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':%ύ θα βρείτε τόσα πολλά καλά

σε ένα τόσομιιφό κομμάτι γης

~είνετε κοντά μας. ..επιλfξτε
τη Βαϊμ6ρη για να εΥκατασταθείτε. Από εκεί
οδηγούν οι πύλες και 0\ δρόμοι σε όλες τις ά ·
κρες του κόσμου."

Με αυτά τα λόγια έΠΕισε ο φψισμένος
γερμανός ποιητής και συ'f)'pO.φέας Johann
Wolfgang νοη Goethe(1749-1832) το 1823, τον
νεαρό Johann Peter Eckermann να εΥκατα
σταθεί στην πόλη που τόσο αγαπούσε και

στην οποία ζούσε ήδη σχεδόν μισό αιώνα.
Απα τότε έχουν περάσει ι 76 χρόνια και η
Βαϊμ6ρη παραμένει μία από τις γερμανικές

πόλεις με διεθνή φφη. Φέτος είναι επ ιπλέον
και "πολιτιστική πρωτευοοοα της Εφώπης

]999". Αυτό το γεγονός είναι άγνωστο στο ευ·
ρύ κοινό. Έχουμε συνηθίσει να αντιπροσω
πεύουν τον θεσμό αυτό μεγάλες εφωπαίκές
πόλεις. και όχι μία πόλη 56.COOκατοίκων.

Στην πόλη της Βαίμάρης και τη γύρω ΠΕ '
ριοχή έχουν διαδραματιστεί πολλά ανά τους
αιώνες
Από τη μυθική πόλη το υ γΕWαVΙKOύ κλα
σιKσμoύ πέρασαν και έδρασαν εκτ6ςαπό τον
Goethe και άλλες μεγάλες ιφοσωπικότητες
του πνευματι κού κόσμου. Μ εταξύ άλλων ο
φlλΟΟοφοςκαl ποlητήςChήSΙΟΡh Marιin

Wieland (1733-1813), ο ποιητής Friedrich Schiller
(1759- 1805), ο φιλόσοφος και θεολόγος Gol! ΓτίΟΟ Herder (1744-1804), οι συνθέτες Johann
Sώasιian Bach (1685- 1750) Franz Liszt (18 Ι 11886) και Richard Wagner(1 81 3- Ι 883)καl ομε
ταγεVΈστερoςμoυσικ:ός Richard Strauss (18641969~ Εκεί βρισκότανεπίσης, μεταξύ του 15]8
και του 1540 πολύ συχνά, και ο σφαντικός
γερμανός μεταρρυθμιστής ΜίΙΓιίη Luther
(1483- Ι 564ίΑπό το 1897έωςτονθάνατό το υ το
1900/ζησε στη Βαϊμάρη και ο φιλόσοφος και

συΥΥραφέαςFrίedrίch Nietzsche.To αρχείο του,
το οποίο μ ετατράπηκε μετά το θάνατό του σε
τόπο μνή.ιης, έκλεισε το 1945 ύστερα από τη ν

παρέμβαση της σοβιετικής στρατιωτικής διοί Kησ~ Με την αλλαγή του καθεστώτος(1 989-

Ι 990) ξανάνοιξε η "δικά δtαμoρφωιιένη βίλα
για το κοινό.
Αλλά ημιtφήαυτή πόλη της Θοφιγγίας έ 
χει μείνει στην ιστορία και για άλλους λό
γους Στο κεντρικό της θέατρο συνήλθε το Φε

βρουάριο του

191 9η γερμαν ική εθνοσυνέλευ

ση για να επεξεργαστεί το vέo σύνταγμα, το ο
ποίο για πρώτη φορά παρείχε στους Γερμα 

νoύς όλα τα βασικά δφοιφατικά δικαιώμα
τα. Η Γερμανία του 1919- ]933είναι γνωστήως
"Δφοκρατία της Βαίμάρης" (Weimarer Repu-

και του

Schiller βρίσκεται

το ομώνυμο μο υ 

χνες. Ο ίδιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη

blik) ΤΟ θέατρο (τέωςαυλIΚό θέατρο)απέκτη
σε στα πλαίσια της εθνοσυνέλευσης του 1919

σείο με πολλά εκθέματα από την εποχή της άν·

Γερμανία ως "ανε"θύμητοςξένος" μετά το ξέ

θισης του

Bauhaus. Ήδη από το ]860 λειτουρ

σπασμα του Α' Παγκοσμίου Π ολέμου. Τη θέση

το στμερινό του όνομα: "Γερμανικό Εθνικό
E.tατρo".

γούσε σ' αυτή την επαρχιακή πόλη σχολή κα
λών τεχνών. Το Ι 907 ιδρύθηκε από τον βέλγο

του ανέλαβε ο IValter Gropius (1883-1%9) ΤΟ
]9]90 Walter Gropiιιstvωoε τις δύο σχολέςδί

Την ίδια χρονιά γεννήθηκε στη Βαϊμάρη

αρχιτέκτονα

Henry van de Velde( ]864- 1969),0

το κiνψα του Bauhaus. Στην πλατεία του θεά

οποίος δούλευε στη Βαϊμάρη από το 1902,μία

τρου και απέναντι από το μντμείο του Goethe

βιοτεχνική σχολή με αντικείμενο τις καλές τέ-

νοντάς τους το όνομα "Bauhaιιs". Το

Bauhaus

συγκέντρωσε όλn. τα μεγάλα ονόματα της ε
ποχής. μεταξύ των οποίων ήταν ο Paul Klee, ο

Wassily Kadinsky, ο Laszlo Moholy- Nagy, ο
Lyonel Feininger, ο George Muche και ο
Johannes JIIcn.
Eνφnώσε'!{;
αno
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Ταξίδεψα στη ΒαϊμάΡη το Μάιο του

1999.

