
Abstract: The following text is comprised of parts of an essay related to the German atom bomb project during 
World War II. Its composition, continues to be a call for a “self-criticism of science” and the scientific community 
in general. According to P. Levy, once it has happened, it can happen again, but that is not the point, since it 
already happens, it happens in the Cold War, it happens in “the war on Terrorism”. So let us build a museum of 
accidents right next to the Scientific Progress museum since, right next to where the sciences were blooming, 
and the libraries were filling up with students, the concentration camps were opening.
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Σύντομη Περίληψη: Το παρακάτω κείμενο αποτελείται από τμήματα μιας εργασίας σχετικά με 
Γερμανικό πρόγραμμα δημιουργίας ατομικής βόμβας κατά την περίοδο του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Η συγγραφή του αποτέλεσε και αποτελεί αίτημα για μια «αυτοκριτική της επιστήμης» και 
της επιστημονικής κοινότητας. Σύμφωνα με τον P.Levy, εφόσον συνέβη μπορεί να ξανασυμβεί, αλλά 
δεν πρόκεται για αυτό, γιατί απλά συμβαίνει, συμβαίνει στον Ψυχρό Πόλεμο, συμβαίνει στον «πόλεμο 
ενάντια στην Τρομοκρατία». Ας φτιάξουμε, λοιπόν, δίπλα στο μουσείο της επιστημονικής προόδου ένα 
μουσείο ατυχημάτων, καθώς εκεί που άνθιζαν οι επιστήμες και οι βιβλιοθήκες γέμιζαν με φοιτήτριες 
και φοιτητές, δίπλα άνοιγαν στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Το Farm Hall και η Δημοκρατία της Βαιμάρης
Χρήστος Κρυστάλλης
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Εισαγωγή
Κάποια στιγμή μας έδιωξαν από τον παράδεισο. Γίνεται να παραραμένουμε αθώοι/ες; 
Αυτο θα μπορούσε να είναι το κεντρικό ερώτημα όσων θα ακολουθήσουν. Ποιό είναι 
το είδος της επιστημονικής αθωότητας σε μια περίοδο εμπλοκής των εκπροσόπων 
της με τον μιλιταρισμό του γερμανικού κράτους των Ναζί; Είναι το είδος της διαρκούς 
αθωότητας – ουδετερότητας της επιστημονικής αλήθειας έναντι της πολεμικής συ-
γκυρίας που την δημιουργεί. Η δημιουργική περιέργια των επιστημόνων που καλύπτει 
την εμπλοκή τους ακόμα και με τους πιο «σκοτεινούς» μηχανισμούς των μοντέρνων 
κρατών. Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να εμφανίσουμε την μαρτυρία έναντι της 
συγκυρίας, την απολογία έναντι της εμπλοκής, την αφήγηση των επιστημόνων για τον 
εαυτό τους εναντίον του ίδιου τους του εαυτού. Με άλλα λόγια το Farm Hall έναντι 
της κοινωνικής πρακτικής των γερμανών επιστημόνων στη Ναζιστική περίοδο.

Farm Hall: μια ιδιαίτερη σύσκεψη
Είναι παράδοξο αλλά τα ερωτήματα που θέτει μια απλά προσεκτική παρατήρηση του 
εξώφυλλου της έκδοσης του 1995 του βιβλίου του Mark Walker, είχαν τεθεί στους 
ίδιους τους επιστήμονες της ομάδας του «Uranium Project»· ύστερα από ένα σύντομο 
πέρασμα από το Βέλγιο και την Γαλλία, σε μια επαρχιακή περιοχή κοντά στο Cambridge 
με την ονομασία Farm Hall, φυλακίστηκαν από τον Ιούλιο ως τον Δεκέμβριο του 1945 
οι σημαντικότεροι από τους επιστήμονες του «Uranium project» και κάποιοι ακόμα 
σημαντικοί Γερμανοί Επιστήμονες. Εκεί, ύστερα από υποδείξεις του φυσικού R. V. 
Jones1, οι συνομιλίες των επιστημόνων ηχογραφούνταν και καταγράφονταν· γεγονός 
που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο του στρατιωτικού υπεύθυνου του 
«Manhattan Project» L. Groves « Now, it can be told» χωρίς αρκετές λεπτομέρειες2 
και παρουσιάστηκαν δημόσια το 19923. Εκεί, οι Erich Bagge, Kurt Diebner, Watler 
Gerlach, Otto Hann, Paul Harteck, Werner Heisenberg, Horst Korching, Max von 
Laue, Carl Friedrich von Weizsacker, και Karl Wirtz, έθεσαν τους εαυτούς τους 
ενώπιων 5 ερωτημάτων:

[1] Ήμουν «ναζί»;

1  Ο R. V. Jones, Σκωτσέζος φυσικός και καθηγητής Φυσικής Φιλοσοφίας στο Aberdeen υπήρξε επικεφαλής της 
British Air Staff. Ο Jones βοήθησε την επιχείρηση Alsos σε δύο περιπτώσεις· αρχικά στην Ιταλία και ύστερα στην Μ. 
Βρετανία. Όταν, όμως, οι ΗΠΑ πήραν την απόφαση να αποκλείσουν τους συμμάχους από την αποστολή, ο Jones και η 
υπηρεσία του ξεκίνησαν να παρακολουθούν το Γερμανικό Ατομικό πρόγραμμα. Όταν κάποιος Αμερικάνος στρατηγός 
―επιθυμώντας την σιωπή των Γερμανών επιστημόνων― υποστήριξε πως η καλύτερη λύση θα ήταν η εκτέλεση τους, 
ο Jones άδραξε την ευκαιρία και ζήτησε από τους Αμερικάνους την ευθύνη των Γερμανών Επιστημόνων. Εκείνοι 
δέχτηκαν υπό τον όρο να μη βρεθούν οι επιστήμονες υπό τους Σοβιετικούς ή τους Γάλλους. Ως εκ τούτου, οι 
επιστήμονες μεταφέρθηκαν από το «Dustbin» ―το Chateau du Chesnay κοντά στις Versailles που είχε μετατραπεί σε 
φυλακή― στη Μεγάλη Βρετανία. Cassidy (2009): σσ. 370 – 371.
2  Walker (1995): σ. 207.
3  Landsman (2002): σ. 302 – 303.
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[2] Γνωρίζαμε πως φτιάχνονται ατομικές βόμβες;

[3] Η Γερμανία, υπό το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, θα μπορούσε να κατα-
σκευάσει πυρηνικά όπλα;

[4] Θέλαμε να κατασκευάσουμε ατομικές βόμβες;

[5] Ποιο είναι το μέλλον μας;4 

Δεν υφίσταται αίτημα αλήθειας· στο Farm Hall οι επιστήμονες του «Uranium project» 
πραγματοποίησαν μια ιδιότυπη σύσκεψη μέσα στην οποία στρατηγικά επιχείρησαν να 
συγκροτήσουν τους ιδανικούς εαυτούς, να τοποθετηθούν στα όρια της πολιτικής των 
Ναζί και ταυτόχρονα να χαράξουν μια στρατηγική επιβίωσης εντός μιας μελλοντικής 
επιστημονικής κοινότητας. Με τις συζητήσεις να μετατοπίζονται σταδιακά από την 
αρχική τους συλλογική πίστη ―πως η σύλληψη τους σχετιζόταν με την επιθυμία των 
Βρετανών και των Αμερικάνων να ανακαλύψουν τις ανώτερες γνώσεις τους― στα 
παραπάνω ερωτήματα5. Αν και οι επιστήμονες δε φαίνεται να είχαν αντιληφθεί πως 
οι συζητήσεις τους καταγράφονταν, η θέση τους σε συνδυασμό με την οριστική 
στρατιωτική ήττα της Γερμανίας, μετατρέπει τις συζητήσεις αυτές σε μια διαδικασία 
ανασυγκρότησης του παρελθοντικού εαυτού τους στην προοπτική μιας μελλοντικής 
σταδιοδρομίας.

