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editorial



Η πολυσχιδής, «φιλοσοφική» ομάδα Gavagai 
ασχολείται με τη Φιλοσοφία σε όλες της τις 
εκφάνσεις και την Ιστορία της Επιστήμης. Ο 
πλουραλισμός απόψεων, σε μια κοινή γραμμή 
στόχων, μας κάνει να αναρωτιόμαστε για τα 
όσα μας απασχολούν και να μην επαναπαυ-
όμαστε, ψάχνοντας τρόπους να βελτιωθούμε 
ομαδικά και ατομικά και να εξελίξουμε τα όσα 
σας παρουσιάζουμε.

Το Gavagai πρωτοσυστάθηκε πριν τρία χρό-
νια, το 2014, από Μιθήτες. Έχει ανοίξει πλέον, 
τις πόρτες του και σε φοιτητές διαφορετικών 
σχολών, όχι μόνο προπτυχιακούς -όπως ήταν 
το αρχικό πλάνο. Είμαστε μια ανεξάρτητη 
φιλοσοφική κοινότητα, ανοιχτή σε νέες ιδέ-
ες και ανθρώπους. Πολλές δράσεις, όπως 
το ηλεκτρονικό περιοδικό, το Ερώτημα, το 
Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας, οι δια-
λέξεις με προσκεκλημένους ομιλητές από 
όλους τους «επιστημονικούς» και οι κύκλοι 
συζητήσεων, είναι οι καρποί της προσπάθειάς 
μας να δημιουργήσουμε και να αναζητήσουμε 
τη γνώση εντός και εκτός του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος. Συναντιόμαστε κάθε βδομάδα 
για να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε τα 
οράματά μας και ελπίζουμε να συνεχίσουμε 
δυναμικά για πολύ καιρό ακόμα.

Ένα από τα βασικά εγχειρήματά μας, το 
Ερώτημα, ήταν για φέτος το «Αν υπάρχει 
ακόμα η διάκριση ανάμεσα σε Ηπειρωτική 
και Αναλυτική Φιλοσοφία και αν είναι ανα-
γκαίο να γεφυρωθεί η Αναλυτική - Ηπειρω-
τική διάκριση;». Στο ερώτημα κλήθηκαν να 
απαντήσουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, 
Έλληνες και ξένοι, εκπροσωπώντας και τις 
δύο πλευρές. Το ζήτημα αυτό μας απασχολεί 
ήδη από την εποχή της δημιουργίας της ομά-
δας. Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε πως τον 
Δεκέμβριο 2016 συζητήθηκε στο πλαίσιο του 

Gavagai is a multifaceted philosophy society 
that aspires to address philosophy as well as 
the history of the sciences in their multiplicity. 
The plurality in our opinions, all aligned in a 
common trajectory, never fail to preserve and 
raise our awareness concerning our goals and 
the different ways in which we can improve 
upon ourselves, finding new ways in bringing 
these goals about. 

Gavagai was founded three years ago, in 
2014, by undergraduate students of the 
philosophy and history of science department, 
Athens. It has since welcomed students - 
both undergraduates and postgraduates 
- from many different departments and 
traditions. We are an independent philosophy 
community open towards new ideas and we 
are always welcoming new members. Many 
of our projects, for example this very journal, 
the annual Query we address to renowned 
philosophers and scientists from around 
the globe, the undergraduate philosophy 
conference, the different talks and lectures 
presented at Lexikopoleio (a multilingual 
international bookstore) and also our reading 
group, are the fruits of our quest for knowledge 
within and outside academia. We meet every 
Monday in order to organise and develop our 
ideas and we wish to continue doing so for 
many years to come. 

One of our many projects, the annual 
Query, was about the analytic / continental 
divide: whether it exists and whether it is 
possible to bridge the two traditions. Many 
renowned philosophers - from both traditions 
- responded to our call. This topic happens 
to be one of our main interests since the very 
creation of this journal. It should be also noted 
that during the first undergraduate philosophy 
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1ου Πανελλήνιου Προπτυχιακού Συνεδρίου 
Φιλοσοφίας στη στρογγυλή τράπεζα με τίτλο 
«Μπορεί να υπάρξει γεφύρωση Αναλυτικής και 
Ηπειρωτικής Φιλοσοφίας;» και ομιλητές τους 
Ιωάννη Πρελορέντζο, Σταυρούλα Τσινόρεμα, 
Μανόλη Σίμο και συντονιστή τον Κωνσταντίνο 
Φιλιππάκη.

Με το πέρας του 1ου Πανελλήνιου Προπτυ-
χιακού Συνεδρίου Φιλοσοφίας στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ετοιμάζουμε το 2ο 
που θα λάβει χώρα στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών, τον Δεκέμβριο 2017. Είναι 
πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχουν τέ-
τοιου είδους πρωτοβουλίες, που δίνουν το 
λόγο στους μαθητές και στους φοιτητές και 
που εμπνέουν εμπιστοσύνη σε κάποιον για να 
κάνει τα πρώτα του βήματα και να δημοσιεύσει 
μία εργασία, να την παρουσιάσει μπροστά σε 
κοινό, να συνδιαλεχθεί με άτομα εκτός του 
κύκλου του και να στηρίξει την άποψή του με 
επιχειρήματα.

Πέρυσι συμμετείχαμε στη Νύχτα φιλοσοφί-
ας του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Μας 
δόθηκε η ευκαιρία να οργανώσουμε δύο 
αποκλειστικά δικά μας ανοιχτά εργαστήρια 
αισθητικής ή αλλιώς υβριδικές συνελεύσεις 
στις οποίες το κοινό έπαιρνε το ρόλο του ομι-
λητή και το αντίστροφο. Το θέμα της βραδιάς 
αυτής ήταν η Αισθητική και οι συμμετέχοντες 
επεδίωξαν να παρουσιάσουν τη θεματική 
«Το άτομο ως αισθητικό υποκείμενο» και να 
απαντήσουν στο ερώτημα «Υπάρχει τέλος 
στη μοντέρνα τέχνη;».Είναι σημαντικό να 
δοκιμάσουμε καινούργιους δρόμους και να 
κάνουμε αισθητή τη δική μας δυναμική, με 
σκοπό όχι απαραίτητα τη δημιουργία του 
νέου, αλλά ίσως του διαφορετικού ως προς 
την προσέγγιση των πραγμάτων, από μια 
νέα σκοπιά.

conference we organised a round table on 
this very topic. The round table consisted of 
professors Stauroula Tsinorema and Ioannis 
Prelorentzos, Dr. Manolis Simos and It was 
chaired by phd candidate Konstantinos 
Filippakis. 

After the conclusion of the first undergraduate 
philosophy conference we started working 
on the second installment which will take 
place on 15-17 December 2017. These kinds 
of initiatives are very important to us since 
they present an opportunity for students 
and undergraduates to make their first steps 
towards their academic and non - academic 
life; to publish a paper, to present it in public, 
to meet and discuss their ideas with clear 
and rigorous arguments. 

Last year our group was involved in the 
organisation of the French institute’ s 
“Philosophy Night” event. We were given the 
opportunity to present two workshops whose 
primary goal was the transcendence of the 
usual dichotomy between the speakers and 
the audience. The theme of this event was 
aesthetics and our workshops “The individual 
as aesthetic subject” and “Is there an end 
in modern art?”. We think it’s important to 
venture new ideas and make our presence 
apparent, not having as our sole goal the 
creation of something new, but by marking 
different ways of looking into things from 
different perspectives. 

The papers featured on this issue touch upon 
many different topics, for example the status 
of women in medieval medicine and the 
difficulties they had to face. Another paper, 
staying on the same time period, examines 
Thomas Aquinas’s theory of induction in 
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Οι εργασίες, όπως θα δείτε αν ξεφυλλίσετε 
το τρίτο τεύχος του περιοδικού -πρός το πα-
ρόν ηλεκτρονικά- αφορούν ποικίλους τομείς, 
όπως τη θέση της γυναίκας στην επιστήμη 
συγκεκριμένα στην Ιατρική του ύστερου μεσαί-
ωνα και τις δυσκολίες με τις οποίες ερχόταν 
αντιμέτωπη. Παραμένοντας στη ίδια εποχή 
μεταφερόμαστε στο ζήτημα της επαγωγής και 
την κατανόησή του από τον Θωμά Ακινάτη. 
Στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε τη δη-
μοσίευση μιας κριτικής ανάλυσης του άρθρου 
«Εμπειρισμός, σημασιολογία και οντολογία» 
του Rudolf Carnap του 1950, καθώς επίσης 
και το σχολιασμό, -με στόχο την κατανόηση 
της σκέψης του δημιουργού- της ταινίας 
«Το συμβόλαιο του σχεδιαστή» του Peter 
Greenaway του 1982. Μία άλλη σημαντική 
εργασία αναφέρεται στο δρόμο από την σκε-
πτική εποχή του Hume στην υπερβατολογική 
κριτική του Kant. Στις παρακάτω σελίδες, 
εξετάζεται, με ενδιαφέροντα τρόπο η διάδοση 
της κουλτούρας της μόδας και η αλλαγή στο 
ρούχο του μοντέρνου ανθρώπου στα τέλη του 
19ου αιώνα, με σκοπό τη συγκρότηση μιας 
νέας ταυτότητας. Μετέπειτα, παρουσιάζεται η 
αρχιτεκτονική σε ένα μετά-θεωρητικό επίπεδο 
και η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής θεωρίας και 
των μεταστροφών της.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του 
περιοδικού αυτού. Τους καθηγητές, τους 
κριτές αξιολόγησης, τους ανεξάρτητους συ-
νεργάτες, το Λεξικοπωλείο για την πολύτιμη 
βοήθειά του και όλα τα παιδιά της ομάδας 
για τη στήριξη και τη συμβολή τους. Πιο συ-
γκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω για 
τον συμβουλευτικό τους ρόλο τους: Ελένη 
Μανωλακάκη, Βάσια Λέκκα, Στάθη Ψύλλο, 
Παναγιώτη Τουρνικιώτη, Αριστείδη Αρα-
γεώργη και τον Νικόλαο-Ίωνα Τερζόγλου. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους επιλεχθέντες για 
τη δημοσίευση της εργασίας τους και εύχομαι 
σε όλους τα καλύτερα, καλή τύχη και δύναμη.

relation to Aristotle’s original ideas. Moving 
on, there’s a review of Rudolf Carnap’s 1950 
classic «empiricism semantics and ontology» 
as well as a detailed analysis of Peter 
Greenaway’s 1982 movie. Another important 
paper draws on the relation between Hume’s 
sceptical epoché and Kant´s transcendental 
critique. Moreover, in yet another paper, the 
way in which culture and the evolution of 
fashion and the change in clothing shaped 
the identity of 19th century modern man 
and woman is being examined. Finally, the 
current issue features a meta-theoretical 
analysis of the domain of architecture and the 
different ways architectural theories evolve 
and change. 

Concluding, I would like to thank everyone 
involved in the creation of this issue. Referees, 
contributors, the Lexikopoleio bookstore, as 
well as every member of the team for their 
overall support and help. More specifically I 
would like to thank: Assistant Professor Eleni 
Manolakaki, Dr Vassia Lekka, Professor 
Stathis Psillos, Professor Panayotis 
Tournikiotis, Assistant Professor Aristeidis 
Arageorgis and Assistant Professor Nicolas-
Ion Terzoglou. We would like to thank the 
distinguished members of the academic 
community who responded to our query 
and answered the controversial question 
“Is there (still) a Continental - Analytic divide 
in philosophy? Is it necessary to bridge the 
Analytic - Continental divide?” Finally I want 
to congratulate every author for her paper 
and I wish everyone the best and good luck 
on their future endeavours.
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*Μιθήτες: φοιτητές και φοιτήτριες του τότε τμήματος 
Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Θεωρίας της Επιστήμης 
και σημερινού τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης στην Αθήνα
*Λεξικοπωλείο: το πρώτο βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα που 
εξειδικεύεται σε λεξικά και ο χώρος που μας φιλοξενεί 
(Στασίνου 13, Παγκράτι, 11635 Αθήνα)

13
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Abstract: To transcend or not to transcend the limits of experience? That is the question. Hume answers that 
imaginative inventions, such as causality and induction, go beyond experience and thus destroy the possibility 
of knowledge for the sake of “saving the phenomena” and, as mere superstitious effects of custom, lead us to 
absurdity and error. Kant gives a twofold answer that resonates Newton’s “hypotheses non fingo”: causality 
and freedom are not speculative inventions but necessary conditions, i.e. a priori concepts that render experi-
ence and action possible and, as principles of thought, orient our performance regarding knowledge and eth-
ics. While Hume renders the primacy of experience absolute and denounces such chimerical concepts as ab-
surd ascendancy, both against the metaphysics of scholasticism and moderate empiricism, Kant defends them 
as transcendental, i.e. as metaphysically logical, against dogmatic idealism, naive empiricism and subversive 
skepticism. Therefore, each demarche takes up and uses differently the notion of judgment as refutation: on  
the  one  hand,  epochē  by  refuting  idealism  and  empiricism  concludes  with suspending judgment for the 
world due to the doubtful possibilities of scientific access to it, revealing at the same time through rigorous 
elenchus the misleading uses of their conceptual tools; on the other hand, the critique of pure judgment also 
refutes idealism and empiricism but by reversing skeptical epochē enables judgment for the world, demarcat-
ing and modifying the scientific validity both of pure reason regarding nature – i.e. the realm of causality, and 
of practical reason regarding society – i.e. the realm of freedom. So it should not come as a paradox to see 
within pure reason itself – i.e. reason that has undergone its self-criticism – the notion of judgment operating 
as a refutation of refutations that once again reproduces the skeptical suspense of judgment by separating 
phenomena from things in themselves. This is the gap that Hegel locates retrospectively and tries to bridge by 
proposing the logical- historical becoming of forms of reason and expounds it as a serio ludere – i.e. lays open 
a serious game of epistemological turns and reversals that brings about conceptual transpositions that broad-
en the unbounded boundedness of the conceptual framework that holds them together and gives meaning to 
each other. Consequently, judgment as aufheben refutes and reaffirms all previous conceptualizations by re-
spectively reweaving the conceptual nets of categories regarding nature and society and through their passing 
by makes know the validity and the aporia of these necessary inventions; however, if one of them is deemed 
problematic, defective, or relative – i.e. not an absolute condition – then reflective criticism revisits practically 
all the categories of the currently valid conceptual net. So it seems that judgment, as epochē and as critique, 
becomes a process of controversy and conceptual patience – with no winners, neither Hume, nor Kant – since 
doubt gives ground to certainty and certainty to doubt. Thus, instead of pondering only on the conditions of 
scientific knowledge – what and how can we possibly know or whether it is without conditions – we may also 
begin to inquire about the loci and functions of judgment per se, for it is its aporetics that set into motion the 
serio ludere history of concepts that transcendental certainty stabilized but also immobilized.

From Hume’s skeptical epochē to 
Kant’s transcendental logic 
the aporetics of necessary inventions

Stelios Bourodimos
Hellenic Open University - Studies in European Civilization
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Περίληψη: Ο Χιουμ απαντάει ότι ευρηματικές υποθέσεις, όπως η αιτιότητα και η επαγωγή, που 
ΣΩΖΟΥΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, υπερβαίνουν την εμπειρία και αναιρούν τη δυνατότητα της γνώσης, 
οδηγώντας μας, ως παγιωμένες συνήθειες του νου, σε παραλογισμούς και  προκαταλήψεις. Ο Καντ 
απαντάει διττά, απηχώντας το νευτώνειο HYPOTHESES NON FINGO, ότι η αιτιότητα και η ελευθερία 
δεν είναι ευφάνταστες υποθέσεις, αλλά αναγκαίες προϋποθέσεις που, ως a priori όροι δυνατότητας 
της ίδιας της εμπειρίας και της πράξης, μας καθοδηγούν ως αρχές - ενεργήματα της σκέψης, τόσο 
στη γνώση όσο και την ηθική. Αν ο Χιουμ, απολυτοποιώντας το πρωτείο της εμπειρίας, καταγγέλλει 
τέτοιες χιμαιρικές έννοιες ως υπερβατικά παράλογες ενάντια στη σχολαστική μεταφυσική αλλά και 
τον μετριοπαθή εμπειρισμό, ο Καντ τις υπερασπίζεται ως υπερβατολογικές, δηλαδή ως υπερβατικά 
έλλογες, έναντι στον δογματικό ιδεαλισμό, στον αφελή εμπειρισμό και τον διαβρωτικό σκεπτικισμό. 
Επομένως, η κάθε έποψη υπολαμβάνει και χρησιμοποιεί διαφορετικά μια έννοια κρίσης ως ανασκευή: 
αφενός, το επέχειν της κρίσεως, ανασκευάζοντας ιδεαλισμό και εμπειρισμό, αναστέλλει την κρίση για 
τον κόσμο, λόγω της αμφίβολης δυνατότητας γνωστικής προσπέλασής του, αποκαλύπτοντας συνάμα 
δια του κριτικού ελέγχου τις παραπλανητικές χρήσεις των εννοιολογικών τους εργαλείων· αφετέρου, 
η κριτική του καθαρού λόγου ανασκευάζει εξίσου ιδεαλισμό και εμπειρισμό αλλά, αντιστρέφοντας τη 
σκεπτικιστική εποχή, επιτρέπει την κρίση για τον κόσμο, χαράσσοντας και μετριάζοντας εκατέρωθεν 
τα όρια εγκυρότητας του επιστημονικού καθαρού λόγου στη φύση, το βασίλειο της αιτιότητας και 
του ηθικού πρακτικού λόγου στην κοινωνία, το βασίλειο της ελευθερίας. Ίσως να μην είναι λοιπόν 
τόσο παράδοξο ότι στο εσωτερικό του καθαρού λόγου, του λόγου που έχει υποστεί την αυτοκριτική 
του, η κρίση, ως ανασκευή της ανασκευής, αναδιπλασιάζει τη σκεπτικιστική αναστολή ως χωρισμό 
φαινομένων / πραγμάτων καθ’ εαυτά. Αυτό το χάσμα επισημαίνει αναδρομικά και προσπαθεί να 
γεφυρώσει ο Χέγκελ, προτείνοντας τη λογική-ιστορική εκδίπλωση των μορφών λογικότητας και, 
εκθέτοντάς την ως serio ludere, παρακολουθεί το σοβαρό παιχνίδι των γνωσιοθεωρητικών στροφών 
και αντιστροφών, που επιφέρουν εννοιολογικές μετατοπίσεις, διευρύνοντας τα όρια του δίχως 
πέρας εννοιολογικού πλαισίου που τις συνέχει και τις αλληλονοηματοδοτεί. Συνεπώς, η κρίση ως 
αναίρεση ανασκευάζει και διατηρεί τις προηγούμενες εννοιολογήσεις, ξαναυφαίνει αντιστοίχως τα 
εννοιολογικά πλέγματα των κατηγοριών για τη φύση και την κοινωνία, αναδεικνύοντας μέσω της 
αλληλοδιαδοχής τους την ισχύ αλλά και την απορία των αναγκαίων αυτών ευρέσεων· ωστόσο, όταν 
μια από αυτές τις οιονεί υπερβατολογικές έννοιες θεματοποιηθεί ως προβληματική, ελλειμματική 
ή σχετική – κι όχι απόλυτη – προϋπόθεση, επανεκκινείται η αναστοχαστική κριτική ολόκληρου του 
ισχύοντος εννοιολογικού πλέγματος. Φαίνεται, έτσι, ότι η κρίση, ως εποχή και ως κριτική, γίνεται μια 
διαδικασία αντιπαράθεσης και υπομονής των εννοιών – χωρίς νικητή τον Χιουμ ή τον Καντ –, αφού η 
απορία δίνει τη θέση της στη βεβαιότητα και η βεβαιότητα στην απορία. Έτσι, αντί να αναρωτιόμαστε 
μόνο για τις προϋποθέσεις της επιστημονικής γνώσης – τί και πώς μπορούμε να γνωρίσουμε ή το 
απροϋπόθετό της – μπορούμε να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για τους τόπους και τις λειτουργίες 
της ίδιας της κρίσης, γιατί αυτή είναι που θέτει σε κίνηση ως απορία τη serio ludere ιστορία των 
εννοιών που η υπερβατολογική βεβαιότητα σταθεροποίησε αλλά και ακινητοποίησε.

Από τη σκεπτική εποχή του Χιουμ στην 
υπερβατολογική λογική του Καντ, 

η απορία των αναγκαίων ευρέσεων
Να υπερβαίνει κανείς τα όρια της εμπειρίας ή να μην τα υπερβαίνει; Ιδού η απορία.

Στέλιος Μπουροδήμος
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
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Η προσευχή ενός σκεπτικού:
«Ω Κύριε, εάν υπάρχει ένας Κύριος, σώστε την ψυχή μου, εάν έχω μια ψυχή.»
   Ερνέστ Ρενάν

«Ο συγγραφέας μπορεί να αντλήσει μια πιο εκλεπτυσμένη ικανοποίηση ομολο-
γώντας αυτοβούλως την άγνοιά του και αποφεύγοντας με σύνεση το σφάλμα 
στο οποίο τόσοι πολλοί έχουν υποπέσει, να προβάλλουν δηλαδή στον κόσμο τις 
εικασίες και τις υποθέσεις τους ως τις πλέον βέβαιες αρχές...Καμία δεν μπορεί να 
υπερβεί την εμπειρία ή να καθιερώσει αρχές που δεν θεμελιώνονται στη δικαιοδο-
σία της.»

Χιούμ (1998): σ. 78

«Έπρεπε λοιπόν να αναιρέσω (aufheben) την γνώση για να κάνω χώρο για την πίστη· 
κι αυτό γιατί ο δογματισμός της Μεταφυσικής, δηλαδή η προκατάληψη, ότι δήθεν 
μπορεί να προχωρήσει κανείς σ’αυτήν την επιστήμη χωρίς την κριτική του καθαρού 
λόγου, είναι η πραγματική πηγή κάθε απιστίας που αντιστρατεύεται την ηθική και που 
είναι η ίδια εξαιρετικά δογματική.» 

ΚΚΛ-Πρόλογος, Β ΧΧΧ

«Χωρίς αισθητικότητα δεν θα μας δινόταν κανένα αντικείμενο· χωρίς νού δεν θα 
μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα αντικείμενο. Σκέψεις χωρίς περιεχόμενο είναι κενές· 
εποπτείες χωρίς έννοιες είναι τυφλές.» 

ΚΚΛ-Υπερβατολογική Λογική Β 75/Α 51
Κάντ (1979): σσ. 56, 16
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1. Αντίο μεταφυσική: η επιστημονική επανάσταση προετοιμάζει διά του 
εμπειρισμού και του σκεπτικισμού την υπερβατολογική στροφή της κριτικής 
φιλοσοφίας

Σε αδρές γραμμές, αν με την επιστημονική επανάσταση του Κοπέρνικου, Γαλιλαίου 
και Νεύτωνα μεταβαίνουμε στην νεωτερική επιστήμη αμφισβητώντας την αριστοτε-
λική-πτολεμαϊκή κοσμολογία-φυσική, με την φιλοσοφική επανάσταση των Μπέικον, 
Ντεκάρτ, Λοκ, μεταβαίνουμε στην νεωτερική φιλοσοφία αμφισβητώντας την αριστο-
τελική-σχολαστική μεταφυσική.

Δηλαδή, η απόρριψη της αυθεντίας στο επιστημονικό πεδίο μετατοπίζει το κέντρο 
βάρους του φιλοσοφικού· από τα οντολογικά ερωτήματα (τί υπάρχει;) μεταβαίνουμε 
πλέον στα γνωσιολογικά (τί και πώς μπορώ να γνωρίσω;) καθώς ο εμπειρισμός και ο 
ορθολογισμός ερίζουν: α. για την πηγή της γνώσης -εμπειρία ή ορθός λόγος; β. την 
μέθοδό της -απαγωγή ή επαγωγή; και την έκτασή της -απεριόριστη ή περιορισμένη;

Η νεωτερική όμως μετάβαση δεν σφραγίστηκε μόνο από την διαμάχη εμπειρισμού-ορ-
θολογισμού, αλλά -περιέργως- και από την σκεπτικιστική αμφιβολία που ανέπτυξε 
ο Χιούμ στους  κόλπους της παράδοσης του ίδιου του εμπειρισμού. Οδηγώντας το 
πρωτείο της εμπειρίας στα όριά του, ο Χιούμ υπέσκαψε την γνωσιολογική εγκυρότητα 
των αρχών της αιτιότητας και της επαγωγής. Έτσι «διέκοψε τον πνευματικό λήθαργο» 
του Κάντ, ωθώντας τον να υπερβεί τις συμπληγάδες ορθολογισμού-εμπειρισμού, 
αλλά και την κινούμενη άμμο του σκεπτικισμού,και να θεμελιώσει -μιμούμενος τον 
Κοπέρνικο- διά της υπερβατολογικής στροφής την κριτική φιλοσοφία, ολοκληρώνοντας 
συνάμα τόσο την μετάβαση στο Διαφωτισμό όσο και υποβάλλοντάς τον σε κριτική. 

Την σκεπτικιστική κριτική του Χιούμ στον εμπειρισμό και την υπερβατολογική κριτική 
του Κάντ στον ορθολογισμό,εμπειρισμό και σκεπτικισμό θα προσπαθήσουμε να χαρ-
τογραφήσουμε στην παρούσα εργασία, ανακατασκευάζοντας το πώς η αναίρεση των 
σκεπτικιστικών επιχειρημάτων του Χιούμ επέτρεψαν στον Κάντ να χαρτογραφήσει τα 
όρια του λόγου, ασκώντας κριτική στην μή νόμιμη υπερβατική χρήση του, αλλά και να 
τον επαναθεμελιώσει στην νόμιμη υπερβατολογική του χρήση.

Αν δηλαδή για τον Κάντ, ο λόγος δεν είναι ο λόγος χωρίς την αυτοκριτική του, η πιο 
ριζική -και η πιο μετριοπαθής- κριτική του λόγου έγινε πρώτα από τον Χιούμ, κι απ’ 
αυτόν θα αρχίσουμε.

19

Stelios Bourodimos | From Hume’s skeptical epochē to Kant’s transcendental logic



2. Η εποχή του Χιούμ: η διαβρωτική κριτική των υποθέσεων ορθολογισμού 
και εμπειρισμού. Επέχειν της κρίσεως: αμφισβητώντας τις υποθέσεις της 
αιτιότητας και επαγωγής ως μή αναγκαίες έξεις

Ο Χιούμ προέρχεται, αλλά εγγράφεται έκκεντρα στην παράδοση του εμπειρισμού· 
υιοθετεί μέν την εμπειρία ως λυδία λίθο της επιστήμης, ασπάζεται όμως την εποχή 
του σκεπτικού/ακαδημαϊκού φιλοσόφου, για να επιτεθεί τόσο στην γνωσιολογία του 
ορθολογισμού όσο και του εμπειρισμού: 
αφενός, αμφιβάλλει, αναβάλλει την εκφορά κρίσης, αυτοπεριορίζεται στα στενά όρια 
του ανθρωπίνου νου, και απορρίπτει κάθε υπόθεση που δεν εμπίπτει στα όρια της 
κοινής ζωής-πρακτικής·1 
αφετέρου, έχοντας επίγνωση των ορίων-αδυναμιών της ανθρώπινης κατανόησης, 
τηρεί απαρέγκλιτα μια εφεκτική στάση δισταγμού-επιφυλακτικότητας υποσκάπτοντας 
και απορρίπτοντας τα δόγματα κάθε μεταφυσικής, διότι ως χίμαιρες/φαντασιοπληξίες 
οδηγούν σε παραλογισμό/πλάνη, προβάλλοντας «στον κόσμο [...] εικασίες και [...] 
υποθέσεις [...] ως τις πλέον βέβαιες αρχές», ενώ «καμία δεν μπορεί να υπερβεί την 
εμπειρία ή να καθιερώσει αρχές που δεν θεμελιώνονται στη δικαιοδοσία της»2.

Προτού όμως προχωρήσει στην αναίρεση των μεταφυσικών υποθέσεων/βέβαιων 
αρχών αιτιότητας-επαγωγής, ο Χιούμ διακρίνει δύο είδη αντιλήψεων του νού που 
πηγάζουν από την εμπειρία: 

α. τις ζωηρές εντυπώσεις -perceptions-που είτε προσλαμβάνουμε διά των αι-
σθήσεων (π.χ. ακοής, όρασης, αφής) είτε νιώθουμε διά των συναισθημάτων (λ.χ. 
αγάπης, μίσους, επιθυμίας)·
β. και τις λιγότερο ζωηρές ιδέες -ideas- των παραπάνω εντυπώσεων που ανακα-
λούμε διά της μνήμης.3

Ο νούς αναστοχάζεται και επεξεργάζεται διά της φαντασίας τις ιδέες/εντυπώσεις 
μέσω 4 λειτουργιών:
i. compounding-συνθέτοντάς τες π.χ .ένα χρυσαφένιο βουνό είναι σύνθεση των 
δύο σταθερών ιδεών  χρυσού και βουνού που αποκτήθηκαν στο παρελθόν·
ii. transposing-μεταθέτοντάς τες λ.χ. ένα ενάρετο άλογο προκύπτει ως νέα ιδέα 
από την μετάθεση των αντιλήψεων της αρετής και του αλόγου·
iii. augmenting-επαυξάνοντάς τες λ.χ. η ιδέα του Θεού προκύπτει από την επαύ-

1  «The academics always talk of doubt and suspense of judgement,[...]of confining to very narrow bounds the enquiries of the 
understanding, and of renouncing all speculations which lie not within the limits of common life and practice.» Hume (1952): σ. 464
2  Χιούμ (1998): σ. 78 και «Man is a reasonable being; and...receives from science his proper...nourishment: But so narrow 
are the bounds of human understanding...even to the absolute rejecting of...metaphysics...the only method of freeing learning...
from these abstruse questions, is to enquire seriously into the nature of human understanding...this science is uncertain and 
chimerical; unless we should entertain such a scepticism as is entirely subversive of all speculation...we can undermine the 
foundations of an abstruse philosophy, which seems to have hitherto served only as a shelter to superstition,...to absurdity 
and error.» (Hume, ό.π., σσ. 452, 454-455)
3  Ό.π., σ. 455
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ξηση της διάνοιας, σοφίας και καλοσύνης που αποδίδονται δίχως όρια σ’ ένα Ύψιστο 
Όν διά του αναστοχασμού των λειτουργιών του ανθρωπίνου νου·
iv. diminishing-απομειώνοντάς τες λ.χ. ένας τυφλός/κωφός άνθρωπος στερείται 
των εννοιών χρώματων/ήχων ή ένας μετριοπαθής άνθρωπος στερείται των συναι-
σθημάτων εκδίκησης/μοχθηρίας4.

Υποστηρίζει λοιπόν, ότι είναι ότι οι ιδέες συνδέονται βάσει τριών αρχών, Ομοιότητας, 
Συνάφειας στο χρόνο ή τόπο και Αιτίας ή Αποτελέσματος, ενώ τα αντικείμενα του 
ανθρωπίνου λόγου ή της γνώσης χωρίζονται σε Α) Σχέσεις μεταξύ Ιδεών-Relations 
of Ideas, δηλαδή ενορατικά ή αποδεικτικά βέβαιες αναλυτικές προτάσεις -λ.χ.το 
πυθαγόρειο θεώρημα- που δεν χρειάζονται εμπειρική αναφορά για να ισχύουν και 
Β) Αντικειμενικά Γεγονότα-Matters of Fact, δηλαδή μή αντιφατικές, αλλά αβέβαιες, 
συνθετικές προτάσεις-λ.χ.ότι ο ήλιος δεν θα ανατείλει αύριο ή ότι θα ανατείλει- που 
υπερβαίνουν -ως μή όφειλαν- κάθε δυνατή εμπειρία, στερούνται εμπειρικής αναφοράς, 
καθώς η προβολή τους στο μέλλον δεν τεκμαίρεται από εμπειρικά δεδομένα ούτε 
δικαιολογείται από την αίσθηση ή την μνήμη.5

Οι παραπάνω διακρίσεις-διευκρινήσεις είναι κρίσιμες, διότι ο Χιούμ θα στρέψει τον 
ριζικό σκεπτικισμό του εναντίον της σχέσης αίτιου-αιτιατού που αφορά συλλογι-
σμούς-reasonings περί αντικειμενικών γεγονότων-matters of facts. Επιμένει δηλαδή, 
ότι η αιτιώδης σχέση -αλλά και η επαγωγή- δεν ανήκει σε a priori συλλογισμούς, αλλά 
ότι προκύπτει εξ ολοκλήρου από την εμπειρία, όταν βρίσκουμε ότι ορισμένα αντικεί-
μενα συνέχονται και συνδέονται σταθερά το ένα με το άλλο6.

Ωστόσο, αυτή η σύζευξη-σύνδεση δεν είναι διόλου μια αναγκαία αναλυτική πρόταση, 
αλλά ένα αυθαίρετο εύρημα της φαντασίας, αφού όσες φορές κι αν αφήσουμε μια 
πέτρα να πέσει από ψηλά, η ιδέα της πτώσης της δεν μας δίνεται ποτέ a priori. Με 
τα λόγια του Χιούμ,«κάθε αποτέλεσμα είναι χωριστό γεγονός από την αιτία του» ή με 
του Ντελέζ «οι σχέσεις είναι εξωτερικές και ετερογενείς προς τους όρους τους»· άρα, 
όταν σκεφτόμαστε a priori πράγματα ή αιτίες ως αντικείμενα του νου, ανεξάρτητα από 
την εμπειρία, αυτά δεν μας συστήνονται ούτε ως διακριτά αντικειμενικά πράγματα, 
ούτε βέβαια μας εμφανίζουν τις αδιαχώριστες και απαραβίαστες συνδέσεις τους7.

4  Ό.π., σ. 456
5  «...there appear to be only three principles of connexion among ideas...Resemblance, Contiguity in time or place, and 
Cause or Effect…Relations of Ideas...are the sciences of Geometry, Algebra, and Arithmetic...every affirmation...is... intutively 
or demonstratively certain...That the square of the hypotenuse is equal to the square of the two sides...is a proposition without 
dependence on what is anywhere existent in the universe…The contrary of every matter of fact is still possible; because it can 
never imply a contradiction That the sun will no rise tomorrow...implies no more contradiction than the affirmation, that it will 
rise...It may therefore, be...worthy...to enquire what is the nature of that evidence which assures us of any real existence and 
matter of fact, beyond the present testimony of our senses, or the records of our memory.» (Ό.π., σσ. 457,458)
6  «...cause and effect...the knowledge of this relation is not….attained by reasonings a priori; but arises entirely from expe-
rience, when we find that any particular objects are constantly conjoined with each other.» (Ό.π., σ. 456)
7  «It must invent or imagine some event, which it ascribes to the object as its effect; and it is plain that this invention must 
be entirely arbitrary. The mind can never possibly find the effect in the supposed cause, by the most accurate scrutiny and 
examination. For the effect is totally different from the cause, and consequently can never be discovered in it...In a word...every 
effect is a distinct event from its cause.» (Ό.π., σσ. 459-460 και Deleuze (1990): σσ. 254-255)
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Συνεπώς, η κατηγορία της αιτιότητας που καθοδηγεί το πείραμα και διέπει την επα-
γωγική μέθοδο εξαγωγής a posteriori συμπερασμάτων από αντικειμενικά γεγονότα 
δεν μπορεί ποτέ να έχει την βεβαιότητα και αναγκαιότητα των αναλυτικών a priori 
προτάσεων· άρα, εκπίπτει από αρχή-θεμέλιο της γνωσιολογίας του εμπειρισμού σε 
μια συνήθεια του κοινού νου, μια ψυχολογική προδιάθεσή του να συνδέει συνειρμικά 
διαδοχικά γεγονότα στο χρόνο και στο χώρο, αποδίδοντάς τους διά της δημιουργικής 
φαντασίας μια κανονικότητα στην αλληλουχία τους.8

Στην συνήθεια της αιτιότητας προστίθεται η έξη της επαγωγής, που ως αρχή γενί-
κευσης προβάλλει κανονικότητες στο χώρο και στο χρόνο βάσει μιας αστήρικτης 
αρχής ομοιομορφίας στη φύση, χωρίς κι αυτές να ερείδονται -ούτε θα μπορούσαν 
ποτέ να ερείδονται- σε κάποια δυνατή εμπειρία, καθώς η παρατήρηση ή/και επανά-
ληψη παρόμοιων ή συναφών γεγονότων του παρελθόντος δεν εγγυάται την ισχύ και 
επαλήθευσή τους στο μέλλον, αλλά μόνον την ενδεχομενικότητά τους, καθιστώντας 
έτσι τα όποια συμπεράσματα γι’αυτά πιθανά κι όχι αναγκαία9.

Η διαβρωτική κριτική των “βέβαιων αρχών” της αιτιότητας και επαγωγής οδήγησε 
τον Χιούμ στην σκεπτικιστική απόρριψη της δυνατότητας γνώσης των αντικειμένων 
της πραγματικότητας, του διαρκούς εαυτού μας, του Θεού-Δημιουργού και των Θαυ-
μάτων· ριζοσπαστικοποιώντας το πρωτείο της εμπειρίας, ο Χιούμ αίρει την αξίωση 
επιστημονικότητας του εμπειρισμού αλλά και της θρησκείας, καθώς αδυνατώντας 
να προσπορίσει επαρκή εμπειρικά τεκμήρια για τα παραπάνω, η εμπειρία λειτουργεί 
ως μή θεμέλιο της επιστημονικής γνώσης αυτών, και συνάμα ανυπέρβλητο όριο του 
φιλοσοφικού στοχασμού10.

Επομένως, ο Χιούμ παραμένει κριτικά σκεπτικός για την γνωσιολογία αιτιότητας-επα-
γωγής· ωστόσο, η μετριοπαθής ακαδημαϊκή εποχή του δεν ολισθαίνει σε έναν ακραίο 
πυρρωνισμό. Εν τέλει, παρά την μή εγκυρότητά τους, οι φαντασίες-fictions  αιτιότη-
τας-επαγωγής δικαιώνονται χάριν της πρακτικής ωφέλειας των ευρετικών-ποριστικών 
λειτουργιών τους, που βοηθούν τον κοινό νού «να τα βγάλει πέρα» στην καθημερινή 
του ζωή, επιτρέποντάς στον άνθρωπο να πράξει και να επιβιώσει στον κόσμο11.

8  «All inferences from experience, therefore, are effects of custom, not reasoning...Custom...is the great guide of human 
life...which renders our experience useful to us, and makes us expect, for the future, a similar train of events with those which 
have appeared in the past.» (Hume, ό.π., σσ. 464-465 και Μολύβας (2000): σ. 61)
9  «As to past Experience, it can be allowed to give direct and certain information of those precise objects only, and that 
precise period of time, which fell under its cognizance: but why this experience should be extended to future times, and to 
other objects, which for aught we know, may be only in appearance similar;...The connexion is not intuitive...arguments to put 
trust in past experience, and make it the standard of our future judgment...must be probable only.» (Hume, ό.π., σσ. 461-462)
10  Hume, ό.π., σσ. 472-473, 473, 474-475, 488-489 και Πουρνάρη (1998): σσ. 51, 54-55
11  Hume, ό.π., σσ. 507-508, Χιούμ, ό.π., σσ. 461, 462, 464-465 και Πουρνάρη, ό.π., σ. 54
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3. Η υπερβατολογική στροφή του Κάντ: η κριτική των όρων δυνατότητας 
της εμπειρίας. Ο αμφίστομος μετριασμός ορθολογισμού και εμπειρισμού 
ως κριτικός αυτοπεριορισμός του λόγου. Ποιός δεν ομολογεί την αμηχανία 
του μπροστά στην κριτική φιλοσοφία του Κάντ;

Ας δώσουμε προκαταρκτικά τέσσερεις μεταφορές για το πώς βλέπει τον καθαρό 
ανθρώπινο λόγο: 
1η: Πρόκειται για έναν γάτο που καθαρίζει τον εαυτό του από τις βρομιές, τις -υπερ-
βατικές προς την εμπειρία- προκαταλήψεις, χίμαιρες, αντιφάσεις και φαντασιοπληξίες 
της παραδοσιακής μεταφυσικής που ο ίδιος έχει προκαλέσει στον εαυτό του12.
2η: η κριτική του καθαρού λόγου προσπαθεί να χαράξει μια πορεία, μια μέση οδό, 
ανάμεσα στις συμπληγάδες εμπειρισμού και ορθολογισμού χαρτογραφώντας όμως 
πρώτα τα όριά τους, αποκαλύπτοντας συνάμα και περιορίζοντας τις ικανότητες και 
τα όρια του ίδιου του ανθρωπίνου λόγου.13

3η: το πείραμα είναι μια διαδικασία που παρέχει γνώση για τον κόσμο, κατά την οποία ο 
ανθρώπινος λόγος δεν διδάσκεται σαν σιωπηλό μαθητούδι ότι του υπαγορεύεται από τη 
φύση,αλλά ως κυρίαρχος δικαστής την αναγκάζει να απαντήσει στα ερωτήματά του.14

Τα ερωτήματα όμως που απευθύνει στη φύση διατυπώνονται με έννοιες όπως του 
χώρου, του χρόνου και της αιτιότητας που δεν δίνονται από την εμπειρία. Δηλαδή, 
και ο Κάντ συμφωνεί με τον Χιούμ ότι οι εν λόγω έννοιες δεν υπάρχουν στην εμπειρία. 

Αλλά -κι εδώ βρίσκεται όλη η ουσία- ενώ ο Χιούμ υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη φαντασία 
με αυτές τις υποθέσεις υπερβαίνει παράνομα την εμπειρία, ο Κάντ υποστηρίζει ότι ο 
λόγος υπερβαίνει νόμιμα την εμπειρία για να επιστρέψει σ’ αυτήν και να την συγκροτήσει 
λογικά. Κατά Κάντ, οι έννοιες αυτές δεν είναι αυθαίρετες υποθέσεις, αλλά a priori 
λογικές προϋποθέσεις της ίδιας της εμπειρίας, και γι’ αυτό λέγονται υπερβατολογικές, 
διότι την υπερβαίνουν λογικά ως όροι δυνατότητάς της, επιτρέποντας παράλληλα την 
γνώση των φαινομένων της.15

12  Την μεταφορά του γάτου που γλείφεται, αλλά και του γάτου που κυνηγάμε μανιωδώς σ’ ένα κλειστό χώρο και, 
μή έχοντας πιά από που να φύγει, χυμάει καταπάνω μας τις οφείλω στον Παντελή Μπασάκο. Αυτές οι δύο εικόνες 
ταιριάζουν με την έννοια που έδιναν οι Λατίνοι στο meta, δηλαδή όχι μόνο το υστερόχρονο αλλά ως αυτό που έχει 
επιστρέψει από τα όρια limes, έχει επιστρέψει γνωρίζοντας πλέον τα όρια και τις προϋποθέσεις του και άρα είναι τρόπον 
τινά άλλο αν και παραμένει το ίδιο. Στο “συμβολαιογραφικό” ιδίωμα του ο Καντ το λέει: «το έργο της αποκάθαρσης 
της κοινής έννοιας του λόγου από αντιφάσεις και η άμυνα απέναντι στη σοφιστική επίθεση που αυτή η ίδια επιχειρεί 
στους κανόνες ενός υγιή λόγου». (Kant (1989): σ. 131)
13  «Προσανατολίζομαι, με την κύρια σημασία σημαίνει: από ένα δεδομένο σημείο του κόσμου[…] βρίσκω τα 
υπόλοιπα[…] Προς τούτο όμως μου είναι εντελώς απαραίτητο το συναίσθημα μιας διαφοράς στο ίδιο το υποκείμενό 
μου δηλαδή της διαφοράς δεξιού και αριστερού χεριού το [από]καλώ συναίσθημα, γιατί εξωτερικά στην [εμπειρική]
εποπτεία αυτές οι δύο πλευρές δεν παρουσιάζουν καμιά αισθητή διαφορά.» (Ό.π.,σ. 131)
14  Ό.π.,σσ. 42-43
15  Bαλλιάνος (2000): σσ. 39-40, 42, 46
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4η: η υπερβατολογική στροφή μιμείται την κοπερνίκεια επανάσταση/περιστρο-
φή-revolution, δηλαδή την αντιστροφή των όρων της εξήγησης· αντί του σταθερού 
κέντρου της γης, δηλαδή αντί οι έννοιές μας να ρυθμίζονται προς τα αντικείμενα, 
να δοκιμάσουμε μήπως η γη να κινείται γύρω από τον ήλιο, δηλαδή να ρυθμίσουμε 
τα αντικείμενα της εμπειρίας προς τις έννοιές μας για να νοήσουμε τα πράγματα16.

Όμως, αυτή η υπερβατολογική κίνηση έχει πολύ αυστηρά όρια, καθώς περιορίζεται 
από τα όρια της δυνατής εμπειρίας των φαινομένων -phenomena των πραγμάτων 
που προσλαμβάνουμε μέσω του πειραματικού ελέγχου και όχι των πραγμάτων καθ’ 
εαυτά- Dinge an sich, αφού η κριτική λειτουργία του καθαρού λόγου συνίσταται στο 
να αυτοπεριορίζει την εμβέλεια της γνωστικής του ικανότητας, αφού το «πράγμα αυτό 
καθ’ εαυτό παραμένει μέν αυτοδύναμα πραγματικό, αλλά αδιάγνωστο από εμάς.» 
Δηλαδή, τα πράγματα της φύσης καθώς υπάρχουν ανεξάρτητα από τις θεωρητικές 
έννοιες και συλλήψεις βρίσκονται πέραν της γνωστικής μας ικανότητας,χωρίς όμως 
αυτό να μας εμποδίζει να τους προσδώσουμε ένα υποθετικό status ως νοούμε-
να-noumena για να αποδίδουμε σ’ αυτά ένα σύνολο φαινομένων17.

Η παραπάνω διάκριση είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι η κριτική του καθαρού λόγου 
-ως άλλη αστυνομία- απαγορεύει κάθε υπερβατική και αυθαίρετη χρήση εννοιών που 
δεν λειτουργούν ως όροι δυνατότητας των εμπειρικών πραγμάτων -όπως μορφοποι-
ητικά λειτουργούν ο χώρος και ο χρόνος- και καθιστά αντιληπτά τα φαινόμενα ως 
εποπτείες μιας δυνατής εμπειρίας: «Ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι μονάχα μορφές 
της κατ’ αίσθηση εποπτείας, άρα μονάχα όροι της υπάρξεως των πραγμάτων ως 
φαινομένων, κι ακόμα ότι δεν έχουμε άλλες έννοιες της νοήσεως, άρα καθόλου 
στοιχεία για τη γνώση των πραγμάτων παρά μόνο εφόσον μπορεί να δοθή [βρεθή] 
στις έννοιες αυτές αντίστοιχη εποπτεία[...]»18.

Το ίδιο ισχύει και για την αιτιότητα που λειτουργεί ως τρόπος καθορισμού ή απλά ως 
προϋπόθεση των φαινομένων των πραγμάτων και όχι των πραγμάτων καθ’ εαυτά: 
«η θεμελιώδης αρχή της αιτιότητας εφαρμόζεται μόνο σε πράγματα...ως φαινόμενα, 
δηλαδή εφόσον αποτελούν αντικείμενα της εμπειρίας[...]»19.

Ο Κάντ έχει όμως ανάγκη να προϋποθέσει, εκτός από τις υπερβατολογικές έννοιες 
(καθαρές έννοιες της διάνοιας του χρόνου, του χώρου, του ποσού, του ποιού, της 
αναφοράς, και του τρόπου ή τους όρους δυνατότητας της ίδιας της εμπειρίας -οι 
οποίες αν και «δεν έχουν παραχθεί από την εμπειρία, είναι ωστόσο κατάλληλες για 

16  «Ώς τώρα γινόταν δεκτό ότι η όλη γνώση μας πρέπει να ρυθμίζεται προς τα αντικείμενα...ας δοκιμάσουμε...
όπως...ο Κοπέρνικος...ότι τα αντικείμενα πρέπει να ρυθμίζονται προς τη γνώση μας.» (Ό.π., σ.36-37)
17  Καντ, ό.π., σσ. 36-37, 45-46, 47-48
18  Αυτ.σ.52
19  Αυτ.σ.54
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εμπειρική χρήση»20- και ένα υπερβατολογικό εγώ-λογικό, όχι ψυχολογικό- που να 
ενοποιεί τα φαινόμενα στο χώρο και στο χρόνο και να μπορεί να συνοδεύει όλες τις 
αντιλήψεις αλλά και τις κρίσεις μας για τον κόσμο: «Εδώ προβάλλει το δικαίωμα της 
ανάγκης του λόγου (Vernuft), ως ενός υποκειμενικού στηρίγματος, να υποθέσει και 
να παραδεχτεί κάτι, που σε αντικειμενική βάση δεν του είναι επιτρεπτό να αξιώσει 
ότι το γνωρίζει».21

Επιπλέον, ο Κάντ προσθέτει στην χιουμιανή διάκριση -a priori αναλυτικών και a po-
steriori συνθετικών προτάσεων- τις συνθετικές a priori, οι οποίες αντί να είναι ταυ-
τολογίες έχουν γνωστική αξία ως αρχές κάθε θεωρητικής επιστήμης διότι δίνουν εκ 
των προτέρων όπως οι μαθηματικές προτάσεις αντικειμενική γνώση για τον κόσμο.22

Συνεπώς, σύμφωνα με τον κριτικό υπερβατολογικό ιδεαλισμό του Κάντ, έννοιες και 
εποπτείες είναι αδιαχώριστες και συνεργούν αναγκαία, δίνοντας οι μέν μορφή, οι δέ 
περιεχόμενο στην σκέψη μας, αφού: «σκέψεις χωρίς περιεχόμενο είναι κενές· επο-
πτείες χωρίς έννοιες είναι τυφλές», δηλαδή συγκροτούν τις προτάσεις ή κρίσεις μας 
για τον κόσμο ως επιδεκτικές δικαιολόγησης ή μή, παρέχοντάς τους τις αναγκαίες 
εννοιολογικές μορφές από το νού και το απαραίτητο παραστασιακό περιεχόμενο από 
το πολλαπλό της εποπτείας23.

Τέλος, η υπερβατολογική στροφή του Κάντ χαράσσοντας τα νόμιμα όρια του ανθρω-
πίνου λόγου, νομιμοποιεί επίσης την έννοια του Θεού ως αίτημα του λόγου24 για να 
προσανατολίσει την ανθρώπινη πράξη βάσει της ηθικής και δή της ελευθερίας, όπως 
οι υπερβατολογικές κατηγορίες και δή η αιτιότητα προσανατολίζουν κριτικά το λόγο 
προς την επιστημονική γνώση της εμπειρικής πραγματικότητας: 

...την ανάγκη του λόγου μπορούμε να την θεωρήσουμε με δύο πρίσματα: πρώτον 
στην θεωρητική, δεύτερον στην πρακτική της χρήση...πρέπει δηλαδή να δεχτούμε την 

20  «Όσο ψηλά κι αν βάζουμε τις έννοιές μας, απομακρύνοντάς τες από την αισθητικότητα, αυτές εξακολουθούν 
πάντοτε να φέρουν κρεμασμένες επάνω τους εικονικές παραστάσεις που ο καθ’ αυτό προορισμός τους είναι να 
καθιστούν τις έννοιες αυτές -οι οποίες κατά τα άλλα δεν έχουν παραχθεί από την εμπειρία- κατάλληλες για εμπειρική 
χρήση.» (Καντ, ό.π., σ. 129)
21  Μολύβας (1989): σσ. 129, 135
22  Ό.π., σσ. 69-70
23  Κάντ, ό.π., σ. 16
24  «Αν δεν παραδεχτούμε έναν έλλογο δημιουργό (Urheber)  δεν είναι δυνατό να δώσουμε μια κατανοητή εξήγηση 
απαλλαγμένη από άτοπα, γι’ αυτό το γεγονός. Και παρ’ όλο ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε το αδύνατο μιας τέτοιας 
σκοπιμότητας χωρίς μια πρώτη κατανοητή αιτία[...], ωστόσο σ’ αυτή την έλλειψη της ενορατικής γνώσης (Einsicht) 
παραμένει επαρκής υποκειμενικός λόγος για την παραδοχή της το γεγονός ότι ο λόγος (Vernunft) χρειάζεται να 
προϋποθέσει κάτι κατανοητό σε αυτόν προκειμένου να εξηγήσει αυτό το δεδομένο φαινόμενο από τούτο· γιατί όλα 
εκείνα με τα οποία και μόνο ο νούς θα μπορούσε να συνδέσει μια έννοια, δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτήν την ανάγκη. 
[...]Μια καθαρή, συνεπώς πίστη του λόγου είναι ο οδηγητής ή η πυξίδα με την οποία ο θεωρητικός στοχαστής μπορεί 
να προσανατολίζεται κατά τις διαδρομές που επιχειρεί ο λόγος (Vernunftstreifereien) στο πεδίο των υπεραισθητών 
αντικειμένων, κι από την άλλη πλευρά να χαράζει το δρόμο του ο άνθρωπος με τον κοινό αλλά (από ηθική άποψη) 
υγιή λόγο (Vernunft), τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη, εντελώς σύμμετρα με τον προορισμό του.» 
(Ό.π. σσ. 137-138, 142)
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ύπαρξη του Θεού, αν θέλουμε να κρίνουμε για τις πρώτες αιτίες κάθε συμπτωματικού 
γεγονότος, ιδιαίτερα στην τάξη των σκοπών που έχουν τεθεί πραγματικά μέσα στον 
κόσμο. Πολύ πιο σημαντική είναι η ανάγκη του λόγου στην πρακτική του χρήση, γιατί 
αυτός δεν υπόκειται σε όρους, κι εμείς είμαστε αναγκασμένοι να υποθέσουμε την 
ύπαρξη του θεού, όχι απλώς εάν θέλουμε να κρίνουμε, αλλά επειδή οφείλουμε να 
κρίνουμε. Γιατί η καθαρή πρακτική χρήση του λόγου συνίσταται στην εντολή των ηθικών 
νόμων. Όλοι όμως αναφέρονται στην ιδέα του ύψιστου αγαθού, το οποίο είναι δυνατό 
στον κόσμο, στο μέτρο που μόνο με την ελευθερία είναι δυνατό: στην ηθικότητα25.

Η ίδια πρόθεση διάσωσης της ηθικής και της πίστης ως πεδία ελευθερίας -σε αντίθεση 
με το πεδίο της γνώσης όπου κυριαρχεί η ανελευθερία της αιτιότητας- ακούγεται και 
στο «Έπρεπε λοιπόν να αναιρέσω (aufheben ήτοι να άρω αλλά και να διατηρήσω) 
την γνώση για να κάνω χώρο για την πίστη26.

4. Από την γνώση στην πράξη: απ’ την οριοθέτηση του θεωρητικού λόγου 
στον προσανατολισμό του πρακτικού λόγου

Ο Κάντ γράφει τρεις Κριτικές ξαναγράφοντας διαρκώς το λόγο που δεν είναι ο εαυτός 
του χωρίς την αυτοκριτική του. Στην Κριτική του Καθαρού Λόγου περνάει μέσα από τις 
συμπληγάδες του ορθολογισμού και εμπειρισμού χάρη στο τροχιοδεικτικό περιστέρι 
του σκεπτικισμού· αναστοχαζόμενος το χώρο και χρόνο που ανοιγοκλείνουν συγκρου-
όμενοι για την θεμελίωση της γνώσης, αναγνωρίζει τα νόμιμα υπερβατολογικά όρια 
θεμελίωσης και προσανατολισμού της γνώσης στα βαθιά νερά της αιτιότητας αλλά 
και τα νόμιμα υπερβατολογικά όρια θεμελίωσης και προσανατολισμού της πράξης 
στον ηθικό νόμο της  ελεύθερης βούλησης μέσα του.

Η υπερβατολογική φιλοσοφία του Κάντ δεν ήταν αρκετά κριτική για την φαινομενο-
λογία του Εγέλου: εξ ορισμού, ο καντιανός χωρισμός φαινομένων/νοουμένων θέτει 
τα αντικείμενα πέραν της γνωστικής μας ικανότητας -«υποστασιοποιώντας την αντί-
θεση υποκειμένου κι αντικειμένου»- και υπονομεύει την δυνατότητα θεμελίωσης της 
επιστήμης, ενώ η ανιστορική συγκρότηση των υπερβατολογικών εννοιών αδυνατεί 
να εξηγήσει το πώς μεταβάλλονται ιστορικά τα εννοιολογικά πλέγματα συγκρότησης 
των θετικών και κοινωνικών επιστημών καθώς «Όλες οι επαναστάσεις, στην επιστήμη 
όπως και στην παγκόσμια ιστορία, οφείλονται μόνο στο ότι ο νούς τώρα άλλαξε τις 
κατηγορίες του»27.

25  Ό.π., σ. 138
26  Ό.π. Κάντ, Κριτική του Καθαρού Λόγου,σ.56
27  ́ Εγελος, Εγκυκλοπαίδεια §249, προσθ. W 9, 20-21, στο Φαινομενολογία του Νού, μτφ. Γιώργος Φαράκλας, Εστία, 
2007, (Πρόλογος του μεταφραστή ) σ.17-18
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Abstract: The problem of induction is a central problem of philosophy addressed by multiple philosophers 
during multiple historical periods. The importance of this problem is apparent since induction is not simply a 
matter of philosophical dispute but also a matter of scientific knowledge and practice. Induction (epagwge, 
επαγωγή) is an important element of Aristotle’s scientific method, another element of which is deduction 
(παραγωγή/απόδειξη). The history of induction starts off with Aristotle during his efforts to define the proper 
scientific method that would result in genuine knowledge. The aim of this paper is to investigate the way in 
which induction was received during the Middle Ages and more specifically Thomas Aquinas’s views. The 
main source for his views is his commentary on Aristotle’s Posterior Analytics. On this paper we will try to give 
a sketch of Aquinas’s solution to the question of whether induction is even possible, as well as examine the 
consequences of his solution. It should be noted that the knowledge of many elements of Aristotle’s theory 
will be taken for granted, for example that the first principles (which are the results of induction) are universal, 
necessary, and certain.

Induction in the Middle Ages:  
the case of Thomas Aquinas
Dimitrios Tsiokanis 
Department of History and Philosophy of Science, University of Athens
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Περίληψη: Το πρόβλημα της επαγωγής αποτελεί ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τους φιλοσόφους 
διαχρονικά. Η σημασία του ζητήματος είναι εμφανής, καθώς η επαγωγή δεν είναι ένα απλό φιλοσοφικό 
πεδίο διαμάχης ανά τους αιώνας αλλά σχετίζεται άμεσα με την επιστημονική γνώση και πρακτική. Η 
επαγωγή (epagwge, induction) αποτελεί μια πλευρά της επιστημονικής μεθόδου του Αριστοτέλη καθώς 
η δεύτερη πλευρά είναι η παραγωγή/απόδειξη (deduction). Η ιστορία της επαγωγής ξεκινά με τον 
Αριστοτέλη, ο οποίος θέτει το ζήτημα στην προσπάθειά του να ορίσει την σωστή επιστημονική μέθοδο 
που θα οδηγεί στην πραγματική γνώση. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει την πρόσληψη 
της επαγωγής στο Μεσαίωνα γενικότερα, και ειδικότερα την οπτική του σπουδαίου μεσαιωνικού 
φιλοσόφου Θωμά Ακινάτη. Ο σχολιασμός των Αναλυτικών Υστέρων του Αριστοτέλη είναι η κύρια πηγή 
για την άποψη του Ακινάτη σχετικά με το ζήτημα της επαγωγής. Στο κείμενο αυτό θα προσπαθήσουμε 
περισσότερο να σκιαγραφήσουμε τη λύση που δίνει ο φιλόσοφος στην ερώτηση σχετικά με το πώς 
είναι δυνατή τελικά η επαγωγή και παράλληλα θα δούμε τις συνέπειες που έχει η λύση αυτή. Πρέπει 
να σημειωθεί πως πολλά σημεία της θεωρίας του Αριστοτέλη θα θεωρούνται δεδομένα όπως ότι οι 
πρώτες αρχές (το αποτέλεσμα της επαγωγής) είναι καθολικές, αναγκαίες, και βέβαιες.

