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5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Η “αλήθεια” για τον Foucault συνίσταται επί της ουσίας στην συγκεκριμένη σχέση που έχει ο λόγος ή η 

γνώση με  τον  εαυτό  της,  και  αυτή  η  σχέση εμπεριέχει  μέσα της  την  δική  της  ιστορία.  Στον  Nietzsche η 
ορθολογικότητα μιας πρακτικής, μιας επιστήμης ή ενός λόγου δεν μετράται με την “αλήθεια” την οποία είναι  
σε θέση να παράγει: μάλλον η ίδια η “αλήθεια” κατέχει ένα μερίδιο στην ιστορία αυτού του λόγου, έχει μια  
εσωτερική επίδραση στο λόγο ή την πρακτική. 

Στην επιστημονική πρακτική δεν κατασκευάζεται μόνο το αντικείμενο, συγκροτείται ταυτοχρόνως και το 
υποκείμενο  αυτής  της  πρακτικής.  “Savoir” ονομάζει  ο  Foucault τη  διαδικασία  εκείνη  κατά την οποία  το 
υποκείμενο  μεταβάλλεται  το  ίδιο  από  την  εργασία  την  οποία  επιτελεί  προκειμένου  να  γνωρίσει  κάποιο 
αντικείμενο.  “Connaissance” είναι  το  προτσές  το  οποίο  επιτρέπει  τον  πολλαπλασιασμό  των  γνώσιμων 
αντικειμένων, την ανάπτυξη της καταληπτότητάς τους, την κατανόηση της ορθολογικότητάς τους. Δεν υπάρχει 
μία μόνη αλήθεια η οποία είναι “δεδομένη” – εν τούτοις αυτό δεν συνεπάγεται μια “ανορθολογική” ιστορία ή  
το “μη βάσιμο” μιας επιστήμης.1 

Οι σκέψεις, οι λόγοι θα πει σε άλλο σημείο ο Foucault, οργανώνονται βάσει συστημάτων, αλλά πρέπει να 
εννοήσουμε τα συστήματα αυτά «ως εσωτερικά αποτελέσματα εξουσίας. Η αλήθεια ενός λόγου δεν έγκειται στην  
συστηματικότητά  του,  αλλά  αντιθέτως,  στην  δυνατότητά  του  να  αποσυνδέεται,  να  ξαναχρησιμοποιείται,  να  
μεταφυτεύεται αλλού».2

5.1 ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ “ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ”
Σε  μια  διάλεξή  του  στις  14/01/19763 ο  Foucault διατυπώνει  το  παραδοσιακό  ερώτημα  της  πολιτικής 

φιλοσοφίας ως εξής: πώς η φιλοσοφία ως εκείνος ο λόγος που κατεξοχήν ασχολείται με την αλήθεια είναι  
ικανή να θέτει όρια στα δικαιώματα της εξουσίας; Ο  Foucault,  επιλέγει να ασχοληθεί με ένα διαφορετικό 
πρόβλημα: «ποιοι κανόνες δικαίου έχουν τεθεί σε ισχύ από τις σχέσεις εξουσίας στην  παραγωγή των λόγων 
αλήθειας;». Ή εναλλακτικά «ποιος τύπος εξουσίας είναι επιδεκτικός στο να παράγει λόγους αλήθειας που, σε μια  
κοινωνία σαν τη δική μας, είναι προικισμένοι με τόσο ισχυρά αποτελέσματα;». 

Οι σχέσεις εξουσίας που διαπερνούν το κοινωνικό σώμα, δεν μπορούν να εδραιωθούν και να τεθούν σε 
ισχύ χωρίς την «παραγωγή, συσσώρευση, κυκλοφορία και λειτουργία ενός λόγου».4 Είμαστε υποταγμένοι στην 
παραγωγή  της  αλήθειας  μέσω  της  εξουσίας  και  «δεν  μπορούμε  να  ασκήσουμε  εξουσία  παρά  μέσω  της  
παραγωγής αλήθειας».5

Στη  δική  μας  κοινωνία,  εκτιμά  ο  Foucault,  η  σχέση  ανάμεσα  σε  εξουσία,  δίκαιο  και  αλήθεια  είναι 
οργανωμένη με έναν πολύ ειδικό τρόπο: είμαστε εξαναγκασμένοι να παράγουμε την αλήθεια της εξουσίας που 
χρειάζεται η κοινωνία μας για να λειτουργήσει: πρέπει να λέμε την αλήθεια. Η εξουσία δεν σταματά ποτέ την 
ανάκριση,  εξέταση,  καταγραφή της αλήθειας:  θεσμοποιεί,  επαγγελματοποιεί,  ανταμείβει  την επιζήτηση της 
αλήθειας. Από μια άλλη όψη, είμαστε επίσης «υποταγμένοι στην αλήθεια»: αυτή φτιάχνει τους νόμους, παράγει 
τον αληθινό λόγο. 

