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(3) Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ HABERMAS ΣΤΟΝ FOUCAULT
Ο  J.Habermas μπορεί να θεωρηθεί  ως ένας από τους κυριότερους θεωρητικούς  αντιπάλους του  Michel 

Foucault. Ας δούμε συνοπτικά πώς αντιμετωπίζει την φουκωική «θεωρία της εξουσίας», όπως την ονομάζει, 
και την πολιτική στάση του Foucault.1  

Ο  Habermas θεωρεί πως ο  Foucault βίωσε την…«ξαφνική απογοήτευση της πολιτικής στράτευσης». Στις 
αρχές της δεκαετίας του ’70 λοιπόν ήρθε με σφοδρότητα σε ρήξη με τις προηγούμενες πεποιθήσεις του: έτσι,  
«εντάσσεται στη χορεία των απογοητευμένων μαοϊστών του ‘68».2 Πάντως, υποστηρίζει ο Habermas, οι έξωθεν 
πολιτικές ωθήσεις δεν θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνηση τίποτε μέσα στον πυρήνα της θεωρίας, εάν η ίδια η  
δυναμική της τελευταίας δεν είχε από προηγούμενα προωθήσει την ιδέα «ότι στους μηχανισμούς αποκλεισμού  
του λόγου δεν καθρεφτίζονται μόνον αυτάρκεις δομές του λόγου, αλλά και επικρατούν επιταγές για αύξηση της  
εξουσίας».3 

Οι  θεωρίες  της  εξουσίας  που  έπλασε  η  «αστική  απαισιοδοξία,  από  τον  Hobbes μέχρι  τον  Nietzsche,  
ισχυρίζεται  ο  Habermas,  χρησίμευαν ανέκαθεν ως καταφύγιο  για απογοητευμένους  αποστάτες  [...]»! Και αν 
ακόμη το 1968 υπήρξε εξέγερση και όχι επανάσταση όπως το 1789 ή το 1917, «τα σύνδρομα της αριστερής  
αυτομολίας μοιάζουν μεταξύ τους και εξηγούν ίσως το εκπληκτικό γεγονός ότι οι  Νέοι Φιλόσοφοι στη Γαλλία  
πραγματεύτηκαν παρόμοιους κοινούς τόπους με εκείνους που την ίδια εποχή πραγματεύονταν οι νεοσυντηρητικοί  
οπαδοί μιας παλαιότερης γενιάς απογοητευμένων κομμουνιστών»: αντιδιαφωτισμός, κριτική των τρομοκρατικών 
συνεπειών των σφαιρικών ερμηνειών της ιστορίας, κριτική του ρόλου του γενικού διανοούμενου που μιλάει 
στο όνομα του ανθρώπινου Λόγου, κριτική των νέων κυνικών κοινωνικο-τεχνικών θεραπευτικών πρακτικών. 
Το  σχήμα  σκέψης  λεει  ο  Habermas είναι  πάντα  το  ίδιο:  «στην  οικουμενικότητα  του  Διαφωτισμού,  στον 
ανθρωπισμό των ιδεωδών της απελευθέρωσης, στην ίδια την ορθολογική αξίωση της σκέψης που στηρίζεται σε  
ένα σύστημα ενυπάρχει μια στενοκέφαλη θέληση για εξουσία, η οποία, από τη στιγμή που η θεωρία ετοιμάζεται να  
γίνει  πράξη,  πετάει  το  προσωπείο  ‘  πίσω  του  εμφανίζεται  η  θέληση  για  εξουσία  των  αρχι-διανοητών  της  
φιλοσοφίας, των διανοούμενων, των διαμεσολαβητών του νοήματος, κοντολογίς: η νέα κοινωνική τάξη». 

1 Habermas, Jurgen, The Genealogical  Writing of History:  On Some Aporias in  Foucault's  Theory of Power,  Translated by 
Gregory Ostrander.  Canadian Journal of Political and Social Theory 10:1-2 (1986).  Επίσης: Kelly M. (ed.) -  Critique and Power:  
recasting the Foucault/ Habermas debate, Cambridge Mass, MIT Press 1994. Ashenden S., Owen D. – Foucault Contra Habermas: 
Recasting  the  dialogue  between  Genealogy  and  Critical  Theory,  London,  SAGE  Publications  1999. Best  S.  -  The  Politics  of  
Historical  Vision:  Marx,  Foucault,  Habermas,  Guilford  Press  1995.  Yoon P.  J.  –  Rationality  and Social  Criticism: Habermas,  
Foucault and Beyond, Chuncheon, Korea: Kangweon National University Press, 1989. 

2 J.  Habermas:  Ο  φιλοσοφικός  λόγος  της  νεωτερικότητας,  εκδ.  Αλεξάνδρεια  1993,  σελ.  318.  O Habermas παραθέτει  στην 
υποσημείωση 26 του κεφαλαίου, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από βιβλιοκριτική του Foucault για το Maitres penseurs του Andre 
Glucksmann: «Αυτό που είδαμε με το γκουλάγκ δεν είναι οι συνέπειες μιας άθλιας πλάνης, αλλά τα αποτελέσματα “της πιο αληθινής”  
ανάμεσα στις πολιτικές θεωρίες. Αυτοί που προσπάθησαν να γλιτώσουν αντικαθιστώντας την αληθινή γενειάδα του Μαρξ με την ψεύτικη  
μύτη του  Στάλιν  δεν  ήταν  ενθουσιασμένοι»,  (M.  Foucault,  “La grande colere de faits –  Sur Glucksmann”,  Nouvel Observateur 
09/05/1077). Άρθρο για την αντιπαράθεση των δύο:  Power and civil society:  Foucault vs.  Habermas,  Yves Sintomer,  Philosophy 
Social Criticism 1992; 18; 357.  Επίσης: Habermas on  Foucault Critical  Remarks Bo Isenberg,  Acta Sociologica 1991; 34; 299. 
Habermas and  Foucault: thinkers for civil society?, Bent Flyvbjerg,  British Journal of Sociology, vol.47, issue2, 1998 LSE.  Και: 
Owen, David, "Foucault, Habermas and the Claims of Reason." History of the Human Sciences 9:2 (1996), 119-138.

3 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 318. Επίσης, για τον Habermas: Benhabib S., Passerin d'Entreves 
M. (ed.) - Habermas and the Unfinished Project of Modernity: critical essays on the philosophical discourse of modernity, Cambridge 
MIT Press 1996.  Επίσης:  Freundlieb,  Dieter,  Rationalism v. Irrationalism?: Habermas's  Response to  Foucault, Inquiry  31 (June 
1988), 171-192. Ακόμη, για την Κριτική Θεωρία: Axel Honneth: The Critique of Power- Reflective stages in a critical social theory, 
MIT Press 1991 Part I.  Για τη σχέση των αναλύσεων Habermas  και Foucault: Part II: “The Rediscovery of the Social”.  Επίσης 
σχετικά: D.C. Hoy: Foucault and Critical Theory, στο Jeremy Moss (ed.): The Later Foucault, Sage Publications 1998, σελ. 18-32.
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Ο Foucault λοιπόν σύμφωνα με τον Habermas «δεν εμφανίζεται απλώς ως υπερασπιστής αυτών των πολύ  
γνωστών μοτίβων  του  αντιδιαφωτισμού,  αλλά  στην  πραγματικότητα  τα  οξύνει  σε  κριτική  του  Λόγου  και  τα  
γενικεύει σε θεωρία της εξουσίας. Πίσω από την χειραφετησιακή αυτοαντίληψη των λόγων των επιστημών του  
ανθρώπου ενεδρεύει η τακτική και η τεχνολογία μιας καθαρής θέλησης για αυτο-επικράτηση που ο γενεαλόγος  
ανασύρει  κάτω από το ανασκαμμένο νοηματικό θεμέλιο  των λόγων που εξαπατούν  τον  εαυτό τους,  όπως ο  
Σολζενίτσιν ανακαλύπτει το γκουλάγκ κάτω από την υποκριτική ρητορική του σοβιετικού μαρξισμού».4 

