννιγκ, άπ' δπου σάς δίνουμε 
τις άκόλουθες γραμμές.

Παρ' όλο πού γιά πολύν καιρό άνήκε στή σοσιαλδημοκρατία, 
μπορούμε νά πούμε πώς ύπήρξε έθνικοσοσιαλιστής πρίν άπό τόν όρο 
Στό Βίννιγκ ό βιωμένος έθνικοσοσιαλιαμός είναι πρώτα άπ' όλα μιά 
σύνθεση τής γερμανικής ψυχής καί μιά φόρμουλα ζωής Έπειδή οί 
λεπτομέρειες ένός αύστηροΰ προγράμματος δέν άφορούν καθόλου τόν 
έθνικοσοσιαλιομό πού ξεχειλίζει έξω άπό τά πλαίσια ένός στενού 
δογματισμού
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Ή  πορεία αύτή, πορεία ένός γερμανοΰ δουλευτή, πού είδε νά 
προβάλει ή αύγή τού σοσιαλιστικού κινήματος, έγινε ένα άπό τά ήγετικά 
μυαλά τής έργατικής όργάνωσης καί πού ύστερα άπ& τή μεγάλη 
κατάρρευση τού παλιού Ιδανικού, άποστράφηκε άπογοητευμένος τήν 
πολιτική καί ξαναγύρισε στις πηγές τής γενέθλιας yrJc του γιά νά 
συνεχίσει μόνος του τό δρόμο τοϋ καθήκοντος και τού άγώνα γιά μιά 
καινούργια κοινότητα -  όλα αύτά ξεπερνώντας καί τήν προσωπικότητα 
τοϋ ίδιου τοϋ Βίννιγκ έχουν μιά πολύ μεγαλύτερη διάσταση ' Ο δρόμος 
τοϋ ποιητή δφν είναι πιά ό δρόμος ένός μοναχικού γερμανοΰ έργάτη, 
άλλά ό δύσκολος δρόμος δλων τών έργατών σ ' αύτή τήν κρίσιμη χρονική 
καμπή. Είναι ό καθρέφτης τών έσωτερικών μας άγώνων, τών συνειδησια
κών μας προβλημάτων, τής γερμανικής μας ψυχής, πού ή άφθαρτη πίστη 
καί οί ζωντανές της δυνάμεις παρουσιάζονται άκριβώς τήν ώρα τής 
άπόγνωσης. Μέσα άπό τήν προσωπικότητα τοΰ Βίννιγκ, παρακολουθού
με τήν πορεία τής έσωτερικής διαμόρφωσης τής κοινότητας τοϋ 
γερμανικού λαού στό διάστημα τών χρόνων πού ύπήρξαν άποφασιστικοί 
γιά τήν τύχη τής Γερμανίας. Γι ' αύτό καί τά βιβλία του παρουσιάζουν γιά 
μάς ένα μεγάλο ένδιαφέρον. Μάς βοηθούν νά αύτοανακαλυφτοΰμε καί 
μάς δείχνουν τό δρόμο πού πρέπει νά άκολουθήσουμε

4 Ένα θέατρο πού βοηθά στήν ύποδούλωση.

Οί ναζί έκαναν τό θέατρο ένα χώρο πολιτικής έπικοινωνίας. Είτε 
πρόκειται γιά ένα στρατευμένο δημεγερτικό θέατρο, είτε γιά ένα λαϊκό 
θέαμα, ή γιά διασκεδαστικά έργα, πάντα λαβαϊνεται ύπόψη τό ήθικό 
όφελος ύπέρ τής έθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας. Γιά παράδειγμα, 
όμολογούν μέ κυνισμό, πώς τό θέατρο στό στρατό άποτρλεΐ μιά 
άπαραίτητη ξεκούραση, έτσι πού οί στρατιώτες νά ξεχνούν τίς δυστυχίες 
τοϋ μετώπου καί νά άνακτούν τίς δυνάμεις πού θά τούς έπιτρέψουν νά 
ξεκινήσουν χαρούμενα γιά τή μάχη Ό  πόλεμος, όπως παρατηρούν 
σοβαρά όρισμένοι ναζί κριτικοί, κατά κάποιο τρόπο ύπήρξε ένα διεγερτι
κό γιά τή θεατρική δημιουργία, ιδιαίτερα γιά τήν κωμωδία έπειδή οί 
στρατιώτες νιώθουν άπό χιούμορ!..

Στό ύπαίθριο λαϊκό θέατρο πού όνομάστηκε Thingspiel, έγινε μ' 
έπιτυχία αύτή ή έπικοινωνία. Τό 1934 στό Λαϊκό Παρατηρητή τής 20ης
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Ιουλίου ό δραματουργός Ρίχαρντ Όυρινγκερ διατυπώνει τις βασικές 
άρχές αύτοϋ τοϋ θεάτρου.
-  ένα θέατρο πού δέν καταφεύγει σέ νύμφες, νεράιδες και δρυάδες, 
δπως γίνεται συνήθως στά ύπαίθρια θεάματα άλλά ένα θέατρο δπου 
παρεμβάλλεται ό ίδιος ό λαός. Δέν έχουμε πιά τήν έπΐκληση τοϋ 
θρυλικού παρελθόντος άλλά τήν καθημερινότητα πού γίνεται θρύλος 
Δέν έχουμε πιά μυθολογικά θέματα άλλά τά σύγχρονα προβλήματα πού 
γίνονται μύθοι
-  ηθοποιούς άνώνυμους, ή δόξα άνήκει μονάχα στό λαό
-  εικόνες θυσίας, ό λαός τήν τιμά κι άπ' αύτό γεννιέται μιά καινούρια 
πνευματικότητα
-  δχι τέχνη, άλλά μιά λατρευτική τελετή σέ μέρη καθαγιασμένα 
(ιστορικές τοποθεσίες)

Τό 1933 ό 'Οττο Λάουμπινγκερ άνάγγειλε πώς έπρόκειτο νά 
δήμιουργηθοΰν τετρακόσια θέατρα αύτοϋ τοϋ είδους Αλλά τό 1935 οί 
άρχές διευκρίνισαν πώς μονάχα 25 θέατρα ήταν ύπό κατασκευή. Ό  
παλιός έξπρεσσιονιστής Κούρτ Χέύνικε γνώρισε κάποια έπιτυχία στή 
Χαίδελβέργη, μ' ένα έργο του, τό «Der Weg ms Reich »(Ό  δρόμος πού 
όδηγεϊ στό Ράϊχ), πού χαιρετήθηκε σάν έργο πολιτικού διδακτισμοϋ 
' Αλλά ύπήρξαν πολυάριθμες άποτυχίες ' Η τελευταία άξιόλογη προσπά
θεια αύτοϋ τού τύπου έγινε κατά τούς ' Ολυμπιακούς ' Αγώνες τοϋ 1936 
μέ τήν Ιδρυση τής Σκηνής Ντήτριχ Έκαρτ (Die Dietrich-Eckart BUhne) 
στό Βερολίνο. Εγκαινιάστηκε μ' ένα έργο τοϋ Έμπερχαρντ Βόλφγ- 
κανγκ Μαίλλερ. Κάθε ένίσχυση πού πρόσφερε τό 1934 ό Γ καΐμπελς σ ' 
αύτό τό είδος τοϋ θεάτρου (είχε μάλιστα συγκεντρώσει καί καμιά 
σαρανταριά συγγραφείς γιά νά φτιάξουν τό σχετικό ρεπερτόριο) καταρ- 
γήθηκε όριστικά τό 1937

Σ' ένα έργο πού έκδόθηκε μέσα στόν πόλεμο, ένας Γάλλος 
καθηγητής πανεπιστημίου ό 'Ερνεστ Κλάϊν, πού είχε τήν εύκαιρία νά 
μελετήσει τή ναζιστική Γ ερμανία κατά τή διάρκεια τής αιχμαλωσίας του, 
(Ή  ψυχή καί τά πρόσωπα τής Γερμανίας, Ozanne et Cie. Καέν 1943), 
άφιερώνει ένα μικρό κεφάλαιο στή λογοτεχνία καί στίς τέχνες ' Η έπι- 
δίωξη τής άντικειμενικδτητας δπως δείχνει καί τό παρακάτω άπόσπασμα 
πού άναφέρεται στό θέατρο, μπορεϊ εύκολα νά καταλήξει στήν άπο- 
λογητική·
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Ά ν καί υπάρχουν λίγα άξιόλογα καινούρια έργα, πρέπει ν·’ ά- 
ναγνωρίσουμε πώς ή σκηνοθεσία έχει γνωρίσει μιά ιδιαίτερη λάμψη 
καί πώς τά θεάματα τοϋ Μονάχου, τοϋ Βερολίνου, τής Φρανκφούρτης 
καί τής Λειψίας, καθώς καί οί παραστάσεις τού Μπαϋρόυτ είναι πολύ 
ύψηλοΰ έπιπέδου Πρέπει νά ύπογραμμιστείμιά ένδιαιρέρουσα προσπά
θεια γιά άνανέωση τής δραματικής τέχνης πού έπιχειρείται άπό τά 
πολυάριθμα υπαίθρια θέατρα Γιά παράδειγμα, στή Φρανκφούρτη -  πάνω 
στό -  Μαϊν ή ύπέροχη πρόσοψη τοϋ Δημαρχείου -  Römer -  χρησιμεύει 
γιά φυσικό σκηνικό σέ έργα δπως ό Έγκμοντ τοΰ Γκαίτε Ή  μεγάλη 
κίνηση τοΰ πλήθους, οί λεπτές έναλλαγές τώννυχτερινών σκοταδιώνκαι 
τών προβολέων δίνουν στά θεάματα ένα μεγαλείο καί μιά συγκινητική 
δύναμη πού είναι πραγματικά άσυνήθιστα. Είναι σίγουρο πώς χάρη στή 
γερμανική, θεατρική τεχνολογία, τό άνέβασμα καί ή σκηνοθεσία τών 
έργων γνώρισαν μιά μεγάλη καλλιτεχνική άνανέωση.

IV ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1 Ύμνοι πρός τόν Φύρερ

Πολλοί συγγραφείς, μέλη τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος ή όχι, ύμνη
σαν μέ τούς στίχους τους τών Χίτλερ. Περισσότερο άπό μιά πολιτική 
ποίηση, έδώ έχουμε νά κάνουμε μέ μιά θρησκευτική ποίηση Ό  
Φύρερ έξομοιώνεται μ' ένα καινούριο Χριστό ή καί μέ τόν ίδιο τό Θεό 
Στήν περίπτωση τουλάχιστον πού δέν έπικαλοϋνται τή βοήθεια τοϋ θεοϋ 
ϋπέρ τοϋ Φύρερ, δπως κάνει ό Χέρμαν Κλαούντιους

Κύριε/συμπαραστάσου στό Φύρερ/έτσι πού τό έργο του νά γίνει 
δικό Σου/έτσι πού τό έργο Σου νά γίνει δικό του/Κύριε/συμπαραστά- 
σου στό Φύρερ1

Κύριε/συμπαραστάσου σέ όλους έμάς/’Ετσι πού τό έργο του νά 
γίνει δικό μας/Έτσι πού τό έργο μας νά γίνει δικό του/Κύριε/συμ- 
παραστάσου σέ όλους έμάς1
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' Ο Χάϊνριχ "Ανακερ πού ύπήρξε έξαιρετικά παραγωγικός άνα- 
φορικά μ' αύτοϋ τοϋ είδους τά έγκώμια ύμνεϊ άπό τήν πλευρά του τό 
μεγαλείο τοϋ έπιτελούμενου έργου.

Τό έργο σου όρθώνεται δπως ύψώνονται οί μητροπόλεις'/φτιαγμένο 
γιά μιά γερμανική αίωνιότητα/θά μεταφέρει τή γνώση τούτης τής 
έποχής/μέχρι τούς άπογόνους τών άπογόνων μας.

Όσο γιά τόν Βόλφραμ Μπροκμάϊγιερ. ταπεινώνει στά πόδια τοϋ 
φύρερ έναν όλόκληρο λαό.

Είμαστε δλοι μαζί μέ τόν άντρα/πού ξανάπλασε τή Γερμανία/ 
μάς κάλεσε, έμεϊς προχωρήσαμε,/κι αύτό πού φαινόταν άδιανόητο 
άρχισε νά πραγματοποιείται:/Ένας λαός ξεσηκώθηκε στά δπλα!

Τώρα, έαύ Φύρερ κρατάς τήν τύχη μας/τήν τύχη τού γερμανικού 
έθνους/' Ακόμα κι άν χαθούμε άνώνυμοι/δέν πειράζει/ή Μεγάλη Γερμα
νία θά βγει άγνή κι άκηλίδωτη μέσα άπό τίς φλόγες

Τώρα ένας όλόκληρος λαός έχει στηλώσει τό βλέμμα του πάνω σου/ 
μέ άγάπη καί έμπιστοσύνη./Μιάμέρα παρουσιάστηκες σέ μένα,/καί τώρα 
ένας όλόκληρος λαός βρίσκεται πίσω σου,/γιά νά χτίσει τό καινούριο Ράϊχ.

Κι δ,τι και νά γίνει, όλαός σουάναγνύρίζεισ' έσένα τόν έαυτό του, 
άσφαλτα καί γιά πάντα./Είσαι ή φωτιά πού καίει μέσα μας./Όταν  
κάποιος άπό μάς προφέρει τό δνομα τής Γερμανιας,/έσύ βρίσκεσαι ζων
τανός μέσα του1

2 Κάλεσμα γιά τή θυσία

Τό καθήκον τής θυσίας γιά τή Γερμανία καί τό Φύρερ ύπήρξε τό 
θέμα μιάς όλόκληρης προπαγάνδας γιά τούς νέους Σημαντικοί φορείς 
αύτής τής προπαγάνδας ύπήρξαν καί τά ποιήματα Έτσι ό Χέρμπερτ 
Μπαϊμε γράφει

Γερμανία, νά ή αύγή!/Μέσα στή φωτιά πού μεγαλώνει/πιές τό
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νεανικό καί φλογερό μας αίμα/συγκέντρωσε τίς δυνάμεις σου, βγάλε μιά 
καί μόνη κραυγή: λευτεριά ή θάνατος!

Γερμανία, νά ή αυγή!/' Αρχίζουμε τήν πορεία,/δώσε τ ’ όνομά 
σου γιά λάβαρο/που πάνω άπό τά ποτάμια, τίς πόλεις καί τά χωράφια/ 
κυματίζει σάν πυρσός!

‘ Γερμανία, νά ή αύγή!/Ό θεός στέκει μέσα στό φώς,/'Ορθώσου 
άλλιώς δέν θά σπείρει τή γή σου./Σπρώξε τό λαό σου στό άροτρο καί στό 
βωμό./Γιά νά ξρναγίνει καί πάλι αύτό πού ήταν κάποτε:
Γερμανία, νά ή αύγή!

Στό παρακάτω πολεμικό έμβατήριο τοϋ Χάϊνριχ Άνακερ, οί στρα
τιώτες παρομοιάζονται μέ τούς δρομείς τών όλυμπιακών άγώνων πού 
περνούν ό ένας στόν άλλον τήν ιερή φλόγα πού δέν πρέπει νά σβήσει.

' Ο πυρσός περνά άπό χέρι σέ χέρι.../~Οταν ό θάνατος τόν άρ- 
πάζει άπό κάποιον/ Ό  πιό κοντινός του τόν ξαναπαίρνει./Οί πυρσοί 
άλλάζουν χέρια./Συνέχισε.

' Ο καιρός γοργά κυλά καί κανείς δέ ρωτά/πόσο καιρό θά μεταφέρει 
τόν πυρσό./Τό μόνο πού χρειάζεται είναι νά καίει καθάριος καί λαμπρός/ 
Καί μαζί του νά φλέγεται μιά καρδιά./Αυτό έχει σημασία.

θά τόν μεταφέρουμε λοιπόν καί σύ καί έγώ/αύτόν τόν πυρσό, πρός 
ένα τέλος μακρτνό/στό τέρμα τοΰ δρόμου. ' Ο πυρσός λάμπει καθάρια!/ 
Ήδη μπροστά μας, μέσ ’ τή σκοτεινιά καρτερούν/οι άλλοι!

3. Ένα έποικοδομητικό έργο

' Η « Εφημερίδα τών συζητήσεων» τής 26ης ’ Απριλίου 1933 σ' ένα 
άρθρο της, πού άντί γιά ύπογραφή είχε μόνάχα τά άρχικά Ρ Ντ , 
περιέγραψε τή βερολινέζικη παράσταση ·Σλάγκετερ» τοϋ Γ ιόστ

Τό έργο αύτό τού κυρίου Χάνς Γιόστ, μέ θέμα τή ζωή τοΰ 
Σλάγκετερ, άνέβηκε γιά πρώτη φορά μπροστά στό βερολινέζικο κοινό,
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ύστερα άπό μιά γενική δοκιμή τήν ήμέρα τών γενεθλίων τού Χίτλερ 
πού τήν παρακολούθησαν μονάχα τά μέλη τής κυβέρνησης καί μερικές 
χιλιάδες μελανοχίτωνες.

Στήν πρώτη πράξη πού είναι άτέλειωτη καί βαρετή, καίέκτυλίσσεται 
μέσα στό φοιτητικό δωμάτιο τού Λέο Σλάγκετερ, ό συγγραφέας μάς 
περιγράφει τούς δισταγμούς αύτού τού πρώην άξιωματικού τοϋ αύτο- 
κρατορικού στρατού, πού όντας άκόμα πολύ έπηρεασμένος άπό τίς 
τραγικές άναμνήσεις τού μεγάλου πολέμου, άρνιέται νά γίνει ένας 
δυναμιτιστής τών στρατιωτικών τραίνων ή τών σιδηροδρομικών γραμ
μών Οί δισταγμοί αυτοί δέν άρέσουν καθόλου στό ροινό πού μέ τό 
πέσιμο τής αύλαίας δέν άπευθύνει κανένα χειροκρότημα στούς άπογοη- 
τευμένους ήθοποιούς.

Στή Β ' πράξη ό κύριος Γιόστ μάς δίνει τήν καρικατούρα ένός 
σοσιαλδημοκράτη έπαρχιακού κυβερνήτη, πρώην έργάτη πού νιώθει 
πολύ άβολα μέσα στήν έπίσημη ζακέττα του καί ντρέπεται γιά τά 
κοκιανισμένα έργατικά χέρια του. Οί θεατές νιώθουν πολύ ικανοποι
ημένοι καί χειροκροτούν δυνατά τίς τιράντες όπου διαφαινονται οί 
γελοίες άπαιτήσεις τών «προδοτών τού Νοέμβρη» πού ό κυβερνήτης 
Σνάϊντερ άποτελεϊ τή γκροτέσκα ένσάρκωσή τους Αύτό είναι τό 
παρελθόν. Κατόπιν ό συγγραφέας μάς μεταφέρει στό παρόν καθώς 
και στό κυρίως θέμα τοΰ δράματος, παρουσιάζοντάς μας τή δραμα
τική συζήτηση άνάμεσα σ' ένα γέρο άπόστρατο στρατηγό καί στόν 
έφεδρο άξιωματικό Σλάγκετερ Αφού πρώτα συνιστά τήν παθητική άντί- 
σταση, ό στρατηγός ένθαρρύνει τό Σλάγκετερ ν ' άγωνιστεί ένάντια στά 
γαλλικά στρατεύματα κατοχής. Οί διπλανοί μου χειροκροτούν ένθου- 
σιασμένοι

Στήν Γ ' πράξη, τό δωμάτιο τού ήρωα τής άντιστασης έχει γίνει τό 
γενικό στρατηγείο όλων τών σαμποτέρ Ό  Σλάγκετερ είναι ό άρχη- 
γός τής όμάδας καί ό γιός τοΰ σοσιαλιστή κυβερνήτη τοΰ Ντύσσελν
τορφ είναι ένας άπό τούς πιό άφοσιωμένους συνεργάτες του Παρ' 
όλες τίς προσπάθειες τών ήθοποιών ή δράση σέρνεται άξιοθρήνητα 
Πάνω στήν ώρα άκούγονται καί μερικές ύβριστικές γιά τή Γαλλία 
τιράντες ϊσα-ίσα γιά νά ύπενθυμίσουν στοΰς θεατές πώς πρέπει νά 
έκδηλώσουν τήν ικανοποίησή τους

Στή Δ ' πράξη βλέπουμε τήν οικογένεια τής Αλεξάνδρας Τιλμαν 
πού μόλις πριν άπό λίγο έμαθε πώς ή όμάδα τοΰ Λέο Σλάγκετερ
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πιάστηκε άπό τίς γαλλικές άρχές. 'Ακολουθούν μακροσκελείς μο
νόλογοι τού καθηγητή ΤΙλμαν πού θρηνεί τίς άνώφελες θυσίες τοΰ 
Μεγάλου Πολέμου Πρόκειται γιά μιά ιερόσυλη άποψη πού άναιρεσαι 
άμέσως άπό τό γέρο στρατηγό πού ή ύπηρεσία προπαγάνδας είχε τήν 
πρόνοια νά τόν άνεβάσει στή σκηνή γιά νά σταματήσει αυτούς τούς 
ήττοπαθεϊς λόγους. Ή  μνηστή πού μέχρι τήν ώρα ήταν έντελώς 
σιωπηλή έρχεται μέ τή σειρά της νά μάς πει τό τραγούδι της καί 
παίρνει σά θέμα τών θρήνων της τή φράση πού έχουν άποδώσει στόν 
Ζώρζ Κλεμανσώ. «* Υπάρχουν 20 έκατομμύρια παραπανίσιοι γερμα
νοί** Σίγουρα θά προτιμούσε κι έκείνη κάπ τέτοιο, νά ύπήρχαν είκοσι 
έκατομμύρια παραπανίσιοι Γερμανοί γιά νά έτηχειρήσουν άλλη μιά 
φορά καί μέ περισσότερες πιθανότητες έππυχίας τή μεγάλη περιπέ
τεια. Τό Ιδιο θά έπιθυμοϋσε, χωρίς άμφιβολία καί ό κύριος 'Αδόλφος 
Χίτλερ. Τό πλήθος ποδοκροτεί άπό χαρά κι έλπίδα.

Τέλος άκούμε τό κουδούνισμα τού τηλεφώνου. Ό  Λέο Σλάγκετερ 
καταδικάστηκε σέ θάνατο έπειδή άνατίναξε μιά σιδηροδρομική γραμ
μή ' Ο συγγραφέας δέν νοιάζεται καθόλου γιά τήν ιστορική άλήθεια, 
άφοϋ δέν λέει στό κοινό πώς στήν πραγματικότητα ό ήρωας πού τιμά ή 
έθνικιστική Γερμανία, είχέ άνατινάξει ένα στρατιωτικό τραίνο, σκο
τώνοντας τριάντα Γάλλους στρατιώτες. ' Η Γαλλία έχει υβριστεί δπως τό 
έπιθυμούσαν. Τό γαλλικό πολεμικό συμβούλιο είναι ένα άνάξιο δικα
στήριο. 'Ακούμε άκόμα τό άναπόφευκτο κουπλέ γιά τό «μεγάλο 
έθνος** πού βασανίζει μέ άνάξιο τρόπο τήν καλή Γερμανία μέ τά 
άσπιλα αισθήματα καί τά καθαρά χέρια Μέσα στό έργο βρίσκουμε τά 
πάντα. Ή  συνεργασία άνάμεσα στόν κύριο Χάνς Γιόστ καί τόν κύριο 
Γκαΐμπελς, ύπουργό προπαγάνδάς, ύπήρξε άψογη. Ή  σκηνή βυθί
ζεται στό σκοτάδι, τό δάπεδο τής σκηνής περιστρέφεται καί νάμαστε 
μπροστά στήν τελική σκηνή. Ό  ήρωας στέκεται πλάτη πρός τό κοινό 
πού βλέπει μπροστά του στό βάθος τής σκηνής, τούς δώδεκα στρα
τιώτες τοΰ έκτελεσπκοϋ άποσπάσματος. Λένε στό Λέο Σλάγκετερ 
νά γονατίσει. Όλα αύτά θά πρέπει νάχουν μιά αύστηρή άκρίβεια. Στή 
Γαλλία καί στό Βέλγιο οί Γερμανοί έχουν έκτελέσει άρκετούς κατα
σκόπους καί όμήρους ώστε ν ’ άποκτήαουν μεγάλο ταλέντο σέ παρό
μοιες σκηνές. Οί δώδεκα Γάλλοι στρατιώτες πυροβολούν τό Σλάγκε
τερ καί μαζί τό κοινό κι όλόκληρη τή Γερμανία. Έχουμε νά κάνουμε μ ' 
ένα συμβολισμό.
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Αύτό τό κακό δράμα, παιγμένο άπό καλλιτέχνες πού έπιστρατεύ- 
ouv δλο τό ταλέντο τους γιά νά καλύψουν τίς άδυναμίες τοϋ συγγρα
φέα είναι κι ένα σύμβολο σχετικά μέ τήν κατάσταση τών πνευμάτων 
στή Γερμανία, δεκαπέντε χρόνια ύστερα άπό τό χαμένο πόλεμο. Α
νήκει στόν κύκλο τών θεατρικών, λογοτεχνικών καί κινηματογραφικών 
έργων πού γράφτηκαν ύστερα άπό έντολή τής κυβέρνησης τού Γ' Ράϊχ 
γιά νά κρατήσουν τήν κοινή γνώμη σέ μιά κατάσταση πυρετού γιά 
έναν άφανέρωτο άκόμα σκοπό

4. Εθνικά τραγούδια

Ό  έπισημος ύμνος τών Ταγμάτων Εφόδου, ήταν τό «Ξύπνα 
Γερμανία1·, ποίημα τοϋ Ντήτριχ "Εκαρτ, μελοποιημένο άπό τόν Χάνς 
Γκάνσσερ Φίλος τοϋ Χίτλερ και προσωπικότητα πού προβλήθηκε 
άπό τά πρώτα χρόνια τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος, ό Ντήτριχ 'Εκαρτ είχε 
ένα έντυπο τό «Auf gut deutsch» (Σέ καλά γερμανικά), άπ' δπου 
θάβγαινε τό 1921 ό Λαϊκός Παρατηρητής Τό 1919 δημοσίευσε σ' 
αύτήν τήν έπιθεώρηση ένα ποίημα μέ τόν τίτλο «Feuerjo» 'Οταν τό 
1922 τά Τάγματα Εφόδου τοϋ ζήτησαν νά τούς γράψει ένα πολεμικό 
τραγούδι έπειδή παραπονιόντουσαν πώς δέν είχαν ένα ειδικά γραμμένο 
γι' αύτά, ό ‘ Εκαρτ τούς έδωσε αύτό τό ποίημα προσθέτοντάς του μιά 
στροφή στήν άρχή Τ ό τραγούδι άκούστηκε γιά πρώτη φορά στό συνέδριο 
τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος τό 1923

Ξύπνα Γερμανία! "Εφοδος, έφοδος, έφοδος! Έφοδος, έφοδος, έ 
φοδος1 /  Σημάνςτε τις καμπάνες τή μιά μετά τήν άλλη! /  Σημάνετε γιά 
τούς άντρες, τούς γέρους τά παιδιά, /  σημάνετε γιά νά βγοϋν άπό τά 
δωμάτια τους οί κοιμισμένοι1 /  Σημάνετε νά κατεβούν τά κορίτσια 
τίς σκάλες, /  σημάνετε ν' άφήσουν τίς κούνιες οί μανάδες1 /  Ό  
άέρας πρέπει νά μουγγρίσει καί νά βρυχηθεϊ! /  "Ας ξεσπάσει άς 
ξεσπάσει στή βροντή τής έκδίκησης! /  Σημάνετε νά βγοϋν οι νεκροί 
άπό τούς τάφους1 Ξύπνα Γερμανία!/

Έφοδος, έ<ροδος, έφοδος! Έφοδος, έφοδος, έφοδος! /  Σημάνετε 
τίς καμπάνες τή μιά μετά τήν άλλη, /σημάνετε γιά νά λάμψουν οί 
σπίθες /  Ό  'Ιούδας έρχεται γιά νά κυριεύσει τό Ράϊχ /  Σημάνετε
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μέχρις ότου τά σκοινιά γίνουν κόκκινα άπό τό αίμα, /  σημάνετε τή 
φωτιά, τό μαρτύριο, τό φόνο, /  σημάνετε τήν έφοδο, ή γή άς όρθωθεϊ 
κάτω άπό τή βροντή τής σωτήριας έκδίκησης! /  Δυστυχία στό λαό πού 
σήμερα άκόμα όνειρεύεται! /  Ξύπνα Γερμανία.

Τό έμβατήριο πού είχε γίνει σχεδόν έπισημος ύμνος ήταν τό 
• Τραγούδι τού Χόρστ Βέοοελ·

Ψηλά τή σημαία. Συνταχθεϊτε σέ πυκνές γραμμές /  τά Τάγματα 
Εφόδου παρελαύνουν μέ βήμα σταθερό καί άποφαοιστικό. /Τά πνεύ

ματα τών συντρόφων πού σκοτώθηκαν άπ' τό κόκκινο Μέτωπο καί τήν 
άντίδραση /  παρελαύνουν έπισης μέσα στίς γραμμές μας

Στούς δρόμους κάντε τόπο στά Τάγματα τών μελανοχιτώνωγ, /  στό 
δρόμο κάντε τόπο στόν άνδρα τών Ταγμάτων Εφόδου!/ Ήδη χιλιάδες 
άνθρωnot γεμάτοι έλπίδα στρέφουν τό βλέμμα πρός τόνάγκυλωτό σταυ
ρό, /  ξημερώνει ή μέρα πού θά φέρει τή λευτεριά καί τό ψωμί!

Γιά τελευταία φορά νά πού μάς καλούνε σέ συνάθροιση, /  ήδη είμα
στε όλοι έτοιμοι γιά τή μάχη. /  Σέ λίγο οί χιτλερικές σημαίες θ' 
άνεμίσουν σ ’ όλους τούς δρόμους. /  Ή  υποδούλωση όπου νάναι 
τελειώνει

Βέβαια τά Τάγματα Εφόδου είχαν καί πολλά άλλα τραγούδια Οί 
τέσσερις παρακάτω στίχοι μάς δίνουν ένα δείγμα τοϋ δλου ύφους

Τό σώμα έφόδου στέκει έτοιμο /  γιά τή μάχη τής μάζας. /  Πρώτα 
πρέπει νά τρέξει τό αίμα τών Ιουδαίων /  καί τότε θάχουμε λευτερωθεί!

Καμιά φορά ή άνατριχιαστική χυδαιότητα καί ή χοντροκοπιά ήταν 
άκόμα πιό έντονες. ‘ Οπως σ' αύτό τό διάσημο πολεμικό τραγούδι 
πού τό τραγουδούσαν κυρίως οί ναζί φοιτητές δταν έκαναν παρελάσεις 
ή γυμνάσια'

Ακονίστε τά μακριά μαχαίρια σας πάνω στά πεζοδρόμια! /  Χώστε τά 
μαχαίρια σας στά κορμιά τών Εβραίων! Τό αίμα πρέπει νά κυλήσει σέ
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κύματα, /  Χέζουμε τήν έλευθερία τής δημοκρατίας τών 'Εβραίων

Όσο γιά τώ τραγούδι τής Χιτλερικής Νεολαίας, αύτό τόχε γράψει ώ 
ίδιος ώ Μπάλντουρ φόν Σίραχ καί τό κείμενο τό μελοποίησε ό Χάνς 
Ό ττο  Μπόργκμαν

’Εμπρός! Εμπρός! -ήχούν οί ήρωϊκές φανφάρες /  ’Εμπρός! Ή  
νεολαία άψηφά κάθε κίνδυνο /  Γερμανία, θ ’ άστραποβολήσεις άπό 
φώς, /  άκόμα κι άν έμεϊς πρέπει νά χαθούμε/ ’Εμπρός1 ’Εμπρός< 
Ή  νεολαία άψηφά κάθε κίνδυνο /  'Οσο μακρυά κι άν βρίσκεται 
άκόμα ό σκοπός, /  ή νεολαία θά φτάσει στό τέρμα

Νεολαία! Νεολαία1 Είμαστε οί στρατιώτες τού μέλλοντος /  Νεολαία! 
Νεολαία! 'Εμείς θά κάνουμε τά αύριανά κατορθώματα /  Ναι! Τά 
χτυπήματά μας γκρεμίζουν δ,τι μάς έναντιώνεται. /  Νεολαία! Νεολαία! 
Έμεϊς θά κάνουμε τά αύριανά κατορθώματα. /  Φύρερ! Σούάνήκουμε, /  
έμεϊς οϊ σύντροφοί σου είμαστε δικοί σου!

Ρεφραίν: Μπροστά μας κυματίζει ή σημαία μας, /  ένας, ένας 
πορευόμαστε πρός τό μέλλον. /  Γιά τό Χίτλερ περνάμε μέσα άπό τό 
σκοτάδι καί τή μιζέρια, /  μέ τή σημαία τής νεολαίας γιά τή λευτεριά 
καί τό ψωμί /  Μπροστά μας κυματίζει ή σημαία μας. /  Ή  σημαία 
μας είναι οϊ νέοι καιροί, /  και ή σημαία μας μάς όδηγεϊ πρός τήν 
αιωνιότητα. /  ναι, ή σημαία είναι πάνω άπό τό θάνατο! Τό θάνατο'
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5. Άπό τήν άποδοχή στήν άρνηση

I. ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ

1 Ή  όμολoyfa πίστης ένός πετυχημένου συγγραφέα: 

τοϋ Χάνς Χάιντς "Εβερς

Τά έργα τοϋ Χάνς Χάϊντς Έβερς (1871-1943), θεωρούνται κλασι
κά άπό τούς θιασώτες τής φανταστικής λογοτεχνίας, ιδιαίτερα μάλιστα 
στή Γαλλία.

Διαθέτουν δλα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών καλλιτεχνικών 
προϊόντων τοϋ τέλους-τοϋ-αΐώνα, έκείνα πού έδώ καί λίγο καιρό τά 
χαρακτηρίζουμε σάν «παρακμιακά» Στή Γερμανία, ό Έβερς δέν έ- 
χαιρε ποτέ καλής φήμης μέσα στούς καλλιεργημένους λογοτεχνι
κούς κύκλους, κι άκόμα περισσότερο μέσα στούς λεγάμενους πρω
τοποριακούς. Στά χρόνια τοϋ είκοσι θεωρούνταν μάλλον σάν ένας 
σκανδαΛίστικός συγγραφέας πού προσπαθούσε νά κάνει λεφτά, μέ 
θέματα πού θά έντυπωσίαζαν έντονα τή φαντασία τών- άναγνωστών, 
δηλαδή θέματα νοσηρά καί μακάβρια. Ό  Χάϊνριχ Μάν χαρακτηρίζει 
τά βιβλία τού Έβερς ψευτο-δαιμονιακά καί σκόπιμα άρρωστη μένα. 
ΓΓ αύτόν έπισης τό λόγο ό Μπρέχτ ύποστήριζε πώς οί ναζί δέν θά 
μπορούσαν νά βροϋν πιό κατάλληλο συγγραφέα άπ' αύτόν, γιά νά γράψει 
τή βιογραφία τού Χόρστ Βέσσελ «σ' όλόκληρη τή Γερμανία, λέει ό 
Μπρέχτ, δέν βρίσκεται κανένας άλλος πού νά διαθέτει τή φαντασία 
αύτοϋ τοϋ .πορνογράφου τής μόδας». Παρ' δλα αύτά ή βιογραφία αύτή
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δημιούργησε ένα σκάνδαλο μέσα στούς ναζιστικούς κύκλους, προ- 
καλώντας διάφορες πολεμικές, και τό 1935 άπαγορεύτηκε στόν Έ- 
βερς νά δημοσιεύει έργα του. Τόν κατηγόρησαν πώς τόνισε ύπερβο
λικά όρισμένες όχι και τόσο λαμπρές πλευρές τής ζωής τοϋ Χόρστ 
Βέσσελ, κηλιδώνοντας έτσι τή μνήμη τόυ, καί ότι τόλμησε ν - -άναμετρη- 
θεϊ μέ έναν «ήρωα» τοϋ- έθνικοσοσιαλισμοϋ τή στιγμή πού ό Ιδιος ήταν 
έκπρώσωπος τής άποδοκιμασμένης σκανδαλιστικής λογοτεχνίας Πράγ
ματι. ό Έβερς πλήρωνε τά λύτρα τοϋ καιροσκοπισμού του Έχοντας 
προσχωρήσει άργά στό ναζισμό (πάντως πρίν άπό τό 1933) βρήκε στήν ι
στορία τοϋ Χόρστ Βέσσελ τήν εύκαιρία μιας καινούριας έπιτυχίας, κομ
μένης καί ραμένης στά μέτρα του, άφοϋ ό περιβόητος «ήρωας» τών ναζί, 
ήταν ένας μαστρωπώς Οϊ ναζί σκέφτηκαν άπό τήν πλευρά τους, πώς ή 
διασημότητα τοϋ Έβερς θάταν ένα άτοϋ γιά τό κίνημα Λέγεται 
άκόμα πώς τή βιογραφία αύτή τήν παράγγειλε ό Γκαΐμπελς Όπως 
καί νάχουν τά πράγματα, ό Χίτλερ διέθεσε στόν Έβερς τό προσωπικό 
του άρχεϊο καί διευκόλυνε τό έργο του 'Αλλωστε τό βιβλίο άφιερώθηκε 
στό Φύρερ. Τό έβδομαδιαϊο περιοδικό «Lu» τής 15ης Απριλίου 1932, 
δημοσίευσε ένα άρθρο τοϋ " Εβερς μέ τόν τίτλο «' Αδόλφος Χίτλερ» 
Συνοδευόταν άπό τό άκόλουθο εισαγωγικό σημείωμα

Ό  κύριος Έβερς, συγγραφέας του μυστικιστικού μυθιστορήμα
τος «Μανδραγόρας», είναι ό πιό πολυδιαβασμένος συγγραφέας τής 
Γερμανίας. Ανήκει στό έθνικοσοσιαλιστικό κίνημα. Έπειδή θελήσα
με ένα πορτραϊτο τοΰ Φύρερ, καμωμένο άπό έναν άπό τούς θερμό
τερους όπαδούς του, ζητήσαμε άπό τόν Χάνς ΧάΙντς Έβερς αύτό τό άρ
θρο πού είχε τήν καλωσύνη νά μάς στείλει

Μήπως τό άρθρο αύτό δημοσιεύτηκε μόνο στά γαλλικά, "Οπως 
καί νά ναι παρ' όλες τις προσπάθειες μας δέν καταφέραμε νά τό 
βρούμε στά γερμανικά

Στά «Γαλλικά Γράμματα» τής 29ης ’ Ιουλίου 1970, ό Ούμπέρ Ζουέν 
τά βάζει, δίκαια, μ' έκείνους πού λένε πώς ό Έβερς ύπήρξε μέ τά 
έργα του, πρόδρομος ιού ναζισμού άντί νά κατονομάζουν τούς πραγμα
τικούς ύπεύθυνους τοϋ Γ' Ράϊχ Τό νά βρίσκει κανείς άποδιοπομπαίους 
τράγους άνάμεσα στούς συγγράφεις καί τούς καλλιτέχνες είναι μιά 
εύκολη ύπεκφυγή «Γιά όνομα τοϋ θεού, άς άποφεύγουμε νά γράφουμε
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δπως κάνουν, μερικοί, πώς ό Ιδιος ό Έβερς είδε τό ναζιστικό τρόμο νά 
ξεπηδά μέσα άπό τά έργα του κι έτσι ύπήρξε ένας άπό τούς δημιουργούς 
του. Διάφοροι νέοι αύτοκτόνησαν καί βρέθηκαν όρισμένα πονηρά μυαλά 
πού ύποστήριξαν πώς γι' αύτό έφταιξε ό Κοκτώ, ό Ζίντ ή ό Σάρτρ»

Όταν άνέβηκα γιά πρώτη φορά τά σκαλοπάτια τοΰ Φαιού Οίκου, δέν 
ένιωσα κανένα ιδιαίτερο καρδιοχτύπι ’Επί χρόνια, έχω δεϊ σ ' όλες τίς 
γωνιές τής γής, τόσους μεγάλους άντρες, πολπικούς, έφευρέτες, 
καλλιτέχνες, οικονομολόγους καί βιομηχάνους, άντρες πού έπηρέαζαν 
έκατομμύρια άνθρώπους, έτσι πού δύσκολα πιά μπορούν νά μ ’ έντυπω- 
σιάσουν Αύτό πού μ ' όδηγοϋσε στόν Χίτλερ δέν ήταν ή έπιθυμία νύ δώ 
άκόμα μιά σπουδαία, σύγχρονη προσωπικότητα, άλλά ή τίμια πρόθεση νά 
τεθώ στή διάθεση ένός άνθρώπου πού μάχεται σχεδόν όλομόναχος μέσα 
στό χειρότερο γερμανικό άδιέξοδο, γιά τήν έλευθερία μας

Ένώ τόν περίμενα, σκεφτόμουν. Τί τό πραγματικά μεγάλο έκανε ό 
Χίτλερ, Βέβαια, μπόρεσε, ξεκινώντας άπ' τό μηδέν, νά δημιουργήσει ένα 
σπουδαίο κίνημα■ μπόρεσε νά συγκεντρώσει έκατομμύρια Γερμανούς 
πού άκούν τ ' όνομά του σάν Ευαγγέλιο Άλλά όλα αύτά είναι πράγματι 
έργο τών χεριών του; Τό άδυσώπητο πεπρωμένο καί οί άγριοι καιροί μας, 
δέν έσπρωξαν τά πλήθη στήν άγκαλιά τοΰ Χίτλερ,

Ό  Άδόλφος Χίτλερ δέν ύποσχόταν τίποτα Διεκδικοΰσε, άπαιτοϋ- 
σε, άνέθετε βαριά καθήκοντα σ ’ έκείνους πού τόν άκολουθοϋσαν: τούς 
ζητούσε τίς οικονομίες τους μέχρι τήν τελευταία δεκάρα, όλο τό μόχθο 
τούς άκόμα καί τό αίμα τους Σ ' όλους τούς λόγους του άντηχεϊή ίδια 
σκέψη σάν ένα ρεφραιν. « Ακόμα κι' άν δώσετε τή ζωή σας γιά τή 
Γερμανία, καί πάλι δέ θάχετε δώσει τίποτα1» Στόν Ιδιο, δπως καί στούς 
όπαδούς του δέν άναγνωρίζει παρά καθήκοντα άπέναντι στό λαό -  καί 
μονάχα ένα δικαίωμα, τό δικαίωμα νά κάνει τό καθήκον του

Έτσι ό Χίτλερ συγκέντρωσε γύρω τόυ μιά ντουζίνα άνθρώπους, 
κατόπιν μερικές έκατοντάδες καί τέλος χιλιάδες καί έκατομμύρια Ή  
παράξενη δύναμη πού διαχέεται άπό τήν προσωπικότητά του, διαμέσου 
τών ύπασπιστών του, περνάει στό λαό

Δέν ξέρω άν αύτός ό άνθρωπος μιλάει πάντα έτσι δπως μου μίλησε 
Έχω τήν έντύπωση πώς μέ κατάλαβε μέ τή σιγουριά ένός ύπνοβάτη Τό 
βλέμμα του έμενε κάπου μετέωρο, κι ένα τραγούδι πλανιόταν στά χείλη 
του -  ένα τραγούδι πού λέγεται Γερμανία Καί τότε κατάλαβα: Ό
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άνθρωπος αύτός ήταν ένας δμοιός μου, ένας ποιητής, ένας καλλιτέ
χνης, ένας όνειροπόλος, -  ένας Γερμανός ' Η καρδιά δέν άξίζει τίποτα 
χωρίς τό μυαλό ’ Αλλά όσο περισσότερο μιά σκέψη είναι σαφής καίάπλή, 
τόσο περισσότερο διαμορφώνεται άπό τήν καρδιά ' Ο Χίτλερ είναι ένας 
άνθρωπος τής καρδιάς, καί ή καρδιά του ματώνει γιάτήΓερμανία Ένα 
πλάσμα πού δέν είναι τίποτα παραπάνω άπό δημοσιογράφος, δέν θά τόν 
καταλάβει ποτέ

' Ο Χίτλερ έχει μόνο μιά άγάπη -τήΓερμανία ' Ο δημοσιογράφος θά 
χαμογελάσει καί θά πει:«Καί λοιπόν,» ' Αλλά ό λαός τόν καταλαβαίνει καί 
άνταποκρίνεται μέ μιά ίση άγάπη. 'Εκεί βρίσκεται τό μυστικό τής 
έπιτυχίας του: δένάπευθύνεται σέ όριομένες λαϊκές τάξεις, άλλά σ ' δλο 
τό λαό. ' Ο Χίτλερ άντιτίθεται στίς μεμονωμένες καί έγωίσπκές όμαδικές 
προσπάθειες, δέν θέλει ν' άκούσει τίποτα γιά τά ιδιαίτερα συμφέροντα 
τών χωρικών καί τών έργατών, τών τεχνσών καί τών βιομηχάνων, τών 
θρησκειών καί τών κοινωνικών τάξεων Γι ' αύτόν, ή πάλη τών τάξεων είναι 
ένα έγκλημα ένάντια στήν πατρίδα. ' Ο Χίτλερ πολεμά γιά τήν ίδια τήν 
ψυχή τοΰ Γερμανικοΰ λαού!

Στήν άρχή δλοι oi πολπικοί είδαν τήν προσπάθειά του σάν τό άθώο 
Ονειρο ένός άνισόρροπου ' Ο γερμανικός λαός, κατασπαραγμένος καί 
διαιρεμένος Οσο κανένας άλλος λαός στόν κόσμο, δηλητηριασμένος 
άπό τήν πολιτική, μέχρι τόν τελευταίο ψηφοφόρο (μέχρι ένα ποσοστό 
90% ψηφίζουν στίς έπαναληπτικές έκλογές) ό λαός αύτός θά κατάφε- 
ρνε ποτέ νά ξεχάσει τά ταξικά του συμφέροντα καί νά ένωθείστέρεα καί 
δυνατά; Κορόϊδευαν τόν άντρα πού ήθελε ν' άνέβει στήν έξουσια, στό 
Ονομα μιάς τόσο φανταστικής ιδέας

Σήμερα δέν γελάνε πιά, βλέποντας δώδεκα έκατομμύρια άνθρώ- 
πους νά προχωράνε πίσω άπό τό "Χίτλερ Πολλά πολιτικά κόμματα ξέρουν 
πώς έχουν σαρωθεί άπό τή θύελλα τού έθνικοσοσιαλισμού κι άλλα 
τρέμουν γιά τή ζωή τους Προσπαθούν άκόμα άπεγνωομένα ν ’ άντιστα- 
θοϋν, άλλά στό τέλος θά πέσουν ' Ο άνθρωπος αύτός πού είχε πίστη στ' 
Ονειρό του, πέτυχε αύτό πού φαινόταν άκατόρθωτο Έκανε τούς 
Γερμανούς νά νιώσουν Γερμανοι ΤΟκανε γιά τό καλό τής Γερμανιας καί 
γιά Ολο τόν εύρωπαίκό πολιτισμό Ά ν  ή Εύρώπη δέν έχει πέσει στά νύχια 
τού μπολσεβικιαμού αύτό τό όφείλει σέ δυό άνθρώπους στό Μπενίτο 
Μουσσολίνι καί στόν Άδόλφο Χίτλερ
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Τό κείμενο αύτό τοϋ ' Εβερς παρουσιάζει ένα ένδιαφέρον πού δέν 
περιορίζεται στό πρόσωπο τοϋ συγγραφέα. Πράγματι σ ' αύτό διακρίνου
με τά βασικά σημεία πού έκαναν όρισμένους διανοούμενους Γ ερμανούς 
νά προσχωρήσουν έκεϊνο τών καιρό στό ναζισμό
-  τή γοητεία τής έξαιρετικής προσωπικότητας, τοϋ άτόμου πού διαφέρει 
άπό τόν κοινό άνθρωπο, τοϋ «ύπερανθρώπου». 'Αλλωστε οί λογοτέχνες 
σάν τόν '  Εβερς συνδέονται μέ τόν αισθητισμό, τό θαυμασμό γιά τό ωραίο 
καθαυτό
-  τήν περιβόητη γερμανική εύαισθησία, πού βασίζεται στήν καρδιά καί τό 
ένστικτο
-  τή γερμανική πατρίδα, μέ τήν άρνηση τών κοινωνικών τάξεων
-  τόν άντιμπολσεβικισμό, τό φόβο τοϋ κομμουνισμού.

2. 'Ορκοι πίστης καί ύπακοής

Κατά άπομίμηση τής ένταξης τών διανοούμενων στήν ιμπεριαλιστι
κή πολιτική τοϋ Γουλιέμου Β ' τό 1914, μέ τό «Μανιφέστο τών 93» οί ναζί 
προσπάθησαν νά κερδίσουν τήν ύποστήριξη τών συγγραφέων καί τών 
καλλιτεχνών. ' Η γερμανική ένότητα καί ή όμοιογένεια τοϋ έθνους δέν 
έπέτρεπαν τόν άποκλεισμό τοϋ συγγραφέα άπό τή λαϊκή κοινότητα, καί ή 
φόρμουλα «‘ Ενας μόνο λαός, ένα μόνο Κράτος, ένας μόνοάρχηγός» 
(Ein Volk, ein Reich, ein Führer) ήταν ή ναζιστική έκδοση τοϋ σλόγκαν 
τοϋ Γουλιέλμου Β ’ σύμφωνα μέ τό όποϊο δέν άναγνώριζε πιά κόμματα, 
άλλά μονάχα Γερμανούς Στίς άρχές λοιπόν τοϋ Γ ’ Ράϊχ, οί Χίτλερ, 
Γ καΐμπελς καί Ρόζενμπεργκ φρόντισαν νά χρησιμοποιήσουν διάσημους 
διανοούμενους σάν διαφημιστικά δολώματα ύπέρ τής ναζιστικής θεω
ρίας. 'Οπως ήδη άναφέραμε, τό πρώτο μετάλλιο έργασίας πού έκοψαν 
οί ναζί, έμπνέεται άπό τήν ιδέα μιάς συμμαχίας άνάμεσα σέ έργάτες, 
διανοούμενους καί χωρικούς, ένώ ή δεσπόζουσα κεντρική μορφή τοϋ 
Γ καίτε διαλέχτηκε γιά νά ύποδηλώσει τήν πνευματικότητα τοϋ νεογέν
νητου καθεστώτος.

Τόν ’ Οκτώβριο τοϋ 1933, δηλαδή ύστερα άπό τά όλοκαυτώματα τών 
βιβλίων κι άπό τή μετανάστευση πολλών συγγραφέων, δημοσιεύτηκε 
ένας κατάλογος όγδονταοχτώ προσωπικοτήτων πού έδιναν ένυπόγραφα 
έναν δρκο πίστης στόν καγκελλάριο 'Αδόλφο Χίτλερ. Τό εισαγωγικό 
κείμενο διευκρίνιζε πώς κατέληξαν σ' αύτή τήν άπόφαση σπρωγμένοι

- 249-



άπό τή σοβαρότητα τής κατάστασης κι άπό τή συναίσθηση τών κα
θηκόντων τους πρός τήν άνοικοδόμηση τοϋ Γ ' Ράϊχ. Οί περισσότερες 
ύπογραφές άνήκαν σέ έθνικιστές συγγραφείς (Μπόϋμελμπουργκ, 
Μπλούνκ, Όυρινγκερ, Φρένσσεν, Γκρήζε, φόν Μόλο. Πόντεν κ.λπ ) 
πού άργότερα έκαναν μιά λαμπρή καρριέρα στό Γ ’ Ράϊχ έπίσης σέ 
συγγραφείς πού θεωρούνταν πρωτοποριακοί (Μπέν, Μπρόννεν, Φλό
κε, ό έκδότης Ρίχαρντ Άλφρεντ Μέγιερ) καθώς καί σέ δηλωμένους ναζί 
(Γιόστ, Φέσπερ) Μένει νά μάθουμε άν οί ύπογραφές αύτές είχαν λίγο- 
πολύ άποσπαστεϊ μ ' έκβιασμό ’ Αλλά κάτι τέτοιο δέν φαίνεται πιθανό 
δταν παρακολουθήσουμε τήν πορεία αύτών τών συγγραφέων Μερικοί, 
δπως διηγήθηκε ό ' Οσκαρ Λαΐρκε, ύπόγραψαν μέ τή θέλησή τους γιά νά 
προστατέψουν τούς έκδότες τους Μόνο ό Ροϋντολφ Γ Μπίντινγκ 
διαμαρτυρήθηκε δημόσια γιά τή χρησιμοποίηση τοϋ όνόματός του χωρίς 
νάχει ένημερωθεΐ Από δσους είχαν ύπογράψει μονάχα τρεις (οί 
'Αρνολντ Μπρόννεν, Λέο Βάϊσμάντελ, Μπροϋνο Ε Βέρνερ) θά γίνουν 
πολέμιοι τοϋ ναζισμού παίρνοντας ένεργό μέρος στά άντιστασιακά 
κινήματα.

Πιό παράξενη καί πιό ύποπτη ήταν μιά έκκληση πού δημοσιεύτηκε 
στό Λαϊκό Παρατηρητή τής 18ης Αύγούστου 1934 ένας κατάλογος μέ 
προσωπικότητες τοϋ πνευματικού κόσμου δήλωνε τήν ύποστήριξή του 
πρός τόν Χίτλερ γιά τό δημοψήφισμα τής 19ης Αύγούστου Μέ τόν 
Χίντενμπουργκ νεκρό, δλη ή έξουσϊα περνούσε στά χέρια τοϋ Χίτλερ. 
Μέσα άπό αύτή τήν έκκληση διαφαινόταν μιά τυφλή θρησκευτική πίστη 
Τό κείμενο παρότρυνε στήν άπόλυτη ύποταγή στό Φύρερ πού παρουσια
ζόταν σάν ή έγγύηση τής ένότητας, τής έλευθερίας καί τής άξιοπρέ- 
πειας τοϋ γερμανικού λαού Ανάμεσα σ' αύτούς πού ύπόγραψαν, 
όρισμένα όνόματα δέν μάς προξενούν καμιά έκπληξη, δπως τών Βέρνερ 
Μπόυμελμπουργκ, Ροϋντολφ Γ. Μπίντινγκ, Χάνς Φρήντριχ Μπλούνκ. 
Ριχαρντ Όυρινγκερ, Γκούσταβ Φρένσσεν, Χάνς Γιόστ, ΈρβινΚόλμπε- 
νέγιερ, Βέρνερ Κράους, ' Εμίλ Νόλντε, Γιόζεφ Τόρα* κ λ.π. ' Αντίθετα 
παραξενευόμαστε πολύ συναντώντας τά όνόματα τών Έρνστ Μπάρλαχ 
και Μής βάν ντέρ Ρόχε

3 Άπό τήν πλάνη στήν ιδεολογική περιπλάνηση: Ό  Γκόττφριντ Μπέν

Συμμετέχοντας σ' αύτό πού όνομάστηκε έξπρεσσιονισμός στό
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μέτρο πού έκδηλωνόταν μέσα ύπο τις έπιθεωρήσεις Der Sturm και Die 
Action, ό Γ κόττφριντ Μπέν στάθηκε πάντα στό περιθώριο τών κοινωνικών 
καί πολιτικών έκδηλώσεων, πού συνόδεψαν αύτό τό κίνημα στή Γ ερμα
νία ‘ Αλλωστε ό Κούρτ Χίλλερ έγραψε στά άπομνημονεύματά t o u  πώς ό 
Μπέν άπό τήν έποχή αύτή ήταν ήδη ένας έστέτ μέ τήν έννοια πώς δέν 
ζοϋσε παρά μόνο γιά τή λογοτεχνία Ένώ κατά τό 1917-1920 οι 
περισσότεροι έξπρεσσιονιστές πήραν έπαναστατική θέση άκόμα κΓ άν οι 
άπόψεις τους παρέμεναν άόριστες καί συγκεχυμένες, ή δική του θέση 
ήταν καθαρά αισθητικής τάξης Πράγμα πού δέν τόν έμπόδισε νά 
συνεχίσει τις καλές t o u  σχέσεις μέ τούς έξπρεσσιονιστές πού μπήκαν 
στόν κοινωνικό άγώνα, άφοϋ ό Πφέμφερτ κάτω άπό τήν αιγίδα τής Aktion 
τό 1917 συγκέντρωσε τά πρώτα άπαντα τών ποιημάτων t o u  καί ό Ιδιος 
έστειλε κείμενα στήν είρηνιστική έπιθεώρηση Die Weissen Blatter 
τοΟ Ρενέ Σικελέ

Μέσα άπό τόν Μπέν διαβλέπουμε σίγουρα μιά δψη τοϋ έξπρεσσιο- 
νισμοϋ. σ' αύτήν άνακατεύονται δυό έπαναστικά ρεύματα δπουό Νιτσε 
άποτελεϊ, πολύ περισσότερο άπό τό Μάρξ, τόν κοινό παρονομαστή τό 
ένα πηγάζει άπό τόν αισθητισμό τοϋ τέλους τοϋ αιώνα, μέσα άπό τήν 
άρνηση τής χυδαιότητας τών Φιλισταίων καί τό άλλο άντλεϊ τή δύναμή 
του περισσότερο μέσα άπό τούς κοινωνικούς άγώνες Είναι ή έποχή 
önou ή άστική τάξη άρχΐζει νά γίνεται κυρίαρχη μέ άποτέλεσμα μιά κρίση 
τών άξιών, πού δημιουργεί σ' αύτή τή γενιά έναν έντονο άντιαστισμό Τά 
χρόνια αύτά ή μόνη συναίσθηση πού έχει ό Μπέν είναι συναίσθηση τής 
καταστροφής μιάς πραγματικότητας, τής διάλυσης ένός κόσμου πού 
βασιζόταν στίς φαινομενικά σταθερές άξιες τής αύτοκρατορικής Γερ
μανίας. Καί μεταφράζει τήν προσωπική t o u  έμπειρία άπ' αύτή τήν κρίση, 
μέσα άπό τή ζωή t o u  σάν γιατροϋ καί τή συμμετοχή t o u  στόν Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο Ό  θάνατος, ή νοσηρότητα καί ή σαπίλα πού 
άφθονοϋν στή λογοτεχνία τοϋ τέλους-τοϋ-αίώνα, έπη ρέα σαν μιά ό- 
λόκληρη γενιά σέ συνάρτηση μέ τό βίωμα μιάς όρισμένης κοινωνικής 
πραγματικότητας έτσι πού μέ βάση τήν παρουσία αύτών τών χαρακτηρι
στικών στοιχείων, μάς είναι άδύνατο νά διακρίνουμε τόσο στόν Μπέν δσο 
καί σέ άλλους ποιητές τής έποχής ποϋ βρίσκεται ό αισθητισμός και ποϋ ή 
κοινωνική διαμαρτυρία ' Εδώ, καλυμμένος άπό τις περιστάσεις, ύπάρχει 
ένας βασικός έπαμφοτερισμός.

' Επί Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης ό Μπέν σέ δυό περιπτώσεις δίνει
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σέ πολλούς τήν έσφαλμένη έντύπωση πώς έχουν νά κάνουν μ' έναν 
άνθρωπο τής άριστεράς σέ μιά βίαιη έπίθεσή του ένάντια στήν 
άδιαφορία τών κοινωνικών θεσμών άπέναντι στώ συγγραφέα κι ένάντια 
στήν κρατική πολιτιστική πολιτική, πού βασίζεται μονάχα στή φιγούρα 
ένώ σπρώχνει τούς ποιητές στή μιζέρια κι όταν δήλωσε ύπέρ τής 
έλευθερίας τών έκτρώσεων. ' Αλλά άπαιτεί έπιμονα μιά άγνή τέχνη Σ' 
ένα ραδιοφωνικό του διάλογο μέ τόν Γισχάννες Ρ Μπέχερ τό 1930, 
άντσίθεται σέ κάθε τέχνη σκοπιμότητας, έπειδή κατά τή γνώμη του ή 
σκοπιμότητα άνήκει στήν πολιτική κι όχι στήν τέχνη. Eh/αι έχθρικός 
άπέναντι στά ψευδο*έπιστημονικά ρεύματα μέ τά κοινωνικά θέματα, πού 
έκπροσωποϋνται άπό τήν ντοκουμενταρισμένη λογοτεχνία κι άπ' αύτό 
πού γενικότερα, όνομάστηκε ό Νέος ' Αντικειμενισμός.

Αύτή ή μόνιμη στάση του καθορίζει καί τή στροφή του μπροστά στή 
κοινωνική κρίση πού άρχίζει τό 1930 Βάζοντάς τα μέ τόν ύλισμόπού τόν 
χαρακτηρίζει γέρικο καί άντιδραστικό συνιστοϋσε σάν μοναδικό φάρμακο 
γιά τήν ήθική άταξία, όπου βρισκόταν ή Γ ερμανία, τήν έφαρμογή μιάς 
μεταφυσικής τής φόρμας Τό 1932 σ’ ένα κείμενό του μέ τόν τίτλο 
«Μετά τό Μηδενισμό» δίνει καθαρά τήν εικόνα μιάς έθνικής κοινότητας 
πού κατορθώνει ν ' άνανεωθεϊ χάρη σέ μιά αύστηρή πειθαρχία στό όνομα 
αύτοϋ πού όνομάζει άπόλυτο χαρακτήρα τής φόρμας. Τόν βλέπουμε 
λοιπόν νά σκιαγραφεί μιά μεταστοιχείωση τών αισθητικών άπαιτήσεων σ«, 
πολιτικές άξιες ' Ηδη ό έστέτ μιλάει μιά γλώσσα πού συγγενεύει πολύ μέ 
τών ναζί θεωρητικών, ιδιαίτερα τοϋ Γ καΐμπελς πού πιστεύει πώς ό κάθε 
άληθινός πολιτικός είναι ένας καλλιτέχνης πού έπιβάλλει μιά φόρμα στό 
κοινωνικό οικοδόμημα.