Η επαγωγή στο Μεσαίωνα:
η περίπτωση του Θωμά Ακινάτη

Δημήτριος Τσιοκάνης
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Α.  Τα βασικά σημεία της άποψης του Ακινάτη

O Θωμάς Ακινάτης στον σχολιασμό των Αναλυτικών Υστέρων ακολουθεί γενικά την 
πορεία της σκέψης του Αριστοτέλη, υιοθετεί πολλές από τις παραδοχές του αλλά 
παράλληλα δίνει το δικό τρόπο σκέψης πάνω στην επιστημονική σκέψη γενικότερα και 
στην επαγωγή ειδικότερα. Αρχικά, ο Ακινάτης αναφέρει πως οι αισθήσεις (sensus) 
αποτελούν την πηγή της γνώσης και πως μέσω αυτών οδηγούμαστε ουσιαστικά στη 
γνώση των πρώτων αρχών της επιστήμης.  Η επιστήμη είναι για το Λατίνο φιλόσοφο η 
γνωστή σε όλους Scientia1. Με άλλα λόγια, η επιστήμη είναι η κατάσταση στην οποία 
έχουμε γνώση των φυσικών νόμων (και γενικότερα της φύσης) μέσω των παραγωγικών 
συλλογισμών (demonstratio) που έχουν ως βάση τους τις πρώτες αρχές. Οι πρώτες 
αρχές που είναι καθολικές (σχέσεις μεταξύ καθόλου όντων) και φυσικά αναγκαίες, 
αποτελούν και τις αιτίες των φαινομένων και μπορούν να γίνουν γνωστές μόνο από 
την επαγωγή (induction). Παράλληλα, οι αρχές αυτές όπως διαπιστώνει και ο Ακινάτης 
είναι αναπόδεικτες και τις αποκαλεί “principiis primis indemonstrabilibus”. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια παρέκβαση για να γίνει πιο κατανοητή η σκέψη 
του φιλοσόφου. Ένας σημαντικός διαχωρισμός που πρέπει να γίνει είναι μεταξύ των 
κοινών πρώτων αρχών (common first principles) και των πρώτων αρχών της επιστή-
μης ή για να το θέσουμε αλλιώς τις πρώτες αρχές τις κάθε επιστήμες (proper first 
principles). Οι κοινές πρώτες αρχές αφορούν όλες τις επιστήμες και δεν μπορούν να 
επιβεβαιωθούν ούτε από την εμπειρία ούτε από κάποιο συλλογισμό. Μια τέτοια αρχή 
είναι η αρχή της μη αντίφασης. Χωρίς να στηρίζονται σε άλλες προτάσεις, οι αρχές 
αυτές είναι πάντα αληθείς και γνωστές per se. Αυτό σημαίνει πως αληθεύουν χωρίς 
να εξαρτώνται από την ανθρώπινη επαλήθευση. Από την άλλη πλευρά οι πρώτες 
αρχές όπως, κάθε άνθρωπος είναι ζώο, θα πρέπει να γίνουν γνωστές μέσω της επα-
γωγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για τον Ακινάτη η αναγκαιότητα και η βεβαιότητα 
της γνώσης να είναι αμφισβητήσιμη σε ένα βαθμό2.

Δεν θα πρέπει κανείς να θεωρήσει πως εδώ υπάρχει αντίφαση. Ο Ακινάτης δεν αμφι-
σβητεί την ικανότητα των αισθήσεων να μας οδηγήσουν στην αλήθεια της φύσης και 
των φυσικών νόμων μέσω της επαγωγής. Αν σκεφθεί κανείς το πλαίσιο που επικρατεί 
στον Μεσαίωνα μοιραία θα οδηγηθεί στον διαχωρισμό της φυσικής (σχετικής) ή και 
της απόλυτης (ή μεταφυσικής) αναγκαιότητας. Η απόλυτη αναγκαιότητα αφορά τις 
μεταφυσικές αλήθειες ή στοιχεία της λογικής όπως για παράδειγμα ότι το σύνολο των 
γωνιών ενός τριγώνου ισούται με το άθροισμα δύο ορθών γωνιών. Η αναγκαιότητα 
της πρότασης αυτής δεν πηγάζει από την εμπειρία ούτε μπορεί με κάποιο τρόπο να 
σταματήσει να ισχύει. Όμως οι προτάσεις που αφορούν την φύση μπορούν να αλλά-

1   Για την ακριβή μετάφραση του όρου και τι  πραγματικά σημαίνει η Scientia για τον Ακινάτη υπάρχει αρκετή 
συζήτηση. Σύμφωνα με την Eleonore Stump o όρος αυτός στον Ακινάτη δεν σημαίνει ακριβώς γνώση αλλά είναι πιο 
κοντά στην κατανόηση. Ό όρος όμως κατανόηση όπως θα δούμε χρησιμοποιείται ως μετάφραση του όρου Intellectus.
Βλ. Stump (2003): σσ. 217-244
2  Ό.π., σσ. 227-231
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ξουν. Αν πούμε ότι ο ήλιος ανατέλλει κάθε πρωί έχουμε εκφράσει ένα φυσικό νόμο, ο 
οποίος για τον Ακινάτη και τους άλλους μεσαιωνικούς στοχαστές μπορεί να αλλάξει.

Πως μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο; Ο Θεός για εκείνη την εποχή είναι πολύ σημαντι-
κός παίκτης και μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε επιθυμεί (φυσική αναγκαιότητα, κοινές 
πρώτες αρχές). Η θέληση του Θεού είναι η αιτία όλων των πραγμάτων και η τήρηση 
της φυσικής τάξης πραγμάτων επαφίεται σε Αυτόν. Όμως δεν μπορεί να αντιφάσκει. 
Η αρχή της μη αντίφασης για παράδειγμα δεν μπορεί να καταλυθεί (απόλυτη αναγκαι-
ότητα, πρώτες αρχές της επιστήμης).  Έτσι λοιπόν μπορεί ο Ακινάτης να ακολουθεί 
την άποψη του Αριστοτέλη πως η επαγωγή και κατ’ επέκταση η επιστήμη οδηγούν σε 
γνώση καθολική, αναγκαία και βέβαια αλλά περιορίζει αυτήν την αναγκαιότητα στην 
φυσική αναγκαιότητα.

Β. Πως τελικά οδηγούμαστε στις πρώτες αρχές;

Διαβάζοντας κανείς το κείμενο του Ακινάτη, στο σχολιασμό του στα Αναλυτικά Ύστε-
ρα, θα διαπιστώσει πως σε γενικές γραμμές ακολουθεί την σκέψη του Αριστοτέλη, η 
οποία ερμηνεύεται ορθά. Οι πρώτες αρχές δε γίνονται γνωστές μέσω της απόδειξης 
και του συλλογισμού αλλά ούτε και μέσω πλήρους απαρίθμησης. Οι αισθήσεις παίζουν 
τον πρώτο ρόλο αλλά δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στη γνώση των καθόλου όντων 
και των πρώτων αρχών. Η διαδικασία της επαγωγής ακολουθεί την πορεία: από την 
αίσθηση, στην μνήμη, μετά στην εμπειρία και τέλος στα καθόλου και στις πρώτες αρχές.

Τι είναι αυτό τελικά που κάνει την επαγωγή τόσο βέβαιη από τη στιγμή που δε μιλάμε 
για μια πλήρη απαρίθμηση; Πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη γνωστική ικανότητα η 
οποία γεφυρώνει το επιστημολογικό χάσμα μεταξύ των ελλιπών παρατηρήσεων και 
της βεβαιότητας των πρώτων αρχών. Η αφαίρεση (abstractio) είναι για τον Ακινάτη η 
απάντηση στο ερώτημα. Η αφαίρεση είναι μια διανοητική ικανότητα (potentia cogno-
scitiva) που μας οδηγεί στη γνώση των πρώτων αρχών και μας θυμίζει τον «ποιητικό 
νου» του Αριστοτέλη. Η ενεργητική αυτή δύναμη ανακαλύπτει μέσα στα καθέκαστα 
το κοινό σημείο αφαιρώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Έτσι, ανακαλύπτει τις κοινές 
φύσεις (είδη, γένη) των καθεκάστων που για το Μεσαίωνα ήταν η πιο σημαντική 
κατηγορία των καθόλου.

Γ. Νους – Intellectum

Η αμφισημία και η διπλή λειτουργία του Νου στον Αριστοτέλη επισημαίνεται από 
πολλούς μελετητές. Και ο Ακινάτης χρησιμοποιεί τον όρο Intellectum με έναν όχι 
και τόσο ξεκάθαρο τρόπο. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό πως στον Αριστοτέλη ο 
Νους, στο Β19 των Αναλυτικών Υστέρων, χρησιμοποιείται κυρίως ως ένας όρος που 
δηλώνει την κατάσταση στην οποία είναι γνωστές οι πρώτες αρχές που θα χρησι-
μοποιηθούν ως προκείμενες για την παραγωγική γνώση που οδηγεί στην επιστήμη. 
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Στον Ακινάτη γίνεται χαρακτηριστικά λόγος για δύο λειτουργίες της ψυχής (αυτό που 
ίσως στην εποχή μας ονομάζουμε νου), αίσθηση και νους (sensum et intellectum [...] 
praesupponere talem naturam animae). Ο ποιητικός νους (intellectus agens) είναι 
η λειτουργία που δημιουργεί στην ψυχή τα καθόλου όντα και τις πρώτες αρχές μέσω 
της αφαίρεσης. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως εδώ ο Νους είναι μια ενεργητική 
λειτουργία της ψυχής που μπορεί να μετατρέψει την αίσθηση των καθεκάστων σε 
κάτι πολύ διαφορετικό όπως τα καθόλου όντα.

Από την άλλη πλευρά, όσο προχωράει προς το τέλος του σχολιασμού του Β19 ο 
Ακινάτης παρουσιάζει το intellectum σαν μία έξη (habitus) δηλαδή σαν μία κατάστα-
ση.  Όταν το intellectum είναι ιδωμένο σαν μια κατάσταση τότε μεταφράζεται ως 
κατανόηση. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την επόμενη ενότητα της εργασίας η οποία 
έχει σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται γενικότερα την επαγωγή ο Ακινάτης. Συμφωνεί 
με τον Αριστοτέλη πως δεν υπάρχει κανένα πιο βέβαιο είδος γνώσης από το Νου. 
Στο τέλος του κεφαλαίου ο φιλόσοφος  ενώνει με κάποιο τρόπο τις δύο εκφάνσεις 
του Νου λέγοντας πως ο Νους είναι αυτή η κατάσταση διότι έχει γνωρίσει τις πρώτες 
αρχές μέσω του Νου ως λειτουργία της ψυχής3.

Δ. Επιστημονική διαδικασία απόκτησης γνώσης ή ψυχολογική/νοητική 
διαδικασία

Πολλοί μελετητές έχουν εκφράσει διαφορετικές απόψεις σχετικά με την φύση της 
επαγωγής. Αυτό σημαίνει πως πολλοί πιστεύουν πως η επαγωγή του Αριστοτέλη 
είναι πολύ διαφορετική από την επαγωγή που υπάρχει στο Μεσαίωνα και σίγουρα 
πολύ διαφορετική από αυτή του Bacon. Η επαγωγή με την Αριστοτελική χροιά είναι 
συνήθως μεταφρασμένη ως epagwge ενώ η επαγωγή με την διαφορετική έννοια ως 
induction. Υπάρχουν όμως πολλοί μελετητές που πιστεύουν πως οι διαφορές δεν είναι 
τόσο ουσιαστικές και μπορούμε να μιλούμε για την ίδια διαδικασία.

Το στοιχείο που παραμένει σίγουρα κοινό είναι πως ξεκινούμε από τις αισθήσεις και 
την εμπειρία, καταλήγοντας σε κάποιες πρώτες αρχές. Σε πολλούς διανοητές του 
Μεσαίωνα όπως ο Okham, ο Scotus και ο Buridan, η επαγωγή εννοείται ως μια συ-
νειδητή επιστημονική διαδικασία στην οποία πρέπει κανείς να ακολουθήσει κάποιους 
συγκεκριμένους κανόνες. Η παρατήρηση πρέπει να γίνει με κάποιο συγκεκριμένο 
τρόπο προσπαθώντας να διαψεύσουμε ή να επαληθεύσουμε κάποιες προτάσεις. Οι 
προτάσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες πρώτες αρχές μέσω επαγωγικών 
συλλογισμών. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια εργαλεία όπως για παράδειγμα 
τη μέθοδο της  συμφωνίας του Scotus ή της διαφωνίας του Ockham4. Ταυτόχρονα, 
στην προσπάθεια να φτάσουμε στις πρώτες αρχές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

3  “reliquitur quod intellectus erit principium scientiae, quia scilicet per intellectum cognoscuntur principia scientiarum”.
4  Βλ. Losee (1972): κεφάλαιο 5
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τους επαγωγικούς συλλογισμούς χρησιμοποιώντας και κάποιες προκείμενες που θα 
γεφυρώνουν το χάσμα της ελλιπούς παρατήρησης και του καθολικού συμπεράσματος5.

Όμως, επικεντρώνοντας κανείς το ενδιαφέρον του στα γραπτά του Αριστοτέλη και 
στου Ακινάτη θα διαπιστώσει πως δεν αναφέρονται στην διαδικασία που αναφέρθηκε 
παραπάνω.  Ο Ακινάτης μιλάει για μια διαδικασία μάλλον ψυχολογική/νοητική που δεν 
έχει άμεση σχέση με πίνακες, σημειώσεις, συγκεκριμένες παρατηρήσεις και επαγω-
γικούς συλλογισμούς. Μιλάει για μια δυνατότητα του ανθρώπου μέσω του Νου. Η 
αφαίρεση μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα χωρίς να χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Θα 
πρέπει να σημειωθεί πως, για τον Ακινάτη, το να φτάσει κανείς στα καθόλου όντα 
είναι μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία ή οποία χρειάζεται συνειδητή προσπάθεια6. 
Όμως ο Νους έχει τη δυνατότητα εντοπίζει τα κοινά στοιχεία από τα καθέκαστα και 
να δημιουργεί στην ψυχή τα καθόλου όντα και τις πρώτες αρχές. Με άλλα λόγια, ο 
Ακινάτης υποστηρίζει πως έχουμε διανοητικές ικανότητες που μας επιτρέπουν με 
ασφάλεια και βεβαιότητα να κατανοήσουμε τα καθόλου όντα και τις συνδέσεις τους.

Επίσης αν θεωρήσουμε την κατάσταση του Intellectum ως κατανόηση θα πρέπει 
να παραδεχτούμε ότι μιλάμε για κάτι διαφορετικό από την επιστημονική οδό προς 
τη γνώση όπως την εννοούμε τουλάχιστον σήμερα. Η κατανόηση ενός καθόλου δεν 
χρειάζεται την απαρίθμηση ούτε μπορεί να είναι το συμπέρασμα ενός συλλογισμού. 
Παράλληλα, αν μιλάμε για μια διαδικασία κατανόησης με την οποία μαθαίνουμε τον 
κόσμο και την φύση τα περιθώρια λάθους είναι μικρότερα. Ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι η προσπάθεια να διδάξουμε σε ένα παιδί ότι ένα και ένα ισούται με δύο. 
Κάποιος βάζει σε ένα τραπέζι ένα μήλο και αργότερα ένα άλλο και εξηγεί πως τώρα 
έχουμε δύο μήλα προσθέτοντας τα. Στη συνέχεια θα επαναλάβουμε τη διαδικασία 
με στυλό, με μπάλες ώσπου το παιδί να αντιληφθεί την αρχή ότι ένα και ένα ίσον 
δύο. Στο τέλος το παιδί θα έχει κατακτήσει αυτή τη γνώση και θα γνωρίζει ότι μπορεί 
να εφαρμοστεί σχεδόν παντού7. Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως σύμφωνα με τον 
Ακινάτη καταλαβαίνουμε ότι κάποιος ανήκει στο είδος άνθρωπος επειδή έχουμε συχνή 
εμπειρία των ανθρώπων και ο Νους χρησιμοποιώντας την αφαίρεση βρίσκει τα κοινά 
στοιχεία, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του είδους άνθρωπος, και ενσταλάζει μέσα μας 
το καθόλου άνθρωπος. Έτσι κάθε φορά που βλέπουμε έναν άνθρωπο βλέπουμε και 
το είδος άνθρωπος.

5  Psillos (2015): σ. 6  
6  Βλ. McDonald (1993): σ. 184
7   Ό.π., σ. 194
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Ε. Τα καθόλου όντα

Η άποψη του Ακινάτη σχετικά με τα καθόλου όντα βρίσκεται κοντά σε αυτή του Αριστο-
τέλη, εντάσσεται όμως στο ευρύτερο πεδίο σκέψης που υπήρχε στο Μεσαίωνα πάνω 
στο ζήτημα. Ο Λατίνος αναφέρει πως το καθόλου είναι ένα έξω από τα καθέκαστα 
(unum praeter multa). Όμως αυτό δε σημαίνει πως έχει μια αυτόνομη ύπαρξη αλλά 
είναι ένα καθόλου χάριν της λειτουργίας του Νου με την αφαίρεση, και πως αναφέ-
ρεται σε μια φύση (είδος, δηλαδή σε κάποιο καθόλου) όπως ο άνθρωπος χωρίς να 
αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο8. Επιπλέον, ο Ακινάτης πιστεύει πως 
μια ποιότητα ή ένα χαρακτηριστικό δεν είναι ένα σε αριθμό, το οποίο μοιράζεται από 
πολλά καθέκαστα. Αντίθετα φαίνεται να υποστηρίζει την τροπικότητα των καθόλου 
καθώς αναφέρει πως η ανθρωπότητα του Σωκράτη είναι διαφορετική αριθμητικά (ως 
ύπαρξη) από αυτή του Πλάτωνα, αλλά μία ως εσωτερική ταυτότητα.

Η άποψη του Ακινάτη προκαλεί προβληματισμό σχετικά με την κατηγοριοποίηση 
της όσο και τη βαθύτερη κατανόησή της. Προσπαθώντας να κατανοήσει κανείς την 
θέση αυτή θα σκοντάψει σε αρκετά εύλογα ερωτήματα. Πως γίνεται ένας άνθρωπος 
να αποκτήσει το καθόλου μέσω της αφαίρεσης και πως γίνεται να πούμε πως αυτό 
το καθόλου υπάρχει τελικά στα καθέκαστα και όχι απλά στο Νου; Για τον Ακινάτη 
η αφαίρεση δεν είναι μια διαδικασία δημιουργίας των καθόλου αλλά μια διαδικασία 
ανακάλυψης των καθόλου μέσα στα καθέκαστα. Αυτό που ανακαλύπτει κανείς είναι 
τελικά τα κοινά σημεία που βρίσκονται μέσα στα καθέκαστα όπως η «λογικότητα» 
και η «ανθρωπότητα» τα οποία είναι από μόνα τους καθόλου όντα.

Όμως εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι εξατομικευμένα πώς αποτελούν ένα καθόλου; 
Ίσως η απάντηση να είναι απλή. Τα στοιχεία αυτά είναι ένα, όχι από αριθμητική σκο-
πιά αλλά -θα μπορούσαμε να πούμε- από ποιοτική σκοπιά. Αυτό σημαίνει πως είναι 
εσωτερικά ένα, δηλαδή είναι ακριβώς ίδια και ταυτόσημα9. Θα μπορούσαμε ίσως να 
πούμε πως η αναγνώριση των καθόλου είναι απλά να δούμε τα καθέκαστα με έναν 
διαφορετικό τρόπο, επικεντρώνοντας δηλαδή το ενδιαφέρον μας στα κοινά σημεία 
που αποτελούν τις κοινές φύσεις. Η σκέψη θυμίζει γενικά και την άποψη του Βοήθιου 
ότι τα καθόλου υπάρχουν με έναν τρόπο και γίνονται αντιληπτά με έναν άλλο10.

8  Psillos (2015): σ. 10
9  Για μια πλήρη εικόνα του ζητήματος  βλ. Brower (2016)
10 Βλ. Klima (2013)
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Επίλογος

Κλείνοντας την εργασία αυτή θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τελικά στο πώς 
ερμηνεύεται αυτή η ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίζει τα καθόλου και τις πρώτες 
αρχές. Και στο πεδίο αυτό οι απόψεις διίστανται χωρίς να είναι δυνατόν να υπάρχει μια 
ξεκάθαρη άποψη. Ο Ακινάτης αναφέρει πως η επαγωγή γίνεται χάρη στο φυσικό φως 
του Λόγου. Η ερμηνεία αυτή του Ακινάτη μπορεί να μας οδηγήσει σε μια μεταφυσική 
ερμηνεία κάποιας ενόρασης, η οποία ενισχύει τη λειτουργία του Νου. Η ενίσχυση αυτή 
έχει να κάνει με τη συμμετοχή του ανθρώπου στο θεϊκό φως του λόγου. Η αφαίρεση 
δηλαδή αφορά μια γνώση που ουσιαστικά δεν αποκτάται μέσω της εμπειρίας και γι’ 
αυτό  το λόγο χρειάζεται κάτι έξω από τον άνθρωπο.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει η φυσικαλιστική άποψη, σύμφωνα με την οποία ο Ακι-
νάτης υποστηρίζει πως ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατ’ εικόνα του Θεού. Ως εκ 
τούτου έχει τη δυνατότητα της αφαίρεση όχι ως μια υπερφυσική δυνατότητα, αλλά 
ως μια απλή λειτουργία. Η ενόραση σύμφωνα με αυτήν την άποψη δεν είναι τίποτα 
άλλο από αυτό που κάνει ο Νους απλά λειτουργώντας με τον τρόπο που έχει σχεδι-
αστεί να δουλεύει11.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η άποψη του Ακινάτη για την αφαίρεση είναι πολύ 
σημαντική διότι ακολουθεί την αριστοτελική παράδοση αλλά την επεκτείνει. Η ιδέα 
της αφαίρεσης είναι θεμελιώδης και μέχρι σήμερα πολλά ζητήματα μπορούν να ιδω-
θούν καλύτερα μέσω της έννοιας αυτής. Ουσιαστικά, ο Ακινάτης μας ζητά να δούμε 
μια ενεργητική ικανότητα του Νου, ο οποίος είναι συνδεδεμένος άμεσα με την φύση 
και τον κόσμο γύρω του. Η οπτική του είναι αισιόδοξη καθώς πιστεύει ότι μπορούμε 
να γνωρίσουμε τον κόσμο όμως μέχρι ενός σημείου. Η γνώση της φύσης δεν είναι 
βέβαιη καθώς ο Θεός έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και αυτό που είναι λογικό 
και αναγκαίο κάποια μέρα ίσως να μην είναι. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ακινά-
της πιστεύει πως για την γνώση και την επιστήμη είναι αναγκαίες οι λειτουργίες των 
αισθήσεων και αυτές του Νου, μια άποψη συνδυαστική που θα εμφανιστεί αργότερα 
στην ιστορία της φιλοσοφίας.

11  Ό.π.
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Abstract: The aim of this paper is to highlight the difficulties that women of the Late Middle Ages faced, work-
ing in the field of medicine. By presenting and analyzing the social, political, religious and legal framework of 
Italy and France in the 13th to 14th century, the obvious obstacles standing between women and the medical 
profession are brought into light in the form of universal marginalization by universities and the outrageously 
negative opinion on the female mind.
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Περίληψη: Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι γυναίκες στις 
δυτικές κοινωνίες του Ύστερου Μεσαίωνα, εργαζόμενες στον τομέα της Ιατρικής. Παρουσιάζοντας 
και αναλύοντας το κοινωνικό, πολιτικό, θρησκευτικό, αλλά και νομικό πλαίσιο της Ιταλίας και 
της Γαλλίας της περιόδου του 13ου και 14ου αιώνα, έρχονται στο φως τα προφανή εμπόδια που 
σταματούσαν τις γυναίκες από το να ασχοληθούν με το ιατρικό επάγγελμα, στην μορφή της σχεδόν 
καθολικής περιθωριοποίησής τους από τα πανεπιστήμια, αλλά και της αρνητικής και υποτιμητικής 
αντίληψης περί του γυναικείου νου.

Γυναίκες γιατροί στις δυτικές κοινωνίες του 
Ύστερου Μεσαίωνα

Αναστασία Στόλη
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Πρόλογος
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής των γυναικών 
στην ιατρική στις δυτικές κοινωνίες του ύστερου Μεσαίωνα, με στόχο την ανεύρεση 
των αιτιών της απουσίας τους από τον προαναφερθέντα επιστημονικό τομέα. Προς 
επίτευξη του στόχου αυτού, η διπλωματική εργασία στο σύνολό της εστιάζει σε τρεις 
χώρες της δυτικής Ευρώπης, την Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, μέσα από τις 
περιπτώσεις τριών γυναικών γιατρών, των οποίων η ζωή, το έργο, καθώς και οι αντι-
ξοότητες που αντιμετώπισαν, αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικοπολιτικές και ιστορικές 
συνθήκες της περιόδου. 

Στο απόσπασμα αυτό, ένα μικρό μέρος συνολικής εργασίας, παρατίθενται μόνο οι 
περιπτώσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς επίσης κάποιες σύντομες αναφορές 
στην θέση της γυναίκας στον Μεσαίωνα, αλλά και η δομή και λειτουργία των πρώτων 
πανεπιστημίων. 

1.1 Η μεσαιωνική γυναίκα: σύζυγος, μητέρα, αιώνια Εύα

Τρεις είναι οι ρόλοι που αποδίδονται στη γυναίκα κατά την περίοδο του Μεσαίωνα: η 
γυναίκα ως σύζυγος, η γυναίκα ως χήρα και η γυναίκα ως υπηρέτρια.1 Αν θέλαμε να 
αναζητήσουμε τη φωνή των γυναικών σε κείμενα της περιόδου, κείμενα γραμμένα 
από άνδρες και για άνδρες, δεν θα βρίσκαμε παρά ελάχιστες φωνές, και μάλιστα, 
αυτές θα ανήκαν ανεξαιρέτως σε γυναίκες των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων.2 
Η γυναίκα, απομακρυσμένη από το ακαδημαϊκό πλαίσιο, περιοριζόταν στην οικία. 
Παντρευόταν από εξαιρετικά μικρή ηλικία, με άνδρα που ενίοτε είχε τα διπλάσια 
χρόνια από αυτήν και κατέληγε να υποβάλλεται σε αλλεπάλληλες εγκυμοσύνες και 
επώδυνες γέννες μέχρι τα σαράντα της έτη. Η γυναίκα ήταν ουσιαστικά η μήτρα της 
και ο ρόλος της η αναπαραγωγή.3

Διαχειριζόταν τα οικονομικά του νοικοκυριού, φρόντιζε και αγαπούσε τα παιδιά που 
γεννούσε, ασχολίες δυσάρεστες που θεωρούνταν υποτιμητικές, τόσο εξαιτίας της 
μηδαμινής δύναμης που είχε στα χέρια της ασχολούμενη με τον οικιακό χώρο, όσο και 
εξαιτίας των μεγάλων ποσοστών παιδικής θνησιμότητας την περίοδο εκείνη.4 Εντός 
του γάμου, η γυναίκα όφειλε να είναι πιστή προς τον σύζυγό της και ταπεινή προς τις 
συζυγικές υποχρεώσεις της. Η καθορισμένη και περιοριστική της θέση στον κόλπο 
της οικογένειας είχε, φυσικά, τις ρίζες της στην θρησκεία. 

1  Le Goff (1997) σ. 22
2  Ό.π.
3  Ό.π., σ. 23
4  Ό.π.
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Η μεσαιωνική ιδεολογία, απόλυτα εμποτισμένη από την χριστιανική πίστη, έβλεπε 
την γυναίκα ως ένα πλάσμα γεμάτο δόλο, υποχείριο του ίδιου του Διαβόλου. Η πίστη 
αυτή διατηρήθηκε, και στη συνέχεια, οδήγησε, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, 
κυρίως κοινωνικούς και πολιτικούς, στο «κυνήγι μαγισσών», από τον 15ο μέχρι και τον 
17ο αιώνα, όπως θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο. Μια καταδίωξη με θύματα, ως 
επί το πλείστον, γυναίκες, καθώς η αδυναμία τους και η αμαρτωλή τους φύση τις 
έκαναν εύκολα θύματα των δαιμόνων.5 

Παράλληλα με την άποψη αυτή, από τον 11ο μέχρι τον 13ο αιώνα ανθίζει η λατρεία 
της Παρθένου Μαρίας, σε ένα κλίμα γενικότερου μισογυνισμού και καταπίεσης του 
γυναίκειου φύλου.6 Η Παρθένος Μαρία ενσαρκώνει όλα τα χαρακτηριστικά που ο 
μεσαιωνικός άνδρας επιθυμεί να έχει μια γυναίκα, την αγνότητα, την καλοσύνη, και 
πάνω από όλα την άσπιλη, παρθενική ζωή μια κοπέλας που ενώ έχει γεννήσει, δεν 
έχει αμαρτήσει με το να συνουσιαστεί. Για τον μεσαιωνικό άνδρα, η γυναίκα δεν ήταν 
παρά μια αιώνια Εύα, με την Παρθένο Μαρία να την αντισταθμίζει, προβάλλοντας 
αρετές που ανύψωναν την αμαρτωλή ύπαρξη της γυναίκας, όπως η άσπιλη φύση της, 
καθώς η ίδια η σεξουαλικότητά της και τα γεννητικά της όργανα, αν και επέτρεπαν 
την διαιώνιση του είδους, ήταν βαθιά συνδεδεμένα με την ντροπή και την ακολασία.7 
Σαφέστατα, λοιπόν, η γυναίκα έπρεπε να περιοριστεί στους κόλπους της οικογένειας, 
στιγματισμένη, αλλά αναγκαία για τη συνέχιση της ανθρωπότητας και την ευημερία 
της οικογένειας.8

Προς επίρρωση των παραπάνω θέσεων σχετικά με τη θέση της γυναίκας στο Μεσαίωνα, 
ας κλείσουμε με δυο χαρακτηριστικές φράσεις του Μαρτίνου Λούθηρου:

«Αν [οι γυναίκες] κουραστούν ή και πεθάνουν, αυτό δεν έχει σημασία. Άφησε 
τες να πεθάνουν στην γέννα, γι’ αυτό τον λόγο βρίσκονται άλλωστε εδώ.»9

Και, στο ίδιο ακριβώς πνεύμα:

«Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ ως αφέντη όλων των ζωντανών πλασμάτων, 
αλλά η Εύα τα κατέστρεψε όλα, όταν τον έπεισε να θέσει τον εαυτό του πάνω 
από την θέληση του Θεού. Είστε εσείς, οι γυναίκες, με τα κόλπα σας και τα 

τεχνάσματα σας, που οδηγείτε τους άνδρες στα σφάλματα.»10

5  Clark (1997) σ. 144
6  Le Goff (2006) σ. 146
7  Le Goff (1997) σ. 2
8  Ό.π.
9  http://www.famous-quotes.com/author.php;aid=4557 (25/10/15)
10  Ό.π.
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1.2 Οι απαρχές των πανεπιστημίων

Μέσα στο αστικό πλαίσιο του 13ου αιώνα έχουμε την εμφάνιση ενός θεσμού ύψιστης 
σημασίας, των πρώτων Πανεπιστημίων. Το πρώτο πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε ήταν 
αυτό της Μπολόνια, με έτος ίδρυσης το 1088, αν και παρέλαβε το παραστατικό του 
από τον Πάπα σχεδόν δυο αιώνες αργότερα, το 1252.11 Ακολούθησαν το πανεπιστή-
μιο του Παρισιού, στα τέλη του 12ου αιώνα και τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του 
Κέιμπριτζ και του Μονπελιέ στις αρχές του 13ου αιώνα.12 Οι πρώτες αυτές σχόλες 
συγκροτήθηκαν με συντεχνιακό τρόπο και ονομαστήκαν “Universitas”, που σημαίνει 
συντεχνία (ορολογία που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1221). Σαφώς, 
δεν είχαν όλες οι πανεπιστημιακές συντεχνίες του Μεσαίωνα κοινό μοντέλο λειτουργίας. 
Στην πραγματικότητα, υπήρχαν δυο μοντέλα, εκ των όποιων το μοντέλο της Μπολόνια 
έθετε τους σπουδαστές ως αυτούς που συναποτελούσαν νομικά την Universitas, 
ενώ αυτό του Παρισιού συμπεριλάμβανε και τους δασκάλους στην κοινότητα. Οκτώ 
αιώνες αργότερα, το μοντέλο που επιβίωσε και ισχύει είναι το μοντέλο του Παρισιού.13

Στη λειτουργία τους τα πανεπιστήμια έχουν σχεδόν απόλυτη αυτονομία και συγκροτούνται 
σε σχόλες, με παράγοντα επιλογής το επιστημονικό τους αντικείμενο. Αν και θεωρητικά 
οι σχόλες κάθε πανεπιστήμιου ήταν τέσσερις, στην πραγματικότητα υπερίσχυε μια 
από αυτές, συνήθως χάρη στη μεγάλη φήμη της.  Έτσι, το πανεπιστήμιο της Μπολόνια  
ήταν αρχικά γνωστό ως πανεπιστήμιο δικαίου, ενώ του Παρισιού θεολογίας και του 
Μονπελιέ ιατρικής.14

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις σχολές της ιατρικής, πρώτη αναγνωρίζεται αυτή 
του Σαλέρνο, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα. Είναι τέτοια η σημασία της σχολής αυτής, 
που στα μέσα πλέον του 13ου αιώνα, για να ασκήσει κάποιος Ιατρική στην Νεάπολη, 
πρέπει να έχει λάβει πρώτα έγκριση από τους καθηγητές του πανεπιστήμιου του Σα-
λέρνο. Εντός αυτού του ακαδημαϊκού πλαισίου, λοιπόν, απομακρυνόμαστε σταδιακά 
από μία ιατρική περίθαλψη που βρισκόταν εξ ολοκλήρου στα χέρια της χριστιανικής 
εκκλησίας και περνάμε σε μία, ως ένα βαθμό, πιο κοσμική ιατρική. Μάλιστα, έχοντας 
πλέον στα χέρια τους τις πολύτιμες ισλαμικές μεταφράσεις των αρχαίων κλασικών 
κειμένων, οι διανοούμενοι της περιόδου μεταφράζουν τα κείμενα του Ιπποκράτη, του 
Γαληνού και των άλλων κλασσικών συγγραφέων στη λατινική γλώσσα.15

Πού βρίσκονται, όμως, οι γυναίκες μέσα σε αυτήν την ευρύτερη ακαδημαϊκή άνθιση 
των πρώτων μεσαιωνικών πανεπιστήμιων και μάλιστα, στις σχολές ιατρικής που θα 
μας απασχολήσουν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας; Βάσει των πηγών μας, οι 

11  Sanz, Bergan (2006) σ. 136
12  Le Goff (2006) σ. 225
13  Ό.π., σ. 221-222
14  Ό.π., σ. 226
15  Λέκκα (2011) σ. 13-14
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γυναίκες απουσιάζουν πλήρως από τον πανεπιστημιακό χώρο. Εξαίρεση αποτελούσε 
η σχολή του Σαλέρνο στην Ιταλία, που δεχόταν γυναίκες ως σπουδάστριες, αλλά 
και ως καθηγήτριες. Το πανεπιστήμιο του Σαλέρνο είχε ίσως την γνωστότερη και 
επιφανέστερη σχολή Ιατρικής στην Ευρώπη του 12ου αιώνα, σχολή στην οποία δίδαξε 
και η Trota,16 ή αλλιώς γνωστή ως Trocta, συγγραφέας έργων ιατρικής που έζησε 
στο Σαλέρνο τον 12ο αιώνα.17 Λαμβάνοντας υπόψην την παραπάνω εξαίρεση, στην 
υπόλοιπη μεσαιωνική Ευρώπη των πανεπιστήμιων, οι γυναίκες δεν είναι αποδεκτές 
στα πανεπιστήμια, γεγονός που δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, αν αναλογιστούμε 
την θέση της γυναίκας στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο της περιόδου και την πλέον 
απορριπτική άποψη περί του γυναίκειου νου.

Υπό αυτήν την προοπτική, στόχος μας είναι η ανάδειξη των γυναικών επιστημόνων 
στον τομέα της ιατρικής κατά τους αιώνες των πρώτων πανεπιστήμιων, καθώς επίσης 
και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν στην προσπάθεια συμμετοχής τους σε αυτά. 
Αναλύοντας δύο περιπτώσεις, της Ιταλίδας Jacqueline Felice de Almania στη Γαλλία 
και της Ιταλίδας Alessandra Giliani στην Ιταλία, επιδίωξή μας είναι να παρουσιάσουμε 
πώς η συμβολή των γυναικών στην ιατρική περιορίστηκε ή έγινε ακόμα και αδύνατη, 
όχι λόγω του δικού τους μειωμένου ενδιαφέροντος ή της έλλειψης των κατάλληλων 
ικανοτήτων, αλλά εξαιτίας των συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών της περιόδου.

1.3 Γυναίκες γιατροί στη Γαλλία και στην Ιταλία του Ύστερου Μεσαίωνα

Αν και οι γυναίκες δεν γίνονταν αποδεκτές στις σχολές ιατρικής των πρώτων πανε-
πιστημίων του Μεσαίωνα, εξακολουθούσαν να ασκούν ιατρική. Άλλωστε, η επιστήμη 
της ιατρικής υπήρχε και πριν την διδασκαλία της στους πανεπιστημιακούς κύκλους, 
βασιζόμενη στην εμπειρία και όχι στη θεωρητική μελέτη. Εξού και πολλές γυναίκες 
ήταν μεν γιατροί, αλλά περιορίζονταν στην οικία, ή τουλάχιστον δεν δέχονταν πληρωμή 
για τις υπηρεσίες τους. Παρ’ ότι ο γυναικείος νους αντιμετωπιζόταν με περιφρόνηση, 
η συμβολή των γυναικών στην ιατρική ήταν απόλυτα αποδεκτή, εφόσον βεβαία πραγ-
ματοποιείτο στο πλαίσιο της οικίας και δεν γινόταν επάγγελμα.18 Στο κεφάλαιο αυτό, 
θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την περίπτωση των γυναικών στη μεσαιωνική Γαλλία 
-με έμφαση στην Jacqueline Felice de Almania- που πήγαν αντίθετα στις νόρμες και 
τις παραδόσεις της μεσαιωνικής κοινωνίας.

Η Γαλλία δεν πρόσφερε στις γυναίκες πρόσφορο έδαφος για την ενασχόλησή τους 
με την ιατρική τέχνη. Η δυνατότητα να γίνει κάποια γυναίκα γιατρός ήταν μηδαμινή, 
καθώς οι άδειες δίνονταν από τα γαλλικά πανεπιστήμια, που όχι μόνο απέρριπταν 

16  http://departments.kings.edu/womens_history/trotula.html (30/11/2015)
17  Green (2008) σ. 59
18  Bourdillon (1994) σ. 68
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τις γυναίκες φοιτήτριες, αλλά κυνηγούσαν και όσες γυναίκες ασκούσαν την ιατρική 
χωρίς την έγκριση του πανεπιστήμιου. Από την άλλη πλευρά, αν και σε μικρότερα 
ποσοστά, υπήρχε κάποια δυνατότητα για τις γυναίκες χειρουργούς, καθώς η τέχνη 
της χειρουργικής διδασκόταν είτε εντός του οικογενειακού κύκλου, είτε σε συντε-
χνίες. Άλλωστε, οι λίγες γυναίκες γιατροί της περιόδου είχαν λάβει εκπαίδευση από 
την οικογένειά τους και πιο συγκεκριμένα από πατέρα γιατρό, όπως η Stèphanie de 
Montaneis19 που έζησε τον 13ο αιώνα και εργάστηκε ως γιατρός στη Λυών, λαμβά-
νοντας τον τίτλο medica.20

Μελετώντας τα tailles rolls της Γαλλίας του 1292, ντοκουμέντα της περιόδου που 
κατέγραφαν τα επαγγέλματα των Γάλλων πολιτών ώστε να εκτιμήσουν την φορο-
λογική επιβάρυνση που θα επιβαλλόταν στον καθένα, βρίσκουμε μόλις 23 γυναίκες 
ασχολούμενες με την ιατρική, εκ των οποίων οι 8 είναι γιατροί, οι 13 κουρείς και οι 2 
είναι μαίες. Στην ευρύτερη Γαλλία, είχαν καταγράφει 126 γυναίκες που ασκούσαν την 
ιατρική με κάποιον τρόπο, ένας αριθμός σχετικά μικρός, αν συγκριθεί με τους 7.647 
άνδρες γιατρούς της αντίστοιχης περιόδου. Είναι, βέβαια, πολύ πιθανό περισσότερες 
γυναίκες να ασκούσαν την ιατρική από αυτές που έχουν καταγράφει, αλλά τοπικά 
και με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην κατέληξαν να καταγραφούν σε κάποιο ιστορικό 
έγγραφο της υπό εξέταση περιόδου.21

Σίγουρα, όμως, στη Γαλλία, οι γυναίκες γιατροί δέχονταν μεγάλη πίεση, μεγαλύτερη 
από άλλες χώρες της μεσαιωνικής Ευρώπης. Τόσο στην Ιταλία, όσο και στην Ισπανία, 
όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, υπήρχαν περιορισμοί στην άσκηση της ιατρι-
κής πρακτικής, είτε ως προς το περιεχόμενο, είτε ως προς το είδος της ιατρικής που 
επιτρεπόταν σε μια γυναίκα να ασκήσει. Από την άλλη πλευρά, όμως, στη Γαλλία οι 
διώξεις των γυναικών γιατρών ήταν βίαιες και πολυάριθμες. Αν και τα γαλλικά δικα-
στήρια προσήγαγαν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες με την κατηγορία ότι ασκούσαν 
παράνομα την ιατρική, οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να καταδικαστούν από αυτά. Σε 
αντίθεση με τους άνδρες γιατρούς που δεν είχαν λάβει την απαραίτητη μόρφωση 
και κατ’ επέκταση, την αναγκαία έγκριση από τις σχολές ιατρικής, οι γυναίκες γιατροί 
δέχονταν επιθέσεις όχι μόνο από το γαλλικό κράτος, αλλά και από τις συντεχνίες και 
την εκκλησία. Υπήρχαν σαφώς εξαιρέσεις, όπως ήταν η πόλη του Μονπελιέ, όπου οι 
χήρες γυναίκες επιτρεπόταν να ασκήσουν την ιατρική, με την προϋπόθεση, όμως, ότι 
δεν θα παντρεύονταν ξανά. Περιπτώσεις, βέβαια, σαν αυτές αποτελούσαν εξαίρεση.22

Στο Παρίσι, ο ρόλος του κατήγορου μετατοπίζεται από την Εκκλησία και τις συντεχνί-
ες στην πανεπιστημιακή διοίκηση. Η ιατρική σχόλη του πανεπιστήμιου του Παρισιού 
καταβάλλει σθεναρή προσπάθεια να ελέγξει όσους ασκούν την ιατρική παράνομα, 
καθιερώνοντας σειρά νόμων εναντίον χειρουργών, φαρμακοποιών και βοτανολόγων 

19  Hughes (1943) σ. 88
20  Ward (2014) σ. 95
21  Ό.π. 
22  Ό.π., σ. 96
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που ασκούσαν την ιατρική στο Παρίσι και χορηγούσαν φάρμακα. Η πλειονότητα των 
καταδικαζομένων από την παραπάνω νομοθεσία ήταν γυναίκες, καθώς είχαν την 
δυνατότητα να ασκούν χειρουργική, φαρμακοποιία και βοτανολογία, χωρίς να έχουν 
πανεπιστημιακή μόρφωση, από την οποία και αποκλείονταν. Έτσι, στις αρχές του 14ου 

αιώνα, πραγματοποιούνται μια σειρά από δίκες, στις οποίες καταδικάζονται γυναίκες 
γιατροί του Παρισιού με χρηματικά πρόστιμα ή και αφορισμό. Μια από αυτές τις γυ-
ναίκες ήταν η χειρούργος Margaret de Pyre, που της απαγορεύθηκε να ασκήσει την 
ιατρική στο Παρίσι και τα προάστια με πρόστιμο 60 livre parisis23 και την απειλή του 
αφορισμού το 132224, ενώ μια άλλη ήταν η Jacqueline Felice de Almania, της όποιας 
την περίπτωση θα παραθέσουμε αναλυτικά παρακάτω, αφού πρώτα αναφέρουμε 
περιεκτικά τις γυναίκες γιατρούς στην Ιταλία του Ύστερου Μεσαίωνα.

Επιστρέφοντας στην Ιταλία, θα επιχειρήσουμε να δούμε τι είχαν να αντιμετωπίσουν 
οι μορφωμένες Ιταλίδες γιατροί στην ενασχόληση τους με τον τομέα της ιατρικής. 
Εξετάζοντας την μεταχείριση των γυναικών γιατρών στην Ιταλία, θα επικεντρωθούμε 
στο πανεπιστήμιο του Σαλέρνο και κυρίως της Μπολόνια, καθώς και σε σημαντικές 
προσωπικότητες που σπούδασαν ή δίδαξαν εκεί. [εικ.1]

23  Η livre parisis ήταν το πρότυπο κοπής γαλλικών νομισμάτων, καθώς και η λογιστική μονάδα μέχρι το 1203. Το 
επίσημο νόμισμα της Καπετιανής δυναστείας αντικαταστάθηκε από την livre tournois όταν ανήλθε στην εξουσία ο 
Λουδοβίκος IX. N. De Wailly (1857). Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de Saint Louis jusqu’à 
l’établissement de la monnaie décimale. Paris: Imprimerie Impériale, σελ. 222. Διαθέσιμο στο https://books.google.fr/books/
about/M%C3%A9 moire_sur_les_variations_de_la_livre.html?hl=fr&id=FOUZAAAAYAAJ (6/1/2016)
24  Ward (2014) ή (2004) σ. 97
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Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, το πανεπιστήμιο του Σαλέρνο αποτελούσε εξαίρεση, 
και κατά τους δυο πρώτους αιώνες λειτουργιάς του δεχόταν γυναίκες σπουδάστριες 
στη σχολή ιατρικής του και οι άδειες άσκησης της ιατρικής δίνονταν από την Αυλή και 
όχι από την Εκκλησία. Για το λόγο αυτό, υπήρχε η δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια 
πολλές γυναίκες γιατροί και πράγματι έχουμε ακόμα και απεικονίσεις της περιόδου 
που δείχνουν τόσο άνδρες, όσο και γυναίκες γιατρούς να περιθάλπουν ασθενείς 
με διάφορες ασθένειες. Στο Σαλέρνο, πολλές γυναίκες είχαν θέσεις διδασκαλίας, 
όπως η ρωμαία γιατρός Abella στα μέσα του 14ου αιώνα που δίδασκε γενική ιατρική,25 
αλλά και η Trota, που ήταν, ίσως, η σημαντικότερη γυναίκα γιατρός που σπούδασε 
στο πανεπιστήμιο του Σαλέρνο την εποχή εκείνη και ασχολήθηκε με γυναικολογικά 
ζητήματα.26 Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό συνέβαινε, διότι η δομή και ο τρόπος 
λειτουργίας του πανεπιστήμιου του Σαλέρνο στα πρώτα χρόνια θύμιζε αυτόν μίας 
συντεχνίας και δεν αποτελείτο από καθηγητές και μαθητές, αλλά από άνδρες και 
γυναίκες μαθητευόμενους. Άλλωστε, όταν πλέον τον 14ο αιώνα το πανεπιστήμιο του 
Σαλέρνο συγκροτείται με ξεκάθαρα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, οι γυναίκες σταδιακά 
αποκλείονται από αυτό.27

Όσον αφορά το πανεπιστήμιο της Μπολόνια, έχουμε γυναίκες να σπουδάζουν ιατρική, 
αλλά και να διδάσκουν σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, η Dorothea Bucca, που έζησε 
τον 14ο με 15ο αιώνα, κατείχε την έδρα της ιατρικής και φιλοσοφίας, έδρα που ανήκε 
προηγουμένως στον πατέρα της, για σαράντα χρόνια, από το 1390 έως το 1430.28 
Περισσότερο από έναν αιώνα πριν την απόκτηση της έδρας ιατρικής και φιλοσοφίας 
από την Bucca, εργαζόταν και δίδασκε εκεί μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στην 
ιστορία των γυναικών στην ιατρική, η Alessandra Giliani, η οποία όμως έχει μείνει 
εντελώς στην αφάνεια και περιθωριοποιημένη από τους ιστορικούς.

2.1 Η περίπτωση της Jacqueline Felice de Almania και της Alessandra 
Gilliani.

Στο σημείο αυτό, θα αναλυθούν δύο σημαντικές προσωπικότητες, γυναίκες γιατροί 
προερχόμενες από την Ιταλία, η μία εκ των οποίων έδρασε στην Γαλλία, ενώ η άλλη 
παρέμεινε στην πατρίδα της. Πρώτα, θα αναλυθεί η περίπτωση της Jacqueline Felice 
de Almania ως ιστορικό παράδειγμα της αντίδρασης της μεσαιωνικής κοινωνίας σε 
γυναίκες γιατρούς, που όχι απλά ασκούσαν την ιατρική, αλλά απαιτούσαν και χρημα-
τική αμοιβή για το έργο τους. 

Η Jacqueline Felice de Almania γεννήθηκε στην Φλωρεντία στις αρχές του 14ου αιώνα 

25  Green (1989), σ. 453
26  Frizee (2013) σ. 26
27  Ό.π.
28  M. Bailey Ogilvie (1987), σ. 9-10 ? ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ
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και άσκησε την ιατρική στο Παρίσι.29 Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε πολλές πληροφορίες 
για τα πρώτα χρόνια ζωής της de Almania, καθώς και το εάν ήταν έγγαμη ή άγαμη, 
εξαιτίας της έλλειψης σχετικών πηγών. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψην την δυνατότητα 
των γυναικών να σπουδάσουν στον τομέα της ιατρικής στη σχολή του Σαλέρνο, θα 
μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η Jacqueline Felice de Almania σπούδασε στο 
Σαλέρνο πριν το ταξίδι της στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Παρίσι, 
έχαιρε μεγάλης φήμης, γιατρεύοντας ασθενείς που άλλοι γιατροί αδυνατούσαν και 
λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή μόνο αφότου ο ασθενής είχε αναρρώσει πλήρως.30

Η de Almania τόλμησε, όμως, να ασκήσει την ιατρική ως επάγγελμα και σύντομα 
δέχτηκε σφοδρές επιθέσεις από την ιατρική επιστημονική κοινότητα του Παρισιού, 
που αποτελείτο αποκλειστικά από άνδρες γιατρούς. Οι επιθέσεις αυτές την οδήγη-
σαν στο να δικαστεί στο δικαστήριο του Παρισιού, με την κατηγορία της παράνομης 
άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Οι κατήγοροι της de Almania υποστήριζαν ότι 
ήταν αναλφάβητη, παρότι ο τρόπος με τον οποίο η ιταλίδα γιατρός έπαιρνε τους 
σφυγμούς των ασθενών της και έλεγχε τα ούρα τους, έδειχνε ξεκάθαρα πως είχε 
διαβάσει βιβλία ιατρικής και είχε γνώση της ιατρικής τέχνης.31 Η de Almania, πέρα 
από την παθιασμένη υποστήριξη που δέχτηκε κατά την διάρκεια της δίκης από τους 
ασθενείς της, πρόβαλε και δικά της επιχειρήματα, υποστηρίζοντας πως οι γυναίκες 
γιατροί ήταν πιο ικανές να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα γυναικολογικής φύσεως 
των ασθενών τους.32 Η ιατρική κοινότητα απέρριψε τόσο τα επιχειρήματα της ίδιας, 
όσο και της υπεράσπισής της, λέγοντας πως ούσα γυναίκα, η de Almania έθετε σε 
κίνδυνο τους άντρες ασθενείς της, που θα μπορούσε κάλλιστα να σκοτώσει, ασκώντας 
λανθασμένα μια επιστήμη που, ούτως ή άλλως, δεν κατανοούσε.33

Η προσέγγιση των κατήγορων ήταν ουσιαστικά Αριστοτελική, αφού υποστήριζαν 
ότι η de Almania δεν θα έπρεπε να ασκεί την ιατρική, διότι μόνο οι άνδρες γιατροί 
γνωρίζουν πραγματικά την αληθινή τέχνη και επιστήμη της ιατρικής.34 Σαφώς, το 
παραπάνω επιχείρημα υπονοούσε ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να είναι γιατροί, 
άποψη που σίγουρα επικράτησε για πολλούς αιώνες αργότερα, με τις  γυναίκες να 
μην γίνονται δεκτές σε σχολές ιατρικής της Γαλλίας μέχρι και τον 19ο αιώνα.35 Παρά 
την επιτυχημένη καριέρα της, καθώς και το προφανές ταλέντο της ως γιατρός, η de 
Almania έχασε την δίκη και της απαγορεύτηκε να ασκεί την ιατρική. Το δικαστήριο 
τελικά αποφάσισε πως αν η Jacqueline Felice de Almania παρέμενε ενεργή γιατρός 
στο Παρίσι, όχι μόνο θα δεχόταν πρόστιμο, αλλά και θα αφοριζόταν.36

29  Howard (2012) σ. 35
30  Kristeller (1996) σ. 541
31  Green (2008) σ. 131
32  Ό.π., σ. 240
33  Ό.π., σ. 15
34  Garcia-Ballester, French, Arrizabalaga, Cunningham (1994) σ. 174
35  Howard (2012) σ. 35
36  Garcia-Ballester, French, Arrizabalaga, Cunningham (1994) σ. 175
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Αναλύοντας την περίπτωση της de Almania, βλέπουμε τόσο την αδυναμία της με-
σαιωνικής κοινωνίας να αναγνωρίσει την δυνατότητα μιας γυναίκας να ασκήσει την 
ιατρική επιστήμη, όσο και τις επώδυνες συνέπειες για όσες γυναίκες αποφάσιζαν, 
παρά τις αντίξοες συνθήκες, να ασχοληθούν με αυτήν. Αν και η προσέγγιση των 
κατήγορων, τόσο στην περίπτωση της de Almania όσο και πολλών άλλων γυναικών 
που οδηγηθήκαν σε δικαστήρια την περίοδο εκείνη με την ίδια κατηγορία, ήταν πως οι 
γυναίκες αυτές ήταν αμόρφωτες και άρα επικίνδυνες στην άσκηση του επαγγέλματος, 
στην πραγματικότητα το πρόβλημα αφορούσε την έμφυλη διάσταση του ζητήματος. 
Αυτό γίνεται προφανές και από την τελική απόφαση του δικαστηρίου στην περίπτωση 
της de Almania:37

«Η επίκλησή της ότι γιάτρεψε πολλούς αρρώστους που οι παραπάνω επιφανείς 
γιατροί δεν μπορούσαν να γιατρέψουν, δεν πρέπει να ισχύει και είναι γελοία 
καθώς είναι σίγουρο πως ένας άνδρας εγκεκριμένος στην παραπάνω τέχνη 
(της ιατρικής) θα μπορούσε να γιατρέψει τους αρρώστους καλύτερα από 
οποιαδήποτε γυναίκα».38

Δεύτερη περίπτωση, αποτελεί η Alessandra Giliani που γεννήθηκε το 1307 στο Περι-
κέτο, μια μικρή πόλη στην βόρεια Ιταλία. Δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία για τα πρώτα 
χρόνια της ζωής της. Σίγουρα, όμως, η Giliani μεγάλωσε σε πλούσια οικογένεια και 
πιθανότατα έκανε μαθήματα κατ’ οίκον στα παιδικά ή και εφηβικά της χρόνια. Άλλωστε, 
αν δεν είχε αποκτήσει κάποιου είδους σχετική μόρφωση, δεν θα μπορούσε να είχε 
γίνει αποδεκτή στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, όπως και έγινε το 1323, σε ηλικία 
μόλις δεκαέξι ετών. Αν και το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον της Giliani ήταν η ανατομία 
ή η παθολογία όπως ονομαζόταν τότε, αναπόφευκτα η νεαρή ιταλίδα επιστήμονας 
ασχολήθηκε και με την φιλοσοφία. Όπως έχει αναφερθεί και πρωτύτερα στην παρούσα 
εργασία, η φιλοσοφία ήταν απαραίτητη για κάθε σπουδαστή της περιόδου, ακόμα 
και αν στη συνέχεια ειδικευόταν σε κάποιον άλλο τομέα, όπως στην περίπτωση της 
Giliani. Αν και συνήθως οι σπουδαστές έπρεπε απαραιτήτως να πραγματοποιήσουν 
επτά έτη φιλοσοφικών σπουδών πριν την ενασχόλησή τους με το δίκαιο, την θεολογία 
ή την ιατρική, η Giliani σπούδασε φιλοσοφία για ελάχιστα χρόνια πριν ξεκινήσει την 
ιατρική της εκπαίδευση.39 [εικ. 2]

Δεν γνωρίζουμε αν η ταχύτητα με την οποία η Giliani ολοκλήρωσε τις υποχρεωτικές 
σπουδές της στη φιλοσοφία ήταν αποτέλεσμα μιας πιο «χαλαρής» οργάνωσης του 
πανεπιστήμιου της Μπολόνια ή προϊόν της ευφυΐας της, αλλά ξέρουμε σίγουρα πως 
η Giliani, με καθηγητή τον επιφανή γιατρό και ανατόμο Mondino de Luzzi (1270-

37  Bourdillon (1994) σ. 69
38  Ό.π.
39  Oakes (2007) σ. 274
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1326),40 διέπρεψε στο χώρο της ανατομίας. Ο de Luzzi ήταν υπέρμαχος της πρακτικής 
ενασχόλησης με την ανατομία και υποστήριζε πως αν κάποιος θέλει να αποκτήσει 
πραγματική γνώση περί ιατρικής, πρέπει να ανατέμνει νεκρά σώματα. Η Alessandra 
Giliani φαίνεται να συμμεριζόταν τις απόψεις του καθηγητή της και σύντομα άρχισε 
να εργάζεται για αυτόν, διδάσκοντας στο πλάι του στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια.41

Η Giliani ήταν όχι μόνο ταλαντούχα ανατόμος, αλλά και καινοτόμος στον τομέα της 
ανατομίας, αφού εφηύρε μια τεχνική με βάση την οποία στράγγιζε τα πτώματα από 
όλο το αίμα που περιείχαν και αντικαθιστούσε το αίμα με υγρές μπογιές. Η τεχνική 
αυτή ήταν εξέχουσας σημασίας, καθώς πρόσφερε την δυνατότητα να γίνει εμφανής 
η κυκλοφορία του αίματος μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Η εφεύρεση της Giliani ήταν 
τόσο λεπτομερής και ακριβής, που οι μπογιές χρωμάτιζαν ακόμα και τις πιο μικρές 
φλέβες, με τρόπο τέτοιο που μπορούσε να τις δει οποιοσδήποτε σπουδαστής.42

Το μέλλον της Alessandra Giliani φαινόταν λαμπρό, αλλά η ίδια δεν κατάφερε να 
αποκτήσει την καριέρα ή την ζωή που της άξιζε. Σε αντίθεση με την Felice de Almania, 
η Giliani δεν ήρθε αντιμέτωπη με την απορριπτική στάση της ιατρικής κοινότητας της 
περιόδου, αλλά με τον ίδιο τον θάνατο, φεύγοντας από την ζωή απροσδόκητα στις 27 
Μάρτιου 1326 από λοιμώδη πυρετό σε ηλικία μόλις 19 ετών. Δεν παντρεύτηκε πότε.43

40  Ο Mondino de Luzzi γεννήθηκε στην Μπολόνια το 1270 και σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια μέχρι το 
1290, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του και άρχισε να διδάσκει ιατρική το 1306. Ο de Luzzi αναδείχθηκε στον τομέα 
της ανατομίας, ανατέμνοντας ο ίδιος τα νέκρα σώματα στην τάξη που δίδασκε και εξέδωσε το 1316 μια ανατομική 
πραγματεία με τίτλο Anathomia, που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της ανατομίας. Πέθανε το 1326, σε ηλικία 56 
ετών, την ίδια χρονιά με την βοηθό του, Alessandra Giliani. E. Clarke, C.D. O’Malley (1996). The Human Brain and Spinal 
Cord: A historical study illustrated by writings from Antiquity to the Twentieth Century. San Francisco: Norman Publishing, σ. 22
41  Ό.π., σ. 274
42  Ό.π.
43  Ό.π.
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[2] Ο Mondino de Luzzi διδάσκει ανατομία καθισμένος, ενώ η 
Allesandra Giliani ανατέμνει πτώμα νεκρού άνδρα.
Πηγή: http://www.academia.dk/Blog/mondino-de-luzzi-ca-1270-1326-also-known-as/ 
(13/12/2015).



Η Giliani θάφτηκε μπροστά από την εκκλησία του San Pietro e Marcellino στο νοσο-
κομείο της Santa Maria del Mareto στη Φλωρεντία από τον Otto Agenius Lustrulanus, 
που ήταν, επίσης, βοηθός του Mondino de Luzzi.44 Η πλάκα που τοποθετήθηκε πάνω 
από το δοχείο με τις στάχτες της Giliani γράφτηκε από τον Lustrulanus και εξαίρει τις 
ικανότητες και την ευφυΐα της, ενώ αφήνει να εννοηθεί και το ερωτικό ενδιαφέρον 
μεταξύ των δυο σπουδαστών. Το κείμενο έχει ως εξής:

«Εντός αυτού του δοχείου βρίσκονται οι στάχτες του σώματος της Alessandra 
Giliani, μιας ανύπαντρης κοπέλας από το Persiceto. Επιδέξια με την βούρτσα της 
στις επιδείξεις ανατομίας και ασυναγώνιστη βοηθός του αξιοσημείωτου Mondino de 
Luzzi, περιμένει την ανάσταση. Έζησε 19 χρόνια και πέθανε καταπονημένη από τους 
κόπους της στις 26 Μαρτίου του έτους 1326. Με τον θάνατό της, ο Otto Agenius 
Lustrulanus στερήθηκε το άλλο του μισό, απαρηγόρητος για τον χαμό της συντρόφου 
του, αποφάσισε να ανεγείρει αυτή την πλάκα».45

Παρά τον πρόωρο θάνατό της, η ζωή της Alessandra Giliani μέχρι τότε φαίνεται 
να ήταν αρκετά επιτυχημένη παρά τις δυσκολίες που έθετε το φύλο της. Σπούδασε 
το αντικείμενο που την ενδιάφερε στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια, εργάστηκε στον 
τομέα της και διακρίθηκε για το ταλέντο της, εμπειρίες διαμετρικά αντίθετες από 
αυτές της de Almania. Τα παραπάνω, όμως, δεν σημαίνουν πως η Ιταλία συνιστούσε 
μία ουτοπία σε σύγκριση με την Γάλλια. Η Giliani είχε την δυνατότητα για ιδιωτικά 
μαθήματα σε νεαρή ηλικία, επειδή ήταν τέκνο πλούσιας οικογενείας και μπόρεσε να 
εισαχθεί στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια, διότι αυτό είχε ακόμα την μορφή φοιτητικών 
συντεχνιών με απουσία κεντρικής διοίκησης. Δίδαξε μεν στο πανεπιστήμιο ανατομία, 
αλλά ως βοηθός του de Luzzi και όχι σαν καθηγήτρια.46 Θα μπορούσαμε να υποστη-
ρίξουμε πως αυτό συνέβη εξαιτίας του ότι ήταν εξαιρετικά νεαρή σε ηλικία, αλλά η 
ιστορία μας δείχνει μια διαφορετική πτυχή αυτού του ζητήματος, με την Laura Bassi 
να είναι η πρώτη γυναίκα στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια με επίσημη έδρα ανατομίας 
τέσσερις αιώνες αργότερα, το 1732.47 Η μεγαλύτερη, όμως, απόδειξη της έμφυλης 
διάστασης του ζητήματος είναι ότι η Giliani είναι μια σχετικά άγνωστη φυσιογνωμία 
στην ιστορία της ιατρικής και η καινοτόμος ευρεσιτεχνία της στον τομέα της ανατο-
μίας δεν καταγράφηκε πότε στα ιστορικά βιβλία, αφήνοντας τόσο την ίδια όσο και 
τα επιτεύγματά της στην αφάνεια. 

