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Πρόλογος 
 

 

Εάν δεχτούμε ότι η επικοινωνία με τη σκέψη ενός φιλοσόφου προϋποθέτει 

την κατανόηση των προβλημάτων που τον παρακίνησαν αρχικά στην αναζήτηση 

κάποιων λύσεων, τότε η περίπτωση του Richard Rorty θα πρέπει να θεωρηθεί 

τουλάχιστον ιδιάζουσα. Όχι διότι ο ίδιος δεν παρακινείται από προβλήματα, αλλά 

εξαιτίας, κυρίως, του αντικειμένου που έχει ο δικός του προβληματισμός˙ επειδή 

θέτει υπό ερώτηση τα ίδια τα φιλοσοφικά προβλήματα, για να υπονομεύσει τη 

φιλοσοφία, όπως έχει συσταθεί στην ιστορία της. Αναζητάει τις απαρχές τους, 

μελετάει τη γλώσσα στην οποία είναι διατυπωμένα και η οποία τα παράγει, όπως 

ισχυρίζεται, και ξεκινάει μια συζήτηση για τη σχέση που έχει η φιλοσοφία με άλλα 

είδη λόγου, με σκοπό να στιγματίσει τις ηγεμονικές της τάσεις, να κλονίσει τη 

βεβαιότητα με την οποία θέλει να εμφανίζεται και τελικά να οδηγηθεί στην 

αποκήρυξή της. 

 Εάν, όμως, κάτι διακρίνει τη φιλοσοφία από τα υπόλοιπα είδη λόγου, αυτό 

είναι ότι η ίδια μπορεί να κάνει αντικείμενο θεώρησης τον εαυτό της. Δεν υπάρχουν 

δεδομένα προβλήματα ή δεδομένες μέθοδοι προσέγγισής τους, αλλά, απεναντίας, 

καθετί το αυτονόητο, το δεδομένο τίθεται υπό ερώτηση, και υπό ερώτηση τίθεται και 

το ίδιο το ερώτημα. Ο φιλοσοφικός στοχασμός αξιώνει, αν μη τι άλλο, να είναι 

«αναστοχαστικός», να αναδιπλώνεται στον εαυτό του και να εξετάζει τον τρόπο 

εξέτασης του κόσμου, γι’ αυτό και την ίδια ακριβώς στιγμή που κάποιος ίσως θέλει 

να τον υπονομεύσει ως στοχασμό, μπορεί να του δίνει και την αυθεντική φιλοσοφική 

διάσταση. Μπορεί να υποβάλλει σε έλεγχο τη φιλοσοφία ή να την αποκηρύσσει, και 

ταυτοχρόνως να θέτει νέα ερωτήματα και να γονιμοποιεί τη σκέψη, επιβεβαιώνοντας 

την ιδιότητά του ως φιλοσόφου. 

  

Ο Richard Rorty αποτελεί μια τέτοια περίπτωση, υπονομευτή και 

ταυτοχρόνως ασκητή του φιλοσοφικού στοχασμού, ή τουλάχιστον έτσι θα 

προσπαθήσουμε να τον δούμε στην παρούσα εργασία. Στόχος της κριτικής του 

γίνεται πρωτίστως η φιλοσοφία, ως θεωρία της γνώσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

τελευταία ανασυστήνεται ως μια  ισομορφική σχέση νου και κόσμου, εξαιτίας της 
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οποίας η νεότερη υποκειμενική γνωσιοθεωρία αναπαράγει την παραδοσιακή 

οντολογία. Αποκρυσταλλωμένη σε μια σειρά από εικόνες και μεταφορές πλατωνικής 

προέλευσης, η ιδέα του ισομορφισμού εξακολουθεί, όπως ισχυρίζεται ο Rorty, να 

δεσμεύει το φιλοσοφικό σκέπτεσθαι, και πρέπει να χρεωθεί τις ανεπάρκειες και τα 

αδιέξοδα στα οποία αυτό έχει περιέλθει. 

Θεωρώντας δεδομένη την ταύτιση της φιλοσοφίας με το εγχείρημα της 

ορθολογικής θεμελίωσης της γνώσης, ο Rorty αναδεικνύει τις μεταφυσικές 

παραδοχές του εγχειρήματος αυτού σε μια προσπάθεια να το υπονομεύσει.  Όπως, 

όμως, θα επιχειρήσουμε να δείξουμε, και παρά τις διαβεβαιώσεις του ίδιου, ο λόγος 

του είναι λόγος φιλοσοφικός. Η κριτική του στις δύο κυρίαρχες στην ιστορία της 

φιλοσοφίας εκδοχές της ισομορφικής αντίληψης, στη θεώρηση της αλήθειας ως 

αντιστοιχίας προς την πραγματικότητα και της γνώσης ως αναπαραστατικής 

ακρίβειας, τον οδηγεί στην ιδέα της φιλοσοφίας ως μίας μορφής πράξης, και τον 

τοποθετεί στην παράδοση του αμερικανικού πραγματισμού, ο οποίος  ανανεώνεται 

από τον ίδιο, εφόσον μετασχηματίζεται γλωσσικά. 

Ο νεοπραγματισμός του Rorty διαμορφώνεται υπό την  επίδραση της 

«γλωσσικής στροφής», κατά την πρώτη φάση της οποίας η γλώσσα, ως 

υποκατάσταστο της συνείδησης ή του νου διαμεσολαβεί τη σχέση μας με τον κόσμο. 

Η δεύτερη φάση της γλωσσικής στροφής, και αυτή που κυρίως επηρεάζει το Rorty, 

σηματοδοτεί την εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας να κατανοηθεί μια τέτοια 

διαμεσολάβηση, χάρη στην αναγνώριση του γεγονότος ότι τόσο ο εαυτός μας όσο και 

ο κόσμος προκύπτουν από ακολουθίες προτάσεων, τις οποίες συνέχουν οι επιθυμίες 

και οι πεποιθήσεις μας. Ο Rorty χρησιμοποιεί τα «λεξιλόγια» για να αποδώσει τις 

ακολουθίες αυτές, μια έννοια που όπως θα δούμε ριζοσπαστικοποιεί την κριτική του, 

και συγκροτεί τη βάση του αιτήματός του για μια «μεταφιλοσοφική κουλτούρα», 

όπου το ιδεώδες του ορθού λόγου έχει καταρρεύσει και στη θέση του έχει ανέλθει η 

ποίηση.  

   

Ειδικότερα, η εργασία μας αποτελείται από τρία κεφάλαια και 

επικεντρώνεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στις κριτικές θέσεις του φιλοσόφου. 

Έτσι στα δύο πρώτα κεφάλαια εξετάζουμε την αντιμετώπιση που επιφυλάσσει ο 

Rorty στα παραδοσιακά προβλήματα της αλήθειας και των σχέσεων νου-σώματος, 

και παρακολουθούμε την προσπάθειά του να κλονίσει τον αυτονόητο χαρακτήρα τους 

κάνοντας φανερές τις διαισθήσεις που τα υποθάλπουν. Επειδή ο Rorty συνδέει 
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αναπόσπαστα το εγχείρημα της κριτικής της φιλοσοφίας με εκείνο της ιστορικής της 

ανασυγκρότησης, οι ιστορικές αναφορές και οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες σε 

κάποιες περιπτώσεις. Ωστόσο, πρόθεσή μας δεν είναι να κρίνουμε τη φιλοσοφική 

ιστοριογραφία του Rorty, αλλά να δούμε κυρίως που τον οδηγεί˙  να κατανοήσουμε 

τα κίνητρα της κριτικής του και να εξετάσουμε εάν και κατά πόσο αυτή συνδέεται με 

το «διαπλαστικό» μέρος του έργου του, όπως το παρουσιάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο 

της εργασίας μας. Εκεί εκθέτουμε συνοπτικά τις θετικές προτάσεις  του Rorty. 

Επισημαίνουμε κάποιες επιπλέον διαστάσεις της κριτικής του, που οι προτάσεις αυτές 

φωτίζουν, και καταλήγουμε σε μία συνολική αποτίμησή τους. Ο στόχος μας δεν είναι 

να υπερασπιστούμε ή να καταδικάσουμε το Rorty, διότι θεωρούμε ότι η αξία ενός 

φιλοσόφου δεν καθορίζεται από τις ερμηνείες μας ή τις  οπτικές που μπορεί να 

έχουμε. Ίσως μάλιστα αυτή να επιβεβαιώνεται και μόνο από το γεγονός ότι 

απασχολεί τη σκέψη μας. Επιθυμούμε, ωστόσο, να συζητήσουμε τις συνέπειες ή τις 

ενδεχόμενες προεκτάσεις των θέσεών του, και οπωσδήποτε να κρίνουμε την 

εσωτερική συνέπειά τους, μια προσπάθεια η οποία θα μας θέσει ενώπιον ορισμένων 

από τα μείζονα φιλοσοφικά προβλήματα και θα οδηγήσει αρκετές φορές τη σκέψη 

μας στα όριά της. 

Για τη συγγραφή των δύο πρώτων κεφαλαίων επικεντρωθήκαμε κυρίως στο 

Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton University Press, 1979), το 

σημαντικότερο, ίσως, έργο του Richard Rorty, στο οποίο ασκείται κριτική στο 

σύνολο της επιστημολογικής θεωρίας της νεότερης φιλοσοφίας. Στο τελευταίο μέρος 

του έργου αυτού, αρχίζει να διαφαίνεται η «ποιητική» διάσταση της φιλοσοφίας του 

Rorty, μια εναλλακτική, θετική πρότασή του, η οποία αναπτύσσεται διεξοδικότερα 

στο Contingency, Irony and Solidarity (Cambridge, University Press,1989). Έτσι το 

τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, στηρίζεται κυρίως στο έργο αυτό. Ωστόσο, αναφορές 

γίνονται  και σε άλλα έργα του Richard Rorty, όπου κρίνεται αναγκαίο για να 

αποσαφηνίσουμε κάποιες θέσεις του και προκειμένου να κατανοήσουμε πώς 

οδηγήθηκε σε αυτές. Για την απόδοση κάποιων τεχνικών, κυρίως, φιλοσοφικών όρων 

συμβουλευτήκαμε τις διαθέσιμες ελληνικές μεταφράσεις των Π.Μπουρλάκη και 

Γ.Φουρτούνη, Η Φιλοσοφία και ο Καθρέφτης της Φύσης (επιμ. Φ.Παιονίδη, εκδ. 

Κριτική, Αθήνα 2001) και Κ.Κουρεμένου, Τυχαιότητα, Ειρωνεία, Αλληλεγγύη (επιμ. 

Κ.Λιβιεράτου, επιστ/κή θεώρηση Ν.Μπινιάρη, εκδ.Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2002). 
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της συμβουλευτικής 

επιτροπής για τη συνεργασία, και ιδιαιτέρως την κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, η 

οποία ανέλαβε την εποπτεία της εργασίας αυτής και με βοήθησε να τη βγάλω εις 

πέρας. Αισθάνομαι τυχερή που μυήθηκα στη φιλοσοφία μέσα από τις 

πανεπιστημιακές παραδόσεις της στα Ιωάννινα, και θέλω να της εκφράσω και από 

αυτήν εδώ τη θέση την ευγνωμοσύνη μου για το χρόνο που μου έχει αφιερώσει,  για 

την ενθάρρυνση αλλά και την υπομονή της.   
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Κεφάλαιο Α’ 

Γνώση και Αλήθεια 
 

 

 

 

 

 

Η ιστορία της φιλοσοφίας και ο συμβολισμός του καθρέφτη . 

 

Εάν, σύμφωνα με το Rorty, εξετάσουμε την ιστορία της φιλοσοφίας, 

διαπιστώνουμε  ότι από τις απαρχές της,  από την εποχή, δηλαδή, του Πλάτωνα, η 

φιλοσοφία έχει ταυτιστεί με το εγχείρημα της αναζήτησης μιας «αλήθειας», η οποία 

νοείται πάντοτε κατά έναν ορισμένο τρόπο, και έρχεται αντιμέτωπη με την 

«τυχαιότητα» από τη μια μεριά (της ύπαρξής μας, του εαυτού μας, του κόσμου μας 

και της σχέσης μας με αυτόν, της ανθρώπινης υπόστασής μας κλπ), και με την 

πρόκληση του σκεπτικιστή, που αμφισβητεί οτιδήποτε θεωρούμε δεδομένο, από την 

άλλη. Πρόκειται για την ιδέα της αλήθειας ως της ορθής γνωστικής μας σχέσης με 

τον κόσμο, η οποία θεωρείται «αντικειμενική» και πρέπει να ανακαλυφθεί, όχι επειδή 

κάτι τέτοιο θα ωφελούσε έναν άνθρωπο ή μια κοινότητα ανθρώπων, αλλά χάριν της 

ιδίας και μόνο»˙ επειδή αυτό επιβάλλει η φύση του ανθρώπου, που, ως σκεπτόμενο 

ον, μπορεί να έχει μια προνομιακή σχέση με τα πράγματα, να βρίσκεται σε επαφή με 

την ουσία τους και, κρατώντας ο ίδιος απόσταση από την κοινότητα στην οποία 

ανήκει, να την κάνει αντικείμενο μελέτης του˙ να μελετά την κοινότητα αυτή 

ανεπηρέαστος από τις γνώμες των πολλών, στο φως μιας πραγματικότητας που τον 
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υπερβαίνει1. Ακολουθώντας το Heidegger, ο Rorty επιχειρεί να ανασυγκροτήσει 

ολόκληρη την ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας υπό το πρίσμα ενός φόβου μήπως 

χάσουμε την προνομιακή μας σχέση με τα πράγματα, και βρεθούμε στο έλεος του 

σκεπτικιστή2. Στην περίπτωση του Παρμενίδη, ο φόβος αυτός εκδηλώνεται ως φόβος 

για την ποιητική ή μεταφορική χρήση της γλώσσας, και οδηγεί στη διάκριση δόξας-

αλήθειας, και στη δυσπιστία για τον ίδιο τον κατηγορικό λόγο (predicative discourse). 

«Εάν ο Heidegger υποστηρίζει ορθώς ότι αυτός ο φόβος για την απώλεια της 

“οντικής συμφωνίας του είναι με το νοείν” (the essential togetherness of Being and 

Apprehension) είναι η κληρονομιά του Πλάτωνα από τον Παρμενίδη, τότε μπορούμε 

να δούμε την ιστορία της επιστημολογίας και της σημασιολογίας σαν την προσπάθεια 

να “θεμελιωθεί” ο κατηγορικός λόγος στη βάση μιας μη-συμβασιακής σχέσης προς 

την πραγματικότητα», γράφει ο Rorty στο Consequences of Pragmatism , και 

συνεχίζει : «Μια τέτοια θεμελίωση θα χωρίσει τον αποφαντικό λόγο σε δυο μέρη, σε 

ένα που θα αντιστοιχεί στην Οδό της Αληθείας, επειδή θα θεμελιώνεται 

επιστημολογικά ή σημασιολογικά μέσω αδιαμεσολάβητων σχέσεων, και σε ένα άλλο, 

που θα αντιστοιχεί στην Οδό της Δόξας, επειδή θα στερείται μιας τέτοιας 

θεμελίωσης. Επιστήμη (ελλ. στο πρωτότυπο), η επιστήμη θα είναι το παράδειγμα για 

το πρώτο είδος, και ποίησις (ελλ. στο πρωτότυπο), η ποίηση , ό,τι δηλαδή προκύπτει 

ως αποτέλεσμα μιας πράξης, θα είναι το παράδειγμα για το δεύτερο»3.  

Η πλατωνική «γνωσιοθεωρία της όρασης» , η προσπάθεια του Πλάτωνα να 

αναπτύξει μια θεωρία της γνώσης  με πρότυπο την όραση, προκειμένου να 

εξασφαλίσει τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας ( η βεβαιότητά μας γι’ αυτήν να είναι του 

ιδίου βαθμού με τη βεβαιότητα που έχουμε όταν βλέπουμε κάτι ότι το βλέπουμε), 

είναι δυνατό να ερμηνευθεί σε αυτό το πλαίσιο, στο βαθμό που η αναλογία με τον 

δεσμευτικό χαρακτήρα της οπτικής αντίληψης, μπορεί να αποκλείσει τη σύγχυση 

μεταξύ δόξας και αλήθειας, φαινομένου και πραγματικότητας, επιστήμης και 

ποίησης, αγαθού και κακού ή νοητού και αισθητού, και έτσι να εγγυηθεί την «επαφή 

μας με τον κόσμο». Στόχος πλέον του Rorty είναι να μας δείξει ότι τέτοιου είδους 

διακρίσεις και οπτικές μεταφορές συγκροτούν τον πυρήνα του ρεαλισμού, και 

κυριαρχούν ως τις μέρες μας, «στοιχειώνοντας» το δυτικό «φιλοσοφικό» τρόπο 

σκέψης με ό,τι ο ίδιος θα ονομάσει «συμβολισμό του Καθρέφτη».  

                                                 
1 Βλ. Richard Rorty, Objectivity Relativism and Truth, Philosophical Papers I, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1991, σελ. 21-34. 
2 Βλ. Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ. 128-136.  
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Ενώ, λοιπόν, θα αναγνωρίσει ότι με τον Descartes έχουμε τον πρώτο 

σημαντικό σταθμό στην ιστορία της φιλοσοφίας μετά τον Πλάτωνα, θα προσπαθήσει 

να περιορίσει τη σημασία του στον εμπλουτισμό του «φιλοσοφικού λεξιλογίου», και 

στην προσθήκη κάποιων επιπλέον προβλημάτων προς διερεύνηση, ως αποτέλεσμα 

του εμπλουτισμού αυτού.  Στον Descartes οφείλουμε «…την έννοια του νου ως 

χωριστής οντότητας, εντός της οποίας  λαμβάνουν χώρα «διεργασίες»,  γράφει στο 

Philosophy and the Mirror of Nature4, ενώ από τη στιγμή που ο Γάλλος φιλόσοφος  

«…χρησιμοποίησε τον όρο “σκέψη” για να συμπεριλάβει το αμφιβάλλειν, το 

αποφαίνεσθαι, το αρνείσθαι, το βούλεσθαι, το φαντάζεσθαι και το αισθάνεσθαι… 

κατέστη δυνατό και για τον Locke να χρησιμοποιήσει τον όρο “ιδέα” κατά τρόπο που 

δεν έχει κανένα ελληνικό αντίστοιχο, σαν να σήμαινε “οτιδήποτε είναι το αντικείμενο 

της νόησης, όταν σκέφτεται ένας άνθρωπος” ή “κάθε άμεσο αντικείμενο του 

πνεύματος κατά τη σκέψη”»5. Με το μεθοδολογικό σκεπτικισμό του  Descartes, την 

αμφιβολία και την επινόηση του «νου» ως ενός εσώτερου στίβου στον οποίον 

λαμβάνουν χώρα οι «πνευματικές διεργασίες», η πλατωνική αντίληψη της γνώσης ως 

αναπαράστασης  μετασχηματίζεται στην ιδέα της γνώσης ως  εσωτερικής 

αναπαράστασης μιας εξωτερικής  πραγματικότητας. Και αυτή η ιδέα παίρνει νέα 

μορφή και καθιερώνεται με τον εμπειρισμό του Locke, και με το πρόγραμμα του  

καθορισμού των όρων και των ορίων της ανθρώπινης γνώσης, μέσω της διερεύνησης 

των λειτουργιών του νου. Το λεξιλόγιο της φιλοσοφίας διευρύνεται με την εισαγωγή 

νέων λέξεων όπως «νους», «σκέψη» ή «ιδέα», αλλά δημιουργούνται και νέα 

προβλήματα, όπως «το πρόβλημα της συνείδησης» ή «του χωρισμού νου και 

σώματος», που η φιλοσοφία αναλαμβάνει πλέον να λύσει ως «γνωσιοθεωρία». 

