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Ειζαγωγή 

 

Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην θείκελν ηνπ Walter Benjamin Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο 

ηζηνξίαο
1
. Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηθψλ, 

θνηλσληθψλ θη επξχηεξα θηινζνθηθψλ δηαθπβεπκάησλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Γξάθηεθε ην 1940, ππφ 

εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο, θαη ζπλνςίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ ηζηνξία. Σν θείκελν 

ζψζεθε ζε κνξθή ζχληνκσλ (ζπρλά θξππηηθψλ θαη αθνξηζηηθψλ) Θέζεσλ πνπ αξηζκνχληαη, ζηε 

γεξκαληθή εθδνρή
2
, απφ ην 1 έσο ην 18 θαη αθνινπζνχληαη απφ δχν ζχληνκα Παξαξηήκαηα

3
. ηηο 

Θέζεηο, ν Μπέλγηακηλ επηρεηξεί έλαλ πξσηφηππν ζπγθεξαζκφ ηεο κεζφδνπ ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ θαη 

ηεο εβξατθήο εζραηνινγηθήο παξάδνζεο πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη εθ λένπ ηε ζρέζε καο κε ηελ ηζηνξία. 

 Η παξνχζα εξγαζία αξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο έλλνηαο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο κλήκεο ζην θείκελν ησλ Θέζεσλ, κέζα απφ κία εθ ηνπ ζχλεγγπο 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Θα ζηαζψ ηδηαίηεξα ζηελ αληίζεζε, αθελφο, ελφο κεραληζηηθνχ, ζπλερνχο θαη 

αδηάθνξνπ ρξφλνπ θη αθεηέξνπ, ελφο γεκάηνπ, αζπλερνχο, πξνζαλαηνιηζκέλνπ ρξφλνπ. Θα 

πξνζπαζήζσ λα θαηαλνήζσ ηελ ειπηδνθφξα «αθηλεηνπνίεζε» ηνπ ρξφλνπ, θαη ηνλ ξφιν ηεο κλήκεο 

ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Η πιήξεο δηαιεχθαλζε ησλ κπελγηακηληθψλ φξσλ θαη ε νιηθή απνζαθήληζε 

ησλ λνεκάησλ είλαη θάηη πέξα απφ ηηο θηινδνμίεο κνπ. Δπηζπκία κνπ είλαη θαη‟ αξράο λα πξνζεγγίζσ 

θαη λα δηαβάζσ ηηο ζέζεηο ησλ Θέζεσλ κε άμνλα ηελ πξνβιεκαηηθή ρξφλνο-κλήκε.  

 Η ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ, ζπλεπψο θαη ε αληίιεςή ηνπ πεξί ρξφλνπ, εγγξάθεηαη ζηνλ 

αζηεξηζκφ ηεο ζηξαηεπκέλεο πνιηηηθήο αξηζηεξάο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, «ην ππνθείκελν ηεο 

ηζηνξηθήο γλψζεο»
4
 πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηε κλήκε ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη λα εγγξαθεί 

ζηνλ ρξφλν ηνπ παξφληνο, δελ είλαη κηα νπνηαδήπνηε ππνθεηκεληθφηεηα, αιιά ε «καρφκελε 

θαηαπηεζκέλε ηάμε»
5
. Ο βαζηθφο «ήξσαο» ησλ Θέζεσλ είλαη ν «ηζηνξηθφο πιηζηήο». Ο ζπγγξαθέαο, 

πνπ ηνπνζεηείηαη αλνηρηά ζην πιεπξφ ηνπ (ζα ιέγακε φηη ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ «ήξσα» ηνπ), 

ελλνεί ηνλ ηζηνξηθφ πιηζηή ηαπηόρξνλα σο κειεηεηή ηεο ηζηνξίαο θαη σο πνιηηηθά δξψληα επαλαζηάηε. 

Μέζα ζηελ θαξδηά ησλ Θέζεσλ εγγξάθεηαη ε πξνβιεκαηηθή ελφο δίπνινπ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ 

γλήζηα ζηξαηεπκέλε γξαθή ηνπ Μπέλγηακηλ: ζεσξία / πξάμε. Καηά πφζν ν ρξφλνο ηεο ζεσξίαο 

ζπγθιίλεη ή απνθιίλεη απφ ηνλ ρξφλν ηεο πξάμεο, ή ηαπηίδεηαη κε απηφλ;  Καηά πφζν κία ζηξαηεπκέλε 

ζεσξία ζπληζηά, ππφ κηα έλλνηα, αθ‟ εαπηνχ ηεο πξάμε;  

                                                 
1 Ο αθξηβήο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Μπέλγηακηλ είλαη Πεξί ηεο έλλνηαο ηεο ηζηνξίαο (Über den Begriff der 

Geschichte). Γξάθηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1940, ιίγν πξηλ ηελ απφπεηξα ηνπ Μπέλγηακηλ λα απνδξάζεη απφ ην Πνξη-

Μπνπ (ζηα γαιιν-ηζπαληθά ζχλνξα) φπνπ Δβξαίνη θαη καξμηζηέο Γεξκαλνί πξφζθπγεο παξαδφζεθαλ απφ ηε 

γαιιηθή θπβέξλεζε ζηελ Γθεζηάπν. Έλα αληίγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ζηάιζεθε ζηελ θηιφζνθν Υάλα Άξελη θαη 

εθείλε ην παξέδσζε ζηνλ Σενληφξ Αληφξλν. Γεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ ηίηιν Δηο κλήκελ ηνπ Βάιηεξ 

Μπέλγηακηλ(Walter Benjamin zum Gedächtnis). 
2 Τπάξρεη θαη κία γαιιηθή εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ, γξακκέλε απφ ηνλ ίδην ηνλ Μπέλγηακηλ, πνπ έρεη  θάπνηεο 

δηαθνξέο απφ ηελ γεξκαληθή, θαη σο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Θέζεσλ.  
3 Benjamin (Walter) Θέζεηο γηα ηελ θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, κηθξ. Ν. ηνπδνπιή, απφ ην πξφγξακκα ηεο νκφηηηιεο 

παξάζηαζεο ηεο νκάδαο Nova Melancholia, Bios, Αζήλα 2009. Όιεο νη παξαζέζεηο κεξψλ ηνπ θεηκέλνπ ηνπ 

Μπέλγηακηλ ζα γίλνληαη απφ απηή ηελ έθδνζε. Γηα ζπληνκία, ζηελ παξαπνκπή, ζα αλαθέξεηαη κφλν ν αξηζκφο ηεο 

Θέζεο.   
4 Θέζε 12. 
5 Θέζε 12. 
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Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ζην αλέβαζκα ηεο ζεαηξηθήο 

πεξθφξκαλο Walter Benjamin: Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ νκάδα Nova Melancholia, 

ηα δηαθπβεχκαηα ελφο πεξάζκαηνο απφ ηελ ζεσξία ζηελ –θαιιηηερληθή- πξάμε.  

 

 

 

Ππώηο μέπορ: η θεωπία  

 

Ο Μπέλγηακηλ ζεσξεί φηη ε θπξίαξρε αληίιεςε ηεο ξνήο ηνπ ρξφλνπ, πνπ απερεί ην 

επηζηεκνληθφ θαη νξζνινγηζηηθφ πλεχκα ηεο δπηηθήο παξάδνζεο, είλαη ε κεραληθή αιιεινδηαδνρή 

ηζνκεξψο θαηαηεηκεκέλσλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ, πνπ αθνινπζνχλ ε κία ηελ άιιε «φπσο νη ράληξεο ζε 

έλα ξνδάξην»
6
. Ο ρξφλνο, δειαδή, θαη καδί ηνπ ε ηζηνξία, γίλεηαη αληηιεπηφο σο κία ηέιεηα 

αηκνκεραλή πνπ κε ζηαζεξφ θαη αδηάζπαζην ξπζκφ νδεχεη πάλσ ζηηο ξάγεο ηεο πξνφδνπ. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα, ην παξειζφλ δελ είλαη παξά έλα αηηηαθφ πιέγκα γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ –κε ηξφπν ινγηθφ 

θαη ζρεδφλ αλαπφδξαζην- ζην παξφλ θη απφ εθεί ζην κέιινλ. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ην ζπλερέο ηεο 

ηζηνξίαο, θη εμνβειίδεηαη θάζε θίλδπλνο εθηξνρηαζκνχ ηεο «ακαμνζηνηρίαο» απφ ηηο ξάγεο.  

Ο Μπέλγηακηλ επηθξίλεη απηήλ ηελ αληίιεςε πεξί ρξφλνπ θαη ηζηνξίαο ζεσξψληαο ηελ 

αληηδξαζηηθή θαη ζπληεξεηηθή ηνπ θπξίαξρνπ status quo ησλ πξαγκάησλ. Γηφηη πξφθεηηαη γηα κηα 

λνεηηθή θαηαζθεπή πνπ εληέιεη αδεηάδεη θαη ηζνπεδψλεη ηνλ ρξφλν απφ θάζε ηδηαηηεξφηεηα, θάζε 

πξνεμνρή, θαη ζηεξεί ην ππνθείκελν απφ θάζε βνπιεηηθή δπλαηφηεηα θαη πξάμε. Η θξηηηθή πνπ 

αξζξψλεη ν Μπέλγηακηλ ελάληηα ζηελ έλλνηα ηεο πξνφδνπ
7
 ελέρεη ηελ απφξξηςε ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ 

αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ (θνηλφ ηφζν ζηηο αζηηθέο δεκνθξαηηθέο ζεσξίεο φζν θαη ζηνλ νξζφδνμν 

ηζηνξηθφ πιηζκφ).  

 

Η ζνζηαιδεκνθξαηηθή ζεσξία θαη, αθόκε πεξηζζόηεξν, ε πξάμε νξίζηεθαλ από κηα έλλνηα 

πξνόδνπ πνπ δελ αληαπνθξηλόηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αιιά είρε κηα δνγκαηηθή αμίσζε. Η 

πξόνδνο πνπ νξακαηίζηεθαλ ηα κπαιά ησλ ζνζηαιδεκνθξαηώλ ήηαλ πξώηνλ κηα πξόνδνο 

ηεο ίδηαο ηεο  αλζξσπόηεηαο (όρη κόλν ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλώζεώλ ηεο). Ήηαλ 

δεύηεξνλ δηελεθήο (αληίζηνηρε ηεο αηέιεησηεο ηειεηνπνίεζεο ηεο αλζξσπόηεηαο). 

Θεσξνύληαλ ηξίηνλ σο νπζησδώο αζπγθξάηεηε (σο αθνινπζνύζα απηνλόκσο κηα επζεία ή 

ζπηξάι πνξεία). Κάζε έλαο από απηνύο ηνπο ραξαθηεξηζκνύο είλαη ακθηιεγόκελνο θαη 

επάισηνο ζηελ θξηηηθή. (…) Η ηδέα κηαο πξνόδνπ ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο εληόο ηεο 

ηζηνξίαο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί από ηελ ηδέα ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο σο δηαλύνπζαο 

έλαλ νκνηνγελή θαη άδεην ρξόλν. 
8
 

 

                                                 
6 Παξάξηεκα Α. 
7 «Ο Μπέλγηακηλ είρε απνδψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ην δηαθσηηζηηθφ 

αίηεκα ηεο πξνφδνπ κεηαηξάπεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, ζε βεβαηφηεηα γηα ην αλαπφηξεπηφ ηεο, 

δειαδή ζε αθιφλεηε εκπηζηνζχλε ζην αλαπφθεπθην ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, 

επηθέξνληαο ζεκαληηθά πνιηηηθά απνηειέζκα.» Μπαιηάο (Αξηζηείδεο) – Αζαλαζάθεο (Μαλφιεο) «Ιζηνξία, 

ηζηνξηνγξαθία θαη πνιηηηθή πξαθηηθή. ρφιην ζην „Θέζεηο γηα ηελ θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο‟» ζην Βάιηεξ 

Μπέλγηακηλ. Δηθόλεο θαη κύζνη ηεο λεσηεξηθόηεηαο, επηκ. Α. ππξνπνχινπ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ 2007.  
8 Θέζε 13. 
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Τηνζεηψληαο άθξηηα ηελ γξακκηθή θαη νκνηνγελή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ, ηαπηηδφκαζηε κε ηα 

ζπκθέξνληα ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο θαη δελ καο κέλεη παξά λα αηελίδνπκε ην ζπλερέο ηνπ ρξφλνπ κε 

κειαγρνιηθφ εθεζπραζκφ θαη πλεχκα θνκθνξκηζκνχ. Αλ, φκσο, αλαξσηεζνχκε κε πνηφλ ηαπηίδεηαη ν 

ηζηνξηθφο ιφγνο, ηφηε ε απάληεζε «είλαη ρσξίο δηζηαγκφ, κε ηνλ ληθεηή 
9
 ».  

