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Εισαγωγή

Στο βιβλίο αυτό προσεγγίζεται η δημιουργική συνεργασία του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα Αριστοτέλη 
Ζάχου (Καστοριά 1871-Αθήνα 1939) με τον φιλέλληνα καθηγητή του Josef Durm (Καρλσρούη 
1837-1919). Η προσέγγιση βασίζεται σε σπάνια τεκμήρια των ετών 1901-1914 και σε αδημοσίευτες 
επιστολές που αντάλλαξαν οι δύο αρχιτέκτονες από το 1905 έως την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. O Durm και ο Ζάχος είναι ‒ο καθένας στον τομέα του και στη χώρα του‒ κορυφαίοι. Όμως, 
παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δεσπόζουσες μορφές της εποχής τους με ευρύτατη αναγνώριση, δεν 
έχουν ακόμη πάρει τη θέση που τους αξίζει στην αρχιτεκτονική ιστορία των πατρίδων τους και της 
Ευρώπης. Ο προφανέστερος λόγος είναι ότι τα αρχιτεκτονικά ρεύματα στα οποία ανήκει το έργο τους 
–ο ιστορισμός και ο εκλεκτικισμός στην περίπτωση του Durm, και ο αρχιτεκτονικός δημοτικισμός ή 
τοπικισμός στην περίπτωση του Ζάχου– δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί. Επιπλέον, τα ρεύματα αυτά 
είναι υποτιμημένα από τους ιστορικούς της αρχιτεκτονικής του 19ου και του 20ού αιώνα. Στη γερμανική 
και τη διεθνή βιβλιογραφία υποβαθμίζονται από την ιδεολογία της νεωτερικότητας και των κυρίαρχων 
ρευμάτων της – art nouveau, μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός κ.ο.κ. Στην Ελλάδα επισκιάζονται από 
την αίγλη της κλασικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τον αθηναϊκό νεοκλασικισμό και τον μοντερνισμό.

Διακεκριμένος αρχιτέκτων του ιστορισμού, εξέχων ιστορικός της αρχιτεκτονικής, ακάματος 
μελετητής της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας και της ιταλικής Αναγέννησης και καθηγητής στη 
φημισμένη Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της Καρλσρούης επί μισόν αιώνα (1868-1918), 
ο Durm ανήκει στους τελευταίους ουμανιστές αρχιτέκτονες της Νότιας Γερμανίας. Μεσουράνησε 
κατά την πρώτη, ακμαία περίοδο της δεύτερης Γερμανικής Αυτοκρατορίας –την εποχή του Bismarck 
(1871-1890)– και πέθανε έναν χρόνο μετά την κατάρρευσή της. Αντίθετα, η προσωπικότητα και το 
έργο του Αριστοτέλη Ζάχου εκφράζουν το νέο πνεύμα των αρχών του 20ού αιώνα. Πρωτοπόρος 
κήρυκας της «επιστροφής στις ρίζες», άοκνος μελετητής της λαϊκής παράδοσης και συλλέκτης έργων 
της, αντιακαδημαϊκός σχεδιαστής και δεινός φωτογράφος, ο πολυταξιδεμένος μαθητής του Durm 
αναδείχτηκε σε ηγετική μορφή της ελληνικής αρχιτεκτονικής από τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου μέχρι τον θάνατό του στα 1939.

Οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν δημιουργικά κατά την πρώτη πενταετία του 20ού αιώνα και 
ανέπτυξαν θερμή φιλία, την οποία δεν κλόνισαν ούτε τα συγκρουόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα 
των δύο πατρίδων τους ούτε οι διαφορές τους – διαφορές ιδεολογικές, κοινωνικές, αισθητικές. 
Κοσμοπολίτες διανοούμενοι, αλλά και πατριώτες, έτρεφαν ιδιαίτερη αγάπη για την έρευνα, τα ταξίδια 
και τη συναναστροφή ευρύτερων καλλιτεχνικών και επιστημονικών κύκλων. Το ενδιαφέρον για 
ανθρώπους σαν κι αυτούς δεν περιορίζεται μόνο στο έργο τους, την αρχιτεκτονική αξία του και την 
επιρροή που άσκησε στις νεότερες γενιές. Επεκτείνεται στην όλη προσωπικότητα, στις σχέσεις τους 
με τους συγχρόνους και στη θέση τους στην ιστορία της τέχνης τους. 

Ο ελεύθερος, αφτιασίδωτος τρόπος γραφής των επιστολών Durm-Ζάχου τις καθιστά τεκμήρια από 
τα πιο αυθεντικά των απόψεων και αναζητήσεών τους. Η αλληλογραφία των δύο ανδρών από το 
1905 έως το 1914 φωτίζει τις λιγότερο γνωστές περιόδους της ζωής και της σταδιοδρομίας τους, 
δηλαδή τα στερνά χρόνια του δασκάλου και τη μυθιστορηματική χειραφέτηση του μαθητή του στην 
Ελλάδα. Η αξία τους όμως δεν περιορίζεται σε αυτό. Το περιεχόμενο των επιστολών Durm-Ζάχου 
θίγει αρχιτεκτονικά και πολιτισμικά θέματα μιας εποχής η οποία δεν έχει επαρκώς μελετηθεί, παρά τη 
σημασία της, καθώς πρόκειται για το λυκόφως του ιστορισμού και εκλεκτικισμού του 19ου αιώνα και τη 
χαραυγή της αντιακαδημαϊκής νεωτερικότητας. Επιπλέον, ο διάλογος των δύο αρχιτεκτόνων άπτεται 
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θεμάτων διαχρονικής αξίας, όπως είναι η πολιτισμική αλληλεπίδραση, το πνεύμα του τόπου (genius 
loci), η σχέση παράδοσης και νεωτερικότητας, η στερέωση και αναστήλωση ιστορικών μνημείων, 
τα κριτήρια αξιολόγησης του αρχιτεκτονικού έργου και ο θεσμός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. 
Ως εκ τούτου, η συστηματική μελέτη των γραμμάτων που αντάλλαξαν ο Γερμανός και ο Έλληνας 
αρχιτέκτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα που η ιστορία, ο διαπολιτισμικός διάλογος, τα 
ζητήματα ταυτότητας και προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς έχουν επανέλθει ως θέματα 
συζήτησης στο προσκήνιο. Θα ήταν, λοιπόν, άδικο να αξιολογηθούν οι δύο άνδρες μόνο με τα μέτρα 
της εποχής τους. 