Η διερεύνηση της φύσης και της προέλευσης της  γνώσης θα ταυτιστεί με την 

αναζήτηση των προνομιακών εσωτερικών αναπαραστάσεων, ως τη στιγμή που η 

«γνωσιοθεωρία»  θα προσεγγίσει  την επιστήμη : το είδος της δραστηριότητας όπου 

θα πρέπει κάποιος να επιχειρηματολογήσει για να επιτύχει συναίνεση,  δηλαδή να 

δεχτεί  τις γενικές αρχές που διέπουν το λόγο μιας περιοχής, και να συναγάγει από 

αυτές πιο ειδικές και περισσότερο ενδιαφέρουσες προτάσεις6. Από τη στιγμή που η 

φιλοσοφία θα θεωρήσει την επιστήμη ως ένα «φυσικό είδος», το οποίο διακρίνεται 

                                                                                                                                            
3 ό.π. σελ. 130. 
4 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press,  
Princeton, 1979, σελ. 3-4 (σελ. 16 της ελλ. μτφ. Φιλοσοφία και ο Καθρέφτης της Φύσης, μτφ. 
Π.Μπουρλάκη, Γ.Φουρτούνη, επιμέλεια Φ.Παιονίδη, Εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2001). 
5 ό.π. σελ.47-48 (σελ.71-72 της ελλ. μτφ). 
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τόσο για τη μέθοδο που εφαρμόζει, όσο και για την ειδική σχέση που έχει με την 

πραγματικότητα, θα επιδιώξει να αντλήσει κύρος μέσα από τη σχέση της με αυτήν, 

και θα προσανατολιστεί προς έναν διττό στόχο : δε θα περιοριστεί μόνο στην 

υπεράσπιση της επιστήμης έναντι της θρησκείας, όπως συνέβαινε από τον Descartes 

και εξής, αλλά θα αναζητήσει τις προϋποθέσεις της, θα εξετάσει τη μέθοδο που  

εφαρμόζει, όπως και τη γνώση που παράγει μέσω αυτής της μεθόδου, και θα 

προσπαθήσει να ανακαλύψει το μυστικό της επιτυχίας της. Ταυτοχρόνως, όμως, και 

πέρα από την προσπάθεια να κατανοήσει και να εξηγήσει τι είναι αυτό που λέμε 

επιστήμη, η φιλοσοφία θα διεκδικήσει και για τον εαυτό της τον τίτλο της επιστήμης, 

και συγκεκριμένα αυτόν της «επιστήμης των επιστημών», της Wissenschaftslehre  ή 

της Erkenntnistheorie, που ως αυτόνομος γνωσιακός κλάδος επωμίζεται το έργο της 

θεμελίωσης  όλων των υπολοίπων επιστημών, αλλά και του εαυτού της. 

Θα προκύψει έτσι το δέκατο όγδοο αιώνα με τον Kant η έννοια της 

φιλοσοφίας ως «ενός δικαστηρίου του καθαρού λόγου, που επικυρώνει ή αρνείται τις 

αξιώσεις του υπόλοιπου πολιτισμού», μια έννοια που «προϋπέθετε γενική συναίνεση 

ως προς την έννοια των νοητικών διεργασιών του Locke αφενός, και  στην 

καρτεσιανή έννοια της νοητικής ουσίας αφετέρου»7.  Ως «επιστήμη της γνώσης»,  η 

φιλοσοφία θα εξακολουθήσει να διερευνά  «τη φύση και την προέλευση της γνώσης», 

αλλά η διερεύνηση αυτή θα ταυτιστεί τώρα με την αναζήτηση των κανόνων που θέτει 

ο νους για τον εαυτό του,  επιτρέποντάς μας την έξοδο από το βασίλειο της φύσης 

προς το βασίλειο της ελευθερίας. «Αντί να βλέπουμε τους εαυτούς μας ως οιονεί 

νευτώνειες μηχανές, ελπίζοντας να δεσμευθούμε από τις σωστές εσωτερικές 

αναπαραστάσεις και να λειτουργήσουμε όπως  προέβλεψε η φύση για εμάς, ο Kant 

μας επέτρεψε να θεωρήσουμε εαυτούς ως αρμόδιους να αποφασίσουμε… για τον 

τρόπο  με τον οποίο μπορεί να εμφανίζεται η φύση», θα επισημάνει ο Rorty8, και 

κατ’ επέκταση αρμόδιους  να ασκήσουμε κριτική και στις επιστήμες, να υποβάλουμε  

σε έλεγχο την αντικειμενικότητά τους και την αξιοπιστία των μεθόδων τους, και 

πιθανόν να συμβάλουμε στην εξέλιξή τους. 

Αν και υπήρξε προϊόν μιας τυχαίας-ιστορικής, όπως είδαμε, εξέλιξης  που 

ανάγεται στον Πλάτωνα,  η καντιανή εκδοχή της φιλοσοφίας θα αποκτήσει το κύρος 

και τη δεσμευτική ισχύ του αναδιαμορφωμένου  διαφωτιστικού προγράμματος  για τη 

                                                                                                                                            
6 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ.141-142. 
7 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π. σελ. 4 (σελ. 16 της ελλ. μτφ). 
8 ό.π. σελ. 160-161 (σελ. 217 της ελλ. μτφ). 
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θεμελίωση της γνώσης, ενός προγράμματος που αξιώνει τον καθορισμό των κανόνων 

νομιμοποίησης της γνώσης δια του Λόγου, και που είναι καταδικασμένο να αποτύχει 

κατά το Rorty, διότι παραμένει εγκλωβισμένο στο «λεξιλόγιο της ορθολογικότητας» 

που του κληροδότησε ο Πλάτων και στα προβλήματα που απορρέουν από αυτό. Από 

τη στιγμή που ο Kant θα επινοήσει την «πρωταρχική συνθετική ενότητα της 

καταλήψεως», η φιλοσοφία θα γίνει κατά κύριο λόγο «επιστημολογία» - μια 

προσπάθεια κριτικού ελέγχου και θεμελίωσης όλων των γνωστικών μας παραδοχών, 

στη βάση των εννοιών και των κανόνων που παράγει ο νους -  θα επιτύχει μια 

προνομιακή θέση στο σύνολο του πολιτισμού και έκτοτε τίποτε δε θα μπορέσει να 

την εκτοπίσει, διότι κανείς δε θα αμφισβητήσει τις παραδοχές της. Ταυτοχρόνως, 

όμως, και παρόλη την αίγλη με την οποία περιβάλλεται, το καντιανό πρόγραμμα 

θεμελίωσης της γνώσης δεν είναι τίποτα περισσότερο από το πλατωνικό εγχείρημα 

της διάκρισης μεταξύ Δόξας και Επιστήμης  ή από το αντίστοιχο καρτεσιανό – 

λοκιανό πρόγραμμα θεμελίωσης της γνώσης στην υπερβατολογική εκδοχή τους. Και 

ως τέτοιο δεν μπορεί παρά να έχει την ίδια κατάληξη. 

 Χωρίς να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορές ανάμεσα στους 

υπερβατολογικούς φιλοσόφους και τους εμπειριστές, ο Rorty ανασυγκροτεί τη 

μεταξύ τους διαμάχη ως μια διαμάχη μεταξύ θεών και γιγάντων, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο κοινός στόχος της θεμελίωσης της γνώσης. Στην πρώτη περίπτωση, το 

θεμέλιο της γνώσης αναζητήθηκε σε μια πραγματικότητα εκτός χώρου και χρόνου, 

όπως την ήθελε ο Πλάτων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση - και κυρίως αφότου ο 

Γαλιλαίος έδειξε με ποιον τρόπο τα χωρο-χρονικά γεγονότα μπορούσαν να υπαχθούν  

στο είδος εκείνου του ελκυστικού μαθηματικού νόμου, που κατά τον Πλάτωνα ίσως 

ίσχυε σε έναν άλλον κόσμο – φιλόσοφοι, όπως ο Hobbes ή ο Marx, θεώρησαν τη 

χωρο-χρονική πραγματικότητα ως τη μόνη υπαρκτή, και αναζήτησαν το γνωστικό 

θεμέλιο σε αυτήν.  Για τους μεν θεούς, η Αλήθεια σήμαινε αντιστοιχία στην 

υπερβατική πραγματικότητα, για τους δε γίγαντες σήμαινε αντιστοιχία στη χωρο-

χρονική πραγματικότητα. Και η αντιπαράθεση αυτή συνεχίστηκε  ως το δέκατο ένατο 

αιώνα, οπότε και αποκρυσταλλώθηκε σε μια διαμάχη μεταξύ της «υπερβατολογικής» 

και της «εμπειριστικής» φιλοσοφίας, μεταξύ των «πλατωνιστών» και των 

«θετικιστών». Οι υπερβατολογικοί πια φιλόσοφοι - θεοί νομίζουν ότι η φυσική 

επιστήμη, παρά τις επιτυχίες της, δεν είναι η τελευταία λέξη, ότι υπάρχει επιπλέον 

αλήθεια να ανακαλυφθεί, την ίδια στιγμή που οι εμπειριστές - γίγαντες υποστηρίζουν 

ότι δεν υπάρχει άλλη αλήθεια πέρα από τη φυσική επιστήμη. Κι ενώ για τους 
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πλατωνιστές, όπως είναι ο Hegel ή o Green, οι αληθείς προτάσεις μας για το ορθό ή 

το αγαθό αντιστοιχούν σε κάτι πραγματικό αλλά αδιόρατο από τις φυσικές επιστήμες, 

για τους θετικιστές, όπως τον Comte ή το Mach, τέτοιου είδους προτάσεις είναι είτε 

αναγώγιμες σε προτάσεις  για χωρο - χρονικά γεγονότα, είτε ανάξιες σημασίας.9

 Πέρα από αυτές τις επισημάνσεις, ο Rorty αρνείται να εμβαθύνει στην εν 

λόγω διαμάχη. Και αυτό γιατί ό,τι τον ενδιαφέρει είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός 

της: α) ένα «φιλοσοφικό λεξιλόγιο» που περιλαμβάνει τις έννοιες της «αλήθειας», της 

«επιστήμης», της «ηθικής», της «ορθολογικότητας» ή του «λόγου» και του 

«επιχειρήματος», της «γνώσης», της «μεθόδου», του «αγαθού» και της «κατηγορικής 

προσταγής», της «εγκυρότητας», της «αντικειμενικότητας» και της «αξιολογικής 

ουδετερότητας», του «νου», της «πραγματικότητας»… β) μια σειρά από αντιθέσεις, 

τη φύση των οποίων διερευνά η «φιλοσοφία» : νοητό και αισθητό, νους και σώμα, 

λόγος και εμπειρία, φαινόμενο και πραγματικότητα, υποκειμενικό και αντικειμενικό, 

αγαθό και κακό… γ) τα «φιλοσοφικά προβλήματα» - ερωτήματα που διαρκώς 

πολλαπλασιάζονται με την επινόηση νέων λέξεων και αντιθέσεων, και διχάζουν τους 

φιλοσόφους, όπως αυτό της σχέσης μεταξύ νου - σώματος ή νοητού - αισθητού, και 

της φύσης που έχει η γνώση και ο λόγος, και τέλος, δ) μια αντίληψη για τη φιλοσοφία 

που συμμερίζονται σχεδόν όλοι όσοι την ασκούν, παρά τις διαφορές τους, ότι δηλαδή 

η φιλοσοφία θα πρέπει να ασχολείται με αυτά ακριβώς τα προβλήματα, και να 

προσπαθεί να τα λύσει ή να τα «διαλύσει», όχι κατά τυχαίο τρόπο, αλλά με την 

αυστηρότητα της επιστήμης˙ μ ε θ ο δ ι κ ά. 

 «Η ιστορία της φιλοσοφίας συγκροτείται από αντιδράσεις στην πρακτική των 

προγενέστερων φιλοσόφων, και από μια σειρά  προσπαθειών, προκειμένου να 

μεταβεί η φιλοσοφία στη σφαίρα της επιστήμης» 10, θα γράψει ο Rorty. «Στον 

Descartes, στον Kant, στο Hegel, στο Husserl, στο  Tractatus του Wittgenstein και 

στις Φιλοσοφικές Έρευνες, βρίσκει κανείς την ίδια αποστροφή για το θέαμα που 

παρουσιάζουν οι φιλόσοφοι λογομαχώντας ακατάπαυστα για τα ίδια ζητήματα. Και η 

προτεινόμενη θεραπεία για την κατάσταση αυτή συνίσταται κάθε φορά στην αποδοχή 

μιας νέας μεθόδου : στη μέθοδο της “καθαρής και διακριτής ιδέας”, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στους καρτεσιανούς Κανόνες,  στην “υπερβατολογική μέθοδο” του 

Kant, στην “παρένθεση” του Husserl, στην προσπάθεια του πρώιμου Wittgenstein να 

δείξει ότι οι παραδοσιακές φιλοσοφικές θέσεις στερούνται νοήματος, με τη  λογική 

                                                 
9 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ. xv-xvi.   
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μορφή, και στην προσπάθεια του ύστερου Wittgenstein να απαξιώσει τις ίδιες αυτές 

θέσεις αναδεικνύοντας τις παραδοχές από όπου απορρέουν»11. 

  Ωστόσο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε κάθε φιλοσοφική 

διαμάχη, ο σκοπός παραμένει ο ίδιος : η διάκριση μεταξύ δόξας και γνώσης, ή με 

κάπως πιο σύνθετο τρόπο για τους νεότερους χρόνους : η συγκρότηση των όρων που 

θεμελιώνουν την επιστημονική γνώση. Λιγότερο ή περισσότερο σαφής, ανάλογα με 

την (εννοιολογική) πρόοδο της φιλοσοφίας και της εξελίξεις στην επιστήμη, ο σκοπός 

αυτός παραμένει σταθερός από τον Πλάτωνα ως τις μέρες μας, χωρίς όμως να έχει 

επιτευχθεί ακόμη. Η μάχη μεταξύ θεών και γιγάντων δεν έχει αναδείξει κανέναν 

νικητή. Και μολονότι η φιλοσοφία ως «θεωρία της γνώσης» ή «επιστημολογία» 

φαίνεται να αναπτύσσεται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς, όσο περισσότερο 

αναπτύσσει το εννοιολογικό της οπλοστάσιο, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από 

το στόχο της. Διότι στο βαθμό που ο διάλογος, έστω και με τη μορφή διαμάχης, 

συνεχίζεται, η φιλοσοφική προβληματική αναπτύσσεται. Επινοούνται 

«επιχειρήματα», «έννοιες», «προβλήματα», «λύσεις», «αναδιατυπώσεις των 

προβλημάτων» ή «αναθεωρήσεις των λύσεων», και εν ολίγοις όλα αυτά στα οποία 

συνίσταται η φιλοσοφία, με την παραδοσιακή σημασία του όρου. Αλλά χωρίς να 

γίνεται κάποιο βήμα προς την υλοποίηση του αρχικού στόχου, της «θεμελίωσης». 

Συνεπώς : η φιλοσοφία έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο και υπό αυτές τις συνθήκες  δεν 

είναι ούτε χρήσιμη ούτε αναγκαία.  Απέτυχε να εκπληρώσει τους βασικούς της 

στόχους, και αυτό που μας απομένει είναι να αναζητήσουμε τις αιτίες αυτής της 

αποτυχίας, και να συγκροτήσουμε ενδεχομένως μια νέα εναλλακτική πρόταση 

σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει πλέον η φιλοσοφία, εάν βεβαίως 

συμφωνήσουμε στο ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει κατά κάποιον τρόπο να υπάρχει : 

σε αυτές τις γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμπυκνώνεται το «φιλοσοφικό» 

εγχείρημα του Rorty, ο οποίος θεωρώντας την παραδοσιακή φιλοσοφία 

θεμελιωτιστική αλλά και ανεπαρκή ως προς τους βασικούς της στόχους, θα επιδοθεί 

σε μια κριτική της φιλοσοφικής αναζήτησης και των προϋποθέσεών της, για να 

καταθέσει αργότερα τη δική  του «μεταφιλοσοφική» πρόταση. 

  

Ειδικότερα στο Philosophy and the Mirror of Nature, o Rorty θα θέσει υπό 

αμφισβήτηση όλη την «παραδοσιακή φιλοσοφία», και θα αποδώσει την αποτυχία της 

                                                                                                                                            
10 Richard Rorty, The Linguistic Turn, University of Chicago Press, Chicago, 1967, 1992, σελ. 1. 
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να καθορίσει τα θεμέλια της γνώσης στη «φυσικοποίηση» ή «υποστασιοποίηση» των 

πλατωνικών ιδεών - του Αγαθού, του Αληθούς, του Λόγου ή του Καλού, ένα σφάλμα 

στο οποίο έχουν υποπέσει τόσο οι θεοί όσο και οι γίγαντες, ώστε να συνδέει και να 

ομογενοποιεί διαφορετικές ιστορικές περιόδους της φιλοσοφικής προβληματικής, από 

τον Πλάτωνα και τους αρχαίους χρόνους, ως τον Descartes, το Locke, τον  Kant, 

αλλά και τους φιλοσόφους του εικοστού αιώνα. Επειδή ήταν απωθητική σε όλους 

αυτούς η ιδέα πως οτιδήποτε στη ζωή μας, από τον εαυτό μας και την ύπαρξή μας, 

έως τον κόσμο και τη γνώση μας γι’ αυτόν , μπορεί να είναι προϊόν του χρόνου και 

της τύχης, υιοθέτησαν την άποψη ότι η πραγματικότητα, όπως και τα επιμέρους 

πράγματα που τη συνθέτουν, έχουν μιαν αναλλοίωτη εσωτερική φύση, την οποίαν 

εμείς πρέπει να συλλάβουμε. Προέκταση αυτής της υποστασιοποίησης είναι ό,τι ο 

Rorty θα ονομάσει «συμβολισμό του καθρέφτη» : η αντίληψη - δηλαδή ότι ο 

άνθρωπος, και συγκεκριμένα ο νους του ανθρώπου, δημιουργεί  ως «…καθρέφτης 

της φύσης αναπαραστάσεις του κόσμου, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο 

ακριβείς, ο χαρακτήρας των οποίων μπορεί να μελετηθεί με καθαρές μη - εμπειρικές 

φιλοσοφικές μεθόδους»12. Η πλατωνική θεώρηση της αλήθειας ως αντιστοιχίας 

μεταξύ νόησης και πραγματικότητας, και της γνώσης  ως αναπαράστασης αυτής της 

πραγματικότητας, είναι μόνο μια παραλλαγή αυτής της αντίληψης. Και δεδομένου ότι 

τέτοιου είδους «παραλλαγές» προσδιορίζουν τη «φύση» της φιλοσοφίας έως τις μέρες 

μας, καθηλώνοντάς την στη θεμελίωση, θα πρέπει να ανασκευαστούν. 

   

Ενάντια στο συμβολισμό του καθρέφτη ο Rorty επιστρατεύει μια σωρεία 

επιχειρημάτων, που θα μπορούσαν να ανασυγκροτηθούν ως εξής:  

1) Η θεωρία σύμφωνα με την οποία οι φορείς της αλήθειας (για παράδειγμα οι 

προτάσεις ή οι πεποιθήσεις) αντιστοιχούν σε κάποια νοητικά ανεξάρτητη 

πραγματικότητα (γεγονότα, καταστάσεις πραγμάτων, σύνολα αντικειμένων κλπ.),  

που τους καθιστά αληθείς, βρίσκεται στον πυρήνα της σκεπτικιστικής 

προβληματικής. Αντιπροσωπεύει τη μάταιη αναζήτηση κάποιων «εγγυήσεων» ή 

«φυσικών σημείων αναφοράς» που θα απαντούν οριστικά στο σκεπτικιστή, 

σύμπτωμα μια «νόθας φιλοσοφίας της γλώσσας», με επιστημολογικές και 

οντολογικές προεκτάσεις13.  

