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(ε.1) Η “γαλλική επιστημολογική σχολή”

Τι είδους λόγο αποτελεί η ‘επιστημολογία’; Με ποιους κλάδους συγγενεύει; Εξετάζει την 
εσωτερική εξέλιξη των επιστημών ή τους μετασχηματισμούς τους σε σχέση με το κοινωνικό και 
θεωρητικό τους περιβάλλον; Αντιμετωπίζει την επιστήμη ως ‘ενιαία’ ή διακρίνει επιμέρους 
κλάδους; Ποιος είναι ο φορέας του λόγου της επιστημολογίας;1

Η («ιστορική» λεγόμενη) επιστημολογία στην Γαλλία έχει συνδεθεί με τα ονόματα των 
G.Bachelard, G.Canguilhem, M.Foucault, κ.ά. 

Κατά την πρώτη φάση συγκρότησής της η επιστημολογία αποκλείει οτιδήποτε δεν ανήκει 
αυστηρά στον ‘αυτόνομο’ χώρο της επιστημονικής επιχειρηματολογίας. Η διάκριση «πλαισίου 
ανακάλυψης» (context of discovery) και «πλαισίου θεμελίωσης» (ή «επιβεβαίωσης» context of 
justification) παραμένει ισχυρή: η διερεύνηση του πρώτου παραχωρείται στην αρμοδιότητα άλλων 
κλάδων όπως είναι της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της οικονομίας ή της ψυχολογίας ‘ για τη 
διερεύνηση του δεύτερου η ευθύνη είναι δικής της: αφορά ζητήματα θεμελίωσης, λογικής, συνοχής, 
επιχειρηματολογίας, μεθοδολογίας της συγκροτούμενης επιστημονικής θεωρίας. Τα προβλήματα 
του δεύτερου πλαισίου θεωρείται πως δεν επηρεάζονται από το πρώτο (συνθήκες απόκτησης της 
γνώσης). Η συγκρότηση, δηλαδή κατάρτιση και μόρφωση του υποκειμένου της επιστημονικής 
γνώσης, καθώς και η εκπαιδευτική προδιαμόρφωση της εμπειρικής πρόσληψης (το πώς κανείς “έχει 
μάθει” να παρατηρεί, να “βλέπει” κλπ.), οι επιπτώσεις της καθημερινής εξοικείωσης με 
συγκεκριμένες αντιλήψεις περί πραγματικότητας, η συμβίωση της επιστημονικής με άλλες 
ερμηνείες του κόσμου, όλα αυτά δεν αποτελούν θέματα της ‘επιστημολογίας’ στην συγκεκριμένη 

1 Ο J. Losee για παράδειγμα, συνοψίζοντας καταγράφει τουλάχιστον τέσσερις αντιλήψεις αναφορικά με το 
αντικείμενο αυτού του κλάδου: σύμφωνα με την πρώτη, στόχος της επιστημολογίας είναι η επεξεργασία των 
γενικότερων συνεπειών που απορρέουν από τις επιμέρους επιστήμες. Σύμφωνα με μια δεύτερη αντίληψη, ο κλάδος 
αυτός έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων της επιστημονικής εργασίας και των προθέσεων των 
επιστημόνων. Η τρίτη ορίζει ως αντικείμενο την ανάλυση και διασαφήνιση των εννοιών και θεωριών των επιστημών. Η 
τέταρτη αποτελεί μια «κριτηριολογία δεύτερης τάξης»: πρόκειται για την αναγνώριση και θεμελίωση κριτηρίων 
διακρισιμότητας μεταξύ ‘επιστημονικής’ και ‘μη επιστημονικής’ διερεύνησης και ερμηνείας του κόσμου, η οποία 
γίνεται σε ένα επίπεδο πέραν αυτού των ίδιων των επιστημών. Ποια χαρακτηριστικά διακρίνουν την επιστημονική από 
άλλους τύπους έρευνας; Ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται και ποιες διαδικασίες να ακολουθούνται ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθότητα της επιστημονικής εξήγησης; Ποιο είναι το γνωστικό status των επιστημονικών νόμων και 
αρχών; (βλπ. σχετικά Losee J., Φιλοσοφία της Επιστήμης. Μια ιστορική εισαγωγή, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993).
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φάση διαμόρφωσής της. Οικοδομείται ως κάτι το οποίο αφορά τις μεθόδους, τη γλώσσα και τα 
εργαλεία των ίδιων των επιστημόνων, ενώ ταυτόχρονα αυτοπροσδιορίζεται ως “φιλοσοφικός 
κλάδος”.

Τη δεκαετία του 1960 ωστόσο το επιστημολογικό σκηνικό αλλάζει. Η συζήτηση περιστρέφεται 
τώρα γύρω από νέα ερωτήματα: υπάρχει το “υποκείμενο της γνώσης”; εάν ναι, πρόκειται για 
μεμονωμένα άτομα, για κοινότητες, για την ίδια την θεωρία; τι χαρακτηρίζει αυτό το υποκείμενο, τι 
εμπόδια πρέπει να ξεπεράσει, ποιες προϋποθέσεις οφείλει να πληρεί; Και έπειτα: το ερώτημα της 
ιστορικής εξέλιξης της επιστήμης. Τα νέα αυτά ερωτήματα οδηγούν και σε νέους ορισμούς της 
(‘μετα-θετικιστικής’) επιστημολογίας: ιστορία των επιστημών, ψυχολογία της επιστημονικής 
γνώσης (ή του υποκειμένου της), γλωσσολογία ή λογική των επιστημονικών όρων, κοινωνιολογία 
των επιστημονικών εξελίξεων... Ο συμπαγής και ενιαίος ‘άξονας επιστημονικότητας’ που επέβαλλε 
ο θετικισμός έχει διαρραγεί πλέον οριστικά και στο επίκεντρο βρίσκονται τώρα ερωτήματα που 
αφορούν το “πώς γίνεται η επιστήμη” (ζητήματα αλλαγής, διαδικασίες συγκρότησης και 
ανασυγκρότησης της επιστήμης). Εφόσον πλέον η επιστήμη θεωρείται (και) ιστορικό φαινόμενο δεν 
αντιμετωπίζεται ως κάτι κλειστό και αυτόνομο. Μονάδα ανάλυσης της επιστημολογίας παύει να 
είναι η μεμονωμένη επιστημονική θεωρία και τη θέση της παίρνει ένα δίκτυο από θεωρίες, 
μεθοδολογικές και μεταφυσικές πεποιθήσεις, αξίες και κριτήρια, δηλαδή μια κοσμοθεωρία ή αλλιώς 
ένα Παράδειγμα κατά Kuhn.2

Διευρύνοντας το πεδίο αναφοράς της μπορούμε να πούμε πως με τον όρο «επιστημολογία» 
εννοούμε μια θεωρία περί της οικοδόμησης της επιστημονικής γνώσης και της σχέσης της με άλλες 
μορφές γνώσης. Σύμφωνα με τον Althusser η επιστημολογία είναι η θεωρία των συνθηκών και των 
μορφών της επιστημονικής πρακτικής και της ιστορίας της στις διάφορες επιστήμες ‘ οι συνθήκες 
εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως αναφέρονται στους υλικούς, κοινωνικούς, φιλοσοφικούς, 
ιδεολογικούς, επικοινωνιακούς παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τις διαδικασίες μέσα στις οποίες 
παράγονται οι επιστημονικές γνώσεις.3

Η απόσταση μεταξύ αγγλοσαξωνικής και ευρωπαϊκής (ηπειρωτικής) επιστημολογίας μπορεί να 
συνοψισθεί και ως εξής: η πρώτη ενδιαφέρεται κυρίως για την εξήγηση της επιστήμης ενώ η 
δεύτερη επικεντρώνεται στην κριτική της επιστήμης. Η διάσταση αποτελεί διαφορά ανάμεσα στις 
λειτουργίες στο εσωτερικό του επιστημονικού λόγου και στην διερεύνηση των ορίων αυτού του 
λόγου.4

(ε.1.1) «επιστημολογικά εμπόδια» και «ρήξεις» στον G. Bachelard

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η ‘φιλοσοφία της επιστήμης’ στην «αναλυτική» της εκδοχή 
στηρίζεται σε μια σειρά από προκείμενες: κατά πρώτον, η φιλοσοφία της επιστήμης δεν 
επιλαμβάνεται των ‘πραγματικών’ διαδικασιών σκέψης των επιστημόνων. Δεύτερον, ασχολείται με 
την ανάλυση των δομών της επιστημονικής σκέψης όπως αυτές εκδηλώνονται στη ‘γλώσσα’ της 
επιστήμης -και ειδικότερα στις αξιώσεις (assertions) των επιστημόνων που αφορούν τον φυσικό 
κόσμο, είτε αυτές προτείνονται ως θεωρητικοί ισχυρισμοί είτε ως αναφορές πειραματικών 
ευρημάτων: δηλαδή το ενδιαφέρον των φιλοσόφων εδώ περιορίζεται στην ανάλυση των ‘θεωριών’ 
(σύνολα ‘αποφάνσεων’, statements), των ‘λογικών συνεπειών’ των θεωριών αυτών, και των λογικών 
σχέσεών τους προς τις αναφορές των πειραματικών αποτελεσμάτων. Τρίτον, οι έννοιες εξετάζονται 

2 Β. Κάλφας, “Ριζικές ανακατατάξεις στη σύγχρονη αγγλοσαξονική επιστημολογία: Ο T.S. Kuhn και η «στροφή» 
της δεκαετίας 1960-70”, εισαγωγή στο Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων, 1981.

3 L. Althusser, Στοιχεία αυτοκριτικής, Αθήνα 1983.
4 Β. Κάλφας, “P.Feyerabend: από την κριτική των μεθοδολογιών στην κριτική της σύγχρονης επιστήμης”, 

Δευκαλίων 38 (1985).
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διαμέσου της ‘λειτουργίας τους στις αποφάνσεις’. Τέταρτον, λογική, σε αυτά τα πλαίσια, σημαίνει 
‘τυπική λογική’: μια πλήρης λογική ανάλυση και ανασυγκρότηση μιας επιστημονικής θεωρίας θα 
έπαιρνε τη μορφή μιας τυπικής αξιωματικοποίησής της.

Εφόσον η φιλοσοφία της επιστήμης εκλαμβάνει με τον τρόπο αυτό τα καθήκοντά της, 
ανεξαρτητοποιείται και από την ιστορία της επιστήμης και από τις πραγματικές πρακτικές έρευνας 
και δημιουργίας και από το ιδιαίτερο περιεχόμενο των επιστημονικών θεωριών. Η εν λόγω 
φιλοσοφία της επιστήμης ασχολείται με τις θεωρίες ως γλωσσολογικές δομές, δηλαδή σύνολα 
αποφάνσεων που εκφράζοντια με προτάσεις. Οι θεωρίες εξετάζονται ανεξάρτητα τόσο από αυτούς 
που τις προτείνουν όσο και από εκείνους που τις χρησιμοποιούν. Η επιστημονική γνώση καθίσταται 
έτσι ανεξάρτητη από τους γνώστες της.5

Η φιλοσοφία της επιστήμης του Bachelard διαφέρει από την αναλυτική παράδοση που εκθέσαμε 
παραπάνω. Ο Bachelard καταρχήν απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι οι φυσικές θεωρίες είναι ελεύθερες 
από μεταφυσικές δεσμέυσεις, ενώ παράλληλα αρνείται ότι η ανάλυση της επιστημονικής σκέψης 
οφείλει να γίνεται μέσω της ανάλυσης της επιστημονικής γλώσσας. Ο Bachelard ασχολείται με την 
επιστημονική σκέψη όχι ως προς την στατική μορφή των παραγωγικών αλληλοσυνδέσεων μεταξύ 
προτάσεων που συνιστούν τις επιστμονικές θεωρίες, αλλά κυρίως ως προς τις δυναμικές διαδικασίες 
της διόρθωσης, της αναθεώρησης, της απόρριψης και δημιουργίας νέων θεωριών, δηλαδή την 
δυναμική των θεωρητικών και πειραματικών πρακτικών της επιστήμης. Ενδιαφέρει επομένως η 
γνώση όχι τόσο όπως εκφράζεται στις θεωρίες αλλά όπως την καταλαβαίνουν οι επιστήμονες. Το 
γνωρίζον υποκείμενο είναι παρόν στην γνωσιολογία του Bachelard και πάντοτε ιστορικά 
τοποθετημένο: προϊόν (τουλάχιστον μερικώς) του πολιτισμού του αυτό δεν είναι πλέον η 
καρτεσιανή διάνοια, της οποίας η αμετάβλητη ορθολογική φύση είναι άμεσα προφανής στην ίδια. Η 
‘φύση’ του υποκειμένου, ο ορθολογικός χαρακτήρας της σκέψης του, είναι μεταβλητός και 
αναπτύσσεται ιστορικά.6 

Είναι αδύνατον επομένως να αναπτύξουμε μια γενική φιλοσοφία της επιστήμης εφαρμόσιμη σε 
όλες τις επιστήμες και σε όλες τις περιόδους της ιστορίας τους. Η φιλοσοφία της επιστήμης είναι 
συνυφασμένη με την ιστορία της επιστήμης, και επιπρόσθετα κάθε φιλοσοφία της επιστήμης είναι η 
ίδια ιστορικά τοποθετημένη. Κάθε απόπειρα κατανόησης της ορθολογικής αλληλοσύνδεσης θεωρίας 
και εμπειρίας θα αποτύχει εάν αγνοήσουμε την ιστορική διάσταση των επιστημονικών θεωριών και 
επικεντρωθούμε μόνο στη λογική ανάλυση της δικαιολόγησης, αποκλείοντας την ιστορική 
επιστημολογική ανάλυση.

Ο Bachelard ειδικότερα έθεσε ως στόχο του να εντοπίσει την διαφορά ανάμεσα στη φιλοσοφία 
που αρμόζει στην κλασική νευτώνεια επιστήμη και σε εκείνη που αρμόζει στην ανάπτυξη της 
επιστήμης υπό το φως των εξελίξεων με τη θεωρία της σχετικότητας και την κβαντική μηχανική. 
Εάν η επιστήμη έχει μια φιλοσοφική συνιστώσα τότε η επιστημονικός μετασχηματισμός ενδέχεται 
να απαιτεί μια φιλοσοφική αλλαγή. Οι επαναστατικές αλλαγές στη φυσική μας υποχρεώνουν να 
υιοθετήσουμε μια μη-θεμελιωτιστική, μη-καρτεσιανή γνωσιολογία ‘ μας υποχρεώνουν να 
οργανώσουμε και να δομήσουμε την σκέψη μας με μη-ευκλείδιους τρόπους, διότι οι νόμοι της 
εκφράζονται με την βοήθεια νέων μαθηματικών και νέων ορθολογικών μορφών ‘ τέλος οι αλλαγές 
αυτές μας οδηγούν στο να αναγνωρίσουμε ότι η επιστημονική πρόοδος δεν προκύπτει επαγωγικά, 
ότι η επιστημονική μέθοδος είναι μη-βακωνική.7

5 Η γνωσιολογία της επιστήμης γίνεται «γνωσιολογία χωρίς γνωρίζον υποκείμενο» (K.Popper, Objective 
Knowledge: an evolutionary approach, Clarendon Press, Oxford 1972). 

6 Σε ελληνική μετάφραση: G.Bachelard Η ποιητική του χώρου, Το νερό και τα όνειρα, Το νέο επιστημονικό πνεύμα, 
Η εποπτεία της στιγμής, Η διαλεκτική της διάρκειας, Η ψυχανάλυση της φωτιάς.
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Ο φιλόσοφος σύμφωνα με τον Bachelard πρέπει να είναι έτοιμος να εγκαταλείψει παραδοσιακές 
φιλοσοφικές θέσεις, πρέπει να είναι δεκτικός να μάθει από την επιστήμη: «Η επιστήμη δημιουργεί τη  
φιλοσοφία. Ο φιλόσοφος οφείλει συνεπώς να τροποποιεί τη γλώσσα του, ώστε να αποδίδει τον  
ευέλικτο και ευμετάβλητο χαρακτήρα της σύγχρονης σκέψης».8   

Ο Bachelard άσκησε δριμεία κριτική στον θετικισμό. Η ‘φιλοσοφική ερμηνεία’ της 
επιστημονικής πρακτικής στην οποία εναντιώθηκε ο Bachelard, στηρίζεται αφενός σε μια 
“ρεαλιστική” γνωσιοθεωρία η οποία αντιμετωπίζει την καθημερινή και την επιστημονική γνώση ως 
ενιαίο και ομογενές πεδίο (ως “γνώση εν γένει”), αφετέρου στηρίζεται σε μια παραδοσιακή 
γραμμική αντίληψη της ιστορίας των επιστημών. Σύμφωνα με τον Bachelard η μη-ευκλείδια 
γεωμετρία, η σύγχρονή του μικροφυσική, η θεωρία της σχετικότητας, όλα αυτά αποτελούν κλάδους 
‘χωρίς προηγούμενο’ ‘ οι ριζικές αυτές μεταβολές δηλαδή χαακτηρίζουν μια ‘νέα περίοδο της 
επιστημονικής σκέψης’.9

Η πρώτη περίοδος αντιπροσωπεύει την “προ-επιστημονική κατάσταση” (κλασική αρχαιότητα, 
αναγέννηση, 16ος και 17ος αιώνας) ‘ η δεύτερη περίοδος, “επιστημονική κατάσταση”, περιλαμβάνει 
τα τέλη του 18ου , τον 19ο και την αρχή του 20ο αιώνα ‘ ως τρίτη περίοδο μπορούμε να θεωρήσουμε 
την “εποχή του νέου επιστημονικού πνεύματος”, η οποία αρχίζει το έτος 1905 με την θεωρία 
σχετικότητας του Einstein. Στο Νέο Επιστημονικό Πνεύμα (1934) ο Bachelard υποστηρίζει πως οι 
νέες εξελίξεις στο χώρο των φυσικών επιστημών έθεσαν σε δοκιμασία “αφελείς” φιλοσοφικές 
ερμηνείες, κυρίαρχες μέχρι την εποχή εκείνη.10 Η νέα αναγκαία φιλοσοφία στρέφεται ενάντια στην 
παραδοσιακή “φιλοσοφία της επιστήμης”: η στροφή αυτή οδηγεί πλησιέστερα στην πρακτική των 
επιστημόνων. Ο Bachelard διαπιστώνει πως οι ερμηνείες τις οποίες δίνουν οι ίδιοι οι επιστήμονες 
για την δραστηριότητά τους, είναι οι ερμηνείες των φιλοσόφων: η “φιλοσοφία των επιστημόνων” 
δεν αποτελεί παρά επανάληψη εκείνης της “φιλοσοφίας της επιστήμης” η οποία απέχει πολύ από 
την πραγματικότητα της παραγωγής επιστημονικής γνώσης. Επομένως, οι επιστήμονες με άλλη 
φιλοσοφία εργάζονται, και με άλλη, διαφορετική ερμηνεύουν την εργασία τους (ή αλλιώς μπορούμε 
να πούμε πως δεν έχουν ‘φιλοσοφική επίγνωση του τί κάνουν’ και δανείζονται απλοποιημένες 
ερμηνείες).11

Οι παρατηρήσεις του Bachelard μπορούμε να διαπιστώσουμε πως έχουν ως κεντρικό άξονα μια 
“άρνηση”: άρνηση της παραδοσιακής φιλοσοφίας της επιστήμης, άρνηση της ερμηνείας που δίνουν 
οι ίδιοι οι επιστήμονες για την εργασία τους, μια άρνηση τέλος η οποία χαρακτηρίζει τους νέους 
κλάδους φυσικών επιστημών (μη-ευκλείδια, μη-νευτώνεια κλπ.). Η άρνηση αυτή δεν έχει 
αποκλειστικά περιγραφικό αλλά και κανονιστικό χαρακτήρα: αποτελεί συστατικό στοιχείο της 
συγκρότησής της, οικοδομείται αρνούμενη, ανατρέποντας κάποιο παρελθόν, και αυτή η ανατροπη 
αποτελεί συνθήκη, προϋπόθεση για την θετική διατύπωση μιας νέας θεωρίας. Το γεγονός πως οι 
ίδιοι οι επιστήμονες αδυνατούν να αναγνωρίσουν αυτό το στοιχείο της επιστημονικής παραγωγής 
δείχνει πως η άρνηση προσκρούει σε «εμπόδια»: αυτά τα εμπόδια έχουν σχέση με την “άμεση”, 
“αυθόρμητη”, “φιλοσοφική” αντίληψη που έχουν για το αντικείμενό τους.