 Η ηζηνξία γξάθεηαη πάληα απφ ηνπο ληθεηέο, θη απηνί νη ηειεπηαίνη θξνληίδνπλ λα 

δηαγξάςνπλ ή λα ππνβαζκίζνπλ θάζε παξειζνχζα ζηηγκή πνπ δελ ζπλάδεη κε ην θπξίαξρν ξεχκα, κε 

ηελ θπξίαξρε παξάδνζε. 
10

 

 

Ο θίλδπλνο απεηιεί ηόζν ην πεξηερόκελν ηεο παξάδνζεο όζν θαη ηνπο απνδέθηεο ηεο. Καη 

γηα ηνπο δύν είλαη έλαο θαη κνλαδηθόο: λα γίλνπλ εξγαιείν ηεο άξρνπζαο ηάμεο.
11

  

 

Η ηζηνξία πξέπεη λα θαηαζηεί θαη πάιη ελδηαθέξνπζα θη επηθίλδπλε: ην παξειζφλ πξέπεη λα 

γεκίζεη απφ παξφλ. Ο Μπέλγηακηλ κάο εγθαιεί ζην ρξένο καο λα πξνζπαζνχκε λα αθππλίζνπκε ηελ 

ηζηνξία, λα απαιιάμνπκε ην παξειζφλ απφ ηα ζάβαλα κε ηα νπνία ην έρνπλ κνπκηνπνηήζεη, 

θαζηζηψληαο ην θαη πάιη ελεξγφ θαη παιιφκελν.  

 

ε θάζε επνρή νθείινπκε λα πξνζπαζνύκε λα απνζηάμνπκε εμαξρήο από ην παξαδνηέν ηνλ 

θνκθνξκηζκό, ν νπνίνο είλαη ζπλερώο έλα βήκα πξηλ ην θαηαθιύζεη. 
12

  

 

ηε ζέζε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη απνζηεηξσκέλνπ κνληέινπ ηεο ηζηνξίαο, ν Μπέλγηακηλ 

αληηπξνηείλεη κηα παζηαζκέλε, ππνθεηκεληθή ζρέζε κε ηνλ ρξφλν, φπνπ καθξηλέο θαη μεθνκκέλεο 

ζηηγκέο ηνπ παξειζφληνο αθππλίδνληαη αλαπάληερα κέζα ζην παξφλ.  

 

Η ηζηνξία είλαη αληηθείκελν κηαο θαηαζθεπήο, ηεο νπνίαο ν ηόπνο δελ είλαη ν νκνηνγελήο 

θαη άδεηνο ρξόλνο, αιιά ν γεκάηνο ‘ηώξα’ ρξόλνο. Τπό απηήλ ηελ έλλνηα, ε αξραία Ρώκε 

ήηαλ γηα ηνλ Ρνβεζπηέξν έλα παξειζόλ γεκάην ηώξα, ην νπνίν απηόο μεξίδσζε από ην 

ζπλερέο ηεο ηζηνξίαο. Η γαιιηθή επαλάζηαζε αληηιακβαλόηαλ ηνλ εαπηό ηεο σο 

επηζηξέθνπζα Ρώκε. 
13

 

 

Μηα ηέηνηα απξνζδφθεηε ζπλάληεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά θαη ακθίπιεπξα νθέιε: αθελφο κηα μεραζκέλε παξειζνχζα ζηηγκή απνθηά 

έλα λέν θαη δσληαλφ λφεκα θη αθεηέξνπ ε παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή –ζπλδεφκελε κε έλα παξειζφλ 

νπζησδψο (αιιά φρη απαξαίηεηα αηηηαθψο) ζπγγεληθφ ηεο- ελδπλακψλεηαη, εκπινπηίδεηαη θη απνθηά 

                                                 
9 Θέζε 7. 
10 Η θαζηεξσκέλε αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία «…πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηηο επαλαζηαηηθέο ζηηγκέο ηεο ηζηνξηθήο 

δηανδρήο. Απηφ πνπ επηδεηά θπξίσο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ζπλερνχο. Απνδίδεη ζεκαζία κφλν ζε θείλα ηα 

ζηνηρεία ελφο έξγνπ πνπ έρνπλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζηηο κεηαγελέζηεξεο επηδξάζεηο ηνπ ίδηνπ. Παξαβιέπεη ηα ζεκεία 

φπνπ ε παξάδνζε δηαξξεγλχεηαη, ηα απφθξεκλα βξάρηα θαη ηηο θνξπθέο πνπ πξνζθέξνπλ ζηήξηγκα ζε φπνηνλ 

ζέιεη λα πξνρσξήζεη παξαπέξα.» Passagen-Werk, Καηαρψξεζε Ν 9a, 5. Σν απφζπαζκα παξαηίζεηαη ζην 

Μπαιηάο (Αξηζηείδεο) – Αζαλαζάθεο (Μαλφιεο), φ.π.   
11 Θέζε 6. 
12 Θέζε 6. 
13 Θέζε 14. 
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ζπγθεθξηκέλν βάζνο θαη έξεηζκα. Πξφθεηηαη γηα κηα δηπιή θίλεζε: Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην παξφλ 

επελεξγεί ιπηξσηηθά, απειεπζεξσηηθά σο πξνο ην παξειζφλ, αιιά θαη ην παξειζφλ θαζίζηαηαη 

γνληκνπνηφ, δσνγφλν ηνπ παξφληνο.  

‟ απηή ηελ ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη ηελ ηζηνξία ππάξρνπλ αλαινγίεο κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

κφδαο.
14

 Γηφηη ε κφδα έρεη ηελ ζαπκαζηή ηδηφηεηα «λα κπξίδεηαη ην ηξέρνλ, ζε φπνηα δνχγθια ηνπ 

θάπνηε θη αλ απηφ βξίζθεηαη
15

», λα ην απνκνλψλεη απφ ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο θαη λα ην επαλαθέξεη ζην 

παξφλ κε ηξφπν άκεζν. Έηζη:  

 

[Η κφδα] Δίλαη ην άικα ηνπ αηινπξνεηδνύο ζηα πεξαζκέλα. Μόλν πνπ απηό ζπκβαίλεη ζηελ 

αξέλα όπνπ δηαηάδεη ε άξρνπζα ηάμε. Σν ίδην άικα ππό ηνλ αραλή νπξαλό ηεο ηζηνξίαο 

είλαη ην δηαιεθηηθό θαη σο ηέηνην ν Μαξμ αληηιήθζεθε ηελ επαλάζηαζε.
16

 

 

Η δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ην παξφλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν, απνθνπηψκελν απφ ηελ 

ηζηνξηθή ζπλέρεηα, παξειζφλ, ιεηηνπξγεί σο επαλαζηαηηθή ζξπαιιίδα, ηθαλή λα αλαηηλάμεη ηελ 

παξαδνζηαθή αληίιεςε ηνπ νκνηνγελνχο ρξφλνπ, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη έλα ξήγκα, έλα αζπλερέο, 

εληφο ηνπ νπνίνπ ν ρξφλνο αθηλεηνπνηείηαη θαη ην παξφλ -επηηέινπο- «παξνληνπνηείηαη», κε άιια 

ιφγηα θαζίζηαηαη επηθίλδπλν γηα ηελ θαηεζηεκέλε ηάμε πξαγκάησλ. 

«Ο ηζηνξηθφο πιηζηήο», ν ήξσαο ησλ κπελγηακηληθψλ ζέζεσλ, πνπ εδψ ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

επαλαζηαηεκέλν άλζξσπν, : 

 

νθείιεη λα πηνζεηήζεη κηαλ έλλνηα ηνπ παξόληνο, όρη σο κεηαβαηηθήο ζηηγκήο, αιιά σο 

θαηάπαπζεο θαη αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ρξόλνπ. Γηόηη αθξηβώο απηή ε έλλνηα νξίδεη ην παξόλ, 

εληόο ηνπ νπνίνπ απηόο ν ίδηνο γξάθεη ηζηνξία.
17

  

 

 Η θίλεζε πξνο ην παξειζφλ εθθηλεί απφ ην αθηλεηνπνηεκέλν παξφλ, δειαδή απφ ην 

επαλαζηαηεκέλν παξφλ. Σν παξφλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνεμάξρνπζα ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ, σο ζηαζεξφ 

εθαιηήξην πάλσ ζην νπνίν ζηεξηδφκαζηε γηα λα πάξνπκε ηελ απαηηνχκελε νξκή ψζηε λα δξέςνπκε 

ηνπο θαξπνχο ηνπ δηαθεχγνληνο παξειζφληνο.   

 

Ο ηζηνξηθόο πνπ εθθηλεί από απηή ηελ αξρή, δελ επηηξέπεη ζηελ πνξεία ησλ γεγνλόησλ λα 

δηαβαίλνπλ όπσο νη ράληξεο ζε έλα ξνδάξην. Αληηιακβάλεηαη ηε ζπλαζηξία εληόο ηεο 

νπνίαο ζπλππάξρνπλ ε δηθή ηνπ επνρή θαη κηα εληειώο ζπγθεθξηκέλε πεξαζκέλε. 

                                                 
14 Η ξεμηθέιεπζε ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ δελ δηζηάδεη λα αληιήζεη ελαξγή παξαδείγκαηα πξνο ππνζηήξημή ηεο 

αθφκα θη απφ ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ πνπ, έσο ηφηε, δελ ελέπηπηαλ ζηα ελδηαθέξνληα κειέηεο ηεο δηαλφεζεο. Απηά 

ηα «άικαηα» είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ πξφδξνκν ηνπ κεηακνληέξλνπ ζηνραζκνχ. Αθφκα, 

αλαθεξφκελνο ζηε κφδα γηα λα δηαζαθήζεη ηε ζέζε ηνπ σο πξνο ηελ ηζηνξία, ν Μπέλγηακηλ απνδεηθλχεη 

εκπξάθησο ηελ άξζε ηνπ δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζε «κηθξά» θαη «κεγάια» πξνθεηκέλνπ γηα ηε πξνζέγγηζε ηφζν 

ζχλζεησλ θαηλνκέλσλ φπσο ε ηζηνξία. Γηα κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ηνπ Μπέλγηακηλ κε ηε κφδα, βι. 

Buck-Morss (Susan) Η δηαιεθηηθή ηνπ βιέπεηλ. Ο βάιηεξ Μπέλγηακηλ θαη ην ρέδην Δξγαζίαο πεξ ίηνώλ, κηθξ. Μ. 