Ας προσπαθήσουμε, όμως, να σκιαγραφήσουμε τις συζητήσεις των επιστημόνων, 
έχοντας ως αναφορά τις ερωτήσεις που οι ίδιοι έθεσαν στους εαυτούς τους. «Ήμουν 
Ναζί;», αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν προσδίδοντας 
στη λέξη «Ναζί» τη στενή σημασία του μέλους κάποιας οργάνωσης συνδεδεμένης 
με το NSDAP ή με την ιδιότητα του μέλους του NSDAP. Από τους επιστήμονες του 
«Uranium Project» μόνο οι Erich Bagge και Kurt Diebner υπήρξαν μέλη του NSDAP. 
Με τον K. Diebner να είναι μέλος της Army Ordnance, και τον E. Bagge να είναι απλό 
μέλος του University Stormtroopers και ύστερα του NSDAP6. Οι μοναδικοί, όμως, που 
δεν ήταν μέλη κάποιας οργάνωσης σχετικής με το NSDAP, ήταν οι Max von Laue, 
W.Heisenberg και O.Hann. Από το σύνολο των Γερμανών πυρηνικών φυσικών το 
56% ήταν μέλη του NSDAP, ενώ το 72% ήταν μέλη άλλων σχετικών οργανώσεων7. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, Ο K. Diebner απολογήθηκε λέγοντας πως η παρουσία του 
στο NSDAP ήταν ο μόνος τρόπος να βρει μια καλή δουλειά, πως δεν ψήφισε ποτέ τον 
Hitler –αντίθετα το 1933 έγινε Ελευθεροτέκτονας– και πως, τελικά, η θέση του στο 
Army Ordnance του επέτρεψε να προλάβει κάποιες ακρότητες, όπως για παράδειγμα 
την λεηλασία του Ινστιτούτου του N.Bohr στην Κοπεγχάγη. Αντίστοιχα, ο E.Bagge 

4  Walker (1995): σ. 209.
5  Cassidy (2009): σ. 369.
6  Walker (1995): σ. 213 – 214.
7  Landsman (2002): σ. 299.
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υποστήριξε πως δέχτηκε πιέσεις για να μπει στους University Stormtroopers και πως 
η οικογένεια του τον έγγραψε εν αγνοία του στο NSDAP. 

Η απολογητική τους στάση, όμως, δεν έγινε αντίστοιχα αποδεκτή καθώς η χαμηλή θέση 
στην ιεραρχική κλίμακα και η νεαρή του ηλικία μπορεί να λειτουργούσε προνομιακά 
για τον E.Bagge, αλλά ο K.Diebner βρέθηκε σε πιο δυσχερή θέση. Όταν τέθηκε το 
ζήτημα μιας δήλωσης, από πλευράς επιστημόνων, το οποίο θα χαρακτήριζε την στάση 
τους κατά την διάρκεια του 3ου Ράιχ «αντιστασιακή», οι W.Heisenberg και W.Gerlach 
αρνήθηκαν να υπογράψουν στο βαθμό που θα υπέγραφε και ο K.Diebner. Η στάση 
του W. Gerlach παραμένει, όμως, αμφίσημη καθότι υποστήριξε πως η ένταξη στο 
NSDAP δεν ήταν απαραίτητη εντός του Ναζιστικού Κράτους, ενώ ο ίδιος φαίνεται 
να είχε προσφύγει στην προσωπική του φιλία με τον Hermann Göring προκειμένου 
να αποφύγει κάποιες πολιτικές επιθέσεις. Η άρνηση του να υπογράψει θα μπορούσε, 
συνεπώς, να θεωρηθεί ένδειξη ένοχης συνείδησης8.

Αν προσπαθήσουμε να απεμπλακούμε από το δίπολο «μέλος ή όχι του NSDAP», είναι 
εύκολο να παρατηρήσουμε την ιδεολογική σύγκλιση των επιστημόνων στην πίστη της 
«Ανώτερης φυλής», όπως και επιμέρους αμφισβητήσεις της δολοφονικής υφής του 
καθεστώτος. Εξαίρεση, με βάση τον Βρετανό διοικητή του Farm Hall, αποτελούσε 
ο Max von Laue9. Αλλά και ο K.Wirtz, ο οποίος αναγνωρίζοντας τις δολοφονίες των 
Εβραϊκών πληθυσμών, κατέληξε λέγοντας πως «Αυτά κάναμε ‘εμείς’ οι Γερμανοί!»10. 
Ωστόσο καταλήγοντας, αποκαλυπτικός για την σημασία που απέδιδαν οι Γερμανοί 
επιστήμονες σε αυτό το ερώτημα, είναι ο εκτοπισμός τους από το κέντρο του εν-
διαφέροντος όταν έγινε γνωστή η πτώση της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα την 6η 
του Αυγούστου του 1945. Τα ενδιαφέροντα τους τότε μετατοπίστηκαν στα υπόλοιπα 
ερωτήματα.

«Γνωρίζαμε πως φτιάχνονται ατομικές βόμβες;». Την ημέρα που ο W. Heisenberg 
έφτασε στο φυλάκιο της Alsos στην Χαϊδελβέργη, κλήθηκε για ανάκριση από τον 
επιστημονικό υπεύθυνο της επιχείρησης Samuel A. Goudsmit. Όταν ερωτήθηκε για 
την πορεία των εργασιών του, πεπεισμένος για την επιστημονική του ανωτερότητα, 
προσφέρθηκε να δώσει στοιχεία γύρω από τη σχάση του ουρανίου. Ο S. A. Goudsmit, 
αρνήθηκε ευγενικά και στη συνέχεια του απεύθυνε την ερώτηση: «Θα ερχόσουν στις 
ΗΠΑ να εργαστείς μαζί μας;» με τον W. Heisenberg να αντιτάσσει πως «Όχι, δεν θέλω 
να φύγω. Η Γερμανία με χρειάζεται.»11. Η παλινδρόμηση του W.Heisenberg μεταξύ 
της επιστημονικής αυτοπεποίθησης και την επαναλαμβανόμενης πίστης στο Γερμανικό 
έθνος –η ίδια πίστη που τον οδήγησε στο να κατηγορήσει τους Erwin Schrödinger και 
Hermann Weyl όταν αυτοί αποχώρησαν από την Γερμανία το 193312– μας οδηγεί στο 

8  Walker (1995): σ. 214.
9  Ό. π., σ. 215.
10  Ό. π., σ. 215.
11  Cassidy (2009): σ. 369 – 370.
12  Landsman (2002): σ. 300.
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συμπέρασμα πως τόσο η προσωπική αίσθηση μεγαλείου του Heisenberg όσο και η 
συλλογική αυτοπεποίθηση των Γερμανών επιστημόνων που βρέθηκαν στο Farm Hall, 
αντλεί (και) από αυτό που ο Wilhelm Reich ονομάζει «εθνικό ναρκισσισμό»13. Ο «εθνι-
κός ναρκισσισμός» έχει ως βάση την «ταυτιστική ροπή» που οδηγεί το «αντιδραστικό» 
υποκείμενο να ανακαλύπτει τον εαυτό του στην πατρική φιγούρα του «ηγέτη» που με 
την σειρά του βρίσκεται ταυτισμένος με το δίπολο «έθνος-λαός»14.  

Πως θα μπορούσαμε, άλλωστε, να κατανοήσουμε την έντονη αμηχανία και την ανάγκη 
του O. Hahn να προσφύγει στην βιαστική κατανάλωση αλκοόλ, όταν το απόγευμα 
της 6ης Αυγούστου του 1945 πληροφορήθηκε πως το BBC ανακοίνωσε πως η πρώτη 
ατομική βόμβα έπεσε στην Ιαπωνία;15. Όταν το ίδιο απόγευμα, ο O. Hahn ανακοίνωσε 
τα νέα στους συγκρατούμενους, επικράτησε δυσπιστία και πανικός και μόνο μετά 
την ανακοίνωση από το BBC μιας πλήρους ενημέρωσης ο O. Hahn είπε με βεβαιό-
τητα στα μέλη του «Uranium project» πως είναι απλά «second raters». Οι Γερμανοί 
επιστήμονες συνταράχθηκαν από τα νέα. Ο W.Gerlach, τελευταίος υπεύθυνος του 
ατομικού προγράμματος, κατέρρευσε σε βαθμό που προκάλεσε την έντονη ανησυχία 
των Heisenberg και Weizsacker που θεωρούσαν ότι θα ήταν ικανός να αυτοκτονήσει. 
Τα νεότερα σε ηλικία μέλη του προγράμματος, κατηγόρησαν τους μεγαλύτερους για 
κακή διαχείριση, ενώ οι Hahn και von Laue διατήρησαν ουδέτερη στάση. Η ύπαρξη 
και πτώση μιας ατομικής βόμβας, πυροδότησε ένα σύνολο από συζητήσεις ανάμεσα 
στους επιστήμονες οι οποίοι μετά την αρχική τους αμηχανία, ξεκίνησαν μια πυκνή 
συζήτηση με εκτιμήσεις γύρω από τη δομή της βόμβας και τη διαδικασία παραγωγής 
της, αλλά και πάνω στην δική τους αδυναμία να την κατασκευάσουν. O Heisenberg 
επέστρεψε αρκετές φορές στους υπολογισμούς του προσπαθώντας να εντοπίσει το 
μέγεθος της κρίσιμης μάζας για την αλυσιδωτή αντίδραση. Χαρακτηριστικός είναι ο 
διάλογος του με τον O. Hahn:

Hahn: Το 1939 είχαν φτιάξει μόνο ένα κλάσμα ενός χιλιοστού (του U- 235). 
Είχαν εντοπίσει το «235» από την ραδιενέργεια του.
Heisenberg: Αυτό θα τους έδινε 30kg τον χρόνο.
Hahn: Θεωρείς πως χρειάζονταν ακριβώς τόσο;
Heisenberg: Βασικά, αυτό νομίζω, αλλά ειλικρινά ποτέ δεν το υπολόγισα 
καθώς ποτέ δεν πίστεψα πως θα μπορούσε κανείς να έχει καθαρό «235». 16

Μετά από αυτή τη συζήτηση, ο Heisenberg προσπάθησε να κάνει τον υπολογισμό 
με το «U-235» αλλά οδηγήθηκε σε μια κρίσιμη μάζα που ζύγιζε περίπου έναν τόνο. 
Επαναλαμβάνοντας τον υπολογισμό κατέληξε σε ένα πολύ ακριβέστερο συμπέρασμα 

13  Reich (1974): σ. 48.
14  Reich (1974): σ. 105 – 107.
15  Cassidy (2009): σ. 372.
16  Cassidy: (2009): σ. 373.
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το οποίο και παρουσίασε στους υπόλοιπους στο Farm Hall. Ο τρόπος με τον οποίο 
ο Heisenberg παρουσίασε την τελευταία του εκτίμηση γύρω από την κρίσιμη μάζα, 
αποδείκνυε πως γι’ αυτόν ήταν κάτι καινούριο. Όταν τελικά δημοσιεύτηκαν στο σύνολο 
τους οι τεχνικές λεπτομέρειες του «Manhattan project», o Heisenberg συμπέρανε 
πως η φυσική της βόμβας ήταν σχετικά απλή, και πως η κατασκευαστική αδυναμία 
που υπήρχε, ήταν ζήτημα της βιομηχανίας.17 
«Η Γερμανία, υπό το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, θα μπορούσε να κατα-
σκευάσει πυρηνικά όπλα;» Οι Γερμανοί Επιστήμονες πέρασαν την 7η Αυγούστου 
συζητώντας γύρω από τη βόμβα και τη δική τους αποτυχία διανοίγοντας ένα σύνολο 
από παράγοντες· την υπερβολική τους αυτοπεποίθηση, τον προσωπικό τους φόβο 
για την ενδεχόμενη πίεση και τον εξαναγκασμό τους από το καθεστώς να κατασκευ-
άσουν μια ατομική βόμβα και να αποτύχουν, τους λάθος υπολογισμούς σχετικά με 
την απαραίτητη μάζα γραφίτη τις διαφορετικές επιλογές του καθεστώτος και τους 
άμεσους στόχους του μέσα στη συνθήκη του πολέμου, την καταστροφή υποδομών 
κατά την σταδιακή ήττα της Γερμανίας και την εμπιστοσύνη στον W. Heisenberg και 
τις στρατηγικές του επιδιώξεις. Ενώ, οι Ο. Hahn και W. Heisenberg σε έναν από τους 
διαλόγους τους φαίνεται να υποστηρίζουν ότι:

Hahn: Προφανώς και δεν μπορούσαμε να εργαστούμε σε τέτοια κλίμακα. 
[..]

Heisenberg: Δεν είχαμε το ηθικό κουράγιο να προτείνουμε στην κυβέρ-
νηση την Άνοιξη του 1942 ότι θα έπρεπε να προσλάβει 120.000 άντρες 
μονάχα για να γίνει η βόμβα... 18.

Το γερμανικό ατομικό πρόγραμμα δεν απασχόλησε, τελικά, παρά μερικές εκατοντάδες 
εργάτες καθώς το Γερμανικό κράτος –όπως υποστήριξε ο Diebner– ενδιαφερόταν 
μονάχα για άμεσα αποτελέσματα· γεγονός που θα αδυνατούσαν να υποσχεθούν οι 
επιστήμονες στην περίπτωση της ατομικής βόμβας. Ενώ, ο Harteck υποστήριξε στην 
συνέχεια πως δεν θα μπορούσαν να κατασκευάσουν τίποτα περισσότερο από έναν 
αντιδραστήρα στις υπάρχουσες συνθήκες.

«Θέλαμε να κατασκευάσουμε ατομικές βόμβες;». Η κατασκευή την βόμβας 
ήταν εφικτή, υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες που δεν επιτύχαμε να υπερβούμε 
αλλά είμαστε, εξαιρετικοί επιστήμονες, ικανοί για περισσότερα από όσα έγιναν· γιατί 
δεν κατασκευάσαμε πυρηνικά όπλα; «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που κατασκευά-
ζαμε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα και όχι μια βόμβα. Πρέπει να το παραδεχτώ.», 
φαίνεται να υποστηρίζει ο W. Heisenberg19. Όταν, όμως, οι Βρετανικές εφημερίδες 
ξεκίνησαν την παραγωγή δημοσιευμάτων που υποστήριζαν πως το Γερμανικό ατομικό 

17  Walker (1995): σ. 225.
18  Cassidy (2009): σ. 375.
19  Ό. π., σ. 375.
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πρόγραμμα ήρθε δεύτερο, οι Γερμανοί επιστήμονες αντιλήφθηκαν πως το επιστημο-
νικό τους status διακυβεύεται σε μεγάλο βαθμό και πως δεν πρέπει να καταγραφούν 
στην ιστορία ως «ερχόμενοι δεύτεροι» σε μια επιστημονική πορεία προς την ατομι-
κή βόμβα. Έτσι, απευθύνθηκαν στον Major Rittner, υποστηρίζοντας πως ποτέ δεν 
υπήρξε πρόγραμμα κατασκευής ατομικής βόμβας. Τότε ο Rittner, προέτρεψε τους 
επιστήμονες να συντάξουν ένα μνημόνιο που να καταγράφει την δουλειά τους και να 
το δημοσιοποιήσουν στον τύπο. Αμέσως ο Heisenberg ξεκίνησε να συντάσσει ένα 
κείμενο που να περιλαμβάνει το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του, με την βοήθεια 
αρχικά του ικανού σε διπλωματικά ζητήματα και στενότερου φίλου του ανάμεσα στους 
υπόλοιπους φυσικούς Weizsacker, και ύστερα στους Gerlach και Wirtz. Τελικά, την 
7η Αυγούστου το κείμενο ήταν έτοιμο και υπογεγραμμένο από όλους, ενώ μοιράστηκε 
στο προσωπικό του Farm Hall. Στο κείμενο αυτό, υποστήριζαν πως το επιστημονικό 
προσωπικό του πυρηνικού προγράμματος ήταν απόλυτα ικανό στο να κατασκευά-
σει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, αλλά στις συγκεκριμένες συγκυριακές συνθήκες 
δεν ικανοποιούνταν οι απαραίτητες τεχνολογικές προϋποθέσεις για την κατασκευή 
ατομικής βόμβας. Συνεπώς, δεν μπορεί να υποτεθεί οποιασδήποτε μορφής αγώνας 
δρόμου για την κατασκευή βόμβας. Αντίθετα, οι Γερμανοί επιστήμονες εστίαζαν την 
εργασία τους στις προϋποθέσεις της κατασκευής μιας μηχανής για την οποία πέρα 
από ουράνιο ήταν απαραίτητο και «βαρύ ύδωρ»20. Στο ίδιο κλίμα, ο Weizsacker 
προσθέτει –εκτός της ανακοίνωσης των επιστημόνων– πως στην περίπτωση που 
δινόταν στους Γερμανούς Επιστήμονες αντίστοιχο περιβάλλον με αυτό στο οποίο 
δούλεψαν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν ακριβώς τα 
ίδια. Παράλληλα, συμπλήρωσαν ότι οι Γερμανοί επιστήμονες ήταν πεπεισμένοι πως 
δεν θα μπορούσε να κατασκευαστεί βόμβα στα όρια του 2ου παγκοσμίου πολέμου 
και πως αν ο Heisenberg ήθελε να κατασκευάσει μια βόμβα θα είχε επικεντρωθεί 
περισσότερο στο διαχωρισμό των ισοτόπων. Τη στιγμή που ο Weizsacker διατύπωνε 
τα παραπάνω, ο Hahn αποχώρησε ενοχλημένος υποστηρίζοντας ότι «Δεν το πιστεύω 
αυτό, αλλά είμαι ευγνώμων που απέτυχε»21. Η δυσαρέσκειά του δεν ήταν η μοναδι-
κή, καθώς ο Erich Bagge στις 10 Αυγούστου έγγραψε στο ημερολόγιο του πως «η 
ιστορία του μνημονίου βρήκε ευρεία αλλά όχι απόλυτη αποδοχή» εφόσον η σύνταξη 
του μνημονίου έγινε μέσα σε μια ατμόσφαιρα ψιθύρων που ήθελε τους Gerlach και 
Diebner να εμπλέκονται σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα που είχε, τελικά, οδηγήσει 
σε εκρήξεις –πυρηνικές ή μη.