Η ανασταλτική επιρροή που ασκεί ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν οι επιστήμονες την πρακτική 
τους, οι συνέπειες αυτού του βιώματος πάνω στην πράξη, συγκροτούν ένα «επιστημολογικό 

7 Βλπ.σχετικά: Mary Tiles, Bachelard- Επιστήμη και αντικειμενικότητα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 1999.

8 Bachelard G., Το Νέο Επιστημονικό Πνεύμα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000, σελ. 3-4.
9 Ο Bachelard υπήρξε καθηγητής φυσικής και χημείας στο γυμνάσιο μέχρι το 1930 οπότε και διορίζεται καθηγητής 

φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο της Dijon.
10 Θα πρέπει ..«να δώσουμε στην επιστήμη την φιλοσοφία που της αξίζει». 
11 Bachelard G., Το Νέο Επιστημονικό Πνεύμα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000.
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εμπόδιο» (“παρεμποδίζουν την άρνηση” επειδή κάτι τέτοιο δεν αντιστοιχεί στην αντίληψη που 
έχουν για το τι κάνουν). Επομένως το «επιστημολογικό εμπόδιο» είναι αυτό που αντιτίθεται στην 
άρνηση, που συγκαλύπτει το ρήγμα μεταξύ καθημερινής και επιστημονικής γνώσης, ρήγμα το οποίο 
αδυνατεί σύμφωνα με τον Bachelard να αναγνωρίσει η παραδοσιακή “ρεαλιστική” γνωσιοθεωρία.12 

Το «επιστημολογικό εμπόδιο» εξασφαλίζει επίσης την (παραδοσιακή) εμφάνιση της ιστορίας των 
επιστημών ως ευθύγραμμης συνέχειας. Ο εμπόδιο αυτό δεν είναι “εξωτερικό”: αποτελεί εμπόδιο της 
σκέψης στην ίδια την σκέψη, εμποδίζει την αναδόμηση του επιστημονικού πνεύματος την οποία 
απαιτεί η επιστημονική εξέλιξη, και εμφανίζεται ακριβώς όταν επαπειλείται μια τομή, μια ριζική 
ανατροπή στην εδραιωμένη επιστημονική θεώρηση.13

Που εντοπίζεται λοιπόν αυτή η «επιστημολογική ρήξη» η οποία συνοδεύει την γνήσια 
επιστημονική πράξη και η οποία συστηματικά παρεμποδίζεται από το «επιστημολογικό εμπόδιο»; Η 
«ρήξη» χαρακτηρίζει την επιστήμη στην σχέση της με την προηγούμενη δομή της γνώσης, με τις 
αντίστοιχες φιλοσοφικές ερμηνείες, την καθημερινή γνώση και με τα βιώματα των επιστημόνων. 
Στον βαθμό που η παραγωγή επιστημονικής γνώσης προϋποθέτει μια τέτοια ρήξη με προηγούμενες 
γνώσεις και βιώματα, τότε μπορούμε να πούμε πως είναι συστατικό στοιχείο αυτής της γνώσης: «η 
εμπειρική σκέψη είναι σαφής μόνο εκ των υστέρων, όταν μπαίνει σε κίνηση ο μηχανισμός της  
εξήγησης. Σε αναδρομική σχέση με ένα παρελθόν σφαλμάτων βρίσκει κανείς την αλήθεια μέσα από  
μια γνήσια διανοητική μετάνοια. Γνωρίζει κανείς ενάντια σε μια προηγούμενη γνώση, καταστρέφοντας  
κακώς θεμελιωμένες γνώσεις και ξεπερνώντας αυτό που μέσα στο ίδιο το πνεύμα αντιστέκεται στην  
πνευματική σύλληψη».14 

Συνεπώς, σύμφωνα με τον Bachelard, η παραγωγή γνώσης βασίζεται πάντοτε σε μια 
καταστροφή προηγούμενης γνώσης. Η νέα επιστημολογία χαράσσει αυστηρά όρια απέναντι στον 
εμπειρισμό (η εμπειρική σκέψη εμφανίζεται ως τέτοια μόνο έπειτα από την παρέμβαση της 
εξήγησης, ό,τι θεωρείται ως “εμπειρία” γίνεται ‘σαφές μόνο εκ των υστέρων’), απέναντι σε κάθε 
μορφή θετικισμού (ριζική απόρριψη της αρχής των “εμπειρικών δεδομένων”, σύμφωνα με τα λόγια 
του Bachelard: «σε κάθε περίπτωση το άμεσο πρέπει να υποχωρεί μπροστά στο κατασκευασμένο»), 
απέναντι σε κάθε θεώρηση η οποία αντιμετωπίζει την καθημερινή “άμεση”, “εμπειρική” γνώση και 
την επιστημονική ως ενιαίο παδίο, απέναντι σε άε απεικόνιση της ιστορίας των επιστημών ως 
ευθύγραμμης συνέχειας.

«Η πρωταρχική εμπειρία, ή ακριβέστερα, η πρώτη παρατήρηση αποτελεί πάντα ένα πρώτο εμπόδιο  
για την επιστημονική μόρφωση. Αυτή η πρώτη παρατήρηση παρουσιάζεται πράγματι με μια αφθονία  
απο εικόνες. Είναι γραφική, συγκεκριμένη, φυσική, απλή. Αρκεί κανείς να την περιγράψει και να την  
θαυμάσει. Και νομίζει ότι ήδη την καταλαβαίνει». Έπομένως λοιπόν το πρώτο εμπόδιο είναι η 
εμπειρία που προϋπάρχει (υπεράνω) της κριτικής. Σε άλλο σημείο: «[το νέο επιστημονικό πνεύμα] 
πρέπει να οικοδομηθεί, να διαμορφωθεί ενάντια στη φύση, ενάντια σε αυτό που μέσα μας και έξω από  
εμάς αποτελεί παρακίνηση και οδηγία της φύσης. [...] Μπορεί μπροστά στη φύση να μάθει, μόνο  
εφόσον καθαρίζει τις φυσικές ουσίες και τακτοποιεί οργανωμένα τα ακατάσταστα φαινόμενα». «[...] 
ανάμεσα στην παρατήρηση και την εμπειρία δεν υπάρχει συνέχεια αλλά μια ρήξη», δηλαδή η εμπειρία 

12 «η νέα εμπειρία λέει όχι στην παλαιά εμπειρία [...] Υφίσταται συγκεκριμένα μια ρήξη ανάμεσα στη γνώση των  
αισθήσεων και την επιστημονική γνώση» (Bachelard).

13 Βλπ. αναλυτικά σε ελληνική μετάφραση: “G.Bachelard, Η μόρφωση του επιστημονικού πνεύματος. Το 
επιστημολογικό εμπόδιο”, (στο: Επιστημολογία. Κείμενα, [επιμ.] Γ.Κουζέλης, β΄ αναθ.έκδ. Νήσος 1997), που είναι η 
εισαγωγή και τα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του Bachelard (1938). «Είναι τόσο ηδονικό για την πνευματική  
νωθρότητα να είναι εγκλωβισμένη στον εμπειρισμό, να ονομάζει γεγονός ένα γεγονός και να απαγορεύει την αναζήτηση  
ενός νόμου!» (Επιστημολογία. Κείμενα, σελ. 326). «κάθε επιστημονική παιδεία πρέπει να αρχίσει [...] με μια διανοητική  
και ευαισθησιακή κάθαρση» (ό.π., σελ. 312).

14 G.Bachelard, Η μόρφωση του Επιστημονικού Πνεύματος, 1938.
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δεν παράγεται άμεσα από την παρατήρηση της πραγματικότητας (Bachelard, 1938). Αυτήν ακριβώς 
την ρήξη συγκαλύπτει το πρώτο γνωστικό εμπόδιο: παρουσιάζει την εμπειρική γνώση, η οποία 
προϋποθέτει και συμπεριλαμβάνει την εκ των υστέρων εξήγηση του παρατηρούμενου φαινομένου, 
ως αγνή και καθαρή (αδιαμεσολάβητη) αποτύπωση του αντικειμένου.15

Εάν το πρώτο γνωστικό εμπόδιο αφορά την τάση της σκέψης να θεωρεί την αρχική της σχέση με 
την φύση ως άμεση, αδιαμεσολάβητη, το δεύτερο εμπόδιο συνδέεται με την έλλειψη συνείδησης της 
πραγματικής πορείας της σκέψης. Ο ασυνείδητος χειρισμός της εμπειρίας ως άμεσου προϊόντος της 
παρατήρησης και της δεύτερης ως άμεσης πρόσληψης φυσικών γεγονότων, αφαιρεί οτιδήποτε 
παρεμβάλλεται μεταξύ φύσης-εμπειρίας και αποδέχεται έτσι τις άρρητες επιλογές που έχουν ήδη 
γίνει στην συστηματοποίηση και οργάνωση της παρατήρησης, στην διαμόρφωση του πνεύματος που 
αποκτά την εμπειρία. Η μη συνειδητοποίηση αυτών των προϋποθέσεων καθάρισης, τακτοποίησης, 
οργάνωσης (μια καθημερινή πρακτική των επιστημόνων) αφήνει αυτές τις διαδικασίες να επιδρούν 
πάνω στον ερευνητή χωρίς να τις ελέγχει.16 

Στον αντίποδα του πρώτου επιστημολογικού εμποδίου βρίσκεται το δεύτερο εμπόδιο της 
“γενικής γνώσης”: «η εσφαλμένη διδαχή του γενικού», ο κίνδυνος που έγκειται «στο να ακολουθεί  
κανείς γενικεύσεις της πρώτης ματιάς. [...] γενικεύουμε ό,τι πρωτοπροσέχουμε, δηλαδή τη στιγμή που  
χρονικά ακολουθεί άμεσα, ενώ κανείς ακόμη δεν πρόσεξε τίποτα». Οι καθολικές (γενικές) προτάσεις 
ερμηνείας της φύσης ανακόπτουν την ίδια την εμπειρία: η τάση να αρχίζει η διδαχή των επιστημών 
με την διατύπωση γενικών νόμων/ ορισμών («στην αρχή της μηχανικής: “όλα τα σώματα πέφτουν”», 
«στην αρχή της βιολογίας: “όλα τα έμβια όντα είναι θνητά”» κλπ.) παρεμποδίζει σύμφωνα με τον 
Bachelard την ανάπτυξη της σκέψης, καλλιεργεί μια αντίληψη που περιορίζει την επιστημονική 
σκέψη στη συμμόρφωση με έναν λεκτικό ορισμό (εφόσον οι γενικοί αυτοί νόμοι απλώς ορίζουν 
λέξεις και όχι πράγματα, μια “κενή γνώση”). 

«[...] απλές γλωσσικές συνήθειες μπορούν να γίνουν εμπόδια στην επιστημονική σκέψη. [...] 
εκφράζει κανείς ένα φαινόμενο και πιστεύει ότι έτσι το εξηγεί. Το αναγνωρίζει και νομίζει ότι έτσι το  
γνωρίζει». Τα γλωσσικά εμπόδια έχουν ιδιαίτερη σημασία επειδή η γλώσσα συνδέει αναγκαία την 
επιστημονική γνώση με την καθημερινή: εκφράσεις που δανείζονται παραστάσεις, ερμηνείες και 
αντιστοιχίες που ισχύουν στον καθημερινό λόγο, μεταφορικές ή μη ακριβολόγες εκφράσεις , 
διδακτικές απλουστεύσεις ή περιγραφικές εξηγήσεις, όλα αυτά επιτείνουν τα προβλήματα ωθώντας 
σε ‘αυτονόητες’ ερμηνείες ή ‘προφανείς’ αναλογίες.

Τα παραπάνω αφορούν λοιπόν την “καθημερινή γνώση” (αφελής αμεσότητα, τάση για 
απλουστευτικές γενικεύσεις, αντικατοπτρισμοί των γλωσσικών εκφράσεων). Εμπόδιο επίσης 
αποτελεί η ενιαία και πραγματιστική γνώση: «για το προ-επιστημονικό πνεύμα η ενότητα αποτελεί  
μια μόνιμα επιδιωκόμενη και μόνιμα υλοποιημένη αρχή. Γι’αυτό δεν χρειάζεται κανείς παρά ένα  
κεφαλαίο γράμμα. Οι πιο διαφορετικές φυσικές διαδικασίες μετατρέπονται με αυτόν τον τρόπο σε  
διαφορετικές εκφράσεις της μιας και ταυτόσημης Φύσης. Δεν μπορεί κανείς έτσι να συλλάβει ότι η  
εμπειρία είναι αντιφατική ή ότι, ακόμη περισσότερο, κατατεμαχίζεται σε διαφορετικούς τομείς. Ό,τι  
αληθεύει σε μεγάλη κλίμακα πρέπει να αληθεύει και σε μικρή, και αντίστροφα. Με τον παραμικρό  
δυϊσμό υποψιάζεται κανείς ένα σφάλμα. Αυτή η ανάγκη για ενότητα θέτει μια πληθώρα ψευδών  
προβλημάτων». Άλλο γνωστικό εμπόδιο αποτελεί «ο συντελεστής πραγματικότητας, τον οποίο το  
προ-επιστημονικό πνεύμα αποδίδει σε καθετί φυσικό. Σε αυτόν ενυπάρχει μια αξιολόγηση που δεν  

15 Εφόσον το υποκείμενο της παρατήρησης έχει διδαχθεί και εκπαιδευτεί, οι προσλαμβάνουσες οι οποίες έχουν 
διαμορφωθεί παρεμβαίνουν ερνημευτικά στην ίδια την παρατήρηση, έτσι αναστέλλεται κάθε “άμεση” πρόσληψη.

16 Η αναπαραγωγή φαινομένων σε συνθήκες εργαστηρίου επιβάλλουν αυτήν την εκαθάριση, επιλογή και οργάνωση. 
Επίσης η “αμεσότητα” διαψεύδεται από το απλό γεγονός ότι δεν μπορεί κάποιος να “συλλάβει” ένα φαινόμενο εάν δεν 
ξέρει εκ των προτέρων (τουλάχιστον στοιχειωδώς) τι παρατηρεί, εάν δηλαδή δεν το έχει εντάξει σε ένα οργανωμένο 
πλαίσιο.
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συζητείται και που χρησιμοποίείται διαρκώς στην καθημερινή ζωή [...]» (ένας δανεισμένος από την 
καθημερινότητα “ρεαλισμός”). Πλησίον αυτού του “ρεαλισμού” της “άμεσης” βιωμένης εμπειρίας, 
βρίσκεται το εμπόδιο της επιμονής στην “ουσία” του αντικειμένου: στο ‘ίδιο το πράγμα’ 
αποδίδονται διαφορετικές ιδιότητες που υποτίθεται ότι αντιστοιχούν στην αφανή, εάν όχι “κρυφή” 
“ουσία” του. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα εμπόδιο που καλλιεργείται από τη γλώσσα: τα 
ουσιαστικά δίνουν ακριβώς την δυνατότητα να συνοψισθούν και να λάβουν όνομα διαφορετικές 
ιδιότητες και χαρακτηριστικά, που παρά τις διαφορές τους μπορούν έτσι να ανάγονται στην 
‘ταυτότητα της υποκείμενης ουσίας’.

Ο Bachelard εντοπίζει στς μελέτες του και άλλα επιστημολογικά εμπόδια: ένα από είναι ο 
“ανιμισμός” τον οποίο συνδέει επίσης με έναν ‘αφελή’ ρεαλισμό. Ένα άλλο εμπόδιο συνδέεται με 
την libido και την θέληση για εξουσία: αυτά δυσχεραίνουν την αναγνώριση λαθών ή την ανάγκη για 
αναπροσαρμογή. Άλλο εμπόδιο είναι εκείνο της “ποσοτικής γνώσης”: με αυτό ο Bachelard 
υπογραμμίζει τον κίνδυνο που ενυπάρχει στην αυτοεπιβεβαίωση της επιστημονικότητας με βάση 
ποσοτικά χαρακτηριστικά.17

Σύμφωνα με τον Bachelard ο “εφαρμοσμένος ορθολογισμός” και ο “τεχνικός υλισμός” τα οποία 
χαρακτηρίζουν την πραγματική φιλοσοφία της επιστημονικής πρακτικής, αντιστοιχούν σε μια 
«διαλεκτική Λόγου και τεχνικής». Αυτή ανατρέπει τα παραδοσιακά ζεύγη αντιθέτων τα οποία 
κυριαρχούσαν παλαιότερα: οι έννοιες και τα πράγματα, υποκείμενο και αντικείμενο της γνώσης, 
θεωρία και τεχνικά εργαλεία, θεωρία και παρατήρηση, νόμος και πείραμα, όλα αυτά δεν 
διαχωρίζονται στεγανά, δεν ανήκουν δηλαδή σε διαφορετικούς κόσμους. Ένα όργανο, για 
παράδειγμα, αποτελεί πραγμοποιημένη θεωρία: «ένα όργανο, ένα εργαλείο είναι στις σύγχρονες  
φυσικές επιστήμες ένα θεώρημα που έγινε πράγμα». Η θεωρία έχει υλικό δεσμό με την εμπειρία, 
αποκαθαρμένη από αυταπάτες αμεσότητας ‘ το υποκείμενο και το αντικείμενο παράγονται στην ίδια 
κοινή διαδικασία, στην οποία πράγονται οι έννοιες και το υλικό της επιστήμης. Ο όρος «παραγωγή» 
εν προκειμένω έχει ιδιαίτερη σημασία: τα πάντα, λίγο ή πολύ, στην επιστήμη είναι μια διαρκής 
παραγωγή γνώσης, παραγωγή η οποία ήδη στην συγκρότησή της εμπεριέχει την ανασκευή 
προηγούμενων γνώσεων, λανθασμένων απόψεων.