                                                                                                                                            
11 ό.π. 
12 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, σελ. 12 (σελ. 26 της ελλ. μτφ.) 
13 βλ. Richard Rorty,  Philosophy and the Mirror of Nature ό.π. Κεφάλαιο 6. 
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Στο έκτο κεφάλαιο του Philosophy and the Mirror of Nature ο Rorty διακρίνει  

τη γνήσια φιλοσοφία της γλώσσας που «παραμένει ουσιωδώς αμέτοχη στην  

επιστημολογική διαμάχη» από τη νοθευμένη, και αποκλείει τη δυνατότητα 

απάντησης στο σκεπτικιστή : δεν υπάρχει κανένας τρόπος να απαντήσουμε στο 

σκεπτικιστή δείχνοντας ότι κάποιες από τις αναπαραστάσεις μας (νοητικές ή 

γλωσσικές) είναι ακριβείς, αντιστοιχούν δηλαδή στο πώς είναι τα πράγματα, διότι 

κάτι τέτοιο προϋποθέτει ένα αδύνατο βήμα έξω από το δέρμα μας – την παράδοση, 

γλωσσική ή άλλη, εντός της οποίας αναπτύξαμε τη σκέψη μας και την αυτοκριτική 

μας – ώστε να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με κάτι το απόλυτο, ή «ένα 

υπερβατολογικό σημείο αναφοράς έξω από το σύνολο των αναπαραστάσεών μας, από 

το οποίο να εποπτεύουμε τη σχέση των αναπαραστάσεων αυτών με το αντικείμενό 

τους»14, όπως θα γράψει παρακάτω.    

2) Εκατοντάδες χρόνια προσπαθειών να δοθεί κάποιο ενδιαφέρον φιλοσοφικά 

νόημα στην έννοια της «αντιστοιχίας» (είτε των σκέψεων στα πράγματα είτε των 

λέξεων στα πράγματα) έχουν αποτύχει. Η αρχή που φαίνεται να διέπει αυτές τις 

προσπάθειες, το ότι δηλαδή «οι αληθείς προτάσεις λειτουργούν διότι αντιστοιχούν 

στο πώς είναι τα πράγματα» δεν είναι πιο διαφωτιστική από την αρχή ότι «κάτι είναι 

σωστό διότι είναι σύμφωνο με τον ηθικό νόμο». «Και οι δυο παρατηρήσεις είναι 

κενές μεταφυσικές φιλοφρονήσεις στα μάτια του πραγματιστή – αβλαβείς σαν 

ελαφρά ρητορικά χτυπήματα στην πλάτη του επιτυχημένου ερευνητή ή δρώντος 

προσώπου, αλλά προβληματικές, στο βαθμό που τις παίρνουμε στα σοβαρά και ως 

φιλοσοφικά αποσαφηνισμένες»15.   

Στην πραγματικότητα δεν διαθέτουμε κανένα άλλο κριτήριο, βάσει του 

οποίου να κρίνουμε εάν μια πεποίθηση αναπαριστά με ακρίβεια την πραγματικότητα 

πέρα από τη δικαιολόγησή της με τους όρους που εμείς έχουμε συστήσει, ενώ το 

ερώτημα σχετικά με την αναγκαιότητα της αλήθειας, και δη της αλήθειας ως 

αντιστοιχίας, μένει ανοιχτό ακόμη και για τους ρεαλιστές16, διαπιστώνει ο Rorty. 

Επομένως το Ξυράφι του Occam μας επιβάλλει να εγκαταλείψουμε την ιδέα περί 

«αναπαράστασης» ή «αντιστοιχίας» και να αρκεστούμε στη δικαιολόγηση17. 

                                                 
14 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π. σελ.293 (σελ.398 της ελλ.μτφ). Για το ίδιο 
ζήτημα βλ. και  Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ.xix-xx, και Richard Rorty, 
Objectivity Relativism and Truth, ό.π. σελ.38.  
15 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism ό.π. σελ.xvii 
16 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ.xxiv 
17 Βλ. την απάντηση του Rorty στο Robert Brandom, «Vocabularies of Pragmatism: Synthesizing 
Naturalism and Historicism», στο Robert Brandom (ed.), Rorty and his Critics, Blackwell, United 

 15



3) Η ιστορία της βιολογικής εξέλιξης δεν δύναται να αποσαφηνίσει τη διάκριση 

ανάμεσα στα «αναπαριστώ» και «αντεπεξέρχομαι», δεν είναι σε θέση, δηλαδή, να 

μας πει πότε οι οργανισμοί σταματούν να τα βγάζουν πέρα (coping) με την 

πραγματικότητα και αρχίζουν να την αντιγράφουν (copying)18. Βεβαίως Rorty 

επικαλείται μάλλον περιστασιακά και χωρίς ιδιαίτερη έμφαση το επιχείρημα αυτό, 

ενώ αναγνωρίζει και ότι μια κραυγαλέα διαφορά μεταξύ των «αντιγράφω» και 

«ανταπεξέρχομαι», και μάλιστα εντός της εξελικτικής διαδικασίας, είναι η ανάπτυξη 

της γλώσσας, που δεν αποκλείεται να μας βοηθά να τα βγάλουμε πέρα με τον κόσμο 

δια της αντιστοιχίας της σε αυτόν19. Η παρατήρηση αυτή ίσως να αποδυνάμωνε την 

ισχύ του συγκεκριμένου επιχειρήματος, ωστόσο ο Rorty δε φαίνεται πουθενά να 

δέχεται κάτι τέτοιο.  

4) Η ιδέα περί αντιστοιχίας προκύπτει από μια σύγχυση ανάμεσα στην «επαφή» 

με την πραγματικότητα (μια σχέση αιτιακή, μη προθετική και ανεξάρτητη από κάθε 

περιγραφή), και τη «διαχείριση» της πραγματικότητας (την περιγραφή, την εξήγηση, 

την πρόβλεψη και την τροποποίησή της – πράγματα που αναγκαστικά επιτελούμε 

κάτω από κάποια περιγραφή)20. Ο Rorty επικρίνει τους προδρόμους του για αυτή τη 

σύγχυση και επικαλούμενος τον Sellars μας υπενθυμίζει τους κινδύνους που 

εγκυμονεί: η αποτυχία μας να διακρίνουμε τις αιτιακές διαδικασίες απόκτησης της 

γνώσης από τα ζητήματα που αφορούν τη δικαιολόγησή της, μας οδηγεί στο Μύθο  

του Δεδομένου: στην ιδέα, δηλαδή, ότι «θα μπορούσε κάποιο πράγμα, ένα κύριο 

συμβάν ή μια διαδικασία, να έχει το ίδιο κανονιστική σημασία, ώστε να μας 

δεσμεύει, να μας υπαγορεύει ή να μας εξουσιοδοτεί να κάνουμε κάτι»21. 

Ακολουθώντας την άποψη των Sellars και Davidson ότι «μόνο μια πεποίθηση μπορεί 

να δικαιολογήσει κάποια άλλη πεποίθηση», ο Rorty καταλήγει στη θέση ότι η σχέση 

των πεποιθήσεών μας με τον κόσμο είναι αιτιακή, ενώ η δικαιολόγηση προϋποθέτει 

προτάσεις, και, ως εκ τούτου, λαμβάνει χώρα εντός των πλαισίων μιας γλώσσας ή  

ενός ορισμένου λεξιλογίου. «Η σχέση ανάμεσα σε μια αίσθηση και μία πεποίθηση 

δεν μπορεί να είναι λογική, διότι οι αισθήσεις δεν είναι πεποιθήσεις ή άλλου είδους 

                                                                                                                                            
Kingdom, 2000 σελ.185. (Για το ίδιο επιχείρημα βλ. και Richard Rorty, «Is Truth a Goal of Inquiry?», 
στο Truth and Progress, Cambridge UP, USA 1998, σελ.19-20). 
18 ό.π. 
19 βλ. την απάντηση του  Rorty στον Brandom, στο Robert Brandom (ed), Rorty and hiς Critics ό.π. 
σελ. 186. 
20 βλ. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, σελ. 375 (σελ. 511 της ελλ.μτφ). 
21 Robert Brandom, ό.π. σελ.161 
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προτασιακές σχέσεις», όπως θα γράψει ο Davidson22. «Οι αισθήσεις προκαλούν 

κάποιες πεποιθήσεις και με αυτή την έννοια είναι η βάση ή το θεμέλιο αυτών των 

πεποιθήσεων. Όμως η αιτιακή εξήγηση μιας πεποίθησης δε μας δείχνει με ποιον 

τρόπο ή γιατί αυτή δικαιολογείται23». Η «αναπαράσταση» αξιώνει να είναι 

ταυτοχρόνως μια κανονιστική σχέση – δικαιολόγησης, στη βάση της οποίας θα 

κρίνεται η ορθότητα ή μη των πεποιθήσεών μας, και μια σχέση αιτιακή, ανάμεσα σε 

ό,τι αναπαριστά κάτι εντός ενός λεξιλογίου και ό,τι αναπαρίσταται εκτός αυτού. Άρα 

δεδομένης της διάκρισης μεταξύ αιτιακής εξήγησης και δικαιολόγησης θα πρέπει να 

απορριφθεί. 

 Αν και ο Rorty  εισάγει την εν λόγω διάκριση εν αναφορά προς τον Locke, 

που επιχείρησε «…αναλύσει χωρίς υπόλοιπο τα επιστημικά γεγονότα σε μη 

επιστημικά γεγονότα»24 , διαπιστώνει ότι στη σύγχυση αυτή υποπίπτει και ο Kant, 

παρόλο που ο ίδιος την εντοπίζει. Πράγματι, ο Kant διακρίνει το ερώτημα της 

νομιμότητας ή της ισχύος (quid juris) των εννοιών, από το ερώτημα που αφορά το 

γεγονός (quid facti) από το οποίο επήγασε η κτήση τους 25, και επισημαίνει στον 

Locke ότι μια φυσιολογική παραγωγή των a priori εννοιών του νου εξηγεί μεν την 

κατοχή τους, δηλώνει την καταγωγή τους από εμπειρίες,  αλλά δεν μας παρέχει καμιά 

σαφή δικαιολογία της ισχύος τους. Από την άλλη μεριά, και παρά το γεγονός ότι 

καθιστά απροσπέλαστο στην ανθρώπινη γνώση το πράγμα καθαυτό, η κοπερνίκεια 

υπόθεση ότι θα πρέπει η εμπειρία μας ή τα αντικείμενα να ρυθμίζονται προς τις 

έννοιές μας και όχι οι έννοιές μας προς αυτά, συνεπάγεται τη θεώρηση όλων των 

μεταφυσικών ερωτημάτων από την επιστημολογική σκοπιά, της δικαιολόγησης – 

αντικαθιστά το ερώτημα του γεγονότος με αυτό της δικαιολόγησης – και έτσι 

αποκαθιστά τη σχέση των νοητικών μας αναπαραστάσεων με τα αντικείμενα: μας 

παρέχει έναν επαρκή λόγο νομιμότητας των γνωστικών μας ισχυρισμών, στο βαθμό 

που οι ισχυρισμοί αυτοί αφορούν τα αντικείμενα ως φαινόμενα. 

 Ο Rorty δε φαίνεται να παραβλέπει ή να αγνοεί τις παρατηρήσεις αυτές. 

Επισημαίνει , όμως, πως ήταν αδύνατο για τον Kant να ξεφύγει από το καρτεσιανό 

πλαίσιο αναφοράς, από τη στιγμή που επινόησε τη «γνωστική μας εμπειρία», μια 

κεφαλαιώδους σημασίας έννοια για τη θεωρία της γνώσης, όπου ενυπήρχαν δύο 

                                                 
22 Donald Davidson, «A Coherence Theory of Truth and Knowledge», στο Alan Malachowski, Reading 
Rorty, ό.π. σελ. 125 
23 ό.π.  
24 Richard Rorty, ό.π. σελ. 141 (σελ.190 της ελλ.μτφ) 

 17



στοιχεία: ό,τι παρουσιάζεται ή δίδεται στο νου, και ό,τι αντιπροσωπεύει τη 

δραστηριότητα της σκέψης. Εφόσον το «πρόβλημα της γνώσης» διατυπώθηκε στη 

βάση των υποτιθέμενων συστατικών των προτάσεων, δηλαδή της συνεισφοράς του 

υποκειμένου ή της αυτενέργειάς του (spontaneity) από τη μια, και της συνεισφοράς 

του αντικειμένου ή της δεκτικότητας (receptivity) του υποκειμένου από την άλλη, η 

«φιλοσοφική σκέψη επί της εμπειρίας» ήταν πλέον αδύνατο, κατά το Rorty, να 

παρακάμψει αυτή τη διάκριση ή να περιοριστεί στη διαπίστωση  ότι γνωρίζουμε όταν 

διαθέτουμε  μια δικαιολογημένη και αληθή πεποίθηση, παραπέμποντάς μας στον 

κοινό νου και την κοινή πρακτική για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το τι 

συνιστά δικαιολόγηση. Ανέλαβε πλέον να μας εξηγήσει πώς είναι δυνατή η γνώση, 

και μάλιστα a priori, και να διαφοροποιήσει τις ενδεχομενικές αλήθειες από τις 

αναγκαίες στη βάση της διάκρισης μεταξύ εννοιών και εποπτειών, και της ιδέας της 

σύνθεσης.  

 Σύμφωνα με το συγγραφέα του Philosophy and the Mirror of Nature, οι δύο 

αυτές ιδέες – της διάκρισης μεταξύ εννοιών και εποπτειών και της σύνθεσης – είναι 

συμπληρωματικές, και έχουν επινοηθεί για να καταστήσουν ευλογοφανή τη 

θεμελιακή για το καντιανό σύστημα υπόθεση ότι η πολλαπλότητα είναι «δεδόμενη», 

ενώ είναι ενότητα «κατασκευασμένη». Δίχως το πολλαπλό που παρουσιάζεται ή 

δίδεται στο νου, και τη σύνθεση αυτού του πολλαπλού μέσω των εννοιών, η 

ικανότητά μας να έχουμε συνθετική a priori γνώση θα έμενε ανεξήγητη. Όμως η 

κοπερνίκεια στρατηγική, μέσω της οποίας εξηγείται η δυνατότητα της a priori γνώσης 

βασίζεται μεν στη συνθετική ενότητα του πολλαπλού, αλλά, καθώς δεν μπορούμε 

ούτε να ξέρουμε το πολλαπλό – ή ό,τι το πολλαπλό είναι πράγματι πολλαπλό – ούτε 

να διαπιστώσουμε τη σύνθεση, δεν δικαιολογείται από αυτήν, όπως δεν 

δικαιολογείται και από μόνο το γεγονός ότι εξηγεί τη δυνατότητά μας να έχουμε a 

priori γνώση. Το επιχείρημα που προβάλλει ο Rorty  για να υπερασπιστεί τη θέση του 

αυτή είναι ότι ο  ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο η γνώση των αναγκαίων 

αληθειών  γίνεται περισσότερο κατανοητή όταν αυτές αναφέρονται σε 

κατασκευασμένα  ή «συγκροτημένα» αντικείμενα, παρά σε δεδομένα, απορρέει από 

την καρτεσιανή παραδοχή περί προνομιακής πρόσβασης στο νου και στη 

συγκροτητική δραστηριότητα του, κάτι που όμως δε φαίνεται να υποστηρίζει ο Kant. 

«Έτσι διατηρείται, όπως γράφει, άθικτο όλο το μυστήριο γύρω από τη γνώση των 

                                                                                                                                            
25 βλ. Immanuel Kant, Κριτική του Καθαρού Λόγου, ελλ. μτφ. Αναστάσιου Γιανναρά, εκδ. Παπαζήσης, 
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αναγκαίων αληθειών : το γεγονός ότι οι προϋποτιθέμενες θεωρητικές οντότητες του 

εσωτερικού χώρου είναι ακριβώς εσωτερικές, δεν αρκεί για να τις καταστήσει 

περισσότερο χρήσιμες ως προς την εξήγηση αυτής της γνώσης από τις οντότητες του 

εξωτερικού χώρου»26.  

 Ο Kant παρέμεινε δέσμιος τόσο της  «Πλατωνικής Αρχής» που θέλει τις 

διαφορές ως προς τη βεβαιότητα της γνώσης να αντιστοιχούν σε διαφορές των ίδιων 

των αντικειμένων που γνωρίζουμε, όσο και της διάκρισης μεταξύ αναγκαίου και 

ενδεχομενικού, η οποία ανάγεται στην πλατωνική διάκριση αίσθησης και διάνοιας, 

παίρνει τη μορφή της διάκρισης μεταξύ σαφών και συγκεχυμένων ιδεών με τον 

Descartes, και απαντάται ξανά στον Kant ελάχιστα τροποποιημένη, ως διάκριση 

εννοιών και εποπτειών. Η τελευταία δεν είναι παρά η σύγχρονη εκδοχή ενός συνόλου 

τυχαίων αντιληπτικών μεταφορών, τις οποίες επέλεξε  ο Πλάτων, για να 

διαφοροποιήσει τις ενδεχομενικές από τις αναγκαίες αλήθειες, και των οποίων η ιδέα 

των «θεμελίων της γνώσης», συνιστά απλώς παράγωγο, σύμφωνα με τον Rorty. Το 

πλατωνικό «Μάτι της Ψυχής», η ικανότητα του ορθού λόγου, στρέφεται προς τον 

Κόσμο του  Είναι, για τον ίδιο ακριβώς λόγο που και το «Μάτι του Νου» θα πρέπει 

στον Descartes να στραφεί από τις συγκεχυμένες εσωτερικές αναπαραστάσεις προς 

τις σαφείς και ευκρινείς : για να θεμελιωθεί η γνώση. Αν και ο Locke αντέστρεψε την 

καρτεσιανή κατεύθυνση αναζητώντας τα θεμέλια της γνώσης στην επικράτεια των 

αισθήσεων, εντούτοις διατήρησε τη βασική πλατωνική αντίληψη περί «θεμελίων της 

γνώσης», συνεχίζει ο Rorty. Αναζήτησε τη βεβαιότητα των αναγκαίων αληθειών στις 

αιτίες τους, σε έναν εξαναγκασμό από τα αντικείμενά τους και όχι στα επιχειρήματα 

που τις στηρίζουν, διότι δε σκεφτόταν τη γνώση και τη δικαιολόγηση ως ζητήματα 

που αφορούν προτάσεις και σχέσεις μεταξύ προτάσεων, αλλά ως προνομιακές 

σχέσεις με τα αντικείμενα στα οποία οι προτάσεις αυτές αναφέρονται. Με την 

αναζήτηση των κανόνων που θέτει ο ίδιος ο νους στον εαυτό του, και αφού απέρριψε 

τις σαφείς και ευκρινείς ιδέες του Descartes  και τις εντυπώσεις του Hume, ο  Kant  

υπήρξε ο πρώτος, κατά τον Rorty, που σκέφθηκε τα θεμέλια της γνώσης ως 

προτάσεις, αλλά δεν μπόρεσε ούτε να υπερβεί τη σύγχυση του Locke ανάμεσα στη 

δικαιολόγηση  και την αιτιακή εξήγηση, ούτε να λύσει το μυστήριο σχετικά με τη 

γνώση των αναγκαίων αληθειών, «…διότι παρέμεινε δέσμιος του πλαισίου των 

                                                                                                                                            
Αθήνα 1977,  Α84-85   
26 Richard Rorty, ό.π. σελ. 155 (σελ. 209 της ελλ. μτφ.) 
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αιτιακών μεταφορών – «συγκρότηση», «κατασκευή», «σχηματοποίηση», «σύνθεση» 

και τα παρόμοια»27.     

    

 

 

Η Αλήθεια από τη σκοπιά  του «Εμπειρικού Γλωσσολόγου». 