Τό 1933 μέ τήν άνοδο τών ναζί στήν έξουσϊα, ό Μπέν ύποστηρίζει 
τήν πολιτική τους Είναι χαρακτηριστική ή ένεργητική του συμβολή στήν 
άναδιοργάνωση τής Πρωσσικής Ακαδημίας τών τεχνών. Τό ίδιο δείχνει 
καί μιά σειρά άπό κείμενα καί έμφανισεις του στή δημόσια σκηνή. Στις 25 
Απριλίου 1933, συγκεκριμένα, ή Berliner Börsenzeitung δημοσιεύει τή 

ραδιοφωνική του όμιλία γιά τό Νέο Κράτος καί τούς διανοούμενους. Σ ’ 
αύτό έκφράζει τήν προσχώρησή του στήν άνθρωπολογική καμπή πού 
σημειώνεται μέ τό Γ ' Ράϊχ

Τό νέο Κράτος γεννήθηκε παρά τήν έπιθυμια τών διανοουμένων. 
Ό,τιδήποτε, μέσα στήν τελευταία δεκαετία άνήκε στή διανόηση, ήταν
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έχθρικό άπέναντί στή δημιουργία αύτοϋ τού νέου Κράτους. 'Εκείνοι που 
χαιρετούσαν μ ' ένθουσιασμό κάθε έπαναστατική έκδήλωση πού προερ
χόταν άπό τήν πλευρά τού μαρξισμού, πού τοϋ άπέδιδαν νέες άποκαλυ- 
ππκές άξιες, πού ήταν έτοιμοι νά θυσιάσουν τά πάντα, άποφάσισανχάρη 
τής πνευματικής τους τιμής νά θεωρήσουν τήν έθνική έπανάσταση σάν 
άνήθικη, άπωθητική καί κατευθυνόμενη ένάντια στήν έννοια τής ιστορί
ας. Τί παράξενη νοοτροπία, καί τί παράξενη ιστορία είναι αύτή όπου θεω
ρούν τά μισθολογικά προβλήματα σάν τή βάση όλων τών άγώνων τής άν- 
θρωπότητας! Τί διανοητική άνεπάρκεια, τί ήθική άνεπάρκεια θά μπορού
σαμε νά προσθέσουμε, είναι αύτή, νά μήν μπορούν νά δούνε μέσα άπό 
τήν άνοιχπ) προοπτική τής άντίθετης πλευράς σχετικά μέ τήν πολπιστική 
παραγωγή, μέσα άπό τά μεγαλειώδη συναιοθήματά της γύρω άπό τή 
θυσία, μέσα άπό τήν άπορρόφηση τοϋ έγώ άπό τό σύνολο, τό Κράτος, τή 
φυλή, τό άκατάλυτο, μέσα άπό τό πέρασμα τής οικονομικής όμάδας στή 
μυθική όμάδα, νά μήν βλέπουν μέσα σ’ όλα αύτά, έκεϊνο πού είναι 
κατεξοχήν άνθρωπολογικό.

Αρνεΐται καί γελοιοποιεί κάθε κίνδυνο πού θά μπορούσε νά 
διατρέξει ή άνθρωπότητα έξαιτίας τής ναζιστικής έξουσίας, παροτρύ
νοντας τή νεότητα νά δραστηριοποιηθεί, σύμφωνα μ' αύτό πού όριζε ι 
σάν βιολογικό νόμο τής ιστορίας:

'Υπάρχει ένα γνήσιο νέο ιστορικό κίνημα. Ή  έκφρασή του, ή 
γλώσσα του, τό δίκαιό του άρχίζουνν' άναΠΤύσσονrar τυπολογικά δέν 
είναι,μήτε καλό μήτε κακό, ή ύπαρξή του άρχίζει. Ή  ύπαρξή του άρχίζει 
καί άντιμετωπίζει μιά δυσφημιστική έκστρατεία άπ ’ όλες τίς φυλές πού 
γέρνουν πρός τό τέλος τους: Ή  κουλτούρα άπειλεΐται, τά Ιδανικά άπει- 
λούνται, τό δίκαιο, ή άνθρωπότητα άπειλοϋνται. Ό λ ' αύτά φτάνουν στ' 
αύπά μας σάν ένας άπόηχος, ένας άπόηχος πού μάς έχει ήδη ξανάρθει 
άπό τή Λομβαρδία, τήνΟύγγαρία, τίς Βερσαλλίες, μέ τήν άφιξη τών Γαλα- 
τών, τών Γότθων, τών άβράκωτων. Ή  ύπαρξη αύτοϋ τοϋ κινήμα
τος άρχίζει κι όλο τό λεπτεπίλεπτο άνθος, ό,τι τό έκλεκτό, ό,τι τό 
καταξιωμένο, πετιέται μακριά■ άλλά αύτές οί έπιθέσεις έξουδετε- 
ρώνονται άπό τήν Ιδια τήν Ιστορία, ή ιστορία δέν λειτουργεί μέ έκλογές, 
δημοκρατικά, λειτουργεί μ ' ένα στοιχειακό τρόπο σέ κάθε κρίσιμη καμπή 
της. Δέν καλεϊ σέ έκλογές, έπιλέγει τόν καινούριο της βιολογικό τύπο,
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κάθε άλλη μέθοδος τής είναι άγνωστη, καί νά ό καινούριος τύπος, τώρα 
είναι στό χέρι σου νά δράσεις καί νά υποφέρεις, νά κατασκευάσεις τό 
ιδεώδες τής γενιάς σου καί τοΰ είδους σου χρησιμοποιώντας γιά 
οικοδομικό ύλικό τό χρόνο, μή διστάζεις, δράσε καί ύπόφερε καθώς σου 
τό προστάζει ό νόμος τής ζωής.

Σύμφωνα μέ τών Μπέν, ύπεύθυνος γιά τώ μαρασμό τής Γ ερμανίας, 
είναι ώ ύλισμώς. Μέσα στήν έννοια αύτού τού «ύλισμού» άνακατεύει τίς 
χυδαίες έννοιες τών συμφερώντων, τών ύλικών ώρέξεων καθώς καί τώ 
μαρξισμώ. ’ Επειδή στά μάτια του ώ μαρξισμώς σκότωσε τήν ιδέα άφού 
άνέπτυξε τήν πάλη τών τάξεων καί τών άνταγωνισμώ, γιά χάρη τών πεζά 
ύλικών άγαθών κι έτσι, σέ τελευταία άνάλυση, συνδέεται στενά μέ τών 
καπιταλισμό. Μ ' αύτή τήν προοπτική, ώ μαρξισμώς καί ώ καπιταλισμός δέν 
είναι παρά τά δυώ συμπληρωματικά παραθυρόφυλλα τής ίδιας πραγματι
κότητας, πού πνίγει τώ πνεύμα καί τίς μεγάλες άνθρώπινες έξάρσεις. Κι 
έτοι πρέπει νά άπορριφτοϋν καί οί δυώ ' Ο ναζισμός, ά ντίθετα, πιστεύει ώ 
Μπέν, προσφέρει στήν κοινωνία τή δυνατώτητα νά φτάσει σέ μιά 
καινούρια άνθρώπινη ποιώτητα, στώ άπόλυτο πρώς" τώ ώποΐο τείνει 
αύθώρμητα τώ έσωτερικώ είναι τοϋ κάθε άνθρώπου. Αύτώ τώ άξίωμα 
βασίζεται σέ μιά άποψη πού θεωρεί τά άνορθολογικώ σάν τά πιώ βαθύ, τώ 
πιώ δημιουργικό στοιχείο τής άνθρώπινης φύσης. Φαντάζεται πώς μέ τή 
ναζιστική έξουσία, ώ όρθολογισμός, ή ύπεροχή τής διάνοιας θά παραχω
ρήσουν τή θέση τους στώ ένστιγματικώ, τώ βιολογικώ.

Ένας άπώ τούς παλιούς θαυμαστές του, ώ Κλάους Μάν, τού 
έγραψε άπώ τώ Σαναρύ-σύρ-Μέρ, στίς 9 Mdtou 1933, ζητώντας του νά 
τοϋ έξηγήσει τούς λώγους γιά τούς ώποίους ύποστήριζε τούς ναζί. Χωρίς 
αύτώ νά είναι άπαραίτητο, μιά καί έπρώκειτο γιά μιά προσωπική έπιστολή, 
ά Μπέν έσπευσε νά τού άπαντήσει μέ μιά άνοιχτή έπιστολή πού 
διαβάστηκε άπώ τώ ραδιόφωνο, δημοσιεύτηκε στήν Deutsche Allgemei
ne Zeitung μέ τών τίτλο ·Πρός τούς έμιγκρέδες» καί κατώπιν άναδημο- 
σιεύτηκε στώ βιβλίο του ·Τό νέο Κράτος καί οί διανοούμενα·. Σ' αύτώ 
μαστιγώνει τίς λογοτεχνικές, φιλοσοφικές καί πολιτικές θεωρίες τών 
έμιγκρέδων πού δπώς καί οί ναζί τούς θεωρεί ντροπή τής Γερμανίας:

« Αρχίζουμε νά κηρυσσόμαστέ ύπέρ τοΰ άνορθολογικοΰ, κατόπιν 
ύπέρ τής βαρβαρότητος -  καί νά μας κοντά στόν Άδόλφο Χίτλερ...»
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Έτσι μου γράφετε, τή στιγμή πού στά μάτια όλου τοΰ κόσμου ή 
όπορτουνιστική άποψή σας σχετικά μέ τήν ύνθρώπινη πρόοδο, διαψεύ- 
στηκε οΐκτρά στις μεγαλύτερες περιοχές τοΰ πλανήτη μας, άποκαλύ- 
πτοντας αύτό πού πραγματικά ήταν: μιά άποψη πεζή, έπιπόλαια, μιά 
άποψη ήδονιστική Έτσι μού γράφετε, τή στιγμή πού πάντοτε στίς 
άληθινά μεγαλειώδεις έποχές τής άνθρώπινης ιστορίας, ή άνθρώπινη 
φύση έκδηλώθηκε μονάχα διαμέσου τοΰ άνορθολογικού, ένός άνορθο- 
λογικού πού βρίσκεται κοντά στή δημιουργία καί ικανού νά δημιουργεί 
Έκεϊ πού βρίσκεστε σιμά στίς λατινικές άκρογιαλιές σας, καταλάβετε 
έπιτέλους πώς τά γεγονότα πού διαδραματίζονται στή Γερμανία, δέν 
έχουν καμιά σχέση μέ πολιτικά στρατηγήματα, άπ’ έκεϊνα πού θά 
μπορούσατε νά ξετινάξετε και νά άπογυμνώσεται μέ τό γνωστό σας 
διαλεκτικό τρόπο. Έδώ πρόκειται γιά τήν άνοδο ένός νέου βιολογικού 
τύπου.

'Οταν οί ναζί άρχισαν νά καταδικάζουν τή λεγάμενη έκφυλισμένη 
ιέχνη, ή έμπιστοσύνη του κλονίστηκε Παρ" δλα αύτά δέν λογικεύτηκε 
' Εξακολουθεί νά ραίνει μέ άνθη τό νέο Κράτος καί δίχως καμιά ειρωνεία, 
νά τό έπαινε! γιά τό ένδιαφέρον του άπέναντι στά καλλιτεχνικά θέματα 
Προσπαθεί νά διορθώσει στό έσωτερικό τοϋ συστήματος, αύτά πού 
θεωρεί σάν λάθη τοϋ καθεστώτος. Δέν θεωρεί τό καθεστώς σάν κακό, 
άπλώς πιστεύει πώς τό χαλούν όρισμένοι άνίκανοι. Αύτή τήν έννοια έχει 
ή υπεράσπιση τοϋ έξπρεσσιονισμοϋ πού διατύπωσε τό Νοέμβριο τοϋ
1933. Σώζει τούς έξπρεσσιονιστές άποδεικνύοντας πώς μπορούν νά 
ένταχθοϋν ιδεολογικά στό ναζισμό Τό κείμενο τελειώνει μ' έναν 
παράδοξο παραλληλισμό άνάμεσα στίς βασικές έπιδιώξεις τών ναζί καί 
στίς άντίστοιχες τών έξπρεσσιονιστών

Καί νά πού μιά όμάδα σφυρηλατεί τό άπόλυτο -  ύποτασσόμενη σ ’ 
αύτό ένώ συγχρόνως κυριαρχεί πνευματικά πάνω σ ' αύτό -  τό σφυρηλα
τεί σέ άδρές, άφηρημένες φόρμες: σέ πίνακες, στίχους, ήχους αύλού. 
Είναι μιά όμάδα φτώχιά καί άγνή, πού δέν νεμήθηκε ποτέ άστικές 
έππνχίες καί δόξες, δέν τράφηκε ποτέ μέ τό λίπος πού τρέφεται ό συρ
φετός πού καταβροχθίζει τά πάντα. Τρέφεται μέ σκιές, κάνα τέχνη. Κι 
αύτή έπίσης ή μικρή όμάδα, πρίν άπό τήν τελευταία ιστορική καμπή, ζοΰ-
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σε άπό τήν τέχνη της δηλαδή ζοΰσε όντας έτοιμη νύ πεθάνει, ζοΰσε άπό 
τό. πιστό αίμα τής Γερμανίας.

Στόν πρόλογο τοϋ έργου του ·Τό νέο Κράτος καί οί διανοούμενοι», 
δηλώνει μέ αυθάδεια καί μέ προκλητικότητα άπέναντι στούς δημοκράτες 
άντιπάλους του πώς ή ύποστήριξή του πρός τώ ναζισμό είναι άπώρροια 
μιάς δεκαπεντάχρονης πνευματικής έξέλιξης. Σ' έ κείνους πού τών 
κατηγορούν πώς φόρεσε τά ρούχο του άπό τήν άνάποδη, πώς άπό τήν 
άριστερά πέρασε στή δεξιά, άπαντά πώς δέν ύπήρξε ποτέ του άριστε- 
ρός, μήτε γιά μιά στιγμή καί πώς ή κατηγορία αύτή δέν στέκει ούτε σάν 
ύπόθεση μιά καί τό δημιουργικό στοιχείο δέν βρίσκεται μήτε δεξιά, μήτε 
άριστερά. άλλά πάντα στό κέντρο.

Ή  λαχτάρα του είναι νά δει τόν έξπρεσσιονισμό νά γίνεται 
άποδεκτός στή ναζιστική Γερμανία, μέ τόν Ιδιο τρόπο πού έγινε ό 
φουτουρισμός στήν Ιταλία ‘ Αλλωστε στίς 29 Μαρτίου 1934, έκεινος 
ήταν πού ύποδέχτηκε έπίσημα τόν Μαρινέττι στό Βερολίνο. Μ' αύτή τήν 
εύκαιρΐα έξυμνεΐ τή μεγάλη μέριμνα τοϋ νέου Ράϊχ γιά τούς συγγραφείς 
καί παρουσιάζεται σάν πρεσβευτής τους έκφράζοντας τό συλλογικό 
θαυμασμό τους γιά τόν Χίτλερ. Στό λόγο του γιά τό θάνατο τοϋ Στέφαν 
Γ κεόργκε, πού τελικά δέν έκφωνήθηκε άλλά τυπώθηκε τόν ' Απρίλιο τοϋ
1934, χαρακτηρίζει τόν ποιητή σάν ένα καλλιτέχνη τής φόρμας, δείχνον
τας πώς αύτή ή συγγραφική άναζήτηση άνταποκρίνεται στίς προσπά
θειες τών ναζί στόν τομέα τής πολιτικής.

Τέτοιου είδους θέσεις άποτελοϋν τήν πηγή τής παρανόησης πού
-  ύστερα άπό ένα άρθρο τοϋ Κλάους Μάν στήν έπιθεώρηση Die 
Sammlung τό Σεπτέμβριο τοϋ 1933 -  θά κάνει τούς έμιγκρέδες νά 
έξαπολύσουν'μιά έντονη πολεμική ένάντια στόν έξπρεσσιονισμό. Ό  
τίτλος τοϋ κειμένου τοϋ Λούκατς στό πρώτο τεύχος τοϋ 1934 τής 
Inrenationale Literatur είναι άρκετά ένδεικτικός «Μεγαλείο καί παρακμή 
τοϋ έξπρεσσιονισμοϋ». Τό Σεπτέμβριο τού 1937, ξαναρχίζει μιά μεγάλη 
συζήτηση στό Wort, μέ δυό άρθρα, τό ένα πάλι τοϋ Κλάους Μάν καί τό 
άλλο τού 'Αλφρεντ Κούρε λλα.' Ο τελευταίος βασισμένος στά λεγάμενα 
τοϋ Μπέν δείχνει λογικά τήν ιδεολογική πορεία τοϋ έξπρεσσιονισμοϋ νά 
καταλήγει στό ναζισμό.

Ή  θέση αύτή θά συζητηθεί πάρα πολύ, καταλήγοντας σέ μιά 
έμπεριστατωμένη μελέτη πάνω στό ρεαλισμό, στό Wort καί ό Ιδιος ό
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'Αλφρεντ Κούρελλα θ άναγκαστεΐ στό τέλος νύ διαφοροποιήσει τά 
πρώτα συμπεράσματά του. Τό έκπληκτικό όμως είναι, πώς κατά. τή 
διάρκεια αυτών τών συζητήσεων κανείς δέν άσχολήθηκε μέ τήν πολιτι
στική πολιτική τοΰ Γ- Ράϊχ, μήτε μέ τήν προσωπική κατάσταση τοϋ Ιδιου 
τοϋ Μπέν ' Ο τελευταίος, ϋστερα άπό τήν έξόντωση τοϋ Ραϊμ, άντιλή- 
φτηκε τό χάσμα πού ύπήρχε άνάμεσα στό Νέο Κράτος, όπως τό 
φανταζόταν καί σ' αύτό πού ζοϋσε στήν πραγματικότητα -  μιά φοβερή 
τραγωδία, όπως έγραψε καί σ' ένα γράμμα του τόν Αύγουστο τόϋ 1934. 
' Η πορεία τής πτώσης του άρχιζε.' Η πτώση του είναι σχεδόν όρισπκή όταν 
άρχίζουν οί συζητήσεις στό Wort. Πράγματι τό 1935 ζητά νά ξαναγυρίσει 
στό στρατό. Μ ' αύτόν τόν τρόπο, είπε, διάλεξε μιά άρκποκρατική μορφή 
μετανάστευσης. Τό 1936 γιά τήν πεντηκοστή έπέτειο τών γενεθλίων του 
έκδόθηκε μιά συλλογή ποιημάτων του. ' Αμέσως ή συλλογή άποδοκιμά- 
ζεται άπό τό έντυπο τών 'Ες 'Ες, Das Schwarze Korps. Τό κατρακύλι- 
σμα είναι σύντομο- τό 1938 τόν άποκλείουν άπό τό λογοτεχνικό 
' Επιμελητήριο καί τοϋ άπαγορεύουν νά δημοσιεύει.

Σήμερα Απορούμε νά παρακολουθήσουμε τήν πορεία αύτής τής 
πτώσης μέσα άπό τήν άλληλογραφία του έκείνης τής έποχής. "Υστερα 
άπό τό άρθρο τοϋ Das Schwarze Korps πού τόν κατηγορούσε γιά έβραΐο 
καί όμοφυλόφιλο, άρθρο πού άναδημοσιεύτηκε στό Λαϊκό Παρατηρητή. 
φοβήθηκε μήπως διωχτεί άπ1 τό στρατό. 'Απευθύνεται λοιπόν στόν 
Χάνς Γ ιόστ Φαίνεται πώς στίς 7 ' Ιουνίου 1936 ό Γ ιόστ καί ό Γ καϊμπελς 
μεσολάβησαν ύπέρ του ' Αλλά στίς 13 Αύγουστου, γίνεται νέα έπίθεση 
έναντίον του. ' Ο έκδότης του δέχτηκε ένα αισχρό γράμμα άπό τόν 
Ρόζενμπεργκ γεμάτο άπειλές, πού φτάνουν μέχρι τό στρατόπεδο συγ- 
κεντρώσεως Τήν έπομένη, ό Ρόζενμπεργκ πάλι, άπαιτεΐν' άφαιρεθεϊτό 
ντύμα τοϋ έξωφύλλου πού παριστάνει τό συγγραφέα σάν έναν όραματι- 
στή τής νέας κοινότητας. Στίς 13 'Οκτωβρίου άναγγέλεται πώς πρέπει 
ν' άφαιρεθοϋν τέσσερα ποιήματα. Μόνο έτσι θά έπιτραπεϊή πώληση τής 
συλλογής, άλλά καί πάλι χωρίς καμιά διαφήμιση. Ήταν μιά άπλή 
χρονοτριβή! Τελικά, ή συλλογή άπαγορεύτηκε.

Βέβαια, ή ρήξη τοϋ Μπέν μέ τό Γ' Ράϊχ δέν προέρχεται άπ' αύτόν 
Οφείλεται στήν πίεση τών ναζί κι αύτό παρά τήν έμφανή καλή του 

διάθεση. ' Αλλά Οπωσδήποτε υπήρξε. Συνεπώς, τό νά έντάξουμε τήν 
προσπάθειά του γιά τήν όλοκλήρωση τοϋ έξπρεσσιονισμοϋ, μέσα στά 
πλαίοια τής ναζιστικής πολιτιστικής πολιτικής, άποτελεϊ ένα διπλό 
σφάλμα προοπτικής τόσο πάνω στήν περίπτωση τοϋ Μπέν δσο καί
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σχετικά μέ τή φύση τού ναζισμού. Δέν θά μπορούσαμε νά πούμε πώς ή 
πορεία τοϋ Μπέν είναι άληθινά χαρακτηριστική γιά τή γενιά τών 
έξπρεσσιονιστών ' Εκφράζει μάλλον τούς διανοούμενους έκείνους πού 
άπώ αισθητισμό, άφέθηκαν νά έξαπατηθοϋν άπό τώ ναζισμό.

Τό 1935 στό τελευταίο πεζό κείμενό του πού δημοσίευσε έπί Γ' 
Ράϊχ, όμολογεϊ πώς προσχώρησε στή θεωρία τοϋ Ιταλού φασίστα 
Τζούλιους ' Εβόλα, σύμφωνα μέ τήν όποια, τό άνθρώπινο δν δέν είναι 
παρά πνεϋμα, ένα άφθαρτο πνεϋμα πού άποτελεϊ μέτρο δλων τών 
πραγμότων Αύτό είναι τό σταθερό σημείο όπου γαντζώνεται ό Μπέν. 
Ύστερα άπό τήν άπογοήτευσή του πού δέν μπόρεσε, μέσα άπό τό 
ναζισμό, νά αποδώσει στό πνεϋμα τήν εύθύνη τοϋ καθορισμού τής 
δρώσης. ξαναγυρίζει στή θεωρία ένός άδιάκοπου άνταγωνισμοϋ άνάμε
σα σ' αύτά τά δυό ' Από έδώ καί πέρα, μέχρι τό τέλος τής ζωής του θά 
άντιτάσσει αύτές τίς δυό άρχές μέ τό πνεϋμα, τή στατικότητα, τή 
διάρκεια, τήν έκσταση άπ' τήν άλλη μεριά, τή δράση, τό γίγνεσθαι, τήν 
ιστορία Τελικά ό έστέτ ξαναγυρίζει όριστικά στόν έλεφάντινο πύργο 
του, δπου ή σκέψη είναι έπώδυνη κι δπου αύτός ό μοναχικός πόνος 
άποτελεϊ προϋπόθεση γιά τή δημιουργία, δπου τό πνεϋμα άπορριπτει μιά 
πραγματική ζωή, πού άτέλειωτα, άσκοπα, γυρίζει γύρω άπό τόν έαυτό 
της, γιά νά δώσει μορφή σ' έναν κόσμο πού διαφορετικά είναι χάος. Τ όσο 
ή άποδοχή του γιά τό ναζισμό δσο καί ή άρνησή του, βασίζονται στήν ιδέα 
πώς τό μόνο πού μετράει πραγματικά, είναι ό κόσμος τής έκφρασης. 
Είναι αύτό πού ό Μπέν άποκαλεί ή άνάγκη δημιουργός έκ τού μηδενός. 
Τό πνεϋμα πού είναι ύπερβατική άρχή διεγείρεται άπό τή δημιουργική 
ένέργεια σέ μιά διπλή κίνηση κατάλυσης καί κατασκευής

Μετά τόν πόλεμο ό Μπέν έπανέρχεται στό παρελθόν του γιά νά 
δηλώσει στή «Διπλή Ζωή» πού είναιή αυτοβιογραφία του, πώς πίστευε σέ 
μιά άληθινή άνανέωση τοϋ γερμανικού λαοϋ καί περίμε νε πώς ό ναζισμός 
θά έβγαζε τή Γερμανία άπό τήν άποχαύνωσή της, μέσα στό φονξιοναλι
σμό, τόν έπιστημονισμό και τόν όρθολογισμό Συνεπώς πλανήθηκε 
έπιδιώκοντας τόν άνθρωπισμό, τή γεναιοδωρία, τήν κουλτούρα "Αλλω
στε έπικαλείται πολύ σοβαρές δικαιολογίες, ένώ συγχρόνως άναγνωρίζει 
πώς ό Κλάους Μάν είχε δει καθαρότερα άπ' αύτόν Ισχυρίζεται πώς 
δντας άπολιτικός, δέν διανοήθηκε νά τά βάλει μέ τόν Φύρερ και νά 
μεταναστεύσει. Τόσο μάλλον πού ό Χίτλερ είχε άνέβει νόμιμα στήν
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έξουσια. Τέλος δέν είχε μελετήσει ποτέ του τό πρόγραμμα τοΟ 
κόμματος.

'Οπως βλέπουμε, ό Μπέν παριστάνει τόν άθώο ’ Αρνεΐται νά δει τό 
βάθος τοΟ σφάλματός του. Κλεισμένος μέσα στά προβλήματα τοϋ 
λυρικού Εγώ, προτάσσει τό καβούκι τοϋ έστέτ, σ' όλους δσους 
έπαναλαμβάνουν στ' αύτιά του, θεωρίες γιά κοινωνικές άλλαγές. Ά ν  
μετά τό 1945 γνωρίζει αύτή τήν έπιτυχία στήν' Ομοσπονδιακή Γ ερμανία, 
αύτό δέν όφείλεται μονάχα στό γεγονός πώς τό έργο του διαποτίστηκε 
άπό τήν αίσθηση τής·καταστροφής, τής άποσύνθεσης. τοϋ Μηδενός, σέ 
μιά έποχή όπου γκρεμίζονταν τά μεγαλεπήβολα όνειρα πού είχαν 
ύποβάλει στή νεολαία οι ναζί, άλλά έπειδή κολάκευε τήν καλή 
συνείδηση τών γερμανών διανοούμενων πού όπως κι αύτός, είχαν 
άντιληφτεϊ άρκετά νωρίς τήν άποτυχία τοϋ έθνικοσοσιαλισμοϋ, έπιμέ- 
νοντας ωστόσο νά ζήσουν αύτό τό δράμα μέχρι τό τέλος του.

II. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΣΣΙΕΤΣΚΥ

Στίς 23 Νοεμβρίου 1936, τό βραβείο Νόμπελτής ειρήνης, δόθηκε 
σ' ένα γερμανό δημοσιογράφο, τόν Κάρλ φόν Όσσιέτσκυ Μέ τήν 
εύκαιρία στό Παρίσι διοργανώθηκε μιά τιμητική βραδιά. " Ενας άπό τούς 
όμιλητές της ό ' Ανρί Γκυερνύ δήλωσε συγκεκριμένα τά έξής

Τίποτα δέ θάταν πιό έπίκαφο άπό τό νά ιδρύσουμε, δπως τό ζήτησε 
κι έκεϊνος άλλά μάταια, μιά λαϊκή ένωση όλων τών δημοκρατών, τό 
διεθνές συνδικάτο όλων τών δημοκρατιών πού άπειλούνται άπό τό 
διεθνή φασισμό Νομίζω πώς είναι άκόμα καιρός.

' Αφού γιά ένα διάστημα συνεργάστηκε στήν έφημεριδα Berliner 
Wolkszeitung καί κατόπιν στό φιλελεύθερο έβδομαδιαΐο περιοδικό Ta
gebuch, ό Όσσιέτσκυ μπήκε στή WeltbUhne πού έκείνη τήν έποχή 
διευθυνόταν άπό τόν Ζήγκφριντ Γιάκομπσον ' Από έδώ καί πέρα ή μοίρα 
του συνδέθηκε στενά μέ αύτό τό έβδομαδιαΐο έντυπο τής άριστεράς καί 
τό 1927 ύστερα άπό τό θάνατο τοϋ Γιάκομπσον άνέλαβε έκεϊνος τή 
διεύθυνσή του
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Ποιές ήταν oi πολιτικές ιδέες τοΰ ' Οσσιέτσκυ, Σιγά-οιγά, παρ' όλο 
πού συμμεριζόταν τίς άπόψεις τους, συνειδητοποίησε τόν ιδεαλισμό τών 
είρηνιστικών κινημάτων κι όταν τό 1923 ή Ρούρ καταλήφτηκε άπό τά 
γαλλικά στρατεύματα, ή ρήξη του μαζί τους όλοκληρώθηκε. Αλλά 
παρέμεινε έχθρός δλων τών έξτρεμιστών, τόσο τής άριστεράς δσο καί 
τής δεξιάς Παρ' δλα αύτά ύστερα άπό μιά άργή πορεία κατέληξε νά 
συντονίσει τή δράση t o u  Μέ τούς κομμουνιστές Τό 1929 άναγγέλλει 
στήν WeltbUhne πώς δέν θ ' άρνιόταν μιά συνεργασία μαζί τους. Καί τό 
1929 διαδήλωνε δημόσια στό πλευρό τους γιά νά διαμαρτυρηθεϊ γιά τά 
θύματα τής άστυνομικής βίας τής 1ης Μαϊου ' Από έδώ καί πέρα καλεϊ 
τούς δημοκράτες νά συνενωθούν γιά νά άγωνιστοϋν ένάντια στό 
φασιστικό κίνδυνο. Δίχως νά ' ναι κομμουνιστής μήτε μαρξιστής, πίστευε 
πώς ήταν δυνατό καί μάλιστα άναγκαίο νά μάχεται κανείς μαζί μέ τούς 
κομμουνιστές στ' δνομα μιάς δίκαιης ύπόθεσης.

Παρ' όλη τήν άπογοήτευσή του άπό τίς πολιτικές έξελίξεις μετά τό 
1930, συνέχισε νά πιστεύει πώς άν ή δημοκρατία στηριζόταν πάνω στίς 
μάζες θά θριάμβευε όπωσδήποτε. Είχε τή γνώμη πώς οί χοντροκομμένοι 
μονόλογοι τοϋ Χίτλερ καί τοϋ Γκαϊμπελς, δέν θά μπορούσαν νά 
έπιβληθοϋν στό γερμανικό λαό (άπ' αύτή τήν άποψη συμμεριζόταν τή 
γνώμη τοϋ Τόμας Μάν πού τό 1931, σέ μιά συνέντευξή του πρός μιά 
ιταλική έφημερίδα δήλωσε πώς μιά νίκη τών ναζί ήταν κάτι τό έντελώς 
άδιανόητο). Σέ μιά συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ποϋ διοργανώθηκε 
άπό μιά κομμουνιστική έπιθεώρηση, ό Οσσιέτσκυ δήλωσε πώς τό 
ναζκπικό κίνημα δέν διέθετε κανένα βαθύ λαϊκό έρεισμα καί συνεπώς 
δέν θά μπορούσε νά διαρκέσει ' Αντίθετα μέ πολλούς διανοούμενους 
τής άριστεράς πού άρκοϋνταν νά περκρρονοϋν τή χοντροκοπιά τοϋ 
ναζιστικοΟ δχλου, έπέμενε πάνω στούς οικονομικούς λόγους πού 
έπέτρεψαν τήν άνάπτυξη τοϋ έθνικοσοσιαλισμοϋ και ύπόδειχνε τόν κάθε 
άλλο παρά εύκαταφρόνητο ρόλο ποϋ έπαιξαν σ' αύτή τήν ύπόθεση οί 
βιομήχανοι ' Ο άγώνας ένάντια στούς έκπροσώπους τής βαριάς βιομη
χανίας, ένάντια στόν έπανεξοπλισμό τής Γερμανίας -  αύτό κατά τή 
γνώμη του ήτϋν τό βασικότερο καθήκον τής στιγμής

Οί μιλιταριστές δέν μπορούσαν νά τοϋ συγχωρήσουν αύτή του τήν 
έπιμονή Ό ταν στή WeltbUhne δημοσιεύτηκαν δυό άρθρα τοϋ Βάλτερ 
Κράιζερ πάνω στήν άεροπορία, διοργανώθηκε μιά συνωμοσία έναντίον 
του τόν κατηγόρησαν πώς δημοσίευσε κρατικά μυστικά Μεταξύ τών
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άλλων τόν υποστήριξε καί ό Τόμας Μάν καθώς καί ό '  Αλμπερτ ' Αϊνστάιν, 
άλλά ό ' Οσσιέτσκυ καταδικάστηκε σέ δεκαοχτώ μήνες φυλακή. ' Αμνη
στεύτηκε ύστερα άπό έπτά μήνες, τό Δεκέμβριο τού 1932. ' Η έλευθε
ρία κράτησε πολύ λίγο. Στίς 27 Φεβρουάριου 1933, ή Γκεστάπο 
χτυπούσε τήν πόρτα του. Λίγες ώρες πριν, έχοντας πληροφορηθεϊ γιά 
τίς συλλήψεις πού γίνονταν έξαιτίας τής πυρκαϊάς τού Κοινοβουλίου, 
είχε άποφασίσει νά παρα μείνει στή Γ ερμανία -  έπειδή σκέφτηκε δτι φυγή 
του θά έδειχνε πώς βρισκόταν έν άδίκω. ' Οδηγήθηκε στή φυλακή τού 
Σπαντάου, δπου κλείστηκαν καί οί συγγραφείς Έγκον 'Ερβιν Κίς καί 
Λούντβιχ Ρέν. Αύτή ήταν ή άρχή μιάς περιπλάνησης κατά τή διάρκεια τής 
όποίας θά γνώριζε διάφορα στρατόπεδα· συγκεντρώσεως.

"Ενας άπό τούς πρώτους πού έπέστησε τήν προσοχή τοΰ κόσμου 
στήν τύχη τού ' Οσοιέτσκυ ήταν ό Τόλλερ, πού προσπάθησε νά κερδίσει 
τήν ύποστήριξη προσωπικοτήτων δλων τών παρατάξεων ' Αλλά καί ό 
Χίτλερ είχε φίλους τό ϊδιο ισχυρούς, δπως μας δείχνουν τά παρασκήνια 
τής άπονομής τού βραβείου Νόμπελ. Τό 1934 ή γερμανική Λίγκα τών 
δικαιωμάτων τού άνθρώπου, είχε προτείνει γιά ύποψήφιο τόν ' Οσσιέτ- 
σκυ, μέ τήν ύποστήριξη τών Ρομαίν Ρολλάν, 'Αλμπερτ Αϊνστάιν. 
Βιρτζίνια Γούλφ, Μπέρτραντ Ράσσελ, "Αλντους Χάξλεϋ, ΛέονΜπλούμ 
Ό  Τόμας Μάν, άπό τήν πλευρά του, είχε γράψει ένα μακροσκελές 
γράμμα στήν έπιτροπή Νόμπελ, μέ τό όποιο πρότεινε καί ύποστήριζε μέ 
ζέση αύτή τήν ύποψηφιότητα. Αλλά δλες αύτές οί άξιέπαινες και 
άναγκαϊες προσπάθειες δέν μπόρεσαν νά έξουδετερώσουν τή ναζιστική 
διπλωματία. Οί ναζί άπευθύνθηκαν άμεσα στή νορβηγική κυβέρνηση 
Στίς 21 Νοεμβρίου 1935, ή 'Επιτροπή Νόμπελ άνάγγειλε πώς αύτό τό 
χρόνο δέν θά γινόταν ή άπονομή τού Νόμπελ Ειρήνης. Τήν ίδια μέρα πού 
γνωστοποίηθηκε αύτή ή άνακοίνωση, δυό νορβηγικές έφημεριδες 
δημοσίευαν ένα άρθρο τού Κνούτ Χάμσουν πού προκάλεσε έκπληξη σέ 
πολλές χώρες. Ό  συγγραφέας τής «Πείνας» έβρισκε θλιβερό τό 
γεγονός πώς δλο καί πιό μανιασμένοι όπαδοί ήθελαν νά άπονεμηθεϊ τό 
Νόμπελ Ειρήνης στόν Κάρλ φόν Οσοιέτσκυ Στίς 6 Αύγούστου 1929 -  
ειρωνεία τής τύχης! -  ό ίδιος ό Κάρλ Όσσιέτσκυ είχε συντάξει στή 
WäHbühne τό τιμητικό άρθρο γιά τό Χάμσουν πού γιόρταζε τήν έβδομη- 
κοστή έπέτειο τών γενεθλίων του.

'Ομως ή έκστρατεία γιά τήν άπελευθέρωση τού Όσσιέτσκυ 
συνεχίστηκε Κινδύνευε νά ζημειώσει τούς περίφημους ' Ολυμπιακούς

-261 -



' Αγώνες τού 1936 ’ Από τήν άλλη μεριά, ώ ' Οσοιέτσκυ ήταν σοβαρά 
άρρωστος καί ώ θάνατός του θά ήταν σέ διεθνές έπίπεδο καταστροφικός 
γιά τόν Χίτλερ Τότε ό Γκαίρινγκ διέταξε νάτόν πάνε σέ νοσοκομείο Είχε 
προσβληθεί άπό φυματίωση Παρ' δλα αύτά ή άπελευθέρωσή του έγινε 
δεκτή μέ άνακούφιση άπό τούς δημοκράτες όλου τού κόσμου. Όσο γιά 
τούς ναζί, γΓ αύτούς ήταν μιά εύκαιρία νά δείξουν τό δήθεν φιλελευθε
ρισμό τους Στίς 23 Νοεμβρίου 1936, ή ' Επιτροπή Νόμπελ, μπόρεσε νά 
άναγγείλει πώς γιά τό έτος 1935 τό βραβείο Νόμπελ τής Ειρήνης, 
δινόταν στόν Όσσιέτσκυ καί γιά τό 1936, στόν άργεντινό υπουργό 
Λάμας.

' Η συνέχεια έδειξε πώς οί ναζί χρησιμοποίησαν δλα τά μέσα τους 
γιά νά οίκειοποιηθούν τό χρηματικό ποσό πού δόθηκε στό ’ Οσσιέτσκυ. 
' Αλλά δυστυχώς ήταν πιά άνίκανος ν ’ άμυνθεΓ πέθανε στίς 5 Müfou 
1938

III. ΑΓΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ

1 Ό  Γιοχάννες Ρ Μπέχερ και ή άντκραοιστική ένότητα

Από τό 1933, ό Μπέχερ πήρε τό δρόμο τής έξορίας. Από τή 
Μόσχα διεύθυνε τήν έπιθεώρηση τοϋ γερμανικού τμήματος τής Διεθ
νούς "Ενωσης τών έπαναστατικών, συγγραφέων, τήν Internationale 
Literatur. Ανέπτυξε μιά άδιάκοπη δράση ύπέρ τής άντκρασιστικής 
ένότητας, πιστεύοντας πώς πρώτα άπ' δλα έπρεπε νά έπιζήσει ή 
γερμανική λογοτεχνία ΓΓ αύτό έπρεπε νά προετοιμάζουν άκούραστα 
τήν άναγέννησή της, νά καταγγέλλουν τή ναζιστική προπαγάνδα πού 
στειροποιούσε τή δημιουργική δύναμη τοϋ γερμανικού λαού καί νά 
προτρέπουν τούς συγγραφείς πού είχαν παραμείνει στή Γερμανία, νά 
πετάξουν άπό πάνώ τους τό ψέμα καί τή δουλοπρέπεια

Ή  στάση του άπέναντί στήν έσωτερική μετανάστευση μοιάζει 
άρκετά πολύπλευρη δέν καταδικάζει έκείνους πού δέν μπόρεσαν άκόμα 
νά βροϋν τό δρόμο πού θά τούς όδηγήσει στό πλευρό τών άντκρασιστών 
καί στή δραστήρια άντίσταση ' Επικαλείται τή μοναξιά έκείνων πού παρά 
τή ναζιστική βαρβαρότητα, συνέχισαν νά τιμούν «τό καλό, τό άληθινό, τό
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ώραϊο» μεσα άπό τόν ένθουσιασμό τους γιά τή γερμανική ποίηση, μουσι
κή καί ζωγραφική

Τήν ίδια έπιμονή δείχνει καί τό 1941, μπροστά στίς θεωρίες πού 
άναγγέλλουν τό θάνατο τής τέχνης (ύστερα άπό τό "Αουσβπς, δέν είναι 
πιά δυνατή ή λογοτεχνία -  αύτό είναι ένα θέμα πού έπανέρχεται συχνά 
στή Γερμανία, ύστερα άπό τό 1945) τονίζοντας πώς δέν πρέπει νά 
φορτώνουν δλες τίς εύθύνες στήν πλάτη τής λογοτεχνίας

Συμμετέχοντας στό Α ' συνέδριο τών σοβιετικών Συγγραφέων τό
1934, σάν έκπρόσωπος τών Γερμανών τού Βόλγα, καθόρισε μιά πολιτική 
συνασπισμού άνάμεσα σ' δλους τούς άντκρασίστες.

Τό όημερινό μας καθήκον πρός τό όποιο συγκλίνουν τά πάντα, είναι 
ό άγώνας ένάντια στό φασισμό καί τόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Κάτω άπό 
τό σήμα τής πιεστικής άνάγκης τοϋ παρόντος, κάτω'άπό τό σήμα τοΰ 
παρελθόντος καί τής παλαιστικής κληρονομιάς, κάτω άπό τό σήμα τοϋ 
μέλλοντος, στρεφόμαστε έν ΰψει τοΰ κοινού άγώνα, πρός όλους τούς 
έχθρούς τοϋ φασισμού, πρός όλους όσους άντιτίθενται στίς φρικαλεό
τητες ένός έγκληματικοΰ πολέμου. Κάτω άπό αύτό τό σήμα, τείνουμε τό 
χέρι στούς ούμανιστές συγγραφείς, στούς λογοτεχνικούς έκπροσώπους 
τού ρεαλιστικού όρθοΰ λόγου, σ ' δλους έκείνους πού άναζητοΰν τήν 
άλήθειa

Δέν άρνιόμαστε τό χέρι μας στούς ύποταγμένους συγγραφείς πού 
στήν πιό άποφααστική στιγμή ύπήρξαν πολύ άδύνατοι καί πίστεψαν πώς 
θά μπορούσαν νά πραγματώσουν τήν καλλιτεχνική καί άνθρώπινη υπό
στασή τους κάτω άπό τή μάσκα τοΰ άγκυλωτού σταυρού, άλλά πού τώρα, 
ιδιαίτερα ύστερα άπό τίς 30 ’Ιουνίου, άρχίζουν νά ξυπνούν καί νά 
άντιλαμβάνονται τήν πραγματικότητα Δέν άποκλείουμε όλους έκείνους 
τούς συγγραφείς πού πεσμένοι μέσα στήν καλλιτεχνική καί ύλική μιζέρια 
λαχταρούν μιά βασική άλλαγή τών τωρινών συνθηκών καί οί όποιοι όταν 
προσχώρησαν στή Γερμανία τοΰ Χίτλερ δέν ήξεραν τί έκαναν

2. Ή  διαμαρτυρία ένός συγγραφέα παγκόσμια γνωστού■ τοϋ Τόμας Μάν.

Ό  Τόμας Μάν έγινε έμιγκρές έντελώς τυχαία, παρ' δλο πού 
άργότερα τό διάλεξε μέ τή θέλησή του γνωρίζοντας πολύ καλά τί κάνει 
Πράγματι ένώ έκανε μιά περιοδεία μέ διαλέξεις στό έξωτερικό, δέχτηκε

- 2 6 3 -



μιά βίαιη έπίθεση γΓ αύτά πού είπε άναφορικά μέ τό Βάγκνερ καί πού τά 
είχε ήδη πει στό Μόναχο στις 10 Φεβρουάριου (τό κείμενο κατόπιν 
δημοσιεύτηκε μέ τόν τίτλο «Ή  όδύνη καί τό μεγαλείο τοϋ Ρίχαρντ 
Βάγκνερ·). ‘ Υστερα άπό συμβουλή τοϋ γιοϋ του Κλάους, μέ τόν όποιο 
έπικοινώνησε τηλεφωνικά, άποφάσισε νά μείνει στήν' Ελβετία μαζί μέ τή 
γυναίκα του. ‘ Αλλωστε έλπιζε πώς αύτή ή άπουσία του άπό τή Γ ερμανία 
θάταν έντελώς πρόσκαιρη καί δέν συγκατάλεγε τόν έαυτό του άνάμεσα 
στούς έμιγκρέδες. Αντίθετα προσπαθούσε νά κρατηθεί σέ άπόσταση 
άπ ’ αύτούς.' Η έπιθυμία του ήταν, καθώς έλεγε, νά μήν άποκοπεϊ άπό τό 
άναγνωστικά του κοινό. Μονάχα στίς άρχές τοϋ 1936, ύστερα άπό ένα 
άρθρο τοϋ Έντουαρτ Κορρόντι στήν Neue ZUrcher Zeitung, έγκαταλεί- 
πει τήν έπκρυλακτικότητά του καί έκδηλώνεται ύπέρ τών έξόριστων 
συγγραφέων. ' Από έκεϊ καί πέρα ό άγώνας του ένάντια στό ναζισμό θά 
προσλάβει μιά πλατιά έκταση: όμιλίες, γράμματα, συμμετοχή σέ έπιτρο- 
πές βοήθειας. Κατόπιν όταν μετανάστευσε στίς Η Π.Α. δέν σταμάτησε 
ν' άναλώνεται γιά τήν καταστροφή τών φασισμών στήν Εύρώπη έξακο- 
λουθώντας συγχρόνως καί τό συγγραφικό του έργο. Στίς 2 Δεκεμβρίου 
1936 οί ναζί τοϋ στέρησαν τή γερμανική ιθαγένεια. Καί στίς 19 τοϋ ίδιου 
μήνα, λάβαινε ένα γράμμα άπό τόν κοσμήτορα τής φιλοσοφικής σχολής 
τοϋ πανεπιστημίου τής Βόννης, πού τόν πληροφορούσε πώς τοϋ είχε 
άφαιρεθεϊ ό τίτλος τού έπιπμου διδάκτορα πού τοϋ είχε άπονεμηθεϊ πρίν 
μερικά χρόνια. Τότε άπάντησε μέ μιά άνοιχτή έπιστολή όπου κάνει τό 
κατηγορητήριο τοϋ ναζισμού δείχνοντας τί τόν έσπρωξε σ' αύτό ‘ Ενα 
άπό τά ουσιαστικότερα έπιχειρήματά του, ήταν πώς ή βαρβαρότητα τοϋ 
Γ ' Ράϊχ προετοίμαζε τόν πόλεμο.

' Η έννοια και ό στόχος τοϋ πολιτικού συστήματος τοϋ έθνικοσοσια- 
λισμοϋ δέν άφήνουν κανένα περιθώριο γιά άμφιβολίες Τό μόνο πού 
έπιδιώκει αύτό τό σύστημα είναι νά μορφοποιήσει τό γερμανικό λαό έν 
όψει τού πολέμου, άφοΰ πρώτα άποκλείσει, καταπνίξει ή καταστρέφει 
κάθε άντίδραση που θά μπορούσε νά τού χαλάσει τά σχέδια, θέλει νά 
κάνει αύτό τό λαό ένα απεριόριστα πειθήνιο όργανο, μακριά άπό κάθε 
κριτική σκέψη πού θεωρείται σάν άρρώσπα, νά τόν φέρει σέ μιά 
κατάσταση τυφλής άγνοιας καί φανατισμού Καμιά άλλη έννοια, κανέναν 
άλλο στόχο, καμιά άλλη αιτιολογία, δέν μπορεϊ νάχει αύτό τό σύστημα 
Ό λες οί έπιθέσεις του ένάντια στήν έλευθερία, τό δίκαιο καί τή
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άνθρώπινη ευτυχία, περιλαμβανομένων καί τών κρυφών του έγκλημάτων 
πού τά παραδέχεται μέ άπάθεια. δέν βρίσκουν τή δικαίωσή τους παρά 
μονάχα στήν ιδέα μιάς πολεμικής προετοιμασίας, σπρωγμένης στίς 
άκραϊες της συνέπειες. 'Αφήστε κατά μέρος τήν ιδέα τής πολεμικής 
προετοιμασίας καί τό μόνο πού άπομένει είναι ένα άποτρόπαιο έγκλημα 
κατά τής άνθρωπιάς, ένα κακούργημα έντελώς στερημένο άπό κάθε 
έννοια καί σκοπιμότητα.

’ Ο ναζί 'Ερνστ Κρίκ, πρύτανης τοϋ πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέρ- 
γης, άπάντησε στόν Τόμας Μάν στήν έπιθεώρηση Volk im Werden τό 
Μάρτιο τοϋ 1937. Κάτω άπό τήν πέννα του, ό συγγραφέας τοϋ ·Μαγικού 
Βουνού» μεταβλήθηκε σ' ένα δολερό ψεύτη, ποιητή τής παρακμής καί 
τής ήθικής σήψης. Καί κάτι άλλο, οϋτε κάν μιλούσε γερμανικά

Ή  γλώσσα σου σέ προδίδει ώ Γαλιλαίε! Δέν ξέρουμε σέ ποιό λαό 
άνήκει άκόμα αύτή ή γλώσσα, πσιά είναι ή ψυχή πού τήν έμπνέει. 'Εκείνο 
πού ξέρουμε είναι πώς αύτή ή βεβιασμένη, παραστολισμένη καί μπερδε
μένη γλώσσα, πραγματική γλώσσα ένός χορευτή-σχοινοβάτη κι ένός 
συγγραφέα πού κοροϊδεύει τόν Ιδιο τόν έαυτό του, αύτή ή γλώσσα ή 
χωρίς γεύση καί δύναμη δέν είναι γερμανική καί γι' αύτό δέν μπορεϊ νά 
έχει καί καμιά πλαστικότητα.

3. Ή  άποστολή τού έξόριστου συγγραφέα σύμφωνα μέ τόνΚλάους Μάν.

Στά άπομνημονεύματά του, πού στήν άρχή έκδόθηκάνστ" άγγλικά, 
ό Κλάους Μάν άναφέρει πώς οί συγγραφείς, άντίθετα μέ άλλους 
κύκλους έξορίστων ήταν ένωμένοι μέ μιά βαθιά άλληλεγγύη. Ίσως αύτή 
ή άποψη νά σηκώνει συζήτηση, άλλά δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς οί 
έμιγκρέδες συγγραφείς δέν μπορούσαν νά ξεφύγουν άπό τήν κοινή 
μοίρα πού τούς έδενε μεταξύ τους καί πώς ή έξορία δέν ήταν γι' αύτούς 
μιά εύκαιρία νά ζήαουν μακριά άπό τόν κόσμο. Μ' αύτή τήν έννοια ό 
Κλάους Μάν καθορίζει μέ άκρϊβεια τήν άποστολή τους:

‘ Ο γερμανός έξόριστος συγγραφέας, θεωρούσε τήν άποστολή του 
διπλή: άπό τή μιά μεριά έπρεπε νά πληροφορήσει τόν κόσμο πάνω στό Γ ' 
Ράϊχ καί νά έπιστήσει τήν προσοχή πάνω στήν άληθινή φύση τού
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καθεστώτος ένώ συγχρόνως έπρεπε νά διατηρήσει τήν έπαφή του μέ 
τήν άλλη Γερμανία τήν καλύτερη, τήν παράνομη Γερμανία έκείνη πού 
άντιστεκόταν μυστικά καί νά έφοδιάζει τό άντισταοακό κίνημα τοΰ 
έαωτερικοΰ μέ λογοτεχνικό υλικό' άπό τήν άλλη μεριά έπρεπε νά 
άναζωογονήσει τή μεγάλη παράδοση τής Γερμανικής ίδιοφΟΡας καί 
γλώσσας μιά παράδοση πού δέν είχε πιά καμιά θέση στή χώρα τής 
καταγωγής της, καί νά τήν άναπτύξει μέ τήν προσωπική του συμβολή στή 
λογοτεχνική δημιουργία.

4 Ό  'Εριχ Βάίνερτ καί ό ρόλος τής έμιγκρέδικης λογοτεχνίας 

στόν κρυφό άγώνα μέσα στή Γερμανία.

Μέ τήν εύκαιρία τοΰ Α' Διεθνούς Συγγραφικού Συνεδρίου γιά τήν 
πρόστασα τής κουλτούρας, πού έγινε στό Παρίσι άπό τίς 21 μέχρι τίς 25 
’ Ιουνίου 1935, ό ποιητής " Εριχ Βάϊνερτ προσπάθησε νά δείξει πώς ή 
έμιγκρέδικη λογοτέχνη, μπορούσε νά παίξει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο 
μέσα στή μυστική άντισταση ένάντια στό ναζισμό μέ τήν προϋπόθεση 
πώς ό συγγραφέας δέν θάταν άπομονωμένος, άλλά θά βρισκόταν σ' 
έπαφή μέ τούς άγωνιστές τής έργατικής τάξης. ’ Απόδειξη τής άποτε- 
λεσματικότητας τοϋ άγώνα μέ δπλο τή λογοτεχνία, είπε ό Βάίνερτ, είναι 
οι αντιδράσεις τών ναζι μπροστά στις παράνομες άντκραοιστικές μπρο
σούρες Επίσης πάνω σ' αυτό είχε νά τούς πεϊ και τή δική του προσωπική 
έμπειρία μέ τή διάδοση τών δικών του ποιημάτων. ' Ορισμένοι άντκρασί- 
στες έφτασαν μέχρι τό σπίτι του γιά νά ζητήσουν κείμενά του, τή στιγμή 
πού ό ίδιος βρισκόταν έξόριστος στό έδαφος τοϋ Σάαρ

θά χαμογελάσετε ίσως μέ τή σκέψη πώς πρόκειται γιά κάτι τό 
άπίστευτο κι όμως είναι άληθινό: ήρθαν μέχρι τό σπίτι μου γιά νά βροΰνε 
χειρόγραφά μου, τήν έποχή πού πολεμούσα στό Σάαρ ένάντια στό 
Χίτλερ. Ένώ λοιπόν έπαιρνα μέρος σέ όρισμένες συζητήσεις σχεδόν 
δίπλα στά γερμανικά σύνορα (μερικές φορές άπεϊχανμόνο πέντε λεπτά 
άπό κεί) έμφανίστηκαν μερικοί σύντροφοι κάτοικοι τών γειτονικών 
γερμανικών περιοχών (γνώριζαν τά μυστικά μονοπάτια τού δάσους), 
έφοδιάστηκαν μέ ποιήματα καί έξαφανίστηκαν περνώντας, καί πάλι νύ
χτα, τά σύνορα, μέσα άπό τά δάση.
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Μερικοί νέοι άπό τή βόρεια Γερμανία πού έφταοαν στό Σάαρ γιά μιά 
έκδρομή έμειναν έκεϊ πολλές μέρες καί έμαθαν άπέξω μιά όλόκληρη 
σειρά ποιημάτων μου γιά νά γυρίσουν πίσω μ ’ ένα λαθραίο προϊόν πού 
ήταν άδύνατο νά κατασχεθεί άπό τό τελωνείο. Ένας μάλιστα σύντροφος 
είχε τήν τόλμη νά γυρίσει πίσω μέ μιά όλόκληρη δέσμη χειρογράφων. 
Λιγον καιρό άργότερα έμαθα πώς μέ βάση αύτή τή δέσμη βγήκε μιά 
όλόκληρη συλλογή. Είχαν πολυγραφήσει καί συνδέσει τά φύλλα καί κάτω 
άπό τ ' όνομά μου έβαλαν τόν τίτλο »Ποιήματα τοΰ άγώνα». Ξέρετε 
τι σημαίνει τό φτιάξιμο ένός τέτοιου βιβλίου; Πρέπει νά συγκεντρωθούν 
χρήματα στά κρυφά πρέπει ν ' άγοραστοΰν μεγάλες ποσότητες χαρτιού 
άπό έκατό διαφορετικά μέρη γιά νά μήν προκληθοΰν ύποψίες· πρέπει νά 
συσκευαστούν· βαρύ πακέττα στά κρυφά■ πρέπει νά δουλέψει μιά 
μηχανή μέσα σέ μιά κρυψώνα' ή πώληση πρέπει νά γίνει μέ παράνομο 
τρόπο -  κι άπό πάνω σάς άκολουθεϊ μόνιμα ή σκιά τοΰ δήμιου! Ξέρετε τί 
σημαίνει αύτό;

5 Ή  χρησιμοποίηση τών διεθνών άμβώνων

' Από τήν άρχή τής άντιναζιστικής μετανάστευσης δηλαδή άπό τό 
Φεβρουάριο τοϋ 1933 οί συγγραφείς έπεδίωξαν νά συντηρήσουν στό έ 
ξωτερικό τις ύπάρχουσες λογοτεχνικές όργανώσεις (Λίγκα τών έπανα- 
στατικών προλεταριακών συγγραφέων, γερμανική * Ενωση τών άνθρώ- 
πων τών γραμμάτων, Γερμανικό τμήμα τοϋ Pen - Club) Πράγματι έπρεπε 
νά διασφαλιστεί ή δυνατότητα τής κοινής άμυνας άπό τήν πλευρά τών 
έξόριστων συγγραφέων καί ό μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν τό δ*ασκόρπι- 
σμα τών άτόμων. ΓΓ αύτό τό λόγο ιδρύθηκαν καί περιοδικά καθώς και 
έκδοτικοί οίκοι πού συνήθως ύποστηρίζονταν άπό πολιτικές όργανώσεις 
ή άπό έπιτροπές βοήθειας. ' Από τήν άλλη πλευρά συμμετέχοντας στά 
μεγάλα διεθνή συνέδρια, οί έξόριστοι γερμονοί συγγραφείς έβρισκαν 
τήν εύκαιρία νά καταγγείλουν τό ναζισμό kai νά τραβήξουν τήν προσοχή 
τού κόσμου πάνω στίς ιδιαίτερες συνθήκες πού είχαν έπιβληθεΐ στήν 
τέχνη καί στή λογοτεχνία. Σ' αύτό τόν τομέα ό Τόλλέρ άνάπτυξε μιά 
πολύ έντονη δραστηριότητα: δέν δίστασε νά συμμετάσχει σέ συ
ναντήσεις πού είχαν καθαρό πολιτικό χαρακτήρα (γιά παράδειγμα στήν 
άντί-δίκη γιά τήν πυρκαϊά τοϋ Κοινοβουλίου, πού έγινε τό 1933 στό Λον
δίνο) μέ σκοπό, δπως είπε καί σέ μιά συνέντευξή του στόν « Άδιάλλα-
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κτο» στις 15 Σεπτεμβρίου 1933, νά δημιουργήσει ένα πλατύ ρεϋμα πλη
ροφόρησης γιά τούς διωγμούς τών έλεύθερων πνευμάτων καί τών ' Ε
βραίων, άπό τό γαζιστικό καθεστώς. Παρόμοια ήταν καί ή περίπτωση τοϋ 
Κλάους Μάν πού‘ίδρυσε στίς Κάτω-Χώρες τήν έπιθεώρηση Die Samm
lung. θά μπορούσαμε βέβαια νά άναφέρουμε καί πολυάριθμα άλλα όνό- 
ματα μιά καί ή συγγραφική δραστηριότητα έξαρτιόταν μ' ένα τραγικό 
τρόπο άπό τήν κοινωνική κατάσταση. ' Από κεί καί πέρα ήταν δύσκολο νά 
γίνει ένας διαχωρισμός άνάμεσα στή λογοτεχνική έργασια καί τόν πολιτι
κό άγώνα.

Στό Α ' Συνέδριο γιά τήν προστασία τής κουλτούρας, πού διοργανώ- 
θηκε στό Παρίσι άπό τίς 21 ώς τίς 25 Ιουνίου 1935, ή γερμανική 
λογοτεχνία έκπροσωπεΐτο άπό τούς άκόλουθους συγγραφείς' τόν 
Γιοχάννες Ρ. Μπέχερ, τόν ‘ Ερνστ Μπλόχ, τόν Μπέρτ Μπρέχτ, τόν Μάξ 
Μπρόντ, Τόν Λϊον Φόϋχτβάνγκερ, τόν Αέοναρντ Φράνκ, τόν ’ Αλφρεντ 
Καντόροβιτς, τόν "Αλφρεντ Κέρρ, τόν Έγκον ‘ ΕρβινΚίς,τόνΡσΰντσλφ 
Αέοναρντ, τόν Χάϊνριχ Μάν, τόν Χάνς Μαρσβίτσα, τόν Λούντβιχ Μαρκοϋ- 
ζε, τόν Ρόμπερτ Μούζιλ, τόν Γκούσταβ Ρέγκλερ, τήν "Αννα Σέγκερς, 
τόν Μπόντο Ούχζε, τόν ’ Εριχ Βάϊνερτ. Σ ’ αύτό τόν κατάλογο πρέπει νά 
προσθέσουμε καί τόν Γιάν Πέτερσεν πού ήρθε άπό τή Γερμανία 
ΐνκόγκνιτο. ' Ανάμεσα στά μέλη τού προεδρίου πού προτάθηκαν άπό τόν 
Ζάν Κασσού κατά τήν έναρξη τοϋ συνεδρίου, συγκαταλέγονταν συγκε
κριμένα, ό Χάϊνριχ Μάν καί ό ' Εγκον’ Ερβιν Κίς γιά τή Γ ερμανία καθώς καί 
ό Ρόμπερτ Μούζιλ γιά τήν Αύστρία.'  Ολοι αύτοί οί συγγραφείς ύποστήρι- 
ζαν τόν άγώνα ένάντια στό ναζισμό άλλά μέ διαφορετικούς τρόπους. 
Μπορούμε νά διακρίνουμε πολλές κατευθύνσεις:

- Ή  μοίρα τοϋ συγγραφέα έξετάστηκε πολύ πλατιά. Είτε ειδικά ή 
μοίρα τοϋ έμιγκρέ συγγραφέα (’ Αλφρεντ Κέρρ) πού δέν μπορεί νά 
έκδώσει έργα του στό έξωτέρικό, είτε ή μοίρα αύτή, σέ συνδυασμό μέ 
τήν άνάγκη τοϋ πολιτικού άγώνα (Μπέχερ, Μπρέχτ, Μαρσβίτσα, Λέο- 
ναρντ).

-  Συζητήθηκαν καί οί τρόποι διεξαγωγής τοϋ άγώνα. ’Αλλοι πίστευ
αν πώς ό κυριότερος σκοπός τους έπρεπε νάναι τό ξεσκέπαομα τής 
ιδεολογικής άπάτης τών ναζί κι ’ άλλοι πώς έπιβαλλόταν μιά συμμαχία μέ 
τίς παράνομες έργατικές όργανώσεις, καί πιό συγκεκριμένα άκόμα, μέ 
τίς κομμουνιστικές (Μπέχερ, Μαρσβίτσα).

