
AGNES HELLER 

 

Nascuda el 1929 a Budapest. Supervivent de l’Holocaust, va perdre la 

majoria de la seva família en diversos camps de concentració. Alumna de 

György Lukács des del 1947, després de llicenciar-se en Filosofia va 

esdevenir professora assistent en el seu departament.  

 

Primera editora de la Revista de Filosofia Hongaresa en la postguerra 

(1955-1956). Després de la Revolució Hongaresa va ser arraconada per 

motius polítics de la seva plaça acadèmica juntament amb G. Lukács. Va 

dedicar diversos anys a la docència a l’escola elemental, bandejada de 

totes les publicacions. El 1968 va protestar contra la invasió soviètica de 

Txecoslovàquia, la qual cosa va renovar la seva persecució política i 

policíaca.  

 

El 1973, una decisió de les autoritats del Partit va tornar a anul·lar tots els 

càrrecs acadèmics. “Políticament desocupada” es dedicà a la traducció des 

del 1973 fins al 1977. El 1977 va emigrar a Austràlia. Des de la caiguda 

del mur de Berlín viu la meitat de l’any a la seva Hongria natal, on ha estat 

elegida membre de l’Acadèmia de Ciències.  

 

Ha estat premiada amb el Premi Nacional Szechenyi a Hongria i el Premi 

Hannah Arendt a Bremen, tots dos el 1995, i ha rebut doctorats honorífics 

per part de la Universitat de La Trobe, Melbourne, (1996) i la Universitat 

de Buenos Aires (1997). (Podeu veure el currículum complet d'Agnes 

Heller a: http://www.newschool.edu/gf/phil/faculty/heller/) 

 

Principals publicacions:  

 

- The Theory of Needs in Marx (1976) (amb traducció castellana) 

- Renaissance Man (1978) (amb traducció castellana) 

- A Theory of Feelings (1979) (amb traducció castellana) 

- A Theory of History (1982) (amb traducció castellana) 

- Lukács Revalued (ed., 1983)  

- Everyday Life (1984) 

- Radical Philosophy (1984) 



- The Power of Shame (1986) 

- Beyond Justice (1987) (amb traducció castellana) 

- General Ethics (1988) 

- An Ethics of Personality (1996)  

- A Theory of Modernity (1999)  

- The Time Is Out of Joint: Shakespeare as Philosopher of History (2002)  

- The Concept of the Beautiful (en premsa) 

- Immortal Comedy: The Comic Phenomenon in Art, Literature, and Life 

(en premsa) 

 

Altres publicacions, en castellà:  

 

- Biopolítica (amb F. Feher). Barcelona: Ediciones Península, 1995.  

- Anatomía de la Izquierda Occidental (amb F. Feher). Barcelona: 

Ediciones Península, 1985. 

- Critica de la Ilustración (Las Antinomias Morales de la Razón). 

Barcelona: Ediciones Península, 1984.  

- Aristóteles y el Mundo Antiguo. Barcelona: Ediciones Península, 1983.  

- Instinto, Agresividad, y Carácter. Barcelona: Ediciones Península, 1980, 

2ª ed. 1994.  

 


