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Πέτρος Μετάφας  ( αθήνα 2010 )

20. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΗΘΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΖΩΗ
Η  ηθική είναι  μια  πρακτική,  ενώ  το  ήθος  είναι  ένας  τρόπος  ύπαρξης.  Ο  Foucault στην  τελευταία 

συνέντευξή του το 1984, αποδέχεται πως στις παλαιότερες αναλύσεις του υπήρξε μια έλλειψη: στο πρόβλημα 
της  αλήθειας  και  το πρόβλημα της  εξουσίας,  έπρεπε να προστεθεί  μια τρίτη  επικράτεια  της  εμπειρίας,  το 
πρόβλημα δηλαδή ατομικής διαγωγής (individual conduct).1

20.1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ
«[…]  Υπάρχει  ένας  πολύ  λεπτός  “αναλυτικός”  δεσμός  ανάμεσα  σε  μια  φιλοσοφική  σύλληψη  και  στη  

συγκεκριμένη πολιτική στάση κάποιου που την επικαλείται ‘ ακόμη και οι «καλύτερες» θεωρίες δεν αποτελούν  
σπουδαία  προστασία  απέναντι  σε  καταστρεπτικές  πολιτικές  επιλογές  ‘  ορισμένα  μεγάλα  θέματα  όπως  ο  
«ανθρωπισμός» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό […]». Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι 
μπορούμε να λέμε οτιδήποτε μέσα στην τάξη της θεωρίας ‘ αντίθετα, σημαίνει ότι χρειάζεται μια απαιτητική, 
συνετή, πειραματική στάση. Κάθε στιγμή, βήμα βήμα, πρέπει να αντιπαραβάλλουμε αυτό που σκεπτόμαστε και 
λέμε μ’ αυτό που κάνουμε και μ’ αυτό που είμαστε. 

Το κλειδί για την προσωπική ποιητική στάση ενός φιλοσόφου, «δεν πρέπει να αναζητείται στις ιδέες του,  
σαν  να  ήταν  δυνατό  να  παραχθεί  ο  φιλόσοφος  λογικά  από  αυτές,  αλλά  στη  φιλοσοφία-ως-ζωή  του,  στη  
φιλοσοφική  ζωή του,  στο ήθος του».2 Αυτό που ενδιαφέρει  ιδιαίτερα είναι,  με  μια έννοια,  «η  πολιτική  ως 
ηθική».3 

Τα  ζητήματα,  οι  ερωτήσεις  που  υποβάλει  στην  πολιτική  ο  Foucault δεν  είναι  καθορισμένα  από  μια 
προκαθορισμένη πολιτική οπτική, «δεν τείνουν προς την πραγματοποίηση κάποιου ορισμένου πολιτικού σχεδίου.  
[…] οι  μορφές  ολοποίησης τις  οποίες  προσφέρει  η  πολιτική είναι  πάντα  πολύ περιορισμένες.  Αντίθετα,  εγώ  
προσπαθώ, μακριά από κάθε ολοποίηση, δηλαδή από κάθε αφαίρεση και  περιορισμό παράλληλα, να ανοίξω  
καινούρια προβλήματα που είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα και γενικά, προβλήματα που προσεγγίζουν την  
πολιτική από πίσω και διασχίζουν διαγωνίως τις κοινωνίες, προβλήματα που συγκροτούν την ιστορία μας και  
ταυτόχρονα συγκροτούνται από αυτήν […]» ‘ τα προβλήματα τίθενται ως σημερινά και ως ιστορικά, ως ηθικά, 
επιστημολογικά και πολιτικά και δεν μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε έναν προσωπικό πολιτικό χώρο: 
«[…] όταν υποβάλεις τέτοιου είδους ηθικο-επιστημολογικο-πολιτικά ερωτήματα, δεν παίρνεις μια θέση σε μια  
σκακιέρα».4 

20.2 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
Όσον αφορά την ιστορία της ηθικής, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ «πράξεων» και «ηθικού κώδικα». «Οι 

πράξεις (conduites)  είναι  η  πραγματική  συμπεριφορά  των  ανθρώπων  σε  σχέση  με  τον  ηθικό  κώδικα  
(prescriptions) που τους επιβάλλεται»5. 