Στην κριτική που διατυπώνει ενάντια στην φουκωική γενεαλογική ιστοριογραφία, ο Habermas θα επιμείνει 
πως η στάση του Foucault είναι «κρυπτοκανονιστική»: η γενεαλογία οφείλει, όντας αυστηρά περιγραφική, να 
ανατρέξει «πίσω από τους κόσμους των λόγων μέσα στους οποίους διεξάγεται η έριδα για νόρμες και αξίες»5. 
Θέτει επομένως κατά μέρος της αξιώσεις εγκυρότητας ή προτασιακής αλήθειας και «αποφεύγει το ερώτημα εάν  
ορισμένοι  σχηματισμοί  εξουσίας  και  λόγου  μπορούν  να  είναι  περισσότερο  δικαιολογημένοι  από  άλλους».  Ο 
Foucault, λεει ο Habermas «εναντιώνεται στην πρόκληση να πάρει θέση, χλευάζει το “αριστερίστικο δόγμα” που  
θεωρεί την εξουσία ως το κακό, το άσχημο, το στείρο και νεκρό» – και αυτό πάνω στο οποίο ασκείται η εξουσία, 
«ως το καλό, το γνήσιο το μεγαλοπρεπές».6 Γι’ αυτόν δεν υπάρχει “σωστή πλευρά”. Πίσω από αυτή τη στάση 
βρίσκεται η πεποίθηση «ότι η πολιτική, που ασκήθηκε από το 1789 υπό τον αστερισμό της Επανάστασης, έχει  
φθάσει στο τέλος της και ότι οι θεωρίες, που μελέτησαν τη σχέση θεωρίας και πράξης, είναι ξεπερασμένες». Αλλά 
και αυτή ακόμη η θεμελίωση μιας «αξιολογικής ουδετερότητας δευτέρου βαθμού» δεν είναι απαλλαγμένη από 
αξιολογικές κρίσεις: «Ο Foucault θεωρεί τον εαυτό του έναν αντιφρονούντα, που αντιστέκεται στη νεωτερική  
σκέψη και στην πειθαρχική εξουσία, η οποία φοράει τη μάσκα του ανθρωπισμού». Η στράτευση χαρακτηρίζει τα 
έργα του «ακόμη και στο ύφος και την επιλογή των λέξεων».7 Έτσι λοιπόν ο Foucault διακρίνεται: αφενός από 
τον στρατευμένο θετικισμό ενός Max Weber ο οποίος διαχωρίζει την διακηρυγμένη και επιλεγμένη αξιολογική 
βάση από τις ουδέτερες αναλύσεις, και αφετέρου από την κριτική της ιδεολογίας «ενός Marx που αφαιρεί το  
προσωπείο  από  την  ανθρωπιστική  αυτο-κατανόηση  της  νεώτερης  εποχής  διεκδικώντας  το  κανονιστικό  
περιεχόμενο των αστικών ιδεωδών».8

Ο  Foucault δεν  θέλει  ισχυρίζεται  ο  Habermas,  να  παραμείνει  στο  νεωτερικό  γλωσσικό  παιχνίδι  των 
εννοιών της αυτονομίας, της ηθικότητας, της νομιμότητας, της χειραφέτησης και της καταπίεσης, στρέφοντάς 
το ενάντια στις παθολογίες της νεωτερικότητας – «θέλει να ξεφύγει από την νεωτερικότητα και τα γλωσσικά της  
παιχνίδια υπονομεύοντάς την».9 Εάν η αντίσταση του Foucault δικαιολογούνταν απλώς ως το αντεστραμμένο 
είδωλο της ήδη υπάρχουσας εξουσίας «τότε δεν θα υπήρχε αντίσταση. Διότι η αντίσταση πρέπει να είναι όμοια  

4 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 502-503. Για το ζήτημα της αντίληψης περί ιστορίας βλπ. και: St. 
Best:  The Politics of Historical Vision: Marx,  Foucault, Habermas, The Guilford Press 1995 (κεφ. “Between the Modern and the 
Post-modern: Foucault’s Analytics of History” σελ. 85-144). 

5 Η γενεαλογική ιστοριογραφία η οποία θα θεμελιωθεί με την θεωρία της εξουσίας, καλείται σύμφωνα με τον  Habermas να 
πραγματοποιήσει «τρεις αντικαταστάσεις: στη θέση της ερμηνευτικής διαλεύκανσης νοηματικών συσχετισμών εμφανίζεται η ανάλυση  
δομών, που καθ’ εαυτές στερούνται νοήματος ‘ οι αξιώσεις εγκυρότητας δεν αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος παρά μόνον ως  
λειτουργίες  συμπλεγμάτων  εξουσίας  ‘  τέλος  οι  αξιολογικές  κρίσεις,  και  εν  γένει  η  προβληματική  της  δικαιολόγησης  της  κριτικής,  
εξοβελίζονται υπέρ αξιολογικά ουδέτερων ιστορικών εξηγήσεων». Τρεις επομένως «περισταλτικές αναγωγές» θεωρεί ο Habermas ότι 
προτείνονται  από  τον  Foucault,  και  είναι,  υποτίθεται,  αυτές  που  κάνουν  τον  Foucault να  θεωρεί  τον  εαυτό  του  «χαρούμενο 
θετικιστή»:  «η κατανόηση του νοήματος από τον ερμηνευτή που συμμετέχει  στους λόγους ανάγεται,  από τη σκοπιά του εθνολόγου  
παρατηρητή, σε εξήγηση των λόγων ΄ οι αξιώσεις εγκυρότητας περιστέλλονται λειτουργιστικά σε επιδράσεις της εξουσίας ‘ το “δέον  
είναι” ανάγεται με τρόπο νατουραλιστικό στο “είναι”».

Ο  Habermas θεωρεί  πως  η  γενεαλογική  ιστοριογραφία  «αποκαλύπτεται  ακριβώς  ως  η  ενεστωτοκεντρική  σχετικιστική  και  
κρυπτοκανονιστική  εκείνη  ψευδοεπιστήμη  που  δεν  θέλει  να  είναι».  (Ο  φιλοσοφικός  λόγος  της  νεωτερικότητας,  σελ.  340-341). 
Ενδιαφέρουσα παρέμβαση σχετικά με το ζήτημα του “σχετικισμού” και  τη «γενεαλογία ως κριτική»,  είναι και  εκείνη του  Rudi 
Visker:  Michel Foucault:  Genealogy as Critique,  Verso 1995. Για παράδειγμα σχετικά με τα παραπάνω: (“crypto-normativism”, 
“foundations” κλπ.), βλπ. σελ. 99-105, επίσης σελ. 127-135.  

6 M. Foucault: “Non au sexe roi”, συζήτηση με τον B.-H. Levy, Le Nouvel Observateur, no.644, 03/ 1977.
7 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 348.
8 Βλπ. και: Foucault's Lecture On Kant, Juergen Habermas, Thesis Eleven 1986; 14; 4. Αναλυτικά για τη σχέση του Weber με τη 

θεώρηση του Foucault: Arpad Szakolczai: Max Weber and Michel Foucault: Parallel Life-Works, Routledge 1998. Του ίδιου: Arpad 
Szakolczai: The Genesis of Modernity, σχετικά με την «παρρησία» και την «επιμέλεια εαυτού» στον Foucault, βλπ. Part III, σελ. 139-
240. 