1 Michel  Foucault:  Remarks on Marx,  editions Semiotext(e) 1991,  σελ. 62.  Αντιθέτως μάλλον, επιβεβαιώνεται μπορούμε να 
πούμε  η  παρουσία  μιας  πραγματικής  και  καταληπτής  ιστορίας,  μιας  σειράς  από  συλλογικές  ορθολογικές  εμπειρίες  (που 
ανταποκρίνονται σε επακριβείς και ταυτοποιήσιμους κανόνες) στην πορεία των οποίων το υποκείμενο (connaitre) κατασκευάζεται 
εξίσου όπως και το αντικείμενο της γνώσης. Για παράδειγμα,  την ίδια στιγμή που έπαιρνε σχήμα το αντικείμενο που ονόμασαν  
“τρέλα”, τότε ακριβώς λάμβανε την μορφή του το υποκείμενο που θα ήταν ικανό να την “καταλάβει”... (Remarks on Marx, editions 
Semiotext(e) 1991, σελ. 64).

2 Politique Hebdo,  τεύχος 212, 4-10.03.1976,  συζήτηση με τον P. Werner.  Ελληνική μετάφραση: “Η Κοινωνική Έκταση του 
Κανόνα”, στο Το Μάτι της Εξουσίας, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 113.

3 “Πειθαρχική εξουσία και υποτέλεια”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον.
4 “Πειθαρχική εξουσία και υποτέλεια”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ 101.
5 “Πειθαρχική εξουσία και υποτέλεια”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ. 102.
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«Κρινόμαστε, καταδικαζόμαστε, ταξινομούμαστε και καθοριζόμαστε στα εγχειρήματά μας, προοριζόμαστε για  
έναν ορισμένο τρόπο ζωής ή θανάτου σε συνάρτηση με τους  αληθείς λόγους που είναι οι φορείς των ειδικών  
αποτελεσμάτων εξουσίας».6

Ο Foucault με τον όρο «αλήθεια» προσδιορίζει την διαμόρφωση περιοχών στις οποίες «η εξάσκηση του  
αληθούς και του ψευδούς μπορεί να καθίσταται έγκυρη» ‘ η ίδια η αλήθεια είναι ένα αποτέλεσμα των κανόνων 
του λόγου. 

Οι “διαδικασίες αποκλεισμού”, οι αρχές της απαγόρευσης, της διαίρεσης και της απόρριψης, ορίζουν τι 
είναι θεμιτό αντικείμενο σκέψης και τι δεν είναι, και έτσι συμμετέχουν στην οροθέτηση και την κατασκευή των 
ίδιων των αντικειμένων σκέψης - ορίζουν πότε, πού, πώς και γιατί επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να μιλάμε και 
οροθετούν περιοχές λόγου πέρα από τα όρια του θεμιτού. Στο εσωτερικό αυτών των λόγων λειτουργούν αρχές 
“σπανιότητας” οι οποίες δημιουργούν την εσωτερική τους συνοχή ‘ αποτελέσματά τους είναι η διαμόρφωση 
“σχέσεων  αυθεντίας” αλλά  και  η  ανάπτυξη  απρόσωπων  καθεστώτων  πειθαρχίας,  τελετουργικών  και 
κοινοτήτων λόγου. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται, τόσο στο εσωτερικό των «σχηματισμών λόγου» όσο και 
μεταξύ τους, είναι σχέσεις εξουσίας.

Η έννοια  της  “ιδεολογίας” χρησιμοποιήθηκε για να εξηγηθούν τα σφάλματα,  και  οι  αυταπάτες, 
οτιδήποτε εμποδίζει το σχηματισμό αληθινών λόγων, για να δειχτεί η σχέση ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει 
μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων και στη θέση τους στις σχέσεις παραγωγής. Σε γενικές γραμμές η “οικονομία 
του μη αληθινού”. Το πρόβλημα, λέει ο Foucault, «είναι η πολιτική του αληθινού».7 

Ο  όρος  ιδεολογία  τοποθετείται  συνήθως  σε  δυνητική  αντίθεση  με  αυτό  που  λογίζεται  σαν  αλήθεια, 
αναφέρεται σχεδόν αναγκαία σε κάτι της τάξης ενός υποκειμένου και τέλος βρίσκεται σε δευτερεύουσα θέση 
σε  σχέση  με  κάτι  που  λειτουργεί  σαν  υποδομή  της,  σαν  οικονομικός  καθοριστικός  παράγοντας  κλπ.8 Το 
πρόβλημα για τον Foucault «δεν είναι να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτό που μέσα σε ένα  
λόγο εμπίπτει στην κατηγορία της επιστημονικότητας ή της αλήθειας και σε εκείνο που υπάγεται σε κάποια άλλη  
κατηγορία, αλλά να δούμε ιστορικά πώς παράγονται αποτελέσματα αλήθειας μέσα σε λόγους που από μόνοι τους  
δεν είναι ούτε αληθείς ούτε ψευδείς».9 

