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«Το όνειρο είναι μαύρο όπως ο θάνατος.» 
  
«Τα όνειρά μας δεν συνδέονται μεταξύ τους ως “δικά μας”, αλλά αποτελούν και 
ένα συνεχές, ανήκουν σε έναν ενιαίο κόσμο, όπως λόγου χάρη όλα τα 
αφηγήματα του Κάφκα διαδραματίζονται “στο ίδιο”. Όσο πιο στενά όμως 
συναρτώνται μεταξύ τους τα όνειρα ή επαναλαμβάνονται, τόσο μεγαλύτερος 
είναι ο κίνδυνος να μην μπορούμε πια να τα ξεχωρίσουμε από την 
πραγματικότητα.» 
 

TH. W. ADORNO 
 
 
«Τα πρωτόκολλα ονείρων, διαλεγμένα από ένα εκτενές απόθεμα, είναι 
αυθεντικά. Τα κατέγραφα κάθε φορά αμέσως μετά το ξύπνημα και για τη 
δημοσίευσή τους διόρθωσα μόνο τις πιο αισθητές γλωσσικές ατέλειες». Με 
αυτήν την εισαγωγική παρατήρηση συνόδευσε ο Αντόρνο μια πρώτη σειρά 
καταγραμμένων ονείρων του που είχε επιλέξει προς δημοσίευση (αλλά δεν 
εκδόθηκαν παρά μετά θάνατον στα  Άπαντά του). 



 

Συμπληρωμένα πλέον με πολλά άλλα που διάλεξαν οι επιμελητές για την 
ξεχωριστή αυτή έκδοση, απαρτίζουν, όπως πίστευε ο μεγάλος φιλόσοφος και 
«εμπνευστής» τους, ένα αινιγματικό συνεχές, έναν ενιαίο ονειρικό κόσμο σε 
ανησυχητική συνάφεια με την πραγματικότητα. 
 
Ο Theodor W. Adorno γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη το 1903. Σπούδασε 
φιλοσοφία, κοινωνικές επιστήμες και μουσική στη Φραγκφούρτη και τη Βιέννη. 
Μετά την αφαίρεση της υφηγεσίας του από τους ναζί, κατέφυγε πρώτα στην 
Αγγλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ. Εκεί πρωτοστάτησε, μαζί με τον Max 
Horkheimer, στο εξόριστο πλέον Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας και τη 
λεγόμενη Σχολή της Φραγκφούρτης. Το 1949 επέστρεψε στη γενέτειρά του και 
ανέλαβε την έδρα φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο, καθώς 
και τη διεύθυνση, από το 1956, του επανιδυθρέντος Ινστιτούτου - μέχρι τον 
αιφνίδιο θάνατό του το 1969. Κυριότερα έργα του που κυκλοφορούν στα 
ελληνικά είναι: Διαλεκτική του διαφωτισμού (μαζί με τον M. Horkheimer – εκδ. 
νήσος), Minima Moralia (εκδ. Αλεξάνδρεια), Η κοινωνιολογία της μουσικής (εκδ. 
Νεφέλη), Αρνητική Διαλεκτική (Αλεξάνδρεια), Αισθητική θεωρία (Αλεξάνδρεια). 
 


