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ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Timothy W. Ryback

Κι όµως, ο Χίτλερ ήταν
φανατικός βιβλιόφιλος
>-Μια διεξοδική µελέτη της
προσωπικήςβιβλιοθήκης του
ηγέτη του Τρίτου Ράιχ -η οποία
αριθµούσε 16.000 τόµους-

ΠΙΕΡ-ΑΝΤΡΕΤΑΓΚΥΕΦ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ανιχνεύει τις ιδέες, τις
σκέψεις και τις εµµονές του.

«Τι είναι αντισηµιτισµός;»
Εστία, σελ. 87
f~T\ είναι αντισηµιτισµός; Ποιες ιδέες, ποτα πάθη και
ποια συµφέροντα γεννούν και αναζωπυρώνουν

X

το ρατσιστικό µίσος κατά των Εβραίων; Ποια είναι τα
του

ΠΒΡΓΟΥ

ΒΑΐΑΑΚΗ

βασικά ανησηµιτικά

στερεότυπα και πώς αναπαράγονται;

Ο Γάλλος φιλόσοφος, πολιτειολόγος
To

1953 ο Ρέι Μπράντµπερι, ένας
από τους επιφανέστερους συγγραφείς
της επιστηµονικής
φαντασίας, έγραψε ένα βιβλίο µε τον
παράξενο τίτλο «Φαρενάιτ 451» - αυτή
είναι η θερµοκρασία στην οποία
καίγονται τα βιβλία. Η υπόθεση εξελίσσεται
σε µία κοινωνία του µέλλοντος
όπου η µνήµη και η γνώση αποτελούν
έγκληµα, τα βιβλία είναι απαγορευµένα
και η εξάρτηση του µέσου πολίτη
από την οθόνη της τηλεόρασης εκλαµβάνεται
ως υπέρτατο αγαθό. Σε µια
τέτοια κοινωνία, η δουλειά των πυροσβεστών
είναι να αναζητούν και να
καίνε τα βιβλία, τα οποία θεωρούνται
εξ ορισµού επικίνδυνα γιατί αποσπούν
τους ανθρώπους από τους φρενήρεις
ρυθµούς της παραγωγής και τους κάνουν
να σκέφτονται και να ονειρεύονται.
Αυτή, όµως, η απαγόρευση δεν
Και, όµως, η ιστορία των απαγορευµένων µόνο ηµεροµηνία: Στις 10 Μαΐου του
έγινε ano τη µία στιγµή στην άλλη.
βιβλίων είναι µακρά και εξαιρετικά 1933 στην πλατεία Bebelplatz, στο
Προηγουµένως, ήταν οι ίδιοι οι
ενδιαφέρουσα - βιβλία που θεωρήθηκανΒερολίνο, ο υπουργός προπαγάνδας
της ναζιστικής Γερµανίας Γκέµπελς
άνθρωποι που παραµέρισαν τα βιβλία
αιρετικά για τη θρησκεία, προσβλητικά
διοργάνωσε µία εθνική πυρά βιβλίων:
για τα ήθη και τις πεποιθήσεις
και δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις
δεκάδες χιλιάδες βιβλία ρίχνονταν στη
της εκάστοτε εποχής, αλλά και αποκαλυπτικά
για την περαιτέρω κατάργησή τους: Οι
ρυθµοί της καθηµερινότητας γίνονταν
ή επαναστατικά, αφού η ανάγνωσηφωτιά - έργα του Μαρξ του Τόµας Μον,
όλο και mo έντονοι, µε αποτέλεσµα να
του Μπρεχτ και του Κάφκα, µαζί µε
τους θεωρείτο επικίνδυνη για
µην υπάρχει αρκετός χρόνος για διάβασµα.
τα καθεστώτα, διότι ενθάρρυναν την
πλήθος άλλα που θεωρούνταν απειλή
για τους ναζί, τυλίγονταν στις φλόγες
Κάπως έτσι, το περιεχόµενο
ανατροπή τους.
του κάθε βιβλίου συµπτυσσόταν, ξανά
σαν σε ένα παράξενο τελετουργικό µιας
βάρβαρης φυλής.
και ξανά, µέχρι που κατέληξε σε µερικές ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
προφορικές φράσεις, δηλαδή αρκετά
Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη καταστροφή Είναι, λοιπόν, λογικό να σκεφτεί
βιβλίου στην πυρά έγινε στην
κανείς ότι όποιος είναι ικανός για κάτι
σύντοµο ώστε να είναι εύπεπτο
Κίνα και δεν είναι άλλη από την καταδίκη τέτοιο, µάλλον δεν θα πρέπει να εκτιµάει