Δύο γεγονότα μού ιctντρισαν ιδιαίτερα το εν-

• 1,2.τον Φεβρουάριο του 1945 βομβαρδίστηκε το κέντρο της Βοϊμάρης από αΥΥλικά και
ομερ ικονικά βομβαρδιστι κά . Μεταξύ των κηρ ίων που καταστράφηκαν ήταν και τα σπίτι ταυ

Frledrlch Schl1 1er(1). Στον (διο βομβαρδι σμό καταστράφηκε η δUΠKή πλευρά ταυ σπmού του
Goethe(2). Ήδη ό μ ω ς το 1949, όταν γιορτάστηκαν το 200στά γενέθλια του ποιητή , ξανάνοιξε
ης πύ λες του στο κοινό. Το 1993 ανακα ινίστηκε το εαωτερικό του .
3.Το σπίτι του Frledrich Schil1er (1759-1805).
Ο φημ ι σμ ένος γε ρμανός πο ι ητής Friedrich Schilier ήρθε το 1787 στη Βαϊμάρη για να vνωρΙ·
σεl τον Goethe και νο δημl ουρΥήσεl μ ία επαΥΥελμOTlκή βάση ως ποιητής, Το 1789 διορίστηκε
στη ν κοντινή πόλη Jena ως καθηγητής της ιστορ ίας. ΤΟ 1799 εγκαταστάθηκε ξανά μαζί με
την οlκογένεl ό του στη Βαϊμάρη και τρία χρόνια αργότερα μετακόμισε στο σπίτι που σήμερα
είναι vνωστό ως "σπίτι του Schllier",
Μετά από τον θάνατο της γυνα lκας του, το 1826, το σπίτι πουλήθηκε και δημοπρατήθηκε ένα
μεγάλο μέρος το υ εξοπλισμού του . Το 1847 ήρθε στην κατοχή του συμβουλίου της πόλης με
σκοπ ό να διατηρηθεί εις μνήμη του Schiiier. ΤΟ σπίτι βρίαχεταl σήμερα στον κύριο εμπορικό
δρόμο της Βαϊμάρης και είναι ανοιχτό για το κοινό. Ενώνεται με το μουσείο του Schiiier, το
οποίο εγκαινιάστη κε το 1988.
4.Το κτίριο του δημαρχείου , το οποίο καταστράφηκε στο παρελθόν δύο φορές ολοσχερώς

από πυρκαγιά (1424, 1837), στάθηκε ΤUXερό κατά τους αΥΥλικούς και αμερικανικούς βομβαρ·
δισμούς τον Φεβρουάριο του

1945.

Στη φωτογραφlα φα Ινεταl η κατεστραμμένη βόρεια πλευρά της πλατείας .

διαφέρον. Από τη μία πλευρά γνώριζα τη φlμη
τηςως "Υερμανική πρωτεύουσα των διαvooυ 
μtνων" και 'πόλη τη; αθάνατη; δό!ρζ όπως
την αποκάλεσε ο συΥΥραφέας Thomas Mann,

Από την άλλη πλευρά όμως είχα ακούσει και
τις ιστφiF4 για το βEj!αρημtνo τη; παρελθόν.
Ένα παρελθόν που σε κάνει να αναφιχιάζεις
τελείως διαφορετικά απ' ό,n όταν φtρνεις στο
μυαλό σου τις μηάλες π"υματικ!.ς μορφις
που φ ι λοξένησε.
'Άυτό που δεν επιτρέπετα ι είνα ι να υπε 
ρηφανεύεται κανείς για τον Goeι h e κα ι να α 
ποοιωπά τον HiIler. Υπάρχει ο Goothe και ο

Hitler,o ανθρωπισμός και η κτηνωδία."
του

Το παρα πάνω απόσπασμα από το έργο
Richard Alewyn "0 Goothe ως άλλοθι;

1949" τονίζει τις δύο όψεις της Βαίμόρης η ο 
ποία έπα ιξε θετι κό ρόλο στην άνοδο του Adolf
Hitler και του κόμματός του NSDAP πριν από
τον Β' Παγι<όσμιο Πόλεμο. Στα περίχωρα τη;
Βαίμόρης λειτούργησε μάλιστα, α πό το 1937
έως το τέλος του πολέμου, το στρατόπεδο συ ·
γι<tνφωσης του Buchenwakl Όαφαςμύριζε
καμένο ανθρώπινο κρέας. Έκαιγαν τα πτιψα 
τα στο ιφq.ιατόριo και ανάλογα με τη φορά
του ανέμου η μυρωδιά moopπ ι(Ρταν στη γύρω
πφιοχή. Δεν μπορεί να μην έφτανε και στα
ρουθούνια των κατοίκων της Βαίμάρης! ". Αυ

τά τα λόγια ει πώθηκαν από έναν πρώην γόλ 
λο ιι:ρατοψενο σε συνέντευξη που έδωσε σε
Υερμανική εφψερί&ι, στα πλαίmα των εκδη 
λώσεων μνlμης που διοργανώνοντα ι φέτος
στους χώjxlυς του Buchenwald.
Π ηγαίνοντας στο μουσείο του Bauhaus, ό ·
που παρακολούθησα ένα ντOl(ψαντέρ για τη

σύντομη ιστορία του Κ\νfματoς συνειδητο·
ποίησα περισσότερα πράγματα για την ντό·
πια κοινωνία της Βαίμάρης. Οι συνττpητιk'ές

τ ης τάσει ς και η γραφειοιι:ρατία δυσκόλεψαν
ήδη τον GoeIhe κατά τη διεψΥωΥή του έργου
του. Κατάφερε ωστόσο να μεταμορφώσει τη

μιιφοαστική πόλη ττι; Βαίμάρης σε "πνευμα

τική πρωτεύουσα της ΓΕWανίας". Μετά τον
θάνατό του όμως (1832)λt(εtα ι ότι η πόλη κα
'tέληξε:σε "Πφ.πηία tOUyφμavtlOOU πνεψα
τος". Αλλά και ο ουΥΥΡΙκής καταγωγής πιανί
στας και συνθttης Franz LiszI για παράδεΙΥ
μα,αντψετώπισε πολλές δυσκολίες. MEtoilC\σε το 1848 στη Ε1αϊμάρη. Σκοπός του ήταν να