9 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 349.
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με την εξουσία. Το ίδιο επινοητική, ευκίνητη και παραγωγική με αυτήν. Πρέπει, όπως η εξουσία, να οργανώνεται  
και να αποκτά σταθερότητα. Πρέπει, όπως αυτή, να έρχεται “από κάτω” και να κατανέμεται στρατηγικά».10

Η στάση του αντιφρονούντος επομένως, συμπεραίνει ο Habermas, αντλεί τον μόνο λόγο ύπαρξής της από 
το γεγονός ότι, χωρίς να εμπλέκεται στον ανθρωπιστικό λόγο, «του στήνει παγίδες». Η στρατηγική αυτή αυτο-
αντίληψη  του  Foucault κατά  την  εκτίμηση  του  Habermas προέρχεται  από  τις  ιδιότητες  της  ίδιας  της 
νεωτερικής πειθαρχικής εξουσίας: τοπική, διαρκής, παντού διεισδύουσα, τριχοειδώς δικτυωμένη εγκαθίσταται 
ως “βιο-εξουσία” στα σώματα (και όχι στα πνεύματα) τα οποία κανονικοποιεί χωρίς να χρειάζεται γι’ αυτό 
κάποια “κανονιστικά βάση”. Η πειθαρχική εξουσία δηλαδή δεν χρειάζεται να μεσολαβηθεί από μια “ψευδή 
συνείδηση” η  οποία θα  είχε  διαμορφωθεί  από ανθρωπιστικούς  λόγους  και  άρα θα  εξετίθετο  στην κριτική 
αντίπαλων λόγων. Οι λόγοι των επιστημών του ανθρώπου και οι πρακτικές εφαρμογής τους δημιουργούν ένα 
αδιαφανές σύμπλεγμα εξουσίας πάνω στο οποίο αναπόφευκτα «εξοστρακίζεται κάθε κριτική της ιδεολογίας». Η 
ανθρωπιστική  κριτική  όπως  αυτή  του  Marx ή  του  Freud η  οποία  βασίζεται  σε  ξεπερασμένες  αντιθέσεις 
(νόμιμη-παράνομη εξουσία, συνειδητά-ασυνείδητα κίνητρα κλπ.) και επιστρατεύει έννοιες όπως εκμετάλλευση, 
απώθηση κ.ά., στην πραγματικότητα ενδυναμώνει τον κίβδηλο “ανθρωπισμό” μιας ομαλοποιητικής εξουσίας.11 

Τα  παραπάνω,  εν  τούτοις,  σύμφωνα  με  τον  Habermas αρκούν  ώστε  να  πάψει  η  γενεαλογία  να 
συλλαμβάνεται  ως  “κριτική”  –  θα  έπρεπε  μάλλον  να  τη  θεωρήσουμε  ως  τακτική,  ως  «μέσον  διεξαγωγής 
πολέμου εναντίον ενός κανονιστικά απρόσβλητου σχηματισμού εξουσίας». Εάν όμως πρόκειται μόνο για αγώνες 
και αντιπαραθέσεις με πολλά τεχνάσματα, «τίθεται το ερώτημα, γράφει ο Habermas, γιατί άραγε πρέπει εν γένει  
να αντισταθούμε εναντίον της πανταχού παρούσας εξουσίας, που κυκλοφορεί σαν το αίμα μέσα στο σώμα της  
νεωτερικής κοινωνίας, αντί να την αποδεχθούμε»;12 Η ουδέτερη ανάλυση των τρωτών σημείων του αντιπάλου 
είναι χρήσιμη- ωστόσο γιατί εν γένει να αγωνιζόμαστε; «Γιατί ο αγώνας είναι προτιμότερος από την υποταγή;  
Γιατί  πρέπει  να  αντισταθούμε  στην  κυριαρχία;  Μόνον  εισάγοντας  κάποιου  είδους  κανονιστικές  έννοιες,  θα  
μπορούσε ο  Foucault να αρχίσει να απαντά σ’ αυτό το ερώτημα. Μόνον εισάγοντας κανονιστικές έννοιες θα  
μπορούσε να αρχίσει να μας λεει τι δεν πάει καλά με το νεωτερικό καθεστώς εξουσίας-γνώσης και γιατί πρέπει να  
το πολεμήσουμε».13

Σε μια συνέντευξή του βέβαια ο  Foucault έκανε νύξη για ένα νέο δίκαιο «το οποίο δεν θα είναι μόνον  
απαλλαγμένο  από  τους  πειθαναγκασμούς,  αλλά  ταυτόχρονα  και  από  την  αρχή  της  κυριαρχικότητας».14 Ο 
Habermas πάντως  θεωρεί  πως  εάν  θελήσουμε  να  εξάγουμε  μέσα  από  τις  φουκωικές  καταγγελίες  της 

10 M. Foucault: “Non au sexe roi”, συζήτηση με τον B.-H. Levy, Le Nouvel Observateur, no.644, 03/ 1977.
11 Όπως το θέτει η Α. Δεληγιώργη, ο  Foucault αντί να ασκήσει κριτική στη θεωρία της Ιστορίας του  Marx προκειμένου να 

αποκοπεί  από αυτόν, αποσιωπεί  τον «ανομολόγητο διάλογο» που διατηρεί  με τη σκέψη του  Marx και  μετατοπίζει  το βάρος της 
έρευνας από τη μελέτη των τρόπων παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών, ο οποίος καθορίζει την εδραίωση μιας κοινωνικής τάξης 
πραγμάτων,  στον τρόπο εκφοράς λόγου (discours)  που καθορίζει  την εδραίωση μιας τάξης λόγου. Το αποτέλεσμα είναι  πως οι 
ιστορικο-κοινωνικές δομές (συστήματα οικονομίας, δικαίου, διοίκησης, εκπαίδευσης κ.λπ.) δεν καθορίζουν τον τρόπο σκέψης και 
ύπαρξης  των κοινωνικών  τάξεων μέσα από τη  δράση και  τη  λειτουργία  τους,  αλλά  μέσα από  το  λόγο  που  αρθρώνουν για  να 
νομιμοποιήσουν αυτό που κάνουν ‘ αυτό μετατρέπει τις δομές αυτές σε εξουσιαστικές. Η μετατόπιση αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη 
βοήθεια του Nietzsche, ο οποίος θα θεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο βίωνε η συνείδηση της εποχής του τη θέλησή της για γνώση, ως 
“διεστραμμένη θέληση για δύναμη” (Αλεξάνδρα Δεληγιώργη: Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία, εκδ. Αλεξάνδρεια 1996, σελ. 
285-287). Επίσης της ίδιας συγγραφέως, σύντομο άρθρο: “Τεχνικές πειθάρχησης και στρατηγικές ανάγκης στον τεχνικό πολιτισμό” 
στο περιοδικό Ο Πολίτης: (δεκαπενθήμερος) τεύχος 56, Σεπτέμβριος 1998.

Με  τον  ίδιο  τρόπο  που  το  “κεφάλαιο”  ήταν  αποτέλεσμα  μιας  υπερ-υποκειμενικής  δραστηριότητας  του  κεφαλαιοκρατικά 
δομημένου  συστήματος,  έτσι  και  η  εξουσία  είναι  το  αποτέλεσμα  μιας  “άκεντρης  ή  πολυκετευθυντήριας”  λειτουργίας  των 
διατεταγμένων στοιχείων αυτού του ίδιου συστήματος, η οποία ρυθμίζεται από κανόνες. Ως τέτοια, η εξουσία δεν περιορίζεται στους  
πολιτικούς θεσμούς της υπερ-δομής: η κρυφή ορθολογικότητά της είναι αυτή μιας διάχυτης στην κοινωνία βιο-εξουσίας. Η ουσία της  
δεν είναι η κυριάρχηση, όσο ο αυτο-σχηματισμός και η αυτο-αποικιοποίηση της κοινωνίας - κανένας δε κοινωνικός σχηματισμός δεν  
θα μπορούσε να ανατρέψει το καθεστώς της χωρίς να καταλυθεί ο ίδιος (Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία, σελ. 290). 

Εφόσον τελικά ο  Foucault,  μάλλον υπό το βάρος της ιστορικής εμπειρίας του σταλινισμού, αποφεύγει να αναθέσει  σε μια 
συγκεκριμένη κοινωνική τάξη τον κοινωνικό μετασχηματισμό, μένει η προσφυγή στα άτομα – άτομα τα οποία έχουν συνείδηση των 
κοινωνικών τους καθορισμών και τα οποία ταυτίζουν την ατομικότητά τους με την άσκηση της ελευθερίας και την παρέμβασή τους  
(στα όρια των ιστορικών δυνατοτήτων) μέσα στα εκάστοτε συστήματα πρακτικής (Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία, σελ. 
300).

12 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 350.
13 N. Fraser: “Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusions”, Praxis International, Volume 1, no.3, 

1981, σελ. 283.
14 M. Foucault: 1978.

