Τ Ο ΒΙΒΛΙΟ τῆς Μαργκαρέτε Μποῦµπερ-Νόυµαν µὲ τὸν τίτλο
Μίλενα ἀπὸ τὴν Πράγα (1963), ἐξέχον δεῖγµα τῆς στρατοπεδικῆς
γραµµατείας, ἔχει ἀσυνήθιστη δοµή, καθὼς ἐµπεριέχει καὶ τὴν
πρώτη βιογραφία τῆς Μίλενα Γιέσενσκα, γνωστῆς µας ἀπὸ τὰ
« Γράµµατα στὴ Μιλένα » τοῦ Φρὰντς Κάφκα.
Ἡ ἀφήγηση τῆς Μποῦµπερ-Νόυµαν, ἑστιάζοντας στὸ χρονικὸ
τῆς φιλίας της µὲ τὴ Μίλενα, ποὺ καλλιεργήθηκε µέσα στὴ
σκληρὴ καθηµερινότητα τοῦ ναζιστικοῦ στρατοπέδου τοῦ
Ράβενσµπρουκ, ἐπιτυγχάνει τελικὰ διπλὸ στόχο: ὡς
στρατοπεδικὴ µαρτυρία, παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴ
ραγδαία ἐπιδείνωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης τῶν
κρατουµένων, µὲ
ἀποκορύφωµα τὴ µετατροπὴ τοῦ
Ράβενσµπρουκ ἀπὸ στρατόπεδο ἐργασίας σὲ στρατόπεδο
ἐξόντωσης· ὡς βιογραφία, ἀνατρέχει στὰ χρόνια τῆς νεότητας
καὶ τῆς ὡριµότητας τῆς Μίλενα στὴ γενέθλια Πράγα, ἀλλὰ καὶ
στὴ Βιέννη, ἀναδεικνύοντας τὴν ἀντισυµβατικὴ προσωπικότητά
της. Καὶ ἐπειδὴ στὴ ζωὴ τῆς Μίλενα τὸ ἀτοµικὸ καὶ τὸ
συλλογικὸ ἦταν συνυφασµένα, ἡ ἀφήγηση ἐξελίσσεται σὲ
τοιχογραφία τῶν ἰδεολογικῶν, πολιτικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν
τάσεων κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Μεσοπολέµου, τότε ὅπου τὸ
ὅραµα τῆς ἐπανάστασης συµβάδιζε µὲ τὰ ὁράµατα τῶν
πρωτοποριακῶν κινηµάτων στὸν χῶρο τῆς τέχνης.
Ἕνας ἄλλος «Κόσµος τοῦ Χθές», ἐξίσου συναρπαστικὸς µὲ
ἐκεῖνον τοῦ Στέφαν Τσβάιχ, ἀναδύεται ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ
βιβλίου, ὁ κόσµος τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης ποὺ γνώρισε
πρωτόφαντη πολιτιστικὴ ἄνθηση τὰ χρόνια τοῦ Μεσοπολέµου,
προτοῦ ἀφανιστεῖ πίσω ἀπὸ τὶς πύλες τῶν στρατοπέδων
συγκέντρωσης. Αὐτὸν τὸν κόσµο ποὺ ἀνασυστήνει ἡ
Μποῦµπερ-Νόυµαν φιλοδοξεῖ νὰ µνηµειώσει καὶ ἡ παροῦσα
ἔκδοση µὲ τὰ βιογραφικὰ σηµειώµατα ποὺ παραθέτει.
ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
«Στὸ τέλος τοῦ 20οῦ αἰώνα, [ἡ Μποῦµπερ-Νόυµαν] φαντάζει
στὰ µάτια µας ὡς ὁ πιὸ χαρακτηριστικὸς µάρτυρας τῆς µάστιγας

ποὺ κυριάρχησε στὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης, δηλαδὴ τοῦ
ὁλοκληρωτισµοῦ.»
