
 

 

Πάνω στην έννοια της ιστορίας- Θέσεις για τη 

φιλοσοφία της ιστορίας- Walter Benjamin 

 

I 

 

Πρζπει, λζνε, να είχε υπάρξει ζνασ αυτόματoσ μθχανιςμόσ που να ιταν καταςκευαςμζνοσ 

ζτςι ϊςτε να κερδίηει μια παρτίδα ςτο ςκάκι, απαντϊντασ ςε κάκε κίνθςθ του αντιπάλου με 

μία αντίκετθ. Μια κοφκλα με τουρκικι ςτολι, ςτο ςτόμα ζνα ναργιλζ, κακόταν μπροςτά ςτθ 

ςκακιζρα, που ιταν τοποκετθμζνθ ςε ζνα απλόχωρο τραπζηι. Ζνα ςφςτθμα κακρεπτϊν 

δθμιουργοφςε τθν ψευδαίςκθςθ πωσ αυτό το τραπζηι ιταν διαφανζσ από όλεσ τισ πλευρζσ. 

τθν πραγματικότθτα, ζνασ καμποφρθσ νάνοσ, που ιταν πρωτακλθτισ ςτο ςκάκι, κακόταν 

εκεί μζςα και κατεφκυνε το χζρι τθσ κοφκλασ με νιματα. Κάποιοσ μπορεί να φανταςτεί ζνα 

αντίςτοιχο αυτοφ του μθχανιςμοφ ςτθ φιλοςοφία. Θ κοφκλα, που ονομάηεται "ιςτορικόσ 

υλιςμόσ" είναι απαραίτθτο να κερδίηει πάντοτε. Μπορεί δίχωσ άλλο να αντιμετωπίςει 

οποιονδιποτε, εάν δζχεται τισ υπθρεςίεσ τθσ κεoλoγίασ*, θ οποία ςιμερα, όπωσ ξζρουμε, 

είναι κοντι και κακόμορφθ και πρζπει να κρατιζται ζξω απ' το προςκινιο. 

 

* "Θ ςκζψθ μου ςυμπεριφζρεται ςτθ κεολογία όπωσ το ςτυπόχαρτο ςτθ μελάνθ. Ζχει 

πλιρωσ διαποτιςτεί από αυτι. Αν ακολουκοφςαμε όμωσ το ςτυπόχαρτο, τίποτα απ' όςα 

γράφτθκαν δεν κα απζμενε." Από ςθμειϊςεισ του Benjamin. 



 

 

II 

 

"τα πιο αξιoςθμείωτα χαρακτθριςτικά τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ", λζει ο Lotze, 

"ςυγκαταλζγεται... δίπλα ςτθν τόςο μεγάλθ φιλαυτία ςε επιμζρουσ ηθτιματα, θ γενικι 

απουςία φκόνου κάκε παρόντοσ ςε ςχζςθ με το μζλλον". Αυτόσ ο ςυλλoγιςμόσ μασ δείχνει 

πωσ θ εικόνα που διατθροφμε για τθν ευτυχία είναι πλιρωσ εμποτιςμζνθ ςτο χρόνο, ςτον 

οποίο μασ αποδόκθκε κάποτε θ ροι τθσ ίδιασ μασ τθσ φπαρξθσ. Σο είδοσ τθσ ευτυχίασ που 

κα μποροφςε να μασ προκαλζςει φκόνο, υπάρχει μόνο ςτον αζρα που ζχουμε αναπνεφςει, 

με ανκρϊπουσ ςτουσ οποίουσ κα μπoροφςαμε να μιλιςουμε, με γυναίκεσ που κα 

μποροφςαν να μασ δοκοφν. Με άλλα λόγια, θ εικόνα που ζχουμε για τθν ευτυχία είναι 

αδιάρρθκτα ςυνδεμζνθ με εκείνθ τθσ απoλφτρωςθσ. Σο ίδιο ςυμβαίνει με τθν εικόνα του 

παρελκόντοσ, πράγμα που ειςαγάγει τθν ιςτορία ςτισ υποκζςεισ του. Σο παρελκόν 

κουβαλάει ζνα μυςτικό δείκτθ, που το παραπζμπει ςτθν απολφτρωςθ. Δεν μασ αγγίηει 

μιπωσ κι εμάσ μια πνοι του αζρα που περιζβαλε τουσ προθγοφμενοφσ μασ; Δεν υπάρχει 

μια θχϊ αυτϊν που ζχουν πια ςιωπιςει, ςτισ φωνζσ που φκάνουν ςιμερα ςτα αυτιά μασ; 

Δεν ζχουν οι γυναίκεσ, για τισ οποίεσ ενδιαφερόμαςτε, αδελφζσ που δεν τισ αναγνωρίηουν 

πια; Αν είναι ζτςι, τότε υπάρχει μια μυςτικι ςυμφωνία μεταξφ των γενεϊν που πζραςαν και 

τθσ δικισ μασ. Επειδι θ άφιξι μασ ςτθ γθ ιταν αναμενόμενθ. Επειδι μασ είχε δωριςτεί, 

όπωσ ςε κάκε γενιά που προθγικθκε, μια αςκενικι μεςιανικι δφναμθ, πάνω ςτθν οποία το 

παρελκόν εγείρει αξιϊςεισ. Αυτζσ οι αξιϊςεισ δεν είναι δυνατό να ικανοποιθκοφν με φκθνό 

τίμθμα. Ο ιςτορικόσ υλιςτισ γνωρίηει το γιατί. 

 

III 

 

Ο χρονικoγράφoσ που αφθγείται τα περιςτατικά χωρίσ να κάνει διάκριςθ μεγάλων και 

μικρϊν, ενεργεί ςφμφωνα με τθν αλικεια πωσ οτιδιποτε ςυνζβθ κάποτε, δεν μπορεί να 

κεωρθκεί χαμζνο για τθν ιςτορία. τθν πραγματικότθτα, μόνον θ απολυτρωμζνθ 

ανκρωπότθτα είναι ςε κζςθ να δεχτεί ολoκλθρωτικά το παρελκόν τθσ. Που ςθμαίνει: μόνο 

ςτθν απολυτρωμζνθ ανκρωπότθτα είναι δυνατό να αποδοκεί το παρελκόν τθσ ςτθν κάκε 

ςτιγμι του. Κάκε ςτιγμι που ζχει βιϊςει γίνεται μια citation a l' ordre du jour* - κι αυτι θ 

μζρα είναι ακριβϊσ θ Θμζρα τθσ Κρίςεωσ. 