Η «ψυχανάλυση της αντικειμενικής γνώσης» του Bachelard θέτει στο κέντρο της έρευνάς της 
την “ψυχολογία της πλάνης”: στόχος να απελευθερωθεί η επιστήμη από τις πλάνες όπου οδηγείται 
λόγω των επιστημολογικών εμποδίων και να εντοπιστούν οι μηχανισμοί και τα συμπτώματα αυτής 
της “παθολογίας”. Η πορεία της επιστημονικής σκέψης ομοιάζει με μια ακολουθία “διορθωμένων 
λαθών”. Η μετάβαση από τον προεπιστημονικό κόσμο των ιδεών στον επιστημονικό κόσμο 

17 Είναι προφανείςς οι παιδαγωγικές επιπτώσεις αυτής της επιστημολογίας: ο Bachelard πρότεινε την κατάρτιση 
μιας ιστορίας των επιστημών η οποία θα έχει ως ρητό στόχο ακιβώς την παιδαγωγική αντιμετώπιση της λανθασμένης 
απεικόνισης της πορείας της επιστημονικής σκέψης. Οι παρεμβολές των διδακτικών εγχειριδίων στη διαδικασία 
οργάνωσης της παρατήρησης της φύσης, η συνεισφορά της εκπαίδευσης στην ενίσχυση του πρώτου γνωστικού 
εμποδίου (της “πρώτης εμπειρίας”) και η μη συνειδητοποίηση από το σχολικό θεσμού αυτής του της λειτουργίας, η 
παρεμβολή του εμποδίου της γενίκευσης νόμων και αρχών, η μόρφωση του επιστημονικού πνεύματος με εργαλείο την 
καθημερινή γλώσσα, η συμμετοχή του σχολείου στην καλλιέργεια αντιλήψεων περί ενιαίας γνώσης, όλα αυτά 
αποτελούν εμπόδια. Όπως έγραφε ο Bachelard το ζήτημα για τον νέο που εισέρχεται στο μάθημα της φυσικής «δεν είναι  
να αποκτήσει μια μόρφωση προσανατολισμένη στην εμπειρία, αλλά να την αλλάξει, να βγάλει από τη μέση τα εμπόδια που  
η καθημερινή ζωή έχει ήδη συσσωρεύσει». Δεν μιλάμε επομένως για μια παιδαγωγική λογική (βημάτων) ‘βελτίωσης’, 
παρά ξεκάθαρα για ‘αλλαγή’ των ‘πρώτων γνώσεων’ των μαθητών, αλλαγή η οποία αντιστοιχεί όπως φαίνεται στην 
λογική μιας ριζικής ‘αντικατάστασης’. (βλπ. σχετικά: Κουζέλης Γερ., Από τον Βιωματικό στον Επιστημονικό Κόσμο, 
Κριτική, Αθήνα 1991).
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προϋποθέτει την ρήξη με ολόκληρο το πλαίσιο αναφοράς των προεπιστημονικών εννοιών και την 
κατασκευή ενός νέου.18 

Η επιστήμη ‘παράγει’ τις έννοιες και το υλικό της κατά την διαδικασία παραγωγής του πλαισίου 
της. Το πλαίσιο αυτό αναφοράς της επιστήμης αντιστοιχεί σε αυτό που ονομάζουμε 
“προβληματική”: ένα οριοθετημένο και εσωτερικά οργανωμένο δίκτυο το οποίο προσδιορίζει την 
συνοχή και την σύνδεση των εννοιών που το συγκροτούν. Με την ανακατασκευή του πλαισίου, 
κατά το περάσμα από το ένα στο άλλο, ενώ οι λέξεις μπορεί να παραμένουν οι ίδιες, η σημασία των 
εννοιώ αλλάζει ‘ μεταβάλλονται οι μεταξύ τους σχέσεις που τις προσδιορίζουν, όπως αλλάζουν και 
τα θεωρητικά αντικείμενα στα οποία αντιστοιχούν οι έννοιες με τη νέα διάταξη του δικτύου.19 Το 
αποτέλεσμα είναι πως τα πεδία αναφοράς, τα εννοιολογικά δίκτυα, οι προβληματικές δεν είναι καν 
άμεσα συγκρίσιμες: αυτό αποτελεί τη θέση περί “ασυμβατότητας” των επιστημονικών πλαισίων που 
κατασκευάζονται με την ανασκευή άλλων.20

Όπως γίνεται ήδη φανερό, οι αντιλήψεις των Bachelard και Kuhn είναι συγκρίσιμες (έως και 
παραπλήσιες) εάν επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη διαμάχη και των δύο με τον “αφελή 
εμπειρισμό” και τον θετικισμό:21 ριζική κριτική στη λογική της “επαλήθευσης”, στο επαγωγικό 
μοντέλο, στον διαχωρισμό θεωρίας και παρατήρησης ‘ απόρριψη των αυτονόητων παραδοχών για 
τον φορέα της επιστημονικής δραστηριότητας, τη διάκριση επιστημονικής και μη επιστημονικής 
σκέψης, επανεκτίμηση του ρόλου της γλώσσας ‘ απόρριψη της εικόνας μιας συνεχούς προόδου και 
συσώρευσης αληθούς γνώσης ‘ ανάδειξη της ιστορικότητας της επιστημονικής σκέψης ‘ 
επικέντρωση στα ζητήματα μεταβολής των θεωριών. Ενώ πάντως ο Kuhn παραχωρεί μια σημαντική 
κοινωνιολογική διάσταση στο Παράδειγμα και επικεντρώνει στην αλλαγή των Παραδειγμάτων, ο 

18 Βλπ. στο: Επιστημολογία. Κείμενα, [επιμ.] Γ.Κουζέλης, β΄ αναθ.έκδ. Νήσος 1997. «ό,τι αμεσότερο υπάρχει στην  
πρώτη εμπειρία είμαστε εμείς οι ίδιοι, τα κρυφά μας πάθη και οι ασυνείδητες επιθυμίες μας [...]». Επικεντρώνοντας στον 
«ψυχολογικά συγκεκριμένο χαρακτήρα της αλχημείας», ο Bachelard επιδιώκει να κάνει να  φανούν «οι συναισθηματικές 
βάσεις και ο καθαρά υποκειμενικός δυναμισμός» (Επιστημολογία. Κείμενα, σελ. 344). Το «κέντρο αντίστασης» έγραφε 
«φαίνεται να είναι καλύτερα κρυμμένο απ’οσο φαντάζεται ο απλοϊκός ορθολογισμός. Η αλχημεία πρέπει να έχει τις  
βαθύτερες αιτίες της στο ασυνείδητο» (ό.π., σελ. 346). «πριν την κρίνουμε από μια αντικειμενική σκοπιά, δηλαδή ως προς  
τα πειραματικά αποτελέσματά της, πρέπει να την κρίνουμε από μια υποκειμενική σκοπιά, δηλαδή ως προς τις ηθικές της  
συνέπειες. [...] πάνω από μια υλιστική ερμηνεία της αλχημείας πρέπει να τεθεί μια αναγωγική ψυχανάλυση του αλχημιστή» 
(ό.π., σελ. 350). «κάθε αξιολόγηση στο πεδίο της αντικειμενικής γνώσης οφείλει να οδηγεί σε μια ψυχανάλυση». Ο 
χαρακτήρας αυτής της αξιολόγησης συνίσταται τελικώς στην «παθιασμένη προσχώρηση σε αρχικές ιδέες που δεν  
βρίσκουν στον αντικειμενικό κόσμο τείποτε περισσότερο από προσχήματα» (ό.π., σελ. 353-354).

19 Η ανακατασκευή παίρνει τη μορφή μιας “κοπερνίκειας στροφής”: από το ένα μοντέλο κίνησης και 
αλληλεξάρτησης περνάμε στο άλλο, οι θέσεις και οι σχέσεις αναδιατάσσονται, το κέντρο μεταβάλλεται ενώ και στα 
σώματα αποδίδονται διαφορετικές λειτουργίες.

20 Εάν ο ορισμός του αντικειμένου της επιστήμης είναι εσωτερικός, τότε πρέπει να δεχτούμε ότι ο ορισμός αυτός 
εξαρτάται από το εν λόγω ‘πλαίσιο αναφοράς’ ‘ οι επιστημονικές θεωρίες σύμφωνα με αυτή την παραδοχή αποτελούν 
συστήματα που αυτο-προσδιορίζονται, ορίζοντας πάντα από την αρχή το αντικείμενό τους, είναι θεωρίες που αναγκαία 
“δεν έχουν προηγούμενο”. 

21 Σύγκριση μεταξύ Kuhn και Bachelard γίνεται στο Lecourt D., “Μαρξισμός και επιστημολογία” (Paris 1973), στο 
περιοδ. Ο Πολίτης 66, 1984: όπως γράφει ο Lecourt, δεν υπάρχει «ταύτιση» αλλά ούτε και σύγκλιση: η κύρια τάση της 
μπασελαριανής παράδοσης είναι «υλιστική», ενώ οι τάσεις που ακολουθούν τον Popper και παραλλαγές του, είναι 
«ιδεαλιστικές». 

Οι επιθέσεις ενάντια στον Althusser («ιστορικός υλισμός») την δεκαετία του ’60 (κατηγορίες για “επιστημονισμό”, 
“δογματισμό”, «ρεβιζιονισμό», «θεωρητικισμό» κλπ.) είχαν ως κύριο στόχο την έννοια της «επιστημολογικής τομής», 
έννοια την οποία ο Althusser είχε δανειστεί από τα γραπτά του Bachelard. Ο Bachelard ήθελε με τον όρο αυτό να 
τονίσει στους ιστορικούς υποστηρικτές της «συνέχειας» ότι μια επιστήμη εδραιώνεται μόνον όταν αποτέμνεται και 
αποχωρίζεται από το ίδιο το παρελθόν της ‘ για τον λόγο αυτό, το αντικείμενο μιας επιστήμης δεν είναι άμεσο δεδομένο 
και δεν προϋπάρχει της διαδικασίας παραγωγής του. Το επιστημολογικό έργο του Bachelard ήταν η μελέτη των 
συγκεκριμένων τρόπων με τους οποίους πραγματώνεται η διαδικασία παραγωγής των επιστημονικών αληθειών μέσα 
στην πραγματική ιστορία των επιστημών.    
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Bachelard συγκεντρώνει την προσοχή του στην “ψυχαναλυτική” διάσταση της ‘χειραφέτησης’ 
(‘θεραπείας’) της επιστημονικής σκέψης από τα γνωστικά εμπόδια.22

Συνοψίζοντας μπορούμε να καταγράψουμε τρεις κεντρικές διαστάσεις στο έργο του Bachelard: 
πρώτη αφορά την έννοια του “επιστημολογικού εμποδίου”. Η “επιστημονική πρόοδος” δεν αποτελεί 
παρά έναν συνεχή αγώνα άρσης των εμποδίων, μια επαναλαμβανόμενη ρήξη. Η δεύτερη διάσταση 
αφορά την διαλεκτική που χαρακτηρίζει την “αναδρομική” σχέση την οποία εγκαθιστά η 
επιστημολογία μεταξύ σύγχρονης ιστορίας και προϊστορίας της επιστήμης: «την ίδια στιγμή που η  
σημερινή επιστήμη θεμελιώνει, και μάλιστα ποτέ για πάντα αλλά κάθε φορά εκ νέου, ταυτόχρονα  
καταστρέφει, και μάλιστα για πάντα». Η επιστημολογία του Bachelard γενικώς αποσπάται από όλες 
τις προηγούμενες φιλοσοφίες της επιστήμης και θεωρίες για την γνώση: η επιστήμη γι’αυτόν είναι 
μια εργασία, είναι στην ουσία της παραγωγή. Η τρίτη διάσταση του έργου του συνδέεται με μια 
σταθερά ορθολογική αντιμετώπιση της επιστήμης: επιμονή στην διαρκή σύγκρουση “αλήθειας” και 
“ανορθολογισμών”, αυστηρή οριοθέτηση της επιστημολογικής οπτικής απέναντι σε μια 
κοινωνιολογικής υφής οπτική των “εξωτερικών παραγόντων”: έχουμε εδώ έναν περιορισμό στην 
εσωτερική διαδικασία παραγωγής της επιστήμης και αποκλεισμό των μεταβάσεων στο πεδίο της 
κοινωνικής αναπαραγωγής. «Κατά τον Bachelard οι μορφές αυτής της εσωτερικής διαδικασίας  
καθορίζονται από τη νόρμα που θεσπίζει η αλήθεια των επιστημονικών γνώσεων: όσο είναι μια  
διαδικασία παραγωγής γνώσεων, αυτή η διαδικασία [...] όντως υπόκειται στη νόρμα της αλήθειας [...] 
από την άλλη πλευρά αυτή η εσωτερική διαδικασία, εγγενώς κανονιστική, εντάσσεται στη συνολική  
διαδικασία της κοινωνικής πρακτικής. [...] είναι πράγματι αδύνατο να επιτευχθεί η γένεση  
επιστημονικών εννοιών στη βάση όσων είναι γνωστοί ως κοινωνικοί, οικονομικοί ή ψυχολογικοί (ή  
ακόμη και βιολογικοί) “όροι” της επιστημονικής πρακτικής».23

Η αλήθεια μιας «επιστημονικής αλήθειας» «επιβάλλει τον εαυτό της» αφ’εαυτής:24 εδώ ο 
Bachelard διατυπώνει τη θέση για την αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης ‘ δεν αναζητά 
να την ‘θεμελιώσει’, να ‘εγγυηθεί’ αυτή την αντικειμενικότητα, δεν θετει στη γνώση την ερώτηση 
της εγκυρότητας των ισχυρισμών της. Αυτή η θέση, σύμφωνα με τον Lecourt είναι μια «υλιστική» 
θέση. Από τη στιγμή που έχει αποκυρήξει το φιλοσοφικό ιδεαλιστικό ερώτημα περί της ‘εγγύησης’ 
της αντικειμενικότητας των επιστημονικών γνώσεων (και έχοντας επομένως παραιτηθεί από την 
αναζήτηση των “αιτίων” της επιστημονικής παραγωγής σε κάποιο υποκείμενο, ατομικό ή 
συλλογικό) ο Bachelard αποδεικνύει πως είναι αναγκαίο να ξεκινάμε από την εσωτερική διαδικασία 
ως προς την οποία οι επιστήμονες είναι μόνο «φορείς»: ως «φορείς» αυτής είναι υποχρεωμένοι να 
υποτάσσονται στις νόρμες της διαδικασίας (αν το αρνηθούν θέτουν τους εαυτούς τους εκτός 
επιστήμης). Εντούτοις οι επιστήμονες είναι επίσης «υποκείμενα» ιδεολογίας: έχουν συνείδηση, 
επιθυμίες, φιλοδοξίες, πολιτικές, θρησκευτικές και ηθικές πεποιθήσεις κλπ.. Οφείλουν λοιπόν να 
κάνουν μια «ορθολογική προσπάθεια», και αυτή είναι ολόκληρη η διαδικασία διαμόρφωσης του 

22 Μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ πως στον Bachelard, παρά τον ρητό αντιθετικισμό του, παραμένει μια έννοια 
“προόδου” η οποία επιβάλλεται ασταμάτητα ενάντια σε ένα πλήθος σφαλμάτων...

23 Lecourt D., “Μαρξισμός και επιστημολογία”, στο περιοδ. Ο Πολίτης 66, 1984, σελ. 41. Ο Bachelard στο κείμενό 
του “Η ορθολογική δραστηριότητα της σύγχρονης φυσικής” εισάγει την έννοια της «επιστημολογικής αξίας»: η ιστοεία 
των επιστημών δείχνει την ανάδυση και μόνιμη αναδιοργάνωση «επιστημολογικών αξιών» ‘ η πρακτική μαλιστα της 
επιστήμης μπορεί να είναι ο χώρος όπου οικοδομούνται οι περισσότερο εδραιωμένες ορθολογικές αξίες. «Στην πορεία  
των επιστημών οι ορθολογικές εξίες επιβάλλουν τον εαυτό τους [...] ιστορικά. Η ιστορία των επιστημών καθοδηγείται από  
ένα είδος αυτόνομης αναγκαιότητας. Η φιλοσοφία των επιστημών θα πρέπει συστηματικά να αναλάβει ως  έργο της τον  
προσδιορισμό και την ιεραρχική ταξινόμηση των επιστημολογικών αξιών». 