 

Η ρήξη με την επιστημολογική παράδοση επέρχεται με τον Davidson, ενώ 

έχει ήδη προπαρασκευαστεί με τους Wittgenstein, Quine και Sellars,  σύμφωνα με το 

Rorty. Ο Davidson πετυχαίνει «την πρώτη συστηματική κριτική της γλώσσας, η 

οποία έρχεται σε πλήρη ρήξη με την ιδέα της γλώσσας ως ενός πράγματος που μπορεί 

να είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο για τον κόσμο ή για τον εαυτό. Διότι ο Davidson 

έρχεται σε ρήξη με την ιδέα ότι η γλώσσα είναι ένα μέσον – είτε αναπαράστασης, είτε 

έκφρασης»28, διαβάζουμε στο Contingency, Irony and Solidarity. Η επίθεσή του στο 

τρίτο δόγμα του εμπειρισμού, δηλαδή στη διάκριση μεταξύ σχήματος και 

περιεχομένου, συνοψίζει και συνθέτει την υπονόμευση του Tractatus από τον ίδιο το 

Wittgenstein, την κριτική του  Quine στον Carnap, και την επίθεση του  Sellars στον 

εμπειριστικό «Μύθο του Δεδομένου»29. Η ολιστική – συνεκτικιστική προσέγγισή 

του, μας δείχνει πώς φαίνεται η γλώσσα από τη στιγμή που αποδεσμευόμαστε από 

την κύρια προϋπόθεση της Φιλοσοφίας : από την ιδέα δηλαδή ότι υπάρχουν δυο 

τάξεις αληθών προτάσεων, μια ανώτερη τάξη προτάσεων που αντιστοιχούν σε κάτι 

και μια κατώτερη τάξη προτάσεων, που είναι συμβατικά μόνο αληθείς30. Ο τρόπος με 

τον οποίο πραγματεύεται τη γλώσσα μάς επιτρέπει να αποφύγουμε το σφάλμα στο 

οποίο υπέπεσε η καρτεσιανή επιστημολογική παράδοση, και ιδιαίτερα η ιδεαλιστική 

παράδοση από τον Kant και εξής, όταν υποστασιοποίησαν τη σκέψη31, ενώ ο μη 

αναπαραστατικός τρόπος με τον οποίο βλέπει την αλήθεια – αποτέλεσμα της 

πεποίθησής του ότι ο Tarski ήταν ο μοναδικός φιλόσοφος που είπε κάτι χρήσιμο σε 

σχέση με αυτήν, μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι το «αληθές» δεν επιδέχεται 

ορισμό και ότι μια θεωρία περί της φύσεως της αλήθειας είναι αδύνατη32. 

                                                 
27 ό.π. σελ. 161 (σελ. 218 της ελλ. μτφ.)  
28 Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, ό.π. σελ. 10 
29 βλ. Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ. xviii 
30 ό.π. 
31 ό.π. 
32 βλ. Richard Rorty, Truth and Progress, ό.π. σελ.3  
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«Η οπτική του εμπειρικού γλωσσολόγου (field linguist) που αναζητά τις αιτίες 

της γλωσσικής μας συμπεριφοράς» είναι η έκφραση που επιλέγει ο Rorty για να 

συνοψίσει τη συνεισφορά του Davidson στη φιλοσοφία της γλώσσας, αλλά για να 

κατανοήσουμε τη σημασία της οπτικής αυτής , θα πρέπει να την αντιπαραβάλουμε 

προς την οπτική του παραδοσιακού φιλοσόφου˙ να παρακολουθήσουμε τη διαμάχη 

του φυσικαλιστή με τον ιδεαλιστή και να δούμε εάν /ή πώς την υπερβαίνει ο 

Davidson. 

Όταν ο  Rorty αναφέρεται στη συγκεκριμένη διαμάχη33, κάνει λόγο για ένα 

κοινό κίνητρο – μια κοινή ελπίδα και μια κοινή πλάνη. Τόσο ο φυσικαλιστής όσο και 

ο ιδεαλιστής επιθυμούν να απαντήσουν στο σκεπτικιστή δια της «αντιστοιχίας», και 

θεωρούν ότι η τελευταία ονομάζει μια σχέση ανάμεσα σε κομμάτια της σκέψης (ή της 

γλώσσας) και σε κομμάτια του κόσμου, τέτοια ώστε τα συσχετιζόμενα μέρη να είναι 

οντολογικά ομοιογενή. Η διαφορά τους  έγκειται στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν 

να θεμελιώσουν τη σχέση αυτή. Για τον ιδεαλιστή τίποτε δεν αντιστοιχεί σε μια 

αναπαράσταση πέρα από μια αναπαράσταση, ενώ για το φυσικαλιστή τίποτε δεν 

μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα κομμάτι χωρο-χρονικής πραγματικότητας πέρα από ένα 

άλλο χωρο-χρονικό κομμμάτι, το οποίο συνδέεται με το πρώτο με τις κατάλληλες 

αιτιακές σχέσεις. Έτσι, ενώ ο πρώτος πετυχαίνει την οντολογική ομοιογένεια των 

αναπαραστάσεών μας με τον κόσμο περιγράφοντας εκ νέου την πραγματικότητα ως 

ένα σύνολο αναπαραστάσεων, ο δεύτερος  απορρίπτει την πιθανότητα μιας  a priori 

ανακάλυψης της φύσεως της πραγματικότητας και αντιπροτείνει μια φυσικαλιστική 

θεώρηση της φύσεως των αναπαραστάσεών μας, η οποία δείχνει ότι η θεωρία της 

αλήθειας ως αντιστοιχίας αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Και οι δυο επιθυμούν να 

μας δείξουν ότι η αλήθεια μιας πρότασης έγκειται σε μια σχέση αντιστοιχίας με το 

πώς είναι ο κόσμος, ότι μια πρόταση είναι αληθής εάν συνιστά ακριβή αναπαράσταση 

του κόσμου, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουν 

τη φύση των αναπαραστάσεών μας και του κόσμου για να θεμελιώσουν τη μεταξύ 

τους σχέση. 

Ο Rorty παρουσιάζει διεξοδικά στο έργο του την εν λόγω διαμάχη, όμως ο 

ίδιος αρνείται να εμπλακεί σε αυτήν. Αντί να την οδηγήσει σε κάποια λύση 

προσπαθεί να αποδομήσει το σύνολο της  επιστημολογικής προβληματικής που την 

τρέφει και σε αυτό ακριβώς το σημείο επικαλείται τον Davidson : «O Davidson, όπως 
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και ο παραδοσιακός φιλόσοφος που επιθυμεί να απαντήσει στον επιστημολογικό 

σκεπτικιστή θέλει να περπατήσουμε έξω από το γλωσσικό μας παιχνίδι και να το 

δούμε από μια απόσταση», γράφει στο άρθρο του «Pragmatism Davidson and Truth». 

«Ωστόσο η δική του εξωτερική οπτική δεν είναι ούτε η μεταφυσική οπτική του 

ιδεαλιστή που αναζητά μια κρυφή οντολογική ομοιογένεια ανάμεσα σε πεποιθήσεις 

και σε μη πεποιθήσεις, αδιόρατη για την επιστήμη, ούτε η ελπιδοφόρα οπτική του 

φυσικαλιστή, που είναι πεπεισμένος ότι η μέλλουσα επιστήμη θα ανακαλύψει μια 

τέτοια ομοιογένεια, αλλά η λιγότερο συναρπαστική οπτική του εμπειρικού 

γλωσσολόγου (field linguist), που προσπαθεί να ερμηνεύσει τη γλωσσική μας 

συμπεριφορά»34. 

Χρησιμοποιώντας ως δεδομένα για την ερμηνεία του τα παρατηρήσιμα 

φυσικά αντικείμενα (ιδιότητες και συμβάντα) που προκαλούν τη συμπεριφορά αυτή 

(παρεμβαίνουν, δηλαδή, μόνο αιτιακά, προκαλούν τις πεποιθήσεις που έχουμε για τον 

κόσμο αλλά δεν τις δικαιολογούν), ο εμπειρικός γλωσσολόγος επιχειρεί την 

κατασκευή μιας θεωρίας του νοήματος για τη γλώσσα του δρώντος, στη βάση μιας 

θεωρίας της αλήθειας τύπου Tarski. Ασφαλώς, ο Davidson επισημαίνει ότι «η έννοια 

της αλήθειας σχετίζεται ουσιωδώς με εκείνες της πεποίθησης και του νοήματος, κάτι 

που δεν θίγεται στο έργο του Tarski»35. Ισχυρίζεται ότι ο ίδιος συμπληρώνει το 

εκλιπόν περιεχόμενο της έννοιας της αλήθειας, όμως «…το όλο συμπλήρωμά του 

συνίσταται στις οδηγίες για την κατασκευή μιας εμπειρικής θεωρίας για την εξήγηση 

και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς», παρατηρεί ο Rorty. «Έχει σημασία να 

συνειδητοποιήσουμε πως ό,τι προσθέτει ο Davidson  στον Tarski, όταν υπογραμμίζει 

τις σχέσεις της «αλήθειας» με το «νόημα» και την «πεποίθηση»  δεν έχει να κάνει με 

το ερώτημα του εάν ή πώς μπορούμε να πούμε πότε μια πεποίθηση είναι αληθής36», 

γράφει στο ίδιο άρθρο, πράγμα που σημαίνει ότι για τον Davidson η «αλήθεια» δεν 

είναι μια εξηγητική έννοια. 

Εξάλλου, η αρχή της επιείκειας με την οποία είναι δεσμευμένος ο ερμηνευτής, 

καθιστά περιττή την έννοια της αντιστοιχίας όπως και κάθε εξηγητική έννοια της 

αλήθειας. Για να κατανοήσει έναν ξένο πολιτισμό, ο εμπειρικός γλωσσολόγος είναι 

υποχρεωμένος να αποδώσει στα δρώντα υποκείμενα πεποιθήσεις που είναι κατά ένα 

                                                                                                                                            
33 βλ. Richard Rorty, «Pragmatism Davidson and Truth», στο Objectivity, Relativism and Truth, ό.π. 
σελ.126 
34 ό.π. σελ 132 
35 Donald Davidson, «The Structure and the Content of Truth», Journal of Philosophy 87, no.6, 1990, 
σελ.279-328, 
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μεγάλο μέρος όμοιες με τις δικές του, και άρα κατά ένα μεγάλο μέρος αληθείς. Το 

επιχείρημα που προβάλλει ο Davidson υπέρ αυτής της αρχής είναι ότι όταν 

ερμηνεύουμε τους άλλους κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί τη συμφωνία , καθιστούμε 

δυνατή και την κατανοητή διαφωνία, διότι η τελευταία προϋποθέτει ορισμένες κοινές 

παραδοχές και ως προς τις πεποιθήσεις και ως προς τις επιθυμίες μας37. 

Πώς όμως προκύπτει η «αλήθεια» των πεποιθήσεών μας ή τουλάχιστον των 

περισσοτέρων από αυτές, όπως υποστηρίζει ο Davidson; Ο ισχυρισμός του ότι η 

πεποίθηση είναι από τη φύση της φιλαλήθης38 πιθανότατα δε θα ικανοποιούσε το 

σκεπτικιστή, επισημαίνει αρκετές φορές ο Rorty39, αλλά στο Philosophy and the 

Mirror of Nature40, ο ίδιος προσπαθεί να υπερασπιστεί τη θέση αυτή του Davidson, 

με το επιχείρημα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την καθημερινή και οικεία μας 

(homely and shopworn) έννοια του αληθούς,  ενώ τέτοιου είδους κριτικές 

προϋποθέτουν την αντιστοιχία. 

Υπό την καθημερινή και οικεία της αυτή έννοια η «αλήθεια» δεν έχει 

εξηγητική (explanational ) χρήση αλλά τις ακόλουθες τρεις, γράφει στο Truth and 

Progress : 

α) την κανονιστική χρήση του αληθούς (endorsing-commending use), όπου «η 

αλήθεια …είναι απλώς η υποστασιοποίηση (reification) ενός ήδη εγκεκριμένου (a 

probative) επιθέτου»41

β) τη συστατική  χρήση του (cautionary use), σε παρατηρήσεις όπως «η πεποίθησή 

σου ότι s είναι δικαιολογημένη, αλλά ίσως όχι αληθής» και 

γ) τη χρήση του αληθούς ως όρο της μεταγλώσσας σε θεωρίες της αλήθειας τύπου 

Tarski (disquotational use), όταν λέμε λχ. ότι « “s” είναι αληθής αν και μόνο αν 

___»42. 

Ο Robert Brandom στον οποίο μας παραπέμπει ο Rorty για να κατανοήσουμε 

τις σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών χρήσεων αναδεικνύει αυτό που ο ίδιος ονομάζει 

«επιτελεστικό» (performative) χαρακτήρα της κανονιστικής χρήσης του αληθούς, 

                                                                                                                                            
36 Richard Rorty, «Is Truth a Goal of Inquiry  ?» ό.π. σελ.23 
37 Donald Davidson, «On the very idea of a Conceptual Scheme», στο Donald Davidson, Inquiries into 
Truth and Interpretation, Oxford, Clarendon Press 1984. 
38 Donald Davidson,  «A Coherence Theory of Truth and Knowledge»,  ό.π. σελ.128. 
39 Richard Rorty, «Pragmatism, Davidson and Truth», ό.π. σελ.135 και για το ίδιο ζήτημα 
Consequences of Pragmatism ό.π.σελ.5-6 και Philosophy and the Mirror of Nature ό.π. σελ.308-311 
(σελ. 420-423 της ελλ. μτφ.). 
40 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature ό.π. 
41 Richard Rorty, Truth and Progress, ό.π. σελ.53 
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υποστηρίζοντας πως, όταν οι πραγματιστές εισηγούνται έναν αληθή ισχυρισμό, τον 

υιοθετούν ως «έναν οδηγό του πράττειν»43. Από τη σκοπιά αυτή, ονομάζοντας κάτι 

αληθές δεν εξηγούμε τη φύση του, ούτε προσφέρουμε κάποια περιγραφή του, όπως 

υποθέτουν οι οπαδοί της «αντιστοιχίας», αλλά περισσότερο συνιστούμε στους 

συνομιλητές μας να υιοθετήσουν και εκείνοι την πεποίθηση ή την αξία που έχουμε 

ονομάσει «αληθή». «Εστιαζόμαστε στην πράξη του να αποκαλούμε κάτι αληθές παρά 

στην ποιότητα αυτού του κάτι, και έτσι αποφεύγουμε την ιδέα ότι αποκαλώντας το 

αληθές το περιγράφουμε44. 

Στη βάση της συστατικής χρήσης του αληθούς, οι φιλόσοφοι προσπαθούν να 

διαφοροποιήσουν την «αλήθεια» μιας πεποίθησης από τη «δικαιολόγησή» της, και να 

δείξουν ότι η δεύτερη δεν μπορεί να εγγυηθεί την πρώτη, για τον ίδιο ακριβώς λόγο 

που και για τον Moore είναι ανεπίδεκτο ορισμού το «αγαθό». Ακολουθώντας τον 

Hilary Putnam, o Rorty υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να συναγάγουμε εκ του ότι 

Εάν διαθέτουμε την έννοια του «δικαιολογημένου» (justified),  δε χρειαζόμαστε 

αυτήν της αλήθειας 

ότι 

«Αληθές πρέπει να σημαίνει κάτι σαν δικαιολογήσιμο (justifiable), 

όπως δεν μπορούμε και να συναγάγουμε εκ του ότι 

Δεν είναι δυνατό να προσδώσουμε καμία σημασία στην έννοια της αλήθειας ως 

αντιστοιχίας 

ότι 

Η αλήθεια πρέπει να συνίσταται στην ιδεώδη συνοχή 

διότι το «μπορεί αυτό να είναι αληθές αλλά όχι χ», διατηρεί πάντα το νόημά του ό,τι 

και αν σημαίνει το χ45. 

     Η παράβλεψη αυτής της χρήσης και η προσπάθεια αναγωγής του «αληθούς» 

στο «δικαιολογημένο» έχει οδηγήσει στην παραπλανητική συσχέτιση του 

πραγματισμού με το σχετικισμό, ενώ η συσχέτιση της τρίτης χρήσης της αλήθειας με 

την αντιστοιχία, οδήγησε στην αντίληψη ότι το αληθές είναι κάτι περισσότερο από 

                                                                                                                                            
42 βλ. Richard Rorty, «Pragmatism, Davidson and Truth», ό.π. σελ.127-129 και «Is Truth a Goal of 
Inquiry», ό.π. σελ. 21-22. 
43 Robert Brandom, «Pragmatism, Phenomenalism and Truth Talk», Midwest Studies in Philosophy, 
12, 75-93, σελ.77 
44 Simon Thompson, «Rorty on Truth Justification and Justice», στο Matthew Festenstein and Simon 
Thompson (ed.), Richard Rorty, Critical Dialogues, Polity Press, USA 2001 
45 Richard Rorty, Objectivity, Relativism and Truth, ό.π. σελ.126 κε. 
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αυτό που ισχυρίστηκε ο James, δηλαδή κάτι περισσότερο από «ό,τι είναι καλό για 

εμάς να πιστεύουμε», παρατηρεί ο Rorty46. 

    Αν και ο Davidson επιμένει ότι η αλήθεια είναι μία κατεξοχήν εξηγητική 

έννοια, θα μπορούσαμε να συμμεριστούμε την άποψη ότι σφάλλει ως προς τον τρόπο 

με τον οποίο παρουσιάζει τις θέσεις του ή ότι είναι πραγματιστής αλλά δεν το ξέρει, 

και να δεχτούμε ότι ως εδώ δεν διαφοροποιείται από το  Rorty όσο νομίζει. Δέχεται 

τη σημασιολογική αντίληψη της αλήθειας που εισήγαγε ο Tarski (γ΄ χρήση), παρόλο 

που υποστηρίζει ότι αυτή δεν εξαντλεί το περιεχόμενο του «αληθούς», όπως δέχεται 

και τη συστατική χρήση του αληθούς, από την οποία προκύπτει η διάκριση μεταξύ 

αλήθειας και δικαιολόγησης, και κατ’ επέκταση η αρχή ότι «δεν μπορούμε ποτέ να 

γνωρίζουμε ποιες από τις πεποιθήσεις μας είναι αληθείς». Ωστόσο δύσκολα θα 

μπορούσε νομίζω ο  Rorty  να αρνηθεί ότι διαφοροποιείται από τον Davidson ως προς 

τις περαιτέρω συνέπειες που επιθυμούν να συναγάγουν από αυτές τις θέσεις, ή 

τουλάχιστον ως προς τον τρόπο με τον οποίο τις συναγάγουν. 

     Συγκεκριμένα εκ του ότι δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε ποιες από τις 

πεποιθήσεις μας είναι αληθείς, συμπεραίνουν και οι δυο ότι «η αλήθεια δεν μπορεί να 

είναι στόχος κάποιας έρευνας», αλλά τα επιχειρήματά τους διαφέρουν. 