44  http://clinanat.com/index.php/519-alessandra-giliani (12/12/2015)
45  Ό.π.
46  Oakes (2007) σ. 274
47  Bailey Ogilvie (1987) σ. 36-37
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Επίλογος

Κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας, στόχος υπήρξε η ανάδειξη των δυσκολιών 
που αντιμετώπισαν οι γυναίκες των κοινωνιών του ύστερου μεσαίωνα στην ενασχό-
λησή τους με τον τομέα της ιατρικής. Πράγματι, εξετάζοντας το κοινωνικό, πολιτικό, 
θρησκευτικό, αλλά και νομικό πλαίσιο της Ιταλίας και της Γαλλίας της περιόδου του 
13ου - 14ου αιώνα, είναι προφανή τα εμπόδια που στέκονταν ανάμεσα στις γυναίκες 
και στο ιατρικό επάγγελμα. Τόσο εξαιτίας της σχεδόν καθολικής περιθωριοποίησής 
τους από τα πανεπιστήμια, όσο και της αρνητικής και υποτιμητικής αντίληψης περί 
του γυναικείου νου, οι γυναίκες δεν είχαν την δυνατότητα να αναδειχθούν σαν γιατροί, 
σε έναν τομέα που απαιτούσε μόρφωση και διάνοια -το πρώτο αρνιόταν το κοινωνικό 
πλαίσιο να προσφέρει σε αυτές και το δεύτερο απέρριπτε ότι οι ίδιες μπορούσαν να 
το κατέχουν-.  

Η εκπόνηση της εργασίας αυτής, όμως, φέρνει στο φως ένα ακόμη στοιχείο, και 
αυτό είναι η έντονη δραστηριοποίηση των γυναικών στο τομέα της ιατρικής στους 
αιώνες του Ύστερου Μεσαίωνα, περίοδο που η συμβολή τους θεωρείτο, οχι απλά 
μικρή, αλλά ανύπαρκτη από τους ιστορικούς. Στην πραγματικότητα όμως, οι γυναίκες 
υπήρξαν δραστήριες στην ιατρική επιστήμη, σε ποσοστά δυσανάλογου μεγέθους σε 
συνάρτηση με τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που αντιμετώπιζαν, για χιλιάδες 
χρόνια. Η συμβολή τους, όπως έχει συμβεί και σε πολλούς άλλους επιστημονικούς 
τομείς, επισκιάστηκε από τους άνδρες συναδέλφους τους ή συχνά παρέμεινε στην 
πλήρη αφάνεια. Η παραγκώνιση των γυναικών στην ιατρική έγινε ανεξαιρέτως του 
επίπεδου εμπλοκής τους στον τομέα αυτό. Οι μορφωμένες γυναίκες των ανώτερων 
κοινωνικών τάξεων που συχνά είχαν και ακαδημαϊκή καριέρα, καταγράφηκαν ιστορικά 
ως υποστηρίκτριες ή λάτρεις της ιατρικής, αλλά όχι γιατροί οι ίδιες, ενώ οι «αμόρφω-
τες» γυναίκες των κατωτέρων κοινωνικών τάξεων, που ασκούσαν ιατρική με βάση 
την εμπειρική γνώση γενεών, καήκαν στην πυρά ως μάγισσες. Εξού και διατηρείται 
μέχρι και σήμερα η κοινή αντίληψη ότι οι γυναίκες απουσίαζαν από την επιστήμη της 
ιατρικής, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονταν πάντα εκεί, από τις απαρχές της 
ανθρώπινης ιστορίας, περιθάλποντας, ανακαλύπτοντας και θεραπεύοντας.     
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Abstract: This essay makes an attempt to seek possible connections between apparel and architecture,  as 
examined through the notion of fashion within the context of the modern metropolis. Set in the complex envi-
ronment - in terms of cultural and socio-economic transformations- of the 19th century metropolis· as direct 
result of industrialisation, political circumstance -french revolution in mind- and urbanisation· modernity  is 
contextually enriched to the point where its experience is elevated, to coincide with the experience of everyday 
life in the urban setting. Modernity is perceived as the condition, while the metropolis as the situation in which 
people (re)present themselves and interact with each other, whilst creating a microcosmos of their habitat 
through their apparel and by extension through their buildings. The new expressive subject, resulting from 
the newly instated condition of the public personality in the metropolis of the 19th century, is infusing its novel 
modern attributes from its body, to its clothing, to its built surroundings. The conceptual schema of notions/
words - modernity, metropolis, subject, apparel, habitat- that is layed forward by the narrative is transformed 
into a tool of developing and controling the reasoning behind the promotion of a subjects identity through ap-
parel and architecture.

From presentation to representation: 
dressing modernity
Niki Kogkelli
School of Architecture, Technical University of Crete
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Από την παράσταση στην αναπαράσταση1: 
ντύνοντας τη νεωτερικότητα

Νίκη Κογκέλλη
Σχολή Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνείο Κρήτης

1 Σένετ, Ρίτσαρντ (Sennett, Richard) (1999) : 64
“(…) Καθώς ο δημόσιος χώρος συσκοτίστηκε ακόμα περισσότερο, οι βάσεις για την κοινωνική κατανόηση της ανθρώπινης 
εκφραστικότητας μετατοπίστηκαν από την παράσταση στην αναπαράσταση.” - αναφερόμενος στη μετάβαση από την 
πόλη ως θέατρο του ancient regime (18ος αι) στην πόλη της παθητικής παρατήρησης και του πολίτη θεατή του (19ου αι.) 
όπου χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αλλά και της δράσης στη δημόσια ζωή εξεικονίζονται στην εμφάνισή του. 

Περίληψη: Το παρόν άρθρο, επιχειρεί να αναζητήσει τους πιθανούς συσχετισμούς ανάμεσα στο 
ρούχο και την αρχιτεκτονική, υπό την προβληματική της μόδας στη νεωτερική μητρόπολη. Στις 
σύνθετες συνθήκες που επικρατούν το 19ο αιώνα, με την εκβιομηχάνιση, τις πολιτικές εξελίξεις  
-απόρροια της αστικής επανάστασης- και την αστικοποίηση, η νεωτερικότητα αποκτά ένα εξαιρετικά 
σύνθετο πλαίσιο νοηματοδότησης που βρίσκει αναφορές σε πολλαπλά πεδία που έχουν να κάνουν 
με την καθημερινότητα της ζωής στην πόλη. Η νεωτερικότητα γίνεται αντιληπτή ως η συνθήκη ενώ 
η μητρόπολη ως κατάσταση· μέσα στις οποίες εκφέρονται και αλληλεπιδρούν τα άτομα, κτίζοντας 
ταυτόχρονα τον μικρόκοσμο της κατοίκησής τους στην ένδυση και κατ΄ επέκταση στο κτίριο. 
Η εκφραστικότητα του υποκειμένου, και η στοιχειοθέτηση της δημόσιας προσωπικότητας στην 
μητρόπολη του 19ου αι. διαχέεται από το σώμα στο ρούχο και το κτίριο διαμορφώνοντας ένα δυναμικό 
σύνολο. Το σχήμα λέξεων/εννοιών -νεωτερικότητα, μητρόπολη, υποκείμενο, ένδυμα, κατοικία- που 
κατασκευάζεται από την αφήγηση γίνεται το εργαλείο ανάπτυξης και ελέγχου της συλλογιστικής για 
την προβολή της ταυτότητας μέσω του ενδύματος και της αρχιτεκτονικής. 
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Νεωτερικότητα και η ζωή στη Μητρόπολη του 19ου αι.

Η νεωτερικότητα, ως όρος, εμφανίζεται ήδη από το Μεσαίωνα και αναφέρεται σε αυτό 
που είναι παρόν και συμβαίνει τώρα, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη νωρίτερα ή στο 
παρελθόν. Αργότερα, τον 17ο αιώνα, ο όρος νεωτερικό αναφέρεται στο καινούργιο 
σε αντίθεση με το παλιό, ενώ ο όρος νεωτερικότητα χρησιμοποιείται για να εκφράσει 
μια παρούσα περίοδο που διακρίνεται σαφώς από άλλες προγενέστερες. Στην πιο 
πρόσφατη ιστορία και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ο όρος νοηματοδοτήθηκε 
εκ νέου ως προς τη σχέση του με κάτι στιγμιαίο και παροδικό, και σε αντίθεση πλέον, 
όχι με ένα σαφώς ορισμένο παρελθόν, αλλά με μια απροσδιόριστη αιωνιότητα.1 Ο 
όρος παρουσιάζεται εμπλουτισμένος νοηματικά καθώς ταυτόχρονα ενσαρκώνει το 
τωρινό, το καινούργιο και το παροδικό. Οι τρεις αυτοί όροι αναδεικνύουν την ιδιότυπη 
σχέση της νεωτερικότητας με το παρόν. Η νεωτερικότητα νοηματοδοτεί με τέτοιο 
τρόπο το παρόν όπου την ίδια ώρα που το διαχωρίζει σαφώς από το παρελθόν, δείχνει 
ταυτόχρονα το δρόμο προς το μέλλον. Στις σύνθετες συνθήκες που επικρατούν το 
19ο αιώνα, με την εκβιομηχάνιση, τις πολιτικές εξελίξεις  -απόρροια της αστικής 
επανάστασης- και την αστικοποίηση, η νεωτερικότητα αποκτά ένα εξαιρετικά σύνθετο 
πλαίσιο νοηματοδότησης που βρίσκει αναφορές σε πολλαπλά πεδία που έχουν να 
κάνουν με την καθημερινότητα της ζωής στην πόλη. 

Η Hilde Heynen σε μια προσπάθεια να διακρίνει τα διάφορα πεδία νοηματοδότησης 
του όρου κάνει τη διάκριση ανάμεσα στους όρους εκμοντερνισμός, νεωτερικότητα και 
μοντερνισμός. 2 Ο εκμοντερνισμός (modernization) αναφέρεται στη μεταμόρφωση 
της βιομηχανικής κοινωνίας, με την έκρηξη των πόλεων και τη διαμόρφωση του νέου 
χαρακτήρα της τεχνολογίας, την εξάπλωση των μαζικών μέσων επικοινωνίας και 
τον εκδημοκρατισμό που διαδραματίζονται κατά την εξάπλωση της καπιταλιστικής 
παγκόσμιας αγοράς. Η νεωτερικότητα (modernity) αναφέρεται στα τυπικά χαρα-
κτηριστικά της εποχής και το πως αυτά βιώνονται από το άτομο· τα χαρακτηριστικά 
αυτά συνδέονται με τη διάθεση για συνεχή πρόοδο και επιτάχυνση της ιστορίας, με 
μια σκόπευση προς το μέλλον. Τέλος, ο μοντερνισμός (modernism) αναφέρεται 
στο σύνολο των απόψεων (θεωρητικών και καλλιτεχνικών ιδεών) που ερμηνεύουν τη 
νεωτερικότητα· παρέχοντας τα μέσα κατανόησης και ερμηνείας των νέων συνθη-
κών με στόχο την παραγωγή νέων όρων ζωής. Το πεδίο στο οποίο εκδηλώνονται τα 
χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, είναι η πόλη, και 
συγκεκριμένα, η βιομηχανική Μητρόπολη. 

Η βιομηχανική Μητρόπολη, ως η νεωτερική πόλη, αποτελεί το πεδίο οργάνωσης του 
νέου κόσμου. Ο Georg Simmel αναλύει την προβληματική της Μητρόπολης από τη 
σκοπιά των εξωτερικών συνθηκών ζωής στην πόλη και του τρόπου με τον οποίο αυτές 
σχετίζονται με εσωτερικές ατομικές ευαισθησίες. 

1  Heynen Hilde (1999): 9-11
2   ό.π., σελ. 11

56

gavagai / γκαβαγκάι | papers



«Τα βαθύτερα προβλήματα του σύγχρονου βίου πηγάζουν από την αξίωση του ατόμου 
να διαφυλάξει την αυτονομία και την ιδιαιτερότητα της ύπαρξής του ενάντια στις 
υπερδυνάμεις της κοινωνίας, της ιστορικής κληρονομιάς, της εξωτερικής κουλτούρας 
και τεχνικής του βίου.»3

Το υποκείμενο πασχίζει να θωρακίσει τον εαυτό του ώστε να μην ισοπεδωθεί  και να 
μην αναλωθεί από το νέο κοινωνικό-τεχνικό μηχανισμό της μητρόπολης: «[...] κανείς 
δεν αισθάνεται πιο μόνος και εγκαταλειμμένος παρά ακριβώς μέσα στο πλήθος της 
μεγαλούπολης [...]».4 Η μεγαλούπολη επικρατεί των μεμονωμένων προσωπικοτήτων· 
αυτό φαίνεται ως το τίμημα της ανεξαρτησίας που απολαμβάνει το άτομο εντός της. Το 
άτομο στην πόλη καλείται να ανταποκρίνεται σε μια δημόσια κατάσταση ατομικότητας, 
διαφυλάττοντας τα πάθη για την ιδιωτική του υπόσταση. Η ιδιωτική και δημόσια σφαίρα 
διαχωρίζονται πλήρως δημιουργώντας δύο διακριτά πεδία· ταυτόχρονα όμως, το ένα 
τροφοδοτεί το άλλο και τα δύο μαζί διαμορφώνουν τη μοντέρνα εμπειρία στην πόλη.  

Οι αλλαγές που επήλθαν στις παραγωγικές σχέσεις, στους πολιτικούς συσχετισμούς, 
αλλά και στην ίδια τη δομή της οικογένειας κατά το 19ο αιώνα, επέφεραν ριζικές 
αλλαγές στον τρόπο που τα υποκείμενα βίωναν το δημόσιο χώρο. Αναδύθηκε ένας 
πρωτοφανής ατομισμός στην εμπειρία της δημόσιας ζωής, των νέων συσχετισμών, 
που ανήγαγε την ατομική προσωπικότητα σε κοινωνική κατηγορία· κάτι που με τη 
σειρά του θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην αναζήτηση της ταυτότητας του μοντέρνου 
δημόσιου ανθρώπου.5  

«[…] Εάν ένα σπουδαίο θέμα της εποχής είναι η παραγωγή ομοιόμορφων, μηχανοποίητων 
προϊόντων, το άλλο είναι η αύξουσα σημασία που οι Λονδρέζοι του Carlyle και οι 
Παριζιάνοι του Balzac απέδιδαν σε αυτές τις εξωτερικές εμφανίσεις ως σημεία του 
χαρακτήρα, ιδιωτικών συναισθημάτων και ατομικότητας.»6

Η νεωτερικότητα αποτέλεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλωνόταν η ενσώματη 
εμπειρία στην πόλη. Η επιρροή της δημόσιας προσωπικότητας στο δημόσιο χώρο 
μπορεί να ειδωθεί και από την πλευρά της ενδυμασίας, ως σωματικής εξεικόνισης, 
καθώς αποτελεί δείκτη αφομοίωσης των νέων συσχετισμών στη δημόσια ζωή. Όπως 
αναφέρει ο Richard Sennett, μια από τις επιπτώσεις του καπιταλισμού στη δημόσια 
ζωή ήταν να μυστικοποιεί τα δημόσια φαινόμενα· εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα 
μπορούσε να είχε συμβεί αν οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι τα 
αντικείμενα ήταν δυνατό να επενδύονται με ιδιότητες του ανθρώπινου χαρακτήρα. 
Έναν αιώνα νωρίτερα, ένα φόρεμα, δεν μαρτυρούσε τι αισθάνεται κανείς, αλλά 
ήταν περισσότερο ένας περίτεχνος δείκτης της κοινωνικής του θέσης. Στα τέλη του 

3  Simmel, Georg. (1903/2010), σελ. 287
4   ‘Ο.π., σελ. 297
5  Σένετ, Ρίτσαρντ (Sennett, Richard) (1999): σελ. 166
6  ό.π. Σένετ, σελ 191
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19ου αιώνα, η απόκτηση του κατάλληλου ενδύματος, ακόμη και ως προϊόν μαζικής 
παραγωγής, θα μπορούσε να κάνει κάποιον να αισθάνεται εκλεπτυσμένος εφ’όσον τον 
«εκφράζει». Παράλληλα και σύμφωνα με το πνεύμα του εκμοντερνισμού, ο δημόσιος 
άνθρωπος καλείται να επενδύσει τη νεωτερική του εμπειρία με τα κατάλληλα σημαίνοντα 
χαρακτηριστικά. Ο Ulrich Lehmann αναφέρει χαρακτηριτικά: «προκειμένου κάποιος 
να ντυθεί μοντέρνα, όπου αυτό σημαίνει σε αρμονία με ό,τι σύγχρονο, θα πρέπει να 
αποκτήσει μοντέρνους τρόπους, να ασπαστεί το παρόν, να υπόκειται ο ίδιος του ο 
εαυτός σε μία αίσθηση μοντερνικότητας.»7 Τα χαρακτηριστικά σημαίνοντα υφαίνουν 
ένα εκφραστικό σύνολο που ξεκινά από την εκδήλωση του δημόσιου χαρακτήρα, 
περνά στο ρουχισμό και καταλήγει στο βιώσιμο χώρο.

7  Lehmann, Ulrich (2000): σελ. 26

Passage Choiseul, Paris, France, ca. 1910 
πηγή εικόνας: LL / Roger-Viollet / The Image Works - https://www.timeout.com/newyork/art/the-arcades-contempo-
rary-art-and-walter-benjamin
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Η ραμμένη και η κτισμένη όψη

«Το να φτιάξεις ένα φόρεμα, ή ένα δωμάτιο είναι 
σαν να φτιάχνεις έναν εαυτό» -Mallarmé

Η διαλεκτική ρουχισμού και δημόσιου βίου κορυφαίνεται τον 19ο αιώνα, όταν τα 
ρούχα από σηματοδότες του κοινωνικού διαχωρισμού, μετατρέπονται σταδιακά σε 
σημαίνοντα στοιχεία της δημόσιας προσωπικότητας στις Μεγαλουπόλεις της Ευρώπης· 
σε στοιχεία διαμόρφωσης μιας δημόσιας ταυτότητας.8 Η ένδυση αφορούσε συνολικά 
το ανθρώπινο υποκείμενο, όλο του το σώμα, όλες τις σχέσεις του σώματος με την 
κοινωνία· κατά έναν τρόπο αποτελούσε το στοιχείο εκείνο που περιλάμβανε το σύνολο 
της ύπαρξης, όπως σχολιάζει ο Barthes.9 Ενώ κατά τον Christian Norberg Schulz, το 
ένδυμα αποτλεί την ελάχιστη κατοικία, καθώς έχει την ιδιότητα να περικλείει και να 
συλλέγει αυτό που είναι οικείο.10 Είναι ο ελάχιστος εκείνος χώρος όπου συγκεντρώνει 
αυτό που είναι απολύτως οικείο, αυτό που ανήκει αποκλειστικά στο υποκείμενο και το 
ορίζει ως μοναδιαία και διακριτή οντότητα· με άλλα λόγια το ατομικό σώμα. Αν τώρα 
θεωρηθεί το σώμα ως η υλική πραγμάτωση του εαυτού, τότε μέσω του ενδύματος 
δημιουργείται ένα μικροπεριβάλλον μέσα στο οποίο, επί της ουσίας, ο εαυτός υπάρχει. 
Το τυποποιημένο ανδρικό κουστούμι, ως άλλη μάσκα, επένδυε το υποκείμενο με τα 
κατάλληλα μοντέρνα χαρακτηριστικά, την ίδια ώρα που στοιχειοθετούσε το πρωταρχικό 
όριο ανάμεσα στο υποκείμενο και τον κόσμο. Το κοστούμι ως μια ραμμένη όψη για 
την ατομικότητα που διαχέεται από την ιδιωτική στη δημόσια δράση, και αντίστροφα. 

Η σχέση ιδιωτικής και δημόσιας δράσης και κατ’επέκταση ταυτοποίησης, δεν θα 
μπορούσε να μην μεταφερθεί στη συζήτηση για την κατοίκηση στη νεωτερική πόλη. 
Αφού ο μοντέρνος άνθρωπος επενδύθηκε με τη σωστή περιβολή, τώρα θα έπρεπε 
να επενδυθεί και με την κατάλληλη αρχιτεκτονική. «Το ερώτημα της κατοικίας 
είναι πρώτα ερώτημα ρουχισμού. Η νέα συνεκτική αρχιτεκτονική πρέπει να βρει το 
κατάλληλο ένδυμα που να ανταποκρίνεται στον άνθρωπο και την εποχή. Το να ντυθεί 
κανείς με τη σωστή αρχιτεκτονική σήμαινε τον εκμοντερνισμό του», παρατηρεί ο 
Mark Wigley.11 «Κατά την άποψή του [Gottfried Semper], οι ρίζες της αρχιτεκτονικής 
ανάγονται στην ύφανση, στο πέτασμα, που λειτουργεί ως αδιαφανής κεκοσμημένος 
χυτών επι της κατασκευαστικής δομής, «ντύνω ένα κορμί» και «ντύνω ένα κτίριο» 
γίνονται ισοδύναμες έννοιες. […] Η τελική επιφάνεια της αρχιτεκτονικής είναι μια 
«επιδερμίδα», μια επένδυση της αναγκαίας ύλης με διάκοσμο και με άλλα πρόσθετα 
στοιχεία. Δηλαδή, ο Semper κάνει μια καθοριστική διάκριση της τεκτονικής ή σωματικής 
μορφής και της καλλιτεχνικής μορφής των κτιρίων. Τεκτονική μορφή είναι η μηχανικώς 
ή στατικώς αναγκαία δομή. Η καλλιτεχνική μορφη εφαρμόζει ιδιότητες στην επιφάνεια 

8  Σένετ, Ρίτσαρντ (Sennett, Richard) (1999): σελ. 36
9  Barthes, Roland (2006): σελ. 96
10 βλ. Norberg-Schulz Christian (1980)
11 Wigley, Mark (1995): σελ. 103
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της τεκτονικής, καλύπτοντας με διάκοσμο το κτίριο και άρα προσθέτοντας επάνω του 
μια λεπτή στρώση συμβολικών, παραδοσιακών και ιστορικών σημασιών. Αυτή είναι 
η περίφημη γλώσσα των μορφών.12 «[…] Η επιτυχία της αρχιτεκτονικής δεν είναι τα 
υλικά και ο τρόπος κατασκευής, αλλά η ιδέα μιας μορφής που νοηματοδοτεί το σώμα 
της πραγματικότητάς της.»13

Ο Adolf Loos διευρύνει και εκείνος από την πλευρά του την έννοια της θωράκισης, 
από το πεδίο του ρουχισμού σε αυτό της αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική όψη 
γίνεται αντιληπτή ως μάσκα, που πάνω της αποκρυσταλλώνει μια γενική μορφή 
ζωής· που πηγάζει από την ανάγκη, την κουλτούρα, τις συνήθειες, το ρουχισμό 
και τη φυσιογνωμία του κάθε ανθρώπου.14 Στο σκεπτικό του Loos φανερώνεται η 
ουσιαστική διαφοροποίηση του εσωτερικού και του εξωτερικού της κατοικίας κατ’ 
αντιστοιχία προς τη διαφοροποίηση ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με τη 
συλλογιστική του, το εξωτερικό της κατοικίας αντανακλά στοιχεία του τυποποιημένου 
ανδρικού κουστουμιού, το ανδρικό σακάκι, την αντρική μάσκα· ενώ μέσω της ενιαίας 
πρόσοψης στοιχειοθετείται ο πλήρης ανδροπρεπής μοντέρνος εαυτός. Αντίθετα, 
το εσωτερικό αντανακλά τη σεξουαλικότητα, τη γένεση και τα στοιχεία εκείνα που 
κατακερματίζουν το υποκείμενο στον έξω κόσμο· είναι κατά συνέπεια θηλυπρεπές.15 
H Beatriz Colomina, σχολιάζοντας τον Loos, επισημαίνει πως αν το εξωτερικό της 

12  Τουρνικιώτης, Παναγιώτης (2008): σελ. 96
13  ό.π., σελ 97
14  Teo van Doesburg (1926): σελ. 113
15  Wilson, Elizabeth (1990): 29

Adolf Loos, Villa Moeller, Prague 1930 
πηγή εικόνας: http://www.modernista.cz/english/ma_loos.html
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κατοικίας πρέπει διακριτικά να καμουφλάρει το εσωτερικό, με τον ίδιο τρόπο που το 
αμήχανο άτομο βρίσκει καταφύγιο σε ένα κοστούμι ή σε ένα καλό σακάκι μέσα στην 
υπερπληθή μητρόπολη, τότε πρέπει να δαμαστεί ο διάκοσμος και όχι να αφαιρεθεί 
πλήρως. Η Margaret Olin συπληρώνει λέγοντας:  «H συγκαλυμμένη, συμβολική φύση 
της αυτό-έκφρασης στον μοντερνισμό είναι πιο εμφανής στην ανθρώπινη αυτό-έκφραση 
όπως προβάλλεται μέσω του ρουχισμού. Οι μοντέρνοι αρχιτέκτονες συμφωνούν ότι μία 
τέτοια έκφραση θα πρέπει να γίνεται απουσία διακόσμου. [...] Εν τούτοις, οι μοντέρνοι 
εξέφρασαν αυτή την έλλειψη διάκοσμου με το να καλυφθούν με σύμβολα, όπως το 
«σωστό καπέλο» που αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της κοινωνίας.»16 Ο Loos στην 
πραγματεία του Architektur, το 1910, υποστηρίζει ότι οι φετιχιστές του διάκοσμου του 
19ου αιώνα, που κάλυπταν τα κτίριά τους με εκλεκτικιστικά στιλ -σε μια προσπάθεια 
να βρουν ένα μοντέρνο στιλ- δεν έβλεπαν ότι ο ράφτης ή άλλοι χειροτέχνες είχαν 
σιωπηλά και ανώνυμα ήδη παράξει το στιλ του 20ου αιώνα.17 Η νέα αρχιτεκτονική όψη 
της λειτουργικότητας, προσφέρει κατά τον Loos και ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα, 
στη λογική της μάσκας· μπορεί να δράσει προστατεύοντας και θωρακίζοντας το 
άτομο από τους απειλητικούς ρυθμούς της μοντέρνας ζωής. Η Heynen αναφέρει 
χαρακτηριστικά:
«… Το πρόγραμμα του Loos βασίζεται στην ανάγκη για μια μάσκα. Οι μοντέρνοι 
άνθρωποι λειτουργούν σε μια πολύπλοκη κοινωνία την οποία διακρίνει ποικιλία κοινωνικών 
σχέσεων και αλληλενεργειών. Κατ’ αυτό τον τρόπο υποχρεώνονται να καταφύγουν 
σε ένα κάλυμμα που τους επιτρέπει να διαχωρίσουν την προσωπικότητά τους από 
τις εξωτερικές μορφές που αυτή υιοθετεί. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί κανείς να 
απαντήσει σε όλες τις διαφορετικές απαιτήσεις [της δημόσιας ζωής] χωρίς να είναι 
συνεχώς υποχρεωμένος να αποκαλύπτει την προσωπικότητά του στην ολότητά της. 
Αυτό το “κάλυμμα”  για την προσωπικότητα αποτελείται σε πρώτη φάση από τα ρούχα 
που φοράει κανείς και σε δεύτερο επίπεδο από την αρχιτεκτονική της κατοικίας του.»18

Όπως το ρούχο αγκαλιάζει το σώμα, έτσι κάθε περίσταση έχει την ανάλογη ‘εφαρμογή’, 
συμπληρώνει η Colomina.19 Η συμπλήρωση αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι οι επιφάνειες 
που συνθέτουν το αρχιτεκτονικό κέλυφος [συγκεκριμένα μιλώντας για τον Loos] έχουν 
εκ προθέσεως σχεδιαστεί ώστε να αγκαλιάζουν τον κάτοικο, κατά τρόπο όμοιο με 
εκείνο που ένα ένδυμα είναι ραμμένο πάνω σε ένα σώμα. Η «κτισμένη έκφραση» 
[built expression-buildings] γίνεται η συνέχεια της «ραμμένης έκφρασης» [sartorial 

16  Olin, Margaret (1986): σελ. 397
17  Loos, Adolf (1910/1985): 107
18  Heynen Hilde (1999): σελ. 9-10
“This is why it becomes necessary to draw up a program that makes it possible to react in an adequate fashion to this loss 
of self-evidence. Loos’s program is based on the need for a mask. Modern human beings function in a complex society with 
a variety of social settings and possibilities; they are therefore obliged to resort to a cover that permits them to separate their 
own personality from the outward forms that it adopts. Only in this way can one respond to all these disparate demands without 
continually being obliged to expose one’s whole personality. This “cover” for the personality consists in the first instance of the 
clothes one wears and in the second place of the architecture of one’s dwelling.”
19  Colomina, Beatriz (1996): σελ. 92
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expression20-clothing]. Το ένδυμα αποτελεί μια δεύτερη επιφάνεια/επιδερμίδα που 
ντύνει το σώμα, ενώ το κτίριο είναι το σύνολο επιφανειών, ή αλλιώς κυριολεκτικά, η 
κατοικήσιμη επιφάνεια που ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου και απελευθερώνει 
το μυαλό του.21 Δημόσιο και ιδιωτικό εναλλάσσονται τόσο στη σχέση ρούχου-
σώματος, όσο και στη σχέση σώματος-πόλης. Με άλλα λόγια, τόσο η ένδυση όσο και 
η αρχιτεκτονική συμβολίζουν διαφορετικά σύνορα στην προσωπική συνομιλία με τον 
κόσμο.22 Ο Carlyle στο μυθιστόρημά του «Sartore Resartus» (The tailor re-tailored) 
κάνει την εξής ενδιαφέρουσα διατύπωση:  
«‘Όπως ο Montesquieu έγραψε το Πνεύμα των Νόμων’ παρατηρεί ο καθηγητής 
μας, ‘έτσι θα μπορούσα και εγώ να γράψω το Πνεύμα των Ενδυμάτων [...] Γιατί ούτε 
στη ραπτική αλλά ούτε και στην νομοθεσία δεν προσχωρεί ο άνθρωπος κατά τύχη, 
αλλά το χέρι είναι πάντα οδηγούμενο από μυστήριες διεργασίες του μυαλού. Σε όλες 
του τις Μόδες, και τις απόπειρες ένδυσης, μια Αρχι-τεκτονική Ιδέα θα βρεθεί να 
παραμονεύει- το Σώμα του και το Ύφασμα είναι ο τόπος και τα υλικά, πάνω και από 
όπου η όμορφη κατασκευή του εαυτού του θα κτισθεί.»23

Η κατασκευή του εαυτού και η παρουσίαση του στο δημόσιο χώρο προκύπτει μέσα 
από μια διαδικασία που περιλαμβάνει δύο αντιθετικές μεταξύ τους ενέργειες: την 
τάση για διάκριση και την, ταυτόχρονη, προσπάθεια για μίμηση. Με αυτό τον τρόπο, 
το υποκείμενο προσπαθεί να εγγράψει τον εαυτό του μέσα σε μεγαλύτερα κοινωνικά 
σύνολα, ενώ ταυτόχρονα η ένδυσή του ανάγεται σε γλώσσα επικοινωνίας των ατομικών 
προθέσεων που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει.

Ο Le Corbusier με τη σειρά του, ταυτοποιούσε στις φόρμες των νεωτερικών ενδυμάτων 
την αρχιτεκτονική, θεωρώντας την ενδυμασία πρωταρχική και προσωπική μαρτυρία 
εκμοντερνισμού. «Δεν συνέβη κατά τύχη που το πρώτο πράγμα που μάθαμε για το 
μοντέρνο άνθρωπο, η πρώτη απόδειξη της ανόδου του από τον παρηκμασμένο χώρο 
των αισθήσεων στο χώρο του αισθητού, ήταν τα ρούχα του.»24 Η ραπτική διεισδύει 
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και η αρχιτεκτονική εκτελείται με όρους ραπτικής. 
Ο ρουχισμός, όπως σχολιάζει ο Wigley, έδειξε το δρόμο· υπήρξε ο σύνδεσμος 
ανάμεσα στον εκμοντερνισμό της βιομηχανικής κουλτούρας που είχε ήδη συμβεί 
και τον εκμοντερνισμό της αρχιτεκτονικής κουλτούρας που επρόκειτο να συμβεί.25 
Επεκτείνοντας τη συγκεκριμένη αναλογία και στο βιομηχανικό σχεδιασμό, ο Le Corbusier 
αντιλαμβάνεται το σύγχρονο αντικείμενο με κανόνες ένδυσης· τα αντικείμενα –όπως 
και τα ρούχα– κατανοούνται ως πρόσθετα βοηθητικά όργανα τα οποία συμπληρώνουν 

20  Lehman, Ulrich (2000): σελ. 8
21  Wigley, Mark (1995): σελ. 116
ο Wigley εδώ αναφέρεται στην ‘κατοικήσιμη επιφάνεια’ [‘habitable surface’] όρο που χρησιμοποιεί ο Le Corbusier στο 
La Ville Radieuse (1935/1967): σελ. 107-108
22  βλ. Quinn, Bradley (2003)
23  Carlyle, Thomas (1897): σελ. 30
24  Wigley, Mark (1995): σελ. 16
25  ό.π., σελ. 17
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την καθορισμένη δομή του σώματος. Το βαρέλι του Διομήδη, αποτελεί για τον Le 
Corbusier, το παράδειγμα για την «αρχέγονη μονάδα κατοίκησης»,26 και όπως 
συμπληρώνει ο WIgley: «Είναι ένα μοντέλο εξαγνισμού και η θεμελιακή ταυτότητα 
ανάμεσα σε ρουχισμό και αρχιτεκτονική.»27

Μόδα και νεωτερικότητα

Μόδα28, είναι η μίμηση ενός δεδομένου παραδείγματος που ικανοποιεί την ανάγκη για 
κοινωνική προσαρμοστικότητα, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί -στον ίδιο βαθμό- την ανάγκη 
διαφοροποίησης, την τάση στην ανομοιομορφία, την ανάγκη για αλλαγή και αντίθεση. 
Παρατηρώντας ιστορικά το φαινόμενο, γίνεται εμφανές πως αυτό επιτυγχάνεται 
αφενός μέσω της συνεχούς αλλαγής του περιεχομένου· που καθιστά τη μόδα του 
σήμερα μοναδική σε σχέση με αυτή του χθες και του αύριο. Αφετέρου, επειδή η μόδα 
διαφοροποιείται ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις -η μόδα των υψηλότερων τάξεων 
δεν είναι ποτέ ίδια με των κατώτερων· για την ακρίβεια οι πρώτοι εγκαταλείπουν τις 
μόδες τους όταν φτάνουν να τις υιοθετούν οι δεύτεροι. Οπότε, η Μόδα αναπαριστά 
επί της ουσίας έναν, από τους πολλούς τρόπους ζωής· με τη βοήθεια του οποίου 
προσπαθούμε να συνδυάσουμε, σε ενότητες δράσεων, την τάση προς την κοινωνική 
εξίσωση με την ταυτόχρονη επιθυμία για ατομική διαφοροποίηση και αλλαγή.29 Στη 
μοναδική ιδιότητα της μόδας να αποκρυσταλλώνει τη συνεχή εξέλιξη σε μία σύντομη 
χρονική στιγμή, αναζήτησε άλλωστε και ο Baudelaire, τη διαχρονικότητα, την αίγλη 
του παλιού· την αίγλη που την ίδια στιγμή συνυπάρχει με το καινούργιο κοιτώντας προς 
το μέλλον.30 Η μόδα, με τις ιδιότητες που προαναφέρθηκαν, καταλήγει να γίνει το 
εργαλείο, και δυνάμει να ανοίξει το δρόμο προς την εξάπλωση της νεωτερικότητας 
στις καπιταλιστικές μητροπόλεις των αρχών του 20ου αιώνα. Για τον Le Corbusier, 
η Αρχιτεκτονική συναντά αναπόφευκτα τη μόδα, καθώς ο αρχιτέκτονας μοιάζει με 
το ράφτη που στέκεται μπροστά στον άνθρωπο, και με το μέτρο ανά χείρας, παίρνει 
τα μέτρα για να του ράψει τη δική του χωρική φορεσιά..31 

Στην περίπτωση του Walter Gropius τώρα, o Herbert Bayer παρατηρεί: «Ο Gropius 
φορούσε μαύρα παντελόνια, λευκό πουκάμισο, λεπτή μαύρη γραβάτα και κοντό σε 
φυσικά χρώματα σακάκι. Ο τρόπος που ντυνόταν ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις 
ατομικιστικές εμφανίσεις που συναντούσε κανείς στο Bauhaus. Η περιβολή του ήταν 

26   Le Corbusier (1987): 135
27  ό.π.,Wigley, Mark, σελ. 18
28  Γαλλ. mode (mo-d΄), s.f. //1 Manner, Fantasy... 2  Temporary usage that depends on taste or caprice... 4 Modes in the 
plural denote fit or adjustments, fineries in Fashion; but in this sense, it does not mean to speak of anything but which pertains 
to women’s clothing... 
modernité (mo-dèr-ni-té), sf. Neologism. Quality of what is modern. On one side, the most extreme modernity; on the other 
the austere love of antiquity.
βλ. Τh. Gautie (1867), Littré, Émile (1869)
29  Georg Simmel (1904): σελ.130-155
30  βλ. Baudelaire, Charles (2001)
31  βλ. Le Corbusier (1987)
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ένας τρόπος να καταθέσει την γνώμη του, ότι ο νέος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να 
αντιτίθεται στην κοινωνία, με το να ντύνεται με ρούχα που θα τον διαφοροποιήσουν 
από τον κόσμο στον οποίο ζεί.»32 Ο μοντέρνος αρχιτέκτονας, όπως και ο κάτοικος 
της μοντέρνας πόλης και το μοντέρνο κτίριο, δεν έχουν πρόθεση να ξεχωρίσουν. Η 
εμφάνιση του αρχιτέκτονα θα πρέπει να συμμετέχει στην οικονομία της μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής.33 

Η επιτυχία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής αποτελεί λοιπόν, κατ’ αναλογία, ζήτημα της 
σωστής επιλογής ρούχων. Ο Gropius υποστήριζε ότι η αρχιτεκτονική είναι κατά κύριο 
λόγο εμπειρία οπτική. Σκεπτόμενος το ανθρώπινο μάτι ως κάμερα, η αρχιτεκτονική 
δεν είναι τόσο θέμα υλικού ή κατασκευαστικής πραγματικότητας όσο η εντύπωση που 
συγκεκριμένες επιφάνειες αφήνουν στον παρατηρητή. Σε αυτό το πνεύμα δημιουργεί 
μια προσωπική βιβλιοθήκη «συμβουλών μόδας», ως βασική σχεδιαστική γλώσσα, 
παροτρύνοντας τον εκάστοτε δημιουργό να τα χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν, 
παράγοντας ένα ηθελημένο ψυχολογικό ερέθισμα. Δεν απορρίπτει τη μοναδικότητα 
στην έκφραση παρά μόνον όσο αυτή είναι συνειδητά συνυφασμένη με τους κανόνες 
του μοντέρνου και τις επιταγές της εποχής. «Επαρκής παραμένει η δυνατότητα για 
ατομική ή και εθνική έκφραση, ακριβώς όπως συμβαίνει με τα ρούχα μας, και όμως 
φέρουν όλα την σφραγίδα της εποχής μας.»34  Μέσα στη συνολικότητα και την 
τυποποίηση μπορεί κανείς ακόμα να βρει τον εαυτό του(;). «Η ενότητα εντοπίζεται 
στο βασικό «κόψιμο» αλλά η μοναδικότητα αναδύεται με την ποικιλία των patterns και 
των αξεσουάρ.»35 Η τυποποιημένη αρχιτεκτονική, αυτή που αντιστέκεται στη μόδα, 

32  Bayer, Herbert (1993): σελ. 141
33  Wigley, Mark (1995): σελ. 100
34  Gropius, Walter (1926), σελ.148
35  Gropius, Walter (1924): σελ.134

Walter Gropius, 1928
μπροστά στο σχέδιό του για το Chicago Tri-
bune Tower του 1922
πηγή εικόνας: http://www.greekarchitects.gr/en/architectur-
al-review/bauhaus-1919-33-id104
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είναι στην ουσία μια βασική γκαρνταρόμπα, όπου τα διάφορα κομμάτια μπορούν να 
φορεθούν μεταξύ τους σε διαφορετικούς συνδιασμούς. «Η αρχιτεκτονική του mix-
and-match.»36 Τα διάφορα κομμάτια της αρχιτεκτονικής βιβλιοθήκης-γκαρνταρόμπας 
συντίθενται μεταξύ τους ανάλογα με το επιθυμητό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα, όπως 
κανείς θα συνδύαζε ένα παντελόνι, με το κατάλληλο πουκάμισο, τη σωστή γραβάτα, 
το ανάλογο καπέλο κλπ.

Το οξύμωρο είναι ότι, ενώ οι δημιουργοί της εποχής αντιμάχονταν τη μόδα και την 
εφήμερη, στιγμιαία, παροδική φύση της, στο τέλος κατέληγαν να ταυτιστούν με 
αυτή. Ο Gropius υποστήριξε στο The New Architecture of the Bauhaus, ότι η νέα 
αρχιτεκτονική της εποχής δεν ήταν πάρα το λογικό παράγωγο της διάνοιας, των 
κοινωνικών και τεχνολογικών συνθηκών της εποχής. Δεδομένων των εμποδίων που 
συνάντησε από τη γέννησή της, η μοντέρνα αρχιτεκτονική στη χειρότερη περίπτωση 
να έγινε μοδάτη.37 Ή όπως παρατηρεί ο Baudrillard, σε άρθρο του το 1982: «Η 
νεωτερικότητα προκαλεί σε όλα τα επίπεδα μια αισθητική της ρήξης, της ατομικής 
δημιουργικότητας και καινοτομίας που χαρακτηρίζεται από το κοινωνιολογικό φαινόμενο 
της avant-garde […] και από την αυξανόμενη κατάρριψη των παραδοσιακών μορφών 
[…]. Η νεωτερικότητα ριζοσπαστικοποιείται σε στιγμιαία αλλαγή, σε συνεχόμενο ταξίδι 
αλλάζοντας έτσι το νόημά της. Χάνει σταδιακά κάθε ουσιαστική αξία, κάθε ηθική και 
φιλοσοφική ιδεολογία προόδου που διατηρούσε στις απαρχές, και μετατρέπεται σε μια 
αισθητική της αλλαγής για την αλλαγή […]. Στο τέλος, η νεωτερικότητα απλά και καθαρά 
συμπίπτει με τη μόδα, κάτι που παράλληλα σημαίνει το τέλος της νεωτερικότητας.»38

36  Gropius, Walter (1968): σελ. 14
37  Gropius, Walter (1935): σελ. 23
38  Jean Baudrillard (1982), σελ.  29 [αναφέρεται και η Heyden στο: Heynen Hilde (1999) σελ. 9-10]

MuscheBauhaus, ‘το κέλυφος Bauhaus’, Αρχείο, Βερολίνο 1928 ● The Bauhais Masters, 1926
πηγές εικόνων: http://chpaquettephotos.blogspot.com/2009_09_01_archive.html ● http://www.yatzer.com/1831_bauhaus_-_a_conceptual_model
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Αντί επιλόγου 

Αν ανάγουμε την παραπάνω ανάλυση στη σύγχρονη τελεστική συνθήκη των πόλεων 
-που σε μεγάλο βαθμό έχει κληρονομηθεί από τις σχέσεις και τους συσχετισμούς 
που αναπτύχθηκαν στις καπιταλιστικές Μητροπόλεις του 19ου αιώνα- ίσως θα ήταν 
χρήσιμο τα ραμμένα αλλά και τα αρχιτεκτονικά κελύφη να επανερμηνευθούν. Όχι ως 
εξεικονιστικά ή αναπαραστατικά μοντέλα μιας τυποποιημένης ταυτότητας, αλλά ως 
ζωτικές (κατοικήσιμες) προεκτάσεις του ανθρώπινου σώματος και των αλληλενεργειών 
που αυτό επιτελεί. Έχοντας πλέον γνώση ότι το σύνολο των επιφανειών -που αποτελούν 
το ένδυμα ή το οίκημα- δημιουργεί σύνθετα περιβάλλοντα δράσεων ανάμεσα στο 
προσωπικό, το ιδιωτικό και το κοινωνικό· φαίνεται πως το ρούχο και το κτίριο αποτελούν 
συνέχεια της ανθρώπινης δράσης ως καθρέπτες της ατομικότητας. Παράλληλα, η 
κάθε ατομικότητα παρατηρεί, ερμηνεύει, νοηματοδοτεί και εκφράζεται αγκαλιάζοντας 
έτσι τη δημόσια προσωπικότητα, η οποία συγκροτεί το συλλογικό υποκείμενο. Το υλικό 
και το άυλο, το ψυχικό και το σωματικό, το ανθρώπινο και το τεχνητό, το ατομικό και 
το συλλογικό, ως δίπολα ερμηνευτικών σχέσεων, προσφέρουν έδαφος για σκέψη και 
προβληματισμό επί των σχεδιαστικών πρακτικών. Αν η κουλτούρα της μόδας έγινε 
αρωγός εξάπλωσης της νεωτερικότητας -ακόμη και αν τελικά τη σκότωσε-, μήπως 
θα μπορέσει να αποτελέσει χρήσιμο δημιουργικό εργαλείο; Ίσως όχι πια ως μόδα 
αλλά ως transcendent fashion, που θα λειτουργήσει ως υπερβατική συνθήκη, ώστε 
να στραφεί η αρχιτεκτονική στην αναζήτηση της θεμελιακής της ταυτότητας. 

Το 1965 οι Reyner Banham και François Dallegret δημοσίευσαν το “A Home is not a 
House”.39 Στο άρθρο αυτό, ο Banham αφού καταφέρεται ενάντια στις αμερικάνικες 
κατοικίες της εποχής, προτείνει ένα νέο είδος κατοίκησης την «περιβαλλοντική 
φούσκα», ως μοντέλο αποκατάστασης της αίσθησης του home που δεν μπορεί 
αλλιώς να βιώσει κανείς στη σύγχρονη κατοικία. Η διαφανής αυτή φούσκα είναι άρτια 
τεχνολογικά εξοπλισμένη και μπορεί να μεταφέρεται και να εναποτίθεται παντού, 
πετυχαίνοντας έτσι όχι μόνο λειτουργική αυτονομία αλλά και χωροταξική· ο κάτοικος 
είναι πια ελεύθερος να πάρει τη φούσκα του και να κατοικήσει όπου εκείνος επιθυμεί, 
εκτός των συνόρων της πόλης. Και αφού με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται -κατά 
τους εμπνευστές- η αναβίωση της αίσθησης του home, ο κάτοικος μπορεί πλέον να 
είναι γυμνός αφού το ένδυμα του είναι το σπίτι του. Μήπως αυτό που χρειάζεται είναι 
να ανατρέξουμε ξανά πίσω στο Διομήδη και το βαρέλι, σύμφωνα με το Le Corbusier, 
αναζητώντας την καταγωγική μας σχέση με την κατοίκηση;

39  βλ. Banham, R., Dallegret F. (1965)
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A Home is not a House. R. Banham/ F. Dallegret, 1965 
πηγή εικόνας: http://socks-studio.com/2011/10/31/francois-dallegret-
and-reyner-banham-a-home-is-not-a-house-1965/

The Barrel of Diogenes. Illustration from Gottfried Semper, 
Der Stil in der technischen und tektonischen Künsten oder prak-
tische Aesthetik, 1860-63
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Abstract: This assignment constitutes an attempt to critically analyse the article “Empiricism, Semantics and 
Ontology” written by Rudolf Carnap. One of the assignment’s goals is to grasp and expound on the main po-
sitions and arguments of the writer and further analyse some of these points. Carnap commit to illuminate the 
issue of abstract entities’ existence as well as their relation to mathematics, physics and language in general. 
He claims that every attempt to answer questions of existence outside a well defined language frame is point-
less and results merely in uttering pseudo-propositions. This fundamental assertion, together with his position 
about the need of abolishing the influence of metaphysics on science and his notion about the analytical nature 
of mathematics, are the main points where the critique of the assignment is focused. Here, we underline the 
fact that many of Carnap’s theses could be marked as pseudo-propostitions since they make assertions about 
the truth value of language frames’ propositions employing criteria external to the latter. We claim that the con-
straints supported by the writer about the avoidance of metaphysical influences on science, are not necessarily 
neither liberating nor helpful for its  evolution. We discuss his position about the analyticity of mathematics 
through historical and logical relation with the views of Kant, Mill, Frege, Wittgenstein, Quine and we point out 
its flaw since it collides with Goedel’s Incompleteness Theorem. Finally, we point out that the much desirable 
free evolution of science is not much hindered by the  “metaphysical” notions of the philosophical community, 
but it is a great variety of social and economic factors that determine its turbulent trajectory.

Review of Rudolf Carnap’s “empiricism, semantics 
and ontology”
Gregory Bastas
School of Electrical and Computer Engineers, National Technical University of Athens
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Περίληψη: Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εγχείρημα κριτικής ανάλυσης του άρθρου “Εμπειρισμός, 
σημασιολογία και οντολογία” του Rudolf Carnap. Στόχος της εργασίας είναι να αλιεύσει και να 
αναπτύξει τις κεντρικές θέσεις και τα επιχειρήματα του συγγραφέα και στη συνέχεια να αναλύσει 
κριτικά κάποια από τα σημεία αυτά. Στο εν λόγω άρθρο, ο Carnap πραγματεύεται το ζήτημα της 
ύπαρξης αφηρημένων οντοτήτων καθώς και τη σχέση των μαθηματικών, της φυσικής και εν γένει 
της γλώσσας με αυτές. Υποστηρίζει ότι κάθε προσπάθεια απάντησης σε ερωτήματα ύπαρξης 
έξω από ένα καλώς ορισμένο γλωσσικό πλαίσιο είναι μάταιη και καταλήγει απλώς στην παραγωγή 
ψευδοπροτάσεων. Αυτός ο θεμελιώδης ισχυρισμός, μαζί με τη θέση του για την ανάγκη άρσης 
της επιρροής της μεταφυσικής στην επιστήμη και της αντίληψής του για την αναλυτική φύση των 
μαθηματικών, είναι τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζεται η παρούσα κριτική. Δίνεται έμφαση στην 
ανάδειξη του παράδοξου γεγονότος ότι πολλές από τις θέσεις του Carnap εύλογα θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως ψευδοπροτάσεις εφόσον αποφαίνονται για την αληθοτιμή προτάσεων γλωσσικών 
πλαισίων, χρησιμοποιώντας κριτήρια εξωτερικά αυτών. Ακόμα, υποστηρίζεται ότι οι περιορισμοί περί 
αποφυγής μεταφυσικών επιρροών δεν είναι απαραίτητα ούτε απελευθερωτικοί για την επιστήμη ούτε 
και προωθητικοί για την εξέλιξή της. Η θέση του συγγραφέα περί αναλυτικότητας των μαθηματικών 
εξετάζεται μέσα από την ιστορική και λογική της σχέση με τις απόψεις του Kant, του Mill, του Frege, 
του Wittgenstein και του Quine, και φανερώνεται η ελαττωματικότητα αυτής της θεώρησης, εφόσον 
προσκρούει στο Θεώρημα μη Πληρότητας του Godel. Σημειώνεται τέλος ότι η πολυπόθητη, από τον 
Carnap, ελεύθερη εξέλιξη της επιστήμης δεν προσκρούει συνήθως στις εκάστοτε “μεταφυσικές” 
αντιλήψεις της φιλοσοφικής κοινότητας, αλλά είναι μάλλον μια ποικιλία κοινωνικών και οικονομικών 
παραγόντων που καθορίζει την ταραχώδη πορεία της. 

Κριτική ανάλυση του άρθρου “εμπειρισμός, σημα-
σιολογία και οντολογία” του Rudolf Carnap

Γρηγόρης Μπάστας
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
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Εισαγωγή 

Το κείμενο δομείται σε πέντε ενότητες. Η πρώτη με τίτλο “Το πρόβλημα των αφη-
ρημένων ονοτήτων” έχει τη μορφή εισαγωγής. Στην ενότητα “Γλωσσικά Πλαίσια”, 
δεύτερη κατά σειρά, αναλύεται η διαδικασία κατασκευής γλωσσικών πλαισίων και η 
σχέση τους με αφηρημένες οντότητες. Στην τρίτη ενότητα “Τι σημαίνει η αποδοχή 
οντοτήτων ενός ορισμένου τύπου;”, γίνεται μια σύνοψη των απόψεων του συγγραφέα 
και μία πρώτη συσχέτιση τους με το ευρύτερο φιλοσοφικό σκηνικό. Στην τέταρτη 
ενότητα που ονομάζεται “Αφηρημένες οντότητες και σημασιολογία” ο συγγραφέας 
πραγματεύεται το ζήτημα του σημασιολογικού περιεχομένου προτάσεων που κάνουν 
αναφορά σε αφηρημένες οντότητες. Η πέμπτη, “Συμπέρασμα”, είναι, όπως φανερώ-
νεται από τον τίτλο, μία συμπερασματική ενότητα.

Ως προς τη δομή της εργασίας, οι κεντρικές θέσεις και τα επιχειρήματα του συγ-
γραφέα αναπτύσσονται με την ίδια σειρά που τα παρουσιάζει ο ίδιος ο Carnap, με 
την απαραίτητη βέβαια ελαστικότητα που απαιτείται για την επιθυμητή σαφήνεια. Η 
στρατηγική αυτή στηρίζεται στο σκεπτικό ότι με την σχετική ταύτιση της ροής εξέλιξης 
των επιχειρημάτων στην εργασία και στο άρθρο επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση 
των νοημάτων του πρωτότυπου λόγω συνάφειας σε επίπεδο μορφής.

Όσον αφορά το συγγραφέα του άρθρου, να αναφέρουμε ότι ανήκει στη φιλοσοφική 
παράδοση του λογικού εμπειρισμού, ρεύμα που αναδύθηκε τη δεκαετία του 1920 
στη γερμανόφωνη Ευρώπη μέσα από τα συλλογικά και ατομικά έργα φιλοσόφων που 
συμμετείχαν στην άτυπη ομάδα που ονομάστηκε Κύκλος της Βιέννης1. Ο Carnap, που 
υπήρξε μέλος αυτής της ομάδας, παραμένει πιστός στις αρχές του λογικού εμπειρι-
σμού ενόσω γράφει αυτό το άρθρο το 1950. Στα μέσα του εικοστού αιώνα, ασκήθηκε 
οξεία κριτική στο λογικό εμπειρισμό από διάφορους φιλοσόφους, ώστε, στα τέλη της 
δεκαετίας του 1960 θεωρούνταν πια “καθολικά ξεπερασμένος”2.

1. Πρώτη Ενότητα

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι που θέλει να πετύχει ο συγ-
γραφέας μέσα από το άρθρο του. Ο ίδιος λέει ότι πρόθεση του είναι να αποσαφηνίσει 
τη σχέση των μαθηματικών και της φυσικής με τις αφηρημένες οντότητες. Θέλει να 
ξεκαθαρίσει τη θέση του ως προς την αποδοχή μιας γλώσσας με αναφορά σε τέτοιες 
οντότητες και να προσδιορίσει το σημασιολογικό περιεχόμενο των προτάσεων της. 
Παραλείπει, βέβαια, να εξηγήσει τη σημασία του όρου «αφηρημένη οντότητα». 

1  Κάλφας (2008): σ. 11
2  Ό.π., σ. 19
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Παραδοσιακά στην οντολογία οι οντότητες διακρίνονται σε αφηρημένες και συγκεκρι-
μένες και έχει χυθεί πολύ μελάνι στην προσπάθεια να τραβηχτεί μία σαφής διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ των δύο. Ο Carnap φαίνεται να αποδέχεται αυτή τη διάκριση. Με 
βάση τα παραδείγματα και τις αναφορές του στη συνέχεια του κειμένου, μπορούμε 
να αναγνωρίσουμε στις αφηρημένες οντότητες κάποιες ουσιώδεις ιδιότητες. Είναι 
άφθαρτες, αιτιακώς αδρανείς, δεν καταλαμβάνουν κάποια θέση στο χώρο και στο 
χρόνο και δεν είναι άμεσα αντιληπτές από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Τα μαθηματικά 
αντικείμενα (αριθμοί, συναρτήσεις κ.λ.π.) ή οι ιδιότητες πραγμάτων, όπως χρώματα, 
αποτελούν παραδείγματα αφηρημένων οντοτήτων. Από την άλλη, οι συγκεκριμένες 
οντότητες αποτελούν το σύνολο των αντικειμένων του κόσμου της εμπειρίας μας. 
Για παράδειγμα, το ποτήρι που βλέπουμε πάνω σε ένα τραπέζι.

2. Δεύτερη Ενότητα
2.1. Κεντρικές Θέσεις

Το περιεχόμενο της δεύτερης ενότητας φέρει ιδιαίτερο βάρος καθώς εδώ εκτίθενται 
οι πιο κεντρικές θέσεις του κειμένου. Οι δύο σημαντικότερες παρουσιάζονται αμέσως 
πιο κάτω:

Θέση Ι.

Βασικός ισχυρισμός του κειμένου είναι πως πρέπει να γίνει μια ουσιώδης διάκριση 
μεταξύ των ερωτημάτων που αφορούν την ύπαρξη οντοτήτων. Τα ερωτήματα χω-
ρίζονται σε εσωτερικά, ερωτήματα που αφορούν την ύπαρξη οντοτήτων εντός ενός 
γλωσσικού πλαισίου και εξωτερικά, ερωτήματα που αφορούν την ίδια την ύπαρξη του 
συστήματος ενός τύπου οντοτήτων3.Ο Carnap επιχειρηματολογεί συστηματικά για να 
υποστηρίξει ότι τα εξωτερικά ερωτήματα είναι, όπως τα αποκαλεί, “ψευδό-ερωτήματα”.

Θέση ΙΙ.

Κεντρική θέση του συγγραφέα είναι ότι για να μιλήσει κανείς για την ύπαρξη νέων 
οντοτήτων, ή αλλιώς για να θέσει ερωτήματα ύπαρξης οντοτήτων και να απαντήσει 
σε αυτά, πρέπει να κατασκευάσει ένα νέο γλωσσικό πλαίσιο. Δηλαδή να εισάγει ένα 
σύνολο από νέες εκφράσεις και νέους γλωσσικούς κανόνες.

Διευκρινίζουμε ότι με σύγχρονη μαθηματική ορολογία αντί του όρου “γλωσσικό πλαίσιο” 
θα χρησιμοποιούσαμε τον όρο τυπικό παραγωγικό σύστημα4. Ένα τυπικό παραγωγικό 

3  Ο Carnap δεν διευκρινίζει στο άρθρο του τι ακριβώς είναι ένα σύστημα οντοτήτων, αλλά, με βάση τον τρόπο που 
χρησιμοποιεί τον όρο αυτό, υποθέτουμε ότι είναι το σύνολο των οντοτήτων ενός ορισμένου τύπου, μαζί με όλες τις 
μεταξύ τους σχέσεις.
4  Shapiro (2006): σ. 139
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σύστημα αποτελείται από: ένα πεπερασμένο πλήθος συμβόλων που χρησιμοποιούνται 
για την κατασκευή εκφράσεων, δηλαδή το αλφάβητο μίας γλώσσας L, τη γραμματική 
της γλώσσας L, ένα σύνολο από αξιώματα και ένα σύνολο κανόνων παραγωγής (π.χ. 
Modus Ponens). 

Ο όρος “νέες εκφράσεις” θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί στα αξιώματα και στα στοιχεία 
του αλφαβήτου του συστήματος, ενώ ο όρος “γλωσσικοί κανόνες” αντιστοιχεί στη 
γραμματική και στους κανόνες απαγωγής. Από εδώ και πέρα θα θεωρούμε ότι ο όρος 
“γλωσσικό πλαίσιο” είναι ταυτόσημος με τον όρο “τυπικό σύστημα”. 