απελευθερώσει την πολιτιστική της ζωή από
το "μοοοειακό" τηςπάΥ<φα και νααπoιcατα
στήσει τη διdlνή ττι; φψη Η αυλική ΊJXXιρειo
φατική στάση των αρχών κα ι η επαρχιακή

νοοτροπία τον εμπόδισαν να συνεχίσει τονα
'(ώνα του. Πι ιφαμένοςεΥκατέλειψε τη θαίμά

ρη το

1861

κα ι πήγε στην Ι ταλία. Otαν ξανα

γύρισε μετά από 8 χρόν ια αφιερώθη κε ολο
",λrρωτικά στη μουσική.

Π αρόμοια προβλή.ιατα αντιμετώπισε κα ι
το πρωτοποριακό ιcίνψ.α του Bauhaus. Στα
μάτια των αστών της Βαϊμάρηςοι καλλιτέχνες
που μαζεύτηκαν στην πόλη το 1919 φοιαζαν

με τους μεταγενiστφoυς xίπ~ ττι; δεκαε
τίας του

•

'60. Από

τις αρχές του Ι 920 άρχισαν

Η ρωσο-ορθόδοξη ε κκλησία στο ιστορικό

νεκροταφείο. Η εκκλησία εγκαινιάστηκε τα

1862, μετά τον θάνατο της Μaήa Pawlowna
(1859), της κόρης του ρώσου τσάρου
Παύλου Ι και συζύγου του δού κα Carl
Friedrich, Είχε εκφράσει την επlθυμΙα να
θαφτεί σε ρωσο-ορθόδοξο περιβάλλον, Το

χώ μα πάνω στο οποίο χτίστηκε η εκκλησία
μεταφέρθηκε ειδικά για αυτάν ταν σκοπό
από την πατρίδα της, Κστό τη διόρκεια της

55χρανης παραμανής της στη Βαίμόρη , η
Maria Pawlowna κέρδισε την εκτίμηση του
πληθυσμού χάρη στο μεγάλο της ενδlαφέ·
ρον για τα κοινό , Χάρη σε εκείνη δημιουργή
θηκαν παιδικοί σταθμο ί κοι άλλες κοινωφε
λείς εγκαταστάσεις . Πέρα απά αυτό συνέβα·
λε σημαντικά στη μουσική ζωή της πόλης .

.'

να διαμαρτΨΤαι και

\'(1

μην ανέχονται

πλloν τις μεγάλες συνεστιάσεις ,",ι γιoρ~
τη δυνατή μοοοική και τα μακριά μαλλιά.
Από το

1923

το

Bauhaus

χαρακττΡίστηκε

"κομμουνιστικό κiνψα" και οι ),:άτοιlOOι της

Βαίμάρης έβλεπαν

\'(1

πφιτριγυρίζονται από

εχθρο", ΤΟ Ι 915 οι καλλιτέχνες αναyιcάστ η 
καν να εΥκαταλείψουν την πόλη και εγκατα
στάθηκαν στην πιο φιλfλεύθφη πόλη 1kss3u.

Μία {JόiIrα ιππν nόilπ
Κατά την πφιπλάνησή μου στη Βαίμάρη

και τη Ύύρω πφιοΧΉ είχα Ύια οδηγό 23ειδι
κά δι αμορφωμένα πλατό με κείμ ενα (σε)'εΡ

μαν ική και απλlκή Ύλώσσα1 φωτoWΑφικ6
και οπτικοακουστικό υλικό. Πρόκειται Ύια
υπαίθρια πφίπτερα τα οποία είναι τοποθε

ττμένα σε πολλά κεντρικά σψεία. Προσδο
κούν να ταξι δέψουν ΤOuς επισκlπτες διαμέ
σου τριακοσίων χρόνων τοπ ικής ιστορίας. Οι

ω'<φτψένες πλφοφορίες αναφφονται σε
"fηOνότα - Kλειδιά και χαρακτφιστικt.ς ι 
στορίες της πόλης και των κατοίκων της.

• 1 .Το σπίτι του Johann Wolfgang
Goethe (.αφΙ σπm στα βόθας) _

νοη

Ένο οπό τα πιο σημανπκό μνημεία της
Βαϊμ6ρης , βρίσκεται σε ένα ανππροσωπευ
πκό αστικό σπίτι , στη νOΠOδUΠKή πλευρά

της πλατείας Frauenplan. Χτίστηκε τα 1709.
Το 1782 μετακόμισε σε αυτό ο Goethe. Ο
ίδιος διαμόρφωσε τους εσωτερικούς του
χώρους. Το σπίτι λεπούργησε για 50 χρόνια
ως "πνευμαπκό κέντρο· της Γερμανίας .
Παράλληλα απόκτησε μουσειοκή αξία χάρη

στις πολύτιμες συλλογές του ποιητή . Μόνο
μετά τον θάνατο και του τελευτο ίου απογό
νου του Goethe, τα 1885, μπόρεσε το σπίτι
να ανοίξει ως μουσεία στο κοινό .
2.Το μουσείο του Bauhaus στην πλατεία του
θεάτρου . Μεγάλη έμφαση δόθηκε κατά τη

διαμόρφωση του μουσείου στο κίνημα του

Bauhaus που ε ίχε, μέχρι το 1925, την έδρα
του στη Βαϊμάρη . Το μουσείο φιλοξενεί επ ί
σης περισσότερα από 500 εκθέματα παυ
σχιαγροφούν την KαλλrτεxνΙKή εξέλιξη στην

πόλη μεταξύ του 1900 και του 1930.
Μπροστά από το μουσείο βρίΟ1<εται μία
μεγάλη φωλιά πελαργών. Παρόμοιες έχουν
τοποθετηθεΙ στα πλαίσια της ΠOλmστικής
πρωτεύουσας και σε άλλα σημεία της πόλης .
3.Το φωτεινό κτiριo στο βάθος εfναι η
βιβλιοθήκη της Anna Amalia. Υπήρχε ήδη
από το 1691, αλλά αναπτύχθηκε από τη
φιλότεχνη δούκισσα και τον γιο της. Τη χρο
νιά που πέθανε ο Goethe, ο οποίος ε ίχε
αναλάβει από το 1θ19 την επίβλεψη της
βιβλιοθήκης, υπήρχαν στο ράφια της περί
που

130.000 τόμοι .