«Ποιο είναι το μέλλον μας;». Το μέλλον, ο φόβος για το μέλλον πυκνώνει τον 
παρόντα χρόνο του Farm Hall τέμνοντας διαγώνια τα διλήμματα των Γερμανών Επι-
στημόνων. Με τρόπο φαινομενικά παράδοξο, οι φόβοι των Γερμανών επιστημόνων 
περιστρέφονταν γύρω από την πορεία και την εμβέλεια επιρροής της Σοβιετικής 
Ένωσης στη μεταπολεμική Ευρώπη, αλλά και την κατηγορία της προδοσίας απέναντι 
στον Γερμανικό λαό. Ο Weizsacker υποστήριζε πως αν οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι 
ήταν καλοί ιμπεριαλιστές, θα έπρεπε να επιτεθούν αμέσως στη Σοβιετική Ένωση· πριν 

20  Ό. π., σ. 375–376.
21  Ό. π., σ. 377.
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ο Στάλιν αποκτήσει πυρηνικά όπλα22. Ο Hahn εξέφρασε αντίστοιχα και με έμφαση 
τη δυσπιστία του για τον Stalin, και ο Diebner το φόβο του πως η οικογένειά του θα 
πέσει στα χέρια των Σοβιετικών. Ίδιας κλίμακας ήταν και οι φόβοι που είχαν σχετικά με 
την επιστροφή στη Γερμανία. Ο Gerlach υποστήριξε πως δε θα παρέμεναν για πολύ 
καιρό ζωντανοί αν επέστρεφαν, καθώς οι συμπατριώτες τους θα θεωρούσαν πως η 
αδυναμία τους να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα θα ισοδυναμούσε με προδοσία· ο 
Harteck εκφράζει την ίδια ακριβώς φοβία. Κοινή τους πεποίθηση ήταν η πίστη στους 
Άγγλους και τους Αμερικάνους, καθώς θεωρούσαν πως αυτοί μπορούσαν να εγγυ-
ηθούν την ανασυγκρότηση της Γερμανίας· ενώ οι ίδιοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
την παραγωγή πυρηνικών αντιδραστήρων έχοντας ήδη προβλέψει ή επιλύσει κενά και 
προβλήματα των αμερικάνικων αντιδραστήρων23.

Διακοπή

Ο μοναδικός τρόπος να κατανοήσουμε τις απαντήσεις που έδωσαν οι Γερμανοί 
Επιστήμονες στο Farm Hall, είναι να εντοπίσουμε τη δυνατότητα που είχαν όσον 
αφορά τη σταδιοδρομία των επιστημόνων μέσα στη «Δημοκρατία της Βαϊμάρης» 
αλλά και στο ίδιο το Ναζιστικό κράτος. Οι ανταγωνισμοί, οι εκδόσεις, τα συνέδρια και 
τα ταξίδια –η τεχνική, κοινωνική και πολιτική σύνθεση της Γερμανικής Επιστημονικής 
κοινότητας– είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο συγκροτήθηκαν οι επιστήμονες· το 
πλαίσιο που καθιστά δυνατούς τους λόγους και τις τακτικές του Farm Hall. Καθώς, 
όμως, το μωσαϊκό των σχέσεων, των δικτύων και των οργανώσεων ξεφεύγει από τα 
όρια της εστίασης μας, όχι, όμως, και των ενδιαφερόντων μας, θα αρκεστούμε στην 
παράθεση κάποιων στιγμιότυπων.

Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης και η “Deutche 
Physick”

If I would be a German nationalist with or without
swastika instead of a liberal, internationalist Jew… 

A. Einstein

Το 1919, εμφανίζεται η θεωρία της σχετικότητας –αρχικά διατυπωμένη το 1905 από 
τον Albert Einstein στο «Περί της Ηλεκτροδυναμικής των κινουμένων σωμάτων» ως 
ειδική θεωρία της σχετικότητας. Ύστερα, το 1915, ενώπιον της Πρωσικής Ακαδημίας 
Επιστημών, ο Einstein παρουσίασε τη Γενική θεωρία της σχετικότητας –πειραματική 
επιβεβαίωση– εδραιώνοντας τον «δημιουργό» της ως έναν από τους πλέον αναγνω-
ρίσιμους φυσικούς. Τον Ιανουάριο του 1919 η Rosa Luxemburg και ο Karl Liebknecht 

22  Walker (1995): σ. 234 – 235.
23  Ό. Π., σ. 235 – 236.
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δολοφονούνται κατά την διάρκεια της ανάκρισης τους, ύστερα από την «εξέγερση 
των Σπαρτακιστών» και την καταστολή της από τα –επιστρατευμένα από τον σοσιαλ-
δημοκράτη καγκελάριο Friedrich Ebert– Freikorps. To 1919, υπό τον Walter Gropius, 
συγχωνεύονται τα «Grand Ducal School of Arts and Crafts» και «Weimar Academy 
of Fine Art», οδηγώντας στη δημιουργία της σχολής του Bauhaus. Η «φιλελεύθερη» 
δημοκρατία της Βαϊμάρης, έγινε ο προνομιακός τόπος για μια γενιά νέων φυσικών, 
που δοκίμασε τις αρχές της αιτιότητας αγνοώντας, όμως, τον αφορισμό του Bertolt 
Brecht· «συλλογιστείτε το σκοτάδι και την παγωνιά, σε τούτη την κοιλάδα που ηχεί 
απ’ τους θρήνους» («Η όπερα της Πεντάρας», γερμ. “Die Dreigroschenoper”).

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δημιουργήθηκαν οι πρώτες αρχές της θεωρίας των Κβάντα 
από τη συνεργασία των Werner Heisenberg, Pascual Jordan, Erwin Schrödinger με 
τους πρεσβύτερους Max Born και Niels Bohr24. Η Μέκκα των νέων φυσικών, όμως, 
δεν αντιστοιχούσε σε μια εξίσου ελπιδοφόρα οικονομία· γεγονός που καθιστούσε τις 
χρηματοδοτήσεις για τα πανεπιστήμια αυστηρές και περιορισμένες. Οι επιτροπές 
και τα ινστιτούτα που ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για την κατεύθυνση των 
χρημάτων, ήταν το κρατικό «Emergency Foundation for German Science» και το 
ιδιωτικό «Helmholtz Foundation», με τον Max Planck να αποτελεί τον φυσικό με τη 
μεγαλύτερη επιρροή σε αυτά. Η παρουσία του αποτελούσε μια εγγύηση όσον αφορά 
το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων το οποίο θα κινείτο στην κατεύθυνση 
της «μοντέρνας φυσικής» και τους πρωταγωνιστές της. Η σταδιακή εδραίωση της 
μοντέρνας φυσικής φαίρεται να τοποθετεί στο περιθώριο των εξελίξεων την κλασσική 
φυσική· ένα σύνολο από συντηρητικούς φυσικούς, καχύποπτους τόσο με την Κβαντική 
θεωρία όσο και με τη συνολική παρουσία του Albert Einstein. Ο A.Einstein θεωρήθηκε 
εκπρόσωπος μιας «Εβραϊκής φυσικής» που ερχόταν να διαφθείρει τις παραδόσεις και 
τις αρχές της Γερμανικής φυσικής. Εκπρόσωποι αυτής της αντίδρασης, ήταν ο Philip 
Lenard και ο Johannes Stark, που ήταν ήδη κάτοχοι βραβείου Nobel και έβλεπαν 
το επιστημονικό τους status να τίθεται υπό αμφισβήτηση και τις εργασίες τους να 
βρίσκονται υπό τον κίνδυνο της χαμηλής χρηματοδότησης.
[...]