3



πειθαρχικής εξουσίας «τα κριτήρια που σιωπηρά εφαρμόζονται», συναντάμε τους κοινούς καθορισμούς από το 
(απορριπτόμενο) κανονιστικό γλωσσικό παιχνίδι.

Συμφωνώντας με τις εκτιμήσεις της N.Fraser, o Habermas θα παρατηρήσει πως στον Foucault η εξουσία 
έχει μια «κυριολεκτικά αισθητική σχέση προς την σωματική αισθητήρια αντίληψη, προς την οδυνηρή εμπειρία της  
τυραννισμένης  σάρκας».  Η  “βιο-εξουσία”,  μέσα  από  την  επιστημονική  αντικειμενοποίηση  και  μια 
υποκειμενικότητα  που  αποτελεί  παράγωγο  των  τεχνικών  αλήθειας,  διεισδύει  και  κυριεύει  ολόκληρο  τον 
οργανισμό. «Η γεμάτη κανονιστικό περιεχόμενο ασυμμετρία, [...] δεν υφίσταται στην πραγματικότητα μεταξύ της  
εξουσιαστικής  θέλησης και  της αναγκαστικής υποταγής,  αλλά μεταξύ των διαδικασιών της εξουσίας  και των  
σωμάτων που αυτές συνθλίβουν». Πρόκειται πάντοτε για το σώμα: αυτό σπαράσσεται από τα βασανιστήρια ‘ 
αυτό εκγυμνάζεται και αναλύεται σε πεδίο μηχανικών δυνάμεων ‘ το σώμα  αντικειμενοποιείται και ελέγχεται 
από τις επιστήμες του ανθρώπου, την ίδια στιγμή που απογυμνώνεται και διεγείρεται ως προς τις επιθυμίες του. 
Η εναλλακτική «οικονομία του σώματος και των ηδονών» απελευθερωμένη από τη «φειδωλή μονοκρατορία της  
γενετήσιας ορμής» (Foucault), θα  ήταν μια “μετα-νεωτερική” θεωρία «η οποία θα έδινε λεει ο Habermas, λόγο 
για  τα  μέχρι  τώρα  υπόρρητα  χρησιμοποιούμενα  κριτήρια  της  κριτικής».  Μέχρι  τότε  και  όσον  αφορά  την 
αντίσταση στην εξουσία, ίσως θα έπρεπε τελικά να μιλάμε για μια «μη ρητορική γλώσσα του ταλαιπωρημένου  
σώματος, η οποία αρνείται να ξεπεράσει τον εαυτό της μέσα στο λόγο».15

Ωστόσο  ο  Foucault δεν  θα  μπορούσε  να  ενστερνισθεί  ένα  τέτοιο  status για  το  “άλλο  του  Λόγου”: 
Ανθίσταται λοιπόν συμπεραίνει ο Habermas, σε μια νατουραλιστική μεταφυσική, που αποθεώνει την αντίπαλη 
εξουσία υψώνοντάς την σε «προσυλλογιστικό αντικείμενο αναφοράς». Όπως εξηγεί ο ίδιος ο Foucault στον B.-
H. Levy ο εν λόγω “νατουραλισμός” εκφράζει την ιδέα ότι κάτω από τις βιαιότητες και τα στρατηγήματα της  
εξουσίας  βρίσκει  κανείς  «τα  πράγματα  στην  πρωτογενή  ζωντάνια  τους:  πίσω  από  τα  τείχη  ου  ασύλου  την  
αυθορμησία της τρέλας, διαμέσου του ποινικού συστήματος τη γόνιμη ανησυχία της παραβατικής στάσης, κάτω  
από τη σεξουαλική απαγόρευση την καθαρότητα της επιθυμίας».16 Η μη αποδοχή αυτής της  «φιλοσοφίας της  
ζωής»  οδηγεί  ισχυρίζεται  ο  Habermas τον  Foucault να  μην  μπορεί  να  απαντήσει  στο  ερώτημα  για  τα 
κανονιστικά θεμέλια της κριτικής του.     

Συμπερασματικά  λοιπόν,  ο  Foucault κατηγορείται  πως  δεν  μπορεί  να  απαντήσει  στα  προβλήματα  τα 
σχετικά πρώτον, με την πρόσβαση στο πεδίο των αντικειμένων μέσω της κατανόησης του νοήματος, δεύτερον, 
με την αυτο-αναφορική άρνηση καθολικών αξιώσεων εγκυρότητας και τρίτον, τα σχετικά με την κανονιστική  
δικαιολόγηση της κριτικής (σημασία, εγκυρότητα, αξίες).

Ακόμη παραπέρα, όταν το μόνο μοντέλο που δέχεται κάποιος, υποστηρίζει ο Habermas, είναι μόνον εκείνο 
των διαδικασιών καθυπόταξης σωματικά διαμεσολαβημένων αντιπαραθέσεων, ένα μοντέλο διασταυρούμενων 
στρατηγικών,  όταν  κανείς  αποκλείει  ότι  «αξίες,  νόρμες  και  διαδικασίες  συνεννόησης  μπορούν  να  
σταθεροποιήσουν τομείς δράσης [...], τότε δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς οι συνεχείς τοπικοί αγώνες θα μπορούσαν  
να παγιωθούν σε θεσμοθετημένη εξουσία».17 Το ίδιο πρόβλημα περιγράφει και ο Axel Honneth: ο Foucault δεν 
μπορεί να εξηγήσει «πώς από την κοινωνική κατάσταση ενός αδιάκοπου αγώνα μπορεί κανείς να συμπεράνει τη  
δομική κατάσταση ενός συμπλέγματος εξουσίας, όσο στιγμιαία και αν τη φανταστούμε».18

Κάνοντας αναφορά στο έργο Επιτήρηση και Τιμωρία, ο  Habermas υποστηρίζει πως εάν ο Foucault θέτει 
τον πανοπτισμό ως γενικό χαρακτηριστικό της δομής του κοινωνικού εκσυγχρονισμού, αυτό μπορεί να το κάνει 
επειδή η θεωρία του της εξουσίας δεν μπορεί να συλλάβει τις «κανονιστικές δομές εξέλιξης του δικαίου. Οι  

15 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 352-353.
16 M. Foucault: “Non au sexe roi”, συζήτηση με τον B.-H. Levy, Le Nouvel Observateur, no.644, 03/ 1977.
17 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 354.
18 Παρατίθεται από τον Habermas: A. Honneth: Kritik der Macht, Frankfurt 1985, σελ. 182. 
Στο σημείο αυτό ο Habermas θα ισχυριστεί πως οι εν λόγω δυσκολίες γύρω από την σταθεροποίηση των σχηματισμών λόγου και 

εξουσίας, παραπέμπουν στην έννοια του «θεσμοθετημένου ατομισμού» που εισήγαγε ο Durkheim: με μόνο εργαλείο το συγκεκριμένο 
μοντέλο εξουσίας, η κοινωνικοποίηση των νέων γενεών υποκειμένων δεν μπορεί να νοηθεί και ως “ατομοποίηση” παρά μόνον ως 
προϊούσα υποταγή ζωντανών σωμάτων στις τεχνολογίες της εξουσίας. Λείπει δηλαδή ένας μηχανισμός κοινωνικής ενσωμάτωσης, 
όπως η γλώσσα. Ο  Foucault αναγκάζεται  τελικά να απογυμνώσει την έννοια της ατομικότητας από τις «συνδηλώσεις του αυτο-
καθορισμού και της αυτο-πραγματοποίησης» υποβιβάζοντάς  την σε έναν «εσωτερικό κόσμο» ο οποίος παράγεται  από «εξωτερικά  
ερεθίσματα και καταλαμβάνεται με περιεχόμενα παραστάσεων που επιτρέπουν χειρισμούς κατά βούληση».      
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ηθικοπρακτικές διαδικασίες μάθησης του φαίνονται αναγκαστικά ως εντατικοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης  
της εξουσίας».19 

Τι κάνει λοιπόν ο Foucault στο Επιτήρηση και Τιμωρία; Ακολουθεί λεει ο Habermas τα εξής τρία βήματα: 
πρώτα αναλύει τα κανονιστικά γλωσσικά παιχνίδια του ορθολογικού φυσικού δικαίου με βάση λανθάνουσες 
λειτουργίες του λόγου της κυριαρχίας στην κλασική εποχή προς επιβολή απολυταρχικής κρατικής εξουσίας.