ΤΣΒΕΤΑΝ ΤΟΝΤΟΡΟΦ
Η ΜΑΡΓΚΑΡΕΤΕ ΜΠΟΥΜΠΕΡ-ΝΟΫΜΑΝ, τὸ γένος
Τύρινγκ, γεννήθηκε στὸ Πότσνταµ τὸ 1901. Ἀπὸ νωρὶς ἑλκύεται
ἀπὸ τὶς ἰδέες τῆς Ἀριστερᾶς καὶ, τὸ 1926, προσχωρεῖ στὸ ΚΚ
Γερµανίας. Ἐξαιτίας τῶν φρονηµάτων καὶ τῆς πολιτικῆς της
δράσης χάνει τὴν ἐπιµέλεια τῶν παιδιῶν της, δύο κοριτσιῶν
ποὺ ἀπέκτησε ἀπὸ τὸν σύντοµο γάµο της µὲ τὸν Ράφαελ
Μποῦµπερ. Τὸ 1929 συναντᾶ τὸν µεγάλο ἔρωτα τῆς ζωῆς της,
τὸν Χάιντς Νόυµαν, ἐξέχον στέλεχος τῆς Κοµµουνιστικῆς
Διεθνοῦς, καὶ τὸν ἀκολουθεῖ στὴ σοβιετικὴ Ρωσία, στὴν
Ἱσπανία κ.ἀ. Στὸ τελευταῖο τους ταξίδι στὴ Μόσχα, τίποτα δὲν
εἶναι ὡστόσο ὅπως πρίν. Θὰ ζήσουν τὶς Δίκες τῆς Μόσχας σὲ
µιὰ ἀτµόσφαιρα καταδόσεων, φόβου καὶ ὑποψίας, µέχρι τὴ
σύλληψη καὶ τὴ φυλάκιση τοῦ Νόυµαν, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1937,
λόγω « φραξιονιστικῶν » θέσεων. Μὲ τὴν Περεστρόικα, ἡ
ἀκριβὴς ἡµεροµηνία τῆς ἐκτέλεσής του θὰ τῆς γνωστοποιηθεῖ
τὸ 1988. Καθὼς ἡ µνήµη τότε τὴν εἶχε πιἀ ἐγκαταλείψει, ἡ
Μαργκαρέτε ἴσως νὰ µὴν συγκράτησε τούτη τὴν ἡµεροµήνια.
Τὸ 1938 συλλαµβάνεται καὶ ἡ ἴδια καὶ, τὸ 1939, ἐκτοπίζεται
στὸ στρατοπέδο τῆς Καραγκάντα, στὶς στέπες τοῦ Καζακστάν,
ὅπου καὶ θὰ παραµείνει µέχρι τὴν παράδοσή της ἀπὸ τοὺς
Σοβιετικοὺς στοὺς Ἒς Ἔς, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1940. Ἀκολουθεῖ ὁ
ἐγκλεισµός της στὸ ναζιστικὸ στρατόπεδο τοῦ Ράβενσµπρουκ
ὅπου, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ἴδιου χρόνου, θὰ συναντήσει τὴ
Μίλενα Γιέσενσκα. Μέσα στὸ ζόφο τοῦ στρατοπέδου, οἱ δύο
γυναῖκες θὰ συνδεθοῦν µὲ βαθιὰ καὶ τρυφερὴ φιλία. Ἡ Μίλενα
πεθαίνει στὸ στρατόπεδο τὸν Μάιο τοῦ 1944.῾Η Μαργκαρέτε θὰ
ἐπιζήσει καὶ θὰ ἀφιερώσει τὴν ὑπόλοιπη ζωή της στὸ
συγγραφικὸ καὶ δηµοσιογραφικό της ἔργο, ἀναπτύσσοντας
παράλληλα πλούσια ἀκτιβιστικὴ δράση. Θὰ δώσει πολυάριθµες
διαλέξεις ἀναλύοντας τὸ φαινόµενο τῆς ἐκτροπῆς τοῦ
κοµµουνιστικοῦ κινήµατος. Θὰ λάβει µέρος, τὸ 1950, στὸ

Συνέδριο γιὰ τὴν Πολιτισµικὴ Ἐλευθερία (CCF), καὶ τὴν ἴδια
χρονιὰ θὰ ὀργανώσει τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀπελευθέρωσης Θυµάτων
Αὐθαιρεσίας τοῦ Ὁλοκληρωτισµοῦ. Τὸ 1951 ἱδρύει τὸ
Ἰνστιτοῦτο Πολιτικῆς Παιδείας καὶ ἀρχίζει νὰ ἐκδίδει τὸ
µηνιαῖο περιοδικό Ἀκτσιόν (Aktion), πολιτικῆς κυρίως ὕλης.
Ἔχοντας ζήσει στὰ χρόνια τῆς νιότης τὴν ἔξαρση τῆς
στράτευσης καὶ τὴ συντριβὴ τῶν ἐπαναστατικῶν προσδοκιῶν,
µὲ τὸ µοναδικὸ «προνόµιο» νὰ ἔχει τὴν ἐµπειρία τῶν
στρατοπέδων καὶ τῶν δύο καθεστώτων, ἡ Μποῦµπερ-Νόυµαν
θὰ ἀποτελέσει τὴν ἐµβληµατική µάρτυρα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ
ὁλοκληρωτισµοῦ τοῦ 20ου αἰώνα.
Τὰ σηµαντικότερα ἔργα της : Φυλακισµένη τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Χίλτερ :
Ἕνας κόσµος στὸ σκοτάδι, 1949. Πεδία µαχῶν τῆς παγκόσµιας ἐπανάστασης, 1967. Ἡ σβησµένη φλόγα. Πεπρωµένα τῆς ἐποχῆς µου , 1976.
« Ἐλευθερία, εἶσαι καὶ πάλι δική µου...» . Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐπιβίωση,
1978 κ.ἄ.