Μια άλλη διάκριση επίσης  είναι  απαραίτητη:  αυτή ανάμεσα στον κώδικα που καθορίζει  ποιες πράξεις 
«επιτρέπονται» ή απαγορεύονται,  και τον κώδικα που καθορίζει  τη θετική ή αρνητική αξία των διαφόρων 
πιθανών συμπεριφορών. 

1 “The Return of Morality”. Last interview, 1984. Politics, Philosophy, Culture, σελ. 243.
2 “Πολιτική και ηθική”, στο Εξουσία, γνώση και ηθική, εκδ. ύψιλον, σελ. 124.
3 “Πολιτική και ηθική”, στο Εξουσία, γνώση και ηθική, εκδ. ύψιλον, σελ. 125.
4 “Πολιτική και ηθική”, στο Εξουσία, γνώση και ηθική, εκδ. ύψιλον, σελ. 126.
5 “Για τη γενεαλογία της ηθικής”, στο Εξουσία, Γνώση, και Ηθική, εκδ. ύψιλον, σελ. 99. 
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Ακόμη, υπάρχει και μια άλλη σημαντική πλευρά στις ηθικές εντολές: «το είδος σχέσης που πρέπει να έχεις 
με τον εαυτό σου» (rapport a soi) ' αυτό το τελευταίο είναι που ο  Foucault ονομάζει ‘ηθική’, και καθορίζει 
«πώς το υποκείμενο υποτίθεται ότι συγκροτεί τον εαυτό του ως ηθικό υποκείμενο των ίδιων του των πράξεων». 

Αυτή τώρα η σχέση με τον εαυτό έχει τέσσερις κύριες πλευρές:                       
(1) Η πρώτη απαντάει στο ερώτημα: ποια είναι η πλευρά ή το μέρος του εαυτού μου ή της συμπεριφοράς 

μου που έχει σχέση με την ηθική διαγωγή; Στην κοινωνία μας, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 
κυριότερο πεδίο ηθικότητας (το μέρος των εαυτών μας που είναι σημαντικότερο για την ηθικότητα) είναι τα 
αισθήματά μας. Από την καντιανή, για παράδειγμα, οπτική γωνία, η πρόθεση είναι πολύ πιο σημαντική από τα 
αισθήματα,  από την χριστιανική οπτική γωνία είναι  η  επιθυμία,  ενώ για την ελληνική ηθική το μέρος της 
σεξουαλικής συμπεριφοράς που είναι ουσιαστικό δεν είναι η λαγνεία ή η σάρκα αλλά ηθική ουσία αποτελεί η 
“σεξουαλικότητα” ως πράξεις συνδεδεμένες με την ηδονή και την επιθυμία. Επομένως δεν είναι πάντα το ίδιο 
μέρος των εαυτών μας ή της συμπεριφοράς μας αυτό που είναι ουσιαστικό για την ηθική κρίση. Αυτή την 
πλευρά ο  Foucault την ονομάζει «ηθική ουσία» (substance ethique). Είναι κάτι σαν “υλικό” που δουλεύεται 
από την ηθική. 

(2) Η δεύτερη πλευρά είναι ο «τρόπος υποταγής» (mode d'assujettissement), δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο 
οι άνθρωποι καλούνται ή παροτρύνονται να αναγνωρίσουν τις ηθικές υποχρεώσεις τους. Είναι, για παράδειγμα 
ο θεϊκός νόμος που αποκαλύφθηκε σε ένα κείμενο; Ο φυσικός νόμος, μια κοσμολογική τάξη ίδια για κάθε ον; 
Ένας ορθολογικός (καντιανός, καθολικός) κανόνας; Η προσπάθεια να δώσεις στην ύπαρξή σου την ωραιότερη 
δυνατή μορφή;. 