Έπειτα, δεύτερον, περιγράφει τις προεκτάσεις του κλασικού γλωσσικού παιχνιδιού στις μεταρρυθμίσεις του 
Διαφωτισμού: καντιανή θεωρία ηθικής και δικαίου, και ωφελιμοκρατία. Δεν εξετάζεται ωστόσο το γεγονός ότι 
οι  δύο αυτές θεωρίες  υπηρετούσαν την «επαναστατική επιβολή μιας συνταγματικά κατοχυρωμένης κρατικής  
εξουσίας,  δηλαδή μιας πολιτικής  τάξης πραγμάτων, που ιδεολογικά μετατίθεται  από την κυριαρχικότητα των  
ηγεμόνων στη λαϊκή κυριαρχία». 

Ο  Foucault,  έχοντας εξοβελίσει  τα εσωτερικά στοιχεία εξέλιξης του δικαίου, μπορεί να κάνει το τρίτο 
βήμα: Ενώ η κυριαρχική εξουσία του κλασικού σχηματισμού συγκροτείται πάνω στις έννοιες του δικαίου και 
του νόμου, το κανονιστικό γλωσσικό παιχνίδι υποτίθεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην νεωτερική πειθαρχική 
εξουσία.  Στην  τελευταία  αρμόζουν  οι  εμπειρικές  μη  νομικές  έννοιες  της  διεύθυνσης  και  οργάνωσης  των 
συμπεριφορών  και  των  κινήτρων  ενός  πληθυσμού  που  ολοένα  και  περισσότερο  ελέγχεται  επιστημονικά: 
πρόκειται για την «κοινωνία της κανονικοποίησης».20 Από τη στιγμή που ο Foucault «ακολουθεί το νήμα της  
βιοπολιτικής επιβολής της πειθαρχικής εξουσίας, εγκαταλείπει το νήμα της νομικής οργάνωσης της άσκησης της  
κυριαρχίας  και  της  νομιμοποίησης  της  τάξης  της.  Αυτό  δημιουργεί  την  αβάσιμη  εντύπωση  ότι  το  αστικό  
συνταγματικό κράτος αποτελεί ένα λείψανο από την εποχή του απολυταρχισμού, που έχει χάσει κάθε λειτουργία». 

«Απερίφραστη  ισοπέδωση  κουλτούρας  και  πολιτικής  σε  άμεσα  υποστρώματα  της  άσκησης  εξουσίας» 
διαμαρτύρεται  ο  Habermas.  Στο  έργο  του  Foucault,  «η  ιστορία  της  νεότερης  ποινικής  δικαιοσύνης  
απομονώνεται από την εξέλιξη του κράτους δικαίου». Ακόμη περισσότερο, υφίσταται  ένας περιορισμός στο 
σύστημα εκτέλεσης των ποινών – ο Foucault «δεν αφιερώνει την παραμικρή προσοχή ούτε στο ποινικό δίκαιο  
ούτε στην ποινική δικονομία. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν υποχρεωμένος να ερμηνεύσει ακριβέστερα με βάση  
τις  έννοιες  της  θεωρίας  της  εξουσίας  τις  αναμφισβήτητες  βελτιώσεις  προς  την  κατεύθυνση  της  
φιλελευθεροποίησης και της μεγαλύτερης νομικής ασφάλειας,  την επέκταση των εγγυήσεων που προσφέρει το  
κράτος δικαίου και σε αυτόν τον τομέα». Οι καταστάσεις βίας στα σχολεία, στα στρατόπεδα, στις κλινικές, στις 
φυλακές,  δεν μένουν άθικτες  από μια διεύρυνση του κράτους  δικαίου – «ο ίδιος  ο  Foucault στρατεύθηκε  
πολιτικά προς αυτή τη κατεύθυνση». 21   

Ο  Habermas καταλήγει  συμπερασματικά  για  την  αντιπαράθεση  του  Foucault στις  “επιστήμες  του 
ανθρώπου”:  «Η  θεωρία  του  θέλει  να  αρθεί  υπεράνω  αυτών  των  ψευδοεπιστημών  επιτυγχάνοντας  αυστηρή  
αντικειμενικότητα και πιάνεται όλο και πιο απελπιστικά στις παγίδες μιας ενεστωτικής ιστοριογραφίας, που είναι  
αναγκασμένη να σχετικοποιείται διαψεύδοντας τον εαυτό της και επιπλέον δεν μπορεί να δώσει την παραμικρή  
πληροφορία σχετικά με τα κανονιστικά θεμέλια της ρητορικής της». Έτσι λοιπόν «ενεστωτισμός, σχετικισμός και  
κρυπτοκανονιστικός χαρακτήρας» είναι οι συνέπειες «της προσπάθειας να διατηρηθεί μέσα στη βασική έννοια  
της εξουσίας το υπερβασιακό στοιχείο των λειτουργιών παραγωγής και ωστόσο να εκδιωχθεί από αυτήν κάθε  
υποκειμενικότητα».22 

Με αφορμή τις αναφορές στον Lacan που κάνει ο Habermas στο Ο Φιλοσοφικός Λόγος της Νεωτερικότητας, 
ο  Slavoj  Zizek,  προχωρά  στην  εξής  θέση:  η  μεγάλη  αντιπαράθεση  που  καταλαμβάνει  το  προσκήνιο  του 
σημερινού  διανοητικού  τοπίου,  η  αντιπαράθεση  Habermas  –  Foucault,  συγκαλύπτει  μια  άλλη  «πολύ 
μεγαλύτερης θεωρητικής εμβέλειας: την αντιπαράθεση μεταξύ Althusser και Lacan». Μοιάζει ισχυρίζεται ο Zizek 
με περίπτωση «θεωρητικής αμνησίας», ως εάν να υπήρχε στην αλτουσεριανή θεωρία ένας τραυματικός πυρήνας 
που όφειλε να ξεχαστεί, «να απωθηθεί». Γιατί λοιπόν έλαβε χώρα αυτή η μεταφορική υποκατάσταση στις δύο 
αντιθέσεις; Εδώ λεει ο Zizek διακυβεύονται τέσσερις διαφορετικές ηθικές θέσεις και ταυτόχρονα έννοιες του 
υποκειμένου.

19 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 356. Μια «περισταλτική αναγωγή», με τα λόγια του Habermas.
20 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 357.
21 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 358.
22 J. Habermas: Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας, σελ. 363.
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Στον Habermas συναντάμε την ηθική της αδιάρρηκτης επικοινωνίας, το Ιδεώδες της καθολικής, διαφανούς 
διυποκειμενικής  κοινότητας:  η  έννοια  του  υποκειμένου  που  της  αντιστοιχεί  είναι  το  υποκείμενο  του 
υπερβατολογικού  αναστοχασμού της  παλαιάς  φιλοσοφίας  της  γλώσσας.  Με  τον  Foucault έχουμε  στροφή 
«ενάντια  στην  ηθική  του  καθολικού  η  οποία  καταλήγει  σε  ένα  είδος  αισθητικοποίησης  της  ηθικής:  κάθε  
υποκείμενο οφείλει, δίχως την υποστήριξη καθολικών κανόνων, να κτίσει τον δικό του τρόπο αυτο-κυριαρχίας ‘  
οφείλει να εναρμονίσει τον ανταγωνισμό των δυνάμεων εντός του εαυτού του – να επινοήσει, ούτως ειπείν, τον  
εαυτό του, να τον παραγάγει ως υποκείμενο, να βρει τη δική του, ιδιαίτερη τέχνη του ζην. Έτσι εξηγείται γιατί τον  
Foucault τον συνάρπαζαν τόσο οι περιθωριακές μορφές ζωής [...]». Ο Zizek θεωρεί πως αυτή η έννοια του 
υποκειμένου (Foucault) εντάσσεται στην «ανθρωπιστική-ελιτιστική παράδοση: η πιστότερη πραγμάτωσή του θα  
ήταν το αναγεννησιακό ιδεώδες της “ολοκληρωμένης προσωπικότητας” που δαμάζει τα πάθη της και παράγει  
από την ίδια της τη ζωή ένα έργο τέχνης». Η έννοια του υποκειμένου όπως την εννοεί ο Foucault λοιπόν είναι 
«μάλλον κλασική»: το υποκείμενο ως δύναμη αυτο-διαμεσολάβησης και εναρμόνισης ανταγωνιστικών τάσεων, 
ως ένας τρόπος ελέγχου της χρήσης των απολαύσεων μέσω της αποκατάστασης της εικόνας του εαυτού. Εδώ ο 
Habermas και ο Foucault αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος λεει ο Zizek – την αληθινή ρήξη την 
εκπροσωπεί  ο  Althusser,  με  την  επιμονή  του  στο  γεγονός  ότι  μια  ορισμένη  σχισμή,  μια  ρωγμή,  μια 
παραγνώριση, χαρακτηρίζει την ανθρώπινη κατάσταση ως τέτοια ‘ με τη θέση ότι «η ιδέα του πιθανού τέλους  
της ιδεολογίας είναι η κατεξοχήν ιδεολογική ιδέα».23