     Ο Davidson δέχεται ότι «δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ποιες από τις 

πεποιθήσεις μας είναι αληθείς» και θεωρεί ότι αυτό ακριβώς το γεγονός καθιστά την 

αλήθεια αντικειμενική, δηλαδή «αλήθεια-για-τον-κόσμο». Αν και δεν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο της αντιπαραβολής των πεποιθήσεών μας με τον 

κόσμο, για να διαπιστώσουμε ποιες από αυτές είναι αληθείς, οι πεποιθήσεις μας δεν 

μπορεί παρά να είναι «για τον κόσμο», και σε γενικές γραμμές να «αντιστοιχούν» σε 

αυτόν, να τον αποδίδουν σωστά (getting matters right) ή να είναι ο κόσμος αυτός που 

στην πλειονότητά τους τις καθιστά αληθείς. Η σχέση της γλώσσας με τον κόσμο είναι 

ολιστική και, ως εκ τούτου, δεν θεμελιώνεται στη βάση συνδέσεων ή ισομορφισμών 

στο επίπεδο του κόσμου ή των προτάσεων, όμως εξαιτίας αυτής της σχέσης 

«μπορούμε να κατανοήσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της πραγματικότητας, 

μελετώντας τους τρόπους με τους οποίους μιλάμε για αυτήν»47. Η 

«αντικειμενικότητα» της αλήθειας είναι αποτέλεσμα της αντιστοιχίας των αληθών 

προτάσεων προς τον κόσμο, μόνο που η αντιστοιχία αυτή – και άρα η αλήθεια – 

                                                 
46 ό.π. σελ.128. 
47 Donald Davidson, Inquiries intoTruth and Interpretation, ό.π. σελ.199 
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μπορεί να υποτεθεί μόνο για το σύνολο των προτάσεων ή των πεποιθήσεών μας, και 

όχι για καθεμία από αυτές.     

     Ο Rorty ακολουθεί τον Davidson στην επίθεσή του ενάντια στην 

υποστασιοποίηση των παραδοσιακών εννοιών του «νοήματος» και της «αναφοράς», 

αλλά δεν είναι διατεθειμένος να περιοριστεί σε αυτήν. Ο ίδιος επιχειρεί να 

υπονομεύσει μαζί και τις έννοιες της «αντικειμενικότητας» ή της «αλήθειας προς τα 

γεγονότα» επιχειρηματολογώντας ως εξής: από τη συστατική χρήση του αληθούς 

προκύπτει ότι η αλήθεια ίσως είναι κάτι πέρα από δικαιολόγηση, όμως δεν έχουμε 

κάποιο κριτήριο ελέγχου της αλήθειας εκτός αυτού (της δικαιολόγησης), και το να 

επικαλεστούμε τη σύγκριση ή την αντιστοιχία των πεποιθήσεών μας με το πώς είναι 

τα πράγματα θα ήταν ασυνάρτητο. Οφείλουμε άρα να δεχτούμε ότι «δεν ξέρουμε 

ποιες από τις πεποιθήσεις μας είναι αληθείς», και επομένως ότι «η  διαφορά μεταξύ 

δικαιολόγησης και αλήθειας δεν κάνει καμιά διαφορά στις αποφάσεις μας για το τι 

πρέπει να πράξουμε»48. Ως εδώ πιθανότατα να συμφωνούσε και ο Davidson, αλλά ο 

Rorty συνεχίζει : η δικαιολόγηση αφορά πάντοτε ένα ακροατήριο. Δεδομένης της 

πραγματιστικής αρχής ότι «εάν κάτι δεν κάνει διαφορά στην πράξη, δεν κάνει 

διαφορά ούτε στη φιλοσοφία», μπορούμε να πούμε και ότι η μόνη διαφορά ανάμεσα 

στην αλήθεια και τη δικαιολόγηση είναι η διαφορά ανάμεσα σε περισσότερο και 

λιγότερο ενημερωμένα ακροατήρια ή ανάμεσα σε ακροατήρια παρελθοντικά ή 

παροντικά και μελλοντικά, οπότε με τη συστατική χρήση της αλήθειας 

υπενθυμίζουμε απλώς στους εαυτούς μας ότι ακόμη και αν οι ισχυρισμοί μας έχουν 

γίνει ως τώρα δεκτοί σε ένα ακροατήριο, δεν αποκλείεται στο μέλλον να βρεθούμε 

αντιμέτωποι με ένα ακροατήριο που να αξιώνει καλύτερη δικαιολόγηση. Το να 

θεωρούμε την αλήθεια με αυτή την έννοια ως στόχο της έρευνάς μας, θα σήμαινε ότι 

πρέπει να στοχεύουμε στη συμφωνία με κάθε δυνατό ακροατήριο. Ωστόσο ποτέ δε θα 

είμαστε σε θέση να ξέρουμε εάν ή κατά πόσο έχουμε προσεγγίσει το στόχο που 

θέσαμε. Επομένως ο στόχος μας είναι στην καλύτερη περίπτωση δίχως νόημα49. Η 

αντικειμενικότητα φαίνεται να είναι απλώς μια προβολή ή μια προέκταση της 

πρακτικής που ακολουθούμε κάθε φορά, ενώ η σημασία του κόσμου είναι 

περιορισμένη σε ένα τέτοιο πλαίσιο. «Όταν η έννοια της “περιγραφής του κόσμου” 

μετακινηθεί από το επίπεδο των προτάσεων οι οποίες διέπονται από κριτήρια στο 

                                                 
48 Richard Rorty, «Is Truth Goal of Inquiry», στο Truth and Progress, ό.π. σελ.19 (για το ίδιο ζήτημα 
βλ. και σελ. 1-5) 
49 Richard Rorty, Truth and Progress, ό.π. σελ.1-5 

 26



εσωτερικό γλωσσικών παιχνιδιών, στο επίπεδο γλωσσικών παιχνιδιών που 

παρουσιάζονται ως σύνολα, και μεταξύ των οποίων δεν επιλέγουμε με αναφορά σε 

κάποια κριτήρια, δεν μπορεί πλέον να δοθεί ένα σαφές νόημα στην ιδέα ότι ο κόσμος 

αποφασίζει ποιες περιγραφές είναι αληθείς»50. 

     Η διαφοροποίησή του από τον Davidson γίνεται εμφανέστερη όταν ο Rorty 

καταλήγει να υποστηρίξει ότι η έννοια της αλήθειας δεν έχει καμία φιλοσοφική 

σημασία. Σύμφωνα με την εκδοχή του πραγματισμού που μας προτείνει ο ίδιος, η 

αλήθεια θα ήταν μια φιλοσοφικά ενδιαφέρουσα έννοια, μόνο εάν έκανε διαφορά στην 

πράξη, δηλαδή εάν αποτελούσε στόχο της έρευνάς μας, πράγμα που δεν ισχύει. 

Στόχος της έρευνας μπορεί να είναι μόνο η δικαιολόγηση, και άρα το ενδιαφέρον μας 

θα πρέπει να περιοριστεί σε αυτήν. Απεναντίας ο Davidson επιμένει ότι η έννοια της 

αλήθειας είναι σημαντική, διότι αποτελεί το «κλειδί του νοήματος»: το νόημα μιας 

πρότασης συνίσταται στις συνθήκες αλήθειάς της, και αυτό σημαίνει ότι κατανοώ μια 

πρόταση, στο βαθμό που γνωρίζω υπό ποίες συνθήκες αυτή είναι αληθής. Στο άρθρο 

του «A Coherence Theory of Truth and Knowledge», ο ίδιος επιχειρεί να δείξει ότι η 

αντιστοιχία μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς προβλήματα και μάλιστα ως αναγκαία 

συνέπεια ης συνοχής, εάν διακριθεί από την αντιπαραβολή ή σύγκριση 

(confrontation) των πεποιθήσεών μας με τον κόσμο, την οποία όπως και ο Rorty 

θεωρεί αδύνατη : «Εάν τα νοήματα δίδονται από τις αντικειμενικές συνθήκες 

αλήθειας, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι οι συνθήκες αυτές 

ικανοποιούνται. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια σύγκριση ανάμεσα σε ό,τι πιστεύουμε 

και την πραγματικότητα, αλλά η ιδέα μιας τέτοιας σύγκρισης είναι ασυνάρτητη. Εάν 

όμως η αλήθεια μπορεί να ελεγχθεί στη βάση της συνοχής, τότε στην ίδια βάση 

μπορούμε και να κρίνουμε ότι ικανοποιούνται οι αντικειμενικές συνθήκες αλήθειας. 

Το σύνθημά μου είναι : αντιστοιχία χωρίς αντιπαραβολή. Δεδομένης μιας ορθής 

επιστημολογίας, μπορούμε να είμαστε ρεαλιστές σε όλους τους τομείς. Μπορούμε να 

δεχτούμε τις αντικειμενικές συνθήκες αλήθειας ως το κλειδί για το νόημα, δηλαδή 

μια ρεαλιστική θεωρία αλήθειας, και να υποστηρίξουμε ότι η γνώση είναι γνώση ενός 

αντικειμενικού κόσμου, ανεξάρτητου από τη σκέψη ή τη γλώσσα μας»51. 

       Ο Davidson συμφωνεί με το Rorty ότι είναι αδύνατο «να βγούμε έξω από τις 

πεποιθήσεις  ή τη γλώσσα μας ώστε να βρούμε κάποιο κριτήριο για τον έλεγχο της 

αλήθειας άλλο από τη συνοχή», αλλά σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου, το σημείο όπου 

                                                 
50 Richard Rorty, Contingency Irony and Solidarity, ό.π. σελ.5 
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διαφωνούν μεταξύ τους, εάν διαφωνούν κάπου, είναι ως προς το εάν, παρ’ όλ’ αυτά, 

μπορούμε να έχουμε γνώση ή να μιλάμε για έναν αντικειμενικό, δημόσιο κόσμο, που 

δεν είναι δική μας κατασκευή». « Εγώ νομίζω ότι το ερώτημα αυτό παραμένει», 

γράφει ο Davidson, «...ενώ υποπτεύομαι ότι για το Rorty  δεν ισχύει το ίδιο52». Η 

«συνοχή» λειτουργεί για τον Davidson  ως ένα κριτήριο για τον έλεγχο της αλήθειας 

των πεποιθήσεών μας αλλά και της αντιστοιχίας τους με τον κόσμο, μια έννοια που 

«αν και κενή ως ορισμός, μας χρειάζεται, γιατί ικανοποιεί τη σκέψη μας ότι η 

αλήθεια εξαρτάται από το πώς είναι ο κόσμος»53.   

        

 

 

 

Ρεαλισμός χωρίς Αναφορά.   

Η Ύπαρξη του Εξωτερικού Κόσμου.    

 

      Η σχέση μεταξύ Rorty και Davidson εκτός του ότι γίνεται με διαφορετικό 

τρόπο αντιληπτή από τους ίδιους – ο Rorty  θεωρεί ότι συμφωνούν και ότι οι κύριες 

θέσεις του Davidson αποκλείουν την «αντιστοιχία» ή την «αλήθεια προς τα 

γεγονότα», ενώ ο Davidson  επιμένει στις μεταξύ τους διαφορές και υπερασπίζεται 

κάποια έννοια αντιστοιχίας – έχει εκτιμηθεί και με διαφορετικό τρόπο από τους 

μελετητές τους, όπως με διαφορετικό τρόπο έχει εκτιμηθεί και η σχέση του Rorty με 

το ρεαλισμό. O Rorty αντιμετωπίζεται άλλοτε ως αντιρεαλιστής54 ή  

υπερβατολογικός ιδεαλιστής55,  και άλλοτε ως   ρεαλιστής56. Όσοι τον θεωρούν 

αντιρεαλιστή επικαλούνται συνήθως τις αναφορές του στον Kuhn ή το άρθρο του 

                                                                                                                                            
51 Donald Davidson, «A Coherence Theory of Truth and Knowledge», ό.π. σελ.120-121 
52 ό.π. σελ. 123 
53 Donald Davidson, «Truth Rehabilitated», στο Robert Brandom, Rorty and his Critics,  ό.π. σελ.7 
54 βλ. Frank B. Farrell, «Rorty and Antirealism», Herman J. Saatcamp, Jr. (ed.), Rorty and Pragmatism, 
The Philosopher Responds to his Critics, Vanderbilt University Press, USA, 1995 σελ.154-188, James 
Robert Brown, Smoke and Mirrors. How Science reflects Reality, Routledge, London 1994 (σελ.29-40) 
και Thomas Nagel, The Last Word, Oxford University Press, Oxford, 1997 (σελ.26-32) 
55 Bilgrami Akeel, «Is Truth a Goal of Inquiry? Rorty and Davidson on Truth», στο Robert Brandom 
(ed.), Rorty and his Critics ό.π. σελ.242-262 και Jonathan Lear, «Leaving the World Alone», Journal 
of Philosophy, 79, 1982, σελ.382-403 (ελ.μτφ. Χρυσούλα Μητσοπούλου, «Ας αφήσουμε τον κόσμο ως 
έχει», Δευκαλίων, 16/2, 1998, σελ. 201-207). 
56 βλ. Hilary Putnam, «Richard Rorty on Reality and Justification», στο Robert Brandom (ed.), Rorty 
and his Critics ό.π. σελ.81-87 και Michael Devitt, Realism and Truth, Blackwell, USA, 1984/1991. 
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«The World Well Lost»57, και υποστηρίζουν ότι η  «απώλεια του κόσμου» είναι ό,τι 

τον διαφοροποιεί από τον Davidson, ενώ όσοι τον θεωρούν ρεαλιστή δείχνουν ότι και 

στη μία περίπτωση και στην άλλη το συμπέρασμα αυτό είναι επισφαλές. Το ίδιο θα 

επιχειρήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια και εμείς. 

 Ο  Rorty βλέπει τον ρεαλιστή ως έναν ακόμη αντίπαλο, εκπρόσωπο μιας 

παράδοσης την οποία θα πρέπει να αποδομήσει. «Ο διαισθητικός ρεαλιστής … 

νομίζει ότι κάτω, βαθιά  και πέρα από όλα τα κείμενα, υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι 

απλώς ένα ακόμη κείμενο, αλλά σε σχέση με το οποίο τα ποικίλα κείμενα 

προσπαθούν να είναι επαρκή (adequate). Ο πραγματιστής δε νομίζει ότι υπάρχει κάτι 

τέτοιο», γράφει στο Consequences of Pragmatism58. Μας προτρέπει επανειλημμένως 

να εγκαταλείψουμε τις έννοιες του «σκληρού γεγονότος» (hard fact) ή «του πώς είναι 

ο ίδιος ο κόσμος, ανεξαρτήτως των περιγραφών του» και επιμένει στο ότι η ιδέα 

«ενός  αντικειμενικού, δημόσιου κόσμου, ο οποίος δεν είναι της κατασκευής 

μας…δεν είναι τίποτε περισσότερο από παρωχημένη ρητορική»59. Εάν περιοριστούμε 

σε τέτοιου είδους δηλώσεις, που αναμφίβολα απαντούν συχνά στα κείμενα του Rorty, 

είναι εύκολο να τον χαρακτηρίσουμε «ιδεαλιστή» ή «αντιρεαλιστή» και να 

δικαιώσουμε τον Davidson. Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο από τη στιγμή που ο 

Rorty φαίνεται να απορρίπτει καί τον ιδεαλισμό. Χωρίς ποτέ να αμφισβητεί την 

ύπαρξη της φύσης, στο Philosophy and the Mirror of Nature60 εντοπίζει τη διαφορά 

ανάμεσα στον «αποκηρυγμένο» μεταφυσικό ρεαλισμό και τον «αδιαφιλονίκητο» 

εσωτερικό στην κατανόηση της επιστήμης ως ενός «Καθρέφτη της Φύσης» ή ως ενός 

συνόλου λειτουργικών διαγραμμάτων που μας βοηθούν να τα βγάζουμε πέρα με 

αυτήν, ενώ στο Contingency, Irony and Solidarity61 διακρίνει τους ισχυρισμούς «ο 

κόσμος βρίσκεται εκεί έξω» και «η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω», για να δηλώσει 

κατηγορηματικά ότι «…τα περισσότερα από τα πράγματα στο χώρο και στο χρόνο 

είναι αποτέλεσμα αιτιών που δεν περιλαμβάνουν ανθρώπινες νοητικές καταστάσεις». 

 Από την άλλη μεριά, αν και σε γενικές γραμμές συμμερίζεται τις θέσεις του 

Kuhn, αρνείται να συνυπογράψει κάποιες «ιδεαλιστικών αποχρώσεων» παρατηρήσεις 

                                                 
57 βλ. Richard Rorty, «The World Well Lost», στο Consequences of Pragmatism, (ελλ.μτφ. Ιορδάνη 
Μαρκουλάτου, Κικής Γαλάνη, Δευκαλίων τ.16/2, 1998) 
58 βλ. Richard Rorty, , Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ. xxix-xxx.  
59 βλ. Richard Rorty, , Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ. 136-137 και Objectivity, Relativism and 
Truth ό.π. σελ.148-149. 
60 βλ. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π. σελ.298 (σελ.405 της ελλ. μτφ.)  
61 βλ. Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, σελ.5.   
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του, όπως επισημαίνει ο Devitt62. Κρίνει ως μια μάλλον άστοχη παρατήρηση του 

Kuhn τον ισχυρισμό του ότι οι υποστηρικτές διαφορετικών θεωριών «βλέπουν 

διαφορετικά πράγματα» ή «ζουν σε διαφορετικούς κόσμους»63 και θεωρεί 

ανυπόστατη τη θέση ότι φτιάχνουμε αντικείμενα χρησιμοποιώντας λέξεις64. Εκ του 

ότι «δεν μπορούμε να περιγράψουμε κανένα αντικείμενο κατά τρόπο ανεξάρτητο από 

κάποια θεωρία» δεν έπεται ότι «δεν υπάρχουν αντικείμενα ανεξάρτητα από κάποια 

θεωρία» επισημαίνει στον ιδεαλιστή αντίπαλό του65, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο του 

Philosophy and the Mirror of Nature διακρίνει τη σημασιολογική – κατά Kuhn – 

έννοια  της ασυμμετρίας από εκείνη που δέχεται αυτός66, και παρατηρεί πως «…ο 

Kuhn φρόντισε να συσκοτίσει ο ίδιος τον ισχυρισμό του ότι δεν είναι δυνατό να 

υπάρξει ένας αλγόριθμος για την επιλογή θεωριών… συναρθρώνοντάς τον με κάποιες 

ιδεαλιστικών αποχρώσεων προσθήκες».  

 Το «The World Well Lost» φαίνεται να είναι η κυριότερη ένδειξη κάποιου 

ιδεαλιστικού προσανατολισμού στο έργο του Rorty, μόνο που ο προσανατολισμός 

αυτός συνάγεται από την απόρριψη μιας συγκεκριμένης έννοιας της αλήθειας, που 

δύσκολα θα χαρακτηριζόταν ως «ρεαλιστική». Συγκεκριμένα ο Rorty υποστηρίζει ότι 

«…η κοινότοπη αυτή σημασία, σύμφωνα με την οποία η “αλήθεια” είναι “αντιστοιχία 

προς την πραγματικότητα” και “εξαρτάται από μια πραγματικότητα ανεξάρτητη από 

τη γνώση μας” δεν είναι επαρκής για το ρεαλιστή. Αυτό που επιθυμεί ο ρεαλιστής 

είναι …η έννοια ενός κόσμου  τ ό σ ο  “ανεξάρτητου από τη γνώση μας”, που θα 

μπορούσε από όλα όσα γνωρίζουμε, να αποδειχθεί ότι δεν περιλαμβάνει κανένα από 

τα πράγματα για τα οποία ανέκαθεν νομίζαμε ότι μιλούσαμε»67. Ο κόσμος που 

«καλώς χάθηκε» ύστερα από τόσους αιώνες διαμάχης μεταξύ ιδεαλισμού και 

ρεαλισμού είναι «…είτε η εντελώς κενή έννοια της άρρητης αιτίας του νοήματος και 

σκοπός της διανοητικής λειτουργίας, ή άλλως ένα όνομα για τα αντικείμενα που προς 

το παρόν η έρευνα δεν εξετάζει: εκείνες οι σανίδες της βάρκας οι οποίες προς το 

                                                 
62 βλ. Michael Devitt, Realism and Truth, Blackwell, USA, 1984/1991, σελ.205-206.  
63 βλ. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π. σελ. 324 (σελ. 439 της ελλ. μτφ.) 
64 ό.π. σελ. 276 (σελ. 375 της ελλ. μτφ.) 
65 ό.π. σελ. 279 (σελ.379 της ελλ. μτφ.) 
66 «Ονομάζω “σύμμετρους” όλους τους λόγους που μπορούν να υποβληθούν σε ένα σύνολο κανόνων, 
ικανών να υπαγορεύσουν την επίτευξη μιας καταληκτικής ορθολογικής συμφωνίας στα σημεία όπου οι  
συναφείς αποφάνσεις μοιάζουν να συγκρούονται», γράφει ο Rorty στο Philosophy and the Mirror of 
Nature (σελ.316, σελ. 428 της ελλ. μτφ.), και σημειώνει: «…η εν λόγω έννοια του “σύμμετρου” δεν 
ταυτίζεται με αυτήν της κοινής νοηματοδότησης όρων. Η τελευταία – αυτή ακριβώς που ως επί το 
πλείστον χρησιμοποιείται στις συζητήσεις γύρω από τον Kuhn – δε φαίνεται και τόσο χρήσιμη, εάν 
λάβουμε υπ’ όψει μας το πόσο επισφαλής είναι η έννοια της “ταυτότητας νοήματος” (ό.π. σημ. 1).     
67 Richard Rorty, «The World Well Lost», ό.π. σελ.14 (σελ. 197 της ελλ. μτφ.) 
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παρόν δεν μετακινούνται»68, ενώ «…τα αστέρια, οι άνθρωποι, τα τραπέζια και το 

γρασίδι – όλα δηλαδή εκείνα τα πράγματα που κανείς εκτός από τον περιστασιακό 

“επιστημονικό ρεαλιστή” φιλόσοφο δε σκέφτεται ότι ίσως να μην υπάρχουν»69, είναι 

ο μόνος υπαρκτός κόσμος και δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της διαμάχης. 