Αζαλαζάθεο, επηκ. Α. Μπαιηάο, ΠΔΚ 2009, Κεθάιαην 4.  
15 Θέζε 6. 
16 Θέζε 14. 
17 Θέζε 16. 
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Καζνξίδεη έηζη κηα έλλνηα ηνπ παξόληνο σο ηώξα, εληόο ηνπ νπνίνπ εθηηλάρηεθαλ 

ζξαύζκαηα ηνπ κεζζηαληθνύ ρξόλνπ. 
18

 

 

Η ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ, κηκνχκελε ην δηαιεθηηθφ «άικα ππφ ηνλ αραλή νπξαλφ ηεο 

ηζηνξίαο», ζπγθεξάδεη δχν ζπζηήκαηα ζθέςεο εληειψο δηαθνξεηηθψλ παξαδφζεσλ (ηζηνξηθφο πιηζκφο 

θαη εβξατθφο κεζζηαληζκφο) θαη νδεγείηαη ζε κηα ξεμηθέιεπζε θαη πξνζσπηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηνπ ρξφλνπ. Γξάθνληαο κέζα ζηελ πην ζθνηεηλή ζηηγκή ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ν Μπέλγηακηλ θαηαγγέιιεη 

ην θαζηζκφ επαλαθνξηίδνληαο ην παξφλ κε φιεο ηηο απνζηεξεκέλεο δπλαηφηεηεο θη ειπίδεο, 

θηλεηνπνηψληαο ην ηψξα σο κνλαδηθή επθαηξία, ελζαξξχλεη ηελ εγξήγνξζε, παξσζεί ζε πξάμε θαη 

πξνζθαιεί ηε «ζπλάληεζε» θαζψο «θάζε δεπηεξφιεπην» είλαη «ε κηθξή ζχξα, κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

κπνξνχζε αλά πάζα ζηηγκή λα εηζέιζεη ν Μεζζίαο 
19

».  

Η έιεπζε ηνπ Μεζζία (ε εζραηνινγηθή πίζηε ησλ Δβξαίσλ) ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Θέζεηο ζε 

αληηζηνηρία κε ηελ επαλαζηαηηθή ζηηγκή ησλ θαηαπηεζκέλσλ ηάμεσλ θαη ηελ έιεπζε ηεο αηαμηθήο 

θνηλσλίαο (θαηά ηε καξμηζηηθή δηδαζθαιία) σο άιιεο «παξαδείζηαο θαηάζηαζεο» έμσ απφ ηνλ 

ρξφλν
20

. Γηα ηνλ Μπέλγηακηλ, θαη νη δχν πξνζδνθψκελεο ζηηγκέο, ηφζν ε κεηαθπζηθή ζσηεξία απφ ηα 

δεηλά ηνπ ιανχ ηνπ Ιερσβά, φζν θαη ε πιηθή θαηάξγεζε ησλ δεζκψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ θαηψηεξσλ 

ηάμεσλ, ζεκαίλνπλ –πέξα θαη πάλσ απφ φια- ηελ ειπίδα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ρξφλνπ, ηελ ειπίδα ελφο 

αηψληνπ παξφληνο κέζα ζην νπνίν ιπηξψλεηαη ζχκπαο ν ρξφλνο ηεο αλζξσπφηεηαο.         

Ο ρξφλνο –ζηελ σξνινγηαθή ηνπ εθδνρή- ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν ηεο θπξίαξρεο ηάμεο ησλ 

πξαγκάησλ. Απηή ε ηάμε ζέιεη λα θξαηήζεη ηνλ ρξφλν ηζνκεξή θη αλαιινίσην, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαησλίδεηαη καδί ηνπ ην δπλαζηηθφ ηεο status quo. Ο Μπέλγηακηλ εθηζηά ηελ πξνζνρή καο ζηε 

δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην εκεξνιφγην θαη ζην ξνιφη. Αληηπαξαβάιεη δειαδή έλαλ ρξφλν 

ππνθεηκεληθήο ηζηνξηθήο ζπιινγηθφηεηαο κε έλαλ ρξφλν αληηθεηκεληθήο ζχκβαζεο:  

 

Σα εκεξνιόγηα κεηξνύλ ινηπόλ ην ρξόλν δηαθνξεηηθά από ηα ξνιόγηα. Δίλαη κλεκεία κηαο 

ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο (…) 
21

 

 

ην αδηαθνξνπνίεην θαη αδηάθνξν κέηξεκα ηνπ ρξφλνπ απφ ηα ξνιφγηα απαληά ην 

δηαθνξνπνηεκέλν κέηξεκα ηνπ ρξφλνπ απφ ηα εκεξνιφγηα. Σα ηειεπηαία επέρνπλ ζέζε κλεκείσλ: 

είλαη δειαδή ρξφλνο θνξηηζκέλνο κε ζπλαληήζεηο άιισλ ρξφλσλ θαη γεγνλφησλ, πνπ έξρνληαη λα 

θσηίζνπλ ην παξφλ καο. Σα εκεξνιφγηα είλαη βησκέλε κλήκε.  

Όκσο, ζην κέηξν πνπ ην απνηχπσκα ηεο ζπιινγηθήο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο (εκεξνιφγην) έρεη 

πιένλ ηαπηηζηεί κε ηηο επηηαγέο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο άξρνπζαο ηάμεο, ή, γηα λα ην πνχκε κε 

ιηγφηεξε πνιηηηθή ζηξάηεπζε, ζην κέηξν πνπ ην ηξέρνλ εκεξνιφγην έρεη απνλεθξσζεί θαη κνηάδεη λα 

κεηξά ηνλ ρξφλν κε ηνλ αδηαθνξνπνίεην ηξφπν ηνπ ξνινγηνχ, ρξεηάδεηαη κία θίλεζε επαλαζηαηηθήο 

ξήμεο κε ην ζπλερέο ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν εκεξνιφγην πνπ ζα επαλαθνξηίζεη ηε 

                                                 
18 Παξάξηεκα Α. 
19 Παξάξηεκα Β. 
20 Γηα κηα θξηηηθή ησλ ζενινγηθψλ απνρξψζεσλ ηεο καξμηζηηθήο ζθέςεο, βι. Steiner (George), Ννζηαιγία ηνπ 

Απνιύηνπ, κηθξ. Π. Ιζκπξίδνπ, ΑΓΡΑ 2007  
21 Θέζε 15 
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ζρέζε κε ηελ ηζηνξία, ζα κεηξήζεη αιιηψο ηνλ ρξφλν, ζα ελεξγνπνηήζεη εθ λένπ ην παξφλ.
 22

 Σν 

ηζηνξηθφ παξάδεηγκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν Μπέλγηακηλ είλαη ην λέν εκεξνιφγην πνπ έζεζε ζε ηζρχ 

ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. 

 

Η ζπλείδεζε ηεο έθξεμεο ηνπ ζπλερνύο ηεο ηζηνξίαο είλαη εγγελήο ζηηο επαλαζηαηηθέο 

ηάμεηο ηε ζηηγκή ηεο δξάζεο ηνπο. Η Μεγάιε Δπαλάζηαζε εηζήγαγε έλα λέν εκεξνιόγην. Η 

κέξα, κε ηελ νπνία μεθηλά έλα εκεξνιόγην, απνηειεί κηα ζπκπύθλσζε ηνπ ηζηνξηθνύ 

ρξόλνπ.
23

  

 

Απηή ε εμέγεξζε ελάληηα ζηνλ θαηεζηεκέλν ρξφλν (εκεξνινγηαθφ ή σξνινγηαθφ), πνπ 

βηψλεηαη ζε ζηηγκέο εμαηξεηηθνχ παξφληνο θαη ζεκαίλεη ηελ ξήμε κε κία δπλαζηηθή θαη ηζνπεδσηηθή 

έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, βξίζθεη έλα γιαθπξφ παξάδεηγκα ζε έλα ζπκβάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ινπιηαλήο 

Δπαλάζηαζεο. 

  

Καζώο έθηαλε ην βξάδπ ηεο πξώηεο κέξαο ηνπ αγώλα, ζπλέβε ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 

Παξηζηνύ θαη αλεμάξηεηα ν έλαο από ηνλ άιινλ λα ππξνβνιήζνπλ θάπνηνη ηαπηόρξνλα ηα 

δεκόζηα ξνιόγηα. 
24

  

 

 

Μέρξη εδψ επηρεηξήζακε λα πεξηγξάςνπκε ζε αδξέο γξακκέο ηελ θηινζνθηθν-πνιηηηθή αληίιεςε ηνπ 

Μπέλγηακηλ γηα ηνλ ρξφλν, ηελ θαίξηα ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζην παξφλ, ηελ δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεη αλάκεζα ζε παξφλ θαη παξειζφλ. Θα πξνζπαζήζνπκε ηψξα λα δνχκε πξνζεθηηθφηεξα κε 

πνην ηξφπν επηρεηξείηαη ε δηεχξπλζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη πψο αθξηβψο επελεξγεί ην παξειζφλ 

ζην παξφλ.  

Η θαηεζηεκέλε ηζηνξηθή αθήγεζε ηνπ παξειζφληνο δίλεη έκθαζε ζηελ αιιεινδηαδνρή 

κεγάισλ γεγνλφησλ, έλδνμσλ ζηηγκψλ, θιπ. ην πιαίζην απηφ ε ίδηα ε ηζηνξία γίλεηαη αληηιεπηή σο 

κηα «κεγάιε αθήγεζε». Ο Μπέλγηακηλ, αληηζέησο, ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ην ηζηνξηθά 

πεξηζσξηαθφ γεγνλφο, ην αζήκαλην ή αζπλερέο, απνδίδνληαο ζην «κηθξφ» ίζε ζεκαζία κε απηή πνπ 

παξαδνζηαθά επηθπιάζζεηαη κφλν γηα ην «κεγάιν»:  

 

Ο ρξνληθνγξάθνο πνπ αθεγείηαη ηα γεγνλόηα ρσξίο λα δηαθξίλεη ηα κηθξά από ηα κεγάια, 

ππεξεηεί ηελ αιήζεηα όηη ηίπνηα από όζα έρνπλ ζπκβεί δελ πάεη ρακέλν γηα ηελ ηζηνξία. 
25

   

 

                                                 
22 Κάζε άλζξσπνο νξίδεη ην ρξφλν ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ κέζσ ελφο πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ, φπνπ 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ή επνρέο ζεκαδεχνληαη απφ ππνθεηκεληθήο ζεκαζίαο επεηείνπο, ζηηγκαηίδνληαη απφ 

πξνζσπηθέο απψιεηεο, ή ενξηάδνπλ ηδηφηππεο ενξηέο. Απηφ ην άηππν εκεξνιφγην αιινχ ζπγθιίλεη θη αιινχ 

απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ην ελ ηζρχ εκεξνιφγην. Αθφκα, ηέηνηνπ είδνπο εκεξνινγηαθέο απνθιίζεηο, ζε ζρέζε κε 

ηελ λφξκα, ζπλαληνχκε ζπρλά ζην κέηξεκα ηνπ ρξφλνπ απφ κηθξέο ζπιινγηθφηεηεο (νκάδεο, αηξέζεηο, ζρήκαηα) 

φπνπ αθξηβψο ε ηδηαίηεξε θφξηηζε πνπ απνδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο απνηειεί θαη έλα κέζν 

ζχζθημεο ηεο νκάδαο θαη ελδπλάκσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, θαη είλαη, ζπλεπψο, κηα ιεηηνπξγία αλαγθαία θαη 

ζπρλά ζπζηαηηθή ηεο χπαξμήο ηεο.   
23 Θέζε 15 
24 Θέζε 15. 
25 Θέζε 3. 
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Μηα ηέηνηα αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία είλαη πνιχ πην θηιηθή, πην παξεγνξεηηθή θαη αηζηφδνμε, 

πην θνληά –επί ηεο νπζίαο- ζηελ αλζξψπηλε θιίκαθα. 
26

 Η ειπίδα πνπ γελλά απηή ε δηεχξπλζε, είλαη 

ζεκαληηθή σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ιχηξσζεο ζηηγκψλ θαη γεγνλφησλ πνπ πέξαζαλ αδηθαίσηα, 

θαηαθέξλνληαο έλα επηδεξκηθφ κνλάρα ίρλνο (θαη θάπνηε νχηε θαλ απηφ) πάλσ ζηνλ ζθιεξπκέλν 

θνξκφ ηεο θαηεζηεκέλεο ηζηνξίαο. Μφλν κέζα απφ απηή ηε δηεπξπκέλε καηηά είκαζηε ζε ζέζε λα 

ζπιιάβνπκε ηνπο «κπζηηθνχο ελδείθηεο» ηνπ παξειζφληνο:  

 

Σν παξειζόλ εκπεξηέρεη έλαλ κπζηηθό ελδείθηε, κέζσ ηνπ νπνίνπ παξαπέκπεηαη ζηε 

ιύηξσζε. 
27

  

 

Σα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο κνηάδνπλ κε παγσκέλεο κλήκεο, απνθνκκέλεο απφ ην παξφλ. 