 

* Γαλλικά ςτο πρωτότυπο. Citation a l' ordre du jour: παραπομπι ςτθν θμεριςια διάταξθ. 

 

 

 



IV 

 

Φροντίςτε πρϊτα για τρόφιμα και ρουχιςμό δικό ςασ, 

φςτερα το Επoυράvιo Βαςίλειο κα ςασ δοκεί από μόνο του. 

Hegel, 1807 

 

Θ ταξικι πάλθ, που δεν χάνει από τα μάτια του κανζνασ ιςτορικόσ που ζχει διδαχτεί από 

τον Marx, είναι μια πάλθ για πράγματα ανεπεξζργαςτα και υλικά, χωρίσ τα οποία είναι 

αδφνατο να υπάρξουν τα εκλεπτυςμζνα και πνευματικά. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι με τθ 

μορφι τθσ λείασ που πζφτει ςτα χζρια του νικθτι, που αυτά τα τελευταία κάνουν αιςκθτι 

τθν παρουςία τουσ ςτθν ταξικι πάλθ. Εκδθλϊνονται ς' αυτι τθν πάλθ ςαν κάρροσ, ςαν 

αυτοπεποίκθςθ, ςαν χιοφμορ, ςαν επιτθδειότθτα και επενεργοφν βακιά πίςω ςτθν άχλθ 

του χρόνου. Θζτουν πάντα και κάκε φορά ςε αμφιςβιτθςθ κάκε νίκθ που ζχει ποτζ 

επιτευχκεί από τουσ κυρίαρχουσ. αν λουλοφδια που γυρίηουν τουσ κάλυκζσ τουσ προσ τον 

ιλιο, ζτςι προςπακοφν και τα περαςμζνα, εξαιτίασ ενόσ θλιοτροπιςμοφ μυςτικισ φφςθσ, να 

ςτραφοφν προσ τθν κατεφκυνςθ εκείνου του ιλιου που ανατζλλει ςτον ουρανό τθσ 

ιςτορίασ. Ο ιςτορικόσ υλιςτισ πρζπει να είναι γνϊςτθσ αυτοφ του πιο αφανοφσ από όλουσ 

τουσ μεταςχθματιςμοφσ. 

 

V 

 

Θ αυκεντικι εικόνα του παρελκόντοσ γλιςτρά φευγαλζα. Σο παρελκόν μπορεί να 

ςυλλθφκεί μόνο ςαν εικόνα που αςτράφτει τθν ςτιγμι ακριβϊσ τθσ αναγνϊριςθσ τθσ και 

μετά χάνεται μια για πάντα. "Θ αλικεια δεν κα μασ ξεφφγει" - το ςχόλιο αυτό του Gottfried 

Keller εντοπίηει με ακρίβεια το ςθμείο τομισ του ιςτορικοφ υλιςμοφ από τθν ιςτορικι 

εικόνα του ιςτορικιςμοφ. Γιατί κάκε εικόνα του παρελκόντοσ που δεν αναγνωρίηεται από το 

παρόν αναφορικά με αυτό, απειλεί να εξαφανιςτεί αμετάκλθτα. 

 

VI 

 

Αναςφνκεςθ του παρελκόντοσ δεν ςθμαίνει αναγνϊριςι του "με τον τρόπο που υπιρξε 

πραγματικά". θμαίνει το άρπαγμα μιασ μνιμθσ κακϊσ αςτράφτει ςε μια ςτιγμι κινδφνου. 

Για τον ιςτορικό υλιςμό το ηιτθμα είναι να ςυλλάβει μια εικόνα του παρελκόντοσ, κακϊσ 

αυτι εμφανίηεται απροςδόκθτα ςτο ιςτορικό υποκείμενο τθ ςτιγμι του κινδφνου. Ο 

κίνδυνοσ απειλεί τόςο το περιεχόμενο τθσ παράδοςθσ όςο και τουσ παραλιπτεσ του. Και 

για τουσ δφο είναι ο ίδιοσ: να γίνουν όργανα τθσ κυρίαρχθσ τάξθσ. Κάκε εποχι πρζπει να 

κάνει τθ δφςκολθ προςπάκεια για τθν εκ νζου αρπαγι τθσ παράδοςθσ από τον 

κoνφoρμιςμό, που είναι ζτoιμoσ να τθν καταδυναςτεφςει. Γιατί ο Μεςίασ δεν ζρχεται μόνο 



ςαν λυτρωτισ, αλλά και ςαν νικθτισ του αντίχριςτου. Σο χάριςμα να αναηωπυρϊνει τθ 

ςπίκα τθσ ελπίδασ ςτο παρελκόν ζχει εκείνοσ μόvο ο ιςτορικόσ που είναι απόλυτα 

πειςμζνοσ ότι οφτε ακόμθ και οι νεκροί δεν κα 'ναι αςφαλείσ από τον εχκρό, εάν αυτόσ 

νικιςει. Και ο εχκρόσ αυτόσ δεν ζχει πάψει να νικά. 

 

VII 

 

υλλογιςτείτε το ςκοτάδι και τθν παγωνιά 

ε τοφτθ τθν κοιλάδα που θχεί απ' τουσ κρινουσ. 

Brecht, Θ όπερα τθσ πεντάρασ 

 

Ο Fustel de Coulanges ςυνιςτά ςτον ιςτορικό που κζλει να ξαναηιςει μια εποχι, πωσ πρζπει 

να βγάλει απ' το μυαλό του όλα όςα γνωρίηει από τθ μετζπειτα εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ. Δεν 

υπάρχει καλφτεροσ τρόποσ χαρακτθριςμοφ τθσ μεκόδου με τθν οποία ιρκε ςε ριξθ ο 

ιςτορικόσ υλιςμόσ. Πρόκειται για μια διαδικαςία ταφτιςθσ. Αφετθρία τθσ είναι θ νωκρότθτα 

τθσ καρδιάσ, θ ακθδία, που αρνείται απεγνωςμζνα να ςυλλάβει τθν αυκεντικι ιςτορικι 

εικόνα, που τόςο φευγαλζα αςτράφτει. Οι κεολόγοι του μεςαίωνα τθ κεωροφςαν ωσ τθν 