- ’ Εξετάστηκαν έπισης καί τά αισθητικά προβλήματα. Μιά όλόκληρη
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όμάδα (Κίς, Φόϋχτβάνγκερ, Μαρσβίτσα, Βάίνερτ) ύποστήριξε πώς ό 
άντιναζιστικός άγώνας τών συγγραφέων στόν τομέα τής ίδιας τής 
γραφής, δέν ήταν καθόλου άχρηστος καί πώς οί περιστάσεις άπαιτούσαν 
τίς κατάλληλες φόρμες 'Αλλοι πάλι (Μάξ Μπρόντ, Ρόμπερτ Μούζιλ) 
θεωρούν τήν πολιτική καί τή λογοτεχνία σάν δυό ξεχωριστούς τομείς ' Ο 
λόγος τοϋ Ροΰντολφ Λέοναρντ στράφηκε κυρίως ένάντια σ' αύτή τήν 
τάση: κατάγγειλε τόν άτομικισμό πολλών συγγραφέων πού ισχυρίζονταν 
πώς δέν έκαναν καμιά ύποχώρηση στό θέμα τής αύτονομίας τής 
λογοτεχνίας, τή στιγμή πού ή δραστηριότητά τους έξαρτιόταν άπό τούς 
νόμους τού έμπορίου κι έτσι θέλοντας καί μή ύποτάσσονταν στά μεγάλα 
ύλικά προβλήματα.

-  Τέλος, ή ένότητα όλων τών άνπφααιστών, τοποθετήθηκε σέ 
πρώτο πλάνο. Ή  άνάγκη γι' αύτή τήν ένότητα έκφράστηκε ιδιαίτερα 
έντονα άπό τόν Λέοναρντ Φράνκ πού έπέμενε πώς έπρεπε νά ξεχάσουν 
ό,τιδήποτε τούς χώριζε γιά νά άντιτάξουν ένα ένιαιο μέτωπο στό 
φασισμό.

Όταν συγκαλεΐται τό Β' Συνέδριο τών συγγραφέων ό πόλεμος 
μαίνεται στήν ' Ισπανία '  Ενα μέρος τοϋ Συνεδρίου διεξήχθηκε άπό τίς 4- 
8 ' Ιουλίου τοϋ 1937 στή Μαδρίτη καί στή Βαλέντσια, καί τό ύπόλοιπο άπό 
τίς 16-17 ' Ιουλίου στό Παρίσι Στήν ' Ισπανία οι Γερμανοί έκπροσωπήθη- 
καν άπό τόν Λούντβιχ Ρέν καί τόν Βίλλι Μπρέντελ πού κι οί δυό τους 
πολεμούν μέ τίς Διεθνείς Ταξιαρχίες καί στή Γ αλλια άπό τόν Μπρέχτ, τόν 
Χάίνριχ Μάν καί τόν Τόλλερ, ένώ ό Λίον Φώϋχτβάνγκερ καί ό Τόμας Μάν 
είχαν έπιλεγεϊ μέλη τής διευθύνουσας έπιτροπής τής γενικής Συνομο
σπονδίας Συγγραφέων πού είχε ιδρυθεί στό τέλος τοϋ Α ' Συνεδρίου 
άπό τόν Μπαρμπύς

Κι έκει άκόμα ό άντκρασιστικός άγώνας άποτελεϊ τό έπίκεντρο τών 
συζητήσεων σέ συσχετισμό μέ τή λογοτεχνική δραστηριότητα. Διαγρά
φονται δυό δρόμοι πού συγκλίνουν στόν ίδιο σκοπό' νά μάχεσαι μέ τήν 
πέννα καί τό ντουφέκι ή νά κάνεις τήν πέννα σου ντουφέκι. ' Ο Τόλλερ 
δείχνει άκριβώς πώς αύτές οί δυό λύσεις άποκαλύπτουν τήν Ιδια βασική 
στάση' πώς ό ρόλος τοϋ συγγραφέα δέν άποτελεϊ μονάχα μιά έργασία 
πάνω στό ϋφος καί τή φόρμα, άλλά καί μιά ήθική άποστολή Οί 
συγγραφείς, λέει ό Τόλλερ, πρέπει νά διαφυλάξουν τήν άπειλούμενη 
πνευματική έλευθερία

' Αλλά κατά τή διάρκεια αύτών τών δυό Συνεδρίων δλα τά μέλη πού
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συμμετείχαν σ' αυτά διαπνέονταν άπό τό ίδιο ιδανικό Ή  συμμετοχή 
τους όφειλόταν στόν άντιφασισμό τους μέ όποιαδήποτε μορφή κι άν τόν 
έκδήλωναν Δέν συνέβαινε δμως τό Ίδιο καί μέ τίς συνελεύσεις τών. 
συγγραφέων δπως ήταν τά Pen-Clubs. Γιαϋτό τούς συνέφερε πολύ νά 
διατυπωθούν δημόσια οί θέσεις τους κατά τίς συγκεντρώσεις τών Pen 
Λόγω τής πληθώρας τών τάσεων καί τών άπόψεων πού έκπροσωποϋνταν 
σ ’ αύτά, κάτι τέτοιο θάχε τεράστια διεθνή άπήχηση

Έτσι στό 14ο Συνέδριο τών Pen-Clubs πού έγινε τό 1936 στό 
Μπουένος Άυρες, παρενέβη ό Έμίλ Λούντβιχ, πού είχε τήν έλβετική 
ύπηκοότητα, άλλά ήταν γερμανόφωνος συγγραφέας. Προσπάθησε νά 
ξεπεράσει τόν παραδοσιακό άπολπικισμό πού χαρακτήριζε τίς συγκεν
τρώσεις τών Pen καί νά τραβήξει τήν προσοχή πάνω στήν κατάσταση τών 
συγγραφέων στή ναζιστική Γ ερμανία καί τό πρόβλημα πού έθετε στή 
διανόηση ό ναζισμός

Έχω τήν τιμή νά σάς μιλήσω στό όνομα τών έξόριστων Γερμανών 
συγγραφέων Προσωπικά, είχα τήν τύχη νά μεταναστεύσω στήν Ελβετία 
ύστερα άπό μιά νεανική μου άπόφαση, έδώ καί τριάντα χρόνια και νά είμαι 
έδώ καί καιρό, ' Ελβετός πολίτης. Αλλά ύπήρξα πάντοτε ένας Γερμανός 
συγγραφέας καί ένα βράδυ τοΰ Mtßou τοΰ 1933, είχα τή μεγάλη τιμή νά 
μοιραστώ τήν τύχη τών καλύτερων συμπατριωτών μου, πάνω σέ κάποιες 
πυρές. Είχα μιά καλή θέση άνάμεσα στόν Χάϊνε καί τόν Σπινόζα καί μοΰ 
φαινόταν πολύ πιό άξιο νά καώ άνάμεσα σέ δυό ίδιοφύΐες ράτσας, παρά 
νά στεφθώ άπό κάποιο ρατσιστή συγγραφέα.

Τά βιβλία μας, βιβλία συγγραφέων πού σάς είναι πολύ γνωστοί, τά 
βιβλία τού Χάϊνριχ Μάν, τοΰ Τόμας Μάν, τοϋ Στέφαν Τσβάίχ, τοΰΡεμάρκ, 
τοϋ Φόυχτβάνγκερ καί πολλών άλλων άφοΰ πρώτα σημείωσαν άλλεπάλ- 
ληλες έκδόσεις κι έγιναν κατά κάποιο τρόπο ένα κοινό άγαθό στή 
Γερμανία, ξαφνικά κηρύχτηκαν προδότες τής πατρίδας άπό ένα κόμμα 
πού πήρε τήν έξουσϊα

Οί Εβραίοι καί οι κομμουνιστές δέν άποτελούν καθόλου τήν 
πλειοψηφία τών δολοφονημένων ή τών φυλακισμένων. Οί δημοκράτες 
«"Αριοι» γνώρισαν τήν ίδια τύχη. Ό  ύπέροχος 'Οσσιέτσκυ, πού είχε 
προταθεϊ γιά τό βραβείο Νόμπελ άπό ένα μεγάλο μέρος τής παγκόσμιας 
κοινής γνώμης, έλιωσε μέσα στις φυλακές αύτοΰ πού άποκαλούμε Γ '
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Ράϊχ. Οί περισσότεροι άπό τούς συγγραφείς πού κάηκαν δέν είχαν 
άσχσληθει ποτέ μέ πολπικά θέματα. ΟΙ δικτάτορες ισχυρίζονται πάντα 
πώς οί έχθροί τους είναι έχβροί τής κοινωνίας. Όταν ένας συγγραφέας 
δέν συμφωνεί μαζί τους τόν άντιμετωπίζουν σάν «κομμουνιστή». Κανένα 
μέλος του τμήματός μας δέν είναι καί δέν ύπήρξε μέλος τοϋ κομμουνι
στικού κόμματος. Μέσα στά κατηγορητήρια διαβάζουμε συχνά, «εις τήν 
οικίαν τού κατηγορουμένου εύρέθησαν είρηνιστικά έγγραφα». ' Υπάρ
χουν έπισης καί καθολικοί συγγραφείς πού είναι έξόριστοι, μόνο καί μόνο 
έπειδή συνεχίζουν νά πιστεύουν στήν Παλαιά Διαθήκη. ' Ο συγγραφέας 
πού δέν άποδέχεται τό φιλοσοφικό πρόγραμμα τών ναζί δπου ό πόλεμος 
παρουσιάζεται σάν ένα είδος υγιεινής άγωγής γιά τούς λαούς, άναγκά- 
ζεται νά σταματήσει τήν έκδοση τών βιβλίων του στή Γερμανία.

Δέν £χω σκοπό νά κάνω μιά ίεραρχική άξιολόγηση άνάμεσα στούς 
Γερμανούς συγγραφείς, άλλά παρ ' δλα αύτά είναι παράξενο τό γεγονός 
πώς σχεδόν δλοι οί Γερμανοϊ καλλιτέχνες πού έχουν μιά παγκόσμια φήμη 
είναι αύτοί τή στιγμή φυλακισμένοι ή έξόριστοι, ένώ κανείς άπό τούς 
συγγραφείς πού άναγνώρισε τό Γ' Ράϊχ δέν είναι γνωστός πέρα άπό τά 
σύνορα τής Γερμανιας Οί δυό διάσημοι συγγραφείς πού άποτελοϋν τό 
καύχημα τών ναζί, ό Στέφαν Γκεόργκε καί ό Όσβαλντ Σπένγκλερ ύπήρ
ξαν έχθροί αύτού τού καθεστώτος ή άγάπη τών ναζί γι' αύτούς είναι μιά 
άγάπη μονόπλευρη, αύτά τά δυό μεγάλα πνεύματα πέθανανμέσα σέ μιά 
πικρή έγκατάλειψη

Οί Γερμανοϊ ποιητές καί συγγραφείς πού χαρακτηρίστηκαν αιρετι
κοί, δέν μ ' έστειλαν πέρα άπό τόν ώκεανό γιά νά έκλιπαρήσω τή βοήθεια 
τών ξένων συντρόφων τους. Τά βιβλία μας διαβάζονται σ ' όλόκληρο τόν 
πολιτισμένο κόσμο Ένώ τά βιβλία τών συγγραφέων τού Γ' Ράϊχ 
διαβάζονται μονάχα στή Γερμανία.

Ίσως κάποιοι άπό σάς θά προτιμούσαν νά κρατηθεί σιωπή σχετικά μ ' 
αύτό τό θέμα. Ίσως μερικοί άπό σάς νά μάς βλέπουν σάν φτωχούς 
άδελφούς πού παραπονιούνται ένοχλητικά θάθελα νά τούς πώ: δέ 
ζητάμε τίποτα, άλλά άφού έδώ γίνεται συζήτηση γιά τόν κοινωνικό ρόλο 
τού πνεύματος, τό βρίσκω τερατώδες σέ μιά μεγάλη χώρα πού ίσως 
κάποτε νά ήταν μιά άπό τίς πιό πολιτισμένες χώρες τού κόσμου, νά 
διαχωρίζουν τό συγγραφέα άπό τήν άποστολή του καί νά τόν κατεβάζουν 
στό έπιπεδο τού γραφειοκράτη καί τού μισθοσυντήρητου έπαγγελματία 
ποιητή Βρίσκω τερατώδες τό γεγονός πώς στή χώρα τού Σίλλερ έχουν
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καταργήσει τήν έλευθερία τοΰ λόγου γιά τήν όποια μιλήσατε μέ τόση 
εύλάβεια.

Σέ κάθε συνέδριο συναντά κανείς άποσταλμένους πού ισχυρίζονται 
πώς τά Pen-Clubs δέν έχουν καμιά σχέση μέ τήν πολιτική κι δμως όλοι 
μίλησαν γιά πολιτική Μάς προσκαλοΰν πάντα νά κατοικήσουμε μέσα 
στήν ' Εδέμ τοϋ πνεύματος. ' Επσρέψτε μου νύ σάς διαβεβαιώσω πώς καί 
σέ άλλες έπίσης χώρες αύτοί οί ώραϊοι κήποι θά περικυκλωθοΰν άπό 
πολυβόλα πού οί κάννες τους όπωσδήποτε δέν θάναι στραμμένες πρός 
τά έξω.

Ποιά είναι τά όρια άνάμεσα στήν πολιτική καί τή λογοτεχνία; ' Εδώ καί 
δυό χρόνια ή παραγωγή τοϋ βιβλίου στή Γερμανία, μειώθηκε κατά 45%. 
Αύτό είναι ένα πρόβλημα καθαρά λογοτεχνικό; Ό  Φύρερ τόλμησε νά 
διακηρύξει πώς ή Βαϊμάρη -  ή Βαίμάρη μας -  είναι άτιμασμένη έπειδή 
ύπήρξε έδρα τής 'Εθνοσυνέλευσης τής Γερμανικής Δημοκρατίας. Αύτό 
είναι ένα θέμα τής πολττικής ή τής λογοτεχνίας; Γιά παράδειγμα θά 
μπορούσαμε έμεϊς νά ισχυριστούμε πώς ή Νυρεμβέργη άτιμάστηκε γιά 
πάντα έπειδή έκεϊ κάνουν τίς συγκεντρώσεις τους οί ναζί; Ό  πρύτανης 
τοΰ άρχαιότερου Πανεπιστημίου τής Γερμανίας, δήλωσε σέ μιά πανηγυ
ρική συνεδρία, πώς ή άντικειμενική έπιστήμη είναι μιά σκέτη λέξη καί πώς 
τό Πανεπιστήμιο όφείλει νά σκέπτεται άποκλειστικά σέ συνάρτηση μέ τό 
κράτος Σάς ρωτώ καί πάλι. αύτό είναι ένα θέμα τής πολττικής ή τής 
λογοτεχνίας;

ΑφοΟ κατόπιν έδειξε σέ τί γελοίες έρμηνεΐες τής Ιστορίας 
κατέληγαν οί ναζί συγγραφείς γιά νά έπιβεβαιώσουν τώ «βόρειο πνεύμα» 
τους, θέτει καί πάλι τό πρόβλημα τής ϊιπευθυνότητας τών διανοουμένων

"Ενα διεθνές συνέδριο συγγραφέων μπορεϊ ν ' άδιαφορήσει μπρο
στά σέ τέτοια γεγονότα; ' Η ιδέα τοϋ άγώνα ένάντια στή βαρβαρότητα καί 
ύπέρ τής έλευθερίας τοΰ λόγου δέν άποτελεϊ μιά άπό τίς βασικότερες 
άΡΧές 'τής συνομοσπονδίας μας, Αύτό δέν διακήρυξε ό καθένας άπό 
τούς όμιλητές πού άκούσαμε αύτές τίς μέρες;

'Ισως όλοι όσοι βρίσκονται μέσα σ ' αύτή τήν αίθουσα νά μήν έχουν 
τήν ίδια γνώμη πάνω στό θέμα τοΰ πολέμου Όμως σήμερα στά σχολεία 
καί στά Πανεπιστήμια έτοιμάζουν τόν πόλεμο Μέ συμβούλεψαν νά μήν 
προφέρω έδώ μέσα τή δυσοίωνη λέξη «πόλεμος», γιά νά μήν ταράξω τήν
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είδυλλιακή άτμόσφαφα τής συγκέντρωσής μας. ‘ Οταν ένα καθεστώς 
καταφέρει νά διατηρηθεί γιά μερικά χρόνια χάρη σ ' αύτό πού σήμερα 
άποκαλοϋμε «δυναμισμό» του, τότε τό μεγαλύτερο μέρος τής κοινής 
γνώμης άρχίζει νά πιστεύει στίς ικανότητες αύτοΰ τοΰ καθεστώτος.

Ά ν  άποφάσισα νά έτηστήαω τήν προσοχή σας πάνω ο ' αύτά τά 
πράγματα, είναι γιατί θέλησα νά σάς δώσω νά καταλάβετε πώς ή τύχη τών 
Γερμανών συγγραφέων μπορεϊ αύριο νά γίνει καί δική σας, στήν Εύρώπη 
τουλάχιστον Άπό τό ένα συνέδριο στό άλλο, βλέπουμε νά μεγαλώνει ό 
άριθμός τών χωρών πού ύποτάχτηκαν στή λογοκρισία. Ά ν  μάς δοθεί ή 
εύκαφία νά συναντηθούμε άλλη μιά φορά πρίν άπό τόν πόλεμο, ό 
άριθμός αύτός θάχει γίνει άκόμα μεγαλύτερος. Σήμερα βρίσκεστε 
καθισμένοι στήν κορυφή τού βουνού, άλλά τά νερά τής πλημμύρας 
άνεβαίνουν. Ίσως τό έπόμενο συνέδριό μας νά γίνει σ ’ ένα μικρό 
άγνωστο νησί τής Ωκεανίας πού οί άρχαιολόγοι τοΰ μέλλοντος θά 
όνομάσουν τό ύστατο καταφύγιο τού άνθρώπινου πνεύματος. Αύτός πού 
έπιμένει νά σωπαίνει μπροστά σ ' αύτά τά προβλήματα είναι σάν κι' 
έκεινον τόν άστρονόμο πού κατά τήν πιό κρίσιμη στιγμή μιάς έπιδημϊας, 
έλεγε: «"Ολα αύτά δέν μέ άφοροΰν, έγώ ένδιαφέρομαι μονάχα γιά τόν 
ουρανό» Δυστυχώς δμως, ή έπιδημία κατάφερε νά τόν κάνει νά 
ένδιαφερθεϊ καί γιά τά πράγματα τής γής.

Μίλησα έπειδή πιστεύω πώς έχω καθήκον νά σάς πληροφορήσω. 
Άλλά καί γιά ένα άλλο λόγο έπίσης: άν κάποια μέρα ένας ιστορικός 
θελήσει νά μιλήσει γιά ένα διεθνές συνέδριο στοχαστών καί καλλιτεχνών 
πού έγινε τό 1936, νά μήν μπορέσει νά πει πώς τό συνέδριο αύτό έμεινε 
βουβό μπροστά στούς τεράστιους κινδύνους πού άπειλοΰσαν τό πνεύμα 
καί τούς ύπηρέτες του.

Τό συνέδριο έκλεισε μ' ένα μήνυμα συμπάθειας πρός τούς 
έξόριστους καί διωκόμενους γερμανούς συγγραφείς.

Τόν έπόμενο χρόνο τό συνέδριο τών Pen-Clubs έγινε στό Παρίσι 
στίς 20 καί 27 Ιουνίου. Τότε ό ΛΙον Φόϋχτβάνγκερ κατέθεσε μιά 
πρόταση διατυπωμένη ώς έξής:

1. Τό 15ο διεθνές συνέδριο τοΰ Pen-Club έκφράζει τή διαμαρτυρία 
του ένάντια στό γεγονός πώς ή γερμανική κυβέρνηση έμπόδισε, μέ 
καταναγκαστικό τρόπο, τό βραβευμένο μέ τό Νόμπελ τού 1936 γιά τήν
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ειρήνη, συγγραφέα Οσσιέτσκυ, νά παρουσιαστεί μπροστά στήν έπσρο- 
πή τοϋ Νόμπελ στό 'Οσλο καί νά έκφωνήοει τήν προσφώνηση πού 
έπιβάλλεται άπό τό καταστατικό τοϋ ιδρύματος Νόμπελ.

2 Τό 15ο συνέδριο τοϋ Pen-Club έκφράζει τή διαμαρτυρία του 
ένάντια στό γεγονός πώς ή γερμανική κυβέρνηση έμπσδίζει, έξ αιτίας 
τών ιδεών τους, ένα μεγάλο άριθμό συγγραφέων νά συνεχίσουν τό έργο 
τους καί έπιδιώκει νά τούς δυσφημήσει

Ή  γερμανική κυβέρνηση έβαλε σ' ένέργεια δλο τόν πανίσχυρο 
μηχανισμό της γιά νά καταδιώξει τούς γερμανούς συγγραφείς πού 
παρέμειναν πιστοί στήν έλεύθερη σκέψη, κατηγορώντας τους γιά 
προδοσία καί αισχροκέρδεια

Κύριοι καί άγαπητοί συνάδελφοι, κατά τή γνώμη μου, πρέπει νά 
άντιταχθούμε μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο, ένάντια στίς μεθόδους 
πού χρησιμοποιεί ή κυβέρνηση τοϋ Ράίχ γιά νά πολεμήσει τούς Γερμα- 
νούς συγγραφείς πού έμειναν πιστοί στήν έλεύθερη σκέψη. 'Εδώ 
πρόκειται γιά μιά μάχη πού ένδιαφέρει δχι μόνο τούς Γερμανούς 
συγγραφείς άλλά δλα τά μέλη τής μεγάλης πνευματικής οικογένειας, 
όποιαδήποτε έθνικότητα κι άν έχουν Γι' αύτούς τούς λόγους, ή 
γερμανική όμάδα έχει τήν τιμή νά καλέσει τό 15ο διεθνές συνέδριο τού 
Pen νά άσπαστεϊ τήν πρότασή του

Τελικά, ή πρόταση αύτή τροποποιήθηκε καί ψηφίστηκε όμόφωνα τήν 
έπομένη, στίς 25 ' Ιουνίου μέ τήν άκόλουθη μορφή

Τό 15ο συνέδριο τής συνομοσπονδίας Pen έκφράζει τή διαμαρτυρία 
του ένάντια στίς βιαιότητες πού είχαν γιά θύματά τους πολυάριθμους 
συγγραφείς τής Γερμανιας, όπαδούς τής έλευθερίας τής έκφρασης καί 
ιδιαίτερα ένάντια στό γεγονός πώς ή γερμανική κυβέρνηση έμπόδισε μέ 
έξαναγκασμό τό βραβευμένο μέ τό Νόμπελ ειρήνης τού 1936, συγγρα
φέα Κάρλ Φόν 'Οσσιέτσκυ, μέλος τών Pen νά παρουσιαστεί μπροστά 
στήν έπιτροπή Νόμπελ στό 'Οσλο καί νά έκφωνήοει τήν προσφώνηση 
πού έπιβάλλεται άπό τό καταστατικό τού ιδρύματος Νόμπελ.

6 Οί κυριότερες έπιθεωρήσεις

Πρέπει νά κάνουμε μιά διάκριση άνάμεσα στούς διάφορους προσα
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νατολισμούς άναγνωρίζοντας αυγχρόνιος πώς πολύ συχνά οί προσανα
τολισμοί αυτοί άλληλοδιασταυρώνονται μέσα στήν Ιδια έπιθεώρηση.

-  Μέ τήν έπιθεώρηση Die Sammlung πού έκδόθηκε άπό τό Μάρτιο 
τοϋ 1933 μέχρι τόν Αύγουστο τού 1935 (24 τεύχη) στό 'Αμστερνταμ, ό 
Κλάους Μάν θέλησε νά δώσει ένα λογοτεχνικό δργανο α ' δλους τούς 
ταλαντούχους γερμανούς συγγράφεις πού άρνιάντουσαν νά σωπάσουν 
μπροστά στό στραγγαλισμό τής πνευματικής έλευθερίας άπό τούς ναζί

-  Τό Neue Tagebuch έκδόθηκε στό Παρίσι άπό τόν Ιούλιο τοϋ 
1933 μέχρι τήν άνοιξη τοϋ 1940. Διαδέχτηκε τό Τagebuch έχοντας τόν ί
διο διευθυντή, τόν Λέοπολντ Σβάρτσχιλντ. ' Η έκδοσή του ήταν έβδομα- 
διαία.

Η Mass und Wert μέ έκδότες τόν Τόμας Μάν καί τόν Κόνραντ 
Φάλκε, ιδρύθηκε τό Σεπτέμβριο τοϋ 1937 καί έσβησε τόν ' Απρίλιο τοϋ 
1940. Στήν άρχή ήταν δίμηνη καί κατόπιν τρίμηνη. Ουμανιστική καί 
ύπεράνω κομμάτων χαρακτηρίστηκε άπό τόν Τόμας Μάν σάν συντηρητι
κή καθόσον έξασφάλιζε τή διαφύλαξη τής γερμανικής κουλτούρας καί 
έπαναστατική έπειδή ή έπιδίωξή της δέν ήταν νά καθηλωθεί μέσα στήν 
παράδοση. ' Ο Τόμας Μάν τή θέλει νά διακρίνεται περισσότερο άπό ένα 
έποικοδομητικό πνεύμα παρά άπό ένα πνεϋμα πολεμικής

- Ή  Neue WeltbUhne έμφανίστηκε άπό τό 1935 ώς τό 1939 στή 
Βιέννη, τήν Πράγα, τή Ζυρίχη καί τό Παρίσι ' Αποτελεϊ συνέχεια τής 
WeltbUhne άλλά μ ’ ένα διαφορετικό πολπικό προσανατολισμό' Πέρασε 
άπό τό φιλελευθερισμό τής άριστεράς (διευθυντής της ήταν ό Κάρλ 
φόν ’ Οσσιέτσκυ) σέ μιά συμπάθεια πρός τό γερμανικό κομμουνιστικό 
κόμμα καί τήν πολπική του τοϋ Λαϊκοϋ Μετώπου

-  Τό Wort ήταν ή πιό σπουδαία λογοτεχνική έπιθεώρηση πού 
έξέδωοαν οί γερμανοί κομμουνιστές Δημιουργήθηκε στή Μόσχα, τό 
1936, ήταν μηνιαία καί έκδιδόταν μέχρι πού έγινε τό γερμανο-σοβιετικό 
σύμφωνο τό 1936. Ανοιχτή σ' δλους τούς έμιγκρέδες γερμανούς 
συγγραφείς, θεωρήθηκε ή πρακτική έφαρμογή τής πολιτικής τοϋ Λαϊκοϋ 
Μετώπου στόν τομέα τής λογοτεχνίας Δημοσίευε τόσο τόν Τόμας Μάν, 
τόν Γιόζεφ Ρότ καί τόν Στέφαν Τσβάϊχ, πού δέν ήταν μαρξιστές,,δσο καί 
τήν Άννα Σέγκερς ή τόν Λούντβιχ Ρέν πού ήταν μέλη τοΰ κομμουνιστι
κού κόμματος. Σ' αύτή τήν έπιθεώρηση έγιναν οί πιό ένδιαφέρουσες 
λογοτεχνικές συζητήσεις, ιδιαίτερα ή περίφημη συζήτηση πάνω στόν 
έξπρεσοιονισμό.
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-  ' H Internationale Literatur ήταν στήν άρχή τό όργανο τοΰ γερμα
νικού τμήματος τής Διεθνούς ‘ Ενωσης τών συγγραφέων πού ιδρύθηκε 
κατά τό συνέδριο τοϋ Χαρκόβ. Τή διεύθυνσή της τήν άνέλαβε ό Μπέχερ 
καί ή έπιθεώρηση διαχωρίστηκε άπό τήν Literature Internationale πού 
είχε τόν ίδιο μ' αύτήν τίτλο κι έκδιδόταν σέ πολλές γλώσσες στή 
Μόσχα. Έκδόθηκε άπό τόν Ιούνιο τοϋ 1931 μέχρι τό Δεκέμβριο τοϋ 
1945. Άπό τό 1935 καί μετά ήταν μηνιαία κι έφερνε τόν ύπότιτλο 
Deutsche Blätter (Γερμανικές σελίδες) μόλις διαχωρίστηκε άπό τίς 
άλλες έκδόσεις, δηλαδή ύστερα άπό τό τρίτο τεΐιχος τοΐι 1933.

Η έπιθεώρηση Neue Deutsche Blätter έκδόθηκε στήν Πράγα άπό 
τόν Βίλαντ Χέρτζφέλντε άπό τό 1933 ώς τό 1935 Κατά κάποιο τρόπο 
ήταν τό όργανο πού προηγήθηκε άπό τό Wort. Γ ιά πρόγραμμά της είχε τό 
δραστήριο άγώνα ένάντια στό ναζισμό μέ κείμενα πού τόν ξεσκέπαζαν 
καί τάν πολεμούσαν. Τό πρώτο τεύχος του άρχιζε μέ τά άκόλουθα λόγια: 
«Δέν υπάρχει ουδετερότητα. Γιά κανέναν. Άκόμα λιγότερο γιά τό 
συγγραφέα. Άκόμα κι έκείνος πού σωπαίνει παίρνει μέρος στόν 
άγώνα...».
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6.' Από τή μεριά τής Γαλλίας

I. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ή  ναζιστική Γερμανία δέν γοήτευσε όρισμένους πολιτικούς ή 
κοινωνικούς κύκλους στή Γ αλλία μονάχα άπό τήν έποχή τού πολέμου καί 
τής έγκαθίδρυσης τής κυβέρνησης τοϋ Βισύ. Στήν πραγματικότητα ή 
συνεργασία μέ τούς Γ ερμανούς, έκδηλώθηκε δημόσια πολύ πρίν άπό τό 
1940. Βέβαια, τότε οϊ θεωρίες ύπέρτής συνεργασίας δέν είχαν μήτε τήν 
έκταση μήτε τήν ένταση πού πήραν κάτω άπό τό καθεστώς τοϋ Πεταίν, 
Αλλά είχαν τά ύποστηρίγματά τους σέ διάφορες όργανώσεις καί στόν 

τύπο. ’ Οταν παρουσιάζουμε τή συνεργασία άποκλεισι'ικά σάν δημιούρ
γημα τών περιστάσεων, κάνουμε ένα ιστορικό σφάλμα. Οί δοσίλογοι τής 
κατεχόμενης Γαλλίας, κατά ένα μεγάλο μέρος τους, ήταν έτοιμοι νά 
συνεργαστούν μέ τούς εύρωπαϊκούς φασισμούς πολύ πρίν έρθει ή 
Κατοχή -  καί τό δήλωσαν κιόλας. ’ Από τήν άλλη μεριά, ή ναζιστική 
Γερμανία, βάλθηκε μέ ζήλο νά έρεθίσει τήν καλή τους θέληση.

1. Ή  γοητεία πού έξάοκησε ό ναζισμός 

πάνω στούς Γάλλους διανοούμενους

'Υστερα άπό πρωτοβουλία τοϋ Πιέρ Βιενό, ιδρύθηκε μιά Γαλλο- 
γερμανική έπιτροπή. έν δψει μιάς οικονομικής συμφωνίας, άνάμεσα στή 
Γαλλία καί τή Γερμανία. Ύστερα άπό αύτό. τό 1927, άποφασίστηκε ή 
δημιουργία καί άνάπτυξη δυό έπιθεωρήσεων πού θά συνέβαλλαν στήν
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προώθηση τής άμοιβαίας γνώριμης τών δυό χωρών έτσι γεννήθηκε ή 
•Revue d' Allemagne» στό Παρίσι καί ή Deutsch-französische Runds
chau στό Βερολίνο Τό 1933, ή τελευταία μέ διευθυντή τόν 'Οττο 
Γκράουτοφ καταργήθηκε άπό τούς ναζί "Υστερα άπό συμβουλή τού 
'Οττο "Αμπετς, τού μελλοντικού ναζί πρεσβευτή στή Γαλλία, τήν 
άντικατέστησαν μέ μιά άλλη, πού έφερνε τόν "ιδιο σχεδόν τίτλο, τή 
Deutsch-französische Monatshefte ή τά Γαλλό-γερμανικά Τετράδια, πού 
ή έκδοσή τους συνεχίστηκε κατά τή διάρκεια τού πολέμου

Ό  "Οττο "Αμπετς. πού ήταν παντρεμένος μέ Γαλλίδα, κι είχε 
άσχοληθεΐ μέ νεολαΠΟτικα κινήματα μέσα στά πλαίσια τής γαλλογερμα- 
νικής προσέγγισης, διοργάνωσε μιά τεράστια έπιχείρηση-γοητεία μέ 
στόχο τούς γάλλους καλλιτέχνες καί συγγραφείς "Ετσι τόν 1 Ιανουάριο 
τού 1934, διοργάνωσε στό Βερολίνο μιά συνάντηση, κατά τή διάρκεια τής 
όποίας ό Ντριέ λά Ροσέλ έκανε μιά όμιλία Συγκεκριμένα ό "Αμπετς 
συνδέθηκε μέ τόν Ζάκ Λυσαίρ υπεύθυνο τής έφημερίδας «Notre 
Temps» τής έποχής, διακεκριμένο συνεργάτη τών Γερμανών καί κατά τή 
διάρκεια τοϋ πολέμου, διευθυντή τής έφημερίδας «Nouveaux Temps». 
' Υπήρξε πρωτεργάτης τής περιβόητης Γαλλο-γερμανικής ' Επιτροπής 
καί τής Deutsch-französische Gesellschaft, πού ήταν τό βερολινέζικο 
όμόλογό της, μέ μοναδικό δήθεν οκοπό τήν άνάπτυξη μιας καλύτερης 
γνωριμίας άνάμεσα στούς δυό λαούς

Τά Γαλλο-γερμανικά Τετράδια δημοσίευσαν πολλούς γάλλους συγ
γραφείς στά γερμανικά (' Αντρέ Σαμσόν, Ζάν Γκυενό, Ζάν Ζιρωντού, 
' Ανρύ ντέ Μοντερλάν, κ λ.π) τόσο άριστερούς δσο καί δεξιούς γιά νά 
δείξουν τό φιλευλευθερισμό τής ναζιστικής Γερμανίας Ήταν μιά 
φοβερή έπιχείρηση διαφθοράς Ό  Ζύλ Ρομαίν, πού άντιλήφθηκε 
άργότερα τό λάθος t o u , έπεσε μέσα σ1 αύτήν τήν παγίδα άπό αύτή τήν 
έποχή τοϋ ειρηνικού «συνεργατισμού» έχει άφήσει σέ μιά μπροσούρα τό 
«Γαλλο-γερμανικό ζεύγος·, τή μαρτυρία τών αύταπατών t o u  Μέ έπαφές 
μεταξύ συγγραφέων καί έκδοτών τών δυό χωρών καί μέ τή δημιουργία 
λογοτεχνικών άποστολών έπεδίωκαν νά δελεάσουν τούς Γάλλους 
συγγραφείς καί νά έξουδετερώσουν τήν άποδοκιμασία τους σχετικά μ' 
αύτά πού διαδραματίζονταν στή ναζιστική Γ ερμανία

Παράλληλα μέ τά Γαλλο-γερμανικά Τετράδια, ένα πανεπιστημιακό 
γραφείο συνέβολλε άκόμα περισσότερο σ' αύτή τήν παραπλάνηση 
Διοργάνωνε διαλέξεις, συναυλίες και σχολικά ταξίδια Τέλος τό Νοέμ
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βριο τού 1937, στό Παρίσι, έγκαινιάστηκε τό Ινστιτούτο Γκαΐτε.

2. Μιά προναζιστική λέσχη διανοουμένων

' Από τήν άλλη μεριά, στό Παρίσι ύπήρχε ένα είδος λέσχης μαζί μέ 
βιβλιοπωλείο, πού όνομαζόταν ό Κύκλος τής Αριστερής "Οχθης κι 
άποτελοϋσε μιά έδρα δραστήριας προπαγάνδας ύπέρ τοϋ ναζισμού. Νά 
τί γράφει σχετικά μ ’ αύτό τό θέμα ή ·Νέα Εύρώπη» στό τεύχος τής 8ης 
Ιουλίου 1939

θά χρειαζόμαστε σελίδες καί σελίδες γιά ν ' άναλύσουμε έστω και 
συνοπτικά τίς ποίκιλλες καί συνήθως διακριτικές ένέργειες τοϋ κυρίου 
"Αμπετς. Γιάν' άναφέρουμε μονάχα ένα παράδειγμα, ό Κύκλος τής 
Αριστερής 'Οχθης ήταν τό σπίτι του Προσπαθούσαν βέβαια νά δώσουν 

μιά άλλαγή, άνεβάζοντας στήν έδρα ριζοσπάστες-σοααλιστές, συνδικα
λιστές καί μάλιστα καί κομμουνιστές 'Αλλά ό πραγματικός τους σκοπός 
παρέμενε τό ίδιο έμφανής. Βασικά έπεδίωκαν νά έξρσφαλίσουν τό 
μεγαλύτερο δυνατό άκροατήριο, κι ιδιαίτερα άποτελοΰμενο άπό νέους, 
στούς όμιλητές πού έρχονταν άπό τό Ράίχ. Γενικά σωστοί, οί Γερμανοϊ 
όμιλητές περιορίζονταν νά πλέκουν τό έγκώμιο τών δικών τους θεσμών 
καί συνθηκών ζωής Οί κύριοι Ρομπέρ Μπραζιγιάκ, Πιέρ Γκαξότ et tutti 
quanti άνελάμβαναν νά μιλήσουν γιά τίς δικές μας Κι άν κάποιος 
έκδήλωνε τήν έπιθυμία νά μελετήσει τά πράγματα έπί τόπου άρκοϋσε μιά 
κουβέντα στόν κύριο 'Αμπετς, καί ό έπισκέπτης αύτός γινόταν δεκτός 
στό Βερολίνο μέ τήν πιό μεγάλη φροντίδα, καί χωρίς καμιά οικονομική 
έπιβάρυνση, έμενε σ ’ ένα σπίτι έτοιμασμένο ειδικά γι ’ αύτό τό σκοπό 
Μήπως ένα βράδυ δέν είδαμε τό γενικό έπιτελεϊο τής 'Αριστερής 
'Οχθης νά γιορτάζει τόν κύριο 'Αμπετς τραγουδώντας μαζί του στά 
γερμανικά μέ έξαρση έθνικοσοααλιστικά τραγούδια; Αύτό τό άπλό 
γεγονός θάταν άρκετό γιά νά μάς πείσει, άν χρειαζόταν, πώς στή Γαλλία 
ύπάρχουν καί Γάλλοι πού δέν είναι μονάχα έθνικοσοσιαλιστές, μέ τή 
γενική 'έννοια τού δρου άλλά καθαυτό χιτλερικοί, δηλαδή γερμανοι 
έθνικοσοσιαλιστές

3 Ένα όργανο άνάμεσα σ τ' άλλα

Τό «Γκαίτε» πού έβγαινε τήν 1η καί 15η κάθε μήνα, παρουσιάστηκε
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τόν ' Απρίλιο τοϋ 1938 σάν ένα δίμηνο φυλλάδιο πνευματικής πληροφό
ρησης γιά μιά γαλλο-γερμανική συνεννόηση. Διευθυνόταν άπό τόν 
Φερνάν Ντεμέρ, καί ή άναψερόμενη σάν διεύθυνση τοϋ περιοδικού 
ήταν ή δική του: 82, avenue Pannentier, Παρίσι. Στήν άρχή, άπό τήν 1η 
' Απριλίου μέχρι τίς 15 ΜΟϋου ήταν ρονεοτυπία. Ύστερα άπό τό 5ο νού
μερο τυπωνόταν σέ τέσσερις σελίδες, καί τό σχήμα του μεγάλωσε τό 
Νοέμβριο τοϋ 1938, γιά νά γίνει μιά μπροσούρα τόν ' Ιανουάριο τοϋ 1939.
' Ανάμεσα στούς συνεργάτες του ήταν ο ί: Φερνάν Ντεμέρ, Ζάκ Παντύ, 
Φαμπέρ καί Φερνάν ντέ Μπρινόν Συνολικά τό «Γκασέ» βγήκε δεκατέσ
σερις ψορές.

Κάτω άπό τήν αιγίδα του δόθηκαν έπίσης καί μαθήματα γερμανικής 
γλώσσας γιά τούς Γάλλους καί γαλλικής γιά τούς γερμανούς, μέ στόχο 
τή «γαλλο-γερμανική κατανόηση». Σ' αύτά πρέπει νά προσθέσουμε 
μιά βιβλιοθήκη καί μιά ύπηρεσία μεταφραστών.

Στό No 11 τής 1 ης Δεκεμβρίου 1938, ό Φερνάν Ντεμέρ έγραψε 
πώς θέλησαν νά καταποντίσουν οικονομικά τό έντυπό του καί πώς οί 
έπιθεωρήσεις μέ τίς όποιες συνεργαζόταν άρνιόντουσαν, στό έξής, νά 
δημοσιεύουν άρθρα του-. Δηλώνει πώς κι έκεϊνος θά συντηρείται 
μονάχα άπό τά προσωπικά του άγαθά καί δέν θά έξαρτάται άπό κανένα 
παρά μόνο άπό τόν ιδεαλισμό του. Στό No. 12 τής 15ης Δεκεμβρίου 1938 
οι κατηγορίες του γίνονται πιό συγκεκριμένες: έκεΐνοι πού έπιχείρησαν 
νά καταστρέψουν τό φυλλάδιό του είναι οί ' Εβραίοι. Καταγγέλλει τή 
λεγάμενη έπιρροή τοϋ έξωτερικοϋ μέ λόγια πού τά διακρίνει ένας 
έντονος άντισημιτισμός

Μέσα άπ' δλα τά θέματα πού δημοσιεύονται στό «Γκαίτε», περνάει 
ένα προ-ναζιστικό πνεϋμα. Τήν πρώτη θέση κατέχει τό θέμα τής 
συνεργασίας καθώς κι ένας έντονος άντισημιτισμός κι άπερίφραστα 
έγκώμια γιά τίς πολιτιστικές έπιτεύξεις τοϋ Γ ' Ράϊχ. ' Η έλλειψη τής 
έλευθερίας στή ναζιστική Γ ερμανία φαινόταν στό Φερνάν Ντεμέρ άπλώς 
σάν μιά συκοφαντία Δημοσίευσε ένα άρθρο γιά τό «Σχολείο τών 
πτωμάτων· τοϋ Σελϊν, δπου ύπογράμμισε πώς συμφωνούσε άπόλυτα μέ 
τό άντισημιτικό πνεϋμα τοϋ έργου

Στό No 7 τής 1ης ' Ιουλίου 1938 μέ τήν εύκαιρΐα μιάς παρουσίασης 
τοϋ Χάνς Καρόσσα, τά βάζει μέ τίς διαδόσεις σύμφωνα μέ τίς όποιες τό 
ναζιστικό καθεστώς κατάπνιγε τήν καλλιτεχνική δημιουργία

- 2 8 0 -



Ά ν  πιστέψουμε όρισμένα Ατομα πού χρησιμοποιούν τό ψέμα γιά 
σκοπούς πού πολλοί Γάλλοι δέν λένε άκόμα νά τούς καταλάβουν, θά 
μπορούσαμε νά σκεφτοΟμε πώς στή Γερμανία δέν υπάρχουν πιά 
συγγραφείς καί πώς κάθε πνευματική ζωή έχει σταματήσει, ένώ τά 
γράμματα Ανθίζουν κι έκεϊ δπως κι έδώ καί οί ποιητές καίμυθιστοριογρά- 
φοι της είναι τό Ιδιο πολυάριθμοι μέ τούς δικούς μας.

' Επαναλαμβάνει τούς Ιδιους ισχυρισμούς τήν 1η Δεκεμβρίου 1938 
σ' ένα μεγάλο άρθρο πάνω στόν Πώλ Αλβέρντ:

Ή  σύγχρονη γερμανική λογοτεχνία δέν στερείται καθόλου άπό 
έκπροσώπους καί μπορούμε νά βεβαιώσουμε πώς, δπως καί παλιά, έτσι 
καί σήμερα τό μυθιστόρημα, ή ποίηση, τό δοκίμιο καί ή κριτική άνθίζουν 
πέραν-τοϋ-Ρήνου τό Ιδιο καλά κι έλεύθερα δσο καί σέ μάς.

' Αλλά πώς θά μπορούσε νάταν διαφορετικά τή στιγμή πού έπικεφα- 
λής τής Γερμανίας βρίσκεται ένας άληθινός μαικήνας δπως μάς 
πληροφορεί ένα άνώνυμο σημείωμα τής 15ης Ιουνίου 1938,

Ένώ πρίν άπό μερικούς μήνες ή Ιδιωτική πρωτοβουλία προσπαθού
σε μάταια νά διοργανώσει μιά έκθεση γερμανικής τέχνης στό Παρίσι, τό 
Βερολίνο προσκαλούσε έπισημα τούς γάλλους ζωγράφους καί τούς 
έκανε μιά θερμή ύποδοχή.

Οί Γερμανοί άγόρασαν πολλά γαλλικά έργα καί πρώτος-πρώτος 
έδωσε τό παράδειγμα ό κύριος Χίτλερ. Συγκεκριμένα άγόρασε ένα μικρό 
γλυπτό, πού ό καλλιτέχνης του τό πουλούσε 20 000 φράγκα. Τό γλυπτό 
γοήτευσε τόσο πολύ τό Φύρερ, ώστε δήλωσε πώς ένα τόσο άξιόλογο 
έργο άξιζε πολύ περισσότερα κι έδωσε στό δημιουργό του 30.000 
φράγκα

II. Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Καταλαμβάνοντας τή Γ αλλία τό μόνο πού σκέφτονταν οί ναζί ήταν νά 
τήν άπομυζήσουν ύλικά καί πνευματικά. Απ' τή μιά μεριά ύπήρχε ή
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λεηλασία στόν τομέα τής οικονομίας κι άπ' τήν άλλη ή προπαγάνδα κι ή 
αισχροκέρδεια Αύτή ή ύποδούλωση τής γαλλικής διανόησης πέρασε 
άπά δυό δρόμους Στήν άρχή μέοα άπό τά όργανα τής άμεσης έπιρροής- 
τίς ύπηρεσιες τής πρεσβείας, τό γερμανικό ινστιτούτο καί τά γαλλόφω
να ναζιστικά έντυπα δπως τό Signal, τήν έφημερίδα Parisef Zeitung, τήν 
έπιθεώρηση Deutschland/Frankreich καί τά Γαλλο-Γερμανιχά Τετράδια 
Κατόπιν μέ τή χρήση τών στοιχείων τής Ιδιας τής ύποταγμένης χώρας, 
δηλαδή άξιοποιώντας τή διάθεση γιά συνεργασία πού είχαν όρισμένοι 
Γ άλλοι, καί μέ τήν έφαρμογή ένός αύστηροΐι συστήματος λογοκρισίας 
έντυπα δπως τό Idöes. Comoedia, Panorama, ή τό θαυμάσιο παλιό 
περιοδικό «Νέα Γαλλική ' Επιθεώρηση», θά παίξουν στό έξής τό ρόλο 
πού θά τούς έπιβάλλουν οί ναζί άφήνοντάς τους ένα έλάχιστο περιθώριο 
αύτονομίας Δημιουργήθηκε ένα έτερογενές σύνολο όνομάτων άπό 
τούς συγγραφείς τών άρθρων καί τών συνεργασιών πού δημοσιευόντου- 
σαν σ' όλο αύτό τόν τύπο Από τούς ειλικρινείς καί φανατικούς 
φασίστες μέχρι τούς άρριβίστες λογοτέχνες, -  μέ ένδιάμεσους τούς 
άφελείς πού άφήνονται νά χρησιμοποιηθούν ή άκόμα κι έκείνους πού 
πίσω άπ' αύτή τήν πρόσοψη συμμετέχουν στήν άντισταση, -  τό φάσμα 
είναι πολύ εύρύ Συχνά μάλιστα καί παραπλανητικό. ' Επειδή παραξε- 
νεύομαστε πολύ δταν βλέπουμε υπογραφές άξιόλογων συγγραφέων δί
πλα σέ ύπογραφές μέτριων φασιστών ίδεολόγων ή άτάλαντων συγγρα
φέων Οί ναζί είχαν τήν ικανότητα νά έκμεταλλεύονται τά πάντα καί άρ- 
κετοί συγγραφείς παρασύρθηκαν σχεδόν χωρίς νά τό καταλάβουν Μάς 
προξενεί έπισης έκπληξη ή διαπίστωση πώς όρισμένοι, άρχικά άριστεροί, 
διανοούμενοι πού είχαν καταπολεμήσει τό ναζισμό κατά τά πρώτα χρόνια 
έγκαθίδρυσης τοΰ Γ' Ράϊχ, γίνονται προπαγανδιστές τής Γερμανικής 
Εύρώπης, τοϋ γερμανισμοϋ, τοϋ ρατσισμού ή τοϋ φασισμοϋ σάν συστή
ματος διακυβέρνησης Μερικοί θά προσχωρήσουν στήν άντισταση τήν 
τελευταία στιγμή, μετά τό Στάλινγκραντ, δταν θ ' άντιληφθοϋν πώς οί να
ζί έχασαν δλα τους τά χαρτιά.

Στό έσωτερικό αύτού τοϋ αισχρού κοπαδιού, πού ύπηρέτησε τίς 
φιλοδοξίες και τά σχέδια τών ναζί, όρισμένοι Γ άλλοι γερμανιστές 
διακριθηκαν ιδιαίτερα στό έργο τής πολιτικής προπαγάνδας ή τής δήθεν 
τέτοιας Σύχναζαν στό Γερμανικό ινστιτούτο, καί συμμετείχαν στίς 
έκδηλώσεις του γύρω άπό τό διευθυντή του Κάρλ "Επτινγκ Επειδή 
ήταν γερμανιστές πίστευαν πώς άπό δώ καί πέρα είχαν χρέος νά

- 2 8 2 -



βοηθήσουν τούς συμπατριώτες τους νά γνωρίσουν τή ναζιστική Γ ερμα
νία Τά άποτέλεσμα ήταν νά φτύσουν τούς έμιγκρέδες συγγραφείς γιά 
νά ύμνήαουν άξιοθρήνητους λογοτέχνες ή τό ναζιστικά «μεγαλείο» ’ Α
νάμεσα σ' αύτούς τούς στρατευμένους γερμανιστές τά όνόματα πού 
συναντούμε πιό συχνά είναι τοϋ ' Εζέν Μπεστώ, τοϋ Ρενέ Λάσν καί τοϋ 
πιό άτιμου, έξαιτίας τοϋ νοσηρού άντισημιτισμοϋ του, τοϋ Άντρέ 
Μεγιέρ

1. Ή  ναζιστική πίεση πάνω στίς γαλλικές έκδόσεις

Μέ τήν ' Απελευθέρωση ήρθε ή ώρα τών άπολογιομών. Ό χ ι μονάχα 
γιά τούς συνεργάτες άλλά καί γιά τό σύνολο τοϋ Γαλλικοϋ ' Εθνους.
' Επειδή έπρεπε νά ύπολογιστοϋν οί άπώλειες πού είχε ύποστεΐ άπό τή 
ναζιστική καταπίεση καί άπό τή δουλική κυβέρνηση τοϋ Βισύ. σχηματί
στηκαν διάφορες έπιτροπές ’ Η έπιτροπή πού έξέτασε τό ρόλο τής 
Γερμανικής έπιρροής πάνω στή γαλλική σκέψη, παρατήρησε πώς, παρά 
τήν παράνομη πώληση έργων πού είχαν άπαγορευτεϊ άπό τίς άρχές, οί 
ζημιές πού είχαν προ κληθεί άπό τίς άπαγορεύσεις ήταν σημαντικές.
' Επίσης σημείωσε.

Μ ' ένα πιό γενικό τρόπο, παρατηρούμε πώς οϊ Γερμανοί έπεδίωξαν 
ν ' αυξήσουν τήν έπιρροή τους πάνω στή Γαλλική λογοτεχνία μέ πιό άπλά 
άκόμα μέσα: κάνοντας διάσημους τούς λογοτέχνες πού πίστευαν στήν 
ιδέα τής συνεργασίας μέ τούς Γερμανούς, υποστηρίζοντας τόν τάδε 
διάσημο έκδότη πού προσπαθούσε νά παρασύρει τούς συναδέλφους του 
στή νέα τάξη κλπ.

Αύτή ή Ιδια συμβουλευτική έπιτροπή, πού οί έργασίες της δημοσιεύ
τηκαν τό 1947 άπό τό 'Εθνικό Τυπογραφείο, σημειώνει μιά μοναδική 
περίπτωση ίδρυσης έκδοτικής έπιχείρησης- τή Βιβλιοθήκη τής ' Αριστε
ρής Όχθης, πού έγκαινιάστηκε στίς 25 Απριλίου 1941 καί ειδικεύτηκε 
στή ναζιστική προπαγάνδα. ’ Ο πρόεδρος τοϋ διοικητικού συμβουλίου 
αύτοϋ τοϋ οίκου ήταν ένας Γερμανός, ό δόκτορας Κάρλ Φράνκ Στούς 
έξι συμπληρωματικούς διοικητικούς οι τρεις ήταν έπίσης Γερμανοί.
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' Ακόμα άποκαλύφτηκαν περιπτώσεις γερμανικής οικονομικής συμμετο
χής σέ γαλλικές έπιχειρήσεις: στίς έκδόσεις Σορλό, Ντενοέλ καί ντέ 
Κλυνύ.

' Ανάμεσα στά μέτρα πού δυνάμωσαν τό ναζιστικό έλεγχο πάνω στίς 
γαλλικές έκδόσεις βρίσκουμε τ ' άκόλουθα.

-  Ιδρυση, τήν 1η Απριλίου 1942, κάτω άπό τήν άμεση πίεση τοϋ 
καταχτητή, τής ' Επσροπής έλέγχου τοϋ τυπογραφικού χαρτιού. Κάθε 
χειρόγραφο έπρεπε νά ύποβληθεΐσ' αύτό τόν όργανιαμό. Δέν μπορούσε 
νά γίνει καμιά έκτύπωση χωρίς νούμερο θεώρησης. Ό  κύριος σκοπός 
αύτής τής έπσροπής ήταν νά κάνει μιά πρώτη διαλογή καί νά περιορίζει 
τόν άριθμό κυκλοφορίας-

-  έγκριση τής Propaganda-Abteilung (τμήμα προπαγάνδας) γιά 
κάθε έκδοση καί γιά κάθε ποσότητα πού είχε έπσραπεϊ άπό τήν 
παραπάνω ‘Επσροπή

-  κατάσχεση τών πρακτορείων Hachette Πράγμα πού διευκόλυνε 
τόν αυστηρό έλεγχο τής διανομής τών βιβλίων.

Οί ναζί κατακτητές ύποχρέωσαν τό συνδικάτο τών Γάλλων έκδοτών 
νά καθιερώσει έναν κατάλογο άπαγορευμένων έργων Ονομάστηκε 
κατάλογος "Οττο καί δημοσιεύτηκε τό Σεπτέμβριο τοϋ 1940 "Αρχιζε μ1 
αύτόν τόν πρόλογο

Επιθυμώντας νά συμβάλουν στή δημιουργία μιάς πιό ύγιοΰς 
άτμόσφαιρας καί θέλοντας νά δημιουργήσουν τίς κατάλληλες συνθήκες 
γιά μιά σωστότερη κι άντικειμενικότερη έκτίμηση τών ευρωπαϊκών 
προβλημάτων, οί Γάλλοι έκδότες άποφάαισαν ν ' άποούρουν άπό τίς 
βιβλιοθήκες καί τά βιβλιοπωλεία τά έργα πού άναφέρονταισ' αύτόν τόν 
κατάλογο, ή σέ άλλους άνάλογους καταλόγους πού μπορεϊ νά δημοσιευ
τούν άργότερα. Πρόκειται γιά βιβλία πού μέ ένα πνεύμα άπάτης καί 
σκοπιμότητας, δηλητηρίασαν συστηματικά τή γαλλική κοινή γνώμη 
'Ιδιαίτερα έπισημαίνονται τά έργα τών πολιτικών φυγάδων, ή τών 
'Εβραίων συγγραφέων πού, προπίνοντας τήν φιλοξενία τής Γαλλίας, τήν 
ώθούσαν άδίστακτα πρός έναν πόλεμο πού έλπιζαν πώς έξυπηρετούσε 
τά έγωϊσπκά τους σχέδια
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Τόν Ιούλιο τοϋ 1942, ένα άνακοινωθέν γνωστοποιούσε πώς ό 
κατάλογος 'Οττο δέν ϊσχυε πιά, καί πώς είχε άντικατασταθεΐ άπό έναν 
άλλο μέ καινούρια σύνθεση. ' Ο πρόεδρος τού συνδικάτου τώνέκδοτών, 
Ρενέ Φίλιππόν, τόνιζε στό εισαγωγικό του σημείωμα:

Πρόκειται γιά τήν έφαρμογή μέτρων πού συμφωνούν μέ τό πνεύμα 
τής λογοκρισίας. Αύτοί οI όροι πού δέν δείχνουν νά προκαλοΟν καμιά 
σοβαρή ύλική ζημιά στίς γαλλικές έκδόσεις, άφήνουν στή γαλλική 
σκέψη τό μέσον νά έξακολουθήαει τήν άνάπτυξή της, καθώς καί τήν 
έκπολπιστική της άποστολή, σχετικά μέ τήν προσέγγιση τών λαών.

2. Ένα «εύρωπαΐκό** πολιτιστικό περιοδικό

Τό πρώτο τεύχος τοϋ «Panorama» βγήκε στίς 18 Φεβρουάριου
1943.' Η διεύθυνσή του ήταν: Παρίσι, 121, Boulevard Haussmann, καί ό 
διευθυντής του όνομαζόταν Πιέτρο Σολάρι. ' Υπεύθυνος έπί τής ύλης 
Π. Καρντίν-Πετί. Διαχειριστής Ζώρζ Ντονκύ. Αριθμός άδειας έκδοσης 
342. Τυπωμένο στό Παρίοι άπό τόν CurlahArchereau. 'Υπότιτλος: 
«' Εβδομαδιαίο Εύρωπαϊκό περιοδικό» Στήν τελευταία σελίδα είχε τήν 
άκόλουθη πλαισιωμένη ένδειξη. «Πανόραμα, έβδομαδιαΐο εύρωπαϊκό 
περιοδικό, πωλείται σέ δλη τήν Ευρώπη» Τό κύριο άρθρο τοϋ πρώτου, 
κιόλας, τεύχους προπαγάνδιζε υπέρ τής συνεργασίας Τό πρόσχημα 
ήταν, πώς κανείς δέν μπορούσε νά μείνει άμέτοχος στή σύρραξη, πώς 
αύτό ήταν μιά άναχρονιστική ιδέα καί πώς έπρεπε νά άνασυσταθοϋν οι 
λογοτεχνικοί δεσμοί, άνάμεσα στά καλύτερα εύρωπαϊκά πνεύματα:

θά δώσουμε τήν εύκαιρα στούς έκλεκτούς τής Εύρώπης, νά 
πλησιάσουν τούς συγγραφείς, τούς καλλπέχνες, τούς στοχαστές τών 
πιό διαφορετικών χωρών, τούς πιό διακεκριμένους καί τούς καλύτερους 
τής κάθε χώρας Κι Γσως ό άναγνώστης νά έκπλαγεϊ δταν διαπιστώσει 
πόσο συγγενικοί είναι μεταξύ τους, σ ' ένα θεωρητικό έπίπεδο, ό 
γερμανός διηγηματογράφος καί ό Γάλλος δοκιμιογράφος- ό /ταλός 
ζωγράφος καί ό Ούγγρος, 'Ισπανός ή Φινλανδός ποιητής πού θά τού 
παρουσιάσουμε, θά έκπλαγεϊ δταν διαπιστώσει πώς ύπάρχει ήδη μιά 
κοινή Εύρωπαίκή γλώσσα, πού άνταποκρίνεται είτε τό θέλουμε είτε δχι, 
σ ’ αύτήν τήν τόσο πολυσυζητημένη λέξτ), «συνεργασία*.
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Φαίνεται πώς τώ περιοδικό αύτό έβγαινε μέχρι τόν Αύγουστο τοϋ
1944. Συγκέντρωσε γύρω του τό άνθος αύτών πού άποκαλοϋμε άνθρώ
πους τής κουλτούρας. Βρίσκουμς τήν ύπογραφή τοϋ Μοντερλάν, τοϋ 
Μαρινέττι. τοϋ ΡαμόνΦερναντέζτοϋ H. R. Λενορμάν, τοϋ ’ Εμίλιο Τσέκκι 
κλπ Τ ό περιοδικό είχε δηλώσει άπειρες φορές πώς ή κύρια έπιδίωξή του 
ήταν ή δημιουργία μιάς ευρωπαϊκής συνείδησης Καί τό τί άκριβώς 
σημαίνει αύτό, μάς τό έξηγεϊ ό Ραμόν Φερναντέζ στό τεϋχος No 5 τής 18 
Μαρτίου 1943, δταν σχολιάζει τό βιβλίο τοϋ Έντουαρντ Βιντερμάγιερ 
« Η Ευρώπη σέ πορεία» (έκδ Σύγχρονο βιβλίο. -1943)

Γιά τόν κύριο Έντουαρτ Βιντερμάγιερ ή άποστολτ) τής έπαναστατι- 
κής δημιουργίας τοϋ 20οϋ αιώνα, άνατέθηκε κυρίως στή Γερμανία Γιάτό 
συγγραφέα, αύτό είναι ένα γεγονός πού όλοι πρέπει νά τό καταλάβουν 
καλά καί πού, έννοεϊται, θά σβήσει τίς αύταπάτες τίς όποιες τρέφουν οι 
έχθροί τής νέας Εύρωπαϊκής τάξης. Συνεπώς κι αύτό έχει μεγάλη 
σημασία γιά μάς, δσο περισσότερο καλή θέληση θά δείξουμε στήν 
κατανόηση αύτής τής νέας τάξης, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες θά 
έχουμε νά βρούμε σ ’ αύτήν μιά θέση μόνιμη καιμεγάλη. Στό κύλισμα τού 
χρόνου, ή Ιταλία, κατόπιν ή Γερμανία, και ύστερα κι άλλρ κράτη πήραν 
τό ρυθμό τού νέου βηματισμού. Ή  Γαλλια έχει παρεμποδιστεί άπό τή 
συνωμοσία τών έπιζώντων τοΰ παλιού κόσμου καθώς ια έκείνων πού 
είχαν οικονομικά ώφέλη άπ ' αύτόν. θάναι μάταιο νά συζητάει σχετικά μέ 
τήν πρωτοκαθεδρία, καί νά δείχνει τή δυσαρέσκειά της γιά τόν καινούριο 
κόσμο Γιαπ σ ' αύτόν τόν καινούριο κόσμο καί πουθενά άλλού, τό πνεύμα 
της θά μπορέσει νά ξανανθίσει

Τό «Πανόραμα» δέν είχε μόνο τήν τιμή νά δημοσιεύσει πολλά 
κείμενα Γερμανών, άλλά περισσότερο συνεργασίες τών στρατευμένων 
γερμανιστών ιδιαίτερα τοϋ ' Εζέν Μπεστώ καί τοϋ Ρενέ Λάσν. 'Αλλωστε 
ή δουλειά τους δέν ήταν πάντα άρνητική 'Εγραψαν κι άρκετά έν- 
διαφέροντα άρθρα γιά τόν Γ καίτε, τόν Χαίλντερλιν, τόν Χέμπελ, τόν 
Στέφαν Γκεόργκε καί τόν Ρίλκε Όμως συνήθως άναφέρονται σέ 
συγγραφείς πού εύνοοϋνται άπό τό Γ ' Ράϊχ Είναι χαρακτηριστικές οί 
άκόλουθες γραμμές πού έγραψε ό ' Εζέν Μπεστώ γιά τόν ΜπροΟνο 
Μπρέμ, στό No 25 τής 5ης Αύγούστου 1943.
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Ό  Μπρέμ έχει ικανότητες όραματιστή πού τού έπιτρέπουν πέρα 
άπό τά γνωστά σέ όλους γεγονότα νά βρίσκει τίς αίτιες πού τά 
δημιούργησαν πίσω άπό τούς άνθρώπους τά κίνητρα πίσω άπό τά λόγια, 
τίς κρυφές σκέψεις Καί γι ‘ αύτό τά βιβλία του σημειώνουν μιά τόσο 
βαθιά καί συνεχή έππυχϊα, γ ι' αύτό τόσοι άνθρωποι τά βλέπουν οάν τό 
φάρο πού φωτίζει τό δρόμο τού μέλλοντος...