Σήμερα λεπουργεΙ ως

ερευνητικό κέντρο για την ιστορίο της φιλο

σοφίας του ΠOλmσμOύ και έχει στην κατοχή
της 850.000 τόμους . Δεξιά από τη βιβλιοθή -

Διαβάζοντας κάποια ιστορικά κείμενα
στα πλατό αυτά, πλφοφορήθηκα ότι η Bαi

μάρη έφτασε στην κορυφή της κλασικής-ιφ 
μανικής φιλολογίας χάρη στο εI'διαφlρoν της

Ama lia( 1739·1807). Η Anna
1756 τον δούκα της
Σαξονίας (&1Chsen\ της Βαϊμάρης (Weimar)
και του Μζεναχ (Eisenach) ErnsI AugusI 11
ConsIa nIins (1737 -1758). Ε κείνος πέθανε όμως

δούκισσαςΑηηθ

Amalia

παντρεύτηκε το

πολύ σύντομα και επομένως ανέλαβε η σύζυ 
γός του για σχεδόν 20 χρόνια τη διαΙCΥΒΈΡνη
ση της πφιοχής στο όνφα του ανήλικου γι
ου τουςΟιτl August Το 1772 κάλεσεστη Bαi
μάρη τον ποιητή

ChrisIoph Manin Wieland

για τη διαπαιδαγώγηση του νεαρού μαθητή.

Με το πέρασμα των χρόνων έφερε και άλλους
σψαντικούςανθρώπους των γραμμάτων και
των τεχνών στην αυλή.

ΤΟ πCφΆδειη.ια της μητέρας του το ακο
λούθησε ο δούκας Carl AugusI μ όλις ενηλι
κιώθηκε. Χάρη σε εκείνον εγκαταστάθηκε
στη Βαϊμάρη ο 26χΡ<>νος -ιφμανός διανοού
μενος Johann Wolfgang νon Goeιhe, ο οποίος
κη βρίσκεται από το 1951 η μουσική σχολή
"Franz uszr. Στο κτίριο αυrό έζησε ο δούκας
Car1 August Υια σχεδόν 30 χρόνια με την
ΟIΚΟΥένεlά του. Η πλατεία της ΔημoKρoτfας

(τέως πλατεία των δουκών) μπροστά από το
δύο ιστορικά κτίρια φιλοξενεί το άΥαλμα του
έφιππου δούκα Car1 August. Τα θεμέλια τέθη
καν στις 3 Σεπτεμβρ ίου 1θ57 , στα 1000τά
Υενέθλlα ταυ . Ακριβώς 20 χρόνια μετά , στην
1000τή επέτειο από την ημέρα που ανέλαβε
την εξουσία , το άΥαλμο αποκαλύφτηκε στο
κοινό .

4.

Το εξοχικό σπίπ του

Goethe

στο πάρκο.

Ο Goethe έζησε και εΡΥάστηκε από το 1776
έως τα 1782 στο σπίτι αυτό . Αλλά και αφαύ
μετακόμισε στα KέVΤΡO της Βαϊμάρης το επl·
σκεmόταν πολύ συχνά . Από εκεί έΥραψε
πάνω από 800 Υράμματο στη φίλη και ερωμ έ
νη του

Char10tte νοη Stein. Το 1788 ο Goethe

κατά τη διάρκεια μιος βόλτας στο πάρκο
συνάντησε και ερωπUτηKε την Christiane

Vulpius, η οποίο τον πλησίασε

ζητώντος του

μια χάρη Υια τον οδελφό της . Από τότε το
εξοχικό του σπιτάκι έΥlνε ο τόπος των μυστι·
κών τους συναντήσεων.
5. Το αντiyρaφo του εξοχικού σπmού τού
Goethe στο πάρκο . Στα πλαίσια της πολπιστι·
κής πρωπύουσας "Βαϊμάρη 1999" Kσracnu:u
όστηκε ένα ακριβές αντiyραφo του εξοχικού
του Goethe. Όσοι tnloκέmoVΤOI μόνο το
δεύτερο σπίτι μπορούν να είναι σίΥουροl όη
Υνωρίζοιιν ακριβώς πώς είναι το αυθενnKό

KOI

έχουν το επιπλέον προτέρημα όη μπο

ρούν να αΥΥίξουν όλα τα αVΤIKείμενα . Και ,
καθώς θα σταθε Ι κανείς μπροστά του , εύλΟΥα
θα αναρωτηθεί πόσο αληθινή είναι η πρayμα·
Τ1κότητα . Ποια είναι η αξία της από τη στιΥμή
που όλα μπορούν να αναπαραχθούν.