πρωταρχικι πθγι τθσ κλίψθσ. Ο Flaubert, που του ιταν οικεία, γράφει: "Peu de gens 

deνineront combien il a fallu etre triste pour ressusciter Carthage"*. H φφςθ αυτισ τθσ 

κλίψθσ γίνεται ςαφζςτερθ όταν τίκεται το ερϊτθμα με ποιόν ταυτίηεται ςτ' αλικεια ο 

ακολουκθτισ του ιςτορικιςμοφ. Θ απάντθςθ είναι αναμφιςβιτθτθ: με τον νικθτι. Όμωσ οι 

εκάςτοτε κυρίαρχοι είναι οι κλθρονόμοι όλων όςων νίκθςαν κατά το παρελκόν. Ζτςι θ 

ταφτιςθ με τον νικθτι αποβαίνει κάκε φορά προσ όφελοσ των εκάςτοτε κυρίαρχων. Ο 

ιςτορικόσ υλιςτισ ξζρει τι ςθμαίνει αυτό. Όποιοι μζχρι ςιμερα αναδείχτθκαν νικθτζσ 

βαδίηουν ςτθ κριαμβευτικι πομπι μαηί με τουσ ςθμερινοφσ κυρίαρχουσ πάνω από τουσ 

υποταγμζνουσ. Σα λάφυρα ςυνοδεφουν, όπωσ ςυνζβαινε πάντοτε, τθ κριαμβευτικι πομπι. 

Ονομάηονται όλα αυτά πολιτιςτικι κλθρονομιά και ςτο πρόςωπο του ιςτορικοφ υλιςτι κα 

ςυναντιςουν ζναν αποςταςιοποιθμζνο παρατθρθτι. Γιατί, χωρίσ εξαίρεςθ, οτιδιποτε 

εξετάηει από αυτά ζχει μια καταγωγι που δεν μπορεί να τθ ςκεφτεί δίχωσ φρίκθ. Χρωςτάνε 

τθν φπαρξι τουσ όχι μόνο ςτον κόπο των μεγαλοφυϊν που τα δθμιοφργθςαν, αλλά και ςτθν 

ανϊνυμθ βαριά δουλικι εργαςία των ςυγχρόνων τουσ. Δεν ζχει υπάρξει ποτζ τεκμιριο 

πολιτιςμοφ που να μθν είναι ταυτόχρονα τεκμιριο βαρβαρότθτασ. Κι όπωσ ζνα τζτοιο 

τεκμιριο δεν ςτερείται βαρβαρότθτασ, το ίδιο ιςχφει και για τθ διαδικαςία μεταβίβαςθσ, με 

τθν οποία πζφτει από το ζνα χζρι ςτο άλλο. Γι' αυτό ο ιςτορικόσ υλιςτισ απομακρφνεται 

από αυτό όςο γίνεται περιςςότερο. Θεωρεί κακικον του τθν κάκαρςθ τθσ ιςτορίασ ενάντια 

ςτο ρεφμα**. 

 

* Ελάχιςτοι άνκρωποι μποροφν να μαντζψουν πόςο χρειάςτθκε να είναι κανείσ κλιμμζνοσ 

για να αναςτθκεί θ Καρχθδόνα. 



** "...ακόμθ και με πυρακτωμζνθ λαβίδα, αν χρειαςτεί". Ζτςι ολοκλιρωνε το ςυλλογιςμό ο 

Benjamin ςτισ ςθμειϊςεισ του. 

 

VIII 

 

Θ παράδοςθ των καταπιεςμζνων μασ διδάςκει ότι θ "κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ" που 

ηοφμε τϊρα δεν είναι θ εξαίρεςθ αλλά ο κανόνασ. Πρζπει να κατορκϊςουμε να 

ςυλλάβουμε τθν ιςτορία ζχοντασ αυτι τθν επίγνωςθ. Σότε κα διαπιςτϊςουμε κακαρά ότι 

αποςτολι μασ είναι να δθμιουργιςουμε μια πραγματικι κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ και 

ζτςι κα βελτιωκεί θ κζςθ μασ ςτον αγϊνα κατά του φαςιςμοφ. Ζνασ λόγοσ που ο φαςιςμόσ 

ζχει μια ευκαιρία είναι γιατί, ςτο όνομα τθσ προόδου, αντιμετωπίηεται από τουσ 

αντιπάλουσ του ςαν ιςτορικό μζτρο. Θ ζκπλθξθ για το πωσ τα πράγματα που ηοφμε είναι 

"ακόμα" και ςτον εικοςτό αιϊνα δυνατά, δεν είναι φιλοςοφικι. Δεν είναι θ απαρχι μιασ 

γνϊςθσ - εκτόσ κι αν πρόκειται για τθ γνϊςθ πωσ θ αντίλθψθ τθσ ιςτορίασ από τθν οποία 

κατάγεται δεν ευςτακεί. 

 

IX 

 

Για πζταγμα θ φτεροφγα μου αvoιχτι 

Θα ικελα να γυρίςω πίςω 

Γιατί αν ζμενα για ατζλειωτο χρόνο 

Θα είχα πολφ λίγθ τφχθ. 

Gerhard Scholem, Χαιρετιςμόσ του Αγγζλου 

 

Τπάρχει ζνασ πίνακασ του Klee με το όνομα Angelυs Novus. Απεικονίηεται εκεί ζνασ άγγελοσ 

που φαίνεται ζτοιμοσ να απομακρυνκεί από κάτι όπου μζνει προςθλωμζνο το βλζμμα του. 

Σα μάτια του είναι διάπλατα ανοιχτά, το ςτόμα του ανοιχτό και οι φτεροφγεσ του 

τεντωμζνεσ. Ζτςι ακριβϊσ πρζπει να είναι και ο άγγελοσ τθσ ιςτορίασ. Σο πρόςωπό του είναι 

ςτραμμζνο προσ το παρελκόν. Όπου εμείσ βλζπουμε μια αλυςίδα γεγονότων, αυτόσ  βλζπει 

μία μοναδικι καταςτροφι, που ςυςςωρεφει αδιάκοπα ερείπια επί ερειπίων και τα 

εκςφενδονίηει μπροςτά ςτα πόδια του. Θα ικελε να ςταματιςει για μια ςτιγμι, να 

ξυπνιςει τουσ νεκροφσ και να ςτιςει ξανά τα χαλάςματα. Μια κφελλα ςθκϊνεται όμωσ από 

τθ μεριά του Παράδειςου αδράχνοντασ τισ φτεροφγεσ του και είναι τόςο δυνατι που δεν 

μπορεί πια ο άγγελοσ να τισ κλείςει. Θ κφελλα τον ωκεί ακαταμάχθτα προσ το μζλλον, ςτο 

οποίο θ πλάτθ του είναι ςτραμμζνθ, ενϊ ο ςωρόσ από τα ερείπια φκάνει μπροςτά του ωσ 

τον ουρανό. Αυτό που εμείσ αποκαλοφμε πρόοδο, είναι αυτι θ κφελλα. 