Ο συγγραφέας, στη 2η ενότητα, για να επιχειρηματολογήσει πάνω στις δύο πιο κεντρι-
κές θέσεις, αλλά και για να διατυπώσει νέες, αξιοποιεί μία σειρά από παραδείγματα 
συστημάτων οντοτήτων. Συνήθως, στα παραδείγματα αυτά παρουσιάζει, σύντομα, 
τα βήματα με τα οποία κατασκευάζουμε το γλωσσικό πλαίσιο των νέων οντοτήτων 
και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της διάκρισης που αφορά τα ερωτήματα 
ύπαρξης, φανερώνοντας την ιδιαιτερότητα των εξωτερικών ερωτημάτων. 

2.2. Παράδειγμα Ι: ο Κόσμος των Πραγμάτων

Το πρώτο παράδειγμα συστήματος οντοτήτων που χρησιμοποιείται είναι ο “Κόσμος των 
πραγμάτων” δηλαδή το “χωρο-χρονικά διατεταγμένο σύστημα των παρατηρούμενων 
πραγμάτων και συμβάντων”. Αφότου δημιουργηθεί το αντίστοιχο γλωσσικό πλαίσιο, 
δηλαδή το τυπικό σύστημα που περιέχει τη γλώσσα των πραγμάτων, μπορούμε να 
κατασκευάσουμε νέες προτάσεις και να θέσουμε μία σειρά από ερωτήματα περί 
ύπαρξης οντοτήτων. Με βάση την Θέση Ι του Carnap αυτά τα ερωτήματα θα είναι 
είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.
 

2.2.1. Εσωτερικά Ερωτήματα

Τα εσωτερικά ερωτήματα είναι της μορφής: Υπάρχει το Χ μέσα στον κόσμο των 
πραγμάτων; (Όπου Χ είναι μεταβλητή). Το σύστημα των πραγμάτων αφορά σχέσεις 
μεταξύ συγκεκριμένων οντοτήτων (πράγματα). Έχει την ιδιαιτερότητα ότι τα εσωτερικά 
ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν με εμπειρικές έρευνες. Λόγω της παραπάνω 
συνθήκης ονομάζεται σύστημα εμπειρικής φύσεως σε αντιδιαστολή με άλλα συστήμα-
τα, λογικής φύσεως, που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας ως παραδείγματα στη συνέχεια. 
Για να αναγνωριστεί κάτι ως πραγματικό συμβάν, πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί 
στο σύστημα των πραγμάτων σε μια καθορισμένη χωρο-χρονική θέση, έτσι ώστε να 
ταιριάζει με τα υπόλοιπα πράγματα που αναγνωρίζουμε ως πραγματικά σύμφωνα με 
τους κανόνες του πλαισίου. 

Είναι προφανές ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ αυτού που ο Carnap ονομάζει “κόσμο 
των πραγμάτων” και της επιστήμης της φυσικής. Μπορούμε να πούμε ότι οι θεωρίες 
της φυσικής είναι γενικεύσεις του γλωσσικού πλαισίου του κόσμου των πραγμάτων.
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2.2.2. Εξωτερικά Ερωτήματα

Εξηγήθηκε, λοιπόν, τι είναι εσωτερικό ερώτημα στον κόσμο των πραγμάτων. Εξω-
τερικό ερώτημα από την άλλη είναι το ερώτημα της μορφής: Υπάρχει ο κόσμος των 
πραγμάτων; 

Ο συγγραφέας αναδεικνύει κάποιες βασικές προβληματικές σε σχέση με αυτό το 
ερώτημα και εύλογα συμπεραίνουμε πως αυτές οι θέσεις που διατυπώνει μπορούν 
να γενικευτούν για όλα τα εξωτερικά ερωτήματα. Θεμελιώνει, έτσι, τον ισχυρισμό 
του για την αναγκαιότητα διάκρισης των ερωτημάτων ύπαρξης (Θέση Ι). Τις γενικές 
αυτές θέσεις διατυπώνουμε παρακάτω.

Για τον Carnap τα εξωτερικά ερωτήματα, πρώτον, δεν μπορούν να λυθούν γιατί 
τίθενται λανθασμένα. Αντιμετωπίζονται ως θεωρητικά ερωτήματα ενώ είναι ερωτή-
ματα πρακτικά. Δεύτερον, δεν μπορούν να διατυπωθούν στο γλωσσικό πλαίσιο του 
συστήματος οντοτήτων του οποίου η αντικειμενικότητα τίθεται ως ερώτημα. Με τα 
λόγια του Carnap “η θέση για την ύπαρξη του κόσμου των πραγμάτων δεν μπορεί να 
διατυπωθεί στη γλώσσα των πραγμάτων, ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα»5.

Εδώ έχει ενδιαφέρον να αναπτυχθεί με σαφήνεια το επιχείρημα του Carnap μέσω 
του οποίου καταλήγει στην πρώτη θέση, γιατί μέσω αυτού επεξηγείται και η σημασία 
θεωρητικού και πρακτικού ερωτήματος. Το επιχείρημα είναι το εξής: Αν θέλουμε να 
απαντήσουμε σε ένα ερώτημα ύπαρξης οντοτήτων πρέπει να επιλέξουμε/κατασκευ-
άσουμε ένα γλωσσικό πλαίσιο (Θέση ΙΙ). Το ερώτημα για την επιλογή ενός γλωσσικού 
πλαισίου δεν είναι θεωρητικό, όμως εξαρτάται από τη θεωρητική γνώση. Το ερώτημα 
είναι πρακτικό, διότι οι παράγοντες που αφορούν την επιλογή του γλωσσικού πλαισίου 
καθορίζονται από το σκοπό για τον οποίο πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε. Τέτοιοι 
παράγοντες μπορούν να είναι η απλότητα, η αποτελεσματικότητα και η γονιμότητα 
της χρήσης του γλωσσικού πλαισίου. Τα ερωτήματα που αφορούν αυτές τις ποιότητες 
είναι θεωρητικής φύσεως και παράλληλα ερωτήματα βαθμού. Όχι όμως ερωτήματα 
ύπαρξης οντοτήτων. Το να δεχτούμε την ύπαρξη ενός συστήματος οντοτήτων “δεν 
σημαίνει τίποτα παραπάνω” από το να δεχτούμε ένα γλωσσικό πλαίσιο. Συνεπώς, το 
ερώτημα που αφορά την επιλογή ενός γλωσσικού πλαισίου ταυτίζεται με το ερώτημα 
για την ύπαρξη ενός τύπου οντοτήτων. Εφόσον το ερώτημα που αφορά την επιλο-
γή ενός γλωσσικού πλαισίου είναι πρακτικό, τότε και το το ερώτημα περί ύπαρξης 
συστημάτων οντοτήτων, δηλαδή τα εξωτερικά ερωτήματα, είναι πρακτικά και όχι 
θεωρητικά. Τίθενται συνεπώς σε λάθος βάση. Καταλήξαμε έτσι στη θέση που θέλαμε 
να αποδείξουμε. Τελικά ένα εξωτερικό ερώτημα έχει νόημα μόνο ως ερώτημα της 
μορφής: Πετυχαίνω τον Χ στόχο αν επιλέξω το Υ γλωσσικό πλαίσιο;

5  Carnap (1998): σ. 36
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2.2.3. Φιλοσοφία και Επιστήμη στο Λογικό Εμπειρισμό

Ο Carnap, σε αυτό το παράδειγμα, παρεμβάλλει ένα σχόλιο, όπου υποστηρίζει ότι 
“ένα από τα κύρια εγχειρήματα μιας “καθαρής επιστημολογίας” είναι να δοθούν 
σαφείς κανόνες για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των διαφόρων εμπειρικών 
ερευνών. Αυτή η θέση αντανακλά πλήρως την αντίληψη των λογικών εμπειριστών 
για τη φιλοσοφία, ως προς το σκοπό που αυτή επιτελεί. Ο Moritz Schlick, πατέρας 
του Κύκλου της Βιέννης όρισε τη φιλοσοφία ως τη δραστηριότητα αναζήτησης του 
νοήματος, διακρίνοντας την από την επιστήμη, που είναι η δραστηριότητα αναζήτησης 
της αλήθειας.6 Η φιλοσοφία έχει ως σκοπό τη διασάφηση του νοήματος των επιστη-
μονικών προτάσεων. Με αυτή την έννοια, η φιλοσοφία δεν είναι παρά επιστημολογία. 

Ο Carnap επεξεργάζεται και συγκεκριμενοποιεί αυτή την άποψη μέσα από το συγ-
γραφικό του έργο. Η φιλοσοφία δεν πραγματεύεται τον κόσμο, ως το σύνολο όλων 
όσων συμβαίνουν, αλλά τη γλώσσα, τα γλωσσικά πλαίσια των συστημάτων οντοτήτων, 
τα γλωσσικά πλαίσια επιστημονικών θεωριών. 

Η συνάφεια του Carnap με το Λογικό Εμπειρισμό γίνεται έκδηλη και λίγο παρακάτω 
όταν τονίζει ότι η έννοια της ύπαρξης στα εσωτερικά ερωτήματα είναι “εμπειρική, 
επιστημονική, μη μεταφυσική έννοια”. Κεντρική θέση του λογικού εμπειρισμού, υιο-
θετημένη από τον Wittgenstein, είναι ότι οι προτάσεις της Μεταφυσικής είναι ψευ-
δο-προτάσεις, δηλαδή προτάσεις χωρίς γνωστικό περιεχόμενο, μιας και υπερβαίνουν 
τη σφαίρα του νοητού, αυτού που μπορεί να ειπωθεί. Σε άλλο κείμενο του ο Carnap 
λέει: «Αν η άποψή μας ότι η Μεταφυσική συνίσταται σε ψευδο-προτάσεις είναι σωστή, 
τότε σε μία σωστά κατασκευασμένη γλώσσα από τη σκοπιά της Λογικής η Μεταφυσική 
δεν θα μπορούσε καν να διατυπωθεί. (Carnap 1931, σ. 228).»7 Συνεπώς, η ίδια η 
γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας καθίσταται προβληματική. Η 
φιλοσοφία, για την οποία το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι η γλώσσα, έχει στόχο να 
επαναπροσδιορίσει τη δομή αυτής, δίνοντας σαφείς κανόνες ώστε να μην παράγονται 
προτάσεις μεταφυσικού περιεχομένου, ψευδο-προτάσεις.  

2.3. Παράδειγμα ΙΙ: το Σύστημα των Αριθμών

Το δεύτερο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας είναι το “σύστημα των αριθ-
μών”, αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στους φυσικούς αριθμούς. Το σύστημα αυτό 
διακρίνεται από τον κόσμο των πραγμάτων διότι είναι σύστημα λογικής φύσης. Είναι 
ένα σύστημα που αφορά σχέσεις μεταξύ αφηρημένων οντοτήτων.

Σε αυτό το παράδειγμα, ο συγγραφέας επιλέγει να αναφέρει τα βασικά σημεία που 
συγκροτούν τη δομή της γλώσσας των φυσικών αριθμών. Συγκεκριμένα παραθέτει 

6  Αυγελής (2012): σ. 56
7  Carnap (1931): σ. 228
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μια σειρά από νέες εκφράσεις που μαζί με αυστηρούς γλωσσικούς κανόνες παράγουν 
το γλωσσικό πλαίσιο. 

Στην 3η ενότητα, ξεκαθαρίζεται από τον συγγραφέα ποια είναι τα πιο ουσιώδη βήματα 
για την κατασκευή ενός γλωσσικού πλαισίου, δηλαδή τα βήματα που είναι κοινά σε 
κάθε περίπτωση που κατασκευάζεται κάποιο γλωσσικό πλαίσιο. Πρώτο βήμα είναι 
η εισαγωγή ενός γενικού όρου και ενός κατηγορήματος (αξίωμα) μέσω του οποίου 
προσδιορίζεται αν μια ορισμένη οντότητα ανήκει στο σύστημα των οντοτήτων του 
αντίστοιχου πλαισίου. Δεύτερο ουσιώδες βήμα είναι η εισαγωγή νέων μεταβλητών. 
Οι νέες οντότητες αποτελούν τιμές των μεταβλητών αυτών.

Εντός του συτήματος των αριθμών, η πρόταση “Υπάρχουν αριθμοί”, που μεταφράζεται 
ως “Υπάρχει κάποιο n τέτοιο ώστε n είναι αριθμός”, συνάγεται από την έκφραση-α-
ξίωμα “Το πέντε είναι αριθμός”. Η απάντηση είναι τετριμμένη. Όμως, οι φιλόσοφοι 
που θέτουν το ερώτημα “Υπάρχουν αριθμοί;”, δεν το αντιλαμβάνονται ως εσωτερικό 
ερώτημα αλλά ως εξωτερικό. Πραγματεύονται, ουσιαστικά, το αν οι αριθμοί έχουν 
κάποιο μεταφυσικό χαρακτηριστικό που ονομάζεται ύπαρξη. Στον Carnap αυτή η 
προσέγγιση ξενίζει, θεωρεί ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για την ιδιότητα της ύπαρξης 
ως κάτι διαφορετικό από την υλική ύπαρξη. Πιστεύει ότι οι φιλόσοφοι που καταπιά-
νονται σοβαρά με το παραπάνω ερώτημα δεν έχουν διατυπώσει το πρόβλημα με 
επιστημονικό τρόπο και ως εκ τούτου δεν έχουν προσδώσει στις απαντήσεις τους 
γνωστικό περιεχόμενο. 

Ο Carnap στηριζόμενος σε αυτές τις απόψεις ονομάζει αυτό το ερώτημα και εν γένει 
τα εξωτερικά ερωτήματα, ψευδό-ερωτήματα. Δηλαδή ερωτήματα που παρουσιάζονται 
ως θεωρητικά ενώ είναι πρακτικά. Είναι, θα λέγαμε, ερωτήματα της μεταφυσικής. 

2.3.1. Προτάσεις: Αναλυτικές -Συνθετικές, A Priori – A Posteriori

Αντίθετα με τον κόσμο των πραγμάτων, εδώ, τα εσωτερικά ερωτήματα απαντιούνται με 
“λογικές αναλύσεις”. Δηλαδή οι απαντήσεις είναι λογικά αληθείς προτάσεις, προτάσεις 
αναλυτικές και a priori. Τέτοιου είδους συστήματα διακρίνονται από τα συστήματα 
εμπειρικής φύσης, όπου οι αληθείς προτάσεις επαληθεύονται εμπειρικά. Επιλέγουμε, 
λοιπόν, να τα κατηγοριοποιούμε ως συστήματα λογικής φύσης. Τα πλαίσια αυτών των 
συστημάτων είναι, ουσιαστικά, τυπικά αξιωματικά συστήματα των μαθηματικών. Ποια 
είναι όμως η φύση της διάκρισης των προτάσεων σε αναλυτικές και συνθετικές, σε 
a priori και a posteriori; 

Η πρώτη θα λέγαμε ότι είναι μία σημασιολογική διάκριση, δηλαδή διάκριση που αφορά 
το νόημα μιας πρότασης. Εν γένει ορίζουμε ως αναλυτική μια πρόταση της οποίας 
η αληθοτιμή καθορίζεται από τη λογική μορφή και το νόημα των όρων που περιέχει. 
Αντίθετα, συνθετική πρόταση είναι αυτή της οποίας η αληθοτιμή δεν καθορίζεται 
μόνο από τη λογική μορφή και το νόημα των όρων, αλλά εξαρτάται και από το πώς 
έχουν τα πράγματα στον πραγματικό κόσμο.
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Η δεύτερη διάκριση είναι γνωσιολογικού τύπου, δηλαδή διάκριση που προκύπτει με 
βάση τον τρόπο που γνωρίζουμε την αληθοτιμή μιας πρότασης. Η γνώση μίας a priori 
πρότασης είναι ανεξάρτητη από την εμπειρία μιας οποιαδήποτε συγκεκριμένης ακο-
λουθίας συμβάντων στον πραγματικό κόσμο. Η γνώση μιας a posteriori πρότασης 
από την άλλη, εξαρτάται από εμπειρικά δεδομένα.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το ζήτημα που αφορά το είδος των προτάσεων των 
μαθηματικών απασχόλησε και απασχολεί έντονα την κοινότητα των φιλοσόφων και 
ανάλογα με την εκάστοτε φιλοσοφική παράδοση συναντάμε πολύ διαφορετικές απόψεις. 

Ο Kant υποστήριξε την τολμηρή θέση ότι οι περισσότερες μαθηματικές προτάσεις είναι 
συνθετικές και a priori γνώσιμες. Θεωρεί ότι τα μαθηματικά ασχολούνται με ατομικά 
αντικείμενα, όπως τα γεωμετρικά σχήματα, τα οποία γίνονται κατανοητά μέσω της 
“καθαρής διαίσθησης”. Εν γένει οι “διαισθήσεις” είναι τρόποι αναπαράστασης ατο-
μικών αντικειμένων και έχουν το γνώρισμα ότι παράγουν άμεση γνώση. Η “καθαρή 
διαίσθηση” παράγει μορφές πιθανών εμπειρικών διαισθήσεων. Παράγει a priori γνώση 
των αναγκαίων αληθειών. Όμως, η αλήθεια αυτών των προτάσεων δεν καθορίζεται 
από το νόημα των όρων που περιέχουν. Δεν είναι αναλυτικές, αλλά συνθετικές. 8

Ο εμπειριστής Mill επιλέγει να κάνει μια διάκριση ανάμεσα σε “λεκτικές” και “πραγ-
ματικές” προτάσεις. Οι πρώτες είναι αληθείς εξορισμού, θα λέγαμε δηλαδή ότι είναι 
αναλυτικές. Δεν έχουν παρ’ όλα αυτά κάποιο γνωστικό περιεχόμενο και δεν μας 
λένε τίποτα για τον κόσμο.9 Μέχρι εδώ, δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τους 
προγενέστερους και τους μεταγενέστερους εμπειριστές όπως ο Carnap. Το χάσμα 
εκδηλώνεται στη θέση του Mill ότι οι προτάσεις των μαθηματικών είναι “ πραγματικές” 
δηλαδή συνθετικές και a posteriori. Θεωρεί ότι όλες οι μαθηματικές αλήθειες γίνο-
νται γνωστές εμπειρικά, με γενικεύσεις της εμπειρίας.10 Τη θέση αυτή ενστερνίστηκε 
όπως θα δούμε και ο Quine, φιλόσοφος των μαθηματικών και μαθητής του Carnap.

Η θέση του ίδιου του Carnap και της φιλοσοφικής παράδοσης του λογικού εμπειρισμού/
θετικισμού, όσον αφορά το είδος των μαθηματικών προτάσεων, έχει τις ρίζες της στο 
φιλοσοφικό έργο του Wittgenstein και φιλοσόφων της σχολής του λογικισμού όπως ο 
Frege. Ο Wittgenstein επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη γλώσσα. Κεντρική θέση 
του, την οποία υιοθέτησε ο Κύκλος της Βιέννης, είναι ότι η αλήθεια των προτάσεων 
της Λογικής βασίζεται στη λογική δομή τους. Είναι συνεπώς ταυτολογίες, δεν μιλούν 
καθόλου για τον κόσμο και δεν έχουν κανένα εμπειρικό περιεχόμενο.11 

8  Αυτή η πραγμάτευση της αναλυτικότητας στον Kant εμπνέεται από τον S. Shapiro, ό.π., σελ. 89.
9  Ό.π., σ. 102
10  Ό.π.
11  Αυγελής (2012): σ. 56
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Ο Frege, πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι μία πρόταση είναι αναλυτική αν, είτε είναι 
λογικό αξίωμα, είτε είναι ορισμός, είτε αποδεικνύεται από λογικά αξιώματα και ορισμούς12. 
Με αυτή την έννοια, οι προτάσεις τις λογικής είναι προφανώς αναλυτικές. Όμως, ο 
Frege επιχείρησε να δείξει ότι όλες οι προτάσεις των μαθηματικών είναι αναλυτικές 
και άρα a priori. Για να το κάνει αυτό θεώρησε αναγκαίο να θεμελιώσει τα μαθημα-
τικά και πρώτα απ’ όλα την αριθμητική στη  λογική.13 Προσπάθησε για παράδειγμα 
αναγάγει τους φυσικούς αριθμούς σε καθαρά λογικές κατηγορίες.14 Η επιτυχία της 
εργασίας αυτής αμφισβητήθηκε έντονα και δέχτηκε σκληρή κριτική. Ο πρώτος λόγος 
είναι πως κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιήσε ο Frege στην εργασία του για 
τους φυσικούς αριθμούς, θεωρήθηκε από πολλούς ότι δεν είχαν λογικό περιεχόμενο, 
αλλά περιεχόμενο μαθηματικό που σχετιζόταν με τη συνολοθεωρία. Ο δεύτερος, 
λιγότερο φιλοσοφικός και περισσότερο τεχνικός παράγοντας, είναι ότι κάποιες από 
τις θεμελιώδεις θέσεις που προϋπέθετε η αναγωγή των φυσικών αριθμών σε λογικές 
κατηγορίες ήρθαν αντιμέτωπες με το παράδοξο του Russell.15

Οι λογικοί εμπειριστές, ομοίως, υποστήριξαν ότι οι μαθηματικές προτάσεις είναι 
αναλυτικές, άλλα δεν ενδιαφέρθηκαν να θεμελιώσουν τα μαθηματικά στη λογική.16 
Η αναλυτική φύση των μαθηματικών προτάσεων υποστηρίζεται ρητά και σε αυτό το 
άρθρο του Carnap, χωρίς βέβαια να επεξηγείται επαρκώς. Επεκτείνοντας, όμως, λίγο 
το σκεπτικό του συγγραφέα, μπορούμε να σκεφτούμε ότι, εισάγοντας εντός ενός 
γλωσσικού πλαισίου νέα αξιώματα, όλες οι προτάσεις που παράγονται από αυτά με 
τους κανόνες του πλαισίου είναι αληθείς προτάσεις ανεξάρτητα από την ανθρώπινη 
εμπειρία. Η αλήθεια τους καθορίζεται από τη λογική μορφή και το νόημα των όρων 
που περιέχουν. Έτσι, όλες οι προτάσεις των μαθηματικών είναι αναλυτικές και a priori. 
Ουσιαστικά, δεν έχει νόημα να διερωτόμαστε περί της γενικής αλήθειας των αξιω-
μάτων που εισάγουμε, καθώς αυτά αποκτούν αληθοτιμή μόνο εντός του αντίστοιχου 
πλαισίου. Η επιλογή τους είναι ζήτημα πρακτικό.
 

2.4. Άλλα Παραδείγματα

Το επόμενο παράδειγμα είναι το σύστημα αποφάνσεων (propositions). Σε αυτό το 
σημείο, ο Carnap ασκεί κριτική στην θέση του Russell που θεωρεί ότι οι αποφάνσεις 
είναι νοητικά συμβάντα, καθώς και σε μια άλλη εκδοχή που αντιμετωπίζει τις αποφάνσεις 
ως γλωσσικές οντότητες. Ο Carnap υποστηρίζει ότι οι αποφάνσεις δεν είναι τίποτα 
από τα δύο, μιας και στο γλωσσικό πλαίσιο τους δεν περιέχονται αξιώματα που να 
οδηγούν λογικά σε κάποια από τις δύο θέσεις. Οποιαδήποτε ιδιότητα προσδίδουμε στις 
νεοεισαχθείσες οντότητες πρέπει να προκύπτει από τα αξιώματα ή να είναι αξίωμα.

12  Shapiro, ό.π.,
13  .Ό.π., σ. 120
14  Αναπολιτάνος (2009): σ. 229
15  Ό.π., σσ. 229-230
16  Shapiro, ό.π., σσ. 140-141
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Τέσσερα ακόμα παραδείγματα είναι: το σύστημα των ιδιοτήτων, το σύστημα των 
ακέραιων και ρητών αριθμών, το οποίο είναι γενίκευση του συστήματος των φυσι-
κών αριθμών, το σύστημα των πραγματικών αριθμών, το οποίο είναι γενίκευση του 
προηγούμενου συστήματος και τέλος το χωρο-χρονικό σύστημα συντεταγμένων της 
φυσικής, το οποίο αποτελεί συνδυασμό του πλαισίου των πραγματικών αριθμών και 
του πλαισίου των πραγμάτων. 

Στο τελευταίο παράδειγμα φανερώνεται η άποψη του συγγραφέα για το πώς θεμελι-
ώνεται μία θεωρία φυσικής, για το πώς συνδέονται γλωσσικά πλαίσια καθαρά εμπει-
ρικής φύσεως με άλλα λογικής φύσεως. Ουσιαστικά αναφέρεται στη σχέση μεταξύ 
μαθηματικών και φυσικής και στη σχέση αυτών με τις αφηρημένες οντότητες. Η 
σύνδεση των δύο γίνεται στη βάση απλών γλωσσικών συμβάσεων που παράγουν ένα 
γλωσσικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί γενίκευση του πλαισίου του κόσμου των πραγ-
μάτων. Εισάγονται, απλώς, νέες εκφράσεις που αφορούν αφηρημένα αντικείμενα, 
όπως για παράδειγμα, οι χωρο-χρονικές συντεταγμένες που προσδιορίζουν τη θέση 
ενός πράγματος σε σχέση με ένα άλλο. 

Σε αυτό το σημείο ο συγγραφέας θεωρεί σημαντικό να επισημάνει ότι ο φυσικός δεν 
χρειάζεται να λογοδοτήσει σε κανέναν φιλόσοφο για την πρακτική που ακολούθησε. 
Η θεωρία του πρέπει, απλώς, να ικανοποιεί συγκεκριμένες πρακτικές ανάγκες. Με 
αυτή την έννοια, η θεωρία του Carnap αίρει την Αρχή της Προτεραιότητας της Φι-
λοσοφίας17 και όπως είδαμε προσδίδει στη φιλοσοφία έναν διαφορετικό ρόλο από 
αυτόν που είχε παλαιότερα.

3. Τρίτη Ενότητα

Στη δεύτερη ενότητα ο Carnap παρουσίασε ολόκληρο τον κορμό του συστήματος 
ιδεών του που αφορά στο οντολογικό περιεχόμενο των αφηρημένων οντοτήτων και 
στο ζήτημα της δυνατότητας αναφοράς σε αυτές στα πλαίσια της γλώσσας μας. Στις 
επόμενες ενότητες εστιάζει την προσοχή του στο να ξεκαθαρίσει περισσότερο τις 
απόψεις του σε σχέση με άλλες φιλοσοφικές προσεγγίσεις, να ασκήσει κριτική σε αυτές 
και να δώσει απαντήσεις σε όλους τους επικριτές της δικιάς του μεθοδολογίας σκέψης. 

Στην τρίτη ενότητα, λοιπόν, αρχικά συνοψίζει και γενικεύει τις σκέψεις που παρουσίασε 
μέσω παραδειγμάτων στην προηγούμενη ενότητα. Ήδη έχουμε αναφερθεί στο σημείο 
που παραθέτει τα ουσιώδη βήματα για την κατασκευή ενός γλωσσικού πλαισίου.

Ο συγγραφέας αφιερώνει ένα κομμάτι του κειμένου, ως απάντηση στη νομιναλιστική 

17 Αρχή της Προτεραιότητας της Φιλοσοφίας ονομάζουμε την άποψη που θέλει τη φιλοσοφία να επικαθορίζει την 
(επιστημονική) πρακτική και που συνεπώς προηγείται αυτής.
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παράδοση που αντιμετωπίζει την αποδοχή μεταβλητών αφηρημένου τύπου ως “πλα-
τωνισμό”. Ξεκαθαρίζει ότι η αποδοχή ενός γλωσσικού πλαισίου δεν συνεπάγεται την 
αποδοχή της ύπαρξης αφηρημένων οντοτήτων. 

Εδώ, επίσης, επιλέγει να παρεμβάλει μία σημείωση που αφορά τη θέση του Quine στο 
παραπάνω ζήτημα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Quine ήταν ένας από τους σημαντι-
κότερους επικριτές των ιδεών του Carnap και συνολικά του λογικού εμπειρισμού.18 
Εναντιώθηκε στην θέση περί διάκρισης μεταξύ αναλυτικών και εμπειρικών αληθειών 
ακολουθώντας το παράδειγμα του Mill. Δήλωνε ότι καμία γνώση δεν είναι a priori.19 
Στη σημείωση του ο Carnap εκθέτει ακριβώς αυτή την αντίληψη του Quine. Εν γένει, 
ο Quine υποστήριζε ότι οι γλωσσικοί παράγοντες και οι παράγοντες του κόσμου είναι 
συνυφασμένοι και δεν μπορεί να γίνει μία σαφής διάκριση μεταξύ των δύο.20 Από εδώ 
προκύπτει και η διαφωνία του με την παραπάνω θέση του Carnap. Ο ίδιος ήταν ρε-
αλιστής ως προς τις μαθηματικές οντότητες, αν και με διαφορετικό τρόπο από τους 
πλατωνιστές.21 Αποδέχεται τα μαθηματικά ως αληθή και κατ’ επέκταση τα μαθηματικά 
αντικείμενα ως υπαρκτές οντότητες. Χαρακτηρίζονται αληθή διότι καταλαμβάνουν 
εξέχουσα θέση σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε “ιστό των πεποιθήσεων”.22 Μέσω 
αυτών μπορούν να προβλέπονται και να οργανώνονται παρατηρήσεις. Γίνεται σαφές 
ότι ο Quine δίνει ένα ξεχωριστό περιεχόμενο στην έννοια της αλήθειας, θεμελιώ-
νοντας την στην αισθητηριακή εμπειρία, όπως αυτή αλληλεπιδρά με τη σφαίρα του 
κοινωνικού και ψυχολογικού γίγνεσθαι. Πάντως ο Carnap σπεύδει να υπογραμμίσει 
το σημείο σύγκλισης των απόψεων του με τον Quine ως προς τη στάση τους σχετικά 
με τη διαδικασία εξέλιξης των επιστημών. Σε αυτή την αντίληψη θα αναφερθούμε 
στη συνέχεια της εργασίας. 

Ο Carnap δεν παραλείπει να αναφερθεί στον Κύκλο της Βιέννης. Εξηγεί ότι η θέση 
πως τα εξωτερικά ερωτήματα υπολείπονται γνωστικού περιεχομένου είχε ήδη ανα-
γνωριστεί από αυτή την ομάδα και σπεύδει να επισημάνει την επιρροή που δέχτηκε 
σε αυτό το ζήτημα ο Κύκλος από τον Wittgenstein. Επιβεβαιώνει αυτή τη φορά ρητά 
την αφοσίωση του στη φιλοσοφική παράδοση του Λογικού Εμπειρισμού και την ση-
μασία του έργου του Wittgenstein στη διαμόρφωση των ιδεών του Κύκλου καθώς 
και αυτού του ίδιου.

Έχουμε ήδη αναφερθεί σε δύο κεντρικές θέσεις του Wittgenstein τις οποίες υιοθέ-
τησαν οι λογικοί εμπειριστές. Μία άλλη κεντρική θέση του, είναι ότι: «Η πρόταση δεν 
μπορεί να παριστάνει τη λογική μορφή, τούτη καθρεφτίζεται μέσα της. Αυτό που 
καθρεφτίζεται στη γλώσσα, η γλώσσα δεν μπορεί να το παριστάνει»23. Την παρα-

18  Ό.π., σ. 231
19  Ό.π., σ. 232
20  Ό.π.
21  Ό.π., σ. 235
22  Ό.π. 
23  Wittgenstein (1978): σ. 72
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θέτουμε σ’ αυτό το σημείο μιας και έχει ενδιαφέρον ότι παρόλο την έντονη επηροή 
που άσκησε o Wittgenstein στον Carnap, το βασικό σκεπτικό που αναπτύσσεται σε 
αυτό το άρθρο έρχεται σε σύγκρουση με αυτή την τόσο κεντική άποψη του πρώτου. 
Ο Carnap αντίθετα με τον Wittgenstein φαίνεται να υποδεικνύει ότι η περιγραφή της 
δομής των προτάσεων και των σχέσεών τους μέσα στη γλώσσα είναι εφικτή. Μάλιστα 
το ίδιο το έργο της φιλοσοφίας, σύμφωνα με τους λογικούς εμπειριστές είναι, ακριβώς, 
η ανάλυση της λογικής μορφής των προτάσεων. Θα επιστρέψουμε όμως σε αυτό το 
σημείο παρακάτω. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι αντίθετα από τον Wittgenstein 
που θεωρεί ότι υπάρχει μία και μοναδική γλώσσα που περιγράφει τον κόσμο, ο Carnap 
υποθέτει τη δυνατότητα ύπαρξης πολλών γλωσσικών πλαισίων.

4. Τέταρτη Ενότητα

 Ο νομιναλισμός είναι η φιλοσοφική παράδοση που αρνείται την ύπαρξη 
αφηρημένων οντοτήτων. Μία εκδοχή του στη φιλοσοφία των μαθηματικών είναι ότι 
τα μαθηματικά αντικείμενα δεν υπάρχουν παρά μόνο στην ανθρώπινη φαντασία με 
τον ίδιο τρόπο που υπάρχουν οι φανταστικοί χαρακτήρες, όπως ο Sherlock Holmes. 
Αυτή αντίληψη ονομάζεται μυθοκρατία. Στον αντίποδα της νομιναλιστικής θεώρησης 
βρίσκεται ο οντολογικός ρεαλισμός και η πιο συνηθισμένη του εκδοχή, ο πλατωνισμός. 
Ο πλατωνισμός στα μαθηματικά υπερασπίζεται την ύπαρξη των αντικειμένων όπως οι 
αριθμοί, τα σύνολα, κ.λ.π. ανεξάρτητα από το νου του μαθηματικού και εν γένει του 
ανθρώπου. Ο Carnap σπεύδει να τονίσει ότι ο λογικός εμπειρισμός συγγενεύει ιδεο-
λογικά περισσότερο με το νομιναλισμό παρά με τον πλατωνισμό, παρ’ όλο που και οι 
δύο σχολές σκέψεις καταπιάνονται με ψευδο-ερωτήματα. Μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι το σημείο τομής της φιλοσοφίας του Carnap με το νομιναλισμό είναι η από κοινού 
περιφρόνηση σε αντιλήψεις που προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός πλατωνικού “κόσμου 
των ιδεών” και η εστίαση στη γνώση που μας δίνεται από τον κόσμο της εμπειρίας.

Όπως είδαμε ο Carnap υιοθέτησε μία κεντρική ιδέα από τη ρεύμα του λογικισμού 
και συγκεκριμένα από τον Frege, σχετικά με την αναλυτικότητα των μαθηματικών 
προτάσεων. Παρ’ όλα αυτά ο Carnap δεν ασπάστηκε τις ρεαλιστικές αντιλήψεις του 
Frege. Αξίζει, όμως, εδώ να αναφερθεί ότι το φιλοσοφικό του σύστημα παρουσιάζει 
αρκετές ομοιότητες με τη σχολή του φορμαλισμού στην οποία ο ίδιος ο Frege άσκησε 
δριμεία κριτική. Σύμφωνα με τους φορμαλιστές τα μαθηματικά δεν αναφέρονται σε 
τίποτα περισσότερο πέρα από τυπογραφικούς χαρακτήρες και κανόνες χειρισμού αυ-
τών. Όπως φαίνεται σε αυτό το άρθρο, το σύστημα του Carnap κινείται σε παρόμοια 
λογική και μάλιστα παρουσιάζει σημαντική ομοιότητα με το φορμαλισμό το Hilbert 
σε σχέση με την κεντρικότητα της αξιωματικής τυποποίησης των μαθηματικών. 24

24  Αυτή η ανάλυση της σχέσης του Carnap με το λογικισμό και τον φορμαλισμό εμπνέεται από τον Friedman (1999): 
σσ. 165-167
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Η τέταρτη ενότητα αφιερώνεται στην αποσαφήνιση του σημασιολογικού περιεχομένου 
των προτάσεων που αναφέρονται σε αφηρημένες οντότητες. Παράλληλα αναπτύσ-
σεται εκτενής επιχειρηματολογία ενάντια στις επικρίσεις των νομιναλιστών και των 
εμπειριστών που υιοθετούν νομιναλιστικές αντιλήψεις. Στο υπόλοιπο της εργασίας θα 
αναφερόμαστε και στους δύο μαζί με τον όρο εμπειριστές-νομιναλιστές.

Ο Carnap τονίζει ότι κάποιοι εμπειριστές-νομιναλιστές έχουν διατυπώσει σοβαρές 
αντιρρήσεις για τις αφηρημένες οντότητες. Προβληματίζονται με προτάσεις όπως:

“Η λέξη “κόκκινο” υποδηλώνει μία ιδιότητα των πραγμάτων.”
“Η λέξη “πέντε” υποδηλώνει έναν αριθμό.”

Δεν απορρίπτουν βέβαια τη χρήση των εκφράσεων όπως “κόκκινος” ούτε αρνούνται 
ότι έχουν νόημα, αλλά θεωρούν ότι το να έχει κάτι νόημα δεν είναι το ίδιο με το να 
έχει κάτι νόημα ως σημαινόμενη οντότητα. Στη συνέχεια ο συγγραφέας εξηγεί ότι οι 
εμπειριστές-νομιναλιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εκφράσεις ως εκ-
φράσεις πλήρους νοήματος, αλλά δεν αποδέχονται ότι αποτελούν ονόματα (κάποιων 
οντοτήτων). Μπορούμε να πούμε ότι οι εμπειριστές-νομιναλιστές απορρίπτουν τη 
διάκριση σημαίνον-σημαινόμενο καθώς αρνούνται την ίδια την ύπαρξη αφηρημένων 
οντοτήτων ως σημαινόμενα.

Οι νομιναλιστές επικρίνουν όσους θεωρούν ότι εκφράσεις όπως “κόκκινος” έχουν νόημα 
ως σημαινόμενες οντότητες. Θεωρούν ότι υποπίπτουν σε ένα σφάλμα που ονομάζουν 
“αρχή “Fido”-Fido”. Αυτή την έκφραση εισήγαγε ο Άγγλος φιλόσοφος Gilbert Ryle και 
αντανακλά την άποψη ότι, όπως ο Fido ο σκύλος υποδηλώνεται με το όνομα “Fido”, 
έτσι πρέπει και για κάθε έκφραση με νόημα να υπάρχει μια οντότητα η οποία υπο-
δηλώνεται από αυτή. Ο Carnap εκδηλώνει τη δυσαρέσκεια του αποκαλώντας αυτόν 
τον αναλογικό συλλογισμό αφελή. Στη συνέχεια επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το 
σημασιολογικό περιεχόμενο προτάσεων όπως αυτών στα παραπάνω παραδείγματα. 
Συγκεκριμένα απορρίπτει την άποψη ότι οι προτάσεις αυτών των παραδειγμάτων 
δεν έχουν νόημα, ότι δεν είναι αληθείς, καθώς και το ότι οι σημαινόμενες οντότητες 
πρέπει αναγκαστικά να φέρουν τη μεταφυσική ιδιότητα της ύπαρξης. 

Στο πλαίσιο των αριθμών η πρόταση “Ο πέντε είναι αριθμός” είναι αξίωμα. Με την 
προϋπόθεση ότι και στο αλφάβητο του γλωσσικού πλαισίου υπάρχει η έκφραση 
“υποδηλώνει” τότε με την κατάλληλη γραμματική προκύπτει, ως αναλυτική αλήθεια 
η πρόταση “Το “πέντε” υποδηλώνει τον (αριθμό) πέντε”. Από τις δύο προηγούμενες 
προτάσεις προκύπτει λογικά η πρόταση “Το “πέντε” υποδηλώνει έναν αριθμό”. Στο 
παράδειγμα του συστήματος των αριθμών, λοιπόν, η σημαινόμενη οντότητα είναι ο 
αριθμός πέντε (εκτός εισαγωγικών) ως οντότητα του γλωσσικού πλαισίου των αριθμών. 
Τελικά ο Carnap μας λέει ότι το ερώτημα της αποδοχής ενός τύπου οντοτήτων ως 
σημαινόμενων, ισοδυναμεί με το ερώτημα της αποδοχής του γλωσσικού πλαισίου 
αυτών των οντοτήτων. Με αυτή την έννοια το ερώτημα της αποδοχής αφηρημένων 
οντοτήτων ως σημαινόμενων δεν είναι θεωρητικό, όπως παρουσιάζεται από τους 
εμπειριστές-νομιναλιστές, αλλά πρακτικό. Είναι ψευδο-ερώτημα.
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Στη συνέχεια, ο Carnap επιλέγει να διαχωρίσει τη θέση του απέναντι στη νομιναλιστική 
θεωρία της μυθοκρατίας. Το επιχείρημα του είναι απλό. Η πίστη στην ύπαρξη χαρα-
κτήρων της φαντασίας όπως ο Sherlock Holmes ή πλάσματα της μυθολογίας όπως 
οι κένταυροι, εκδηλώνεται ως μία ψευδής εσωτερική πρόταση μέσα στο γλωσσικό 
πλαίσιο του κόσμου των πραγμάτων. Αντίθετα η θέση για την ύπαρξη ενός είδους 
οντοτήτων με την έννοια της ύπαρξης του ίδιου του συστήματος οντοτήτων είναι μία 
ψευδο-πρόταση, δεν προκύπτει ως αναλυτική αλήθεια ούτε αυτή ούτε η άρνηση της 
στο εν λόγω τυπικό αξιωματικό σύστημα.

Στο τέλος της τέταρτης ενότητας, ο συγγραφέας κάνει αναφορά σε μία αντίληψη που 
έχει τις ρίζες της στον πρώιμο εμπειρισμό με εκπροσώπους τους Berkley και Hume 
και που ανθεί και στην εποχή του μέσα από το έργο του Russell και των οπαδών του. 
Αυτή η εμπειριστική θεώρηση υποστηρίζει ότι εφόσον δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο 
για την ύπαρξη αφηρημένων οντοτήτων στο επίπεδο της αισθητηριακής εμπειρίας οι 
ίδιες οι οντότητες δεν υπάρχουν. Ο Carnap υποστηρίζει ότι η αισθητηριακή αντίλη-
ψη είναι, ουσιαστικά, εντελώς αδιάφορη για τη σημασιολογία. Μία πρόταση αποκτά 
σαφές σημασιολογικό περιεχόμενο μέσα από το γλωσσικό πλαίσιο που την παράγει. 
Αμφισβητεί παρ’ όλα αυτά και ο ίδιος ότι υπάρχουν σοβαρά εμπειρικά τεκμήρια για 
την ύπαρξη οντοτήτων όπως τα μαθηματικά αντικείμενα. 
 

5. Πέμπτη Ενότητα

Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα, ο Carnap παρουσιάζει το καταληκτικό του 
συμπέρασμα. Αυτό είναι και το σημείο σύγκλισης με τον Quine, την έκθεση του 
οποίου είχαμε αφήσει ως εκκρεμότητα. Η συμπερασματική του θέση λοιπόν είναι 
ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε να βάζουμε περιορισμούς στα γλωσσικά πλαίσια που 
κατασκευάζονται. Κάτι τέτοιο, όπως λέει, εμποδίζει την επιστημονική πρόοδο. Θα 
πρέπει να αφήσουμε τις επιστημονικές θεωρίες να εξελιχθούν και να ελέγξουμε την 
επιτυχία ή την αποτυχία τους στην πράξη. Υπερασπίζεται, λοιπόν, τη λεγόμενη Αρχή 
της Ανεκτικότητας. Γράφει: “Ας είμαστε προσεκτικοί όταν κάνουμε βεβαιώσεις και 
κριτικοί όταν τις εξετάζουμε, αλλά ας είμαστε ανεκτικοί όσον αφορά τις γλωσσικές 
μορφές τις οποίες επιτρέπουμε”.

6. Περεταίρω Κριτική Αξιολόγηση Θέσεων & Επιχειρημάτων 

Παρουσιάσαμε, λοιπόν, όλες τις κεντρικές θέσεις και τα επιχειρήματα που αναπτύσ-
σονται στο άρθρο του Carnap, εντάξαμε τις ιδέες του στο ευρύτερο φιλοσοφικό 
σκηνικό και σχολιάσαμε κάποια προβληματικά σημεία της επιχειρηματολογίας του. 
Για το τέλος αφήσαμε την συστηματική παρουσίαση ακόμα κάποιων τρωτών σημείων 
του κειμένου.
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Σημείο Ι.

Ο Carnap διατυπώνει πολλές προτάσεις που αφορούν τα γλωσσικά πλαίσια και την 
εσωτερική δομή τους, όπως για παράδειγμα τη δήλωση ότι τα πλαίσια περιέχουν 
αξιώματα ή πιο συγκεκριμένα ότι το σύστημα των αριθμών περιέχει αξιώματα. Μία 
τέτοια δήλωση μπορεί να εκφρασθεί και ως ένα ερώτημα που, ουσιαστικά, απαντιέται 
θετικά από τον Carnap: “Περιέχει αξιώματα το πλαίσιο των αριθμών;”.

Μπορεί, όμως, να απαντήσει σ’ αυτό το ερώτημα το ίδιο το πλαίσιο των αριθμών; 
Αν όχι, τότε συμπεραίνουμε ότι το παραπάνω ερώτημα είναι εξωτερικό του πλαισίου 
των αριθμών. Είναι ένα ψευδοερώτημα και η θεωρία του Carnap διατυπώνει ψευ-
δοπροτάσεις25. 

Αν από την άλλη το παραπάνω ερώτημα μπορεί να τεθεί και να απαντηθεί εντός του 
πλαισίου των αριθμών – μία τραβηγμένη ίσως υπόθεση - τότε αυτό το πλαίσιο θα 
είναι αυτο-αναφορικό. Θα παράγει αναλυτικές προτάσεις που αποφαίνονται για το 
αν οι ίδιες είναι όντως αναλυτικές (ή αξιώματα). Θα έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία 
γλώσσα που περιέχει συναρτήσεις αλήθειας για τις ίδιες της τις προτάσεις. Με βάση 
λοιπόν την Ταρσκιανή θεωρία της αλήθειας το πλαίσιο των αριθμών θα είναι ασυνε-
πές, γεγονός που μάλλον θα φαινόταν πολύ προβληματικό και στον ίδιο τον Carnap.

Στο Tractatus, o Wittgenstein τόνιζε ότι η γλώσσα δεν μπορεί να περιγράψει τη λογική 
μορφή της. Έτσι στη θέση 6.54 δηλώνει ότι οι προτάσεις του ήταν με έναν τρόπο 
«στερημένες από νόημα»26. Mε τον ίδιο τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι και ο 
Carnap δεν διατυπώνει παρά προτάσεις «στερημένες από νόημα» ή ψευδοπροτάσεις. 
Η βασική του διαφορά με τον Wittgenstein, σε αυτό το σημείο, είναι ότι ο τελευταίος 
πίστευε ότι όλες οι ψευδοπροτάσεις που χρειαζόταν να ειπωθούν, ειπώθηκαν στο 
Tractatus: «... η αλήθεια των σκέψεων που εκφράζονται εδώ μου φαίνεται απρόσβλη-
τη και οριστική. Είμαι δηλαδή της γνώμης πως στα κύρια σημεία έχω λύσει οριστικά 
τα προβλήματα.»27 Αντίθετα, ο Carnap φαίνεται να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα 
της παράτασης του βίου της φιλοσοφίας της γλώσσας. Η απάντηση του λοιπόν στην 
κατηγορία περί ψευδοπροτάσεων θα μπορούσε να είναι η ίδια με τη θέση 6.54 του 
Tractatus. Συνεπώς, η κριτική μας ίσως θα πρέπει να κινηθεί σε παρόμοια μονοπάτια 
με αυτά της ανάλυσης της πολυσυζητημένης αυτής θέσης του πρώιμου Wittgenstein.

Μια υπόθεση που θα γλίτωνε τον Carnap από αυτή τη μομφή θα ήταν να υποστηρίξει 
ότι το φιλοσοφικό του σύστημα αποτελεί κι αυτό ένα γλωσσικό πλαίσιο, μια μετα-θεωρία, 
το πλαίσιο των γλωσσικών πλαισίων. Δεν θα διατύπωνε τότε εξωτερικές προτάσεις. 
Απεναντίας, ο Wittgenstein δεν είχε το θεωρητικό εργαλείο του γλωσσικού πλαισίου 
για να υποστηρίξει κάτι τέτοιο, μιας και πίστευε ότι υπάρχει μια οικουμενική γλώσσα 

25  Shapiro, ό.π., σ. 142 
26  Wittgenstein (1978): σ. 131
27  Ό.π., Πρόλογος
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που περιγράφει τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, ο Carnap δεν υποστηρίζει πουθενά ότι 
θέλει να δημιουργήσει κάποιο φιλοσοφικό γλωσσικό πλαίσιο. Μια τέτοια υπόθεση θα 
υπέπιπτε σε παράδοξα που προκύπτουν από αυτοαναφορές, με τα οποία δύσκολα θα 
συμβιβαζόταν ο Γερμανός φιλόσοφος. Πρέπει να φανταστούμε ότι το πλαίσιο αυτό 
θα περιείχε προτάσεις που αναφέρονται στα πλαίσια εν γένει, άρα και στο ίδιο αυτό 
πλαίσιο και κατ’ επέκταση και στις προτάσεις του. Ουσιαστικά, η πρότερη υπόθεση 
προσκρούει κι αυτή στους περιορισμούς της Ταρσικιανής θεωρίας της αλήθειας. 

Ένας ακόμα κίνδυνος για τον Carnap θα ήταν ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των θέσεων 
του θα ήταν αντίστοιχα με αυτά για τα υπόλοιπα γλωσσικά πλαισία, η αποδοχή τους 
θα ήταν συνεπώς ένα ζήτημα πρακτικό. Η πιθανή υπέρβαση αυτού του κινδύνου, 
με την αποδοχή μιας διάκρισης στον τρόπο αξιολόγησης των φιλοσοφικών πλαισίων 
από τα επιστημονικά, γεννά με τη σειρά της νέα δύσκολα φιλοσοφικά προβλήματα.
 
Σημείο ΙΙ.

Ένα άλλο τρωτό σημείο είναι η άποψη ότι οι μαθηματικές προτάσεις είναι αναλυτικές, 
με την έννοια ότι η αλήθεια ή το ψεύδος τους εξαρτάται από τη λογική μορφή τους, 
από το νόημα των όρων που περιέχουν. Σύμφωνα με αυτόν τον ισχυρισμό, μπορούμε 
να γνωρίζουμε την αληθοτιμή όλων των μαθηματικών προτάσεων της γλώσσας L ενός 
αξιωματικού συστήματος απλώς γνωρίζοντας καλά τη δομή του τελευταίου. Παρ’ όλα 
αυτά το Θεώρημα μη Πληρότητας, που αποδείχθηκε από τον Godel δεκαεννιά χρόνια 
πριν δημοσιευθεί το άρθρο του Carnap, υποδεικνύει ότι σε ένα συνεπές τυπικό αξιω-
ματικό σύστημα D που περιέχει κάποιο τμήμα αριθμητικής, υπάρχουν προτάσεις της 
γλώσσας του D που δεν μπορούν να αποδειχθούν με τους κανόνες του D. Φαίνεται, 
δηλαδή, πως δεν αρκεί η εφαρμογή των κανόνων του πλαισίου για να αποδειχθεί μία 
πρόταση που διατυπώνεται σε αυτό, ή η άρνησή της.28

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, πολλές φορές, για να γίνει γνωστή η αληθοτιμή μιας 
πρότασης κάποιας γλώσσας L σε ένα σύστημα D οι μαθηματικοί αξιοποιούν άλλα, 
πλουσιότερα συστήματα του D που οδηγούν στην απόδειξη αυτής της πρότασης ή 
της άρνησή της.29 Ένα καλό παράδειγμα είναι η απόδειξη του τελευταίου θεωρήματος 
του Fermat για την οποία χρησιμοποιείται μία πολύ πιο σύνθετη δομή από τη δομή των 
φυσικών αριθμών, δηλαδή τη δομή στην οποία τίθεται η εικασία. Βέβαια, το γεγονός 
αυτό δεν σημαίνει ότι το θεώρημα του Fermat δεν έχει κάποια απόδειξη που να κάνει 
χρήση μοναχά κανόνων του γλωσσικού πλαισίου των φυσικών αριθμών, απλά μπορεί 
να μην έχει βρεθεί μέχρι τώρα.

Σημείο ΙΙΙ.

Θα πρέπει να προβληματιστούμε εξίσου, αναφορικά με την αντίληψη που διέπει το άρθρο 
σχετικά με το ρόλο της φιλοσοφίας και της επιστήμης στην ανθρώπινη σκέψη. Όπως 

28  Shapiro, ό.π., σ. 143-144
29  Ό.π.
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είδαμε, ο Carnap αποδίδει μεγάλη αξία στην επιστημονική πρόοδο. Υποστηρίζει ότι οι 
επιστήμες θα πρέπει να εξελίσσονται δίχως να συναντούν μεταφυσικά προσκόμματα. 
Η αποδοχή επιστημονικών θεωριών πρέπει να καθορίζεται από τη χρηστικότητα τους. 

Αυτή η άποψη του Carnap είναι, ωστόσο, μία φιλοσοφική θέση, η οποία δεν περιορίζεται, 
εν τέλει, στο να αποτιμήσει επιστημονικά αποτελέσματα, αλλά τελικά προσπαθεί να 
επηρεάσει τον τρόπο που εξελίσσονται οι επιστήμες. Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι 
το πρόγραμμα του λογικού εμπειρισμού (και λογικού θετικισμού) του οποίου υπήρξε 
ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους, ανέκαθεν επιχειρούσε να προσδώσει 
στη φιλοσοφία το ρόλο του κριτή της ορθολογικότητας των επιστημονικών θεωριών. 
Παραγνώριζε ότι οι επιστήμες δεν αναπτύσσονται εν γένει με μία συγκεκριμένη ορθο-
λογική μέθοδο αλλά συχνά επιστρατεύονται ad hoc και γενικότερα αντι-επαγωγικές 
υποθέσεις. Ο συχνά εμφανιζόμενος ανορθολογικός-ανθρώπινος χαρακτήρας της 
επιστήμης έχει, μάλιστα, οδηγήσει στην απόρριψη πολλών θεωριών που σήμερα θα 
αντιμετωπίζαμε ως εντελώς παράλογες, οπισθοδρομικές και, για να μιλήσουμε με 
τους όρους του Carnap, μη πρακτικές (βλέπε γεωκεντρικό σύστημα). 

Ιστορικά, η φιλοσοφία και η επιστήμη είναι στενά συνδεδεμένες. Όντως, ο δογμα-
τισμός ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν επιστημονικούς τομείς στη 
στασιμότητα και στη δυσκινησία για μεγάλες περιόδους. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να 
παραγνωρίσουμε ότι οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί των επιστημόνων - που ανάθεμα 
κι αν είναι αμόλυντοι από την πρακτική της φιλοσοφικής κοινότητας - καθόρισαν σε 
μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα τους, αποτέλεσαν κίνητρο εργασίας και αφοσίωσης, 
γέννησαν καρποφόρες διαμάχες, οδήγησαν σε ριζοσπαστικά μονοπάτια σκέψης και 
ρηξικέλευθες θεωρίες. 

Συμπέρασμα

Για το τέλος αφήσαμε έναν γενικότερο απολογισμό του κειμένου σε σχέση με κάποιους 
στόχους του συγγραφέα. Μη ρητούς στόχους που, όμως, καθρεφτίζονται μέσα στο 
κείμενο και είναι πολύ κεντρικοί στη σκέψη του Carnap. Αναγνωρίζουμε δύο τέτοιους: 
πρώτον, ο Carnap επιχειρεί να δείξει ότι υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορούμε να 
γνωρίζουμε για τον κόσμο. Θέλει να προσδιορίσει τα όρια της ανθρώπινης γνώσης, 
όρια που θέτει η ίδια η γλώσσα. Δεύτερον, προσπαθεί να χτίσει μία επιστημολογία 
που να εμποδίζει “μεταφυσικά” ιδεολογήματα να επιβάλλονται στην εξελικτική πορεία 
των επιστημών. 

Δείξαμε ότι η επιχειρηματολογία του Carnap παρουσιάζει σοβαρές προβληματικές. 
Η ισχύς των θέσεων του πρέπει να εξετασθεί εκ νέου. Ο πρώτος του στόχος, λοι-
πόν, δεν επιτεύχθηκε. H αναζήτηση του οντολογικού χαρακτήρα των μαθηματικών 
αντικειμένων και των ορίων της γνώσης δεν τελείωσε. Μπορούμε ακόμα να θέτουμε 
“ψευδο-ερωτήματα”. 

89

Gregory Bastas | Review of Rudolf Carnap’s “empiricism, semantics and ontology”



Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι φανερώνει μία ανησυχία, 
μία έγνοια του Carnap, σχετικά με το ζήτημα της ελεύθερης εξέλιξης των επιστημών. 
Όντως, η φιλοσοφία αλληλεπιδρούσε και αλληλεπιδρά με τις επιστήμες και πέρα 
από τα στενά πλαίσια που θέτουν οι λογικοί εμπειριστές. Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία 
των επιστημών δείχνει ότι οι τελευταίες υπακούν σε κάποιους δικούς τους “κανόνες” 
εξέλιξης, ίσως όχι σταθερούς και απαραβίαστους, αλλά που, τελικά, φαίνεται να 
ικανοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας. 

Αυτοί οι “κανόνες” όμως είναι πλήρως εξαρτημένοι από το οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον ανάπτυξης των επιστημών. Αν πρέπει να μας ανησυχεί κάτι, λοιπόν, δεν 
είναι οι ποικίλοι προβληματισμοί που θέτει η φιλοσοφία, αλλά οι περιορισμοί και οι 
κατευθύνσεις που τίθενται στις επιστήμες από το εν λόγω περιβάλλον. Πολλές φορές 
αρνούμαστε να δούμε την επίδρασή του στην καθημερινή πρακτική του επιστήμο-
να. Ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι τα διλήμματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος 
ο τελευταίος δεν τίθενται ως φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά ως κοινωνικά 
σχηματισμένη συνθήκη. Βρισκόμαστε εξαπίνης όταν συνειδητοποιούμε την ολοένα 
εντονότερη επιτήρηση και τυποποίηση της επιστημονικής δραστηριότητας με όρους 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Στέκουμε αμήχανοι όταν διαπιστώνουμε 
ότι τα κριτήρια αποδοτικότητας και η επιλογή των επιθυμητών αποτελεσμάτων και 
πιθανών εφαρμογών της παραχθείσας γνώσης είναι ζητήματα για τα οποία το δρον 
υποκείμενο πρέπει να σιωπά.
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Abstract: This study stands in-between two distinct areas, modern epistemology and architectural theory and 
interpretation. A dual approach is being carried out in an attempt to transfer concepts and methods of approach 
from the field of philosophy of science to that of architectural discourse. By examining architecture at a me-
ta-theoretical level, i.e. making architectural theory itself the object of theorising, it is attempted to transcribe 
epistemological concepts, tools and conceptual schemas into the field of architectural interpretation and theo-
ry.  The study’s objective is to outline a suitable framework for examining the evolution of architectural theory 
itself and for understanding its shifts. More specifically, we attempt to formulate a model that will allow for a 
more systematic approach of the course of architectural interpretation, theory and criticism. The main point of 
the study, stated and documented in detail, is that an architectural interpretation can be regarded as a (domi-
nant) paradigm, much as a scientific theory can. Interpretations change over time, reflecting changes of value 
systems underlying a general view of architecture, rather than having a dependence on the specific object of 
interpretation. A concept of an “interpretative paradigm” (a hermeneutical paradigm) is proposed, regarded as 
a system of beliefs associated with a broad view of architecture, which determines the direction followed by the 
interpretations of distinct works. Hermeneutical paradigms do not constitute timeless invariants, but they are 
transformed and modified over time. The transition process by which such shifts occur, following a paradigm 
crisis, is analysed in this study by describing a mechanism of theoretical/interpretative paradigm shift in archi-
tecture, leaning on Feyerabend’s proposed notion of “research anarchy”. The study is concluded with a brief 
discussion of the notion of “progress” in architectural theory and interpretation, building on similar contribution 
in the philosophy of science, mainly due to Laudan and Toulmin. 

Interpretation & Paradigm 
in Architectural Meta-Theory
Dimitris Hartonas
School of Architecture, National Technical University of Athens
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Περίληψη: Η παρούσα μελέτη κινείται ανάμεσα σε δύο διακριτούς χώρους, αυτόν της σύγχρονης 
επιστημολογίας και αυτόν της αρχιτεκτονικής θεωρίας και ερμηνείας. Πραγματοποιείται, με αυτό τον 
τρόπο, μία διττή προσέγγιση, επιχειρώντας να μεταφερθούν στοιχεία της περιοχής της φιλοσοφίας 
των επιστημών στο πεδίο του αρχιτεκτονικού λόγου. Εξετάζοντας την αρχιτεκτονική σε ένα μετα-
θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή πραγματευόμενοι θεωρητικά την ίδια τη θεωρία της, επιχειρείται η 
μεταγραφή επιστημολογικών εννοιών, εργαλείων και εννοιολογικών σχημάτων στην περιοχή της 
αρχιτεκτονικής ερμηνείας και θεωρίας. Στόχο της μελέτης αποτελεί η άρθρωση ενός πλαισίου 
κατανόησης της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής θεωρίας και των μεταστροφών της. Eπιχειρείται δηλαδή 
να διατυπωθεί ένα μοντέλο συστηματικότερης εξέτασης της πορείας και της εξέλιξης της ερμηνείας, 
θεωρίας και κριτικής της αρχιτεκτονικής. Κύρια θέση, η οποία διατυπώνεται και τεκμηριώνεται στο 
πλαίσιο της μελέτης, αποτελεί πως οι μεταβολές της αρχιτεκτονικής ερμηνείας αποτελούν αλλαγές 
Παραδείγματος. Οι μεταβολές ερμηνείας αντανακλούν αλλαγές αξιακών συστημάτων ανεξάρτητων 
από το εκάστοτε υπό εξέταση έργο. Προτείνεται, έτσι, η έννοια του Ερμηνευτικού Παραδείγματος, 
δηλαδή ενός συστήματος πεποιθήσεων, σχετιζόμενων με μία γενική θεώρηση της αρχιτεκτονικής, 
το οποίο καθορίζει την κατεύθυνση στην οποία κινείται η ερμηνεία των αρχιτεκτονικών έργων. Τα 
Ερμηνευτικά Παραδείγματα δεν αποτελούν διαχρονικές σταθερές αλλά μεταβάλλονται. Η διαδικασία 
μετάβασης και εναλλαγής ερμηνειών σκιαγραφείται μέσω της διατύπωσης ενός μηχανισμού αλλαγής 
ερμηνευτικού Παραδείγματος στην αρχιτεκτονική, ο οποίος αντλεί από τις απόψεις του Feyerabend για 
την «άναρχη έρευνα». Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια σύντομη διαπραγμάτευση του προβλήματος 
της «προόδου» στην αρχιτεκτονική θεωρία και ερμηνεία, έννοια που αποτέλεσε το επίκεντρο σχετικών 
αναλύσεων στη φιλοσοφία των επιστημών, με κύρια συνεισφορά από το Laudan, αλλά και τον Toulmin. 

