To 2018 ςυμπληρώνονται 80 χρόνια από την «Νύχτα των Κρυςτάλλων», όπωσ
ευφημιςτικά ονομάςτηκε η νύχτα τησ 10ησ Νοεμβρίου του 1938. Την ίδια χρονιά
ςυμπληρώνονται 85 χρόνια από την 10η Μάΰου του 1933, την ημέρα που ρίχτηκαν τα
βιβλία ςτην πυρά, πρώτα ςτο Βερολίνο και κατόπιν και ςε άλλα μέρη, όπωσ ςτο Mainz
ςτισ 23 Ιουνίου. Την εικόνα του πολιτικού-λογοτεχνικού καμπαρέ ςτα χρόνια τησ
ναζιςτικήσ κατοχήσ περιγράφει ο Sebastian Haffner ςτα μετά τον θάνατό του
δημοςιευμένα απομνημονεύματά του: « Η ιςτορία ενόσ Γερμανού»:
Εύναι βϋβαια λιγϊκι μειονεκτικό για μασ το γεγονόσ ότι
βιώνοντασ τον τρόμο του θανϊτου και παραδομϋνοι ςτο
αύςθημα του αναπόφευκτου, δεν ξϋραμε να κϊνουμε κϊτι
καλύτερο από το να αδιαφορούμε και να μην επιτρϋπουμε
να μασ χαλϊςουν διϊθεςη. Έχω την εντύπωςη πωσ ϋνα
νεαρό ζευγϊρι εκατό χρόνια πρωτύτερα θα ϋβριςκε κϊτι
καλύτερο να κϊνει – ακόμα κι αν αυτό όταν μόνο μια νύχτα
παθιαςμϋνου ϋρωτα με γεύςη κινδύνου και απελπιςύασ.
Αφού λοιπόν δεν ςκεφτόκαμε να κϊνουμε τύποτε το
ιδιαύτερο ςτη δεδομϋνη ςτιγμό, καταλόξαμε ςτο καμπαρϋ,
ποιοσ να μασ εμπόδιζε; Πρώτον, αφού ούτωσ ό ϊλλωσ εκεύ
θα πηγαύναμε και δεύτερον, για να μην ςκεφτόμαςτε τα
δυςϊρεςτα. Μπορεύ αυτό να προκαλεύ μια εντύπωςη
ψυχραιμύασ και παλικαριϊσ, όμωσ εύναι περιςςότερο δεύγμα μιασ ςχετικόσ
ςυναιςθηματικόσ αδυναμύασ και δεύχνει ότι παρόλη τη δυςτυχύα μασ δεν βριςκόμαςταν
ςτο ύψοσ των περιςτϊςεων. Αυτό εύναι πϊντωσ – επιτρϋψτε μου τη γενύκευςη – ϋνα
από τα πιο τρομακτικϊ χαρακτηριςτικϊ των νεότερων γερμανικών ςυμβϊντων,
δηλαδό ότι ςτα δρώμενα λεύπουν οι δρϊςτεσ και ςτα πϊθη οι μϊρτυρεσ, ότι όλα
ςυμβαύνουν ςε ϋνα εύδοσ μερικόσ νϊρκωςησ, με μια αδύναμη, μύζερη ουςύα αύςθηςησ
μπροςτϊ ςε ϋνα αντικειμενικϊ τρομακτικό γεγονόσ: ότι γύνονται φόνοι από μια
διϊθεςη νεανικόσ πλϊκασ , ότι η αυτοταπεύνωςη και ο ηθικόσ θϊνατοσ λαμβϊνονται
ςαν ϋνα μικρό ενοχλητικό επειςόδιο και ακόμα και ο μαρτυρικόσ φυςικόσ θϊνατοσ
ερμηνεύεται ωσ «ατυχύα».
Εν τούτοισ, για τη νωθρότητϊ μασ εκεύνη την ημϋρα
ανταμειφθόκαμε και με το παραπϊνω, επειδό η
ςύμπτωςη μασ ϋφερε κατευθεύαν ςτην κατακόμβη, και
αυτό όταν το δεύτερο αξιοςημεύωτο γεγονόσ τησ
βραδιϊσ. Βρεθόκαμε ςτο μοναδικό δημόςιο μϋροσ ςτη
Γερμανύα όπου προβαλλόταν ϋνα εύδοσ αντύςταςησ – με
θϊρροσ, χιούμορ και πνεύμα. Σο πρωύ εύχα δει το
Ανώτατο Δικαςτόριο τησ Πρωςύασ με παρϊδοςη
τεςςϊρων αιώνων να καταρρϋει ϊδοξα μπροςτϊ ςτο ναζιςμό. Σο βρϊδυ ϋβλεπα
κϊποιουσ αςόμαντουσ Βερολινϋζουσ ηθοποιούσ επιθεώρηςησ χωρύσ παρϊδοςη να

ςώζουν με δόξα και τιμό την υπόληψό μασ. Σο Ανώτατο Δικαςτόριο εύχε πϋςει. Η
Κατακόμβη ςτεκόταν.