Σήμερα πολεμάει γιά νά ύπερασπιστεϊ τήνΕύρώπη, άλλά ό λοχαγός 
Μπρέμ πού πολέμησε στήν Ελλάδα καί τή Ρωσία, είναι συγχρόνως κι 
ένας γενναίος καί θερμός ύπερασπιστής τής Μεγάλης Γερμανιας, ένας 
άπό έκείνους πού νιώθουν καλύτερα τί θά σημαίνει γιά τό μέλλον τού 
δυτικού πολιτισμού καί γιά τόν αύριανό εύρωπαϊκό κόσμο, ή νέα Εύρώπη 
Τό έργο του είναι έργο ένός πολύ καλλιεργημένου συγγραφέα πού 
έθεσε τό ταλέντο του στήν ύπηρεσία τής άνόρθωσης τών συμπατριωτών 
του καί στήν έργασια αύτή βρήκε τήν ικανοποίηση τού έκπληρωμένου 
καθήκοντος καί τή χαρά νά συμμετέχει σ ' ένα άπό τά μεγαλύτερα έργα 
τής παγκόσμιας ιστορίας.

Τέλος τό «Πανόραμα» σάν καλό «ευρωπαϊκό» περιοδικό, ήταν 
βέβαια άντισημιτικό. ‘ Ενας κάποιος Βάντερπυλ, είχε δημοσιεύσει στή 
Μερκύρ ντέ Φράνς μιά μπροσούρα μέ τόν τίτλο ·  Ή  τέχνη δίχως 
πατρίδα: ένα ψέμα·, μ' έναν πρόλογο τοϋ Ζάν-Μάρκ Καμπάνιε δπου 
διάβαζε κανείς συγκεκριμμένα. «Τά έβραϊκά πρόσωπα, σήματα και 
συναισθήματα πηγάζουν άπό τό χάος καί θά δημιουργούν άδιάκοπα τό 
χάος». ' Ο ' Αλφόνς Σεσέ, βρήκε τήν εύκαιρία νά έμβαθύνει περισσότε
ρο στό θέμα, καί νά διατυπώσει τίς «Σκέψεις πάνω στήν έβραΐκή τέχνη» 
σέ δυό άρθρα του στις 11 καί 18 Μαρτίου 1943. Τ ά έπιχειρήματά του είναι 
περίπου τάΐδια μέ τοϋ ' Αδόλφου Χίτλερ, μιά καί θεωρεί τούς ' Εβραίους, 
άπόστολους τής άταξίας καί ούσιαστικά άνίκανους γιά κάθε καλλιτεχνική 
δημιουργία

Ή  όμορφιά είναι ένα σύνολο άναλογιών, μιά άρμονία πού δέν τούς 
έχει άποκαλυφτεϊ ποτέ. Γι ’ αύτό καί πέφτουν μέ τόση εύκολία στό 
γελοίο, τό τερατώδες.

Δέν ύπάρχει, ισχυρίζεται, καμιά έβραΐκή τέχνη, άλλά μονάχα μιά 
διαφθορά τής τέχνης άπό τούς Εβραίους, κι αύτό διαμέσου τοϋ 
διεθνισμού καί τών χρημάτων τους:
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Έτσι ol 'Εβραίοι καλλιτέχνες δημιούργησαν σχολή μέ μπλόφες, 
κερδοσκοπικά κόλπα, μέ τό θράσος καί τήνάδιαντροπιά, τό διφορούμενο 
καί τό κακό γούστο. Μιά σχολή τσαρλατανισμού κάί κατεδάφισης. Αύτός 
ήταν ό χαρακτήρας τής φύσης τους, τής φυλής τους.

3. Ένα ναζιστικό πολωστικό ινστιτούτο

Τό Σεπτέμβριο τοϋ 1940, στό Παρίσι άνοιξε ένα γερμανικό ινστιτού
το. Διαδέχτηκε τό ινστιτούτο Γ καίτε, κι είχε διευθυντή του τόν Κάρλ Έ- 
πτινγκ. ' Ο άναπληρωματικός διευθυντής, ήταν ό γερμανός λέκτορας 
τής Σορβόννης, Κάρλ Χάϊντς Μπρέμερ. Διαλέξεις, μαθήματα γλώσσας, 
κινηματογράφος, συναυλίες, δημόσιες άναγνώσεις συγγραφέων: αύτά 
τά κατοχικά χρόνια, ή γερμανική κουλτούρα, διοχετεύεται άποκλειστικά 
άπό τούς ναζί. διαμέσου τοϋ γερμανικού ίνστπούτου Στό βιβλίο του 
πάνω στήν άντίσταση τών διανοουμένων στή Γ αλλία, «’ Η διανόηση στόν 
πόλεμο», ό Λουί Παρρό, σημειώνει πώς πλήθη άνθρώπων συνέρρεαν σ' 
αύτό. Έκεϊ, πράγματι, μπορεϊ κανείς νά συναντήσει Γάλλους καλλιτέ
χνες, συγγραφείς ή πανεπιστημιακούς καθηγητές, δπως άναφέρει στ' 
άπομνημονεύματά του ένας έμπειρος γνώστης τοϋ πράγματος, ό ναζί 
γλύπτης, "Αρνο Μπρέκερ. Τό 1942, διοργανώθηκαν περίπου έβδομήντα 
διαλέξεις, οί περισσότερες πάνω σέ πολπικά ή ρατσιστικά θέματα. ' Η 
έπιρροή αύτοϋ τοϋ ίνστπούτου ήταν πολύ μεγάλη έπειδή είχε καί 
παρακλάδια στήν έπαρχία δπου έπαναλαμβάνονται οί έκδηλώσεις τοϋ 
Παρισιού Θεάματα καί όμιλητές έκαναν διάφορες περιοδείες. Σέ πολ
λές μεγάλες πανεπιστημιακές πόλεις ιδρύθηκαν παραρτήματα τοϋ ινστι
τούτου (Μπορντώ, Ντιζόν, Μπεζανσόν, Πουατιέ κλπ.)

Έβγαλε καί διάφορες μπροσούρες καθώς καί μιά έπιθεώρηση τό 
1942: τή «Deutschland /  Frankreich». Στό εισαγωγικό άρθρο τοΰ πρώτου 
τεύχους, ό '  Οττο Άμπετς δηλώνει πώς ή Γ αλλία καί ή Γ ερμανία έχοντας 
άμοιβαΐα άποδεχτεϊτίς διαφορές τους. άποτελοϋν φορείς τών εύρωπαϊ- 
κών ιδανικών πού θά ρυθμίσουν τό κοινό τους μέλλον. Καί ό Κάρλ Έ- 
πτινγκ σκιαγραφεί ένα πρόγραμμα

Κατά τούς μελλοντικούς αιώνες θά έξακολουθήαουμε νά ζοΰμε 
μέο ' τήν κακομοιριά τών γαλλο-γερμανικών διαφορών; Ή  θά κατορθώ
σουμε νά ξεφορτωθούμε αύτό τό βαρύ φορτίο, μέσα στή συγκεκριμένη
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δουλειά τής εύρωπαίκής άνοικοδόμηοης, Ή  ιδιαίτερη άποστολή αύτής 
τής έπιθεώρησης, είναι ή συνένωση τών δυνάμεων πού θά συμβάλλουν 
στή δημιουργία ένός καινούριου πνεύματος μέσα στό γαλλο-γερμανικό 
διάλογο.

Τό Γερμανικό 'Ινστιτούτο, μέ τή βοήθεια γάλλων συγγραφέων καί 
έκδοτων, δημιούργησε μιά έπιτροπή πού θά μελετούσε τίς δυνατότητες 
μετάφρασης γερμανικών έργων γιά τούς γαλλικούς έκδοτικούς οίκους 
Μέ τήν έπίβλεψη τοΰ Κάρλ "Επτινγκ, συντάχτηκε ένας κατάλογος 
γερμανικών βιβλίων πού τά συνιστούσαν μέ μεγάλη θέρμη τ Ηταν τό 
άνάποδοτοΰ καταλόγου "Οττο. Ονομάστηκε κατάλογος Ματτίας, καίτό 
Φεβρουάριο τοϋ 1941 στάλθηκε στόν πρόεδρο τοϋ συνδικάτου τών 
γάλλων έκδοτών γιά νά τό κυκλοφορήσει σ' δλους τούς συναδέλφους 
του. Τό 1943, ό Ζώρζ Μπλόν γράφει στό Deutschland/Frankreich πώς 
άπό τήν άνακωχή καί μετά πάνω άπό 250 γερμανικά βιβλία μεταφράστη
καν στά γαλλικά καί έγκωμιάζει τή ναζιστική πολιτιστική πολιτική

θά μπορούσαμε νά περιμένουμε άν όχι μιά άχαλϊνωτη πνευματική 
εισβολή, τουλάχιστο μιά πνευματική καταπίεση. Ένα ξεδίπλωμα στρα- 
τευμένης ιδεολογίας καί αισθητικής 'Ομως, μιά άπλή έπισκόπηση όλων 
αυτών τών έργων, πού παρουσιάστηκαν στό γαλλικό κοινό, δείχνει 
ξεκάθαρα πώς ή πνευματική παραγωγή τού Γ' Ράϊχ έχει ξεπεράσει τό 
άρχικό στάδιο τού ιδεολογικού άγώνα. Σήμερα προσφέρονται στό 
πνεύμα μας, δλες οί Γερμανικές άξιες. Τά μόνα όνόματα πού λείπουν 
είναι τών Εβραίων συγγραφέων και πρέπει νά παραδεχτούμε πώς αύτό 
δέν δίνει τήν έντύπωση πώς ή πνευματική παραγωγή έχει φτωχύνει.

4. Μιά άξιοσημείωτη άνθολογία

"Ενα άπό τά πιό άξιοσημείωτα προϊόντα άύτής τής συνεργασίας, 
ύπήρξε ή άνθολογία τής γερμανικής ποίησης πού δημοσιεύτηκε τό 1943 
άπό τίς έκδόσεις Στόκ κάτω άπό τή διεύθυνση τοϋ Ρενέ Λάσν καί τοϋ 
Γκεόργκ Ραμποϋζε 'Αλλωστε στόν πρόλογο τοϋ βιβλίου σημειώνεται 
πώς ή έργασία αύτή δέ θά μποροϋσε νά πραγματωθεϊ δίχως τή βοήθεια 
τοϋ γερμανικού ινστιτούτου ' Η άνθολογία αύτή, παρουσιασμένη άπό τόν 
Κάρλ "Επτινγκ μάς δείχνει ποϋ άπέβλεπαν οι πολιτιστικές προσπάθειες
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τών ναζί. Ό  Χάϊνε άπουσιάζει άπ' αύτήν καθώς καί δλοι οί λεγάμενοι 
έβραίοι ή μπολσεβίκοι συγγραφείς, άλλά βρίσκουμε Ολους τούς άτάλαν- 
τους ποιητές πού τά μοναδικά τους προσόν είναι δτι δοξολογούν τόν 
Χίτλερ.

Γύρω άπό αύτή τήν άνθολογία έγινε μιά τεράστια προπαγάνδα.
' Αποσπάσματά της δημοσιεύτηκαν στό «Πανόραμα» καί τήν «Comoedia» 
Στόν τύπο, πολυάριθμα άρθρα χαιρέτησαν τό θετικό άποτέλεσμα τής 
«συνεργασίας» Ό  Ρενέ Λάσν περιόδευσε στήν έπαρχία δίνοντας 
διαλέξεις Στά παράνομα Γαλλικύ Γράμματα πού συγκέντρωναν άντιστα- 
σιακούς και άντιφασίστες γάλλους συγγραφείς, ό ' Αντρέ Ρουσσώ είδε 
τήν δλη ύπόθεση σάν μιά έπιχείρηση κατάφωρης προδοσίας πού ύστερα 
άπό τήν Απελευθέρωση, έπρεπε νά όδηγήσει στήν καταδίκη τοϋ 
έκδοτικοϋ οίκου Στόκ. γιά συνεννόηση μέ τόν έχθρό Τ ό Φεβρουάριο τοΰ
1944 γράφει.

Ή  άνθολογία Στόκ, άποτελεϊ μέρος τής χιτλερικής έπιχείρηαης 
πού έπιδιώκει νά φέρει τή Γερμανία έπικεφαλής τής Ευρώπης, δήθεν νά 
τήν υποστηρίξει καί νά τήν διοργανώσει

5. Τά ώραϊα ταξίδια στή Βαϊμάρη

Οί άνθρωποι τών γαλλικών γραμμάτων πού ήταν ύπέρ τής συνεργα
σίας, ύστερα άπό πρωτοβουλία τού 'Οττο 'Αμπετς προσκλήθηκαν στίς 
λογοτεχνικές συναντήσεις τής Βαϊμάρης τό 1941 καί 1942. ' Επρόκειτο 
γιά «εύρωπαϊκά» συνέδρια. Ό  'Οττο ‘ Αμπετς, γράφει στ' άπομνημο- 
νεύματά του πώς ή πρόσκληση τοϋ 1941 έγινε έρήμην τοϋ Γκαίμπελς 
πού δυσαρεστήθηκε πολύ γ ι' αύτό ' Η δυσαρέσκειά του όφειλόταν στίς 
διαμαρτυρίες τοϋ Μουσσολίνι πού δέν ήθελε ν' άκούσει τίποτα γιά μιά 
πολιτιστική Εύρώπη δπου τήν πρωτοκαθεδρία θά τήν είχε ή Γ ερμανία 
Αύτές οί άπολογίες τοϋ "Αμπετς, δπου προσπαθεί νά παρουσιαστεί σάν 
νά μήν διακατέχεται άπό τίς καθαρά ναζιστικές άπόψεις πού διαφαίνον- 
ται σ' δλα του τά άπομνημονεύματα, δέν μπορούν νά θεωρηθούν σοβα
ρές Πώς νά πιστέψει κανείς, πώς οι έκπρόσωποι δεκατεσσάρων εύρω- 
παϊκών χωρών συμμετείχαν στίς συναντήσεις τοϋ 1941 χωρίς τήν έγκρι
ση τοϋ Γκαίμπελς, καί πώς τό έγχείρημα έπαναλήφτηκε τό 1942,

Πολλοί άπό τούς Γ άλλους πού προσκλήθηκαν, δημοσίευσαν κολα
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κευτικές έντυπώσεις σχετικά μέ τά ταξίδια τους καί τή ναζιστική 
πολιτιστική πολιτική. ' Ετοι ό Ντριέ λά Ροσέλ καί ό Μαρσέλ Ζουαντώ 
έγραψαν τίς σκέψεις τους στή ·Νεα Γαλλική 'Επιθεώρηση». ' Ο Ραμόν 
Φερναντέζ έγραψε τίς έντυπώσεις του στήν «Comoedia» δπου έδειχνε 
πώς ή συνάντηση τού 1941 ήταν τό σύμβολο ένός δημιουργικού 
διαλόγου καί τής έλπίδας γιά μιά καινούρια ζωή. Στό Deutschland/Fran
kreich, ό ' Αντρέ Φραινιώ είδε σ ' αύτήν τό πρελούδιο γιά τή δημιουργία 
ένός νέου εύρωπαϊκού κλασικισμού. Ό  ζωγράφος Ντυνουαγιέ ντέ 
Σεγκονζάκ, στήν «Comoedia» τής 29 Νοεμβρίου 1941, σ' ένα διάλογό 
μέ τόν Μαξιμιλιανό Γκωτιέ, πλέκει τό έγκώμιο τών γερμανικών συνθηκών 
πού εύνοοϋν τήν καλλιτεχνική δημιουργία.

Στήν πολπιΧή, δέν είμαι πιό άρμόδιος άπό σάς Παρ' δλα αύτά άς 
μοϋ έπσραπεί νά πώ πώς έκεϊ (στή Γερμανία) τό Κράτος ένδιαφέρεται 
πολύ γιά τούς καλλπέχνες καί πώς τό κοινό έχει άποκτήσει ένα τεράστιο 
ένδιαφέρον γιά τήν τέχνη, χάρη σέ όριαμένα συνθήματα πού ξεκινούν 
άπό ψηλά Μάς δήμιουργεΐται ή ξεκάθαρη έντύπωση πώς μιά πανίσχυρι 
πνοή, έξω κι άπ ’ αύτούς τούς Ιδιους, στηρίζει τούς γερμανούς καλλιτέ 
χνες.

Στήν «Comoedia» τής 17ης Οκτωβρίου 1942, ό Αντρέ Τερίβ, 
γυρίζοντας άπό τή Θουριγγία, ύμνεϊ τή δημιουργική έλευθερία πού 
όφείλει τήν ύπαρξή της στή ναζιστική γεναιοδωρία

Τό μεγαλόπρεπο καί συγκινητικό φθινόπαφο τής πράσινης θουριγ
γίας, δέν έχει άκόμα τή μελαγχολία τών πραγμάτων πού πεθαίνουν ένα 
πολύ πλούσιο καί τ ψημένο παρελθόν μοιάζει έδώ τό ίδιο γόνιμο, καί τό 
ίδιο νέο όσο καί μιά άνοιξη. Ά ν  στήν Εύρώπη ύπάρχει ένας τόπος 
φυσικής συμφιλίωσης, είναι τούτος έδώ. Είναι περιττό νά πούμε πώς οί 
Γάλλοι νιώθουν έδώ τό ίδιο έλεύθεροι καί καλόδεχτοι δσσ καί πριν άπό 
τήν πόλεμο.

"Οσο γιά τόν Ζάκ Σαρντόν, τό 1942 κι αύτός έπισης, στό Deuts
chland/Frankreich, στ’ δνομα τού φιλελευθερισμού έκφράζει τό θαυ
μασμό του γιά τίς κοινωνικές μεταρρυθμίσεις πού έπέβαλαν οί ναζί 
καί γιά τίς εύρωπαϊκές άντιλήψεις πού θά έξασφαλίσουν τήν προστασία 
τής Γαλλίας·
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θά όνομάσω φιλελεύθερο, αύτό πού σέβεται τή ζωή 
Τό μέλλον τής Εύρώπης φαίνεται καθαρά. Ή  θά νικήσει ή Γερμανία, 

ή θά κυριαρχήσουν ή Ρωσία καί ό κομμουνισμός Μπροστά στή νίκη τής 
Ρωσίας μέ τούς άαατικούς της παραπόταμους, ό Άγγλο- Άμερικάνος, 
μακρινός καί εύμετάβολος. δέν θά μπορεϊ νά κάνει τίποτα

Σέ μιά Εύρώπη κομμουνιστική δηλαδή διεθνική, ή Γαλλία έξαφανίζε- 
ται. Αύτό είναι κάτι πού δέν έπιδέχεται άντιρρήσεις Σέ μιά Εύρώπη κάτω 
άπό τήν έποπτεία τής Γερμανίας, ή Γαλλία διατηρεί τήν ύπαρξή της 
έπειδή ή Γερμανία είναι ό πνευματικός μας συγγενής γνωρίζει ποιά άξια 
άντιπροσωπεύει ή Γαλλία

Σάν Γάλλος, καί πιό συγκεκριμένα, σάν φιλελεύθερος Γάλλος, 
έκανα τήν έκλογή μου καί γνωρίζω ποιός είναι ό δρόμος μας

III Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΟΠΟΣ ΤΗΝ ΕΒΛΕΠΑΝ 

ΟΙ ΚΟΛΑΚΕΣ ΓΑΛΛΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΙ

1. Ένας όλάνθιστος λυρισμός

"Υστερα άπό τήν έκδοση τής άνθολογίας τής γερμανικής ποίησης 
τών Ρενέ Λάσν καί Γκεόρκ Ραμποϋζε, οί έφημεριδες και τά περιοδικά, 
δπως ήδη άναφέραμε, βάλθηκαν ν ' άνακαλύψουν καί νά προβάλουν τό 
μεγαλείο τής ναζιστικής λογοτεχνίας Στό Deutschland/Frankreich. (No
6, 1943) ό Ρομπέρ Πιτρού, γιά παράδειγμα, γράφει.

Δυστυχώς, πολλοί Γάλλοι είχαν μιά πολύ θολή ιδέα σχετικά μέ τήν 
έξέλιξη τού γερμανικού λυρισμού Ή  έργασια αύτή θά τούς προσφέρει 
ουσιαστικές διευκρινίσεις γ ι' αύτήν καί θά τούς γεμίσει μ ' έναν 
άνεπιφύλαχτο θαυμασμό Άλλοι πάλι, άρνιόντουσαν τήν ύπαρξη μάς 
γερμανικής ποίησης ύστερα άπό τό 1933 θά δούνε πώς ό γερμανικός 
λυρισμός, πού κάθε άλλο παρά πέθανε μέ τόν Ράϊνερ Μαρία Ρίλκε. 
ξαναγεννιέται σήμερα σ ' όλη του τήν άνθηση καί πώς προσωπικότητες 
σάν τόν Καρόσσα και τήν Άγκνες Μήγκελ περιβάλλονται άπό μιά 
πλειάδα δορυφόρων άπλών καί συγκινητικών
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2. Ένα έπικό ΰφος

Πάντα μέσα στό Deutschland/Frankreich (No 1, 1942) ό Μωρίς 
Μπέτς, γνωστός σάν ό μεταφραστής τοϋ Ρΐλκε, σ ' ένα χρονικό του μέ τό 
τίτλο «Γερμανικά πολεμικά βιβλία» δείχνει πώς οί γερμανοί συγγραφείς 
τοϋ Γ' Ράιχ, δέ θά μπορούσαν νά μείνουν άσυγκίνητοι μπροστά στό 
θαυμαστό εύρωπαϊκό έπιχείρημα τών ναζί·

' Η γερμανική πολεμική λογοτεχνία βρίσκεται άκόμα στις άρχές της 
καί δέν θά μπορούσαμε νά προβλέψουμε τί θ ' άπογίνει μέ τή συνολική 
καταγραφή μιάς τόσο έξω άπό τό μέτρο περιπέτειας, μέ βάση αύτά τά 
λίγα ντοκουμέντα κι αύτά τά λίγα όδοιπορικά σημειώματα πού ή 
ποικιλομορφία τους μάς ξαφνιάζει. Ή  καταγραφή τών γεγονότων, ό 
συσχετισμός τών τεχνικών συνθηκών τής μάχης κατέχουν άκόμα μιά 
πολύ σπουδαία θέση σ ' αύτά τά έργα Τό έργο θά όλοκληρωθεϊ πολύ 
άργότερα καί τότε τά γεγονότα θ ' άποκαλύψουν τό πραγματικό τους 
νόημα. Αλλά μπορούμε νάμαστε σίγουροι πώς ή περιπέτεια αύτή θά 
έκφραστεϊ όπωσδήποτε μ ' ένα ΰφος έπικό, μ ' έ κείνον τόν ήρωίκό 
ρεαλισμό πού τόν προανάγγειλαν ήδη όρισμένα πολεμικά βιβλία τοΰ 
Έρνστ Γιοϋνγκερ. Αύτή τή λατρεία τής ένεργητικότητας, αύτές τίς 
άγριες καί ύπέροχες έξάρσεις πού σέ μάς έκφράστηκαν άπό έναν 
Μοντερλάν καί άπό έναν Ντριέ λά ΡοσέΚ τίς ξαναβρίσκουμε πιό 
φλογερές καί πιό άδρές, μέσα σέ,μιά μαρτυρία τού Φρίτς "Οττο Μπούς, 
πάνω στή μάχη τοΰ Νάρβικ όπου περιγράφει τή δραματική σύγκρουση 
άνάμεσα στόν έγγλέζικο καί τό γερμανικό στόλο, μέσα στό νορβηγικό 
φιόρντ πού είναι σπαρμένο άπό νάρκες.

Νορβηγία, Πολωνία, Βέλγιο, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Ρω
σία, 'Αφρική.. πόσα πεδία μαχών καί πόσες συναρπαστικές εικόνες μιάς 
άνθρώπινης έμπειρίας πού άρχίζει νά βρίσκει τήν πλήρη της έκφραση 
μέσα στά γερμανικά πολεμικά βιβλία! "Ορθιος, λές καί στέκει πάνω σ ' 
έναν τεράστιο περιστρεφόμενο δίσκο, ό γερμανός στρατιώτης είδε νά 
προχωρούν πρός συνάντησή του, οί στρατοί, οί χώρες καί τά όνειρα όλων 
τών σημείων του όρίζοντα

3 ’ Εγκώμια γιά μιά «στρατευμένη» λογοτεχνική κρσική καί λογοτεχνία 

' Ο ' Αντρέ Μεγιέρ, πού τόν έχουμε ήδη άναφέρει, ύπήρζε ό φανα-
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τικός άπόστολος μιάς λογοτεχνικής κριτικής ρατσιστικού τύπου. Σάν 
πρότυπα προτείνει τού Γ ερμανούς ‘ Αντολφ Μπάρτελς κάί Βίλλ Φέσπερ 
Στήν "Comoedia" τής 5 Δεκεμβρίου 1942, γράφει:

Και οί δυό τους ύπήρξαν οί πρωταθλητές μιάς άληθινά έθνικής 
λογοτεχνίας καί οέ μιά έποχή δπου τό πράγμα έγκυμονούσε κάποιους 
κινδύνους, καταπολέμησαν τήν εισβολή τών 'Εβραίων μέσα στή γερμα
νική λογοτεχνία

Καί έπαινεϊ ιδιαίτερα τόν Βίλλ Φέσπερ

' Ο Φέσπερ μπορεϊ νά θεωρηθεί σάν ό διάδοχος, σάν ό συνεχιστής 
του Μπάρτελς, όντας προπάντων ό έκδότης τής έπιθεώρησης Die 
Schüne Literatur. Από τήν άρχήι, ήδη, άνάγγειλε τήν πρότασή του νά 
διεξάγει έναν άνεξάρτητο, έννομο άλλά άνένδοτο άγώνα γιά μιά 
έλεύθερη, ύγσ), ούσκιστική λογοτεχνία πού θά έχει τίς ρίζες της μέσα 
στή γερμανική γή. ' Επί είκοσι χρόνια δένξέφυγε ποτέ άπό τή γραμμή πού 
είχε χαράξει ό βιος "Εκανε τήν έπιθεώρησή του ένα άγωνιστικό όργανο 
καί -  προπάντων μέ τήν κύρια στήλη του Unsere Meinung (Ή  γνώμη 
μας) -  δυσκόλεψε πολύ τή ζωή όλης τής ίουδαιομαρξιστικής κλίκας πού 
άπό τό 1918 μέχρι τό 1933 πλημμύρισε μέ τά δύσοσμα τίροϊόντα της τή 
λογοτεχνική άγορά τής Γερμανίας. Μέ μιά άμείλικτη αύστηρότητα 
κατάγγειλε τίς ύποπτες κομπίνες αύτών τών λογοτεχνών -  έμπόρων, 
ξεφούσκωσε τά διαφημιστικά τους μπαλλόνια, ξεσκέπασε τίς γελοιότη- 
τές τους, άποκάλυψε τήν έξεζητημένη κενότητα τής σκέψης τους, τή 
μηδαμινότητα τής τέχνης τους.

Επίσης μέ τή σειρά Heimat und Ahnen (Γενέθλια γή καί πρόγονοι) 
πρόοφερε σχεδόν σ βόλους τούς μεγάλους σύγχρονους Γερμανούς 
συγγραφείς, τήν ευκαιρία νά δώσουν πολύτιμες πληροφορίες γιά τίς 
ρίζες τους και γιά τό χρέος τους άπέναντι στό γενέθλιο τόπο τους.

Στήν Comoedia τής 19ης Δεκεμβρίου 1942, ό Ιδιος ό Άντρέ 
Μεγιέρ άναφέρει μιά έκδήλωση δημόσιας άνάγνωσης άπό τό συγγρα
φέα Χάϊνριχ Τίλλιχ. Αύτή ή έκδήλωση πού διοργανώθηκε άπό τό 
γερμανικό ινστιτούτο, είχε γίνει στό Παρίσι μιά έβδομάδα πρίν. Τό 
έγκώμιο τοϋ Μεγιέρ άναφέρεται σέ δυό πράγματα, ό Τίλλιχ ήταν
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προικισμένος μέ αϊοθηοη χιούμορ έπισης έξεδήλωσε τίς πολιτικές του 
πεποιθήσεις.

'Ηξερε νά περνάει μέ μεγάλη άνεση άπό τό σοβαρό στό έλαφρύ, 
άπό τό αύστηρό στό διασκεδαστικό. "Υστερα άπό τήν πολύ ώραία καί 
πολύ δραματική νουβέλλα Der baltische Graf (Ό  βάλτιος κόμης), τό 
χαρούμενο άνέκδοτο Der erlistete Mitgift (Ή  προίκα πού κερδίθηκε 
μέ πονηρά) προκάλεσε πολύ γέλιο. Στόν πρόλογό του, ό Τίλλιχ, υπενθύ
μισε τήν έκπολιτισπκή δράση τώνΓερμανών στή νοτιοανατολική Εύρώπη, 
καί τίς υπηρεσίες πού πρόσφεραν άπειρες φορές στήν Εύρώπη γλυτώ- 
νοντάς την άπό τήν κατακτητική πλημμύρα τών Τούρκων ή τών Ρώσων, 
καθώς καί τήν άχαριστία μέ τήν όποια τούς άντάμειψαν. Καί κανένας 
συγγραφέας δέν μπορεϊ νά μάς έξηγήσε: καλύτερα άπ' αύτόν τήν 
άναγκαιότητα αύτής τής καινούριας Εύρώπης πού μόλις γεννιέται στίς 
Ρώσικες πεδιάδες καί στόν Καύκασο καί πού αύτή τή φορά, στήν 
άναγέννησή της συμμετέχει όλϋκληρη ή Τρανσυλβανία -  Σάξονες, Ούγ
γροι καί Ρουμάνοι.

Παρ' δλα αύτά, σύμφωνα μέ τά γραφόμενα τοϋ ' Αντρέ Μεγιέρ στήν 
Comoedia τής 22ας Mdtou 1943, ή Γαλλία θάπρεπε προπάντων νά 
γνωρίσει τό μυθιστοριογράφο Χάνς Φρήντριχ Μπλούνκ.

Ά ν  έπρεπε νά περιοριστούμε στή γνωριμία, ένός μονάχα συγγρα
φέα μέσα άπό τούς πολλούς πού άποτελούν τό καύχημα τής σημερινής 
Γερμανιας, Ισως τελικά ή έκλογή μας θάπρεπε νά πέσει στόν Μπλούνκ 
Τό έργο του κυριαρχεί πάνω σ ' όλόκληρη τή σύγχρονη λογοτεχνική 
παραγωγή, κι αύτό δχι μόνο χάρη στόν έπιβλητικό του όγκο. 'Εμπνευ
σμένο άπό ένα ξεκάθαρο έθνικοσοααλιστικό πνεύμα, άποτελεϊ τήν 
πληρέστερη έκφραση τών τάσεων τής σύγχρονης Γερμανιας. Πέρα άπ ' 
αύτό, φέρνει τή σφραγίδα μιάς άδρής προσωπικότητας, έξαιρετικά 
πλούσιας καί γοητευτικής καί μιάς καλλιτεχνικής ίδιοφΟΟας άπό τίς 
μεγαλύτερες τής έποχής [ .  ]

Τό 1933 πήρε τήν ικανοποίησή του γιά τά βάσανα πού τράβηξε άπό 
τήν Ίουδαιο-ρεπουμπλικανική Γερμανία. ' Ονομάστηκε μέλος τής νέας 
Ακαδημίας τής ποίησης καί πρόεδρος τού ’Επιμελητηρίου συγγραφέων 
τού Ράϊχ. Όμως έπειδή οί μεγάλες ευθύνες αύτής τής θέσης πού τίς
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πήρε πολύ ζεστά, κόντευαν νά πνίξουν τό λογοτεχνικό του έργο, ύστερα 
άπό δυό χρόνια, παραχώρησε τή θέση του στόν Χάνς Γιόστ. Τό 1933 ό 
Φύρερ τού άπένειμε τό μετάλλιο Γκαίτε

Μή άρκούμένος νά παρουσιάζει στόν τύπο τούς ναζί συγγραφείς, ό 
Άντρέ Μεγιέρ προτρέπει τούς γερμανιστές συναδέλφους του νά 
κάνουν κι αυτοί τό ίδιο Φωνάζει έναντίον έκείνων πού τοποθέτησαν 
στήν πρώτη θέση τήν «ιουδαιομαρξιστική κλίκα» τών έμιγκρέδων καί πού 
πριν άπό τό 1940 είχαν τό θράσος νά συμπεριλάβουν τό έργο τοϋ 
'Αλφρεντ Νταιμπλιν, μέσα στά πανεπιστημιακά προγράμματα. Στό 
Deutschland/Frankreich (No 1, 1942), γίνεται ό άμείλικτος κριτής τους

Μέ τήν άρνησή τους ν ' άποδεχτούν τήν άνακατάταξη τών λογοτε
χνικών άξιών πού συντελέστηκε πέρα άπό τό Ρήνο, οί γερμανιστές μας, 
όχι μόνο έπέμειναν σ " ένα σφάλμα καί γίνονταν ένοχοι μιάς μεγάλης 
άδοαας, άλλά ένϊσχυαν τήν ήδη άρκετά διαδεδομένη άποψη στή Γαλλια, 
σύμφωνα μέτήν όποία ό έθνικοσοσιαλιαμός είχε σκοτώσει ή τουλάχιστον 
άλυσοδέσει τή σκέψη.

Καί τούς γνωστοποιεί πώς έχουν καθήκον νά συμβάλλουν στή 
Γαλλο-γερμανική συμφιλίωση, δηλαδή νά γίνουν λακέδες τών ναζί, μ' 
έναν τόνο πού θυμίζει χτύπημα μαστίγιου'

Οί Γάλλοι καί οί Γερμανοί δέν πρέπει πιά νά άλληλοθεωροϋνται σάν 
«κληρονομικοί έχθροί». Μέσα στήνένωμένη καίείρηνεμένη Εύρώπη, μά  
συνεργασία σ ' όλους τούς τομείς θά τούς προσφέρει τεράστια ώφέλη. 
Γιά νά πραγματωθεΐ ή άμοιβαΐα κατανόηση πού άποτελεϊ τήν άπαραίτητη 
βάση αύτής τής συνεργασίας, οί γερμανιστές πρέπει νά στρωθούν στή 
δουλειά χωρίς άργοπορία.

IV. ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΓΟΗΤΕΥΣΗΣ

’ Η ναζιστική Γ ερμανία γοήτευσε ένα τμήμα τοϋ γαλλικού λαού πού 
προερχόταν άπό δλα τά κοινωνικά στρώματα, καί πρίν καί μετά τό 1940
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Πώς πραγματοποιήθηκε αύτή ή έπιβολή γοητείας; Βασικά, βέβαια, μέ τήν 
προπαγάνδα. Αλλά άνταποκρινόταν έπίσης καί σέ όρισμένες βαθιές 
πολιτικές ή ψυχολογικές τάσεις. Μερικές άπό τίς εικόνες πού δίνουμε 
παρακάτω δείχνουν, μέσα άπό όρισμένα κείμενα, τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
έκδηλώθηκε

1. θαυμασμός γιά τή ναζιστική δύναμη καί διοργανωτικότητα

'  Ηδη, πρίν άπό τό 1914, πολλοί Γ άλλοι νιώθουν ένα θαυμασμό γιά τή 
γερμανική τάξη, γιά τή διοργανωτική ικανότητα τών Γ ερμανών καί γιά τήν 
άποτελεσματικότητά της στόν τομέα τής παραγωγικής έρνασίας ' Η 
ναζιστική Γερμανία κληρονόμησε αύτά τά σχήματα καί τά έκμεταλλεύ- 
τηκε. Κάνουν τήν έμφάνισή τους μέσα στήν πεζότητα τής καθημερινής 
ζωής, μέσα άπό τήν παρατήρηση πάνω στά κατοχικά στρατεύματα ή άπό 
τόν τρόπο πού παρουσιάζεται ή ίδια ή Γερμανία.

Ό  τύπος τής μεγάλης κυκλοφορίας, άναδείχνει καί συντηρεί όλα 
αύτά τά στοιχεία, μιά καί σάν τύπος κατεχόμενης ζώνης, έλέγχεται 
όλοκληρωτικά άπό τίς γερμανικές άρχές Σ' ένα εικονογραφημένο 
περιοδικό δπως ή « Εβδομάδα» δπου δλα τά άρθρα είναι άνυπόγραφα. 
μπορούμε νά παρακολουθήσουμε αύτή τή διείσδυση τών προναζιστικών 
πανηγυρικών πού έσκεμμένα δέν'βασίζονται και πολύ στό ιδεολογικό 
ύπόβαθρο. Στίς 6 Σεπτεμβρίου 1942, ένα άνυπόγραφο χρονικό δίνει μιά 
περιγραφή τής άτμόσφαιρας πού βασιλεύει στό Βερολίνο Κάτω άπό μιά 
φωτογραφία τού Γ καΐμπελς διαβάζουμε'

' Ο δόκτορας Γκαΐμπελς είναι υπουργός Προπαγάνδας. 'Εκατοντά
δες τηλεγραφήματα, άναφορές, ραδιοφωνικές έκπομπές καί άρθρα τόν 
πληροφορούν γι' αύτά πού συμβαίνουν σ ' όλόκληρο τόν κόσμο. Κάθε 
πρωί συγκεντρώνει τούς συνεργάτες του γιά μιά συνέντευξη καί τούς 
δίνει τίς όδηγίες του. ' Ο δόκτορας Γκαΐμπελς συχαίνεται τό χαρτοβασί
λειο, ε ίτε πώς: «Δυό τηλέφωνα άξίζουν περισσότερο άπό ένα χοντρό 
φάκελλο»

' Ο Γ καΐμπελς, άνθρωπος διοργανωτικός, παντοδύναμος καί πάνσο
φος, άκολουθεϊται άπό κατάλληλες προσωπικότητες, νέες καί μοντέρ
νες·
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Τό πιό έντυποχηακό καθημερινό συμβάν τοϋ Βερολίνου είναι 
άναντίρρητα ή συνέντευξη τύπου τού δόκτορα Σμίτ, πληρεξούσιου 
ύπουργοϋ καί άρχηγού τής ύπηρεσίας τού ξένου τύπου. Γύρω του 
συνωστίζεται ένας πραγματικός πύργος τής Βαβέλ: διακόσιοι δέκα 
δημοσιογράφοι πού έκπροσωπούν τίς έφημερίδες όλου τού κόσμου 
έκτός άπό έκεϊνες πού άνήκουν στό άγγλοοαξονικό μπλόκ Αύτή ή 
συνέντευξη τύπου είναι διάσημη σ ' δλο τόν κόσμο, έπειδή χάρη σ ' αύτή 
ό κόσμος μαθαίνει τά νέα όλων τών μετώπων'δπου μάχεται ή Γερμανία. 
Μέχρι τώρα, ό κύριος Σμίτ μπορεϊ νά περηφανεύεται πώς δέν έχει 
άναγγείλει ούτε μιά ήττα Είναι ένας άνθρωπος μέ μέτριο άνάστημα Καί 
πολύ νέος, μιά καί είναι μόλις σαράντα χρόνων.

Κατάλαβε πώς στήν ψυχή τού κάθε δημοσιογράφου κοιμάται ένας 
μποέμ. Δέν άπαιτεϊ καμιά έτικέτα στή συνέντευξή του. Όλος ό κόσμος 
καπνίζει καί συνωστίζεται γύρω άπό τό μακρόστενο τραπέζι πού, καθώς 
τό θέλει ή παράδοση, είναι σκεπασμένο μ ’ ένα πράσινο χαλί. Ό ταν  
τελειώνει τήν όμιλία του σηκώνει τό κεφάλι καί ρωτά «Καμμιάέρώτηση;»

' Επίσης διάφοροι συγγραφείς, σάν τών ' Αλφώνς ντέ Σατωμπριάν, 
στή «Δέσμη τών δυνάμεων», ύμνησαν τή λεγώμενη ναζιστική ύπεροχή 
Πιό πεζά άκώμα, ώρισμένοι πανεπκπημιακοι καθηγητές, βρήκαν στή 
διοργανωτικώτητα τοϋ Γ " Ράϊχ ένα πρώτυπο γιά τή γαλλική νεολαία " Ο 
Ζάν-'Εντουάρ Σπανλέ, γιά παράδειγμα, πρύτανης τής Ακαδημίας τής 
Ντυζών καί διακεκριμένος γερμανιστής, άναφέρεται μέ θαυμασμά στίς 
έπιτεύξεις τοϋ ναζιστικοϋ πανεπιστημίου σέ μιά διάλεξή πού έδωσε στά 
γερμανικά ινστιτούτο Εγκωμιάζει τήν ύποχρεωτική έθνική έργασια 
(Arbeitsdienst), τή στρατιωτική πειθαρχία καί τήν άρχή τής φυλετικής 
έπιλογής "Ετσι συστήνει τήν αύξηση τών πολιτιστικών άνταλλαγών 
άνάμεσα στή ναζιστική Γ ερμανία καί τή Γ αλλία τοϋ Βισύ, άνταλλαγών πού 
θά συμβάλλουν άποφασιστικά στή δημιουργία μιας νέας «ευρωπαϊκής 
κοινότητας»

Επειδή, τέλος, δλοι μας νιώθουμε τήν άνάγκη μιάς φυσικής καί 
ήθικής άνανέωσης, τήν άνάγκη ένός νέου προσανατολισμού καί μιάς 
νέας ένταξης γιά τή νεολαία, τήν έπείγουσα άνάγκη μιάς όλοκληρωτικής 
άναχώνευσης δλων τών πολιτικών μας ήθών καί τού έκπαιδευτικού μας 
συστήματος, καθώς καί τήν άνάγκη μιάς νέας κοινότητας, πού θά
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βασίζεται κυρίως πάνω στήν έργασία καί στήν άδιάκοπη συνεργασία 
άνάμεσα στήν έπιστημονυσ) έρευνα, τήν έκπαίδευση καί τίς βασικές 
τεχνικές τής ζωής

2. Μιά γοητεία αισθητικού τύπου

Τ ά θέαμα τών ναζιστικών παρελάσεων, ο ί ' Ολυμπιακοί' Αγώνες τοϋ 
1936, οι συναυλίες, ή άρχιτεκτονική καί οί αυτοκινητόδρομοι -  αύτή ή 
«αίσθητικοποίηση τής πολιτικής» πού έπιχείρησαν οί ναζί, δημιούργησε 
μιά άρκετά έντονη έντύπωση στούς γάλλους συγγραφείς καί δημοσιο
γράφους πού ήθελαν νά πιστεύουν πώς τούς συγκινούσε ή ύμορφιά1 Τά 
ν' άσπασθοϋν τά ναζισμό, ήταν γΓ αύτούς τούς ένθουσιώδεις έστέτ, 
μιά καλλιτεχνική εύχαρίστηση. 0 7  κ Σαρντόν, ό Ντριέ λά Ροσέλ και 
μερικοί άλλοι, έπιμένουν πολύ πάνω αύτό Ό  Σαρντόν, συγκεκριμένα, 
γράφει στό Deutschland/Frankretjch (No 4, 1943J

Τό συναίσθημα πού μέ καταλαμβάνει δταν παρατηρώ τή γερμανική 
κοινωνία στό σύνολό της, είναι αισθητικής φύσης Έδώ έχουμε νά 
κάνουμε μέ ήθυαή όμορφιά (θάρρος, θέληση, αυταπάρνηση, παρουσία
ση τών διαφόρων μορφών τής ύγείας) καθώς και μέ τό στύλ καί τήν 
πλαστικότητα ' Η κοινωνία αύτή διαθέτει στύλ καί στήν παραμικρότερη 
έκδήλωσή της. Αποπνέει μιά ποιοτική άτμόσφαιρα

Συχνά αύτή ή καλλιτεχνική εύχαρίστηση συνδέεται μέ ιδεολογικές 
άξιες, τουλάχιστο μέ τήν άναφορά πού γίνεται σ' αύτές Στό έργο τοϋ 
Άρνο Μπρέκερ, δέν διακρίνουμε μονάχα τήν πλαστική καθαρότητα, 
άλλά και τόν «ήρωϊσμό» τών ναζί πολεμιστών. Τό ίδιο γίνεται καί μέ τό 
παρακάτω άρθρο τοϋ P.E. Ζενέν στήν Paris-Soir τής 12ης Δεκεμβρίου 
1941, μέ θέμα τήν Εβδομάδα Μότσαρτ («Ή άγνή μουσική ιδιοφυία, 
ό θςϊος Μότσαρτ δοξάστηκε στή Βιέννη») δπου ό συντάκτης του 
ξεπερνά τά καθαρά μουσικά προβλήματα γιά νά έξάρει τή ναζιστική 
Γ ερμανία σάν χώρα τών τεχνών. Αύτή ή μουσική έπιτυχία τονίζεται τόσο 
έντονα γιά ν - άποδειχτεϊ πώς θά ήταν άδύνατη δίχως τό ναζιστικό 
σύστημα

Μάς είναι δύσκολο νά φανταστούμε έδώ στή Γαλλια πώς άκριθώς
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είναι μή  έκδήλωση σάν τήν έβδομάδα Μότσαρτ Στή Γαλλία, άπό τόν 
18ο αιώνα καί μετά, ή τέχνη έγινε τό άποκλειστικά κληροδότημα μιάς 
ξεχωριστής κάστας κι ό λαός δέν έχει καμιά συμμετοχή σ ’ αύτήν Κι 
έκεΐνοι άκόμα πού θάπρεπε νά τόν διαφωτίσουν, δέν ένδιαφέρονται 
καθόλου γιά τή μόρφωσή του δπως καί γιά τήν ύλική του εύμάρεια Ή  
δημοκρατία πέθανε άπό τήν άδυναμία της νά παράγει ότιδήποτε άλλο 
έκτός· άπό λόγια

Εκε'ι-κάτω, άντίθετα, ό άληθινός σοσιαλισμός, καταβάλλοντας μιά 
τεράστια προσπάθεια, ξύπνησε μέαα στή μάζα τή συνείδηση τής άξιο- 
πρέπειάς της κι είδαμε έναν όλόκληρο πληθυσμό νά συμμετέχει στό 
δοξασμό μιάς άπό τίς μεγαλύτερες ιδιοφυίες τής πολιτιστικής του 
ιστορίας Ό  γερμανικός λαός είναι μουσικός λαός Οί λεωφόροι τής 
Βιέννης φέρνουν τά όνόματα τού ΣοΟμπερτ, τού Μπετόβεν, τού 
Μπράμς, τοΰ Στράους. Αύτές τίς όχτώ μέρες, γύρω μας, μαζί μας, μιά 
όλόκληρη πρωτεύουσα παρακολούθησε τις έκδηλώσεις πού μάς προ- 
αφέρθηκαν καί κάτι παραπάνω άκόμα, νιώσαμε σάν νά μάς φιλοξενούσε 
ένας όλόκληρος λαός

Γή νά βρούμε έδώ στή Γαλλία κάτι άντίστοιχο μ ' αύτό τό γενικό 
ένδιαφέρον πού προκαλεϊ αύτή ή έκατοστή πεντηκοστή έπέτειος ένός 
μεγάλου άντρα, θά πρέπει νά φέρουμε στό νοΰ μας μή διεθνή έκθεση 

Άπό έκεϊ άπορρέει έντελώς φυσικά, ή ποιότητα τών θεαμάτων 
πού παρακολούθησα καί γιά τήν όποια θά μιλήσω άπό μή άλλη σκοπιά 

Αύτό πού πρέπει πρώτα-πρώτα νά σημειώσουμε είναι τό γεγονός 
πώς μή  τόσο μεγαλόπρεπη έκδήλωση μπόρεσε νά γίνει σέ μιά τέτοια 
στιγμή Αποτελεϊ τή λαμπρή έκφραση μιάς νεανικής ζωτικότητας 

Νά ξεπερνάει τις άναριθμητες δυσκολίες π)ς πιό γιγάντιας σύ
γκρουσης στήν ιστορία νά κυριαρχεί άπό τά χιόνια τής στέππας μέχρι 
τίς άμμους τής έρήμου, αύτό τό τεράστιο καί τραγικό άνθρώπινο 
άνακάτωμα νά έπωμίζεται τήν ύπεράσπιση ένός πολιτισμού καί συγχρό
νως τήν έγκαθίδρυση μιάς νέας τάξης καί τέλος κατά τό ίδιο διάστημα 
νά παροϋσήζει στόν κόσμο τίς μεγαλύτερες πνευματικές άξιες γιά τις 
όποιες άγωνίζεται, συναθροίζοντας σέ μή άπό τίς πρωτεύουσές της 
τούς έκπροσώπους δεκαεπτά έθνών, αύτή είναι ή δυναμική έπίδειξη 
τοΰ θεάματος δπου μάς προσκάλεσε ή κυβέρνηση τής νέας Γερμανίας
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3. Γιά μιά πνευματική συνεννόηση μεταξύ όλων τών φασισμών

στό Ονομα τής καινούριας Εύρώπης

Όπως είδαμε καί στά προηγούμενα κείμενα, τώ θέμα τής καινού
ριας Εύρώπης έπαναλαμβανώταν συνέχεια κατά τήν περίοδο τής Κατο
χής Ή  έπιχειρηματολογια του παρουσιάζει τή σωτηρία τής Γαλλίας 
μέσα στήν κοινότητα δπου βρίσκεται ή Γερμανία Αναγνωρίζεται ή 
ήγεμονία τής Γερμανίας, άλλά τονίζεται τό γεγονός πώς οί Γερμανοί 
δέν έπιδιώκουν τήν ύποταγή τής Γαλλίας καί πώς ό καλύτερος τρόπος 
γιά νά διαφυλαχτεϊ ή όντότητα τής Γαλλίας, είναι, ή ύποστήριξή τής 
πολιτικής τής συνεργασίας. Οι ιδέες αύτές στρέφονται ένάντια στή 
Σοβιετική "Ενωση καί γενικότερα ένάντια στόν κομμουνισμό ή τόν 
«ιουδαιο-μπολσεβικιομό» Τό πιό παράδοξο είναι, πώς έδώ οί όπαδοι 
ένός άκαθόριστου προγερμανικοϋ ρατσισμού ένώνονται μέ τούς έκ- 
προσώπους ένός «λατινικού» ρατσισμού. Είτε οί έπιλεγόμενες άναφο- 
ρές είναι δανεισμένες άπό τόν ιταλικό φασισμώ, είτε άπό τή ναζιστική 
Γερμανία, τό άποτέλεσμα είναι τό ίδιο.

Ό  Κάμιλλος Μωκλαίρ πού στά νιάτα του, πρίν άπό τό 1914, 
συμπαθούσε τά σοσιαλιστικά κινήματα (μάλιστα τήν έποχή έκείνη δια
κήρυσσε τόν «κοσμοπολιτισμό» του), έγινε ένας τεχνοκρτηκός πού οί 
άπόψεις του έμοιαζαν πολύ μέ τίς άπόψεις πού άνέπτυξαν οί ναζί 
Κατακρίνοντας τούς «μέτοικους», τήν «έκφυλισμένη» τέχνη και τήν 
«άποσύνθεση» τών μοντέρνων ζωγράφων, κατέληξε στή συνεργασία 
καί διαδήλωσε τό δηλητηριώδη άντισημιτισμό του διαμέσου τού τύπου 
Όντας κυρίως ύποστηρικτής μιάς «λατινικότητας» συναντιέται μέ το<ις 
ρατσιστές όμοϊδεάτες του, πού ύποστηρίζουν τή «γερμανικότητα» 
Στή «Matin» τής 17ης Νοεμβρίου 1941 προτείνει τήν άνασύσταση τών 
πνευματικών δεσμών άνάμεσα στή Γαλλία και τήν Ισπανία, γιά νά 
πάψουν τά παράπονα τών νεαρών φαλλαγγιτών πού βλέπουν τούς 
Γάλλους κυρίως σάν έχθρούς τοϋ Φράνκο Σάν παραδείγματα πρός 
μίμηση προβάλλει τά ταξίδια πού έκαναν στή Γ ερμανία οί Γ άλλοι καλλι
τέχνες και συγγραφείς «πού βρήκαν μιά τόσο καλή ύποδοχή άπό 
τό Γ ' Ράϊχ» Σύμφωνα μέ τή γνώμη του θάταν ιδεώδες νά άκολουθή- 
σουν αύτό τό δρόμο γιά νά προετοιμάσουν τήν Εύρώπη τοϋ αύριο

Ή  έξαγνισμένη Γαλλια ή άπαλλαγμένη άπό τόν Εβραίο, τόν κομ
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μουνιστή καί τό μασόνο, ή Γαλλία πού θάχει ξαναβρεί τήν πίστη της καί 
θά μισεί τά ψέματα πού τήν έχουν βλάψει τόσο πολύ, αύτή ή Γαλλία 
όφείλει ν ' άπλωσε ι ένα πιστό χέρι στή νεολαία τού Αλκαζάρ καί τής 
Τερουέλ. Καί ή συνδυασμένη τους δράση πρέπει νά διεισδύσει καί νά 
πείσει τά βαθύτερα στρώματα Τών δυό έθνών Βέβαια, κατά τή διάρκεια 
αύτοϋ τοϋ πολέμου άνάμεσα σέ βάρβαρους καί σέ πολιτισμένους, 
έτοιμάζεται μιά εύρωπαϊκή συνεργασία δίκαιη καί άρμονική δπου ή 
Ισπανία θά έχει κι αύτή τή θέση της, σάν τή Γαλλία. Ή  μεσογειακή 

λατινική κουλτούρα θάναι ό θεματοφύλακας τής ιστορίας τους Οί δυό 
ιδιοφυίες τους. θά πρέπει νά ένωθοϋν δίχως νά διαλυθούν ή μιά μέσα 
στήν άλλη Νά γιατί οί διανοούμενοί μας πρέπει νά συνεργαστούν μέ 
τούς συναδέλφους τους τής καινούριας Ισπανίας, πού μάς άνταπόδω- 
σε τό καλό άντι τού κακού Κι άπ' αύτή τήν παράλληλη, πλούσια, 
ποικιλόμορφη ένωση, άπ' δπου θάχει άποκλειστεί κάθε φθόνος, άπ' 
αύτή τήν άρμονία τών διαφόρων έθνικών φώτων θά γεννηθεί ή ιδιοφυία 
αύτοϋ τού πραγματικά καινούριου κόσμου πού θάναι ή αύριανή Εύ
ρώπη.

V ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

' Ο όργανωμένος άντιφασισμός παρουσιάστηκε στή Γ αλλία άμέσως 
ύστερα άπό τή νικη τοϋ Μουσσολίνι στήν ' Ιταλία ' Ιδιαίτερα ό Μπαρ- 
μπύς χάρη στά περιοδικά πού έμψύχωνε, προσπάθησε νά συγκεντρώ
σει δλους τούς άντκρασιστες συγγραφείς καί διανοούμενους μέ τήν 
προοπτική ένός κοινού άγώνα Μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τά 
Ίχνη τών προσπαθειών τους στό έβδομαδιαΐο έντυπο Monde καί στό 
Front Mondiale Πριν άπό τό θάνατό του, τό 1935, ανάλωσε τίς δυνάμεις 
του προσπαθώντας νά ιδρύσει διεθνείς ειρηνιστικές όργανώσεις κι έπι- 
τροπές συμπαράστασης πρός τούς φυλακισμένους άντκραοίστες

1 Εκκλήσεις και προειδοποιήσεις γιά τό γερμανικό φασισμό

Στις άρχές τού ναζισμού έκεϊνο πού άποτέλεσε κυρίως άντικείμε- 
νο τών έκστρατειών διαμαρτυρίας ήταν ή άπελευθέρωση τού Ντιμιτρώφ
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καί κατόπιν τοΰ 'Ερνστ Ταΐλμαν Στή «Monde» τής 10ης Φεβρουάριου 
1934, ό Μπαρμπύς κάνει μιά έκκληση πού τελειώνει μέ τις άκόλουθες 
φράσεις

"Οταν δέν συμμετέχουμε στό παγκόσμιο κίνημα διαμαρτυρίας, 
δταν δέν βάζουμε όλα τά δυνατά μας γιά νά βοηθήσουμε στή σωτηρία 
τών γερμανών άντκρασιστών, γινόμαστε συνένοχοι τών βάρβαρων δο
λοφόνων.

Αύτή τή στιγμή, περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, κάνουμε έκ
κληση στήν άνθρώπινη συνείδηση, έπικαλούμαστε τύ καλύτερα αισθή
ματα τών άντρών καί τών γυναικών όλων τών παρατάξεων νά προσχωρή
σουν σ ' αύτό τό μεγάλο μέτωπο τής συμπαράστασης πρός τά θύματα 
τού φασισμού καί τοΰ άγώνα ένάντια στό φασισμό

Τό παράδοξο είναι πώς τήν έκκληση αύτή τήν ύπόγραψε κι ένας 
μελλοντικά διάσημος άντισημϊτης λιβελλογράφος, ό Λουί-Φερντινάν 
Σελϊν. Ό  συγγραφέας τοϋ «Ταξιδιού στήν άκρη τής νύχτας», έστειλε 
αύτό τό διφορούμενο γράμμα στόν Μπαρμπύς δπου ό μελλοντικός 
ύμνητής τής ναζιστικής πολιτικής έκφράζει κάποια πίστη στήν «καλω- 
σύνη» τοϋ Χίτλερ. Στό γράμμα αύτό διαφαίνεται κάποιος δισταγμός λές 
καί ό Σελίν έξαναγκάστηκε νά τό γράψει'

'Αγαπητέ Μπαρμπύς

Κανείς δέν ήταν ικανότερος άπό σάς στό νά συντάξει αύτή τή 
διαμαρτυρία πού, έννοεϊται, προσυπογράφω μαζί σας

'Ελπίζω πώς μέ τή σημερινή κατάσταση τών πραγμάτων δέν θάναι 
πολύ άργά ώστε ή κίνηση αύτή νά έχει ένα θετικό άποτέλεομα 'Εκτός 
άν τά Χριστούγεννα ό Χίτλερ δώσει κάποια πολιτική χάρη.

Τίς περισσότερες φορές ή ζωή έξαρτιέται άπό παρόμοιες άνοη- 
σίες!

'Αλλά έσεϊς είσαστε ό καλύτερος κριτής.
'Εγκάρδια δικός σας,

Λ. -  Φ Σελϊν.

Φυσικά ό Μπαρμπύς δέν ήταν ό μόνος πού έδειξε τέτοια όξυδέρ-
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κεια μπροστά στά γεγονότα, πρέπει δμως νά άναγνωρισουμε πώς 
έλάχιστοι συγγραφείς διέθεταν τήν αύταπάρνησή του καί τό χάρισμά 
του νά έμψυχώνει καί νά κινητοποιεί. Ύστερα άπό τό 1935 τά άντκρα- 
σιστικά κινήματα πού ένμέρει δημιούργησε ό Ιδιος στή Γ αλλία συνεχί
στηκαν καί μάλιστα ιδιαίτερα μετά τό Φρανκιστικό πραξικόπημα ένάντια 
στήν Ισπανική Δημοκρατία τό 1936

Οί γερμανοί άντκρασίστες έβρισκαν ένεργητική συμπαράσταση μέ 
τίς συγκεντρώσεις καί τίς πολυάριθμες μπροσούρες άλληλεγγύης, 
δπου συμμετείχαν συγγραφείς σάν τούς Ρισάρ Μπλόχ, Ζάν Κασσού, 
Αντρέ Σαμσόν, Άντρέ Ζίντ (πρίν άπό τό ταξίδι του στή Σοβιετική 

Ένωση), ' Αντρέ Μαλρώ, Βικτώρ Μαργκερίτ κ.λ π. καθώς κι όλόκληρη ή 
όμάδα τής «Κομμούνας», τής έπιθεώρησης τών έπαναστατικών συγ
γραφέων μ ' έπικεφαλής τούς Λουί ' Αραγκόν καί Πώλ Νιζάν. Στόν πρό
λογο μιάς μπροσούρας τοϋ 1935 μέ τόν τίτλο «Οί νεκροί μιλούν στούς 
ζωντανούς», ό Φρανσίς Ζουρνταιν, γιά παράδειγμα, τιμά τούς γερμα- 
νούς άντκρασίστες.

Ά ν  καταφέρουμε νά σταματήσουμε έγκαίρως τό χέρι τού γερμα
νικού φασισμού πού άπεργάζεται τόν πόλεμο, άν καταφέρουμε νά 
κάνουμε άκΐνδυνο αύτό τό κουτί τής Πανδώρας προτού ξεπεταχτεί άπό 
μέσα του ένας καινούριος αΐμάτινος κατακλυσμός, αύτό θά τό χρωστά
με προπάντων στό έργο πού έπιτελούν αύτή τή στιγμή οί γερμανοί 
άντιφααιστες, άψηφώντας τό θάνατο.

"Ομως παρ' δλη αύτή τή βασικά πολιτική και άνθρώπινη ύποστή
ριξη, οί έφημεριδες καί τά περιοδικά τής Γαλλιας δέχονταν μέ μεγάλη 
τσιγγουνιά τούς γερμανούς έμιγκρέδες συγγραφείς Οί τακτικές συν
εργασίες τους περιορίζονταν σέ όρισμένα έντυπα δπως τή «Νέα Εύρώ
πη» πού διεύθηνε ή Λουιζ Βάϊς. τή «Monde», τήν «Εύρώπη» ή τήν 
«Κομμούνα». "Ομως σέ όρισμένα σπουδαία όργανα δπως ήταν ή « Επι
θεώρηση τού Παρισιού», ή « Επιθεώρηση τών Δύο Κόσμων» ή « Εφη
μερίδα τών συζητήσεων» καί τά «Χρονικά», διάφορες προσωπικότητες 
έπέμεναν νά έπανέρχονται στό θέμα τής κατάστασης πού έπικρατοϋσε 
στό έσωτερικό τής ναζιστικής Γερμανίας και τής μοίρας τών έμιγκρέ- 
δων μεταξύ άλλων, οι Ρομπέρ ντ' Αρκούρ, Μωρις Μυρέ, Αρμάν 
Πιεράλ, Λουι Ζιγιέ. Ο τελευταίος, σ' ένα άρθρο του πάνω στήν
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γερμανική λογοτεχνία πού δημοσιεύτηκε στήν έπιθεώρηση «Le Point» 
σ' ένα τεύχος τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1938 σημειώνει:

Έχει συμβεϊ ποτέ κάτι παρόμοιο στήν ιστορία; Όλη ή ήθική έλίτ 
ένός λαού, όλοι οί άληθινοΐ του ήγέτες καί καλλ/τέχνες έξοστρακίζον- 
ται, καταδιώκονται, έξορίζονται άπό τή χώρα Όλη ή δόξα τών γερμα
νικών γραμμάτων, ένας Γόμας Μάν, ένας Χάϊνριχ Μάν, ένας Στέφαν 
ΤσβάΙχ, ένας Φράντς ΒέρφεΚ ένας Νταϊμπλιν νάναι διασκορπισμένοι 
έδώ κι έκεϊ ζώντας σέ τυχαία καταφύγια στήν Ελβετία, στήν Αγγλία 
στή Γαλλία, στίς Η Π.Α, στίς τελευταίες φιλόξενες καί φιλελεύθερες 
Χώρες.