24 Όπως το θέτει σε σπινοζικούς όρους ο Lecourt: “veritas norma sui”, η αλήθεια είναι μέτρο του εαυτού της. 
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επιστημονικού νου: η προσπάθεια αυτή απειτεί από το επιστημονικό υποκείμενο (μεχρι σημείου 
υπαρξιακού διχασμού) να προχωρήσει σε ρήξη με τα “αυθόρμητα” συμφέροντα της ζωής.25 

(ε.1.2) η ιστορία των επιστημών στο έργο του Bachelard (G.Canguilhem)

Στην κεντρική του διατριβή («Δοκίμιο για την προσσεγγιστική γνώση») ο Bachelard επιχειρεί να 
εκθέσει «πώς οι έννοιες της πραγματικότητας και της αλήθειας οφείλουν να αποκτήσουν ένα νέο  
νόημα σε μια φιλοσοφία του ανακριβούς». Στην συμπληρωματική του διατριβή («Μελέτη της 
εξέλιξης ενός προβλήματος της φυσικής: η θερμική διάδοση στα στερεά») ήταν μια μελέτη της 
ιστορίας των επιστημών σε κατεύθυνση καινούρια σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής. Σύμφωνα 
με την εκτίμηση του Canguilhem αυτά τα δύο κείμενα θα οδηγήσουν τον Bachelard «στην λαμπρή 
διατύπωση της συμμαχίας ανάμεσα στην ιστορία των επιστημών και τη φιλοσοφία των επιστημών».26

Στα πρώτα κείμενα, ο Bachelard προσπαθεί να δείξει ότι η ιστορική διαδοχή των επιστημονικών 
προβλημάτων δεν είναι διατεταγμένη σύμφωνα με μια αυξανόμενη πριπολοκότητα: το ‘αρχικό’ 
φαινόμενο μιας έρευνας δεν είναι φαινόμενο “στοιχειωδώς απλό”, «είναι η ευρεθείσα λύση της  
οποίας η σαφήνεια αντανακλάται στα δεδομένα» και τείνει να παραγνωρίζει το γεγονός ότι «το 
πρόβλημα ήταν για καιρό συσκοτισμένο από σοβαρά και επίμονα λάθη».27

Από την ιστορία της επιστήμης, όπως το διατυπώνει ο Canguilhem, στην οποία απευθύνουμε 
φιλοσοφικά ερωτήματα, δηλαδή ερωτήματα σχετικά με την διαμόρφωση, την αναδιαμόρφωση και 
την τυποποίηση (formalisation) των εννοιών, απορρέει μια φιλοσοφία της επιστήμης. Που θα πρέπει 
να αναζητήσουμε τη ρίζα των λαθών και την αιτία αυτής της εμμονής στα λάθη που συσκοτίζει τα 
προβλήματα; Ο Bachelard θα υποδείξει πως αυτή η ρίζα πρέπει να αναζητηθεί στην ίδια την γνώση 
και όχι έξω από αυτή. Εκείνο που οφείλει το επιστημονικό πνεύμα να υπερβεί, δημιουργεί εμπόδια 
στο ίδιο το πνεύμα ‘ είναι κυριολεκτικά ένα «ένστικτο αυτο-συντήρησης της σκέψης», μια δεδομένη 
προτίμηση για τις απαντήσεις μάλλον παρά για τα ερωτήματα. Η ύπαρξη των επιστημολογικών 
εμποδίων καθιστά εν τέλει διαφορετικές τις δραστηριότητες του επιστημολόγου και του ιστορικού 
των επιστημών: ο επιστημολόγος οφείλει να χαράξει εκ νέου την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης, 
και για να το κάνει αυτό πρέπει να επιλέξει μεταξύ των ντοκουμέντων που έχει συγκεντρώσει ο 
ιστορικός και να τα κρίνει. Ο ιστορικός των επιστημών οφείλει, λέει ο Bachelard, «να θεωρήσει τις  
ιδέες ως γεγονότα. Ο επιστημολόγος οφείλει να θεωρήσει τα γεγονότα ως ιδέες καταχωρίζοντάς τα σε  
ένα σύστημα σκέψεων». Ο ιστορικός και ο επιστημολόγος έχουν κοινή την επιστημονική παιδεία του 
σήμερα, εντούτοις εντάσσοντάς την διαφορετικά στις οπτικές τους της προσδίδουν μια διαφορετική 
ιστορική λειτουργία: ο ιστορικός ενεργεί ξεκινώντας από τις ρίζες και πηγαίνοντας προς το παρόν, 
έτσι ώστε η επιστήμη του σήμερα να έχει πάντοτε σε κάποιο βαθμό αναγγελθεί στο παρελθόν. Ο 
επιστημολόγος ξεκινάει από το σήμερα πηγαίνοντας στις αρχές, με αποτέλεσμα μόνο ένα μέρος 
αυτού που θεωρούνταν εχθές επιστήμη να γίνεται σε κάποιο βαθμό αποδεκτό από το παρόν. Έτσι 
την ίδια στιγμή που θεμελιώνει –ποτέ, εννοείται, για πάντα αλλά διαρκώς εκ νέου-, η επιστήμη του 
σήμερα καταστρέφει επίσης, και μάλιστα οριστικά.28 Εν ολίγοις, συμπεραίνει ο Canguilhem, όσο η 

25 Η ρήξη αυτή δεν είναι τελικώς ποτέ οριστικά εξασφαλισμένη, καθώς το υποκείμενο (έστω και εάν πρόκειται για 
τον κλασικό μονομανή σοφό) δεν καταφέρνει ποτέ να είναι ένας «αμιγής» φορέας της επιστημονικής πρακτικής. Στην 
πορεία αυτή ο επιστήμονας επομένως συναντά συνεχώς (αποκρυσταλλωμένα και συστηματοποιημένα μέσα στη 
φιλοσοφία του) «εμπόδια».

26 Βλπ. G.Canguilhem: “Η ιστορία των επιστημών στο επιστημολογικό έργο του G.Bachelard” (1963), στο: 
Επιστημολογία. Κείμενα, [επιμ.] Γ.Κουζέλης, β΄ αναθ.έκδ. Νήσος 1997, σελ. 358.

27 G.Bachelard: “Η ιστορία των επιστημών στην εκπαίδευση” (δημοσίευση του Enseignement scientifique, no 2, 
1933. Παρατίθεται από τον Canguilhem).

28 G.Canguilhem: “Η ιστορία των επιστημών στο επιστημολογικό έργο του G.Bachelard”, στο: Επιστημολογία.  
Κείμενα, [επιμ.] Γ.Κουζέλης, β΄ αναθ.έκδ. Νήσος 1997, σελ. 363.
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φιλοσοφία δεν προσέφερε στην ιστορία των επιστημών αυτή την έννοια κλειδί του 
‘επιστημολογικού εμποδίου’, η επιστημολογία κινδύνευε να είναι θύμα μιας ιστορίας των 
επιστημών υπερβολικά αφελούς «η οποία δεν αποκαθιστά σχεδόν ποτέ τις ασάφειες της σκέψης» και 
μας κάνει «να εκλαμβάνουμε για φως κάθε ημίφως του παρελθόντος» (Bachelard).

Για τον Bachelard η ιστορία των επιστημών είναι μια «Σχολή», είναι «το λιγότερο, ένα πλέγμα 
υπόρρητων κρίσεων για την αξία των ιδεών και των επιστημονικών ανακαλύψεων». Η ιστορία των 
επιστημών αποτελεί την «πιο αναπόδραστη από όλες τις ιστορίες... Η ιστορία των επιστημών είναι η  
ιστορία των ηττών του ανορθολογισμού».29

Ο Michel Serres απέδωσε με τον εξής τρόπο τον ρόλο και την σημασία που απέδιδε η 
επιστημολογία του Bachelard στην ιστορία των επιστημών: Μια επιστήμη που κατέκτησε την 
ωριμότητα είναι μια επιστήμη που ολοκλήρωσε τη διάσταση ανάμεσα στην αρχαϊκή και την τωρινή 
της διάσταση. Έτσι οριζόμενη, η ιστορία των επιστημών θα μπορούσε να αναχθεί στην εξερεύνηση 
του μεσοδιαστήματος που χωρίζει τις επιστήμες από το ακριβές σημείο της ανάδρομης ρήξης, σε 
ό,τι αφορά τη γενετική εξήγηση. Το σημείο αυτό είναι εύκολα προσδιορίσιμο από τη στιγμή που η 
χρησιμοποιούμενη σε αυτό το μεσοδιάστημα γλώσσα καθιστά ακατανόητα τα προηγούμενα 
εγχειρήματα. Ό,τι βρίσκεται πέρα από το σημείο αυτό δεν είναι παρά αρχαιολογία.30

(ε.2) G. Canguilhem: φιλόσοφος του σφάλματος (M. Foucault)

«[...] παράδοξο: ο άνθρωπος αυτός, με το αυστηρό του έργο, το σκόπιμα και προσεκτικά  
περιορισμένο σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της ιστορίας της επιστήμης του, [...] αίφνης εμφανίζεται  
παρών σε συζητήσεις από τις οποίες ο ίδιος είχε φροντσίσει να απέχει. Απομακρύνοντας όμως τον  
Canguilhem, με δυσκολία πια μπορούμε να καταλάβουμε τον Althusser, τον αλτουσερισμό, [...] ‘ δεν  
μπορούμε πια να συλλάβουμε τι είναι αυτό που διακρίνει κοινωνιολόγους όπως ο Bourdieu, ο Castell,  
ο Passeron, [...] ενώ μια ολόκληρη πλευρά της θεωρητικής δουλειάς των ψυχαναλυτών, ιδιαίτερα  
όσων ακολουθούν τον Lacan, μας διαφεύγει».31

Πρόκειται για τη γραμμή που χωρίζει μια φιλοσοφία της εμπειρίας, της αίσθησης και του 
υποκειμένου από μια φιλοσοφία της γνώσης, του ορθού λόγου και της έννοιας. Από τη μια έχουμε 
το δίκτυο του Sartre και του Merlau-Ponty ‘ και από την άλλη του Cavailles, του Bachelard και του 
Canguilhem: δύο τροπικότητες κατά τις οποίες η φαινομενολογία υιοθετείται στη Γαλλία -γύρω στα 
1930. Τότε αρχίζει η σύγχρονη φιλοσοφία στη Γαλλία.32 

Αν θέλαμε να βρούμε κάτι εκτός Γαλλίας που να αντιστοιχεί στο έργο του Cavailles, Koyre, 
Bachelard, Canguilhem θα το βρίσκαμε σύμφωνα με τον Foucault στη Σχολή της Φρανκφούρτης. 
Tο ύφος διαφέρει πολύ, αλλά το είδος των ερωτημάτων που διατυπώνονται είναι τελικά το ίδιο: 
«ερωτήματα που πρέπει να απευθυνθούν σε έναν ορθό λόγο που [...] θα προβεί σε καθολικού τύπου  
αξιώσεις ‘[που] δεν θα πάψει να διεκδικεί την ενότητά του». Κατά την ιστορία της επιστήμης στην 
Γαλλία, όπως και κατά την γερμανική κριτική θεωρία, αν κάτι πρέπει να εξετάσουμε κατ’ουσίαν 

29 Επιπροσθέτως: όπως παρατηρεί ο Canguilhem, ο ιστορικός των επιστημών δεν πρέπει να γίνεται θύμα της 
σύγχυσης ανάμεσα στην συνέχεια του ιστορικού λόγου και την συνέχεια της ιστορίας.

30 M.Serres: “Geometrie de la folie”, Mercure de France, 1962 (αφορά το Historie de la folie του M.Foucault) 
(παρατίθεται από τον Canguilhem).

31 Τα αποσπάσματα έχουν αντληθεί από την ‘Εισαγωγή’ του Michel Foucault: “ο φιλόσοφος του σφάλματος”, για 
το βιβλίο του G.Canguilhem: Το Κανονικό και το Παθολογικό (ελληνική εκδ. Νήσος 2007, μετάφραση και επίμετρο του 
Γ.Φουρτούνη, μετάφραση της εισαγωγής του Foucault από την Χ.Μπάλλα. Η ‘Εισαγωγή’ βρίσκεται επίσης στα 
Επιστημολογικά, επιμέλειας Γ.Κουζέλη).

32 «Στη Γαλλία αυτό που πάνω απ’όλα στήριξε το φιλοσοφικό ερώτημα του Διαφωτισμού είναι η ιστορία της  
επιστήμης».
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είναι ένας λόγος που κουβαλάει μέσα στην αυτονομία των δομών του την ιστορία των δογματισμών 
και των δεσποτισμών – «ένας λόγος που, κατά συνέπεια, μπορεί να επιφέρει χειραφέτηση μόνο  
εφόσον κατορθώσει να απελευθερωθεί από τον εαυτό του».

Στο τέλος της εποχής της αποικιοκρατίας, οι άνθρωποι αρχίζουν να ρωτούν τη Δύση τι 
δικαιώματα θα είχε ο πολιτισμός, η επιστήμη, η κοινωνική οργάνωση και, τέλος, η ίδια η 
ορθολογικότητά της να αξιώνει ένα καθολικό κύρος: να ήταν άραγε κάτι άλλο από μια χίμαιρα, 
αποτέλεσμα οικονομικής κυριαρχίας και πολιτικής ηγεμονίας; «Δύο αιώνες αργότερα ο Διαφωτισμός  
επανέρχεται: [...] ως μέσο αμφισβήτησης των ορίων και των δυνάμεων που καταχράστηκε. Ο λόγος  
ως δεσποτικός διαφωτισμός».

Στη Γαλλία η ιστορία της επιστήμης ενδιαφερόταν, κατά προτίμηση, αν όχι και αποκλειστικά, 
για τομείς που θεωρούνταν ευγενείς ως προς την αρχαιότητα της θεμελίωσής τους, τη μεγάλη τους 
επιδεκτικότητα στην τυποποίηση και τη μαθηματικοποίηση και ως προς την προνομιακή θέση που 
απολάμβαναν στη θετικιστική ιεράρχηση των επιστημών. Ο G.Canguilhem θα εστιάσει το έργο του 
στην ιστορία της βιολογίας και της ιατρικής. Προσγείωσε έτσι την ιστορία της επιστήμης από τα 
ύψη (των μαθηματικών, της αστρονομίας, της γαλιλαιικής μηχανικής, της νευτώνειας φυσικής, της 
θεωρίας της σχετικότητας) στις μεσαίες περιοχές, όπου η γνώση είναι πολύ λιγότερο απαγωγική, 
«όπου πολύ περισσότερο εξαρτάται από εξωτερικές διεργασίες (οικονομικά ερεθίσματα ή θεσμικές  
υποστηρίξεις) και όπου για πολύ περισσότερο χρόνο παρέμενε προσαρτημένη στα θαύματα της  
φαντασίας». 

Εν τούτοις κάνοντας αυτό ο Canguilhem δεν διευρύνει απλώς τον κλάδο της ιστορίας της 
επιστήμης, τον αναπλάθει: καταρχήν επεξεργάζεται το μοτίβο της «ασυνέχειας». Για τον 
Canguilhem η ιστορία της επιστήμης δεν είναι μια ‘ιστορία του αληθούς’, της αργής του ανάδυσης. 
Η ιστορία της επιστήμης δεν είναι μια αγνή και απλή ιστορία των ιδεών και των συνθηκών μέσα 
στις οποίες παρουσιάστηκαν προτού εξαλειφθούν. Η παραπομπή στην αντίθεση «αληθές-ψευδές» 
είναι εκείνη η οποία δίνει σε αυτή την ιστορία την σημασία της, με το να αντιλαμβάνεται ότι 
ασχολούμαστε με την «ιστορία των αληθών λόγων», εκείνων δηλαδή των λόγων «που ρυθμίζονται,  
διορθώνονται και εφαρμόζουν πάνω τους τα αποτελέσματα μιας ολόκληρης επεξεργασίας που πέρας  
της έχει το έργο του “να λέμε τα αληθή”». Ο ιστορικός σύνδεσμος μεταξύ στιγμών της επιστήμης 
έχει αναγκαία αυτή τη μορφή της «ασυνέχειας» την οποία συνιστούν οι τροποποιήσεις, οι 
μετασχηματισμοί, οι αποσαφηνίσεις νέων θεμελίων, οι αλλαγές κλίμακας, η μετάβαση σε κάποιο 
νέο είδος αντικειμένων. «Η πλάνη δεν εξαλείφεται μέσω της υπόκωφης δύναμης μιας αλήθειας που  
αργά αργά αναδύεται μέσα από τη σκιά, αλλά μέσω της διαμόρφωσης ενός καινούριου τρόπου “να  
λέμε τα αληθή”». Μια από τις συνθήκες της δυνατότητας ανάδυσης μιας ιστορίας της επιστήμης στις 
αρχές του 18ου αιώνα υπήρξε η συνειδητοποίηση της εμφάνισης των επιστημονικών 
“επαναστάσεων”: της αλγεβρικής γεωμετρίας, του απειροστικού λογισμού, της κοπερνίκειας και 
νευτώνειας κοσμολογίας.

Δεύτερο σημείο: τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας «ιστορία των αληθών λόγων»; Αναφερόμαστε 
σε μια «αναδρομή», με την έννοια ότι οι διαδοχικοί μετασχηματισμοί αυτού του αληθειακού λόγου 
«δεν παύουν να ξαναγράφουν την ίδια τους την ιστορία ‘ ό,τι για πολύ καιρό φιανόταν αδιέξοδο,  
γίνεται τώρα έξοδος ‘ μια “πλάγια” απόπειρα γίνεται κεντρικό πρόβλημα, γύρω πό το οποίο έλκονται  
τα υπόλοιπα ‘ ένα αμυδρά διαφορετικό βήμα γίνεται θεμελιώδης τομή [...]». Με δυο λόγια η ιστορία 
των ασυνεχειών δεν αποκτάται άπαξ δια παντός ‘ «είναι από μόνη της “πρόσκαιρη” και ασυνεχής».

Η ιστορία της επιστήμης για τον Canguilhem δεν μπορεί να ικανοποιείται απλώς συλλέγοντας 
όσα ήταν σε θέση να πιστεύουν ή να αποδεικνύουν οι επιστήμονες του παρελθόντος. Η ιστορία της 
επιστήμης δεν γράφεται επίσης με το να διηγηθούμε ξανά το παρελθόν μέσα από τις θεωρίες του 
σήμερα, υποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την αλήθεια που κάποτε θα αναδυόταν στην επιφάνεια 
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μέσα από αυτό που ήταν “ψευδές” και το σφάλμα που θα εκδηλωνόταν αργότερα μέσα σε αυτό που 
ήταν αληθές. Η ιστορία της επιστήμης μπορεί να συσταθεί μόνον εφόσον λάβουμε υπόψη μας, 
ανάμεσα στον καθαρό ιστορικό και τον ίδιο τον επιστήμονα, την επιστημολογική οπτική γωνία. 
Αυτή η οπτική γωνία είναι που κάνει μια «κρυφή, διατεταγμένη πρόοδο» να γεννιέται μέσα πό 
διαφορετικά επεισόδια της επιστημονικής γνώσης: αυτό σημαίνει, όπως παρατηρεί ο Foucault, ότι 
οι διεργασίες της εξάλειψης και της επιλογής προτάσεων, θεωριών, αντικειμένων συμβαίνουν κάθε 
στιγμή σύμφωνα με τους όρους που θέτει ένας ορισμένος κανόνας, «ένας κανόνας που δεν πρέπει να  
ταυτιστεί με μια θεωρητική δομή ή ένα επίκαιρο Παράδειγμα, γιατί η σημερινή επιστημονική αλήθεια  
δεν είναι παρά ένα επεισόδιό της – ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση το προσωρινό της πέρας. Δεν 
επιστρέφει κανείς στο παρελθόν και δεν ανιχνεύει την ιστορία του σωστά με το να εξαρτάται από μια  
“κανονική επιστήμη” με την έννοια του T.S.Kuhn, αλλά με το να ανακαλύπτει εκ νέου τη διαδικασία  
που υπόκειται στον κανόνα, [...]». Όταν μιλάμε για την «επιστημολογία», δεν αναφερόμαστε σε μια 
γενική θεωρία ολόκληρης της επιστήμης ή κάθε επιστημονικής πρότασης που μπορεί να διατυπωθεί: 
πρόκειται για την αναζήτηση της «εσωτερικής κανονιστικότητας» μέσα σε διαφορετικές 
επιστημονικές δραστηριότητες έτσι όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν. Η ιστορία της επιστήμης 
ανοίγει εκείνη την περιοχή ανάλυσης η οποία είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να μην περιοριστεί η 
επιστημολογία στην απλή αναπαραγωγή εσωτερικών σχημάτων στο πλαίσιο μιας επιστήμης σε μια 
δεδομένη στιγμή.