Μέζα ηνπο φκσο θέξνπλ κπζηηθνχο ελδείθηεο πξνζαλαηνιηζκέλνπο πάλσ καο. Αλ ζπιιάβνπκε απηνχο 

ηνπο ελδείθηεο ηφηε νη κλήκεο «μεπαγψλνπλ», ππνζηαζηνπνηνχληαη μαλά ζην εδψ θαη ην ηψξα. 

Έξρνληαη ζε καο κπζηηθέο ελδείμεηο απφ θνκκάηηα ηνπ παξειζφληνο πνπ έκεηλαλ αδηθαίσηα. 

Πεξαζκέλεο γεληέο δεηνχλ απφ καο λα ζπλερίζνπκε ηε δηθή ηνπο θηκσκέλε ηζηνξία. Σν παξειζφλ δεηά 

«ζπλάληεζε» κε ην παξφλ, δηφηη «πθίζηαηαη κηα κπζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πεξαζκέλσλ γελεψλ 

θαη ηεο δηθήο καο 
28

». Κη αλ είλαη έηζη, ηφηε ην παξειζφλ έρεη ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηνπ ζην παξφλ.   

 

Σόηε, καο αλέκελαλ ζηε γε. Σόηε, καο ζπλνδεύεη, όπσο θάζε γεληά πξηλ από καο, κηα 

αζζελήο κεζζηαληθή δύλακε ηελ νπνία αμηώλεη ην παξειζόλ. 
29

    

  

Η ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ην πλεχκα ιαηξείαο ηνπ 

κέιινληνο πνπ θπξηαξρεί ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. ηηο κέξεο καο, έρνπκε ζπλεζίζεη λα 

πξνζαλαηνιίδνπκε ηε βνχιεζε θαη ηε δξάζε καο πξνο έλα αελάσο κεηαηηζέκελν κέιινλ, έρνπκε 

θαηαζηήζεη ηε λεφηεηα ππέξηαηε αμία θη έρνπκε κεηαβάιεη ηα παηδηά ζε απηφ ζχκβνιν απηνχ ηνπ 

κέιινληνο ζην νπνίν πνληάξνπκε ηελ χπαξμή καο. Αληίζεηα κε απηά, ν Μπέλγηακηλ απνθαιχπηεη ηελ 

απαηειή θελφηεηα ηεο κειινληνινγίαο ησλ αζηηθψλ δεκνθξαηηψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αθχξσζε ηνπ παξφληνο (ην παξφλ γίλεηαη κία απιή κεηάβαζε ζην κέιινλ) θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

παξειζφληνο. Δλεξγνπνηεί εθ λένπ ην παξειζφλ, ην νπνίν παχεη λα είλαη θάηη ζηαηηθφ θαη ηεηειεζκέλν, 

θαη απνζηξέθεη ηε δξάζε καο απφ ηνλ άδεην νξίδνληα ηνπ κέιινληνο, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ πξνο 

ην γεκάην „ηψξα‟ παξειζφλ. Η δξάζε καο πιένλ νδεγείηαη απφ ηα κπζηηθά ζεκάδηα ηνπ παξειζφληνο 

πνπ αλαβνζβήλνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα καο, ζαλ ζήκαηα θηλδχλνπ πνπ δεηνχλ απνθαηάζηαζε, 

δηθαίσζε, ιχηξσζε ζην εδψ θαη ην ηψξα. Δλ ηέιεη, δελ θαινχκαζηε λα αλαιάβνπκε δξάζε ζην φλνκα 

ησλ παηδηψλ καο, αιιά ζην φλνκα ησλ παππνχδσλ καο. Οη πξάμεηο καο, ζηελ πιένλ ζηξαηεπκέλε 

                                                 
26 Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ αλνίγεη ην κέρξη ηψξα θιεηζηφ θαη εληθφ ηνπίν ηεο ηζηνξίαο 

ζε έλαλ πνιχρξσκν πιεζπληηθφ παξάιιεισλ –κεηνλνηηθψλ, πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, „κηθξψλ‟, θ.ιπ.- ηζηνξηψλ. 

Απηέο νη παξάιιειεο ηζηνξίεο άιινηε είλαη αιιεινδηαπιεθφκελεο κε ηελ θπξίαξρε ηζηνξία θη άιινηε –ζπρλφηεξα, 

θαη πην θνληά ζην ζηξαηεπκέλν πλεχκα ηνπ Μπέλγηακηλ- αληηκαρφκελεο.   
27 Θέζε 2. 
28 Θέζε 2. 
29 Θέζε 2. 
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κπελγηακηληθή εθδνρή ηνπο, πξέπεη λα «ηξέθνληαη απφ ηελ εηθφλα ησλ ππνδνπισκέλσλ πξνγφλσλ θαη 

φρη απφ ην ηληεάι ησλ απειεπζεξσκέλσλ εγγνληψλ». 
30

  

 Ο Μπέλγηακηλ νπιίδεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζην παξφλ κε κία αζζελή κεζζηαληθή 

δχλακε. Σν παξφλ έρεη εγγελψο ηε δπλαηφηεηα λα ιπηξψζεη ην παξειζφλ, δειαδή λα πιεξψζεη, λα 

πξαγκαηψζεη ην παξειζφλ (φπσο ε έιεπζε ηνπ Μεζζία ζα ζψζεη ηνλ ιαφ ησλ Δβξαίσλ, θαη ζα 

πιεξψζεη ηηο Γξαθέο). Σν παξφλ, ππφ απηή ηελ έλλνηα, εκπεξηέρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ν Μεζζίαο. 

Μία ηέηνηα, βαζηά αηζηφδνμε αιιά θαη βαξχλνπζαο δέζκεπζεο, νπηηθή ηνπ παξφληνο είλαη εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηε κε ηελ αθίλδπλε θαη αλέμνδε παξάθακςε ηνπ παξφληνο ζηελ ηξέρνπζα δπηηθή 

θνζκναληίιεςε. Ο Μπέλγηακηλ ζέηεη ην παξφλ πξν ησλ επζπλψλ ηνπ. Γεκηνπξγεί κία «έθηαθηε 

θαηάζηαζε»
31

 φπνπ ζε θάζε παξνληηθή ζηηγκή δηαθπβεχεηαη νιφθιεξν ην παξειζφλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο.  

 

Σν ηώξα, πνπ σο κνληέιν ηνπ κεζζηαληθνύ ρξόλνπ πεξηιακβάλεη ζε κηα ηξνκεξή ζύληκεζε 

ηελ ηζηνξία νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο, ζπκπίπηεη επαθξηβώο κε ηελ πξνβνιή ηεο 

ηζηνξίαο ηεο αλζξσπόηεηαο ζην ζύκπαλ. 
32

   

 

Η ζρέζε καο κε ην παξειζφλ απνθηά, ζηε ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ, κηα νηνλεί ελνξαηηθή, 

πνηεηηθή ρξνηά. Η ηζηνξηθή κλήκε κπνξεί λα θαλεξσζεί κπξνζηά καο κφλν κε ηε κνξθή κηαο εηθφλαο, 

ελφο νηνλεί νξάκαηνο, ηθαλνχ λα θαζνξίζεη ηελ πξάμε καο ζην παξφλ.
33

 Η θχζε ηεο εηθόλαο απηήο 

είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί επαθξηβψο. Πξφθεηηαη γηα κία εηθφλα θνξεζκέλε απφ εληάζεηο, γηα κία 

«δηαιεθηηθή εηθφλα».  

 

Η πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ παξειζόληνο πεξλάεη θεπγαιέα. Μόλν σο εηθόλα κπνξεί λα 

ζπιιεθζεί ην παξειζόλ, αζηξάθηνληαο γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά ηε ζηηγκή ηεο 

αλαγλώξηζήο ηεο.
34

   

 

Δδψ, δελ δίλεηαη ζεκαζία ζε αδηάζεηζηα ληνθνπκέληα ηνπ παξειζφληνο, ζε αξρεία θαη 

παιαηφηεξεο ηζηνξηθέο θαηαγξαθέο ή παξαδφζεηο ∙ ην παξειζφλ εκθαλίδεηαη κπξνζηά καο σο εηθφλα –

αζπαίξνπζα θαη πεξαζηηθή- κε ηξφπν πνπ πξνζνκνηάδεη ζε ηεξνθάλεηα ή ζην πνηεηηθφ άγγηγκα ηεο 

κνχζαο. Η ζπλάληεζε ηνπ παξφληνο κε ηελ εηθφλα απηή έρεη θάηη απφ ηελ απνθαιππηηθή 

ζνπξεαιηζηηθή “ζπλάληεζε κηαο ξαπηνκεραλήο κε κηα νκπξέια πάλσ ζε έλα ηξαπέδη αλαηνκίαο”. Η 

ξαπηνκεραλή θαη ε νκπξέια ήηαλ δχν θαζεκεξηλά, απνθνκκέλα ην έλα απφ ην άιιν, αληηθείκελα. Η 

εμαηξεηηθή ηνπο ζπλάληεζε, πάλσ ζην αλαηνκηθφ ηξαπέδη, αηθληδηαζηηθά απνζπά ηα αληηθείκελα απφ 

                                                 
30 Θέζε 12. 
31 Η παξάδνζε ησλ θαηαπηεζκέλσλ κάο καζαίλεη όηη ε ‘έθηαθηε θαηάζηαζε’, ζηελ νπνία δνύκε, είλαη ηειηθά ν 

θαλόλαο. (…) απνζηνιή καο ζα γίλεη λα εηζαγάγνπκε κηα πξαγκαηηθή έθηαθηε θαηάζηαζε θαη έηζη ζα εληζρπζεί ε 

ζέζε καο ζηνλ αγώλα θαηά ηνπ θαζηζκνύ. [Θέζε 8] Γηα κηα δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ φξνπ „έθηαθηε θαηάζηαζε‟ πνπ 

ν Μπέλγηακηλ δαλείδεηαη απφ ηνλ θαζίζηα ζηνραζηή Carl Schmitt θαη ην έξγν ηνπ Πνιηηηθή ζενινγία (1922), βι. 

Agamben (Giorgio) Καηάζηαζε εμαίξεζεο. Όηαλ ε ‘έθηαθηε αλάγθε’ κεηαηξέπεη ηελ εμαίξεζε ζε θαλόλα, κηθξ. Μ. 