Κοντολογής, ύστερα άπό τά μεγάλα όλοκαυτώματα τού 1933 δπου 
είδαμε τή Γερμανία νά καίει πανηγυρικά όποιονδήποτε δέν σκεφτόταν 
σάν τόν κύριο Χίτλερ, ύστερα άπό τό Kulturkampf πού κήρυξε τό Γ' 
Ράϊχ ένάντια σ' όποιονδήποτε τολμούσε ν ' άπομακρυνθεϊ άπό τόν 
Αλλάχ καί τόν Προφήτη του, μπορούμε νά πούμε πώς ή γερμανική 

διανόηση βρίσκεται πιά μονάχα έξω άπό τή Γερμανία. Ή  Γερμανία 
τέθηκε μόνη της σέ κατάσταση άποκλεισμού. Έγινε ένα τεράστιο 
στρατόπεδο συγκεντρώσεως, ένα στρατόπεδο τυφλών, πού τούς Κυ
βερνούν πράγματα τυφλά, ένστικτα, πάθη, παραληρήματα καί έφιάλτες 
Τί θ ’ άπογίνει μ ' αύτήν; θά τό δούμε καθαρά Στό μεταξύ, τό ναζιστικό 
Κράτος πέτυχε τό γενικό κενό, τήν πλήρη στειροποίηση, τόν άπολυταρ- 
χιομό τού φίμωτρου Έδώ έχουμε νά κάνουμε μέ τό θρίαμβο τού 
όλοκληρωτικού Κράτους Σκέφτεσαι, άρα μέ μισείς!

2. Μιά άνοιχτή έπιστολή τού Ρομαίν Ρολλάν

Δίπλα στόν Μπαρμπύς καί ύποστηρίζοντας δλες τίς πρωτοβουλίες 
του, μέσα σ' δλες τίς διεθνείς άντκρασιστικές έκστρατεΐες βρισκόταν 
κι ό Ρομαίν Ρολλάν. ' Εκείνος πού είχε τόσο διαβαστεί καί θαυμαστεί 
στή Γ ερμανία έγινε εύθύς ό έπιθετικός στόχος τών ναζιστικών έφημε- 
ρίδων Στίς 9 MdTou 1933, ή Kölnische Zeitung τόν κατηγόρησε πώς 
ένωσε τή φωνή του μέ τό «μπολσεβικικό» κόρο τών έχθρών τής 
Γερμανίάς ' Η έπίθεση αύτή άποτελοϋσε συγχρόνως καί μιά ξεκάθαρη 
όμολογία πώς άπό έδώ και στό έξής ή ναζιστική Γ ερμανία θεωροϋσε τόν
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έαυτό της σάν τόν χωροφύλακα τής Εύρώπης ένάντια στόν κομμουνι
σμό'

Πρόσφατα άκόμα ό Ρομαίν Ρολλάν είχε ταχθεί ύπέρ τών άπαιτή- 
αεων τής Γερμανίας γιά μιά έμπεριστατωμένη άναθεώρηση τών συνθη
κών Δέν τόν ένσιαζε καθόλου πώς έτσι τράβηξε έπάνω του τό μίσος 
τών Γάλλων σωβινιστών, έπειδή έκεϊνος άπέβλεπε στήνΕύρώπη καί τήν 
πολιτιστική της κληρονομιά καί γ ι' αύτό προσπαθούσε νά πετύχει μιά 
καλύτερη ειρήνη Επειδή άκριβώς διέθετε αύτή τήν όξυδέρκεια θά- 
πρεπε και νά δείξει κατανόηση άπέναντι στήν έθνική γερμανική κυβέρ
νηση Γιατί χάρη στήν καθορισμένη δράση αύτής τής κυβέρνησης, ή 
Γερμανία γλύτωσε άπό τό μπολσεβικικό χάος Κι ’ άν ή Γερμανία έπεφτε 
θύμα του, τό χάος αύτό δένθά σταματούσε στά σύνορα ιού Ράϊχ. Ποιός 
ξέρει άν δέν θά κυριαρχούσε τό ίδιο καί στά γαλήνια μέρη όπου σήμερα 
λυσσομανούν ένάντια στή Γερμανία, κάτω άπό τό πρόσχημα τοΰ πολι
τισμού καί τής ειρήνης

Ό  Ρομαίν Ρολλάν άπάντησε ο 1 αύτές τίς έπιθέσεις μέ μιά έπιστο
λή πού δημοσιεύτηκε στή Kölnische Zeitung τής 21ης Mdtou 1933, δ
που έξήγησε τή στάση του καί τό θαυμασμό του γιά τή Γερμανία τοϋ 
Γ καίτε και τοΰ Μπετόβεν, κι δχι γιά τή Γ ερμανία τών βάρβαρων ναζι 
Στρέφοντας τίς κατηγορίες ένάντια στούς άπολογητές τοϋ Χίτλερ κα
τάγγειλε τή ναζιστική πολιτική σάν ξεκάθαρα όλέθρια γιά τή Γ ερμανία

Μιά τέτοια πολιτική άποτελεϊ έγκλημα όχι μόνο ένάντια στό άνθρώ- 
πινο πνεύμα, άλλά καί ένάντια στό ίδιο σας τό έθνος. Όχι μόνο τού 
άφαιρείτε ένα μεγάλο μέρος άπό τίς δυνάμεις του άλλά τού στερείτε 
και τήν έκτιμηση τών καλύτερων φίλων του μέσα στόν κόσμο Οί 
«Φύρερ» σας κατάφεραν νά κάνουν τούς έθνικιστές καί τούς διεθνι- 
στές όλων τών χωρών νά ένωθούν έναντίον σας. Άρνιέστε νά τό δείτε. 
Προτιμάτε νά μιλάτε γιά συνωμοσία κατά τής Γερμανίας. Κι όμως, 
έσεϊς, μόνοι σας, συνωμοτήσατε ένάντια στόν ίδιο τόν έαυτό σας

Και γιά ύστερόγραφο πρόσθετε αύτά τά λόγια, πού καλοϋσαν τούς 
γερμανούς διανοούμενους νά πάρουν μιά θέση άναφορικά μέ τά πρό
σφατα μέτρα τών ναζί ένάντια στό πνεύμα
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θεωρείτε σάν συκοφαντίες τις καταγγελίες τού ξένου τύπου γιά τό 
χιτλερικό φασισμό.

Διαψεύδετε, λοιπόν, τίς ίδιες τίς δηλώσεις τώνάρχηγώνσας, -  τού 
Χίτλερ, τού Γκαίρινγκ, τοΰ Γκαΐμπελς -, πού δημοσιεύτηκαν καί έκφω- 
νήθηκαν άπό τό ραδιόφωνο; Οί προτροπές τους ύπέρ τής βίας, οί 
άπόψεις τους σχετικά μέ τό ρατσισμό πού είναι προσβλητικές γιά τίς 
άλλες φυλές δπως είναι ή έβραΐκή, όλο αύτό τό όπομεινάρι ένός 
Μεσαίωνα πού στή Δύση έχει ξεπεραστεϊ άπό καιρό -  διαψεύδετε αύτά 
τά άπερίσκεπτα όλοκαυτώματα βιβλίων πού διαβάζονται σ' όλόκληρο 
τόν κόσμο, Διαψεύδετε αύτή τήν όλο θράσος διείσδυση τής πολιτικής 
στίς άκαδημίες καί τά πανεπιστήμια; Φαντάζεστε άλήθεια, πώς οί 
μεγάλοι έξόριστοι έπιστήμονες καί καλλιτέχνες δέν βαραίνουν στή 
ζυγαριά τής παγκόσμιας κοινής γνώμης πολύ περισσότερο άπό τούς 
γελοίους άφορισμούς τών ιεροεξεταστών σας,

Αύτή ή έπέμβαση τοϋ Ρομαίν Ρολλάν στήν όποια οι ναζί έδωσαν 
μεγάλη δημοσιότητα γιά νά δείξουν τό φιλελευθερισμό τους, προκά- 
λεσε μιά σειρά άπό άντιδράσεις πού άποτελοϋσαν όμολογίες πίστης και 
ύπακοής στό γερμανικό φασισμό. Τό άποτέλεσμα ήταν ένα βιβλίο. 
Sechs Bekenntnisse zum neuen Deutschland (“Εξη όμολογίες πίστης 
ύπέρ τής νέας Γερμανίας) Πλάι στόν Ροϋντολφ Γκ Μπίντινγκ καί στόν 
Έρβιν Γκουΐντο Κόλμπενεγιερ, ένας Γάλλος, ό Βαρώνος Ρομπέρ 
Φάμπρ-Λύς, άπέρριπτε τά λεγόμενο τοϋ Ρομαίν Ρολλάν σάν έντελώς 
λανθασμένα. ' Ο Φάμπρ-Λύς, διοργανωτής μιας ευρωπαϊκής ρατσιστι
κής "Ενωσης μέ έδρα τό Βερολίνο-(μάλιστα παρουσιάστηκε έκεϊ σαν ό 
δημιουργός ένός γαλλικού έθνικοσοσιαλιστικοϋ κινήματος), δήλωσε μέ 
βεβαιότητα πώς ή «ναζιστική έπανάσταση» έπεβλήθηκε χωρίς καμιά 
αιματοχυσία καί πώς έπρεπε νά χρησιμεύσει σάν ύπόδειγμα γιά όλη τήν 
Εύρώπη.

Σάν Γάλλος δέν έχω νά πώ στό συμπατριώτη μου παρά ένα μονάχα 
πράγμα πώς γιά δ,τι άφορά τή Νέα Γερμανία πλανιέται άπόλυτα

'Αλλά πρώτα άτι' όλα διαμαρτύρομαι ένάντια στίς κακοήθειες καί 
τά ψέματα πού διαδίδουν ένάντια στή Γερμανία οί ένδιαφερόμενοι 
κύκλοι

Προσθέτω πώς τά άουτο-ντά-φέ, πού μ ’ ένα γελοίο τρόπο έπιμέ-
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νουν νά τά παρουσιάζουν σάν έγκλήματα κατά τοϋ πνεύματος είναι, 
άντϊθετα, κατά τή γνώμη μας, τό σύμβολο μιάς πνευματικής άναγέν- 
νησης, γιά όλους όσους είναι ύγιεϊς, εύγενεϊς καί τίμιοι

'Εκμεταλλεύομαι τήν εύκαιρία γιά νά συμβουλέψω τή νέα Γερμανία 
νά μήν σκοτίζεται καί πολύ γιά τίς κακοήθειες καί τά ψέματα

Ή  νέα Γερμανία βρίσκεται κάτω άπό τό σήμα τής άρρενωπής 
δύναμης Τό μόνο πού χρειάζεται είναι έπαγρύπνηση Καί οί άξιοι τής 
πατρίδας τους ήγέτες πού τήν κυβερνούν, θά ξέρουν νά έπαγρυπνοόν.

Στίς 5 Δεκεμβρίου 1938, ό Ρομαίν Ρολλάν έστελνε μιά άλλη 
άντιναζιστική διαμαρτυρία στήν Παγκόσμια '  Ενωση τής έβραϊκής κουλ
τούρας ’ Εκεϊ διαδήλωνε τήν άλληλεγγύη του πρός τούς καταδιωκό- 
μενους έβραίους, τήν περιφρόνησή του γιά τόν άντισημιτισμό καί τή 
βεβαιότητά του πώς ό ναζισμός θάφηνε τή Γερμανία σημαδεμένη γιά 
πολύν καιρό, μέ μιά ντροπιασμένη πληγή Ά ν  κοιτάξουμε μέ πόση 
βιαιότητα ένα τμήμα τής γερμανικής νεολαίας διατύπωσε τό κατηγο
ρητήριο ένάντια στούς πατέρες της, ύστερα άπό τό 1945, τό γράμμα 
αύτό γίνεται προφητικό (ό ναζί γλύπτης Άρνο Μπρέκερ θάκανε πολύ 
καλά νά τό παραθέσει στά άπομνημονεύματά του, άντί νά περιγ ράψει 
τίς περιπέτειες μιάς άκατόρθωτης έπισκεψής του στόν Ρομαίν Ρολλάν, 
στό καταφύγιό του στό Βεζελαί μέσα στόν πόλεμο, θέλοντας νά δώσει 
στόν έαυτό του μιά έπίφαση ούμανισμοϋ)

Κανείς έχθρός τής Γερμανίας δέ θάταν ικανός νά τήν προσβάλει 
καί νά τή ζημειώσει σάν αύτούς τούς άθλιους μανιακούς τού ρατσισμού, 
πού τήν άτιμάζουν στά μάτια τής οικουμένης ' Η άνάκληση τοΰ έδικτου 
τής Νάντης φτώχυνε τή μοναρχική Γαλλια γιά αιώνες Ή  προγραφή τοΰ 
έβραϊκοΰ λαού τής Γερμανίας τήν κάνει νά χάνει τό καλύτερο αίμα τής 
διανόησής της Ή  δειλία, ή άγριότητα και ή χαμέρπεια αύτής τής 
προγραφής θά σημαδέψει τό μέτωπο τής Γερμανίας μέ μιά ντροπή πού 
θά χρειαστούν αιώνες γιά νά ξεπλυθεϊ

3 Μέσα άπό τούς έμιγκρέδες -  ό ύμνος τοΰ μέλλοντος

Τό Φεβρουάριο τοϋ 1939, ή επιθεώρηση «Κομμούνα» αφιέρωνε 
ένα ιδιαίτερο τεύχος στό γερμανικό ούμανισμό Στίς άνυπόγραφες
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εισαγωγικές της σελίδες τονίζονταν δύο βασικά στοιχεία αναφορικά μέ 
τό γερμανικό φασισμό

-  άντιθετα μέ τή διαδεδομένη άποψη, ό γερμανικός φασισμός 
δέν άρνιέται τήν κουλτούρα στό σύνολό της καταστρέφει όρισμένες 
πνευματικές δυνάμεις γιά νά άναδειξει άλλες Οι ναζι καταβάλλουν μιά 
μόνιμη προσπάθεια ύπέρ τής λεγάμενης «νέας κουλτούρας»

-  τό έθνικοσοσιαλιστικό φαινόμενο συνδέεται άρρηκτα μέ τά μό
νιμα χαρακτηριστικά τοϋ γερμανοϋ και τις συμφυείς γερμανικές άξιες

Σύμφωνα μέ τήν «Κομμούνα» αύτή η έντονη άντίθεση άνάμεσα 
στις αντιδραστικές και τις προοδευτικές δυνάμεις, αναμεσα στή γερμα
νική διανόηση και τις γερμανικές κυβερνήσεις μπορεϊ νά θεωρηθεί σάν 
μιά σταθερά τής ιστορίας

Βρισκόμαστε μπροστά σέ δυό άντιθετες παραδόσεις τήν παρά
δοση τής ρομφαίας καί τήν παράδοση τού πνεύματος θά πρέπει νά 
πούμε πώς μονάχα ή μιά τους έκπροσωπεϊ τή Γερμανία. πώς ύπάρχουν 
δυό Γερμανίες, άπό τϊς όποιες ή μιά μονάχα είναι αιώνια, Αύτό θ ’ 
άποτελοϋσε μιά έπικινδυνη τύφλωση Ή  άλήθεια είναι πώς έχουμε νά 
κάνουμε μέ δυό έξίσου σταθερές όψεις τής Γερμανίας Ή  Γερμανία 
είναι ένα αιώνιο πεδίο μάχης άνάμεσα στόν ύψηλότερο πολιτισμό και 
τήν πιό άπάνθρωπη βαρβαρότητα Χωρίς σταματημό. μέσα στήν πορεία 
τής ιστορίας, ή χώρα τών ποιητών και τών στοχαστών, ή χώρα πού είναι 
άξια αύτού τού ώραιου τίτλου ρίχτηκε στήν τρέλλα τής άλαζονεας και 
τού μίσους Χωρίς σταματημό, μέσα στήν πορεία τής ιστορίας, ό κόσμος 
τήν κάνει νά καταλαβαίνει τό λάθος της και πάντα οι μεγάλοι γερμανοι 
άντρες σώζουν τήν έθνική τιμή

‘ Ετσι τό τεύχος αυτό λιγο πολύ έκφράζει μιά πολύ διαδεδομένη 
στή Γαλλία άποψη σύμφωνα μέ τήν όποια ή Γερμανία έρμηνεύεται 
ψυχολογικά και πού καταλήγει νά περιορίσει τό γερμανικό φασισμό 
στήν άδιάκοπη έπαναληπτική έκδήλωση τής αιώνιας γερμανικής ψυχής

Αύτός ό ρυθμός πρόκειται κάποια μέρα νά σταματήσει, Τό ευχό
μαστε μ ' όλη μας τήν καρδιά, σάν Εύρωπαίοι και σάν Γάλλοι, δηλαδη σάν 
ούμανιστές Αλλά βλέπουμε πολύ καλά πώς ή σημερινή Γερμανία 
έγκαταλείπεται μέ φρενίτιδα στό σκοτεινό γερμανικό πνεύμα που ό
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Τάκιτος έχει ήδη περιγράφει τόσα καλά

Η έρμηνεια αύτή ήταν διαποτισμένη μέσα σ' ένα είδος γαλλικής 
αυταρέσκειας, σ ενα ιδεαλισμό άξιών πού προέρχονταν από τήν έπα- 
νάσταση τοϋ 1789, μέ άποτέλεομα νά ρίχνει ενα πέπλο πάνω στή φυση 
και τις συνέπειες τοϋ φασισμού πού σχεδόν μπερδεύεται μέ τήν κάθε 
είδους άντιδραστική γερμανική έξουσϊα

Εν τούτοις τό τεύχος αύτό τής «Κομμούνας» παραμένει μιά ση
μαντική συνεισφορά, πού ταιριάζει άλλωστε μέ τό γενικό προσανατο
λισμό τής έπιθεώρησης στό θέμα τών έμιγκρέδων άντιφασιστών Αύτή 
ήταν ή θέση του ' Ο ' Αραγκόν προσπάθησε νά τήν έκφράσει σέ μιά 
«Ευγνωμοσύνη πρός τή Γερμανία», μ ένα μεταδοτικό πάθος δπου 
εξόρκιζε νά μήν έξομοιώνουν τή μεγάλη γερμανική σκέψη μέ τά 
τσανάκια μιάς έφήμερης δικτατορίας

θά πρέπει νά γνωρίσουμε στόν κόσμο τά κείμενα τών μεγάλων 
συγγραφέων τοϋ παρελθόντος γιά νά καταπολεμήσουμε αύτό τό μίσος 
πού δημιουργεϊται άπό τά πογκρόμ και πού δέν μάς άφήνει πιά νά 
διακρίνουμε άνάμεσα στήν άθάνατη Γερμανία καί τούς έφήμερους 
κυρίους της Γνωριζουμε έλάχιστα τόν Μπαϊρνε καί τόν Μπύχνερ, ό 
Χάϊνε δέν διαβάζεται άρκετά στή Γαλλία

Άλλά γράφοντας αύτά, σκέφτομαι πώς ή περιφρόνησή μας γιά 
τούς νεκρούς δέν είναι τόσο έξοργιστική όσο ή άγνοιά μας γιά τούς 
ζωντανούς Μήπως και τώρα δέν ζούν άνάμεσά μας οί Χάϊνε, οί Μπύ
χνερ και οι Μπαϊρνε, Αύτούς τούς ζωντανούς πρέπει νά διαβάσουμε, 
αύτους πού άποτελούν τή φτερωμένη καί πάλλουσα διαμαρτυρία τής 
γερμανικής ψυχής1

Δέν άρκεϊ νά πιστοποιούμε τούς δεσμούς τοΰ παρελθόντος Πρέ
πει νά πιστοποιήσουμε τούς σημερινούς δεσμούς, τήν ύπαρξη τών 
σημερινών άνθρώπων Υπάρχει ό Τόμας Μάν και ύπάρχει ό Μπέρτ 
Μπρέχτ. ύπάρχει ό Χάϊνριχ Μάν και ύπάρχει ή Άννα Σέγκερς, ύπάρχει 
ό Λιον Φόϋχτβάνγκερ και ύπάρχει ό Βιλλι Μπρέντελ, ύπάρχει ό Έμίλ 
Λούντβιχ και ύπάρχει ό Έγκον 'Ερβιν Κις ύπάρχει ό 'Εριχ Μαρία 
Ρεμάρκ και ύπάρχει ό Λούντβιχ Ρέν, ύπάρχουν (δίχως νά έχουμε τήν 
πρόθεση νά έπικυρώσσυμε τή βίαιη προσάρτηση τής Αύστρίας) ό 
Φράντς Βέρφελ και ό Μούζιλ Τόσα όνόματα πού άποτελούν τήν
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έλπιδα και τόν ύμνο τού μέλλοντος ' Υπάρχουν τραγούδια, ιστορίες και 
δυνατές κραυγές ' Υπάρχουν όλα αύτά πού περνάνε σ ' αύτούς άπό τό 
μεγάλο φιμωμένο πλήθος και πού έκφράζονται μέσα άπό τά φλογερά 
τους λόγια, τό ταλέντο τους, τήν όργή τους

Κάθε άληθινός Γάλλος πρέπει νά γνωρίσει, νά άγαπήσει καί νά 
υποστηρίξει αύτή τήν έξόριστη Γερμανία Είμαστε μακριά άπ' τά πράγ
ματα άλλά έχοντάς το συνειδητοποιήσει έστω και έλάχιστα άς εύχαρι- 
στήοουμε στό πρόσωπό τους τήν πατρίδα τους γιά όλα όσα μάς 
πρόσφερε άπό τόν Χαίλντερλιν ώς τόν Σούμαν άπό τόν Χέγκελ ώς τόν 
Βάγκνερ, άπό τόν Χάϊνε ώς τόν Βέντεκιντ Ά ς  στρέψουμε τό βλέμα 
σ' αύτούς. είναι τό παράδειγμα, είναι έκεϊνοι πού δέν έσβησαν

4 Μιά άλλιώτικη άνθολογία γερμανικής ποίησης

Στή Γαλλία έκδόθηκαν πολλές μαρτυρίες και ντοκουμενταρισμένα 
έργα, σχετικά μέ τόν άγώνα τών άντισταοιακών ένάντια στό ναζί κα- 
τακτητή Από τό τέλος κιόλας τοΰ 1945, ό Λουι Παρρό, πού είχε 
πάρει κι ό ίδιος μέρος στήν άντισταση, έγραφε τό « Η διανόηση στόν 
πόλεμο» (La Jeune Parque, Παρίσι) δπου μιλάει γιά τίς παράνομες 
έκδόσεις, γιά τήν ίδρυση τής ' Εθνικής ' Επιτροπής συγγραφέων και τών 
«Γαλλικών Γραμμάτων» καί γιά τήν άνάπτυξη τών έκδόσεων Minuit 
Περιέγραψε δλες τις έκδηλώσεις τής άντιστασης τών διανοουμένων 
στώ ναζισμό συγγραφείς, δημοσιογράφοι, μουσικοί, ήθοποιοι, κινημα
τογραφιστές, καθηγητές, δικηγόροι, γιατροί μπήκαν δραστήρια στόν 
άγώνα, δπως μάς δείχνει αύτώ τώ συναρπαστικό βιβλίο Στώ κεφάλαιο 
πού άφιερώνει στώ γαλλικό πανεπιστήμιο, άναφέρεται συγκεκριμένα 
στό θάνατο τοΰ φιλόσοφου Ζώρζ Πόλιτζερ πού τουφεκιστηκε άπό τούς 
Γερμανούς, στή δολοφονία τοϋ Μάρκ Μπλώχ, άπώ τέσσερις φονιάδες, 
τώ βράδυ τής 16ης Ιουνίου 1944 και στή σύλληψη και μεταφορά σέ 
στρατόπεδο ουγκεντρώσεως τών τριών παγκόσμια διάσημων έπιστημώ- 
νων τοϋ κοινωνιολόγου Μωρίς ' Αλμπβάς τοϋ σπεσιαλίστα τής θερμο
δυναμικής Ζώρζ Μπρυά καί τοϋ σινολώγου ' Ανρύ Μασπερώ

Οι Μωρίς Άλμπβάς, Άνρύ Μασπερό και Ζωρζ Μπρυά -  τρεις 
άνθρωποι άνάμεσα σέ τόσους άλλους -  πέθαναν ύστερα άπό πολλούς 
έξευτελισμούς και πόνους στό στρατόπεδο τοΰ Μπούχενβαλντ όπου
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πέθαναν τόσοι και τόσοι γάλλοι πατριώτες, θύματα τής φοβερότερης 
βαρβαρότητας πού παρουσιάστηκε ποτέ στόν κόσμο ' Υπήρξαν πολύ 
χαρακτηριστικές προσωπικότητες αύτοϋ τού γαλλικού πανεπιστημίου 
πού δέ μάς άπογοήτευσε ποτέ και πού άκόμα καί στις πιό σκοτεινές μέ
ρες πρόσφερε γιά παράδειγμα τή γεμάτη άξιοπρέπεια στάση τών καλύ
τερων έκπροσώπων του

Ό  Αλαίν Γκερέν έπισης, στή μνημειακή του εικονογραφημένη 
ιστορία τής ’ Αντίστασης (Club Diderot, Παρίσι, 1972) άφιερώνει ένα 
άρκετά μεγάλο μέρος στόν άγώνα τών συγγραφέων καί τών καλλιτε
χνών ’ Ο Πιέρ Σεγκέρς ασχολήθηκε μέ τό ίδιο θέμα στό έργο t o u  «' Η 
Αντίσταση και οί ποιητές της», έργο ιστορικό και άνθολογικό συγχρό

νως ποΰ άποτελοϋσε τήν ανάπτυξη μιάς διδακτορικής διατριβής (Παρίσι 
1974) "Οσο γιά τόν Φλοριμόν Μπόντ αύτός ασχολήθηκε πιό ειδικά μέ 
τήν ιστορία τών Γ ερμανών άντκρασιστών, μέσα στή γαλλική ' Αντίσταση 
(Ed Sociales, Παρίσι)

' Ενα έπεισόδιο o u t o ü  τοϋ άγώνα υπήρξε ή έκδοση μιάς μικρής 
άνθολογιας μέ τόν τίτλο «Οι έξόριστοι». πού περιείχε άποκλειστικά 
Γερμανούς ποιητές Έκδόθηκε τό 1944 κάτω από τήν αιγίδα τής 
Έθνικής Επιτροπής συγγραφέων, άπό τις έκδόσεις «Minuit» Μετα
φραστής τών ποιημάτων ήταν ό Ζάκ Ταρντιέ πού χρησιμοποίησε τό 
ψευδώνυμο Αρμόρ και ή παρουσίασή τους έγινε από τόν Κλωντ 
Μπελλανζέ κάτω άπό τό ψευδώνυμο Μώζ Επειδή δύσκολα μπορούσε 
κάνεις νά έρθει σ έπαφή μαζι τους κι έπειδή η προσαρμογή τών 
ποιημάτων τους στά γαλλικά ήταν πολύ δύσκολη οι έξόριστοι ποιητές 
πού παρουσιάστηκαν σ αύτήν τήν ανθολογία, ήταν τελικά έλάχιστοι 
Παρ' δλα αυτά έβρισκε κάνεις τόν Μπρέχτ, τόν Τόλλερ, τόν Τουχόλ- 
σκυ, τόν Φριτς φόν Ούνρουχ, τόν Βέρφελ και τόν Στέφαν Τσβάιχ 
' Αλλωστε τό ένδιαφέρον βρισκόταν μέσα στήν ίδια τήν πράξη αυτής 
τής παρανομης έκδοσης αυτή ή δίγλωσση έκδοση είχε οκοπό νά δείξει 
πώς ή Γ ερμανία δέν ήταν ό ναζισμός και νά απαντήσει στις ψευδολο
γίες τοϋ γερμανικού iv o t it o u t o u  Ο Κλωντ Μπελλανζέ. επιμένει πανω 
ο αυτό στόν πρόλογό του

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε οτό Παριοι μιά δίγλωσση άνθολόγια τής 
γερμανικής ποίησης, άπό τις άρχές της μέχρι σήμερα Ή  σχετική
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πρωτοβουλία ήταν τοϋ γερμανικού ινστιτούτου Πρόκειται γιά δυό με
γάλους τόμους πού ό διευθυντής τοϋ Ινστιτούτού δόκτορας Κάρλ 
'Εππνγκ θέλησε νά παρουσιάσει ό ίδιος ' Η έκδοση αύτή έγινε δεκτή μέ 
κάποιο ξάφνιασμα Πράγματι ή στιγμή ήταν πολύ άκατάλληλη γιά μιά 
παρόμοια γιορταστική έκδήλωση και μάλιστα μ ' όλη τή λάμψη πού 
θέλησαν νά τις προσδώσουν. σέ μιά χώρα κατεχόμενη

Ή  κίνηση αύτή ήταν άκαιρη Λυπόμαστε έπισης πού ένας μετα
φραστής, ό κύριος Ρενέ Λάσν κι ένας γαλλικός έκδοτικός οίκος -  οί 
έκδόσεις Στόκ τών κυρίων Ντελλαμαιν καί Μπουτελλώ. άλλιώς Ζάκ 
Σαρντόν -  προσφέρθηκαν γιά κάτι τέτοιο άν και θά μπορούσε κάνεις 
νά πει πολύ περισσότερα γιά λογαριασμό τους

Διευκρίνιζε πώς οι « Εξόριστοι» δέν άποτελοϋσαν παρά μιά προ
σπάθεια πού θάπρεπε νά συνεχιστεί μετά τόν πόλεμο

Αύτή ή έκδοση προετοιμάζει και άναγγέλλει τήν άληθινή άνθολογια 
πού θ ' άντικαταστάσει τούς δυό αισχρούς τόμους τοΰ 1943 Έγγρα- 
φεται μέσα στήν πνευματική γενιά έκεινου πού έκφράζει ή γαλλική 
σκέψη μέσα άπό τήν καταπίεση, διαμέσου τών έκδόσεων Mmuit θ έ 
λουμε νά διακηρύξει τήν περηφάνεια τών γραμμάτων

Γιά πολύν καιρό, ή άνθολογια τών έκδόσεων Στόκ έλαφρά τροπο
ποιημένη, άνάλογα μέ τις άνατυπώσεις, παρέμεινε στή γαλλική άγορά 
πέρα άπό τό 1945 Βέβαια τά καθαρά ναζιστικά κείμενα άφαιρέθηκαν 
' Επίσης τό όνομα τοΰ γερμανοϋ συνεργάτη της τοϋ Γκεόργκ Ραμποϋζε 
έξαφανιστηκε, γιά νά μείνει μονάχα τό όνομα τοϋ Ρενέ Λάσν Πάντα μέ 
τήν ύπογραφή τοϋ Ρενέ Λάσν. και χωρίς καμιά έκφραση θλίψης σχετικά 
μέ τις συνθήκες τής πρώτης της έκδοσης κατά τή διάρκεια τοϋ πολέ
μου. οι έκδόσεις Marabout (Βρυξέλλες) λιγο-πολυ μέ κάποιες τροπο
ποιήσεις και συμπληρώματα τύπωσαν τούς δυό τόμους αυτής τής άνθο- 
λογιας σέ βιβλία τσέπης, τό 1969
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Συμπληρωματικές Πληροφορίες



’ Ενδεικτικές χρονολογίες

1918
28 Οκτωβρίου. Στή Γερμανία έγκαθιδρυεται τό κοινοβουλευτικό καθε
στώς.
4 Νοεμβρίου Τό ναυτικό ξεσηκώνεται στό Κίελο 
7 Νοεμβρίου· Στό Μόναχο ξεσπάει ή έπανάσταση
9 Νοεμβρίου· Ο Φρήντριχ Έμπερτ, σοσιαλδημοκράτης, όρίζεται καγ- 
κελλάριος Παραίτηση τοϋ Γουλιέλμου Β'
11 Νοεμβρίου· Ανακωχή

1919

11-13 Ίανουαρίου Ο Γκούσταβ Νόσκε, μέλος τοϋ σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος καταπνίγει τίς έργατικές έκδηλώσεις στό Βερολίνο
15 Ίανουαρίου Δολοφονούνται ό Κάρλ Λιμπκνεχτ και ή Ρόζα Λούξεμ- 
πουργκ
18 Ίανουαρίου Στό Παρίσι άνοιγει ή διάσκεψη γιά τήν ειρήνη.
19 Ίανουαρίου. Εκλογές
6 Φεβρουάριου. Συγκέντρωση τής Εθνοσυνέλευσης στή Βαιμάρη 
Ο Έμπερτ έκλέγεται πρόεδρος τής Δημοκρατίας

21 Φεβρουάριου Δολοφονία τοϋ Κούρτ ~ Αϊσνερ
2-6 Μαρτίου. Ίδρυση τής κομμουνιστικής Διεθνούς στή Μόσχα
22 Ιουνίου Αποδοχή τών στρατιωτικών όρων τής συνθήκης τών 
Βερσαλλιών άπό τήν ' Εθνοσυνέλευση τής Βαϊμάρης
11 Αύγούοτου Ό  πρόεδρος τής Δημοκρατίας ύπογράφει τό Σύν
ταγμα τής Βαϊμάρης Από έδώ καί πέρα, ή Γερμανία είναι μιά κοι
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νοβουλευτική Δημοκρατία, δπου ό πρόεδρος έκλέγεται κατόπιν γενικής 
ψηφοφορίας
Σεπτέμβριος ' Ο ' Αδόλφος Χίτλερ πού ήταν τότε έκπαιδευτής αξιω
ματικός αυστριακής έθνικότητας, στό 1ο σύνταγμα τών Βαυαρών 
ακροβολιστών, προσχωρεί στην Ενωση τών γερμανών εργατών (Deut
scher Arbeiterverein), πού ίδρυσαν οι Χάρρερ και Ντρέξλερ τόν 

Ιανουάριο τοϋ 1919
20-30 Οκτωβρίου Β' συνέδριο, τοϋ γερμανικού κομμουνιστικού κόμ
ματος έγινε κρυφά στή Χαϊδελβέργη

1920

25-26 Φεβρουάριου Γ' συνέδριο τοϋ γερμανικού κομμουνιστικού 
κόμματος πού έγινε κρυφά στήν Καρλσρούη
13-17 Μαρτίου Τό πραξικόπημα τοϋ Κάπ και ή κατάπνιξή του χάρη 
σέ μιά γενική άπεργια
15-16 Μαρτίου Σχηματισμός τών κόκκινων πολιτοφυλακών στή Ρούρ και 
τή Θουριγγία, γιά τήν καταπολέμηση τών όμάδων τής άκρας δεξιάς 
Αρχές 'Απριλίου Κύμα ένοπλης τρομοκρατίας έναντίον τοϋ προλετα

ριάτου στή Ρούρ
6 Ιουνίου Εκλογές Πρόοδος τής δεξιάς
Αύγουστος Τό γερμανικό έργατικό κόμμα τοϋ Ντρέξλερ γίνεται τό 
έθνικοσοσιαλιστικό έργατικό κόμμα ( N S D A P )

1921

22 Ιουνίου-12 Ιουλίου Γ ’ συνέδριο τής κομμουνιστικής Διεθνούς 
στή Μόσχα
29 Ιουλίου ό Χιτλερ γίνεται πρόεδρος τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος
22-26 Αύγουστου Δολοφονία τοϋ Ματτίας ' Ερζμπεργκερ, βουλευ
τή τοϋ κόμματος τοϋ Κέντρου πού είχε ύπογράψει τήν άνακωχή, άπό τήν 
άκροδεξιά όργάνωση Κόνσουλ
18-24 Σεπτεμβρίου Συνέδριο τοϋ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος στό 
Γκέρλιτς Υιοθέτηση ένός νέου προγράμματος
5 Οκτωβρίου Ιδρυση τών Ταγμάτων Εφόδου (SA) τοϋ ναζιστικοϋ 
κόμματος μέ έπικεφαλής τόν ' Ερνστ Ραίμ

- 316 -



1922

16 'Απριλίου· Συνθήκη τοϋ Ραπάλλο άνάμεσα στή Γερμανία καί τή 
Σοβιετική Ένωση
24 'Ιουνίου: Δολοφονία τοϋ υπουργού Εξωτερικών Βάλτερ Ράτε- 
ναου, άπό τήν όργάνωση Κόνσουλ.
18 'Ιουλίου: Νόμος γιά τήν προστασία τής Δημοκρατίας, προορισμέ
νος νά πατάξει τίς άκροδεξιές όργανώσεις.
5 'Οκτωβρίου· Ή  προεδρική έντολή τοϋ Έμπερτ έπεκτείνεται άπό 
τήν Εθνοσυνέλευση μέχρι τόν 'Ιούνιο τοϋ 1925.

1923

11 ' Ιανουαρίου: Κατοχή τής Ρούρ άπό τά βελγικά καί γαλλικά στρατεύμα
τα.
'Ιούνιος· Έναρξη τής καλπάζουσας οικονομικής κρίσης.
12-23 Ιουνίου: Συγκέντρωση τοΟ έκτελεστικοϋ συμβουλίου τής κομ
μουνιστικής Διεθνοϋς στή Μόσχα. Ό  άγώνας ένάντια στό φασισμό, 
όρΐζεται σάν ένα έπεϊγον έργο όλων τών κομμουνιστικών κομμάτων.
11-14 Αύγούστου: Γενική άπεργία ένάντια στήν κυβέρνηση Cuno.
13 Σεπτεμβρίου: Σχηματισμός μιάς κυβέρνησης συνασπισμού, μέ καγ- 
κελλάριο τόν Γκούσταβ Στρέσεμαν
23-25 'Οκτωβρίου: Ένοπλη έξέγερση τού προλεταριάτου-τού Αμ
βούργου, κάτω άπό τήν ήγεσία τοϋ Έρνστ Ταίλμαν.
8-9 Νοεμβρίου: Πραξικόπημα τών Χίτλερ καί Λούντεντορφ στό Μόναχο 
Φυγή τοϋ Χίτλερ πού τελικά συλλαμβάνεται.
23 Νοεμβρίου: Προσωρινή άπαγόρευση τοϋ γερμανικού κομμουνιστικού 
κόμματος.
30 Νοεμβρίου: Σχηματισμός κυβέρνησης μέ τόν Βίλχελμ Μάρξ τοϋ 
κόμματος τοϋ Κέντρου

1924

21 Ίανουαρίου; Θάνατος τοϋ Λένιν.
13 Μαρτίου: Διάλυση τοϋ Κοινοβουλίου.
1 ’Απριλίου Δίκη τοϋ Χίτλερ στό Μόναχο. Καταδίκη σέ πέντε χρόνια 
φυλακής. Θά κάνει μονάχα τούς έννέα μήνες.
4 MOtou:' Εκλογές. Τό ναζιστικό κόμμα καταλαμβάνει 32 έδρες (äSrri γιά 
τίς 3 πού είχε πριν)
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3 Ιουνίου: Σχηματισμός τής δεύτερης κυβέρνησης Βίλχελμ Μάρξ.
17 Ίουνίου-8 'Ιουλίου Συνέδριο τής κομμουνιστικής Διεθνούς στή 
Μόσχα
7 Δεκεμβρίου Νέες έκλογές ύστερα άπό διάλυση τοϋ Κοινοβού- 
λιου. Απώλειες τών κομμουνιστών (17 έδρες) καί τών ναζί (18 έδρες).

1925

7 Φεβρουάριου: Αναδιοργάνωση τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος.
28 Φεβρουάριου: Θάνατος τοϋ προέδρου "Εμπερτ.
26 Απριλίου. Εκλογή τοϋ Χΐντενμπουργκ (δεύτερος γύρος) σάν 
προέδρου τής Δημοκρατίας "Αλλοι ύποψήφιοι Ταίλμαν άπό τήν πλευ
ρά τοϋ κομμουνιστικού κόμματος καί ό καθολικός Βίλχελμ Μάρξ, πού εί
χε τήν ύποστήριξη τοϋ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος.
1 Mcflou Οί Ναζί ιδρύουν τά τάγματα άσφαλείας τους (SS).
5-16 'Οκτωβρίου. Συνδιάσκεψη τοϋ Λοκάρνο
1 Δεκεμβρίου: ' Υπογραφή τών συμφωνιών τοϋ Λοκάρνο, στό Λονδίνο.

1926

24 Απριλίου. Υπογραφή τοϋ συμφώνου τοϋ Βερολίνου άνάμεσα 
στή Γ ερμανία καί τή Σοβιετική " Ενωση
17 Met1ου: ' Ο Βίλχελμ Μάρξ γίνεται καγκελλάριος γιά τρίτη φορά.

1927

28 Ίανουαρίου Τέταρτη κυβέρνηση Βίλχελμ Μάρξ.
4-23 Mellow Παγκόσμια οικονομική Διάσκεψη στή Γενεύη.
22 Αύγούστου. ' Εκτέλεση τών Σάκκο καί Βαντζέτι στίς Η Π. Α Εκδηλώ
σεις διαμαρτυρίας στήν Εύρώπη

1928

31 Μαρτίου. Διάλυση τοϋ Κοινοβουλίου.
20 Mcßou. Εκλογές. Οΐ ναζί καταλαμβάνουν 12 έδρες.
29 Ιουνίου: Σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού μέ πρόεδρο τόν 
Χέρμαν Μύλλερ, σοσιαλδημοκράτη.
17 Ίουλίου-1 Αύγούστου■ Συνέδριο τής Κομμουνιστικής Διεθνούς 
στή Μόσχα, (πρόγραμμα καί καταστατικά)
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28 Σεπτεμβρίου. Πρώτη δημόσια έμφάνιση τοϋ Χίτλερ, μετά τή\ 
άπελευθέρωση του άπό τή φυλακή (Παλαι-ντέ-Σπόρ, Βερολίνο)
19 'Οκτωβρίου. Ίδρυση τής Γερμανικής "Ενωσης τών έπαναστα 
τικών, προλετάριων συγγραφέων.

1929

I Mdtou: Αύτό πού όνομάστηκε ό ματωμένος Μάης- 31 νεκροί στό 
Βερολίνο Κατάπνιξη τών έργατικών έκδηλώσεων, άπό τό σοσιαλδημο
κράτη άστυνομικό διευθυντή Ζέργκιβελ
7 'Ιουνίου: Καινούριο σχέδιο έπανόρθωσης τών πολεμικών ζημιών, 
τό Οχέδιο Young
31 Ιουλίου· Διάσκεψη τής Χάγης ' Αποδοχή τού σχεδίου Young.
3 Οκτωβρίου: Θάνατος τοϋ Στρέσεμαν

1930

'Ιανουάριος: Σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού τής δεξιάς, στή 
Θουριγγία, μέ ύπουργό Εξωτερικών τό ναζί Βίλχελμ Φρίκ.
29 Μαρτίου. Κυβέρνηση Μπρύνινγκ (κόμμα τοϋ Κέντρου).
14 Σεπτεμβρίου: Εκλογές. Τό ναζιστικό κόμμα καταλαμβάνει 107 
έδρες (δεύτερο κόμμα τοϋ Κοινοβούλιου).

1931

12 Ιουλίου: Διάταξη ένάντια στήν έλευθερία τοϋ τύπου 
Αρχές 'Οκτωβρίου: Δεύτερος κυβερνητικός σχηματισμός Μπρύνινγκ

I I  ’Οκτωβρίου: Σχηματισμός τοϋ Μετώπου τοϋ Χάρτσμπουργκ (ναζί, 
έθνικοί-γερμανοί, ' Ατσάλινα Κράνοι)

1932

27 Ιανουαριου: Ομιλία τοϋ Χίτλερ στό Ντύσσελντορφ, στή λέσχη 
Βιομηχανίας.
26 Φεβρουάριου: ' Ο Χίτλερ παίρνει τή Γερμανική ύπηκοότητα.
4 'Απριλίου: ' Ο Χίντενμπουργκ έπανεκλέγεται πρόεδρος τής Δημο
κρατίας μέ ποσοστό ψήφων 53% ένώ ό Χίτλερ πήρε 36,8%.
30 Mdtou: Παραίτηση τής κυβέρνησης Μπρύνινγκ
1 'Ιουνίου. Ό  Φόν Πάπεν σχηματίζει κυβέρνηση έθνικής ένότητας.
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31 'Ιουλίου: Έκλογές Τό ναζιστικό κόμμα μέ 230 έδρες, γίνεται ή 
πρώτη κοινοβουλευτική όμάδα.
13 Αύγούστου "Αρνηση τοϋ Χίντενμπουργκ νά δεχτεί γιά καγκελλά- 
ριο τόν Χίτλερ. ' Εκείνος άρνεϊται νά γίνει άντικαγκελλάριος.
30 Αύγούστου: ' Ο Γκαίρινγκ έκλέγεται πρόεδρος τοϋ Κοινοβουλίου.
12 Σεπτεμβρίου. Διάλυση τοϋ Κοινοβούλιου
6 Νοεμβρίου. Νέες έκλογές Τό ναζιστικό κόμμα χάνει 34 έδρες
17 Νοεμβρίου: Παραίτηση τής κυβέρνησης φόν Πάπεν
2 Δεκεμβρίου: ό Φόν Σλάίχερ καγκελλάριος.

1933

4 Ιανουαρίου. Ο Φόν Πάπεν καί ό Χίτλερ συναντιώνται στό σπίτι 
τοϋ τραπεζίτη Σραίντερ στήν Κολωνία.
12 Ίανουαρίου: Ο ζωγράφος Γκεόργκε Γκρός μεταναστεύει στίς 
Η.Π.Α
28 Ίανουαρίου: Ο Φόν Σλάίχερ ζητά ν ' άναλάβει πλήρη έξουσια 
"Αρνηση τοϋ Χίντενμπουργκ. Παραίτηση τοϋ Φόν Σλάίχερ
30 Ίανουαρίου: 'Ο  Χίντενμπουργκ καλεί τόν Χίτλερ στήν καγκελλα- 
ρία. Τό γερμανικό κομμουνιστικό κόμμα ρίχνει τό σύνθημα τής γενικής 
άπεργίας. ' Η έφημερΐδα τοϋ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος Vorwärts, 
καλεί σέ μιά διαδήλωση γιά τίς 6 Φεβρουάριου, άλλά άπορρίπτει κάθε 
παράνομη ένέργεια καί τήν ιδέα τής γενικής άπεργίας.
31 Ίανουαρίου· Έκκληση τοϋ Χίτλερ πρός τό γερμανικό έθνος
1 Φεβρουάριου: Διάλυση τού Κοινοβούλιου.·
Αρχές Φεβρουάριου:' Ο Χάϊνριχ Μάν καίή Κέτε Κόλλβιτς ύπογράφουν 

μιά έπείγουσα έκκληση γιά ένότητα τής άριστεράς. ' Η έκκληση αύτή 
τοιχοκολλήθήκε γιά τρεις μέρες σ ' δλες τίς στήλες Μόρρις τοϋ Βερολί
νου
Μέσα στό Φεβρουάριο· Οι ναζί έναντιώθηκαν στό σχέδιο τής Πρωσσικής 
άκαδημϊας τών τεχνών νά όργανώσει μιά έκθεση άφιερωμένη σ ’ έναν αι
ώνα βελγικής τέχνης Σέ ένδειξη διαμαρτυρίας ό Χάνς Παίλτσιγκ έγκα- 
ταλείπει τήν ' Ακαδημία
15 Φεβρουάριου: Ό  Χάϊνριχ Μάν καί ή Κέτε Κόλλβιτς ύποχρεώνον- 
ται νά έγκαταλείψουν τήν Πρωσσική Ακαδημία τών τεχνών Από 
άλληλεγγύη γ ι' αύτούς άποχωρεί μέ τή σειρά του καί ό Μάρτιν Βάγκνερ 
27 Φεβρουάριου: Πυρκαϊά τοϋ Κοινοβούλιου Κύμα συλλήψεων ένάντια
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στούς δημοκράτες ' Ο τύπος τοϋ γερμανικού κομμουνιστικού κόμματος 
καθώς καί όρισμένες σοσιαλδημοκρατικές έφημερίδες, άπαγορεύονται
5 Μαρτίου. Νέες έκλογές
10 Μαρτίου: Απαγόρευση καί τής τελευταίας σοσιαλδημοκρατικής 
έφημερίδας τής Bremer Volkszeitung.
13 Μαρτίου. Διορισμός τοϋ Γκαίμπελς στό ύπουργείο Προπαγάνδας
17 Μαρτίου: ' Αναδιοργάνωση τής Πρωσσικής ' Ακαδημίας τών τεχνών. 
"Ανοιξη: Κλείσιμο μιάς έκθεσης νορβηγικής ζωγραφικής καί γλυπτι
κής, έξαιτϊας τών πολιτικών μέτρων ποϋ υιοθετούν οι ναζί 
Μάρτιος-Μάιος. Στή Δρέσδη τά έργα τών μοντέρνων καλλιτεχνών 
άποκλείονται άπό τήν έκθεση τής Νέας Γκαλερί καί άπό τό δημοτικό 
μουσείο Τό Σεπτέμβριο θά έκτεθοϋν στή γκαλερί τοϋ Δημαρχείου σάν 
δείγματα παρακμασμένης τέχνης.
1 'Απριλίου: Μποϋκοτάζ τών έβραϊκών καταστημάτων
7 Απριλίου: Νόμος σχετικά μέ τήν άνανέωση συμβολαίων τών ύπαλλή-
λων
Β 'Απριλίου: Ό  ζωγράφος "Οττο Ντίχ άπολύεται άπό τή θέση τοϋ 
καθηγητή στήν ' Ακαδημία καλών τεχνών τής Δρέσδης
11 Απριλίου: Κλείσιμο τοϋ Bauhaus. Ό  Γκαίρινγκ τό θεωρεί σάν μιά 
έστϊα τής μπολσεβίκικης κουλτούρας.
Μέσα στόν 'Απρίλιο: Πολυάριθμοι ζωγράφοι-καθηγητές, άπολύονται 
άπό τίς άκαδημίες Έτσι γίνεται καί μέ τόν Πώλ Κλέε στό Ντύσσελν
τορφ. ' Από τήν άλλη μεριά ψηφίζεται νόμος σχετικός μέ τα Κράτη πού 
όρίζει πώς οί κυβερνήσεις αύτών τών Κρατών (Lander) γίνονται άπλώς 
έκτελεστικά όργανα τής κεντρικής κυβέρνησης ' Από δώ καί πέρα θά 
διοικοϋνται άπό διορισμένους κυβερνήτες
10 Mdtou ' Ολοκαυτώματα βιβλίων στά περισσότερα γερμανικά πανεπι
στήμια.
15 Mdtou: Ό  πρόεδρος τής πρωσσικής Ακαδημίας τών τεχνών, 
Μάξ φόν Σίλλινγκς ζητά τήν παραίτηση τών Μής βάν-ντέρ Ρόχε, Έμιλ 
Νόλντε κ λ π
16 Mellow Στό Δελτίο τών βιβλιοπωλών (Börsenblatt für den deut
schen Buchhandel) έμφανίζεται ή πρώτη λίστα τών άπαγορευμένων 
βιβλίων
Ιούνιος Ίδρυση μιάς Πολιτιστικής Ένωσης τών γερμανοεβραιων 

πού πίστευαν πώς έτσι θά μπορούσαν ν' άντισταθοϋν στά ναζιστικά
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μέτρα. ' Ανάμεσα στούς ιδρυτές της, οι: Κούρτ Σίνγκερ, Κούρτ Μπάου- 
μαν, Βέρνερ Λεβί, Γιούλιους Μπάμπ Τό 1935 ό έβραϊκός τύπος, 
περιελάμβανε άκόμα, έξήντα έβδομαδιαϊα περιοδικά, έπιθεωρήσεις 
ή φυλλάδια, πού ή συνολική τους κυκλοφορία έφτανε τά 350.000 
άντίτυπα Τ ά έντυπα αύτά έκδίδονταν κυρίως άπό τίς έβραϊκές κοινότη
τες
6 Ιουνίου Διάταγμα τοϋ ύπουργείου Προπαγάνδας πού άποκλεΐει 
τούς έβραίους καί τούς ξένους, άπό τήν κινηματογραφική βιομηχανία: 
μονάχα οι καθαρόαιμοι γερμανοί μποροϋν νά έργάζονται στόν κινηματο
γράφο
14 'Ιουλίου: Κατάργηση δλων τών πολιτικών κομμάτων, έκτός άπό τό 
ναζιστικό κόμμα Νόμος πού άπαγορεύει τήν ίδρυση όποιουδήποτε νέου 
πολιτικού κόμματος
1 Αύγουστου· "Εκδοση τοϋ πρώτου τεύχους τής πολυγραφημένης 
έπιθεώρησης Stich und Hieb πού ίδρυσαν ό Γιάν Πέτερσεν καί μιά 
όμάδα προλεταριακών συγγραφέων, δουλεύοντας μυστικά
23 Αύγούστου· Οι Λίον Φόυχτβάνγκερ, Άφρεντ Κέρ, Φ.Β Φέρστερ, 
"Εμιλ Γκοϋμπελ, Χάϊνριχ Μάν. "Ερνστ Τόλλερ, Κούρτ Τουχόλσκυ, κλπ 
χάνουν τή γερμανική ιθαγένεια
Σεπτέμβριος Τό καθεστώς άρχίζει τήν κατασκευή αύτοκινητοδρό- 
μων ' Η εύθύνη αύτών τών έργασιών, άνατίθεται στό δόκτορα Τόντ 
Μέσα στό Σεπτέμβριο Στό " Αμστερνταμ έκδίδεται τό πρώτο τεύχος τής 
λογοτεχνικής έπιθεώρησης Die Sammlung πού διευθύνεται άπό τόν 
Κλάους Μάν
15 Σεπτεμβρίου Στήν Πράγα έκδίδεται τό πρώτο τεύχος τής έπιθεώρη
σης Deutsche Blatter, πού ιδρύουν οι ΒιλαντΧέρτζφελντε, "Οσκαρ Μα
ρία Γκράφ, Άννα Σέγκερς καί Γιάν Πέτερσεν
22 Σεπτεμβρίου ' Ιδρυτικός νόμος τοϋ Επιμελητηρίου τής κουλτούρας 
27 Σεπτεμβρίου: Ψήφιση νόμου πού έπιτρέπει τήν Πολιτιστική "Ε
νωση τών Εβραίων Ή  "Ενωση θ απαγορευτεί στίς 6 Φεβρουάριου 
1936, τήν έπομένη τής δολοφονίας τοϋ ναζί Γκούστλοφ άπό τόν 
Φρανκφοϋρ.τερ στό Νταβός
4 Οκτωβρίου Νόμος περι τύπου Κάθε δημοσιογράφος όφείλει νάναι 
γερμανός, άριος φυλετικά και πολιτικά καθαρός καί προικισμένος 
μέ τίς άπαραίτητες ικανότητες γιά νά έξασκήσει μιά ήθική έπιρροή πάνω 
στό κοινό
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13-15 Οκτωβρίου. Ημέρες τής γερμανικής τέχνης στό Μόναχο. 
Ο Χίτλερ βάζει τώ θεμέλιο λίθο τοϋ οίκου τής Γερμανικής Τέχνης. ' Ο 

'Αλφρεντ Ρόζενμπεργκ έκφωνεϊ τώ λόγο τών έγκαινϊων, πλέκοντας τώ 
έγκώμιο τών Ταγμάτων έφόδου πού, σύμφωνα μέ τή γνώμη του, έκαναν 
πολύ περισσότερα γιά τή γερμανική κουλτούρα άπ' ό,τι πολλοί άπώ τούς 
καθηγητές τών Πανεπιστημίων.
15 Νοεμβρίου Επίσημη ίδρυση τοϋ Έπιμελητηρίου τής κουλτούρας.
1 Δεκεμβρίου■ Νόμος πάνω στή συγχώνευση τοϋ Κράτους μέ τά 
ναζιστικώ κώμμα Τώ ναζιστικώ κώμμα παρουσιάζεται σάν ένσάρκωση τής 
ιδέας τοϋ Κράτους. Διαθέτει μιά αύτάνομη όργάνωση πού δέν ύπώκειται 
στόν έλεγχο τοϋ Κράτους. ' Αντίθετα τώ κώμμα είναι αύτώ πού έλέγχει τώ 
Κράτος
23 Δεκεμβρίου Ό  Πώλ Κλέε μεταναστεύει στήν ' Ελβετία.

1934

15 Ιανουαριου Ό  συγγραφέας Λούντβιχ Ρέν, καταδικάζεται γιά 
έσχάτη προδοσία άπώ τώ δικαστήριο τής Λειψίας (30 μήνες φυλακή)
23 Ιανουαριου Κάθε δημοσιογράφος ώφείλει νά φέρνει έπάνω του 
μιά ειδική κάρτα
30 Ιανουαριου Νόμος γιά τήν άναδιοργάνωση τοϋ Ράϊχ Τό άνώτατο 
δίκαιο τών διαφόρων Κρατών άνατίθεται έπίσημα στήν κεντρική κυβέρ
νηση πού έχει τή δυνατότητα νά τροποποιήσει τό συνταγματικό τους 
δίκαιο Αύτό είναι τό τέλος τής άμοσπονδίας τής Γερμανίας καί ή άρχή 
μιάς συγκεντρωτικής έξουσίας
12 Φεβρουάριου Ειδική παιδεία, μέ άποτέλεσμα τή δημιουργία ένός 
γραφείου έλέγχου πάνω στίς βιβλιοθήκες
16 Φεβρουάριου Νόμος πού ρυθμίζει τή διοργάνωση τοϋ κινηματο
γράφου
5 Μαρτίου Στό Παρίσι ιδρύεται ή Έπιτροπή Επαγρύπνησης τών

4

διανοουμένων ένάντια στό φασισμό, μέ τούς ' Αλαιν, Πωλ Λανζεβέν και 
Πώλ Ριβέ
10 Mdtou· Στό Παρίσι ιδρύεται ή Γερμανική Βιβλιοθήκη τής έλευθε- 
ριας, ένα χρόνο ύστερα άπό τό όλοκαύτωμα τών βιβλίων στή ναζιστική 
Γ ερμανία
15 Mdtou Νόμος γιά τό θεατρικό Επιμελητήριο Έπισης νόμος
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σύμφωνα μέ τών όποιο όπαιτεϊται ειδική άδεια γιά τούς ζωγράφους καί 
τούς μουσικούς
10 'Ιουλίου' Θάνατος τοϋ συγγραφέα "Εριχ Μύζαμ στό στρατόπεδο 
συγκέντρωσε ως τοϋ ' Οριάνενμπουργκ
27 'Ιουλίου: Στή Γαλλία οί σοσιαλιστές καί οί κομμουνιστές ύπογρά- 
φουν μιά συμφωνία γιά ένότητα δράσης
Αύγουστος: Α ' συνέδριο τών σοβιετικών συγγραφέων στή Μόσχα. 
Οί Μπέχερ, Μπρέντελ, Χέρτζφέλντε, Πληφίερ, Τόλλερ καί Βόλφ, 
έκπροσωποϋν τούς Γερμανούς συγγραφείς
2 Αύγούστου: Θάνατος τοϋ Χίντενμπουργκ.
5 Σεπτεμβρίου: Ό  Χιτλερ έκθέτει τίς βασικές γραμμές τής ναζιστικής 
πολιτιστικής πολιτικής, στό συνέδριο τοϋ κόμματος.
9 Οκτωβρίου. Στή Γαλλία ό Μωρίς Τορέζ κάνει έκκληση γιά ένα 
Λαϊκό Μέτωπο.
Δεκέμβριος. Στή Νέα Ύόρκη ιδρύεται ·ό έκδοτικός οίκος Aufbau, 
δπου συνεργάζονται πολλοί έξόριστοι συγγραφείς.