Ερμηνεία & Παράδειγμα 
στην Αρχιτεκτονική Μετα-Θεωρία

Δημήτρης Χαρτώνας
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
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Εισαγωγή

O χώρος στον οποίο κινείται η παρούσα µελέτη είναι αυτός της µετα-θεωρίας της 
αρχιτεκτονικής. Η διατύπωση στόχων της αρχιτεκτονικής, αξιών, µεθόδων, προσεγγί-
σεων, αξιολογικών κριτηρίων ή ακόµη η διατύπωση θέσεων που απορρίπτουν, µερικώς 
ή ολικώς, όλα τα παραπάνω συνιστούν το σώµα µίας θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Ο 
ρόλος που διαδραµατίζουν οι θεωρήσεις της αρχιτεκτονικής καθώς και η εξέλιξή τους 
αφορούν την αρχιτεκτονική µετα-θεωρία. Γενικεύοντας θα µπορούσαµε να πούµε 
πως οι θεωρίες που διατυπώνονται και αναπτύσσονται έχουν ως αντικείµενο ένα 
συγκεκριµένο πεδίο του επιστητού ή της πράξης. Οι µετα-θεωρίες αντίστοιχα, έχουν 
ως αντικείµενο τις θεωρίες που διατυπώνονται ως προς ένα συγκεκριµένο πεδίο του 
επιστητού ή της πράξης. Πεδίο ανάπτυξης µετα-θεωρητικού λόγου αποτελούν και οι 
επιστηµονικές θεωρίες καθώς η ανάλυση και κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 
αυτές αναδύονται, λειτουργούν και εγκαταλείπονται συγκροτούν το αντικείμενο της 
φιλοσοφίας των επιστημών.

Αντικείµενο αυτής της µελέτης αποτελεί η διερεύνηση της διείσδυσης εννοιών, 
εννοιολογικών σχηµάτων και εργαλείων από την περιοχή της σύγχρονης επιστηµο-
λογίας σε αυτή της αρχιτεκτονικής µετα-θεωρίας. Η µεταγραφή των µοντέλων που 
διατυπώνονται στο χώρο της φιλοσοφίας των επιστηµών θεωρούµε πως µπορεί να 
παρέχει κατάλληλα εργαλεία για την µελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής σκέψης.

Προσπάθειες μεταγραφής επιστηµολογικών εργαλείων και εννοιών στην περιοχή της 
αρχιτεκτονικής θεωρίας έχουν πραγματοποιηθεί αφορμόμενες από διαφορετικές θε-
ωρήσεις της εξέλιξης των επιστημών. Ο Πάνος Τζώνος επιχειρεί έναν παραλληλισμό 
του Παραδείγματος του Kuhn με την έννοια του συστήματος αξιών της αρχιτεκτονικής, 
ενώ και ο Juan Pablo Bonta αφορμάται απο τη θεώρηση των Επιστημονικών Επανα-
στάσεων στην προσπάθειά του να ανιχνεύσει τις μεταβολλές που συντελούνται στην 
ερμηνεία ενός έργου, του Barcelona Pavilion. Αντίστοιχα, ο Stanford Anderson και 
το τμήμα Ιστορίας,Θεωρίας και Κριτικής του MIT επιχειρεί να αρθρώσει ένα πλαίσιο 
µελέτης της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής θεωρίας µε βάση την επιστηµολογική θεώρηση 
του Imre Lakatos. Τέλος, ο Paul-Alan Johnson δημοσιεύει το 1994 μία προσπάθεια 
αποτύπωσης του συσχετισµού της άναρχης έρευνας, της έρευνας που αναιρεί τους 
κανόνες επανεξετάζοντας ακόµη και τις βασικότερες παραδοχές µε την εξέλιξη της 
αρχιτεκτονικής θεωρίας.

Στόχο αυτής της μελέτης δεν αποτελεί η διατύπωση µίας επαναστατικής θεώρησης 
της αρχιτεκτονικής·στόχο της αποτελεί η άρθρωση ενός πλαισίου κατανόησης της 
εξέλιξης της θεωρίας και των µεταστροφών της. Πιο συγκεκριµένα, επιχειρούµε να 
συγκροτήσουµε και να αποτυπώσουµε µία δοµή η οποία θα συµβάλλει στη συστηµα-
τικότερη εξέταση της πορείας της θεωρίας, ερµηνείας και κριτικής στο χώρο της 
αρχιτεκτονικής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διατυπώσουµε τη θέση, την οποία και θα 
τεκµηριώσουµε, πως η ερµηνεία της αρχιτεκτονικής λειτουργεί µε όρους Παραδείγµα-
τος. Ακόµη, στόχο της µελέτης αποτελεί και η σκιαγράφηση του µηχανισµού αλλαγής 
θεωρητικού, ερµηνευτικού Παραδείγµατος στην αρχιτεκτονική. Θέση µας αποτελεί 
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πως οι µεταστροφές στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την αρχιτεκτονική 
συντελούνται µέσω αυτού του µηχανισµού.

Η Αρχιτεκτονική και η Ερμηνεία της

Ο Juan Pablo Bonta, στο έργο του Η Αρχιτεκτονική και η Ερμηνεία της, επιχειρεί να 
ανιχνεύσει τις μεταβολλές που συντελούνται στην ερμηνεία ενός έργου, του Barce-
lona Pavilion. Θεωρώντας ο ίδιος πως ο στόχος της αρχιτεκτονικής ερµηνείας δεν 
είναι η σταθερή γνώση αλλά πως οι ερµηνείες υπόκεινται στις γενικότερες τάσεις 
της ιστορίας των ιδεών γράφει:

“Ερµηνεύουµε κτίρια µε συγκεκριµένους τρόπους επειδή, κάνοντας κάτι τέτοιο, 
µπορούµε να φωτίσουµε πτυχές του κόσµου στον οποίο ζούµε. Ερµηνείες εγκατα-
λείπονται -όπως και µορφές- όχι τόσο επειδή τις βαρεθήκαµε αλλά επειδή έπαψαν 
να ανταποκρίνονται στον αρχικό, πολιτισµικό τους ρόλο, και νέες ερµηνείες, περισσό-
τερο ευθυγραµµισµένες µε τα σύγχρονα ενδιαφέροντα είναι έτοιµες να αναδυθούν 
αντικαθιστώντας τις παλαιότερες.”

Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουµε µία αναδόµηση του έργου του Bonta µε άξονα τις 
έννοιες που εισήγαγε στο χώρο της επιστηµολογίας ο Kuhn σε µία προσπάθεια να 
διαγράψουµε ένα συσχετισµό ανάµεσα στην αρχιτεκτονική µετα-θεωρία και την 
επιστηµολογία.

Ερµηνεία, Παράδειγµα & Ερµηνευτικό Παράδειγµα

Στην διάρκεια της ιστορίας δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς πως περισσότερο αλλά 
και λιγότερο ειδικοί επί του θέµατος διατυπώνουν κρίσεις για την αρχιτεκτονική, κρίσεις 
που συχνά είναι έως και αντιθετικές µεταξύ τους. Ο Banham αναφέρεται στην κάτοψη 
της κατοικίας Schroder του Gerrit Rietveld ως αδιάφορη, ενώ ο Broadbent, κινούµενος 
σε αντίθετη κατεύθυνση, γράφει πως πρόκειται για το πιο αξιόλογο στοιχείο ολόκληρου 
του σχεδιασµού. Η διαφωνία είναι πλήρης. Ο τρόπος µε τον οποίο εξετάζεται η κατοι-
κία από τους δύο συγγραφείς είναι διαφορετικός και τα κριτήρια αξιολόγησης µεταξύ 
τους ασύµβατα, οδηγώντας, έτσι, σε διαφορετικές διατυπώσεις. Πράγµατι, ο Bonta 

 αναφέρει πως ο Zevi θεωρεί πως από όλα τα έργα του Le Corbusier είναι η Villa 
Savoye που αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό των αρχών που διατυπώνει στα γραπτά 
του ενώ, αντίθετα, ο Summerson βλέπει µία αντίθεση ανάµεσα στο σχεδιασµό της 
και τα κείµενα του Le Corbusier. Οι διαφορετικές διατυπώσεις αναδεικνύουν πως 
κάθε θεώρηση ενός έργου αποτελεί µία ερµηνεία του, µία αποκωδικοποίηση του 
µηνύµατος που επιθυµεί να επικοινωνήσει ο δηµιουργός.

Η διαδικασία ερµηνείας ή/και αξιολόγησης ενός αρχιτεκτονικού έργου βασίζεται σε ένα 
σύνολο συµβάσεων, ένα σύστηµα αξιών. Με βάση την αξιολόγηση που αυτό προάγει 
οι κριτικοί της αρχιτεκτονικής αναγνωρίζουν κάθε φορά ορισµένα στοιχεία ενός έργου 
παραγνωρίζοντας άλλα σε µία διαδικασία που δεν είναι πάντοτε συνειδητή.
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Έτσι, στην περίπτωση του Barcelona Pavilion, την οποία αναλύει ο Bonta, η ερµηνεία 
που αποκρυσταλλώθηκε, επικράτησε και διαδόθηκε κατά την περίοδο του 1960-61 
συνοψίζεται σε έξι (6) βασικά σηµεία: 

“1. Το περίπτερο παρείχε µία νέου είδους χωρική εµπειρία, στην οποία συχνά 
γινόταν αναφορά ως ρέοντα χώρο (flowing space). Η θεώρηση αυτή βασίστη-
κε στη µη ύπαρξη κλειστών χώρων, αλλά και στην ροϊκή σύνδεση του κάθε 
χώρου µε τους γειτονικούς του εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους. […]

2. Ο σχεδιασµός εξερευνούσε τις εκφραστικές δυνατότητες αυτού που 
θα αποκαλούνταν αργότερα “ελεύθερη κάτοψη”. Οι τοίχοι είχαν διαταχθεί 
χωρίς περιορισµούς, ασύµµετρα, σε αντίθεση µε την κανονικότητα των υπο-
στυλωµάτων που στήριζαν την οροφή. […] Οι τοίχοι θα µπορούσαν να την 
υποστηρίξουν· τα υποστυλώµατα ήταν απαραίτητα µόνο για εκφραστικούς 
λόγους, για να εισάγουν µία γεωµετρική τάξη ενάντια στην ελεύθερη οργά-
νωση των υπολοίπων στοιχείων […]

3. Έχοντας λίγα εκθέµατα στο εσωτερικό του, το ίδιο το κτίριο έγινε το αντι-
κείµενο προς έκθεση. Ο πολύτιµος χαρακτήρας (precious character) του 
αναδείχθηκε από τα πολυτελή υλικά, τα οποία ήταν ανακλαστικά ή διαφανή. 
Η πολυτέλεια ήταν αποτέλεσµα ποιότητας παρά ποσότητας.

4. Το κτίριο αποδείκνυε µία λεπτή αίσθηση αναλογίας και κάποιου Κλασικισµού 
που θα µπορούσε να εντοπιστεί στο Schinkel. Η κάτοψή του θα µπορούσε 
να συγκριθεί µε έναν πίνακα ζωγραφικής του De Stijl. Θα µπορούσε, επίσης, 
κανείς να αισθανθεί µία φωτεινότητα ιαπωνικής αρχιτεκτονικής, αλλά και την 
πιθανή επίδραση κάποιων από τα πρώτα έργα του Wright, καθώς και σύγχρονων 
καλλιτεχνικών κινηµάτων όπως ο Κονστρουκτιβισµός και ο Κυβισµός. [εικ. 1]

5. Συµβόλιζε την ανάρρωση της µετα-πολεµικής Γερµανίας, και αντανακλούσε 
το πολιτικό κλίµα στα πλαίσια του οποίου η µοντέρνα αρχιτεκτονική κατέστη 
δυνατή. Αυτό θα άλλαζε µε την έλευση των Ναζί στην εξουσία.

6. Το Barcelona Pavilion αποτέλεσε έργο τέχνης, το καλύτερο κτίριο της δε-
καετίας, ένα από τα αριστουργήµατα της αρχιτεκτονικής του εικοστού αιώνα.”

Παρά τις εκτεταµένες προσπάθειες ερµηνείας και κριτικής του έργου κάποια 
στοιχεία παραγνωρίστηκαν. Πράγµατι, χρειάστηκε λίγο περισσότερο από δέκα 
χρόνια ώστε ο Fitch, ένας από τους κριτικούς που συνδιαµόρφωσαν µέσω 
των κειµένων τους την ερµηνεία του ’60, να αναγνωρίσει πως η τότε κυρίαρ-
χη ερµηνεία αγνόησε εντελώς τον παράγοντα της περιβαλλοντικής άνεσης 

. 
Το αν η κριτική του Fitch περί περιβαλλοντικής άνεσης είναι εύστοχη ή άστοχη, δίκαιη 
ή άδικη, µικρή σηµασία έχει. Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο 
ορισµένα χαρακτηριστικά ανάγονται σε κυρίαρχα και άλλα παραγνωρίζονται κατά την 
ερµηνευτική διαδικασία ανάλογα µε το σύστηµα αξιών του ερµηνευτή/κριτικού. Το 

96

gavagai / γκαβαγκάι | papers



σύνολο αξιακών πεποιθήσεων που τοποθετεί τη βαρύτητα ορισµένων συνιστωσών 
υψηλότερα από ότι άλλων µπορεί να συνοψιστεί στον όρο Ερµηνευτικό Παράδειγµα.

Το Ερµηνευτικό Παράδειγµα καθορίζει την κατεύθυνση στην οποία κινείται η ερµηνεία/
κριτική της αρχιτεκτονικής γενικά. Ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζεται το αξιακό σύ-
στηµα που ιεραρχεί τα στοιχεία ενός έργου, προβάλλει τις στοχεύσεις του αρχιτέκτονα, 
αξιολογεί το βαθµό επίτευξής τους αλλά και αξιολογεί την αρχιτεκτονική πρόταση δε 
διαφοροποιείται ανάλογα µε το έργο που κάθε φορά τίθεται σε ερµηνεία. 

Ο Broadbent αναφέρει πως τα έργα αρχιτεκτονικής ερµηνεύονται κάθε φορά σύµφω-
να µε το πνεύµα της εποχής (Zeitgeist)· όχι της εποχής στην οποία δηµιουργήθηκαν 
αλλά αυτής κατά την οποία παράγεται η ερµηνεία. Δίνοντας ως παράδειγµα την 
κατοικία Schroder του Rietveld, η οποία - κτισμένη το 1924 - επί δεκαετίες γινόταν 
αντιληπτή ως µία άσκηση µε τον άπειρο, τον αέναο χώρο, τις σχέσεις εξωτερικού 
και εσωτερικού και ως αποτέλεσµα επιρροής των καλών τεχνών στην αρχιτεκτονική 
ο Broadbent αναφέρει πως:

“Το πιο αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό, το οποίο παραβλέφθηκε τη δεκαετία του 1920 
και µετα βίας έχει αναγνωριστεί από τότε, είναι στην πραγµατικότητα η κάτοψη του 
πρώτου ορόφου. […] Ο πάνω όροφος µπορεί να ανοίξει διαµορφώνοντας έναν ενιαίο 
χώρο, να διαχωριστεί σε πέντε ιδιωτικά δωµάτια ή να παραµείνει σε µία από τις ποικίλες 
ενδιάµεσες καταστάσεις. Είναι, πράγµατι, η πρώτη κυβερνητική (cybernetic) κάτοψη 
που υλοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη, και δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία πως 
αν είχε χτιστεί το 1964 αντί για το 1924, θα αναγνωριζόταν ως τέτοια.”
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Ο Bonta αναφέρει υπό µία έννοια ο Broadbent έκανε λάθος καθώς ο κυβερνητικός 
χαρακτήρας της κατοικίας Schroder αναγνωρίστηκε κατά τη δεκαετία του 1920, 
ακόµη και αν δε χρησιµοποιήθηκε αυτός ο όρος. Ωστόσο, ο Broadbent είχε δίκιο 
ως προς το ότι οι επισηµάνσεις του 1920 παρέµειναν στο επίπεδο των προσωπικών 
διατυπώσεων, χωρίς να αποκτήσουν ευρεία αποδοχή ως ερµηνείες της κατοικίας. Η 
εξήγηση του παραπάνω έγκειται στο ότι στο ερµηνευτικό παράδειγµα που επικρατούσε 
στις αρχές του 20ου αιώνα η ικανότητα προσαρµογής και αυτορρύθµισης, καθώς 
και η κυβερνητική δεν αποτελούσαν ζητήµατα που αξιολογούνταν µε οποιοδήποτε 
τρόπο. [εικ. 2]

Μέσω του παραδείγματος, τονίζεται πως οι µεταβολές που παρατηρούνται στις 
ερµηνείες που παράγονται σχετίζονται µε γενικότερες τάσεις που µικρή σχέση έχουν 
µε τα ίδια τα έργα υπό ερµηνεία. Αυτές οι µεταβολές, ωστόσο, ανταποκρίνονται στις 
αλλαγές του εκάστοτε ερµηνευτικού συστήµατος, αλλαγές που οδηγούν σε νέες 
ερµηνείες όχι ενός, αλλά πολλών διαφορετικών έργων και, τελικά, σε νέες ερµηνείες 
της αρχιτεκτονικής γενικά. 
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Έχοντας γενικεύσει την θεώρηση της Ερµηνείας από ερµηνεία ενός έργου σε ερµη-
νεία που ανταποκρίνεται σε σύστηµα αξιών εφαρµόσιµο στο σύνολο της αρχιτεκτο-
νικής, µπορούµε να µιλήσουµε για µία δοµή ερμηνευτικού Παραδείγματος όχι πολύ 
διαφορετική από το Παράδειγµα του Kuhn. Όπως στην περίπτωση της επιστήµης, 
έτσι και σε αυτή της αρχιτεκτονικής θεωρίας, ερµηνείας, κριτικής διατυπώνεται µία 
θεώρηση που αποτελείται από ένα σώµα πεποιθήσεων το οποίο αποκτά την αποδοχή 
ενός αναγνωρίσιµου τµήµατος της κοινότητας. Για τον Kuhn (1962) η αντίληψη της 
“κυριαρχίας” µίας κοσµοθεώρησης έναντι άλλων αποτελεί προϋπόθεση για το πέρα-
σµα στη φάση της φυσιολογικής επιστήµης, δηλαδή τη συστηµατική διερεύνηση των 
δυνατοτήτων του Παραδείγµατος.

Ο Larry Laudan έχει ασκήσει κριτική στην παραπάνω θέση του Kuhn θεωρώντας τη 
μη ρεαλιστική. Στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, η συνθήκη πλήρους κυριαρχίας 
ενός και µόνου ερµηνευτικού Παραδείγµατος δεν πληρείται· οι κοινώς αποδεκτές 
αρχές που συνοψίζονται στο ερµηνευτικό παράδειγµα δεν γίνονται αποδεκτές από 
το σύνολο της κοινότητας αλλά από ένα σηµαντικό τµήµα της. Το παραπάνω αφορά 
άµεσα στη σχέση του παρελθόντος ερµηνευτικού παραδείγµατος µε την εκάστοτε 
νέα κατάσταση. Σε αντίθεση µε τη θεώρηση του Kuhn για τις φυσικές επιστήµες, 
στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής ερµηνείας η σχέση του παρελθόντος με το πα-
ρόν είναι πιο πολύπλοκη. Η αλλαγή ερµηνευτικού παραδείγµατος επιφέρει µία ριζική 
επανερµηνεία του παρελθόντος, δηλαδή των αρχιτεκτονικών έργων αλλά και των 
ερµηνειών τους, ενώ ταυτόχρονα, µέρος του παρελθόντος απορρίπτεται από την 
κοινότητα ως µη αποδεκτό στη νέα συνθήκη.

Σε κάθε περίπτωση, µετά την επικράτηση ενός συστήµατος πεποιθήσεων, τόσο οι 
κριτικοί της αρχιτεκτονικής όσο και οι ερευνητές/επιστήµονες επικεντρώσουν την 
ερµηνευτική ή την ερευνητική τους δραστηριότητα στη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
που αυτό παρέχει. Eπεκτείνουν, έτσι, την ικανότητά του να ερµηνεύει φαινόµενα 
και το εκλεπτύνουν ανταποκρινόµενοι στην ανάγκη διόρθωσης των αδυναµιών που 
αναπόφευκτα εµφανίζονται στην πορεία. Στην περίπτωση της θεώρησης της αρχιτε-
κτονικής µπορούµε να παραλληλίσουµε την παραπάνω διαδικασία µε την εφαρµογή 
του ερµηνευτικού συστήµατος σε άλλα έργα, σχεδιασµένα µε εντελώς διαφορετικό 
σύστηµα αξιών, εξάγοντας έτσι νέα συµπεράσµατα και ερµηνείες.

Εναλλαγή Ερµηνειών: οι έννοιες της Κανονικής και Προ-Κανονικής 
Ερµηνείας

Ο τρόπος µε τον οποίο ένα αρχιτεκτονικό έργο αναγνωρίζεται, αποτιµάται αλλά και 
ερµηνεύεται δεν παραµένει σταθερός στο χρόνο, αντίθετα, µεταβάλλεται σηµαντικά. 
Tα αρχιτεκτονικά έργα που χαίρουν αναγνώρισης, όπως το περίπτερο του Mies, περ-
νούν από μία αρχική φάση αφάνειας σε αυτή της αποτίµησης και ερµηνείας τους. Οι 
ερµηνείες που παράγονται δε χαίρουν εξαρχής της αποδοχής της κοινότητας, αλλά 
αποτελούν µεµονωµένες κρίσεις. Μέσα από τη διατύπωση πολλών διαφορετικών, και 
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συχνά µη συγκρίσιµων, µεταξύ τους, ερµηνειών ενός έργου αναδύονται, σύµφωνα 
µε τον Bonta, οι ερµηνείες που θα διαδοθούν και τελικά θα καθορίσουν τον τρόπο 
µε τον οποίο το έργο γίνεται ευρέως αντιληπτό. 

Ο διαχωρισμός αυτός σχηματοποείται από το Bonta με την εισαγωγή των εννοιών της 
προ-κανονικής (pre-canonical) και της κανονικής (canonical) ερµηνείας. Η διαφορά 
των παραπάνω κατηγοριών, όπως την αναγνωρίζει ο Bonta, δεν αφορά στο περιε-
χόµενο και το νόηµα που αποδίδουν στις αρχιτεκτονικές µορφές αλλά στον τρόπο που 
λειτουργούν στο εσωτερικό της κοινότητας. Οι προ-κανονικές ερµηνείες αποτελούν 
ατοµικές αντιδράσεις και εµφανίζονται λιγότερο πειστικές από τις κανονικές. Λόγω 
των παραπάνω, αποτελούν αντικείµενο διαφωνίας ανάµεσα σε διαφορετικούς µελετη-
τές, σε αντίθεση µε µία κανονική ερµηνεία η οποία έχει την αποδοχή µιας ολόκληρης 
κοινότητας, ή τουλάχιστον ενός αναγνωρίσιµου τµήµατός της.

Προ-Κανονικές Ερµηνείες, Αναθεώρηση & Διάδοση

Η φάση της διατύπωσης προ-κανονικών ερµηνειών αναλύεται σε δύο περιπτώσεις. Η 
πρώτη αφορά στην προσπάθεια πρώτης ερµηνείας ενός έργου που αναδύεται από 
τη φάση της αφάνειας και η δεύτερη στην επανερµηνεία ενός έργου για το οποίο 
είχε διατυπωθεί µία κανονική ερµηνεία.

Ως προ-κανονική διατύπωση μπορούμε να θεωρήσουμε την αντίδραση του Hitchcock 
το 1929 απέναντι στο Barcelona Pavilion όταν αντιμετωπίζει το έργο του Mies μόλις 
ένα χρήσιµο πείραµα που θα επέτρεπε στον Mies van der Rohe να εξελιχθεί. Χα-
ρακτηριστικά δηλώνει πως “(O Mies) συνεχίζει να παραµένει πρωτίστως ένας πολλά 
υποσχόµενος άνθρωπος”. 

Ως προ-κανονικές µπορούν να αντιµετωπιστούν ακόµη οι ερµηνείες του Schroder 
House που καθιστούσαν σαφή τη βαρύτητα που είχε δώσει ο Rietveld στη δυνατότητα 
αυτορρύθµισης των χώρων µε ένα δυναµικό τρόπο που παρέπεµπε σε αυτό που µε 
µεταγενέστερους όρους θα αποκαλούσαµε κυβερνητική κατοικία. Η ανάδυσή τους 
στο προσκήνιο θα πραγματοποιούνταν δεκαετίες αργότερα, όταν οι προηγουµένως 
προσωπικές αποτιµήσεις της κατοικίας, θα αποτελούσαν τµήµα της κανονικής ερµη-
νείας της.

Η διατύπωση νέων θεωρήσεων ενός έργου που, όπως δείξαµε προηγουµένως, σχε-
τίζονται άµεσα µε θεωρήσεις για την αρχιτεκτονική γενικά παραµένει, αρχικά, µία 
χαοτική διαδικασία. Αυτή η περίοδος τερματίζεται για τον Kuhn µε την αποδοχή νέου 
Παραδείγµατος, για τον Bonta µε αποκρυστάλλωση της κανονικής ερµηνείας ενός 
έργου, ενώ στη δική µας περίπτωση µε αποδοχή νέου Ερµηνευτικού Παραδείγµατος.

Μετά την καθιέρωση της ερµηνείας ενός έργου ακολουθεί, η διάδοσή της (dissemi-
nation). Τροφοδοτείται, έτσι, η περίοδος της, εκ νέου, φυσιολογικής επιστήµης κατά 
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την οποία οι ερευνητές επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους στη διερεύνηση των 
δυνατοτήτων ανοίγονται χάρη στο νέο παράδειγµα. 

Παράλληλα, έργα που παρέμεναν στην αφάνεια ή αξιολογούνταν αρνητικά αναδύονται 
με βάση το νέο ερμηνευτικό Παράδειγμα ως ενδιαφέροντα και αξιόλογα, οδηγώντας 
σε διατύπωση νέων ερμηνειών τους. Έτσι, ο Hitchcock τρεις δεκαετίες µετά την 
πρώτη αντίδραση του απέναντι στο Barcelona Pavilion θα αναθεωρούσε την κρίση 
του, αποκαλώντας το περίπτερο “ένα από τα λίγα κτίρια µέσω των οποίων ο εικοστός 
αιώνας ίσως θα ήθελε να συγκρίνεται µε τις ένδοξες εποχές του παρελθόντος”.

Προς µία Eρµηνεία του Μηχανισµού Αλλαγής Παραδείγµατος

Έχοντας περιγράψει τις εναλλαγές ερµηνευτικών παραδειγµάτων στην περίπτωση 
της αρχιτεκτονικής κριτικής, προκύπτει η ανάγκη εξέτασης του µηχανισµού αυτών 
των µεταβολών.

Στη Δοµή των Επιστηµονικών Επαναστάσεων η διαδικασία αλλαγής παραδείγµατος 
αφήνεται στο επίπεδο της “ξαφνικής” αλλαγής πίστης. Στη δική µας περίπτωση, αυτή 
της αρχιτεκτονικής ερµηνείας, θα προσπαθήσουµε να σκιαγραφήσουµε το µηχανισµό 
αλλαγής Ερµηνευτικών Παραδειγµάτων. Χρησιµοποιώντας εργαλεία που έχει εισάγει 
ο Bonta αλλά και ο Feyerabend, θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε την “ξαφνική” 
µεταστροφή πίστης. 

Σε µία πρώτη ανάλυση του µηχανισµού αλλαγής ερµηνευτικού παραδείγµατος διακρί-
νουµε τρείς διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην παραδειγµατική κρίση και 
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την απώλεια της πίστης της κοινότητας στο προϋπάρχον ερµηνευτικό σύστηµα. Κατά 
τη δεύτερη φάση θα δείξουµε ότι διατυπώνονται προ-κανονικές ερµηνείες υπό καθε-
στώς πλήρους απελευθέρωσης από τους κανόνες του προηγούµενου Παραδείγµατος. 
Συνθήκη που θεωρούµε πως µπορεί να κατανοηθεί βαθύτερα µέσω των εννοιών του 
Paul Feyerabend και τη θεώρησή του για µία άναρχη έρευνα. Τέλος, η τρίτη φάση 
αφορά στην καθιέρωση ενός νέου Παραδείγµατος ως αποδεκτό από την κοινότητα. 
Στη σκιαγράφηση αυτού του σκέλους του µηχανισµού θα περιγράψουµε συνθήκες 
που προϋποτίθενται για την αποδοχή ενός νέου Ερµηνευτικού Παραδείγµατος αλλά 
και παράγοντες που συντελούν καθοριστικά σε αυτή. [εικ.3]

Κρίση στην Αρχιτεκτονική Ερµηνεία

Ξεκινώντας με την πρώτη από τις τρεις φάσεις που περιγράψαμε, θα επιχειρήσουµε 
να απαντήσουµε στο παρακάτω ερώτηµα: Ποιες είναι οι παράµετροι που οδηγούν 
ένα Παράδειγµα σε κρίση; 

Η αλλαγή Ερµηνευτικού Παραδείγµατος περνά, όπως και στην περίπτωση των επι-
στηµών κατά τη θεώρηση του Kuhn, µέσα από µία διαδικασία αποµείωσης της πίστης 
προς το εκάστοτε κυρίαρχο µοντέλο. Στην περίπτωση ενός κτιρίου η καθιέρωση 
µίας ερµηνείας καθιστά δύσκολο το να το “δει” κανείς µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
Όπως οι κανόνες ενός επιστηµονικού Παραδείγµατος και τα πειραµατικά εργαλεία 
που αυτό ορίζει περιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό την ελευθερία του ερευνητή, έτσι 
και οι αξίες που αναζητά κανείς στο κτίριο όταν το µελετά, αλλά και τα στοιχεία που 
τις αντιπροσωπεύουν, καθορίζουν την ερµηνεία που προκύπτει. Η ελάττωση του εν-
διαφέροντος που επιφέρει η επανάληψη της ίδιας, ή παρεµφερούς, αποτίµησης του 
έργου οδηγεί στην ολοένα και πιο αραιή αναφορά στο έργο.

Στην περίπτωση του Barcelona Pavilion η αποµείωση του ενδιαφέροντος διαγράφεται 
καθαρά στα έργα του Zevi. Έχοντας διαδραµατίσει ενεργητικό ρόλο στην ερµηνεία 
του περίπτερου κατά τη δεκαετία του ’50, εντύπωση κάνει η περιορισµένη αναφορά 
του συγγραφέα σε αυτό στο βιβλίο που εκδίδει το 1964.

Αυτού του είδους η αδυναµία ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος να παράγει νέες 
θεωρήσεις για ένα συγκεκριµένο έργο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ανωµαλία που συ-
ντελεί σε µία πιθανή κρίση. Αντίθετα, όπως συμβαίνει στις επιστήµες με την εφαρµογή 
του Παραδείγµατος σε νέους γρίφους, η εφαρµογή του σε νέα έργα προς ερµηνεία 
προσφέρει δυνατότητες επέκτασής αλλά και εκλέπτυνσής του. Δεν οδηγείται το 
Παράδειγµα σε κρίση· όµως οι λυµένοι γρίφοι χάνουν το ερευνητικό, ή ερµηνευτικό, 
τους ενδιαφέρον.

Όταν, ωστόσο, η εφαρµογή ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος σε νέα έργα παύει 
να προσφέρει νέες δυνατότητες ερµηνείας, τότε δηµιουργούνται συνθήκες κρίσης. 
Η επανάληψη των ίδιων ερµηνευτικών σχηµάτων, αποτιµίσεων και αξιολογήσεων -που 
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έχουν πάψει να ανταποκρίνονται στον πολιτισµικό τους ρόλο, ενώ δεν προσφέρουν 
πλέον µία νέα οπτική- συντελεί στο να καταστεί η κοινότητα έτοιµη να αποδεκτεί ένα 
νέο Ερµηνευτικό Παράδειγµα. Καθίσταται, έτσι, σαφές πως το πέρασµα της ερµηνείας 
ενός έργου, και κατ’ επέκταση του ίδιου του έργου, στη λήθη κάποιες φορές σχετί-
ζεται και µε µία γενικότερη αµφισβήτηση του Ερµηνευτικού Παραδείγµατος. [εικ.4]
 
Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η συσσώρευση επικριτικών αποτιμήσεων για το Pavilion 
κατά τη δεκαετία του 1970, που αποτέλεσαν ουσιαστικά κριτική απέναντι στις αρχές 
σχεδιασµού που υιοθετήθηκαν αλλά και απέναντι στο Ερµηνευτικό Παράδειγµα που 
είχε οδηγήσει τους κριτικούς να δουν στο Barcelona Pavilion ένα “αριστούργηµα” 
µέσω του οποίου “ο εικοστός αιώνας ίσως θα ήθελε να συγκρίνεται µε τις ένδοξες 
εποχές του παρελθόντος”.
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Tόσο ο Hughes όσο ο Brolin διατυπώνουν το 1976 κριτικές1 που αναδεικνύουν 
αυτή την κρίση του Ερμηνευτικού Παραδείγματος. Κρίση η οποία αποτελεί αναγκαία 
αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη µεταστροφή της πίστης από ένα Παράδειγµα σε ένα 
άλλο. Τόσο στις επιστήµες όσο και στην αρχιτεκτονική ερµηνεία η εγκατάλειψη ενός 
µοντέλου δε συντελείται αν δεν έχει εµφανιστεί ένα νέο, όσο σκληρή και αν είναι η 
κριτική απέναντί του.

Προ-Κανονική Φάση

Η κρίση που έχει προηγηθεί σηµαίνει πως ένα σηµαντικό τµήµα της κοινότητας επι-
δίδεται σε αναζήτηση νέων προοπτικών, εκτός των κανόνων του Παραδείγματος. 
Nέα ερµηνευτικά σχηµάτα αναζητούνται σε ποικίλες κατευθύνσεις υπό καθεστώς 
απελευθέρωσης από τους κανόνες και τα εργαλεία που αυτό καθόριζε. Η αναζήτηση 
εναλλακτικών δυνατοτήτων δεν αποτελεί “προνόµιο” µίας περιόδου που ακολουθεί 
την παραδειγµατική κρίση. Ωστόσο, η εμφάνιση στο προσκήνιο των αδυναµιών ενός 
ερµηνευτικού συστήµατος προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για διόγκωση αυτής 
της τάσης.

Η κρίση ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος αλλά και η διατύπωση νέων, προ-κανονι-
κών θεωρήσεων αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της ερµηνείας του 
Barcelona Pavilion. Από το τέλος της δεκαετίας του ’60 και κυρίως κατά τη δεκαετία 
του ’70 εμφανίζονται ερμηνείες που κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, 
αγγίζουν διαφορετικά κάθε φορά σηµεία2. Ο Nicolini αναφέρεται σε “απόλυτη στα-
θερότητα” της οργάνωσης του χώρου. Ο Mackay σε έργο που συμβολίζει το τέλος 
της ηρωικής περιόδου του Μοντέρνου κατά την οποία οι αρχιτέκτονες ήταν έτοιµοι 
να υποστηρίξουν κοινωνικά και πολιτικά ιδανικά. Ο Koenig επιχειρεί να μεταφέρει το 
διάλογο στο πεδίο της σημειωτικής ανάλυσης του περίπτερου. Όμως, ούτε οι αρχές 
τέτοιων ερμηνειών, ούτε και τα επιµέρους στοιχεία που αυτές τόνιζαν ενσωµατώ-
θηκαν στην κανονική ερµηνεία του Barcelona Pavilion. Γεγονός που οφείλεται στην 
τάση, που επικρατεί κατά την κυριαρχία ενός Παραδείγματος, να παραγνωρίζονται 
θεωρήσεις που δεν εναρµονίζονται µε τους κανόνες και τα εργαλεία του. Αντίθετα, 
κατά την περίοδο που ακολουθεί την κρίση ενός Παραδείγματος, οι διατυπώσεις 
διαφορετικών προσεγγίσεων πολλαπλασιάζονται, παλιότερες διατυπώσεις που είχαν 
παραμείνει στο επίπεδο προ-κανονικών αντιδράσεων επανέρχονται στο προσκήνιο, 
ενώ και η κοινότητα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό έτοιμη να αναγνωρίσει διαφορετικές 
θεωρήσεις και να μην τις απορρίψει.

1  Ό.π., σ. 183. Τις κριτικές αναφέρει ο Bonta στην προσπάθειά του να τεκμηριώσει τις μεταβολλές που συντελέστηκαν 
στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται το Barcelona Pavilion.
2  Ό.π., σ. 204
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Καθιέρωση Νέου Παραδείγµατος

Το τρίτο σκέλος της διαίρεσης του µηχανισµού αλλαγής Ερµηνευτικού Παραδεί-
γµατος αφορά στην καθιέρωση, την αποδοχή ενός νέου συστήµατος. Η αποδοχή 
ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος, όπως και ενός επιστηµονικού, δεν είναι ποτέ 
καθολική. Η συσσώρευση ανωµαλιών και η αµφισβήτηση από τµήµα της κοινότητας 
µίας κοσµοθεώρησης κλονίζει τους οπαδούς της αλλά δεν οδηγεί όλους σε απώλεια 
πίστης στο Παράδειγµα. Αντίστοιχα, η αντικατάστασή του από ένα νέο δε γίνεται 
αποδεκτή από αυτά τα µέλη της κοινότητας. Διαφορετική έκφανση του φαινοµένου 
της µη αποδοχής ενός και µόνου Παραδείγµατος είναι και η συνύπαρξη ενεργών 
θεωρήσεων την ίδια χρονική στιγµή3.

Χαρακτηριστικό είναι η περίπτωση, την οποία περιγράφει ο Bonta4, και αφορά σε δύο 
ταυτόχρονες εκθέσεις με θέμα την αρχιτεκτονική του Σικάγο το 1976. Οι εκθέσεις 
αναδείκνυαν δύο ασύµβατες µεταξύ τους απόψεις για ένα αντικείµενο που επιφανει-
ακά φαίνεται να ήταν κοινό. Η μία βασίστηκε στην ορθόδοξη, κανονική εκδοχή της 
ιστορίας της αρχιτεκτονικής του Σικάγου, όπως αυτή περιγράφεται από τους Pevsner 
και Giedion. Η δεύτερη, οργανωμένη από τον κορμό της ομάδας Chicago Seven, 
αποτελούσε µία προσπάθεια να ανασκευαστεί η ιστορία υπό νέες παραµέτρους, 
συµπεριλαµβάνοντας στην γενική εικόνα τµήµατα υλικού που είχαν παραγνωριστεί 
στην ορθόδοξη εκδοχή.

Η διατύπωση εναλλακτικών προ-κανονικών ερµηνειών υπό καθεστώς άναρχης έρευνας 
δηµιουργεί το κατάλληλο έδαφος για την αποκρυστάλλωση ενός νέου παραδειγµατικού 
µοντέλου. Πιο συγκεκριµένα, ως νέο Παράδειγµα µπορεί να καθιερωθεί µία από τις 
προ-κανονικές θεωρήσεις. Η αποδοχή της από την κοινότητα σηµαίνει την επιπλέον 
έρευνα αυτής, την εκλέπτυνση των παραµέτρων που θέτει. Ακόµη, το νέο Παράδει-
γµα µπορεί να συγκροτηθεί από διαφορετικά προ-κανονικά ερµηνευτικά σχήµατα. 
Οι ζυµώσεις στο εσωτερικό της κοινότητας που βρίσκεται σε αναβρασµό, η ανταλ-
λαγή δηµοσιεύσεων ή συζητήσεων σχετικά µε τάσεις ερµηνείας που δεν έχουν γίνει 
ακόµη αποδεκτές, έχουν τη δυναµική να αποκρυσταλλώσουν ένα νέο ερµηνευτικό 
σύστηµα5. 

Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαδικασία δεν έχει χαρακτηριστικά διεργασιών λογικής 
επιλογής, κάτι το οποίο, για λόγους αντίστοιχους με αυτούς περιγράφονται στο πεδίο 
της φιλοσοφίας των επιστημών, είναι αδύνατο. Πιο συγκεκριμένα, οι προ-κανονικές 

3  Τόσο στις επιστήµες όσο και στην αρχιτεκτονική ερµηνεία και κριτική, η διάχυση των πρωτοπόρων θεωρήσεων, δεν 
συντελείται ακαριαία. Η σταδιακή διάχυση του νέου Παραδείγµατος σηµαίνει τη συνύπαρξη των δύο Παραδειγµάτων, σε 
κάποια χρονική συγκυρία, ως Παραδείγµατα που χαίρουν της αποδοχής ενός αναγνωρίσιµου τµήµατος της κοινότητας. 
4  Bonta (1979): σ. 183
5  Αντίστοιχες είναι οι ζυμώσεις που οδήγησαν στην αποκρυστάλλωση της κανονικής ερμηνείας του Pavilion, μέσα από 
μία σειρά διαφορετικών διατυπώσεων. Αν και πρόκειται για ερµηνεία ενός έργου και όχι για Ερµηνευτικό Παράδειγµα, 
η διαδικασία της συγκρότησης της αποδεκτής από την κοινότητα θεώρησης παραμένει κοινή.
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αντιδράσεις, ανταποκρινόµενες στο ρόλο τους, εισάγουν στο πεδίο του αρχιτεκτο-
νικού διαλόγου νέες έννοιες και προσεγγίσεις. Προσεγγίσεις που δεν µπορούν να 
συγκριθούν µεταξύ τους µέσα από λογικές διεργασίες καθώς δεν ανταποκρίνονται 
στα ίδια κριτήρια. Πρόκειται για την έκφραση στο χώρο της αρχιτεκτονικής ερµηνεί-
ας του φαινοµένου που ο Kuhn, αναφέρει ως ασυµετρότητα (incommensurability).

Μπορεί το νέο Παράδειγμα να μην “επιλέγεται” μέσα από λόγικές διαδικασίες, οφείλει, 
ωστόσο, να πληροί δύο θεµελιώδεις προϋποθέσεις. Οφείλει να απαντά, σε κάποιο βα-
θµό, στην κριτική που ασκήθηκε στο προηγούµενο Παράδειγµα και να χαρακτηρίζεται 
από µία ευρύτητα εφαρµογής. Τόσο η µία όσο και η άλλη προϋπόθεση αποτελούν 
αναγκαίες αλλά όχι ικανές συνθήκες για την ανάδειξή του. 

Η αντικατάσταση µίας θεώρησης που έχει τεθεί σε κρίση λόγω ορισµένων ανωµα-
λιών από µία άλλη προϋποθέτει πως η νέα δε θα εµφανίζει -ή θα υπόσχεται πως µε 
την κατάλληλη επεξεργασία δε θα εµφανίζει- αυτές τις ανωµαλίες. Σε διαφορετική 
περίπτωση, το προτεινόµενο Παράδειγµα είναι λογικό να αντιµετωπιστεί µε δυσπιστία 
από την κοινότητα. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο παίζει και η ερµηνευτική ευρύτητα 
της νέας θεώρησης. Το νέο Παράδειγµα οφείλει να αφήνει περιθώριο για ευρεία διε-
ρεύνηση του πεδίου του και να µην αποτελεί µία σαφώς περιορισµένη θεώρηση που 
ανταποκρίνεται µόνο σε ένα πολύ στενό πεδίο εφαρµογής, όπως για παράδειγµα, σε 
ένα έργο ή µία οµάδα έργων, ένα συγκεκριµένο αρχιτεκτονικό φαινόµενο. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Robert Venturi6 και του ερµηνευτικού συστήµα-
τος που βασίζεται στις έννοιες της πολυπλοκότητας και της αντίφασης οι δύο αυτές 
συνθήκες ικανοποιούνται. Η θεώρηση που διατυπώνεται απαντά στην κριτική που 
είχε ασκηθεί στο προηγούµενο µοντέλο του µοντέρνου σχετικά µε τη ολιστικότητα 
της µονοσήµαντης προσέγγισης που προωθούσε. Η έννοια της καθαρότητας που 
αναιρούσε την πολυπλοκότητα και τον διάλογο αντικρούεται από τον Venturi µε την 
αναγωγή της αντίφασης σε αρχιτεκτονική αξία. Παράλληλα, ανιχνεύει την αντίφαση 
και την πολυπλοκότητα σε µεγάλο αριθµό ιστορικών και σύγχρονων κτιρίων, προσφέ-
ροντας νέες ερµηνείες τους, αλλά και αναδεικνύοντας την ερµηνευτική ευρύτητα 
του µοντέλου που προτείνει.

Παραμένει, ωστόσο, αναπάντητο ένα κεντρικό ερώτημα. Ποιοι είναι οι παράγοντες 
που οδηγούν την κοινότητα στην αποδοχή ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος έναντι 
ενός άλλου; Ενώ, παράλληλα γεννιέται και ένα νέο. Υπό αυτό το σχετικιστικό µοντέλο 
αλλαγής παραδειγµάτων, όπου καταργείται η έννοια της πορείας προς την αλήθεια 
και απλώς εναλλάσσονται ερµηνευτικά συστήµατα µη συγκρίσιµα µεταξύ τους, πώς 
ορίζεται η έννοια της προόδου;

6  Αναφερόμαστε εδώ στο έργο του Robert Venturi με τίτλο Complexity and Contradiction in Architecture που εκδίδεται 
το 1966.

106

gavagai / γκαβαγκάι | papers



Στην αποδοχή ενός ερµηνευτικού συστήµατος συντελούν σηµαντικά οι γενικότερες 
τάσεις της εποχής. Οι τάσεις µίας εποχής διαµορφώνουν το κλίµα στα πλαίσια του 
οποίου σχηµατοποιούνται περιοχές ενδιαφέροντος. Οι περιοχές αυτές συσχετίζονται 
µε τις εξελίξεις σε διαφορετικά επιστηµονικά ή άλλα πεδία, αλλά και µε κοινωνικούς 
µετασχηµατισµούς ή εξελίξεις. Οι θεωρητικές αναζητήσεις σε έξω-αρχιτεκτονικά πεδία 
επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την κοινότητα, καθώς στρέφουν το ενδιαφέρον της 
προς διαφορετικές θεωρήσεις. Υπό τη µορφή αυτή εισάγονται συχνά στον κυρίαρχο 
αρχιτεκτονικό διάλογο, και όχι απλά ως προ-κανονικές αναζητήσεις, έννοιες και ερ-
γαλεία από άλλους χώρους· πραγµατοποιούνται δια-θεωρητικοί δανεισµοί. 

Ένας τέτοιος δανεισµός συντελείται στο χώρο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και ερµη-
νείας κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980, όταν και εισάγονται στον αρχιτεκτονικό 
λόγο έννοιες και εργαλεία της γλωσσολογικής θεωρίας. Η ανάπτυξη ενός γλωσσο-
λογικού θεωρητικού προβληµατισµού κατά τις αμέσως προηγούμενες δεκαετίες από 
τους Roland Barthes, Claude Levi-Strauss, Umberto Eco και άλλους, επηρεάζει την 
αρχιτεκτονική σκέψη. Η ανάπτυξη του γλωσσολογικού προβληµατισµού εκτός του 
πεδίου της αρχιτεκτονικής συντέλεσε καθοριστικά στην καθιέρωση ενός νέου Ερµη-
νευτικού Παραδείγµατος, του γλωσσικού Παραδείγµατος. Ενδεικτικό του γεγονότος 
αυτού αποτελεί η σχεδόν ταυτόχρονη έκδοση σχετικών βιβλίων από τους Jencks και 
Venturi το 1977.

Η καθιέρωση ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος συντελείται, ακόµη, χάρη στις 
διατυπώσεις ατόµων, οµάδων, θεσµών ή ινστιτούτων που η κοινότητα αναγνωρίζει 
ως αρµοδιότερα ή καταλληλότερα να εκφέρουν άποψη. Οι ερµηνείες που εκφράζο-
νται από αυτά τα µέλη της κοινότητας, ατοµικές ή συλλογικές, αποτελούν µοχλούς 
επιρροής. Η αποδοχή µίας τέτοιας ερµηνείας έχει να κάνει µε την αναγνώριση των 
διαπιστευτηρίων αυτού που την εκφράζει και όχι τόσο µε το περιεχόµενό της.

Ο Bonta αναφερόµενος στην εναλλαγή ερµηνειών στην περίπτωση ενός έργου κάνει 
λόγο για επηρεάζουσες ερµηνείες7. Στη δική του περίπτωση, αναγνωρίζει τις επηρεά-
ζουσες ερµηνείες του Barcelona Pavilion που καθόρισαν την αντίληψη της κοινότητας 
για την πολιτική διάστασή του. Η άποψη του Γερµανού Κοµισάριου για τον πολιτικό 
συµβολισµό του περίπτερου έγινε ευρέως αποδεκτή στην εποχή της. Σύμφνωνα με 
τη θεώρηση του Pavilion, όπως αυτή έχει επικρατήσει σήμερα, η ανάγνωση πολιτικής 
σηµασίας στις µορφές του δεν τεκµηριώνεται. Με άλλα λόγια, η κοινότητα είναι έτοιµη 
να “δει” το νόηµα σε µία µορφή, ακόµη και όταν αυτό δεν εκφράζεται στην ίδια τη 
µορφή, αν ένα µέλος της κοινότητας που ασκεί επιρροή σε αυτή το υποστηρίξει. 

7  Bonta (1979): σ. 154-156
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Επίλογος

Η µελέτη που προηγήθηκε κινήθηκε ανάµεσα σε δύο διακριτούς χώρους, αυτόν της 
σύγχρονης επιστηµολογίας και αυτόν της αρχιτεκτονικής θεωρίας και ερµηνείας. 
Πραγµατοποιήσαµε, µε αυτό τον τρόπο, µία διττή προσέγγιση, επιχειρώντας να 
µεταφέρουµε στοιχεία της περιοχής της φιλοσοφίας των επιστηµών στον πεδίο του 
αρχιτεκτονικού λόγου. Στόχο της µελέτης δεν αποτέλεσε η διατύπωση µίας επαναστα-
τικής θεώρησης της αρχιτεκτονικής· στόχο της αποτέλεσε η άρθρωση ενός πλαισίου 
κατανόησης της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής θεωρίας και των µεταστροφών της. 
Πιο συγκεκριµένα, επιχειρήσαµε να διατυπώσουµε ένα µοντέλο συστηµατικότερης 
εξέτασης της πορείας και της εξέλιξης της ερµηνείας, θεωρίας, κριτικής της αρχιτε-
κτονικής. Εξετάζοντας την αρχιτεκτονική σε ένα µετα-θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή 
πραγµατευόµενοι θεωρητικά την ίδια τη θεωρία της, επιχειρήσαµε τη µεταγραφή 
επιστηµολογικών εννοιών, εργαλείων και εννοιολογικών σχηµάτων στην περιοχή της 
αρχιτεκτονικής ερµηνείας και θεωρίας.

Κύρια θέση µας, η οποία διατυπώθηκε και τεκµηριώθηκε, αποτέλεσε πως η αρχιτε-
κτονική ερµηνεία λειτουργεί µε όρους Παραδείγµατος. Οι ερµηνείες µεταβάλλονται 
µε βάση αξιακά συστήµατα τα οποία σχετίζονται περισσότερο µε µία γενική θεώρηση 
της αρχιτεκτονικής και λιγότερο µε το εκάστοτε έργο υπό εξέταση. Προτείναµε, έτσι, 
την έννοια του Ερµηνευτικού Παραδείγµατος, δηλαδή ενός συστήµατος πεποιθήσε-
ων, σχετιζόµενων µε µία γενική θεώρηση της αρχιτεκτονικής, το οποίο καθορίζει την 
κατεύθυνση στην οποία κινείται η ερµηνεία των αρχιτεκτονικών έργων. Θέση µας 
αποτέλεσε πως τα Ερµηνευτικά Παραδείγµατα δεν αποτελούν διαχρονικές σταθερές 
αλλά εναλλάσσονται. Σκιαγραφήσαµε την παραπάνω διαδικασία µέσω της διατύ-
πωσης ενός µηχανισµού αλλαγής θεωρητικού, ερµηνευτικού Παραδείγµατος στην 
αρχιτεκτονική. Αναλύσαµε τη δοµή του τεκµηριώνοντας πως οι µεταστροφές στον 
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την αρχιτεκτονική συντελούνται µέσω αυτού 
µηχανισµού. Η ανάλυση των επιµέρους διαδικασιών που συντελούνται και η άρθρωση 
της δοµής του µηχανισµού είχαν ως στόχο τη συγκρότηση ενός πλαισίου κατανόησης 
του τρόπου µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταστροφές.

Η αναζήτηση που πραγµατοποιείται σε αυτή τη µελέτη κινείται στο επίπεδο της θεω-
ρητικής, ή της µετα-θεωρητικής, έρευνας· δε θα ήταν, ωστόσο, σωστό να διαχωριστεί 
από τη διαδικασία σχεδιασµού. Θέση µας, την οποία υποστηρίξαµε, αποτελεί πως η 
αρχιτεκτονική ερµηνεία και ο σχεδιασµός αποτελούν όψεις του ίδιου φαινοµένου. Η 
σχέση της ανάπτυξης θεωρητικού/ερµηνευτικού αρχιτεκτονικού λόγου µε το σχεδια-
σµό είναι µία σχέση αλληλεξάρτησης. Η ερµηνευτική διαδικασία αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα κατά την παραγωγή αρχιτεκτονικών µορφών. Τόσο τα ερεθίσµατα, οι 
αναφορές του σχεδιαστή, όσο και το ίδιο το αποτέλεσµα της σχεδιαστικής διαδικα-
σίας, που συνεχώς επανεξετάζεται και επανακαθορίζεται, αποτελούν αντικείµενα 
ερµηνείας. Μίας ερµηνείας που κινείται στο πλαίσιο του εκάστοτε ερµηνευτικού 
Παραδείγµατος. Καθίσταται σαφές πως η άρθρωση ενός πλαισίου κατανόησης της 
εξέλιξης της αρχιτεκτονικής ερµηνείας σχετίζεται άµεσα µε την ίδια σχεδιαστική 
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διαδικασία και, κατ’ επέκταση, µε το ίδιο το αποτέλεσµα του σχεδιασµού. Η εξέταση 
της πορείας της ερµηνείας δεν µπορεί να διαχωριστεί από τη µελέτη της ίδιας της 
αρχιτεκτονικής και των µορφών της.

Η Έννοια της Προόδου

Η μελέτη που παρουσιάστηκε επιχείρησε να απαντήσει ορισμένα ερωτήματα σχετι-
κά με την εξέλιξη της θεωρίας της αρχιτεκτονικής, ενώ, παράλληλα, γέννησε άλλα, 
σχετικά µε την έννοια της προόδου στην περιοχή της αρχιτεκτονικής ερµηνείας και 
θεωρίας. Τόσο το τι συνιστά πρόοδο όσο και το αν µπορεί καν να διατυπωθεί µία 
έννοια προόδου ανακύπτουν ως ζητήµατα προς εξέταση µέσα από το πλαίσιο που 
συγκροτήθηκε. Πρόκειται για ερωτήµατα που δεν είναι νέα στο χώρο της αρχιτεκτο-
νικής, αλλά µπορούν να εξεταστούν υπό νέες προϋποθέσεις µε βάση ένα πλαίσιο 
συστηµατικότερης µελέτης της εξέλιξής της. Ερωτήματα που έχουν προσεγγιστεί στο 
χώρο της επιστημολογίας από μελετητές όπως οι Larry Laudan και Stephen Toulmin.

Στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, σε αντίθεση µε τη θεώρηση του Kuhn για τις 
φυσικές επιστήµες, το παλαιότερο Παράδειγµα δεν εγκαταλείπεται πλήρως. Η σχέση 
παρελθόντος και παρόντος εµφανίζεται πιο πολύπλοκη· τµήµα του υπάρχοντος εγκα-
ταλείπεται, ενώ ένα άλλο τµήµα του ενσωµατώνεται στη νέα συνθήκη µέσα από µία 
διαδικασία επανερµηνείας. Το τµήµα που επιβιώνει εντάσσεται σε µία διαδικασία που 
θα µπορούσε να παραλληλιστεί µε την εξελικτική θεωρία του Toulmin, σκιαγραφώ-
ντας µία κατεύθυνση σκέψης σχετικά µε την έννοια της προόδου. Για τον Toulmin η 
καινοτοµία αφορά στην εµφάνιση θεωρητικών παραλλαγών που προκύπτουν όταν οι 
επιστήµονες ενός κλάδου αποκτούν µία διαφορετική οπτική από αυτή που προϋπήρχε. 
Η επιλογή, αντίστοιχα, αφορά στην επικράτηση της συνεκτικότερης θεώρησης µέσα 
από µία διαδικασία αντιπαράθεσης και διερεύνησής της, την οποία αναφέρει ως φόρουµ 
ανταγωνισµού8. Το εχθρικό περιβάλλον της συνεχώς µεταβαλλόµενης πραγµατικό-
τητας, στο πλαίσιο της οποίας τα Παραδείγµατα που κατευθύνουν την ερµηνευτική 
διαδικασία εναλλάσσονται, καθορίζει ποιο τµήµα του παλαιότερου Παραδείγµατος 
θα επιβιώσει στη νέα συνθήκη. Η έννοια της προόδου που διαφαίνεται δε σχετίζεται 
µε τη ανάδειξη του “καλύτερου”, αλλά µε την ίδια την επιβίωση.

8  Toulmin (1972): σ. 136, 137
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Abstract: Uncertainty rises from the very first scene in Peter Greenaway’s film The Draughtsman’s Contract 
(1982)· multiplied through the dialectical relationship between Image and Speech,  it only shifts and grows 
every time one watches the movie. Charting the meanings relies solely on the penetrating eye of the viewer 
and one’s familiarity with the Greenaway’s overall work. The play of ambiguity intensifies while novel signs 
emerge, transferring the context outside the historical and geographic framework of the script. The beliefs con-
structed in one scene are shattered in the following, while the emerging conceptual fragments are interwoven 
in a spectacle inevitably leading to death.

Presented Representations. A Case Study on Peter 
Greenaway’s The Draughtsman’s Contract (1982)

Katerina Labrou
Department of Architecture, University of Patras
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Περίληψη: Οι αβεβαιότητες που εγείρωνται από το πρώτο κιόλας πλάνο στην ταινία του Peter Green-
away The Draughtsman’s Contract (1982), πολλαπλασιάζονται μέσα από την αλληλεπίδραση της Εικόνας 
και του Λόγου με τρόπο ώστε να μετατοπίζονται και να πληθαίνουν σε κάθε επανάληψη της προβολής. 
Η χαρτογράφιση των νοημάτων της ταινίας επαφίεται τόσο στην διεισδυτικότητά της ματιάς του 
θεατή, όσο και στην εξοικείωσή του με το συνολικότερο έργο και τις θέσεις του Greenaway. Tο 
παιχνίδι της αμφισημίας εντείνεται όταν νέα σημεία αναδύονται για να μεταφέρουν τα νοήματα πολύ 
πέρα από το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο του σεναρίου. Οι βεβαιότητες που χτίζονται σε κάθε 
σκηνή καταρρίπτονται στις επόμενες, καθώς τα αναδυόμενα νοηματικά θραύσματα συνυφαίνονται σε 
ένα θέαμα που αναπόφευκτα καταλήγει στον θάνατο.

Παραστάσεις Αναπαραστάσεων στην Ταινία του Pe-
ter Greenaway The Draughtsman’s Contract (1982)

Κατερίνα Λάμπρου
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών
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Εισαγωγή.

