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Κουλτούρα και βαρβαρότητα
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ

ρικανών. Πρώτα ο
«∆ιεθνής Εβραίος»,
του µεγάλοι
βιοµήχανου Χέν|
ρι Φορντ. Από

τούσε τις πρωτεϊκές δυνάµεις της
φαντασίας του. Κατά τον Ράιµπακ
» Αν αποµονωθεί
το γεγονός όχι
όµως, τα βιβλία που πραγµατικά
ο Αδόλφος Χίτλερ υπήρξε επίµονος
επηρέασαν τον Χίτλερ ήταν υποβολιµιαία
αναγνώστης και συλλέκτης, καταλήγουµε
αναγνώσµατα
εσωτερισµού,
µε µαθηµατική ακρίβεια
εκεί
αντλούσε
τα οποία εδραίωναν
µια
στην παγίδα της ευαίσθητης πλευράς
πλήθος
ρητορικών υπολογιστική όσο και τραµπούκικη
ενός παρανοϊκού τυράννου. Η
επιχειρηµάτων ψευδολογία. Εκεί θα συναντήσουµε
ευστροφία του γοητευτικού όσο
για τις οµιλίες τον «Μύθο του εικοστού αιώνα», το
και δυσοίωνου δοκιµίου από τον
του. Κατόπιν
ακατάληπτο εγχείρηµα του κορυφαίου
ιστορικό Τίµοθι Ραϊµπακ έγκειται
«Ο θάνατος µιας
αντιχριστιανού ναζί Άλφρεντ
στο ότι n βιβλιοφαγία υπήρξε για
σπουδαίας
φυλής»Ρόζεµπεργκ. Υπέρµαχος της πολυγαµίας,
τον Χίτλερ n θεµελιώδης αρχή της
του ακαδηµαϊκού
του ροµαντικού µυστικισµού,
πολιτικής του αναβάπτισης. Ο µυστικοπαθής
Μάντισον
της αναγκαστικής στείρωσης
δεκανέας µετετράπη
Γκραντ. Υπέρµαχος και υπερασπιστής
του «Πέµπτου
σε ηγεµονική ύαινα της Ευρώπης.
της ευγονικής, Ευαγγελίου», ο Ρόζεµπεργκ ήταν n
Η πλήρης αντιοτοφή των όρων του
υποστήριζε
αιτία µιας σφοδρής διαπάλης εναγκαλισµού
πολιτικού γίγνεσθαι σε µια χειµαζόµενη
την τοµή µεταξύ
και απώθησης µεταξύ
Γερµανία όπου το κοµµατικό
δυο αµείλικτων
των ναζί και του Βατικανού. Θορυβηµένος
σύστηµα κατέρρεε ραγδαία. Αρχικά
δυνάµεων,
του
ο Μολότοφ, δήλωσε πως
n βασανιστική διανοητική δίψα
χρόνου και της
n αφοµοίωση του ναζισµού ,από
δηµογραφίας.
που διακατείχε τον Χίτλερ τον
τον ρωµαιοκαθολικισµό θα σήµανε
έσπρωχνε να ξεδίνει σε ρατσιστικούς
Ένα βιβλίο, µια
γιγάντια απειλή κατά της Οκτωβριανής
κρατική πολιτική.
µονολόγους. Ο φασαριόζος
επανάστασης. Εδώ ο Ράιµπακ
Την πολυδιαφηµισµένη
των µπυραριών, όταν ξεκίνησε, φυλακισµένος,
εκφράζει εµµέσως πλην σαφώς
στενή
να γράφει το θυµοσόφισµά
την απορία του για την κατακόρυφη
πνευµατική σχέση του Χίτλερ µε
του «Ο Αγών Μου», δεν ήξερε
Τίµοθι Ραϊµπακ
αποδοχή των άΠοκρυφιστικών
τον Νίτσε και τον Σοπενάουερ ο
καν συντακτικό, ήταν «παθολογικά»
συγγραµµάτων,
σε µια χώρα
«Η
βιβλιοθήκη
του
ιστορικός τη θεωρεί διαβόητα αναξιόπιστη.
ανορθόγραφος και οι γνώσεις
που γέννησε τον µοντερνισµό.
Ο
Χίτλερ
θεωρούσε
τον
Χίτλερ», µτφρ.
του ισχνότατες. Ο Γκαίµπελς
Μια αντίφαση;ενδεικτική
της
πρώτο περισσότερο λογοτέχνη παρά
γελούσε υποτιµητικά, ο Γκαίρινγκ
Αλεξάνδρα
γερµανικής
διχοτόµησης,
που
έβαλε
φιλόσοφο, ενώ κατέτασσε τον
σάρκαζε, ενώ ο Στράσσερ (ένας
Κονταξάκη, εκδ.
τους όρους της στην ευρωπαϊκή
Σοπενάουερ στους ιδεολογικά σαφέστερους.
από τους ιδεολογικούς βατήρες του
ολοκλήρωση. Ο Χίτλερ σηµείωνε
Πατάκη,
σελ.
445,
κόµµατος) τον απαξίωνε δηµόσια.
µανιωδώς στο περιθώριο των σελίδων
Στην πραγµατικότητα, ο µοχλός
τιµή: 19.50 ευρω
Τη δεκαετία του '20 το Εθνικοσοσιαλιστικό
προεκτάσεις της σκέψης του ή
πίσω
από
το
εθνικοσοσιαλιστικό
Κόµµα κινούνταν
υπογράµµιζε µε χρωµατιστά µολύβια
κίνηµα
δεν
ήταν
άλλος
από
τον
στην γραµµή της συναίνεσης µε
τα σηµεία που τον κέντριζαν.