1935

16 Μαρτίου. Καθιέρωση τής ύποχρεωτικής διετούς στρατιωτικής θη
τείας.
21-24 'Απριλίου: Σειρά διατάξεων πού ύποτίθεται πώς προστατεύ
ουν τήν έλευθερία τοϋ τύπου. ' Ο άριθμός τών ιδιοκτητών ' Εφημερίδων 
περιορίζεται μέ νόμο
21-25 Ιουνίου: Α ' Διεθνές συνέδριο τών συγγραφέων στό Παρίσι. 
Συμμετέχουν οί Γιοχάννες Ρ. Μπέχερ, Έρνστ Μπλόχ, Μπέρτ Μπρέχτ, 
Λίον Φόϊχτβανγκερ, Λέονταρντ Φράνκ, Άφρεντ Καντόροβιτς, "Αλ
φρεντ Κέρ. Έγκον "έρβιν Κίς, Ροϋντολφ Αέοναρντ, Χάϊνριχ Μάν, Χάνς 
Μαρσβίτσα, Λούντβιχ Μαρκοϋζε, Γκούσταβ Ρέγκλερ, Άννα Σέγκερς, 
Μπόντο Ούζε," Εριχ Βάϊνερτ καί·Γιάν Πέτερσεν ' Ο τελευταίος έφτασε 
άπό τή Γερμανία κρυφά, καί παρουσιάστηκε μέ τό ψευδώνυμο Κλάους, 
γιά ν' άποφύγει τίς έρευνες τής Γκεστάπο (γι- αύτό καί στή Γαλλία 
δημιουργήθηκε ή παρεξήγηση πώς έπρόκειτο γιά τόν Κλάους Μάν) ' Ο 
λόγος του διαβάστηκε άπό τόν ’ Αντρέ Ζίντ
26 Ιουνίου. Η Θητεία τής Εργασίας γίνεται ύποχρεωτική γιά 
δλους τούς νέους άπό 18-25 χρόνων και τών δύο φύλων. Διάρκεια έξι 
μήνες ' Ασχολούνταν μέ δασικές δουλειές, έκχερσώσεις καί γενικά μέ
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τή γή. Στήν πραγματικότητα γιά τίς νέες γυναίκες ή θητεία αύτή έγινε 
υποχρεωτική μονάχα τό Σεπτέμβριο τοϋ 1939. Μέχρι αύτή τήν ήμερομη- 
νία, τήν άπαιτοϋσαν μονάχα άπό έκεΐνες πού ήθελαν ν ' άκολουθήσουν 
άνώτερες σπουδές. Τίς περισσότερες φορές άπασχολοϋνταν στούς 
άγρούς, σέ έργασίες νοικοκυριού ή μέ τή φροντίδα τών παιδιών.
1 Ιουλίου: Τροποποίηση τοϋ νόμου περί κινηματογράφου τής 28ης 
Ιουνίου 1935. Ή  άπαγόρευση ένός φιλμ δέν έξαρτδται πιά άπό μιά 

έπιτροπή λογοκρισίας, άλλά άπευθείας άπό τόν ίδιο τόν ύπουργό 
Προπαγάνδας. Σάν δικαιολογία έπικαλέστηκαν τό γεγονός πώς ή έπι
τροπή λογοκρισίας ήταν άργή
3 'Ιουλίου: Διάταξη σύμφωνα μέ τήν όποια δλα τά βουβά καί ό- 
μιλοϋντα φιλμ πού γυρίστηκαν πρίν άπό τόν Ιανουάριο τού 1933 θά 
προβάλλονταν μόνο μέ τήν άδεια μιάς έπιτροπής λογοκρισίας.
10-16 Σεπτεμβρίου· VII Συνέδριο τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος στή Νυρεμ
βέργη
26 Σεπτεμβρίου Οί έχθροί τοϋ ναζιστικοϋ καθεστώτος συγκεντρώ
νονται στό ξενοδοχείο Λουτέτσια τοϋ Παρισιού. Κατά τή συγκέντρωση 
αύτή ιδρύεται μιά άντκρασιστική έπιτροπή γερμανών μέ πρόεδρο τόν 
Χάϊνριχ Μάν.
3 'Οκτωβρίου: Εισβολή τής Ιταλίας στήν Αιθιοπία.
29 Νοεμβρίου: Στό ξενοδοχείο Γεώργιος Ε' τοϋ Παρισιού ή Γαλλο- 
γερμανική Ένωση παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά στό κοινό. Ό  
ύπεύθυνος άθλητισμοϋ τοϋ Γ" Ράϊχ, Χάνς φόν ΤσάμμερΟύντ 'Οστεν, 
έκφωνεϊ ένα λόγο γιά τούς προσεχείς ' Ολυμπιακούς ' Αγώνες. ' Επίσης 
ό φόν "Αρνιμ, πρόεδρος τής Γαλλο-γερμανικής Ένωσης (Deutsch- 
französische Gesellschaft) έκανε μιά προσφώνηση.' Η Γ ερμανία βλέπει 
τόν έαυτό της σάν ένα όχυρό ένάντια στό μπολσεβικισμό καί στίς 
καταστροφικές γιά τήν Εύρωπαϊκή κουλτούρα, έπιδιώξεις του Ή  
φιλειρηνική πολιτική τοϋ Αδόλφου Χίτλερ, έχοντας πίσω της τήν 
πλειοψηφία τοϋ γερμανικού λαού, είναι σέ θέση νά ξεπεράσει δλα τά 
έμπόδια.
21 Δεκεμβρίου Αύτοκτονία τού Κούρτ Τουχόλσκυ στήν Ελβετία 
δπου ζοϋσε έξόριστος

1936

15 Ίανουαρίου Δημιουργία ένός Λαϊκού Μετώπου onSu Ίπππνία
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3 Φεβρουάριου: Βαρυσήμαντη έπιστολή του Τόμας Μάν πρός τόν 
' Ελβετό κριτικό‘ Εντουαρντ Κορρόντι. ’ Αναφερόμενη στή μετανάστευ
ση. σημειώνει τή δημόσια ρήξη άνάμεσα στόν Τόμας Μάν καί τή ναζιστική 
Γ ερμανία.
16 Φεβρουάριου: ' Επιτυχία τοΰ Λαϊκοϋ Μετώπου στήν ' Ισπανία
21 Φεβρουάριου: ' Ο Χίτλερ δέχεται σέ άκρόαση τόν Μπερτράν ντέ 
Ζουβενέλ , δπου δηλώνει πώς ή κληρονομική έχθρότητα πού χωρίζει τή 
Γ αλλια άπό τή Γ ερμανία είναι παράλογη καί πώς μπροστά στό μπολσεβικι- 
κό κίνδυνο τά δύο γειτονικά κράτη πρέπει νά συνδεθοϋν μέ δυνατούς 
φιλικούς δεσμούς
4 Μαρτίου: Κατά τήν έναρξη μιάς έκθεσης πάνω στόν Φράντς Μάρκ 
στό Άννόβερο, οί ναζί συλλαμβάνουν τό διευθυντή της, ΑλόίςΣάντ.Τό 
βιβλίο του πάνω στόν Φράντς Μάρκ καταστράφηκε.
7 Μαρτίου: Τά γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τήν άποστρατι- 
κοποιημένη ζώνη τής Ρηνανίας.
26 'Απριλίου-4 MQToo: Επιτυχία τοϋ Λαϊκοϋ Μετώπου στή Γαλλία. 
'Ιούνιος: Στή Μόσχα ιδρύεται ή φιλολογική έπιθεώρηση Das Wort 
πού θά έκδίδεται μέχρι τό Μάρτιο τοϋ 1939.
18 'Ιουλίου: Στήν Ισπανία ξεσπά ό έμφύλιος πόλεμος.
1 Αύγουστου: Έναρξη τών Ολυμπιακών Αγώνων στό Βερολίνο.
8-14 Σεπτεμβρίου: Η ’ Συνέδριο τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος.
25 'Οκτωβρίου. Γερμανο-ίταλική συνθήκη (γέννηση τοϋ ‘ Αξονα).
26 Νοεμβρίου: ' Ο Γ καϊμπελς θέτει σέ άπαγόρευση τήν παραδοσια
κή κριτική τής τέχνης.
1 Δεκεμβρίου:' Ο ‘ Αντολφ Ζήγκλερ διορίζεται πρόεδρος τοϋ ' Επιμελη
τηρίου τής Κουλτούρας.
6 Δεκεμβρίου: Κατά διαταγή τοϋ ναζιστικοϋ καθεστώτος, καταστρέ- 
φεται τό άγαλμα τοϋ Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντυ στή Λειψία. ' Η 
Gazette de Lausanne δημοσιεύει μιά διαμαρτυρία τοϋ Γκυστάβ Μπορέ: 
«Οί μουσικοί δλου τοϋ κόσμου δέν έχουν άκόμα διαμαρτυρηθεϊ. Ά ς  εύ- 
χηθοϋμε νά μήν έχουν χάσει έντελώς τήν ικανότητα ν ' άντιδροϋν 
καί ν - άγωνίζονται γιά τήν άλήθεια καί τήν άξιοπρέπεια τής τέχνης...».

1937

22 Ίανουαρίου: Ή  έφημερίδα Libertä άναγέλλει πώς μονάχα δυό 
ξένοι συγγραφείς παίζονται στίς γερμανικές σκηνές: ' Ο Μπέρναρ Σώ
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καί ό Κνούτ Χάμσουν. Τό μοντέρνο άγγλικό, γαλλικό ή άμερικάνικο 
θέατρο είναι, μ- άλλα λόγια, άγνωστο πέρα άπό τό Ρήνο.
30 Ίανουαρίου Ό  Χίτλερ θεσπίζει τό έθνικό γερμανικό βραβείο 
τέχνης κι έπιστήμης, πού άπονέμεται κάθε χρόνο μέ τήν ευκαιρία τοϋ 
συνέδριου τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος Επίσης θεσπίζεται τό έθνικό 
βραβείο βιβλίου καί φιλμ πού άπονέμεται τήν 1η Mcflöu στά καλύτερα 
βιβλία καί φίλμς τής χρονιάς.
10-11 "Απριλίου: Οί έμιγκρέδες διοργανώνουν στό Παρίσι μιά διά
σκεψη ύπό τήν προεδρία τοϋ Χάϊνριχ Μάν, μέ σκοπό τήν ίδρυση ένός 
γερμανικού Λαϊκού Μετώπου.
16 Απριλίου: Τό γερμανικό γενικό έπιτελεϊο θεσπίζει ένα λογοτε
χνικό βραβείο. Τό πρός ιάνάπτυξη θέμα. ή ειρήνη κάτω άπό τή σκιά τοϋ 
στρατού.
26 'Απριλίου' Στήν Ισπανία, βομβαρδισμός τής Γκουέρνικα.
24 McBou: Διεθνής Έκθεση τού Παρισιού. Ό  δόκτορας Σάχτέγκαινιάζει 
τό γερμανικό περίπτερο.
Ιούνιος: Ημέρες Γαλλο-γερμανικών μελετών πού διοργανώθηκαν 

στό Παρίσι άπό τή Γάλλο-Γερμανική ' Επιτροπή.
30 'Ιουνίου· Έναρξη τής έπιχείρησης «έκφυλισμένη τέχνη»: Γράμ
μα τοϋ Γκαΐμπελς πρός τόν Άντολφ Ζήγκλερ, δπου τοϋ ζητά νά 
συντάξει έναν κατάλογο τών έργων πού άνήκουν στήν έκφυλισμένη 
τέχνη, άπό τίς άρχές τοϋ αιώνα.
1 Ιουλίου: Φυλακίζεται ό πάστορας Μάρτιν.
18 "Ιουλίου: ' Εγκαίνια τοϋ Οίκου τής Γερμανικής Τέχνης, στό Μόναχο.
19 Ιουλίου· Στό Μόναχο άνοϊγει ή έκθεση «Εκφυλισμένη τέχνη», 
έκτίθενται 730 έργα καί παίρνουν μέρος 112 καλλιτέχνες. Περιοδεύ- 
ουσα έκθεση. Βερολίνο, Λειψία, Ντύσσελντορφ κ.λ.π.
Μέσα στόν 'Ιούλιο· Απαγόρευση τής έκθεσης τής Κέτε Κόλλβιτς, 
πού διοργανώθηκε μέ τήν έβδομηκοστή έπέτειο τών γενεθλίων της. 
Αύγουστος: Ο Γκαίρινγκ σφετερίζεται 14 έργα τής έκθεσης « Εκ
φυλισμένη τέχνη» 4 Βάν Γκόγκ, 4 Μούνκ, 3 Φράντς Μάρκ, 1 Γκωγκέν, 1 
Σινιάκ, 1 Σεζάν
Σεπτέμβριος. ' Επίσημη έπίσκεψη τοϋ Μουσσολίνι στή Γ ερμανία 
Άρχές Σεπτεμβρίου: Γερμανική πνευματική έβδομάδα, στά πλαίσια 
τής Διεθνούς Έκθεσης τοϋ Παρισιού Προσφέρεται ένα μουσικό 
πρόγραμμα ύψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα μέ τόν Φούρτβαϊνγκλερ σάν μιά 
προπαγανδιστική ένέργεια.
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19 Νοεμβρίου: Οί ναζί έγκαινιάζουν στό Παρίσι τό Ινστιτούτο ΓκαΤτε. 
Στίς 24 Νοεμβρίου ό Πώλ Σμίττεννερ δίνει μιά διάλεξη πάνω στήν 
άρχιτεκτονική.

1938

18 Μαρτίου: Διάταξη πού προβλέπει τήν ίδρυση μιάς Σχολής Κινηματο
γράφου (Deutsche Fiim-Akademie) πού υπάγεται στή δικαιοδοσία τοϋ 
ύπουργείου Προπαγάνδας. ' Η Σχολή άνοίγει στό Μπάμπελσμπεργκ τήν 
1η Νοεμβρίου 1938.
4 Μ<ΰου: θάνατος τού Κάρλ φόν ' Οσσιέτσκυ.
15 'Ιουνίου: Αύτοκτονία τού ζωγράφου Κίρχνερ στήν ‘ Ελβετία.
19-25 'Ιουνίου: Γαλλο-γερμανικό Συνέδριο στό Μπάντεν-Μπάντεν. 
Παραβρίσκονται οί Φερνάν Μπρινόν, Ριέρ Μπενουά, Μαίρη Μαρκέ, 
Ωγκύστ Περρέ, Σασά Γκιτρύ κ.α.

8-20 'Ιουλίου: Στό Λονδίνο γίνεται ή έκθεση τών μοντέρνων Γ ερμανών 
ζωγράφων: πρόκειται γιά μιά άπάντηση στήν έπιχείρηση «έκφυλισμένη 
τέχνη» τών ναζί.
Αύγουστος: Πρώτα άντισημπικά μέτρα στήν ' Ιταλία.
29 Σεπτεμβρίου: Η συνθηκολόγηση τοϋ Νταλαντιέ καί τοϋ Τσάμ- 
περλαιν, στή Διάσκεψη τοϋ Μονάχου.
'Οκτώβριος: Ή  Τσεχοσλοβακία διαμελίζεται.
24 'Οκτωβρίου: θάνατος τού "Ερνστ Μπάρλαχ στό Ροστόκ.
9-10 Νοεμβρίου: Νύχτα τών Σπασμένων Γυαλιών.
14 Νοεμβρίου: Απαγορεύεται στούς έβραίους νά παίρνουν μέρος 
στή γερμανική πολιτιστική ζωή, δηλαδή νά πηγαίνουν στό θέατρο, σέ 
διαλέξεις κ.λ,π.

1939

24 Ίανουαρίου: Υπογραφή μιάς μορφωτικής συμφωνίας άνάμεσα 
στούς φρανκιστές καί τούς ναζί·
22 Φεβρουάριου: Ό  Γκαΐμπελς δίνει, έντολή νά καεί ή «σαβούρα» 
τής έκθεσης «έκφυλισμένη τέχνη».
24 Φεβρουάριου: Ό  Χίτλερ πρωτοστατεί στίς γιορταστικές έκδη- 
λώσεις πού διοργανώνονται γιά τήν έπέτειο τής ίδρυσης τοϋ ναζιστικοϋ 
κόμματος, στό Μόναχο
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26 Φεβρουάριου: Στή Λειψία άνοίγει μιά έκθεση γερμανικής κατοικίας
15 Μαρτίου: Τά γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στήν Τσεχοσ
λοβακία.
20 Mqpriou: 1004 πίνακες καί 3.825 άκουαρέλλες, γκραβοϋρες καί 
σχέδια καίγονται στά Βερολίνο.
22 Mdtou: ' Ο Έρνστ Τόλλερ αύτοκτονεΐ στή Νέα ' Υόρκη.
23 Αύγούστου: Σύνφωνο μή-έπιθέσεως άνάμεσα στή Γερμανία καί 
τή Σοβιετική Ένωση.
3 Σεπτεμβρίου. ' Η Πολωνία συνθηκολογεί.
12 Οκτωβρίου· Πρώτες μεταφορές τών Αύστριακών καί Τσέχων 
έβραίων στά στρατόπεδα συγκέντρωσε ως τής Πολωνίας

1940

22 'Ιουνίου: Συνθηκολόγηση τής Γαλλίας.
29 'Ιουνίου, θάνατος τού Πώλ Κλέε στήν ‘ Ελβετία.
Σεπτέμβριος: Ίδρυση τού Γερμανικού Ινστιτούτου (ναζιστικοϋ) στό 
Παρίσι.
24 'Οκτωβρίου: Συνομιλίες Πεταίν-Λαβάλ καί Χίτλερ στό Μοντουάρ.

1941

19 'Απριλίου: Στή Ζυρίχη άνεβαίνει τό Μάνα Κουράγιο τοΰ Μπρέχτ.
29 Ιουνίου: Επίθεση ένάντια στή Σοβιετική Ένωση.
31 'Ιουλίου: Έναρξη τής «τελικής λύσης» γιά τούς Εβραίους.
23 Σεπτεμβρίου: Δοκιμάζονται οί θάλαμοι άερίων στό Άουσβιτς. 
‘Οκτώβριος: Τρίτη συγκέντρωση συγγραφέων στή Βαϊμάρη. Γιά πρώ
τη φορά κλήθηκαν καί Γάλλοι συγγραφείς Αμπέλ Μποννάρ, Ρομπέρ 
Μπραζιγιάκ, Ζάκ Σαρντόν, Ντριέ λά Ροσέλ, Ραμόν Φερναντέλ, ' Αντρέ 
Φραινιώ, Μαρσέλ Ζουαντώ.
Νοέμβριος: Στό Μεξικό οί έξόριστοι ιδρύουν τόν έκδοτικό οίκο Freies 
Deutschland ( Ελεύθερη Γερμανία).

1942

10 'Ιανουαριου: Γενική έθνικοποίηση τής κινηματογραφικής βιομη
χανίας στή Γερμανία. Ίδρυση τής Ufi
22 Φεβρουάριου: ' Ο Στέφαν Τσβάιχ αύτοκτονεΐ στό Ρίο Ντέ Τζανέϊρο
24 Σεπτεμβρίου: Αρχίζει ή μάχη τοϋ Στάλινγκραντ
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Μέσα στό χρόνο: '  Ο " Αρνολντ Τσβάίχ ιδρύει στή Χάκρα τήν έπιθεώρηση 
Ανατολή (θά έκδίδεται μέχρι τό 1943).

Γώ τό 1942, σύμφωνα μέ τίς στατιστικές τοϋ Γερμανικοϋ Ινστιτού
του, βιομηχανικών έρευνών ά άριθμός τών κινηματογραφικών εισιτηρίων 
έφτασε τό 1 062 έκατομμύρια

1943

31 Ίανουαρίου-2 Φεβρουάριου. Ό  γερμανικός στρατός συνθηκο
λογεί στό Στάλινγκραντ
Μέσα στό Φεβρουάριο. Έκθεση ναζιστικής τέχνης στή Βιέννη· «Στή 
Βιέννη άνοιξε μιά έκθεση τής νέας γερμανικής τέχνης, πού τή διορ- 
γάνωσε ό κύριος Μπάλντουρ Φόν Σίραχ 175 καλλιτέχνες συμμετέ
χουν σ' αύτή τήν ένδιαφέρουσα έκδήλωση τής νεολαίας τοϋ Ράϊχ καί τής 
νεανικής και άνθηρής τέχνης της. Μέσα άπό τά 600 έργα πού πα
ρουσιάζονται σ' αύτήν, βλέπουμε νά διαγράφεται τό πρώτο περί
γραμμα τοϋ μελλοντικού καλλιτεχνικού ιδανικού τής Γ ερμανίας, πού θά- 
χει ξεπεράσει τελειωτικά δλους τούς κινδύνους ένός νατουραλισμού, 
πού πολλές φορές έχει παρεξηγηθεϊ καί συχνά ή παρανόηση αύτή κυρι
άρχησε γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δίπλα σέ μερικά γνωστά όνό
ματα φιγουράρουν καί πολυάριθμα άγνωστα Μερικά άπ' αύτά είναι μιά 
πραγματική άποκάλυψη γιά τό κοινό .» (Panorama Νο1. 18 Φεβρουά
ριου 1943)
12-13 Ιουλίου· "Ιδρυση τής έθνικής Επιτροπής Freies Deutsch
land (' Ελεύθερη Γ ερμανία) στό Κρασνογκόρσκ, κοντά στή Μόσχα ' Ο 
πρόεδρος τής όργάνωσης. είναι ό ποιητής " Εριχ Βάϊνερτ ' Ανάμεσα στά 
μέλη της συγκαταλέγονται καί μερικοί άξιωματικοί, αιχμάλωτοι τών 
Σοβιετικών, άλλά καί οι συγγραφείς Μπρέντελ, Βόλφ, όέκδότης Μπέρντ 
φόν Κούγκελγκεν καί ό σκηνοθέτης Γκούσταβ φόν Βάνγκενχαίμ
24-25 Ιουλίου. Πτώση τοϋ Μουσσολίνι στήν Ιταλία
8 Σεπτεμβρίου Συνθηκολόγηση τής ' Ιταλίας
Μέσα στό χρόνο Στή Νέα Ύόρκη, οι Χάϊνριχ Μάν, Λίον Φόυχτβάνγ- 
κερ, Μπρέχτ, "Αλφρεντ Νταιμπλιν κ.ά ιδρύουν τόν έκδστικό οίκο 
Ώρόρα, προορισμένο νά έκδιδει τούς έμιγκρέδες γερμανούς συγγρα

φείς



1944

6 'Ιουνίου: ' Η άπόβαση τών συμμάχων στή Νορμανδία.
20 Ιουλίου: Απόπειρα ένάντια στό Χίτλερ.
25 'Ιουλίου: ’ Ο Γ καΐμπελς άναλαμβάνει πλήρη έξουσια γιά τήν διεξαγω
γή τοϋ όλοκληρωτικοϋ πολέμου.
8 Αύγούοτου: Δίκη τών συνωμοτών τής 20 ' Ιουλίου.
25 Αύγούστου: Είσοδος τών συμμάχων στό Παρίσι.

1945

4-11 Φεβρουάριου: Διάσκεψη τής Γιάλτας.
30 'Απριλίου /  1 Mdfou:' Ο Χίτλερ καί ό Γκαΐμπελς αύτοκτονοϋν.
8 McSou: ' Η Γ ερμανία συνθηκολογεί.
23 Mdtou: ' Ο Χίμμλερ αύτοκτονεϊ.
20 Νοεμβρίου: Αρχίζει ή δίκη τής Νυρεμβέργης.
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Βιογραφικά σημειώματα

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1933, ΑΛΛΑ

ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 

ΡΑΙΧ

ECKART Dietrich: Γ εννήθηκε τό 1868 στό Παλατινάτο. Γ ιός συμβολαιο
γράφου. Φιλολογικές σπουδές καί κατόπιν δημοσιογραφία στό Βερολίνο 
καί στό Μόναχο. Τό 1921 είναι ύπεύθυνος τής ναζκπικής έφημερίδας 
Völkischer Beobachter. ' Εγραψε ποιήματα καί πολιτικά δράματα ύπερ- 
σωβινιστικά καί άντισημπικά. Συνεργάτης καί φίλος τοϋ Χίτλερ. Πέθανε 
τό 1923. Στό Γ' Ράϊχ οί ναζί τόν θεωρούσαν σάν τό μεγαλύτερο ποιητή 
τ^ς έποχής

FLEX Walter: Γεννήθηκε τό 1887 στό "Αϊζεναχ Ό  πατέρας του 
ήταν καθηγητής λυκείου. Φιλολογικές σπουδές. Τό 1914 στρατεύθηκε 
έθελοντικά. Πέθανε τό 1917 κατά τή διάρκεια τοϋ πολέμου Τά ποιήματα 
καί τά πατριωτικά του δράματα τόν συνδέουν μέ τό νεο-ρωμαντισμό καί 
τό νεο-ιδεαλισμό τών στρατιωτών πού είχαν φανατιστεί μέ τόν πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο. ' Υπήρξε ένας άπά τούς «ήρωες» τοϋ νεολαΑΰτικου 
κινήματος

GANGHOFER Ludwig: Γεννήθηκε τό 1855. Γιός δημοσίου υπαλλήλου 
Σπούδασε φιλολογία καί κατόπιν άσχολήθηκε μέ τό θέατρό καί τή 
δημοσιογραφία Από τό 1880 καί πέρα άθρόα παραγωγή λαϊκών



JAHN Friedrich: Γεννήθηκε τό 1778. Πατέρας πάστορας. Σπούδα
σε θεολογία στή Χάλλε Ζωή μποέμικη Τό 1800 δημοσίευσε μέ 
ψευδώνυμο τό πρώτο του βιβλίο προσπαθώντας νά ξυπνήσει τόν 
Πρωσσικό πατριωτισμό. Ά π ' τό 1803 ώς τό 1805 διατέλεσε παιδαγωγός 
σέ μιά οικογένεια τού Μέκλεμπουργκ. ιό  1809 πηγαίνει στό Βερολίνο 
καί τό 1810 δημοσιεύει τήν Deutsches Volkstum στό Lübeck Κατόπιν 
ένδιαφέρθηκε γιά τήν άνάπτυξη τής γυμναστικής καί διοργανώνει τόν 
άγώνα ένάντια στό Ναπολέοντα. Στά χρόνια πού άκολούθησαν κατηγο- 
ρήθηκε έπανειλημμένα καί ζοϋσε κάτω άπό συνεχή έπιτήρηση. Μονάχα 
τό 1840 άπόκτησε άπόλυτη έλευθερία κινήσεων Τό 1848 έκλέγεται 
βουλευτής Παραιτεϊται άπογοητευμένος Πεθαίνει τό 1852

LAGARDE Paul de: Γεννήθηκε τό 1827. Ό  πατέρας του ήταν κα
θηγητής κολλεγίου. Σπουδές θεολογίας, φιλοσοφίας καί άνατολικών 
γλωσσών. Παραμονή στό Λονδίνο καί στό Παρίσι. Γιά έντεκα χρόνια 
δίδασκε σάν καθηγητής σέ διάφορα κολλέγια καί κατόπιν πήρε μιά έδρα 
στό πανεπιστήμιο τού Γκέττιγκεν τό 1869. ’ Ασχολήθηκε μέ τήν ίδρυση 
μιάς καινούριας γερμανικής θρησκείας. Άντισημίτης, πρόδρομος τοϋ 
ρατσιστικού κινήματος. Πέθανε τό 1891

LANGBEHN Julius. Γεννήθηκε τό 1851. Ανώτερες σπουδές άλλά 
άρκετά δύσκολη ζωή. Τό 1880 ύποβάλλει μιά άρχαιολογική διατριβή 
στό πανεπιστήμιο τού Μονάχου. Κάνει παρέα μέ τούς ζωγράφους πού 
περιβάλλουν τόν Φέρντιναντ Άβενάριους. Άπό κεϊ καί πέρα άδιάκοπος 
άγώνας γιά μιά κουλτούρα καθαρά γερμανική. Πέθανε τό 1907.

MAY Karl: Γεννήθηκε τό 1842 στή Σαξονία. Γιός ύφαντουργοϋ. Παι
δικά χρόνια δύσκολα. 'Οταν ήταν δάσκαλος άπολύθηκε λόγω κλοπής 
Κατόπιν καταδικάστηκε σέ έπτά χρόνια φυλακή. Διάφορα ταξίδια 
' Αρχίζει νά γράφει άγροτικές ιστορίες καί κατόπιν περιπετειώδη μυ
θιστορήματα μέ ήρωες ’ Ινδιάνους τής Βόρειας καί ' Ανατολικής ' Αμερι
κής Περιγράφει μέρη πού δέν δείχνει νά τάχει έπισκεφτεϊ ό ίδιος Ρω- 
μαντισμός τής άγριας φύσης καί τών πρωτόγονων αισθημάτων Κηρύσει

αισθηματικών μυθιστορημάτων. Ένας άπό τούς άγαπημένους συγγρα
φείς τού Γουλιέλμου Β '. Πέθανε τό 1920.
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μιά ήρωίκή ήθική μέ μιά δόση αισθηματισμού. Πέθανε τό 1912.

MOELLER (VAN DEN BRUCK) Arthur. Γεννήθηκε τό 1876 στό Σόλινγ- 
κεν. Σπουδές στό Ντύσσελντορφ. Μεταξύ 1905 καί 1914, μεταφρά
ζει Ντοστογιέφσκι στά γερμανικά. Πολυάριθμα ταξίδια. Κατά τόν 
πόλεμο υπηρέτησε στή στρατιωτική υπηρεσία προπαγάνδας Τό 1919 
ήγετικό μυαλό τών συντηρητικών κύκλων Τό 1923 δημοσιεύει τό δοκίμιο 
Τό Γ' Ράϊχ, πού πούλησε πάνω άπό 100.000 άντίτυπα μέσα σέ δέκα 
χρόνια. Αύτοκτονεϊ στό Βερολίνο τό 1925. Εξαιτίας τού τίτλου τοϋ 
βιβλίου του, θεωρήθηκε, άδικα, ένα είδος άπόστολου τοϋ ναζισμού.

TREITSCHKE Heinrich von: Γεννήθηκε τό 1834 στίς Δρέσδη Σπούδασε 
ιστορία καί πολιτικές έπιστήμες. Κήρυξε τήν ένωση τής Γερμανίας κάτω 
άπό τήν ήγεσία τής Πρωσσίας. Κατέλαβε διάφορες καθηγητικές έδρες 
Τό 1874, διορίστηκε στό Πανεπιστήμιο τού Βερολίνου. "Υστερα έγινε 
βουλευτής. Υπήρξε ό έπϊσημος ιστοριογράφος τής Πρωσσίας άπό τό 
1879 μέχρι τό 1894 έγραψε μιά μνημειώδη ιστορία τής Γ ερμανίας τοϋ 
19ου αιώνα. Πέθανε τό 1896.

WESSEL Horst: Γεννήθηκε τό 1907 Στρατευμένος ναζιστής Τό
1930 ύπήρξε τό θύμα σέ μιά ύπόθεση ήθών. Τότε έγινε ένας άπό τούς 
ήρωες τών ναζι. "Ενα μάλιστα άπό τά ποιήματά του έγινε έμβατήριο τών 
Ταγμάτων ' Εφόδου (Die Fahne hoch) πού θά γίνει έθνικός ύμνος τοϋ Γ ' 
Ράϊχ.

II ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑΖΙ ΗΓΕΤΕΣ

ΑΜΑΝΝ Max: Γεννήθηκε τό 1891 Από τούς πρώτους όπαδούς 
τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος "Ενας άπό τούς πρώτους ναζΐέπιχειρηματιες 
Κυριάρχησε πάνω στό ναζιστικό τύπο Ύστερα άπό τό 1933, διετέλεσε 
πρόεδρος τοϋ δημοσιογραφικού ' Επιμελητήριου Πέθανε τό 1957

DARRfe Richard Walter Γεννήθηκε τό 1895 Αγροτικός ήγέτης σύμ
φωνα μέ τή ναζιστική έκφραση Αρχηγός τής άγροτικής συνομο-
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σπονδίας καί ύπουργός Γεωργίας και Τροφοδοσίας κάτω άπά τό Γ' Ράϊχ. 
Πέθανε τό 1952.

FRICK Wilhelm. Γεννήθηκε τό 1877. "Υστερα άπό τό 1924 βουλευτής. 
’ Υπουργός ' Εσωτερικών άπό τίς 10 ’ Ιανουαριου 1933 μέχρι τόν Αύγου
στο τοϋ 1943. Καταδικάστηκε σέ θάνατο στή δίκη τής Νυρεμβέργης.

FUNK Walter Γεννήθηκε τό 1890. Ναζί δημοσιογράφος, ειδικευ
μένος στά οικονομικά θέματα Τό 1933, γενικός γραμματέας στό 
ύπουργείο Προπαγάνδας. Αντιπρόεδρος τοϋ Έπιμελητηρίου τής Κουλ
τούρας τοϋ Ράϊχ. Τό 1937, ύπουργός Οικονομικών. Ελευθερώθηκε τό 
1957 Πέθανε τό 1960

GOEBBELS Paul Josef' Γ εννήθηκε τό 1897 στή Ρηνανία. ’ Ακολούθησε 
άνώτερες σπουδές άπό τό 1917 μέχρι τό 1921. Διδακτορική διατριβή πά
νω στό ρω μαντικό Wilhelm von Schutz. Στά χρόνια πού άκολούθησαν 
άφοσιώθηκε στή λογοτεχνία γράφει ποιήματα, δοκίμια καί τό αύτοβιο- 
γραφίκό μυθιστόρημα. Michael (πού έκδόθηκε τελικά, τό 1929, άπό τίς 
ναζί έκδόσεις Franz Eher). Δημοσιογράφησε σέ ναζιστικά έντυπα ' Από 
τό 1927 μέχρι τό 1935 διετέλεσε ύπεύθυνος τών έκδόσεων Angriff. 
Παράλληλα άναπτύσσει πολιτική δραστηριότητα Τό 1928 γίνεται βου
λευτής Τό 1929, άναλαμβάνει τήν προπαγάνδα τοϋ ναζιστικοϋ κόμμα
τος ' Από τό 1940 καί μετά γράφει τακτικά, τό κύριο άρθρο τοϋ έβδομα- 
διαίου περιοδικού Das Reich. Αύτοκτονεΐ μ' όλη του τήν οικογένεια τήν 
1 η Μαϊου 1945.

GCERING Hermann. Γεννήθηκε τό 1893. Πιλότος κατά τόν Α 
Παγκόσμιο Πόλεμο Προσχώρησε στό ναζιστικό κόμμα τό 1922. ' Αρχη
γός τών S.A Πήρε μέρος στό πραξικόπημα τοϋ 1923. Μέχρι τό 1927, γιά 
νά ξεφύγει τίς διώξεις έναντίον του, ζεϊ στή Σουηδία καί τήν ' Ιταλία 
' Αμνηστεύτηκε, έξελέγη βουλευτής τό 1928 καί πρόεδρος τής Βουλής 
τό 1932 Καταδικάστηκε σέ θάνατο στή δίκη τής Νυρεμβέργης και 
αύτοκτόνησε

HESS Rudolf Γεννήθηκε τό 1894. Προσχώρησε στό ναζιστικό κόμμα 
τό 1920 Καταδικάστηκε γιά τό χιτλερικό πραξικόπημα τοϋ 1923
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Γραμματέας τοϋ Χίτλερ τό 1925 Τόν Απρίλιο τοϋ 1933 όνομάζεται 
προσωπικός άναπληρωτής τοϋ Φύρερ. Καταδικάστηκε σέ ισόβια άπό τό 

δικαστήριο τής Νυρεμβέργης

HIMMLER Heinrich. Γεννήθηκε τό 1900. Πήρε μέρος στό πραξι
κόπημα τοϋ Χίτλερ τό 1923 Αρχηγός τών SS. Τό  1943 υπουργός 

' Εσωτερικών ' Υπεύθυνος γιά τίς έξοντώσεις στά στρατόπεδα συγκεν- 

τρώσεως Αύτοκτόνησε τό Μάιο τοϋ 1945

HINKEL Hans Γεννήθηκε τό 1901 Σπουδές πολιτικών έπιστημών. 
Μέλος τών έλεύθερων Σωμάτων άπό τό 1920 ώς τό 1923. Προσχώρησε 

στό ναζιστικό κόμμα τό 1921 Από τό 1930 μέλος τής διοικητικής 
έπιτροπής τοϋ Λαϊκού Παρατηρητή Βουλευτής ’ Ο  Ρόζενμπεργκ τόν 

διορίζει γενικό υπεύθυνο τής Λίγκας τοϋ Αγώ να γιά τή Γερμανική 
κουλτούρα στό Βερολίνο καί τήν Πρωσσία ' Αρχηγός τής μεραρχίας SS 

τό 1943 Πέθανε τό 1960

HITLER Adolf. Γεννήθηκε τό 1889 στήν άνω-Αύστρία. Προσπάθη

σε μάταια νά μπει στήν ' Ακαδημία καλών τεχνών τής Βιέννης κι' έγινε 

κοινωνικά άπόβλητος Συμμερίζεται τόν άντισημιτισμό τών έθνικιστικών 

όμάδων πού υπήρχαν στήν Αύστρία πρίν άπό τό 1914. Τό  1913 φεύγει γιά 
τό Μόναχο. Στόν Α ’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατατάσσεται έθελοντής Τό

1919 έρχεται σ' έπαφές μέ τό γερμανικό έργατικό κόμμα (Deutsche 

Arbeiter-Partei) πού τό 1920 θά έξελιχθεΤ στό έργατικό έθνικοσοσιαλι- 

στικό κόμμα (Ν S D.A Ρ ) Τό  1923, διοργανώνει τό πραξικόπημα τοϋ 

Μονάχου μαζι μέ τόν Ludendorff Απέτυχε καί καταδικάστηκε σέ 5 
χρόνια φυλακή Πρόωρη άποφυλάκιση στό τέλος τοϋ 1924 Στό μεταξύ 

έγραφε τό Mein Kampf πού ό πρώτος τόμος του βγήκε τό 1925 καί ό 

δεύτερος τό 1926 ' Από τό 1925 καί μετά άναδιοργανώνει τό έργατικό 

έθνικοσοσιαλιστικό κόμμα Κατόπιν ταυτίζεται μ' αύτό τό κόμμα. Αύτο- 

κτόνησε στίς 30 Απριλίου 1945 στό Βερολίνο

LEY Robert Γεννήθηκε τό 1890 ’ Ηταν έπκρορτισμένος μέ τήν έ- 

πιμάρφωση τών συνδικάτων και υπεύθυνος γιά τή μοναδική όργάνωση 
πού τά συγχώνευοε δλα, τό Μέτωρο Εργασίας Μέθυσος, ήταν διάση

μος γιά τούς συχνά άκατάληπτους λόγους του Στή δίκη τής Νυρεμβέρ
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γης ύποστήριξε τήν άθωότητά του λέγοντας πώς δέν γνώριζε τίποτα γιά 

τίς ναζκπικές θηριωδίες. Αύτοκτόνησε στό κελλί του.

ROEM Ernst' Γεννήθηκε τό 1887. 'Η τα ν άξιωματικός καί πήρε μέρος 

στόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο Έ γ ιν ε  άρχηγός τών S.A. Τό  Δεκέμβριο τοϋ

1933 γίνεται ύπουργός τού Ράϊχ ' Εξοντώθηκε άπό τόν Χίτλερ, στίς 30 
Ιουνίου 1934

ROSENBERG Alfred Γεννήθηκε τό 1893 στή Ρεβάλ ( Εσθονία) άπό 
μιά γερμανική οικογένεια, έγκαταστημένη στίς βαλτικές χώρες. Σπού

δασε άρχπεκτονική στή Ρίγα, σέ μιά άνώτερη τεχνική σχολή. Τό 

1915 έξαπίας τοϋ πολέμου, ή σχολή αύτή μεταφέρθηκε στή Μόσχα.

' Εκεί ό Ρόζενμπεργκ θά ζήσει έπαναστατικά γεγονότα. Τό  1918 φεύγει 
γιά τό Μόναχο. ' Εκεί συνδέεται μέ τόν Ντήτριχ Έκαρτ καί συνεργάζεται 
στήν άντισημιτική του έπιθεώρηση, Auf gut deutsch (Σέ καλά γερμανι

κά). Μέσω τού Ντήτριχ Έκαρτ, σχετίζεται μέ τόν Χίτλερ Μπαίνει στό 

ναζιστικό κόμμα καί συνεργάζεται στή Völkischer Beobachter. Τό
1923 γίνεται άρχισυντάκτης της. Υπήρξε ό θεωρητικός τοϋ ναζισμού. 

Τό 1930, συγκεκριμένα, δημοσιεύει τό έργο του Ό  μύθος τού 20ου αιώ
να. ' Αλλά ή ιδεολογική του έπιρροή ύπήρξε περιορισμένη μέ έξαίρεση ί
σως τήν άντισημπική του προπαγάνδα. Τό 1930, γίνεται βουλευτής ' Ο 

Χίτλερ τόν έπκρορτϊζει μέ τά ιδεολογικά προβλήματα, τό 1934. Στή δίκη 

τής Νυρεμβέργης καταδικάστηκε σέ θάνατο καί άπαγχονίστηκε στίς 16 

Οκτωβρίου 1946.

R UST Bernhard' Γεννήθηκε τό 1883. Τό  Μάρτιο τού 1925 όρίστη- 
κε υπεύθυνος τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος στήν περιοχή τοϋ ’ Αννόβερου 

' Υπουργός θρησκευμάτων στό Κράτος τής Πρωσσίας τό Φεβρουάριο 

τοϋ 1933 καί ύπουργός Παιδείας τοϋ Ράϊχ, τόν Απρίλιο τοϋ 1934 

Πέθανε τό 1944.

SCHIRACH Baldur von: Γεννήθηκε στό Βερολίνο τό 1907 Ό  πα

τέρας του ήταν στήν άρχή άξιωματικός καί κατόπιν έφορος τοϋ 

θεάτρου τής Βαϊμάρης καί τοϋ Βισμπάντεν Πήγαινε άκόμα στό Λύκειο 

δταν έγινε μέλος τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος. Τό  1928, ύπεύθυνος τής 
Ένω σης ναζί φοιτητών Ά π ό  τό 1930 μέχρι τό Ί940, διευθύνει τή
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Χιτλερική Νεολαία.' Από τό 1936 καί μετά, συνεργάζεται στενά μέ τόν 

Γκαίμπελς πάνω στις πολιτιστικές δραστηριότητες τής Χιτλερικής 

Νεολαίας. Τό 1940, άντιπράσωπος τοΰ Γ - Ράϊχ στή Βιέννη. Ποιητής, 
έγραψε τούς στίχους πολλών ναζιστικών τραγουδιών Στή δίκη τής 

Νυρεμβέργης καταδικάστηκε σέ είκοσι χρόνια φυλακή ' Αποφυλακίστη

κε τό 1966. Πέθανε τό 1973

SCH O LZ Robert Γεννήθηκε τό 1902. Τό  1920 σπουδαστής τών κα

λών τεχνών στό Βερολίνο. ' Από τό 1930 μέχρι τό 1933, τεχνοκριτικός 

Υπεύθυνος τής καλλιτεχνικής ύλης τής Völkischer Beobachter τό
1933. Χρέη διευθυντή στίς καλλιτεχνικές έπιθεωρήσεις Die Völkis

che Kunst καί Die Kunst im Dritten Reich. Από τό 1937 γίνεται ένα 
άπό τά διοικητικά στελέχη τών πολιτιστικών ύπηρεσιών τοϋ Ρόζεν

μπεργκ. Συνέχισε τή δραστηριότητά του σάν τεχνοκριτικού Ικττερα άπό 

τό 1945. Βλέπε συγκεκριμένα τό Vom Eros in der Kunst (Türmer Ver

lag, Munich, 1970).

SPEER Albert. Γεννήθηκε στό Μανχάϊμ τό 1907 Σπούδασε άρχιτε- 
κτονική Αγωνιστής τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος άπό τό 1931 Γενικός 

' Επιθεωρητής πολεοδομίας στό Βερολίνο, τό 1937. Τό 1942, ύπουργός 

Παραγωγής καί ’ Εξοπλισμού, μέχρι τό τέλος τοϋ πολέμου ' Ο  μόνος 

κατηγορούμενος στή δίκη τής Νυρεμβέργης πού παραδέχτηκε τήν 
ένοχή του. Καταδικάστηκε σέ είκοσι χρόνια φυλακή.

STRASSER Gregor: Γεννήθηκε τό 1892. Φαρμακοποιός. Πήρε μέ
ρος στό πραξικόπημα τοϋ Χίτλερ τό 1923. ' Εκπρόσωπος τής άριστε- 

ρής πτέρυγας τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος. Ή ρ θ ε  σέ ρήξη μέ τόν Χίτλερ 

καί έξοντώθηκε σύγχρονα μέ τόν Ραίμ, στίς 30 Ιουνίου 1934. Ό  

άδελφός του ‘ Οττο άποκόπηκε άπό τόν Χίτλερ τό 1930 καί ίδρυσε τό 
μαύρο μέτωπο τών έπαναστατικών έθνικοσοσιαλιστών Μετανάστευσε 
τό 1933 καί έζησε στόν Καναδά μέχρι τό 1955, όπότε γύρισε στήν 

' Ομοσπονδιακή Δημοκρατία

STREICHER Julius Γεννήθηκε τό 1885. Τό 1921, ίδρυσε τό να- 

ζιστικό κόμμα στή Νυρεμβέργη. Συμμετείχε στό πραξικόπημα τού 

Χίτλερ τό 1923. ' Από τούς φανατικότερους άντισημίτες, συντάκτης τής
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StUrmer, έφημερίδας ειδικευμένης στόν άνπσημιτισμό. Τό  1933, ό 
Χίτλερ τόν δρισε υπεύθυνο μιάς κεντρικής ’ Επιτροπής γιά τό ' Εβραϊκό 

ζήτημα καί κυβερνήτη τής Φραγκονίας Καταδικάστηκε άπό τό δικαστή
ριο τής Νυρεμβέργης καί έκτελέστηκε τό 1946

WEISS Wilhelm Δημοσιογράφος Γεννήθηκε τό 1892. Προσχώρη
σε στό ναζιστικό κόμμα τό 1927 "Ενας άπό τούς ύπεύθυνους γιά τόν 
τύπο, έπί Γ" Ράϊχ Πρόεδρος τής Ομοσπονδίας γερμανικού τύπου καί 
μέλος τοϋ προεδρικού συμβουλίου τοΰ δημοσιογραφικού ' Επιμελητη

ρίου.

ZIEGLER Adolf' Γεννήθηκε τό 1892 στή Βρέμη. Ζωγράφος. Καλ

λιτεχνικές σπουδές στή Βαϊμάρη καί τό Μόναχο. Μέλος τοϋ ναζιστι- 

κοϋ κόμματος, ύπήρξε ένας άπό τούς ύπεύθυνους τών καλλιτεχνικών 
θεμάτων, άπό τό 1925. Καθηγητική έδρα στήν ' Ακαδημία καλών τεχνών 

τοϋ Μονάχου τό 1933.' Ανέλαβε μεγάλες θέσεις στό ' Επιμελητήριο τής 

Κουλτούρας τοϋ Ράϊχ Διοργανωτής τής έκθεσης τής έκφυλισμένης 

τέχνης τό 1937.

ZIEGLER Hans Severus Γεννήθηκε τό 1893 Τό  1924, ιδρύει τήν 
έβδομαδιαία έπιθεώρηση Der Völkische πού άργότερα πήρε τήν όνο- 
μασία Der Nationalsozialist. Υπεύθυνος τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος 

στή Θουριγγία, άπό τό 1925 μέχρι τό 1931 Τό  1923, γράφει μιά προπα

γανδιστική μπροσούρα πάνω στήν πολιτιστική έργασία σύμφωνα μέ τή 

ναζιστική προοπτική. Θεατρικά πόστα τό 1933 στή Θουριγγία. Μέλος τής 

πολιτιστικής Συγκλήτου, τό 1936. Χωρίς νάναι μουσικός,'τό 1937-1938 
διοργάνωσε τήν έκστρατεία ένάντια στή λεγάμενη έκφυλισμένη μουσική.
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III. KYPKDTEPOI ΣΥΓΓΡΑΦ ΕΙΣ Π Ο Υ  Υ Π Ο ΤΑ Χ ΤΗ Κ Α Ν  ΣΤΗ Ν  ΕΞΟΥΣΙΑ

Τ Ο Υ  Γ ' PA I X. ΕΙΤΕ ΠΡΟ ΣΧΩ ΡΩ Ν ΤΑΣ Σ Τ Ο  ΝΑΖΙΣΜΟ ΕΙΤΕ ΕΧΟ Ν 

Τ Α Σ  ΠΡΟΕΤΟΙΜ ΑΣΕΙ Τ Ο  ΔΡΟΜ Ο Τ Ο Υ  ’ Η Π Ρ Ο ΣΦ ΕΡ Ο Ν ΤΑΣ Τ Ο Υ  ΜΙΑ 

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, Ή  ΑΚΟΜ Α ΔΕΧΟΜ ΕΝΟΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ

ΠΟΙΗΘΟΥΝ Α Π ' Α γΤΟ Ν .

ALVERDES Paul: Γεννήθηκε τό 1897 στό Στρασβούργο. Πατέρας 

άξιωματικός. Παιδικό χρόνια στό Ντύσσελντορφ. Τό  1915 κατατάσσεται 
έθελοντής. Μετά τό γυρισμό του άπό τόν πόλεμο, σπουδάζει νομικά καί 
γερμανική φιλολογία στό Μόναχο. 'Επί Γ ' Ράϊχ διευθύνει μαζί μέ τόν 
Κάρλ Μπέννο φόν Μέχοβ τή λογοτεχνική έπιθεώρηση, Das Innere 
Reich.'  Υστερα άπό τό 1945 συνέχισε τή λογοτεχνική του σταδιοδρομία 

στήν Ομοσπονδιακή Δημοκρατία ιδιαίτερα γράφοντας παιδικά βιβλία.

ANACKER Heinrich' Γεννήθηκε τό 1901 στήν Ελβετία. Σπουδές 
στή Ζυρίχη καί κατόπιν στή Βιέννη. Τό  1924, προσχωρεί στό ναζιστικό 
κόμμα καί μετά γίνεται μέλος τών SA. Τό  1933 έγκαθίσταται στό 

Βερολίνο Τό  1934 παίρνει τό βραβείο Dietrich-Eckart. Θεωρήθηκε α ώ  

ποιητής τής μαύρης στρατιάς. Έγραψ ε τούς στίχους πολυάριθμων 

τραγουδιών γιά τούς SA καί τή Χιτλερική Νεολαία

BARTELS Adolf Γεννήθηκε τό 1862 Μελέτησε φιλοσοφία, φιλολο
γία καί ιστορία τέχνης στή Λειψία καί τό Βερολίνο Από τό 1895 

μέχρι τό θανάτό του, τό 1945, έζησε στή Βαϊμάρη Συνιδρυτής τοϋ 

ήθογραφικοϋ λογοτεχνικού κινήματος τοϋ τέλους τοϋ αιώνα. Θεωρητι
κός μιάς όρισμένης λογοτεχνικής κριτικής μέ ρατσιστική γραμμή. ' Ο  

Χίτλερ τόν θαύμαζε πολύ καί τόν έπισκέφτηκε τό 1926. Έπειδή ό 

Μπάρτελς δέν ήταν έγγεγραμένος στό κόμμα ό Χίτλερ τόν έκανε έπίτιμο 

μέλος στήν 80ή έπέτειο τών γενεθλίων του, προσφέροντάς του τό 

παράσημο πού έπαιρναν συνήθως οί βετεράνοι τοϋ κόμματος* τό χρυσό 

διάσημο.

BARTHEL Ludwig Friedrich. Γεννήθηκε τό 1898 Πήρε μέρος στόν 
Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατόπιν σπούδασε φιλολογία Νεορωμαντι-
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κός, στήν άρχή έγραψε ποιήματα γιά τή φύση καί κατόπιν σύμφωνα μέ τή 

συντηρητική παράδοση διάλεξε γιά θέμα του τόν πόλεμο. Πέθανε τό 

1962.

BARTHEL Max: Γεννήθηκε τό 1893 κοντά στή Δρέσδη. Εργάτης 
σ ' έργοστάσιο. Στήν άρχή άνήκε στό Κίνημα τής νεολαίας. Πήρε μέρος 

στόν Α ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτη ποιητική συλλογή τό 1916. Μέλος 

τής Λίγκας τών σπαρτακιστών τό 1919. Κατόπιν δημοσιογράφος ο ' ένα 
κομμουνιστικό έντυπο τοϋ Μανχάϊμ. Τόν Ιούλιο τοϋ 1920, ό Κάρλ 
Ράντεκ τόν έστειλε σάν γερμανό άπεσταλμένο στό Β ' συνέδριο τής 

κομμουνιστικής Διεθνοϋς. Μ ' αύτή τήν εύκαιρία έκανε ένα μεγάλο 
ταξίδι μέσα στή Σοβιετική Ένω ση. Τό  1923 έρχεται σέ ρήξη μέ τό 

κομμουνιστικό κόμμα καί γίνεται μέλος τοϋ σοσιαλδημοκρατικού κόμμα
τος . Πράγμα πού τό 1933 τόν όδήγησε νά δεχτεί τό ναζισμό καί νά δεχτεί 

νά χρησιμοποιηθεί άπ’ αύτόν. Δημοσιογράφος κάτω άπό τό Γ ' Ράϊχ 

Αναπτύσσει δραστηριότητα στίς ύπηρεσίες προπαγάνδας. Τό  1933 σ' 

ένα αύτοβιογραφικό μυθιστόρημα Das Unsterbliche Volk (ό άθάνα- 
τος λαός) έξηγεϊ πώς άπό κομμουνιστής έργάτης έγινε ένας όπαδός τοϋ 

Χίτλερ. Τυπικό παράδειγμα τής διφορούμενης στάσης τών έργατών- 
ποιητών πού έφτασαν σέ σημείο νά στρατολογηθοϋν άπό τούς ναζί

BAUER Josef Martin Γεννήθηκε τό 1901 Θρησκευτικές σπουδές 
σ' ένα σεμινάριο. Κατόπιν έργάτης καί τό 1927 δημοσιογράφος σ' ένα 

τοπικό έντυπο τής Ά ν ω  Βαυαρίας. Πήρε μέρος στόν Β ' παγκόσμιο 

πόλεμο στό άνατολικό μέτωπο καί αιχμαλωτίστηκε στή Ρωσία Τά 

πετυχημένα μυθιστορήματά του άναφέρονται ο ' αύτή τήν περίοδο τοϋ 
πολέμου ένάντια στή Σοβιετική Ένω ση μ' έναν έντονοάντιμπολίσεβικι- 

κό τόνο. Πέθανε τό 1970.

BAUMANN Hans· Γεννήθηκε τό 1914 Πατέρας στρατιωτικός Από 
πολύ νωρίς, μέλος τής Χιτλερικής Νεολαίας Εκπαιδευτικός Τό  

1934, κλήθηκε ν ' άναλάβει τή διεύθυνση τής Χιτλερικής Νεολαίας, στό 
Βερολίνο. Θεωρείται ούσιαστικά. σάν ό ποιητής τής Χιτλερικής Νεο

λαίας Ύ σ τερα  άπό τό 1945 έγραψε πολυάριθμα τραγούδια γιά τούς 

νέους τής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, πού σημείωσαν τεράστια 

έπιτυχία. Σ ' αύτά τά μεταπολεμικά χρόνια τιμήθηκε μέ πολλά λογοτεχνι
κά βραβεία
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BENN Gottfried: Γεννήθηκε τό 1886. Πατέρας, πάστορας Ανώτε

ρες σπουδές θεολογίας και φιλολογίας προτού στραφεί πρός τήν 
' Ιατρική. Κατά τόν Α ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στρατιωτικός γιατρός Ύ σ τ ε 
ρα άπό τό 1918 άνοίγει ένα γραφείο στό Βερολίνο. Στήν άρχή έξπρεσ- 

σιονιστής καί κατόπιν τείνει δλο καί περισσότερο πρός μιά μορφή 
μηδενισμού καί αισθητισμού. Σχετικά μ' αύτό δέχτηκε τήν πολεμική τοϋ 
Κλάους Μάν, μεγαλύτερου γιοΰ τοϋ Τόμας Μάν. Κατόπιν άντιμετώπισε 

δυσκολίες μέ τούς ναζί, πού τόν θεώρησαν σάν έκπρόσωπο μιάς 
έκφυλισμένης τέχνης Ξαναγυρίζει στό στρατό σάν στρατιωτικός για

τρός ' Από τό 1936 μέχρι τό 1948 δέν δημοσιεύει τίποτα άλλο έκτός άπό 

ένα μικρό βιβλίο ποιημάτων μέ έξοδά του Ξαναρχίζει νά δημοσιεύει υ

στέρα άπό τό 1949. Βραβείο Georg-Bllchner τό 1951 Πέθανε τό 1956

BERTRAM  Emst Γεννήθηκε τό 1884 Σπούδασε φιλολογία καί ιστορία 

τέχνης ' Από τό 1922 καθηγητής γερμανικής φιλολογίας, στό Πανεπι

στήμιο τής Κολωνίας Τό  1942, πήρε τό βραβείο Görres καί τό 1944 τό 

λογοτεχνικό βραβείο τής Ρηνανίας Τυπικό παράδειγμα διανοούμενου, 
πού δντας ήδη έθνικκπής πρίν άπό τό 1933 καί προσπαθώντας νά 

συνενώσει τήν κληρονομιά τής έλληνορωμαϊκής άρχαιότητας μέ τή 

γερμανική μυθολογία, κατέληξε έντελώς φυσικά, όπαδός τοϋ ναζισμοϋ 

Παρ' δλα αύτά δέν έγινε μέλος τοϋ κόμματος Τό  1946 άποκλείστηκε 
άπό τό Πανεπιστήμιο Πέθανε τό 1963

BEUM ELBURG Werner Γεννήθηκε τό 1899 Πατέρας πάστορας Εθε
λοντής τό 1914 Μετά τόν πόλεμο σπουδάζει πολιτικές έπιστήμες 

στήν Κολωνία Τό  1930 έκλέγεται μέλος τής Πρωσσικής Ακαδημίας 

τών τεχνών πού άναδιοργάνωσαν οί ναζι ‘ Εγραψε κυρίως πολεμικά 

ιστορικά μυθιστορήματα Δέχτηκε πολλά λογοτεχνικά βραβεία Πήρε 
μέρος στό Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο Πέθανε τό 1963

BINDING Rudolf G. Γεννήθηκε τό 1867 στή Βασίλεια Ημιτελείς 

σπουδές ιατρικής καί νομικών Παίρνει μέρος στόν Α ' Παγκόσμιο 
Πόλεμο Γνωστός σάν ποιητής πού τόν διακρίνει ό κλασικισμός καί ό 

συντηρητισμός Τόν θαύμαζε πολύ ή άστική νεολαία Τό  1933 σέ μιά 

άνοιχτή έπιστολή του πρός τόν Ρομαίν Ρολλάν, ύποστηρίζει τό ναζιστικό 
καθεστώς Δέν ύπήρξε μέλος τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος άλλά δέχτηκε
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πολλές λογοτεχνικές διακρίσεις έπί Γ ' Ράϊχ. Παρ' δλα αύτά κράτησε μιά 

πολύ έντιμη στάση. Αρνήθηκε κάθε μορφή άντισημιτισμοϋ καί δέν 
δέχτηκε νά ύποστηρίξει τά μέτρα πού πήρε ö Γκαΐμπελς. Πέθανε τό 

1938.

BLCEM Walter Γεννήθηκε τό 1868. Σπούδασε νομικά. 'Ασκησε τό 

δικηγορικό έπάγγελμα. Κατόπιν έγινε θεατρικός σκηνοθέτης στή 
Στουττγάρδη. Πήρε μέρος και στούς δυό Παγκόσμιους Πολέμους σάν 
άξιωματικός. Πέθανε τό 1951. Μέ τά έθνικιστικοϋ περιεχομένου μυθι- 

στορήματά του πού ήταν πολύ δημοφιλή, έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στό Γ ' 

Ράϊχ.

BLUNCK Hans Friedrich: Γεννήθηκε τό 1888 στήν Αλτόνα Σπού
δασε νομικά. Πήρε μέρος στόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο Από τό 

1933 μέχρι τό 1935, διετέλεοε πρόεδρος τοϋ λογοτεχνικού Επιμελη

τηρίου. Τό  1938 πήρε τό βραβείο Γκαΐτε Σάν μυθκποριογράφος τής 
«Βόρειας άναγέννησης», γνώρισε πολύ μεγάλη έπιτυχία. Πέθανε τό 

1961.

BÖHME Herbert: Γεννήθηκε τό 1907 στή Φρανκφούρτη. Σπούδα

σε φιλοσοφία. Τό  1933 άσχολήθηκε μέ τίς πολιτιστικές δραστηριότητες 
τών SA. Συγγραφέας πολλών άνθολσγιών ναζιστικής ποίησης Μετά τό 

1945 ά να πτύσσει έντονη δραστηριότητα στούς κύκλους τής άκρας 

δεξιάς ’ Εκπρόσωπος τής λογοτεχνίας τοϋ αίματος και τής γής Πέθανε 

τό 1972

BREHM Bruno. Γεννήθηκε τό 1892. Αξιωματικός στόν Α - Παγκό

σμιο Πόλεμο.' 'Οντας αιχμάλωτος στή Ρωσία, γνωρίζει τόν Dwinger 

Κατόπιν πολέμησε στό Μακεδονικό καί στό Ιταλικό μέτωπο Ύ σ τερα  
άπό τό 1918 σπούδασε ιστορία τής τέχνης στή Βιέννη. Στήν άρχή 

ύπάλληλος έκδοτικοϋ οίκου, καί κατόπιν ζεϊ άπό τήν πέννα του ' Υψηλές 
θέσεις καί διακρίσεις στή Βιέννη ύστερα άπό τήν προσάρτηση τής 
Αύστρίας άπό τούς ναζί Υπασπιστής στό Β" Παγκόσμιο Πόλεμο 

Μυθιστοριογράφος τής Δουνάβειας μοναρχίας Πέθανε τό 1974

BRÖGER Kart Γεννήθηκε τό 1886 στή Νυρεμβέργη Στήν άρχή
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έργάτης κατόπιν δημοσιογράφος σ ' ένα συνδικαλιστικό έντυπο. Παίρνει 

μέρος στόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο Κατόπιν, μέλος τοϋ σοσιαλδημοκρα
τικού κόμματος Τό  1933, φυλακίστηκε γιά λίγους μήνες άπό τούς ναζί. 
Τά χρόνια πού άκολούθησαν προσχώρησε στούς ναζί άπό ύποτακτικότη- 

τα Διάσημος σάν έργάτης-ποιητής Παράδειγμα συγγενικό μέ τοϋ Max 

Barthel. Τά  ποιήματα πού έγραψε κατά τή διάρκεια τοϋ Α ' Παγκόσμιου 

Πολέμου, τά ιδιοποιήθηκαν καί τά χρησιμοποίησαν οί ναζί. Πέθανε τό
1944

BRONNEN Arnolt Γ εννήθηκε τό 1895 στή Βιέννη Στρατιώτης στόν Α ' 

Παγκόσμιο Πόλεμο ' Από τό 1922 προσπαθεί νά ζήσει άπό τήν πέννα 

του Φίλος τοϋ Μπρέχτ Τό  1933, έργάζεται στή ραδιοφωνία Επιστρα

τεύτηκε στό Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε μπαίνει σ' ένα άντιστασιακό 
δίχτυο στήν Αύστρία. Φυλακίστηκε λίγο πριν άπό τό τέλος τοϋ πολέμου 
σάν ένοχος έσχάτης προδοσίας. Τό  1945 δήμαρχος τοϋ Goisern (άνω- 

Αύστρία) Κατόπιν δημοσιογράφος στό Λίντς Τό  1955 έγκαθίσταται στό 

Ανατολικό Βερολίνο Πέθανε τό 1959. Ένδιαφέρουσά περίπτωση γιά 
τό πέρασμά του άπό ένα άντικομφορμιστικό αισθητισμό τοϋ 1919 στό 

ναζιστικό «πραξικοπηματισμό» καί στίς στενές σχέσεις μέ τόν Γκαϊμ- 
πελς, στό πρόσωπο τοϋ όποιου φάνηκε νά διέκρινε μιά ειλικρινή 

έπαναστατικότητα καί μιά μεγάλη άγάπη γιά τή λογοτεχνία Πρέπει άκόμα 

νά διευκρινίσουμε πώς αύτή ή προσκόλλησή του στό ναζισμό, φαίνεται 

άκόμα πιό περίεργη, τή στιγμή πού ό Bronnen δέν ήταν ένας καθαρός 

«"Αριος»

B URTE Hermann Γ εννήθηκε τό 1879 Σπουδάζει έφαρμοσμένες τέ
χνες στήν Καρλσρούη. Καθηγητής ζωγραφικής, ζωγράφος καί συγγρα

φέας Πολλές τιμητικές διακρίσεις έπί Γ ' Ράϊχ. Μυθιστοριογράφος έθνι- 
κιστής κι' άντισημίτης Ηθογραφική ποίηση. Πέθανε τό 1960

CAROSSA Hans: Γεννήθηκε τό 1878 Σπουδές ιατρικής. Εργάζεται 
ται σάν ιατρός άπό τό 1903 μέχρι τό 1929 Κατόπιν ζεϊ άπό τήν πέννα 

του Πολλά λογοτεχνικά βραβεία Τό  έργο του χαρακτηρίζεται άπό ένα 

ουμανιστικό πνεύμα Έ τ σ ι ό Carossa μέ τήν προσκόλλησή του στό 
ναζισμό καθησύχαζε τή συνείδηση τής γερμανικής «ούμανιστικής» 
μπουρζουαζίας Πέθανε τό 1956
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CLAUDIUS Hermann: Γεννήθηκε τό 1878. Από τό 1904 μέχρι τό

1934, δάσκαλος. Συμπαθούσε τούς σοσιαλδημοκράτες Ποιήματα καί 
διηγήματα πού άναφέρονται σ ' ένα συγκεκριμένο κόσμο. Μέ τόν τρόπο 
του έργάτης ποιητής. Στρατολογήθηκε άπό τούς ναζί Σ ' ένα διάσημο 

ποίημά του τραγούδησε τή δόξα τοϋ Φύρερ.