Η αλήθεια λοιπόν δεν βρίσκεται έξω από την εξουσία ούτε της λείπει η εξουσία. «…[η αλήθεια] δεν είναι  
αμοιβή των ελεύθερων πνευμάτων, παιδί της προστατευμένης μοναξιάς ή προνόμιο εκείνων που κατάφεραν να  
απελευθερωθούν. Η αλήθεια είναι ένα στοιχείο αυτού του κόσμου: παράγεται αποκλειστικά χάρη σε  πολλαπλές 
μορφές  καταναγκασμού.  Και  παράγει  κανονικά  αποτελέσματα  εξουσίας.  Κάθε  κοινωνία  έχει  το  καθεστώς  
αλήθειας της, τη «γενική πολιτική» της της αλήθειας: δηλαδή τους τύπους λόγου τους οποίους δέχεται και τους  
κάνει να λειτουργούν σαν αληθείς ‘ τους μηχανισμούς και τις βαθμίδες που επιτρέπουν σε κάποιον να ξεχωρίσει  
τις αληθείς από τις ψευδείς αποφάνσεις, τα μέσα με τα οποία καθοσιώνονται ‘ τις τεχνικές και τις μεθόδους που  
αποδίδουν αξία στην απόκτηση της αλήθειας ‘ τη θέση (status) εκείνων που είναι επιφορτισμένοι  να λένε τι  
πρέπει να θεωρείται αληθές».10 

Στις δικές μας κοινωνίες  η  «πολιτική οικονομία» της αλήθειας χαρακτηρίζεται από τα εξής γνωρίσματα: 
επικεντρώνεται  στη μορφή του επιστημονικού λόγου και στους θεσμούς που τον παράγουν ‘  υπόκειται  σε 
συνεχή οικονομική και πολιτική παρακίνηση ‘ είναι το αντικείμενο μιας τεράστιας διάδοσης και ανάλωσης 
(κυκλοφορία μέσω μηχανισμών εκπαίδευσης και πληροφόρησης) ‘ παράγεται και μεταβιβάζεται κάτω από τον 
κυρίαρχο (αν όχι αποκλειστικό) έλεγχο λίγων μεγάλων πολιτικών και οικονομικών μηχανισμών (πανεπιστήμιο, 
στρατός,  γραφή,  μέσα μαζικής  ενημέρωσης)  ‘  είναι  ,  τέλος,  το  θέμα  μια  μεγάλης πολιτικής  διαμάχης  και 
κοινωνικής αντιπαράθεσης (“ιδεολογικοί αγώνες”).11 

6 “Πειθαρχική εξουσία και υποτέλεια”, στο “η μικροφυσική της εξουσίας”, εκδ. ύψιλον, σελ. 102.
7 “Όχι στο βασιλιά σεξ ”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον.
8 Βλπ. και Κ. Δοξιάδης: “Κοινωνία, ιδεολογία, ηθική”, εκδ. Πλέθρον 2001, “Υποκειμενικότητα και εξουσία – Για την θεωρία της  

ιδεολογίας”, εκδ. Πλέθρον 1992. Επίσης: “Foucault,  ιδεολογία, επικοινωνία” στην  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών:  τόμος 71, 
1988, εκδ. Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. 

9 “Αλήθεια και εξουσία”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 20-21.
10 “Αλήθεια και εξουσία”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 34.
11 “Αλήθεια  και  εξουσία”,  στο  “Εξουσία,  γνώση  και  ηθική”,  εκδ.  ύψιλον,  σελ.  35.  Δεν  μπορούμε  πλέον  να  θεωρούμε  τον 

διανοούμενο φορέα καθολικών αξιών, αντιθέτως: είναι ένα πρόσωπο που κατέχει  μια ειδική θέση που είναι συνδεδεμένη με τον 
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Υφίσταται,  λοιπόν,  μια  μάχη  “για  την  αλήθεια”  ή  “γύρω  από  την  αλήθεια”.  Με  τον  όρο  “αλήθεια” 
επομένως δεν εννοείται το σύνολο των αληθειών που ανακαλύπτονται και γίνονται αποδεκτές, αλλά το σύνολο 
των  κανόνων  σύμφωνα  με  τους  οποίους  χωρίζεται  το  αληθές  από  το  ψευδές  και  αποδίδονται  ειδικά 
αποτελέσματα εξουσίας στο αληθές. Δεν πρόκειται για μια μάχη «υπέρ της αλήθειας», αλλά μια μάχη σχετικά 
με τη θέση (status) της αλήθειας και τον οικονομικό και πολιτικό ρόλο που παίζει. 

Η  «αλήθεια»  για  τον  Foucault πρέπει  να  νοηθεί  επομένως  σαν  ένα  σύστημα  διευθετημένων  τρόπων 
ενέργειας για την παραγωγή, ρύθμιση, διανομή, κυκλοφορία και λειτουργία των αποφάνσεων. Η «αλήθεια» 
συνδέεται με μια κυκλική σχέση με συστήματα εξουσίας που την παράγουν και την υποστηρίζουν, και με  
αποτελέσματα εξουσίας τα οποία παράγει και επεκτείνει. 