 



X 

 

Σα κζματα που υποδείκνυαν οι μοναςτθριακοί κανόνεσ ςτουσ καλόγερουσ για περιςυλλογι 

είχαν ωσ ςτόχο να κάνουν απωκθτικό τον κόςμο και τθν πορεία του. Ο τρόποσ ςκζψθσ που 

αναπτφςςουμε εδϊ πρόκυψε από μια παρόμοια κεϊρθςθ. Σθ ςτιγμι που οι πολιτικοί, 

ςτουσ οποίουσ οι εχκροί του φαςιςμοφ ςτιριηαν τισ ελπίδεσ τουσ, ζχουν καταπζςει και 

ζχουν επικυρϊςει τθν ιττα τουσ με τθν προδοςία των ίδιων των ιδανικϊν τουσ, ο τρόποσ 

αυτόσ αποςκοπεί ςτθν απελευκζρωςθ του πολιτικοφ ανκρϊπου από τα δίχτυα ςτα οποία 

αυτοί τον παγίδευςαν. Ο ςυλλογιςμόσ μασ ζχει ςαν αφετθρία τθν αντίλθψθ ότι θ άκαμπτθ 

πίςτθ αυτϊν των πολιτικϊν ςτθν πρόοδο, θ εμπιςτοςφνθ ςτθ "μαηικι βάςθ" τουσ και τζλοσ 

θ δουλικι ζνταξι τουσ ς' ζναν ανεξζλεγκτο μθχανιςμό, απoτζλεςαν τρεισ όψεισ του ίδιου 

πράγματοσ. Προςπακεί να δϊςει μια ιδζα για το πόςο ακριβά κα πρζπει πλθρϊςει θ 

προςαρμοςμζνθ ςκζψθ μασ για μια ςφλλθψθ τθσ ιςτορίασ που αποφεφγει κάκε εμπλοκι με 

τον τρόπο ςκζψθσ ςτον οποίο αυτοί οι πολιτικοί εξακολουκοφν να υποτάςςονται. 

 

XI 

 

Ο κομφορμιςμόσ, με τον οποίο απ' τθν αρχι ιταν εξοικειωμζνθ θ ςοςιαλδθμοκρατία, 

ζγκειται όχι μόνο ςτθν πολιτικι τακτικι τθσ, αλλά και ςτισ οικονομικζσ τθσ αντιλιψεισ. 

Αποτελεί μία από τισ κακοριςτικζσ αιτίεσ τθσ μετζπειτα κατάρρευςθσ. Σίποτε δεν ζχει 

διαφκείρει τθ γερμανικι εργατικι τάξθ ςε τόςο μεγάλο βακμό, όςο θ άποψθ πωσ αυτι 

πλζει με το ρεφμα. Αντιμετϊπιςε τισ τεχνικζσ εξελίξεισ ωσ τθν κοίτθ του ρεφματοσ, μεσ ςτο 

οποίο κεωρικθκε ότι κολυμποφςε. Από κει ιταν μόλισ ζνα βιμα θ αυταπάτθ, πωσ θ 

εργαςία ςτο εργοςτάςιο, που υποτίκεται πωσ ζτεινε να εξελίςςεται τεχνολογικά, 

αντιπροςωπεφει ζνα πολιτικό κατόρκωμα. Θ παλιά προτεςταντικι θκικι τθσ εργαςίασ 

αναβίωςε με κοςμικι μορφι ανάμεςα ςτουσ γερμανοφσ εργάτεσ. το Πρόγραμμα τθσ Gotha 

διακρίνονται ιδθ τα ίχνθ αυτισ τθσ ςφγχυςθσ. Θ εργαςία ορίηεται εκεί ςαν "θ πθγι κάκε 

πλοφτου και κάκε πολιτιςμοφ". Τποπτευόμενοσ το χειρότερο, ο Marχ ανταπάντθςε ςτο 

ςθμείο αυτό ότι ο άνκρωποσ που δεν ζχει καμιά ιδιοκτθςία εκτόσ από τθν εργατικι δφναμι 

του, αναγκάηεται να γίνει "ο δοφλοσ άλλων ανκρϊπων που ζχουν κάνει τουσ εαυτοφσ τουσ 

ιδιοκτιτεσ..." Παρ' όλα αυτά, θ ςφγχυςθ μόνο εντάκθκε και πολφ ςφντομα ο Josef Dietzgen 

διακιρυξε: "Ο ςωτιρασ των μοντζρνων καιρϊν ονομάηεται εργαςία... τθ βελτίωςθ... τθσ 

εργαςίασ... ςυνίςταται ο πλοφτοσ, που μπορεί ςιμερα να αποφζρει όςα κανζνασ λυτρωτισ 

δεν κατόρκωςε μζχρι τϊρα". Αυτι θ χυδαία μαρξιςτικι αντίλθψθ για το τί είναι θ εργαςία, 

δεν μπαίνει καν ςτον κόπο να απαντιςει ςτο ερϊτθμα, πϊσ μποροφν οι εργάτεσ να 

επωφελθκοφν του προϊόντοσ τουσ, εφ' όςον δεν είναι πλζον ςτθ διάκεςι τουσ. Αναγνωρίηει 

μόνον τθν πρόοδο τθσ επικυριαρχίασ πάνω ςτθ φφςθ και όχι τθν οπιςκοδρόμθςθ τθσ 

κοινωνίασ. Κουβαλάει ιδθ τα τεχνοκρατικά ςθμάδια που κα βρεκοφν αργότερα ςτο 

φαςιςμό. ' αυτά ςυμπεριλαμβάvεται μία αντίλθψθ τθσ φφςθσ που διαφοροποιείται 

δυςοίωνα από εκείνθ των ςοςιαλιςτικϊν ουτοπιϊν, που προθγικθκαν τθσ επανάςταςθσ 

του 1848. Θ εργαςία, όπωσ γίνεται πλζον αντιλθπτι, ιςοδυναμεί με τθν εκμετάλλευςθ τθσ 