 Ίσως αξίζει να αναφερθεί ότι κάποτε ο Rorty αποστασιοποιείται από το 

συγκεκριμένο κείμενο. Στην απάντησή του στον Frank Farrell, που επικαλούμενος το 

«The World Well Lost» του αποδίδει αντιρρεαλιστικές θέσεις, προσπαθεί να 

υποβαθμίσει τη σπουδαιότητα αυτού του κειμένου που έγραψε «είκοσι τρία χρόνια 

πριν», και τονίζει ότι, εάν ποτέ ισχυρίστηκε ότι η μεταφυσική δομή του κόσμου είναι 

«η αντανάκλαση μιας λογικής δομής», έσφαλε70. Πέρα όμως από αυτό νομίζω ότι 

στο «The World Well Lost» διαφαίνεται και μια σύγχυση ως προς το τι είναι 

ρεαλισμός, που ίσως ευθύνεται και για τη σύγχυση ως προς το τι πρεσβεύει ο  Rorty. 

Εάν ο ρεαλισμός προϋποθέτει πράγματι μια διάκριση ανάμεσα στο πράγμα καθαυτό 

και τα φαινόμενα, ή εάν προσπαθεί να εξηγήσει ότι η «αλήθεια για τον κόσμο» - κάτι 

διαφορετικό και μάλλον πρόσθετο σε ό,τι υπάρχει εκεί έξω – «…συνίσταται στην 

“αντιστοιχία ορισμένων προτάσεων με τον κόσμο καθαυτό”»71, τότε ο Rorty δεν είναι 

ρεαλιστής. Εάν όμως ο ρεαλισμός διαφοροποιείται σε κάτι από τον καντιανό 

ιδεαλισμό – και νομίζω ότι ελάχιστοι θα υποστήριζαν το αντίθετο – τα πράγματα 

διαφέρουν. Στην περίπτωση αυτή η κριτική του Rorty αφορά μάλλον στον Kant, ενώ 

στην υπεράσπιση του «γνωστού μας κόσμου» βρίσκει στον ρεαλιστή έναν σύμμαχό 

του. 

 Εξάλλου  η συσχέτιση του ρεαλισμού με θεωρίες αλήθειας ή αναφοράς δεν 

είναι τόσο αυτονόητη όσο την παρουσιάζει ο Rorty, για να ενισχύσει, όπως θα δούμε 

την επιχειρηματολογία του. Μπορεί κάποιος να είναι ρεαλιστής χωρίς να έχει κάποια 

θεωρία αλήθειας, αρκεί να δέχεται ότι «βρισκόμαστε σε επαφή με την 

πραγματικότητα διαρκώς»72. Στο σημείο όμως αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια 

διάκριση. Δεχόμαστε ότι: 

                                                 
68 ό.π. σελ. 15 (σελ.198 της ελλ. μτφ.) 
69 ό.π. σελ. 14 (σελ. 196 της ελλ.μτφ.) 
70 βλ. την απάντηση του Richard Rorty στον Frank Farrell, στο Herman J., Saatkamp, Jr. (ed.) ό.π. σελ. 
185-195.  
71 βλ. Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ. xxvi 
72 βλ. Richard Rorty, «Pragmatism, Davidson and Truth», ό.π. σελ. 144-145, όπου ο Rorty μας δίνει 
μια θεώρηση της σχέσεως γλώσσας (λέξεων ή προτάσεων) και πραγματικότητας, την οποία 
αναδεικνύει ο Hilary Putnam (βλ. Hilary Putnam, «On Reality and Justification» ό.π.) 
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• ο «ρεαλισμός του κοινού νου» είναι μια οντολογική – μεταφυσική θέση 

χωρίς σημασιολογικές προεκτάσεις73, σύμφωνα με την οποία ο υλικός 

κόσμος ή τα αντικείμενα που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας 

υπάρχουν, και μάλιστα κατά τρόπο νοητικά και γλωσσικά ανεξάρτητο, 

ενώ,  

• ο «επιστημονικός ρεαλισμός» συνιστά τη σύνθεση τεσσάρων θέσεων, όπως 

παρατηρεί ο Richard Boyd74, ότι, δηλαδή: i) οι «θεωρητικοί όροι» των 

επιστημονικών θεωριών θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αναφορικές 

εκφράσεις,  ii) οι επιστημονικές θεωρίες είναι επιβεβαιώσιμες, και στην 

πραγματικότητα επιβεβαιωμένες, ως κατά προσέγγιση αληθείς, στη βάση 

επιστημονικών μεθόδων και τεκμηρίων, iii) η ιστορική πρόοδος της ώριμης 

επιστήμης είναι σε μεγάλο βαθμό ζήτημα μιας ολοένα και ακριβέστερης 

προσέγγισης της αλήθειας, τόσο για τα παρατηρήσιμα όσο και για τα μη 

παρατηρήσιμα φαινόμενα. Οι μεταγενέστερες θεωρίες συγκροτούνται στη 

βάση της γνώσης που ενσωματώνουν οι προγενέστερες, και iv) η 

πραγματικότητα την οποία περιγράφουν οι επιστημονικές θεωρίες είναι 

ανεξάρτητη από αυτές. Θεωρούμε, δηλαδή, ότι ο «επιστημονικός 

ρεαλισμός» είναι μια σημασιολογική θέση, σύμφωνα με την οποία οι 

επιστημονικές θεωρίες είναι υπόλογες σε μια ανεξάρτητη από αυτές 

πραγματικότητα, έτσι ώστε «…εάν μια επιστημονική θεωρία είναι αληθής, 

να υπάρχουν στον κόσμο αυτές ακριβώς οι οντότητες που η θεωρία λέει ότι 

υπάρχουν, και με αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά που οι όροι της τις 

περιγράφουν να έχουν75».   

Δοθέντων των ορισμών αυτών, νομίζω ότι ο Rorty θεωρεί μάλλον αυτονόητο 

τον «ρεαλισμό του κοινού νου», ενώ απορρίπτει τον «επιστημονικό ρεαλισμό». 

Δέχεται την κοινότοπη, δηλαδή, αντίληψη  ότι τα πράγματα είναι έτσι-και-έτσι, ενώ 

αρνείται την φιλοσοφική θεωρία που επιχειρεί να θεμελιώσει την ύπαρξη των 

πραγμάτων, ανεξάρτητα  από τις αντιληπτικές μας δυνάμεις. Η αποστροφή που 

                                                 
73 Η  ένσταση που θα μπορούσε κάποιος να προβάλλει στο σημείο αυτό είναι ότι κάποιος δεσμεύεται 
ως προς την ύπαρξη μιας οντότητας, εφόσον δέχεται ότι μια (υπαρκτική) πρόταση που αφορά στην 
οντότητα αυτή είναι αληθής. Αυτό ισχύει. Ωστόσο, η κατανόηση του λόγου περί της ύπαρξης, νομίζω 
ότι προηγείται της εφαρμογής του κριτηρίου αυτού, και της διατύπωσης των συνθηκών υπό τις οποίες 
η πρόταση είναι αληθής.     
74 βλ. Richard Boyd, «On the current status of scientific realism», στο Richard Boyd, Philip Gasper and 
J.D. Trout (ed.), The Philosophy of Science, A Bradford Book, The MIT Press, London, 1991, σελ.195-
222. 
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δηλώνει ότι αισθάνεται για το  «ρεαλισμό», εν γένει, οφείλεται κατά τη γνώμη μου 

στο γεγονός ότι συγχέει τις δύο αυτές έννοιες, κάτι που θα προσπαθήσουμε να 

δείξουμε στη συνέχεια.      

        

 

 

Η Κριτική της «Αναφοράς». 

 

Στο Consequences of Pragmatism ο Rorty διακρίνει τρεις διαφορετικές 

ρεαλιστικές τάσεις : (α) την άποψη ότι πρόσφατες, τεχνικές εξελίξεις στη φιλοσοφία 

της γλώσσας μπορούν να διασώσουν την έννοια της «αλήθειας ως αντιστοιχίας» 

(τεχνικός ρεαλισμός <technical realism>), (β) τη θέση ότι το «βάθος», η ανθρώπινη 

σπουδαιότητα των φιλοσοφικών προβλημάτων έχει υποτιμηθεί, ότι οι πραγματιστές 

έχουν επιδοθεί σε ένα ανάξιο λόγου όργιο «διάλυσης», τσουβαλιάζοντας όλα τα 

πραγματικά προβλήματα μαζί με τα ψευδοπροβλήματα (διαισθητικός ρεαλισμός), και 

(γ) τη θέση ότι εάν η φιλοσοφία ως αυτόνομη πραγματεία εξαφανιζόταν από το 

πολιτιστικό σκηνικό θα χανόταν κάτι σπουδαίο76. 

Οι «τεχνικοί ρεαλιστές» εντοπίζουν το σφάλμα των πραγματιστών στην 

αποδοχή της παραδοσιακής «επαληθευσιοκρατικής» θεωρίας της γλώσσας, και 

επιχειρούν να διασώσουν την έννοια της «αλήθειας ως αντιστοιχίας προς την 

πραγματικότητα» στη βάση της νέας «αιτιακής θεωρίας» που προτείνει ο Kripke. 

Σύμφωνα με την επαληθευσιοκρατική θεωρία, το νόημα  προσδιορίζει την αναφορά, 

δηλαδή τις οντότητες του κόσμου που επιλέγει  γλώσσα, μια εικόνα που λίγο ή πολύ 

προϋποθέτει την καντιανής προέλευσης αντίληψη ότι οι έννοιες που χρησιμοποιούμε, 

τεμαχίζουν ένα αδιαφοροποίητο πολλαπλό (undifferentiated manifold), σύμφωνα με 

τα ενδιαφέροντά μας. Σε αντίθεση με αυτή την άποψη, που όπως επισημαίνει και ο 

Rorty, οδηγεί απευθείας στον «ψυχολογικό νομιναλισμό» και σε μια επιπόλαια 

αντιμετώπιση της οντολογίας, o  Kripke αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως έναν χώρο 

τεμαχισμένο ήδη όχι μόνο σε καθέκαστον αντικείμενα, αλλά σε φυσικά είδη των 

καθέκαστον, και ακόμη σε ουσιώδη και τυχαία χαρακτηριστικά των καθέκαστον και 

των ειδών αυτών, ώστε το ερώτημα σχετικά με την αλήθεια μιας πρότασης να μπορεί 

να απαντηθεί με καθαρά «ρεαλιστικά μέσα» : να μπορούμε να απαντήσουμε εάν «το 

                                                                                                                                            
75 βλ. Clifford A. Hooker, «Systematic Realism», Synthese, 51, σελ. 407-497. 
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χ είναι φ» είναι μια αληθής πρόταση, αφού μάθουμε σε τι αναφέρεται το “χ” – κάτι 

που είναι ανεξάρτητο από τις προθέσεις μας ή τη μέθοδο επαλήθευσής μας – και 

ελέγξουμε στη συνέχεια εάν αυτή η οντότητα ( το επιμέρους ή το φυσικό είδος στο 

οποίο αναφέρεται το χ) έχει τη συγκεκριμένη  ιδιότητα φ. 

Σύμφωνα με την αναφορική θεωρία του νοήματος, που είναι και ο κύριος 

στόχος της κριτικής του Rorty, την αναφορά ενός όρου την προσδιορίζει  μια αλυσίδα 

από αιτιακές σχέσεις, οι οποίες ανάγονται στο εισαγωγικό γεγονός (introducing event) 

της σύνδεσης του όρου αυτού με το αντίστοιχο αντικείμενο από τον πρώτο χρήστη 

του όρου. Κάθε μέλος της γλωσσικής κοινότητας που κάνει χρήση του 

συγκεκριμένου όρου, συνδέεται, δηλαδή, άμεσα – ως αρχικός ονοματοθέτης – ή 

έμμεσα – μέσω του αρχικού ονοματοθέτη ή κάποιου άλλου που συνδέεται με εκείνον 

– με το εισαγωγικό γεγονός. Και είναι η σχέση με αυτό ακριβώς το γεγονός που 

προσδιόρισε – και εξακολουθεί να προσδιορίζει – την αναφορά του όρου σε κάθε 

χρήση του. «Όλες οι μεταγενέστερες χρήσεις του όρου είναι το αιτιακό προϊόν ενός 

τέτοιου εισαγωγικού γεγονότος»77, υποστηρίζει ο Putnam, ενώ ακόμη και αν έχω 

διδαχθεί τον όρο λάθος ή τον χρησιμοποιώ τόσο συχνά ώστε να ξεχάσω πότε τον 

έμαθα, η πρόθεσή μου <intention> να αναφερθώ στο ίδιο μέγεθος στο οποίο 

αναφερόμουν στο παρελθόν – ή σε ό,τι διδάχθηκα – θα συνδέει την παρούσα μου 

χρήση με τις προηγούμενες και τελικά με το εισαγωγικό γεγονός, που καθιέρωσε τη 

χρήση του όρου αυτού78. 

Ο Putnam υπογραμμίζει τον αιτιακό χαρακτήρα της θεωρίας του, ο οποίος 

προκύπτει από α) την περιγραφή που δίνεται σε ένα αντικείμενο κατά το εισαγωγικό 

γεγονός και β) την αλυσίδα των κοινωνικών σχέσεων οι οποίες οδηγούν στο γεγονός 

αυτό. Προκειμένου να προσδιοριστεί η αναφορά ενός όρου, δίνεται μια αιτιακή 

περιγραφή του αντίστοιχου μεγέθους – λέμε για παράδειγμα ότι ο «ηλεκτρισμός» 

ονομάζει το μέγεθος που είναι υπεύθυνο  για ορισμένα Χ αποτελέσματα, κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες – ενώ μια αλυσίδα κοινωνικών σχέσεων εξηγεί ιστορικά το 

                                                                                                                                            
76 βλ. Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ.xxi κε 
77 βλ. Hilary Putnam, «Explanation and Reference», Mind, Language and Reality, Cambridge, C.U.P., 
1973, 1975, σελ. 200 
78 ό.π. Παρά την αναφορά του Putnam στις προθέσεις του ομιλητή, πρέπει να τονιστεί ότι αυτό που 
διαφοροποιεί τη νέα αιτιακή θεωρία της αναφοράς από την παραδοσιακή επαληθευσιοκρατική θεωρία 
και διασφαλίζει τη στερέωση της αναφοράς, είναι ότι, στην προκειμένη περίπτωση, ούτε το νόημα ούτε 
η αναφορά του όρου καθορίζονται από την ψυχολογική κατάσταση του ομιλητή. Αυτό που έχει 
σημασία είναι μόνο η «άκαμπτη» σύνδεση μιας λέξης με την αναφορά της, την οντότητα ή το φυσικό 
μέγεθος που ονομάζει, ενώ ο ρόλος των προθέσεων εξαντλείται στη δημιουργία ενός ακόμη κρίκου 
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πέρασμα της συγκεκριμένης λέξης από τον αρχικό ονοματοθέτη στους κατοπινούς 

χρήστες της˙ η εισαγωγή του όρου «ηλεκτρισμός» στο λεξιλόγιο ενός ομιλητή 

προϋποθέτει , δηλαδή, την άμεση ή έμμεση σύνδεσή του με τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, 

ο οποίος για πρώτη φορά περιέγραψε το συγκεκριμένο μέγεθος. Με τον τρόπο αυτό, 

η αναφορά μπορεί να προσδιορίζεται από τις ουσιώδεις ιδιότητες των αντικειμένων, 

την πραγματική φύση τους, και ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στο νου κάθε 

ομιλητή ή την ψυχολογική του κατάσταση. 

Η υπόθεση του «καταμερισμού της γλωσσικής εργασίας» υπογραμμίζει τη 

συνεισφορά της κοινωνίας στον προσδιορισμό της αναφοράς79, και επιβεβαιώνει την 

ανεξαρτησία της από τις γνώσεις ή τις ιδιωτικές σκέψεις του ομιλητή. Σύμφωνα με 

τον Putnam, κάποιος που δεν γνωρίζει ακριβώς την αναφορά ενός όρου ή τα 

χαρακτηριστικά του τυπικού μέλους της τάξης του αναφερόμενου αντικειμένου, 

μπορεί να χρησιμοποιεί τον όρο αυτό ορθά, εφόσον συνεργάζεται, έμμεσα ή άμεσα, 

με τα μέλη μιας υπο-ομάδας ομιλητών που τα γνωρίζουν. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη 

και αν δεν ξεχωρίζω, λόγου χάρη, το νερό από κάποιο άλλο υγρό που επιφανειακά 

μοιάζει με αυτό, μπορώ να χρησιμοποιώ με επιτυχία στις συναλλαγές μου τη λέξη 

«νερό», ή να αναφέρομαι σε ό,τι αναφέρεται και ένας χημικός, ο οποίος είναι σε θέση 

να προσδιορίσει ακριβώς το αναφορικό του όρου, γεγονός που διασφαλίζει τη 

σταθερότητα της αναφοράς και μια έννοια «αντιστοιχίας» προς τον κόσμο .  