Ένα «καθεστώς» δηλαδή αλήθειας. «Αυτό το καθεστώς δεν είναι απλώς ιδεολογικό ή υπερδομικό ‘ ήταν μια  
συνθήκη για το σχηματισμό και την ανάπτυξη του καπιταλισμού».12 Το πρόβλημα εν τέλει «δεν είναι να αλλάξουν  
οι συνειδήσεις των ανθρώπων –ή ό,τι  έχουν μέσα στα κεφάλια τους- αλλά το πολιτικό,  οικονομικό, θεσμικό  
καθεστώς της παραγωγής της αλήθειας».13 Δεν είναι θέμα να απελευθερώσουμε την αλήθεια από κάθε σύστημα 
εξουσίας («αυτό θα ήταν χίμαιρα γιατί η αλήθεια είναι ήδη εξουσία»), αλλά «να αποσυνδέσουμε την εξουσία της  
αλήθειας από τις μορφές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ηγεμονίας μέσα στις οποίες λειτουργεί την  
παρούσα  στιγμή».  Το  «πολιτικό  ζήτημα,  υποστηρίζει  ο  Foucault,  δεν  είναι  η  πλάνη,  η  ψευδαίσθηση,  η  
αλλοτριωμένη συνείδηση ή η ιδεολογία ‘ είναι η ίδια η αλήθεια. Εξ ου και η σπουδαιότητα του Nietzsche».14

5.2 ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΝ NIETZSCHE
Με ποιον  τρόπο  οι  κοινωνικές  συνθήκες  καθορίζουν  το  σχηματισμό  μορφών  γνώσης;  Ο ακαδημαϊκός 

μαρξισμός,  λέει  ο  Foucault,  ζητά  να  εξακριβώσει  με  ποιον  τρόπο  οι  οικονομικές  συνθήκες  της  ύπαρξης 
αντανακλώνται και βρίσκουν την έκφρασή τους στην ανθρώπινη συνείδηση. Αυτή όμως η μορφή ανάλυσης 
ερείδεται στην υπόθεση ότι το υποκείμενο-άνθρωπος, δηλαδή το υποκείμενο της γνώσης, αλλά και οι ίδιες οι 
μορφές της γνώσης, είναι «κατά έναν τρόπο εκ των προτέρων και οριστικά δεδομένες, και ότι οι οικονομικές  
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες απλά εναποτίθενται ή εντυπώνονται ετεροχρονισμένα σε αυτό το a priori και  
οριστικά δεδομένο υποκείμενο».15

Πώς μπορούν οι κοινωνικές πρακτικές να παραγάγουν μορφές γνώσης οι οποίες επιτρέπουν την εμφάνιση 
νέων  αντικειμένων,  νέων  εννοιών  και  τεχνικών,  αλλά  επίσης  επιτρέπουν  την  ανάδυση  νέων  μορφών 
υποκειμενοποίησης, δηλαδή καθορίζουν τη συγκρότηση νέων μορφών υποκειμένου της γνώσης; Το ίδιο το 
υποκείμενο της γνώσης και η σχέση υποκειμένου-αντικειμένου (ή αλλιώς η ίδια η «αλήθεια»), έχουν σύμφωνα 
με τον Foucault, μια ιστορία.

Ένας  δεύτερος  άξονας  έρευνας  που  ακολουθεί  ο  Foucault,  είναι  αυτός  της  «ανάλυσης  των  λόγων». 
Συνηθίζουμε να πραγματευόμαστε τον λόγο ως ένα σύνολο γλωσσικών ενεργημάτων τα οποία συνδέονται 
μεταξύ τους βάσει ορισμένων μορφοσυντακτικών κανόνων. Ο Foucault θεωρεί τα ενεργήματα του λόγου όχι 
απλά  γλωσσικά  φαινόμενα,  αλλά  ως  “παίγνια”  (games),  «ως  στρατηγικά  παίγνια  δράσης  και  αντίδρασης,  
πρόκλησης και απάντησης, κυριαρχίας και διαφυγής, εν ολίγοις ως πολεμικά μέσα αντιπαράθεσης». Ο λόγος είναι 
εν τέλει «ένα πολεμικό και στρατηγικό παίγνιο».16

Ο τρίτος άξονας ανάλυσης, αφορά τη θεωρία του υποκειμένου. Η ψυχαναλυτική πρακτική και θεωρία έχει  
συμβάλλει στην επαναξιολόγηση της πρωτοκαθεδρίας του υποκειμένου, στη διασάλευση της απόλυτης θέσης 
του ως θεμελίου, ως κεντρικού πυρήνα της γνώσης και τόπου εκροής της αλήθειας και της ελευθερίας.     

 Μέχρι τώρα η ιστορία εν γένει,  συνδεόταν άμεσα με το υποκείμενο της γνώσης, το οποίο αναγνώριζε  
αφενός  ως  “καταγωγικό  θεμέλιο”  της  γνώσης,  αφετέρου  ως  σημείο  εμφάνισης  της  αλήθειας.  Θα  ήταν 
ενδιαφέρον, προτείνει ο Foucault, να δείξουμε πως το υποκείμενο της γνώσης συγκροτείται μέσω του λόγου: 

τρόπο  λειτουργίας  ενός  μηχανισμού  αλήθειας. Είναι  απαραίτητο  λεει  ο  Foucault να  σκεφτούμε  τα  πολιτικά  προβλήματα  των  
διανοούμενων, όχι με όρους επιστήμης και ιδεολογίας αλλά με όρους αλήθειας και εξουσίας.  Το ζητούμενο δεν είναι η κριτική των 
“ιδεολογικών περιεχομένων” της επιστήμης, αλλά είναι ουσιαστικά η «συγκρότηση μιας νέας πολιτικής της αλήθειας».