Στην εποχή του Bichat, αυτό που πιστεύαν οι περισσότεροι ήταν πως ανάμεσα σε μια φυσιολγία 
που μελετούσε τα φαινόμενα της ζωής και μια παθολογία αφιερωμένη στην ανάλυση των 
ασθενειών, θα ήταν δυνατό να διερευνηθούν και επιλυθούν όλα όσα έμεναν συγκεχυμένα για το 
ανθρώπινο σωάμ, με τελικό σκοπό «να το θεραπεύσουν» ‘ απελευθερωμένοι από αξιολογικές 
κρίσεις για την καλή και κακή λειτουργία του οργανισμού θα μπορούσαν να αναπτύξουν επιτέλους 
μια «καθαρή και και αυστηρή επιστήμη της ζωής». Εν τούτοις οι μελέτες για τα ζωντανά όντα δεν 
είναι δυνατόν να μην υπολογίζουν  τη δυνατότητα της ασθένειας, του θανάτου, του 
τερατουργήματος, της ανωμαλίας, του σφάλματος, ως ουσιωδών παραμέτρων για το αντικείμενό 
τους. Υπάρχει ένα παράδοξο σε σχέση με τις «επιστήμες της ζωής»: η διαλεύκανση των φυσικο-
χημικών διεργασιών, η «επιστημονικοποίηση» με την κατασκευή ειδικών επιστημονικών περιοχών, 
αυτή η ανάπτυξη δεν συνέβη παρά μονάχα στο μέτρο που το πρόβλημα του «ιδιάζοντος χαρακτήρα 
της αρρώστιας» δεν έπαψε να της τίθεται ως αδιάκοπη πρόκληση. Αυτό τονίζει ο Foucault, «δεν 
σημαίνει ότι ο βιταλισμός που έδωσε ζωή σε τόσες εικόνες και διαιώνισε τόσους μύθους αληθεύει». 
Σημαίνει απλώς ότι είχε και εξακολουθεί να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο ως «δείκτης» στην ιστορία 
της βιολογίας: ως «θεωρητικός δείκτης» προβλημάτων προς επίλυση («αυτού, δηλαδή, που  
συγκροτεί σε γενικές γραμμές την πρωτοτυπία της ζωής, χωρίς κατά κανένα τρόπο να συγκροτεί και  
μια ανεξάρτητη αυτοκρατορία μέσα στη φύση»), και ως δείκτης «αναγωγών προς αποφυγήν» (είναι 
«όλοι αυτοί που τείνουν να αγνοούν το γεγονός ότι οι επιστήμες της ζωής δεν μπορούν να σταθούν  
χωρίς κάποια ορισμένη θέση αξιών που να υποδεικνύουν τη συντήρηση, τη ρύθμιση, την προσαρμογή,  
την αναπαραγωγή κ.ο.κ.»). 

«Όχι τόσο μέθοδος όσο απαίτηση, όχι τόσο θεωρία παρά ηθική» (Canguilhem 1965). Κεντρικό 
και μόνιμο πρόβλημα στο έργο Canguilhem υπήρξε σύμφωνα με την ανάλυση του Foucault, η 
σχέση ανάμεσα στην επιστήμη της ζωής και το βιταλισμό, πρόβλημα το οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε 
αποδεικνύοντας αφενός την μη αναγωγιμότητα του προβλήματος της ασθένειας ως ουσιώδους 
προβλήματος για κάθε επιστήμη της ζωής, αφετέρου μελετώντας στην ιστορία της βιολογίας τη 
μόρφωση των εννοιών. 

Ο ρόλος μιας αυστηρά βιολογικής έννοιας είναι να απομονώνει από τη σύνθεση των φαινομένων 
«της ζωής» εκείνα που μας επιτρέπουν να προβαίνουμε (χωρίς χρήση αναγωγών) σε αναλύσεις που 
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προσιδιάζουν στα ζωντανά όντα: «Δεν υπάρχουν αντικείμενα που να αναφέρονται στη βιολογική  
επιστήμη παρά μόνο όσα έχουν “συλληφθεί”». Για παράδειγμα: η έννοια του «κληρονομικού 
χαρακτηριστικού», επιφέρει μια τέτοια «απομόνωση» μεταξύ φαινομένων ομοιότητας, εξαφάνισης 
ή μείξης και της επανάληψης που αρμόζει στην κληρονομικότητα  Η έννοια βέβαια θα πρέπει να 
δίνει πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη δομή κατανόησης: για παράδειγμα, η έννοια του 
κληρονομικού χαρακτηριστικού οδήγησε σε μια χημική ανάλυση των μηχανισμών αναπαραγωγής. 
Εάν για την ιστορία της φυσικής κεντρικής σημασίας είναι η στιγμή της τυποποίησης και της 
συγκρότησης της θεωρίας, για τις βιολογικές επιστήμες αποφασιστική είναι η στιγμή της σύστασης 
του αντικειμένου και της διαμόρφωσης της έννοιας.

Ο Canguilhem μέσα από την αποσαφήνιση της γνώσης που αφορά τη ζωή και τις έννοιες που 
διαρθρώνουν αυτή τη γνώση, επιδιώκει να ανακαλύψει εκ νέου ποιες από αυτές ανήκουν στην 
«έννοια της ζωής». Το γεγονός ότι ο άνθρωπος ζει μέσα σε ένα εννοιολογικά αρχιτεκτονημένο 
περιβάλλον, παρατηρεί ο Foucault, δεν αποδεικνύει ασφαλώς ότι έχει παρεκτραπεί από τη ζωή 
εξαιτίας κάποιας παράβλεψης, ούτε ότι έχει διαχωριστεί από αυτή μέσα από κάποιο ιστορικό δράμα 
‘ σημαίνει απλώς ότι «ζει» με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ότι η σχέση του με το περιβάλλον του είναι 
τέτοια ώστε να μην διαθέτει σταθερή θέαση γι’αυτό, ότι οφείλει να κινείται σε μια μη καθορισμένη 
περιοχή, ότι πρέπει να μετακινείται στο χώρο και να μετακινεί πράγματα ώστε να τα καθιστά 
χρήσιμα. Η διαμόρφωση εννοιών είναι ένας τρόπος να ζούμε σε πλήρη κινητικότητα εισπράτοντας 
πληροφορίες από το περιβάλλον μας, όχι για να ακινητοποιούμε τη ζωή. Πρόκειται ωστόσο για έναν 
πολύ ειδικό τύπο «πληροφορίας». 

Ο Canguilhem δίνει ιδιαίτερη σημασία στην συνάντηση, στις επιστήμες της ζωής, του παλαιού 
ζητήματος περί «παθολογικού και κανονικού» με ένα σύνολο εννοιών τις οποίες δανείστηκε η 
βιολογία από την θεωρία των πληροφοριών: «κώδικας», «μηνύματα», κλπ. Στο βιβλιο του Το 
κανονικό και το παθολογικό, παρακολουθούμε την εξέταση του προβλήματος της ιδιαιτερότητας της 
ζωής. Κεντρικό εδώ αποδεικνύεται το ζήτημα του «σφάλματος». Στο πιο βασικό επίπεδο της ζωής, 
το παιχνίδι του κώδικα και της αποκωδικοποίησης δεν αφήνει περιθώρια για την τύχη, η οποία πριν 
καταστεί «ασθένεια», «έλλειμμα» ή «τερατούργημα», αποτελεί κάτι σαν διαταραχή μέσα στο 
σύστημα πληροφοριών, κάτι σαν «λάθος». Με μια ακραία διατύπωση ζωή είναι αυτό που είναι 
ικανό να σφάλλει, και ίσως τελικώς αυτό το ενδεχόμενο είναι ο λόγος που το πρόβλημα της 
«ανωμαλίας» διαπερνά την βιολογία στο σύνολό της.

Αν δεχτούμε πως «η έννοια είναι η απάντηση που δίνει η ίδια η ζωή σε αυτή την τύχη, το 
σφάλμα πρέπει να βρίσκεται στη ρίζα αυτού που φτιάχνει την ανθρώπινη σκέψη και την ιστορία 
της». Η αντίθεση λοιπόν «αληθούς-ψευδούς», οι αξίες που αποδίδουμε στο καθένα τους, τα 
αποτελέσματα της δύναμης που συνδέουν με αυτή τη διαίρεση οι διαφορετικές κοινωνίες και θεσμοί 
– «όλα αυτά μπορεί να μην είναι τίποτε άλλο από την πιο πρόσφατη απάντηση σε αυτό το ενδεχόμενο  
του σφάλματος που ενυπάρχει στη ζωή». Εάν η ιστορία της επιστήμης είναι «ασυνεχής», δηλαδή δεν 
μπορεί να αναλυθεί παρά μονάχα ως μια σειρά από «διορθώσεις», ως μια νέα κατανομή του 
αληθούς και του ψευδούς, που ποτέ δεν απελευθερώνει οριστικά την αλήθεια, αυτό συμβαίνει 
επειδή ακόμη και εκεί το «σφάλμα» δεν αποτελεί παράβλεψη ή καθυστέρηση μιας αλήθειας, αλλά 
την διάσταση που προσιδιάζει στη ζωή των ανθρώπων.

Η διαίρεση αληθούς-ψευδούς και η αξία που προσδίδεται στην αλήθεια, ίσως με αυτή την έννοια 
συνιστούν τον πιο μοναδικό τρόπο ζωής που θα μπορούσε να έχει ανακαλύψει μια ζωή η οποία 
φέρει μέσα της το ενδεχόμενο του σφάλματος. «Το σφάλμα για τον Canguilhem είναι η μόνιμη τύχη  
γύρω από την οποία αναπτύσσεται η ιστορία της ζωής» - αυτή η ιδέα επιτρέπει στον Canguilhem να 
αποφύγει τον εξελικτισμό ‘ ως «ιστορικός των ορθολογικοτήτων» λέει ο Foucault «όντας ο ίδιος  
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“ορθολογιστής”, είναι ένας φιλόσοφος του σφάλματος»: διατυπώνει τα φιλοσοφικά ζητήματα περί 
ζωής και αλήθειας ξεκινώντας από το σφάλμα.

Η γνώση της ζωής δεν πρέπει να θεωρείται τίποτε παραπάνω παρά μια από τις περιοχές που 
εξαρτώνται από το γενικό ερώτημα της αλήθειας, του υποκειμένου και της γνώσης; Ή μήπως μας 
υποχρεώνει να θέτουμε αυτό το ερώτημα διαφορετικά; «Δεν πρέπει, παρατηρεί ο Foucault,  
ολόκληρη η θεωρία του υποκειμένου να ξαναδιατυπωθεί, από τη στιγμή που η γνώση, αντί να  
ανοίγεται στην αλήθεια του κόσμου, βρίσκεται ριζωμένη στα “σφάλματα” της ζωής»;

Εντοπίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της σκέψης του Canguilhem για τους Γάλλους στοχαστές 
που αναφέραμε παραπάνω, στην επανεξέταση του ζητήματος του «υποκειμένου», ο Foucault 
καταλήγει υποστηρίζοντας ακριβώς πως απέναντι στον καρτεσιανισμό και στην φαινομενολογία, 
«σε αυτή τη φιλοσοφία του νοήματος, του υποκειμένου και του βιώματος ο Canguilhem αντιπαραθέτει  
μια φιλοσοφία του σφάλματος, της έννοιας και του ζωντανού όντος».

(ε.2.1) η επιστημολογία στην ιστοριογραφία της επιστήμης (G.Canguilhem)

Ο Canguilhem έθεσε στο κέντρο της επιστημολογικής διερεύνησης των βιο-ιατρικών επιστημών 
το ζήτημα του “βιολογικού κανονικού” (του κανονικού εμβίου). Η αντίληψη του Canguilhem περί 
του «κανονικού» και για την «βιολογική κανονιστικότητα» θα τον οδηγήσει τελικώς και σε μια 
επαναδιατύπωση της «ιστορικής επιστημολογίας» του G.Bachelard.33

Σύμφωνα με τον Canguilhem, μια ιστορία των επιστημών, «καθαρή από κάθε επιστημολογική  
μόλυνση», θα έκανε μια επιστήμη, σε μια δεδομένη στιγμή, να καταντήσει μια έκθεση των 
χρονολογικών και λογικών σχέσεων ανάμεσα στα διάφορα συστήματα προτάσεων αναφορικά με 
κάποιες κατηγορίες προβλημάτων ή λύσεων.34 Η καθαρή ιστορία περιορίζει την επιστήμη την οποία 
μελετά στο πεδίο έρευνας που ορίζεται από τους επιστήμονες της εποχής και στην οπτική που 
υιοθετούν για το πεδίο αυτό.35

Ο Canguilhem αναφέρεται στον Bachelard και τον επίλογο του βιβλιου του Le materialisme 
rationnel («Ορθολογικός υλισμός»): «η σημερινή επιστήμη είναι το αποτέλεσμα της έρευνας  
πραγματικών γεγονότων και της σύνθεσης αληθινών νόμων» (Bachelard). Η αλήθεια ή το αληθές 
λέγειν της επιστήμης δεν συνίσταται στην πιστή αναπαραγωγή κάποιας αλήθειας εγγεγραμμένης 
από πάντα στα πράγματα ή στον νου. Το αληθινό είναι το λεχθέν του επιστημονικού λέγειν. Σε τι θα 
το αναγνωρίσουμε; Στο ότι δεν είναι το πρωταρχικά λεχθέν. Μια επιστήμη είναι ένας λόγος 

33 Η επιστημολογία του Canguilhem, σύμφωνα με την ανάγνωση του Γ.Φουρτούνη υποδεικνύει πως η “ιδιόρρυθμη 
επιστήμη” και η “επιστημονική επανάσταση” (Kuhn) (με όρους του Bachelard η “επιστημολογική ρήξη”), «είναι πολύ 
πιο κανονική από την κανονική επιστήμη», καθώς είναι εκεί όπου εκδηλώνεται η προτεραιότητα της ορθολογικής  
κανονιστικότητας επί των ορθολογικών κανονικοτήτων: «το μεταίχμιο και η μετάβαση μεταξύ δύο ορθολογικών δομών, η  
ίδια η επιστημολογική ρήξη, όχι απλώς είναι μια ορθολογική πράξη, αλλά επιπλέον [...] πρόκειται για το κατεξοχήν  
κανονιστικό ή επιστημολογικό συμβάν, όπου επιλύεται ένα επιστημολογικό εμπόδιο και διορθώνεται ο επιστημολογικός  
κανόνας έναντι του οποίου ήταν εμπόδιο. Εδώ έγκειται όλη η πρωτοτυπία της επιστημολογικής συμβολής του Canguilhem 
[…] στο γεγονός ότι δεν προσπαθεί να ‘συμβιβάσει’, ενδεχομένως με αμοιβαίες εκπτώσεις, τη θέση περί ιστορίας,  
ασυνέχειας και ασυμμετρότητας με τη θέση περί αντικειμενικότητας και ορθολογικότητας, αλλά, απεναντίας, να  
υποστηρίξει την αναγκαία συνάφεια αυτών των δύο θέσεων, διαβλέποντας στην ασυνέχεια και την ασυμμετρότητα τον  
προνομιακό τόπο και την κατεξοχήν στιγμή της επιστημονικής ορθολογικότητας και αντικειμενικότητας, με την πέον  
κυριολεκτική έννοια. Με μια λέξη, η ορθολογικότητα και η αντικειμενικότητα της επιστήμης ταυτίζονται με την  
ιστορικότητά της [...]» (βλπ. αναλυτικά για την επιστημολογική συμβολή του Canguilhem, το ‘Επίμετρο’ του 
Γ.Φουρτούνη στο: G.Canguilhem: Το Κανονικό και το Παθολογικό, Νήσος 2007, συνολικά σελ. 378-430).  

34 G.Canguilhem, “Ο ρόλος της επιστημολογίας στη σύγχρονη ιστοριογραφία της επιστήμης”, (1976), στο: 
Επιστημολογία. Κείμενα, [επιμ.] Γ.Κουζέλης, β΄ αναθ.έκδ. Νήσος 1997, σελ. 376.

35 Αλλά αυτή η επιστήμη του παρελθόντος είναι ένα παρελθόν της σημερινής επιστήμης; (Βλπ. και στο ‘Επίμετρο’ 
του Γ.Φουρτούνη στο: G.Canguilhem: Το Κανονικό και το Παθολογικό, Νήσος 2007).
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ρυθμιζόμενος από την κριτική επανόρθωση. Αν ο λόγος αυτός έχει μια ιστορία, την πορεία της 
οποίας ο ιστορικός πιστεύει ότι μπορεί να ανακατασκευάσει, είναι γιατί είναι μια ιστορία της οποίας 
ο επιστημολόγος οφείλει να επαναδραστηριοποιήσει το νόημα. «...κάθε ιστορικός των επιστημών 
είναι αναγκαία ένας ιστοριογράφος της αλήθειας. Τα επιστημονικά γεγονότα αλληλοσυνδέονται με μια  
αλήθεια διαρκώς ευρυνόμενη [...]» (Bachelard).

Η διαφορά που τονίζει ο Canguilhem είναι εκείνη η διάκριση ανάμεσα στην «ανάδρομη στάση» 
(Bachelard), εννοούμενη ως δικαιοδοσία κριτικής των προηγούμενων ενός επιστημονικού παρόντος, 
βέβαιη, ακριβώς γιατί είναι επιστημονική, πως θα ξεπεραστεί και θα διορθωθεί, και στην 
συστηματική και σχεδόν μηχανική εφαρμογή ενός σταθερού μοντέλου επιστημονικής θεωρίας που 
λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως επιστημολογική αστυνομία στις θεωρίες του παρόντος.36

Ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτού που ο Kuhn ονομάζει «κανονική επιστήμη» και της 
«κανονικότητας» που είναι χαρακτηριστική της επιστημονικής δραστηριότητας σύμφωνα με τον 
Bachelard; Το «Παράδειγμα» κατά Kuhn υποστηρίζει ο Canguilhem, «είναι το αποτέλεσμα μιας  
επιλογής των χρηστών. Το κανονικό είναι ό,τι είναι κοινό, σε μια δεδομένη περίοδο, σε μια κοινότητα  
ειδικών σε έναν πανεπιστημιακό ή ακαδημαϊκό θεσμό. Θα πίστευε κανείς πως έχει να κάνει με έννοιες  
της κριτικής φιλοσοφίας, όμως βρισκόμαστε στο επίπεδο της κοινωνικής ψυχολογίας». Αντίθετα, όταν 
ο Bachelard μιλάει για «νόρμα» (norme) ή για «αξία», το κάνει γιατί, όσον αφορά την προσφιλή του 
επιστήμη των φυσικο-μαθηματικών, ταυτίζει την θεωρία με τα μαθηματικά. Πρόκειται για ένα 
μαθηματισμό που αποτελεί το σκελετό του ορθολογισμού του. Στα μαθηματικά δεν υπάρχει 
κανονικό (normal), αλλά κανονισμένο (norme). Σε αντίθεση με τους οπαδούς του εμπειρικού 
λογισμού, ο Bachelard πιστεύει ότι τα μαθηματικά έχουν ένα γνωστικό περιεχόμενο, άλλοτε 
υλοποιημένο άλλοτε αναμενόμενο, στο οποίο για μια περίοδο είναι κατατεθειμένη η πρόοδός τους. 
Στο σημείο αυτό συναντά τον Jean Cavailles: η μαθηματική αλληλουχία χαρακτηρίζεται από μια 
εσωτερική συνοχή η οποία δεν αφήνει περιθώρια διαταραχής της ‘ το προοδευτικό αποτελεί την 
ουσία της. Όσον αφορά τη θεωρία της επιστήμης, ο Cavailles υποστήριζε πως «η πρόοδος δεν είναι  
αύξηση του όγκου μέσω της παράθεσης, ώστε το προηγούμενο να συνυπάρχει με το καινούριο, αλλά  
αέναη αναθεώρηση των περιεχομένων μέσω της εμβάθυνσης και της διαγραφής. Το ύστερον αποτελεί  
ενα επιπλέον σε σχέση με το πρότερον, όχι γιατί το περιέχει ή ακόμη γιατί το προεκτείνει, αλλά γιατί  
κατά αναγκαίο τρόπο εξέρχεται από αυτό και το περιεχόμενό του φέρνει το μοναδικό κάθε φορά  
στίγμα της υπεροχής του».37 

Ο Canguilhem αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην ερμηνεία από τον D.Lecourt38 του έργου του 
Bachelard: ο Lecourt επιχειρεί να αποδείξει πως ο Bachelard δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει το 
κίνητρο και το νόημα των επιστημολογικών του αναλύσεων, ότι έμεινε εγκλωβισμένος στις 
ιδεαλιστικές προεκτάσεις της φιλοσοφίας των επιστημών, εφαρμόζοντας στην παραγωγή της 
γνώσης μια μέθοδο κάθετης κρίσης, την ίδια στιγμή υποτίθεται που όλα τα συμπεράσματά του 

36 Η “εκ των άνω προς τα κάτω” μέθοδος στην ιστορία των επιστημών (Josef Clarck) συνίσταται στο να 
στηριζόμαστε στη διαβεβαίωση της αναλυτικής φιλοσοφίας της επιστήμης ότι η επιστήμη σήμερα έχει ωριμάσει, ότι το 
λογικό μοντέλο παραγωγής νέων μελλοντικών αποτελεσμάτων θα μείνει ως έχει. Τότε η εργασία του ιστορικού, 
εφοδιασμένη με έναν ολοκληρωμένο θεωρητικό τύπο, θα επιδίωκε να θέσει στις θεωρίες του παρελθόντος το ερώτημα 
για τους λόγους της μη ωρίμανσής της λογικής τους... Ωστόσο, ένα οριστικό μοντέλο σήμερα, αναδρομικά 
εφαρμοζόμενο ως οικουμενικό στοιχείο αναγνώρισης, δεν αποτελεί μια επιλεκτική προβολή φωτός στο παρελθόν ‘ είναι 
ένα είδος τύφλωσης για την ιστορία (Ernst Nagel).