Οηθνλνκίδνπ, ΠΑΣΑΚΗ 2007. 
32 Θέζε 18. 
33 (…) ε ηζηνξηθή κλήκε επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε ζπιινγηθή πνιηηηθή βνύιεζε γηα αιιαγή. Γηα ηελ αθξίβεηα, είλαη 

ε κόλε ηεο ηξνθή. Buck-Morss, φ.π., Πξφινγνο.  
34 Θέζε 5. 
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ηα ζπλήζε ζπκθξαδφκελά ηνπο, αιιάδνληαο θαη δπλακηηίδνληαο ην λφεκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

δεκηνπξγψληαο κηα ππεξ-πξαγκαηηθφηεηα. Με ηξφπν αλάινγν ιεηηνπξγεί ε κπελγηακηληθή εηθφλα ηνπ 

παξειζφληνο. Μία παξειζνχζα ζηηγκή κπνξεί λα αθηηλνβνιήζεη κία «εηθφλα» θαη απηή ε «εηθφλα» 

κπνξεί λα ζπιιεθζεί απφ ηελ παξνληηθή ζηηγκή κφλν φηαλ νη δπν ζηηγκέο ζπλαληεζνχλ, μαθληθά θη 

απξνζδφθεηα, πάλσ ζην αλαηνκηθφ ηξαπέδη ελφο θηλδχλνπ, δειαδή κηαο αθξαίαο ζηξάηεπζεο. Γηφηη, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάκςεη ε εηθφλα ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ, απηφ ην ηειεπηαίν πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζε θηλεηνπνίεζε, ζε εγξήγνξζε, ζε θαηάζηαζε θηλδχλνπ.  

 

Σν λα δηαηππώζεηο ην παξειζόλ σο ηζηνξία δελ ζεκαίλεη λα αληηιεθζείο ‘απηό πνπ 

πξαγκαηηθά ζπλέβε’. εκαίλεη λα γίλεηο θύξηνο κηαο αλάκλεζεο, θαηά ηε ζηηγκή ελόο 

θηλδύλνπ.
35

   

 

Η εηθφλα ηνπ παξειζφληνο δελ ηαπηίδεηαη κε ην παξειζφλ, δελ ζεκαίλεη ηελ αληηθεηκεληθή 

„αιήζεηα‟ ηνπ παξειζφληνο. Κάηη ηέηνην κνηάδεη λα κελ είλαη πνηέ εθηθηφ, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη, λα 

κελ ελδηαθέξεη. Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε ππνθεηκεληθή ζπλάληεζε, ε ζπζηξάηεπζε κηαο κλήκεο. 

Η ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ δεκηνπξγεί ην ππφβαζξν γηα κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο: 

αξλνχκελε ηελ αθαδεκατθή, ζηείξα ελαζρφιεζε κε ην παξειζφλ, καο νδεγεί ζε κία παζηαζκέλε, 

ππνθεηκεληθή (απαηειά κεηακνληέξλα) „ρξήζε‟ ηνπ παξειζφληνο απφ ην παξφλ. Απηφ, σζηφζν, πνπ 

απνκαθξχλεη ηε ζθέςε ηνπ Μπέλγηακηλ απφ ηηο κεηακνληέξλεο ρξεζηκνζεξίεο ή ππεξ-ζρεηηθνπνηήζεηο 

ηνπ λνήκαηνο, είλαη αθξηβψο ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, ε έλλνηα ηεο ζηξάηεπζεο πνπ επέρεη, εδψ, ελ 

ηέιεη, ζέζε αιεζείαο.     

  Μφλν έλα ελεξγνπνηεκέλν, ζηξαηεπκέλν παξφλ είλαη ηθαλφ λα εθηειέζεη ην δηαιεθηηθφ άικα 

πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπλάληεζε κε ηελ εηθφλα ηνπ παξειζφληνο. Μηα 

παξαηήξεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο ζηξάηεπζεο ζα ήηαλ εδψ ρξήζηκε: Δθθηλψληαο απφ ηα ζηελά φξηα ηεο 

καξμηζηηθήο πνιηηηθήο νπηηθήο πνπ πξνυπνζέηεη ην θείκελν ηνπ Μπέλγηακηλ, εχθνια –κέζσ ηεο 

ρξήζεο κηαο νξνινγίαο κε ζενινγηθφ θαη κεηαθπζηθφ πεξηερφκελν- νδεγείηαη θαλείο ζε έλαλ επξχηεξα 

ππαξμηαθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξάηεπζεο. ηξαηεπκέλν παξφλ είλαη, ινηπφλ, εθείλν θαηά ην νπνίν 

νιφθιεξε ε χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ εκπιέθεηαη ζην εδψ θαη ην ηψξα, δεζκεχεηαη ζε απηφ. Η χπαξμε 

επελδχεη ηνλ εαπηφ ηεο ζην παξφλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαθηλδπλεχεη. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην παξφλ 

βηψλεηαη κε ηελ ελάξγεηα θαη ηελ εγξήγνξζε κηαο „έθηαθηεο θαηάζηαζεο‟, ελφο θηλδχλνπ.
36

  

 

Ο ηζηνξηθόο πιηζκόο ζηνρεύεη λα ζπιιάβεη κηα εηθόλα ηνπ παξειζόληνο, όπσο απηή 

ιακβάλεη ρώξα μαθληθά ελώπηνλ ηνπ ηζηνξηθνύ ππνθεηκέλνπ ηε ζηηγκή ηνπ θηλδύλνπ.
37

  

                                                 
35 Θέζε 6. 
36 Ο θίλδπλνο –ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μπέλγηακηλ- ήηαλ ε αθκή θη εμάπισζε ηεο θαζηζηηθήο ηδενινγίαο θαη 

πξαθηηθήο ζε νιφθιεξε ζρεδφλ ηε δπηηθή Δπξψπε. Σέηνηεο αθξαίεο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ 

ηζρπξφηεξα ην παξφλ απ‟ φηη ε –θαηλνκεληθά- εθεζπραζκέλε ζπλζήθε ηεο αζηηθήο, δεκνθξαηηθήο εηξήλεο. Απηέο 

νη „πνιεκηθέο‟ θαηαζηάζεηο είλαη ηθαλέο λα θαηαζηήζνπλ ην παξφλ πξφζθνξν γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ δηαιεθηηθνχ 

άικαηνο πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ δίλνληαο κηα λέα επθαηξία ζην επαλαζηαηεκέλν παξφλ. 

Αλάινγε δπλαηφηεηα –ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ- ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη μαλνίγεηαη κπξνζηά 

καο κε ηελ παγθφζκηα θξίζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ βηψλνπκε ζηηο κέξεο καο. Οχησο ή άιισο, ν εθεζπραζκφο δελ 

είλαη πνηέ επηζπκεηφο, ην παξφλ –αθφκα θαη ζε πεξίνδν θαηλνκεληθήο εηξήλεο ή επεκεξίαο- πξέπεη λα βηψλεηαη, 

απφ κηα ζηξαηεπκέλε ζπλείδεζε, σο δηαθχβεπκα, σο ελ θηλδύλῳ παξφλ.       
37 Θέζε 6. 
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Τπφ ην ζήκα ηνπ θηλδχλνπ δελ ηίζεηαη κφλν ην ελεξγνπνηεκέλν παξφλ αιιά θαη ε ίδηα ε εηθφλα 

ηνπ παξειζφληνο. Δλ ηέιεη απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη είλαη ε ζπλάληεζε, ε αλαγλψξηζε ησλ δχν ζηηγκψλ. 

Απηή ε ακθίπιεπξε αλαγλψξηζε ζπληζηά, ελ ηέιεη, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιπηξσηηθή 

χπαξμε ηφζν ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ παξφληνο.    

 

Γηόηη πξόθεηηαη γηα κηα αλεπαλάιεπηε εηθόλα ηνπ παξειζόληνο, ε νπνία θηλδπλεύεη λα 

εμαθαληζηεί κε θάζε παξόλ πνπ δελ αλαγλώξηζε ηνλ εαπηό ηνπ σο ελλννύκελν εληόο ηεο. 
38

 

 

 Ο Μπέλγηακηλ νδεγείηαη ζε κηα, θαη‟ αξρήλ πνιηηηθή θαη θαηά δεχηεξνλ θηινζνθηθή, 

«ππαξμηαθή» αλαβάζκηζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο, θαζψο ηελ θαζηζηά έλαλ δσηηθήο ζεκαζίαο φξν γηα 

ην επαλαζηαηεκέλν παξφλ. ηε ζέζε 12 πξνηάζζεη κηα θξάζε ηνπ Νίηζε πνπ απερεί κηα άιιε 

αληίιεςε πεξί ηζηνξίαο: 

 

Υξεηαδόκαζηε ηελ Ιζηνξία, αιιά όρη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ν θαινκαζεκέλνο 

αξγόζρνινο κέζα ζηνλ θήπν ηεο γλώζεο.
39

   

 

 Υξεηαδφκαζηε ηελ ηζηνξία σο νπζηψδε πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαμηθήο θαη ππνζηαζηαθήο καο 

ζπλείδεζεο, σο βαζηθή πεγή ηεο δχλακήο καο γηα επαλαζηαηηθή δξάζε. ε απηφ ην πιαίζην, ν 

Μπέλγηακηλ θαηεγνξεί ηελ Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο γηα εγθαηάιεηςε θαη πξνδνζία ησλ δεζκψλ κε 

ην παξειζφλ θαη γηα ζηξνθή πξνο ην κέιινλ. Η ζνζηαιδεκνθξαηία «αξθέζηεθε λα πξνζδψζεη ζηελ 

εξγαηηθή ηάμε ην ξφιν ηνπ ιπηξσηή ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ
40

». Απηή ε αθειήο πίζηε ζ‟ έλαλ 

κειινληηθφ (θαη ρξνληθά αφξηζην) ζξίακβν απνδεηθλχεηαη θαηαζηξνθηθή γηα ην παξφλ. Γηφηη κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην κέιινλ, ε ζνζηαιδεκνθξαηία έθνςε απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε «ηε θιέβα ηεο 

κεγαιχηεξήο ηεο δχλακεο», απνζηεξψληαο ηελ απφ ηε «ζέιεζε» θαη ην «κίζνο», κε ηα νπνία ηελ 

έηξεθε ε «εηθφλα ησλ ππνδνπισκέλσλ πξνγφλσλ»
41

.   

 

Φηάλνπκε ηψξα ζε έλα θξίζηκν ζηαπξνδξφκη ηεο κπελγηακηληθήο αληίιεςεο πεξί ηζηνξίαο, πνπ 

δηαζαθίδεη πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο «εηθφλαο ηνπ παξειζφληνο». Αλαθέξακε φηη ν 

ρξφλνο γηα ηνλ Μπέλγηακηλ δελ είλαη νκνηνγελήο θαη άδεηνο∙  νη ζηηγκέο, ηα γεγνλφηα, ηα δεδνκέλα δελ 

ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά, παξαζεηηθά, θαη άξα δελ γεκίδνπλ απιά ην άδεην δνρείν ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

ρξφλνπ. Αληίζεηα, γηα ηνλ Μπέλγηακηλ, ν ρξφλνο βηψλεηαη, θαη έρεη βησζεί, ππνθεηκεληθά, είλαη 

αληζνκεξήο θαη αζπλερήο, αιινχ ππθλψλεη θη αιινχ αξαηψλεη, επηηξέπνληαο ζηηγκέο αθηλεζίαο. Ο 

ρξφλνο, ινηπφλ, κπνξεί λα αθηλεηνπνηεζεί. Η αθηλεηνπνηεκέλε ζηηγκή θαλεξψλεηαη ζηε ζπλείδεζε σο 

κνλάδα
42

 πνπ πεξηέρεη ην φινλ.  