12 “Αλήθεια και εξουσία”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 36.
13 “Αλήθεια και εξουσία”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 36.
14 “Αλήθεια και εξουσία”, στο “Εξουσία, γνώση και ηθική”, εκδ. ύψιλον, σελ. 37.
15 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, εκδ. Πλέθρον 2003, σελ.96-97.
16 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 99.
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να ερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται όχι ένα οριστικά δεδομένο υποκείμενο από το οποίο θα  
εκπορευόταν υποτίθεται η αλήθεια,  αλλά ένα υποκείμενο το οποίο «συγκροτείται εντός της ιστορίας και το  
οποίο δομείται και αποδομείται ακατάπαυστα από την ιστορία. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να  
κινηθούμε: η ριζοσπαστική κριτική του ανθρώπινου υποκειμένου από την ιστορία».17 

Ο  Foucault υποθέτει  την  ύπαρξη  δύο  ειδών  ιστορίας  της  αλήθειας:  η  πρώτη  είναι  με  μια  έννοια 
«εσωτερική»: «πρόκειται για την ιστορία μιας αλήθειας η οποία ρυθμίζεται από τις ίδιες τις κανονιστικές αρχές  
που τη διέπουν. Αυτός ο τύπος ιστορίας προσιδιάζει περισσότερο στην ιστορία των επιστημών».18 Ωστόσο, στις 
δικές  μας  δυτικές  κοινωνίες  υπάρχουν  και  άλλες  εστίες  ανάδυσης  ορισμένων  κανόνων,  από τους  οποίους 
προκύπτουν συγκεκριμένες μορφές υποκειμενικότητας, αντικειμένου και γνώσης, και έτσι νομιμοποιούμαστε 
να μιλήσουμε για μια «εξωτερική» ιστορία της αλήθειας.

Οι δικαστικές πρακτικές βάσει των οποίων δικάζεται το δίκαιο και το άδικο, οι μέθοδοι που ανέπτυξε η 
Δύση για να κρίνει τα σφάλματά μας, τα μέσα που χρησιμοποίησε για να επιβάλλει την επανόρθωση ή τη 
τιμωρία – όλες αυτές οι κανονιστικές πρακτικές αποτελούν μία από τις μορφές με τις οποίες η κοινωνία μας 
όρισε συγκεκριμένους τύπους υποκειμενικότητας, γνώσης, σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και αλήθειας. Το ζήτημα 
λοιπόν είναι για τον Foucault, ακριβώς ότι η ποινική δικονομία συνιστά τόπο ανάδυσης μορφών αλήθειας, ότι 
ορισμένες μορφές αλήθειας μπορούν να προσδιοριστούν βάσει της ποινικής πρακτικής.

Η  «έρευνα»  αποτελεί  έναν  χαρακτηριστικό  τύπο  αλήθειας  των  δυτικών  κοινωνιών.  Πού μπορούμε  να 
εντοπίσουμε την προέλευσή της; Σε μια ορισμένη πολιτική και διοικητική πρακτική θεωρεί ο  Foucault, και 
στις δικαστικές πρακτικές. Τον Μεσαίωνα αναπτύσσονται πολύπλοκες τεχνικές έρευνας που στόχο έχουν την 
εξακρίβωση  του  ποιος  έκανε  τι,  υπό  ποιες  συνθήκες  και  σε  ποιο  χρόνο.  Εν  συνεχεία,  αυτές  οι  τεχνικές 
χρησιμοποιήθηκαν  τόσο  στην  επιστημονική  τάξη  όσο  και  στην  τάξη  του  φιλοσοφικού  στοχασμού.  19 Με 
παρόμοιο τρόπο,  τον 19ο αιώνα μια  σειρά δικαστικά και  ποινικά  προβλήματα θα είναι  η  αφορμή για την 
επινόηση μορφών ανάλυσης οι οποίες εμπίπτουν πλέον στο πεδίο της εξέτασης, όχι της έρευνας. «Από αυτές τις  
μορφές ανάλυσης προέκυψαν επιστημονικοί τομείς όπως η κοινωνιολογία,  η ψυχολογία, η ψυχοπαθολογία,  η  
εγκληματολογία και η ψυχανάλυση».20     

Ο Nietzsche, στα 1873, περίοδο κυριαρχίας του καντιανισμού και του νεο-καντιανισμού, θα αποφανθεί με 
πολεμική  πρόθεση  πως  η  γνώση  είναι  κάτι  το  οποίο  «επινοήθηκε»  από  νοήμονα  ζώα,  πάνω  σε  έναν 
προσδιορισμένο τόπο του Σύμπαντος και σε μια ορισμένη χρονική στιγμή. Τον όρο «επινόηση» (Erfindung) θα 
πρέπει να τον εκλάβουμε ως το αντίθετο  της «καταγωγής» (Ursprung).  Η «καταγωγή» παραπέμπει  σε μια 
μείζονα συνέχεια, ενώ η «επινόηση» χαρακτηρίζεται από τη ρήξη. 