Ο Stark βρισκόταν πλέον σε αρκετά δύσκολη θέση. Η σταθερή του, όμως, σύμπλευση 
με τον Lenard, διάνοιγε το ενδεχόμενο μετατροπής της επιστημονικής διαφωνίας με 
τη μοντέρνα φυσική σε πολιτική αντιπαράθεση. Σε αυτό το κλίμα γεννήθηκε το κίνημα 
της «Deutche Physick», συνθέτοντας την αδυναμία ενός τμήματος των φυσικών να 
κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τη μοντέρνα φυσική με τον διάχυτο αντισημιτισμό 
και εθνικισμό ορισμένων κομματιών (εδώ: μελών) της «Γερμανικής Επιστημονικής 
Κοινότητας». Το 1923, μετά το «Beer Hall Putsch», ο Stark εξέδωσε ανακοίνωση 
στήριξης στον Hitler και όταν, τελικά, αυτός φυλακίστηκε, του υποσχόταν φιλοξενία 
και διακοπές μέσω επιστολής. Εν τέλει, το Μάιο του 1924, οι Lenard και Stark εξέ-
δωσαν μια επιστολή δημόσιας στήριξης του Hitler: «… Η μάχη των πνευμάτων του 
σκότους ενάντια στους αγγελιαφόρους του φωτός… [Ο Hitler] και οι σύντροφοι του 

24  Grunden & Walker & Yamazaki (2005): σ. 108.
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στην μάχη… εμφανίζονται σε εμάς σαν δώρα από τον θεό από ένα συσκοτισμένο 
παρελθόν όπου ο φυλές ήταν ακόμα καθαρότερες, οι άνθρωποι ακόμα σπουδαιότε-
ροι, τα πνεύματα ακόμα λιγότερο δόλια»25. Ο Stark το 1930 εντάχθηκε στο NSDAP 
παίρνοντας τον τίτλο του «Old Fighter» που αποδιδόταν σε όσους είχαν ενταχθεί στο 
κόμμα πριν ο Hitler γίνει καγκελάριος της Γερμανίας. Το 1933 και το 1932 συμμετείχε 
στην προεκλογική προπαγάνδα του NSDAP διοργανώνοντας ομιλίες στο Traunstein26.

Το κίνημα της «Deutche Physick», αποτέλεσε το επιστημονικό αντίστοιχο των S.A. 
, της παραστρατιωτικής ομάδας που υπό τον E. J. Rohm συντέλεσε στην ανάδυση 
του NSDAP. Όταν, όμως, «Ο Rhom άρχισε να εκδηλώνει τις ηγετικές του βλέψεις 
και –μέσα από την κόντρα του με την επίσημη γραμμή του NSDAP γύρω από το θέμα 
της απεμπόλησης των «σοσιαλιστικών και αντικαπιταλιστικών» χαρακτηριστικών του 
και της σύμπλευσής του με το βιομηχανικό και το χρηματιστηριακό κεφάλαιο– φά-
νηκε ότι εκτός από ομοφυλόφιλος27 είχε τις ικανότητες να εξελιχθεί σε επικίνδυνο 
εσωκομματικό αντίπαλο. Σχεδίαζε, μάλιστα, τη διάλυση των SS (που αριθμούσαν 
μόλις 30.000 μέλη) και την αντικατάστασή τους, όπως και του ίδιου του στρατού, 
από τα SA»28. Στις 2 Ιουλίου του 1934, ο Rhom δολοφονήθηκε ύστερα από εντολή 
του Himmler στη «Νύχτα των μεγάλων μαχαιριών». Μπορεί οι Lenard και Stark να 
μην βρέθηκαν δολοφονημένοι, η σχέση τους, όμως, με το NSDAP άρχισε να τίθε-
ται υπό αμφισβήτηση καθώς η αυξανόμενη αδυναμία τους να παράγουν χρήσιμα 
αποτελέσματα και εφαρμογές για το Γερμανικό κράτος, και η ανικανότητα τους να 
εκπαιδεύσουν νεότερες γενιές φυσικών σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις 
τους29, οδήγησαν στη σταδιακή απόσυρση της στήριξης του NSDAP και τη στροφή 
του στην κοινότητα των φυσικών της «μοντέρνας φυσικής». Το «Deutche Physick» 
έγινε η οδός μέσω της οποίας ο διάχυτος λαϊκός αντισημιτισμός ενσωματώθηκε στις 
επιστημονικές διαμάχες με τρόπο που επιτρέπει να αναδυθεί η πολιτική υφή του επι-
στημονικού discourse, όπως και η αναγκαία προσφυγή της επιστήμης στην εξουσία 
ως διαδικασία νομιμοποίησης. Παράλληλα, αντανακλά τη στροφή ενός μέρους των 
Γερμανικών μεσαίων και αστικών στρωμάτων, στα πλαίσια του αντικομουνισμού-αντι-
σημιτισμού-εθνικισμού τους, στο NSDAP και την απόπειρα των φυσικών που το status 
και οι χρηματοδοτήσεις τους βρέθηκαν υπό αίρεση στη δημοκρατία της Βαϊμάρης, 
να ανακτήσουν μια θέση στα ανώτερα στρώματα της κοινότητας των φυσικών. Η 
αποτυχία του να κυριαρχήσει εντός της επιστημονικής κοινότητας, εδραιώνει τη 
θέση πως ο ναζισμός-φασισμός δεν αποτέλεσε ποτέ μια συμπαγή ιδεολογική θέση, 
αλλά μια δέσμη απόψεων, συμπεριφορών και των αντίστοιχων οργανώσεων σταθερά 
προσανατολισμένων στο έθνος, ως λαό που συμπύκνωνε την αδιαλλαξία τμημάτων 
του κράτους και της βιομηχανίας απέναντι στο προλεταριάτο. Σε αυτό το κλίμα, οι 

25  Walker (1995): σ. 15.
26  Ό. π, σ. 15 – 16.
27  Ο Rhom, είχε κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση για την ομοφυλοφιλία του, κατηγορία που είχε αποδοθεί, 
αρχικά, από τον Himmler σε Εβραϊκό δάκτυλο.
28  Σημειώσεις της στέπας (2013): σ. 140.
29  Walker (1995): σσ. 21, 31 – 34.
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πιστοί στην «Άρια» φυλή απομακρύνονται εύκολα, στο βαθμό που οι φυσικοί χωρίς 
σβάστικα είναι έτοιμοι να ενσωματωθούν λειτουργικά στο ναζιστικό οικοδόμημα και 
να εργαστούν για τους σκοπούς τους ανεξαρτήτως προσωπικών πεποιθήσεων. Η 
διαμάχη του J. Stark με τον W. Heisenberg είναι ενδεικτική.

Ο λευκός Εβραίος 

«Η επικράτηση του φυλετικού αντισημιτισμού, πρέπει να θεωρείται ως ένα μέρος του 
πολέμου. Δεν είναι μόνο ο Εβραίος καθαυτός που αποτελεί απειλή για εμάς, αλλά 
περισσότερο το πνεύμα του που διαδίδεται. Και αν ο φορέας αυτού του πνεύματος δεν 
είναι Εβραίος αλλά Γερμανός, πρέπει να θεωρείται διπλά αντάξιο να καταπολεμάται 
όπως ένας Εβραίος που δεν μπορεί να κρύψει την καταγωγή του πνεύματος του. Η 
κοινή αργκό έχει επινοήσει μια φράση για αυτούς τους φορείς βακτηρίων, ‘ο λευκός 
Εβραίος’».30. Έτσι ξεκινούσε η πολεμική ανακοίνωση του J. Stark εναντίον του W. 
Heisenberg που εκδόθηκε την 15η Ιουλίου του 1937, στην εβδομαδιαία εφημερίδα 
των SS «Das Schwarze Korps». Το κύκνειο άσμα της «Deutche Physick» δεν θα 
μπορούσε να μη συνοδεύεται από την ρατσιστική-αντισημιτική ηχώ που ακολούθησε 
κάθε βήμα των ιδρυτών της. Πόσο μάλλον, όταν απέναντι τους στέκεται ένας από 
τους κορυφαίους εκπρόσωπους της Κβαντικής θεωρίας, ένας από τους φυσικούς που 
κατά την δεκαετία του ’20 βρέθηκε στο επίκεντρο, ως απόρροια της δημοσίευσης της 
δομής του ατόμου και της αμφισβήτησης των θεμελίων της κλασσικής φυσικής μέσω 
της «αρχής της αβεβαιότητας». Ωστόσο, επιχειρώντας να παρατηρήσουμε την ορμή 
της διαμάχης, η θέση των δύο στρατοπέδων είναι πιθανόν να βρεθεί σε σύγχυση. 