                                                 
38 Θέζε 5. 
39 Nietzsche (Friedrich) Πεξί νθέινπο θαη βιάβεο ηεο ηζηνξίαο γηα ηε δσή, παξαηίζεηαη ζην Benjamin (Walter) 

Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, Θέζε 8. 
40 Θέζε 12. 
41 Θέζε 12.   
42 Ο όξνο κνλάδα εδώ παξαπέκπεη ζηνλ Λάηκπληηο. Γηα ηνλ ηειεπηαίν, νη «κνλάδεο» απνηεινύλ ηα έζραηα ζπζηαηηθά 

ηνπ ζύκπαληνο, θαζέλα από ηα νπνία, ρσξίο λα έρεη δηθή ηνπ δνκή ή δπλαηόηεηα θαηάηκεζεο, έρεη κνιαηαύηα ηελ 
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ην ζπιινγίδεζζαη δελ αλήθεη κόλν ε θίλεζε ησλ ζθέςεσλ, αιιά θαη ε αθηλεηνπνίεζή 

ηνπο. Δθεί όπνπ ε ζθέςε μαθληθά παύεη εληόο κηαο θνξεζκέλεο από εληάζεηο ζπλαζηξίαο, 

εθεί ηεο εγγξάθεη έλα ζνθ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ζθέςε απνθξπζηαιιώλεηαη σο κνλάδα.
43

  

 

Μφλν σο απνθνκκέλε, απηνχζηα κνλάδα ην παξειζφλ κπνξεί λα ζπλαληεζεί κε ην παξφλ. Απηή 

ε κνλάδα αθηλεηνπνηεκέλνπ παξειζφληνο είλαη ε «εηθφλα» πνπ ιάκπεη κέζα ζην παξφλ. Η εηθφλα 

απηή είλαη ζαλ κηα δσληαλεκέλε θαη πιήξεο κλήκε πνπ εκθαλίδεηαη κπξνζηά καο σο κία θαη 

ζπκπαγήο, θη σζηφζν, πεξηέρεη κέζα ηεο φιεο ηηο δηαιεθηηθέο εληάζεηο θαη ηα „επί κέξνπο‟ ηνπ 

παξειζφληνο. Μφλν σο κνλάδα ε εηθφλα ηνπ παξειζφληνο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ζην παξφλ κία 

δηαιεθηηθή ζηηγκή ηθαλή λα πξνβεί ζε γεληθή αθηλεηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ.   

 

Ο ηζηνξηθόο πιηζηήο πξνζεγγίδεη έλα ηζηνξηθό αληηθείκελν κόλν όηαλ απηό ηνπ 

παξνπζηάδεηαη σο κνλάδα. ε απηήλ ηε δνκή αλαγλσξίδεη ην ζεκάδη κηαο κεζζηαληθήο 

θαηάπαπζεο ηνπ γίγλεζζαη, ή αιιηώο κηαο επαλαζηαηηθήο επθαηξίαο ζην αγώλα γηα ην 

θαηαπηεζκέλν παξειζόλ.
44

      

 

 Γηα ηνλ Μπέλγηακηλ φηαλ κηα παξειζνχζα ρξνληθή ζηηγκή αθηλεηνπνηείηαη –κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ελφο ζνθ- ζε κνλάδα, ηφηε ζε απηήλ ηε κνλάδα εκπεξηέρεηαη ην φινλ, θαηά ηξφπν αλάινγν 

κε ηνλ νξηζκφ ηεο «κνλάδαο» ζηελ χζηεξε θηινζνθία ηνπ Λάηκπληηο
45

, ή κε ηελ πεξηγξαθή πνπ δίλεη  

ε ζχγρξνλε επηζηήκε ζηελ έλλνηα ηνπ «θξάθηαι»
46

.  Ο ηζηνξηθφο πιηζηήο ζηνλ Μπέλγηακηλ 

πξνζεγγίδεη ην παξειζφλ «γηα λα απνζπάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή απφ ηελ νκνηνγελή πνξεία ηεο 

ηζηνξίαο
47

». Σν ηζηνξηθφ αληηθείκελν πνπ απνζπάηαη, «εθφζνλ ζπληζηά κνλάδα, νζνδήπνηε „κηθξφ‟ ή 

„κεγάιν‟, θέξεη ή πεξηθιείεη νιφθιεξε ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία»
48

.  

 

Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν [ν ηζηνξηθφο πιηζηήο] απνζπά κηα ζπγθεθξηκέλε δσή από ηελ 

επνρή, έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν από ην έξγν δσήο. Σν θέξδνο απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη ην 

                                                                                                                                           
ηθαλόηεηα λα αλαπαξηζηά ζην εζσηεξηθό ηνπ όιεο ηηο άιιεο κνλάδεο θαη όιεο ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ εθείλεο κπνξεί 

λα θέξνπλ. Μπαιηάο (Αξ.) – Αζαλαζάθεο (Μ.), φ.π. 
43 Θέζε 17. 
44 Θέζε 17. 
45 Βι. Leibnitz, Η Μνλαδνινγία, κηθξ. . Λαδαξίδεο, ΔΚΚΡΔΜΔ 2006. 
46 Παξαζέησ ηνλ νξηζκφ ηνπ θξάθηαι απφ ηελ ειεθηξνληθή ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ wikipedia: Με ηνλ δηεζλή όξν 

θξάθηαι (fractal, ειι. κνξθόθιαζκα ή κνξθνθιαζκαηηθό ζύλνιν) ζηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή, αιιά θαη ζε πνιιέο 

επηζηήκεο, νλνκάδεηαη έλα γεσκεηξηθό ζρήκα πνπ επαλαιακβάλεηαη απηνύζην ζε άπεηξν βαζκό κεγέζπλζεο, θη έηζη 

ζπρλά αλαθέξεηαη ζαλ "απείξσο πεξίπινθν". Σν θξάθηαι παξνπζηάδεηαη σο "καγηθή εηθόλα" πνπ όζεο θνξέο θαη λα 

κεγεζπλζεί νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ζα ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη έλα εμίζνπ πεξίπινθν ζρέδην κε κεξηθή ή νιηθή 

επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ. Υαξαθηεξηζηηθό επνκέλσο ησλ θξάθηαι είλαη ε ιεγόκελε απην-νκνηόηεηα (self-similarity) 

ζε θάπνηεο δνκέο ηνπο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα κεγέζπλζεο.  

Η πεξηγξαθή ηνπ θξάθηαι σο «καγηθήο εηθφλαο» φπνπ ην επί κέξνπο πεξηέρεη θη αλαπαξάγεη πηζηά ηε δνκή ηνπ 

ζπλφινπ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ αληηπαξαβαιιφκελε κε ηελ κπελγηακηληθή «εηθφλα ηνπ 

παξειζφληνο».   
47 Θέζε 17. 
48 Μπαιηάο (Αξ.) – Αζαλαζάθεο (Μ.), φ.π. 
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γεγνλόο όηη δηαηεξνύληαη θαη δηαθπιάζζνληαη ζην έξγν ην έξγν δσήο, ζην έξγν δσήο ε 

επνρή θαη ζηελ επνρή νιόθιεξε ε ηζηνξηθή ηξνρηά.
49

   

 

Γηα ηνλ Μπέλγηακηλ ε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο δηέπεηαη απφ «κία θαηαζθεπαζηηθή αξρή
50

». 

Σνχην, ζεκαίλεη, πσο ε ηζηνξία δελ είλαη εληαία θαη αδηαίξεηε αιιά, αληίζεηα, απνηειείηαη απφ 

ςεθίδεο, θνκκάηηα πιήξε λνήκαηνο, ηα νπνία εθηηλάζζνληαη ζην παξφλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κία 

δσληαλή θαηαζθεπή
51

, ηεο νπνίαο νη ηζηνξηθέο δηαζηξσκαηψζεηο εγγπψληαη ηε καρεηηθφηεηα.  

 

 

 

Μέπορ Δεύηεπο: Η ππάξη 

 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2009 παξνπζηάζηεθε ζηελ Αζήλα ε ζεαηξηθή πεξθφξκαλο ηεο νκάδαο Nova 

Melancholia κε ηίηιν Walter Benjamin: Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο.
52

 Θα απνπεηξαζψ λα 

πεξηγξάςσ, εδψ, πψο νξηζκέλα ζεκεία ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ Θέζεσλ αληηκεησπίζηεθαλ απφ κία 

ζθεληθή πεξθφξκαλο. Θα αλαθεξζψ κε ζπληνκία θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

παξάζηαζεο (θαηά ρξνληθή ζεηξά: δξακαηνπξγία, πξφβεο, παξάζηαζε) εληνπίδνληαο ζεκεία επαθήο κε 

ηνλ ζηνραζκφ ηνπ Μπέλγηακηλ.  

  

Σνλ δξακαηνπξγηθφ ππξήλα ηεο παξάζηαζεο απνηέιεζε ην δίπνιν «ζεσξία / πξάμε»: έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζηνραζκνχ λα γίλεη ή λα πξνθαιέζεη δξάζε. πρλά, ν 

δηαλννχκελνο παξακέλεη απνθνκκέλνο απφ ηελ δξάζε ή, θνηλψο, ηνλ μεπεξλάλε ηα γεγνλφηα. Θεσξψ 

φηη ν Μπέλγηακηλ, σο ζηξαηεπκέλνο δηαλνεηήο, κεηέρεη έληνλα ζ‟ απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη φηη, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο Θέζεηο, ε δχλακε θαη ν αληίθηππνο ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ είλαη ηφζν έληνλα, πνπ 

αγγίδνπλ ηελ «πξαγκαηηθφηεηα» ηεο πξάμεο
53

.  

 Κχξηα κέξηκλα ηεο δξακαηνπξγίαο ήηαλ λα πξνηαζεί έλα παξάδεηγκα (λα θαηαδεηρζεί έλαο 

ηξφπνο) κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ζηξαηεπκέλνο ζηνραζκφο ηνπ Μπέλγηακηλ κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ην εδψ 

θαη ην ηψξα ηεο δηθήο καο ζηηγκήο. Πψο, δειαδή, ην θείκελν ησλ Θέζεσλ ζα εκθαληζηεί κπξνζηά καο 

ζαλ «εηθφλα ηνπ παξειζφληνο», ζαλ «κπζηηθφο ελδείθηεο» πνπ αλαβνζβήλεη ηε ζηηγκή ελφο 

παξνληηθνχ θηλδχλνπ. Αλ απηφ επηηπγράλνληαλ, ηφηε ν πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηε ζρέζε ζεσξίαο / 

πξάμεο ζα γηλφηαλ άκεζα αληηιεπηφο.   

 Θα δνχκε πψο –σο έλαλ νξηζκέλν βαζκφ- απηφο ν βαζηθφο άμνλαο ηεο δξακαηνπξγίαο 

πινπνηήζεθε ζην απνηέιεζκα ηεο παξάζηαζεο.  

                                                 
49 Θέζε 17. 
50 Θέζε 17. 
51 ην πξφηππν ελφο collage ηνπ ληαληατζκνχ ή ελφο assemblage, ηδενινγηθά φκσο πξνζαλαηνιηζκέλνπ. 
52 Η πεξθφξκαλο παξνπζηάζηεθε ζην ρψξν ηνπ BIOS ζηελ νδφ Πεηξαηψο 84. Η κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ήηαλ ηεο 

Ν. ηνπδνπιή, ε ζθελνζεζία ηνπ Β. Ννχια, θαη ζπκκεηείραλ νη πεξθφξκεξο: Β. Κπξηαθνπιάθνπ, Μ. Λνχζε, Μ. 