Η θρησκεία, για παράδειγμα δεν έχει κάποια «καταγωγή» σε ένα ορισμένο μεταφυσικό αίσθημα κοινό σε 
όλους τους ανθρώπους. Σε μια δεδομένη στιγμή συνέβη κάτι το οποίο επέτρεψε την εμφάνισή της, δεν υπήρχε 
πρωτύτερα  ‘  κατασκευάστηκε.21 Στη  Γενεαλογία  της  ηθικής,  ο  Nietzsche κάνει  λόγο  για  ένα  σκοτεινό 
εργαστήρι  όπου  κατασκευάζονται  ιδανικά.22 Τα  ιδανικά  δεν  έχουν  ούτε  αυτά  καταγωγή  ‘  επινοήθηκαν, 
προέκυψαν  από  μια  σειρά  μικρο-μηχανισμών.  Η  επινόηση  γενικά  στον  Nietzsche,  συναρτάται  με  μια 
ελάσσονα, ποταπή και ανομολόγητη, χαμερπή αφετηριακή αρχή. Ο ιστορικός θα διαπιστώσει πως σε τελική 
ανάλυση, όλα τα “μεγάλα” πράγματα κτίστηκαν πάνω σε αναρίθμητα μικρά, ποταπά πράγματα.

Η γνώση λοιπόν έχει και αυτή επινοηθεί ‘ δεν είναι  a priori εγγεγραμμένη στην ανθρώπινη φύση και δεν 
συνιστά καθόλου ένα ακόμα, το αρχαιότερο υποτίθεται, ένστικτο του ανθρώπου. Είναι απλώς το αποτέλεσμα 

17 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 100-101.
18 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 102.
19 Αναλυτική έρευνα για το ζήτημα αυτό (judicial form of the “  inquiry”,  “inquisitorial model”  and formation of empirical 

sciences)  πραγματοποιείται από τον Foucault τη χρονιά 1971–1972. «We belong to an inquisitorial civilization that, for centuries  
now,  practices  […]  the extraction,  displacement,  and accumulation  of  knowledge.  The  inquisition:  a  form of  power-knowledge  
essential to our society. The truth of experience is a daughter of inquisition – of the political, administrative, judicial power to ask  
questions, extract answers, collect testimonies, verify assertions, establish facts  […] A day came, quite early, when empiricism forgot  
and covered over its beginning», Να δείξουμε πως το υποκείμενο της γνώσης συγκροτείται μέσω του λόγου. βλπ. “Penal Theories and 
Institutions”, (Théories et Institutions Pénales), Lectures at The College de France 1971-1972. 

20 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 104.
21 Nietzsche: Η Χαρούμενη Επιστήμη.
22 Nietzsche: Η γενεαλογία της ηθικής, 1η Πραγματεία, § 14.  
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του παιχνιδιού, της αντιπαράθεσης, της πάλης και του συμβιβασμού στον οποίο καταλήγουν τα ένστικτα ‘ αυτό 
που της δίνει υπόσταση είναι αυτή η διένεξη, δεν είναι «ενστικτώδης» ούτε «φυσική».23 

Εν τούτοις, μια δεύτερη ερμηνεία της ιδέας ότι η γνώση αποτελεί επινόηση, είναι δυνατή: η γνώση, όχι 
μόνο δεν απορρέει  από την ανθρώπινη φύση,  αλλά επιπλέον δεν σχετίζεται  με καμία  σχέση συγγένειας  ή 
ομοιότητας με τα πράγματα και τον κόσμο που δίδεται προς γνώσιν. Με καντιανούς όρους (και ενάντια στην 
πεποίθηση του Kant), «οι συνθήκες της εμπειρίας, και οι συνθήκες του αντικειμένου της εμπειρίας είναι απόλυτα  
ετερογενής».24 Ο κόσμος εναντίον του οποίου αγωνίζεται η γνώση χαρακτηρίζεται από το χάος ‘ όχι με την 
έννοια της έλλειψης αναγκαιότητας αλλά με την έννοια μιας έλλειψης τάξης, αλληλουχίας, φόρμας, ομορφιάς,  
σοφίας,  αρμονίας,  νόμου.  Τίποτα  δεν  δικαιοδοτεί  τη  γνώση  να  γνωρίσει  τον  κόσμο  ‘  ούτε  η  φύση  είναι 
προορισμένη να αποτελέσει αντικείμενο γνώσης. Μεταξύ γνώσης και ‘πραγμάτων προς γνώσιν’ υπάρχει μια 
σχέση βίας, κυριαρχίας, εξουσίας και ισχύος, μια σχέση παραβίασης.

Πρόκειται, εκτιμά ο Foucault, για μια μεγάλης σημασίας ρήξη με τη δυτική φιλοσοφία. Έχουμε τη ρήξη 
της γνώσης με τα πράγματα και την ταυτοποίησή τους. Ποιος έδωσε πράγματι στη γνώση το δικαίωμα να 
υφίσταται ως “η αληθινή γνώση τους”, και να αντιτάσσεται στην πλάνη, την ψευδαίσθηση, την αυθαιρεσία; 
Ποιος  άλλος  θα  μπορούσε  να  εγγυηθεί  κάτι  τέτοιο  εκτός  από  τον  Θεό;  Αυτός  συνιστούσε  πάντα  την 
καταστατική  αρχή  που  διασφαλίζει  την  εναρμόνιση  γνώσης  και  πραγμάτων.  Εάν  λοιπόν  η  σχέση  μεταξύ 
γνώσης και πραγμάτων που γνωρίζουμε είναι αυθαίρετη, εάν πρόκειται για σχέση βίας και εξουσίας, τότε η 
ύπαρξη του Θεού στον πυρήνα του συστήματος της γνώσης κρίνεται ως μη αναγκαία.