Για την Αντιπαράθεση Foucault - Habermas
Οι  H.L.  Dreyfus και  P.  Rabinow σε  ένα  αφιέρωμα  στον  Michel Foucault του  περιοδικού  Critique24 

προχωρούν  σε  μια  επισκόπηση  της  διαμάχης  και  παρατηρούν  πως  γενικά  ο  Foucault και  ο  Habermas 
αντιλαμβάνονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο το ίδιο το ζήτημα του τι είναι μια “μοντέρνα” κοινωνία - ή τι 
θα μπορούσε να είναι. Αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον “κριτικό Λόγο” καθώς επίσης και τις έννοιες της 
“νεωτερικότητας” και της κατάστασης “ωριμότητας”.

Ο Foucault  και ο Habermas συμφωνούν με τον Kant αναγνωρίζοντας στην αρχή του κριτικού Λόγου την 
εγκατάλειψη του σχεδίου να καθιερωθεί μια θεωρία η οποία θα ήταν η αντανάκλαση αιώνιων αληθειών σε ό,τι 
αφορά την ανθρώπινη φύση. Συμφωνούν ακόμη με τον  Kant στην εκτίμηση πως το πρόβλημα της ηθικής 
πράξης, εφόσον η εξ αποκαλύψεως θρησκεία και η μεταφυσική απώλεσαν την αυθεντία τους, θα πρέπει να 
τεθεί εκ νέου. Τόσο ο Foucault όσο και ο Habermas θεωρούν πως η ενηλικίωση για τον άνθρωπο συνίσταται 
στο  να  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  να  χρησιμοποιεί  την  ικανότητα  του  κριτικού  Λόγου,  και  ότι  η  κριτική 
ορθολογικότητα ασκείται μέσα από τον αδιάλλακτο έλεγχο των προϋποτιθέμενων.25

Εντούτοις,  για  τον  Habermas,  η  νεωτερικότητα  του  Kant στηρίζεται  στην αναγνώριση των  ορίων  του 
Λόγου, στο γεγονός δηλαδή ότι απέρριψε τη δογματική αξίωση του Λόγου να παρέχει αλήθειες σχετικά με το τι 
είναι υπερβατική πραγματικότητα. Η έννοια της “ωριμότητας” στον  Kant είναι συνδεδεμένη με τον θρίαμβο 
της λογικής πάνω στις δεισιδαιμονίες, στη συνήθεια και στο δεσποτισμό.26

Σύμφωνα με τον Habermas πρέπει να είμαστε σε θέση να φθάσουμε σε μια συναίνεση σε ό,τι αφορά την 
εγκυρότητα μιας απόφανσης, στη βάση των λόγων που προβάλλονται για τη δικαιολόγηση του προτασιακού 
περιεχομένου,  της  φιλαλήθειας  ή  της  ειλικρίνειας  των προθεσιακών εκφράσεων,  και  της  ορθότητας  ή του 
προσφυούς  χαρακτήρα  του  γλωσσικού  ενεργήματος.  Η  ανάλυση  αυτών  των  οικουμενικών  κοινωνικών 
συνθηκών οι οποίες είναι απαραίτητες για μια μη παραποιημένη χρήση της γλώσσας, παρέχει τα κανονιστικά 

23 Οι θέσεις του Althusser σύμφωνα με τον Zizek ενσαρκώνουν μια ριζοσπαστική ηθική στάση την οποία αποκαλεί «ηρωισμό 
της  αλλοτρίωσης  ή  της  υποκειμενικής  καθαίρεσης»  ακριβώς  επειδή  ο  Althusser αρνείται  ως  ιδεολογικό  το  ίδιο  τον  όρο 
“αλλοτρίωση”. Το ζήτημα, δεν είναι μόνο ότι οφείλουμε να αποκαλύψουμε το δομικό μηχανισμό που παράγει το υποκείμενο ως 
«ιδεολογική παραγνώριση», αλλά ότι οφείλουμε ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ως αναπόφευκτη αυτή τη παραγνώριση – δηλαδή να  
αποδεχτούμε μια κάποια πλάνη ως όρο της ιστορικής δραστηριότητάς μας, όρο για να αναλάβουμε έναν ρόλο ως δρώντες μέσα στην  
ιστορική διαδικασία. (Slavoj Zizek: Το Υψηλό Αντικείμενο της Ιδεολογίας, εκδ. Scripta, σελ. 25-35).

24 H.L.  Dreyfus –  P.  Rabinow: “Habermas και  Foucault – Τι είναι η ηλικία της ωριμότητας;”,  Η διαμάχη – Κείμενα για τη  
νεωτερικότητα, (επιμέλεια Γ. Βέλτσος) εκδ. Πλέθρον 2000.

25 Immanuel Kant: Απάντηση στο ερώτημα: τι είναι Διαφωτισμός.
26 Βλπ. και το: Immanuel Kant: Για την Αιώνια Ειρήνη, εκδ. Αλεξάνδρεια 1992. Αναλυτικά: Ernst Cassirer: Kant – Η ζωή και το  

έργο του, εκδ. Ίνδικτος 2001. (σύντομο ενδιαφέρον κείμενο: Γιάννης Ιμβριώτης: Η Φιλοσοφία του Kant – Μαρξιστική θεώρηση, εκδ. 
Διογένης 1974).
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κριτήρια  που  επιτρέπουν  την  αξιολόγηση  των  μορφών  της  κοινωνικής  οργάνωσης.  Η  κατάσταση  της 
ανωριμότητας λοιπόν όπως την εννοεί ο Habermas, είναι ακριβώς η ανικανότητα να λάβουμε υπόψη μας και να 
προωθήσουμε  την  διασάφηση  των  “προκείμενων”  που  υποβαστάζουν  την  επικοινωνιακή  πρακτική.  Στην 
κατάσταση της ανωριμότητας παρασυρόμαστε από την  φρόνηση (phronesis),  την  τέχνη και την  ρητορική – 
δηλαδή από τρόπους επικοινωνίας που ο πολιτισμός μας έχει ξεπεράσει. Η ωριμότητα είναι διευκρίνιση των 
εκάστοτε μορφών που παίρνουν σε μια εποχή οι κοινωνικές δομές, είναι αξιολόγηση της ικανότητάς τους να 
προάγουν την ανθρώπινη κοινότητα.