O W. Heisenberg αναμένει την επικύρωση της αίτησής του για τη θέση του Sommerfeld 
στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Το γεγονός αυτό, όμως, έρχεται σε αντίθεση με την 
απόπειρα του J. Stark να θέσει υπό τον έλεγχό του την διδασκαλία της φυσικής εντός 
των Πανεπιστημίων. Ο Stark βρίσκεται σε προνομιακό για αυτόν κλίμα, καθώς σύμ-
μαχοι του κατέχουν καίριες θέσεις· ο Dr. Hermann Beuthe, φυσικός και σύμβουλος 
της κυβέρνησης, ήταν στενός του συνεργάτης στο «Physical-Technical Institute in 
Berlin» και ο Dr. Ludwig Wesch, «Obersturmführer» των SS είχε ολοκληρώσει το 
διδακτορικό του με τον P. Lenard. Οι δύο άντρες ήταν επίσης μέλη της υπηρεσίας 
ασφάλειας των SS, υπό τον Reinhard Heydrich. Αυτή τη σχέση φαίνεται πως ενερ-
γοποίησε ο J.Stark καθώς οι Wesch και Beuthe, έπεισαν τον δημοσιογράφο Gunter 
d’Alquen –μέλος των SS και υπεύθυνο έκδοσης των «Das Schwarze Korps»– να 
συμπεριλάβει το άρθρο των εκπροσώπων της Deutche Physick: «White Jew in 
Science» στην εφημερίδα. Το άρθρο συμπεριλάμβανε τρεις διακριτές ενότητες· έναν 
ορισμό του «λευκού Εβραίου», μια προσωπική επίθεση στον W. Heisenberg με τίτλο: 
«Η δικτατορία μιας γκρίζας θεωρίας» και μια πολιτική επίθεση στους καθηγητές των 
πανεπιστημίων με τίτλο: «Η επιστήμη έχει αποτύχει πολιτικά». Αν και μόνο το τελευταίο 

30  Cassidy (2009): σ. 268.

115

Christos Krystallis | Farm Hall and the Weimar Republic



άρθρο έφερε την υπογραφή του Stark, είναι σχεδόν βέβαιη η παρουσία της πένας 
του στο σύνολο του άρθρου. Πιστός στην άποψη πως πίσω από την κυριαρχία της 
μοντέρνας φυσικής βρισκόταν το Εβραϊκό πνεύμα και οι συνωμότες φορείς του που 
αποσκοπούσαν στον αποκλεισμό των «Γερμανών» από το Πανεπιστήμιο, ο Stark υπο-
στήριξε πως αντιπρόσωπος και εκφραστής του Εβραϊκού πνεύματος και εκπρόσωπος 
του Α. Einstein είναι ο W. Heisenberg. Παράλληλα, προκειμένου να τεκμηριώσει την 
συνομωσία του Heisenberg, παρέθεσε μια σειρά από γεγονότα που εξέθεταν τον 
Heisenberg ενώπιον του Γερμανικού κράτους. Η σύμπραξη και η προστασία κάποιων 
Εβραίων φυσικών (Bloch και Beck), συνοδεύουν την απροθυμία του να συνυπογράψει 
μια επιστολή στήριξης στον Hitler το 1934. Η «Εβραϊκή» συγκρότηση του Heisenberg 
αντιστοιχιζόταν στην «Εβραϊκή» φυσική του, καθιστώντας τον μια διαρκή απειλή για 
τη Γερμανία. Ο Heisenberg για το Γερμανικό πνεύμα έπρεπε να θεωρούνται εστία 
μόλυνσης. Το γεγονός ότι ήταν ο «Ossietzky» της φυσικής, τον τοποθετούσε σε 
περίοπτη θέση μέσα σε μια λίστα μελλοντικών εκκαθαρίσεων. Αν ο Ossietzky πήρε 
το «Nobel ειρήνης 1936» για την αντίσταση του στο καθεστώς, λίγο καιρό πριν 
πεθάνει έγκλειστος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης (Dahau), ο Stark υπαινισσόταν 
πως το μέλλον του Heisenberg θα μπορούσε να είναι αντίστοιχο. Άλλωστε, ήδη από 
το 1937 διαφαίνονται ξεκάθαρα οι διαθέσεις του NSDAP να εκτοπίσουν, το σύνολο 
των πληθυσμών που συνιστούσαν εσωτερικό εχθρό για το «υγείες εθνικό σώμα». Τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης-εξόντωσης, αποτελούσαν το όριο που οργάνωνε οποια-
δήποτε επιτρεπτή και πιθανή διαφορά.
[...]

Η περισσότερο ενδεικτική, όμως, από τις αντιδράσεις στην επίθεση του Stark, είναι 
αυτή του ίδιου του θύματος. Ο W. Heisenberg, ο οποίος παρότι δεν συμμεριζόταν 
στο σύνολό της την ιδεολογία του NSDAP και είχε προσπαθήσει να προστατέψει κά-
ποιους Εβραίους επιστήμονες που βρίσκονταν στο περιβάλλον των Πανεπιστημίων, 
είχε επιλέξει να παραμείνει στην Γερμανία και –παρά της προσκλήσεις που είχε στα 
χέρια του από Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ–να εργαστεί στο Πανεπιστήμιο, βοηθώντας 
να καλυφθούν οι κενές θέσεις ύστερα από την απομάκρυνση των Εβραίων επιστη-
μόνων31. Η στάση του Heisenberg ως εκείνη τη στιγμή δύσκολα θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί αντιστασιακή, καθώς τελικά, παρά την αποστασιοποίησή του από τον 
διάχυτο αντισημιτισμό, η πίστη του στη Γερμανία και το γερμανικό λαό τον καθίστα 
ιδεολογικά έναν μετριοπαθή εθνικιστή ενταγμένο λειτουργικά στο επίσημο –μονοκομ-
ματικό– Γερμανικό κράτος.

Η επίθεση του Stark τοποθετούσε τον Heisenberg στο όριο μεταξύ της δυνατότη-
τας εδραίωσης της Μοντέρνας Φυσικής στη Γερμανική Επιστημονική κοινότητα, της 
λειτουργίας της για τους σκοπούς του κράτους και την προσωπική εδραίωση του στο 
επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων 
σε περίπτωση επιτυχίας. Αντίθετα, στην περίπτωση της επικράτησης του Stark, θα 
βρισκόταν υπό την απειλή του κοινωνικού εκτοπισμού –ακόμα και της φυσικής του εξό-

31  Landsman (2002): σ. 299.
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ντωσης. Ο Heisenberg βρισκόταν σε ένα δίλημμα ενώπιον του οποίου τέσσερα χρόνια 
πριν τον είχε θέσει ο Max Born. Τότε, είχε απαντήσει πως η μετανάστευση θα ήταν 
για εκείνον εξαιρετικά οδυνηρή, παρόλα αυτά δεν είχε καμία επιθυμία να παραμείνει 
στην Γερμανία ως «πρόσωπο δεύτερης κατηγορίας». O Heisenberg, λοιπόν, καθώς 
έφτασε στο Μόναχο με την έγκυο σύζυγο του, συνέταξε μια επιστολή στον Dean 
Helmut Berve, με σκοπό την προώθηση του ως υπουργό Εκπαίδευσης. Στην επιστολή 
απαιτούσε μια ριζική απόφαση, η οποία είτε θα οδηγούσε στην τελική αποπομπή του, 
είτε στην προστασία του από αντίστοιχες επιθέσεις. Ο Berve παρέδωσε την επιστολή 
στον πρύτανη του Leipzig και η «Saxon Education Ministry» ενημερώθηκε, όπως και 
η αντίστοιχη του Βερολίνου· η γραφειοκρατία του NSDAP και των απολήξεών του στο 
Πανεπιστήμιο ήταν πλέον ενήμερη για τη διαμάχη Heisenberg–Stark και την απαίτηση 
του πρώτου για υποστήριξη. Η απάντηση του επικεφαλής του Οffice W (scholarship) 
REM, Dr.Otto Wacker, ήταν άμεση και ζητούσε από τον Heisenberg απόδειξη της 
πίστης του στο Γερμανικό έθνος –με τον Heisenberg να απαντάει άμεσα, αμφισβη-
τώντας όλες τις κατηγορίες που του απέδιδε ο Stark. Παρά το θετικό κλίμα, οι εγγυ-
ήσεις που ανέμενε φαινόταν πως θα καθυστερήσουν, καθώς η δυσπιστία απέναντι 
στις ηγεμονικές τάσεις του Stark δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει σε μια έκτακτη 
απάντηση από την πλευρά του REM (Reich Education Ministry). 