Μεηξνπνχινπ, Γ. Πιεηψλεο, Μ. Σζίπνο, Γ. Υαηδεπαπιίδνπ.     
53 Θεσξψ φηη ν ζηξαηεπκέλνο ιφγνο ηνπ ηνραζηή (θη εδψ ε ζηξάηεπζε λνείηαη κε ηελ πιένλ αλνηρηή ππαξμηαθή 

έλλνηα, θαη φρη κφλν κε ηελ ζηελά πνιηηηθή) πιεζηάδεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο πξάμεο. Γηφηη ε πξάμε είλαη επηινγή, 

είλαη κε αληηθεηκεληθή, είλαη εθ θχζεσο ζηξαηεπκέλε ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα, ε πξάμε πξαγκαηψλεη ην 

ππνθείκελν. Σν ίδην κνηάδεη λα θάλεη θαη ν γλήζηα ζηξαηεπκέλνο ιφγνο.    
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 Μέξνο ηεο δξακαηνπξγηθήο πξνεηνηκαζίαο πξηλ ηελ πεξίνδν ησλ πξνβψλ, είλαη θαη ε 

πξνζεθηηθή επηινγή ελφο –θαηλνκεληθά εηεξφθιεηνπ- πιηθνχ (ζπλήζσο κηα ελφηεηα θσηνγξαθηψλ) 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξέζηζκα θαη έλαπζκα γηα ηελ παξαγσγή απηνζρεδηαζκψλ απφ ηνπο 

εζνπνηνχο. Έηζη, ζηηο πξφβεο δελ ελζαξξχλζεθαλ ζπδεηήζεηο θαη αλαιχζεηο ηνπ θεηκέλνπ ησλ Θέζεσλ 

κε ηνπο εζνπνηνχο ηεο νκάδαο. Αληίζεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο εζνπνηνχο λα επηθεληξψζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζην θσηνγξαθηθφ ιεχθσκα Mexico. The Revolution and Beyond φπνπ παξνπζηάδεηαη 

έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο δνπιεηάο ησλ εηψλ 1900-1940 ηνπ κεμηθαλνχ θσηνγξάθνπ 

Casasola
54

. Καζ‟ φιν ην δηάζηεκα ησλ πξνβψλ, ζπζηεκαηηθά δεηείηαη απφ ηνπο εζνπνηνχο λα 

επηιέμνπλ (άιινηε αηνκηθά, άιινηε ζε κηθξέο νκάδεο) απφ κία θσηνγξαθία ηνπ ιεπθψκαηνο θαη λα 

παξνπζηάζνπλ έλαλ απηνζρεδηαζκφ νξκψκελν απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία.  

Δπηρεηξείηαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε αλάδπζε –ζην πιαίζην ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο- κηαο, 

θαηλνκεληθά εηεξφθιεηεο, ζπιινγηθήο κλήκεο, απηήο ησλ ηαξαγκέλσλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα ηεο κεμηθαληθήο ηζηνξίαο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο «εηθφλα ηνπ 

παξειζφληνο» πνπ έξρεηαη λα «δηεκβνιίζεη» δηαιεθηηθά κηα άιιε εηθφλα ηνπ παξειζφληνο, απηήλ ηνπ 

Μπέλγηακηλ ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο ηνπ κεζνπνιέκνπ.  

Δδψ, αθνινπζείηαη κηα παξειθπζηηθή πνιηηηθή, πνπ ζεσξεί φηη ν ζηφρνο ζα επηηεπρζεί πην 

απνηειεζκαηηθά κέζσ ελφο αληηπεξηζπαζκνχ, ή κέζσ ελφο «δηαιεθηηθνχ άικαηνο». Πξάγκαηη, ε 

επηινγή ηνπ Casasola (κε ηε γεσγξαθηθή αζθάιεηα πνπ ρσξίδεη ην Μεμηθφ απφ ηελ Δπξψπε ηνπ 

Μπέλγηακηλ, ην θσηνγξαθηθφ-πεξηγξαθηθφ ηνπ πεξηερφκελν, θαη ν θαηλνκεληθά απζαίξεηνο 

ραξαθηήξαο ηεο επηινγήο) θάλεη ηνπο εζνπνηνχο λα ιεηηνπξγνχλ κε πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα σο πξνο ην πιηθφ. Σαπηφρξνλα θη αλεπαίζζεηα, γελληέηαη κηα δηαιεθηηθή γέθπξα 

αλάκεζα ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο.
 55

  

Οη πξφβεο μεθηλνχλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2008 θαη ελ πνιινίο ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ηελ 

θνηλσληθή αλαηαξαρή ηνπ Γεθέκβξε ζηελ Αζήλα. Οη ηζηνξηθέο δηαζηξσκαηψζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο 

δνπιεχακε, ελεξγνπνηήζεθαλ ελαξγέζηεξα κέζα απφ ην εμαηξεηηθφ παξφλ πνπ βηψλακε. Ξαθληθά, θάηη 

απφ ην κνληέιν ηεο δηαιεθηηθήο ζπλάληεζεο κηαο εηθφλαο ηνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ θαηά ηε 

ζηηγκή ελφο επείγνληνο, ελφο θηλδχλνπ, έγηλε πην απηφ, πην άκεζα θαηαλνεηφ.
56

  

Η ηαπηφρξνλε πεξίπησζε ηεο δνινθνληθήο επίζεζεο ελάληηα ζηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα, γηα 

ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηεο δξάζε ζην ρψξν ησλ θαζαξηζηξηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη 

πνπ αξρηθά δελ πξνβιήζεθε θαζφινπ απφ ηνλ Σχπν θαη Μ.Μ.Δ., καο επαηζζεηνπνίεζε αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Η εξγαηηθή ηάμε γηα ηελ νπνία θάλνπλ ιφγν νη Θέζεηο ηνπ Μπέλγηακηλ, απφθηεζε γηα 

καο, έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, απηφ ηεο Κνχλεβα.       

                                                 
54 Mexico. The Revolution and Beyond. Photographs by Agustín Víctor Casasola 1900-1940, Aperture 2003.  

Πξσηνείδα ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ Casasola ζε έθζεζε ζην Μνπζείν Μπελάθε. Η δχλακε θαη ε ελάξγεηα κε ηηο 

νπνίεο νη θσηνγξαθίεο ηνπ κεηαθέξαλ κία «εηθφλα ηνπ παξειζφληνο» ζην παξφλ, δίλνληαο ηελ αίζζεζε φηη κέζα 

ζηελ θάζε κία έρεη ρσξέζεη νιφθιεξε ε επνρή, αιιά θαη ε αίζζεζε, πνπ κεηέδηδαλ, ελφο «θηλδχλνπ» πνπ 

πξνέξρεηαη απφ απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε επνρή, νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπο σο θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα ηηο 

πξφβεο ησλ Θέζεσλ.     
55 Παξάιιεια κε ηνπο απηνζρεδηαζκνχο-Casasola, αξρίδεη λα δεηείηαη απφ ηνπο εζνπνηνχο λα θάλνπλ ζχληνκεο 

παξνπζηάζεηο ζηελ νκάδα, κε ηε κνξθή νκηιηψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή έξεπλα θαη‟ νίθνλ, δηάθνξσλ ζεκάησλ, πνπ 

είλαη, απηή ηε θνξά, πνιχ πην θνληά ζηηο Θέζεηο, φπσο „Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ‟, „Πάνπι Κιέε‟, „Σέηαξηε Γηεζλήο‟, 

„Σξφηζθπ‟, θ.ν.θ.  
56 Έλα βξάδπ ηνπ Γεθεκβξίνπ, ελψ θάλακε πξφβα ζην ρψξν ηνπ Bios, δηαδεισηέο –κεηά ην ηέινο κηαο πνξείαο- 

επηηέζεθαλ ζην θηήξην θαη ζε ζακψλεο.    
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Έλα άιιν πεξηζηαηηθφ, πνπ ζπλέβε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πξνβψλ, έρεη εδψ μερσξηζηφ 

ελδηαθέξνλ. Μηα εζνπνηφο έθεξε ζηελ πξφβα κηα ζεηξά απφ θσηνγξαθηθέο δηαθάλεηεο πνπ έηπρε λα 

βξεη ζηα πξάγκαηα ηνπ πξφζθαηα εθιηπφληνο ζείνπ ηεο. Οη δηαθάλεηεο πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ιαπσλία 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Σα ζέκαηά ηνπο πεξηιάκβαλαλ πηπρέο ηεο ηαπσληθήο θνπιηνχξαο 

(αζιεηηζκφο, αξρηηεθηνληθή, λπρηεξηλή δσή, ζέαηξν, έζηκα, θ.ιπ.) θαη θχζεο (ινπινχδηα, βνπλά, 

ηνπία). Φέξακε κηα κεραλή πξνβνιήο δηαθαλεηψλ θαη πξνβάιακε ηα slides. Μπξνζηά καο μεπήδεζε ε 

ιακπεξή εηθφλα ελφο γεσγξαθηθνχ θαη ρξνληθνχ «αιινχ». ρεδφλ ελζηηθησδψο, ρσξίο λα 

αζρνιεζνχκε πεξαηηέξσ κε ην πιηθφ ησλ δηαθαλεηψλ ζηηο πξφβεο, εληάμακε ζηελ παξάζηαζε έλαλ 

πξνηδέθηνξα, νξαηφ απφ ην θνηλφ, ν νπνίνο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξθφξκαλο θαη αλεμάξηεηα απφ 

νηηδήπνηε ζπλέβαηλε πάλσ ζηε ζθελή, πξφβαιε ζ‟ έλαλ ηνίρν ηηο δηαθάλεηεο απφ ηελ Ιαπσλία
57

. 

Η ελζσκάησζε ηπραίνπ πιηθνχ ζε κία παξάζηαζε –εθφζνλ ην πιηθφ απηφ κνηάδεη λα 

«δείρλεη», κε ηειείσο αλαπάληερν ηξφπν, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δξακαηνπξγίαο
58

 θαη λα 

εκπινπηίδεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο, εγγξάθεηαη ζε κηα εθαξκνζκέλε ινγηθή ηεο κπελγηακηληθήο 

αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο. Οη δηαθάλεηεο απηέο ήξζαλ ζε καο ζαλ ζξαχζκαηα ελφο άιινπ ρσξνρξφλνπ, 

θαη πεξηέρνπλ κέζα ηνπο ην δηθφ ηνπο αίηεκα δηθαίσζεο. Η πξνβνιή ηνπο κνηάδεη λα ιπηξψλεη θάηη 

απφ ηελ χπαξμε ηνπ εθιηπφληα ηδηνθηήηε ηνπο, κνηάδεη λα απνηειεί κηα δηθαίσζε ζε ρξφλν ελεζηψηα 

ηεο ζπιινγήο απηψλ ησλ εηθφλσλ ηνπ παξειζφληνο. χκθσλα κε ην κπελγηακηληθφ πξφηαγκα ε 

αιήζεηα ππεξεηείηαη ηφζν απφ ην «κεγάιν» φζν θαη απφ ην «κηθξφ». Κάζε δηαθάλεηα απφ ηελ καθξηλή 

Ιαπσλία ιακπχξηδε κε ηελ «εχζξαζηε» ιάκςε ηεο ιάκπαο ηνπ πξνηδέθηνξα γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα 

πξηλ εμαθαληζηεί μαλά ζην ζθνηάδη. Κάζε δηαθάλεηα δεκηνπξγνχζε ζησπειά πνηθίινπο ζπλεηξκνχο θαη 

δηαιεθηηθέο ζρέζεηο κε ηηο δξάζεηο ησλ εζνπνηψλ, εκπινπηίδνληαο κε άιια ζπκθξαδφκελα ην παξφλ 

ηεο παξάζηαζεο. Απηφ ην diaporama, απηή ε παξέιαζε «καγηθψλ εηθφλσλ», θαηλφηαλ λα ζπλνςίδεη κε 

ηξφπν πνηεηηθφ θάηη ζεκαληηθφ απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ Μπέλγηακηλ.         