με τη σειρά του rφoσtλ"υσε σψαντ ιιαιύς
γερμανούς ποιητές φι λόσοφους "αι καλλιτέ
χνες. Αλλά "αι από την υπόλοι πη Ευρώπ η
φχονταν συmαφείς στη ΒαίμάρTl όπως η

γαλλίδα

Germainede Stael "αι ο πολωνός ε

θνlκόςποιητήςΑdam Mickiewicz, για ναβρε
θούν "οντά του. Τα

57 χρόνια, στα οποία ο
Goethe ιζησε στη μικρή αυτή πόλTl χαρακτη
ρίζονται ως "η χρυσή εποχή" της Βαίμάρης
Πολλά λέγοντα ι για την προσωπική ζωή
του μεγάλου ποιητή,ο οποίος παντρεύτηκε το

1806

την <όρη του αρχειοθέτη της αυλής

αιήsιίane VUΙpius

(1762- 1827), με την οποία

διαπΡούσε δεσμό από το 1788. Την ερωτεύ
τηκε κεραυνοβόλα κατά τη διάρκεια ενός πε
ριπάτου, αλλά η σχέση τουςφεινε κρυφή για
πολλά χρόνια, προφανώς λόγω των διαφορε
τι κών ιrolνωνlKών στρωμάτων στα οποία κι
νoύνταν. Την συναντούσε κρυφά στο λιτό

του εξoxlx:ό σπίτι, στο μεγάλο πάρκο της Βαί μάρης. Στο ίδιο σπίτι συναντούσε χρόνια πριν
και τη φίλη και qχι>μένη του αιarΙοtιe νοπ

Stei n (1742-1827)
Το σπ ίτι του Goelhe oto πάρκο είνα ι , πα
ράλληλα με το σπίτι του στο κέντρο της πό
λης. ένα από τα σφαντικότερα αξιοθέατα
που μπορεί να επ ι σκεφτεί κάποιος. Βρίσκεται
σε έναν πολύ φορφο κήπο, τον οποίο είχε

διαμορφώσει ο ίδιοςο ποιητής κατά τα αΥΥλι
κά πρότυπα. ΑρχιΧά θέλησε ο Goethe να αγο
ράσει το σπ ίτι το 1776 σε πΜ;ιστφιασμό. Του

το χάρισε όμως ο δού<ας carl AugUSl Στόχος
του ήταν να δtσει τον ση..ιαντικό αυτόν άν
θρωπο με τη Βαίμάρη, όπως ),,"(11 έκανε.

•

1.Ενημερωηκό "nερΙπτερο" στην ηλατείσ

του Goethe Η εγκατάσταση "ταξΙδι στον
χρόνο με τα πόδια στη Βοϊμάρη " οδηγεΙ το
κοινό διομέσου τριακοσίων χρόνων τοπικής
ιστορίας. Εγκαινιάστηκε στις
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Μαρτίου στα

πλαίOlα των εκδηλώσεων της πολmστικής
πρωτεύουσας. Στην φωτογραφΙα απεικονίζε
ται ένα από τα 23 ειδικό διαμορφωμένα περί
mερα στην πλατεία του

Goethe. Μεταξύ

άλλων πληροφορείται ο επισKέmης όl1 από

την Βαϊμόρη πέρασε το 1912 ο Τσέχος σuy
γραφέας Franz KafΚa και ερωτεύτηκε κεραυ
νοβόλα μ ία νεαρή γερμανίδα . Από το ηχείο
ακούγεται ένα απόσπασμα με ης εντuπώσεις
ταυ από ης μέρες εκείνες.
2.Το μνημείο των δύο μεγάλων ποιητών

Goethe

και

Schiller βρίσκεται

ακριβώς μπρο

στό από το εθνικό θέατρο. Εγκαινιάστηκε
στις 4 Σεπτεμβρίου του 1857 κατά την επέ
τειο των 1000των γενεθλίων του δούκα Caή

August.

Στα δεξιό στέκεται ο

Goethe

και αρι

στερό του ο 5chiller. Το μνημείο έχει την επι
γραφή : "Στο ζευγάρι ποιητών Goethe και
5chiller. Η πατρίδα". Το μνημεΙο αυτό δεν
είναι μονάχα πoλυφωτoγρaφημένo αλλά
υπάρχουν και αντίγραφά του στις ΗΠΑ, στο

5an Francisco

και το

Cleveland.

Κατά την επίσκεψή μου στο σπ ίτι μαγεύ 

κατασκευής. Π λησιάζovτας άκουσα την ίδια

αη.ιοσφαιρικό κτίριο η κυρία στο ταμείο μού

τηtαι από το γαλήνιο και όμορφο "'1'lβάλλον
του πάρκου. Καθώς θαύμαζα τα πολύχρωμα
λουλούδια στον κήπο με σταμάτησε ένα ηλι

ξεναγό να εξ'lΎ<ί στο γιφουπ της ότι πρόκει
ται για ένα ακριβές αντ ίγιχιφο του αρχικού

χάρισε μία κάρτα με το σκίτσο του Schv.'eizer

σπιτιού. "Ζούμε στη ν εποχή της αναπαραγω

Kιωμένo ζευγάρι. Μερώτησαν αν το παγκάκι
που βρισκόταν μπροστά μας ήταν εκείνο στο
οποίο Kάθovταν ο μεγάλος ποιητής με την α

γής. Η πραγματικότητα π λέον αμφισβητείται
Ποια είνα ι η αξία του αυθεντικού;" ρώταγε

πόσο τρομερός θα ήταν ένας πόλεμος στην ε
ποχή μας. γι ' αυτό δεν πρέπει να χαραμιστεί

και το εξής κείμενο: "Επειδή είνα ι ξεκάθαρο

καμία προσπάθεια για να απαφευχθεί". Βρή
κα το κείμενο αυτό πολύ επίκαιρο. Μπροστά
στο μουσείο είδα το πρώτο γερμανικόμντμείο
προς τιμή του "γιατρού της ζούγκλας", το ο

γαπψένη του Ο1rίSlί:ιπe και αvτάλλαζαν

τηναπoρτμtνηoμάδα που στεκόταν μπροστά
της. θέλησα να επισκεφτώ το εσωτεριιcό του

γλυκόλογα. Δεν μπορούσα να τους απαντή
σω. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι ο Goethe είχε

αvτιγράφoυ, αλλά ανακάλυψα ότι το εισιτή 
ρ ι ο εισόδου ήταν κατά ένα μάρ κο πιο ακριβό