Το βιβλίο αυτό είναι καρπός πολυετούς έρευνας της συγγραφέως, η οποία άρχισε το 1997 στην 
Καρλσρούη. Διαρθρώνεται σε τρία μέρη: στο πρώτο σκιαγραφείται το κλίμα της εποχής των δύο 
αρχιτεκτόνων και γίνεται αναφορά στα αρχιτεκτονικά της ρεύματα και στα ελληνικά αρχαιολογικά 
θέματα που απασχολούν τον Durm. Προσεγγίζεται, επίσης, η προσωπικότητα, η σταδιοδρομία και 
η σχέση των δύο αρχιτεκτόνων, ώστε οι διαδρομές τους να συνδυαστούν με τη μεγάλη ιστορία. Στο 
δεύτερο μέρος παρουσιάζονται, με χρονολογική σειρά, τα έγγραφα και οι επιστολές των δύο ανδρών 
σε μεταγραφή των δυσανάγνωστων γερμανικών χειρογράφων και σε ελληνική μετάφραση με πλούσιο 
υπομνηματισμό. Το μέρος αυτό εμπλουτίζεται με χαρακτηριστικές απεικονίσεις των χειρογράφων, 
με σχέδια –αρχιτεκτονικά και αρχαιολογικά– και φωτογραφίες που έχουν σχέση με το περιεχόμενο 
της αλληλογραφίας. Η εικονογράφηση δεν λειτουργεί μόνο ως συμπλήρωμα του κειμένου για να το 
ζωντανέψει και να το φέρει πιο κοντά στον σύγχρονο αναγνώστη. Αποτελεί παράλληλα μια συνοπτική 
οπτική αφήγηση του περιεχομένου των εγγράφων και επιστολών. 

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει χρονολογικό πίνακα των γεγονότων –ιστορικών, αρχιτεκτονικών και 
αρχαιολογικών– που αφορούν τα γράμματα και τους επιστολογράφους, και ευρετήρια ονομάτων και 
κτηρίων. 

Η συνεργασία και η φιλία του Durm με τον Ζάχο αναπτύσσονται από το 1901 έως το 1914 σε μια από 
τις κρισιμότερες καμπές της ιστορίας. Πρόκειται για το λυκόφως της εποχής των αυτοκρατοριών και 
του εντεινόμενου εθνικισμού που έφερε το τέλος της παγκόσμιας ηγεμονίας της Ευρώπης.1 Είναι η 
δύση του «μακρού 19ου αιώνα» της γηραιάς ηπείρου (1800-1914), του αιώνα των εθνών-κρατών,2 τον 
οποίο ο E.J. Hobsbawm ταυτίζει με την ανάπτυξη της φιλελεύθερης αστικής τάξης,3 αλλά και η αυγή 
της βίαιης μετάβασης προς τη νέα παγκόσμια τάξη του Μεσοπολέμου. Χαρακτηριστικές εξελίξεις 
των δεκατριών χρόνων που προηγούνται της έκρηξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ανήκουν στα 
βασικά του αίτια είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών αποικιοκρατικών δυνάμεων –
πολιτικός, οικονομικός, στρατιωτικός και πολιτισμικός–, η αποσύνθεση των παλαιών αυτοκρατοριών 
–της κινεζικής και της οθωμανικής– και ο ανταγωνιστικός αλυτρωτισμός των εθνοτήτων τους.                 
Η παρακμή των απολυταρχικών καθεστώτων άρχισε κάτω από την επίδραση της εκβιομηχάνισης, 
της αστυφιλίας, των νέων επιστημονικών ανακαλύψεων και τεχνολογιών και της προόδου της λαϊκής 
εκπαίδευσης. Στην ανατροπή των παλιών δομών εξουσίας και πλούτου καταλυτικοί υπήρξαν οι 
αντιαποικιακοί αγώνες, ο εκδημοκρατισμός των αστικών κοινωνιών της Δύσης, τα σοσιαλιστικά και 
εργατικά τους κινήματα και ο αναρχισμός.4

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στις παλαιότερες αποικιοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης –Μεγάλη 
Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία– και τις σχετικά νεότερες αυτοκρατορίες –Ρωσία, Αυστροουγγαρία, 
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Γερμανία–, στις οποίες δεσπόζει το δεύτερο Γερμανικό Ράιχ, οξύνεται, μεταξύ άλλων, και λόγω 
της αδυναμίας τους να επιλύσουν ειρηνικά το «Ανατολικό Ζήτημα».5 Η οικονομική διείσδυση των 
Γερμανών στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή από τη δεκαετία του 1890 και οι πολιτικο-στρατιωτικές 
σχέσεις τους με το οθωμανικό καθεστώς προκαλούσαν τις εύλογες ανησυχίες της Ρωσίας και ιδίως 
της Μεγάλης Βρετανίας, που είχε έως τότε τον έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο (κατείχε και το Σουέζ 
από το 1882), στον Ινδικό ωκεανό και τον Ατλαντικό.  

Οι κυρίως ωφελημένοι όμως από την οθωμανική εξασθένιση αυτών των χρόνων ήταν τα εθνικά 
κράτη της περιοχής, που επεκτάθηκαν εδαφικά μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 και 1913 
–Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο– και η Αλβανία, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά 
στον χάρτη της Ευρώπης. Ο θρίαμβος του εθνικισμού και η ανατροπή του status quo στα Βαλκάνια 
είναι πλέον γεγονός με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913). Οι Οθωμανοί χάνουν σχεδόν όλα 
τα εδάφη τους στη Βαλκανική χερσόνησο, χώρο επιρροής και των άλλων δύο αυτοκρατοριών –της 
Αυστροουγγαρίας και της Ρωσίας– που επιδιώκουν να αναχαιτίσουν την εσωτερική τους κρίση με 
δυναμική εξωτερική πολιτική.6 Η Αυτοκρατορία των Αψβούργων αισθάνεται να απειλείται τόσο από 
τα εθνικά κράτη που την περιβάλλουν όσο και από τον αλυτρωτισμό των ορθόδοξων σλαβικών 
μειονοτήτων της, προστάτις των οποίων εμφανίζεται η ομόθρησκη Ρωσία από την εποχή του 
Κριμαϊκού Πολέμου (1854-1856) και της κίνησης του πανσλαβισμού. 

Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης δεν ήθελε γενικευμένη σύρραξη, ούτε ήταν 
προετοιμασμένη για πόλεμο διαρκείας. Για την άρχουσα αστική τάξη τους η περίοδος 1890-1914, 
η λεγόμενη belle époque, ήταν φαινομενικά εποχή θριάμβου. Η οικονομία της Ευρώπης είχε βγει 
δυναμωμένη από τη μεγάλη ύφεση του 1870-1880 περνώντας στη φάση του μονοπωλιακού και 
χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού – συγκέντρωση του κεφαλαίου σε μονοπωλιακές επιχειρήσεις, 
ανάπτυξη μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων κ.ά. Η επιστήμη και η τεχνολογία έκαναν άλματα 
κατακτώντας ολόκληρο τον κόσμο. Οι νέες πηγές ενέργειας (ηλεκτρισμός και πετρέλαιο) έδωσαν 
μεγάλη ώθηση στη βιομηχανία, ενώ ο εκσυγχρονισμός των μεταφορών (σιδηροδρομικά δίκτυα, 
υπερωκεάνια, τετράτροχα αυτοκίνητα με μηχανή εσωτερικής καύσης κ.ά.) και τα νέα μέσα επικοινωνίας 
(τηλέγραφος, τηλέφωνο) δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, 
των ταξιδιών και των διεθνών συναλλαγών.7 Και όμως, παρά την αυτοπεποίθηση, την αισιοδοξία  
και την ανταγωνιστικότητά της, η αστική κοινωνία της γηραιάς ηπείρου οδηγήθηκε τελικά στην 
καταστροφή από τις ίδιες τις διαδικασίες ανάπτυξής της.8 

Στην αναπάντεχη κρίση των Βαλκανίων όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις αντέδρασαν φοβικά με την 
εσφαλμένη εκτίμηση ότι οι εχθροπραξίες δεν θα διαρκούσαν πολύ. Έτσι, οι δύο συμμαχικοί συνασπισμοί 
της Ευρώπης, που ήταν οι Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία-Αυστροουγγαρία) και η «Εγκάρδια 
Συνεννόηση»/Αντάντ (Εntente Cordiale Γαλλίας-Ρωσίας-Βρετανίας), βρέθηκαν να διεξάγουν τον 
πρώτο Μεγάλο Πόλεμο στη γηραιά ήπειρο από το 1814. Οι συνασπισμοί αυτοί συγκροτήθηκαν και 
διευρύνθηκαν σταδιακά με συμμαχίες που δεν έμειναν όλες σταθερές στη διάρκεια του πολέμου.9 
Ο  Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε στις 28 Ιουλίου 1914 όταν η Αυστροουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο 
στη Σερβία με αφορμή τη δολοφονία ‒στο Σεράγεβο‒ του αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου και 
της συζύγου του από τον Σέρβο εθνικιστή Gavrilo Princip (28 Ιουνίου). Στη γενική επιστράτευση της 
Ρωσίας (30 Ιουλίου) για την υποστήριξη της Σερβίας απάντησε η Γερμανία, που ήταν σύμμαχος 
της Αυστροουγγαρίας, κηρύσσοντας πόλεμο εναντίον της (1 Αυγούστου) και εναντίον της Γαλλίας 
(3 Αυγούστου). Η παραβίαση της ουδετερότητας του Βελγίου από τη Γερμανία, προκειμένου να 
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εισβάλει στη Γαλλία, ενέπλεξε την  Αγγλία, σύμμαχο του Βελγίου, η οποία κήρυξε τον πόλεμο κατά της 
Γερμανίας (4 Αυγούστου). Στη συνέχεια ο Μεγάλος Πόλεμος, που διεξάγεται επί ευρωπαϊκού κυρίως 
εδάφους σε δύο μέτωπα  –το Δυτικό και το Ανατολικό–, θα γενικευτεί με τη συμμετοχή 32 εθνών10 και 
θα οδηγήσει στον θάνατο περίπου εννέα εκατομμύρια άνδρες.11 

Μέσα στο περίπλοκο και ασταθές παιχνίδι του πολιτικού ανταγωνισμού των δυνάμεων της εποχής 
η Ελλάδα βρέθηκε τελικά στο αντίπαλο στρατόπεδο με τη Γερμανία. Επιπλέον, βίωσε την πρώτη 
παγκόσμια σύρραξη αλληλένδετα με την τραγωδία του εθνικού διχασμού. 

Εκτός από πατρίδα του Durm, η Γερμανία είναι η χώρα στην οποία ο Ζάχος έζησε δεκαεπτά χρόνια 
(1888-1905) και ανδρώθηκε επιστημονικά.12 Η αλληλογραφία τoυ μαθητή με τον δάσκαλο και πρώτο 
εργοδότη του βρίθει αναφορών σε γερμανικά πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά, αρχαιολογικά και 
πολιτισμικά θέματα της εποχής για την κατανόηση των οποίων απαιτήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική 
αναζήτηση. Επιπλέον, ο Ζάχος δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον πολιτισμό, την πολεοδομία και 
την ποιοτική αρχιτεκτονική της χώρας των σπουδών του. 

Στις γραμμές που ακολουθούν σκιαγραφείται το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της 
Γερμανίας αυτών των χρόνων. Το γεγονός ότι ένα μέρος των εγγράφων και επιστολών του Durm 
προς τον Ζάχο αναφέρεται σε ειδικά θέματα της Καρλσρούης επέβαλε τη σύντομη παρουσίαση αυτής 
της πόλης που είναι φημισμένη για τη φιλελεύθερη παράδοση, το πολεοδομικό της σχέδιο και την 
αρχιτεκτονική της.   