Γιόχαν Γκόττλιµπ Φίχτε. Ζωηρός
ισχυρό άντρα τον καθηγητή Όττο
Μην φανταστείτε όµως ότι εξέλειπε
και
απειθής
ο
Φίχτε,
έγραψε
το
Ντίκελ. To βιβλίο του «Αναβίωση»
n µεθοδολογία. Η σκέψη του συγκροτούνταν
ορόσηµο «Λόγοι προς το γερµανικό
ήταν απαραίτητο ανάγνωσµα στις
πάνω σε ένα µωσαϊκό
έθνος»,
επισηµαίνοντας
πως
το
τάξης του ευρύτερου εθνικιστικού
προϊδεασµών. Τα βιβλία υπήρξαν
«VoLkskrieg»,
ο
λαϊκός
πόλεµος
δηλαδή
χώρου. Ο Ντίκελ θαύµαζε σαν ιδεολογικό
κατά της πολιτικής ελίτ, αποτελείανεξάντλητη πηγή πληροφοριών.
αντίπαλο τον Μαρξ, εξήρε
µονόδροµο λύτρωσης. Ήταν
Καλλιέργησε τη δεξιότητα να ξεχωρίζει
τον Λοϊντ Τζορτζ, ενώ οι Εβραίοι
εναντίον του κοινοβουλευτισµού
αυτοστιγµεί πληροφορίες που
έπρεπε να παραµεριστούν
µε
και υπέρ του ενωµένου γερµανικού
ήταν
χρήσιµες για το συµφέρον
όλους τους τρόπους από τα αξιώµατα
έθνους, που σκέφτεται, πιστεύει και του. Μόλις οι γνώσεις που αποκτήθηκαν
επιρροής. Κοµβικό σηµείο
δρα τελείως διαφορετικά από τους
µε τον τρόπο αυτό συνδυάζονται
στην παιδεία του Χίτλερ υπήρξε ο
υπολοίπους
Ευρωπαίους.
Ένα
µε την προϋπάρχουσα εικόνα
µεταφραστής και θεατρικός συγγραφέας
έθνος ταγµένο να κυριαρχεί. Στον
ενός θέµατος που έπλαθε µε την
ΝτίντριχΈκαρτ.Ένας ολετήρας
ακαθόριστο αριθµό τόµων της
φαντασία
του, λειτουργούσαν είτε
µε κουλτούρα µύστη και ασίγαστο
ιδιωτικής συλλογής του Χίτλερ δεν
ως
διορθωτικές
είτε ως συµπληρωµατικές
φανατισµό/Ηταν αυτός που
έλειπαν έργα των Καντ, Μακιαβέλλι,
στίξεις στην ευκρίνεια της
επισήµανε στους Εθνικοσοσιαλιστές
Ουίτµαν, Ταγκόρ, Σπένγκλερ,
τελικής απόφασης που χρειαζόταν
την αλλαγή πλεύσης στη συναινετική
Γκαίτε, Σαίξπηρ. Ιδιαίτερα τον τελευταίο
να υπερασπιστεί. Με αυτή την τεχνική,
πολιτική: «To µόνο που
τον εκτιµούσε περισσότερο
n µνήµη εκλαµβάνει τις διανοητικές
θέλουµε είναι έναν εργάτη αυτοδίδακτο,
από τον καθένα. Έλεγε ότι πυροδοπαραστάσεις σαν νόρµες.
που να µιλάει στην καρδιά
Μέσω
αυτής,
ο Χίτλερ είχε ακαριαία
του λαού. ∆εν χρειάζεται να ξέρει
πρόσβαση
σε έναν ατέλειωτο
πολλά». Ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν
κατάλογο θεµάτων, από την παραγωγή
αυτό ακριβώς το πρότυπο. Σε λιγότερο
τεθωρακισµένων έως τα έργα
από µια δεκαετία, ο «ανάξιος
Η σκέψη του συγκροτούνταν
του
Τζορτζ
Μπέρναρντ Σω. Η ιδιωτική
λόγου», που ένιωθε ταυτισµένος µε
πάνω
σε
ένα
µωσαϊκό
βιβλιοθήκη
θεωρούσε ο Βάλτερ
τον ήρωα του Ερίκου'Ιψεν «Πεερ
Μπένγιαµιν
ότι
είναι ο µόνιµος
Γκυντ», ριζοσπαστικοποίησε
το
προϊδεασµών. Τα βιβλία υπήρξαν
και αξιόπιστος µάρτυρας για τον
κόµµα, διέγραψε τους µετριοπαθείς,
ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών.
χαρακτήρα του συλλέκτη. Εκείνος
υποχρέωσε την ελίτ των ναζί
ζει µέσα τους. Μια βιβλιοφαγική
να τον σέβονται, εξαπέλυσε παγκόσµιο
Καλλιέργησε τη δεξιότητα να
ιστορική µελέτη που αναστοχάζεται
πόλεµο, όρισε τελικές λύσεις
ξεχωρίζει αυτοστιγµεί
πάνω στα δοµικά υλικά του
και αυτοκτόνησε. Θα έλεγε κανείς
εθνικοσοσιαλισµού.Ένα µείγµα µίσους
πληροφορίες που ήταν χρήσιµες
ότι n δηµόσια ζωή του συστάθηκε
και προλεταριοποίησης
µε
από παρτιτούρες του Ρίχαρντ Βάγκνερ.
για το συµφέρον του.
αποφατικούς
όρους βιολογικού
εθνικού κινήµατος. Τελικά n ιστορία
Παραδόξως ο Χίτλερ εδραίωσε
διδάσκει;
τον φυλετισµό από δυο βιβλία Αµε-
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