DINTER Arthur: Γεννήθηκε τό 1876 (τή ν  Αλσατία Σπουδές φυ
σικών έπιστημών καί φιλοσοφίας Στήν άρχή καθηγητής λυκείου καί 

κατόπιν σκηνοθέτης στό θέατρο Σίλλερ στό Βερολίνο.. Διάσημος γιά τό 

ρομαντικό άντισημιτικό του έργο Die Sünde wider das Blut (Τό  άμάρ- 
τημα ένάντια στό αίμα, 1917) πού τό 1934 έφτασε τά 250.000 άντίτυπα.

Ιδρυτής μιάς λαϊκής γερμανικής ‘ Εκκλησίας, πού άπαγορεύτηκε τό

1937. Πέθανε τό 1948.

DW INGER Edwin Erich Γεννήθηκε τό 1898 στό Κίελο Πατέρας 
άξιωματικός τοϋ ναυτικού. Μητέρα Ρωσίδα Τό  1914 κατατάσσεται στό 

στρατό σάν έθελοντής. Αιχμαλωτίζεται στή Ρωσία καί στέλνεται στή 

Σιβηρία. Δραπετεύει καί πολεμάει μαζί μέ τούς λευκούς ' Επιστροφή 

στή Γ ερμανία τό 1920. ' Ανήκει στό στρατόπεδο τών έθνικοσοσιαλιστών. 

Στρατευμένος άντικομμουνιστής. Τό  1935 παίρνει τό περίφημο βραβείο 
Ντήτριχ 'Εκαρτ Πολεμά στήν Ισπανία στό πλευρό τών φρανκιστών 

Έγραψ ε κυρίως πολεμικά μυθιστορήματα πού τά διέκρινε ένα άντιμ- 

πολσεβικικό καί ρατσιστικό πνεύμα

ERNST Paul: Γεννήθηκε τό 1866 Ανώτερες σπουδές. Ονομάσθηκε 

διδάκτορας τών πολιτικών έπιστημών άπό τό Πανεπιστήμιο τής Βέρνης 
Μέλος τού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος ' Αλλά τό 1900 άπομακρύνε- 

ται άπό τήν πολιτική. Τότε άρχΐζει νά ζεί άπό τήν πέννα του Τό  1925 

άποτραβιέται στά κτήματά του. ' Από τά κοινωνικά δράματα περνάει στό 
ρατσιστικό έθνικισμό Οι ναζί, μέ τούς όποιους άλλωστε συμφωνούσε, 

τόν έκτιμοϋσαν πολύ Πέθανε τόν Μάιο τοϋ 1933

FECH TER  Paul· Γεννήθηκε τό 1880 Σπουδές άρχιτεκτονικής και 
φιλολογίας Δημοσιογραφία άπό τό 1933 ώς τό 1940, συνεκδότης και 

θεατρικός κριτικός τού έβδομαδιαίου περιοδικού Deutsche Zukunft καί 
συνεργάτης τής έπιθεώρησης Deutsche Rundschau άπό τό 1933 ώς
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τό 1942. Έγραψ ε σημαντικά έργα ιστορίας τής λογοτεχνίας Πέθανε τό 

1958.

FRENSSEN Gustav: Γεννήθηκε τό 1863. Σπουδές θεολογίας. Πά

στορας άπό τό 1890 ώς τό 1902. "Υστερα άπό τήν έπιτυχία τοϋ 
μυθιστορήματός του Jörn Uhl, ζεϊ άπό τήν πέννα του. ' Αντισημίτης καί 

έθνικιστής, πέρα σε άπό τόν προτεσταντισμό σέ μιά άόριστη γερμανική 

θρησκεία. Τιμήθηκε πολύ άπό τό Γ ’ Ράϊχ. Πέθανε τό 1945

G M EUN  Otto, γεννήθηκε τό 1886. Σπουδές μαθηματικών καί φυσι
κών έπκττημών Τό  1914 άπαλλάχτηκε άπό τό στρατό γιά λόγους 

ύγείας. Έ γ ιν ε  καθηγητής λυκείου ' Αρχίζει νά γράφει στήν ήλικϊα τών 

σαράντα χρόνων Δέν άνέπτυξε. ένρργητική πολιτική δραστηριότητα 

άλλά τόν διέκρινε ό συντηρητισμός Έγραψ ε ιστορικά μυθιστορήματα 
δπου έξυμνοϋσε τίς μεγάλες άντιδραστικές προσωπικότητες Πέθανε 

τό 1953.

GRIESE Friedrich. Γεννήθηκε τό 1890. Δάσκαλος. Πήρε μέρος στόν Α ' 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατόπιν έζησε στήν έξοχή. ' Επηρεασμένος άπό 

τόν Κνοϋτ Χάμσουν. ' Εξύμνησε τόν άγροτικό κόσμο καί τίς δυνάμεις 

τής φύσης Χωρίς νά έγγραφε! στό ναζιστικό κόμμα, δέχτηκε τις 
τιμητικές διακρίσεις πού τοϋ έπιδαψίλευσε τό Γ ' Ράϊχ Θεωρήθηκε σάν 

ένας χαρακτηριστικός έκπρόσωπος τής λογοτεχνίας τού αίματος καί τής 
γής. ’ Από τό 1945 ώς τό 1946 έμεινε στή φυλακή. Μετά τήν άποφυλάκι- 

σή του έγκαταστάθηκε στό Λύμπεκ και δημοσίευσε κΓ άλλα βιβλία. Πέ

θανε τό 1975.

GRIMM Hans: Γεννήθηκε τό 1875 στό Βισμπάντεν Πατέρας καθη

γητής Πανεπιστημίου Μετά τό Γυμνάσιο σπούδασε στή Λωζάννη 

και στήν ' Αγγλία “Υστερα έζησε γιά ένα διάστημα στή Βόρεια ' Αφρική 

' Εγκαθίσταται στό Λίππολντσμπεργκ όπου καί μένει μέχρι τό θάνατό του 

τό 1959. Τό  πιό διάσημο μυθιστόρημά του είναι τό Volk ohne Raum 

(Λαός δίχως χώρο, 1926). ' Εκπρόσωπος μιάς άποικιοκρατικής ιμπεριαλι

στικής λογοτεχνίας. Υστερα άπό τόν πόλεμο έγινε ένας ύπερασπιστής 

τής μνήμης τοϋ Χιτλερ, καί συγκέντρωσε γύρω του όλες τις έντονα 
άντιδραστικές δυνάμεις
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JO H S T Hanns. Γεννήθηκε τό 1890 κοντά στή Δρέσδη Πατέρας 

έκπαιδευτικός. Ποικίλες άνώτερες σπουδές. Τελικά έγινε ήθοποιός. 

Κατατάχτηκε έθελοντικά τό 1914, κατόπιν έγινε ειρηνιστής. Τό  1918 
έγκαθίσταται κοντά ρτό Μόναχο Πέρασε άπό τόν έξπρεσσιονισμό στό 

ναζισμό. Υψηλές θέσεις έπί Γ - Ράϊχ. Τό  1945 κλείστηκε σ ’ ένα 

στρατόπεδο δπου έμεινε γιά τρία χρόνια Τοϋ άπαγορεύτηκε, έπίσης, νά 
δημοσιεύσει κείμενα του, έπί δέκα χρόνια Από τό 1955, δημοσίευσε 
ένα μυθιστόρημα

JÜ N G ER  Ernst' Γ εννήθηκε τό 1885 στή Χαυδελβέργη Πατέρας φαρ
μακοποιός Εθελοντής τό 1914. Μέχρι τό 1923, έμεινε στό στρατό. 

Κατόπιν διάφορες σπουδές ' Εκδότης έντυπων τής άκρας δεξιάς ' Επί 

Γ ' Ράϊχ άρνήθηκε κάθε έπίσημη θέση. Πήρε μέρος στόν Β ' Παγκόσμιο 

Πόλεμο σάν άξιωματικός. Διώχνεται άπό τό στρατό τό 1944, σάν ύποπτος 

προδοσίας Τό  1945 τοϋ άπαγορεύτηκε νά έκδίδει άλλά ή άπαγόρευση 
πολύ σύντομα άκυρώθηκε

JÜN G ER  Friedrich Georg: Γεννήθηκε τό 1898, άδελφός τοϋ προη

γούμενου. Σπουδές νομικής Συνδέθηκε μέ τά Ιδια έθνικιστικά ρεύ

ματα δπως κΓ ό άδελφός του Τό 1934 τόν ύποτττεύτηκαν γιά ά- 

ντιστασιακό Σέ όλη τή διάρκεια τοϋ Γ ' Ράϊχ τόν έπιτηροϋσε ή Γκε- 
στάπο Βασικά ποιητής. Πέθανε τό 1977

KOLBENHEYER Erwin Guido Γεννήθηκε τό 1878 στή Βουδαπέστη, 
στη Παιέρας άρχιτέκτονας Σπουδές στή Βιέννη Τό 1905 διδάκτωρ 

φιλοσοφίας Κατά τόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο διοικητής σ ' ένα στρατό

πεδο αιχμαλώτων "Ηδη γνωστός άπό τά μυθιστορήματάτου. Ανέπτυξε 
ένα βιολογικό ρατσισμό. Μέλος τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος. Μεγάλες 

τιμές έπί Γ ' Ράϊχ. Τό  1945 τοϋ άπαγορεύτηκε νά δημοσιεύει έπί πέντε 
χρόνια Πέθανε τό 1962

LANGENBECK Curt Γεννήθηκε τό 1906 Ειδικός στήν υφαντουρ
γία Στό διάστημα 1928-1929, διαμονή στήν Αμερική και στή Γαλλία γιά 

έπαγγελματικούς λόγους Αλλά άπό τό 1930 παύει νά έξασκεϊ τό 
έηογγελμά του Κάνει όρισμένες σπουδές και γράφει Επηρεάζεται 

ιδιαίτερα άπό τόν Χάϊντεγγερ Προσαρμόζει τούς κανόνες τοϋ άρχαίου
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δράματος στή ναζιστική δραματουργία Πέθανε τό 1953.

LERSCH Heinrich: Γεννήθηκε τό 1889. Εργάτης Διάσημος έργάτης- 
ποιητής τοΰ Γ ' Ράϊχ. Πάρ- δλα αύτά, άποτελώντας μιά έξαίρεση 

άπό τούς άλλους, κρατήθηκε πάντα μακριά άπό τίς σοσιαλιστικές ιδέες. 

Πέθανε τό 1936

MIEGEL Agnes: Γεννήθηκε τό 1879. Σπούδασε ξένες γλώσσες (γαλ

λικά, άγγλικά, ιταλικά). Από τό 1920 ώς τό 1926, δημοσιογράφος.

' Από τό 1927 άρχίζει νά γράψει. Έγραψ ε κυρίως μπαλλάντες, ήθογρα- 
φική ποίηση καί κατόπιν στράφηκε στήν έθνικιστική καί ναζιστική ποίηση 

' Από τό 1945 ώς τό 1949 τής άπαγορεύτηκε νά δημοσιεύει. Πέθανε τό 
1964.

M ÖLLER Eberhard Wolfgang: Γεννήθηκε τό 1906 στό Βερολίνο. Γιός 
γλύπτη. Φιλολογικές σπουδές. Θεατρική δραστηριότητα. Μέλος 
τών S Α άπό τό 1932 ' Επίσημες θέσεις στόν τομέα τής προπαγάνδας 

κατά τήν περίοδο τοϋ Γ ' Ράϊχ. Πολυάριθμα δράματα ναζιστικοϋ περιεχο

μένου Έ ν α ς  άπό τούς πιό πολυπαιγμένους θεατρικούς συγγραφείς 
κατά τό διάστημα 1933-1945

M ÜNCHHAUSEN Bömes von Γεννήθηκε τό 1874 Σπούδασε νομι
κά καί πολιτικές έπιστήμες Πήρε μέρος στόν Α ’ Παγκόσμιο Πόλε
μο Ανήκει στό ίδιο ρεϋμα μέ τήν Agnes Miegel. Αύτοκτόνησε τό

1945

PON TEN  Josef Γεννήθηκε τό 1883. Αγροτική οικογένεια. Φιλο

λογικές σπουδές Πολλά ταξίδια στό έξωτερικό Τό  1920 έγκοθίσταται 

στό Μόναχο Περνά άπό ένα στύλ πού είναι άόριστα έπηρεασμένο άπό 
τόν έξπρεσσιονισμό σ ' έναν άντικειμενικό ρεαλισμό ' Ενδιαφέρθηκε γιά 
τή γερμανική μόρφωση τών Γ ερμανών τοϋ έξωτερικοϋ Πέθανε τό 1940

SALOM ON Ernst von: Γεννήθηκε τό 1902 στό Κίελο Πατέρας ά- 
ξιωματικός ' Ο  ίδιος πήγε στή σχολή Εύελπίδων 1 Αλλά έγκατέλειψε τή 

στρατιωτική καρριέρα Από τό 1919 συχνάζει στούς άντιδραστικούς 
κύκλους, γίνεται μέλος τών Ελεύθερων Σωμάτων, συμμετέχει στό
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πραξικόπημα τού Κάπ. Ανακατεμένος στή δολοφονία τού Ράτεναου. 
Καταδίκη σέ πέντε χρόνια φυλακή. Κατά τήν περίοδο τού Γ ' Ράϊχ. 

άσχολείται μέ τόν κινηματογράφο, προσπαθώντας νά κρατηθεί σέ 
άπόσταση άπό τούς ναζί καί τό ναζισμό. Τό  1945 φυλακίζεται Έ μ ε ινε  

κλεισμένος σ ' ένα άμερικάνικο στρατόπεδο μέχρι τό 1946 Πέθανε τό

1972

SCHÄFER Wilhelm. Γεννήθηκε τό 1868. Αγροτική οικογένεια Γιά 
έφτά χρόνια δάσκαλος στή Ρηνανία. Κατόπιν στό Βερολίνο δπου 

συνδέεται μέ τόν Richard Dehmel. Τό  1905 ιδρύει μιά έπιθεώρηση 
Δέχτηκε τήν έπίδραση τοϋ νατουραλισμού. Στά χρόνια τοϋ τριάντα 

κράτησε έθνικιστική στάση. Τό  1941, πήρε τό βραβείο Γκαϊτε τής 
Πόλης τής Φρανκφούρτης. Πέθανε τό 1952

SCHAUW ECKER Franz: Γεννήθηκε τό 1890 στό Αμβούργο Σπουδές 

ιστορίας καί λογοτεχνίας. Παίρνει μέρος στόν Α ' Παγκόσμιο Πόλε

μο Γυρίζει σοβαρά τραυματισμένος. Κατόπιν ζεΐ άπό τήν πέννα του στό 
Βερολίνο. Βρίσκεται κοντά στούς έθνικοεπαναστατικούς, ιδιαίτερα κον

τά στόν Ernst JUnger. Φανατικός άντιρεπουμπλικάνος ' Ο  τίτλος ένός 
μυθιστορήματός του, Aufbruch der Nation ( Ή  άνοδος τοϋ έθνους, 

1929) έγινε ένα άπό τά ναζιστικά σλόγκαν

S C H O LT Wilhelm von. Γεννήθηκε τό 1874 στό Βερολίνο Φιλολο

γικές σπουδές, φίλος τού Πάουλ Έ ρ νσ τ Από τό 1914 ώς τό 1922, 

θεατρικός σύμβουλος στή Στουττγάρδη. Συντηρητικός, τραντισισναλι- 
στής, έκπρόσωπος ένός νεοκλασικισμού Συμπαθούσε τούς ναζί Τό  

1953 σάν πρόεδρος τής ' Ομοσπονδίας θεατρικών συνθετών και συγ

γραφέων, έστειλε μιά άνοιχτή έπιστολή στόν πρόεδρο τής ’ Ομοσπον

διακής Δημοκρατίας, γιά νά διαμαρτυρηθεΐ ένάντια στήν εισβολή τών
ι

ξένων συγγραφέων, στά θέατρα καί στούς έκδοτικούς οίκους Πέθανε 

τό 1969

SCHUM ANN Gerhard Γεννήθηκε τό 1911 Φιλολογικές σπουδές 
Μέλος τής " Ενωσης ναζί φοιτητών καί κατόπιν τών S Α. Κατά τήν 

περίοδο τού Γ ' Ράιχ άσχολείται μέ τό θέατρο Πολλά λογοτεχνικά 
βραβεία γιά τά ποιήματα και τά δράματά του Υστερα άπό τόν πόλεμο,
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έκδοτική δραστηριότητα, ό έκδοτικός του οίκος (Hohenstaufen Verlag) 

έκδίδει καί προωθεί όλους τούς συγγραφείς πού έμπνέονται άπό τό 
ναζισμό ή θαυμάζονται άπό τούς ναζί.

SEIDEL Ina. Γεννήθηκε τό 1885 στή Χάλλε. Πατέρας γιατρός "Υστε
ρα άπό μιά σοβαρή άρρώστια, καταπιάστηκε μέ τή συγγραφή Γλυκα
νάλατα γυναικεία μυθιστορήματα, γεμάτα προτεστάντικη εύλάβεια και 

μυστικισμό Ανήκει στό νεορομαντισμό. Μεγάλη διάδοση καί έκτι- 

μηση έπί Γ ' Ράϊχ. Πέθανε τό 1976.

STEHR Hermann Γεννήθηκε τό 1864 στή Σιλεσία Δάσκαλος τοϋ 
χωριού "Υστερα άπό τό 1913 ζεϊ άπό τή συγγραφή Στήν άρχή 
νατουραλιστής, κατόπιν έπηρεάζεται άπό τό μυστικισμό Εκπρόσωπος 
τής περίφημης γερμανικής έσωτερικότητας. Πολύ άγαπητός στή μικρο

αστική τάξη. ’ Ο  Johst τόν χαρακτήρισε σάν τό μεγαλύτερο γερμανό 

συγγραφέα τής έποχής Πέθανε τό 1940

STRAUSS Emil. Γεννήθηκε τό 1866 στό Πφορτσχάϊμ Προτεοτάν- 

τικη οικογένεια. Φιλολογικές σπουδές Στήν άρχή τόν τραβά ό νατουρα

λισμός, στό Βερολίνο κάνει παρέα μέ τούς Dehmel καί Hauptmann Τό 
1892 ταξίδι στή Βραζιλία Γυρίζοντας ζεϊ άπό τό έπάγγελμα τοϋ 
συγγραφέα. Μυθιστοριογράφος τής άγροτικής ζωής. τής ποίησης και 

τής χωριάτικης ύγειας Στό Γ ' Ράϊχ θεωρήθηκε σάν ενα είδος κλασικού 

τής ήθογραφικής λογοτεχνίας μέ ρατσιστικές αποχρώσεις Πέθανε τό 
1960

STRAUSS UND TO R N E Y  Lulu Γεννήθηκε τό 1873 Πατέρας ά- 
ξιωματικός Τό 1916, παντρεύεται τόν έκδότη Eugen Diedenchs (' Ιένα), 

/ιού πεθαίνει τό 1930 Φίλη τής Agnes Miegel καί ίδιο περιεχόμε
νο έργων μ' έκείνη ποίηση τής φύσης, πού έξελίχτηκε μέ φυσικότητα 

σέ ποίηση τοϋ αίματος καί τής γής Πέθανε τό 1956 στήν Ιένα

THIESS Frank Γεννήθηκε τό 1890 Φιλολογικές σπουδές Από τό
1915 ώς τό 1919, δημοσιογράφος Κατόπιν άσχολήθηκε μέ τό θέατρο 

Από τό 1923, συγγραφέας Γράφει μιά ραφιναρισμένη πρόζα Έ π ι Γ 
Ράιχ έζησε έν μέρει στήν Αύστρία καί στήν ’ Ιταλία Τό  1933, τέθηκε στή
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διάθεση τών ναζί ένώ τίποτα δέν προμηνοϋσε κάτι τέτοιο Έσπευσε νά 

προλάβει τίς έπιθυμίες τους. Τό 1941, δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα 
δπου γινόταν μιά καλυμμένη κριτική ένάντια στή ναζιστική δικτατορία, 

πού άπαγορεύτηκε ά μέσος ‘ Υστερα άπό τό 1945 αϋτοπαρουσιάστηκε 

σάν ένας άντιστασιακός, σάν ένας έκπρόσωπος τής έσωτερικής μετα

νάστευσης.

TRENKER Luis. Γεννήθηκε τό 1892 στό Τυρόλο. Σπούδασε άρχι- 

τεκτονική στή Βιέννη. Από τό 1931, δούλεψε στόν κινηματογράφο. 
Συγγραφέας περιπετειωδών μυθιστορημάτων πού διαδραματίζονται στό 

βουνέ, διαποτισμένα μέ άντιδραστικές ιδέες.

VESPER Will: Γεννήθηκε τό 1882. Οικογένεια άγροτική καί προτε- 

στάντικη. Φιλολογικές σπουδές καί κατόπιν έκδοτικός σύμβουλος στό 
Μόναχο Από τό 1911 συγγραφέας. Από τό 1915 ώς τό 1918 

στρατιώτης. Από τό 1923 ώς τό 1943 έκδϊδει τήν έπιθεώρηση Die 

Schöne Literatur (πού τό 1933 μετονομάζεται σέ Die Neue Literatur). 

Τά  θέματά του ήταν έθνικιστικοΟ περιεχομένου μέσα στή γραμμή τής 

γερμανικής μυθολογίας καί τοϋ δηλωμένου άντισημΓπσμρϋ. Πολυάριθ
μα ποιήματα πρός τιμήν τοϋ Χίτλερ. Πέθανε τό 1962.

W AGG ERL Heinrich: Γεννήθηκε τό 1897. Πήρε μέρος στόν Α ' Παγ

κόσμιο Πόλεμο μέ τό βαθμό τοϋ άξιωματικοϋ. Αιχμάλωτος στήν Ιτα

λία μέχρι τό 1920. Κατόπιν άρχίζει νά γράφει. Επηρεασμένος άπό 
τόν Κνούτ Χάμσουν. Δέν άνέπτυξε πολιτική·δραστηριότητα, άλλά τά 

βιβλία του έξυπηρέτησαν τούς ναζί μέ τόν άντιδιανοουμενισμό τους καί 

τήν έξύμνηση τής άγροτικής ζωής.

W EHNER Josef Magnus Γεννήθηκε τό 1891. Στρατιώτης στόν Α" 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τραυματίστηκε στό Βερντέν Πολεμικά μυθιστορή
ματα, σοβινιστικά καί πολεμόχαρα, διαποτισμένα άπό καθολικισμό. Στά 

χρόνια τοϋ πενήντα έγραψε πολυάριθμα «μυστήρια». Πέθανε τό 1973.

WEINHEBER Josef: Γεννήθηκε τό 1892 στή Βιέννη ‘ Εμεινε όρ- 

φανός άπό πολύ μικρός. ‘ Εβγαλε τό γυμνάσιο καί κατόπιν δούλεψε 
σάν ταχυδρομικός ύπάλληλος. Από τό 1932 ζεϊ άπό ιή  συγγραφή.
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Βραβείο Μότσαρτ τό 1935, μέγα βραβείο τής Πόλης τής Βιέννης, τό
1940. Απολιτικός ποιητής, πού τό ταλέντο του δέν είχε άναγνωρκπεί 

καθόλου μέχρι νά τόν κάνουν διάσημο οί ναζί. Πράγμα πού τό άποδέχτη- 
κε Αύτοκτόνησε άπό τίς τύψεις τό 1945

WINNIG August' Γεννήθηκε τό.1878. Μαθήτευσε σάν χτίστης. Συνδι
καλιστής ήγέτης, μέλος τοϋ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Τό  1920 

διώχνεται άπ' αύτό τό κόμμα Συγγραφέας-έργάτης. Χρησιμοποιή- 

θηκε άπό τούς ναζί πού παρουσίασαν τήν πορεία του σάν χαρακτηριστική 

πορεία ένός όρισμένου ρεύματος τής άρκπεράς, τοϋ σοριαλδημοκρατι- 

σμοϋ, πού συμφωνεί μέ τήν πολιτική το υ ς .' Αργότερα στράφηκε πρός τό 

χριστιανισμό Πέθανε τό 1956

ZILLICH Heinrich- Γεννήθηκε τό 1898. Σουδητική καταγωγή. Πατέ
ρας διευθυντής έργοστασίου. Τό  1914 κατατάχτηκε έθελοντής. Κατόπιν 

άκολούθησε άνώτερες σπουδές Λογοτεχνική δραστηριότητα στούς 

Σουδήτες Τό  1936 έγκαθίσταται στό Μόναχο, κατόπιν στό Βερο
λίνο Στρατευμένη λογοτεχνία ύπέρ τοϋ γερμανικού έπεκτατισμοϋ 

Μετά τόν πόλεμο έξακολούθησε ν' άναπτύσσει μιά δημοσιογραφική και 
λογοτεχνική δραστηριότητα μέσα στούς άκροδεξιούς κύκλους τής 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

ZÖBERLEIN Hans: Γεννήθηκε τό 1895 στή Νυρεμβέργη. Πατέρας 
παπουτσής "Εγινε χτίστης Τραυματίστηκε στόν Α ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Κατόπιν ανέπτυξε άνατρεπτική δράση ένάντια στή Δημοκρατία ' Από 

πολύ νωρίς μέλος τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος καί τών S.A. Θανατική 

καταδίκη τό 1948 πού μετατράπηκε σέ ισόβια. Κατόπιν ή ποινή άνεστάλη 

Πέθανε τό 1964 Εκπρόσωπος τής πολεμόχαρης λογοτεχνίας.

IV ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΖΩ ΓΡ ΑΦ Ο Ι" Η Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο ΤΗ ΤΕΣ Π Ο Υ  ΕΠΙ 

Γ ' PA I X ΕΠΑΙΞΑΝ ΚΑΠΟΙΟ Ρ Ο ΛΟ  ΣΤΟ Ν  ΤΟ Μ Ε Α  ΤΩ Ν  ΚΑΛΩΝ Τ Ε 

ΧΝΩΝ

BREKER Arno Γεννήθηκε τό 1900 Παλιός μαθητής τοϋ Γάλλου
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γλύπτη Μαϊγιόλ Πολύ διάσημος γλύπτης τοϋ Γ ' Ράϊχ ' Εκπρόσωπος τής 
μνημειακής τέχνης Περηφανευόταν πάντα γιά τις σχέσεις του μέ τήν 
καλή γαλλική κοινωνία. Δημοσίευσε έναν τόμο μέ άπομνημονεύματα 

όπου άσχολεϊται μέ πολυάριθμες προσωπικότητες τής Γαλλίας

G Ü N TH E R  Hans F.K.: Γεννήθηκε τό 1891 Καθηγητής στήν Ιένα 

τό 1931, στό Βερολίνο τό 1935 καί στό Ορίμπουργκ άπό τό 1941 ώς τό
194& Ειδικός τής άνθρωπολογιας, προπαγανδιστής τοϋ «ιδεώδους τοϋ 

βορρά» και τής «βόρειας φυλής» Ό χ ι  μόνο δημιούργησε ένα καλλιτε

χνικό στύλ, πού νά ταιριάζει σ ’ αύτή τήν περιβόητη φυλή άλλά καί μιά 

θεωρία πάνω στά χρώματα σύμφωνα μ' αύτόν, τό μπλέ καί τώ πράσινο, 
ήταν πνευματικά χρώματα.

KOLBE Georg Γεννήθηκε τώ 1877 Γλύπτης Σπουδές στή Δρέσ

δη, τώ Μόναχο, τώ Παρίσι, τή Ρώμη Πέθανε τώ 1947

SCHEIBE Richard' Γεννήθηκε τό 1879 Από τό 1897 ώς τό 1899 
σπουδές στήν Ακαδημία Καλών Τεχνών τής Δρέσδης καί κατόπιν στό 
Μόναχο Από τό 1925 ώς τό 1933 καθηγητής γλυπτικής στή Φρανκ

φούρτη καί κατόπιν στό Βερολίνο. "Ηδη γνωστός πριν άπό τό 1933 

Πέθανε τό 1964.

SC H ULTZE -  NAUM BURG Paul Γεννήθηκε τό 1869 Αρχιτέκτο
νας, ζωγράφος, τεχνοκριτικός Τό  1930, διευθυντής τής Άνωτάτης 

Σχολής Καλών Τεχνών τής Βαϊμάρης. Τό 1928, δημοσίευσε ένα βιβλίο 
πάνω στήν τέχνη και τή φυλή.

‘ Οπως ό GUnther έτσι κι' αύτός προσπάθησε νά έπιβάλει μιά τέχνη 

πού νά ταιριάζει στή «βόρεια φυλή» ' Ο  Χίτλερ δέν τόν συμπαθούσε 
πολύ Παρ' όλα αύτά άσκηοε μιά τεράστια έπιρροή μέ τά βιβλία του.

THO RAK Josef Γ εννήθηκε τό 1889 Εύνοούμενος γλύπτης τοϋ Χιτλερ

TR O O S T Paul Ludwig Γεννήθηκε τό 1878 Αρχιτέκτονας πού είχε 
κερδίσει τήν έμπιστοσύνη τοϋ Φύρερ πού τοϋ άνέθεσε διάφορα 
έργα πριν άκόμα άπό τό 1933, καί ειδικά τήν έσωτερική διαρρύθμιση τοϋ 

Φαιοϋ Οίκου στό Μόναχο Πέθανε τό 1934
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WILLRICH Wolfgang- Γεννήθηκε τό 1897. Βασικά πορτραιτιστας ζω

γράφος Συνέταξε διάφορες μπροσούρες Σ ' αύτές κήρυσσε πώς 
έπρεπε όπωσδήποτε νά καταπολεμηθείς λεγάμενη έκφυλισμένη τέχνη 

και νά ένθαρρυνθεϊ τό «πνεϋμα τοϋ βορρά». Μαζί μέ τόν Ά ντολφ  

Ζήγκλερ ύπήρξε ένας άπό τούς κυριότερους διοργανωτές τής έκθεσης 
«έκφυλισμένης τέχνης» τό 1937 Είχε τήν εύνοια τοϋ Βάλτερ Νταρρέ, 

πού τόν κάλεσε στό Βερολίνο γιά νά προβάλει καλλιτεχνικά τίς θεωρίες 

του γιά τό αίμα και τή γή.

V. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦ ΕΙΣ Π Ο Υ  ΕΚΠ Ρ Ο ΣΩ Π Ο ΥΝ  Α Υ ΤΟ  Π Ο Υ  ΚΟΙ

Ν ΟΣ Ο Ν Ο Μ Α ΣΤΗ Κ Ε Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Μ ΕΤΑ Ν Α ΣΤΕΥΣΗ

BERGENGRUEN Werner Γεννήθηκε τό 1892 στή Ρίγα Πατέρας 
γιατρός Πήρε μέρος στόν Α - Παγκόσμιο Πόλεμο Πολέμησε στις 

βαλτικές χώρες ' Ασχολήθηκε μέ τή δημοσιογραφία καί μέ τή μετάφρα

ση Ρώσων κλασικών Από τό 1926 ώς τό 1927 έζησε στό Βερολίνο 

Μεταστράφηκε στόν καθολικισμό τό 1936 Ποιήματα, μυθιστορήματα, 
ταξιδιωτικά χρονικά, διηγήματα καί βιβλία γιά παιδιά Τ  ό μυθιστόρημά του. 
Der Grosstyran und das Gericht. ( Ό  τύραννος καί τό δικαστήριο, 

1935) Θεωρήθηκε σάν ένα άντκρασιστικό έργο.

KLEPPER Jochen Γεννήθηκε τό 1903 Πατέρας πάστορας Σπου
δές Θεολογίας ' Εγραψε ιστορικά μυθιστορήματα χριστιανικού περιε

χομένου Συγγεκριμένα τό Der Vater ( Ό  πατέρας) πού τό έγραψε τό 

1937 κΓ δπου μέσα άπό τήν προσωπογραφία τοϋ βασιλιά τής Πρωσσίας 

Φρειδερίκου-Γουλιέλμου Α ' , μελετά τό πρόβλημα τής γήινης τάξης σάν 

μιά άντανάκλαση τής Θείας τάξης Τό 1942, άποφάσισε ν ' αύτοκτο- 
νήσει μαζι μέ τήν έβραϊκής καταγωγής γυναίκα του και τήν κόρη του γιά 

ν' άποφύγει τό στρατόπεδο συγκεντρώσεως

LEHM ANN Wilhelm Γεννήθηκε τό 1882 στή Βενεζουέλα Πατέρας 

έμπορευόμενος. Σπουδές ξένων γλωσσών Καθηγητής λυκείου Μυ
θιστορήματα διηγήματα καί ποιήματα Γνωστός κυρίως γιά τά ποιήμα- 

τά του που συχνά είχαν γιά θέμα τους τή φύση Τ  ό 1935, δημοσίευσε μιά
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συλλογή μέ τόν τίτλο Antwort des Schweigens ( Απάντηση τής 

σιωπής) Πέθανε τό 1968

LOERKE Oskar Γεννήθηκε τό 1884. Αγροτική οικογένεια. Φιλο

λογικές σπουδές. Εκδοτική καρριέρα Γνωστός σάν ποιητής. Στά 

ποιήματά του είδαν ένα τρόπο διαφυγής άπ' τό Ναζισμό κΓ ένα είδος 

άντίστασης άπέναντι του. 'Αφησε προπάντων ένα πολύ ένδιαφέρον 
ήμερολόγιο, πού κράτησε κατά τή διάρκεια τοϋ Γ ’ Ράϊχ. Πέθανε τό 1941

RECK - M ALLECZEW EN Friedrich Percyval: Γεννήθηκε τό 1884 

στήν Ανατολική Πρωσσία Αριστοκράτης Πατέρας γαιοκτήμονας. 

Διάφορες σπουδές. Πολυάριθμα ταξίδια. Ταξίδεψε καί στό Μεξικό δπου 
πήρε μέρος στήν έπανάσταση Στό Bockelson, μιά ιστορική μελέτη 

πάνω στή συλλογική τρέλλα πού δημοσιεύτηκε τό 1937, πραγματεύεται 
τό φαινόμενο τοϋ έθνικοσοσιαλισμοϋ. Συνελήφθηκε τό 1944 καί πέθανε 

άπό τύφο στό στρατόπεδο συγκεντρώσεως τοϋ Νταχάου τό Φεβρουάριο 

τοϋ 1945.

SCHNEIDER Reinhold: Γεννήθηκε τό 1903. Πατέρας προτεστάντης, 
μητέρα καθολική. Μαθήτευσε τυπογράφος. Πολυάριθμα ταξίδια. Τό
1938, ξαναγυρίζει στήν καθολική πίστη Επί Γ ' Ράϊχ έγραψε άντιστασια- 
κά ποιήματα Τό 1938 δημοσιεύει ένα ιστορικό διήγημα, τό Las Casas vor 

Karl V ( Ό  Λάς Κάζας μπροστά στόν Κάρολο V), πού θά θεωρηθεί σάν 

ένα άντιναζιστικό κείμενο Πέθανε τό 1958.

W IECHERT Ernst Γεννήθηκε τό 1887 στήν Ανατολική Πρωσσία 

Πατέρας δασονόμος. Σπουδές φυσικών έπιστημών καί φιλοσοφίας 
Καθηγητής λυκείου μέχρι τό 1933. Τό 1938 φυλακίζεται γιά δυό μήνες 
στό Μπούχενβαλντ γιά προτροπή σέ άντισταση μέσω τών γραπτών του 

(είχε ύπερασπιστεϊ τόν πάστορα Μάρτιν Νημαϊλλερ) Κατόπιν έζησε 
άποτραβηγμένος, επιτηρούμενος άπό τή Γκεστάπο. Τό  1939 δημοσιεύει 

ένα μυθιστόρημα πού γνώρισε έκπληκτική έπιτυχία, τό Das einfache 
Leben ( Ή  άπλή ζωή): σ' αύτό ή φυγή θεωρήθηκε σάν μιά διαμαρτυρία 
ένάντια στό ναζισμό, στό μέτρο πού προσφέρει τή δυνατότητα νά ζήσει 

κάνεις στή γή, σ ' ένα κόσμο πιό πλούσιο καί πιό άνθρώπινο γιά τό ύτομο 

Πέθανε τό 1950
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VI ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦ ΕΙΣ

BECHER Johannes R Γεννήθηκε τό 1891 Σπούδασε φιλολογία και 

ιατρική στό Βερολίνο, στό Μόναχο καί στήν Ίένα, άλλά γρήγορα 

διέκοψε τις σπουδές τους Στό τέλος τού Α ' Παγκοσμίου Πολέμου, 
προσχώρησε στούς σπαρτακιστές καί κατόπιν στό κομμουνιστικό κόμμα 

Τό  1933 μετανάστευσε (Πράγα, Βιέννη, Γαλλία, Σοβιετική Ενωση) 
Πέρασε δλο τόν πόλεμο στήν Ε Σ  Σ Δ δπου διεύθυνε τήν έπιθεώρηση 
Internationale Literatur Τό  Μάιο τού 1945 έπκττρέφει στή Γερμα

νία ’ Από τό 1950 ώς τό 1953, πρόεδρος στήν ' Ακαδημία τών Τεχνών 

τοϋ ' Ανατολικού Βερολίνου Τό  1954 όνομάζεται ύπουργός Πολιτισμού 
τής Ανατολικής Γερμανίας Πέθανε τό 1958

BENJAMIN Walter Γεννήθηκε τό 1892 Δοκιμιογράφος καί λογο

τεχνικός κριτικός. Μετανάστευσε στή Γαλλία Αύτοκτόνησε τό 1940.

BRECHT Bert Γεννήθηκε τό 1898 στό Άουγκσμπουργκ Μετα,νά- 

στευσε τό Φεβρουάριο τοϋ 1933 Έ μ ε ινε  στίς χώρες τοϋ Βορρά μέχρι 
τό 1940. Κατόπιν πήγε στίς Η Π Α Τό 1947 ξαναγύρισε στήν Εύρώπη 

Στήν άρχή μένει στήν ' Ελβετία καί κατόπιν έγκαθίσταται οτό ' Ανατολικό 

Βερολίνο. Πέθανε τό 1956

BROCH Hermann Γεννήθηκε τό 1886 στή Βιέννη Πατέρας βιο- 
μήχανος Σπούδασε θετικές έπιστήμες Τό 1909 διευθυντής τοϋ 

πατρικού έργοστασιου καί συγχρόνως σπουδές φιλοσοφικής. Τό 1938 
φυλακίστηκε γιά ένα σύντομο διάστημα άπό τούς ναζί " Υστερα άπ' αύτό 
μεταναστεύει στήν ' Αγγλία καί κατόπιν στίς Η Π Α δπου καί πεθαίνει τό 

1951 Υπήρξε ένας άπό τούς μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους τής 

Αύστριας

BRUCKNER Ferdinand Γεννήθηκε τό 1891 στή Βιέννη Άνθρω 

πος τοϋ Θεάτρου, πού στήν άρχή έπηρεάστηκεάπότόνέξπρεσσιονισμό 

Τό 1933 έγκαταλείπει τήν Αύστρία γιά τή Γαλλία καί τό 1936 φεύγει γιά 

τίς Η Π.Α δπου παίρνει και τήν άμερικάνικη ύπηκοότητα Γυρίζει στή 

Γερμανία τό 1951 Πέθανε στό Βερολίνο τό 1958 Έγραψ ε ένα 
αντιναζιστικό δράμα πού γνώρισε έπιτυχια, τό Die Rassen (οι φυλές, 
1933)
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BREDEL Willi Γεννήθηκε τό 1901 στό Αμβούργο Εργάτης Τό
1916 μέλος τών Σοσιαλιστικών Νεολαιών Τό  1917 σπαρτακιστής Τό 
1919 έγγράφεται στό γερμανικό κομμουνιστικό κόμμα Τό  1923, πήρε 

μέρος στήν έργατική έξέγερση τσά ' Αμβούργου καί καταδικάστηκε σέ 

δυό χρόνια φυλακή Τό  1930 καταδικάστηκε πάλι σέ δυό χρόνια φυλακή, 
σάν ένοχος έσχάτης προδοσίας, μέ τά δυσφημηστικά κείμενά του Τό

1932, ταξιδεύει στή Σοβιετική "Ενωση. Τό  1933 κλεΐνεται σ ' ένα 
στρατόπεδο συγκεντρώσεως καί θά δώσει τήν πρώτη αύθεντική μαρτυ

ρία, γιά τά στρατόπεδα, τό Die Prüfung ( Ή  δοκιμασία) Μεταναστεύει 

τό 1934 στή Σοβιετική " ένωση Γ υρίζει στή Γ ερμανία τό 1945 καί έγκα- 

θΐσταται στό ' Ανατολικό Βερολίνο. " Ενας άπό τούς σημαντικότερους 
έκπροσώπους τής έργατικής λογοτεχνίας Πέθανε τό 1964

DÖBLIN Alfred: Γεννήθηκε τό 1878 Σπουδές ιατρικής. Από τό 1911 

ώς τό 1933 γιατρός στό Βερολίνο. Τό  1933 μεταναστεύει. Γυρίζει 

στή Γ ερμανία τό 1945 άφοϋ πέρασε όλόκληρη τήν περίοδο τοϋ πολέμου, 

στίς Η Π.Α. Πέθανε τό 1957.

FEU CH TW AN G ER  Lion. Γεννήθηκε τό 1884 στό Μόναχο Διάφο

ρες φιλολογικές σπουδές. Παίρνει μέρος στόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο 
καί δέχτηκε είρηνιστικές έπιρροές ' Από τότε γίνεται προοδευτικός 
συγγραφέας. Δραματουργός καί πετυχημένος μυθιστοριογράφος ιδιαί
τερα μέ τά ιστορικά του μυθιστορήματα. Φίλος τοϋ Μπρέχτ. Τό 1933, 

μετανάστευση Φυλακίστηκε στή Γ αλλία προτοϋ καταφέρει νά φύγει γιά 
τίς Η.Π.Α., δπου καί πέθανε τό 1958.

FRANK Leonhard. Γεννήθηκε τό 1882. Εργάτης, κατόπιν ζωγρά
φος καί σχεδιαστής. Τό  1914 άρνιέταινά πολεμήσει. Μεταναστεύει στήν 

' Ελβετία τό 1915.' Επιστροφή στή Γ ερμανία τό 1918 δπου παίρνει μέρος 
στά έπαναστατικά γεγονότα. Τό  Τ933 μεταναστεύει στήν Ελβετία 
κατόπιν στή Γ  αλλία καί στίς Η.Π Α Γ υρισμός στήν όμοσπονδιακή 

Δημοκρατία τό 1950. Πεθαίνει στό Μόναχο τό 1961. "Εγραψε πολλά 
μυθιστορήματα μέ ουμανιστικό περιεχόμενο πού διακρίνονται άπό τό 

πνεϋμα τής άριστεράς.

GABO R Andor Γεννήθηκε τό 1884 στήν Ουγγαρία. "Εγραψε στά
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γερμανικά. Στά χρόνια τού τριάντα πήρε μέρος στίς συζητήσεις γιά τήν 
προλεταριακή λογοτεχνία. Μετανάστευσε στή Σοβιετική Ένω ση τό 

1933 ' Επέστρεψε στήν Ουγγαρία τό 1945. Πέθανε στή Βουδαπέστη τό 

1953. Έγραψ ε μιά συλλογή άπό νουβέλλες πάνω στήν καθημερινή ζωή 

έπί Γ - Ράϊχ

HEARTFIELD John: Γενήθηκε τό 1891. Προσχώρησε στό γερμανικό 
κομμουνιστικό κόμμα, μόλις ιδρύθηκε. Συμμετοχή στό ντανταϊσμό. 

Συνεργασία μέ τό Θέατρο τοϋ Πισκάτορ. Μετανάστευση τό1933. ' Επι
στροφή στή Γ ερμανία ( 1 Ανατολικό Βερολίνο) τό 1950 Πέθανε τό 1968. 

Θεωρείται ένας άπ' τούς σημαντικότερους ειδικούς στό φωτομοντάζ.

HEIDEN Konrad: Γεννήθηκε τό 1901 στό Μόναχο Σπούδασε νομικά 

καί οικονομικές έπιστήμες. Ά π ό  τό 1920 άρχίζει νά μελετδ τό ναζι- 
στικό κίνημα καί συναντιέται μέ τούς ήγέτες του. Μεταναστεύει τό 

1933, στή Γ αλλία στήν άρχή καί κατόπιν στίς Η Π.Α δπου καί πέθανε 

τό 1966 Πολλά βιβλία μέ θέμα τό ναζισμό (τό πρώτο δημοσιεύτηκε τό

1932 άπό τίς έκδόσεις Rowohlt).

HERZFELDE Wieland: Γεννήθηκε τό 1896. Αδελφ ός τού John HEART

FIELD καί ίδια πορεία μ' αύτόν Ίδρυσε τίς έκδόσεις Malik πού 
τίς διεύθυνε στή Γερμανία, άπό τό 1917 μέχρι τό 1933. Κατόπιν 

μεταναστεύει Γυρίζει στή Γερμανία ( Ανατολικό Βερολίνο) τό 1948 

Πέθανε τό 1972.

HILLER Kurt: Γ εννήθηκε τό 1885.' Εκπρόσωπος τής άκτιβκττικής πτέρυ

γας τοϋ έξπρεσσιονιστικοϋ κινήματος ' Από τό 1933 -  1934 συνελήφθη 

πολλές φορές άπό τούς ναζί Μεταναστεύει τέλη Σεπτεμβρίου 1934 

' Από τό 1938 ώς τό 1946 μένει στό Λονδίνο ' Επιστροφή στή Γ ερμα

νία ( Ομοσπονδιακή Δημοκρατία) τό 1955 Πέθανε τό 1972

HO RVATH Odön von Γεννήθηκε τό 1901 στό Φιοΰμε Γερμανό

φωνος Αύστροοϋγγρος Πέρα σε τή νεότητά του στό Βελιγράδι καί τή 

Βουδαπέστη Φιλολογικές σπουδές Θεατρική δραστηριότητα Έγραψ ε 
πολλά Θεατρικά έργα (Βραβείο Κλάϊστ τό 1931) Εγκαταλείπει τή 

Γερμανία τό 1933 Πέθανε σέ δυστύχημα στό Παρίσι τό 1938
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KANTOROW ICZ Alfred· Γ εννήθηκε τό 1899 στό Βερολίνο Πήρε μέ
ρος στόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο Σπούδασε νομικά καί φιλολογία 
Διδάκτορας τοϋ δικαίου τό 1923 Δημοσιογράφε! Τό 1931 προσχωρεί στό 

γερμανικό κομμουνιστικό κόμμα Από τό 1933 ώς τό 1941 έξόριστος 

στή Γαλλία δπου προσπαθεί νά διοργανώσει τούς έμιγκρέδες συγγρα
φείς. Πήρε μέρος στόν ‘ Ισπανικό ' Εμφύλιο σάν άξιωματικός τής 8ης 
διεθνούς ταξιαρχίας Τό 1941 μεταναστεύει στίς Η.Π.Α Γυρίζει στό 

' Ανατολικό Βερολίνο τό 1946 όπου άνέλαβε τά άρχεϊα Χάϊνριχ Μάν. Τ  ό 

1957 έγκαταλείπει τήν ' Ανατολική Γ ερμανία γιά τό Δυτικό Βερολίνο, καί 

κατόπιν γιά τό Αμβούργο Συγγραφέας πολλών έργων μέ θέμα τό 
πρόβλημα τής άντιναζιστικής μετανάστευσης. Άνάμεσά τους κΓ ένα 

βιβλίο άπομνημονευμάτων

KRACAUER Siegfried’ Γεννήθηκε τό 1889 Σπούδασε ιστορία τέχνης, 
κοινωνιολογία καί άρχιτεκτονική. ' Από τό 1920 άσχολείται μέ τή δη

μοσιογραφία Μεταναστεύει τό 1933 στή Γαλλία καί κατόπιν στίς 

Η.Π.Α όπου καί πέθανε τό 1966 Ειδικός τοϋ κινηματογράφου άλλά 
προπάντων δοκιμιογράφος ' Εγραψε έπίσης καί μυθιστορήματα

LAN GHO FF Wolfgang’ Γ εννήθηκε τό 1901 στό Βερολίνο Στήν άρχή 

ναυτικός καί κατόπιν ήθοποιός Τό  1933 κλείστηκε γιά δεκατρείς 

μήνες σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως Έγραψ ε σχετικά μιά πολύ 

σπουδαία μαρτυρία τό Die Moorsoldaten (Στρατιώτες τού βάλτου, 1935) 
Τό 1934, φυγή στήν Ελβετία Αγωνίζεται μέσα στούς κύκλους τών 

έμιγκρέδων καί συγχρόνως άναπτύσσει θεατρική δραστηριότητα στή 

Ζυρίχη. Γ υρισμός στή Γ ερμανία (' Ανατολικό Βερολίνο) τό 1946. Πέθανε 

τό 1966

LUDW IG Emil: Γεννήθηκε τό 1881 στό Μπρεσλάου. Εβραϊκής κατα

γωγής, τό 1902 μεταστρέφεται στό χριστιανισμό. Από τό 1906 ζεί 

άπό τήν πέννα του. Έγραψ ε μ' έπιτυχία μυθιστορήματα κάί ιστορικές 

βιογραφίες. Ασχολήθηκε μέ τή δημοσιογραφία Πήρε τήν έλβετική 

ύπηκοότητα τό 1932. Τ  ό 1933, στή Γ ερμανία καίγονται τά βιβλία του. Τό 
1940 μεταναστεύει στίς Η.Π.Α Γυρίζει στήν ' Ελβετία τό 1945 δπου καί 
πεθαίνει τό 1948
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MANN Heinrich Γεννήθηκε τό 1871 στό Λύμπεκ. Στήν άρχή Επη

ρεάστηκε άπό τόν έθνικισμό. Κατόπιν μελέτησε κΓ Εντυπωσιάστηκε 

άπό τή Γαλλική ' Επανάσταση τοϋ 1789. Μέσα άπό τά μυθιστορήματα καί 
τά άρθρα του κάνει μιά έντονη κριτική ένάντια στό γουλιελμικό ιμπεριαλι
σμό Τό  1933 μεταναστεύει στή Γ αλλία καί τό 1940 φεύγει γιά τίς Η Π. Α 

Τό  1938 ύπήρξε πρόεδρος τής Επιτροπής γιά ένα Γερμανικό Λαϊκό 

Μέτωπο, στό Παρίσι. Νιώθει δλο καί μεγαλύτερη συμπάθεια γιά τή 
Σοβιετική ~ Ενωση. Πεθαίνει τό 1950 στή Σάντα Μόνικα (ΚαλκρόρΥια) ένώ 

έτοιμαζόταν νά φύγει γιά νά έγκατασταθεϊ στό ' Ανατολικό Βερολίνο.

MANN Thomas Γεννήθηκε τό 1875 στό Λύμπεκ. Μέχρι τά- 1920 

δέχτηκε έντονες έθνικιστικές έπιρροές Τή  στιγμή τοϋ Α ' Παγκοσμίου 

Πολέμου μαλλώνει μέ τόν άδελφό του πάνω σ' αύτό τό θέμα Κατόπιν 

στρέφεται έξελικτικά πρός τίς δημοκρατικές ιδέες. Βραβείο Νόμπελ 
λογοτεχνίας τό 1929 Τό  1933 άποφασίζει νά μήν ξαναγυρίσει στή 
Γ ερμανία ύστερα άπό ένα ταξίδι πού έκανε στήν ' Ελβετία γιά νά δώσει 

μιά διάλεξη. Μεταναστεύει στίς Η.Π.Α. τό 1938. Παίρνει τήν άμερικανική 

υπηκοότητα ' Οριστική έπιστροφή στήν Εύρώπη τό 1952, ύστερα άπότό 
δυνάμωμα τοϋ Μακκαρθισμοϋ στίς Η.Π Α Πεθαίνει κοντά στή Ζυρίχη τό 

1955

MANN Klaus. Γεννήθηκε τό 1906 στό Μόναχο. Πρωτότοκος γιός 
τοϋ Τόμας Μάν. Στήν άρχή άσχολήθηκε μέ τό Θέατρο. Γράφει έπίσης 

νουβέλλες καί μυθιστορήματα. Τό  1938 μεταναστεύει καί δημοσιογρά

φε! ένάντια στό ναζισμό. Τό 1936 πηγαίνει στίς Η.Π.Α. δπου παίρνει τήν 

άμερικανική ύπηκοότητα τό 1949 Γυρίζει στή Γερμανία σάν πολεμικός 

άνταποκριτής έχοντας καταταγεϊ στόν άμερικανικό στρατό. Αύτοκτονεϊ 

στίς Κάννες τό 1949

M ARCHW ITZA Hans' Γεννήθηκε τό 1890 στή Σιλεσία. Εργάτης.

Επαναστατική ιδεολογία. Συμμετέχει σ ’ δλα τά μεγάλα γεγονότα. Τό  

1924, άνεργος Δημοσιογράφε! στά κομμουνιστικά έντυπα. Κατόπιν 

γράφει μέ ύλικό τίς έμπειρίες του σάν έργάτη. Τό  1933 μεταναστεύει. 
Πολέμησε στόν Ισπανικό Εμφύλιο σάν άξιωματικός στίς διεθνείς 

ταξιαρχίες Τό  1941 φεύγει γιά τίς Η.Π Α. Έπιστροφή στή Γερμανία 

( ’ Ανατολικό Βερολίνο) τό 1946 Πέθανε στό Πότσδαμ τό 1965. Σάν τόν
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Willi Bredel άνήκει κι' αυτός στό ρεϋμα τών συγγραφέων-έργατών τοϋ 
μεσοπολέμου

M ÜNZENBERG Willi1 Γεννήθηκε τό 1889 στήν Ερφούρτη. Εργά

της σέ έργοστάσιο ύποδηματοποΑας 'Ερχεται σ ' έπαφή μέ τούς 

Ρώσους έπαναστάτες. Κατά τόν Α" Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκεται στήν 
Ελβετία Τό  1920 γίνεται μέλος τοϋ γερμανικού κομμουνιστικού 

κόμματος. Υψηλές θέσεις μέσα στίς κομμουνιστικές όργανώσεις. Τό

1924 έπεξεργάζεται τό σχέδιο ένός συνεταιρισμού τύπου τής άκρας 
άριστεράς. Τόν ίδιο χρόνο έκλέγεται βουλευτής Τό  1933 μεταναστεύει 
στήν ' Ελβετία καί κατόπιν στή Γ αλλία. ' Εξακολουθεί τήν έκδοτική του 

δραστηριότητα (έφημερϊδες, άντκρασιστικά βιβλία) Ύ σ τερα  άπό τίς 

μεγάλες δίκες τής Ρωσίας άπομακρύνεται άπό τό γερμανικό κομμουνι
στικό κόμμα. Διώχνεται άπ' αύτό τό 1937 Πολύ έχθρικός άπέναντί στό 

γερμανο-σοβιετικό σύμφωνο Βρέθηκε νεκρός στή Γκρενόμπλ τό 1940.

Ν Ο ΤΗ  Erns Erich: (ψευδώνυμο τού Paul Krantz) Γεννήθηκε τό 1909 
στό Βερολίνο Διάφορες άνώτερες σπουδές καί κατόπιν δημοσιο

γράφος. Τό  1933 μεταναστεύει στή Γαλλία δπου συνεργάστηκε σέ 

πολλές έκδόσεις. Τό  1941 πηγαίνει στίς Η.Π.Α. Επιστρέφει στήν 
Εύρώπη τό 1963. Έ χ ε ι γράψει μυθιστορήματα καί δοκίμια.

O LDEN  Balder' Γεννήθηκε τό 1882 οτό Τσβϊκαου Δημοσιογράφος 
Πολλά ταξίδια. Βρισκόταν στήν Ανατολική Αφρική δταν ξέσπασε 

ό Α ' Παγκόσμιος Πόλεμος δπου καί φυλακίστηκε άπό τούς Ά γγλου ς. 

Επιστροφή στή Γερμανία τό 1920. Πολυάριθμα μυθιστορήματα πού 
έγιναν έπιτυχίες Τό  1933 μεταναστεύει. Από τό 1940 βρίσκεται στή 

Νότια Αμερική Πέθανε τό 1949 στό Μοντεβιδέο.

O T TW A L T  Ernst- (ψευδώνυμο τού Ernst Gottwalt Nicolas): Γεννή

θηκε τό 1901 στήν ΠομερανΙα Μέλος τού Γερμανικού κομμουνι
στικού κόμματος. Τό  1932 συνεργάζεται μέ τόν Μπρέχτ στήν ταινία 

Kuhle Wampe. Τό  1933 μεταναστεύει στή Σοβιετική Ένω ση. Πολυά

ριθμες δημοσιεύσεις (δοκίμια καί μυθιστορήματα). Πέθανε τό 1943 σ' 

feva σοβιετικό στρατόπεδο.
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PETERSEN Yan (ψευδώνυμο τού Hans Schwalm). Γεννήθηκε τό 1906 
στό Βερολίνο ' Εργάτης. ' Αρχίζει νά γράψει σάν άνταποκριτής τού κομ

μουνιστικού τύπου Παράνομη δραστηριότητα άηό τό 1933 μέχρι τό 

1935 Κατόπιν μεταναστεύει στήν ' Ελβετία και στήν ' Αγγλία. ' Επιστρο

φή στό 'Ανατολικό Βερολίνο τό 1946 Πέθανε τό 1969: τό βιβλίο του U n 
sere Strasse ( ' Ο  δρόμος μας) είναι τό πρώτο βιβλίο -  ντοκουμέντο κα

θημερινής ζωής κατά τά πρώτα χρόνια τοϋ Γ ' Ράϊχ.

PISCATOR Erwin Γεννήθηκε τό 1893. ξγγράφεται στό γερμανι

κό κομμουνιστικό κόμμα τό 1919 Θεατράνθρωπος Ανέπτυξε ένα 
πολιτικό θέατρο. Μεταναστεύει τό 1934 ' Επιστρέφει άπό τίς Η.Π.Α στή 

Γερμανία (Δυτικό Βερολίνο) τό 1951. Πέθανε τό 1966.

PLIEVIER Theodor (σάν έξόριστος ύπέγραφε Plivier). Γεννήθηκε τό 
1982 στό Βερολίνο Περιπετειώδικη ζωή Ναυτικός. Αναρχικές τάσεις. 

Τό  1929 γνώρισε τήν έπιτυχία μέ τό μυθιστόρημα Des Kaisers Kuli. 
Τό  1933 μεταναστεύει στή Σοβιετική "Ενωση. "Εγραψε ένα μεγά

λο μυθιστόρημα ντοκουμέντο τό Stalingrad (1945). Γυρίζει στή Γερ

μανία τό 1945 μαζί μέ τόν Ερυθρό Στρατό. Τό  1947, έγκαταλείπει τή 
σοβιετική ζώνη κατοχής, γιά τόπο διαμονής τ ή ν ' Ελβετία όπου καί πεθαί

νει τό 1955

RAUSCHNING Hermann. Γεννήθηκε τό 1887 στή δυτική Πρωσσία 

Ανέπτυξε δράση υπέρ τοϋ πανγερμανισμοϋ άπό τό 1918 ώς τό 

1926 Τό 1931 γίνεται μέλος τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος. Πολιτικές 

ύπευθυνότητες στό Ντάντσιχ (Gdansk) Τό 1934, παραιτεϊται. Τό  1936 
μεταναστεύει στήν Πολωνία, κατόπιν στήν ' Ελβετία, Γ αλλια, ' Αγγλία καί 

τελικά στις Η Π.Α Προσπάθησε, στηριγμένος στίς γνώσεις του σχετικά 

μέ τό έσωτερικό τού ναζιστικοϋ κόμματος, vd έπισημάνει τούς κινδύ
νους πού έγκυμονοϋσε Διάσημος γιά τό βιβλίο του Die Revolution des 

Nihilismus ( Ή  έπανάσταση τοϋ μηδενισμού, 1938).

REMARQUE Erich Maria Γεννήθηκε τό 1898. Τό πραγματικό του 
όνομα ήταν Erich Paul Remark Στήν άρχή δημοσιογράφος. Συγγραφέ

ας τού διάσημου φιλειρηνιστικοϋ μυθιστορήματος Ούδέν νεώτερον άπό 
τό δυτικόν μέτωπον Μεταναστέυσε στήν Ελβετία καί κατόπιν στίς
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Η.Π.Α Από τό 1947, άμερικανός πολίτης Πέθανε στό Λοκάρνο τό

1970

RENN Ludwig. Γεννήθηκε τό 1889. Τό  πραγματικό του όνομα ήταν 
Arnold Vieth von Golssenau. Στήν άρχή άκολουθεϊ στρατιωτική καρριέ- 
ρα. Μετά τό 1918 στρέφεται πρός τόν κομμουνισμό. Έγραψ ε δυό μυθι

στορήματα τό Πόλεμος (1928) καί Μετά τόν πόλεμο (1930). Πήρε μέρος 
στόν ' Ισπανικό ' Εμφύλιο σάν άξιωματικός στις Διεθνείς ταξιαρχίες

R O TH  Joseph. Γεννήθηκε τό 1884 στήν Ούκρανία. Εβραϊκής κατα

γωγής Σπουδές στή Βιέννη Από τό 1921 δημοσιογραφεϊ στό Βε
ρολίνο Μυθιστοριογράφος τής αύστροουγγρικής μοναρχίας. Ό  ίδιος 
αύτοχαρακτηριζόταν σάν μοναρχικός Μεταναστεύει στήν Γ αλλία. Ξε

πέφτει στόν άλκοολισμό. Πεθαίνει τό 1939 στό Παρίσι.