Οι δρόμοι του Ζάχου και του Durm διασταυρώθηκαν το 1899-1905 στην Καρλσρούη, έντεκα χρόνια 
μετά την άφιξη του πρώτου στο Μόναχο για αρχιτεκτονικές σπουδές. Είναι η εποχή του κάιζερ 
Γουλιέλμου Β΄ (1890-1918), η οποία αποτελεί συνέχεια αλλά και μετασχηματισμό της εποχής του 
καγκελάριου Otto von Bismarck (1871-1890). Έχουν παρέλθει είκοσι οκτώ χρόνια από την πολιτική 
ενοποίηση των κρατιδίων του γερμανικού χώρου και την ίδρυση του Δεύτερου Ράιχ (1871-1918), που 
δικαίως θεωρείται η χρυσή εποχή της γερμανικής ιστορίας. Οι Γερμανοί πρωτοπορούν σε πολλούς 
τομείς και ιδιαίτερα στη βιομηχανία και τις επιστήμες, η προαγωγή των οποίων βασίζεται κυρίως στην 
τελειότητα και μεθοδικότητα των εκπαιδευτικών και επιστημονικών ιδρυμάτων τους.13 Οι επιστήμονες 
της χώρας εφευρίσκουν νέες τεχνολογίες με πρωτόγνωρη ταχύτητα, οι γερμανικές βιομηχανίες –
Stinnes, Krupp, Stumm, Siemens, AEG, Daimler, Benz, Diesel, IG-Farben κ.ά.– αναπτύσσουν 
καινούργιες μεθόδους παραγωγής και προϊόντα που έχουν ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα και οι 
Γερμανοί έμποροι αρχίζουν να κατακτούν δυναμικά τις παγκόσμιες αγορές.14 

Όμως, παρά την εντυπωσιακή πρόοδό της, η Γερμανία των ετών 1871-1914 είναι ένα εθνικό κράτος 
γεμάτο αντιθέσεις και ιδιαιτερότητες, που οφείλονται σε γεωγραφικούς, ιστορικούς, πολιτικούς και 
πολιτισμικούς λόγους. Συνδέοντας τη γερμανική πολιτική και πολιτισμική ιστορία του 19ου αιώνα, 
ο Ιταλός κριτικός της τέχνης Giulio Argan παρατηρεί ότι και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για 
«ιστορία της βασανιστικής πορείας προς την εθνική ενοποίηση που θα επιτευχθεί το 1871 μετά τον 
γαλλο-πρωσικό πόλεμο. Αν ο γερμανικός πατριωτισμός γεννιέται από αντίδραση στις ναπολεόντειες 
εισβολές, το πρόβλημα της γερμανικής εθνικής ενότητας είναι η αναζήτηση μιας αρχής πνευματικής 
συνοχής ανάμεσα σε λαούς της ίδιας φυλετικής και γλωσσικής καταγωγής, αλλά διαιρεμένους και 
διαφορετικούς ως προς τη θρησκευτική πίστη, τις λαϊκές παραδόσεις, τα κοινωνικά ήθη.15 Μπορεί να 
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γίνει επίκληση κάποιας υπερ-ιστορικής αρχής, ενός διαφωτιστικού κοσμοπολιτισμού, μιας κοινωνίας 
σύμφωνα με τον Λόγο (η κλασική θέση του Γκαίτε)· ή μπορεί να γίνει επίκληση των αρχών της ιστορίας 
(η ρομαντική θέση του Σίλερ), αλλά με την προϋπόθεση η αναζήτησή τους αυτή να ξεπεράσει τις 
πολιτικές σκοπιμότητες που οδήγησαν στη διαίρεση της χώρας για να ανευρεθεί στο λαϊκό έθος, στα 
βάθη της ανορθολογικότητας (ή της ζωής) η πνευματική ενότητα του γερμανικού λαού. Η σύνθεση 
(Χέγκελ-Φίχτε) συνιστά την αναγωγή του “ιστορικού έθνους” σε θεσμικό κράτος: περισσότερο από 
ένα κοινό παρελθόν, αυτό που ενώνει τους γερμανικούς λαούς είναι, δυστυχώς, η ιδέα μιας ιστορικής 
αποστολής του γερμανικού έθνους στο μέλλον».16

Το Δεύτερο Ράιχ ήταν ομόσπονδο συνταγματικό κράτος με αρχηγό τον αυτοκράτορα, ο τίτλος του 
οποίου ανήκε κληρονομικά στον βασιλιά της Πρωσίας. Συγκροτήθηκε από τέσσερα βασίλεια –Πρωσία, 
Βαυαρία, Σαξονία και Βυρτεμβέργη–, έξι μεγάλα δουκάτα –Βάδη, Έσση, Μέκλεμπουργκ-Σβέριν, 
Μέκλεμπουργκ-Στρέλιτς, Όλντεμπουργκ και Σαξονία-Βαϊμάρη–, δώδεκα δουκάτα και πριγκιπάτα 
και τρεις ελεύθερες πόλεις – το Αμβούργο, τη Βρέμη και τη Λυβέκη. Η διοίκηση της Αλσατίας και 
Λωρραίνης, που θεωρήθηκαν κατακτημένες επαρχίες, ανατέθηκε σε αυτοκρατορικό κυβερνήτη.17        
O καγκελάριος, ο οποίος ηγείτο της κυβέρνησης, διοριζόταν από τον αυτοκράτορα και λογοδοτούσε σε 
αυτόν, όχι στο Κοινοβούλιο (Reichstag).18 Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης και των κρατιδίων είχε ως εξής: η διοίκηση, η απονομή δικαιοσύνης, η εκπαίδευση και 
ο πολιτισμός υπάγονταν στην ευθύνη των κρατιδίων. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε την ευθύνη 
της εξωτερικής πολιτικής, των εξοπλισμών και των μεγάλης σημασίας τομέων της επιστήμης, του 
δικαίου, της κοινωνικής πολιτικής, των συγκοινωνιών, του εμπορίου και των επικοινωνιών. Παρά 
την έλλειψη νομοθεσίας για τα πολιτικά κόμματα, ο ρόλος τους αυξανόταν με την πάροδο του 
χρόνου. Τα δύο συντηρητικά κόμματα των ανώτερων τάξεων19 και το εθνικό φιλελεύθερο κόμμα των 
μορφωμένων και εύπορων αστών20 υποστήριζαν την κυβερνητική πολιτική του Ράιχ, σταθερά τα δύο 
πρώτα και κατά μεγάλο διάστημα το τρίτο. Το κεντρώο κόμμα, που εκπροσωπούσε τους καθολικούς 
πολίτες, και οι Φιλελεύθεροι ποικίλων αποχρώσεων συνέπρατταν ενίοτε με την κυβέρνηση. Το 
σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας (SPD) ψηφιζόταν από τους προτεστάντες εργαζόμενους 
και ήταν αντιπολιτευόμενο έως το 1918, όταν θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κυβέρνηση. 
Υπήρχαν επίσης κόμματα περιφερειακά, μειονοτικά, ειδικών συμφερόντων και αντισημιτικά.