γράψει καθι σμένος σε αυτόν τον κήπο, πάνω

απ' ό,τι εκείνο στο πραγματικό. Αρκέστηκα να

από 800 γράμματα στην ερωμένη του
Ch:ιrlotle νοπ Slein, πολύ πριν γνωρίσει την
Chrί sιί:ιne. Φαίνεται ότι το ηλlκιωμέ\'Ο ζευ

το περιεργαστώ απ' έξω. Έχασα βέβαια την
ευκαιρία \'Q. αγγiξω όλες τις κόπ ι ες των επί 

γάρι έψαχνε απλώς μία ευκαιρία για να φω

τερο σπιτάκι, πράγμα που στο αυθεντ ικό α

κή άρχισα να κάνω βόλτες στους "(ύρω δρό

τογραφηθεί Τα δύο γεροντάκια μού έδωσαν

μους. Ξαφνικά βρέθηκα μ προστά σε ένα εντυ
πωσιαKό μεγάλο διώροφο κτίριο (Μa rsιa ll ~

νοδό της , μου έκανε νόψα να τουςαποθανα 

παγoρεύεται
Πρέπει να ομολογήσω ότ ι άρχισα να κου 
ράζομαι κατά τη διάρ κεια των περ ι πάτων μου
από κάποια στιγμή κα ι έπειτα επειδή άκουγα

τίσω.

τους οδηγούς των τουριστικών γκρουπ \'Q. α

Σι'μερα όμως δεν μπορεί πλtoν να συνδεθεί με

Καθώς συνέχισα τη βόλτα μου αντίκρισα
με έκnληξη, λίγα μέτρα λοξά.απέναντl από το
εξοχικό σπίτι του GoeIhe, έναδεύτφοολόιδιο

ναφφονται συνεχώς στον Goethe. Αποφάσι
σα να ταξι δέψωλίγοσεμίαδι αφορετικήεπο

την εποχή εκείνη. Και αυτό επειδή κατά τη
διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου χρησι

χή και επισκtφτηKα το μουσείο για τη ζωή

μοποιήθηκε από τη γκεστάπο για την συγκέ

με το πρώτο. " Αυτό είναι το δίδυμο αδελφάκι"

του γιατρού και ιδρυτή του νοσοκομείου του
Λαμπαρενέ στην Αφρική AIOOrι Schweizer

ντρωση κιχιτουμένων με προορι σμό το στρα
τόπεδο συγκέντρωσης του Buchenwald Επί
σης ήταν σε όλη την διάρκεια του πολέμου

τη μηχανή τους κάθισαν στο παγκάκι κα Ι,ε

νώ η γυναίκα έδινε ένα πεταχτό φ ιλί στο συ

μού εξήγησε μια ξεναγός που έτυχε να βρί
σκεται δίπλα μου. "Βρ ίσκετα ι εδώ μόλις λίγες

πλων κα ι αντικειμένων του

GoeIhe στο δεύ

( 1 875-1965~ Το μουσείο αυ τό λειτουργεί από

ποίο κατασκευάστηκε τρ ία χρόνtα μετά από
τον θάνατό του. Το γλυπτό απεικονίζει τον

γιατρό να στtκεται δίπ λα σε μία Αφρικανή
που έχει ένα παιδάκι στην αγκαλιά της.
Μετά από το νοητό μου ταξίδι στην Αφρι

Χτίστηκε το 1873- 1878 και λειτουργούσε ως
κύρια εγκατάσταση των αυλικών στάβλων.

εβδομάδες. Κατασκευάστηκε ειδικά για την
πολιτιστική". Ξαφνιάστηκα και αρχικά δεν

το 1984 και εκθέτει προσωπ ικά του αvτικεί
μενα, γράμματα, φωτογραφίες και μια σειρά

φυλακή και τόπος βασανι στφίων. Από τον

μπόρεσα να καταλάβω το νόψα αυτής της

βιβλίων με σκέψεις του. Καθώς έφευγα από το

στους χώρους του τα αρχεία της κόκκινης

•

Τα παλάτι

Ιούλιο του

1945 tως το 1950 ήταν φυλογμΙνα

Belvedere βρίσχεταl περίπου 3 χμ . δUT1κό της πόλης. Χτίστηκε μεταξύ 1724 και 1732 κστό τα πΡΌΤUπα ταυ ομώννμου παλαπού στη

Β ιένη. Λειτουργούσε ως μ Ια από ης τρεις θερινές κατοικίες των δουκών

εfναι τα παλόη

και το παλόη

Το παλάτι του Ettersberg βρίσκεται 10 χμ . βόρεια της Βαϊμάρης, στους πρόποδες του ομώνυμου λόφου . Οι δούκες της Βαίμόρης ΣUΝήθl
ζαν να πηγο ίνουν από τα μέσο του 160υ οl ώνο στην περ ιοχή ουτή γιο κυνήγι . Από το 1Π6 έως το 1780 στο μ έρος ουτό περνούσε τα καλοκοί
ρια της η δούκι σσα Anna AmaIia. Ε κείνη την εποχή λεπoupγoύσε ως πνευμοπκό κοι ΠOλmOΠKό κtvτρo . Το 1842 σνοκοινίστηκε κότω οπό την
επίβλεψη της δούκισσας Maria PawIowna για νο περνάει εκεf τους θερινούς μήνες ο γιός της Carl Alexander.