Το  πρόβλημα  επομένως  της  νεωτερικότητας  για  τον  Habermas,  συνίσταται  στη  διαφύλαξη  της 
πρωτοκαθεδρίας του Λόγου. Ο Foucault και αυτός θεωρεί πως στην αρχή της νεωτερικότητάς μας βρίσκεται 
το καντιανό κριτικό εγχείρημα που στοχεύει να οριοθετήσει το Λόγο και να καθορίσει τη νόμιμη χρήση του. 
Αυτό ωστόσο που θεωρεί σημαντικό ο  Foucault στο κείμενο του  Kant για τον Διαφωτισμό, είναι πως για 
πρώτη  φορά  ένας  φιλόσοφος  συνειδητοποιεί  ως  φιλόσοφος  ότι  ο  στοχασμός  του  είναι  απόρροια  -και 
προσπάθεια απάντησης στην δική του ιστορική κατάσταση.27

Επανεξετάζοντας τη σχέση ιστορικής στιγμής, κριτικού Λόγου και κοινωνίας ο Foucault μας προκαλεί να 
σκεφτούμε  τι  σημαίνει  να  διάγουμε  φιλοσοφικό  βίο28:  η  κριτική  οντολογία  του  εαυτού  μας  θα  πρέπει  να 
συλληφθεί ως ένα «ήθος», μια στάση όπου η κριτική αυτού που είμαστε είναι συγχρόνως «ιστορική ανάλυση 
των ορίων που μας έχουν επιβληθεί και πειραματισμός με τη δυνατότητα να τα υπερβούμε». 

Η “κριτική” αυτή “οντολογία” έχει δύο συνιστώσες: την “επιμέλεια του εαυτού” και την “ανταπόκριση 
στην επικαιρότητα”.29 Κατά το παράδειγμα του δανδή, παρατηρούν οι Dreyfus και Rabinow, ο Foucault ανάγει 
το εγχείρημά του σε ένα ήθος [ethos] που αρνείται την κηδεμονία των στερεοτύπων της θρησκείας, του δικαίου 
και της επιστήμης, εξαρνούμενος επιπλέον και την ίδια τη φιλοδοξία πραγμάτωσης της βαθύτερης αλήθειας του 
εαυτού.30 Σύμφωνα με τον Sartre δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία με την εφεύρεση του εαυτού. Όμως 
ο Foucault δεν αποζητά να σκανδαλίσει ή να παραδειγματίσει. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δείξει πως 
υπάρχουν  τρόποι  ανθρώπινης  ύπαρξης  στους  οποίους  αξίζει  να  εναντιωθούμε  και  άλλοι  που  αξίζει  να 
ενισχύσουμε.31

27 Ο Foucault, όπως υποστηρίζει σε κάποιο σημείο η Α. Δεληγιώργη, ενώ γνωρίζει ότι η κριτική του παρόντος σημαίνει μεταξύ 
άλλων  και  τον  εντοπισμό  των  στοιχείων  που  το  διαφοροποιούν  από  το  παρελθόν,  αντιμετωπίζει  το  παρόν  της  σύγχρονης 
πραγματικότητας και σύγχρονης ορθολογικότητας ως να ήταν εκείνα του τέλους του 18ου αιώνα. Όμως χρειάζεται να κάνουμε σαφείς 
αναγνωρίσεις των όρων κάτω από τους οποίους ο Διαφωτισμός του τέλους του 20 ου αιώνα δεν είναι εκείνος του 18ου αιώνα. «Χωρίς 
αυτές τις αναγνωρίσεις, υποθηκεύουμε την ελευθερία μας απολυτοποιώντας την τεχνολογική πλευρά των συστημάτων πρακτικής του  
σύγχρονου κόσμου. Γιατί από που θα αντλήσουμε τη βεβαιότητα ότι η ελευθερία μας αποτελεί όντως μιαν αξία για εμάς αν όχι από όσα  
έως τώρα σκεφτήκαμε, είπαμε και διαπράξαμε, διεκδικώντας την;» (Α. Δεληγιώργη:  Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία, εκδ. 
Αλεξάνδρεια 1996, σελ. 311).

28 Το σχέδιο της ιστορικής οντολογίας που καταστρώνει ο Foucault στο δοκίμιο Τι είναι Διαφωτισμός, αφορά τη σχέση μας με το 
παρόν,  αφορά το ζήτημα του ιστορικού τρόπου ύπαρξής μας,  καθώς επίσης  και  το ζήτημα της συγκρότησής  μας ως αυτόνομα  
υποκείμενα:  εδώ  ο  Foucault προτείνει  μια  ιστορικο-κριτική  οντολογία  στο  πλαίσιο  της  οποίας  το  γνωστικό,  ηθικό,  πολιτικό 
υποκείμενο θα διαγνώσει τα πραγματικά όριά του και τις δυνατότητες υπέρβασης που διαθέτει. Αυτό δημιουργεί εκ των πραγμάτων 
ένα ρήγμα αποκοπής από τη μαρξιστική θεωρία και ορισμένους ηθικούς και πολιτικούς (μοντερνιστικούς) προβληματισμούς που  
είχαν άξονες τις έννοιες της υπέρβασης και της τομής. Όπως το γράφει η Α. Δεληγιώργη, «π ροστατευμένος μέσα σε αυτό το ρήγμα,  
αντισταθμίζει το πνεύμα της υπέρβασης με ένα πνεύμα σύνεσης και με μιαν αισθητική στάση που την υπαγορεύει ένα κράμα ηρωικής και  
ειρωνικής διάθεσης». (Αλεξάνδρα Δεληγιώργη: Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία, σελ. 301-302. Γενικά, κεφ.V, “Το πέρασμα 
από την επιστήμη της Ιστορίας στην ιστορικο-κριτική οντολογία ως στρατηγική της ελευθερίας”, σελ. 251-312). 

29 Ο Foucault θεωρεί όπως είδαμε μέσα στη νεωτερικότητα ως παράδειγμα “επιμέλειας εαυτού” τον Baudelaire: την υπεράσπιση 
από αυτόν του «ασκητισμού του δανδή» και την μετατροπή της ύπαρξής του σε έργο τέχνης. 

30 Ο Baudelaire διακρίνει, τον τύπο του δανδή ο οποίος στο όνομα του ποιητικού, του ωραίου και του αιώνιου που κρύβει μέσα  
του το τυχαίο και εφήμερο παρόν, γίνεται ο ίδιος ένας ασκητής που (ασκούμενος στην ελευθερία του) φέρνει το ωραίο στο φως για να 
μεταμορφώσει την εποχή του. Αυτή η μεταμόρφωση δεν προϋποθέτει τόσο την καταστροφή της πραγματικότητας όσο τη συνεχή  
διαπλοκή της αλήθειας που κρύβει, με την ελευθερία. Αυτή η διαπλοκή λοιπόν αναγκαιότητας και ελευθερίας, η ίδια διαπλοκή της  
οποίας  το πρόσωπο στην καπιταλιστική  κοινωνία  αποκάλυψε ο  Marx,  μετατοπίζεται  τώρα με τον  Baudelaire στην  τέχνη.  Όση 
ελευθερία υπονομεύει η πραγματικότητα, τη διασώζει η τέχνη, υπονομεύοντας με τη σειρά της την πραγματικότητα που ενεργεί με 
αυτό  τον  τρόπο.  (Η  επιχειρούμενη  εν  τούτοις  αυτή  αντιστροφή  από  την  πλευρά  της  τέχνης  μπορεί  να  είναι  μια  “φυγή”;  Α. 
Δεληγιώργη: Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία, σελ. 297). Η Δεληγιώργη παρατηρεί αλλού: η ζωή του «κατ’ εξοχήν ενοχικού» 
φιλοσόφου Foucault σημαδεύεται από «ηδονοθηρικό ασκητισμό»... (Ο μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία, σελ. 262).

31 H.L. Dreyfus – P. Rabinow: “Habermas και Foucault – Τι είναι η ηλικία της ωριμότητας;” στο Η διαμάχη – Κείμενα για τη  
νεωτερικότητα, σελ. 156.
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Εδώ ο  Habermas εκφράζει  έντονα  την αντίρρησή του:  πώς  μπορεί  νόμιμα  ο  Foucault να  διατυπώνει 
κανονιστικές κρίσεις τη στιγμή που προσδιορίζει την ηλικία ωρίμανσης ως απάρνηση της κηδεμονίας και της 
αυθεντίας  του  δικαίου,  της  θρησκείας  και  της  επιστήμης,  καθώς  και  των  οικουμενικών  διεκδικήσεων  της 
φιλοσοφίας; Το ότι ο Foucault προβάλλει μια πολιτική θεωρία χωρίς να προτείνει καμία δικαιολόγηση, αυτό 
συνιστά για τον Habermas καθαρό «ντεσιζιονισμό». Αρκετοί Γερμανοί φιλόσοφοι αντιτάσσουν στον Foucault 
την “αυθαιρεσία” του και το “αθεμελίωτο” του εγχειρήματός του: πρόκειται για την γνωστή μομφή σύμφωνα 
με την οποία ο Foucault προωθεί κανονιστικές θέσεις δίχως να τις δικαιολογεί θεωρητικά και που συνδέονται 
επιπλέον, με τοποθετήσεις οι οποίες δεν υποβαστάζονται από καμία επιχειρηματολογία.