Καμία καθυστέρηση, όμως, δεν ήταν ανεκτή· για αυτό και ο Heisenberg αναζήτησε 
μια εναλλακτική οδό για την επιστολή του προς τις κορυφές της γραφειοκρατίας του 
NSDAP. Η ετεροκανονική οικογένεια –τοποθετημένη στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος της (βιο)πολιτικής του NSDAP– επιφορτισμένη με την ευθύνη της εθνικής 
αναπαραγωγής, διαμόρφωνε τη σύνδεση της με άλλες Γερμανικές οικογένειες, και 
άλλες Γερμανικές οικογένειες, δημιουργώντας ένα δίκτυο που διαπερνούσε τη γρα-
φειοκρατία, και σε αρκετές περιπτώσεις, η «προστατευτική του αγάπη» μπορούσε να 
λειτουργήσει αποτελεσματικότερα για τη διεκδίκηση των προσωπικών και οικογενεια-
κών συμφερόντων. Έτσι, οι τυπικές σχέσεις των «συναγωνιστών» εντός του NSDAP, 
αποδεικνύονταν σχετικά ανίσχυρες στην αναμέτρηση τους με την άτυπη ισχύ των 
σχέσεων των οικογενειών. Μια εβδομάδα μετά την επιστολή του προς τον Wacker, 
ο Heisenberg έγραψε μια επιστολή με αντίστοιχο περιεχόμενο αλλά με επιθυμητό 
παραλήπτη, αυτή την φορά, τον ίδιο τον Himmler. Σε αντίθεση, όμως, με τις υπόλοιπες 
επιστολές του, ο Heisenberg ύστερα από την συμβουλή της μητέρας του επέλεξε μια 
«ασφαλέστερη» οδό. Ο παππούς του, Nicholas Wecklein , υπήρξε λυκειάρχης–γυμνα-
σιάρχης στο Maximilians-Gymnasium του Μονάχου ενώ παράλληλα ήταν μέλος ενός 
ομίλου πεζοπορίας που απαρτιζόταν από γυμνασιάρχες και λυκειάρχες αντίστοιχων 
σχολείων της Βαυαρίας. Μέλος του ίδιου ομίλου ήταν ο Joseph Gebhard Himmler, 
πατέρας του Himmler, καθώς ήταν βοηθός του γυμνασιάρχη–λυκειάρχη του σχολείου 
του Landshut. Μέσα από αυτήν την οδό, η μητέρα του W. Heisenberg γνώρισε την 
μητέρα του Himmler και μπορούσε να εγγυηθεί στον γιο της πως το γράμμα του θα 
μπορούσε να φτάσει στον Himmler από τα χέρια της ίδιας του της μητέρας. Περίπου 
στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου του 1937, η κυρία Heisenberg έπεισε την 
κυρία Himmler επικαλούμενη την κοινή τους ιδιότητα: «Ω, ξέρετε κυρία Himmler, 
εμείς οι μητέρες δεν γνωρίζουμε καθόλου από πολιτική –είτε του γιου σας είτε του 
δικού μου. Αλλά γνωρίζουμε πως πρέπει να φροντίζουμε (για) τα αγόρια μας. Για 
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αυτό ήρθα σε εσάς.» Και εκείνη κατανόησε32. Όπως στα πλαίσια της γραφειοκρατίας 
δεν γίνονται ανεκτές δημόσιες διαμάχες, έτσι εντός της οικογένειας δεν υφίσταται 
πολιτικό ή άλλο συμφέρον. Η «τελετουργική» άρνηση της πολιτικής και η επίκληση 
της –κοινής των δύο γυναικών– μητρότητας, στη μεταξύ τους επικοινωνία, υποδηλώνει 
τόσο το ρόλο της γυναίκας–μητέρας ως υπεύθυνης για την αναπαραγωγή και «υγειή» 
ανατροφή του εθνικού σώματος, όσο και τον ορισμό της οικογένειας ως εσωτερικό 
τόπο που αντιστέκεται στην ενσωμάτωσή του από την επικίνδυνη δημοσία σφαίρα, 
αποκρύπτοντας την πολιτική –και τα πολεμικά της συμφέροντα– πίσω από τη μητρική 
αλληλοκατανόηση και αγάπη.

Παρόλα αυτά, η απάντηση του Himmler άργησε να έρθει και μόνο όταν ολοκληρώ-
θηκε και η παράλληλη έρευνα που είχε ξεκινήσει για το πρόσωπο του Heisenberg 
ετοίμασε μια απάντηση. Την 4η του Νοεμβρίου 1937, ο Himmler έστειλε μια επιστολή 
στον Heisenberg αναζητώντας για ακόμα μια φορά την προσωπική του εξήγηση για 
τις κατηγορίες του Stark και εκείνος γρήγορα απάντησε με μια προσεκτική αποδό-
μηση των κατηγοριών, αντίστοιχη με αυτή που είχε στείλει στον Wacker, ζητώντας 
στο τέλος μια αντιπαράθεση με τον Stark ενώπιον του, προκειμένου να οδηγηθούν 
σε μια οριστική επίλυση του ζητήματος. Η συνάντηση δεν έγινε ποτέ· εφόσον, όμως, 
ο Himmler προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην αντιπαράθεση, ζήτησε να γίνει εκ 
νέου μια εις βάθος έρευνα της προσωπικής και πολιτικής ζωής του Heisenberg. Η 
έρευνα αυτή είχε διάρκεια 8 μηνών και επηρέασε αρκετά την καθημερινότητα του 
Heisenberg, αντικαθιστώντας την αισιοδοξία του για γρήγορη επίλυση της υπόθεσης, 
με την αγχώδη προετοιμασία της φυγής του προς κάποιο Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Τον 
Οκτώβρη του 1937, η έρευνα του REM έληξε με θετικές αποχρώσεις για το πρόσωπο 
του. Παρά τη θετική εξέλιξη, για την οποία η μητέρα του Heisenberg ενημερώθηκε 
από την κυρία Himmler, η έρευνα των SS είχε μόλις ξεκινήσει και ο Heisenberg δε 
θα γινόταν δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου αν η έρευνα δεν οδηγούσε σε 
θετικά συμπεράσματα.

Η παρουσία του Heisenberg στο Μόναχο, ήταν μια περίπλοκη υπόθεση καθώς εκεί 
βρισκόταν το επίκεντρο της δράσης των οργανώσεων που είχε ως επικεφαλή τον 
Rudolf Hess και προσπαθούσαν να εδραιώσουν τη δική τους ηγεμονία στον χώρο 
του Πανεπιστημίου. Οι «Nazi Students League», «Reich Student Leadership», «Nazi 
University Teachers League» είχαν έντονη αντισημιτική δράση και οι εφημερίδες 
τους, «Deutsche Mathematik» και «Zeitschrift für die gesamte Naturwissenschaft», 
είχαν κατά καιρούς δημοσιεύσει άρθρα ενάντια στη μοντέρνα φυσική –σαφώς επη-
ρεασμένες από την παρουσία του Wesch μαθητή του P. Lenard. Στα τέλη του 1937 
ήταν ξεκάθαρο πως αν τα SS δεν αθώωναν τον Heisenberg, δεν θα μπορούσε με 
κανέναν τρόπο να διαδεχτεί τον Sommerfeld παρά την επιστημονική του ανωτερότητα.