•

στρατιάς και του σοβιετικού υπουργείου Ε 
σωτερικών. Μ όλις το 1984 τοποθετήθηκε στην
κεντρική πύλη του κτιρίου μ ία επιγραφή εις
μνψη των 149 κρατουμένων που εξοντώθη

καν σε αυτό τον Απρίλιο του 1 945.Α πότο 1951
μέχρι σψερα στεΥάζει τα αρχεία του κρατι·
δίο" της θouριyyίας
Κοντά στο

MarstaIl, στα

α\'Ο.τολικά του

κtντρoυ της πόλης και δίπλα στο πάρκο, βρί
σκ"αι το παλάτι της πόλης Σψερα φιλοξε
νεί μία μεγάλη σuλλoγή έργων τέχνης (ρωσι
Kές εlκόνες, εκκλησιαστική τέχνη του μεσαί
ωνα' πίνακες γερμανών ζωγράφων του 160υ,

180υ και 190υ α ι ώνα, πίνακες ολλανδών ζω.
γράφων του 160υ-l80υ αιώνα, πίνακες ζω

γράφων πο" έζησαν στην πρώην Ανατολική
Γερμανία κ.ά.) καθώς και τη συλλοΥή

Maenz....

"Paul

Τα εκθψατα εί\'(lΙ εντυπωσιακά.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν όμως και οι εσωτε
ριKoί χώροι του παλατιού, το οποίο αναφέρε 
ται για πρώτη φορά στις ιστορικές πηγές στα
τέλη του 9ου αιώνα ως" κάστρο στις όχθες του
ποταμού Ilm". Εκείνη την εποχή είχε μεγάλα
ψηλά τείχη και oλόΓUΡΆ το" υπφχε τάφρος

Από τό παλαιότερο κομμάτι της εγκατάστα ·

οης έχει διασωθεί μονάχα το μέρος γύρω από

τον πύργο.
Οι καινούριες πτέρυγες του μεταγενέστε
ρου παλατιού, το χτίσιμο των οποίων ολο
κλψόθηκε το 1439, άλλοξαν πoλλtς φορές τη
μορφή τouς μέσα στις επόμενες δεκαετίες
Από τα μέσα του l60υ αιώνα άρχισε να με 

ταμορφώνεται το κάστρο ύστερο - γοτθικού
ρυθμού σε παλάτι της αναγέννησης. Όταν το
1618 κάηκαν πολλά από τα κτίσματα, απο
φασίστηκε να ξαναχτιστεί εξαρχής αuτή τη
φορά σε στυλ ιταλικού μπαρόκ. Το παλάτι ό

μως κάηκε ξανά το

ποίες είναι στρωμένη η αυλή σπανίζουν πλέ 

ον. n αλιά ήταν πολλά σψεία της πόληςλιθό 
στρωτα. Επί ανατολικογερμανικού καθεστώ
τος αφαιρούσαν τις κατεργασμένες πέτρες α πόΤΟΊ>ςδρόμΟΊ>ςκαι τις πουλοΟΟανεστηδύ
ση. Σψερα δεν υπάρχουν τα χΡψατα για \'0.
τοποθετήσοψε καινούριες στα σψεία αυτά".

Το σrραrόnεδo
συyκενrpωι;mς

του

1774. Κ άτω από την επο 

πτεία μ ιας ει δικής επ ιτροπής. μέλος της οποί 
ας ήταν και ο Goethe, χτίστηκαν τρεις από τις
πιο εντυπωσlακtς πτέρυγεc, οι οποίες υπάρ
χουν μέχρι σψφ:χ. Το παλάτι απόκτησε την
τελική τοuμορφή το 1 9 13 / 14,όταν ιφοστέθη
κε στην νότια του πλευρά μία τέταρτη πτέρυ

Buchenwald

Σταβορειοανατολικά της πόλης,στον λόφο

του

Ellersberg

βρίσκεται το στρατόπεδο συ

γκlντpι:oσ1Ύ; του Buchenwakl. ΤΟ επισκέπ το 
νται καθψερινά εκατοντάδες άνθρωποι, με

ταΞU των οποίων και πολλοί μαθτμtς από όλη
την επικράτεια και το εξωτερικό. Κατά τη δε
καετία του

'50

απομακρύνθηκαν οι ξύλινες

Ύα. Υια να αποκόψει την εσωτερ ική αυλή από

παρι1-Υκες στις οποίες έμεναν οι ιφατούμενοl

τον δρόμο και το πάρκο.
Ενώ περιεργαζόμουν τ ην εσωτερική υ
παίθρια αυλή του παλατιού, με πλησίασε έ
νας ηλικιωμένος κύρ ι ος. Φα ινόταν πολύ γε

και γκρψίστηκαν κάποια κτίρ ια. Π αρόλα αυ
τά η ατμόσφαιρα της περιοχής παραμένει βα 
ριιi Σψερα fxouv τoπoθετrιιεί επεξηγηματι

ρασμένος και συγχρόνως πολύ ακμαίος. Βλέ
ποντάς με να φωτογραφίζω το δάπεδο μου
διηγήθηκε τα εξής' Αυτές οι πέτρες με τις 0-

κές πινακίδες για το πώς ήταν διαμορφωμένο
το στρατόπεδο. Το 1958 εγκαινιάστηκε σε κο
ντινή τοποθεσία t\'(l μεγαλόπρεπο μνrμείo Υια
την αντίσταση ενάντια στον φασισμό.

ΤΟ στρατόπεδο χτίστ ηκε από αl;σ.ιαλώ 

Από το 1945ωςτο· 1950 το ίδιο στρατόπεδο

τους των Ναζί το 1937. Αρχικά ΠJX!Oj)ιζόταν
για πολιτικούς αντιπάλους του ναζιστικού
καθεστώτος, μικρό-εγκλψατίες και "αντι 

χρησιμοποιήθηκε από τις σοβιετικές δυνάμεις
κατοχήςγια τη διεξαγωγή τηςδικιάς τους"πο·

κοινωνικούς" (Εβραίοι, μάρτυρες του Ι εχωβά,
ομοφυλόφιλοι κλπ.) Με την έναρξη του Β'

δικό στρατόπεδο Νο.