φφςθσ, θ οποία αντιπαρατίκεται με αφελι ικανοποίθςθ ςτθν εκμετάλλευςθ του 

προλεταριάτου. υγκρινόμενεσ μ' αυτι τθ κετικιςτικι ςφλλθψθ, οι φανταςτικζσ επινοιςεισ 



-που ζδωςαν τόςο άφκονο υλικό για το χλευαςμό του Fourier- επιδεικνφουν μια 

εκπλθκτικά υγιι ευαιςκθςία. φμφωνα με τον Fourier, ςαν αποτζλεςμα μιασ 

αριςτοτεχνικισ ςυλλογικισ εργαςίασ, τζςςερα φεγγάρια κα φϊτιηαν τθ γιινθ νφχτα, οι 

πάγοι κα αποςφρονταν από τουσ πόλουσ, το νερό τθσ κάλαςςασ δεν κα είχε πια αλμυρι 

γεφςθ και τα άγρια κθρία κα ζμπαιναν ςτθν υπθρεςία του ανκρϊπου. Όλα αυτά 

απεικονίηουν μια εργαςία, θ οποία πολφ πζρα από τθν εκμετάλλευςθ τθσ φφςθσ, είναι 

ικανι να τθν γονιμοποιιςει ϊςτε να φζρει ςτο φωσ το κάκε λογισ δθμιοφργθμα που 

κείτεται αδρανζσ ςτθν αγκαλιά τθσ ςαν δυνατότθτα. τθν διεφκαρμζνθ αντίλθψθ τθσ 

εργαςίασ αντιςτοιχεί, ςαν λογικό τθσ ςυμπλιρωμα, μια φφςθ τζτοια, που ςφμφωνα με τθν 

ζκφραςθ του Dietzgen, "υπάρχει εκεί δωρεάν". 

 

XII 

 

Χρειαηόμαςτε μια ιςτορία, με διαφορετικό όμωσ 

τρόπο απ' ότι τθν χρειάηεται ο κακομακθμζνοσ 

κθφινασ ςτον κιπο τθσ γνϊςθσ. 

Nietzsche, Για τθ χριςθ και κατάχρθςθ τθσ ιςτορίασ ςτθ ηωι 

 

Τποκείμενο τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ είναι θ ίδια θ μαχόμενθ, καταπιεςμζνθ τάξθ. τον Marx 

εμφανίηεται ςαν θ τελευταία υποδουλωμζνθ, ςαν θ εκδικιτρια τάξθ, που ολοκλθρϊνει το 

ζργο τθσ απελευκζρωςθσ ςτο όνομα γενεϊν θττθμζνων. Αυτι θ ςυνείδθςθ, που είχε μια 

ςφντομθ αναβίωςθ ςτον "πάρτακο", ιταν ανζκακεν απορριπτζα από τουσ 

ςοςιαλδθμοκράτεσ. Κατόρκωςαν αυτοί μζςα ςε τρεισ δεκαετίεσ να εξαλείψουν ςχεδόν το 

όνομα ενόσ Blanqui, που είχε ςυγκλονίςει με το μεταλλικό ιχο του τον περαςμζνο αιϊνα. 

Κολάκευαν τον εαυτό τουσ αποδίδοντασ ςτθν εργατικι τάξθ του ρόλου ενόσ λυτρωτι των 

μελλουςϊν γενεϊν, ακρωτθριάηοντασ ζτςι τα νεφρα τθσ πιο πολφτιμθσ δφναμισ τθσ. Με μια 

τζτοια διδαςκαλία θ τάξθ ξζχαςε τόςο το μίςοσ όςο και το πνεφμα κυςίασ. Γιατί τρζφονται 

και τα δφο από τθν εικόνα των υποδουλωμζνων προγόνων και όχι από το ιδανικό των 

απελευκερωμζνων εγγονϊν. 

 

XIII 

 

...γιατί θ υπόκεςι μασ γίνεται ολοζνα πιο κακαρι 

και οι άνκρωποι πιο ζξυπνοι. 

Josef Dietzsgen, οςιαλδθμοκρατικι φιλοςοφία 

 



Θ ςοςιαλδθμοκρατικι κεωρία, και πολφ περιςςότερο θ πρακτικι τθσ, κακορίηονταν από μια 

αντίλθψθ τθσ προόδου, που δεν βαςιηόταν ςτθν πραγματικότθτα, αλλά πρόβαλε 

δογματικοφσ ιςχυριςμοφσ. Θ πρόοδοσ, όπωσ ιταν ηωγραφιςμζνθ ςτα μυαλά των 

ςοςιαλδθμοκρατϊν, ιταν, πρϊτο, μια εξζλιξθ τθσ ίδιασ τθσ ανκρωπότθτασ (όχι μόνο των 

ικανοτιτων και των γνϊςεϊν τθσ). Δεφτερο, ιταν κάτι το ατζρμονο (αντίςτοιχο με τθν 

αδιάκοπθ τελείωςθ τθσ ανκρωπότθτασ). Σρίτο, κεωροφνταν ςαν κάτι ουςιαςτικά 

αναπότρεπτο (ςαν ζνα αυτοκινοφμενο που διατρζχει μια ευκεία ι ςπειροειδι τροχιά). 

Κάκε ζνα από αυτά τα κατθγοριματα είναι επίμαχο, κάκε ζνα επιδεχόμενο κριτικισ. Πρζπει 

όμωσ θ κριτικι, όταν τα ψζματα τελειϊςουν, να διειςδφςει πίςω από αυτά τα 

κατθγοριματα και να επικεντρωκεί ςε κάτι που τουσ είναι κοινό. Θ αντίλθψθ τθσ προόδου 

τθσ ανκρωπότθτασ ςτθν ιςτορία δεν μπορεί να διαχωριςτεί από τθν αντίλθψθ τθσ εξζλιξθσ 

τθσ μζςω ενόσ ομογενοφσ και κενοφ χρόνου. Μια κριτικι τθσ αντίλθψθσ αυτισ τθσ εξζλιξθσ 

πρζπει να αποτελζςει το κεμζλιο για κάκε κριτικι τθσ αντίλθψθσ τθσ προόδου τθσ ίδιασ. 