Στο  σημείο  αυτό  λαβαίνει  χώρα  η  ρήξη  της  γνωσιοθεωρίας  με  τη  θεολογία.  Επιπλέον,  σημειώνει  ο 
Foucault, εάν όντως οι σχέσεις γνώσης και των ενστίκτων ή ενορμητικών δυνάμεων που συστήνουν το ζώο 
άνθρωπος, είναι σχέσεις κυριαρχίας και καθυπόταξης, δηλαδή εξουσίας, «τότε δεν αφανίζεται μονάχα ο Θεός,  
αλλά και η ίδια η ενότητα και η κυριαρχία του υποκειμένου».25 Στην φιλοσοφική παράδοση, η ενότητα του 
ανθρώπινου υποκειμένου διασφαλιζόταν από μια συνέχεια επιθυμίας – γνώσης, ενστίκτου – μάθησης, σώματος 
– αλήθειας. Εάν ωστόσο υπάρχουν δύο στρατόπεδα, από τη μια οι ενστικτικοί μηχανισμοί, τα παιχνίδια της 
επιθυμίας, του σώματος και της βούλησης, και από την άλλη γνώση, τότε η ακεραιότητα του υποκειμένου είναι 
άχρηστη.

Τι σημαίνει εν τούτοις πως η γνώση ενώ δεν είναι ένστικτο, είναι αποτέλεσμά τους; Σε αντίθεση με τον 
Spinoza ο  οποίος  αντέτασσε  στην  επιθυμία  για  γέλιο,  θρήνο  και  βδελυγμό,  το  κατανοείν,  ο  Nietzsche 
ισχυρίζεται το ακριβώς αντίθετο: εάν τελικά κατανοούμε είναι επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί η σύγκρουση 
αυτών των ενστίκτων. Εδώ ο Foucault παρατηρεί πως εν λόγω οι τρεις ενορμήσεις έχουν ένα κοινό σημείο: 
στόχος τους δεν είναι να προσεγγίσουν και να ταυτιστούν με το αντικείμενο, αλλά να το απωθήσουν, να το 
απαξιώσουν,  να  το  καταστρέψουν.  Κοινή  τους  επομένως  θέληση  είναι  να  κρατήσουν  σε  απόσταση  το 
αντικείμενο και εν τέλει να το αφανίσουν. Αυτό λοιπόν που κινεί τη γνώση δεν είναι η επιθυμία να αποδώσει  
στο πράγμα το καθεαυτό είναι του αλλά να απομακρυνθεί και να το συντρίψει – η γνώση χαρακτηρίζεται από  
αυτή τη “θεμελιώδη κακία”.  Πίσω από τη γνώση, σύμφωνα με τον  Nietzsche, δεν βρίσκεται η συμπάθεια, 
ελλοχεύει  το  μίσος,  η  περιφρόνηση  και  ο  φόβος,  όπως  όταν  αντιμετωπίζουμε  πράγματα  που  φαντάζουν 
απειλητικά ή υψηλά.

Η γνώση λοιπόν,  συμπεραίνει  ο  Foucault,  «δεν συνεπάγεται ούτε  ένα είδος αντιστοίχησης με το προς 
γνώσιν  αντικείμενο,  ούτε  μια  σχέση  εξομοίωσης, «αλλά  μάλλον  μια  σχέση  απόστασης  και  κυριαρχίας».26 

Πρόκειται για ένα «άκρως επισφαλές σύστημα εξουσίας. [...] το κείμενο του Nietzsche θέτει υπό εξέταση όλα τα  
μείζονα  θέματα  που  διατρέχουν  τη  δυτική  φιλοσοφία»:  ο  λογοκεντρισμός,  η  ομοιότητα,  η  αντιστοίχηση,  η 
ενότητα - ενάντια σε όλα αυτά ο Nietzsche θέτει στην ίδια τη ρίζα της σκέψης, το μίσος, την πάλη, τις σχέσεις 
εξουσίας.27 Για να συλλάβουμε το τι πραγματικά είναι η γνώση θα πρέπει να κατανοήσουμε τις σχέσεις πάλης,  
σύγκρουσης: η γνώση είναι το αποτέλεσμα των σχέσεων εξουσίας. Εισαγόμαστε με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει  
ο  Foucault, στο πεδίο μιας «πολιτικής ιστορίας της γνώσης». Το έργο του Nietzsche προσφέρει στοιχεία που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιστορική ανάλυση της «πολιτικής της αλήθειας».

23 “The Will to Knowledge”, Lectures at College de France 1970-1971.
24 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 113.
25 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 116.
26 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 120.
27 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 121.
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Σε  αντίθεση  με  τον  Kant,  ο  Nietzsche βεβαιώνει  πως  δεν  υπάρχει  ούτε  καθεαυτό  είναι,  ούτε  γνώση 
καθεαυτή.28 Η γνώση δηλαδή αφενός στερείται φύσης και ουσίας, αφετέρου δεν υπάρχουν καθολικές συνθήκες 
της γνώσης: η γνώση είναι πάντοτε το ιστορικά προσδιοριζόμενο αποτέλεσμα συνθηκών οι οποίες δεν ανήκουν  
στην  τάξη  της  γνώσης.  Η  γνώση  δεν  συνιστά  δεξιότητα  ούτε  καθολική  δομή  ‘  ανήκει  στη  τάξη  του 
αποτελέσματος, του συμβάντος, του αιτιατού.