Ωστόσο επισημαίνουν σωστά οι  Dreyfus και  Rabinow ο  Foucault, δεν αποβλέπει στην κατασκευή μιας 
γενικής θεωρίας ή στην αποδόμηση. Τα κείμενα τα χρησιμοποιεί ως ενδείξεις άλλων κοινωνικών πρακτικών. 
Στην πράξη «χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να αρθρώσει μια κατανόηση της κατάστασής μας, ικανή να μας ωθήσει  
στη δράση». Αυτό που μας προτείνει είναι μάλλον μια αναλυτική του σημερινού  status quo. Η ερμηνευτική 
αναλυτική δείχνει πως αυτός που την ασκεί είναι ο ίδιος παράγωγο του αντικειμένου της μελέτης του, και 
επομένως δεν θα μπορούσε ποτέ να στέκεται έξω από αυτό. «Ο γενεαλόγος αντιλαμβάνεται ότι οι πολιτισμικές  
πρακτικές είναι πιο θεμελιώδεις από οποιαδήποτε θεωρία [...]». Από τη στιγμή δε που οι κοινωνικές πρακτικές 
είναι πρακτικές που μοιραζόμαστε με τον άλλο και στο μέτρο που έχουν διαμορφώσει αυτό που είμαστε, τότε 
εκ των πραγμάτων έχουμε μια κοινή αφετηρία για να κατανοήσουμε,  για να δράσουμε. «Όμως μια τέτοια  
αφετηρία δεν θα μπορούσε πια να είναι οικουμενική, εγγυημένη, επαληθευμένη, ούτε θεμελιωμένη προϋπόθεση».32 

Αν ο  Foucault δεν  προτείνει  μια  κανονιστική  θεωρία,  υποστηρίζουν  οι  Dreyfus και  Rabinow,  «αυτό  δεν  
σημαίνει ότι το έργο του στερείται κανονιστικής σημασίας, όπως τουλάχιστον ο  Habermas το προβάλλει».33 Ο 
Foucault αρνήθηκε να νομιμοποιήσει την κοινωνική οργάνωση με προσφυγή σε μια φιλοσοφική θεμελίωση ‘ 
ακόμη περισσότερο αρνήθηκε να κατασκευάσει κανονιστικές αρχές.           

Ο Foucault, ως γενεαλόγος, «δεν είναι κυνικός» ‘ θα ήταν τέτοιος εάν απλώς διέβαλε κάθε μορφή εξουσίας 
και υπέσκαπτε κάθε αξίωση για αλήθεια. Όμως, θεωρούσε πολύ σημαντικό το να διαφοροποιείται από εκείνους 
οι οποίοι κηρύττουν την αλήθεια ενάντια στην εξουσία ως εάν αλήθεια και εξουσία να ήταν ξένες μεταξύ τους. 
Διαχώριζε επίσης τη θέση του από εκείνους οι οποίοι θεωρούσαν ότι η κοινωνία έχει έναν και μοναδικό σκοπό 
(telos) που είναι μάλιστα πρόδηλος πλέον λόγω της αυξημένης ορθολογικοποίησης του κόσμου μας.

Για  τον  Foucault το  καθήκον  του  διανοούμενου  είναι  να  εντοπίζει  τις  ειδικές  μορφές  των  αμοιβαίων 
σχέσεων υπό τις οποίες εμφανίστηκαν η αλήθεια και η εξουσία στην ιστορία μας. «Σκοπός του δεν υπήρξε ποτέ  
να καταγγείλει αυτή καθ’ εαυτή την εξουσία, ούτε να εγκωμιάσει την αλήθεια, αλλά να εφαρμόσει την αναλυτική  
του μέθοδο για να φωτίσει τους ιδιαίτερους κινδύνους που παράγει κάθε ειδικός τύπος συνάρθρωσης της γνώσης  
και της εξουσίας».34 Σύμφωνα με τη διάγνωση του Foucault, η “βιο-εξουσία” είναι η ιδιαίτερη μορφή εξουσίας-
γνώσης της εποχής μας: μπορεί να οριστεί ως «τρόπος συναρμογής των σύγχρονων πρακτικών μας που τείνει σε  
μια τάξη όπου οι άνθρωποι στη Δύση θα ανταποκρίνονται σε κριτήρια υγείας, ασφάλειας και παραγωγικότητας». 
Εξετάζοντας  το  «πώς ασκείται  η  βιο-εξουσία  μπορούμε  λοιπόν  να  εννοήσουμε  τι  τύπος  ανθρώπου  είμαστε  
σήμερα» 35 (χωρίς αυτό να σημαίνει πως η βιο-εξουσία επικαλύπτει όλη μας την ύπαρξη).

Σύμφωνα με τον  Foucault η “ωριμότητα” συνίσταται τελικά σε μια τοποθέτηση η οποία δεν είναι μόνο 
“ηρωική”  αλλά  και  “ειρωνική”  απέναντι  στη  σημερινή  κατάσταση:  πρόκειται  για  μια  «απάρνηση  της  
παραδοσιακής  σοβαρότητας  που  ωστόσο  δεν  θίγει  την  ικανότητα  να  βρισκόμαστε  σε  άμεση  επαφή  με  ό,τι  
προβληματίζει  το  παρόν.  Αποφεύγεται  εδώ και  η  απόδοση  ενός  ειδικού  status στην  αλήθεια  –  πράγμα  που  
θεμελιώνει τη σοβαρή στράτευση – και η ελαφρότητα [frivolite] που εκδηλώνεται όταν αποκηρύσσουμε κάθε  
σοβαρότητα για να χορέψουμε πάνω στον τάφο του Θεού, του Λόγου, του φαλλοκεντρισμού κλπ». Η «ειρωνική 
στάση» ενέχει την αναζήτηση στο παρόν των πρακτικών εκείνων που διανοίγουν τη δυνατότητα νέων τρόπων 
δράσης. Εάν ο Baudelaire θεωρούσε ως “μοντέρνα” στάση την απελευθέρωση των στιγμών του ποιητικού μέσα 
στο ιστορικό, ο Foucault εντούτοις δεν αντιλαμβάνεται το εγχείρημά του ως ποιητικό, δεν μας προτείνει μια 
μετατροπή αισθητικού τύπου της αντίληψής μας για τον κόσμο ‘ «ο Foucault εννοεί να αλλάξει τον κόσμο μας  
[...] δεν έκλαψε ποτέ για την απουσία του θεού, ούτε νοιάστηκε για την ανακάλυψη ενός άλλου. [...] ποτέ δεν  

32 Dreyfus – Rabinow: “Habermas και Foucault – Τι είναι η ηλικία της ωριμότητας;”, σελ. 158-160.
33 Dreyfus – Rabinow: “Habermas και Foucault – Τι είναι η ηλικία της ωριμότητας;”, σελ. 160.
34 Dreyfus – Rabinow: “Habermas και Foucault – Τι είναι η ηλικία της ωριμότητας;”, σελ. 161.
35 Dreyfus – Rabinow: “Habermas και Foucault – Τι είναι η ηλικία της ωριμότητας;”, σελ. 161-162.
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αντιμετώπισε ως κύριο μέλημά του την υπόδειξη νέων τρόπων δράσης. Ζήτησε μονάχα να διαγνώσει τον κίνδυνο  
των καιρών και θέλησε να παρουσιάσει, στα τελευταία έργα του, τα στοιχεία μιας νεωτερικής ηθικής».36

36 Dreyfus – Rabinow: “Habermas και Foucault – Τι είναι η ηλικία της ωριμότητας;”, σελ. 163.
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