και να µην απαιτεί χρόνο. Σε αυτές τις
συνθήκες, λέει ο Μπράντµπερι, οι άνθρωποι των «Αναλέκτων» του Κοµφούκιου:
ιδιαίτερα τα βιβλία - να το πούµε
είναι κατά βάθος δυστυχισµένοι:
το περίφηµο βιβλίο κάηκε το
κοµψά. Και όµως, ο Αδόλφος Χίλτερ
Η ζωή τους είναι άδεια, αλλά δεν
250π.Χ. από τον Κινέζο Αυτοκράτορα
υπήρξε φανατικός βιβλιόφιλος - όπως
µπορούν να καλύψουν το κενό που
και µαζί του όσοι βρέθηκαν να το έχουν
διαφαίνεται από αυτήν την ιδιότυπη
νιώθουν µε κάτι ουσιαστικό. Και αυτό
στην κατοχή τους. Οσο για την πυρκαγιά βιογραφία του Γερµανού δικτάτορα
γιατί απλώς δεν γνωρίζουν πια τι είναι
της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας
µέσα από τις αναγνώσεις του. Και πράγµατι,
σηµαντικό στη ζωή, δεν είναι ικανοί
έµεινε για πάντα ανεξιχνίαστη, αλλά
ο Timothy Ryback µε τη «Βιβλιοθήκη
πλέον να σκεφτούν. Ακόµα και τα λόγια οι προσπάθειες των Χριστιανών και
του Χίτλερ» (εκδ. Πατάκη) επιχειρεί
τους είναι λόγια κενά, µιλάνε χωρίς
των Ρωµαίων να καταπολεµήσουν την
πλαγίως ένα µοναδικό ψυχογράφηµα
να λένε απολύτως τίποτα. Είναι αλήθεια αρχαία πνευµατική κληρονοµιά θα αποκτούσαν του ανθρώπου που αιµατοκύλισε
τόσο εφιαλτική η προοπτική ενός
για αιώνες τα χαρακτηριστικά την Ευρώπη: Προσφέροντας µία διεξοδική
κόσµου χωρίς βιβλία; Ο Μπόρχες είχε
επιδηµίας. Αλλωστε, ένα τεράστιο
µελέτη της προσωπικής βιβλιοθήκης
δώσει -σε ανύποπτο χρόνο- τη δική
κεφάλαιο της απαγόρευσης βιβλίων
του ηγέτη του Τρίτου Ράιχ -η
του απάντηση: «Απ' όλα τα εργαλεία
αφορά σίγουρα την Ρωµαιοκαθολική
οποία αριθµούσε 16.000 τόµους- ανιχνεύει
του ανθρώπου, το mo εκπληκτικό είναι,
Εκκλησία: To «Index
Librorum
τις ιδέες, τις σκέψεις και τις
χωρίς αµφιβολία, το βιβλίο. Τα άλλα
Prohibitomm» που εξέδωσε η εκκλησιαστική
εµµονές του. Και, βέβαια, είναι απορίας
είναι προεκτάσεις του σώµατος του.
αρχή για να ορίσει τα «επικίνδυνα» άξιον πώς ένας θαυµαστής του
To βιβλίο, ωστόσο, είναι προέκταση
συγγράµµατα, ήδη από τον 16ο
Σαίξπηρ και µανιώδης αναγνώστης
της µνήµης και της φαντασίας του».
αιώνα θα περιελάµβανε -µεταξύ άλλων- βιβλίων, µπόρεσε να διαπράξει τέτοια
έργα του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίουεγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.
και του Βολταίρου. Οπως και να
Ο Timothy Ryback, συνδυάζει ευφυώς
'χει, «κάθε βιβλίο που καίγεται,"φωτίζει
τις αρετές του φιλολόγου, του
τον κόσµο», είπε κάποτε ο Ralph Waldo
ψυχολόγου, του ιστορικού και του βιογράφου
Emerson, υπονοώντας ότι µερικά από
µ' αυτές ενός ιδιότυπου ντετέκτιβ,
τα mo επιδραστικά βιβλία όλων των
που µε οδηγό τα βιβλία κατορθώνει
εποχών βρέθηκαν κάποια στιγµή στην
να διεισδύσει στο µυαλό του ηγέτη
πυρά. Εάν, πάντως, κάποιος θέλει να
του Τρίτου Ράιχ. Ενα εκπληκτικό
ανατρέξει σε µία από τις πλέον φηµισµένες-από κάθε άποψη- βιβλίο, για τα βιβλία
περιπτώσεις βιβλίων που τυλίχθηκαν
αλλά και για την αξία τους, η οποία
στις φλόγες επειδή ήταν «επικίνδυνα»,
συχνά υπερβαίνει την ευφυία των αναγνωστών
αρκεί να αναζητήσει µια
τους...