Η διεξοδική έρευνα των SS για τον Heisenberg είχε ανατεθεί σε τρεις άνδρες των 

32  Cassidy (2009): σ. 274.
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SS με τους δύο να έχουν κάποιες γνώσεις φυσικής και τον ένα να είναι μέλος της 
«moral police» του Γερμανικού κράτους. Καθοριστική για την έρευνα ήταν η πα-
ρουσία του παλιού μαθητή του Max von Laue Johannes Juilfs, ο οποίος τελικά το 
1939 συνέταξε και απέστειλε στον Himmler μια κριτική σύνοψη του έργου και της 
ζωής του Heisenberg που κατευθυνόταν προς την οδό της αθώωσης του. «Για τον 
Heisenberg, η θεωρητική φυσική είναι σε μεγάλο βαθμό η υπόθεση εργασίας την 
οποία ο πειραματιστής απευθύνει στην φύση με τα αντίστοιχα πειράματα. Η θεωρία 
που επιβεβαιώνεται από το πείραμα, είναι η καθαρή περιγραφή των παρατηρήσεων 
που έγιναν στη φύση, χρησιμοποιώντας τις ακριβείς μεθόδους –το ακριβές μέσο των 
μαθηματικών» και «Ο χαρακτήρας του Heisenberg είναι ευπρεπής. Ο Heisenberg 
είναι ένας τυπικός –άσχετος με την πολιτική– απολιτικός ακαδημαϊκός. Μέσα στα 
τελευταία χρόνια, ο Heisenberg γινόταν ολοένα και περισσότερο εύπιστος προς 
τον Εθνικοσοσιαλισμό μέσα από τις επιτυχίες του και σήμερα είναι θετικός απέναντι 
του. Είναι, επίσης, της άποψης πως η ενεργή πολιτική δραστηριότητα δεν είναι κα-
τάλληλη για έναν καθηγητή Πανεπιστημίου, πέρα από την περίπτωση περιστασιακών 
τμημάτων διαφώτισης –κατήχησης στα δόγματα– ή αντίστοιχων.» Μέχρι, όμως, την 
τελική απόφαση για αθώωση του Heisenberg από τον Himmler, έπρεπε να πραγμα-
τοποιηθεί ένα σύνολο από στρατηγικές σχέσεις και τακτικές κινήσεις προκειμένου ο 
Heisenberg να αποκτήσει ικανοποιητικό status και ισχύ στους κύκλους του πλέγματος 
στρατός–NSDAP– βιομηχανία.

Κομβική ήταν η καλή σχέση που ο Heisenberg απέκτησε με τον Ludwig Prandtl, 
καθηγητή εφαρμοσμένων μαθηματικών και αεροδυναμικής αεροσκαφών στο πανεπι-
στήμιο του Göttingen. O L. Prandtl με τη διπλή ιδιότητα του ειδικού στην Υδροδυναμική 
και την αεροδυναμική αεροσκαφών, ήταν εξοικειωμένος τόσο με τη θεωρητική όσο 
και με την εφαρμοσμένη φυσική. Το γεγονός αυτό, τον καθιστούσε μια εξαιρετική 
στρατηγική φιλία για τον Heisenberg, καθώς ο Prandtl μπορούσε να γίνει ακόμα μια 
οδός επικοινωνίας προς τον αρχηγό των Reichsführer-SS. Κατά τη διάρκεια ενός 
συμποσίου, ύστερα από την κατασκευή ενός μεγάλου υπόστεγου για την Γερμανική 
Αεροπορία, ο Prandtl κάθισε δίπλα στον Himmler, υποστηρίζοντας στον μεταξύ τους 
διάλογο τον Heisenberg. Ενώ, αργότερα στις 12 Ιουλίου, εξέδωσε ένα μνημόνιο στο 
οποίο υπερασπιζόταν τον Heisenberg και στο πρόσωπο του τη θεωρητική φυσική, 
συστήνοντας μια σαφή γραμμή υπεράσπισης. Η θεωρητική φυσική έπρεπε να διαχω-
ριστεί από το πρόσωπο του A.Einstein όπως και οι καθηγητές που τη διδάσκουν. Ο 
Himmler θα έπρεπε να υπερασπιστεί τον Heisenberg, εξιλεώνοντας τη διδασκαλία 
του. Τελικά, προς όφελος των Γερμανών φοιτητών, θα έπρεπε να επιτραπεί στον 
Heisenberg να γράψει και να δημοσιεύσει ένα άρθρο σε μια από τις εκδόσεις των 
εθνικοσοσιαλιστών φοιτητών33. Μετά από την πειστική συνδρομή του Prandtl, ο 
Himmler κινητοποιήθηκε στέλνοντας μια προσωπική επιστολή στον Heisenberg την 
21η Ιουλίου του 1938: «Δεν αποδέχομαι την επίθεση του ‘Das Schwarze Korps’ και 
θεωρώ παράνομη κάθε επόμενη επίθεση εναντίον σας»34. Ενώ την ίδια μέρα κινήθη-

33  Cassidy (2009): σ. 279.
34  Ό. π., σ. 279.
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κε στο δρόμο που του επέδειξε ο Prandtl, δηλώνοντας τελικά πως, «πιστεύω πως ο 
Heisenberg είναι ευπρεπής, και δεν θα αντέχαμε την απώλεια ή τη σιωπή αυτού του 
άνδρα, που είναι σχετικά νέος και μπορεί να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά»35.

Η επικράτηση του Heisenberg σήμαινε τόσο τη νομιμοποίηση του περιεχομένου της 
διδασκαλίας του –στο βαθμό που αυτή διαχωριζόταν από το πρόσωπο του Einstein– 
όσο και της θεωρητικής φυσικής η οποία βρήκε μια σταθερή νησίδα ύπαρξης μέσα 
στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο. Ο Heisenberg, προκειμένου να νομιμοποιήσει τη νέα 
γνώση έπρεπε να πληρώσει το «τίμημα» της ένταξής της στους σκοπούς του NSDAP. 
Αυτή, όμως, η προσέγγιση είναι σχετικά αφελής καθώς παρουσιάζει τη στρατηγική του 
Heisenberg ως μια αναγκαία θυσία, ένα αναγκαίο κακό. Από τη μεριά μας οφείλουμε 
να αμφισβητήσουμε τόσο την αναγκαιότητα της στρατηγικής του, όσο και το μέγεθος 
της θυσίας του, καθώς δεν εντοπίζουμε καμία αναγκαιότητα στη μεταφυσική πρόσ-
δεση του υποκειμένου στη «γη του», ειδικά μέσα στη συνθήκη της κυριαρχίας του 
NSDAP. Η πατρίδα του Heisenberg, είναι η πατρίδα των φασισμών του μεσοπολέμου 
και ταυτόχρονα η πατρίδα της στρατιωτικής διαχείρισης της διαφοράς, του πολιτικού 
εκτοπισμού των κομμουνιστών και κομμουνιστριών και της εξόντωσης του πληθυσμού 
των Εβραίων και των ομοφυλόφιλων. Παράλληλα, η επιλογή του Heisenberg να 
παραμείνει ίδιος, συνεκτικός με τον εθνικό λαό, έχοντας ενδελεχή επικοινωνία με τη 
γραφειοκρατία του κόμματος, δε θα μπορούσε να θεωρηθεί μια παθητική αντίσταση 
αλλά μια συναίνεση. Ο Faust δε θα συναντήσει τον Μεφιστοφελή, η γνώση θα παρα-
μείνει εμμενής και συναινετική της εξουσίας.

Συμπεράσματα
Συνήθως οι κατηγορούμενοι απολογούνται στο τέλος. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε 
να κινηθούμε αντιστροφα, διαβάζοντας μια ιστορία ακριβώς αντίστροφα απ’ ότι 
οι πρωταγωνιστές της της βίωσαν. Ακούσαμε τι είπαν για ό,τι έκαναν και ύστερα 
προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε τι ζωή τους χωρίς τα δικά τους λόγια. Δια-
βάσαμε δηλαδή την μεταπολεμική αθωότητα των επιστημόνων και την πίστη τους 
στις μεταπολεμικές δημοκρατίες, μέσα από την εμπλοκή τους στους πολιτικούς/ 
ερευνητικούς/ ακαδημαικούς μηχανισμούς του γερμανικού κράτους της Ναζιστικής 
περιόδου. Το ερώτημα τίθεται ξανά: ενοχή ή αθωότητα; Όχι, η μελέτη της ιστορίας 
τέμνει διαγωνίως και βαδίζει πέρα από την αθωότητα και την ενοχή, προσπαθώντας 
να αποκαλύψει τις κοινοτοποπίες πίσω από τα εγκλήματα. Να παρακολουθήσει την 
ακαδημαική και πολιτική ρουτίνα των επιστημόνων που προσαρμόζεται με την ίδια 
ευκολία στις διαφορετικές επιδερμίδες του πλέγματος εξουσίας. Αυτή είναι η συνει-
σφορά της, και το τελικό της συμπέρασμα. 

35  Ό. π., σ. 280.
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