 

Μολονότι ο ρεαλισμός είναι, όπως είπαμε, μια καθαρά οντολογική θέση, 

χωρίς δεσμευτικές σημασιολογικές προεκτάσεις, ο Rorty συνδέει αναπόσπαστα τη 

θέση αυτή με την έννοια της «αντιστοιχίας των σκέψεων ή της γλώσσας μας προς τον 

κόσμο», και  δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι, για να διασωθεί η τελευταία, μια 

φυσικαλιστική θεωρία αναφοράς είναι αναγκαία80. Αμφισβητεί όμως τη δυνατότητα 

μιας τέτοιας θεωρίας. Στο Philosophy and the Mirror of Nature επιχειρεί να 

υπονομεύσει την ιδέα περί σύγκρουσης ανάμεσα σε μια παλαιά, προθεσιοκρατική 

θεωρία αναφοράς, και σε μια νέα, «αιτιακή» θεωρία, υποστηρίζοντας ότι η ιδέα αυτή 

προκύπτει μόνο χάρη στην αμφισημία του «αναφέρομαι». Ο ίδιος διακρίνει τρεις 

έννοιες του συγκεκριμένου ρήματος : (α) ως τεχνικός, φιλοσοφικός όρος, το 

                                                                                                                                            
στην αλυσίδα των μεταβιβάσεων που οδηγούν στο εισαγωγικό γεγονός αυτής της σύνδεσης, ή στον 
προσδιορισμό της ίδιας της αλυσίδας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
79 βλ  Σταυρούλα Τσινόρεμα , «Είναι δυνατή μια ρεαλιστική θεωρία της αναφοράς;», στο Δωδώνη 
ΙΣΤ’, 1987,σελ. 35-58, ιδίως σελ. 48-49. 
80 Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π. σελ. xxiv 
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«αναφέρομαι» σημαίνει μια γεγονική σχέση που υφίσταται μεταξύ μιας έκφρασης και 

κάποιου άλλου τμήματος της πραγματικότητας, ανεξαρτήτως του εάν γνωρίζει κανείς 

την ύπαρξή του ή όχι˙ (β) το κοινότοπο «αναφέρομαι» ή «μιλώ για» υποδηλώνει μια 

καθαρά προθετική σχέση, η οποία μπορεί να υφίσταται μεταξύ μιας έκφρασης και 

ενός ανύπαρκτου αντικειμένου, και τέλος (γ) ως μια ενδιάμεση έννοια, το «στην 

πραγματικότητα μιλώ για» μάς επιτρέπει να διορθώνουμε τις, κατά την κρίση μας, 

αποτυχημένες προσπάθειες ενός ομιλητή να αναφερθεί σε μη υπάρχοντα πράγματα ή 

σε αποκυήματα της φαντασίας, όταν γνωρίζουμε κάτι που αυτός δεν ξέρει81. Κάθε 

φορά, λοιπόν, που κάποιος «μιλά για» τον Sherlock Holmes ή την καθοδική κίνηση 

των σωμάτων, «στην πραγματικότητα μιλά για» τον ήρωα των ιστοριών του Conan 

Doyle ή για τη βαρύτητα, ενώ με την τεχνική σημασία του όρου έχει αποτύχει να 

αναφερθεί κάπου. 

Το σφάλμα των ρεαλιστών είναι, κατά το Rorty, ότι συγχέουν την τεχνική 

έννοια του «αναφέρομαι» με το «στην πραγματικότητα μιλώ για». «Όσο δεν τίθενται 

ερωτήματα σχετικά με το τι υπάρχει και τι όχι, η παραδοχή ότι αυτό για το οποίο 

μιλούν οι άνθρωποι καθορίζεται από τις πεποιθήσεις τους, το (β), λειτουργεί εξίσου 

καλά (ή εξίσου άσχημα) τόσο για τα πράγματα που υπάρχουν όσο και για τα 

αποκυήματα της φαντασίας», διαβάζουμε στο Philosophy and the Mirror of Nature82, 

όμως μια τέτοια σημασία δεν έχει καμία χρησιμότητα ως προς τους σκοπούς του 

ρεαλιστή. Η κοινότοπη έννοια του «μιλώ για» δεν καθιστά σαφή τη διαφορά μεταξύ 

των προτάσεων «2 και 2 κάνει 4», «o Henry James γεννήθηκε στην Αμερική», ή 

«πρέπει να υπάρχει αγάπη στον κόσμο»˙ δε μας βοηθά να διαχωρίσουμε τους λόγους 

για τους οποίους είναι αληθείς οι φράσεις «ο Sherlock Holmes γεννήθηκε στην 

Αγγλία» και «ο Gladstone γεννήθηκε στην Αγγλία» - εάν είναι και οι δυο αληθείς, 

ούτε αποκλείει το ενδεχόμενο να μην έχει αναφορά κανένας από τους όρους που 

χρησιμοποιούν σήμερα οι επιστήμονες. Πού, λοιπόν, έγκειται η διαφορά ανάμεσα σε 

ό,τι «υπάρχει πράγματι εκεί έξω» και σε ό,τι «κατασκευάζεται» ή «πλάθεται» από τη 

φαντασία, και πότε η γλώσσα «καθρεφτίζει» τον κόσμο; 

Προκειμένου να διασφαλίσουν την «επαφή με τον κόσμο», οι ρεαλιστές 

αξιώνουν την αλήθεια αυτού που πρώτος ο John Searle ονόμασε «αξίωμα της 

ύπαρξης», ότι δηλαδή «καθετί που γίνεται αντικείμενο αναφοράς πρέπει να υπάρχει», 

                                                 
81 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π. σελ.289-290  (σελ. 393-394 της ελλ. μτφ.) 
82 ό.π. 
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και εκλαμβάνουν την αναφορά ως μια σχέση που ικανοποιεί αυτό το αξίωμα83. 

Παρόλο που αποδίδεται στον Bertrand Russell, ο Rorty ισχυρίζεται ότι με τον έναν ή 

τον άλλον τρόπο, η συγκεκριμένη αρχή βρίσκεται στον πυρήνα των περισσοτέρων 

θεωριών αναφοράς , από του Bertrand Russell και του John Searle, ως του Keith 

Donnellan και του Terence Parsons, και ικανοποιείται μόνο από τον τεχνικό – 

φιλοσοφικό όρο του «αναφέρομαι», (α), διότι μπορούμε και να «μιλάμε για», (β), και 

«στην πραγματικότητα να μιλάμε για», (γ), κάτι που δεν υπάρχει. Χάρη σε αυτήν την 

επινόηση που ικανοποιεί το αξίωμα της ύπαρξης η αιτιακή θεωρία της αναφοράς 

φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι των άλλων, όμως και η ίδια δεν είναι χωρίς 

προβλήματα. 

Στο άρθρο του «Is there a problem about Fictional Discourse?»84, ο Rorty 

επιχειρεί να δείξει πως ο λόγος για τα αποκυήματα της φαντασίας κλονίζει το αξίωμα 

της ύπαρξης, για να διαπιστώσει ότι «η έννοια της “αναφοράς”, ως μια σχέση που 

ικανοποιεί αυτό το αξίωμα, είναι μια άνευ σημασίας φιλοσοφική επινόηση»85. Το 

επιχείρημά του έχει ως εξής : «μιλάμε για» φανταστικά πράγματα ή πλασματικούς 

χαρακτήρες, όμως κάθε προσπάθεια να εξηγηθεί αυτό το γεγονός και ταυτοχρόνως να 

διασωθεί η επαφή με την πραγματικότητα, έχει αποτύχει. Το τεχνικό «αναφέρομαι», 

μολονότι διαφυλάσσει την αντιστοιχία, προσκρούει στο αναμφίβολο γεγονός ότι 

«μιλάμε (στην πραγματικότητα) για» ανύπαρκτα ή φανταστικά πράγματα  και 

συνεννοούμαστε. Επομένως «ό,τι χρειαζόμαστε είναι η κοινότοπη έννοια του «μιλώ 

για», όπου αυτό για το οποίο είναι μια πρόταση, είναι οτιδήποτε αυτός που την 

εκφέρει έχει στο νου – δηλαδή οτιδήποτε, για το οποίο νομίζει ότι μιλά»86. Ο λόγος 

για τα φανταστικά πράγματα συνιστά πρόβλημα στο βαθμό που γίνεται δεκτό το 

αξίωμα της ύπαρξης, και επειδή θα ήταν ασυνάρτητο να αρνηθούμε το πρώτο, ίσως 

πρέπει να ελέγξουμε το δεύτερο. Από την άλλη μεριά, το « στην πραγματικότητα 

μιλώ για», (γ), δεν μπορεί να οδηγήσει από τον κοινότοπο, (α), στον τεχνικό όρο, (β) 

του «αναφέρομαι», διότι η έκφραση αυτή είναι μόνο «…ένας τρόπος να 

«τοποθετήσουμε τη σχετική άγνοια του ομιλούντος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 

γνώσης»87, και το «στην πραγματικότητα μιλώ για» φανταστικά πράγματα, είναι 

                                                 
83 Richard Rorty, «Is there a Problem about Fictional Discourse?», στο Consequences of Pragmatism 
ό.π. σελ. 110 
84 ό.π.  
85 ό.π. σελ.127 
86 ό.π. 
87 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π. σελ.292 (σελ.397 της ελλ. μτφ.) 
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συνεπές προς αυτή τη χρήση. Άρα ο τεχνικός όρος του «αναφέρομαι» δεν είναι μόνο 

ανεπαρκής αλλά και αυθαίρετος. 

Στόχος του Rorty είναι να εξομοιώσει το λόγο για τα υπαρκτά πράγματα με το 

λόγο για τα αποκυήματα της φαντασίας, και να δείξει ότι σε καμιά περίπτωση δεν 

ικανοποιείται η «αντιστοιχία προς την πραγματικότητα». Οι προτάσεις «2 και 2 κάνει 

4», «πρέπει να υπάρχει αγάπη στον κόσμο», «ο Henry James γεννήθηκε στην 

Αμερική» και «ο Holmes έζησε στην Backer Street», αληθεύουν όλες τους υπό την 

ίδια έννοια επισημαίνει στο Consequences of Pragmatism88, καθώς είναι όλες τους 

«εγγυημένες βεβαιώσεις» (warranted assertions). Οι μεταξύ τους διαφορές είναι 

αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο επιβεβαιώνονται και εντοπίζονται μέσω της 

κοινωνιολογικής έρευνας, ενώ η σημασιολογία (ή η φιλοσοφία της γλώσσας) δεν έχει 

τίποτε να μας πει για το πώς οι λέξεις συνδέονται με τον κόσμο, διότι δεν υπάρχει 

τίποτε το γενικό να λεχθεί. Το πειστικότερο επιχείρημα που διαθέτει ο Rorty για αυτή 

του τη θέση, είναι η αδυναμία μας να βγούμε έξω από τη γλώσσα, ώστε να τη 

συγκρίνουμε με κάτι το απόλυτο ή ό,τι βρίσκεται εκεί έξω», ενώ το μόνο που έχει να 

του αντιτάξει ο ρεαλιστής είναι η επιτυχία της επιστήμης. «Εφόσον η επιστήμη 

λειτουργεί, έχει πρακτικές εφαρμογές, θα πρέπει να υπάρχει ένας γλωσσικά 

ανεξάρτητος κόσμος, ένας κόσμος ανεξάρτητος από τις σκέψεις μας ή τις προτάσεις 

που εκφέρουμε γι’ αυτόν, και μια αντικειμενική σχέση – αντιστοιχίας μεταξύ αληθών 

προτάσεων και κόσμου», μπορεί κάποιος να ισχυριστεί. « Όμως για ποιο λόγο θα 

πρέπει αυτό να υπολογίζεται ως εξήγηση; Γιατί θεωρείται ως μια πιο ικανοποιητική 

εξήγηση το να πούμε «η P είναι αληθής διότι αντιστοιχεί στον τρόπο που είναι τα 

πράγματα», από το να πούμε «η P είναι αληθής διότι είναι πιο αποδοτικό να 

πιστεύουμε ότι P, παρά ότι όχι-P;», διερωτάται ο Rorty89. 

To σφάλμα του ρεαλιστή αποδίδεται σε μια σύγχυση ανάμεσα στα: 

(Ι) ο κυρίως κόσμος είναι όπως είναι ό,τι και αν σκεφτόμαστε γι’ αυτόν, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι πεποιθήσεις μας έχουν πολύ περιορισμένη αιτιακή επίδραση πάνω του 

και 

(ΙΙ) υπάρχει κάτι εκεί έξω επιπλέον στον κόσμο, που είναι «η αλήθεια για τον 

κόσμο». 
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Ενώ ο πραγματιστής επιβεβαιώνει το (Ι), ως μια πεποίθηση για την οποία ποτέ δεν 

είχαμε λόγο να αμφιβάλλουμε, και αρνείται το (ΙΙ), ως κάτι το αδιανόητο, ο 

ρεαλιστής επιχειρεί να εξηγήσει το (ΙΙ) με το  

(ΙΙΙ) η αλήθεια για τον κόσμο συνίσταται σε μια σχέση «αντιστοιχίας» ανάμεσα σε 

ορισμένες προτάσεις (από τις οποίες αναμφίβολα πολλές δεν έχουν ακόμη 

σχηματιστεί), και τον κόσμο καθεαυτό90. 

Επικαλείται την «αναφορά» για να διαφυλάξει τη σχέση αυτή, αλλά ως τεχνικός 

φιλοσοφικός όρος η «αναφορά» είναι ανεπαρκής, ενώ με την κοινότοπη σημασία της 

δε λέει τίποτα. Πέρα από τη διαίσθησή του, ο ρεαλιστής δεν έχει, επομένως, κανέναν 

βάσιμο λόγο για να υπερασπιστεί την «αντιστοιχία προς την πραγματικότητα» ή την 

«αναφορά» σε αυτήν,  και αυτό σημαίνει ότι ο τεχνικός ρεαλισμός ολισθαίνει στον 

διαισθητικό ρεαλισμό. Το μοναδικό σημείο υπό συζήτηση που έχει ο ρεαλιστής είναι 

η πεποίθησή του  ότι η εμφάνιση των παλιών μεταφυσικών προβλημάτων (υπάρχουν 

πράγματι τα καθόλου; υπάρχουν πράγματι  αιτιακώς αποτελεσματικά φυσικά 

αντικείμενα ή μόλις τα θέσαμε; κλπ), εξυπηρέτησε κάποιον καλό σκοπό, έφερε κάτι 

στο φως, και υπό την έννοια αυτή ήταν σημαντική.91

 

Ειδικότερα ο διαισθητικός ρεαλιστής υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των 

διαισθήσεων που δίνουν τροφή σε αυτά τα προβλήματα, ότι για παράδειγμα «η 

αλήθεια είναι κάτι περισσότερο από βεβαιωσιμότητα» ή ότι «υπάρχει μια σύγκρουση 

μεταξύ της σύγχρονης φυσικής και του νοήματος της ηθικής ευθύνης», και προσπαθεί 

να συμβιβάσει αυτές τις διαισθήσεις μεταξύ τους, επινοώντας θέσεις καθολικής 

αποδοχής. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί, κατά την άποψή του, η φιλοσοφία. Από την 

άλλη μεριά, ό,τι αμφισβητεί ο πραγματισμός, τον οποίο πρεσβεύει ο Rorty, δεν είναι 

η ύπαρξη αυτών των διαισθήσεων αλλά το φιλοσοφικό τους status και η δυνατότητα 

φιλοσοφικής θεμελίωσής τους. «Ασφαλώς και έχουμε τέτοιες διαισθήσεις, 

διαβάζουμε στο Consequences of Pragmatism92. Πώς θα μπορούσαμε να 

απαλλαγούμε από αυτές; Διαπαιδαγωγηθήκαμε εντός μιας πνευματικής παράδοσης 

οικοδομημένης σε διαισθήσεις του τύπου «εάν δεν υπάρχει θεός, όλα επιτρέπονται», 

«η αξιοπρέπεια του ανθρώπου έγκειται στη σχέση του με μια υπερφυσική τάξη» και 

«κάποιος δεν πρέπει να περιπαίζει τα ιερά πράγματα». Το ερώτημα είναι εάν θα 
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πρέπει να δεχθούμε μια φιλοσοφική θεώρηση που να περιλαμβάνει τέτοιου είδους 

διαισθήσεις». Ο πραγματιστής ισχυρίζεται ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε 

μέσω της φιλοσοφίας είναι να σταματήσουμε να έχουμε τέτοιες διαισθήσεις, να 

αναπτύξουμε μια νέα πνευματική παράδοση, ενώ για το ρεαλιστή η φιλοσοφία πρέπει 

να επιφέρει ένα είδος διανοητικής δικαιοσύνης, κάποιο συμβιβασμό μεταξύ των 

ποικίλων διαφορετικών διαισθήσεων, γεγονός που προϋποθέτει πως είτε μερικές, 

τουλάχιστον, από τις διαισθήσεις μας δεν είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο 

μάθαμε να μιλάμε, είτε τα λεξιλόγια στα οποία εκφράζονται αυτές οι διαισθήσεις 

είναι συγκρίσιμα˙ έχουν κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να απομονώσει η 

φιλοσοφία, ώστε να διαμορφώσει θέσεις και προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Μια σειρά ιστορικών συγκρίσεων δείχνει ότι και οι δύο αυτές προϋποθέσεις 

είναι «θεμελιωμένες» πάνω σε άλλες διαισθήσεις, που στο σύνολό τους, αναδύθηκαν 

σε συγκεκριμένα ιστορικά πλαίσια. O ρεαλιστής δεν έχει κάποιο επιχείρημα 

ισχυρότερο από αυτές τις διαισθήσεις για να υποστηρίξει τις θέσεις του, ενώ ο 

πραγματιστής απορρίπτει τις ίδιες διαισθήσεις, επικαλούμενος την αποτυχία της 

πνευματικής παράδοσης που την ενσωματώνει να πραγματοποιήσει τα όσα 

προεξήγγειλε. Η μεταξύ τους αντιπαράθεση μπορεί να περιγραφεί είτε ως μια 

αντιπαράθεση διαισθήσεων ως προς τη σημασία των διαισθήσεων, είτε ως μια 

προτίμηση του ενός λεξιλογίου έναντι του άλλου. Όμως οι δύο αυτές περιγραφές δεν 

κάνουν διαφορά στην πράξη. «Το όλο ζήτημα αφορά στο εάν η φιλοσοφία θα πρέπει 

να βρίσκει φυσικά σημεία αναφοράς, διαφορετικά από τις πολιτιστικές παραδόσεις, ή 

εάν θα πρέπει να περιορίζεται στη σύγκριση και αντιπαράθεση αυτών των 

παραδόσεων»93, καταλήγει ο Rorty. 