Ο Werner Finck όταν ο οδηγόσ εκεύνου του θιϊςου προσ τη νύκη – γιατύ το να ορθώνει
κανεύσ το ανϊςτημϊ του ςε μια φονικό υπερδύναμη εύναι ϋνα εύδοσ νύκησ. Αυτόσ ο
κονφεραςιϋ κατϋχει χωρύσ αμφιβολύα μια από τισ ελϊχιςτεσ τιμητικϋσ θϋςεισ ςτην
ιςτορύα του τρύτου Ρϊιχ. Δεν ϋμοιαζε με όρωα, και αν ϋγινε εντϋλει ςχεδόν όρωασ, αυτό
όταν ϊθελϊ του. Δεν όταν ούτε επαναςτϊτησ ηθοποιόσ ούτε καυςτικόσ χλευαςτόσ
ούτε ϋνασ Δαβύδ με ςφεντόνα. Κατϊ βϊθοσ όταν ϊκακοσ και καλοςυνϊτοσ. Σο αςτεύο
του όταν όπιο, παιχνιδιϊρικο, μετϋωρο. Χρηςιμοποιούςε κυρύωσ το υπονοούμενο και
το λογοπαύγνιο, ςτο οπούο αναδεύχθηκε βιρτουόζοσ. Ήταν εμπνευςτόσ αυτού που
αποκαλούμε «κρυφό ειρωνεύα», και ϋκανε βϋβαια καλϊ να κρύβει όςο καλύτερα
γινόταν το χιούμορ του. Σο φρόνημϊ του, όμωσ, δεν το ϋκρυβε. Παρϋμεινε καταφύγιο
αθωότητασ και αβρότητασ ςε μια χώρα όπου αυτϊ τα γνωρύςματα όταν υπό
εξολόθρευςη. Και μϋςα ςε αυτό την αθωότητα και αβρότητα κρυβόταν ωσ «κρυφό
ειρωνεύα» αληθινό, αλύγιςτη τόλμη. Εύχε το θϊρροσ να μιλϊει για την ναζιςτικό
πραγματικότητα – μϋςα ςτη ναζιςτικό Γερμανύα. τισ παρουςιϊςεισ του ϋκανε λόγο για
τα ςτρατόπεδα ςυγκϋντρωςησ, τισ κατ’ ούκον ϋρευνεσ, τον γενικό φόβο, το γενικό
ψεύδοσ. Η ειρωνεύα του για αυτϊ τα θϋματα όταν απερύγραπτα ςιγανό, μελαγχολικό
και θλιμμϋνη, κι εύχε μια απύθανη δύναμη παρηγοριϊσ. Εκεύνη η 31η Μαρτύου του 1933
όταν ύςωσ η πιο μεγϊλη βραδιϊ του. Σο θϋατρο κατϊμεςτο, θεατϋσ που από την
επόμενη μϋρα κούταζαν μπροςτϊ ςε ανοιχτό ϊβυςςο. Ο Finck τουσ ϋκανε όλουσ να
γελούν όπωσ δεν εύχε ποτϋ ακούςει κανεύσ ϋνα κοινό να γελϊει. Ένα γϋλιο με πϊθοσ, το
γϋλιο ενόσ νεόφυτου πεύςματοσ,
που ϊφηνε πύςω του τον
λόθαργο και την απόγνωςη, και ο
κύνδυνοσ ϋτρεφε αυτό το γϋλιο –
δεν όταν ςχεδόν θαύμα που δεν
εύχε φτϊςει ακόμα η SA να
ςυλλϊβει ολόκληρο το θϋατρο;
Πιθανόν εκεύνη τη βραδιϊ θα
ςυνεχύζαμε να γελϊμε και μϋςα
ςτο
πρϊςινο
αυτοκύνητο.
Ήμαςταν κατϊ περύεργο τρόπο
υπερϊνω φόβου και κινδύνου.