Γελ είλαη δπλαηφ, νχηε θη επηζπκεηφ, λα πεξηγξαθεί εδψ νιφθιεξε ε παξάζηαζε. Αθνχ δψζσ 

έλα ζχληνκν γεληθφ ζηίγκα, ζα πεξηνξηζηψ ζε δχν «εηθφλεο» πνπ ιάκβαλαλ ρψξα πξνο ην ηέινο ηεο 

παξάζηαζεο, δηφηη ζε απηέο ηηο εηθφλεο γίλεηαη, κε πεξηζζφηεξε επθξίλεηα, αληηιεπηφο ν ζηφρνο ηεο 

δξακαηνπξγίαο.   

ηε ζθεληθή ηεο πινπνίεζε, ε δξακαηνπξγία πήξε ηε κνξθή κηαο δσληαλήο «κεραλήο 

πξνπαγάλδαο» πνπ κε ηξφπν κπξερηηθφ θαινχζε -αιιά θαη κεηαηξεπφηαλ ε ίδηα- ζε δξάζε. Η 

παξάζηαζε ήζειε λα απνηειέζεη κηα επηθαηξνπνίεζε θη έλαλ θφξν ηηκήο  

(κε ζχγρξνλνπο θαιιηηερληθνχο φξνπο) ζην ζηξαηεπκέλν ζέαηξν ηεο Άγθηη-Πξνπ
59

. Σν θείκελν ησλ 

ζέζεσλ δηαβαδφηαλ ζε κηθξφθσλν απφ έλαλ εζνπνηφ θαζηζκέλν πάλσ ζε κηα κηθξή εμέδξα∙ ν ίδηνο 

εζνπνηφο ρεηξηδφηαλ ηελ νζφλε κηαο ηειεφξαζεο πνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο έδεηρλε εηδηθά 

θηηαγκέλα video, ζηακαηνχζε ηελ αλάγλσζε θη έβαδε κνπζηθή απφ κηα θνλζφια πνπ είρε κπξνζηά 

                                                 
57 Η ζεηξά πξνβνιήο ησλ δηαθαλεηψλ ελ ζρέζε κε ηε ξνή ηεο παξάζηαζεο ήηαλ ηπραία θαη θάζε θνξά άιιε, 

δεκηνπξγψληαο έηζη κνλαδηθέο „δηαιεθηηθέο‟ ζρέζεηο κε ηα δξψκελα.   
58 Δδψ ε δξακαηνπξγία ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαηαλνεηή σο ε νξγάλσζε κηαο ζεηξάο εηεξφθιεησλ ζηνηρείσλ. Η 

δξακαηνπξγία κηαο παξάζηαζεο είλαη, ππφ απηή ηελ έλλνηα, ην κνληάδ ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ.   
59 Απφ ην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο: Ο όξνο ηεο Άγθηη Πξνπ απνηειείηαη από ηε ζύληκεζε ησλ ξσζηθώλ ιέμεσλ 

‘αγθηηάηζηα’ θαη ‘πξνπαγάλδα’. Η ιέμε Ο όξνο «Θέαηξν ηεο Άγθηη-πξνπ» ζεκαηνδόηεζε έλα ππέξ-πνιηηηθνπνηεκέλν 

αξηζηεξό ζέαηξν πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξώπε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930. Κάπνηα έξγα ηνπ Μπξερη 

απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηνύ ηνπ ζεάηξνπ.  
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ηνπ: ιίγν έσο πνιχ έκνηαδε κε έλαλ άλζξσπν-νξρήζηξα, έλαλ αγθηηάηνξα ηεο κπελγηακηληθήο ζθέςεο. 

Ο ιφγνο ηνπ απεπζπλφηαλ θπξίσο ζηε δηάλνηα ησλ ζεαηψλ.  

ε ηαθηά δηαζηήκαηα ε εθθψλεζε ηνπ θεηκέλνπ δηαθφπηνληαλ απφ θνκκάηηα δξάζεο κε ηε 

ζπλνδεία δσληαλήο ή ερνγξαθεκέλεο κνπζηθήο∙ ηα θνκκάηηα απηά ηεο παξάζηαζεο ήζειαλ λα 

θηλεηνπνηήζνπλ ην ζπλαίζζεκα ησλ ζεαηψλ. Η δηαθνπηφκελε θαη ελαιιαζζφκελε απηή δνκή (ιφγνο / 

δξάζε) απερνχζε ηα ζθεηο ηεο Άγθηη Πξνπ, θαη ηαπηφρξνλα βνεζνχζε ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

κπξερηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ ε ζθέςε ησλ ζεαηψλ λα παξακέλεη ελεξγεηηθή θη εληφο 

ηεο δηάζηαζεο ηνπ «εδψ θαη ηνπ ηψξα». 

ηαδηαθά, φινη νη εζνπνηνί ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο 

«θνλζηξνπθηηβηζηηθήο αηζζεηηθήο» κλεκείνπ απφ πξφρεηξα πιηθά, πνπ νξζσλφηαλ (θάζε βξάδπ εθ 

λένπ θαη κε δηαθνξεηηθή ηειηθή δηάηαμε) κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ. Σν εθήκεξν απηφ κλεκείν, 

πνπ έκνηαδε λα εκπλέεηαη σο πξνο ηε κνξθή απφ ηνλ πχξγν γηα ηελ Σξίηε Γηεζλή ηνπ Σάηιηλ, 

πινπνηνχζε κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο κλήκεο ζηελ νπνία εκπιέθνληαλ θαη νη ίδηνη νη 

ζεαηέο. Γηφηη θαζψο παξίζηαλην ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη αληηιακβάλνληαλ ην κνλαδηθφ θη 

αλεπαλάιεπην ηνπ απνηειέζκαηφο ηνπ, ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη, ελ ηέιεη, ην κλεκείν απηφ ήηαλ ην 

κλεκείν ηεο ίδηαο ηεο παξάζηαζεο, δειαδή ην κλεκείν ηνπ ηψξα ζε ρξφλν ελεζηψηα. Όηαλ 

νινθιεξσλφηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ, φινη νη εζνπνηνί αθνπκπνχζαλ ζηε βάζε ηνπ, ζαλ πξνζθνξά ή ζαλ 

ζηεθάληα ζε εζληθή ενξηή, ηα αληηθείκελα πνπ κέρξη ηφηε είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξάζηαζε.  

Λίγν πξηλ ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο, ν εζνπνηφο-αγθηηάηνξαο έβάδε απφ ηελ θνλζφια ην 

ηξαγνχδη ησλ Μ. Θενδσξάθε θαη Γ. Ρίηζνπ «Θα ζεκάλνπλ νη θακπάλεο» ελψ ηαπηφρξνλα άλαβε ηελ 

νζφλε ηεο ηειεφξαζεο κπξνζηά ηνπ, φπνπ πξνβαιιφηαλ ην κλεκείν ηεο Αθξφπνιεο. Έλαο εζνπνηφο 

έβγαηλε θαη δηέηξερε θπθιηθά ηε ζθελή αλεκίδνληαο κα κεγάιε ζεκαία ηεο Αιβαλίαο. Έηζη 

δεκηνπξγνχηαλ κηα δηαιεθηηθή ζηηγκή κε ηξία ηνπιάρηζηνλ επίπεδα : ην ηξαγνχδη ηνπ Θενδσξάθε 

(λεφηεξε Διιάδα, κεηαπνιίηεπζε, εζληθέο επέηεηνη), ε εηθφλα ηεο Αθξφπνιεο (αξραία Διιάδα, θιένο, 

ππελζχκηζε ηεο κπελγηακηληθήο ζέζεο πνπ ζέιεη ηα «ληνθνπκέληα πνιηηηζκνχ λα είλαη πάληνηε θαη 

ληνθνπκέληα βαξβαξφηεηαο
60

»)  θαη ε ζεκαία ηεο Αιβαλίαο (ζχγρξνλε Διιάδα, ζέζε ηνπ κεηαλάζηε, 

νη ιαζξνκεηαλάζηεο σο „λέα εμαζιησκέλε ηάμε‟).  

ην ηέινο, δπν εζνπνηνί, γπλαίθεο, άξρηδαλ λα ζθνπγγαξίδνπλ ην ρψξν, ε κία θνξψληαο 

κάζθα ειέθαληα, ε άιιε έρνληαο ηπιηγκέλα ηα ζηήζε θαη ηα άθξα ηεο κε αθχζηθν ηξφπν. Ο εζνπνηφο 

κε ηελ αιβαληθή ζεκαία (πνπ ηελ είρε πηα ελαπνζέζεη ζηε βάζε ηνπ κλεκείνπ) έθεξλε ζηε ζθελή ηελ 

εζληθή ζεκαία ηεο Βνπιγαξίαο. Απφ πξνηδέθηνξα πξνβαιιφηαλ ζηνλ ηνίρν ε θξάζε «Έλαο 

ειέθαληαο
61

 γηα ηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα» ελψ κηα άιιε εζνπνηφο, θαιπκκέλε κε κηα νιφζσκε 

θνπθνχια, απήγγεηιε, θαηαθέξλνληαο ηαπηνρξφλσο λα θαπλίδεη έλα ηζηγάξν κέζα απφ κηα κηθξή 

ηξχπα ηεο θνπθνχιαο, νλφκαηα θαιιηηερλψλ ηεο επξσπατθήο πξσηνπνξίαο (ληαληά, εμπξεζηνληζκφο), 

ησλ νπνίσλ ην έξγν είρε πάξεη κέξνο ζηελ ριεπαζηηθή έθζεζε «Δθθπιηζκέλε ηέρλε» ζηε λαδηζηηθή 

Γεξκαλία ην 1937. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχηαλ κηα δηαιεθηηθή εηθφλα αλάκεζα ζην παξειζφλ 

θαη ζην παξφλ, κηα δηαιεθηηθή εηθφλα πνπ έζεηε ην ζέκα ηεο κλήκεο κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ επείγνληνο.  

                                                 
60 Θέζε 7. 
61 Ο ειέθαληαο έρεη ηελ ηζρπξφηεξε κλήκε ζην δστθφ βαζίιεην.  
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Απηφ πνπ ελδηέθεξε ζηε ζθεληθή πξαγκάησζε ησλ Θέζεσλ γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο 

ήηαλ ε αλάδεημε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ιφγνπ ηνπ Μπέλγηακηλ, ε πξνζσπηθή εκπινθή –ε δηθή καο 

θαη ησλ ζεαηψλ- κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηνλ ιφγν ηνπ Μπέλγηακηλ, κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

παξφληνο πνπ δεκηνπξγεί ε ίδηα ε ζπλζήθε ηεο παξάζηαζεο. Η πξνβιεκαηηθή ηνπ δίπνινπ 

«δηαλφεζε/δξάζε», έρνληαο απνηειέζεη ηνλ δξακαηνπξγηθφ άμνλα ηεο παξάζηαζεο, έξρεηαη ζην ηέινο 

λα πξνζγεησζεί ζε απηέο, δηαιεθηηθέο εηθφλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ κέζα απφ ηα ζήκαηα 

θηλδχλνπ ηνπ παξειζφληνο ηνλ ραξαθηήξα επείγνληνο ηνπ παξφληνο πνπ βηψλνπκε εκείο ζήκεξα. Η 

παξάζηαζε θηινδνμνχζε λα πξνθαιέζεη κηα «έθηαθηε θαηάζηαζε».    
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