37 Jean Cavailles, “Sur la logique et la theorie de la science”, παρατίθεται από τον G.Canguilhem (“Ο ρόλος της 
επιστημολογίας στη σύγχρονη ιστοριογραφία της επιστήμης”, (1976), στο: Επιστημολογία. Κείμενα, [επιμ.] Γ.Κουζέλης, 
β΄ αναθ.έκδ. Νήσος 1997, σελ. 386).

38 Lecourt D., Le jour et la nuit, Paris 1974.
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έτειναν στην «ενίσχυση των θέσεων του διαλεκτικού υλισμού»... Καθώς η παραγωγή γνώσεων είναι 
ένα γεγονός της κοινωνικής πρακτικής, η κριτική αυτών των γνώσεων ως προς την σχέση τους με 
τις συνθήκες παραγωγής τους απορρέει εκ των πραγμάτων από τη θεωρία της πολιτικής πρακτικής, 
δηλαδή από τον μαρξιστικό υλισμό όπως τον συνέλαβε ο L.Althusser και η σχολή του. Ο 
Canguilhem γράφει πάνω σε αυτό: «θα συμφωνήσουμε πως στην περίπτωση αυτή η υπόθεση του  
κάθετου διαχωρισμού της επιστήμης εκ μέρους της επιστημολογίας πρέπει να καταρριφθεί. Αλλά θα  
θέσουμε κατ’αρχάς το ερώτημα εάν είναι δυνατό να διατηρήσουμε το όνομα «επιστήμη» σε ένα είδος  
προϊόντων των οποίων η διαχωριστική κάθετος (ή, ακριβέστερα, η έσχατη κρατούσα αρχή) είναι η  
πολιτική, αντικαθιστώντας την αρχαία πόλωση του αληθούς και του ψευδούς με τη νέα πόλωση της  
συμμόρφωσης ή της απομάκρυνσης από μια “γραμμή”».39

Ας σημειώσουμε εδώ και μια παρατήρηση: ο Michel Serres υποστηρίζει πως η ιστορία «των» 
επιστημών είναι θύμα μιας ταξινόμησης, την οποία αποδέχεται σαν ένα γεγονός της γνώσης, ενώ το 
πρόβλημα είναι να μάθουμε από ποιο γεγονός απορρέει, δηλαδή να επιχειρήσουμε πρώτα τη 
σύνταξη «μιας κριτικής ιστορίας των ταξινομήσεων». Το να δεχτούμε χωρίς κριτική τη διαίρεση τς 
γνώσης πριν από την «ιστορική διαδικασία», στην οποία αναπτύσσεται το σύνολό της, σημαίνει πως 
υπακούμε σε μια «ιδεολογία». Ο Canguilhem επισημαίνει στο σημείο αυτό πως η επιστημολογία 
του Bachelard συνάντησε ένα πρόβλημα σαν και αυτό: στο Rationalisme appliqué («Εφαρμοσμένος 
ορθολογισμός») ο Bachelard θέτει ερωτήματα που σχετίζονται ακριβώς με τις αιτίες και την αξία 
της διαίρεσης σε «διακριτές περιοχές της ορθολογικής οργάνωσης της γνώσης», και ερωτήματα για 
τις σχέσεις των «τοπικών ορθολογισμών» με «έναν ολικό ορθολογισμό».40

 
(ε.2.2) η έννοια της “επιστημονικής ιδεολογίας" στον Canguilhem

Η ίδια η διατύπωση «επιστημονική ιδεολογία» που πρότεινε ο Canguilhem σε μια 
αναδημοσίευση διάλεξης που έδωσε στην Πολωνία το 1969, φαίνεται να τοποθετεί τις διαδικασίες 
της επιστήμης στο ίδιο επίπεδο με την ιδεολογία. Όπως σημείωνε ο Canguilhem, όταν ο Marx 
απαριθμούσε τους ιδεολογικούς σχηματισμούς ως «αντανακλάσεις της κοινωνικής δομής μια 
εποχής», απέκλειε από αυτή την απαρίθμηση την επιστήμη. Η επιστήμη εξαιρούνταν από τις 
«αποκλίσεις» της ιδεολογίας και μια τομή εγκαθιδρυόταν ανάμεσα σε  αυτό τον λόγο αλήθειας (ο 
ιστορικός υλισμός) και την ιδεολογία. Κατά συνέπεια, είτε η επιστήμη είναι αυστηρή επιστήμη και 
άρα δεν απειλείται από επιμολύνσεις ιδεολογικές, είτε εξακολουθεί στο ίδιο το επίπεδο της ιστορίας 
της να δέχεται παρεμβάσεις «επιστημονικών ιδεολογιών» οπότε και χάνει την ικανότητα να 
διατυπώνει με αποδεικτικούς όρους το αληθές (ή, το λιγότερο, κρίνεται ύποπτη, με χαρακτήρα 
διφορούμενο και εκτείθεται στον κίνδυνο της απόρριψης).

Σύμφωνα με την διατύπωση του Canguilhem, για να μπορεί κανείς να «είναι εντός του αληθούς», 
δεν απαιτείται κυριολεκτικά να «λέγει το αληθές», έχοντας στη διάθεσή του όλες τις αναγκαίες 
αποδείξεις, αλλά να διατηρεί μαζί του μια μορφή ‘επικοινωνίας’ η οποία μένει σε εκκρεμότητα εν 

39 «θα θέσουμε στη συνέχεια, λεει ο Canguilhem, το ερώτημα πώς μια θεμελιώδης έννοια μιας ψευδαισθητικής  
επιστημολογίας, η έννοια της ‘ρήξης’, αυξάνοντας την ισχύ της μέσω της επινόησης του όρου ‘τομή’, μπορεί να αντέξει μια  
νέα ερμηνεία του μαρξισμού, ως προς τη συγκρότησή του ως επιστήμης της ιστορίας, στο όνομα της οποίας η  
επιστημολογία απορρίπτεται ως ψευδαίσθηση» (“Ο ρόλος της επιστημολογίας στη σύγχρονη ιστοριογραφία της 
επιστήμης”, (1976), στο: Επιστημολογία. Κείμενα, [επιμ.] Γ.Κουζέλης, β΄ αναθ.έκδ. Νήσος 1997, σελ. 390).

40 “Ο ρόλος της επιστημολογίας στη σύγχρονη ιστοριογραφία της επιστήμης”, (1976), στο: Επιστημολογία. Κείμενα, 
[επιμ.] Γ.Κουζέλης, β΄ αναθ.έκδ. Νήσος 1997, σελ. 391.
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αναμονή της επιβεβαίωσής της. Είναι δυνατόν λοιπόν να είναι κάποιος εντός του αληθούς, χωρίς να 
έχει όμως τα μέσα να πει πραγματικά το αληθές.41

Εκείνο το οποίο προσέφερε ο Bachelard στον Canguilhem είναι μια αναπαράσταση της γνώσης 
ως δραστηριότητας η οποία δεν βασίζεται ούτε σε μια εξωτερική πραγματικότητα (που θα ήταν ως 
τέτοια υπερβατική σε σχέση με την διαδικασία της γνώσης), ούτε σε ορθολογικές δομές που θα 
είχαν τεθεί a priori και με τις οποίες θα έπρεπε η εν λόγω δραστηριότητα να συσχετίσει όσο το 
δυνατόν ακριβέστερα τα δεδομένα της εμπειρίας.42 Ο Canguilhem εξηγεί πως ο Bachelard 
προσπάθησε να επεξεργαστεί «μια ορθολογιστική επιστημολογία χωρίς αναφορά σε μια οντολογική  
θεωρία του Λόγου ή χωρίς αναφορά σε μια υπερβατολογική θεωρία των κατηγοριών».43 Η 
επιστημολογία με αυτή την έννοια, οφείλει να υπερβεί το δίπολο ρεαλισμού και φορμαλισμού: αυτό 
μπορεί να το επιτύχει εφόσον αντιμετωπίσει την επιστημονική γνώση πρωτίστως ως «πρακτική», 
δηλαδή ως εργασία (ή δραστηριότητα) η οποία την ίδια στιγμή που μετασχηματίζει τα αντικείμενά 
της συνιστά επίσης μετασχηματισμό του εαυτού της.

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην επιστημολογία και την ιστορία των επιστημών; Σύμφωνα με 
τη γενική γραμμή της θεωρίας του Popper, για παράδειγμα, η ιστορία των επιστημών ασχολείται με 
την καταγραφή των γεγονότων, των συμβάντων της γνώσης που έλαβαν χώρα κάποια στιγμή στο 
παρελθόν. Στην επιστημολογία αναλογεί κάτι διαφορετικό: ο προσδιορισμός των αξιών της 
επιστήμης χάρη στις οποίες η επιστήμη μετατοπίζεται από το επίπεδο του διαπιστώσιμου στο πεδίο 
του δικαιολογήσιμου. Εν τούτοις είναι βιώσιμη αυτή η διάκριση γεγονότων και αξιών; Υπάρχει 
παρελθόν μόνο από τη σκοπιά του παρόντος, και αυτό το παρόν ‘αποφασίζει’ τι αξίζει να διατηρηθεί 
ως σημαντικό και τι θα απορριφθεί ως ελάσσον. Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Bachelard θα 
κινηθεί και ο Canguilhem: μπορούν οι αξίες της επιστήμης, δηλαδή αυτό που την νομιμοποιεί να 
αναγνωρίζεται ως αληθής («επιστήμη» με την κυριολεκτική έννοια του όρου), που τη διαχωρίζει 
από την τάξη της ‘δόξας’, να εμφανιστούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχέση με τα γεγονότα της 
γνώσης, όπως αυτά παράγονται πραγματικά με μια μορφή που δεν επιδέχεται διαπραγμάτευση; Και 
αντιστρόφως: αυτά τα γεγονότα γνώσης (το υλικό του ιστορικού) αποτελούν απλώς ‘δεδομένα’; 
Μια ιστορία των επιστημών που θα περιοριζόταν σε μια λειτουργία καταγραφής , η οποία δεν θα 
αναρωτιόταν τί ακριβώς πρέπει να καταγράψει, τι είναι άξιο καταγραφής, θα ήταν τυφλή. Με 
ανάλογο, τρόπο, μια επιστημολογία η οποία δεν θα ενδιαφερόταν να προσφέρει μια ιστορική βάση 
στις κρίσεις που εκφέρει και τις οποίες θα άρθρωνε τότε στο κενό, θα ήταν στείρα. Αυτός επομένως 
είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρχει επιστημολογία που να μην είναι ιστορική, ούτε και 
ιστορία που να μην είναι επιστημολογική, καθώς και οι δύο συνδέεουν στενά την εξέταση των 
γεγονότων με την εξέταση των αξιών.44

«Η αληθότητα ή το λέγειν-το-αληθές της επιστήμης δεν συνίσταται στην πιστή αναπαραγωγή  
κάποιας αλήθειας εγγεγραμμένης δια παντός στα πράγματα ή στη νόηση. Το αληθές είναι το λεχθέν  
του επιστημονικού λέγειν. Με ποιον τρόπο αναγνωρίζεται; Από το γεγονός ότι δεν λέγεται ποτέ πρώτα.  

41 Ο ιστορικός των επιστημών αντιμετωπίζει συχνά αυτό το πρόβλημα.
42 P.Macherey: “Ο Canguilhem και η έννοια της επιστημονικής ιδεολογίας”, στο: Από τον Canguilhem στον 

Foucault. Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010.
43 G.Canguilhem: “Μελέτες για την ιστορία και τη φιλοσοφία των επιστημών”, Vrin, Paris 1968.
44 «Η ιστορία μιας επιστήμης δεν θα μπορούσε να είναι μια απλή συλλογή βιογραφιών, ούτε πολύ περισσότερο ένας  

χρονολογικός πίνακας που θα είχε διανθιστεί με ανέκδοτα περιστατικά. Πρέπει να είναι επίσης μια ιστορία της  
διαμόρφωσης, της παραμόρφωσης και της διόρθωσης των επιστημονικών εννοιών» (G.Canguilhem: “Εισαγωγή στην 
Πραγματεία φυσιολογίας του Kayser”, παρατίθεται από τον P.Macherey στο: “Η φιλοσοφία της επιστήμης του 
G.Canguilhem. Επιστημολογία και ιστορία των επιστημών”, Από τον Canguilhem στον Foucault. Η δύναμη των 
κανόνων, Πλέθρον 2010, σελ. 43). Στην πραγματικότητα, υποστηρίζει ο Macherey, τα βιβλία του Canguilhem 
συνιστούν ένα κατ’ουσίαν «πολεμικό έργο», το οποίο «δεν περιορίζεται στην περιγραφή του αντικειμένου του αλλά  
διαπερνιέται από την προβληματική μιας αξιολόγησης»...: «τι θέλει η επιστήμη;». 
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Μια επιστήμη είναι ένας λόγος που διέπεται από τον κανόνα του κριτικού αναστοχασμού του. Αν  
αυτός ο λόγος έχει μια ιστορία, την πορεία της οποίας πιστεύει ότι ανασυγκροτεί ο ιστορικός, τούτο  
συμβαίνει επειδή είναι μια ιστορία το νόημα της οποίας οφείλει να επανενεργοποιήσει ο  
επιστημολόγος».45

«Δεν γίνεται να μην τεθεί το ερώτημα του κατά πόσο η ιστορία αυτού που είναι μια αυθεντική  
επιστήμη οφείλει να αποκλείσει ή να ανεχτεί ή μάλλον να διεκδικήσει και να περικλείσει επίσης την  
ιστορία των σχέσεων αποβολής του αναυθεντικού από το αυθεντικό». Ποιο καθεστώς πρέπει να 
αποδώσουμε στο αναυθεντικό; «Είναι άραγε κατάλληλη η έκφραση επιστημονική ιδεολογία;  
Ταιριάζει για να περιγραφούν και να οριοθετηθούν επαρκώς όλοι οι μετασχηματισμοί λόγου με  
αξιώσεις θεωρίας, οι περισσότερο ή λιγότερο συνεκτικές αναπαραστάσεις των σχέσεων ανάμεσα σε  
φαινόμενα, οι σχετικά ανθεκτικοί στο χρόνο άξονες των σχολιασμών της βιωματικής εμπειρίας, εν  
ολίγοις αυτές οι ψευτογνώσεις των οποίων ο μη πραγματικός χαρακτήρας συνάγεται από το γεγονός  
και μόνο ότι μια επιστήμη θεμελιώνεται ουσιαστικά μέσα από την κριτική τους;».46

«Η φιλοσοφία του Nietzsche παρουσιάζει μια θεωρία για την αξιολογική μεροληψία υπέρ της  
αλήθειας, μια αποκατάσταση αυτού που η οντολογική λογική, ο ουσιοκρατικός ορθολογισμός ή ο  
επιστημονοκρατικός ορθολογισμός αποκαλούν “σφάλμα” [...]. Έτσι αντιλαμβανόμαστε καλύτερα ότι η  
αναζήτηση της αλήθειας είναι αποτέλεσμα μιας επιλογής που δεν αποκλείει το αντίθετό της».47 Σε 
αντίθεση επομένως με ένα ‘ουδέτερο’ εγχείρημα γνώσης, χωρίς αυτή τη μεροληψία δεν θα υπήρχε 
καν παραγωγή αλήθειας ούτε επιστημονική γνώση. Αυτή η «αξιολογική μεροληψία» η οποία 
εγκαθιστά έναν αναγκαίο ανάμεα στην αναζήτηση της αλήθειας και τις αξίες της ζωής, ανάμεσα σε 
γνώση και συμφέροντα, δεν λειτουργεί χωρίς μια αναμέτρηση με τις «αρνητικές αξίες» που 
σφραγίζουν την πορεία της. Αυτές οι αρνητικές αξίες, στο επίπεδο της οργανικής ύπαρξης όπως και 
στο επίπεδο του γνωσιακού λόγου, καταγράφονται ως «σφάλματα». Εάν το «σφάλμα» νοηθεί από 
την σκοπιά μιας καθαρής θεωρίας, δεν αποτελεί παρά άρνηση της αλήθειας ‘ εάν όμως συσχετισθεί 
με τις πρακτικές ανάγκες και δυνατότητες της ζωής και της δράσης, τότε αποκτά διαφορετική 
περισσότερο πλούσια σημασία.48

Ο P.Macherey ανακαλεί στο άρθρο του για τον Canguilhem και την «επιστημονική ιδεολογία», 
μια ενδιαφέρουσα διάκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τύπους ιδεολογιών, την οποία εισήγαγε 
ο Michel Pecheux (1938-1983): η «ιδεολογία-σύννεφο» τοποθετείται σε μακρυνή απόσταση ‘ 

45 G.Canguilhem: “Ideologie et rationalite dans l’histoire des sciences de la vie”, Vrin, Paris 1977 (παρατίθεται από 
τον P.Macherey στο: “Ο Canguilhem και η έννοια της επιστημονικής ιδεολογίας” (2008), στο: Από τον Canguilhem στον 
Foucault. Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010, σελ. 207-208).