Ο Timothy Ryback µε οδηγό
τα βιβλία κατορθώνει να
διεισδύσει στο µυαλό του
ηγέτη του Τρίτου Ράιχ

www.clipnews.gr

των ιδεών Πιέρ - Αντρέ Ταγκυέφ,

και ιστορικός

µε αυτό το πρόσφατο

δοκίµιο του παρουστάζει πυκνά και ολοκληρωµένα
το ιστορικό, φιλοσοφικό

και πολιτικό

γέννησης,

και της θεµατικής

της ανάπτυξης

πανόραµα

της

του αντισηµιτισµού.

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

«∆ιαβάζω»
To

κεντρικό αφιέρωµα του τεύχους Νοεµβρίου (No
523) ξαναφέρνει

Ελληνα διανοητή,

στην επικαιρότητα

το σπουδαίο

ιστορικό και κριτικό λογοτεχνίας

Γιάννη Κορδάτο (1891-1961), µε αφορµή τη διπλή επέτειο
120 χρόνων

από τη γέννηση του και 50 χρόνια

από το θάνατο του. Στο πλαίσιο του αφιερώµατος,
και οι λόγοι που γενικότερα
επιστροφή

στο έργο ανεξάρτητων

του παρελθόντος.
έγραψαν

οι Σπύρος

Παναγιώτης

οδηγούν

και τολµηρών

i i

διανοητών

Τα κείµενα του αφιερώµατος

Κακουριώτης,

Αλέξης

Στάθης, Σπύρος Παναγιωτίδης,

Χατζηβασιλείου

εξετάζονται
στην

Ζήρας,

Βαγγέλης

και Χριστιάνα Μύγδαλα

πί

i 11 i i

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥΡΛΗ

«Η διάψευση»
Κέδρος, σελ. 220
ΟΟρχάν,

ένας Τουρκοκύπριος

κατεχόµενο

γιατρός που ζει στο

µέρος της Κόπρου, αναστατώνεται

από την είδηση ότι µε τη µέθοδο του DNA αναγνωρίστηκαν
τα οστά του Οδυσσέα, που από το καλοκαίρι
του 1974 βρισκόταν στους καταλόγους

των αγνοουµένων.

Η επιθυµία του Ορχάν να παραστεί στην κηδεία
του Οδυσσέα

είναι µεγάλη,

αφού στην εφηβεία

του

είχε δεθεί µαζί του µε πολύ στενή φιλία. Στο διάστηµα
που µεσολαβεί

ως την κηδεία,

αναπόφευκτα

θα ζωντανέψουν

στη µνήµη του τα χρόνια που πέρασαν.