SEGHERS Anna. Γεννήθηκε τό 1900 στή Μαγεντία. Σπούδασε ιστο
ρία τέχνης. Διδακτορική διατριβή τό 1924. Τό  1928 προσχωρεί στό 

γερμανικό κομμουνιστικό κόμμα. Συλλαμβάνεται τό 1933 καί μόλις 
άποφυλακίζεται μεταναστεύει στήν άρχή στή Γαλλία καί κατόπιν, τό

1941, στό Μεξικό. ' Επιστρέφει στή Γ ερμανία (' Ανατολικό Βερολίνο) τό 

1947 " Εγραψε πολλά μυθιστορήματα, μερικά μέ θέμα τή μετανάστευση, 

δπως τό Transit (1948), κι' άλλα μέ θέμα τόν άντκρασιστικό άγώνα 
δπως τό Die Toten b le ibe n 'un g: (Οί νεκροί μένουν νέοι, 1949).

TO LLER  Ernst. Γεννήθηκε τό 1893 Κατά τόν Α ' Παγκόσμιο Πόλε
μο γίνεται ειρηνιστής Τό  1919 πήρε μέρος στήν έπανάσταση τής 

Βαυαρίας καί καταδικάστηκε σέ πέντε χρόνια ειρκτή ' Αποφυλακίστηκε 

τό 1924. Ύ σ τερ α  άπό πολλά ταξίδια στήν Εύρώπη μεταναστεύει στίς 

Η.Π.Α τήν έποχή τοΰ ναζισμού. ' Απελπισμένος, αύτοκτόνησε στή Νέα 

' Υόρκη τό Μάϊο τοϋ 1939.

TU C H O LS K Y  Kurt. Γεννήθηκε τό 1890 στό Βερολίνο. Διάσημος γιά 
τά σατιρικά του κείμενα. Μόνιμος συνεργάτης τοϋ έβδομαδιαίου έντυ

που Die Weltbuhne. ' Από τό 1924 έγκαθίσταται στό Παρίσι καί κατόπιν 

τό 1929 μεταναστεύει στήν ' Ελβετία δπου αύτοκτόνησε τό 1935

- 363 -



W ALDEN Herwarth (ψευδώνυμο τοϋ Georg Levin). Γεννήθηκε τό 
1878 στό Βερολίνο, Μουσικές σπουδές ιδιαίτερα στή Φλωρεντία Τό 

1901 παντρεύεται μέ τήν ποιήτρια Else Lasker-SchUler. Αργότερα 
χωρίζουν. Μεγάλη δραστηριότητα στούς έξπρεσσιονιστικούς κύκλους 
γύρω άπό τήν έπιθεώρησή του Der Sturm. Τ  ό 1929, ό Herwarth πού δέν 

είχε καμιά σχέση μέ τήν πολιτική νιώθει τόν κίνδυνο νά πλησιάζει 

'Ερχεται σ' έπαφές μέ τό γερμανικό κομμουνιστικό κόμμα. Τό 1932 
μεταναστεύει στή Σοβιετική '  Ενωση σάν καθηγητής ξένων γλωσσών στό 

Ίνσπτοϋτο τής Μόσχας. Κατόπιν συνεργάζεται στίς έπιθεωρήσεις τών 
έμιγκρέδων. Τό 1941 έξαφανίστηκε στό Σαράτωφ, μάλλον σέ κάποιο 

Σοβιετικό στρατόπεδο

VEINERT Erich. Γεννήθηκε τό 1890 στό Μάγκντεμπουργκ Μαθη- 
τευόμενος σέ έργοστάσιο Καθηγητής σχεδίου άπό τό 1910 μέχρι τό 

1912 Στόν Α" Παγκόσμιο πόλεμο ύπηρέτησε σάν άπλός στρατιώτης. 
Από τό 1921 δημοσιεύει σατιρικά ποιήματα Δουλεύει σάν τραγουδι

στής σέ κέντρα Τό 1929, προσχωρεί στό γερμανικό κομμουνιστικό κόμ

μα. Τό 1933 μεταναστεύει. Πολεμάει στίς διεθνείς ταξιαρχίες στήν 
Ισπανία Τό 1939 κλείνεται σ 1 ένα γαλλικό στρατόπεδο στόν'  Αγιο Κυ

πριανό ( '  Ανατολικά Πυρηναία) Μετά τήν άπελευθέρωσή του μετανα
στεύει στή Σοβιετική Ένω ση. Τό 1943, πρόεδρος τής έπ(τροπής Ελεύ

θερη Γ ερμανία (Freies Deutschland). ’ Επιστρέφει στή Γ ερμανία (A v d -  
τολικό Βερολίνο) τό 1946 Πέθανε τό 1953

W OLF Friedrich' Γεννήθηκε τό 1888 Σπούδασε ιατρική. Στρατιω
τικός γιατρός στόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τό  1918 παίρνει μέρος στά 

έπαναστατικά γεγονότα τής Δρέσδης Γίνεται μέλος τοϋ γερμανικού 

κομμουνιστικού κόμματος τό 1928 Τό 1933 μεταναστεύει Πηγαίνει στή 

Γ αλλία καί κατόπιν στή Σοβιετική '  Ενωση. Συνιδρυτής τής ’ Εππροπής 
Ελεύθερη Γερμανία. Γυρίζει στή Γερμανία ( Ανατολικό Βερολίνο) τό 

1945 Πέθανε τό 1953.

ZWEIG Stefan. Γεννήθηκε τό 1881 στή Βιέννη Οπαδός τής ειρήνης 

άπό τόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο. ' Αλληλογραφία μέ τόν Ρομαίν Ρολλάν 
Τό 1934 άρχίζει νά ζεϊ πότε-πότε στήν Αγγλία. Μεταναστεύει όρι- 

στικά τό 1938 Τό  1940 φεύγει γιά τίς ΗΠΑ καί τό 1941 γιά τή Βραζιλία,
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δπου αύτοκτονεΐ ένα χρόνο άργότερα. Συγγραφέας μιάς σημαντικής 
αυτοβιογραφίας, Die weit von Gestern ( Ό  χθεσινός κόσμος).

ZWEIG Arnold Γεννήθηκε τό 1887. Πρωτοπαρουσιάζεται στή λογο
τεχνία τό 1906. Στήν άρχή έπηρεάζεται άπό τό σιωνισμό καί τήν 
ψυχανάλυση, (άλληλσγραφία μέ τόν Φρόϋντ). Συγγραφέας ένός διάση
μου μυθιστορήματος, Τό ζήτημα τοϋ λοχά Γκρίαα (1921) Μεταναστεύει 
τό 1933 Επιστρέφει στή Γερμανία ( Ανατολικό Βερολίνο) τό 1948 

Πεθαίνει τό 1968

VII. Α Λ ΛΕ Σ Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο ΤΗ ΤΕΣ Π Ο Υ  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Σ Τ Ο  ΒΙΒΛΙΟ.

BALAZS Bela Γ εννήθηκε τό 1884. Ούγγρος Θεωρητικός τοϋ θεάτρου 
καί τοϋ κινηματογράφου, ποιητής καί δραματουργός Πήρε μέρος στήν 
ούγγρική έπανάσταση τών Συμβουλίων τό 1919 Κατόπιν μετανάστευσε 
στή Βιέννη Τό  1926 στό Βερολίνο Τό  1931 μεταναστεύει στή Σοβιετική 

"Ενωση καί γίνεται καθηγητής στή σχολή κινηματογράφου τής Μόσχας 
Επιστροφή στή Βουδαπέστη τό 1946 Πέθανε τό 1949

BREMER Karl Heinz Τό  1931, νεαρός γερμανός τότε πηγαίνει νά 
σπουδάσει στό Πουατιέ Από τό 1932 ώς τό 1933 σπουδές στή 
Σορβόννη όπου άρχίζει νά γράφει μιά διδακτορική διατριβή πάνω στό 

Ναπολέοντα Γ ' καί τό Γαλλικό σοσιαλισμό, διατριβή πού παρουσιάζει 

στήν Καινιξβέργη τό 1934 Ά π ό  τό 1936 ώς τό 1938, λέκτορας στή 

Σορβόννη καί τήν άνώτατη ' Εκόλ Νορμάλ "Εγραψε πολλά άρθρα γιά τή 

Γαλλία καί τή γαλλική λογοτεχνία στίς γερμανικές έπιθεωρήσεις Τό 

1939 έγραψε ένα δοκίμιο πάνω στό γαλλικό έθνικισμό (έκδοση τοϋ 
Πανεπιστημίου τοϋ Κιέλου) Τό  Φεβρουάριο τοϋ 1942 στέλνεται στό 

ρωσικό μέτωπο όπου και πεθαίνει τόν Αϋγουστο Στή ναζιστική έπιθεώ
ρηση Deutschland/Frankreich (No 3, 1943), πού έκδιδόταν στό Παρίσι 

άπό τό γερμανικό ' Ινστιτούτο, ό Μοντερλάν πλέκει τό έγκώμιό του 

Δηλώνει συγκεκριμένα «"Ηρθε (ό Κάρλ Heinz Bremer) νά μέ δεϊ τό 
1937 "Ηταν έντονος, εύθύς, γεμάτος ζωτικότητα Μπορούσε κανείς νά 
διακρίνει έπάνω του τό χωριάτη Σάν λέκτορας στήν ' Ανώτατη ' Εκόλ
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Νορμάλ συνέθετε ένα έργο πάνω στή Δεύτερη Αύτσκρατσρία, και τό 

σύγχρονο σοσιαλισμό. Ή θ ε λ ε  έπίσης νά μεταφράσει δλα ,τά βιβλία μου 

(είχε μεταφράσει τέσσερα) »  ' Ο  Μοντερλάν προσθέτει πώς ό Bremer 
είχε Προσφέρει άνεκτίμητες ύπηρεσίες στό γερμανικό Ινστιτούτο 

«Πιστεύω πώς έλάχιστοι είναι οί γάλλοι συγγραφείς καί διανοούμενοι τοϋ 
Παρισιοϋ, πού δέν τοϋ χρωστάνε μιά μεγάλη ή μικρή έξυπηρέτηση

EWERS Hanns Heinz Γεννήθηκε τό 1871 στό Ντύσσελντορφ Σπού

δασε νομικά Από τό 1897 ζεΐ άπό τήν πέννα του Πολλά ταξίδια 
Έγραψ ε νουβέλλες καί φανταστικά μυθιστορήματα Στήν άρχή τάχε 
καλά μέ τό ναζιστικό κόμμα, άλλά έπεσε σέ δυσμένεια άπό τό 1935 

Πέθανε στό Βερολίνο τό 1943

FALLADA Hans (ψευδώνυμο τοϋ Rudolf Ditzen) Γεννήθηκε τό 1893 

στό Γκράιφσβαλντ Διάφορα Επαγγέλματα καί τέλος δημοσιογραφία 

Τό 1929 δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα μέ έπιτυχία, τό Bauern, Bonzen, 

Bomben  (χωριάτες, βουδιστές καί βόμβες) Επί Γ ' Ράϊχ προσπάθησε νά 

προσαρμοστεί στίς ναζιστικές συνθήκες Δημοσιεύει πολλά μυθιστορή

ματα Ξεπέφτει στόν άλκοολισμό. "Υστερα άπό τόν πόλεμο ό Johannes 
R Becher, προσπάθησε νά τού άποσπάσει μιά ξεκάθαρη καταδίκη τού 

ναζισμού τότε, τό 1947 έγραψε τό μυθιστόρημα, Jeder stirbt fur 
sich allem (Καθένας πεθαίνει μόνο γιά τόν έαυτό του) Πέθανε τό

1947 στό Βερολίνο

GLAESER Ernst Γεννήθηκε τό 1902 Στήν άρχή άσχολήθηκε μέ τό 
θέατρο Συνεργάτης τής έφημερίδας Die Frankfurter Zeitung. Γνω

στός πριν άπό τό 1933, γιά τά έπαναστατικά του μυθιστορήματα, δπως τό 
Frieden ( Ή  ειρήνη, 1930) Μεταναστεύει στήν Ελβετία τό 1935 

Γ υριζει στή Γ ερμανία τό 1939 γιά νά τεθεί στή διάθεση τοϋ Γ ' Ράιχ 

Γίνεται συντάκτης μιάς έφημερίδας τής Βέρμαχτ στή Σικελία Πεθαίνει 
τό 1963 στή Μαγεντια

GRANER Paul Μουσικοσυνθέτης Γεννήθηκε τό 1872 Στά τέλη τοϋ 

αιώνα, διευθυντής όρχήστρας στήν Αγγλία Ά π ό  τό 1910 ως τό 

1914 διευθυντής τοϋ Mozarteum στό Σάλτσμπουργκ ' Από τό 1918 ως 
τό 1925, διδάοκει σύνθεση στό κονσερβατουάρ τής Λειψίας Κατόπιν
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στό Βερολίνο. ' Από τώ 1933 άντιπρόεδρος τού μουσικού έπιμελητηριου 

τοΰ Ράϊχ Έγραψ ε όπερες Πέθανε τό 1944

H UCH  Ricarda' Γεννήθηκε τό 1864. Ποιήματα καί μυθιστορήματα 

σέ νεορωμαντικό στύλ. Έγραψ ε έπισης βιογραφίες καί έργα σχετικά μέ 

τήν ιστορία τής λογοτεχνίας δπως γιά παράδειγμα, πάνω στό γερμανικό 
ρομαντισμό. Πέθανε τό 1947

HUGENBERG Alfred' Γεννήθηκε τό 1865. Ανώτερος κρατικός λει
τουργός μέχρι τό 1907 Κατόπιν γίνεται έπιχειρηματίας Συγχρόνως 

άσχολείται μέ τήν πολιτική Υπεύθυνος τοϋ έθνικογερμανικοϋ κόμ

ματος (D V.N.P) ' Υπουργός Οικονομίας στήν πρώτη κυβέρνηση Χίτλερ 
τό 1933 Παραιτείται τόν Ιούνιο 1933 'Αποσύρεται στά κτήματά του 

Πεθαίνει τό 1951.

KANDINSKY Wassili: Γεννήθηκε τό 1866 Ζογράφος, ιδρυτής τοϋ 

Γαλάζιου Καβαλλάρη μαζί μέ τόν Φράντς Μάρκ Έ ν α ς  άπό τούς 

πρώτους έκπροσώπους τής άφηρημένης τέχνης ' Από τό 1922 ώς τό

1933 διδάσκει στό Bauhaus. Κατόπιν έγκαθίσταται στή Γ αλλία Πεθαίνει 
τό 1944.

KOKO SCHKA O scar-Γεννήθηκε τό 1886 Σπουδές στή Βιέννη Αύστρι- 

ακός ζογράφος Συνεργάστηκε μέ τήνέξπρεσσιονιστική έπιθεώρηση Der 
Sturm πριν από τό 1914 Μετά τόν Α ’ Παγκόσμιο Πόλεμο καθηγητής τής 

' Ακαδημίας Καλών Τεχνών στή Δρέσδη. Τό 1931, έπιστρέφει στή Βιέν

νη Τό 1934, μεταναστεύει στήν ' Αγγλία. Τό  1954 έπιστρέφει στήν ' Ελ

βετία.

LOYNATCHARSKI Anatole Γεννήθηκε τό 1875 Ρώσος πολιτικός, λο

γοτεχνικός κριτικός, δραματικός συγγραφέας Πρώτος κομμισσάριος 
τοϋ λαοϋ στήν Παιδεία τής Σοβιετικής '  Ενωσης, μέχρι τό 1929 Πέθανε 

τό 1933

MARC Franz Γεννήθηκε τό 1880 Ζογράφος ιδρυτής τοϋ Γαλάζιου Κα
βαλλάρη, μαζί μέ τόνΚαντίσκυ. Πέθανε στό Βερντέν κατά τόν Α ' Παγκό

σμιο Πόλεμο τό 1916
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NOLDE Emil: Γεννήθηκε τό 1867. T6  πραγματικό του Ονομα ήταν Emil 
Hansen ' Εξπρεσαονιστής ζωγράφος. Μέλος τής Γέφυρας, άλλά άνε- 

ξάρτητο πνεύμα Υπήρξε προναζί, άλλά άπογοητεύτηκε άπό τούς 
ναζί όταν τού άπαγόρευσαν τήν «έκφυλισμένη» ζωγραφική του.

ΤΗ Ο Μ Α  Hans: Γεννήθηκε τό 1839. Ζωγράφος. Στήν άρχή έπηρεα- 

σμένος άπό τόν Κουρμπέ, ύπήρξε έκπρόσωπος ένός άστικοϋ ρεαλισμού, 

τραντισιοναλιστής μέ τά τοπία, τά πορτραίτα καί τίς νεκρές φύσεις του. 

' Η ζωγραφική του έκτιμήθηκε άπό τούς άντιδραστικούς και άργότερα 
άπό τούς ναζί (πιστότητα στή λεπτομέρεια, έκφραση τής γερμανικής 

«ιδιοφυίας»)

WEISENBORN GUnther: Γεννήθηκε τό 1902 Σπούδασε ιατρική καί φι

λοσοφία. Τό 1930 ταξιδεύει στήν ' Αργεντινή. Τό 1931 συνεργάζεται μέ 

τόν Μπρέχτ πάνω στή διασκευή τής Μάνας τού Γκόρκι Από τό

1933 πού γυρίζει στή Γ ερμανία γράφει μέ διάφορα ψευδώνυμα. Τ  ό 1937 

συμμετέχει δραστήρια στό άντιστασιακό κίνημα τοϋ Βερολίνου. ' Από τό 
1942 μέχρι τό 1945 στή φυλακή. Τό 1969 πεθαίνει στό Δυτικό Βερολίνο

WERNER Bruno Ε.· Γεννήθηκε τό 1896 Κριτική τέχνης καί θεάτρου. Τό
1934 άποκλειεται άπό τό δημοσιογραφικό ' Επιμελητήριο Κατά τή διάρ

κεια τοϋ πολέμου ήταν κλεισμένος σ' ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως 

άπ' δπου δραπέτευσε τό 1941 γιά νά ζήσει στήν παρανομία μέχρι τό
1945
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Φιλμογραφία

Επειδή ό κινηματογράφος έξετάζεται 0λο καί περισσότερο σέ 

συνάρτηση μέ τήν κοινωνική ζωή ή, σέ σύγκριση μέ άλλες καλλιτεχνικές 
έκφράσεις, σάς δίνουμε έδώ τούς τίτλους μερικών φίλμς πού πραγμα
τεύονται άμεσα τό ναζισμό, βοηθώντας μας δηλαδή νά κατανοήσουμε τή 

λειτουργία τοϋ φασισμού στή Γ  ερμανία.

Τά πολεμικά ή κατασκοπευτικά έργα, πού είναι πάρα πολλά καί 

συχνά κακής ποιότητας, δέν άναφέρονται σ ' αύτόν τόν κατάλογο Μετά 
τούς τίτλους άκολουθεϊ τ ’ όνομα τοϋ σκηνοθέτη, τ ' όνομα τής χώρας 

παραγωγής καί ή ήμερομηνία κυκλοφορίας τοϋ φιλμ. "Οσο γιά τά φιλμ 

πού γυρίστηκαν στή σοβιετική ζώνη κατοχής, πριν άπό τή δημιουργία τής 
Ανατολικής Γερμανίας, φέρνουν τήν ένδειξη. Γερμανία, Defa

Ο Ι περιπέτειες τοΟ Β έρνερ  
Χόλτ, Γιόαχιμ Κοϋνερτ, ' Ανατο

λική Γ ερμανία, 1965

Διασκευή ένός μυθιστορήμα
τος τοϋ Ντήτερ Νόλ Μέσα άπό 

τή ζωή ένός άνθρώπου διηγείται 
τήν πορεία τής νέας γενιάς τών 

Γερμανών πού τούς κάλεσαν νά 

πάρουν μέρος στΛν πόλεμο. Τόν 
ένθουσιαομό τους τόν διαδέχε

ται ή άμφιβολία καί τελικά περ
νούν στήν άντισταση

Υπόθεση Μπλούμ, 'Εριχ 

"Ενγκελ, Γερμανία, Defa, 1948

Ή  άτμόσφαιρα πού ύπήρχε 
πριν άπό τό Γ ’ Ράιχ ' Επι Δημο

κρατίας τής Βαϊμάρης, τό 1926, 

δολοφονείται ένας λογιστής 

' Ενοχοποιείται ένας έργοστα- 
σιάρχης έβραϊκής καταγωγής 

Μιά ώραία άνάλυση τοϋ άντισημι- 
τισμοϋ πριν άπό τό 1933 (πού 

προαναγγέλλει τά ναζιστικά μέ
τρα)
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Ή  γέφυρα, Μπέρναρ Βικι,
' Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής 
Γερμανίας, 1959

" Ενάντια στή θηριωδία τού Πο

λέμου Οί άντιδράσεις τής νέας 
γενιάς τών στρατιωτών Τό  φιλμ 
μοιάζει μέ τό φιλμ τοϋ Γιόαχιμ 

Κοϋνερτ πού άναφέραμε προη

γουμένως.

Buntkarierten, Κούρτ Μέτζιχ, 

Γερμανία, Ντέφα, 1949

Σχετικά μέ τό ρόλο τής μι

κροαστικής τάξης στό πέρασμα 
άπό τή γουλιελμική Γ ερμανία στό 

ναζισμό

Τ ό  Καμπαρέ, Μπόμπ Φόσοε, 
Η Π Α , 1971.

Τό  κλίμα καί οί άνθρωποι μιάς 
Γ ερμανιας πού ναζιστικοποιεϊται, 

στίς άρχές τού Γ ’ Ράϊχ. Περισσό

τερο μιά αισθητική άναζήτηση 
παρά μιά προσπάθεια κοινωνικής 

άνάλυσης

01 καταραμένοι, Λουκίνο Βι- 

σκόντι, Ιταλία, 1968

Μιά οικογένεια βιομηχάνων 

(πού μοιάζει έκπληκτικά μέ τούς 
Κρούπ!) και ή ήθική της κατά

πτωση ένώ άκολουθεϊ τό δρόμο 

της μέσα στό ναζισμό

‘ Ο  Ά ϊχ μ α ν  καί τό  Γ ' Ράϊχ,

Έ ρ β ιν Λάϊζερ, Σουηδία, 1961

"Ενα ντοκυμανταίρ πάνω στόν 

"Αϊχμαν καί τό ρόλο τοϋ στό 
διωγμό τών ’ Εβραίων

' Ο  ' Αληθινός φασισμός, Μί-
καϊλ Ρόμ, Σοβιετική Ένω ση, 

1965

"Ενα άπό τά καλύτερα ντοκυ
μανταίρ πάνω στό ναζισμό, μέ 

εικόνες άρχείου πάνω στήν κα
θημερινή ναζιστική προπαγάνδα 

Μάς κάνει τελικά ν ' άναρρωτιό- 

μαστε. σέ ποιό σημείο, ή συνεί

δηση καταλήγει νά προσαρμόζε

ται στό ναζισμό,

' ΟΔικτάτω ρ, ΤσάρλιΤσάπλιν, 

Η.Π.Α., 1940.

Διάσημη σάτιρα τοϋ Γ ' Ράϊχ, 

πού τελειώνει μέ μιά έκκληση γιά 

ειρήνη κι άνθρωπιά

Kai οΐ δήμιοι πεθαίνουν,
Φρίτς Λάνγκ, Η.Π.Α., 1942.

’ Αποτελέσμα μιάς συνεργα
σίας άνάμεσα στούς Φρίτς Λάνγκ. 

Μπέρτ Μπρέχτ καί Χάνς "Αϊσ- 

λερ. Μιά νέα κοπέλλα κρύβει έ 
ναν άντιστασιακό, πού τό 1942 

στήν Πράγα είχε δολοφονήσει 
τόν Χάϊντριχ
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Ό  λοχαγός καί ό ήρωάς 
του, Μάξ Νόσσεκ, Ομοσπον
διακή Δημοκρατία τής Γερμα
νίας, 1955

Μιά σάτιρα τοϋ γερμανικού μι
λιταρισμού

' Εκείνη τήν έποχή, X Κόυτ- 

νερ, ' Ομοσπονδιακή Δημοκρα

τία τής Γερμανίας, 1947.

Πώς ένα γέρικο αυτοκίνητο 
έζησε διαμέσου τών ιδιοκτητών 
του τήν περίοδο τοϋ Γ ' Ράϊχ Μιά 

καλή άναδρομή σέ μιά περιοχή

Γιακώβ ό Ψεύτης, Φράνκ 

Μπέγιερ, Ανατολική Γερμανία, 
1975

Διασκευή μυθιστορήματος τοϋ 

Γιοϋρεκ Μπέκερ Σ ' ένα γκέττο 
τής Πολωνίας πού έλέγχεται άπό 

τούς ναζί ένας έβραϊος βρίσκει 

ενα κόλπο γιά νά ξαναδώσει 

στούς συντρόφους του τήν έλπί- 
δα τούς πείθει πώς έχει ένα 

ραδιόφωνο καί τούς άναγγέλλει 
τακτικά νέα πού προαναγγέλ
λουν τήν ήττα τών ναζί.

' Η ζωή τοϋ ’ Αδόλφου Χίτ
λερ , Πώλ ρόθα Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία τής Γερμανίας, 1975

Ντοκυμανταιρ. Χαρακτηριστι
κές εικόνες πού δείχνουν τήν

προσωπικότητα τοϋ Χίτλερ καί 
τήν έπιβολή του πάνω στίς μά

ζες

Λ  ίσου, Κόνραντ Βόλφ, Ανα

τολική Γ ερμανία, 1957.

Διασκευή μιάς μεγάλης νου- 

βέλλαςτοϋΦ. Βάϊσκοπφ Δείχνει 
πώς άνέβηκανοί ναζί στήν έξου- 

σία διαμέσου τής ιστορίας ένός 

νέου ζευγαριού. Πρόβληματι- 
σμός γιά τόν τρόπο πού ή Γ ερμα

νία έφτασε στό ναζισμό

Ό  Αγών μου, Έ ρ β ιν Λάϊ- 

ζερ. Σουηδία, 1959

Ντοκυμανταιρ πού δείχνει πώς 

ένα έθνος τυφλώθηκε άπό τούς 
ναζί καί βρέθηκε κάτω άπό τήν 
έξουσϊα τους

ΟΙ δολοφόνοι είναι άνάμεσά 
μας, Βόλφγκανγκ Στάοιινττε, 

Γερμανία. Ντέφα, 1946

Τό  πρώτο γερμανικό μεταπο

λεμικό φιλμ, πού τό στύλ του 

θυμίζει τόν ιταλικό νεορεαλισμό

θανάσιμη θ ύ ελλα , Φράνκ 

Μπόρτζατζ, Η Π.Α , 1940.

Ή  οικογένεια ένός έβραίου 

καθηγητοϋ Πανεπιστήμιου στις 

άρχές τοϋ Γ 1 Ράϊχ Φιλμ προπα
γάνδας ένάντια στό ναζισμό Τό
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υλικό του είναι ρεαλιστικό άλλά 
μερικές φορές τό διακρίνει μιά 
σχηματοποίηση

Γυμνό άνάμεσα στούς λύ 

κους, Φράνκ Μπέγιερ. ' Ανατο
λική Γερμανία, 1962.

Οι τελευταίες έβδομάδες στό 
στρατόπεδο τοΰ Μπούχενβαλντ. 

Πώς ένας γέρος Πολωνός αιχμά
λωτος φέρνει μαζί του στό στρα

τόπεδο ένα έβραιόπουλο τριών 

χρόνων, καί ή προσπάθεια όλων 

νά τό προστατέψουν Διασκευή 
τοϋ διάϋημου μυθιστορήματος 

τοΰ Μπροϋνο "Απιτς.

ΟΙ άουμψιλίωτοι, Ζάν-Μαρία 
Στράουμπ, Ομοσπονδιακή Δη

μοκρατία τής Γερμανίας, 1965

Διασκευή άπό ένα μυθιστόρη

μα τοΰ Χάϊνριχ Μπαϊλ, Μπιλλιάρ- 

δο στις έννιάμιαη. ' Ο  ναζισμός 
καί ή μεταπολεμική Γ ερμανία- τό 

παρελθόν έχει πράγματι ξεπε- 

ραστεί,

' Ο  θυρω ρός τής νύχτας, Λι-
λιάνα Καβάνι, Ιταλία, 1947

Φιλμ πού συζητήθηκε πολύ 

Παλιά φυλακισμένη σέ στρατό

πεδο συγκεντρώσεως, ή Λουτσια 

ξαναβρίσκει τυχαία τό βασανιστή 
της, σάν θυρωρό τής νύχτας σ ' 

ένα μεγάλο ξενοδοχείο τής Βι
έννης. "Η πώς τό θύμαξαναγυ- 
ρίζει έκούσια στό δήμιό του, έ- 

πειδή τούς συνδέουν άρρηκτα 

δεσμά.

Καθηγητής Μπάμλοκ, Κόν- 
ραντ Βόλφ, 'Ανατολική Γερμα

νία. 1961.

Διασκευή ένός θεατρικού έρ
γου τοΰ Φρήντριχ Βόλφ, άπό τό 

γιό του. ‘ Ενας φιλελεύθερος δι
ευθυντής κλινικής, πού πίστευε 

πώς οι ναζιστικές ιδέες έχουν 

κάποιο μεγαλείο, άνακαλύτττει 
τήν άντ (σημιτική πραγματικότητα.

Πώς έγινα  νέγρος, Ρόναλντ 
Γκάλ, Ομοσπονδιακή Δημοκρα

τία τής Γερμανίας, 1959.

Διασκευή ένός κειμένου τοϋ 
αύστροούγγρου γερμανόφωνου 

συγγραφέα "Ονταιν φόν Χόρ- 

βατ ' Η Γ ερμανία τοϋ 1933 καί ή 

έπιβολή τών αύταρχικών ναζιστι- 

κών μέτρων, καί οΐ έπιπτώσεις 

τους πάνω σέ μιά όμάδα μαθη
τών
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1. ΑΡΙΘΜΟΣ Ο Π Α Δ Ο Ν  ΤΟ Υ  ΚΟΜ Μ ΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ Κ Ο Μ Μ ΑΤΟ Σ (K P D ). 

Τ Ο Υ  ΣΟ ΣΙΑΛΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΟΥ (S P D.) ΚΑΙ Τ Ο Υ  ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΫ (N.S.D. 

Α.Ρ.) ΕΠΙ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗ Σ  BA I ΜΑΡΗΣ

Ε ΤΟ Σ Κ.P.D. S.P.D. N.S.D.A.P.

1919 106.656 1.012.299

20 000

1920 78.715 1 180.208
1921 359:613 1 221 059
1922 328.017 1 174.105

1923 294.230 1.261.072
1924 121.394 940.078

1925 122.755 844 495

1926 134.248 806.268 50 000

1927 184.729 823.520 70 000

1928 130.000 867.671 100.000
1929 116.735 , 937 381 150 000
1930 135.808 1 021 777 350 000

1931 195.083 1 037 384 800 000

1932 287 180 • 1 000 000

Γιά τά ναζιστικό κόμμα οι άριθμοι αύτοί άναφέρονται άπό τόν Α 

Tyrell. στό Führer befiehl..., Droste Verlag, Ντύσσελντορφ, 1969 

Πήραμε τά μεγαλύτερα νούμερο κάθε χρόνου______________________

- 3 7 3 -



2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Τ Ο  Π Ο Σ Ο Σ ΤΟ  ΤΩ Ν  ΕΡΓΑΤΩ Ν  Μ ΕΣΑ Σ Τ Ο  ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ

ΚΟΜΜΑ

Τό ποσοστό τών έργατών στό έσωτερικό τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος, 

σύμφωνα μέ πολυάριθμα ντοκουμέντα, έφτανε τό 28,1% Τό 25,6% ήταν 

υπάλληλοι, τό 20,7% έλεύθεροι έπαγγελματίες, τό 14% άγρότες καί τό 
8,3% κρατικοί λειτουργοί. Σύμφωνα μέ τίς έρευνες τοϋ Τυρέλ πού 
άνακάλυψε καινούργια ντοκουμέντα, οί άριθμοί αύτοι ήταν άρκετά 

φανταστικοί. Τό  1930, τό ναζιστικό κόμμα άριθμοϋσε μονάχα 30.718 

έργάτες άνάμεσα στά μέλη του, πράγμα πού άντιστοιχεϊ μέ ένα ποσοστό 

8.5% Τό  ποσοστό αύτό έπιβεβαιώνεται κι άπό ένα έπίσημο στατιστικό 
έγγραφο τοϋ ναζιστικοϋ κόμματος τοϋ 1935, όπου άναφέρεται πώς στίς 

30 Σεπτεμβρίου 1930, τό κόμμα άριθμοϋσε 34.000 έργάτες

3 ΟΙ ΕΚ ΛΟ ΓΕΣ ΤΗ Σ  5 Μ ΑΡΤΙΟΥ 1933

ΚΟΜ Μ ΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΨΗΦΩΝ Β Ο Υ Λ Ε Υ ΤΕ Σ %
N.S.D.A.P. 17.277.000 288 43 %
S.P.D. 7.182.000 120 18,3%
Κ.P.D. 4.848.000 81 12,3 %
Ζ 442.500 74 11.2 %
D N.V.P. 3.137.000 52 8 %
B V.P. 107.400 18 2 .7 %
D.V.P. 432.000 2 1.1 %
C.S.V.D. 384.000 4 1 %
D.D.P. 334.000 5 0 ,9 %
Β Ρ . 114.000 2 0 ,3 %
L.B. 84.000 1 0 ,2 %

Σύνολο ψηφοφόρων: 39 343 7 0^
ΛποχτΚ 11,3 %

Ποσοστό τοϋ λαού πού κλήθηκε στις κάλπες: 70 %  περίπου.

Τ  ά νούμερα αύτά άπό μόνα τους δέν σημαίνουν τίποτα, άν λάβουμε 

ύπόψη μας τίς συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες έγιναν οί έκλογές τής 5ης 
Μαρτίου 1933. Ό μ ω ς  δείχνουν ένα πράγμα' παρ' όλη τήν τρομοκρατία 

καί τίς παραβάσεις τοϋ νόμου, οί ναζι δέν κατάφεραν νά κερδίσουν τήν 

άπόλυτη πλειοφηφία Τά κόμματα τής άριστεράς παρ' όλους τούς διωγ
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μούς τών άγωνιστών τους. και παρόλο που δέν μπορούσαν νά κάνουν μιά 
κανονική προεκλογική έκστρατεια, διέθεταν άκόμα τά 30% τών ψήφων 

' Αντίθετα μέ ό,τι διαβάζουμε σέ πάμπολλα έργα. οί ναζί δέν μπόρεσαν 

νά φτάσουν στήν άπόλυτη έξουσια παρά χρησιμοποιώντας άντ(δημοκρα
τικά μέσα. καί έρήμηντών έκλογικών διαδικασιών ' Εξαιτίας τών άδυνα- 

μιών τοϋ Συντάγματος τής Βαϊμάρης, άδυναμία πού έπέτρεψε στόν Χίτ

λερ ν ' άποκτήσει πλήρη έξουσια, μπήκαν σ ' ένέργεια δλα τά μέτρα έξα- 

ναγκασμοϋ διάλυση τών συνδικάτων, άκύρωση τών έντολών τών κομ
μουνιστών βουλευτών, κατάργηση δλων τών κομμάτων πλήν τοϋ ναζιστι- 
κοϋ κόμματος, κ λ.π.

ΑΡΧΙΚΑ: IM.S.D.A.P./Ναζιστικό κόμμα S P.D./Σοσιαλδημοκρατικό 

κόμμα Κ Ρ D /Κομμουνιστικό κόμμα Z/Zentrum, Καθολικό Κέντρο 
D.N.V.P /Deutschnationale Volkspartei, ' Εθνικογερμανοί Β V.P./Baye- 
rische Volkspartei, Βαυαρικό Κέντρο D.V.P./Deutsche Volkspartei, 
Λαϊκό κόμμα C.S.V.P./Christlich-Sozialer Volksdienst, Λαϊκή Σοοιαλχρι- 
στιανική Υπηρεσία (πού τόν ' Ιούλιο τοϋ 1933 ένώθηκε μέ τό ναζιστικό 

κόμμα) D.D.P /Deutsche Demokratische Partei, Δημοκρατικό Κόμμα' 
Β Ρ /Bauernpartei, Κόμμα τών Χωρικών, L.B./Landbund, Αγροτική 

Λίγκα

4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Τ Ο Υ  Β ’ ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΥ Π Ο ΛΕΜ Ο Υ

Σύνολο νεκρών.............................................................................54.800.000

Νεκροί στρατιώτες .................................................................... 27 000 000*

Πολίτες ......................................................................................... 24.500.000

Νεκροί κατά κράτη

Σοβιετική Έ νω σ η ...........................................................................20 300 000
Ιαπωνία καί άλλες 'Ασιατικές χώρες ..................................... 13.600 000

Πολωνία καί Βαλκάνια..................................................................  9 010 000

Γερμανία .........................................................................................  6.600.000
Δυτικές χώ ρ ες ............................................................................... 1.300 000

Ιταλία καί Αύστρ 'α ........................................................................  750 000

* Δηλαδή τό 24% τών στρατευμάτων
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Η.Π.Α .................................................................................................  229.000

Διάφορες χώρες ........................................................................... 3.000.000

Οί άριθμοί αύτοί μάς δίνονται άπό τό Laschitza/Vietzke, Deutsch

land und die deutsche Arbeiterbewegung 1933-1945, Dietz Verlag, Ber

lin, 1974.

- 3 7 6 -



Σχετικά μέ όρισμένες πολιτικές δυνάμεις 
άνάμεσα στό 1919 καί τό 1933

Τό  ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜ Μ Α (Deutsche Demokratische Partei D.D 

P.) μέλος τού συνασπισμού τής Βαϊμάρης, συμφωνούμε μέ τή γραμ
μή τών ρεπουμπλικύνων άλλά ήταν έχθρικό άπέναντι στό μαρξισμό καί ά- 
πεϊχε πολύ άπό ένα δημοκρατικό ιδεώδες Σύμφωνα μέ τούς θεωρητι

κούς τοϋ κόμματος (ό Φρήντριχ Νάουμαν τόν όποιο ό Μάρτιν Χάϊντεγγερ 

Επικαλέστηκε τό 1966 γιά νά δικιολογήσει τή στάση πού κράτησε τό
1933, έπαιξε έδώ τό ρόλο τοϋ «πνευματικού πατέρα») έπρεπε νά 

σκοπεύει στή δημιουργία μιάς ήγετικής έλίτ κι όχι σέ μιά έπικοινωνΐα 

άνάμεσα στήν έξουσϊα καί τό λαό 'Αλλωστε ή ισχύς τών κοινοβουλευτι

κών θεσμών θάπρεπε νά περιοριστεί άπό τήν ύπαρξη ένός «χαρισματι

κού άρχηγοϋ» μέ τόν όποιον οί μάζες θά μπορούν νά ταυτιστούν 

' Αντί τής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπου οί μάζες συμμετέ
χουν πλατιά στή δημόσια ζωή, τό δημοκρατικό κόμμα άπέβλεπε σ' ένα 

προεδρικό πολίτευμα, στηριγμένο στούς τεχνοκράτες

' Εκπροσωπώντας, προπάντων, τά συμφέροντα τοϋ μή μονοπωλιστι- 

κοϋ γερμανικού κεφαλαίου (τήν ήλεκτρο-χημική βιομηχανία συγκεκριμέ
να), διέθετε ένα τεράστιο δίχτυο τύπου διαμέσου τών έταιριών Μόσσε 

καί Οϋλσταϊν. ' Ανάμεσα στά μέλη του συγκαταλέγονταν προσωπικότη
τες σάν τόν Βάλτερ Ράτεναου πρόεδρο-γενικό διευθυντή τής A.E.G 

(γενική έταιρεία ήλεκτρισμοϋ) πού δολοφονήθηκε τό 1922, όταν είχε γί

νει υπουργός ' Εξωτερικών ' Η άριστερή του πτέρυγα περιελάμβανε ένα 

φιλελεύθερο ειρηνιστικό ρεύμα, πού τό έντυπο όργανό του ήταν ή 

Weltbühne πού κατά κάποιο τρόπο θά γίνει τό περιοδικό τών διανοούμε
νων τής άριστεράς
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' Απώ τώ 1920 οί ώπαδοί τοϋ Δημοκρατικού κόμματος αύξάνονται 

συνεχώς. Τώ 1928, ώ πρόεδρός του Έ ρ ιχ  Κόχ-Βέζερ τώ συνένωσε μέ τή 
Νεο-γερμανική Τάξη (Jungdo) τοϋ "Αρτουρ Μαχράουν, γιά νά σχηματί

σει ένα καινούργιο κώμμα, τώ Κώμμα τοϋ Γερμανικού Κράτους (Deutsche 
Staatspartei), πού δημιουργήθηκε τών ' Ιούλιο τοϋ 1930. ' Η ήγεσία του 

είχε τήν άκάλουθη σύνθεση, ύπήρχαν οί ύπεύθυνοι τής Νεο-γερμανικής 

Τάξης ('Αμπελ, Μπούρνεμαν, Χέρμαν, Μαχράουν), τοϋ παλιού Δημο
κρατικού κώμματος ('Αμπεγκ, Ντήτριχ, Χέους, Κόχ-Βέζερ, Χώππκερ- 

" Ασχοφ), ένα μέλος τοϋ Λαϊκού κώμματος (Βίσουμπ), μερικά τοϋ ' Εθνι- 
κοχριστιανικοϋ, καί τέλος έκπρόσωποι τών χριστιανικών συνδικάτων (σάν 

τών Γκλίμ, γιά παράδειγμα) Παρ' δλη αύτή τήν ποικιλομορφία, τά και

νούργιο κώμμα έχασε στίς έκλογές τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1930 (3,8% τών 

ψήφων). Τώτε ώ 'Αρτουρ Μαχράουν, έγκατέλειψε αύτά τώ συνασπισμώ 

γιά νά έπιστρέψει στήν αύτονομία ένάς δικού του κομματικού σχήματος. 
Κι έπειδή, άπώ τήν άλλη μεριά, ή άριστερή πτέρυγα τοϋ Δημοκραΐικοϋ 

κώμματος, είχε ήδη άποσχκπεϊ άπ' αύτά έπειδή δέν συμφωνούσε μέ τή 

συμμαχία ποϋ έκανε μέ τή Νεογερμανική Τάξη, τά κώμμα σχεδόν διαλύ

θηκε (1% τών ψήφων στίς έκλογές τοϋ 1932).

Τώ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΕΝ ΤΡΟ  (Zentrum, Ζ) στήν άρχή ävt[τάχτηκε, 
στή δημοκρατία ποϋ προήλθε άπώ τήν έπανάσταση τοϋ Νοεμβρίου. 

Δυώ άπώ τίς προσωπικώτητές του, ώ Ά ντολφ  Γκραϊμπερ καί ώ Ματτίας 
’ Ερζμπέργκερ, έργάστηκαν γιά νύ πετύχουν μιά προσαρμογή στίς 

περιστάσεις καί μιά νώμιμη άναγνώριση τοϋ ρεπουμπλικανισμού. Τά 

κώμμα αύτώ, πού συνταραζώταν άπώ σεχταριστικές τάσεις καί έσωτβρι- 

κές συγκρούσεις, έγερνε τελικά πάντα πρός τά δεξιά άπώ συμπάθεια 
πρός τών άύταρχισμό καί γιά νά διατηρήσει τά παραδοσιακά συμφέροντα 

' Ανοιχτό στούς κοινωνικούς προβληματισμούς ήρθε σέ διαφωνία μέ τό 
δημοκρατικό καί τό σοσιαλδημοκρατικό κώμμα πάνω στά σχολικά θέματα, 

μιά κι ήταν άντίθετο στήν ιδέα τής λαϊκής έκπαίδευσης. Είναι χαρακτηρι
στικά πώς οί μεγάλες καθολικές έπιθεωρήσεις (ή Hochland γιά παρά

δειγμα) πού τά ύποστήριζαν, κατέληξαν νά ύποστηρϊζουν άντιδραστικές 
θέσεις, κλεισμένες μέσα σέ πολιτικές άπόψεις πού χρονολογούνταν 
άπώ τώ 19ο αιώνα. Οί καθολικοί ψηφοφόροι του, πού ήταν πρώτα άπ' δλα 

άντικομμουνιστές, έδειξαν μεγάλη εύαισθησία άπέναντι στή ναζιστική 

ιδεολογία. ' Απώ τώ 1927 έγερνε δλο καί περισσώτερο ύπέρ τών καθαοά
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δεξιών κομμάτων, συντελώντας μ' αύτόν τόν τρόπο, στήν πτώση τής 

Δημοκρατίας τής Βαϊμάρης.

Τό  ΛΑ I ΚΟ ΚΟΜΜΑ (Deutsche Volkspartei. D.V.P ) ιδρύθηκε τό 
Δεκέμβριο τοϋ 1918 Τότε έκπροσωποϋσε τίς δυνάμεις πού ήταν 

έχθρικές άπέναντί στό ρεπουμπλικανικό σύστημα τούς βιομήχανους, 

τούς έμπορειιόμενους, ένα τμήμα τής προτεστάντικης μεγαλοαστικής 
τάξης καί τούς δημόσιους ύπαλλήλους ' Ο  πιό γνωστός ήγέτης to u , ό 

Γκούσταβ Στρέζεμαν ένώθηκε μέ τούς ρεπουμπλικάνους ύστερα άπό τό 

άποτυχημένο πραξικόπημα τοϋ Κάπ. ' Αλλά μετά τό θάνατό to u  τόν ' Ο - 
κτώβρη τοϋ 1929, τό Λαϊκό κόμμα στράφηκε σαφώς πρός τά δεξιά καί ά

πό τό 1930 οΐ ψηφοφόροι to u  προσχώρησαν στούς ναζί έτσι πού τό κόμ
μα δέν είχε πιά καμιά έκπροσώπηση (1,1% τών ψήφων στίς έκλογές τοϋ 

1932).

Τό  ΕΘΝΙΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (Deutsch-Nationale Volkspar
tei, D.N.V.P.) έκπροσωποϋσε κυρίως τούς πρώσσους τσιφλικάδες και 
κατόπιν καί τούς ύπαλλήλους. Τό διεύθυνε ό ‘ Αλφρεντ Χούγκενμπεργκ 
χάρη ο' αύτόν τό κόμμα μπόρεσε νά βρει μιά ύποστήριξη στούς 

βιομηχανικούς κύκλους. Συντηρητικό, άντιαημιτικό, άντιμαρξιστικό και 
άντιειρηνιστικό τό κόμμα αύτό συντέλεσε στή διατήρηση ίλώ ν τών 

άντιδραστικών ιδεών, κάτω άπό τή Δημοκρατία τής Βαϊμάρης. ‘ Οπως 

άκριβώς συνέβη καί μέ τό Λαϊκό κόμμα, οΐ ψηφοφόροι t o u  πήγαν μέ τή 
μεριά τών ναζί.

Τό  ΑΤΣΑΛΙΝ Ο  ΚΡΑΝΟΣ (Stahlhelm) μιά ένωση παλιών πολεμιστών, 
πού ιδρύθηκε τό 1918 άπό τόν Φράντζ Σέλντε. ' Επίτιμος πρόεδρός της 
ήταν ό Χίντενμπουργκ ' Η όργάνωση αύτή πήρε έναν παραστρατιωτικό 

χαρακτήρα. Τό 1930 άριθμοϋσε 500.000 μέλη ' Επί Γ ' Ράϊχ, ό Φράντς 

Βέλντε προσχώρησε στό ναζιστικό κόμμα καί άλλαξε τό Stahlhelm σέ 
Λίγκα παλιών Έθνικοσοσκιλιστών πολεμιστών (Nationalsozialistischer 

Deutscher FrontkBmpferbund, N.S.D.F.P.).

Ή  ΝΕΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΞΗ (Jung-deutscher Orden, ή Jungdo) 
ιδρύθηκε τόν Ιανουάριο τσΰ 1920 στό Κάσσελ άπό έναν άξιωματι-
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κό. τόν 'Αρτουρ Μαχράουν. Στήν άρχή είναι μιά παραστρατιωτική 

όργάνωοη πού πολεμάει μαζί μέ τά ' Ελεύθερα Σώματα. Κατόπιν τό 
κίνημα αύτό περιβάλλεται ένα πολιτικό σχήμα, μέ φεουδαρχικό καί 

μυστικιστικό χαρακτήρα, πού κατευθύνεται ένάντια σ ' αύτό πού ό 
Μαχράουν άποκαλεί ίουδαιο-μαρξιστική θεωρία. ' Εξάσκηαε μιά τερά

στια έπιρροή πάνω στή νεολαία άπ' δπου καί στρατολόγησε τούς 

περισσότερους όπαδούς της.
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Σύντομο λεξικό

1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ ΤΟ Ν  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΝ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ω Ν ____

-  Γενική Φοιτητική Συνομοσπονδία: Deutsche Studentenschaft

-  Ατσάλινο Κράνος. Stahlhelm
-  'Επιτροπή Ελεύθερη Γερμανία. Freies Deutschland

-  ' Εθνικοσοσιαλιστική πολιτιστική κοινότητα: N.S. Kulturgemeinde

-  Δύναμη διά τής Χαράς- Kraft durch-Freude (K.d.F.)

-  ' Εργατικό Μέτωπο. Deutsche Arbeitsfront
-  Χιτλερική Νεολαία Hitler - Jugend

-  Λίγκα τοϋ Αγώνα γιά τή Γερμανική κουλτούρα Kampfbund für 

deutsche Kultur
-  Λίγκα τών έπανρστατικών προλεταριακών συγγραφέων- Bund proleta

risch-revolutionärer Schriftsteller (B.P.R.S.)
-  Λίγκα τών ναζί φοιτητών. N.S Deutscher Studentenbund

-  Ναζιστικό κόμμα National-Sozialistische deutsche Arbeiterpartei

-  Τάγματα ' Εφόδου. Sturm-Abteilungen (S .A )

-  Τάγματα Ασφαλείας Schutz-Staffeln (S.S.)
-  Γερμανική Ένω ση τών Ανθρώπων τών Γραμμάτων Schutzverband 

Deutscher Schriftsteller (S.D.S.)

-  Ένω ση Γερμανών Συγγραφέων. Reichsverband Deutscher Sch

riftsteller (R.D S.)
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2 Τ Ο  Γ Ε ΡΜ Α Ν Ι Κ Ο  Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ο  Α Λ Λ Ω Ν  Ε Κ Φ Ρ Α Σ Ε Ω Ν  Π Ο Υ  ΧΡΗΣΙ-

ΜΟΠΟΙΗΣΑΜ Ε Σ Τ Ο  ΕΡΓΟ ΜΑΣ

-  Συλλογική ψυχή Volksgeist

-  Εκφυλισμένη Τέχνη Entartete Kunst
-  Αρχηγός Führer
-  Εθνική κοινότητα Volksgemeinschaft

-  Εργατική κοινότητα Arbeitsgemeinschaft

-  Ζωτικός χώρος Lebensraum

-  Γερμανικότητα Deutschtum
-  Συμμόρφωση Gleichschaltung

-  Αποδημητικά Πουλιά Wandervögel

-  Κακογουστιά (Σαβούρα, φτηνή τέχνη) Kitsch

-  ' Αρχή τής έξουσίας Führerprinzip

-  ' Υγιές λαϊκό αίσθημα Gesunde Volksempfindung
-  Κοσμοθεωρία Weltanschauung
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Βιβλιογραφία

Έ χ ο υ ν  γραφεί άναρίθμητα έργα σχετικά μέ τώ Γ ’ Ράϊχ καί τών έθνι- 

κοσοσιαλισμώ Σάς παραπέμπουμε λοιπών πρώτα στίς ειδικευμένες βι

βλιογραφίες, ιδιαίτερα σ' έκεϊνες πού έκδίδει στό Λονδίνο ή Wiener Li
brary ώ άναγνώστης άς κοιτάξει, γιά παράδειγμα, τώ From Weimar to Hit

ler καί τώ German Jewry

' Εμείς άπώ τήν πλευρά μας χρησιμοποιήσαμε κυρίως συλλογές άπώ 
έφημερίδες, φυλλάδια και περιοδικά Τά Γαλλο-Γερμανικά Τετράδια 

(Deutschfranzösische Monatshefte), τήν Comoedia, τήν Deutschland/ 
Frankreich, Τά Κρυφά Γαλλικά Γράμματα, τώ Panorama, τώ Φυλές και 
Ρατσισμός, τό Λαϊκό Παρατηρητή (Völkischer Beobachter) κ ά

' Επίσης άνατρέξαμε στά διάφορα έργα (άλληλογραφία, μυθιστορή
ματα, μελέτες, άρθρα) τών γερμανών συγγραφέων, πού γνώρισαν τώ Γ ' 

Ράϊχ καί είτε συνεργάστηκαν μέ τώ ναζιστικώ καθεστώς (Γκώττφριντ 
Μπέν. Χάνς Γκρίμ, Έ ρ β ιν  ΓκοΟΜ ό  Κολμπενέγιερ κλπ ), είτε μετανά- 

στευσαν (Γιοχάννες Ρ Μπέχερ, Βάλτε ρ Μπένζαμιν, Μπέρτ Μπρέχτ, 

"Αλφρεντ Νταϊμπλιν, Χάϊνριχ καί Τώμας Μάν κ λπ ), είτε μπήκαν στήν 
άντίσταση μέσα στή Γ ερμανία (Γ κύντερ Βάϊζενμπορν)

‘ Οσο άφορά τώ θέμα πού πραγματευόμαστε, ο ' αύτό τώ βιβλίο, τώ 

βασικώτερο άρχεϊο πού διαθέταμε γιά πολύ καιρό άποτελεϊτο αποκλει

στικά άπώ τά έργα τοϋ Γιώζεφ Βούλφ, πού τυπώθηκαν άπώ τίς έκδόσεις 
Sigbert Mohn, καί κατόπιν σέ βιβλία τσέπης άπώ τις έκδόσεις Rowohlt

W ULF Josef. Die bildenden Künste im Dritten Reich, Sigbert Mohn 

Verlag, Gütersloh. 1963.
-  Literatur und Dichtung im Dritten Reich, id , ib id , 1963

-  Musik um Dritten Reich, id., ibid., 1963

-  Presse und Funk im Dritten Retch, id , ibid , 1964

-  Theater und Film im Dritten Reich, id , ib id , 1964

Κατόπιν πρέπει νά σημειωθούν τά έξης
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GILMAN S. L., NS-Uteraturtheorie, Athenäum Verlag, Frankfurt/Main, 

1971
LO EW Y Ernst, Literatur unterm Hakenkreuz, Europäische Verlagsan

stalt, KOIn, 1966.
VO N D UN G  Klaus, Völkisch-nationale und nationalsozialistische 

Literaturtheorie, List Verlag, München, 1Θ73

' Επίσης ώρισμένα σοβαρά κριτικά έργα πραγματεύτηκαν τή λογοτε

χνία και τις τέχνες τοϋ Γ - Ράϊχ Σ ' αύτά τά έργα άναφέρονται, βοηθητικά, 

πολυάριθμα κείμενα

A IB R E C H T Gerd, Natlonalsozlallstlche Flimpoiitik, Ferdinand Enke 

Verlag, Stuttgart, 1969.
BOLLM US Reinhard, D a · Am t Rotenberg und seine Gegner, Deu

tsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1970.

BRENNER Hildegard, Die KunttpolHlk de» Natlonaltozlalltm u», Ro

wohlt Verlag, Hamburg, 1963
DENKLER Horst/PRÜMM Karl, Die deutsche Literatur im Dritten 

Reich, Reclam Verlag, Stuttgart, 1976

HINZ Berthold, Die Maierei im deutschen Faschismus, Hanser Verlag, 
München, 1974

HINKEL Hermann, Zur Funktion des Bildes im deutschen Faschi

smus. Anaßas-Verlag, Steinbach, 1975

JENS Inge, Dichter zwischen rechts und links, Piper Verlag, München,

1971

KETELSEN  Uwe-K , Völkisch-nationale und nationalsozialistische 

Literatur in Deutschland, J B Metzler Verlag, Stuttgart, 1976 
KRÖN Friedhelm, Shriftsteiler und Schriftsteiierverbflnde, Schrif- 

tsteiierberuf und interessenpolitlk 1842-1973, J B. Metzler Verlag, 

Stuttgart. 1976

M ULLER-MEHLIS Reinhard. Die Kunst im Dritten Reich, Heyne Verlag, 

München, 1976

PETSCH  Joachim, Baukunst und Stadtplanung im Dritten Reich,

Hanser Verlag, München, 1976.

SPIKER Jürgen, Film und Kapitai-Der Weg der deutschen R im w ir
tschaft zum nationalsozialistischen Einheitskonzern, Volker Spiess, 

Berlin, 1976
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Τό 1973 έγινε στό Μιλάνο μιά συζήτηση μέ θέμα «Τέχνη και 

φασισμός» Ενα μέρος τών όμιλιών συγκεντρώθηκε στό Arle e (assismo 
in Itaha e in Germania, Feltrinelli, Milano, 1974. Eni πλέον, ό G. 
Manacorda σκιαγράφησε μιάν ιστορία τών τεχνών κατά τήν περίοδο τοϋ 

φασισμού στήν Ιταλία, σ ' ένα βιβλίο πού περιλαμβάνει ένα τμήμα 

άρχείων.

Letteratura e culture del periodo fascists, principato, Milano, 1974. 

Βλέπε έηισης
Fasclsmo e socleti Italians (συλλογική έργασία), Einaudi, Torino, 1973. 

MANGONI L., L’lnterventlsmo della culture, Laterza, Bari, 1974. 

MASINI Ferruccio, Lo sguardo della medusa (Prospettlve critlche sul 

Novencento tedesco), Capelli edltore, Bologna, 1977.

SILVA Umberto, Ideologie e Arte del Fasclsmo, Mazzotta, Milano,
1973
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Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

I ΑΠ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΙΔΑ -  ΗθΐΚή Kdl ΠΟλίΤΙΚή -Ά π ό τ ή ν ή -

θική στήν αισθητική. -  Μια λογοκρισία -  Οταν τό ώραϊο καθορίζεται 
άπό τό Κράτος -  Σχετικά μέ τό ναζισμό και τις υποτιθέμενες άξιες 

του -

,ι ο αετός και η  δρυς -  Από τόν Πρωσσισμό στόν ιμπεριαλισμό ή σχετικά 

μέ τήν ύποδούλωση τών μαζών -  ' Εθνικισμός και κυρίαρχο γούστο -  

Βιβλία καί περιοδικά γιά τή διάδοση τού φασισμού -  Έ ν α ς  κινηματο
γράφος έξαρτώμενος άπό άντιδραστικές δυνάμεις -  Προναζιστικές 

έκπολιτκπικές όργανώσεις

Νΐ σχετικά μ ε μια ναζιστική αιςθητικη -Φουτουρισμός καί φασισμός -  

Στή Γερμανία -  Ποιό ώραϊο, -  Ενας νέος τύπος καλλιτέχνη -  Η 

κωδικοποίηση ένός άκαδημαϊσμοϋ

ιν ο φοίνικας το υ  καινούριου π νεύμα τος -Ο  δρόμος πρός τήν έννομη 

τρομοκρατία -  Πρώτες έπιθέσεις ένάντια στούς θεσμούς -  Υπουρ

γείο Προπαγάνδας. -  Ο  Γκαΐμπελς και ή τακτική του -  Ενα όλοκαύ- 

τωμα βιβλίων και τό νόημά του -  Μιά κουλτούρα πού ισοδυναμεϊ μέ 
βαρβαρότητα

ν ενας π ό λεμ ό ς  εξυγιανςης - Τ ό  έπιμελητήριο τής Κουλτούρας - Ό  

έξοστρακισμός τής μοντέρνας τέχνης - "  Ενας πόλεμος έξυγίανσης -
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Καί γιά τή νεολαία βιβλία έποικοδομητικά -  Κατήχηση διαμέσου τής 

ψυχαγωγίας. -  ' Ο  συγγραφέας είναι ένας στρατιώτης

νι υπερ η ΚΑΤΑ -Τ ά  αίτια μιάς συναίνεσης -  Ποιοι άντιστασιακοί; - Έ 

νας άντκρασιστικός άγώνας

vm το τραγούδι το ν  ΣΒΡΗΝΟΝ - Ό  δρόμος τής αυστηρότητας. -  Οί 
βάσεις ένός λαξισμοΰ -  Μιά λογοτεχνία τής μάζας - Τ ό  τραγούδι τών 

σειρήνων. -  ' Η παράδοση δλων τών νεκρών γενεών -

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

ι προκαταρκτικα - Παραδείγματα τών μέτρων ποϋ πάρθηκαν ένάντια 
στοϋς συγγραφείς καί καλλιτέχνες τής άριστεράς έπί Δημοκρατίας τής 

Βαϊμάρης. -  Οί ναζί καί ή πολιτιστική τους πολιτική -  Μιά πλημμυρίδα 

ιμπεριαλιστικών καί ρατσιστικών βιβλίων -  ' Ορισμένοι άριθμοί

ιι -  σχετικά μ ε μια αιςθητικοποιηςη της πολίτικης -  Τό  πρόγραμμα τοϋ ναζι- 
στικοϋ κόμματος αναφορικά μέ τόν τύπο και τή λογοτεχνία -  ' Ο  καλλιτέ

χνης Αδόλφος Χιτλερ -  Τι είναι η τέχνη, -  Βασικές κατευθύνσεις -  
Σχετικά μέ όρισμένες τέχνες και τόν ιδιαίτερο ρόλο τους

m -  η  δικτατορία προχωρεί -Τ ό  άουτο-ντά-φέ τής 10 Mdfou 1933 -  Οι 

βαθμίδες τής ύποταγής στήν έξουσια. -  Ά λ λ α  πολιτιστικά όργανα 

καταναγκασμού. -  Μαρτυρίες γιά τήν κατάσταση τών συγγραφέων και 
τών καλλιτεχνών στό έσωτερικό τής ναζιστικής Γ ερμανιας -

ιν - τα λόγια της νομιμοφ ροσύνης -  Τό  νέο Ράϊχ καί ή πολιτιστική 

του κληρονομιά. -  Η Γερμανική γλώσσα και ή δύναμή της -  Τά 
χαρακτηριστικά μιάς λογοτεχνίας ναζιστικοϋ περιεχομένου. -  Μερικά 

παραδείγματα -

ν -άγιο τη ν  αποδοχή ς τη ν  αρνηςη -  Οι δρόμοι τής ύποταγής - 1Η 

υπόθεση Οσσιέτσκυ -  Αγώνες στήν έξορια
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νι -α π ο  τη  μέρια της γα λλια ς .- Συνεργάτες npiv άπό τή συνεργασία.

-  ' Η ναζιστική λογοτεχνία δπως τήν έβλεπαν οί κόλακες Γάλλοι κον

δυλοφόροι -  Εικόνες μιάς γοήτευσης -  ’ Αντιστασιακοί συγγραφείς 
και διανοούμενοι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ -

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ -

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ -

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ -

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ 1919 ΚΑΙ ΤΟ 

1933 -

ΣΥΝΤΟΜΟ ΛΕΞΙΚΟ -  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -
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