Χαρακτηριστικά, τέλος, γνωρίσματα της κυρίαρχης ιδεολογίας του Δεύτερου Ράιχ, τα οποία 
ενισχύθηκαν κατά τη βιλελμίνεια περίοδο (1890-1918), ήταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και ο 
αντισημιτισμός.21 Πρέπει να σημειωθεί ότι η αστική ιδεολογία του έθνους υπήρξε η κινητήρια 
δύναμη της γερμανικής ενοποίησης, ενώ μετά το 1871 λειτουργούσε κυρίως ως μέσον πολιτισμικού 
αυτοπροσδιορισμού και διαφοροποίησης από άλλα έθνη. Ο ανταγωνιστικός και επεκτατικός 
εθνικισμός θα αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 1890. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η διεθνής συγκυρία 
όσο και η γερμανική εξωτερική πολιτική και η δημαγωγική δράση οργανώσεων, η σημαντικότερη από 
τις οποίες ήταν ο Παγγερμανικός Σύνδεσμος (Alldeutsche Verband, έτος ιδρύσεως 1891).23 

Ο μιλιταρισμός συνδέεται με το κοινωνικό κύρος των στρατιωτικών, λόγω του καθοριστικού ρόλου 
τους στην εθνική ενοποίηση με τις νίκες των ετών 1864, 1866, 1870/71. Η στρατιωτική πειθαρχία και 
ακρίβεια χαρακτηρίζουν όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής στην Πρωσία και τη Βόρεια Γερμανία. Οι 
Γερμανοί του Νότου, στους οποίους ανήκε ο Durm, ήταν λιγότερο μιλιταριστές από τους συμπατριώτες 
τους του Βορρά.23 Ο αντισημιτισμός είχε μακρά παράδοση στη Γερμανία για θρησκευτικούς κυρίως 

Πολιτική και κοινωνία
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λόγους. Κατά τη δεκαετία του 1870, όμως, θ’ αποκτήσει μια ρατσιστική χροιά, καθώς επηρεάζεται 
από τον πρωταγωνιστικό ρόλο των χρηματιστών και επιχειρηματιών εβραϊκής καταγωγής στο 
κεφαλαιοκρατικό σύστημα της χώρας.24

Η πολιτική τοποθέτηση του προτεστάντη Durm δεν προκύπτει από την αλληλογραφία του με τον 
Ζάχο. Όμως, η κοινωνικο-επαγγελματική του κατάσταση, ο αντιμιλιταρισμός και η κριτική στάση του 
απέναντι στους Γερμανούς του Βορρά25 επιτρέπουν την υπόθεση ότι δεν ανήκε στα δύο συντηρητικά 
κόμματα, ούτε στο σοσιαλδημοκρατικό. Ο Durm είναι απίθανο να υπήρξε αντισημίτης αφού σημαντικοί 
εργοδότες του της δεκαετίας του 1870 ήταν Εβραίοι26 και μάλιστα με δικά του σχέδια ανεγέρθηκε η 
συναγωγή της Καρλσρούης (1872-1874, σήμερα κατεδαφισμένη).27 

Η ομοσπονδιακή συγκρότηση της Γερμανίας δυσχέραινε την πολιτική και πνευματική συνοχή 
ανάμεσα στους λαούς των κρατιδίων της. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν οι εθνικές μειονότητες του 
ομόσπονδου κράτους – Πολωνοί (3.300.000 το 1905), Δανοί, Βαλόνοι κ.ά.28 Οι δύσκολες σχέσεις 
του Ράιχ και των κρατιδίων, η αντιπάθεια των Γερμανών του Νότου για τους πολιτικά ισχυρότερους 
συμπατριώτες τους του Βορρά, οι ανεπιτυχείς προσπάθειες για συνταγματική και οικονομική 
μεταρρύθμιση προς όφελος του Βερολίνου29 και η αντιμετώπιση των μειονοτήτων αποτελούσαν 
σημαντικά θέματα της γερμανικής εσωτερικής πολιτικής. Νύξεις για ορισμένα από αυτά υπάρχουν σε 
επιστολές του Durm προς τον Ζάχο με ημερομηνίες 23 Μαΐου 1906 και 26 Ιανουαρίου 1909.30

Ο καγκελάριος Bismarck άσκησε συνετή πολιτική για να αποτρέψει συγκρούσεις που θα 
μπορούσαν να κλονίσουν το δημιούργημά του, δηλαδή την εθνική ενότητα της αυτοκρατορίας. 
Παράλληλα, επεδίωξε την πνευματική συνοχή των λαών των κρατιδίων με τον «αγώνα του για τον 
πολιτισμό» (Kulturkampf): τη σύγκλιση δηλαδή όλων των δυνάμεων στην ανάπτυξη μιας ισχυρότατης 
βιομηχανικής τεχνολογίας ως μέσου διασφάλισης της γερμανικής πολιτικής ηγεμονίας. O «αγώνας» 
όμως του καγκελάριου, ο οποίος απέβλεπε στην αποδυνάμωση της επιρροής της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, όξυνε τον αντιμοναρχισμό των πολιτικοποιημένων καθολικών του Νότου και ιδιαίτερα 
εκείνων της Βάδης, που ανήκαν στον κεντρώο χώρο.31 