(3) Την τρίτη πλευρά την ονομάζει ο  Foucault «αυτο-διαμορφωτική  δραστηριότητα»  (pratique de soi ή 
ascetisme – «ασκητισμό» με μια πολύ ευρεία έννοια). Ποια είναι τα μέσα με τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε 
τους εαυτούς μας προκειμένου να γίνουμε ηθικά υποκείμενα; Πώς δουλεύουμε πάνω σ' αυτήν την ηθική ουσία; 
(Τι  πρέπει  να  κάνουμε:  Να  μετριάσουμε  τις  πράξεις  μας;  Να  αποκρυπτογραφήσουμε  τι  είμαστε;  Να 
ξεριζώσουμε τις επιθυμίες μας; Να χρησιμοποιήσουμε τη σεξουαλική επιθυμία μας για να πετύχουμε κάποιους 
σκοπούς όπως το να αποκτήσουμε παιδιά;).

(4) Η τέταρτη πλευρά είναι:  Ποιο είδος τού είναι επιδιώκουμε όταν συμπεριφερόμαστε με ηθικό τρόπο; 
(Θέλουμε να γίνουμε αγνοί, ή αθάνατοι ή ελεύθεροι ή κύριοι του εαυτού μας κ.ο.κ.;). Αυτό είναι εκείνο που 
ονομάζει τέλος (teleologie).

Σ' αυτό λοιπόν που ονομάζεται ηθική: «υπάρχει μια πραγματική συμπεριφορά των ανθρώπων, υπάρχουν οι  
κώδικες και υπάρχει αυτό το είδος σχέσης με τον εαυτό» με τις τέσσερις πλευρές.6

20.3 Ο ΒΙΟΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ
Η ηθική προσταγή για την οποία οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον όρο “επιμέλεια εαυτού” σημαίνει να 

“φροντίζεις” τον εαυτό σου. Αυτό δεν σημαίνει απλώς να ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου, «να έχεις μια τάση  
για αυτοπροσήλωση ή για αυτοσαγήνευση». Σημαίνει ότι επεξεργάζεσαι κάτι ή ασχολείσαι μ' αυτό ' «περιγράφει  
ένα είδος εργασίας ' υπονοεί προσοχή, γνώση, τεχνική».7 Αυτή η δουλειά πάνω στον εαυτό δεν επιβάλλεται στο 
άτομο μέσω του αστικού δικαίου ή της θρησκευτικής υποχρέωσης. Είναι μια επιλογή που κάνει το ίδιο το  
άτομο.8

Έχουμε εδώ την ιδέα ότι το κυριότερο “έργο τέχνης” για το οποίο πρέπει κανείς να μεριμνήσει, η κυριότερη 
περιοχή στην οποία πρέπει κανείς να εφαρμόσει αισθητικές αξίες είναι η ζωή του, η ύπαρξή του. Ο Foucault 
θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιδέα του «βίου ως υλικού για ένα αισθητικό έργο τέχνης», στην ιδέα «ότι η  
ηθική μπορεί να είναι  μια πολύ δυνατή δομή της ύπαρξης,  χωρίς καμία σχέση με το νομικό  per se,  με ένα 
εξουσιαστικό σύστημα, με μια πειθαρχική δομή».9 

6 Ανάμεσα σ' αυτές τις πλευρές υπάρχουν σχέσεις μεταξύ τους αλλά και ένα είδος ανεξαρτησίας Έτσι, εάν, για παράδειγμα, ο 
σκοπός είναι μια απόλυτη αγνότητα του είναι, τότε ο κατάλληλος τύπος τεχνικών αυτο-διαμορφωτικής δραστηριότητας (ένα είδος 
αποκρυπτογράφησης ή κάθαρσης), οι τεχνικές του ασκητισμού, δεν θα είναι οι ίδιες με εκείνες που απαιτούνται για να γίνει κανείς 
κύριος της δικής του συμπεριφοράς.

7 “Για τη γενεαλογία της ηθικής”, στο Εξουσία, Γνώση, και Ηθική, εκδ. ύψιλον, σελ. 108.
8 «The art of living is to eliminate psychology, to create, with oneself and others, individualities, beings, relations, unnameable  

qualities.  […]  An existence can be a perfect and sublime work». (“Passion according to Werner Schroeter”,  discussion Dec.1981, 
published in G.Courant: W.Schroeter Paris 1982. Βρίσκεται στο Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996, σελ. 317).

