
Ernst Bloch

"Fakat kimse düşündüğü kişi değildir, gösterdiği kişi hiç değildir."
Ernst Bloch

    
    -  

8 temmuz 1885’te demiryollarında memur bir babanın oğlu olarak Ludwigshafen’da doğdu.   
    -  1905-1908 arasında Münih ve Würzburg’ta felsefe, fizik ve Alman dili ve edebiyatı eğitimi
aldı.   
    -  1908’de Rickert ve Modern Bilgi Kuramı Üstüne Eleştirel İncelemeler başlıklı tezi ile
doktora derecesini aldı.   
    -  1908-1911 arasında Berlin’de çalıştı. Georg Lukács ile kurduğu dostluk Heidelberg’de
Max Weber çevresinde bulunmasına yol açtı.   
    -  1917-1919 arasını Alman fetih savaşını protesto ederek İsviçre’de mülteci olarak geçirdi.   
    -  Yirmili yıllarda Bloch özellikle Berlin’de serbest gazeteci olarak çalıştı ve Bertolt Brecht,
Kurt Weill, Otto Klemperer, Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Theodor W. Adorno ile dostluk
kurdu.   
    -  1933’te tekrar İsviçre’ye iltica etti, daha sonra Viyana’ya, Paris ve Prag’a (burada Yeni
Dünya Sahnesi’nin bir üyesi olarak çalışacaktır) geçti ve 1938’de en sonunda ailesi ile birlikte
ABD’ye gitti. Bu ülkedeki sürgün hayatı yazarlık açısından son derece verimli geçti.   
    -  1949’da Leipzig’deki felsefe kürsüsündeki görevi kabul etti.   
    -  1953’ten itibaren Deutsche Zeitschrift für Philosophie’nin yayın kuruluna katıldı.   
    -  1955’te Alman Demokratik Cumhuriyeti ulusal ödülünü kazandı ve Alman Bilimler
Akademisi’nin sürekli üyesi oldu.   
    -  1956’da Macaristan ayaklanmasının Sovyetler Birliği’nce bastırılmasının ardından
Bloch’un özgürlük öğretisi Almanya Sosyalist Birlik Partisi’nin çizgisiyle çatışmaya girdi. 1957’de
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Ernst Bloch

Bloch zorla emekli edildi.   
    -  1961’de, Berlin Duvarı’nın inşasından sonra gittiği bir Federal Almanya ziyaretinden geriye
dönmedi ve Tübingen’de konuk profesörlük görevi aldı.   
    -  1967’de Frankfurt Aziz Paul Kilisesi’nde Alman Yayıncılar Birliği’nin Barış Ödülü’nü aldı.   
    -  1972’den itibaren sayısız ödülle onurlandırıldı (örneğin Zagreb, Sorbonne, Tübingen
üniversitelerinden fahrî doktoralar).   
    -  4 ağustos 1977’de Tübingen’de ölene dek çalışmalarına devam etti.         

  

Eserlerinden Seçmeler

      
    -  Atheismus im Christentum (1968)  
    -  Tübinger Einleitung in die Philosophie (1963)  
    -  Naturrecht und menschliche Würde (1961)  
    -  Das Prinzip Hoffnung (1954-59)  
    -  Subjekt – Objekt. Erläuterungen zu Hegel (1951)  
    -  Erbschaft dieser Zeit (1935)  
    -  Spuren (1930)  
    -  Thomas Münzer als Theologe der Revolution (1921)  
    -  Geist der Utopie (1918)  

  

Etkisi

Bloch, felsefesinin itkisini Marksist-sosyalist dünya görüşünün tarihe ilişkin iyimserliğinden alır.
Dolayısıyla onun düşüncesinde umut bir ilke haline gelebilir ve ütopya da araştırma nesnesi
olur. Umudun haklı bir yeri olması ve ütopyanın diyalektiğin araçlarıyla oluşacak bir şey olması
düşüncesi ve Bloch’un “mutluluk/şans”, “erdem” kavramlarını kullanması, onu Theodor W.
Adorno gibi hayal kırıklığına uğramış bir Marksist ile keskin karşıtlık içine sokmuştur.
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