Το Δεύτερο Ράιχ είναι εποχή μεγάλης δημογραφικής ανάπτυξης32 και θεαματικής βελτίωσης του 
βιοτικού επιπέδου της μεσαίας τάξης,33 η οποία συμβαδίζει με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης του 
βιομηχανικού προλεταριάτου, τη μετανάστευση των ακτημόνων αγροτών –κυρίως στην Αμερική– και 
τη σύγκρουση του αυταρχισμού με τον φιλελευθερισμό και τον σοσιαλισμό. Η αλματώδης βιομηχανική 
ανάπτυξη, αυξάνοντας το μέγεθος, τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης,34 θα 
αναγκάσει τον σιδηρό καγκελάριο να λάβει μέτρα κοινωνικής πολιτικής που ήταν προωθημένα για 
την εποχή τους. Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία κοινωνικών ασφαλίσεων των ετών 1883-1889 
– νόμοι ασφάλισης υγείας (1883) κ.ά.35 Η εσωτερική, όμως, πολιτική του Bismarck, ύστερα από 
τις πρώτες κοινωνικές-πολιτικές μεταρρυθμίσεις, εμπόδισε τον εκδημοκρατισμό του ομόσπονδου 
γερμανικού κράτους, καθώς οι προσπάθειες για σύνδεση του εργατικού συνδικαλισμού με τη 
σοσιαλδημοκρατία ναυάγησαν. Η διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας εξασφαλίστηκε μέσω μιας 
αυταρχικής διακυβέρνησης36 η οποία θα ενισχυθεί κατά τη βιλελμίνεια περίοδο, ύστερα από ένα 
διάλειμμα λαϊκιστικής πολιτικής του Γουλιέλμου Β΄.37 Είναι ωστόσο γεγονός ότι η άνιση κατανομή 
των εισοδημάτων αμβλύνθηκε κάπως από μέτρα υπέρ των κοινωνικά αδύνατων που επέτρεπε η 
συνεχής οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στο κατώφλι του 20ού αιώνα η κοινωνική άνοδος των 
επιχειρηματιών και η αύξηση των μορφωμένων αστών δημιούργησε νέες ηγετικές δυνάμεις (élites), 
για τις οποίες ο αποδυναμωμένος Durm εκφράζεται, όπως θα δούμε, απαξιωτικά.38 
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Οι συμμαχίες με χώρες της Ευρώπης και η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής παρουσίας του γερμανικού 
κράτους39 υπήρξαν σταθερές επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής του Bismarck. Το άνοιγμα αυτό 
των οριζόντων της Γερμανίας αξιοποίησε δημιουργικά ο πολυταξιδεμένος Durm με το ερευνητικό, 
διδακτικό και συγγραφικό έργο του. Αντίθετα, ο Bismarck ήταν επιφυλακτικός στο θέμα του αποικιακού 
και ναυτικού ανταγωνισμού με τη Μεγάλη Βρετανία. Στη διάρκεια, όμως, της δεκαετίας του 1880 ο 
σιδηρούς καγκελάριος αναγκάζεται να αλλάξει στάση40 και να συμμετάσχει στον αποικιακό διαμελισμό 
της Αφρικής, εξασφαλίζοντας το Τόγκο, το Καμερούν, τη Γερμανική Ανατολική Αφρική –στη θέση της 
οποίας υπάρχουν σήμερα η Τανζανία, η Ρουάντα και το Μπουρούντι– και τη Γερμανική Νοτιοδυτική 
Αφρική, τη σημερινή Ναμίμπια. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Γουλιέλμου Β΄ η Γερμανία θα 
εισέλθει δυναμικά στο παιχνίδι του διεθνούς εμπορικού και αποικιοκρατικού ανταγωνισμού. H Welt-
politik του κάιζερ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξοπλισμό και την ανάπτυξη του στόλου, έφερε 
τη χώρα του σε ρήξη με τις άλλες αποικιοκρατικές δυνάμεις και ιδιαίτερα με τη Μεγάλη Βρετανία. 
Κατόρθωσε ακόμη να ασκήσει αξιόλογη επίδραση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκσυγχρονίζοντας 
τον στρατό της με οπλικά συστήματα των εταιρειών Krupp, Mauser κ.ά., καθώς και με στρατιωτικές 
αποστολές υπό τους Πρώσους Köhler (1883-1885), βαρόνος Wilhelm Leopold Colmar von der 
Goltz (1885-1895) και Otto Limann von Sanders (1913-1918).41 Ο στρατιωτικός εκσυγχρονισμός 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε δυσμενείς συνέπειες για την Ελλάδα, η οποία υπέστη βαριά 
ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, αλλά και για τις συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ που 
αποδεκατίστηκαν το 1915 στη μάχη της Καλλίπολης από τους Οθωμανούς υπό τον Limann von 
Sanders.42

H δεύτερη Γερμανική Αυτοκρατορία είναι εποχή ακμής για τις φυσικές επιστήμες, την κλασική 
φιλολογία, την ιστορία, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, τις τέχνες –εικαστικές 
και εφαρμοσμένες– και ιδιαίτερα τη μουσική, που θεωρείται ως η αληθινή καλλιτεχνική έκφραση της 
γερμανικής ψυχής43 με εμβληματικό εκφραστή της τον Richard Wagner (1813-1883) και το  ιδεώδες 
του «ολικού έργου τέχνης» (Gesamtkunstwerk).44 Τη Γερμανία του Bismarck θα δοξάσουν με το 
έργο τους σπουδαίοι επιστήμονες, όπως ο ιατρός-μικροβιολόγος Robert Koch (βραβείο Νομπέλ 
1905),45 αλλά και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, ανανεώνοντας ή απορρίπτοντας την 
παράδοση του γερμανικού ιδεαλισμού που τονίζει την υπεροχή του πνεύματος και της συνείδησης 
έναντι του αισθητού υλικού κόσμου.46 Ενδεικτικά αναφέρονται οι φιλόσοφοι, κοινωνικοί επιστήμονες 
και θεωρητικοί του διαλεκτικού υλισμού Karl Marx (1818-1883) και Friedrich Engels (1820-1895) για το 
όψιμο έργο τους, ο φιλόσοφος και φιλόλογος Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), οι ρεαλιστές 
πεζογράφοι και ποιητές Theodor Fontane (1819-1898) και Theodor Storm (1817-1888), ο φυσικός 
και πειραματικός ψυχολόγος Gustav Fechner (1801-1887) κ.ά.47 Αντίθετα, η φιλοσοφία δοκιμάζεται 
από κρίση καθώς οι ταχύρρυθμες αλλαγές ευνοούν την ανάπτυξη των θετικών επιστημών και της 
κοινωνιολογίας, στους θεμελιωτές της οποίας ανήκει ο Max Weber (1864-1920).48 Κεφαλαιώδες για 
την ιστορία των ιδεών και τη μεθοδολογία των ανθρωπιστικών επιστημών υπήρξε το φιλοσοφικό 
έργο του Wilhelm Dilthey (1833-1911), στο οποίο περιλαμβάνεται το δοκίμιο Die Entstehung der Her-
meneutik (1900, Η γένεση της Ερμηνευτικής).49 Ο νεοκαντιανισμός αποτελεί το κυρίαρχο φιλοσοφικό 
ρεύμα της περιόδου 1865-1910 και μία από τις σημαντικότερες ομάδες του είναι η Νοτιοδυτική Σχολή 
ή «Σχολή της Βάδης» των Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert κ.ά. Οι φιλελεύθεροι φιλόσοφοι 
αυτής της σχολής, εκτός από την ενασχόληση με τα γνωσιοθεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα 