 

XIV 

 

Αφετθρία είναι o ςκοπόσ. 

Karl Kraus, Worte in Versen 1 

 

Θ ιςτορία είναι το αντικείμενo μιασ καταςκευισ, τον τόπο τθσ οποίασ δεν διαμoρφϊνει ο 

ομογενισ και κενόσ χρόνοσ, αλλά ο χρόνοσ που είναι πλιρθσ από τον "χρόνο του τϊρα"*. Θ 

αρχαία Ρϊμθ αποτελοφςε ζτςι για τον Rοbespierre ζνα παρελκόν φορτιςμζνο από το χρόνο 

του τϊρα *jeitztzeit+, το οποίο αυτόσ ανατίναηε από το ςυνεχζσ τθσ ιςτορίασ. Θ γαλλικι 

επανάςταςθ κεωροφςε τον εαυτό τθσ μετενςάρκωςθ τθσ Ρϊμθσ. Αντζγραφε κατά γράμμα 

τθν αρχαία Ρϊμθ, όπωσ θ μόδα τα ροφχα του παρελκόντοσ. Θ μόδα οςφραίνεται το 

επίκαιρο, όπου κι αν κινείται αυτό ςτθ λόχμθ του κάποτε. Είναι το άλμα τθσ τίγρθσ ςτο 

παρελκόν. Μόνο που το άλμα γίνεται ςε μια αρζνα όπου δεςπόηει θ κυρίαρχθ τάξθ. Σο ίδιο 

άλμα κάτω από τον ελεφκερο ουρανό τθσ ιςτορίασ είναι το διαλεκτικό, που είναι ο τρόποσ 

που ο Marx εννοοφςε τθν επανάςταςθ. 

 

* "Jetztzeit" ςτο πρωτότυπο, ςε ειςαγωγικά. Jetzt: τϊρα - Zeit: χρόνοσ. 

 

XV 

 

Θ ςυνείδθςθ ότι πρόκειται να ανατινάξουν το ςυνεχζσ τθσ ιςτορίασ είναι χαρακτθριςτικό 

των επαναςτατικϊν τάξεων τθ ςτιγμι τθσ δράςθσ τουσ. Θ Μεγάλθ Επανάςταςθ κακιζρωςε 

ζνα καινοφριο θμερολόγιο. Θ μζρα, με τθν οποία τίκεται ςε ιςχφ ζνα θμερολόγιο λειτουργεί 

ςαν ιςτορικό πυκνωτισ του φιλμ του χρόνου. Και ουςιαςτικά είναι θ ίδια μζρα που 



επανζρχεται ολοζνα με τθ μορφι των εορτϊν, που είναι θμζρεσ ανάμνθςθσ. Γι' αυτό τα 

θμερολόγια δεν μετροφν το χρόνο όπωσ τα ρολόγια. Αποτελοφν μνθμεία μιασ ιςτορικισ 

ςυνείδθςθσ, ίχνθ τθσ οποίασ δεν διακρίνονται πια οφτε αμυδρά ςτθν Ευρϊπθ εδϊ κι εκατό 

χρόνια. Ωςτόςο, κατά τθ διάρκεια τθσ επανάςταςθσ του Ιοφλθ παρεμβλικθκε ζνα 

επειςόδιο που ζδειξε πωσ αυτι θ ςυνείδθςθ είναι ακόμθ ηωντανι. Με τον ερχομό τθσ 

πρϊτθσ βραδιάσ των ςυγκροφςεων ςυνζβθ να πυροβολθκοφν, ανεξάρτθτα το ζνα από το 

άλλο και ταυτόχρoνα, τα ρολόγια των πφργων ςε πολλά ςθμεία του Παριςιοφ. Ζνασ 

αυτόπτθσ μάρτυρασ, που οφείλει ενδεχόμενα τθ διορατικότθτά του ςτθν ομοιοκαταλθξία, 

ζγραψε: 

Qui le croirait! on dit, qu' irrites contre l' heure 

De nouveaux Josues au pied de chaque tour, 

Tiraient sur les cadrans pour arreter le jour. 

*Ποιοσ κα το πίςτευε! Λζνε, πωσ εξοργιςμζνοι με το χρόνο 

Νζοι Ιωςίεσ, ςτθ βάςθ κάκε πφργου 

Πυροβολοφςαν τισ πλάκεσ των ρολογιϊν για να ςταματιςουν τθ μζρα.+ 

 

XVI 

 

Ο ιςτορικόσ υλιςτισ δεν μπορεί να παραιτθκεί από τθν αντίλθψθ ενόσ παρόντοσ -που δεν 

αποτελεί ςθμείο μετάβαςθσ- ςτο οποίο ο χρόνοσ πιςτοποιείται και ςτζκει ακίνθτοσ. Γιατί 

αυτι θ αντίλθψθ οριοκετεί εκείνο ακριβϊσ το παρόν, ςτο οποίο αυτόσ, για το άτομό του, 

γράφει ιςτορία. O ιςτορικιςμόσ δίνει τθν "αιϊνια" εικόνα του παρελκόντοσ· ο ιςτορικόσ 

υλιςμόσ παρζχει μια μοναδικι εμπειρία με το παρελκόν. Ο ιςτορικόσ υλιςτισ αφινει τουσ 

άλλουσ να εξαντλθκοφν με τθν πόρνθ που ονομάηεται "Μια φορά κι ζνα καιρό" ςτο 

μπουρδζλο του ιςτορικιςμοφ. Παραμζνει κφριοσ των δυνάμεϊν του: ϊριμοσ αρκετά για να 

ανατινάξει το ςυνεχζσ τθσ ιςτoρίασ. 