Παγκοσμίου Π ολψου άρχισαν να κρατΟύ

νται στο Βuchenwaldόλο και περισσότεροι ξέ .
νοι πολίτες Κατά την απελευθέρωση του 1945,
το 95% των κρατουμένων δεν ήταν Γερμανοί
Αν και δεν ήταν τόπος OλOKλrpωτικής οργα

νωμένης εξόντωσης, έγιναν σε αυτό πολλές
μα~Κ« εξοντώσεις ιφατουμένων πoλiμoυ,

λιτικής κάθαρσης". Στο "S{:eziallager Ντ. 2" (ει ·

2) πέθαναν

πάνω από

κρατούμενοι, κυρίως από υποσιτισμό
και αμέλεια των αρχών. Συνολικά στιςεγκα 
ταστάσεις αυτές φυλακίστηκαν, τα πέντε ε

7.00)

ευαισθητοποιήσει το κοινό σε τέτοιο βαθμό,
ώστε να μην επαναληφθεί η ιστορία. Νομίζω
ότι αυτή η σκέψη είναι πολύ ουτοπική. Οι δυο

τελείως διαφορετικές πλευρές που ΧαΡακτη·
ρίζουντη \3αίμάρημεέβαλαν όμωςσεσκέψειι;
Πιστεύω ότι αυτό ακρ ιβώς ήταν και μέρος των
φιλοδοξιών όσων ασχολήθηκαν με τη διαμόρ·
φωση των εκδηλώσεων στα πλαίσια τηςπολl

κείνα χρόνια, περισσότεροι από 28.00)άνθρω

τιστικής πρωτε"ύσυσας. Δεν είχα την εντύπω 

ποι. "Εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα για το ειδικό
στρατόπεδοΝ μου διηγείται η φίλη μου Baerbel,
η οποία μεγάλωσε στη Δρέσδη. "Στο σχολείο

ση ότι η Βα.ίμάρη προσπαθεί να κρυφτεί πίσω
από τις προσωπικότητες του Goethe και του
SchiJler. Ί σα-ίσα προσπαθεί να μεταδώσει

μάς μιλο"ύσαν συνέχεια για τις βιαιοπραγίες

μέσω των πλrρoφoριαKών πανό και τωνεκδη 

κυρίως από το 1943 και μετά. Πολλοί κρατού
μενοι ξεψύχησαν κατά τη διάρκεια ιατρικών

του φασιστικού καθεστώτος του Hitler. Η επί
σκεψη στο στρατόπεδο του Buchenwald ήταν

λώσεων που πραγματοποιούνται όλο τον χρό
νο μία σφαιρική εικόνα του παρελθόντος. Με

πειραμάτων. Υπολογίζεται ότι α πό το 1937 ως
το 1945 πφασαναπό το Buchenwald πάνω α
πό 25ο.000άνθρωποι από 18 διαφορετικά έθνη

ένα Νπρέπεl" για όλα τα σχολεία της πρώην

τά από την επίσκεψή μου στη Βα.ίμάρη είχα

Ανατολικής Γερμανίας. Για το πώς χρησιμο
ποιήθηκε μετά από το τέλος του πολψου το
μάθαμε μόλις πριν από lΟχρόν ι α".

την αίσθηση ότι έκανα ένα γεν ικότερο ταξίδι
στην ιστορία της ανθρωπότ ητας. Αξίζει να ε 

Buchenwald αναρωτιέ

τε να σας μαγέψει και να σας συγκινήσει από

(και από την Eλλάδα~ Από αυτούς πέθαναν
κατά τη διάρκεια της κράτησής τους πάνω α
πό5όΟΟΟ.

Φεύγοντας από το

ται κανείς αν αυτός ο τόπoςμνi"μηςμπoρεί να

πισκεφτείτεαυτή την πόλη και να τηναφήσε
κοντά.

,

J

•

Τόπος μνήμης στη νοτιοανατολι

κή πλευρά του

enersberg. Από

τον δρόμο των εθνών, ο δρόμος
της ελευθερίας οδηγεί στην πλα-

τεία της γιορτής. Έντεκα φιγούρες
συμβoλiζoυν το ανθρώπινο πεπρω
μένο στο στρατόπεδο (μνη μείο του

Frity Cremer) . Από πίσω

βρί(JΙ(tTαl

ένα μνημείο σε μορφή καμπαναρι
ού

(50

μέτρα ύψος) . Στο εσωτερι

κό σl(tπόζεl μία χάλκινη πλάκα με

χώμα από το στρατόπεδο .

•

ΤΟ στρατόπεδο συγκέντρωσης του

8uchenwald.

Οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου είναι

ανο ιχτές στο κοινό. Από τα Κ'riρlα δεν έχουν διασωθεί πολλά. Οι κρατούμενοι περνούσαν την
κεντρική πύλη που φαίνεται στο βάθος της φωτογραφίας. Η σιδερένια πόρτα της εισόδου
έχει την επιγραφή "Jedem das Selne" (στον κάθε ένα αυτό που του πρέπει). Κοντά στην
πύλη υπήρχε ένα ειδικό στρατόπεδο για φυλακισμένους εβραϊκής κσταγωγής και ένα ΥΙα
Πολωνούς. ΤΟ μεγαλύτερα μέρος του χώραυ ήταν γεμάτο με παράγκες σης οποίες έμεναν οι

φυλοκlσμένοl .

•

Τόπος μνήμης στην νοτιοανατολική πλευρό του

enersberg. Ο

δρόμος των εθνών ενώνει

τρεις κυκλικούς μοζικούς τάφους, στους οποίους θάφτηκαν λίγο πριν από το τέλος του πoλt·

μου γύρω στα 10.000 θύμστα . Στον δρόμο των εθνών υπάρχουν 18 πυλώνες. Ο κάθε ένος
είνοl αφlερωμένος σε μ ία χώρα προέλευσης των κρατουμένων. Στην φωτογραφία φαίνεται σε
πρώτο πλάνο ο πυλώνας με την επιγραφή 'Grlechenland". Στην πίσω μεριά γράφει " Ελλάς".