9 “Για τη γενεαλογία της ηθικής”, στο Εξουσία, Γνώση, και Ηθική, εκδ. ύψιλον, σελ. 96.
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Για αιώνες, λεει ο Foucault, είχαμε πειστεί ότι ανάμεσα στην προσωπική μας ηθική, την καθημερινή ζωή 
μας, και στις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές υπήρχαν αναλυτικές σχέσεις και ότι δεν θα 
μπορούσαμε  να  αλλάξουμε  τίποτα  στη  σεξουαλική  ή  την  οικογενειακή  ζωή  μας  λόγου  χάρη  χωρίς  να 
καταστρέψουμε την οικονομία μας, τη δημοκρατία μας κ.ο.κ. «Νομίζω πως πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτή την  
ιδέα  της  ύπαρξης  ενός  αναλυτικού  ή  αναγκαίου  δεσμού  ανάμεσα  στην  ηθική  και  στις  άλλες  κοινωνικές  ή  
οικονομικές ή πολιτικές δομές».10

20.3.1 Να Αρνηθούμε Αυτό που Είμαστε 
Σύμφωνα με τον Foucault, θα πρέπει σήμερα «να αρνηθούμε αυτό που είμαστε», να φανταστούμε και «να 

κατασκευάσουμε  αυτό  που  θα  μπορούσαμε  να  είμαστε για  να  απαλλαχτούμε  από αυτό  το  είδος  «διπλού»  
πολιτικού «εξαναγκασμού», που είναι η ταυτόχρονη εξατομίκευση και ολοποίηση, των δομών της νεωτερικής  
εξουσίας». Το πρόβλημα δεν είναι να προσπαθήσουμε να ελευθερώσουμε το άτομο από το κράτος, αλλά «να 
ελευθερωθούμε εμείς από το κράτος και από τον τύπο εξατομίκευσης που συνδέεται με αυτό», να προωθήσουμε 
«νέες μορφές υποκειμενικότητας απορρίπτοντας τον τύπο ατομικότητας που μας επιβλήθηκε εδώ και πολλούς  
αιώνες».11

“Τεχνική της ζωής”, “τέχνη της ύπαρξης”: πώς να κυβερνήσει κανείς τη ζωή του έτσι ώστε να της δώσει 
την ομορφότερη δυνατή μορφή – εργάτης του κάλλους της ίδιας του της ζωής. «Δεν πιστεύω πως μπορεί να  
υπάρξει  ηθικότητα (morality),  υπογραμμίζει  ο  Foucault,  χωρίς έναν  αριθμό πρακτικών του εαυτού».  Αυτές 
ασφαλώς οι πρακτικές είναι δυνατό να συνδυαστούν με συστηματικές, δομές κωδίκων, ωστόσο παραμένουν το 
πιο σημαντικό ίσως και ενεργό κομμάτι, ο πυρήνας της ηθικότητας – «μια τέχνη του εαυτού σχετικά ανεξάρτητη  
από ηθικές νομοθεσίες».12

10 “Για τη γενεαλογία της ηθικής”, στο Εξουσία, Γνώση, και Ηθική, εκδ. ύψιλον, σελ. 97. 
11 “Δύο δοκίμια για το υποκείμενο και την εξουσία”, σελ. 86.
12 “The Concern for Truth”.  Interview by F.  Ewald.  Politics,  Philosophy, Culture- Interviews & Other Writings 1977-1984, 

Routledge 1988,  σελ. 260. Ας σημειώσουμε και αυτό:  ο Foucault αναφέρεται σε κάποια συνέντευξή του στην αυτοκτονία:  μια 
εξαιρετικά μοναδική εμπειρία που απαιτεί αληθινά την προσοχή και την φροντίδα μας: «[...] you can make of it a fathomless pleasure  
whose patient and relentless preparation will enlighten all of your life» (“Simplest of Pleasures”, published in Le Gai Pied 1, April 
1979. Foucault Live, editions Semiotext(e) 1996). Και αλλού: «…there is no conduct more beautiful, that merits more reflection with  
as  much  attention,  than  suicide.  One should work on one’s suicide all one’s life»  (“Passion  according  to  Werner  Schroeter”, 
Dec.1981, published in G.Courant: W.Schroeter Paris 1982. Foucault Live, Semiotext(e) 1996, σελ. 318).
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