Η άνθηση των επιστημών,
των γραμμάτων 
και των τεχνών
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της ιστορίας και των επιστημών του ανθρώπου, έδιναν ιδιαίτερο βάρος στην πολιτισμική και αξιακή 
τους διάσταση. Η μέθοδος για τον συνδυασμό των συμβάντων, κατά τον Windelband, προϋποθέτει 
αξιολογικές κρίσεις (ποιο συμβάν είναι σημαντικό και γιατί). Σύμφωνα με τον Rickert το νόημα και η 
σημασία της πραγματικότητας (φυσικής ή ιστορικής) μπορούν να εξηγηθούν μόνο μέσω των αξιών.    
Ο πολιτισμός ως πεδίο των ανθρώπινων υποκειμένων είναι εκείνος που συνδέει τον πραγματικό 
κόσμο και τις αξίες με σχέσεις νοήματος.50 Από το φιλοσοφικό αυτό ρεύμα έχει επηρεαστεί εμφανώς το 
θεωρητικό έργο του Durm, το οποίο υπήρξε βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής παιδείας του Ζάχου.51 

Η πολιτισμική κοσμογονία θα συνεχιστεί και κατά τη βιλελμίνεια περίοδο. Η λογοτεχνία και το 
θέατρο εκφράζουν τις ιδεολογικές διαμάχες, τις κοινωνικές συνθήκες και τις ουτοπίες της εποχής με 
δημιουργούς διεθνούς εμβέλειας. Στην πεζογραφία και το δοκίμιο δεσπόζουν ο Thomas Mann (1875-
1955), o μεγαλύτερος Γερμανός μυθιστοριογράφος του 20ού αιώνα –τιμημένος με το βραβείο Νομπέλ 
Λογοτεχνίας (1929)– και ο αδελφός του Heinrich Mann (1871-1950) με την ανελέητη κριτική του για 
κοινωνικά θέματα της εποχής του Γουλιέλμου, όπως είναι ο σοβινισμός, η απληστία για πλούτο και 
δύναμη, και οι κοινωνικοί τύποι που παράγει το αυταρχικό-γραφειοκρατικό κράτος – καιροσκόποι, 
δουλικοί προς τους ισχυρούς και βάναυσοι προς τους χαμηλά ισταμένους.52 Πρόκειται για θέματα 
που θίγονται από τον Durm σε επιστολές του προς τον Ζάχο, άλλοτε με σαρκασμό και άλλοτε με 
θυμοσοφία.53 

Το προβάδισμα, όμως, στη βιλελμίνεια Γερμανία έχουν οι επιστήμονες –φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι και 
γιατροί– με τις επαναστατικές ανακαλύψεις και θεωρίες τους: ο Wilhelm Conrad Röntgen (εφευρέτης 
των ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων Χ, 1895), ο πατέρας της κβαντικής φυσικής Max Planck, ο Albert 
Einstein (ερμηνευτής του φωτοηλεκτρικού φαινομένου και θεμελιωτής της θεωρίας της σχετικότητας, 
1905), κάτοχοι και οι τρεις του βραβείου Νομπέλ Φυσικής, οι επίσης νομπελίστες χημικοί Fritz Haber 
και Carl Bosch, κ.ά. Η υπεροχή των Γερμανών στις φυσικές επιστήμες τεκμαίρεται από το γεγονός 
ότι κέρδισαν τα 14 από τα 42 βραβεία Νομπέλ Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής των ετών 1901-1914.54 

 
Η πολιτική του μεγαλείου που ακολούθησε η βιλελμίνεια Γερμανία ήταν φυσικό να δώσει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην επιστήμη της αρχαιολογίας για την οποία ο κάιζερ είχε προσωπικό ενδιαφέρον.55 

Εξάλλου, ο ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης εκφράζεται και στον χώρο του 
πολιτισμού με αιχμή του δόρατος την αρχαιολογία. Το φαινόμενο αυτό προσεγγίστηκε συστηματικά 
στο βιβλίο Das Große Spiel. Archäologie und Politik zur Zeit des Kolonialismus (1860-1940) –Το 
Μεγάλο Παιχνίδι. Αρχαιολογία και Πολιτική την εποχή της Αποικιοκρατίας (1860-1940)– (DuMont 
Verlag, Κολωνία, 2008) που εκδόθηκε με επιμέλεια της Charlotte Trümpler, στο πλαίσιο σχετικής 
έκθεσης. Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (Deutsches Archäologisches Institut, έτος ιδρύσεως 
1874) ανέπτυξε, με κυβερνητική στήριξη, μια πρωτόγνωρη σε όγκο και μεθοδικότητα ανασκαφική και 
ερευνητική δραστηριότητα σε αρχαιολογικούς χώρους της Μέσης Ανατολής, της Μεσοποταμίας και 
κυρίως της Ελλάδας (Ολυμπία από το 1876 κ.ά.), όπου την πρωτοκαθεδρία, από πλευράς ξένων, 
είχε η Γαλλική Σχολή Αθηνών (έτος ιδρύσεως 1846).56 Όπως θα δούμε σε επιστολές του Durm προς 
τον Ζάχο,57 το συγκριτικό πλεονέκτημα των Γερμανών οφείλεται στην εποικοδομητική συνεργασία 
αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Wilhelm Dörpfeld, αρχαιολόγος με 
αρχιτεκτονική κατάρτιση, ο αρχαιογνώστης αρχιτέκτων Josef Durm και τα εξαιρετικής ποιότητας 
σχέδια αποτυπώσεων και αναπαραστάσεων αρχιτεκτόνων που συνεργάστηκαν με αρχαιολόγους, 
όπως ήταν ο Georg Kawerau (συνεργάτης του Παναγιώτη Καββαδία) και ο Johann Adam Zippe-