46 G.Canguilhem: “Ideologie et rationalite dans l’histoire des sciences de la vie”, Vrin, Paris 1977 (παρατίθεται από 
τον P.Macherey, βλπ. Από τον Canguilhem στον Foucault. Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010, σελ. 217).

47 G.Canguilhem: “Hommage a Jean Hyppolite”, PUF 1971 (παρατίθεται από τον P.Macherey, βλπ. Από τον 
Canguilhem στον Foucault. Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010, σελ. 219).

48 Για ποιον λόγο η ανθρώπινη ύπαρξη έρχεται αντιμέτωπη με κανόνες; Από που αντλούν οι κανόνες την δύναμή 
τους; Και σε ποια κατεύθυνση την προσανατολίζουν; Στον Canguilhem τα ερωτήματα αυτά περιστρέφονται γύρω από 
την έννοια των αρνητικών αξιών. Όπως το διατυπώνει ο Macherey: «η ζωή δεν γνωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται παρά  
μόνο μέσω των σφαλμάτων της ζωής, τα οποία αποκαλύπτουν, σε κάθε έμβιο, τον συγκροτησιακά ανολοκλήρωτο  
χαρακτήρα του. Γι’αυτό ακριβώς η δύναμη των κανόνων επιβεβαιώνεται τη στιγμή που σκοντάφτει, και ενδεχομένως  
προσκρούει, σε τούτα τα όρια [...]».  Σε αντίθεση με την παραδοσιακή οπτική, δεν υποτάσσεται η ζωή σε κανόνες, σαν να 
δρούσαν οι κανόνες επί της ζωής, έξωθεν, αλλά οι κανόνες παράγονται, με τρόπο απολύτως «εμμενή», από την κίνηση 
της ζωής. Υπάρχει επομένως μια ουσιώδης, «πρωταρχική κανονιστικότητα του εμβίου», ως δημιουργού κανόνων ‘ αυτοί 
οι κανόνες εξηγούν γιατί το έμβιο δεν μπορεί να αναχθεί σε ένα υλικό δεδομένο αλλά αποτελεί μια «δυνατότητα», με 
την έννοια μιας δύναμης, δηλαδή μια πραγματικότητα εξαρχής ανολοκλήρωτη επειδή έρχεται συνεχώς αντιμέτωπη με 
τηους κινδύνους τς ασθένειας και του θανάτου. Η ζωή είναι δύναμη, δηλαδή μη ολοκλήρωση ‘ γι’αυτό ακριβώς γίνεται 
αισθητή μόνο όταν έρχεται αντιμέτωπη με τις «αρνητικές αξίες». (P.Macherey: “Από τον Canguilhem στον Canguilhem 
περνώντας από τον Foucault”, Από τον Canguilhem στον Foucault. Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010).
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θεωρείται αποκομμένη από την υλική πραγματικότητα από την οποία δανείστηκε το περιεχόμενό 
της, και αυτό της επιτρέπει να θεωρητικολογεί ελέυθερα, κατά βούληση, χωρίς να προσκρούει σε 
μια εξωτερική διάψευση. Η «ιδεολογία-τσιμέντο» λειτουργεί σε συνθήκες εγγύτητας ‘ παραμένει 
στενά συνδεδεμένη με την ύλη που μετασχηματίζει, τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με την 
πραγματικότητα με την οποία αναμετριέται, καθώς αναπτύσσεται με τη μορφή μιας πρακτικής που 
κατασκευάζει από μόνη της το άλλο της, ένα άλλο από το οποίο δεν μπορεί πλέον να διαχωριστεί. Η 
«ιδεολογία-σύννεφο» θα μπορούσε να ονομαστεί «θεωρητική ιδεολογία», εκδιπλώνεται στο 
περιθώριο ή υπερ-ίπταται της πραγματικότητας στην οποία αναφέρεται. Αντιθέτως, η «ιδεολογία-
τσιμέντο» μπορεί να ονομαστεί «πρακτική ιδεολογία»: δεν χαλαρώνει ποτέ την αναγκαιότητα που 
υπάρχει να παρεμβαίνει στο «πραγματικό» της, το οποίο έχει πλήρως ιδιοποιηθεί. Ως εκ τούτου δεν 
έχει λόγο να του αναγνωρίσει έναν χαρακτήρα εξωτερικότητας ή ετερογένειας. Η «ιδεολογία-
σύννεφο» είναι η ιδεολογία υπό τη μορφή μιας θεωρίας που έχει αποκοπεί από τις απαιτήσεις της 
πραγματικής ζωής και από τις επιλογές που αυτή συνεπάγεται ‘ έχει να κάνει μόνο με καθαρές 
αλήθειες ή με αλήθειες που εμφανίζονται συστηματικά καθαρές, εν ονόματι μιας αρχής 
αντικειμενικότητας η οποία παραπέμπει σε μια συμβατική δήλωση. Αντιθέτως, η «ιδεολογία-
τσιμέντο» (η πρακτική ιδεολογία) ταυτίζεται με αυτές τις απαιτήσεις, γεγονός που την οδηγεί να 
συνδέει κατά μήκος της ορμής της αλήθεια και σφάλμα, τον διαχωρισμό των οποίων αδυνατεί προς 
στιγμήν να επιτελέσει.

Με τα παραπάνω διασαφηνίζεται και η θέση του Canguilhem που εισάγει την διάκριση ανάμεσα 
σε «επιστημονική ιδεολογία» ως ιδεολογία που εμπλέκεται στην πρακτική κίνηση της ζωής, και σε 
«ψευδοεπιστήμη», η οποία αποτελεί ακριβώς μια «θεωρητική ιδεολογία» που αναπτύσσεται 
ελεύθερα, σε απόσταση από τις ανάγκες του πραγματικού. «Το ιδιάζον γνώρισμα μιας  
ψευδοεπιστήμης είναι ότι δεν συναντά ποτέ το ψευδές, ότι δεν χρειάζεται να παραιτηθεί ποτέ από  
τίποτα [...]. Ο λόγος της ψευδοεπιστήμης δεν μπορεί να υποστεί διάψευση. Εν ολίγοις η  
ψευδοεπιστήμη δεν έχει ιστορία». Για μια επιστήμη αντιθέτως η διαψευσιμότητα, δηλαδή η εμπλοκή 
της σε μια διαδικασία που μπορεί να επιφέρει την αποκάλυψη του εσφαλμένου χαρακτήρα του 
λόγου της, σημαίνει ότι έχει μια ιστορία, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργείται στην πράξη ο 
διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτό που εντός του συγκεκριμένου λόγου είναι ιδεολογικό και σε αυτό 
που δεν είναι. «Μια επιστημονική ιδεολογία φτάνει σε ένα τέλος όταν ο χώρος που καταλάμβανε στην  
εγκυκλοπέδεια της γνώσης επενδύεται από έναν γνωστικό κλάδο που αποδεικνύει, τελεστικά, τους  
κανόνες της επιστημονικότητάς του. Εκείνη τη στιγμή μια ορισμένη επικράτεια μη επιστήμης  
προσδιορίζεται μέσω αποκλεισμού».49 Η στιγμή κατά την οποία διενεργείται αυτός ο αποκλεισμός 
έχει ιδιαίτερη σημασία, εν τούτοις η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο αληθές και στο ψευδές δεν 
έχει χαραχτεί εκ των προτέρων: αντιθέτως πρέπει να την χαράξει η ίδια η επιστήμη, «τελεστικά», 
κατά τη διάρκια της ιστορίας της επανεξετάζοντας τα παλαιότερα αποτελέσματά της τα οποία 
επαναπροσδιορίζει καθώς προχωρά. Η «επιστημονική ιδεολογία» είναι αυτό που από τη σκοπιά του 
παρόντος της επικυρωμένης επιστήμης, αποπέμπεται στην τάξη της παρωχημένης επιστήμης.

Ο Michel Pecheux προκειμένου να δείξει πώς παρουσιάζεται μια «θεωρητική ιδεολογία» 
(«ψευδοεπιστήμη» κατά Canguilhem), χρησιμοποίησε το παράδειγμα της αλχημείας: η τεχνική 
πρακτική μετασχηματισμού των φυσικών στοιχείων είχε ως λειτουργία να ανταποκρίνεται σε 
ορισμένα αιτήματα όπως η απόσταξη, η ανάμειξη και η απόχυση, η τήξη των μετάλλων. Με 
επίκεντρο τις τεχνικές λειτουργίες μετασχηματισμού συγκροτήθηκε αυθόρμητα λενα σώμα 
τελεστικών κανόνων που μεταδόθηκαν από τη μια γενιά στην άλλη, και των οποίων οργανώθηκε το 
ιδεολογικό περιεχόμενο. Ωστόσο οι συνθήκες τις οποίες διαμόρφωσε η κοινωνική πρακτική γι’αυτή 

49 G.Canguilhem: “Ideologie et rationalite dans l’histoire des sciences de la vie”, Vrin, Paris 1977 (παρατίθεται από 
τον P.Macherey, βλπ. Από τον Canguilhem στον Foucault. Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010, σελ. 224).
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τη μετάδοση, επιτρέποντας και απαιτώντας την μυστικότητα, ανέπτυξαν δύο υπερτιθέμενους τύπους 
λόγου που ήταν απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο: ενώ ο πρώτος εξακολουθούσε να έχει ως στόσο 
τη διάδοση (σε ‘απλή’ τεχνική γλώσσα) των υφιστάμενων διαδικασιών βαφής, απόσταξης κλπ., ο 
δεύτερος ‘αποκόπηκε’ από το αίτημα συναρθρώνοντας τις ίδιες λειτουργίες με μια γενετκή Ιστορία 
των Στοιχείων και των ενώσεών τους, καταλήγωντας έτσι σε μια μυστική επιστήμη του χημικού 
Πραγματικού, η οποία εκφραζόταν με κρυπτογραφικά σύμβολα. Στην πραγματικότητα, αυτή η 
«επιστήμη» αποτελούσε «θεωρητική ιδεολογία» σε ελεύθερη κατάσταση: γινόταν ‘επουσιώδης’ σε 
σχέση με την κοινωνική πρακτική και ίπτατο σαν σύννεφο πάνω από το πραγματικό και τους 
μετασχηματισμούς που επέρχονταν σε αυτό. Σύμφωνα με τον Pecheux δεν μπορεί κατά συνέπεια να 
θεωρηθεί εξ ολοκλήρου η αλχημεία ως «ψευδοεπιστήμη». Αναπτύχθηκαν «δύο υπερτιθέμενοι 
λόγοι»: ο ένας εξέφραζε μια ορισμένη πρακτική σχέση με το πραγματικό, ενώ ο άλλος αποτελούσε 
μια θεωρητική επεξεργασία σε απόσταση από το πραγματικό. Ο πρώτος λόγος κατάφερε, σε 
κατοπινό στάδιο, να ενσωματωθεί στην διαδικασία σχηματισμού της χημικής επιστήμης, ενώ ο 
δεύτερος λόγος, αυτονομήθηκε, απώλεσε κάθε συγκεκριμένη υπόσταση και αναπτύχθηκε μέσω μιας 
διαδικασίας αυτοτροφοδότησης με ανεξέλεγκτο τρόπο, γεγονός που διασφάλισε τον μη διαψέυσιμο 
χαρακτήρα του. Όταν ο πρώτος λόγος αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης της 
επιστημονικής γνώσης, έπαψε την ίδια στγμή να παραπέμπει στις ιδιαίτερες ικανότητες της 
αλχημείας, οι οποίες συσχετίστηκαν πλήρως με τον δεύτερο λόγο: τότε ακριβώς ο δεύτερος λόγος 
μπορούσε προσδιοριστεί ως ψευδοεπιστήμη, η οποία πλάθει φαντασιακές αξίες, χωρίς αντικειμενικά 
διακυβεύματα, αποκλειστικά και μόνο σε συνάρτηση με φαντασιακά και ποιητικά ενδιαφέροντα.

Αν μια «επιστημονική ιδεολογία» διακρίνεται από μια ψευδοεπιστήμη επειδή αποτελεί 
«πρακτική» ιδεολογία, αυτό συμβαίνει, όπως υπογραμμίζει ο Macherey, επειδή «επενδύεται από 
συγκεκριμένα πραγματικά συμφέροντα, γεγονός που μας εμποδίζει να της αποδώσουμε μια  
αποκλειστικά ποιητική σημασία». Σύμφωνα με τον Canguilhem ως επιστημονικές ιδεολογίες 
μπορούν να θεωρηθούν η «μοριακή φιλοσοφία», που προσέφερε ένα είδος κοινής γλώσσας στους 
φυσικούς της κλασικής εποχής, ή ο «εξελικτισμός» ο οποίος τον 19ο αιώνα συγκρότησε ένα 
ερμηνευτικό μοντέλο γενικής εμβέλειας. Όπως γράφει ο Canguilhem αναφορικά με τον H.Spencer: 
η βιολογία του Δαρβίνου προσέφερε «ένα μοντέλο επιστημονικής εγγύησης για ένα σχέδιο μηχανικού  
αναφορικά με την αγγλική βιομηχανική κοινωνία του 19ου αιώνα: τη νομιμοποίηση της ελεύθερης  
επιχειρηματικότητας, του συνακόλουθου πολιτικού ατομικισμού και του ανταγωνισμού. Ο νόμος της  
διαφοροποίησης οδηγεί στη στήριξη που προσφέρεται στο άτομο ενάντια στο κράτος. Όμως αν  
πράγματι καταλήγει εκεί, ο λόγος είναι ίσως ότι ξεκίνησε εμμέσως από εκεί [...]. Η εξελικτιστική  
ιδεολογία λειτουργεί ως αυτοδικαιολόγηση των συμφερόντων ενός τύπου κοινωνίας, της βιομηχανικής  
κοινωνίας, η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση αφενός με την παραδοσιακή κοινωνία και αφετέρου με  
την κοινωνική διεκδίκηση. Είναι μια ιδεολογία αφενός αντιθεολογική και αφετέρου αντισοσιαλιστική.  
Σε αυτό το σημείο συναντάμε εκ νέου τη μαρξιστική έννοια της ιδεολογίας ως αναπαράστασης της  
φυσικής ή κοινωνικής πραγματικότητας, η αλήθεια της οποίας δεν εδράζεται σε αυτό που λέει αλλά  
σ’αυτό που αποσιωπά». 

Συνεπώς ο εξελικτισμός δεν αποτελεί απλώς λόγο ο οποίος έχει θεωρητικές αξιώσεις και 
αναπτύσσεται ελεύθερα σε έα ουρανό ιδεών, αλλά επίσης αποτελεί «έκφραση μιας ταξικής σχέσης  
στο ιδιαίτερο πλαίσιο της βιομηχανικής κοινωνίας, στην ανάπτυξη της οποίας μετέχει στενά». Η σχέση 
που διατηρεί με την «επιστημονική» θεωρία της εξέλιξης είναι αμφίσημη: παράδειγμα αυτής της 
αμφισημίας παρέχει Η Καταγωγή του Ανθρώπου όπου ο Δαρβίνος συνδυάζει έντονα αυτούς τους 
δύο τύπους λόγου. Σε μια ιδεατή ιστορία των επιστημών δεν θα υπήρχε χώρος για έναν τέτοιο 
συμβιβασμό καθώς η θεωρία της εξέλιξης θα αναπτυσσόταν στην επιστημονική της καθαρότητα 
χάρη στην εσωτερική λογική της, ενισχυόμενη αποκλειστικά από συνεισφορές και μαρτυρίες άλλων 
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γνωστικών κλάδων. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Macherey, μια τέτοια ιστορία των επιστημών που 
θα ασχολούνταν αποκλειστικά με  ορθολογικές θεωρίες εκτός του πλαισίου που τους παρέχουν οι 
πρακτικές ιδεολογίες οι οποίες συνέχονται από αντιλήψεις για τον κόσμο και την κοινωνία, θα ήταν 
μια αφηρημένη ματιά του πνεύματος. «Το βασικό δίδαγμα της ιστορίας των επιστημών [...] είναι ότι  
δεν υπάρχουν καθαρές επιστήμες οι οποίες να έχουν κόψει κάθε δεσμό με τις αναγκαιότητες της  
κοινωνικής πρακτικής, και ότι όλες οι «επιστήμες» αυτού του τύπου έχουν όλες τις πιθανότητες να  
πέσουν στην πλευρά των ψευδοεπιστημών, δηλαδή των θεωρητικών ιδεολογιών που παρουσιάζουν  
έναν φανταστικό χαρακτήρα, έχοντας κόψει άπαξ δια παντός κάθε σχέση με το πραγματικό και την  
ιστορία που το διαπερνά».50

Σύμφωνα με την ανάλυση του Canguilhem: «1. Οι επιστημονικές ιδεολογίες είναι συστήματα  
εξηγήσεων, το αντικείμενο των οποίων είναι υπερβολικό, συγκριτικά με τον κανόνα  
επιστημονικότητας που του εφαρμόζεται μέσω δανεισμού. 2. Υπάρχει πάντοτε μια επιστημονική  
ιδεολογία πριν από μια επιστήμη στο πεδίο που θα έρθει να εγκατασταθεί η επιστήμη. Υπάρχει πάντα  
μια επιστήμη πριν από μια ιδεολογία, σε ένα παράπλευρο πεδίο στο οποίο στοχεύει πλαγίως αυτή η  
ιδεολογία. 3. Η επιστημονική ιδεολογία δεν πρέπει να συγχέεται με τις ψευδοεπιστήμες, ούτε με τη  
μαγεία, ούτε με τη θρησκεία. Ωθείται, όπως και αυτές, από μια ασυνείδητη ανάγκη για πρόσβαση στην  
ολότητα, αλλά είναι μια πεποίθηση που λοξοκοιτάζει προς μια ήδη συγκροτημένη επιστήμη, της οποίας  
το κύρος αναγνωρίζει και της οποίας το ύφος επιχειρεί να μιμηθεί».51

Παρένθεση: η έννοια των «αρνητικών αξιών της ζωής» στον Canguilhem

Ο Canguilhem (1904-1995) δημοσίευσε το «Δοκίμιο επί ορισμένων προβλημάτων που αφορούν 
το κανονικό και το παθολογικό» το 1943. Έπειτα από είκοσι χρόνια, αυτό επανεκδόθηκε με 
ορισμένες συμπληρώσεις υπό τον τίτλο «Το κανονικό και το παθολογικό». 

Ύστερα από σπουδές φιλοσοφίας ο Canguilhem θα γραφτεί στην Ιατρική Σχολή όπου και θα 
υποβάλει την διδακτορική του διατριβή. Μετά τον πόλεμο αναλαμβάνει καθήκοντα ‘Γενικού 
Επιθεωρητή Φιλοσοφίας’. Με επιβλέποντα τον G.Bachelard θα εκπονήσει μια διατριβή στη 
φιλοσοφία και την ιστορία των επιστημών για την «ιστορία της έννοιας του αντανακλαστικού». Θα 
αντικαταστήσει αργότερα τον Bachelard στην έδρα του στη Σορβόννη και στην διεύθυνση του 
Ινστιτούτου Ιστορίας των Επιστημών.