Η ταινία του εκκεντρικού Βρετανού σκηνοθέτη, εικαστικού και συγγραφέα Peter 
Greenaway με τίτλο The Draughtsman’s Contract1 μπορεί να θεαθεί ως ένα «οπτικό 
δοκίμιο» με θέμα την Αλήθεια στην Αναπαράσταση. Η αποκρυπτογράφιση των προθέ-
σεων του δημιουργού διευκολύνεται από μια βαθύτερη κατανόηση του καλλιτεχνικού 
του έργου, στο οποίο παρατίθενται συστηματικά οι προσωπικές του εμμονές και οι 
απόψεις του πάνω σε φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με τον άνθρωπο, την κοινωνία, 
την ιστορία, την φύση και την τέχνη. Σε αυτό το έργο, η μετά-στρουκτουραλιστική 
ματιά του Greenaway2 αναδύεται μέσα από μία αλληλουχία υπερφορτωμένων κάδρων, 
οπτικών μεταφορών και εννοιολογικών αλληγοριών. Η πλοκή του έργου στήνει το 
κατάλληλο χωροχρονικό σκηνικό για τις αποδομητικές απόπειρες του σκηνοθέτη. Η 
επαναδιαπραγμάτευση της ιστορικότητας, η κατηγορική οργάνωση του χώρου και του 
χρόνου, ο Λόγος ως ισχυρό μέσον αναπαράστασης που διαπερνά και μεταστρέφει την 
σημασία της εικόνας, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις μεταμοντέρνες καταβολές της 
σκέψης του. Σεναριακά και φορμαλιστικά αποτυπώνονται οι αντιφάσεις των κοινωνικών 
σχέσεων αλλά και η αμφισβήτηση των αναπαραστάσεων και των ερμηνειών τους. 

Καθόλη την διάρκεια του έργου, ο Greenaway αντιτίθεται στις μονοσήμαντες ερμη-
νείες της πραγματικότητας. Για τον ίδιο δεν υπάρχει καθολική αλήθεια παρά μόνον 
ανθρώπινες συμβάσεις, γι΄αυτό και στην πραγματικότητα που κατασκευάζει κυριαρχούν 
η αλληγορία και η πολυπλοκότητα. Στις αναπαραστατικές ακροβασίες του Greenaway, 
η μία και μοναδική ερμηνεία δεν είναι ποτέ προφανής. Η αδυναμία κατανόησης της 
σύνθεσης ως ενότητα, στρέφει το βλέμμα στις λεπτομέρειες για την προσέγγιση των 
νοημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν τα αναλυτικά εργαλεία του 
μεταμοντερνισμού και, συγκεκριμένα, το θεωρητικό υπόβαθρο του μετά-δομισμού. 
Τέλος, εάν υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στην «πραγματικότητα» που ο κάθε άνθρω-
πος αντιλαμβάνεται και στα μέσα που την περιγράφουν και την αναπαράγουν, θα 
αναζητηθούν αναφορές από το πεδίο της φιλοσοφίας και των εικαστικών τεχνών με 
στόχο την ψηλάφηση της εν λόγω σχέσης.

Στο The Draughtsman’s Contract, ο Greenaway τοποθετεί τους ήρωές του στην 
Αγγλία του 1694. Η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω απο την ιστορία ενός 
νεαρού σχεδιαστή, του κύριου Neville. Ο κύριος Neville προσλαμβάνεται από την 
κυρία Herbert για να φτιάξει δώδεκα σχέδια-αποτυπώσεις διαφορετικών απόψεων 
του κήπου της έπαυλης του συζύγου της -περιουσία που εκείνος κληρονόμησε με 
τον γάμο τους. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός δώδεκα ημερών κατά τις οποίες ο 
κύριος Herbert απουσιάζει. Το γεγονός αυτό  αποτελεί μια διττή «πράξη συμφιλίωσης» 

1  Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Greenaway, η οποία γυρίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘80.
2  Αν και αρκείται στο να αυτοαποκαλείται «παιδί της εποχής του» όποτε τον κατηγοριοποιούν ως «μεταμοντέρνο» 
δημιουργό, το έργο του μπορεί να αναλυθεί με τα θεωρητικά εργαλεία του μετά-στρουκτουραλισμού, της 
ριζοσπαστικότερης τάσης του μεταμοντερνιστικού κινήματος. 

114

gavagai / γκαβαγκάι | papers



ανάμεσα στο ζεύγος, τόσο ως δώρο από την σύζυγο  του, όσο και ως επισφράγιση 
της κοινωνικής θέσης του συζύγου μέσω της αποτύπωσης. 

Με την πληρωμή του κάθε σχεδίου, η κυρία Herbert δεσμεύεται βάσει συμβολαίου να 
υποκύπτει στις ερωτικές επιθυμίες του σχεδιαστή, με σκοπό την ικανοποίησή του κατά 
τη διάρκεια των εργασιών. Ο κύριος Neville επιδίδεται σε μια παράφορη προσπάθεια 
ελέγχου των δράσεων των κατοίκων της έπαυλης, την ίδια ώρα που μια σειρά γεγο-
νότων δυσχεραίνουν το έργο του. Οι σχέσεις ανάμεσα στους ηρωες περιπλέκονται 
ακόμη περισσότερο με την υπογραφή ενός δεύτερου συμβολαίου ανάμεσα στην κόρη 
των Herbert, κυρία Talmann και τον σχεδιαστή. Με την ολοκλήρωση των σχεδίων, 
βρίσκεται το πτώμα του κύριου Herbert στην τάφρο που περιβάλλει την έπαυλη. Τα 
σχέδια του κύριου Neville -κατά τρόπο παράδοξο- περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά 
με τον φόνο. Ο σχεδιαστής αποχωρεί, για να επιστρέψει οικειοθελώς λίγο αργότερα, 
προκειμένου να δημιουργήσει ένα 13ο σχέδιο, στο σημείο όπου εντοπίστηκε το πτώ-
μα. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου, προσεγγίζεται από τους άνδρες της έπαυλης, 
κατηγορείται για την διάπραξη του φόνου, και θανατώνεται.

Αδιαφορώντας για την ιστορική ακρίβεια, ο Greenaway τοποθετεί εσκεμμένα ανα-
χρονιστικά στοιχεία στο έργο του, κατασκευάζοντας μια, σχεδόν κωμική, αλληγορία. 
Συνθέτει ένα κολλάζ οπτικών και λεκτικών αναφορών εκτός ιστορικού πλαισίου, 
αναβιώνοτας συμβάσεις του αγγλικού θεάτρου της Παλινόρθωσης3 πλαισιωμένα σε 
αυτοσυνείδητα κινηματογραφικά κάδρα. Στους εξεζητημένους τρόπους και τον φενα-
κισμό της αριστοκρατίας, τα περίπλοκα γλωσσικά σχήματα και την σκιώδη αισθητική 
του Μπαρόκ, βρίσκει εύφορο έδαφος να αναδείξει την αναλογία με την εποχή του. 
Πρόκειται για μια κοινωνική και πολιτική σάτιρα της σύγχρονης πραγματικότητας, 
μασκαρεμένη πίσω από  την πούδρα, τις περούκες και τις σκιές του 17ου αιώνα. Εν-
δεχομένως, κοινός τόπος ανάμεσα στις διαφορετικές στιγμές τις ιστορίας: η έγερση 
της αβεβαιότητας, η συνύπαρξη αντιθετικών συστημάτων σκέψης και η κατάρρευση 
της καθολικής αλήθειας που ο άνθρωπος εώς τότε θεωρούσε πως είχε κατακτήσει. 
Η ειρωνική διάθεση στην αντιμετώπιση του παρατηρητή-σχεδιαστή, ο αναπόφευκτος 
«θάνατος του υποκειμένου», όπως και οι υπόλοιποι θεματολογικοί άξονες του έργου, 
μπορουν να προσεγγιστούν καλύτερα υπό το πρίσμα της θεωρίας του μεταμοντερνι-
σμού και, ιδιαίτερα του μετά-στουκτουραλισμού. 

3  Ως θέατρο της Παλινόρθωσης χαρακτηρίζεται η αγγλική θεατρική παραγωγή της περιόδου 1660-1710, που ακολουθεί 
το άνοιγμα των θεάτρων ύστερα από δεκαοκτώ χρόνια απαγόρευσης και συμπίπτει με την άνοδο του Charles Stuart 
II στον αγγλικό θρόνο. Τότε ανθεί η «κωμωδία των ηθών», που χαρακτηρίζεται από τις αθυροστομίες, την έκπτωση 
των ηθών και την μετατόπιση του ενδιαφέροντος στον καθημερινό, ιδιωτικό βίο.
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Λίγα Λόγια για το Μεταμοντέρνο.

 «...(Α)πλοποιώντας υπερβολικά, μπορούμε να πούμε ότι θεωρούμε
μεταμοντέρνα την δυσπιστία απέναντι στις μετά-αφηγήσεις.»4
(J.-F. Lyotard)

Ως μεταμοντερνισμός μπορεί να χαρακτηριστεί το πολιτισμικό φαινόμενο στο οποίο βρί-
σκει κοινό τόπο το σύνολο των αντιδράσεων –πνευματικών και καλλιτεχνικών– απέναντι 
στην καθολικότητα του μοντερνισμού5. Αποτελεί μια απόπειρα αισθητικών, πολιτικών 
και κοινωνικών προεκτάσεων για την περιγραφή μιας υπάρχουσας κατάστασης ή των 
αλλαγών που επέρχονται στους θεσμούς και τα συστήματα κατά τη περίοδο που προσ-
διορίζεται ως μετανεωτερικότητα. Ο διάλογος στους καλλιτεχνικούς, φιλοσοφικούς, 
ιστορικούς και άλλους θεωρητικούς κύκλους σε σχέση με τον ακριβή προσδιορισμό 
των εννοιών «Μοντερνισμός-Μοντερνικότητα» και «Μεταμοντερνισμός» έχει ξεκινήσει 
ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ακόμη και σήμερα, βασική προϋπόθεση 
για τον καθορισμό των όρων αυτών είναι η αποδοχή της ικανότητας «περιχαράκωσης» 
συγκεκριμένων  περιόδων, αποδεχόμενοι την ύπαρξη μιας «άρχουσας» αντίληψης 
σχετικά με τις έννοιες της ιστορίας, της ταυτότητας και των δομικών πολιτισμικών 
αξιών. Έτσι καθίσταται δυνατή η θέσπιση ενός «τέλους» μιας περιόδου, προκειμένου 
να παρατηρηθεί μια καθοριστική μετάβαση σε κάτι διαφορετικό. Αν ο μοντερνισμός 
είναι συνδεδεμένος συγχρόνως τόσο με το Διεθνές Στυλ6 στην αρχιτεκτονική και τις 
τέχνες, όσο και με κάθε πολιτική βάση που υποβόσκει της λογικής και των στρατηγικών 
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Δυτικού κόσμου (ιδίως από το 1920 μέχρι και το 
1960), τότε η ιδέα του μεταμοντερνισμού επιδέχεται διττής ερμηνείας.

Ήδη από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα έρχεται η διάψευση των μεγάλων αφηγήσεων. 
Οι κοινωνίες μετασχηματίζονται από τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που συντελού-
νται με φόντο έναν παγκόσμιο πόλεμο σε συνδυασμό με τις αλλαγές που επιφέρει 
η τεχνολογική πρόοδος και ο μετασχηματισμοί της οικονομίας. Αρχικά, η ιδέα του 
μεταμοντερνισμού ως «ιστορική ή πολιτισμική κατάσταση», στην οποία βρίσκεται η 
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία ανεξάρτητα από τον βαθμό συνειδητότητας στον οποίο 
βρίσκεται ως προς  τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί, εκφράζεται για πρώτη φορά 
από τον Jean-François Lyotard7. Κατά τον ίδιο, ο μεταμοντερνισμός αναγνωρίζει την 
διάλυση των «μεγάλων αφηγήσεων» (master/meta-narratives), κυριαρχικών λόγων 

4  Lyotard (1988): σ. 25 
5  Jameson (1991) 
6  Ο όρος Διεθνές Στιλ καθιερώθηκε μέσα από μια έκθεση νέων αρχιτεκτονικών τάσεων στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης της Νέας Υόρκης, το 1932, από τους Henry-Russell Hitchcock και Philip Johnson, ως ονομασία του κινήματος 
αρχιτεκτονικού πειραματισμού που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ‹20 και του ‹30, οπότε τίθενται και οι βάσεις του 
μοντέρνου κινήματος.
7  Lyotard (1988) 
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που αποκρύπτουν τις σύμφυτες αστοχίες και τις αντιφάσεις κάθε άξονα κοινωνικής 
οργάνωσης ή θεσμού, όπως της ανάπτυξης και της προόδου. Στην θέση τους, κυρι-
αρχούν πλέον, «μικρο-αφηγήσεις» που χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και 
εφημερικότητα. Ο Robert Venturi, στο μανιφέστο του μεταμοντερνισμού “Learning 
from Las Vegas”, παρατηρεί να σχηματίζεται η «Αμερική των διαφορετικοτήτων», 
της αστάθειας και της πολυπλοκότητας, καθώς αυτή βγαίνει από την εξομαλυντική 
δίνη του αμερικανικού ονείρου. Είναι η στιγμή που το χρήμα και η υψηλών ταχυτή-
των επιβίωση που επιτάσσει ο νόμος παραγωγής-κατανάλωσης αποτελούν βασικές 
αξίες, και η επιθυμία τίθεται στο επίκεντρο. Οι εξορθολογιστικοί κανόνες, που μέχρι 
τότε διείπαν την κοινωνία και την δομή του χώρου του 20ου αιώνα, διαρρηγνύονται.8 
Ο Fredric Jameson, στο δοκίμιό του “Postmodernism and Consumer Society”9, 
αναζητά τον κοινό τόπο στην καλλιτεχνική παραγωγή της μεταμοντέρνας περιόδου, 
παραθέτοντας λίστες δημιουργών, έργων και ρευμάτων που εμφανίζονται από την 
δεκαετία του ’60 και έπειτα, υποστηρίζοντας πως στο σύνολό τους αποτελούν προ-
σπάθειες απεγκλωβισμού από τα παγιωμένα συστήματα αντίληψης και δομής της 
προηγούμενης περιόδου, απόπειρες καταστροφής της φόρμας του μοντερνισμού 
που καταδυνάστευε το ακαδημαϊκό και το καλλιτεχνικό τοπίο, τα «νεκρά, ασφυκτι-
κά, κανονικοποιημένα μνημεία που πρέπει κανείς να καταστρέψει για να κάνει κάτι 
καινούργιο». Βασικά γνωρίσματα του μεταμοντερνισμού όπως παρουσιάζονται στο 
έργο του Jameson αποτελούν η σύγκλιση της υψηλής και της μαζικής κουλτούρας, 
η επιφανειακή μίμηση του «ύφους» (pastiche), ο «θάνατος του υποκειμένου» -συγ-
χρόνως της ατομικότητας και της αυθεντικότητας- και η αμφισβήτηση της ικανότητας 
του λογου να παράξει σταθερά νοήματα για τον κόσμο, η οποία συνεπάγεται και την 
απώλεια της ιστορικότητας. Χαρακτηριστικό της μετατόπισης του χρονικού σχήματος 
στον μεταμοντερνισμό αποτελεί η «μετατροπή της πραγματικότητας σε εικόνες» και 
ο «κατακερματισμός του χρόνου σε μια ακολουθία διαρκών παρόντων». Η πρόσβαση 
στην γνώση -που έχει πάρει την μορφή της «πληροφορίας»- αποτελεί το μέτρο της 
εξουσιαστικής δύναμης.

Σε αντίθεση με την συγκρότηση της ιδέας του μεταμοντερνισμού ως «ιστορική ή πο-
λιτισμική κατάσταση», η θέαση του ως κίνημα, περιγράφει μια συνειδητή προσπάθεια 
απόρριψης των κυρίαρχων και διαψευσμένων ιστορικά, ιδεολογιών της προηγούμενης 
περιόδου. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η μετά-στρουκτουραλιστική ματιά είναι 
αυτή που θέτει όλες τις κατασκευές της πραγματικότητας υπό αμφισβήτηση. Οι 
μετά-στρουκτουραλιστικές φόρμες προωθούν την πολλαπλότητα των οπτικών στην 
αναζήτηση της αλήθειας, η οποία πλέον θεωρείται αλληλένδετη με το υποκείμενο 
που την αναζητά. Με αυτό τον τρόπο στοχοποιούνται οι ολοκληρωτικές ερμηνείες 
της πραγματικότητας. 

Αυτού του τύπου η αμφισβήτηση διαφέρει σημαντικά από την λογική της επιστημονικής 
αμφισβήτησης που στην μοντερνιστική σκέψη προωθείται μέσω της «υποκειμενικής 

8  Venturi (1977) 
9  Jameson (1998) 
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σκοπιάς». Για την κατανόηση της σχέσης αυτής: Αν η λογική στον μοντερνισμό είναι 
ανάλογη της θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν, όπου η σχετική θέση του παρα-
τηρητή καθιστά σχετική και την ερμηνεία του φαινομένου, τότε, ναι μεν καταργείται 
η αξίωση για καθολική γνώση, αλλά χωρίς να αναιρείται η αιτιότητα. Ο «σχετικισμός» 
του Αϊνστάιν δεν καθίσταται καθολικός. Αντιθέτως, η συνολική αμφισβήτηση του 
μεταμοντερνισμού φαίνεται να βρίσκει αναλογία με τις αρχές της κβαντομηχανικής: 
ο παρατηρητής επηρεάζει καθοριστικά τα φαινόμενα, ενώ το σύμπαν απλώνεται ως 
απειροσύνολο πιθανοτήτων στερούμενων απόλυτης αιτιαρχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
πρόσληψη και η ερμηνεία της πραγματικότητας βρίθουν αντιφάσεων και παραδόξων.

Μεταμοντέρνα Ανάγνωση του Έργου. Οι εμμονές του Greenaway.

Ο Greenaway, εκκινώντας από τις φόρμες του στρουκτουραλιστικού κινηματογράφου, 
καταλήγει να τις υπερβαίνει αναδεικνύοντας τα όριά τους, αλλά και τα όρια του ίδιου 
του κινηματογράφου ως αναπαραστατικό μέσον. Παρακάτω συνοψίζονται μερικά χα-
ρακτηριστικά στοιχεία που αναδεικνύονται και χαρακτηρίζουν τόσο την συγκεκριμένη 
ταινία  όσο και το γενικότερο κινηματογραφικό ύφος του σκηνοθέτη, καταδεικνύοντας 
τις μετά-μοντέρνες καταβολές του.

Η αναμείξη διαφορετικών αναπαραστατικών μέσων (Mixed media).
Στο The Draughtsman’s Contract, αλλά και στα μεταγενέστερα έργα του Greenaway, 
χαρακτηριστική είναι η χρήση και η εναλλαγή τρόπων και εικόνων που παραπέμπουν 
σε διαφορετικές αναπαραστατικές τέχνες και τεχνικές. Στην συγκεκριμένη ταινία, 
θεατρικά σκηνοθετημένοι μονόλογοι εναλλάσσονται με πλάνα του σχεδιαστή να 
καδράρεται πίσω από το σκόπευτρό του, ημιτελή σχέδια των κήπων με μολύβι να 
αντιπαραβάλλονται σε φωτογραφικές αποτυπώσεις του αντίστοιχου φυσικού τοπίου, 
τον ζωγραφικό πίνακα του Januarious Zick με τίτλο Allegory of Newton’s Service 
to Optics να «αποδομείται» λεκτικά στους συμβολισμούς του και κοντινά πλάνα με 
λεπτομέρειες επίπλων ή άλλων αντικειμένων, ή την εναλλαγή γραφιστικών τίτλων 
κειμένου με σκηνές από την δράση των ηρώων. Αυτού του τύπου ο πειραματισμός 
με διαφορετικές τεχνικές, το αντιστικτικό μοντάζ και το κολλάζ εικόνων για την 
κατασκευή –ή την αποδόμηση– του νοήματος, φτάνει στο απόγειό του σε επόμενα 
κινηματογραφικά έργα του σκηνοθέτη, αλλά και σε άλλες καλλιτενχικές του απόπειρες, 
όπως αυτή της ψηφιοποίησης σημαίνοντων ζωγραφικών πινάκων και η οπτική ανάλυσή 
τους με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Οι δημιουργίες του βρίθουν αναφορών σε άλλα 
έργα, αναδεικνύοντας την σχέση της κινούμενης εικόνας με την στατική, αλλά και 
την ίδια την διαδικασία της μετάφρασης των οπτικών αναπαραστάσεων σε εξάρτηση 
από το συμβολικό υπόβαθρο που έχει τεθεί από το σύνολο των αναπαραστατικών 
μέσων, οπτικών ή μη. 

Η επιφανειακή μίμηση.
Το pastiche, δηλαδή η υφολογική μίμηση προϋπαρχόντων τεχνοτροπιών ή έργων, 
συναντάται κατά κόρον στο έργο του Greenaway. Η προσπάθεια απόδοσης της μπα-
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ρόκ αισθητικής του 17ου αιώνα, με μια υπερβολική και ταυτόχρονα κωμική διάθεση, 
εμπρόθετα κατασκευάζει ένα αισθητικό και συμβολικό πλαίσιο συνδιαλλαγής με την 
ιστορικότητα, συμβάλλοντας τελικά στην υπέρβασή της. Η απώλεια της ιστορικότη-
τας, που αποτυπώνεται στην έλλειψη αληθοφάνειας και ειλικρίνειας απέναντι στο 
ιστορικό πλαίσιο ένταξης του σεναρίου αποτυπώνεται στα εκκεντρικά κουστούμια, 
τις ογκώδεις περούκες, τις στυλιζαρισμένες συνομιλίες και την υπερβολίκή θεατρικό-
τητα των χαρακτήρων. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια ταινία «εποχής», αλλά για μια 
καινοφανή (avant-garde) προσέγγιση του ύφους, της αισθητικής και της ιστορίας, η 
οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στις εποχές και την, κεντρική 
στην σκέψη του Greenaway, ιδέα περί «κατασκευής της ιστορίας».

Ο «θάνατος του συγγραφέα».
Η θέση αυτή εμφανίζεται και αναλύεται συστηματικά στις γλωσσολογικές και σημειο-
λογικές αναλύσεις του Roland Barthes.10 Συνοπτικά περιγράφει τον τρόπο κατά τον 
οποίο στον μετανεωτερικό λόγο η γλώσσα ή η οποιαδήποτε αναπαρασταση, αυτονο-
μούνται των προθέσεων του δημιουργού-συγγραφέα, ενώ η ανάγνωση και μετάφραση 
του έργου έγγειται αποκλειστικά στα εννοιολογικά εργαλεία του θεατή-αναγνώστη. 
Ο Βarthes περιέγραψε τον συγγραφέα-δημιουργό ως πεδίο ανάπτυξης πολιτισμικού 
διαλόγου. Ίσως, στον λόγο του Greenaway να πραγματώνεται αυτή ακριβώς η συ-
νάντηση μέσα σε μια ποικιλία γραπτών/αναφορών εκ των οποίων καμία τελικά δεν 
είναι αυθεντική, κείμενα και λέξεις που προκύπτουν ως αναφορές σε άλλα έργα, 
αναμιγνύονται και συγκρούονται τόσο μεταξύ τους όσο και με την εικόνα. Ο «θάνατος 
του συγγραφέα-δημιουργού» αποτυπώνεται τόσο φορμαλιστικά όσο και σεναριακά 
στην ταινία, με την αλληγορία του θανάτου του σχεδιαστή, καθιστώντας ιδιαίτερα 
ξεκάθαρη την θέση του σκηνοθέτη. Αν και η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Greenaway 
έχει μια αδιαμφισβήτητη ρομαντική διάσταση και ένα πολύ ιδιαίτερο προσωπικό στίγμα, 
η σαφής ανάγνωση των θέσεων και των προθέσεών του καθίσταται απροσπέλαστη 
πέρα από την δυνατότητα διάκρισης και διαπραγμάτευσης των νοημάτων που αγκυ-
στρώνονται στα συστατικά μέρη της τελικής σύνθεσης. Ο σκηνοθέτης εκμεταλλεύεται 
και συγχρόνως παρωδεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί «πατρότητας του έργου», 
κάτι που αποτυπώνεται και στην ταινία αναφορικά με την κατάληξη του σχεδιαστή, 
και το κάψιμο των σχεδίων.

Η κατάρρευση της συνοχής.
Η αντιμετώπιση της ταινίας ως σύνολο καταρρίπτεται καθώς αναδύονται πολλαπλά 
επίπεδα οργάνωσης της πληροφορίας που συμβάλλουν στην διάχυση των νοημάτων. 
Στην ταινία πρατηρείται ο εγκιβωτισμός των εννοιών και των συμβολισμών, η διττότητα 
των συμβόλων, χαρακτήρων ή πράξεων και η αμφισημία στον λόγο ή στα γεγονότα. 
Η συνοχή του έργου αγκιστρώνεται κατά βάση στην εξέλιξη της πλοκής και στο χω-
ρο-χρονικό πλαίσιο που την εντάσσει ο σκηνοθέτης. Ωστόσο, κάθε σεναριακό στοιχείο 
και κάθε οπτική σύνθεση παραπέμπουν εννοιολογικά ή προβάλλονται συνεκδοχικά 

10  Barthes (1964)
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σε άλλα σημεία –πρόσωπα, έννοιες ή έργα– εντός ή εκτός του πλαισίου της ταινίας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκτροπής του νοήματος αποτελεί ο συμβολικός ρόλος του 
«συμβολαίου» στην ταινία, μιας τυπικής πράξης που θεωρητικά πραγματώνεται στην 
βάση της συμφωνίας και της αμοιβαίας κατοχύρωσης των πλευρών που συναινούν. 
Το πρώτο συμβόλαιο του σχεδιαστή είναι αυτό με την κυρία Herbert, με σκοπό την 
ολοκλήρωση των δώδεκα σχεδίων της έπαυλης. Το συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνει την 
δέσμευση της γυναίκας στην κάλυψη των ερωτικών του επιθυμιών κατά την διάρκεια 
των δώδεκα ημερών εργασίας· ενός όρου που εθελοβούλως επιβάλλει η γυναίκα και ο 
σχεδιαστής αποδέχεται χωρίς να έχει γνώση των προθέσεών της. Με έναν παράδοξο 
τρόπο, η ίδια η ανάγκη για την δημιουργία των σχεδίων φαίνεται να προκύπτει από την 
πρόθεση της κυρίας Herbert να τα δωρίσει στον άντρα της, ο οποίος με τον γάμο τους 
κληρονόμησε την έπαυλη από την ίδια, ως πράξη συμφιλίωσης ανάμεσά τους. Υπό αυτό 
το πρίσμα, τα σχέδια έρχονται να «ανανεώσουν» ένα προγενέστερο «συμβόλαιο», 
αυτό του γάμου του ζεύγους Herbert. Πολύ σύντομα, στην ταινία εμφανίζεται και ένα 
δεύτερο συμβόλαιο ανάμεσα στον σχεδιαστή και την κόρη, κυρία Talmann, το οποίο 
πάλι περιλαμβάνει ερωτικές συνευρέσεις μαζί του. Παρατηρείται λοιπόν μια αναλογία 
ανάμεσα στις δύο γυναίκες, εξαιτίας του γεγονότος ότι φαίνεται να έχουν κοινό τόπο 
ως προς την θέση και την πρόθεση τους. Το ένα συμβόλαιο παραπέμπει σε άλλα, και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται αμφίβολο σε ποιο συμβόλαιο αναφέρεται ο τίτλος 
της ταινίας. Ταυτόχρονα, οι προθέσεις των «εργοδοτών» δεν αποσαφηνίζονται ποτέ 
στον σχεδιαστή παρά τις ακριβείς διατυπώσεις των όρων. Τα σχέδια ανεξαρτητοποι-
ούνται του δημιουργού τους, λειτουργώντας ως τεκμήρια για αλλότριες προθέσεις. 
Μια ακόμη αναλογία ανάμεσα στα πρόσωπα δημιουργείται καθώς ο κύριος Neville, 
που φαινομενικά απολαμβάνει εξουσιών του «κυρίου» του σπιτιού ενόσω αυτός λείπει, 
καταλήγει –όπως ακριβώς και ο κύριος Herbert– να χάσει την ζωή του. Ένα ακόμη 
σεναριακό στοιχείο που συμβάλλει στην κατάρρευση της καθολικότητας, αποτελεί 
το «ζωντανό άγαλμα» του κυρίου Herbert στον κήπο. Παραπέμποντας στον τρελό - 
γελωτοποιό των Σαιξπηρικών έργων, το άγαλμα περιδιαβαίνει στο τοπίο ανενόχλητο, 
χωρίς να γίνεται αντιληπτό παρά μονάχα από ένα παιδί και τους θεατές της ταινίας. 
Το άγαλμα φαίνεται να γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν εμπλέκεται στα γεγονότα, 
μονάχα παρατηρεί. Είναι το μοναδικό στοιχείο που κινείται ελεύθερα στον χώρο και 
τον χρόνο, υπερβαίνοντας τους κανόνες της λογικής και της οπτικής αντίληψης, χωρίς 
να αναγκάζεται να ακολουθεί συμπεριφορικούς κανόνες ή συμβάσεις.

Η ταξινομική οργάνωση του χώρου και του χρόνου.
Στην ταινία παρουσιάζεται με κωμικό τρόπο η προσπάθεια του σχεδιαστή να επιβληθεί 
στην φύση, μέσω της οργάνωσης του χώρου και του χρόνου και του ελέγχου των δρά-
σεων εντός του τοπίου. Μέσα από αυτόν τον τρόπο προσέγγισης του προγράμματος, 
όπως το θέτει ο σχεδιαστής, προκύπτουν δύο συστήματα ταξινόμησης - κατηγοριο-
ποίησης. Από τη μία, παρατηρείται ένας σαφής προσδιορισμός του χρόνου πάνω στη 
βάση των ωρών. Από την άλλη, εμμέσως προκύπτει ο διαχωρισμός των διαφορετικών 
τμημάτων του κήπου που θα ζωγραφιστούν. Ωστόσο, το μεθοδολογικό εργαλείο 
επιβολής της τάξης από την πλευρά του σχεδιαστή παρουσιάζεται να είναι η όραση, 
η οποία αποδεικνύεται ανεπαρκής για την ανάγνωση των γεγονότων τόσο σε πρώτο 
πλάνο, εντός του οπτικού του πεδίου, όσο και στο φόντο, στις μηχανορραφίες που 
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λαμβάνουν χώρα την ίδια στιγμή εντός του σπιτιού. Η ιδέα της παράθεσης τέτοιων 
συστημάτων δεν εμφανίζεται εδώ για πρώτη φορά παρά έχει χρησιμοποιηθεί πολλές 
φορές και σε άλλα έργα του σκηνοθέτη. Ο Greenaway αναδεικνύει και καυτηριάζει 
τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται απο τις ανθρώπινες κοινωνίες για 
την οργάνωση της ζωής και της καθημερινότητας. Δηλώνει πως, (οι άνθρωποι) «δια-
βάζουμε τα πάντα (γύρω μας) προβάλλοντας μια προσωπική ή «δανεική» τάξη που 
μας επιτρέπει να πειθαρχήσουμε το χάος, ελπίζοντας στην ύπαρξη κανόνων – και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εφευρίσκουμε μερικούς».11 Στα έργα του χρησιμοποι-
ώντας την λογική οργάνωσης, αποβλέποντας, ωστόσο, στην αποδόμησή της.
 

Αναπαραστάσεις Αναπαραστάσεων.

Η ανάμειξη υφολογικών στοιχείων ή και ολόκληρων έργων από όλο το φάσμα των 
αναπαραστατικών τεχνών κυριαρχεί στο κινηματογραφικό ιδίωμα του Greenaway. 
Μια εγγύτερη ματιά σε αυτή την πρακτική συμβάλλει στην κατανόηση των αποδομη-
τικών του προθέσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την θεση πως μπορεί να αναγνωστεί 
καλύτερα υπό το μεθοδολογικό πρίσμα του μεταμοντερνισμού. Μέσα από μια προ-
σπάθεια ανάδειξης του οπτικού, σεναριακού και συμβολικού ρόλου, δύο –σεναριακών 
και οπτικών– ευρημάτων του σκηνοθέτη, τα σχέδια των όψεων του κήπου, και τον 
ζωγραφικό πίνακα Allegory of Newton’s Service to Optics (1785), επιχειρείται η 
περαιτέρω κατανόηση των αναπαραστατικών πειραματισμών του Greenaway, αλλά 
και η αναγωγή του σε μια συζήτηση φιλοσοφικών προεκτάσεων.
 
Τα Σχέδια.
Η διαδικασία δημιουργίας σχεδίων με μολύβι σε λευκό χαρτί, και η απεικόνισή τους 
μέσα από τον κινηματογραφικό φακό, φέρνει σε ευθεία αντιπαράθεση την στατικότητα 
του ζωγραφικού κάδρου με την χρονικότητα της κινούμενης εικόνας. Μέσα από την 
αντίστοιξη των ανολοκλήρωτων, ασπρόμαυρων σχεδίων με την –σχεδόν– φωτογρα-
φική (λόγω των στατικών πλάνων) απεικόνιση των αντίστοιχων όψεων του κήπου, ο 
σκηνοθέτης θέτει με μεγάλη αμεσότητα το ερώτημα της αναλογίας ανάμεσα στο 
πραγματικό και το αναπαριστώμενο. Αμέσως ξεκαθαρίζουν τρία διαφορετικά επίπεδα 
θέασης: πρώτο επίπεδο θέασης, το σκόπευτρο και το χέρι του σχεδιαστή μέσα από 
τα οποία το φυσικό περιβάλλον γίνεται μια ζωγραφική αποτύπωση, ενώ δεύτερο και 
τρίτο επίπεδο θέασης αντίστοιχα μια το χαρτί και μια το τοπίο, τα οποία μέσα από το 
κάδρο της κάμερας φτάνουν στον θεατή. Ο θεατής δεν μπορεί παρά να συγκρίνει, 
να διερωτηθεί τόσο για την σχέση ανάμεσα στην αναπαράσταση και το αναπαριστώ-
μενο, αλλά και την σχέση ανάμεσα στα διαφορετικά αναπαραστατικά μέσα. [εικ.1]

Μέσα από τον κινηματογραφικό φακό του Greenaway παρουσιάζονται οι διαφορετι-
κές φάσεις της εξέλιξης των σχεδίων, αλλά και η μεθοδολογία της κατασκευής τους 

11  Willoquet-Maricondi (2008): σ.119
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από τον σχεδιαστή. Ο κύριος Neville χρησιμοποιεί το κάδρο του σχεδιαστικού του 
οργάνου και τον κάνναβο του χαρτιού για να οριοθετήσει τις εικόνες που πρόκειται να 
αποτυπώσει. Τα σχέδια παρουσιάζονται αποσπασματικά, όπως αποσπασματική είναι 
και η διαδικασία κατασκευής τους. Ακολουθεί τους σχεδιαστικούς κανόνες που θα του 
επιτρέψουν να είναι ακριβής. Κατασκευάζει και ακολουθεί κατά γράμμα ένα αυστηρό 
πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας την διαδικασία για δώδεκα ημέρες. Η επιτυχία του 
ως σχεδιαστή βρίσκεται στην ικανότητά του να δημιουργεί ρεαλιστικές αποτυπώσεις, 
ενώ η ποιότητα της εργασίας του κρίνεται στην ακρίβεια των αναπαραστατικών λε-
πτομερειών. Εμμένει στους κανόνες χρήσης του εκάστοτε χώρου κατά την διάρκεια 
της εργασίας του, απεκδύοντας το τοπίο από τον ακαθόριστο «ζωντανό» παράγοντα, 
επιδιώκοντας την ανάδειξη μιας «καθαρής», «απόλυτης» όψης του. Η διακωμώδιση 
της αφέλειάς του κύριου Neville από τον Greenaway αποτυπώνεται χαρακτηριστικά 
στο πλάνο όπου κυνηγά ένα κοπάδι πρόβατα, προκειμένου να τα απομακρύνει από 
το σημείο στο οποίο θα ζωγραφίσει. Ορίζοντας την θέα πίσω από τον κάναβο του 
σχεδιαστικού του οργάνου, ο σχεδιαστής νιώθει πως ασκεί εξουσία στο επίπεδο του 
ορατού. Ωστοσο, φαίνεται να μην μπορεί να ελέγξει οτιδήποτε δεν εμπίπτει σε αυτήν την 
σφαίρα. Κατά την διάρκεια αυτών των ημερών παράξενα συμβάντα λαμβάνουν χώρα 
στον κήπο. Ένα αόρατο χέρι μετακινεί και τοποθετεί αντικείμενα εντός των κάδρων. 

Με την πάροδο του χρόνου, προβληματίζεται σχετικά με αλλαγές που παρατηρούνται 
στο τοπίο. Ισχυρότερο πειστήριο των αλλαγών αυτών αποτελούν τα ίδια τα σχέδια. 
Συγκρίνοντάς τα με την θέα, βεβαιώνεται πως αντικείμενα που τώρα βλέπει μπροστά 
του δεν βρίσκονταν εκεί την προηγούμενη φορά. Ωστόσο, κάθε νέα φορά επιλέγει να 
τα συμπεριλάβει στο τελικό σχέδιο. Διερωτάται και το αναφέρει, παρ’ότι δεν ενδιαφέ-
ρεται να ασχοληθεί περισσότερο. Ακόμη και όταν η κυρία Talmann του παραθέτει το 
σκεπτικό της περί μαρτυριών ενός φόνου, για το οποίο ο ίδιος την θαυμάζει για την 
ευφυΐα της, διατηρεί τον προβληματισμό του και συνεχίζει το έργο του. Το συμβόλαιό 
του λήγει με την ολοκλήρωση των 12 σχεδίων.

Το 13ο σχέδιο είναι το σχέδιο που θα στοιχίσει στον σχεδιαστή την ζωή του. Μετά την 
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[1] Οι αυστηρές οδηγίες χρήσης του χώρου κατά την ώρα της σχεδίασης. Ο κύριος Neville επιβλέπει το τοπίο.*



ολοκήρωση των σχεδίων και τον θάνατο του κύριου Herbert, ο σχεδιαστής επιστρέφει 
στην έπαυλη και από μόνος του ζητά να σχεδιάσει το τελευταίο σημείο του κήπου που 
δεν είχε, μέχρι τότε, καταγραφεί. Παραδόξως, είναι το σημείο στο οποίο βρέθηκε και 
το πτώμα του κυρίου Herbert. Η κυρία Herbert του επισημαίνει πως ο ίδιος είχε από 
μόνος του αποκλείσει την σχεδίαση της συγκεκριμένης τοποθεσίας –σύμπτωση που 
θα μπορούσε να εγείρει συζητήσεις για μια ενδεχόμενη σύνδεση των δύο γεγονότων. 
Η γυναίκα συναινεί στην πρόταση του σχεδιαστή: κανονίζει η ίδια αυτή την φορά το 
πρόγραμμά του και του αναθέτει να πραγματοποιήσει το 13ο σχέδιο το απόγευμα. 

Την στιγμή κατά την οποία ο κύριος Neville αναφωνεί “I’m finished”12 εμφανίζονται 
οι άνδρες του σπιτιού –ανάμεσα σε αυτούς και ο βοηθός του– με καλυμμένα τα 
πρόσωπα. Τον κατηγορούν, τον χτυπούν στο κεφάλι και του σκίζουν τα ρούχα και 
τον δολοφονούν. [εικ. 2]

Η προσπάθεια τιθάσσευσης της φύσης μπορεί να εκληφθεί ως αναλογία που πα-
ραπέμπει στά ορθολογικά συστήματα σκέψης. Η απέκδυση της φύσης, από τον 
ανεξάρτητο και υποκειμενικό παράγοντα των κινούμενων έμβιων όντων, με σκοπό 
την «καθαρή» καταγραφή της και, μάλιστα, με την χρήση μιας συγκεκριμένης προ-
καθορισμένης μεθόδου, παραπέμπει στην αποθέωση της λογικής, την προσπάθεια 
εξορθολογισμού του υπαρκτού κόσμου μέσα από κανονικοποιημένες μεθόδους και 

12  Ίσως αυτή η τελευταία σκηνή να παραπέμπει σε συμβολισμούς και αναλογίες που έχουν ήδη τεθεί κατά τη διάρκεια 
της ταινίας. Αν αναλογιστούμε τον παραλληλισμό του κήπου με τους κήπους του χριστιανισμού τότε ανακαλώντας 
το θρησκευτικό μοτίβο η τελική δήλωση του σχεδιαστή  παραπέμπει στο «Τετέλεσθαι» του Ιησού πάνω στον σταυρό. 

[2] Η εξέλιξη των σχεδίων. Μέσα από την σύγκριση των διαφορετικών μέσων απεικόνισης, ο Gre-
enaway διακωμωδεί την διαδικασία της αποτύπωσης.*
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την μαθηματικοποίηση των όρων παραγωγής και καταγραφής της γνώσης. Η ανάπτυξη 
των επιστημών από τον 17ο αιώνα και έπειτα, μέσω της θέσπισης κανόνων για την 
ερμηνεία των φυσικών φαινομένων, οδήγησε στην εφαρμογή τους στην κοινωνική και 
στην πολιτική σφαίρα. Ίσως ο αστάθμητος παράγοντας της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς και δραστηριότητας, που στην ταινία αναλογεί στην ανικανότητα ελέγχου των 
«υπόγειων», αφανών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον κήπο την νύχτα ή 
στα σκοτεινά εσωτερικά του σπιτιού, να επιβάλλει την αποτυχία της λογικής για την 
καθολική οικοδόμηση ενός «ορθού» κόσμου για τους ανθρώπους. Ενδεχομένως, τα 
λογικά συστήματα, κατασκευάσματα των ίδιων των ανθρώπων, να φέρουν τις αντι-
φάσεις και τις ατέλειες των δημιουργών τους. Η άκριτη προσκόλληση σε αυτά, ίσως 
τελικά να συμβάλλει στην απόκρυψη της αληθειας, και να οδηγεί στην καταστροφή, 
που στην ταινία συμβολικά αποτυπώνεται στον θάνατο του σχεδιαστή.

Allegory of Newton’s Service to Optics (1785)

Η αλληγορία του κήπου τόσο ως τόπου επαφής με την φύση και ηρεμίας, όσο και ως 
τόπου δολοπλοκίας ή μαρτυρίου, είναι εμφανής στο έργο. Ο συμβολικός του ρόλος 
ενισχύεται από την αναχρονιστική εισαγωγή του πίνακα  Allegory of Newton’s Service 
to Optics του Januarius Zick ως μέρος της συλλογής του κύριου Herbert, καθώς φέρει 
σεναριακές αναλογίες με τα γεγονότα που εκτυλίσσονται, ταυτοχρόνως, στην έπαυ-
λη. Ο πίνακας θεματολογικά εξυμνεί με αλληγορικό τρόπο τις θεωρίες του Νεύτωνα 
σχετικά με το φως και τις ιδιότητές του. Όπως παρατηρεί ο σχεδιαστής, για να έχει 
αυτόν τον πίνακα ο κύριος Herbert μάλλον ενδιαφέρεται για την «οπτική θεωρία». 

Στα έργα του Greenaway είναι εμφανείς οι επιρροές του από την ζωγραφική13· πέρα 
από την ένταξη πινάκων ή σκίτσων στο σενάριο, στις ταινίες του συχνά δημιουργείται 
η αίσθηση πως η κάμερά του κινείται ελεύθερα πάνω σε ένα ζωγραφικό σκηνικό, έναν 
έντονα στυλιζαρισμένο χώρο στην τομή της ζωγραφικής, του θεάτρου και του κινημα-
τογράφου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο πίνακας μετατρέπεται σε κινηματογραφικό 
σκηνικό. Οι φιγούρες στον καμβά ζωντανεύουν μέσα από την αφήγηση και την κίνηση 
της κάμερας, αλλά και μέσα από την αναλογία τους με τα πρόσωπα του έργου. Ένα 
ζωντανό φως ξεπροβάλλει μέσα από τα σύννεφα και φωτίζει το απροσδιόριστα χρονικά 
σκηνικό. Από το φως αναδεικνύεται η φιγούρα ενός νεαρού άνδρα, του Νεύτωνα, 
του οποίου η στάση φανερώνει την νίκη πάνω στην Άγνοια και την Αναλήθεια -που 
συμβολίζονται ως οι ηττημένες φιγούρες κάτω από το δεξί του πόδι. Με το δεξί χέρι 
δείχνει τον εαυτό του, ενώ με το αριστερό χέρι δείχνει δύο ηλικιωμένους άνδρες οι 
οποίοι εξαφανίζονται κατηφείς. Το φώς από το ηλιακό ρολόι μαρτυρά την νέα ημέρα, 
υπονοώντας την νέα εποχή. Ίσως οι δύο άνδρες να συμβολίζουν τον Ευκλείδη και 
τον Διογένη, οι οποίοι αποτελούν τους πιο σημαντικούς προγόνους του Νεύτωνα. 

13  Η σχέση του Greenaway, με την ζωγραφική ξεκινά από την παιδική του ηλικία και ωριμάζει μέσα  από τις σπουδές 
του στο Walthamstow College of Art, όπου εξασκήθηκε στο σχέδιο και την ζωγραφική. Εκτός από σκηνοθέτης είναι 
ζωγράφος και επιμελητής εκθέσεων, ενώ οι ζωγραφικές καταβολές της σκέψης του εκφράζονται διαχρονικά στο 
έργο του. (βλ. http://egs.edu/faculty/peter-greenaway)
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Ένα παιδί, ο Έρωτας, βρίσκεται κεντρικά στον ναό της Αρετής. Τα γήινα αγαθά που 
καίγονται στο βωμό απεικονίζουν την αδυναμία του πλούτου και της αγάπης, τα οποία 
ο ήρωας, εκεί πλέον, υπερβαίνει με την γνώση.14 [εικ. 3]

Τα κεντρικά στοιχεία της ταινίας, ο κήπος, οι απιστίες, ο χρόνος, η ραδιουργία και ο 
φόνος, είναι όλα παρόντα στις λεπτομέρειες του πίνακα. Ο Greenaway αναδεικνύει 
το κάθε σημείο με ένα κοντινό πλάνο στις ζωγραφισμένες φιγούρες, ενώ ο πίνακας 
το αναβιώνει μέσα από το πρίσμα της ταινίας. Ο κήπος του πίνακα αποτελεί τον κα-
θρέφτη του κήπου της έπαυλης. Λίγο αργότερα στην ταινία, οι άνθρωποι της έπαυλης 
θα φορέσουν τις μάσκες τους στο σκοτάδι της νύχτας και ο κήπος θα γίνει ο τόπος 
της δολοφονίας. Ίσως σε αυτή την σκηνή να βρίσκουν την λύση τους οι πολλαπλές 
αλληγορίες του Greenaway. Ο ειδυλλιακός «Κήπος της Εδέμ» του κύριου Herbert 
μετατρέπεται στον «Κήπο της Γεσθημανή», τον τόπο της προδοσίας.

Ο σχεδιαστής με το έργο του, ρίχνει φως στο αίνιγμα του κήπου. Οι δολοπλοκίες που 
λαμβάνουν χώρα παρασκηνιακά δεν εξιχνιάζονται ποτέ, παρ’ ότι, κατά αντιστοιχία 
με την φιγούρα του πίνακα, ο σχεδιαστής, κατά την διάρκεια του έργου, φέρει στο 
πρόσωπό του το «χαμόγελο της επιτυχίας» έχοντας το σώμα του κορδωμένο και με 
κάθε του κίνηση να υποδεικνύει τον εαυτό του μέσα στην αλαζονεία του. Παρ’ όλα 
αυτά, ο κύριος Νeville δεν βλέπει γύρω του εχθρούς, ακόμα και όταν του υποδεικνύεται 

14  Pascoe (1997): σ. 68, 69 
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η ύπαρξή τους. Ίσως, από την μια, το γεγονός του θανάτου του και της καύσης των 
σχεδίων του, να αποτελούν απόδειξη της αξίας του έργου του, καθώς αυτό τελικά 
κατέστη απειλητικό για τους δολοπλόκους. Ίσως όμως από την άλλη, ο ίδιος να είναι 
θύμα της αλαζονείας του και γι’αυτό δεν κατάφερε να δει την πλεκτάνη που στήθηκε 
γύρω από τον ίδιο και το έργο του. 

Σύνθετα Οπτικά Νοήματα.

Η όραση αντλεί τη δύναμή της από την πραγματικότητα και την αναπαράσταση 
αυτής. Διαχρονικά, η έννοια της αναπαράστασης έχει σημασιοδοτηθεί με διαφορε-
τικούς τρόπους. Αποτέλεσε, κατά κόρον, αντικείμενο φιλοσοφικού προβληματισμού 
και έρευνας, ενώ απασχόλησε τα πεδία τόσο των θετικών όσο και των θεωρητικών 
επιστημών. Καθότι φορέας νοημάτων και συμβόλων, σταδιακά εξελίσσεται σε ένα 
παντοδύναμο μέσον επιβολής και διαμόρφωσής της ίδιας της πραγματικότητας. Σε 
κάθε σύνθεση, όπως στην περίπτωση των έργων τέχνης του φιλμ, της ζωγραφικής, ή 
της φωτογραφικής απεικόνισης, αγκιστρώνονται νοήματα και συμβολισμοί που φτάνουν 
πολύ μακρύτερα από τα όρια του ορατού. Οι αναφορές στην σφαίρα του πραγματι-
κού γίνονται μέσα από την αναπαράστασή του, όπου όμως τα σημεία παραπέμπουν 
σε αλήθειες που ξεπερνούν τα όρια του αναπαριστώμενου. Εκεί ακριβώς απαιτείται 
οξυδέρκεια και διαισθητικότητα προκειμένου να αποκρυπτογραφηθούν οι οπτικοί 
και σημειολογικοί κώδικες του κάθε έργου. Ομοίως με την περίπτωση του λόγου, η 
οπτική αναπαράσταση φαντάζει απόλυτη, καθότι ορατή, ενώ επιδέχεται πολλαπλές 
προσεγγίσεις και ερμηνείες.  [εικ. 4]
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Στην πραγματεία του «Αυτό δεν είναι Πίπα», αναφορικά με τα δύο έργα του René 
Magritte, ο Michel Foucault επιχειρεί να αποδομήσει τις αβεβαιότητες της ρεαλιστικής 
αναπαράστασης. Στον πρώτο πινακα του Magritte, φαίνεται το σχέδιο μιας πίπας και 
το κείμενο “Ceci n’est pas une pipe”. Στον δεύτερο πίνακα, η πίπα πλαισιώνεται από 
ένα καβαλέτο ζωγράφου –ή, ενδεχομένως, ένα μαυροπίνακα– πάνω σε ένα ξύλινο 
δάπεδο και από πάνω μια δεύτερη εκδοχή της, μεγαλύτερη, που φαίνεται να αιωρεί-
ται. Οι πίνακες του Μagritte δοκιμάζουν την αναπαραστατική δύναμη της εικόνας. 

Σε μια ευθεία αντιπαράθεση του λόγου και της εικόνας, γκρεμίζεται η ταύτιση του 
ειδώλου της πίπας με το εικονικό κείμενο. Η επαγωγική σχέση ταύτισης του αντικει-
μένου στον δισδιάστατο χώρο του χαρτιού με το υποθετικό τρισδιάστατο αντικείμενο 
που ο θεατής αναγνωρίζει, διαμεσολαβείται από την δήλωση της μη ύπαρξής του 
αντικειμένου. Ομοίως, συμβαίνει και με την ταύτιση μεταξύ των δύο αντικειμένων, 
στην περίπτωση του δεύτερου πίνακα.15 Ωστόσο, σύμφωνα με τον John Berger, η 
όραση έρχεται πριν από τις λέξεις και «ποτέ δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς από 
αυτές». Όταν η εικόνα και οι λέξεις έρχονται σε ευθεία αντιπαραβολή προκύπτει το 
λογικό σφάλμα που οδηγεί στην απόρριψη της μιας ή της άλλης «αλήθειας». Όταν 
όμως, η εικόνα, αλλά και το κείμενο, είναι προϊόν του ίδιου νου, τότε ο παρατηρητής 
οφείλει να αποσαφηνίσει την αιτία της σύγχυσης. Στην περίπτωση όπου το θέαμα είναι 
προϊόν αναπαράστασης, κατασκευασμένο ή αναδημιουργημένο, η αβεβαιότητα της 
«αλήθειας» του πολλαπλασιάζεται μέσα από την υποκειμενικότητα του δημιουργού. 
Στο ίδιο δοκίμιο16, ο Berger υποστηρίζει πως οι εικόνες πρωτοφτιάχτηκαν προκειμένου 
να καλύψουν την απουσία κάποιου πράγματος. Σύντομα, η διαδικασία της απεικόνισης 
οδήγησε στην συνειδητοποίηση του πως, κάποιος ή κάτι, είχε ειδωθεί σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή από άλλους και του πως, οι καταγραφές αυτές σταδιακά ενίσχυσαν 
την συνείδηση της ίδιας της ιστορίας. Τέλος, υποστηρίζει πως στον Ευρωπαϊκό χώρο 
αυτή η συνείδηση υπήρχε ήδη από την αρχή της Αναγέννησης.  

«Κανένα άλλο είδος λειψάνου ή κειμένου από το παρελθόν δεν μπορεί να προσφέρει 
τόσο άμεση μαρτυρία για τον κόσμο που περιέβαλλε άλλους ανθρώπους σε άλλους 
καιρούς». Δηλώνοντας αυτά, ο συγγραφέας δεν παραλείπει να αποσαφηνίσει πως η 
ίδια η πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να είναι πολύ πιο σύνθετη από τις αναπαρα-
στάσεις της, καθώς «περιλαμβάνει συνείδηση»17. 

Η αύξηση της γνώσης γύρω από τις δυνατότητες πιστότερης αναπαράστασης, ως 
την εξέλιξη της τεχνολογίας στα σημερινά επίπεδα και την επικράτηση του σύγχρο-
νου πολιτισμού, συνέβαλε καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Σταδιακά, κάθε 
νέα εξέλιξη ναι μεν παρείχε νέες δυνατότητες, αλλά συγχρόνως, συντελούσε στην 
διάψευση των προηγούμενων. Αρχικά, οι εικόνες καταγράφονταν ζωγραφικά, ενώ 
στην συνέχεια απαθανατίζονταν με την χρήση του φωτογραφικού φακού. Μια σειρά 

15  Foucault (1998): σ. 11 
16  Berger (1993): σ. 8
17  Ό.π., σ. 10 
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εξελίξεων και βελτιώσεων οδηγούσαν στην επέκταση των δυνατοτήτων «σύλληψης» 
της πραγματικότητας με όλο και μεγαλύτερη οπτική ακρίβεια. Όμως, το ερώτημα 
του κατά πόσον η αποτύπωση σε επίπεδο εικόνας αντιστοιχεί σε κάτι που διατηρεί 
στοιχεία «αυτού που υπήρξε», παραμένει ακόμη ανοιχτό.

Υποθέτοντας πως κάθε εικόνα ενσωματώνει και μια συγκεκριμένη οπτική, μια ερ-
μηνεία του πως πρέπει να βλέπει κανείς κάτι, τότε με αυτό τον τρόπο λειτουργεί 
και η φωτογραφική αναπαράσταση. Η έννοια του κάδρου μεταλλάσσεται βίαια με 
την ανακάλυψη της φωτογραφίας, και ιδιαίτερα με την δυνατότητα αποτύπωσης 
φωτογραφικών στιγμιότυπων, γύρω στο 1860. Οι φωτογραφίες, φευγαλέες εντυ-
πώσεις της πραγματικότητας που αιχμαλωτίζονται πλέον από τον φωτογραφικό 
φακό, έρχονται να αντικαταστήσουν τους ζωγραφικούς πίνακες, καθώς αποτελούν 
έναν πολύ αμεσότερο και ρεαλιστικό τρόπο αναπαράστασης. Η μηχανική φύση του 
εργαλείου προσδίδει τεράστιο κύρος στην πιστότητα της αποτύπωσης, με μοναδικό 
διαμεσολαβητή την φωτογραφική κάμερα. Λεπτομέρειες του φωτογραφικού θέματος 
μπορούν να παρουσιαστούν στην εμφάνιση του φιλμ που δεν είχαν παρατηρηθεί καν 
κατά την λήψη της εικόνας. Ο ακαριαίος χρόνος της «παγίδευσης» μεσολαβεί την 
κοινωνική πεποίθηση πως, κάθε πτυχή της ζωής είναι δυνάμει ενέργεια ορατή και 
ακινητοποιήσιμη. Όμως, η φωτογραφία, παραμένοντας μια εικόνα ιδωμένη μέσα από 
την ματιά του φωτογράφου, παραμένει εξατομικευμένη σε επίπεδο ερμηνείας. Όσο 
αντικειμενική και αν φαντάζει η αποτύπωση, η πλαισίωση της εικόνας και ο ρόλος της 
στην αποκρυστάλλωση του χαρακτήρα της παραμένει καθοριστικός. Η ενέργεια της 
φωτογράφησης καθορίζει συγκεκριμένες εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στον θεατή 
και το θέαμα καθώς ακαριαία παγιώνεται η απόσταση που τους διαχωρίζει.18 Από τις 
πρωτόγονες κοινωνίες, η εξουσία πάνω στην Φύση σχετιζόταν με την εξουσία πάνω 
στην εικόνα της, κάτι που αναβιώνει μέσω της φωτογράφισης, της τυποποίησης και 
της ταξινόμησης – διαδικασίες που δεν οδηγούν τόσο στην γνώση, όσο στην οργάνωση 
της πληροφορίας, στην «εξημέρωση».

Ο Benjamin, στην «Συνοπτική Ιστορία της Φωτογραφίας», παρατηρώντας και θεω-
ρητικοποιώντας, ίσως για πρώτη φορά, το ζήτημα της φωτογραφικής απεικόνισης, 
σημειώνει πως η φωτογραφία έχει τη δύναμη να «απογυμνώνει το αντικείμενο από 
το περίβλημά του», να καταστρέφει την αίγλη του. Αυτή είναι η σημειολογία μιας 
αισθητηριακής αντίληψης «της οποίας το αίσθημα για κάθε τι το ομοειδές στον κόσμο 
έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί, χάρη στην αναπαραγωγή, ν’ αποσπάσει 
αυτό το στοιχείο του ομοειδούς ακόμη κι απ’ το ανεπανάληπτο.»19 

18  «Σκοπεύοντας με τη φωτογραφική μηχανή κατέχω το θέμα από τη στιγμή που καταφέρνω να το εγκλωβίσω στο 
παραθυράκι της σκόπευσης. Στο πάτημα του κουμπιού σαν το πάτημα της σκανδάλης απομένει για να συλληφθεί-πληγεί 
ο στόχος.[...] Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η φωτογραφική σκόπευση δίνει στη ματιά τη δύναμη ενός ιδιότυπου 
όπλου. Μπορεί να πετύχει το στόχο, [...] να ακινητοποιήσει, να θανατώσει. Γιατί τι άλλο είναι ο θάνατος παρά το 
σταμάτημα του χρόνου;» [Σταυρίδης (2002): σ. 37] 
19  Benjamin (1978): σ. 60  
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Το ζήτημα της τρισδιάστατης απεικόνισης που προβλημάτισε τους καλλιτέχνες επί 
αιώνες, σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, έρχεται να καλυφθεί από την δυνατότητα εγ-
γραφής του τρισδιάστατου χώρου με τρόπο όλο και πιο κοντινό στην αρχική οπτική 
εμπειρία. Η τεχνολογία επιτρέπει την καταγραφή εικόνας με έναν αδιανόητο –μέχρι 
πριν από λίγα χρόνια- βαθμό ανάλυσης σε στοιχειώδεις οπτικές μονάδες. Όμως, την 
ίδια στιγμή που η τεχνολογία βρίσκει όλο και ρεαλιστικότερους τρόπους να δεσμεύει 
πτυχές της οπτικής εμπειρίας, η εμπειρία της πραγματικότητας καθίσταται όλο και 
περισσότερο δέσμια των τελειότερων κλώνων της. Ο «μαθηματικός» χώρος των 
ακριβών και προσδιορισμένων απεικονίσεων έρχεται να συγκρουστεί με τον ζωντανό 
ψυχοφυσιολογικό χώρο. Η κανονικοποιημένη απεικόνιση, με τις συμβάσεις που επι-
τάσσει, καταλήγει σε αφαιρέσεις, αντί να καταλήγει στην απόδοση μιας «πλήρους» 
πραγματικότητας. Μια ακριβής οπτική εντύπωση ενός αντικειμένου δεν μπορεί να 
εμπεριέχει το στοιχείο της ακινησίας, τόσο από την πλευρά του παρατηρητή όσο από 
την πλευρά του αντικειμένου και την αντίληψή του ως μέρους ενός «άπειρου, αμετά-
βλητου και ομοιογενούς χώρου». Η ανθρώπινη αντίληψη δεν δύναται να αντιληφθεί, 
πόσο μάλλον να συνειδητοποιεί κάθε στιγμή την απειροστική φύση του χώρου, γι’ αυτό 
και η ανθρώπινη εμπειρία είναι περιχαρακωμένη στα όρια της χωρικής συνείδησης 
του υποκειμένου. Σύμφωνα με τον Erwin Panofsky20, θεμελιώδης διάκριση ανάμεσα 
στον φυσικό και τον μαθηματικό χώρο είναι πως «στον ομοιογενή χώρο ποτέ δεν 
δίνεται χώρος, αλλά ο χώρος παράγεται από την κατασκευή», ενώ η σύλληψη της 
ομοιογένειας έγκειται ακριβώς στο αξίωμα πως «από κάθε σημείο του χώρου πρέπει 
να είναι δυνατό να σχεδιαστούν όμοιες εικόνες σε όλες τις διευθύνσεις και εντάσεις», 
κάτι που είναι αδύνατο να πραγματωθεί στο ελάχιστο στον φυσικό χώρο. Ο χώρος που 
γίνεται αντιληπτός μέσω των ανθρώπινων αισθήσεων, οπτικός ή απτικός, είναι ανισο-

20  Panofsky (1993) 
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τροπικός και ανομοιογενής σε αντίθεση με τον μετρικό χώρο. Οι κύριες διευθύνσεις 
της οργάνωσης –μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά– ξετυλίγονται ανόμοια 
στον φυσικό χώρο. Λόγω της πρωτοκαθεδρίας της όρασης έναντι των υπόλοιπων 
αισθήσεων, συχνά το άτομο αρκείται στην οπτική εμπειρία, χωρίς να επαληθεύει δια 
της αφής τον ισχυρισμό της τρίτης διάστασης. Με την κατάχρηση της οπτικής πλη-
ροφορίας, ο θεατής ταυτίζει την εικόνα της αναπαράστασης με την πραγματικότητα. 
Διαβάζει την εικόνα της αναπαράστασης και την ερμηνεύει, όχι σύμφωνα με την δική 
της τάξη, αλλά σύμφωνα με την τάξη της πραγματικότητας. Δηλαδή, δεν διαβάζει την 
σχέση των στοιχείων της εικόνας που βλέπει, αλλά εξαιτίας κάποιας μορφής ομοιό-
τητα, προβάλει πάνω σε αυτά τα στοιχεία, τις σχέσεις που ήδη γνωρίζει ότι έχουν τα 
πραγματικά αντικείμενα21.  [εικ. 5]

Επίλογος

“The unmasking of the contradiction, as an act that in itself might offer a ray of hope 
for a culture condemned to operate with degraded means.”22

(Manfredo Tafuri)

 Μέσα από την ταινία του Greenaway,  γίνεται αντιληπτή τόσο η οργανωτική 
δύναμη των οπτικών συνθέσεων, όσο και οι κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις 
των κανονικοποιημένων αναπαραστάσεων της φύσης και της “πραγματικότητας”. 
Αναδυκνύεται η τάση του ανθρώπου να θέτει κανόνες και όρια, προκειμένου να τι-
θασσεύσει και να ερμηνεύσει τον κόσμο. Σεναριακά, οι προσπάθειες του σχεδιαστή 
αποδεικνύονται άκαρπες.  Η φαινομενική οπτική τάξη που παλεύει να επιβάλλει στο 
περιβάλλον του, αποκαλύπτει την εγγενή αταξία και το παράλογο που ξεφεύγει από 
τον αναπαραστατικό χώρο και εκτείνεται στον κοινωνικό χωροχρόνο. Το έργο είναι 
τοποθετημένο κατα σύμβαση σε έναν ιστορικό χρόνο, προκειμένουν να καταδείξει 
τις καταβολές ενός πολιτισμού που φτάνει ως τις μέρες μας. Μέσα από τα στόματα 
των ηρώων, ο σκηνοθέτης μιλά για τον σύγχρονο άνθρωπο, που βρίσκεται εγκλωβι-
σμένος στις αντιφάσεις της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας που μάταια παλεύει 
να οργανώσει για να νιώσει ασφαλής. 