Αρχαιολογία
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lius (συνεργάτης του Theodor Wiegand). Την εποχή αυτήν η ίδρυση των μεγάλων αρχαιολογικών 
σχολών συμβάδιζε με το ιδιωτικό ανασκαφικό έργο του Heinrich Schliemann στην Τροία (από το 
1871), στις Μυκήνες και στην Τίρυνθα (από το 1876) και του Sir Arthur Evans στην Κνωσό (από το 
1900). Σχόλια για τον ανταγωνισμό των Γερμανών με τους Γάλλους και τους Άγγλους στον τομέα 
της αρχαιολογίας υπάρχουν σε δύο επιστολές του Durm προς τον Ζάχο με ημερομηνίες 26 Ιουλίου 
1908 και 4 Φεβρουαρίου 1911. Άλλωστε και ο ίδιος ο Durm μετέχει, όπως θα δούμε, σε αυτήν την 
αρχαιολογική άμιλλα.58 

Στους Γερμανούς κλασικούς φιλολόγους, αρχαιογνώστες και αρχαιολόγους οφείλονται σημαντικότατες 
εκδόσεις έργων αναφοράς, όπως είναι οι δύο σειρές της Πρωσικής Ακαδημίας Επιστημών – το          
Inscriptiones Graecae που διηύθυναν οι J.W.A. Kirchhoff (1860-1902) και U. von Willamovitz-Moellendorff 
(1848-1931)59 και το Corpus Inscriptionum Latinarum που ίδρυσε ο κλασικιστής ιστορικός, νομικός και 
πολιτικός Christian Matthias Τheodor Mommsen (1812-1903, βραβείο Νομπέλ 1902).60 

Η μέριμνα των μνημείων (Denkmalpflege), ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο του γερμανικού 
επιστημονικού διαλόγου από τα τέλη του 19ου αιώνα,61 ενδιαφέρει επίσης ζωηρά τον Durm αλλά και 
τον Ζάχο. Οι οπαδοί και οι πολέμιοι της αναστήλωσης των ιστορικών κτηρίων διασταυρώνουν τα 
ξίφη τους με αφορμή την προστασία και ανάδειξη των ερειπίων του Κάστρου της Χαϊδελβέργης, ενός 
εμβληματικού μνημειακού συνόλου της γερμανικής Αναγέννησης.62 Ο ιστορικός της τέχνης και της 
αρχιτεκτονικής Georg Gottfried Julius Dehio (1850-1932), με τον οποίο συντάσσεται την εποχή αυτήν 
ο Durm, ανήκε στις ηγετικές μορφές του αντι-αναστηλωτικού κινήματος. Σε αντίθεση με τον Γάλλο 
αρχιτέκτονα, θεωρητικό και αναστηλωτή Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), ο Dehio πίστευε ότι η 
συντήρηση ιστορικών κτηρίων είναι μια επιστημονική εργασία η οποία χρειάζεται ερευνητές ικανούς 
να «συλλάβουν το πνεύμα» των μνημείων, να διαφυλάξουν την αυθεντικότητα και να αποτρέψουν 
την περαιτέρω φθορά τους. Απέρριπτε, με άλλα λόγια, τους αρχιτέκτονες-αναδημιουργούς ιστορικών 
κτηρίων.63 Ένας τέτοιος αρχιτέκτων ήταν ο Carl Schäfer, καθηγητής του Ζάχου και ιδεολογικός 
αντίπαλος του Durm, με σχέδια του οποίου έγινε το 1897-1900 η ευφάνταστη ανακατασκευή του 
κτηρίου του Φρειδερίκου IV (1601-1607) στο Κάστρο της Χαϊδελβέργης.64 

H νεωτερικότητα (modernité) ως ριζοσπαστική ή μεταρρυθμιστική διαδικασία που επηρέασε όλες 
τις τέχνες της βιομηχανικής κοινωνίας, υποκινημένη κυρίως από το βρετανικό κίνημα «Τέχνες και 
Χειροτεχνία» (Arts and Crafts), εμφανίζεται δυναμικά και στη Γερμανία του 1890. Συνδεόμενο με 
τον εκδημοκρατισμό του πολιτισμού, τη μόδα και τις δυνάμεις της αγοράς, το ευρωπαϊκό ρεύμα της 
Νέας Τέχνης –art nouveau, Jugendstil, Secession, Liberty– ανοίγει τον δρόμο για την ανατροπή των 
ορθοδοξιών της υψηλής τέχνης του 19ου αιώνα στις οποίες πίστεψε η καλλιεργημένη élite της γενιάς 
του Durm. O δρόμος αυτός αρχίζει με την απομάκρυνση από την ιστορικίζουσα μορφοκρατία και 
οδηγεί στην πειραματική τέχνη του 20ού αιώνα, η οποία συμβαδίζει με τον καιρό της, έχοντας ξεκόψει 
ολότελα από τις παραδόσεις και τους επίσημους καλλιτεχνικούς θεσμούς.65 Ένα από τα κεντρικά 
θέματα της νεωτερικής κοσμοαντίληψης είναι η έκφραση του πνεύματος της εποχής –Zeitgeist–, 
το οποίο ο Γερμανός φιλόσοφος Hegel θεωρεί ως την κινητήρια δύναμη της ιστορίας.66 Πρόκειται, 
με άλλα λόγια, για ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλαγής από τη μίμηση των προτύπων του 
παρελθόντος που εγκαινίασε η περίφημη έριδα των αρχαίων και των νεοτέρων στη Γαλλία τα τέλη 
του 17ου αιώνα.67 Με κέντρα το Μόναχο, όπου εμφανίζεται η πρώτη Απόσχιση (Secession,1892), το 
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