Όταν  ο  Nietzsche λέει  πως  η  γνώση  είναι  πάντοτε  μια  “προοπτική”,  ουσιαστικά  εννοεί,  παρατηρεί  ο 
Foucault, πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει παρά μόνο υπό τη μορφή ενός αριθμού «ενεργημάτων, δια των  
οποίων  το  ανθρώπινο  ον  ιδιοποιείται  και  καθυποτάσσει  τα  πράγματα,  αντιδρά  σε  έναν  ορισμένο  αριθμό  
καταστάσεων, επιβάλλοντας σχέσεις ισχύος. Πράγμα που σημαίνει ότι η γνώση συνιστά πάντοτε μια ορισμένη  
στρατηγική  σχέση,  υπό  το  καθεστώς  της  οποίας  τελεί  ο  άνθρωπος».29 Η  γνώση  είναι  από  τη  φύσης  της 
μεροληπτική, έμμεση, προοπτική: ο προοπτικός χαρακτήρας της όμως δεν απορρέει από την ανθρώπινη φύση 
αλλά από τον πάντα πολεμικό και στρατηγικό χαρακτήρα της. Η λειτουργία της γνώσης είναι «εκείνη της 
σχηματοποίησης, της άμβλυνσης διαφορών, της εξομοίωσης πραγμάτων, δίχως να θεμελιώνεται ποτέ σε κάποια  
αρχέγονη αλήθεια. Ως εκ τούτου η γνώση ισοδυναμεί πάντα με παραγνώριση. Από την άλλη πλευρά, η γνώση  
επιζητά,  με ύπουλο και  επιθετικό τρόπο, να χειραγωγήσει  άτομα, πράγματα και  καταστάσεις.  [...]  εμπεριέχει  
πάντοτε ένα στοιχείο σύγκρουσης, [...]».30 

Ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ο μαρξισμός, γράφει ο Foucault, «επιβλήθηκε στον ακαδημαϊκό χώρο, είναι  
σύμφυτος  με  την  ιδέα  ότι  οι  συσχετισμοί  δυνάμεων,  οι  οικονομικές  συνθήκες  και  οι  κοινωνικές  σχέσεις  
προϋπάρχουν του ατόμου,  ενώ ταυτόχρονα επιβάλλονται  σε ένα  υποκείμενο της  γνώσης το οποίο  παραμένει  
αναλλοίωτο, [...]. Στις παραδοσιακές μαρξιστικές αναλύσεις, η ιδεολογία συνιστά ένα είδος αρνητικού στοιχείου,  
το  οποίο  υποθέτει  πως  οι  συνθήκες  ύπαρξης,  οι  κοινωνικές  σχέσεις  ή  οι  πολιτικές  μορφές  –  οι  οποίες  
επιβάλλονται εκ των έξω στο υποκείμενο της γνώσης – διαταράσσουν, συσκοτίζουν και αποκρύπτουν τη σχέση  
του υποκειμένου με την αλήθεια, με άλλα λόγια την ίδια τη γνωστική σχέση. Η ιδεολογία είναι απλώς το σημάδι,  
το στίγμα που οι πολιτικο-οικονομικές συνθήκες της ύπαρξης αφήνουν σε ένα ορισμένο υποκείμενο της γνώσης,  
το  οποίο  όφειλε,  υποτίθεται  να  είναι  ανοικτό  στην  αλήθεια».  Ο  Foucault θεωρεί  αντιθέτως  πως  «στην 
πραγματικότητα, οι πολιτικο-οικονομικές συνθήκες της ύπαρξης όχι μόνο δεν συσκοτίζουν ή παρεμποδίζουν το  
υποκείμενο της γνώσης, αλλά επικαθορίζουν τον ίδιο το σχηματισμό του, άρα και τη σχέση του με την αλήθεια. Οι  
πολιτικές  συνθήκες,  συστήνουν  το  έδαφος  επί  του  οποίου  αναφύονται  ορισμένοι  τύποι  υποκειμένου,  
συγκεκριμένες  τάξεις  της  αλήθειας  καθώς  και  ορισμένοι  τομείς  της  γνώσης,  [...]».31 Η  ίδια  η  τάξη  του 
επιστημονικού λόγου «εμπεριέχει ορισμένα υποδείγματα αλήθειας, των οποίων ο σχηματισμός ανάγεται σε μια  
σειρά από πολιτικές δομές  που όχι  μονάχα δεν επιβάλλονται  εκ των έξω στο υποκείμενο της  γνώσης,  αλλά  
επιπλέον συνιστούν παράγοντες, οι οποίοι συγκροτούν το ίδιο το υποκείμενο της γνώσης».32

28 Nietzsche: Η γενεαλογία της ηθικής, 3η Πραγματεία, §12, Θέληση για δύναμη, Βιβλίο ΙΙ, §175.
29 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 125.
30 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 126.
31 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 127-128.
32 “Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου”, στο Τρία κείμενα για τον Nietzsche, σελ. 129.
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