Ταυτόχρονα, καθίσταται ορατός ο τρόπος με τον οποίο τόσο η ζωγραφική, όσο και 
η φωτογραφική, η κινηματογραφική ή η ψηφιακή εικόνα, ακόμη και η αρχιτεκτονική 
σύνθεση του χώρου, αποτελούν οπτικές διατάξεις που άλλοτε επιβάλλουν κι άλλοτε 
συγκαλύπτουν συγκεκριμένες κοσμοθεωρήσεις. Η δύναμη της Τέχνης έγκειται στην 
ικανότητα ανάδειξης και αποτύπωσης τους, καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος έρχεται 
αντιμέτωπος με την ανάγκη κατανόησης του ρόλου τους. 

21  Pallasmaa (20123) 
22  Tafuri, σ. 16
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Η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα σε συνδυασμό με την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το ερώ-
τημα, «τι είναι η εικόνα;». Στον 20ο αιώνα, οι παραδοσιακές φιλοσοφικές αναζητήσεις 
δεν τίθενται πλέον μόνον ως γλωσσικά προβλήματα και θεωρητικά ερωτήματα, αλλά 
και ως οπτικά αινίγματα. Η ανάγκη για κατανόηση των σημαινόμενων των οπτικών 
ερεθισμάτων κρίνεται επιτακτική σε μια εποχή που κατακλύζεται από την εικόνα, σε 
μια εποχή που ο ίδιος ο αυτοπροσδιορισμός του υποκειμένου βρίσκεται σε συνεχή 
διαπραγμάτευση για το τι είναι και πώς ορίζεται η σχέση τόσο με την ίδια του την 
«εικόνα» όσο και με την εικόνα του  κόσμου που το περιβάλλει.

*Oι εικόνες έχουν απομονωθεί από την ταινία με PrintScreen.
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letters



Αναφερόμενη στην συρρίκνωση της επιρροής της φιλοσοφίας στο μοντέρνο κόσμο, η Hannah 
Arendt έγραφε πως «οι φιλόσοφοι έγιναν είτε επιστημονολόγοι (…) ή όργανα του Zeitgeist» 
(The Human Condition, 1958). Στο σημείο που αληθεύει αυτός ο σχετικά απλουστευτικός 
ισχυρισμός, θα μπορούσαμε να πούμε πως αντανακλά το αποτέλεσμα εσωτερικών ιστορικών 
και φιλοσοφικών πεποιθήσεων οι οποίες δημιούργησαν ένα χάσμα (αυστηρό ή λιγότερο ξεκά-
θαρο) στον κλάδο της φιλοσοφίας, με έγκυρα αιτήματα στις δύο πλευρές του. Το αρχικό θέμα 
είναι η έννοια της ίδιας της φιλοσοφίας και ο τρόπος με τον οποίο εκτυλίσσεται. Θέτοντάς το 
απλά, εάν η επιστημονική προσέγγιση θεωρηθεί ο πιο στενός εταίρος της φιλοσοφίας, τείνουμε 
προς έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης. Αν θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ερμηνεία εννοιολογικής 
φύσης, βρίσκουμε την ηπειρωτική παράδοση πιο ελκυστική. Εδώ, φυσικά, θα συναντήσουμε 
ενστάσεις και προβληματισμό: σε ποιά από τις δύο κατηγορίες εντάσσεται ο Wittgenstein; 
Όπως τίθεται και από το Μίλτο Θεοδοσίου, σε τι ακριβώς χρησιμεύει η κατηγοριοποίηση αυτή 
για την κατανόηση ενός έργου και για τη δημιουργία ενός νέου; 
 
Το ερώτημα για το κατά πόσο υπάρχει (ακόμα) η διάκριση ανάμεσα σε αναλυτική και ηπειρωτική 
φιλοσοφία, και εαν η γεφύρωση της είναι αναγκαία, τίθεται για μια σύγχρονη αποτίμιση, μια 
καταγραφή σκέψεων από φιλοσόφους με διαφορετικά ενδιαφέροντα και εξειδικέυσεις, με στόχο 
τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση του ζητήματος, καθώς αποβλέπουμε στον φιλοσοφικό πλου-
ραλισμό και την ενθάρυνση του διαλόγου. Μπορεί οι εκπρόσωποι διαφορετικών παραδόσεων και 
κατευθύνσεων να ανταποκρίνονται με συγκεκριμένους τρόπους στα ερωτήματα που καλούνται 
να εξετάσουν, όμως το σημείο εκκίνισης ή ο στόχος παραμένουν ως ένα βαθμό τα ίδια, και 
αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η επικοινωνία μεταξύ τους μπορεί να θεωρηθεί θεμιτή. 

Οι απαντήσεις που δεχτήκαμε αντιμετωπίζουν το θέμα με διάφορους τρόπους: προτείνοντας 
λύσεις, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες παγίδες ή υποστηρίζοντας τη διατήρηση διαφορε-
τικών σφαιρών. Ο Graham Harman εκφράζει την ανάγκη αντικατάστασης αντί για γεφύρωσης 
των δυο ρευμάτων, ενώ η Shannon Dea αναφέρεται στην προσπάθεια εναλλαγής φιλοσοφικού 
«κώδικα». Η D’Agostini προειδοποιεί πως τέτοιες προσπάθειες πρέπει να αποφύγουν πιθανές 
«αμοιβαίες μολύνσεις» καθώς και οι δύο πλευρές έχουν ελαττώματα, ενώ ο Marconi αναφέρει 
πως η εξειδίκευση που συχνά απαιτεί η φιλοσοφική δραστηριότητα δεν προσδίδει τη δυνατότητα 
επέκτασης έξω από τον άμεσα σχετικό χώρο δράσης. Ακόμη, η Mélika Ouelbani αναφέρει πως 
οι μεθοδολογικές διαφορές έχουν σημασία, και γι’αυτό το λόγο η διάκριση δε μπορεί να απορ-
ριφθεί. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση του Critchley: αν τελικά η φιλοσοφία αφορά 
τη δημιουργική σκέψη και όχι τον εκτενή σχολιασμό ή την «απλή τεχνική για τον ακονισμό της 

Υπάρχει (ακόμα) η διάκριση ανάμεσα σε Ηπειρωτική και 
Αναλυτική Φιλοσοφία; Είναι αναγκαίο να γεφυρωθεί η 
Αναλυτική - Ηπειρωτική διάκριση; - Μ.Α
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Referring to the shrinking influence of philosophy in the modern world, Hannah Arendt wrote 
that ‘philosophers became either epistemologists (…) or the organs of the Zeitgeist’ (The 
Human Condition, 1958). To the extent that this somewhat reductive claim is true, we could 
say that it reflects the result of internal historical and philosophical convictions which created 
a gap in the field of philosophy (strict or less clear), with valid claims on both sides. The initial 
issue is the meaning of philosophy itself and the way in which it takes place. Putting it simply, 
if the scientific approach is considered to be the closest partner to philosophy, we tend 
towards an analytic way of thinking. If we consider philosophy to be conceptual interpretation 
we find the continental tradition more attractive. Here, naturally, we can find objections and 
puzzlement: to which of the two categories does Wittgenstein belong? As expressed by Miltos 
Theodosiou, what exactly is the use of such categorisation for the understanding of a piece 
of work and the creation of a new one?

The question as to what extent there (still) is a divide between analytic and continental 
philosophy, and whether its bridging is necessary, is posed for a contemporary appraisal, 
a recording of thoughts by philosophers with different interests and specialisations, with the 
purpose of the greatest possible understanding of the issue, since we aim for philosophical 
pluralism and the encouragement of dialogue. Even though representatives of the different 
traditions respond in a specific way to the questions they mean to examine, the starting point 
or the goal are to an extent the same, and this is a reason why communication between them 
might be considered desirable. 

The responses we received deal with the matter in various ways: suggesting solutions, 
warning against potential traps or supporting the keeping of the different spheres. Graham 
Harman expresses the need for a replacement instead of bridging the two currents, while 
Shannon Dea talks about the attempt for philosophical ‘code-switching’. At the same time, 
D’Agostini warns that efforts for dialogue should avoid potential ‘mutual contaminations’ since 
both fields have flaws, while Marconi argues that the level of specialisation often required by 
philosophical activity does not give the possibility for expansion outside one’s most relevant 
space of action. Moreover, Mélika Ouelbani mentions that the methodological differences 
are important, and for this reason the distinction cannot be deposed. Critchley’s approach 
is of equal interest: if philosophy is about creative thought and not extensive commentary or 
a ‘technique for the sharpening of common sense’, then this effort can continue its course, 
overcoming sectarianism but simultaneously recognising the cultural ‘habitats’ and learning 

Is there (still) a Continental - Analytic divide in philosophy? 
Is it necessary to bridge the Analytic - Continental divide?
- Μ.Α
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κοινής λογικής», τότε αυτή η προσπάθεια μπορεί να συνεχίσει την πορεία της, ξεπερνώντας 
τον σεχταρισμό, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας τους πολιτιστικούς «βιότοπους» και μαθαί-
νοντας να μιλάει «τη γλώσσα της φυλής». Το θέμα όπως θίγεται από την Matar, δεν είναι αν 
τελικά κερδίζει κάποια ‘μάχη’ η επιστήμονας ή ο λογοτέχνης. Και οι δύο περιπτώσεις κρύβουν 
έναν ενδεχόμενο συντηρητισμό που συχνά προσπαθεί να δαμάσει προσπάθειες, καλώντας 
τον έναν να γίνει το άλλο, και ξεχνώντας τον πραγματικό στόχο, ο οποίος έχει πάντα να κάνει 
με την κατανόηση. Το Gavagai, όπως εκφράζει άλλωστε και το όνομά του, ακολουθεί μια 
παρόμοια κατεύθυνση τόσο ως περιοδικό όσο και ως φιλοσοφική κοινότητα η οποία εντάσσει 
διαφορετικές απόψεις και φιλοσοφικά ενδιαφέροντα. Η φιλοσοφική δραστηριότητα μπορεί να 
συνεχίσει το έργο της ανεξάρτητα από διαφορές, και σίγουρα προσπαθώντας να ξεπεράσει 
καχυποψίες και εχθρική διάθεση.
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to speak ‘the language of the tribe’. The point, as expressed by Matar, is not whether some 
battle is won by the ‘scientist’ or the literary writer. Both cases conceal a potential conservatism 
which often tries to tame efforts, inviting the former to become the latter and vice versa, 
forgetting the real goal which is always related to understanding. Gavagai, as its name 
expresses, follows a similar course both as a journal and a philosophical community which 
includes different opinions and philosophical directions. Philosophical activity can continue 
its work independent of differences while trying to overcome suspicion and hostility.
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Analytic Philosophy’s Fire Alarm

 Anyone who questions or raises doubts over analytic philosophy’s 

role or significance today indirectly pulls a fire alarm in our framed 

democracies, our culture, and our universities. The doubter will im-

mediately be attacked theoretically, academically, and probably also 

personally. This has happened to me (and many other continental phi-

losophers) on several occasions. It does not bother me at all. It’s 

just a pity things are this way. The books, essays, and articles 

that set off the alarm are not meant to dismiss analytic philosophy 

but simply to remind everyone it’s not the only way to philosophize. 

My concern is educational (given the prevalence of analytic programs 

in universities), political (given its imperialistic approach), and 

also professional (for the little space given to continental phi-

losophers in academia). The point is that we are not even allowed 

to generalize or be ironic, an essential component of philosophy as 

Gianni Vattimo and Slavoj Zizek show in their practice. 

The problem is not that John Searle was honored by George W. Bush 

in 2004 (with a National Humanities Medal) or that the research of 

other analytic philosophers is often funded by government grants 

but rather that these grants are not always distributed among other 

traditions. After all, philosophers are not supposed to simply ana-

lyze concepts in their university offices but also to engage with the 

political, economic, and cultural environments that surrounds them, 

as Judith Butler, Peter Sloterdijk, and Simon Critchley have done so 

well for years. 

Sure, one must defend one’s philosophical position, but it’s not a 

matter of truth or honor. In philosophy and the humanities in gen-

eral it has never been about being correct or on the right side of 

history but rather interpreting differently in order for the “con-

versation to continue,” as Richard Rorty used to say. This conversa-

tion is probably also what drove another great American philosopher, 

Arthur Danto, to stress the “value of letting go.” After all, “phil-

osophical disagreement,” he said, “is not so important” because the 

“important thing is to be able to start over again someplace else.” 

But in order to start over someplace else, it’s necessary to over-

Santiago Zabala
ICREA Research Professor 
Department of Humanities
Pompeu Fabra University140
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come not only metaphysics, which some analytic philosophers have 

managed to do, but also its “imperialistic approach,” as Jacques 

Derrida once said. It should not come as a surprise that the French 

philosopher, who was among the first to point out analytic philos-

ophy’s political ambitions, often set off this fire alarm with his 

deconstructionist approach. This is probably why in 1990 a group of 

analytic philosophers attempted (without success) to convince Cam-

bridge University that honoring the French master was a mistake. 

The positive aspect of this alarm is that it indirectly gathers to-

gether people concerned with philosophical education, plurality, and 

style. When any of these three features are ranked, restricted, and 

imposed we can see the analytic/continental divide emerge. Those 

of us who share the concern that ranking departments and imposing 

certain philosophical styles harm the discipline are relegated, as 

Michael Marder correctly pointed out, “to the margins of the pro-

fession” and are seen as concerned with insignificant philosophical 

problems. But marginalizing these continental academics in favor of 

a scientific training in problem-solving approaches in formal and 

symbolic logic not only restricts students’ interest in the plurali-

ty of philosophy but also permits the value of the discipline to be 

determined by universities rather than the philosophers who teach in 

them. 

Following this corporate ranking approach, students interested in 

feminist theory, hermeneutics, or animal studies are not as like-

ly to study with such specialists as Amy Allen, Georgia Warnke, or 

Mathew Calarco because they don’t teach in top-ranked universities. 

But how can students become protégés of other philosophers (as Kant 

was of Martin Knutzen, Hans-Geog Gadamer of Martin Heidegger, Judith 

Butler of Maurice Natanson) if the relation is determined by univer-

sity ranking rather than by student interest?

The same problem affects professors, who, instead of being asked to 

engage in research to publish books (as most philosophers have done 

throughout the history of philosophy), are now pressured to expose 

their results in articles (like scientists). Just as Adorno, after 

the Second World War, became alarmed that music had to be cut in or-
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der to fit the temporal limits of the industrially produced LP, today 

we should also be alarmed that philosophers are forced to cut books 

into articles to fit the requirements of the ranked journal industry.

But this is not simply a matter of education and research; it’s 

also about style. After all, when Danto was asked why he began to 

study Nietzsche in the sixties his response touched not only on 

Nietzsche’s philosophical insights but also on the fact that “he 

didn’t write like an accountant, the way most analytical philoso-

phers did.” If recalling this ironic statement sets off a fire alarm 

today, then the gap between analytic and continental philosophers 

is still alive, and anyone in agreement with Danto (as I am) will be 

attacked. 

In sum, I do not believe, as Gary Gutting (a philosopher whom I tru-

ly respect) recently pointed out, that the “continental-analytic gap 

will begin to be bridged only when seminal thinkers of the Continent 

begin to write more clearly,” but rather that it will happen only 

when the imperialistic approach of analytic philosophy is left aside 

to allow other styles to emerge and educate without being attacked, 

dismissed, and, most of all, marginalized.

First Published by Columbia University Press Blog in http://www.cupblog.org/?p=13906.
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The distinction between continental and analytic traditions in 

philosophy is by now familiar, although any brief explanation is 

risky and liable to be unhelpful. Even to introduce continental 

philosophy with a single book, as I have done, is a challenging and 

perhaps foolhardy enterprise. Like many concepts, most of us know 

how to employ the analytic-continental distinction in most cases, 

even though it is difficult if not impossible to supply (as analytic 

philosophers once insisted we should) both necessary and sufficient 

conditions for its application. 

The difficulties are obvious. A geographical identification of philos-

ophers and philosophical traditions is generally of limited useful-

ness. Analytic philosophers acknowledge the important contributions 

of Kant, Frege and sometimes even Husserl, to say nothing of ear-

lier thinkers from Plato and Aristotle to Descartes. Analytic phi-

losophers can be found in ‘continental’ Europe, just as continental 

philosophers are by no means rare in the English-speaking countries 

where analytic philosophy is usually thought to have begun. Nor is 

it difficult to identify philosophers, like Wittgenstein, Habermas or 

Charles Taylor, whose ideas transcend the division. 

Ironically, both the difficulties and the usefulness of the analyt-

ic-continental distinction reflect its polemical and quasi-ideolog-

ical origins. John Stuart Mill recognized that what he called con-

tinental thinkers were doing philosophy in a register that diverged 

substantially from his own empirical, scientific and utilitarian 

concerns. Twentieth-century developments – including the formaliza-

tion of symbolic logic and work in the foundations of mathematics, 

logical positivism and ‘ordinary language’ philosophy (predominant-

ly ‘English-speaking’ but with important contributions from Auguste 

Comte, the Vienna Circle, Frege and Wittgenstein among others) laid 

the foundations for a polemical rejection of continental approach-

es. Heidegger, in particular, was singled out for condemnation (as 

Derrida would be later) as a perpetrator of ‘meaningless’ utterances 

concerning unanswerable and therefore pointless questions. The re-

jection of continental approaches was then applied retrospectively 

to other disapproved figures in the history of philosophy. 

David West
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Continental philosophy was, in other words, first named as the ex-

cluded and devalued ‘other’ of analytic philosophy. However, like 

radical responses to excluded or devalued social identities, eth-

nicities and sexualities, the term continental philosophy was sub-

sequently (from the 1970s) adopted as a positive term. This move 

helped to rescue areas of philosophy neglected by the analytic tra-

dition. From this perspective, thinkers like Hegel, Nietzsche, Marx, 

Freud, Heidegger, Husserl and their followers and exponents were 

seen to explore questions and offer insights that could not simply 

be dismissed as meaningless or ‘unscientific’. By the same token, 

logical and conceptual analysis and enquiries modelled on the natu-

ral sciences (the methods favoured by analytic philosophers) seemed 

unlikely to provide satisfactory answers to questions in aesthetics, 

ethics, politics and other fundamental questions of human existence. 

The analytic-continental distinction will remain useful, according-

ly, as long as this ideological division in philosophy persists. Ac-

ademic journals and departments are, in fact, still usually aligned 

to one or other pole of this opposition. Work associated with the 

opposing tradition is routinely rejected or, given the ever increas-

ing demands on the time of researchers and teachers, ignored entire-

ly. Increasingly specialized and compartmentalized, philosophers are 

(with notable exceptions) familiar mainly with the work of their 

collaborators and sub-disciplinary colleagues. 

That said, the analytic-continental distinction should not be ac-

corded rational or intellectual authority. In other words, it can 

never justify dismissing other thinkers, arguments and ideas with-

out serious engagement or hermeneutic effort. It should not be al-

lowed to prevent fruitful interactions between different approaches 

and thinkers. When a particular set of assumptions or disciplinary 

practices, thought to define a ‘correct’ analytic or continental ap-

proach, is treated as beyond question, then we are no longer dealing 

with philosophy. Philosophy surely implies unconditional reflection, 

reflection with no absolutes or unquestionable assumptions.
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This question splits into two: on the one hand, is there in fact a 

‘continental-analytic’ divide?; and on the other, if there is, is it 

a good or a bad thing? I will take each question in turn.

In relation to the first question: It is clear that there once was 

such a divide, in the sense that philosophers took themselves to be-

long to traditions that were not only distinct (in the way that the 

traditions of western and non-western philosophy might be said to be 

distinct, for example), but positively hostile to one another. This 

divergence was marked by their respective canons, where both tradi-

tions broadly followed the same line as far as Kant, but then ana-

lytic philosophers largely skipped the nineteenth century (with the 

possible exception of J. S. Mill) and jumped to Frege, then the holy 

trinity of Russell, Wittgenstein and Moore, and then on to Quine and 

beyond. By contrast, continental philosophers took Hegel seriously, 

as well as Nietzsche, Marx and maybe Kierkegaard, and so were in a 

position to make sense of Heidegger, Sartre and Adorno and then lat-

er figures such as Derrida and Deleuze, who could only appear utterly 

baffling to analytic philosophers who lacked any understanding of the 

background to these thinkers. (Husserl is an interesting cross-over 

case, who was close enough to Kant and far enough from Hegel to fig-

ure in both canons, but read in rather different ways. And while the 

Pragmatist strand in analytic philosophy goes by a somewhat distinc-

tive route, officially at least it is rather scornful of Hegel, with 

the exception of Dewey.)

If this is the right way to characterise the divide as it once was, 

we can now ask if it is the case now – does this kind of bifurcation 

in the canon still hold? Doubtless it still does in many places; but 

I think it is less starkly marked than it once was, as the ‘missing’ 

nineteenth century figures such as Hegel and Nietzsche have come to 

be assimilated within the analytic canon as well, thereby making it 

possible to render their successors more intelligible. Of course, 

there are possible dangers in this process, as some may feel that 

this assimilation amounts to appropriation and even outright distor-

tion – but still, it must be helpful in building bridges.

Which brings us to the second question: is it a good thing that the 

Robert Stern
Professor
Department of Philosophy
University of Sheffield146

gavagai / γκαβαγκάι | letters



divide is broken down? I would argue it is, as it has always seemed 

to me to be based on a false assumption, namely that if one engages 

in philosophy by taking Hegel seriously, one is engaged in an en-

tirely different discipline than if one does not, as the sorts of 

questions, methods and issues one will then be drawn into are no 

longer the same as what went before. In my view, this is to exagger-

ate the ‘otherness’ of Hegel, and to wrongly cut him off from the 

rest of the tradition. Once he is put back in his right place, then 

‘analytic’ philosophers will be able to make sense of the Hegelian 

background needed to understand many of the issues that drive de-

bates within the ‘continental’ tradition, thereby overcoming this 

artificial obstacle to dialogue and mutual comprehension.
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 In the texts, there is no analytic-continental divide, if we un-

derstand the divide as important for the explanation, understanding 

and, most importantly, continued interpretation and application of 

those texts. So anyone approaching interesting problems in philoso-

phy is ill-advised to think of them as analytic or continental. It 

is much more constructive to follow lines of research to pieces that 

challenge and improve current responses to a given problem. To close 

off or judge part of the library because of its tag is harmful and 

rather sad.

For example, I’m currently working on the counter-intuitive idea of 

an egalitarian sublime. Can the experience of the sublime lead to 

an egalitarian politics, or must it always be divisive in some way? 

Analytic commentators on Kant, continental critics and researchers 

on empirical theories of the sublime have important points to make 

about the definition of the concept and about the role it might play 

in political and ethical arguments. The nomenclature ‘analytic’ and 

‘continental’ is dispensable – mere chitchat – when compared to the 

detail of what Guyer, Strawson or Adorno have to say.

If that’s true for the texts, is it also true for the academy? It is 

still the case that some jobs, philosophers, societies, journals and 

departments are labelled analytic or continental. It is also true 

some think that it is significant that they are. I’ve already ex-

plained why I do not consider it important from a research point of 

view. However, I am certain that from the standpoint of particular 

careers, publications and departments it still matters a lot; for 

instance, for employment or for the survival of a department. Given 

my views on research, you can see that I don’t think that it should 

matter, but it does.

We need constructive and far-sighted philosophy, not continental or 

analytic philosophy. Where labels get in the way of good appoint-

ments, it is important to fight for those who suffer wrongs on the 

basis of prejudice. This means that political and social organisa-

tion around politically meaningful tokens is worthwhile. However, at 

present, positive action for better gender and racial representa-

tion, greater diversity of subjects and methods, and resistance to 
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political interference, are more important than traditions.

To get down to the microcritique that underpins research, when re-

flecting on the philosophers I have done most work on, and on the 

philosophy of signs, it is clear to me that it is unhelpful to think 

of Deleuze, or Whitehead, or the philosophy of language as analytic 

or continental. We certainly do not need to think in that way. For 

example, there is currently interesting work on how to renew prag-

matism and semiology. The research draws resources from philosophers 

and texts taken from both sides of the so-called divide. The inquiry 

does not mention the divide as important at all, because fine-grained 

analysis and interpretation requires resources that bridge the di-

vide.
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It’s less vituperative, certainly. There’s less anger and invec-

tive, fewer outright dismissals and pointed insults. The Continen-

tal-Analytic divide is much less of an open warfare today than it 

was in, say, the 1930s or ‘80s. One doesn’t hear people say that the 

other side is fundamentally irrational or irredeemably incompetent 

as often, that they should not be practicing philosophy, or in actu-

al fact are not. 

But has this subsidence of belligerence happened because the di-

vide no longer divides? Has a mutual respect now developed based on 

greater knowledge and understanding of each other? Is it now common, 

or at least unremarkable, to have ambidextrous scholars who draw 

insights, use approaches, and work on figures from both sides, phi-

losophers who “don’t see Continental (or Analytic)?” Probably about 

as much as Americans no longer see race after the election of Obama. 

As someone who tries to engage with philosophers of both stripes and 

bring a diverse range of thinkers into dialogue, I still find it a 

rather lonely specialization, with few practitioners and few aficio-

nados. There are more people doing this than ever before, yes, but 

that’s a pretty low bar to clear. There are exceptions, of course, 

scholars whose work that has broken through to a broad audience 

—e.g., Dreyfus’ interpretation of Heidegger, Clark’s work on Ni-

etzsche, the Pittsburgh school’s Aufhebung of Hegel and Sellars— but 

that’s just what they are: exceptions. Regardless of its philosoph-

ical content or merit, the divide is still firmly settled into the 

profession of philosophy, sociologically embedded regardless of the 

conscious beliefs and professed claims about its obsolescence that 

abound. How often do you see an advertisement for an AOS in Analyt-

ic-Continental dialogue? 

This disinterest is somewhat surprising given all the low-hanging 

fruit here, with so few pickers working the field. I see this topic 

as a real growth area, with lots of work just waiting to be done. 

Thinkers from the two sides have been evolving independently for so 

long that cross-breeding could hatch some impressive and innovative 

ideas, assuming they haven’t diverged so much that cross-fertiliza-

tion is no longer possible, an idea I wholeheartedly reject and have 

tried to disprove. I suspect that one reason for this scarcity is 
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that the buy-in is rather high. While there is a great deal of work 

to be done once one has the basic layout of both traditions, achiev-

ing that overview requires quite a bit of work. One must read a 

great deal of difficult writing, which poses a particular difficulty. 

The great works of each tradition are in conversation with peers 

and predecessors on their side, relying on and investigating intel-

lectual achievements of their forbears and colleagues. Both sides 

employ short-hand references in the course of larger arguments —

off-hand mentions to, e.g., withdrawing hammers or differance, or 

to the theory of descriptions or indeterminacy of translation. Such 

abbreviations facilitate discussions among those in the know, but 

hinder access to outsiders, making reading a single text like eaves-

dropping in on the middle of a conversation. This is one source of 

the common Analytic complaint that Continental writing is willful-

ly obscure and only discusses previous philosophy; both impressions 

are largely artifacts of looking in an on-going conversation from 

the outside, long after it started. Continentals get similar impres-

sions from Analytic philosophy, despite its famed clarity, which is 

largely a matter of familiarity. We do not hear our own jargon, just 

as we do not hear our own accent; it simply seems like the way words 

are pronounced or philosophy is done —until we encounter a foreign-

er. To read a single work presupposes considerable familiarity with 

a long, intricately interrelated series of works, each of which in 

turn presents the same issue, but some degree of jargon and quick 

allusions is the price we pay for expertise. Vast opportunities open 

up once one has passed this barrier, but it is a steep and forebod-

ing summit to cross. 

So, while there is less opprobrium today than in the past, I fear 

that this lessening is not the result of greater understanding and 

fruitful interaction between the two, but because they’ve simply 

stopped paying attention to one another. We have moved from scornful 

denunciations to apathetic mutual disregard. Some may see this as a 

kind of progress, but I consider it a terrible, terrible loss.
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In Defense of Divides

 Although some philosophers see the discipline as organized 

around an “analytic-continental divide,” this distinction has 

never really made any sense.  There are no deep philosophical and 

methodological similarities that unite those commonly placed in 

the “analytic” category, and the same hold for those identified as 

“continental.” And this should come as no surprise.  Philosophy 

itself is a motley of idioms, ideas, debates, methods, puzzles, and 

aspirations. It would be utterly astounding, unbelievable in fact, 

were all of the philosophical activity over the past century to 

have produced but two “schools” or “traditions.”  And a moment’s 

reflection demonstrates how absurd it all is. Can anyone really 

point to a significant and deep “divide” that separates Davidson 

from Gadamer into wholly distinct philosophical traditions that 

doesn’t also place Sellars and Hegel into the same tradition?  Can 

anyone identify deep features of the Foucault/Derrida debates and 

the Searle/Derrida debates that render the former an internecine 

dispute and the latter a cross-traditional division?  Or consider 

Rawls, Habermas, Ranciere, Nussbaum, and Honneth; to be sure, these 

figures disagree mightily about issues in political philosophy.  Cut 

can anyone take seriously the idea that they are each pursuing a 

different kind of political philosophy?

The “analytic-continental divide” is a myth, a fabrication of mid-

to-late 20th Century professional philosophers. To be sure, some 

myths and fabrications are worth preserving. But not this one.  The 

“divide” between analytic and continental philosophy does not need 

to be “bridged.” Rather, the myth needs to be dispelled. 

Here’s why. The myth of the divide now serves to constrain 

philosophical thinking.  It does so by enabling philosophers 

to easily (all too easily) dodge philosophical disagreement 

by ascending to metaphilosophical diagnoses which posit deep 

methodological differences that in turn serve to explain away the 

disagreements.  So, rather than pursue disagreements between, say, 

Nozickians and Foucauldians, the myth of the divide allows each 

camp to evade the other, while also enabling them to both insulate 
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their ideas from criticism, and yet carry on condemning the other 

“tradition” as philosophically defective.  This is philosophically 

retrograde.  The myth of the analytic-continental divide obstructs 

examination of the actual philosophical divides and disagreements 

that matter most.

Given the current state of the world, the need for outright and 

unhampered philosophical argumentation is paramount. That the 

discipline has erected its own blocks to all-in engagement is 

tragic, and that is spends so much time monitoring, policing, and 

fortifying these blocks is irresponsible.  In dispelling the myth 

of the analytic-continental divide, we open the space of reasons 

to broader engagements.  It is for the sake of confronting those 

divides that the mythological one needs to go.
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 A few years ago, I participated in a workshop that brought to-

gether pragmatists and phenomenologists. After two days of scholarly 

discussions, we had a final opportunity to discuss the state of the 

profession for pragmatists and phenomenologists. It quickly became 

very clear that members of the two groups felt a real affinity for 

each other because they felt similarly marginalized by analytic phi-

losophy, which is certainly the dominant mode of philosophizing in 

North America.

While I sympathized with them, their experiences didn’t align with 

my own. Throughout my career, I have felt well-supported as I have 

moved back and forth between traditions. I started out as a very 

analytic undergraduate philosopher. During my M.A., I had shift-

ed to a more continental approach. I wrote my thesis on Gadamer’s 

hermeneutics, and my first conference talk was on Gadamer. I start-

ed my PhD intending to do continental philosophy. My new department 

was quite analytic and colleagues warned me that my continental work 

would be diminished there. On the contrary, some of the most ana-

lytic philosophers in the department attended my first departmental 

talk – on Heidegger – and were really supportive and interested. My 

work ultimately shifted away from continental philosophy – but not 

because anyone discouraged me from doing it. I just became interest-

ed in other things, and I followed my curiosity. These days, my work 

borrows elements from both the analytic and the continental tradi-

tions. I continue to feel welcome and respected in my philosophical 

community whether I’m working on analytic metaphysics or l’écriture 

féminine. I guess I’ve been lucky to have avoided marginalization as 

a sometime-analytic, sometime-continental feminist pragmatist. 

Part of how I’ve gotten away with my continental aspects is code 

switching – being able to flip back and forth between speaking to an-

alytic philosophers in their terms and to continental philosophers 

in theirs. My wide-ranging philosophical background makes me a good 

code-switcher. Code-switching is a lot like switching between lan-

guages in multilingual settings. And, as with multilingualism, I 

think there are huge advantages. I like to say that I read continen-

tally and write analytically. I think that’s a quite good approach, 

and one that has really supported my philosophical work.
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Another big part of whether one is accepted as a continental (or 

pragmatist or feminist, etc., etc.) philosopher is which depart-

ment or region one works in. Some departments (like my own) culti-

vate environments in which colleagues respect and value each other’s 

methodological and subdisciplinary differences. Some departments, 

though, seem to disvalue (or even punish) divergence from the norm. 

From my perspective, there are probably more pluralistic departments 

in North America (I know less about other parts of the world) than 

there are narrow, non-pluralistic ones. The trouble is that some of 

the non-pluralistic departments are quite famous and influential. 

Even if there are lots of pluralistic little departments, if the 

big, powerful departments in general reject continental philosophy, 

then that sends a really discouraging message to the philosophers 

working in that tradition. 

Whatever the reasons for the continued marginalization of continen-

tal philosophers, I think it’s really crucial that philosophy as a 

discipline start doing a better job of embracing a wide range of 

philosophical approaches. As Kristie Dotson points out, characteriz-

ing scholarly work at the margins of philosophy as “not really phi-

losophy” or as “not good philosophy” not only excludes alternative 

philosophical methods; it also has the effect of excluding women, 

racialized people and other under-represented groups from philos-

ophy. Lack of (demographic) diversity is one of the biggest prob-

lems (perhaps the biggest problem) facing philosophy today. I think 

that we are going to need generous, optimistic, supportive pluralism 

about philosophical approaches if we have any hope of solving that 

problem. And if we don’t, it’s not clear to me how much longer phi-

losophy as a discipline will last.

Shannon Dea

University of Waterloo (Canada)
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 H θέση μου είναι ότι η διάκριση αναλυτικής και ηπειρωτικής φιλο-

σοφίας είναι υπαρκτή, αλλά το φιλοσοφικό ενδιαφέρον γι’ αυτήν είναι 

κάτι το ανθυγιεινό. 

Καταρχάς, δεν βλέπω πώς μπορεί κανείς να αρνηθεί την ύπαρξή της — 

για τα ελληνικά δεδομένα, οι σχετικές εργασίες του Στέλιου Βιρβιδάκη 

δείχνουν ότι αυτή η διάκριση δεν αποτελεί απλά και μόνο ένα τεχνητό, 

πολιτικό ή στενά ακαδημαϊκό ζήτημα, αλλά ένα γνήσιο «χάσμα» μεταξύ 

δύο παραδόσεων σκέψης, άρθρωσης λόγου και γραφής· η αποτίμηση, όμως, 

της φιλοσοφικής της σημασίας αποτελεί θέμα εντελώς διαφορετικό.

Κυρίως για λόγους βιογραφικούς, ο φιλοσοφικός προβληματισμός γύρω 

από τη διάκριση δεν κατάφερε να προσελκύσει την προσοχή μου: ξεκίνη-

σα μελετώντας φιλοσοφία των Μαθηματικών και φιλοσοφία της Φυσικής· 

στην περίπτωση αυτή, η ιδέα μιας αντίπαλης «ηπειρωτικής» φιλοσοφίας, 

π.χ , για τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, την Κβαντομηχανική ή 

τη Θεωρία των Αριθμών, και ο συνεπακόλουθος περιοριστικός χαρακτη-

ρισμός των όσων διάβαζα ως απλά και μόνο «έργα αναλυτικής φιλοσοφί-

ας», μου ήταν πρακτικά αδιανόητος. Με τον Wittgenstein αργότερα ως 

το κύριο θέμα μελέτης, πάλι δεν έβλεπα πώς η προσήλωση στη διάκρι-

ση με βοηθούσε να εμβαθύνω: δύσκολα εντάσσονται τα βιττγκενσταϊνικά 

γραπτά αποκλειστικά στη μία ή την άλλη πλευρά του χάσματος — και δεν 

επεδίωξα καν να το επιχειρήσω. Επιπλέον, δύο εργασίες με είχαν πεί-

σει ικανοποιητικά ότι το μεμονωμένο ενδιαφέρον για την ίδια τη διά-

κριση ήταν, από βιττγκενσταϊνική σκοπιά, σπατάλη πολύτιμου χρόνου: 

ένα κείμενο του Κωστή Κωβαίου —του πιο εργατικού βιττγκενσταϊνικού 

φιλοσόφου στην Ελλάδα— στο οποίο οι πάντες κατηγορούνταν για «με-

ταφυσικές χίμαιρες», είτε αυτοί προέρχονταν από την αναλυτική είτε 

από την ηπειρωτική φιλοσοφία· και μια εργασία του Jim Conant για το 

Tractatus («The Search for Logically Alien Thought: Descartes, Kant, 

Frege, and the Tractatus»), στην οποία οι «αναλυτικοί» προβληματι-

σμοί του βιβλίου εντάσσονταν με συγκλονιστικό τρόπο στην ιστορία της 

φιλοσοφίας, ανοίγοντας δρόμους πέρα από οποιαδήποτε πόλωση έφερνε η 

αναλυτική-ηπειρωτική διάκριση. 

Η πρώτη φορά που ένιωσα ότι η διάκριση δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα 

ή μια περιθωριακή αντίληψη, αλλά κάτι το ζωντανό και δραστήριο μέσα 

στο πνευματικό μου περιβάλλον, συνέβη κατά περίεργο τρόπο ως εξής: 

Μίλτος Θεοδοσίου
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σε μια διάλεξη για το ευρύ κοινό, άκουσα έναν γνωστό Έλληνα μελετητή 

της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας να δηλώνει δημοσίως, με ένα εξαιρε-

τικά ήπιο αλλά άκρως πατερναλιστικό ύφος, ότι «Εμείς οι αναλυτικοί 

καταλαβαίνουμε τον Πλάτωνα — οι ηπειρωτικοί συνάδελφοί μας δεν τον 

καταλαβαίνουν, πώς να το κάνουμε»! Μέχρι τότε, δεν είχα φανταστεί 

ότι άνθρωποι με πολύ πιο στενά και εξειδικευμένα φιλοσοφικά ενδια-

φέροντα από μένα, θα καταδίκαζαν με τέτοιες αφοριστικές δηλώσεις την 

ανάγνωση των «ηπειρωτικών» φιλοσοφικών κειμένων. 

Η ανακάλυψη αυτή άλλαξε ριζικά την πορεία μου στη φιλοσοφία: προκά-

λεσε μια λαχτάρα για πειραματισμό και διεύρυνση των φιλοσοφικών μου 

οριζόντων, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είχα βιώσει ώς τότε. Η ανάγνω-

ση του Ο νους κι ο κόσμος του John McDowell ενίσχυσε τη λαχτάρα μου 

αυτή, οδηγώντας με από τον Davidson και τον Quine στον Heidegger και 

τον Gadamer, και από τον Kant του Peter Strawson στον Hegel του Rob-

ert Pippin και τον Γερμανικό Ιδεαλισμό. Η πορεία αυτή με έφερε στη 

φαινομενολογία, την αποδόμηση, τη λακανική ψυχανάλυση, την ηπειρωτι-

κή πολιτική φιλοσοφία και τον Zizek. Μολονότι τα περιβάλλοντα αυτά 

δεν κατάφεραν τελικά να με κρατήσουν, αυτό δεν συνέβη λόγω τάχα της 

έλλειψης επιχειρηματολογίας ή λόγω θεωρητικών ασυνέπειών τους (όπως 

θα περίμενε κανείς σύμφωνα με τη διάκριση)· απεναντίας, συνέβη για 

τον ίδιο λόγο που εγκαταλείπει κανείς έναν οποιοδήποτε φιλόσοφο ή το 

οποιοδήποτε σχήμα σκέψης: με κούρασε πνευματικά η αδιάκοπη επανάληψη 

και ανακύκλωση των βασικών ιδεών αυτών των φιλοσοφικών χώρων. 

Σε κανένα σημείο αυτής της πορείας δεν αισθάνθηκα ότι συμβιβαζόμουν 

με κάτι λιγότερο ή ότι έκανα εκπτώσεις στη σκέψη μου. Απεναντίας, 

διαπίστωνα κάθε τόσο ότι η συστηματική δέσμευση στο «χάσμα αναλυτι-

κής και ηπειρωτικής φιλοσοφίας» δεν με βοηθούσε να κατανοήσω καλύ-

τερα αυτό που διάβαζα ή να εμβαθύνω περισσότερο σε αυτό. Μάλλον το 

αντίθετο συνέβαινε: στις περιστάσεις εκείνες όπου η διάκριση γινό-

ταν αισθητή, π.χ., εγείροντας ερωτήματα για το συγγραφικό ποιόν του 

φιλοσόφου το έργο του οποίου είχε πέσει στα χέρια μου (γράφει καθαρά 

ο Derrida; έχει επιχειρήματα ο Adorno; είναι αναλυτικός ή ηπειρω-

τικός ο McDowell;) ή θέτοντας διλήμματα για τη λογική συνέπεια των 

γραπτών του, επήρχετο διάσπαση της προσοχής μου και μια αυξανόμενη 

καθυστέρηση στην πραγμάτευση των ζητημάτων με τα οποία είχα καταπια-

στεί. Για παράδειγμα, αν με ενδιέφερε η έννοια της κανονιστικότητας 
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(όποια κι αν είναι αυτή), και η πραγμάτευση με οδηγούσε, λ.χ., από 

τον Davidson στον Fichte ή τον Hegel, δεν αποκόμιζα απολύτως τίποτε 

επιχειρώντας να πείσω τον εαυτό μου ότι ο Fichte και ο Hegel είναι 

(ή δεν είναι!) «ηπειρωτικοί» και ότι χρειάζεται ένας προληπτικός 

εμβολιασμός προτού αφοσιωθώ στην ανάγνωση του έργου τους. Ομολογου-

μένως, συναντούσα μεγαλύτερες δυσκολίες στο έργο των Ηπειρωτικών, το 

λεξιλόγιό τους ενίοτε με ξένιζε ενώ η βαθύτερη μέριμνα των γραπτών 

τους δεν μου ήταν πάντοτε ξεκάθαρη — αλλά αυτά μου συνέβαιναν σε δι-

αφορετικό βαθμό με κάθε φιλόσοφο, ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό 

του ως προς το «χάσμα αναλυτικής και ηπειρωτικής φιλοσοφίας». Η λύση 

ήταν να διαβάσω περισσότερο, να λάβω υπ’ όψιν σοβαρότερα το ιστορικό 

πλαίσιο, να απευθυνθώ διαδικτυακά σε κάποιον ειδικότερο στο θέμα από 

μένα και φυσικά να αντλήσω βοήθεια από τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία. 

Δεν έχω καμία ένδειξη ότι ο περισσότερος κόπος, η εκτενής συζήτηση 

και η συστηματικότερη ανάγνωση δεν αποδίδουν καρπούς, τάχα επειδή 

κάποιοι φιλόσοφοι είναι «αναλυτικοί» και κάποιοι άλλοι «ηπειρωτι-

κοί». Αντίθετα, η προκαταβολική εγρήγορση στους υποτιθέμενους κινδύ-

νους, στους οποίους η παραγνώριση της διάκρισης φέρεται ότι εκθέτει 

τον φιλοσοφικό νου, αποδεικνυόταν πάντοτε ανασταλτική και φιλοσοφικά 

άκαρπη. Η φιλοσοφία, θεωρώ, είναι ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό 

εγχείρημα — πρέπει λοιπόν κανείς να δέχεται βοήθεια από όπου κι αν 

προέρχεται.  

Μια παρόμοια στάση απέναντι στη φιλοσοφία χαρακτηρίζει και τον τρό-

πο που διαμορφώνω το πρόγραμμα της σειράς συζητήσεων Εργοτάξιο Ιδεών 

στο κέντρο της Αθήνας εδώ και έξι χρόνια. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, 

η επιλογή ομιλητών και θεμάτων σκοντάφτει πολύ συχνά στη διαφορο-

ποίηση της φιλοσοφίας σε αναλυτική και ηπειρωτική: η «αναλυτική» 

θεματολογία δεν έχει πέραση στο ελληνικό κοινό, ενώ η «ηπειρωτική» 

βρίσκει πάντοτε ευρεία ανταπόκριση. Εντούτοις, δεν θεωρώ ότι αυτή η 

κατάσταση αντανακλά μια συνειδητή επιλογή: απλώς στην ελληνική πραγ-

ματικότητα, η αναλυτική φιλοσοφία δεν είναι εξίσου γνωστή με την 

ηπειρωτική, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε η ύπαρξη και οι προβλημα-

τισμοί της πρώτης να αποτελούν ένα καλά κρυμμένο μυστικό που περι-

μένει τον Έλληνα αναγνώστη να το ανακαλύψει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει 

ότι πρέπει κανείς μονομερώς να δώσει προτεραιότητα είτε στην αναλυ-

τική είτε στην ηπειρωτική φιλοσοφία.   
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Συμπερασματικά, ομολογώ την αδυναμία μου να κατανοήσω τη φιλοσοφι-

κή σημασία του χάσματος αναλυτικής και ηπειρωτικής φιλοσοφίας. Επι-

πλέον, πιστεύω ότι, αν πρόκειται κάποιος να καταπιαστεί συστηματικά 

με επιμέρους φιλοσοφικά προβλήματα, η φιλοσοφική πορεία του δεν θα 

ωφεληθεί αν έχει κατά νου τις δυσκολίες και τα διλήμματα που γεννά η 

προσήλωση στο χάσμα αυτό. 
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The Enduring Importance of the Analytic/Continental 
Split

 As a former sportswriter I was fascinated by the case of 

basketball player Ben Wallace, who enjoyed a solid career in the 

NBA. Mr. Wallace acquired a reputation among cognoscenti for being 

the most underrated player in the sport. Yet there came a point 

when even casual fans began to call him “underrated,” and thus it 

was complained that he had actually become overrated. Whether or 

not this conclusion was fair, we easily recognize the possibility 

that something gains such a reputation for being undervalued that 

we begin to rate it too highly, forgetting the grain of justice in 

its previous neglect. But the opposite also occurs: something comes 

to be so widely regarded as overrated that we lose sight of why 

it was ever esteemed. This is now the case with the split between 

analytic and continental philosophy, which organized our view of the 

discipline for several decades, but has become an object of growing 

professional contempt.1 I have encountered at least four different 

reasons for this disdain:

1. “The distinction is merely sociological.” This assumes that the 

existence of different subcultures in a field reflects nothing more 

than the sad dynamics of prejudiced group solidarity or cliquish 

in-group behavior. Yet there are often good reasons why one group 

emerges through commitment to certain axiomatic principles and 

another through allegiance to different ones. Rather than assuming 

that one of the groups has disreputable motives, we ought to 

consider the respective merits of their assumptions.

2. “It is ridiculous that there should be more than one kind of 

philosophy.” Though no one finds it absurd that there are 914 bird 

species in North America rather than just one, it will be said 

that this is a different case, since knowledge ought in principle 

1  Though I am not sure who originally coined the terms “analytic” and “continental,” I 
first encountered them early in graduate school in a book by the (continental) philosopher 
of technology Don Ihde, Consequences of Phenomenology. (Albany, NY: SUNY Press, 1986.) The 
Preface and First Chapter wrestle with the distinction directly.

Graham Harman
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to be unified. But at best this is a goal, not a starting point. 

Competing approaches exist even in physics, and insisting that just 

one prevail would risk premature exclusion of the most fruitful 

alternative.

3. “The other side are just fuzzy, self-indulgent historians / 

narrow-minded logic choppers with no historical or literary sense.” 

Such insults are often exchanged, though we should not forget a 

built-in asymmetry: analytic philosophers are currently the dominant 

party in philosophy departments, and thus have more to gain from 

unification than continentals, who as a rule are less apt to decry 

the split.

4. “There is no split, because I personally embody the overcoming 

of it.” In analytic philosophy we find those who think that since 

they or their friends work on such emblematic continental figures as 

Hegel, Nietzsche, or Heidegger in elite analytic departments, those 

who work on them elsewhere must simply not be very good; the blogger 

Brian Leiter is a shining example of this attitude. In continental 

thought we find Alain Badiou, an important thinker whose pride is not 

unequal to his talent: for him, the analytic/continental distinction 

is null and void, since he himself uses set theory notation but 

also writes about poetry.2 Here Badiou forgets that he still belongs 

squarely to the tradition of continental philosophy, barely read by 

analytics.

If there is a genuine distinction between analytic and continental 

philosophy, what is it? As I see it, the most powerful clue is found 

in an important lecture of the 1890s by Franz Brentano, one of the 

last major figures appreciated by both camps.3 As Brentano sees it, 

philosophy has two different aspects: in one sense it is like the 

natural sciences, making discernible progress over time by increas-

ing our knowledge of whatever topics it investigates; in another it 

2  Alain Badiou, Being and Event, trans. O. Feltham. (London: Continuum, 2013). Page xiv.

3  Franz Brentano, “The Four Phases of Philosophy and its Current State,” which can be found 
in English in Balázs M. Mezei & Barry Smith, The Four Phases of Philosophy. (Amsterdam: Ro-
dopi, 1998.) 
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is more like the fine arts, with periods of ascendance dominated by 

classic figures and eras of decadence filled with epigones, with no 

pattern of continuous improvement. Though Brentano’s translators Me-

zei and Smith try to do justice to both aspects in their commentary, 

they openly favor the “science” model of philosophy over the “fine 

arts” model, and are quick to dismiss such important continental fig-

ures as Heidegger and Derrida as degenerate obscurantists. If Mezei 

and Smith were typical continental philosophers instead, they would 

simply have done the opposite. But as I see it, the key to forward 

movement in philosophy is to do justice to both impulses described 

in Brentano. And given that analytic and continental philosophy are 

both too beholden to just one of Brentano’s model, it is likely that 

both need replacement, rather than bridge-building synthesis or the 

final triumph of one.
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Sapere aude:
The exhaustion of theory and the promise of philosophy

It is agreeable to imagine a future in which the tiresome 

‘analyticContinental split’ is looked back upon as an unfortunate 

temporary breakdown of communication - a future in which Sellars 

and Habermas, Davidson and Gadamer, Putnam and Derrida, Rawls and 

Foucault are seen as fellow-travellers on the same journey 

Richard Rorty

 I think that it is at least arguable that the present state 

of philosophy is interestingly marked by the exhaustion of a 

whole series of theoretical  paradigms. Analytical philosophy, 

as I mentioned above, has happily achieved some historical self-

consciousness and become interested in its own tradition, as well as 

realizing that there is indeed a compelling story to be told about 

Germanophone philosophy between Kant and Frege. But one wonders 

whether this is too little too late, and whether the interest in 

the origins, the history, or indeed the Hegelian prehistory of 

analytic philosophy, as well as the current vogue for post-analytic 

philosophy, are simply attempts to shut the stable door after the 

horse has bolted.

In the German context, the Frankfurt School after Habermas’s 

retirement is rather uncertain about its present agenda and future 

direction, and it is often difficult to see what now distinguishes 

it from broader mainstream movements in Anglo-American moral and 

political philosophy and social theory. Of course, this was the 

implicit point of much post- war German philosophy: normalization 

after the catastrophe of National Socialism. More widely, Germany is 

philosophically somehow becalmed, and the great post-war generation 

of Habermas, Karl-Otto Apel, Ernst Tugendhat,  Michael Theunissen, 

Dieter Henrich, and Niklas Luhmann are almost all either deceased 

or retired, and their successors have not yet reached their 

intellectual heights.

Simon Citchley
Hans Jonas Professor of Philosophy
New School for Social Research

164

gavagai / γκαβαγκάι | letters

http://www.newschool.edu/nssr/philosophy/


And let’s face it, Paris is not what it was. The collapse of 

neo-Kantianism in France in the 1930s and the rise of what the 

French called ‘les trois H’ (Hegel, Husserl, Heidegger) produced 

two generations of stunning intellectual brilliance. In the first 

generation, one thinks of Levinas, Sartre, de Beauvoir, Merleau-

Ponty, Lévi-Strauss, Lacan, Bataille, and Blanchot. In the second 

generation, one thinks of Althusser, Foucault, Derrida, Deleuze, 

Lyotard, and Kristéva. But while Derrida is still very much going 

strong, and there is plenty of interesting philosophical work going 

on (in particular the renaissance of French moral and political 

philosophy) and an intriguing renewal of phenomenology, one has 

the   impression that none of this is exactly going to set the world 

alight.

Of course, this poses problems for the usual idea of Continental 

philosophy. The once-justified professional insider rationale was 

that there was a philosophical tradition extending from German 

idealism and romanticism, through to phenomenology, hermeneutics, 

and the Frankfurt School, which was either forgotten, suppressed, 

or simply ignored by the dominant analytic approach. In this 

sense, and with a gesture that is utterly English, and which can 

be traced back to Mill and Arnold, it is a question of importing 

foreign prince(sse)s from over the water, of illuminating the dour 

utilitarianism of the island with a little Continental sweetness 

and light. But Continental philosophy itself, as I understand it 

and have tried to explain it, faces two substantial problems: first, 

as already indicated, there is not that much interesting work going 

on across the Channel; and second, much of the tradition that was 

ignored is now being interestingly read and used by analytically 

trained philosophers who are working on the ground prepared by 

philosophers like Taylor, Cavell, and Rorty.

To one ruminating in a millennial mood, it is unclear quite what 

the future holds philosophically, if anything at all. But to look 

on the bright side, I would like to conclude the book with a 

couple of possible remedies for the present situation. Let’s go 

back to where my story started, with Kant. Kant summarized the 

project of Enlightenment in the words sapere aude, which might be 
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freely rendered: dare to think for yourself. That is, Continental 

philosophers cannot, and in my view, should not, expect any new 

prince(sse)s from over the water. We cannot expect to import the 

next grand Continental paradigm from Frankfurt, Paris, or wherever.

We have to think for ourselves philosophically, which is, of course, 

an extremely hazardous business. But I think such work is beginning 

and I would even say that there is emerging, in Britain and 

elsewhere in the English-speaking world, a genuine and non-sectarian 

recurrence of interest in deep philosophical issues informed by both 

major traditions, and a sense that these issues must be addressed 

to local conditions and learn to speak the dialect of the place and 

the language of the tribe. Part of the problem is that Continental 

philosophy has been reduced to a list of proper names, with various 

competing methodologies attached, that one could survey with 

enthusiasm, bewilderment, or indifference during one or a series of 

introductory courses, or by reading books like this one. In my view, 

it is no longer a question of worshipping a series of proper names, 

but of doing something with what they left behind; doing creative, 

inventive thematic work and not restricting oneself to translation 

and commentary.

Philosophy must be clearly argued conceptual creation in critical 

relation to given traditions of thinking, and not a melancholic 

mourning for missed opportunities or a mere technique for sharpening 

one’s common sense.

As I have tried to show, the current divisions in the study of 

philosophy are a consequence of certain more or less inadequate 

professional selfdescriptions. Both Continental and analytic 

philosophy are, to a great extent, sectarian self- descriptions that 

are the consequence of the professionalization of the discipline, 

a process that has led to the weakening of philosophy’s critical 

function and its emancipatory intent, and to its progressive 

marginalization in the life of culture. As such, to borrow Rorty’s 

word, the distinction has become tiresome.

The story I have tried to tell in this book is how this distinction 

can be related back to a more interesting historical picture 

where analytic and Continental philosophy can be viewed as vital 

expressions of the problem of ‘the two cultures’: scientific 

explanation versus humanistic interpretation, empirical- scientific-
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Benthamite-Carnapian versus hermeneutic-romantic-Coleridgean- 

Heideggerian. My claim has been that when this cultural situation 

is not properly understood, then we risk getting stuck in a rather 

fruitless, and indeed pernicious, stand-off between scientism on 

the one hand, and obscurantism on the other. To understand aright 

the two-cultures problem in philosophy we have to understand the 

divergent paths that philosophy took after Kant and the different 

problems that came to define it. I have tried to sketch the 

Continental side of the story by focusing on the theme of the crisis 

of reason after Kant and describing the problematic of nihilism that 

this provokes. My hope is that once this story has become clear and 

we have learned to overcome any lingering sectarianism, then we 

might begin to move on philosophically and face up to issues of deep 

and enduring intellectual interest, such as those concerned with the 

gap between knowledge and wisdom.

Finally, this is what I want to offer as the promise of philosophy, 

as a promise that can hopefully be kept: that philosophy might 

form an essential part in the life of a culture, in how a culture 

converses with itself and with other cultures.

Philosophy is that moment of critical reflection in a specific 

context, where human beings are invited to analyse the world in 

which they find themselves, and to question what passes for common 

sense in the particular society in which they live by raising 

questions of the most general form: ‘What is justice?’, ‘What is 

love?’, ‘What is the meaning    of life?’. Even more crudely stated, 

the hope is that the various considerations to which such questions 

give rise can, through enquiry and argumentation, have an educative, 

emancipatory effect. As Stanley Cavell notes, philosophy is the 

education of grown-ups. But this should hardly be news, as it is a 

description of philosophy that would not have surprised Socrates.

First Published in Continental Philosophy: A Very Short Introduction, New York: Oxford 

University Press, 2001, Chapter 8, pp. 123-127. 

The excerpt is being republished with the authors consent.
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 Academic philosophers tend to work with an implicit philosophy 

of mind when they address their own intellectual production. They 

presume that ideas, or at least their own, are forged in an inde-

pendent thoughtscape untainted by the sullied struggles of material 

history, social conflict or the sordid aspects of their own psycholo-

gies and private lives. Freely generated within the established pro-

tocols of logic, argumentation, hermeneutics or historical analysis, 

philosophic ideas are thus assumed to be the products of pristine 

and rigorous minds. 

This top-down view of professional philosophers’ theoretical produc-

tion favors a specific set of responses to the question of the re-

lationship between continental and analytic philosophy. Individual 

thinkers often presume that they can or should simply define these 

terms and the true nature of their relationship, either by asserting 

that they are essentially different, fundamentally compatible, or 

that particular differences or similarities should be either over-

come or maintained. Relying on the metaphilosophical presumption of 

a privileged intellectual vantage point from which these two ‘ideas’ 

of philosophy and their relation can be definitively defined, such an 

approach turns a blind eye to the ways in which these terms func-

tion as contested social signifiers embedded in concrete theoretical 

practices and deep material histories, which are not susceptible to 

suddenly changing due to the bombastic, self-aggrandizing fiats of 

individuals. 

What, then, if we were to take things the other way around? Instead 

of having philosophers survey the theoretical landscape from their 

purportedly elevated vantage point and myopically lay claim to the 

supposed nature of ongoing practices and fraught struggles, what if 

we began with the latter in order to demonstrate the extent to which 

the former was, in fact, only a resultant, a historical residue that 

has all too quickly forgotten its own historicity? This would mean 

that ‘analytic’ and ‘continental’ philosophy—rather than being cate-

gories for a free and independent mind to define and compare—would be 

understood as theoretical practices inscribed within the deep his-

tory of institutions of knowledge production, which have actually 

forged the supposedly free and independent minds of philosophers. 