Σύμφωνα με τις ιδέες που αναπτύσσονται στο «Δοκίμιο» του 1943, ο βιολόγος και ο ιατρός 
υιοθετούν απέναντι στην ζωή εντελώς διαφορετικές (και οριακά αντιθετικές) στάσεις απέναντι στην 
ζωή ‘ αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 
τηνσχέση του κανονικού και του παθολογικού. Για τον βιολόγο αντικείμενο μελέτης του είναι το 
“κανονικό”, το οποίο παρουσιάζεται με εντελώς αφηρημένους όρους ως “ιδεατό μοντέλο” σε 
σύγκριση με το οποίο μετρά περιθώρια παραλλαγών ή αποκλίσεις που, πέρα από ορισμένα 
στατιστικά προσδιορισμένα όρια, ορίζουν το “παθολογικό” ως υπέρβαση ή παραβίαση αυτών των 
ρυθμιστικών κανόνων. Με τον τρόπο αυτό το “παθολογικό” σταθμίζεται συναρτήσει του 
“κανονικού”, ενώ το “κανονικό” ταυτίζεται με μια “μέση τιμή”...

Για τον ιατρό, αντιθέτως, ο οποίος έχει εμπρός του ένα έμβιο ον το οποίο, όντας άρρωστο, 
αιτείται θεραπευτικής παρέμβασης (με την συγκεκριμένη μορφή του ‘πόνου’), προηγείται το 
παθολογικό, εάν όχι λογικά τουλάχιστον υπαρξιακά. Αυτό συμβαίνει ακριβώς στον βαθμό που το 
“παθολογικό” συνιστά αφετηρία για την διατύπωση μιας απαίτησης για κανονικότητα ‘ η ασθένεια 

50 P.Macherey, Από τον Canguilhem στον Foucault. Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010, σελ. 231.
51 G.Canguilhem: “Ideologie et rationalite dans l’histoire des sciences de la vie”, Vrin, Paris 1977 (παρατίθεται από 

τον P.Macherey, βλπ. Από τον Canguilhem στον Foucault. Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010, σελ. 231-232). 
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είναι το μέσο για να εκφραστεί. Επομένως, ο ασθενής είναι ένα ον το οποίο επιβεβαιώνει την 
ταυτότητά του μέσω της διαταραχής που του προκαλεί ο πόνος, αλλά το οποίο δίχως αυτόν τον πόνο 
δεν θα διέθετε έγκυρο λόγο να επιβεβαιώσει αυτή την ταυτότητα, η οποία τότε θα παρέμενε 
σιωπηλή.

Από τα παραπάνω σύμφωνα με τον P.Macherey προκύπτει η έννοια των «αρνητικών αξιών» της 
φιλοσοφίας της ζωής στον Canguilhem: όπως γράφει ο ίδιος «Θεωρούμε ότι η ιατρική υφίσταται ως  
τέχνη της ζωής επειδή ο ζωντανός άνθρωπος προσδιορίζει ο ίδιος ως παθολογικές, και άρα προς  
αποφυγή ή προς διόρθωση, ορισμένες καταστάσεις ή συμπεριφορές, που γίνονται κατανοητές υπό  
μορφή αρνητικής αξίας ως προς την δυναμική πολικότητα της ζωής».52 Η ζωή συνιστά με μια έννοια 
“αξιοθέτηση” και αυτό την διαφοροποιεί από τα άλλα φυσικά φαινόμενα που ακολουθούν 
‘ρυθμιστικούς κανόνες’. Εν τούτοις η ζωή θέτει τις αξίες της μόνο όταν παρεμποδίζονται από 
συμβάντα που διαταράσσουν την πορεία της και τα οποία αισθάνεται ως ριζικά αφόρητα. Και αυτό 
επειδή κατά την κανονική λειτουργία της δεν έχει λόγους να επεξεργάζεται τέτοιες αξίες και 
επομένως τις εκτοπίζει από την προσοχή της. Έτσι, επειδή ακριβώς το έμβιο αρνείται τον πόνο του, 
οδηγείται να φανερώνει την ταυτότητα που έχει ως έμβιο το οποίο είναι φορέας προτιμήσεων. Με 
μια άλλη διατύπωση του 19ου αιώνα: η ζωή είναι το σύνολο των δυνάμεων που αντιτίθενται στον 
θάνατο, και έξω από αυτή την αντίθεση δεν διαθέτει κανένα άλλο μέσο για να εκφράσει και να 
γνωστοποιήσει τις αξίες με τις οποίες είναι συνυφασμένη (Bichat).

Οι παραπάνω θέσεις μας οδηγούν στην ριζική επανεξέταση της έννοιας της “ασθένειας”. Η 
ιστορία της έννοιας της ασθένειας θα μπορούσε να αναχθεί στην αντίθεση ανάμεσα σε δύο 
κυρίαρχες αντιλήψεις: η παλαιότερη έχει σε τελική ανάλυση ‘μαγική’ έμπνευση, βλέπει στην 
ασθένεια την παρείσδυση μιας ξένης, ‘κακότροπης’ ‘δύναμης’ η οποία ‘καταλαμβάνει’ τον άρρωστο 
και την οποία η θεραπεία προσπαθεί να εκτοπίσει επαναφέροντας τον οργανισμό στην αρχική του 
‘καθαρότητα’. Η άλλη, πιο πρόσφατη, αντίληψη αντιστοιχεί, σχηματικά μιλώντας, στην έλευση της 
θετικής επιστήμης: ανάγει την ασθένεια σε μια επίθεση η οποία αλλοιώνει μια επακριβώς 
αναγνωρίσιμη πλευρά του οργανισμού στην οποία επικεντρώνεται ο θεραπευτής ‘ η θεραπεία 
οφείλει να επαναφέρει τα όργανα που πάσχουν στην κανονική λειτουργία τους: δεδομένο εδώ 
θεωρείται ότι η κανονικότητά τους είναι πειδεκτική ακριβούς μέτρησης.

Το ιατρικό βλέμμα πάνω στο πάσχον σώμα διατηρεί για τον εαυτό του μια ουδετερότητα και 
αντικειμενικότητα: η λογική της θεραπείας εδώ αντιμετωπίζει τον πάσχοντα ως ένα αντικείμενο σε 
κατάσταση δυσλειτουργίας, ένα ‘άρρωστο πράγμα’ Στην περίπτωση της «ψυχιατρικής», τα 
πράγματα είναι ασφαλώς πολύ περισσότερο σύνθετα. Η ίδια η φύση των ‘ασθενειών’ που 
πραγματεύεται η “ψυχική ιατρική” εμποδίζει την τελευταία να τις αναγάγει σε μια ειδική αιτιολογία 
που τις αποσπά από την προσωπικότητα του αρρώστου. Τότε η αρρώστια αντιπροσωπεύει μια 
γενική επίθεση στις πιο ενδόμυχες πλευρές της ζωής.

Τι σημαίνει επομένως το «να είναι κανείς άρρωστος»; Μπορούμε να περιγράψουμε την 
«ασθένεια» ως έναν ‘τρόπο συμπεριφοράς’ σε σχέση με το περιβάλλον, δηλαδή ως μια έκφανση της 
ζωής, ως έναν τρόπο ύπαρξης; Μια συμπεριφορά δεν θα αντιμετωπιζόταν τότε αποκλειστικά με 
αρνητικούς όρους (μια συσσώρευση από ατέλειες) αλλά επίσης με θετικού όρους, ως τρόπος 
αντίδρασης σε αυτές τις ατέλειες (αντίδραση που τις καθιστά εμφανείς ή που ενδεχομένως 
αντιστέκεται στα καταστροφικά αποτελέσματά τους). Σε αυτά τα πλαίσια το «να είναι κανείς 
άρρωστος» δεν μπορεί να αναχθεί σε μια εμπειρική διαπίστωση ενός αριθμού δυσλειτουργιών που 
μπορούν να σταθμιστούν επακριβώς μόνο όταν δεν εμπλέκεται η προσωπικότητα του ασθενούς. Με 
αυτή την έννοια, όταν είναι κανείς «άρρωστος» εξακολουθεί να ζει, με έναν άλλο τρόπο ζωής 
ασφαλώς, «αναμφισβήτητα διαταραγμένο και περιορισμένο, ο οποίο όμως ωθείται, σε αυτό το νέο  

52 G.Canguilhem: Το Κανονικό και το Παθολογικό, Νήσος 2007, σελ. 162.
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πλαίσιο όπου έχει τρόπον τινά εγκλειστεί, από μια προσπάθεια οργάνωσης, δημιουργίας νέων  
συμπεριφορών, που αποτελούν εκφράσεις της θετικής δύναμης της ζωής [...]», εκφράσεις που δεν 
μπορεί να παραβλέψει ο ιατρός. «Με τον ίδιο τρόπο [...] ένας φυλακισμένος στις συνθήκες που του  
επιβάλλει ο εγκλεισμός του, αναπλάθει τρόπον τινά για λογαριασμό του μια νέα ύπαρξη, με άλλα  
ορόσημα, άλλες συνήθειες, άλλες ανάγκες, που υπακούουν στη δική τους λογική». Σε τέτοια πλαίσια 
πρωτοβουλία και καταναγκασμός είναι αδύνατον να διακριθούν ‘ το άτομο συνεχίζει να αξιοποιεί τη 
βούληση για ζωή που το ορίζει ως άτομο. Αυτές οι οριακές καταστάσεις, λεει ο Macherey, 
εξακολουθούν να φανερώνουν ένα δυναμικό για ανανέωση, που συνιστά «έκφραση της προσπάθειας  
του ατόμου να εμμείνει στο είναι του [...]».53

Η επανεξέταση του «να είναι κάποιος άρρωστος» μας οδηγεί στο να θέσουμε σε νέες βάσεις το 
γεγονός του να «είναι κανείς υγιής». Προσανατολιζόμαστε έτσι στο να ερμηνεύσουμε το 
“κανονικό” υπό το φως του “παθολογικού” και όχι το αντίστροφο όπως θα επέλεγε η ‘θετική 
επιστήμη’. Υπάρχουν συνεπώς δύο αντιτιθέμενοι τρόποι να κατανοήσουμε την υγεία: ο πρώτος, 
καθαρά αρνητικός, την αντιλαμβάνεται με όρους ‘έλλειψης’, ανάγοντάς την στην απουσία 
διαταραχών (κανένα κώλυμα δεν εμποδίζει το άτομο να συνεχίσει να διάγει μια ύπαρξη που θεωρεί 
κανονική για το ίδιο) ‘ ο δεύτερος τρόπος εμφανίζεται ως ‘καταφατικός’: ορίζεται πό την ικανότητα 
κάποιου να υπερπηδά εμπόδια, να θριαμβέυει επί των αρνητικών αξιών της ζωής. Για να είναι 
κάποιος “υγιής” δεν αρκεί απλώς να προσαρμοστεί με άκαμπτο τρόπο στις συνθήκες της ζωής, παρά 
πρέπει να είναι σε θέση να τις τροποποιήσει.

Υπάρχουν ‘ανεπάρκειες’ οι οποίες ανοσοποιούν και επιτρέπουν σε κάποιον να διατηρείται 
υγιής: μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι φορέας μιας ‘ανωμαλίας’ [anomalie] χωρίς εν τούτοις να 
είναι ‘μη κανονικός’ [anormal]. Ο Canguilhem υποστηρίζει πως οι δύο αυτές έννοις θεωρούνται 
ταυτόσημες λόγω μιας «ετυμολογικής σύγχυσης». Η «ανωμαλία» (ελληνικής προέλευσης) σημαίνει 
«αδρότητα», «τραχύτητα» (ομαλό είναι το «λείο» το «επίπεδο»). Η «μη κανονικότητα» [anormalite] 
συνιστά απόκλιση από έναν κανόνα (ζωής) ο οποίος μπορεί να υποβληθεί όχι σε μια αντικειμενική 
μέτρηση αλλά σε μια αξιολόγηση, με κριτήρια που παραπέμπυον σε ενταλώς διαφορετικό τύπο 
αποτίμησης. Και αλλιώς: η ανωμαλία είναι η «διαφορά».

Με τους όρους του Foucault μια (υποθετική) διαχείριση της ζωής (μια «βιοεξουσία») η οποία 
θα επιδίωκε -προκειμένου να διατηρήσει μια υποτιθέμενη καθαρότητα της ζωής- να εξαλείψει 
οτιδήποτε”ακάθαρτο” εν ονόματι μιας αρχής συμφωνίας που θα αναγόταν σε απόλυτο κριτήριο, θα 
μας οδηγούσε με βεβαιότητα σε απαράδεκτους διωγμούς. Όπως υπογραμμίζει ο Macherey πρέπει να 
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ιχνηλατούμε “ανωμαλίες” «επιδιώκοντας μανιωδώς να τις  
εξαλείψουμε, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστήσει αδύνατη τη ζωή για πολλούς ανθρώπους  
και οριακά να τους εξολοθρεύσει». Όπως το διατυπώνει ο Canguilhem «σε διαφορετικές συνθήκες,  
υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες, οι οποίοι, ως διαφορετικοί, είναι ισότιμοι και, ως εκ τούτου, είναι  
όλοι κανονικοί». Ο κανόνας δηλαδή δεν λειτουργεί παρά ‘εν καταστάσει’, και όχι επομένως σε ένα 
απόλυτο πλαίσιο. Παρ’όλα αυτά ο Canguilhem διευκρινίζει: ένας κανόνας είναι «ανώτερος» όταν 
επιτρέπει για το άτομο στο οποίο εφαρμόζεται, μια δυνατότητα απόκλισης, ένα περιθώριο εξαίρεσης 
(όχι μόνο σε σχέση με το περιβάλλον αλλά και εν σχέσει με τον εαυτό του).54

53 Macherey Pierre, “Η φιλοσοφία των αρνητικών αξιών της ζωής”, στο: Από τον Canguilhem στον Foucault. Η 
δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010, σελ. 187-188.

54 Όπως το θέτει ο P.Macherey, η διατύπωση «δύναμη των κανόνων» μετατοπίζει την προσοχή από την a priori 
νομιμότητα που επικαλούνται συνήθως οι κανόνες προς την εξέταση του τρόπο με τον οποίο δρουν ενεργά, 
ακολουθώντας διαδικασίες κατά τις οποίες μορφοποιούνται όσο και αμφισβητούνται, μέσα σε κατ’ανάγκην 
συγκρουσιακά πλαίσια, «σε ένα επίπεδο εμμένειας». Σε αυτές τις συνθήκες ο ρόλος των κανόνων δεν είναι μόνο 
περιοριστικός, όπως υπονοεί η συνήθης αναφορά στην ‘κανονικότητα’, αλλά επίσης παραγωγικός, σε συνάρτηση 
αντιθέτως με την θετική ιδέα της ‘κανονιστικότητας’, «γεγονός που χαλαρώνει τον καταναγκαστικό χαρακτήρα τους,  
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Το να είναι κανείς «κανονικός» δεν σημαίνει μόνο να είναι προσαρμοσμένος, εξηγεί ο 
Macherey, με την έννοια μιας παθητικά βιούμενης κατάστασης αλλά να έχει την ικανότητα «να 
ωθεί τους κανόνες του σε κίνηση», να μπορεί να «γίνεται κανονικός με διαφορετικό τρόπο». «Τότε η 
τάση κάποιου να εμμένει στο είναι του παύει να παίρνει την μορφή ενός αντανακλαστικού  
απαράλακτης συντήρησης και γίνεται μια ταυτότητα που συγκροτεί εαυτόν εντός του στοιχείου της  
διαφοράς, καθώς μετασχηματίζεται και βελτιώνει τις επιδόσεις της».55

[ Αυτόνομη Πρωτοβουλία ]

καθώς πολλαπλασιάζει τα σημεία εφαρμογής τους και τα καθιστά περισσότερο ασταθή». Η ζωή υπό κανόνες δεν 
συνίσταται στην τυφλή υπακοή σε ‘υποχρεώσεις’ με ιδεατή και υπερβατική φύση σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής τους. 
Αντιθέτως, η ζωή υπό κανόνες σημαίνει ενεργό εμπλοκή στις διαδικασίες μέσω των οποίων οι κανόνες συγκροτούνται 
συγκεκριμένα, ακολυθώντας τροχιές τις οποίες δεν σταματούν να διορθώνουν και να εκτρέπουν. (Macherey Pierre, 
‘Πρόλογος’ στην ελληνική έκδοση, Από τον Canguilhem στον Foucault. Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010). Είναι 
κοινή η αναφορά των Foucault και Canguilhem στον Nietzsche: οι αξίες παύουν να έχουν ιδεατό χαρακτήρα και 
επανεγγράφονται μέσα στην κίνηση της ζωής.

55 Βλπ.: Macherey Pierre, “Η φιλοσοφία των αρνητικών αξιών της ζωής”, στο: Από τον Canguilhem στον Foucault.  
Η δύναμη των κανόνων, Πλέθρον 2010, σελ. 194. Επίσης: G.Canguilhem: Το Κανονικό και το Παθολογικό, Νήσος 2007, 
σελ. 246-247. Σύμφωνα με το P.Macherey στο κέντρο των ενδιαφερόντων του Foucault βρισκόταν πάντοτε η 
προσπάθεια κατανόησης με ποιον τρόπο η δράση των «γνωμόνων» (ή «κανόνων») στη ζωή των ανθρώπων προσδιορίζει 
το είδος της κοινωνίας στην οποία ανήκουν ως υποκείμενα; Πώς περνάμε από μια ‘αρνητική’ σε μια ‘θετική’ αντίληψη 
του γνώμονα και της δράσης του; Πώς μεταβαίνουμε δηλαδή από μια σύλληψη θεμελιωμένη σε ένα νομικό πρότυπο 
αποκλεισμού (αναφορικά με τον διαχωρισμό μεταξύ επιτρεπτού και απαγορευμένου) σε μια σύλληψη η οποία, 
αντιθέτως, δίνει την έμφαση στην βιολογική λειτουργία της ενσωμάτωσης και της ρύθμισης (με την έννοια όχι μιας 
υπακοής σε κανονισμούς αλλά ενός διακανονισμού) σε σχέση με την διάκριση που στοιχειοθέτησαν οι λεγόμενες 
επιστήμες του ανθρώπου ανάμεσα στο ‘φυσιολογικό’ και το ‘παθολογικό’. Αναλόγως με το ποια μορφή υπερισχύει, οι 
κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος ένταξης των ατόμων μέσα στο δίκτυο που συνιστούν, μπορούν να οριστούν με τρόπο 
εντελώς διαφορετικό. (βλπ. P.Macherey: “Για μια φυσική ιστορία των γνωμόνων”, στο: Πειθαρχία και Γνώση, 
Ι.Σολομών & Γ.Κουζέλης [επιμ.], τοπικά α΄, Ε.Μ.Ε.Α 1994).
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