 

XVII 

 

Ο ιςτορικιςμόσ δικαιολογθμζνα ολοκλθρϊνεται με τθν παγκόςμια ιςτορία. Θ υλιςτικι 

ιςτοριογραφία διαχωρίηεται απ' αυτιν ωσ προσ τθ μζκοδο με τθ μεγαλφτερθ ίςωσ 

ςαφινεια από ότι με οποιαδιποτε άλλθ. Θ παγκόςμια ιςτορία δεν διακζτει κεωρθτικό 

εξοπλιςμό. Θ μζκοδόσ τθσ είναι προςκετικι: προςφζρει ζνα πλικοσ ςτοιχείων για να 

γεμίςει τον ομογενι και κενό χρόνο. Θ υλιςτικι ιςτοριογραφία, απ' τθ μεριά τθσ, βαςίηεται 

ςε μία εποικοδομθτικι αρχι. τθ ςκζψθ δεν ςυγκαταλζγεται μόνο θ κίνθςθ των ιδεϊν, 

αλλά και θ ακινθτοποίθςθ* τουσ. Εκεί όπου θ ςκζψθ ξαφνικά ςταματά ςε ζναν αςτεριςμό 

πλθμμυριςμζνο από εντάςεισ, του προκαλεί ζνα ςοκ, μζςω του οποίου αυτόσ ο αςτεριςμόσ 

αποκρυςταλλϊνεται ωσ μονάδα. Ο ιςτορικόσ υλιςτισ προςεγγίηει ζνα ιςτορικό αντικείμενο 



αποκλειςτικά και μόνο όταν το αντιμετωπίηει ωσ μονάδα. ' αυτι τθ δομι αναγνωρίηει το 

ςθμάδι μιασ μεςιανικισ ακινθτοποίθςθσ *stillstellung+ των γεγονότων** ι, διαφορετικά 

διατυπωμζνο, μιασ επαναςτατικισ δυνατότθτασ ςτον αγϊνα για το υποδουλωμζνο 

παρελκόν. Σο αντιλαμβάνεται αυτό, για να εκτινάξει μια ςυγκεκριμζνθ εποχι από τθν 

ομογενι πορεία τθσ ιςτορίασ· ανατινάηοντασ ζτςι μια ςυγκεκριμζνθ ηωι από τθν εποχι ι 

ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο από το ζργο ηωισ. Σο κακαρό όφελοσ αυτισ τθσ μεκόδου 

ςυνίςταται ςτο εξισ: το ζργο ηωισ διαφυλάςςεται μζςα ςτο ζργο και ταυτόχρονα 

αναιρείται***, θ εποχι μζςα ςτο ζργο ηωισ και ολόκλθρθ θ ιςτορικι πορεία μζςα ςτθν 

εποχι. Ο πλοφςιοσ καρπόσ αυτοφ που είναι ιςτορικά αντιλαμβανόμενο περιζχει το χρόνο 

ςαν πολφτιμο, αλλά άνοςτο, πυρινα. 

 

* Stillstellung ςτο πρωτότυπο. Κυριολεκτικά: ιρεμθ κζςθ. ε οριςμζνεσ αγγλικζσ 

μεταφράςεισ ο όροσ αναφζρεται και ωσ "zero-hour". τθ ςκζψθ του Benjamin ο όροσ ζχει 

μια ιδιαίτερθ διάςταςθ που αναφζρεται ςτθν ενεργθτικι διακοπι μιασ διαδικαςίασ. 

** Από ςθμειϊςεισ του Benjamin: "Για τθν μεςιανικι ακινθτοποίθςθ του γεγονότοσ κα 

μποροφςε να προτακεί ο οριςμόσ του 'κλαςικοφ ςτυλ' του Focillon: Πρόςκαιρθ ςτιγμι τθσ 

πλιρουσ κατοχισ των μορφϊν, εμφανίηεται... ςαν φευγαλζα ευτυχία, ςαν τθν ακμι *το 

ςθμείο όπου ςτθρίηεται θ φάλαγγα του ηυγοφ+ των ελλινων· 'θ φάλαγγα του ηυγοφ δεν 

ταλαντεφεται πια παρά αμυδρά. Αυτό που προςδοκϊ δεν είναι να τθ δω ςε λίγο να 

ξαναγζρνει, οφτε πολφ λιγότερο να ςτακεροποιθκεί απόλυτα, άλλα μζςα ςτο καφμα αυτισ 

τθσ διςτακτικισ ακινθςίασ, το ελαφρφ ςκίρτθμα, το ανεπαίςκθτο, που μου υποδθλϊνει τθν 

φπαρξι τθσ'. Henri Focillon, Ηωι των Μορφϊν, Παρίςι, 1934." 

*** Ο Benjamin χρθςιμοποιεί εδϊ τον χεγκελιανό όρο "aufheben", που ςθμαίνει "διατθρϊ, 

αναπτφςςω, αναβακμίηω" αλλά ταυτόχρονα και "τερματίηω, ακυρϊνω, παφω". 

 

XVIII 

 

"ε ςχζςθ με τθν ιςτορiα τθσ οργανικισ ηωισ πάνω ςτθ γθ" γράφει ζνασ ςφγχρονοσ 

βιολόγοσ, "οι πενιχρζσ πενιντα χιλιετίεσ του homo sapiens αναλογοφν ςε δφο 

δευτερόλεπτα ςτο τζλοσ μιασ μζρασ εικοςιτεςςζρων ωρϊν. Θ ςυνολικι ιςτορία τθσ 

πολιτιςμζνθσ ανκρωπότθτασ κα ςυμπλιρωνε ς' αυτι τθν κλίμακα το ζνα πζμπτο του 

τελευταίου δευτερολζπτου τθσ τελευταίασ ϊρασ". Ο χρόνοσ του τϊρα *jetztzeit+, το οποίο 

ωσ μοντζλο του μεςιανικοφ χρόνου περιλαμβάνει τθν ιςτορία ολόκλθρθσ τθσ 

ανκρωπότθτασ ςε μια τερατϊδθ ςυντομογραφία, ςυμπίπτει με απόλυτθ ακρίβεια με εκείνο 

το μζγεκοσ που ζχει θ ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ μζςα ςτο ςφμπαν. 