Gabriel Rockhill
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This does not mean in the least that we are destined to perpetu-

ate these practices. On the contrary, it is precisely by unearth-

ing their socio-historical, cultural and political constitution that 

we can denaturalize them and gain leverage over them. Indeed, the 

transformation of theoretical practices requires a long and ardu-

ous descent from the privileged tower of the isolated mind, with its 

apparently expansive visibility, into the dark dungeons of thought 

upon which it was built. This anti-Platonic descent into the cavern-

ous underworld of the foundations of ‘pure thinking’ is part of what 

I have undertaken in books like Logique de l’histoire and Interven-

tions in Contemporary Thought.

Since this is not the place to enter into details, let us simply 

note that what is today generally called ‘continental philosophy’ 

can perhaps best be understood—at least for the purposes of this 

heuristic preliminary sketch—as a theoretical practice that emerged 

with the institutionalization of philosophy in the modern European 

university since approximately the end of the 18th century. In the 

context of the rising power of the natural sciences, and later the 

social sciences, as well as the partial demise of certain metaphysi-

cal givens and social hierarchies, philosophy turned to its own tex-

tual past in order to legitimate itself as a university discipline 

with a unique set of hermeneutic and historical skills. In the time 

stretching approximately from Hegel to Heidegger, it established and 

consolidated what is now known as the canon of European philosophy, 

with its purported birth in ancient Greece, its characteristic mod-

ern turn around Descartes, and its contemporary moment defined by the 

Whiggish gaze of the author telling the story. 

What is called ‘analytic philosophy’ emerged approximately a century 

later. In an institutional endeavor to align itself on the natural 

sciences, it sought, among other things, to transform philosophical 

analysis into a scientifically rigorous discourse. Distancing itself 

from the intricate complexities and ambiguities of textual and his-

torical interpretation, it has attempted to elevate itself through 

the constitution of a pristine world of exact positions, transparent 

descriptions, logical arguments and rational reconstruction. 
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Material practices such as these are not reducible to simple ideas 

that could be the private property of individual philosophers who 

define them for themselves. They are the common property of those who 

have inherited them, as well as the institutions of which they are a 

part. It is only by subjecting the illusion of the private property 

of ideas to critique, and descending into the cavernous underground 

of material history, that we can begin the arduous labor of concrete 

understanding and material transformation.

Gabriel Rockhill is a Franco-American philosopher and cultural critic. He is Associate 

Professor of Philosophy at Villanova University and founding Director of the Atelier 

de Théorie Critique at the Sorbonne. His books include Counter-History of the Present: 

Untimely Interrogations into Globalization, Technology, Democracy (2017), Interventions 

in Contemporary Thought: History, Politics, Aesthetics (2016), Radical History & the 

Politics of Art (2014) and Logique de l’histoire (2010). In addition to his scholarly 

work, he has been actively engaged in extra-academic activities in the art and activist 

worlds, as well as a regular contributor to public intellectual debate. Follow on twit-

ter: @GabrielRockhill
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 Lors de mon cursus de philosophie à la Sorbonne dans les années 

1990, j’avais été étonné de voir que le programme de philosophie 

était largement basé sur une sorte de canon d’auteurs classiques – 

Platon, Descartes, Kant notamment à qui l’on pouvait ajouter Aris-

tote, Spinoza ou Hegel – mais qu’une partie non négligeable de la 

philosophie (que je ne connaissais pas encore sous le nom de « phi-

losophie analytique ») y était fort peu enseignée. J’ai progressive-

ment décidé de transformer cet étonnement initial en enquête sur les 

réceptions de cette philosophie en France. J’y ai été guidé par la 

lecture de Jacques Bouveresse, auteur de référence pour moi (cf. Why 

I am so Unfrench and Other Essays, Collège de France Edition, 2013). 

Mon sujet s’est brutalement incarné lors d’un échange assez violent 

avec un anthropologue d’un certain âge, agrégé de philosophie, qui 

m’avait déclaré qu’à son époque « on n’avait pas besoin de lire 

Russell ou Wittgenstein pour savoir que ça n’avait aucun intérêt ». 

J’y ai vu le fil rouge de mon travail : comment pouvait-on avoir une 

telle certitude… sans même ouvrir un de leurs livres ?

J’ai parcouru des archives, réalisé des entretiens, je me suis 

beaucoup appuyé sur les travaux de Pascal Engel aussi, et j’ai pe-

tit à petit découvert à quel point les logiques disciplinaires de 

la philosophie en France (autour d’un groupe restreint d’auteurs 

canoniques) tendaient à construire une sorte d’habitus intellec-

tuel national (Norbert Elias) particulièrement rétif aux principes 

de la philosophie analytique (cf. « La difficile réception de la 

philosophie analytique en France », Revue d’Histoire des Sciences 

Humaines, n°11, 2004, p. 69-99). J’y décrivais comment la formation 

philosophique, encore de nos jours, me semblait en très forte adé-

quation avec ce qu’écrivait Halbwachs dans son introduction à L’évo-

lution pédagogique en France d’Emile Durkheim : « Comme l’a remarqué 

Durkheim, les hommes de la Renaissance, par hostilité vis-à-vis de 

la scolastique, n’ont pas retenu de l’enseignement médiéval ce qui 

méritait d’en être conservé, le souci d’une forte culture logique, 

et ont ainsi frayé les voies à une culture purement littéraire, gré-

co-latine, qui cherche à former surtout des écrivains diserts, des 

maîtres d’éloquence, des causeurs mondains ».
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Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? On ne peut nier que des évolu-

tions ont eu lieu : Russell et Wittgenstein font à certains égards 

partie des auteurs dorénavant classiques, mais il n’en demeure pas 

moins que la marque de la « grandeur philosophique » reste toujours 

attachée à des figures intellectuelles capables de disserter avec 

brio (mais tout ce qui brille n’est pas d’or) d’à peu près tous les 

sujets, notamment politiques. La fascination pour les auteurs obs-

curs me semble toujours aussi grande. Pour ne prendre qu’une figure 

particulièrement antithétique par rapport aux idéaux analytiques de 

clarté démonstrative, Heidegger reste un auteur majeur aux yeux de 

nombre d’intellectuels français ce qui justifie que le Seuil en pro-

pose de nouvelles traductions. Or comme le soulignent des journa-

listes qui les interrogent sur ce choix : « Longtemps, celui-ci a 

joui d’une influence considérable auprès d’auteurs aussi variés que 

Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Foucault, Derrida et tant d’autres. 

Mais depuis trente ans, son nom est entaché par le débat sur son 

nazisme et son antisémitisme » (https://bibliobs.nouvelobs.com/

idees/20170419.OBS8205/pourquoi-nous-publions-heidegger-aujourd-hui-

le-seuil-s-explique.html). Je crois que le cas Heidegger est emblé-

matique et symptomatique de la fracture entre les deux cultures phi-

losophiques, analytique et continentale, qui perdure en France (cf. 

Michel Baudouin, « Heidegger selon Arendt, ou le portrait d›un nazi 

en penseur post-moderne », Biens Symboliques, Symbolic Goods, n°1, à 

paraître).
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 According to a popular saying, people who deny that any dif-

ference remains between the political right and the political left 

always turn out to belong to the political right. Similarly, in my 

experience, philosophers who say that the continental/analytic di-

vide is far behind us usually reveal continental, rather than ana-

lytic sympathies. Aside from that, it seems to me that it is still 

quite easy to tell an analytic philosophical text from a continental 

one, not just on the basis of “external” features (hosting publica-

tion, originating institution, form of presentation, etc.) but on 

grounds of philosophical content and style. To be sure, some conti-

nental philosophers have been mentioning and occasionally discuss-

ing, more often than they were -say- 40 years ago, views originating 

in analytic philosophy (the reciprocal is much less frequent). This 

may be an effect of increased presence and prestige of analytic phi-

losophy on the European continent, and more generally in continen-

tal-dominated geographic areas. However, in continental literature 

analytic views are rarely taken seriously. Sometimes, they are made 

the subject of deliberate “misreading” or metaphorical interpreta-

tion; or they are quoted in support of some philosophical thesis 

that has entirely independent origins and motivation; or they are 

challenged, not on argumentative grounds but as the expression of 

some despicable attitude or conception (often on the basis of ut-

ter misunderstanding). This is why continental discussion or criti-

cism of analytic-originated views is seldom of interest for analytic 

philosophers (symmetrically, analytic use of continental materials, 

while infrequent, is mostly regarded as childish, based on oversim-

plification, and lacking depth and context). 

This already provides part of my answer to the second question. I 

shall interpret it as “Is it possible to bridge the analytic/con-

tinental divide? (and, if so, is it a good idea to try?)”. For it 

seems to me that “bridging the divide” is certainly not necessary. 

Both communities are thriving, each in its own way: continental 

philosophers are selling a lot of books (comparatively, of course), 

and have much greater influence (again, comparatively) on the rest of 

culture, the media, and the educated public. Analytic philosophy, on 

the other hand, has been spreading in the academia more than ever 

before: while preserving control of the most prestigious profession-

Diego Marconi
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al journals and of many  important departments in the Anglo-Ameri-

can world, it is now well represented in continental Europe, in the 

East, and in Latin America.  On the other hand, there is no denying 

that, in principle, both analytic and continental philosophers could 

profit from reading one another: philosophy is being done on both 

sides, and it would be silly for both the analytic and the continen-

tal to rule out the very possibility that any of it may be good phi-

losophy. The reason they don’t read one another (and probably won’t 

- not in the immediate future, anyway) is, in a sense, the same in 

both cases. It is connected with the intense professionalization 

of analytic philosophy. Analytic philosophers are simply too busy 

keeping up with the ever more exacting demands of their profession; 

furthermore, such demands prominently involve specialization, hence 

the narrowing of each philosopher’s philosophical focus (and compe-

tence). Continental philosophical writings are generally too broad 

in scope to contribute to hyper-specialized research; moreover, most 

of their content lies beyond the (severe) limits of each analytic 

philosopher’s competence. On the other hand, obviously, hyper-spe-

cialized research is hardly accessible to the average continental 

philosopher (indeed, it is hardly accessible to anybody but the spe-

cialists themselves). I believe hyper-specialization to be a problem 

for analytic philosophy itself, not just for continental philoso-

phers who might be interested (see D.Marconi, Il mestiere di pensare 

[“Thinking as a Trade”], Einaudi 2014). If we succeeded in address-

ing it, then perhaps some sort of cross-fertilization might develop. 
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 Dans un livre intitulé Philosophie contemporaine (Presses uni-

versitaires de France, Paris 2008), je fais reposer la distinction 

entre philosophie continentale et philosophie analytique sur deux 

séries de caractéristiques :

Philosophes analytiques Philosophes continentaux

Primat de l’argumentation Primat des « visions »

Caractère direct des problématiques
Caractère oblique et historique des 

problématiques

Clarté, précision et minutie
Profondeur, largeur de vue et globa-

lité

Littéralité des formulations
Recours à la métaphore, effort sty-

listique

Visée aléthique de la philosophie
Visée interprétative de la philoso-

phie

Cette distinction recouvre des prétentions philosophiques distinctes 

des philosophes, et des attitudes intellectuelles opposées de leurs 

auditeurs, en particulier les étudiants, et de leurs lecteurs. Elle 

n’est ainsi ni géographique ni linguistique ; et il existe autre 

chose en philosophie que ces deux pôles : de la philosophie ni 

analytique ni continentale. 

Qu’attend-on de la philosophie ? Des arguments, des raisons claires, 

discutables, des vérités ? On est alors plutôt du côté analytique. 

Attend-on des visions, des perspectives historiques, des interpréta-

tions globales ? On est alors plutôt du côté continental ? Que veut-

on en faisant de la philosophie ? Mieux comprendre des idées correc-

tement définies et fournir à un auditeur ou un lecteur des raisons 

contrôlables, même si le résultat est finalement limité on est analy-

tique. Cherche-t-on à offrir une profondeur de pensée, un émoi lit-

téraire, voire un frisson métaphysique ou, tout au contraire, radi-

calement sceptique ? On est continental. 

L’alternative se retrouve à chaque époque. Aristote, saint Thomas, 

Duns Scot, Descartes ou Kant sont des philosophes analytiques. Une 

liste de philosophes continentaux, en comprenant de chaque époque, 
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pourrait aussi être établie. Nos attentes philosophiques nous font 

nous tourner vers des philosophes d’une liste ou de l’autre. Notre 

façon de comprendre les philosophes du passé place aussi un philo-

sophe sur une liste ou sur une autre. Après tout, on peut lire Plo-

tin comme un philosophe analytique ou Aristote comme un philosophe 

continental.

La philosophie analytique peut être aussi caricaturale et creuse que 

la philosophie continentale. Elle joue avec les thèses et les argu-

ments, comme on se contorsionne et fait des acrobaties. La technici-

té analytique, parfois vaine, est cependant moins trompeuse que la 

fausse profondeur. 

Du reste, ce qui caractérise la philosophie, depuis cent ans, c’est 

n’est pas la distinction entre analytique ou continental mais l’ac-

croissement exponentiel du nombre de philosophes : toujours plus 

d’étudiants, de professeurs, d’écrits, dans toujours plus de livres 

et de revues, avec un « grand public » à séduire qui s’accroit. La 

philosophie est devenue un sport de masse. On la trouvait dans des 

cénacles choisis et dans des bibliothèques, elle a aujourd’hui des 

magazines, des émissions de radio et de télévision ! Et la philoso-

phie continentale, mieux à même de plaire aux amateurs, a sur l’ana-

lytique un net avantage de diffusion. 

Y a-t-il (encore) une distinction entre la philosophie continentale 

et la philosophie analytique ? Oui, elle existe encore. Elle n’est 

pas historique, mais correspond à ces deux sortes d’attitudes intel-

lectuelles, inconciliables, s’agissant de savoir « ce que veut la 

philosophie et ce qu’on peut attendre d’elle », pour parler comme 

Jacques Bouveresse. Est-il nécessaire de dépasser cette distinction 

entre les deux attitudes ? Non. On peut craindre qu’une prétendue 

conciliation, recommandée parfois au nom de la tolérance ou de l’ou-

verture d’esprit, ne ferait finalement qu’ajouter à la confusion des 

esprits. 
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 The Analytic-Continental divide has no doubt narrowed since the 

end of the twentieth century and is currently much more blurred and 

nuanced than it was. Some Continental philosophers no longer ignore 

the major contributions to metaphysics and the philosophy of lan-

guage coming from within the Analytic tradition. A vibrant trend in 

America reintroduces such traditionally neglected or scorned phi-

losophers as Hegel and Heidegger into the core curriculum, and as a 

result, the (implicit or explicit) background of contemporary phil-

osophical writing in English is presently being reshaped. Indeed, 

inner changes within each tradition, regarding the content of the 

questions asked and the methods applied for answering them, are in 

the course of creating a new space, in which the issue of the di-

vide would probably seem irrelevant, obsolete. It has already become 

harder to label some new efforts as either ‘analytic’ or ‘Continen-

tal’, and the classification may simply reflect an automatic instinct, 

based almost entirely on geographical and linguistic identities. 

However, I believe that we can locate two areas where the divide is 

still strongly felt. The first is actually no area at all; it is a 

meta-area. I am thinking here mainly of questions about the limits 

and margins of philosophy: the natural manner in which sociological, 

psychological, theological and aesthetical theories find their way 

into some of the contemporary Continental writings is still total-

ly foreign to the Analytic conception of philosophy as a discipline. 

This meta-philosophical difference is expressed also in the style 

of writing. While contemporary Analytic philosophers cling, by and 

large, to the traditional insistence on a what they conceive as a 

“clear” style, some Continental philosophers still keep the liter-

ary gist that characterized so strongly French writing in the second 

half of the twentieth century – the style of writing which, in the 

footsteps of Deleuze and Guattari, we can label ‘minor literature’.

The other area where the divide persists is political philosophy. 

A kind of radicalism that characterizes some Continental political 

writing is totally absent from the Anglo-American scene. I am think-

ing, e.g., of the philosophies of Agamben and Virilio, and before 

them, those of Rancière and Badiou. Although Marxist or anarchist 

traits are salient and important for the philosophers I have just 
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mentioned, and this is not incidental, the breech does not concern a 

particular position in political philosophy, but rather the overall 

approach to the topic. One could say, perhaps, that such Continen-

tal philosophers think of political philosophy as First Philosophy, 

whereas a similar stand can nowhere be seen in the Analytic scene. 

This position is crucial, for it entails significant consequences for 

the kind of truth sought by philosophers, the way judgements are 

reached, and philosophical responsibility and commitment are formed 

and expressed. Thus, the two “areas” I am referring to here are 

actually intimately linked and express the same refusal to be dis-

solved, or translated, into the conservatism characterizing Analytic 

language. 

Sadly, it is my impression that this kind of radicalism – in content 

and in style – is gradually being washed away and that contemporary 

European philosophers tend more and more towards conservatism in 

both respects. But I am not writing my contribution in the capacity 

of a prophet. I certainly hope I am wrong. Time will tell. 
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 Personne ne pourrait nier sérieusement l’existence de la dis-

tinction, appréhendable à de multiples niveaux : celui de la lutte 

pour les positions universitaires, des réseaux scientifiques, des 

auteurs considérés comme classiques, du style d’écriture philoso-

phique voire de la langue utilisée. C’est un fait qu’on doit bien se 

résoudre à constater : il existe au moins deux communautés qui, tout 

en ne se parlant pratiquement pas entre elles, revendiquent pour 

elles l’exercice de la philosophie. Et pourtant, malgré la force de 

cette évidence, elle reste un point aveugle de la réflexion philoso-

phique, un pur faktum, dont aucune des deux communautés ne parvient 

à rendre raison, comme si l’écart entre les deux traditions était 

devenu tel que non seulement on ne pouvait plus s’entendre sur la 

bonne manière de faire de la philosophie (ce qui, sans doute, est 

une constante dans l’histoire de la philosophie), mais qu’on ne pou-

vait même plus comprendre ce qui nous séparait exactement, ni for-

muler précisément les termes de l’opposition (il ne s’agit pas des 

objets de recherche, pas non  

Un tel état de fait, pourtant, devrait être comme une écharde dans 

la chair du philosophe : comment la philosophie, discipline réflexive 

par excellence, science des principes, pourrait-elle accepter de 

reposer sur une telle contingence ? La vérité philosophique peut-

elle être au bout du compte affaire de tradition, de culture voire 

de préférence personnelle (rigueur et scientificité des “analytiques” 

contre profondeur et sensibilité littéraire des “continentaux”) ? 

Des tentatives existent bien pour délimiter les compétences de l’une 

et de l’autre de ces branches philosophiques, mais parce qu’elles 

émergent toujours d’un côté, elles ne satisfont jamais entièrement 

l’autre, qui ne s’y reconnaît pas. En outre, la diversité interne à 

chacune de ces traditions est bien plus grande que ne le soupçonne 

l’autre : c’est seulement pour les “analytiques” que la philosophie 

continentale existe comme unité, et vice-versa.

Que faire ? Sans doute n’a-t-on d’autre choix, aujourd’hui, que de 

ne pas accepter les termes du problèmes tel qu’il est posé, de ne 

pas partir du fait de la distinction et de s’intéresser aux pro-

blèmes philosophiques, à la chose, en suivant la voie de ceux que 

Bergson appelle les «grands optimistes”, qui est de “commencer 

Anthony Feneuil
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par supposer résolu le problème à résoudre” (Les deux sources de 

la morale et de la religion, p. 306). Cette épokè méthodologique 

d’un fait pourtant indubitable est peut-être la condition de toute 

ambition philosophique universelle. Elle n’est pas une exigence 

seulement négative, puisqu’elle suppose aussi de croire qu’il 

existe une communauté plus basique et plus unitaire des problèmes 

philosophiques, l’unité non pas de nos questions, mais des choses, 

et des questions qu’elles nous posent et que nous avons à formuler. 

Dans cette confrontation aux choses, cette exigence méthodologique 

implique de se familiariser avec les textes, le style voire les 

outils logiques de la tradition adverse.

Elle suppose aussi de ne pas décider a priori du critère de la 

scientificité d’un texte philosophique. Il s’agit là d’un point au 

cœur du malentendu. Il est de fait, me semble-t-il, que lorsqu’ils 

prennent la peine de lire quelques analytiques, les continentaux 

sont plus enclins à les prendre au sérieux qu’ils ne le sont eux-

mêmes par leurs collègues de l’autre bord. À quoi cela tient-il ? 

Sans doute à ce que la philosophie analytique s’entoure d’un appa-

reil formel plus conséquent et plus codifié que la philosophie conti-

nentale. La conséquence de cela, c’est que ne fait pas de la philo-

sophie analytique qui veut : il faut avoir des notions de logique, 

et parfois de logique formelle. L’entrée en philosophie analytique 

est plus coûteuse qu’en philosophie continentale, et la technicité 

est un rempart solide contre l’imposture. Certains articles de phi-

losophie analytique ne disent pas grand chose, mais au moins disent-

ils toujours quelque chose, parce que l’armature logique de leur 

argumentation les protège de ne parler de rien (depuis les critiques 

de Carnap contre Heidegger, la tradition analytique est hantée par 

ce danger). Il faut reconnaître que ce n’est pas le cas en philoso-

phie continentale : parce qu’elle met un point d’honneur à conser-

ver, pour la philosophie, le langage naturel, rien ne la préserve 

immédiatement de la supercherie. Il nous arrive en effet de parler 

pour ne rien dire. Toutefois, l’absence d’un critère a priori ou 

d’un seuil nettement délimité, permettant de faire le départ entre 

bonne et mauvaise philosophie, ne signifie pas qu’il n’y ait pas de 

critère du tout, ni de différence entre bonne et mauvaise philoso-

phie continentale. L’argument sorite est tout aussi sophistique en 
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philosophie qu’ailleurs : du caractère nécessairement vague de la 

limite, on ne peut pas déduire l’absence de limite. Inversement, 

ce n’est pas parce que la limite est bien nette, que tout ce qui 

se trouve du bon côté vaut la peine d’être lu : d’où le décourage-

ment de certains continentaux devant la vacuité de certains articles 

d’auteurs analytiques reconnus. Il faudra donc admettre de ne pas 

posséder a priori les critères de la bonne philosophie, accepter 

le risque de la supercherie, et l’effort de la démasquer autrement 

qu’en lui appliquant, de l’extérieur, des catégories logiques aux-

quelles sa rationalité propre lui demande de rester étrangère.
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 Παρατηρείται συχνά πως είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν 

ασφαλή κριτήρια για την σαφή διαφοροποίηση της αναλυτικής από την 

ηπειρωτική φιλοσοφία. Θα μπορούσαμε, σχηματοποιώντας σε σημαντικό βαθμό 

την θεώρηση της ιστορίας της φιλοσοφίας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι 

τις μέρες μας, να συνοψίσουμε τα συνήθως χρησιμοποιούμενα κριτήρια ή 

ομάδες κριτηρίων ως εξής: 

I. γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται στην ανάπτυξη  

και στην εξέλιξη ορισμένων φιλοσοφικών τάσεων, αφενός στις 

Αγγλόφωνες χώρες, ξεκινώντας από τη Μεγάλη Βρετανία, και στη 

Σκανδιναβία, αφετέρου στην Γερμανία, τη Γαλλία, αλλά και την 

Ιταλία. 

II. ζητήματα φιλοσοφικού περιεχομένου, θεωρίες  και συγκεκριμένες 

τοποθετήσεις, ενδιαφέροντα, θεματικές προτεραιότητες και 

γενικότερες στάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, τρόποι αντιμετώπισης 

της μεταφυσικής παράδοσης και των σχέσεων μεταξύ φιλοσοφίας 

και ιστορίας της φιλοσοφίας, και θέσεις όπως ρεαλισμός και 

αντιρεαλισμός, φυσιοκρατία και μη φυσιοκρατικές αντιλήψεις.

III. οι υιοθετούμενες μέθοδοι, με την ευρύτερη και τη στενότερη 

σημασία του όρου, όπως διαφορετικές συλλήψεις και προσεγγίσεις 

φιλοσοφικών προβλημάτων, αξιοποίηση ή, αντίθετα, υποτίμηση 

και αποφυγή ιστορικών προσεγγίσεων, έμφαση στη χρήση λογικών 

τεχνικών και φορμαλισμού στην ανασυγκρότηση της φιλοσοφικής 

επιχειρηματολογίας ή, από την άλλη πλευρά, κριτική της 

υπερβολικής εξάρτησης από την λογική, συστηματική επιδίωξη της 

προσεκτικής ανάλυσης της γλώσσας, με αναγωγή σε κάποια  βαθιά 

δομή ή και στις ποικίλες κοινές χρήσεις των λέξεων για την 

μελέτη της σκέψης, σε αντιπαράθεση με την φαινομενολογία, 

την ερμηνευτική, τη γενεαλογία και την αποδόμηση θεωριών και 

εννοιών.

IV. το ύφος, που μπορεί να σχετίζεται με την διασφάλιση της 

αυστηρότητας, της συνοχής και της σαφήνειας, με στόχο τον 

καλύτερο έλεγχο της εγκυρότητας και της ορθότητας των 

επιχειρημάτων,  ή, από τη σκοπιά της  ηπειρωτικής θεώρησης, 

με την αναζήτηση  της  βαθύτητας, της πρωτοτυπίας και της 

δημιουργικότητας.

Στέλιος Βιρβιδάκης
Καθςηγητής Φιλοσοφίας
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

184

gavagai / γκαβαγκάι | letters



V. η ανάδειξη επιστημικών/γνωστικών ή οιονεί επιστημικών αρχών 

του φιλοσοφείν, σε αντιδιαστολή με αισθητικές και, ειδικότερα, 

λογοτεχνικές κανονιστικές αρχές που φαίνεται να καθορίζουν σε 

σημαντικό βαθμό και την επιλογή μεθόδων και ύφους.

Εξετάζοντας αυτά τα κριτήρια, δεν αργεί κανείς να καταλάβει πως είναι 

μάταιη η αναζήτηση αναγκαίων και επαρκών συνθηκών που θα αντιστοιχούσαν 

σε  κάποια ουσία της αναλυτικής ή την ηπειρωτικής αντίληψης του 

φιλοσοφείν. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τα διαφορετικά κριτήρια δεν 

παραπέμπουν σε  αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες  μπορεί να αποκαλύπτουν 

οικογενειακές ομοιότητες που συνδέουν τα μέλη μερικών αλλά όχι όλων 

ανεξαιρέτως των σχολών ή τάσεων των δύο φιλοσοφικών «στρατοπέδων». Οι 

ομοιότητες αυτές προκύπτουν και καθιερώνονται ως διακριτικά γνωρίσματα 

μέσα από την περίπλοκη ιστορία συγκρότησης ομάδων και συνομαδώσεων 

φιλοσόφων. Γι’αυτό και είναι νομίζω εύστοχη η πρόταση του Xανς-Γιόχαν 

Γκλοκ να εννοήσουμε τα χαρακτηριστικά της αναλυτικής φιλοσοφίας ως ένα 

πλέγμα οικογενειακών ομοιοτήτων και ιστορικών δεσμών επίδρασης που 

συνδέουν συγκεκριμένους φιλοσόφους με διαφορετικούς τρόπους.

Πολλοί στις μέρες μας παρατηρούν πως η διαμάχη τείνει να ξεπεραστεί 

και πως υπάρχει προσέγγιση των εκπροσώπων των δύο παραδόσεων. Πιστεύω, 

κατ’αρχήν, ότι μπορούμε να εκλάβουμε το ύφος και το ήθος των δύο 

παραδόσεων αντίστοιχα ως ενδεικτικά στοιχεία των ρυθμιστικών ιδεών 

διαφορετικών, γόνιμων τρόπων του φιλοσοφείν που μπορούν να συγκλίνουν. 

Υποστηρίζω πως η αναλυτική παράδοση, νοούμενη υπό μια ευρεία έννοια, 

έχει αναπτύξει σημαντικές αρετές, οι οποίες συνοψίζονται στη λογική 

αυστηρότητα στην επιχειρηματολογία, την ακρίβεια και τη σαφήνεια 

στο ύφος γραφής και κυρίως την προσήλωση σε βαθύτερες κανονιστικές 

αρχές ορθολογικότητας και ελεγξιμότητας. Από αυτές τις αρετές μπορούν 

νομίζω να επωφεληθούν και οι αντίπαλοί της όταν θέλουν να αναδείξουν 

καλύτερα, να καταστήσουν διαυγείς και να υποστηρίξουν τις ίδιες τους 

τις τοποθετήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρίτσαρντ Ρόρτυ, ένας φιλό-

σοφος αναθρεμμένος μέσα  στην αναλυτική παράδοση, την πολεμά αποτε-

λεσματικότερα από άλλους με τα δικά της όπλα. Ωστόσο, δεν αμφιβάλλω  

ότι και οι αναλυτικοί έχουν να διδαχθούν πολλά από τους ηπειρωτικούς, 

εμπλουτίζοντας τον θεματικό τους ορίζοντα, συνειδητοποιώντας την 

ιστορική διάσταση της προβληματικής τους, και αναπτύσσοντας μεγαλύτερη 

υπαρξιακή, πολιτισμική και πολιτική ευαισθησία που προοδευτικά θα 
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αντανακλώνται όλο και περισσότερο και στις δικές τους αναζητήσεις. 

Εκείνο που εξακολουθώ να δυσκολεύομαι να εκτιμήσω είναι η φιλοσοφική 

αξία της πρόσφατης «μεταμοντέρνας» εξέλιξης της ηπειρωτικής παράδοσης, 

καθώς και η λειτουργικότητα κειμένων χαρακτηριζόμενων από ένα σκοτεινό 

και υπερβολικά ρητορικό ύφος που προσποιείται τη βαθύτητα. Φιλόσοφοι, 

όπως ο Aλαιν Μπαντιού και ο Σλαβόϊ Ζιζεκ αποτελούν κατά τη γνώμη μου 

πρότυπα προς αποφυγή!  
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 La philosophie dite analytique est issue d’une tradition inau-

gurée, en particulier,  par Frege, Moore et Russell, puis Wit-

tgenstein, suivis par Carnap et bien d’autres, au début du siècle 

dernier. Il est vrai qu’elle s’est distinguée d’une autre tradition 

dite continentale  issue de Hegel, Heidegger ou Nietzsche. Nous gar-

dons à l’esprit les propos de Russell au sujet de l’idéalisme alle-

mand qui «l’étouffait» ou encore ceux de Carnap dans ses critiques 

de Hegel, Heidegger ou même Descartes, ainsi que la mise à l’écart 

par Wittgenstein dans le Tractatus des discours sans attache empi-

rique. 

Le qualificatif  de «analytique» revient à Frege et concerne sa mé-

thode logiciste qui consiste à analyser le discours arithmétique 

pour en montrer le fondement logique. Cette même méthode a été éten-

due par Russell aux mathématiques, puis à la théorie de la connais-

sance sous la forme du réductionnisme.  Wittgenstein avait critiqué 

Frege, Russell et Peano pour avoir limité leur méthode au logicisme 

sans songer à l›appliquer à d›autres discours en rapport avec le 

réel. C’est par la logique qu’il résolut  les problèmes du Tractatus 

concernant la manière dont le langage représente le réel.  Carnap 

présenta pour sa part une méthode permettant de construire logique-

ment le monde. Ces deux auteurs peuvent être considérés comme étant 

les représentants les plus orthodoxes de la philosophie analytique. 

Le terme «analytique» n’est toutefois pas perçu comme étant le plus 

satisfaisant, il trace juste les perspectives d’une philosophie ex-

trêmement variée et évolutive et qui  consiste à travailler sur le 

langage par le moyen d’une analyse rigoureuse en se distinguant à 

la fois de la phénoménologie et de la linguistique. La philosophie 

analytique se caractérise d’une manière très générale par son refus 

des discours à caractère spéculatif, par sa distinction des sciences 

tout en se voulant scientifique et par l’application de la méthode 

d’analyse du discours. Elle serait alors censée s’opposer à la phi-

losophie dite continentale par ces caractéristiques. 

Il faut tout d’abord remarquer que le qualificatif de «continental» 

comme opposé à «analytique» n’est pas tout à fait justifié étant don-

né que bien des philosophes dits analytiques viennent du continent, 

Mélika Ouelbani
Professeur de Philosophie
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
Université de Tunis
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y compris, Frege à qui on doit le nouvel usage du terme en tant que 

signifiant «fondé logiquement». 

Mais Hegel et surtout Kant n’étaient-ils pas également en quête de 

fondements? Par ailleurs, la phénoménologie de Husserl n’a-t-elle 

pas pris racine dans l’antipsychologisme de Brentano tout comme Fre-

ge, Moore…, leurs chenins ayant divergé par la suite?

Selon Austin (1950), malgré quelques points communs au départ, les 

deux philosophies «ont les pieds sur des sols différents» et il est 

peu probable qu’elles puissent se rejoindre. « Peut-être le temps 

aidant, réussirons nous à nous rapprocher peu à peu». Le temps a-t-

il réussi à rapprocher les deux philosophies? 

La distinction entre philosophie d’inspiration analytique et la 

philosophie continentale doit être maintenue mais peut-être avec  

un nouveau  regard que Wittgenstein a permis de jeter dans ses ré-

flexions post-Tractatus. En effet, la philosophie analytique est 

devenue moins «idéalisée» dans le sens wittgensteinien du terme, 

c’est-à-dire que les règles régissant notre langage ne sont pas 

«stipulables» à la manière dont le sont celles de la logique, d’une 

part et qu’elle  s’intéresse à toute sorte de problème philoso-

phique, d’autre part, en pratiquant une méthode qui privilégie 

l’analyse rigoureuse, la discussion et l’argumentation. 

La distinction entre les deux pensées, issues de traditions diffé-

rentes, ne peut être évincée. Elle consiste en deux méthodes diffé-

rentes d’approche des questions philosophiques, dont la plus efficace 

a plus de chance d’être partagée et retenue, comme c’est le cas pour 

les théories scientifiques,. 
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Pascal Engel
Directeur d’études
École des Hautes Études en Sciences Sociales
Professeur honoraire
Département de Philosophie
Université de Genève

 Although the boundaries between analytic and continental phi-

losophy are sometimes fuzzy (both originate in Austrian and German 

philosophy), there is indeed a distinction between their respective 

problems, styles, methods and focus, which anyone can verify by e.g. 

applying to university jobs. It would be desirable to overcome it, 

if philosophers could be aware of what goes on in the other side. 

But it is not desirable if it means producing a kind of philosophy 

which is sloppy, scornful of the ideals of reason, and mostly an-

ti-theoretical. 
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 Analytic philosophy is a tradition that philosophers belong to 

in virtue of taking certain texts to be canonical (such as those of 

Frege, Russell, Kripke, and so on), certain patterns of citation to 

be mandatory, and certain aims or values as central (such as argu-

mentative rigor, clarity of writing, and so on). Membership in the 

analytic tradition is a matter of degree, as is membership in any 

philosophical tradition. But “continental philosophy” does not a 

label a single tradition of philosophy, but rather indiscriminate-

ly groups a variety of different traditions of western philosophy 

whose main commonality is that they are not the analytic tradition.  

Since “continental philosophy” is not a label for a single tradition 

of philosophy, there really is no single thing as the analytic-con-

tinental divide. Rather, there are many such divides, corresponding 

to the different traditions of continental philosophy. These divides 

exist as reifications of patterns of citation and writing style. 

(Like all such reifications, they exist, but they exist only in the 

most superficial way.) 

There should be no expectation that each of these divides is equal 

in width.  And it is not clear that each divide is equally important 

to bridge. The divide between analytical philosophers of mind and 

phenomenologists is narrow and many bridges crossing it have been 

already been built. The divide between analytical philosophers of 

logic and so-called postmodernists is vast, but I see little profit 

in bridge building here. 

In general, what does it mean to ask whether bridge building is nec-

essary? Necessary for what purpose? Necessary for whom? 

No one knows for sure what the proper methodology for philosophical 

inquiry is. Given this, it is probably a good thing that there are 

different distinctive traditions in philosophy that pursue not only 

different inquiries but pursue in different ways inquiry. In order 

for different traditions to thrive, they must exist at some space 

from each other, and hence it is to be expected that there should be 

a divide between these traditions. In order for a given tradition to 

thrive, there must be a critical mass of individuals working pri-

marily within that tradition. In order for progress in philosophy 

Kristopher McDaniel
Professor
Department of Philosophy
Syracuse University
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to stem from this diversity of traditions, some individuals must be 

willing to carefully and critically examine works from traditions 

other than their home tradition. 

Although I was trained in the analytic tradition, learning from 

other traditions of philosophy, specifically German Idealism, An-

glo-American Idealism, and phenomenology, has greatly improved my 

own work. However, many philosophers will produce excellent work 

even while operating wholly within a single tradition. I would be 

surprised if David Lewis had read deeply any work of philosophy 

outside of the analytic tradition. Obviously, that did not stop him 

from producing an exceptionally impressive philosophical system! 
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 Unfortunately, I think there is still an analytic-continental 

divide, at least in the Anglophone philosophical world and especial-

ly in certain areas of philosophy. The most entrenched aspect of the 

divide is institutional: the overwhelming majority of universities 

and journals that are generally regarded as “top tier,” especial-

ly in the United States, are almost exclusively analytic, and many 

of them still regard continental philosophy as something other than 

“real philosophy.” The more interesting question may be whether it 

is necessary to bridge this divide.  And here, my answer would be: 

“it depends.”  

During a campus visit for a job in the early 1980s, a very fa-

mous analytic historian of early modern philosophy said to me that 

when he read Descartes, he treated Descartes’ writings as if he was 

talking to him in his office; Descartes’s problems with the Church, 

his radical scientific views, and his challenges to scholastic or-

thodoxy were not, in his view, philosophically relevant. All that 

mattered was whether the arguments were sound. Needless to say, I 

didn’t get that job.  But fortunately, such a view is now as phil-

osophically anachronistic as it was the orthodox view during much 

of the 20th century. There are many areas within the history of 

philosophy where the best scholars appreciate and are familiar with 

research coming out of both the analytic and continental traditions. 

This is true, for example, of Spinoza scholarship and for many 

scholars working in ancient philosophy. This is, unfortunately, less 

true for one of my own areas of expertise – Nietzsche scholarship 

– where the analytic-continental divide is much more divisive than 

it was forty years ago. I think this has been unfortunate for both 

students and scholars interested in Nietzsche’s philosophy, and I 

think scholars on both sides of this divide would be well-served if 

they were more open to engaging with each other’s work. 

Another area where one can see the value of bridging the divide is 

in the recent turn in cognitive science and neuroscience to works in 

classical phenomenology, primarily those of Merleau-Ponty and Hus-

serl. When cognitive science began as a separate area of philosoph-

ical research, its practitioners were almost exclusively analytic 

philosophers, and while they saw the need to know the science in-

Alan D. Schrift
F. Wendell Miller Professor of Philosophy
Grinnell College (USA)
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volved in thinking about the workings of the mind, they saw no need 

to explore the philosophical inquiries into consciousness that were 

at the foundation of continental philosophy in the early decades of 

the twentieth century. This is increasingly no longer the case, as 

analytically trained cognitive scientists and phenomenologists now 

frequently read and engage with each other’s research.

Where I am less enthusiastic about bridging the divide, and this re-

turns to the institutional reality of the divide, is that for more 

than a few philosophers and philosophy departments and journals, 

bridging the divide means that continental philosophers must become 

more like analytic philosophers: they must spend less time address-

ing historical context and more time providing arguments; they must 

cleanse philosophical writing of stylistic excess and bring it down 

to its logical core; they must publish in the prestigious analyt-

ic journals if their work is to be taken seriously and considered 

worthy of tenure and promotion. If this is what bridging the divide 

means, then not only is bridging the divide not necessary; it is not 

even good for philosophy. 

I should confess that I am solidly on the continental side, but I 

should also confess that I received my degrees from universities 

(Brown and Purdue) that were analytic and pluralist, respectively.
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 Pour répondre si brièvement à une question aussi vaste je 

préfère adopter la forme du témoignage dont j’assume la part de 

subjectivité et le caractère synthétique.

Lorsque j’ai commencé à pratiquer la philosophie de manière 

professionnelle au début des années 1970, il y avait très peu 

de présence de la philosophie anglo-américaine dans les pays 

francophones. J’y étais sensible car après avoir travaillé dans le 

cadre de la philosophie allemande et française – spécialement la 

phénoménologie et l’herméneutique – j’avais adopté une approche 

de plus en plus critique de celle-ci et je m’étais tourné vers la 

philosophie anglo-saxonne avec un premier livre sur Wittgenstein 

(1973-76). À l’époque seuls G.-G. Granger et J. Bouveresse en 

France s’intéressaient à Wittgenstein. Dans ma thèse de doctorat 

publiée sous le titre L’inflation du langage dans la philosophie 

contemporaine (1976-1979), je développe une critique des courants 

philosophiques continentaux dominants prolongeant de façon ambiguë 

l’idéalisme et l’essentialisme. En même temps, je constate que 

l’obsession langagière de la philosophie se retrouve - mais en 

une grande diversité - chez les philosophes créateurs du XXème 

qu’ils soient anglo-saxons ou européens continentaux (Wittgenstein, 

les philosophes analytiques Quine inclus, Heidegger, Gadamer, 

Habermas, Ricoeur, le structuralisme, Derrida, Foucault, etc, etc. 

Cfr Pour une métaphilosophie du langage, 1981). M’intéressant 

ensuite de plus en plus aux questions éthiques suscitées par les 

technosciences – en particulier la bioéthique – j’ai retrouvé les 

mêmes différences d’approche entre le monde anglo-saxon et le 

monde européen continental. Bien sûr, les choses ont évolué et 

le panorama philosophique dans les pays francophones est devenu 

beaucoup plus pluraliste avec des tentatives de rapprochements 

entre des phénoménologues et des analytistes par exemple. La 

Belgique a d’ailleurs toujours été plus ouverte aux divers courants 

philosophiques que la France et on perçoit même une différence 

entre la Belgique flamande plus proche du monde anglo-saxon et la 

Belgique francophone dépendante de la philosophie française elle-

même influencée par la philosophie allemande (du moins au XXème 

siècle). Sans doute l’opposition entre le monde universitaire 

anglo-saxon et le monde universitaire français remonte-t-elle au 

Gilbert Hottois
Académie Royale de Belgique
Professeur émérite
Université Libre de Bruxelles
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Moyen Âge lors de la création des premières universités : Oxford 

et Cambridge plus mathématiciennes, plus expérimentalistes et 

empiristes, plus nominalistes d’une part et, d’autre part, la 

Sorbonne plus portée sur les arts du langage, la dialectique, la 

rhétorique, et les mondes spéculatifs naissants du langage, plus 

« réaliste » donc au sens de la querelle des universaux. Depuis 

quelques années je m’intéresse à la problématique transhumaniste 

(cfr Le transhumanisme est-il un humanisme ?, 2014 ; Philosophie 

et idéologies trans/posthumanistes, 2017) d’origine anglaise et 

davantage représentée dans le monde américain et australien. Et 

je retrouve les mêmes différences et oppositions de sensibilité 

et de conceptualisation : d’un côté, l’ouverture pragmatique 

expérimentaliste avec un sens de l’évolution, de l’autre le poids 

de l’héritage idéaliste, spiritualiste, essentialiste hostile à 

la perspective transhumaniste. Tout cela concerne non seulement 

l’épistémologie mais aussi l’éthique et la politique, ainsi que 

l’arrière-plan métaphysique et religieux. Mais la diversité n’est 

pas un mal contrairement à ce que peuvent penser des philosophes 

essentialistes et idéalistes. 
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In our globalized and specialized philosophy, we cannot speak of an 

«A-C divide» in the sense intended in the central decades of the 

last century any more. And yet, the distinction still survives, 

because the underlying problem is still unsolved. Said in a very 

preliminary way, the problem in my view is that there is something 

wrong or something is lacking in each tradition. So it is not 

the case of preferring one or the other, because both are – for 

different reasons and to different degrees – ‘bad’, incomplete 

philosophy. 

In this perspective, some bridge-building might be useful, but we 

should pay attention, because not any bridge is good: the risk of 

combining faults and dropping merits cannot be excluded. Dialogue 

and integration are generally profitable processes; less profitable 

are mutual ‘contaminations’, so that one part learns from the bad 

habits of the other, and ignores the good ones.

Franca D’ Agostini
Visiting Professor, 
Department of Political, Economic and Social Sciences,
University of Milano
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Bal masqué simpliciter. A pragmatist critique of the an-
alytic-continental divide

In a 1978 interview, Michel Foucault described the philosophical ho-

rizon within which his thought was formulated, and his Nietzsche-in-

spired attempt to overcome it.1 This horizon was delimited by two 

poles: the philosophy of the subject, dominated by phenomenology and 

existentialism, and the philosophy of history, dominated by Hegel. 

Quite independently, Richard Rorty attempted to explicate Foucault’s 

Nietzschean stance (to which he himself ascribed) in very similar 

terms.2 According to Rorty, modern philosophy appears in one of two 

variations. The first, that of Cartesian metaphysics, is character-

ised by the attempt to ground things, rules and values (ontological, 

epistemic and moral) in an ahistorical structure of the subject. The 

second, that of Hegelian metaphysics, shares the same metaphysical 

features as the Cartesian viewpoint, despite constituting a critique 

of it. The founding subject and the world it represents are replaced 

by a series of successive discourses produced by history. However, 

since history is now considered to be governed by ahistorical rea-

son, the Hegelian viewpoint amounts to the replacement of one set of 

metaphysical categories with another. 

From Rorty’s radically anti-metaphysical, Nietzschean or pragmatist 

perspective, modern philosophical discourse, despite its self-proc-

lamations to the contrary, must be fundamentally identified with met-

aphysics. His diagnosis enables us to understand philosophy as, what 

I would like to call, the hypostatisation of the particular. Roughly 

put, philosophy qua metaphysics proceeds as follows: it takes par-

ticular things, as objects of inquiry, as they are at a specific his-

torical moment, usually the present; it removes their specific, his-

1  “Entretien avec Michel Foucault” in Defert, Daniel, ewalD, François and lagrange, Jacques (eds.) 
2001 (1994), Michel Foucault, Dits et écrits II, 1976–1988, Gallimard (1980, n° 281), 860–914. 
The interview, a locus classicus, was conducted by Trombadori in Paris at the end of 1978. 
It was first published in Il Contributo (January–March 1980, 4th year, n° 1), 23–84, entitled 
“Conversazione con Michel Foucault”.

2  rorty, Richard 1986, “Foucault and Epistemology” in Hoy, David Couzens (ed.) 1986, Foucault: 
A Critical Reader, Oxford: Blackwell, 41–49.
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torical context; it engages in further abstractions; and it finally 

considers the result of this process as non-contingent, ahistorical, 

or transcendental. 

If Rorty is right, it may be more productive to substitute the ana-

lytic-continental distinction with a different one, the distinction 

between metaphysical and pragmatist philosophical practice. Needless 

to say, I do not wish to claim that the analytic tradition corre-

sponds to the Cartesian pole, while the continental corresponds, 

perhaps more appropriately, to the Hegelian. Rather, it seems that, 

whatever criterion we employ to draw the distinction,3 the two tradi-

tions will again map on to the two—Cartesian and Hegelian—poles al-

ready described. From Rorty’s vantage point, both analytic and con-

tinental traditions, if they are engaged in the hypostatisation of 

the particular, amount to variations of metaphysics, and overcoming 

the distinction would require the pragmatist abandoning of philoso-

phy qua metaphysics. 

A historicist and contextualist pragmatism could be the therapy. For 

example, a philosophical approach (in the pragmatist sense) to the 

topic of, say, friendship would have to proceed bottom-up rather 

than top-down. Instead of a conceptual analysis that would attempt 

to specify its ahistorical, necessary and sufficient conditions, 

it should start from the concreteness of a historically-situated 

case. This can include the fictional, such as an analysis of the 

relationship between Levin and Oblonsky in Tolstoy’s Anna Karenina. 

One would need to specify its characteristics, situate it in the 

context of the nineteenth-century Russian society, compare it with 

other relationships described within the narrative, and relevant 

cases in other contexts.

3  For an excellent discussion of this issue, see VirViDakis, Stelios 2005, “Αναλυτική και 
ηπειρωτική φιλοσοφία: Κριτήρια αναγνώρισης και διάκρισης” in Neusis 14, 3–47, and 2016, “On 
Bridging the Analytic Continental Divide” in satHa-annanD, Suwanna, siricHan, Kanit, and skar, 
Lowell (eds.), Proceedings of the International Symposium, Philosophies in Dialogue: Bridging 
the Great Philosophical Divides, Department of Philosophy, Faculty of Arts, Chulalongkorn 
University, Bangkok, Thailand, 71–84.
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It goes without saying that many criticisms can be voiced against 

the pragmatist picture, both its diagnosis and its therapy: the 

pragmatist has simply substituted one form of metaphysics with an-

other (let’s call it nominalism); or it is far from self-evident 

that the pragmatist Übersicht of a phenomenon, like the example of 

friendship above, exhausts its meaning. A third criticism—that this 

approach turns out to be irrelevant to philosophical practice since 

it situates itself outside of philosophy as we know it—may entail 

the previous two. It seems, in any event, that by answering the 

third criticism one would also answer the first two. 

I take the pragmatist stance to be clearly relevant to philosophy 

when it offers an internal critique: when it encourages fellow phi-

losophers to see that she is engaged in one or the other variation 

of the hypostatisation of a particular. And, even if it does not 

lead the interlocutor to give up her position, it may lead to bet-

ter (analytic or continental) arguments in support of a position. 

At least, the conversation continues. The Nietzschean and pragma-

tist stance carries on as the murmur of a constant reminder: where 

the philosopher qua metaphysician (analytic or continental) all too 

often aims to uncover the real face behind the mask, the pragmatist 

tries to show that beneath the mask has been yet another. Jusqu’au 

bout. 
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There probably still is a Continental – Analytic divide in 

philosophy, but it is entirely irrelevant and therefore completely 

unnecessary to “be bridged.” Although bookstores in New York and 

London do not hold two sets of philosophy, nor have separate labels 

for Continental and Analytic, the first of these two really is an 

introduction and preamble into the latter. If we ignore some radical 

and trivial suggestions about the abandonment of the ‘historical 

element in philosophy’ or the erasure of Anglo-American philosophy 

from some imaginary ‘European philosophy’, so-called continental 

philosophers are today mostly aging or are to be found outside the 

walls of universities. They rarely if ever lecture at philosophy 

departments in Europe and the US, publish in philosophy journals, 

and their heirs and followers mostly cannot find work in departments 

and research institutions of philosophy. Not only can a young 

philosopher specializing exclusively in Deleuze or Heidegger not find 

work today, but she is aware that her task is to uncover and resolve 

problems of the community and that philosophy is a public and 

communicative endeavor. The analysis and comparison of texts, study 

of context and knowledge of historical models does not represent an 

advantage. The young philosopher, regardless of whether English is 

his first or second language, reads and studies philosophy in this 

language. It is closer to him than other philosophies.

My talk, remember, is entirely about Galen Strawson’s 1978 stay in 

Paris, just before beginning his doctoral studies at Oxford with 

Derek Parfit (“I attended the Ecole Normale Superieur as an auditeur 

libre and French government scholar, joining Jacques Derrida’s Groupe 

de Recherche pour l’Ensegnement de la Philosophie and his seminar 

for Yale students in Paris – trying (without success) to understand 

what he was talking about”). More than twenty years later, when 

I arrived, I certainly did not encounter the same Derrida – this 

late Derrida was very clear and concise – nor was I interested in 

whether what he did was in philosophy or on its margins. I wished to 

learn to use his “method without method,” although really part of 

any methodology. And I held Derrida a priori responsible for never 

constructing a dialogue with (for example) Putnam, for not bridging 

the Analytic-Continental divide. Regardless of the fact that Derrida 

spent 1957 at Harvard, as a so-called special auditor, recipient 

Petar Bojanić
Professor
Director of the Institute for Philosophy and Social Theory, University of 
Belgrade
Center for Advanced Studies, University of Rijeka
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of a year-long “Augustus Clifford Tower Fellowship,”1 it seems to 

me that it was his love for literature that determined his great 

resistance and distance to philosophy as such (and not even only the 

analytic kind). This resistance weakened over time, and it would 

appear that we have lost it entirely.

1  Jacques Derrida, along with Roger Martin, translates the English manuscript of the Quine’s 
“Les frontières de la théorie logique,” Les études philosophiques, n. 2, April-June 1964, 
191-208. This text is preceded by a text by Nagel (who had just obtained his doctorate at 
Harvard), also translated from the English manuscript, by Derrida’s wife, Marguerite Derrida.
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Γκαβαγκάι σημαίνει κουνέλι, χωροχρονική πραγμάτωση κουνελότητας, ή ομάδα φιλοσοφίας. Για 
τον W. V. O. Quine (Word and Object, 1960), το γεγονός αυτό καταδεικνύει «απροσδιοριστία στη 
μετάφραση» ενώ για εμάς αναδεικνύει ένα πεδίο πλουραλισμού, διαλόγου και κριτικής αναζήτησης 
της φιλοσοφικής ακαδημαϊκής και μη κουλτούρας. 

Η ομάδα φιλοσοφίας Γκαβαγκάι είναι ανεξάρτητη κάποιας παράδοσης ή ιδρύματος και δεν παρέ-
χει ένα πρόγραμμα για την κατανόηση ή την παραγωγή φιλοσοφικής σκέψης. Αποτελεί ένα χώρο 
έκφρασης για νέους συγγραφείς, ενώ την ίδια ώρα επιδιώκει να αποτυπώσει το τρέχον κλίμα και 
σε διεθνές επίπεδο. 

Βασική επιδίωξη του εγχειρήματος είναι να κινητοποιήσει και να διατηρήσει μια αναζωπυρωμένη 
κριτική συνείδηση στη Φιλοσοφία και την Ιστορία της Επιστήμης, μια κριτική που να αναγνωρίζει την 
ανταποδοτικότητα μεταξύ κοινωνίας και φιλοσοφίας.

Η ομάδα φιλοσοφίας Γκαβαγκάι ενθαρρύνει την έρευνα, τη μελέτη, πειράματα εξήγησης, σχολια-
σμού και ανάλυσης. Προτείνει ένα πεδίο συζήτησης μακριά από διακρίσεις, όπως αυτή ανάμεσα σε 
Ηπειρωτική και Αναλυτική Φιλοσοφία. Προτείνει δανεικό και παραποιημένο υλικό από την ιστορία, τη 
λογοτεχνική κριτική, τη Φιλοσοφία, την Επιστήμη, τη Γνωσιακή Επιστήμη και την πολιτική. Συστήνει 
ετερογένεια, σύγκρουση και ατέλεια. Σοβαρή και επιθετική αντιπαράθεση, στο πλαίσιο της διαφο-
ροποίησης από το παλιό και της διαμόρφωσης ενός πλουραλισμού ιδεών. 

Τι είναι το Γκαβαγκάι; 



Στο πλαίσιο του εποικοδομητικού διαλόγου, της συνεχούς φιλοσοφικής επαγρύπνησης και της 
εναλλακτικής επισκόπησης της επιστήμης και της φιλοσοφίας, η ομάδα ιστορίας και φιλοσοφί-
ας της επιστήμης Γκαβαγκάι / Gavagai, διοργανώνει τις ακόλουθες δράσεις: 

Το 2ο Πανελληνίο Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας διοργανώνεται από την ομάδα 
Γκαβαγκάι και τις εξωτερικές συνεργάτιδές του τις ημέρες 15–17 Δεκεμβρίου 2017, 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του συνεδρίου, μπορείτε να 
απευθυνθείτε είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: unphilcon2017@gmail.com, ή στην 
ιστοσελίδα unphilcon.weebly.com.

Παράλληλα, το Γκαβαγκάι διατηρεί έναν εβδομαδιαίο κύκλο συζητήσεων. 

Ολοκληρωμένοι κύκλοι συζητήσεων:
Against Method [Paul Feyerabend]
Simulacres et Simulation [Jean Baudrillard]
Self-Awareness and Alterity [Dan Zahavi]
Μεταφορντισμός και Κοινωνική μορφή

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στην ομάδα του κύκλου 
συζητήσεων στο Facebook: www. facebook.com/groups/796820090373252/, ή στην 
αντίστοιχη σελίδα της ομάδας: www.facebook.com/gavagai.journal.

Τέλος, στην ιστοσελίδα της ομάδας gavagaiphilosophy.weebly.com, μπορείτε να ανατρέ-
ξετε στην ενότητα των φιλοσοφικών συνεντεύξεων, όπου μέλη της φιλοσοφικής 
κοινότητας μας κάνουν κοινωνούς της δικής τους φιλοσοφικής αντίληψης και στάσης 
ζωής με τον δικό τους μοναδικό τρόπο,

Νέα / Δράσεις 



Πρόσκληση 
Eνδιαφέροντος 

Εργασιών

Πως γίνεται η επιλογή των εργασιών; 
Πέραν από την Συντακτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από προπτυχιακούς φοιτητές και αφορά 
στην συλλογή και επιλογή των εργασιών, το επιστημονικό κύρος του περιοδικού θα εξασφαλίζεται από 
τη συμμετοχή κριτών αξιολόγησης (referees). Οι κριτές αξιολόγησης αφορούν άτομα του κατάλληλου 
ερευνητικού ενδιαφέροντος και η συμβολή τους θα εντοπίζεται στην εποικοδομητική κριτική τους 
και στον συμβουλευτικό τους ρόλο. Συνεπώς, οι κριτές αξιολόγησης δεν θα εμπλέκονται άμεσα στο 
περιεχόμενο του περιοδικού, ενώ θα εναλλάσσονται ανάλογα με την θεματολογία των εργασιών. 

Τι είδους εργασίες θα δημοσιεύονται; 
Θα γίνονται δεκτές εργασίες που:

έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος. 
αποτελούν απόσπασμα πτυχιακών εργασιών 
αποτελούν ανεξάρτητη έρευνα. 

Οδηγίες προς συγγραφείς
Τα κείμενα θα πρέπει: 

Να έχουν τυπικό μέγεθος περίπου 5000 λέξεις (με αναφορές και βιβλιογραφία). 
Να σχετίζονται με τους θεματικούς άξονες του περιοδικού (αναφέρονται παραπάνω). 
Να έχουν σύστημα παραπομπών Οξφόρδης.
Να έχουν γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12, σε διπλό διάστιχο και με μεγάλα περιθώρια. 
Να περιλαμβάνουν, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, το πολύ έως δέκα εικόνες

Τα κείμενα θα γίνονται δεκτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης 
και εφόσον γίνουν δεκτά θα προγραμματίζονται για το εκάστοτε τρέχον τεύχος

Η μορφή του περιοδικού θα είναι αρχικά ηλεκτρονική, με την πιθανή προοπτική μιας έντυπης έκδοσης. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τυχόν ερωτήσεις και τα προς δημοσίευση κείμενά 
τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gavagaiphilosophyjournal@gmail.com



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ομάδα Γκαβαγκάι, μπορείται να απευθυνθείτε:
e-mail: gavagaiphilosophyjournal@gmail.com
ιστότοπος: gavagaiphilosophy.weebly.com



Γκαβαγκάι σημαίνει κουνέλι, χωρο-
χρονική πραγμάτωση κουνελότητας, 
ή ομάδα φιλοσοφίας. Για τον W. V. O. 
Quine (Word and Object, 1960), το 
γεγονός αυτό καταδεικνύει «απροσδι-
οριστία στη μετάφραση» ενώ για εμάς 
αναδεικνύει ένα πεδίο πλουραλισμού, 
διαλόγου και κριτικής αναζήτησης 
της φιλοσοφικής ακαδημαϊκής και 
μη κουλτούρας. 
Η ομάδα φιλοσοφίας Γκαβαγκάι εί-
ναι ανεξάρτητη κάποιας παράδοσης 
ή ιδρύματος και δεν παρέχει ένα 
πρόγραμμα για την κατανόηση ή την 
παραγωγή φιλοσοφικής σκέψης. Απο-
τελεί ένα χώρο έκφρασης για νέους 
συγγραφείς, ενώ την ίδια ώρα επιδι-
ώκει να αποτυπώσει το τρέχον κλίμα 
και σε διεθνές επίπεδο. 
Βασική επιδίωξη του εγχειρήματος 
είναι να κινητοποιήσει και να διατη-
ρήσει μια αναζωπυρωμένη κριτική 
συνείδηση στη Φιλοσοφία και την 
Ιστορία της Επιστήμης, μια κριτική που 
να αναγνωρίζει την ανταποδοτικότητα 
μεταξύ κοινωνίας και φιλοσοφίας.
Η ομάδα φιλοσοφίας Γκαβαγκάι εν-
θαρρύνει την έρευνα, τη μελέτη, 
πειράματα εξήγησης, σχολιασμού 
και ανάλυσης. Προτείνει ένα πεδίο 
συζήτησης μακριά από διακρίσεις, 
όπως αυτή ανάμεσα σε Ηπειρωτική 
και Αναλυτική Φιλοσοφία. Προτείνει 
δανεικό και παραποιημένο υλικό από 
την ιστορία, τη λογοτεχνική κριτική, τη 
Φιλοσοφία, την Επιστήμη, τη Γνωσιακή 
Επιστήμη και την πολιτική. Συστήνει 
ετερογένεια, σύγκρουση και ατέλεια. 
Σοβαρή και επιθετική αντιπαράθεση, 
στο πλαίσιο της διαφοροποίησης από 
το παλιό και της διαμόρφωσης ενός 
πλουραλισμού ιδεών. 

Τι είναι το Γκαβαγκάι; 
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