 

ΠΡΟΘΘΚΘ 

 

Α 



 

Ο ιςτορικιςμόσ ικανοποιείται εδραιϊνοντασ μια αιτιϊδθ ςυνάφεια μεταξφ διαφόρων 

ςτιγμϊν μζςα ςτθν ιςτορία. Αλλά κανζνα γεγονόσ δεν γίνεται κιόλασ ιςτορικό, επειδι 

αποτελεί ζνα αίτιο. Γίνεται εκ των υςτζρων με τθ μεςολάβθςθ ςυμβάντων που απζχουν 

ίςωσ και χιλιετίεσ από αυτό. Ο ιςτορικόσ που ζχει αυτό ςαν αφετθριακό ςθμείο, δεν 

επιτρζπει ςτισ ςυνζπειεσ των ενδεχόμενων να γλιςτριςουν μζςα από τα δάχτυλά του ςαν 

τουσ κόμπουσ ενόσ κομποςκοινιοφ. Αντίκετα, αρπάηει τον αςτεριςμό όπου θ δικι του εποχι 

ζρχεται ςε επαφι με μια ςυγκεκριμζνθ προγενζςτερθ. Εδραιϊνει ζτςι μία αντίλθψθ του 

παρόντοσ όπωσ αυτι του "χρόνου του τϊρα" *jetztzeist+, που είναι διάςπαρτοσ με 

κραφςματα του μεςιανικοφ χρόνου. 

 

Β 

 

Οι μάντεισ, που προμθνοφςαν τι κρφβει ςτουσ κόλπουσ του το μζλλον, ςίγουρα δεν είχαν 

τθν εμπειρία οφτε ενόσ χρόνου ομογενι, οφτε κενοφ. Όποιοσ ζχει αυτό ςτο μυαλό του, 

αποκτά ίςωσ μια ιδζα για το πωσ γινόταν αντιλθπτόσ ο παρελκϊν χρόνοσ ωσ ανάμνθςθ: 

δθλαδι, ακριβϊσ με τον ίδιο τρόπο. Είναι γνωςτό ότι ςτουσ Εβραίουσ ιταν απαγορευμζνθ θ 

διερεφνθςθ του μζλλοντοσ. Αντίκετα, θ πεντάτευχοσ κι οι προςευχζσ τουσ κακοδθγοφςαν 

ςτο δρόμο προσ τθν ανάμνθςθ. Αυτό απογφμνωςε το μζλλον απ' τθ μαγεία του, ςτθν οποία 

υποκφπτουν εκείνοι που ςυμβουλεφονται τουσ μάντεισ. Ωςτόςο, γι' αυτό το λόγο, το μζλλον 

δεν ζγινε ςτουσ Εβραίουσ ζνασ ομογενισ και κενόσ χρόνοσ. Γιατί το κάκε δευτερόλεπτό του 

ιταν θ μικρι πφλθ μζςα από τθν οποία κα μποροφςε να ειςζλκει ο Μεςίασ. 

 

~ * ~ 

 

Ο Benjamin ολοκλιρωςε τισ Θζςεισ τθν άνοιξθ του 1940 ςτθ γαλλία, όπου ιταν εξόριςτοσ. 

τισ 7 Μαΐου 1940 ςε επιςτολι του προσ τθν Gretel Adorno γράφει: 

 

Ο πόλεμοσ και ο αςτεριςμόσ που ζφερε μαηί του, με οδιγθςαν να βάλω κάτω 

ςυγκεκριμζνεσ ςκζψεισ για τισ οποίεσ μπορϊ να πω ότι τισ κρατοφςα κρυμμζνεσ για είκοςι 

χρόνια ςχεδόν· ναι, κρυμμζνεσ ακόμθ κι απ' τον εαυτό μου... Από πολλζσ απόψεισ, το 

κείμενο ζχει... ςυμπτυχκεί. Δεν ξζρω αν θ προςεκτικι ανάγνωςθ κα ςου προκαλζςει 

ζκπλθξθ ι, πράγμα που δεν το εφχομαι, ςφγχυςθ. ε κάκε περίπτωςθ κα ςου πρότεινα 

ιδιαίτερα τον 17ο ςυλλογιςμό. Είναι αυτόσ που επιτρζπει ςε κάποιον να αναγνωρίςει τθν 

κρυφι αλλά αποκαλυπτικι ςχζςθ ανάμεςα ςε αυτζσ τισ παρατθριςεισ και τισ 

προθγοφμενεσ εργαςίεσ μου· εκφράηει με ακρίβεια τθν μζκοδο τουσ. Επίςθσ αυτοί οι 

ςυλλογιςμοί, παρά το γεγονόσ ότι ζχουν τθ μορφι ενόσ πειραματιςμοφ, δεν εξυπθρετοφν 

μεκοδολογικά μόνο τθν προετοιμαςία για κάποιο κεφάλαιο του "Baudelaire" *εκείνθ τθν 

εποχι ο Benjamin εργαηόταν -ανάμεςα ςε άλλα- πάνω ςτον Baudelaire+. Με οδθγοφν ςτο 

να υποκζςω ότι το πρόβλθμα τθσ μνιμθσ (και τθσ λικθσ), που εμφανίηεται ς' αυτοφσ ςε ζνα 



άλλο επίπεδο, κα με απαςχολιςει για πάρα πολφ καιρό. Δεν χρειάηεται να ςου πω πωσ 

τίποτα δεν είναι πιο μακρινό ςτο μυαλό μου από τθν ζκδοςθ αυτϊν των ςθμειϊςεων (κι 

οφτε κατά διάνοια με τθ μορφι που τουσ ζλαβεσ εςφ). Κάτι τζτοιο κα άνοιγε διάπλατα τισ 

πόρτεσ για μια ενκουςιϊδθ παρεξιγθςθ. 

 

Οι Θζςεισ είναι το τελευταίο ολοκλθρωμζνο κείμενο του Benjamin. 

 

Σο φκινόπωρο του 1940 ο Benjamin, φυγάδασ από το κακεςτϊσ του Βιςφ και τουσ ναηί, 

επιχειρεί, διαςχίηοντασ τα Πυρθναία, να διαφφγει ςτθν Ιςπανία κι από κει, μζςω 

Λιςςαβόνασ, ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ. το Port Bou, όμωσ, τον εντοπίηουν ιςπανοί 

ςυνοριοφφλακεσ, του απαγορεφουν τθν παραμονι και ετοιμάηουν τθν απζλαςι του πίςω 

ςτθ Γαλλία του Πεταίν. Σο ίδιο βράδυ, ςτισ 26/IX/1940, ο Benjamin αυτοκτονεί. 

 

Οι Θζςεισ εκδόκθκαν τελικά το 1942. 

 

 

 

~ * ~ 

 

Εκδόκθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ τον Αφγουςτο του 2004. 

 

πθγι https://www.sarajevomag.gr/vivliothiki/benjamin.html 