 

Ο «διαισθητικός ρεαλισμός» που έχει κατά νου ο Rorty διαφέρει από τον 

«κοινότοπο ρεαλισμό», για τον οποίο κάναμε λόγο παραπάνω, και νομίζω ότι 

επιβεβαιώνει την παρανόηση του – οι διαισθήσεις που αποδίδει στον ρεαλιστή, και 

που είναι ο κύριος στόχος του, είναι οι θέσεις του επιστημονικού ρεαλιστή – όμως θα 

μπορούσαμε παρ’ όλα αυτά να απαντήσουμε ότι (α) όσο νομιμοποιείται κάποιος να 

απορρίπτει τις ρεαλιστικές διαισθήσεις επικαλούμενος την αποτυχία της πνευματικής 

παράδοσης που τις ενσωματώνει, άλλο τόσο νομιμοποιείται να υπερασπίζεται και την 

αντιστοιχία, επικαλούμενος την επιτυχία της επιστήμης, και (β) ο Rorty δεν έχει 
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κάποιο βάσιμο λόγο για να απορρίψει αυτές τις διαισθήσεις πέρα από τις διαισθήσεις 

του, γεγονός που αποδυναμώνει το επιχείρημά του. Ο ίδιος φαίνεται να έχει επίγνωση 

της αδυναμίας του αυτής, γι’ αυτό και γράφει ότι «ο δογματισμός των διαισθήσεων 

δεν είναι ούτε χειρότερος ούτε καλύτερος από την αδυναμία του πραγματιστή να 

παράσχει μη κυκλικά επιχειρήματα»94. Το γεγονός ότι κάθε πλευρά προσάπτει στην 

άλλη κυκλικότητα είναι μια αναγκαία συνέπεια της «ασυμμετρίας των φιλοσοφικών 

θεωριών» και φαίνεται να καθιστά ατελέσφορη τη συζήτηση ανάμεσά τους. Στο τρίτο 

μέρος της εργασίας μας  θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις 

το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο για τον πραγματιστή. Όμως αυτό που προέχει να 

δούμε στο παρόν πλαίσιο είναι εάν η αντιπαράθεση του πραγματιστή με το ρεαλιστή 

είναι μια αντιπαράθεση διαισθήσεων ως προς τη σημασία των διαισθήσεων, εάν 

δηλαδή ο «τεχνικός ρεαλισμός» είναι πράγματι ανυπόστατος ή διαισθητικός 

ρεαλισμός, όπως υποστηρίζει ο Rorty.                                                                                                          

Ο φιλοσοφικός όρος του αναφέρεσθαι, ως ένας όρος που ικανοποιεί το 

αξίωμα της ύπαρξης, είδαμε ότι είναι ανεπαρκής κατά το Rorty,  επειδή «μιλάμε 

(στην πραγματικότητα) για» φανταστικά πράγματα. Όπως, όμως, παρατηρεί ο Gerald 

Vision95, το ζήτημα δεν αφορά στα φανταστικά γεγονότα (fictional - would-be facts) 

ή στα μη υπάρχοντα αντικείμενα αναφοράς (non-existent – would-be referents), αλλά 

στα εσφαλμένα (mistaken facts and referents). Τόσο ο Sherlock Holmes όσο και το 

φλογιστό είναι πλασματικά αντικείμενα, και υπό την έννοια αυτή δεν υπάρχουν. Εάν 

όμως θελήσουμε να συναγάγουμε εκ του ότι «μιλάμε για» αυτά ότι ο τεχνικός όρος 

της αναφοράς είναι ανεπαρκής, παραβλέπουμε τις διαφορές που υφίστανται ανάμεσά 

τους : έχουμε εγκαταλείψει όλες μας τις πεποιθήσεις μας για το φλογιστό, διότι 

σφάλαμε ως προς αυτό, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει για τον Sherlock Holmes, ή 

που τουλάχιστον αναμένεται να γίνει για τον Sherlock Holmes όσο και για τον Conan 

Doyle. Αυτό συμβαίνει διότι το φλογιστό έγινε εξαρχής δεκτό ως επιστημονική 

υπόθεση, ενώ ο Sherlock Holmes υπήρξε δημιούργημα της φαντασίας ενός 

συγγραφέα, και ως πλασματικό πρόσωπο διατηρεί τις ιδιότητες που αποφάσισε να του 

προσδώσει ο δημιουργός του. Βεβαίως, ο Rorty  θα μπορούσε να απαντήσει πως το 

φλογιστό υπήρξε επίσης δημιούργημα της φαντασίας κάποιου ανθρώπου, ενός 

επιστήμονα, ο οποίος διαφοροποιείται από το συγγραφέα μόνο ως προς το λεξιλόγιο 

που χρησιμοποιεί, αλλά θα παραδεχόταν ταυτοχρόνως και ότι έχει νόημα να πούμε 
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ότι ο επιστήμονας αυτός έσφαλε, διότι το φλογιστό δεν υπάρχει ή ότι πιθανότατα και 

ο ίδιος να αναθεωρούσε την άποψή του εάν ζούσε σήμερα, ενώ δεν έχει νόημα να 

πούμε κάτι ανάλογο και για τον Conan  Doyle. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μια έννοια του 

«αναφέρομαι» που να μην εγγυάται την «επιτυχημένη αναφορά»96, δείχνοντάς μας 

ότι, όταν λχ «αναφερόμαστε» στην «αιτία της καύσης», είναι αδύνατο να 

αναφερόμαστε στο φλογιστό, διότι «δεν υπάρχει φλογιστό». Η υπόδειξη αυτού του 

σφάλματος ή της αποτυχίας να αναφερθούμε κάπου προηγείται του «στην 

πραγματικότητα μιλώ για»97, και πραγματοποιείται μέσω του τεχνικού όρου της 

αναφοράς και μόνο.  

Προεκτείνοντας τις παραπάνω σκέψεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, πέρα 

από τη διάκριση υπαρκτού και πλασματικού, υπάρχουν δυο τουλάχιστον τάξεις 

πλασματικών αντικειμένων και δυο τάξεις υπαρκτών αντικειμένων : η σχέση του 

φλογιστού με το Sherlock Holmes είναι ανάλογη με τη σχέση ενός φυσικού 

αντικειμένου προς μία ανθρώπινη κατασκευή, προς ένα αντικείμενο δηλαδή 

συγκροτημένο με λειτουργιστικά κυρίως κριτήρια.   

Εάν προς το παρόν παραβλέψουμε ορισμένες προβληματικές ή σύνθετες 

περιπτώσεις αντικειμένων, όπως οι (πλατωνικές) ιδέες ή οι αριθμοί και αφήσουμε τις 

ενστάσεις του ιδεαλιστή στην άκρη - αυτό άλλωστε φαίνεται να κάνει και ο Rorty 

όταν επικαλείται το λόγο για τα πλασματικά αντικείμενα για να υπονομεύσει το 

αξίωμα της ύπαρξης - μπορούμε να πούμε ότι, πέρα από τους διαφορετικούς τρόπους 

επιβεβαίωσης των προτάσεων που αναφέρονται στα αντικείμενα των τεσσάρων 

τάξεων, υπάρχουν και διαφορετικοί βαθμοί βεβαιότητας ως προς τις προτάσεις αυτές.  

Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι «η Οφηλία αυτοκτόνησε», εφόσον 

γνωρίζουμε ότι αυτό έγραψε για την Οφηλία ο Σαίξπηρ, ή ο οποιοσδήποτε 

συγγραφέας του Άμλετ, ενώ δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η χημική σύσταση 

του νερού είναι Η2Ο, ή ότι η γη γυρίζει, μόνο και μόνο επειδή σε αυτό έχει καταλήξει 

η συναίνεση της επιστημονικής κοινότητας των ημερών μας. Δηλαδή, θα δεχόμασταν 

ανεπιφύλακτα ότι για την ηρωίδα του σεξπηρικού έργου ισχύει ό,τι αποφάσισε να 

γράψει ο Σαίξπηρ, ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα σφάλματος σε 

σχέση με ό,τι δέχεται η σύγχρονη επιστήμη, διότι, όπως σωστά επισημαίνει ο Rorty, 

τίποτε δεν μας εγγυάται ότι η σχέση μας με τις μελλοντικές γενιές δε θα είναι η ίδια 

                                                                                                                                            
95 Gerald Vision, «Veritable Reflections»,  στο Alan Malachowski, Reading Rorty, ό.π. σελ.89 
96 Roy Bhaskar, Philosophy and the Idea of Freedom, Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA 
1991, σελ.114 
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με τη σχέση που έχουμε αυτή τη στιγμή με τους προγόνους μας, ή ότι η επιστήμη έχει 

πει την τελευταία της λέξη. Επιπλέον, στο βαθμό που οι ανθρώπινες κατασκευές 

ορίζονται με βάση τη λειτουργία τους, είναι δηλαδή εξ ορισμού ό,τι αποφασίζουν οι 

άνθρωποι που τις κατασκευάζουν ή τις χρησιμοποιούν να είναι, μπορούμε να είμαστε 

περισσότερο βέβαιοι γι’ αυτές σε σχέση με ό,τι δεν  κατασκευάζεται. Μπορώ να είμαι 

βέβαιη ότι αυτή τη στιγμή γράφω με ένα μολύβι, εάν αυτό είναι κατά κύριο λόγο 

όργανο γραφής, όμως δεν μπορώ να είμαι βέβαιη ότι όταν πίνω νερό, πίνω Η2Ο  ή 

ότι, εάν το νερό είναι το Η2Ο, αυτό που πίνω είναι νερό.  

Βεβαίως μέσω τέτοιων διακρίσεων ούτε η αντιστοιχία προς την 

πραγματικότητα διασώζεται, ούτε ο σκεπτικιστής μπορεί να αντιμετωπιστεί. Γίνεται 

όμως φανερή η αναγκαιότητα μιας έννοιας του «αναφέρομαι», που να μην είναι 

(καθαρά) προθεσιακή, και που σε αντίθεση με ό,τι της καταλογίζει ο Rorty, να μην 

εγγυάται την επιτυχία της αναφοράς και να καθιστά σαφείς τις διαφοροποιήσεις που 

επισημάναμε. Αυτό που απομένει να δούμε είναι, εάν η διάκριση αυτής της έννοιας 

του «αναφέρομαι» από το προθεσιακό «μιλώ για» είναι τόσο σαφής, όσο ισχυρίζεται 

ο Rorty.  

Εάν υποθέσουμε ότι αυτό που διακρίνει το φιλοσοφικό «αναφέρομαι» από το 

καθημερινό «μιλώ για» είναι η προθεσιακότητα του τελευταίου, θα πρέπει να 

εξηγήσουμε τι συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου (α) κάποιος εισηγείται / καθιερώνει 

τη χρήση μιας λέξης ή έχει την πρόθεση να παραβιάσει την καθιερωμένη χρήση της, 

και (β) είτε αγνοεί την πρόθεση που πρέπει να έχει όταν μιλάει για κάτι είτε η 

πρόθεσή του είναι απροσδιόριστη. Θα ονόμαζε λχ «ηλεκτρισμό» ο Φραγκλίνος το 

συγκεκριμένο μέγεθος, εάν δεν είχε την πρόθεση να μιλήσει για»  ή να αναφερθεί σε 

αυτό; Το «εισαγωγικό γεγονός», κατά το οποίο καθιερώνεται η χρήση μιας λέξης 

φαίνεται αδιανόητη χωρίς την πρόθεση του αρχικού ομιλητή να εισαγάγει τη 

συγκεκριμένη λέξη, ενώ καί οι μεταγενέστερες χρήσεις αυτής της λέξης δεν 

διαφοροποιούνται κατά πολύ. Όπως επισημαίνει ο Kripke98, είναι δυνατόν να 

προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω το όνομα «Δαρβίνος» για το κατοικίδιό μου και όχι για 

το συγγραφέα του Περί της Καταγωγής των Ειδών, οπότε «η χρήση του ονόματος 

«Δαρβίνος» τοποθετείται κάθε φορά στη μία αιτιακή αλυσίδα ή την άλλη, ανάλογα με 

την πρόθεσή μου»99.  

                                                                                                                                            
97  στο Αlan Malachowski,  Reading Rorty, ό.π. σελ.162 
98 Saul A.Kripke, Naming and Necessity, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1980, σελ. 96 
99 Gerald Vision, «Veritable Reflections», στο Alan Malachowski ό.π. σελ.89 
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Περισσότερο προβληματικές ίσως είναι οι περιπτώσεις όπου η πρόθεση του 

ομιλητή είναι ασαφής. Για τι πράγμα έχω την πρόθεση να μιλήσω όταν θέτω το 

ερώτημα «τι είναι η εντροπία;» ή «πώς εσύ ορίζεις την εντροπία;». Έχω την πρόθεση 

να «μιλήσω για» κάτι που αγνοώ ή αναρωτιέμαι για τι πράγμα πρέπει να έχω την 

πρόθεση να μιλήσω; Μιλάω για κάτι που αγνοώ, δε μιλάω για τίποτα ή αναρωτιέμαι 

για τι πράγμα μιλάω; Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το «δε μιλάς για κάτι», ή το 

«ρωτάς γι’ αυτό που έχεις την πρόθεση να ρωτήσεις», είναι ικανοποιητικές 

απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα, αλλά ας φανταστούμε την περίπτωση όπου το μόνο 

που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι «η εντροπία – ό,τι και αν είναι – συμβολίζεται 

με το S». Όταν εκφέρω αυτήν την πρόταση «μιλώ για» περισσότερα από αυτά που 

είμαι σε θέση να γνωρίζω ή τουλάχιστον ένας φυσικός θα καταλάβαινε περισσότερα. 

Το γεγονός αυτό νομίζω ότι εξηγείται ικανοποιητικά από το «γλωσσικό καταμερισμό 

της εργασίας» που προτείνει ο Putnam – δε χρειάζεται να είμαστε όλοι επιστήμονες 

για να μιλάμε για τα φυσικά είδη,  ενώ για το ζήτημα που μας απασχολεί εδώ δείχνει 

ότι  είναι δυνατό είτε το να μιλώ για κάτι που δεν ξέρω, είτε το να μη νομίζω ότι μιλώ 

για κάτι, όταν μιλώ γι’ αυτό. Επομένως, η καθαρά προθετική έννοια του «μιλώ για», 

κατά την οποία «αναφέρεσαι σε οτιδήποτε νομίζεις ότι αναφέρεσαι»100 ή «μιλάς για 

οτιδήποτε νομίζεις ότι μιλάς»101 δε βρίσκει εφαρμογή σε αυτή την περίπτωση ή 

τουλάχιστον δεν είναι επαρκής.  

Συναφές με αυτό το πρόβλημα είναι και εκείνο που επισημαίνει ο Gerald 

Vision στο άρθρο του «Veritable Reflections»102: Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ρωτάει 

«πότε πρόλαβε ο Francis Bacon να ζωγραφίσει τόσους πίνακες και να γράψει όλα 

αυτά τα φιλοσοφικά βιβλία;». Ο ομιλητής δεν αποκλείεται να προτίθεται να μιλήσει 

για τον άνθρωπο που γεννήθηκε το 1561 και όχι για το σύγχρονο καλλιτέχνη, αλλά 

ίσως και να μην είναι σε θέση να διακρίνει τους δυο Bacon  ή να μας πει για ποιον 

μιλά. «Και εδώ το γεγονός πως νόμιζε ότι αναφερόταν στο χ…δεν μας εγγυάται ότι 

υπάρχει μια έννοια του «μιλώ για», υπό την οποία αυτός να «μιλούσε για» το χ»103.  

 

 Μέσα από τέτοιου είδους παραδείγματα, γίνεται, νομίζω, σαφές ότι στην 

προσπάθειά του να υπονομεύσει την αιτιακή θεωρία της αναφοράς, ο Rorty 

ολισθαίνει στην επαληθευσιοκρατία, χωρίς να υπερβαίνει τις αδυναμίες της ή να 

                                                 
100 Richard Rorty, «Realism and Reference», The Monist 59/3 (1976), σελ.321-340 
101 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π. σελ.289 (σελ.393 της ελλ. μτφ.) 
102 βλ. Αlan Malachowski ό.π. σελ.88-89 και Roy Bhaskar, ό.π. σελ.114 
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προβάλλει νέα επιχειρήματα υπέρ της. Βεβαίως ορθώς επιχειρεί ο ίδιος να κλονίσει 

το αξίωμα της ύπαρξης, δείχνοντας ότι η αιτιακή θεωρία δεν αποκαθιστά την επαφή 

μας με τον κόσμο. Είδαμε ότι η τεχνική έννοια της αναφοράς δεν μπορεί να πείσει 

τον σκεπτικιστή ότι για παράδειγμα το «νερό» είναι πράγματι Η2Ο ή ότι η 

«θερμοκρασία» έχει να κάνει με τη μέση μοριακή κινητική ενέργεια ενός σώματος, 

διότι αυτά διαπιστώνονται με εμπειρικά μέσα και στη βάση θεωριών που δεν 

αποκλείεται κάποτε να διαψευσθούν. Όμως ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, θα 

μπορούμε να μιλάμε για «διάψευση» στη βάση των νέων μας θεωριών και με 

κριτήριο τα νοήματα και τις τεχνικές αναφορές που απορρέουν από αυτές. 

 Επιπλέον, η τεχνική έννοια της αναφοράς, προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι, 

παρά τα μειονεκτήματά της, υπερβαίνει πολλές από τις αδυναμίες της 

επαληθευσιοκρατίας, διότι περιορίζει τον ρόλο των προθέσεων στον προσδιορισμό 

της αλυσίδας των αιτιακών σχέσεων που καθορίζουν την αναφορά και όχι της ίδιας 

της αναφοράς με τρόπο άμεσο. Έτσι διασώζει μια περιορισμένη, έστω, έννοια 

αντιστοιχίας προς τον κόσμο, η οποία αν και επισφαλής – ή και επειδή ακριβώς είναι 

επισφαλής – έχει να προτείνει λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν από τις 

περιπτώσεις των εσφαλμένων αντικειμένων για τις οποίες κάναμε λόγο, και 

ταυτοχρόνως καθιστά περισσότερο εύλογες τις εφαρμογές  της επιστήμης. Η 

πιθανότητα του σφάλματος στην εκτίμηση της επαφής μας με τον κόσμο – στον 

τρόπο με τον οποίο τον εννοούμε και μιλάμε γι’ αυτόν – και στην επιστήμη είναι η 

ίδια. Ωστόσο, δεν αποκλείεται και πολλά από τα «σφάλματα» που διαπιστώνονται, να 

είναι απλώς συμπτώματα μιας «ασυμπτωτικής αντιστοιχίας» γλώσσας και 

πραγματικότητας, ή του πολυδιάστατου χαρακτήρα που προσλαμβάνει η μεταξύ τους 

σχέση, μετά την εγκατάλειψη του ισομορφισμού. Διότι, όπως κατανοείται από τους 

τεχνικούς ρεαλιστές αλλά και από τον ίδιο τον Rorty, η σχέση των γλωσσικών 

συμβόλων με τον κόσμο δεν είναι ούτε ισομορφική ούτε ομοιόμορφη, όπως δέχονταν 

οι παραδοσιακοί ρεαλιστές. Αντιθέτως, γίνεται τόσο πιο σύνθετη όσο εξελίσσονται οι 

γνώσεις  και αναπτύσσεται η γλώσσα μας104. Και, βεβαίως, αποτέλεσμα της 

συνθετότητας αυτής είναι ότι δύσκολά μπορούν να δοθούν «εγγυήσεις 

βεβαιωσιμότητας», όπως ίσως είναι δύσκολο και να διαπιστωθούν «σφάλματα».  

                                                                                                                                            
103 Alan Malachowski, ό.π. σελ.89 
104 Για  την αντιμετώπιση του ισομορφισμού από την αιτιακή θεωρία της αναφοράς βλ. Σταυρούλα 
Τσινόρεμα , «Είναι δυνατή μια ρεαλιστική θεωρία της αναφοράς;», στο Δωδώνη ό.π.,  ιδίως σελ. 56-
57. 
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Υπό το πρίσμα αυτό η αποστροφή του Rorty για τον ισομορφισμό, που 

βρίσκεται και στην αφετηρία των κριτικών του θέσεων, δεν θα ήταν ασυμβίβαστη με 

μια ρεαλιστική θεωρία της αναφοράς. Για να κατανοήσουμε, όμως, την επίθεσή του 

στον τεχνικό ρεαλισμό, θα πρέπει να εξετάσουμε τις θέσεις του για το «νου», που  

κατασκευάζει ή αναπαριστά τη σχέση των γλωσσικών συμβόλων με τα πράγματα.       
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« Η φιλοσοφία, ως θεωρητικός κλάδος, βλέπει τον εαυτό της  ως το εγχείρημα 

να εγγυηθεί ή να υπονομεύσει τις γνωστικές αξιώσεις τις οποίες εγείρουν η επιστήμη, 

η ηθική, η τέχνη ή η θρησκεία», γράφει ο Rorty στην εισαγωγή του Philosophy and 

the Mirror of Nature, και «…εμφανίζεται να το κάνει αυτό βασισμένη στην 

ξεχωριστή κατανόηση που έχει για τη φύση της γνώσης ή του νου»105. Η ίδια είναι 

«θεμελιακή» ως προς τον υπόλοιπο πολιτισμό, επειδή είναι σε θέση να βρίσκει και να 

κατανοεί τα θεμέλια της γνώσης,  μελετώντας τον άνθρωπο ως γνωρίζον υποκείμενο, 

τις νοητικές διεργασίες ή την «αναπαραστατική δραστηριότητα» που καθιστούν 

δυνατή τη γνώση. Επομένως, «νους» και «γνώση» αλληλοδιαπλέκονται, στη βάση 

της ειδικής κατανόησης που έχει η «θεμελιωτιστική φιλοσοφία», για το «νου» ως 

καθρέφτη που δημιουργεί αναπαραστάσεις αφενός, και για τη «γνώση» ως  

αναπαράσταση αφετέρου˙ για την προέλευση  και τις συνθήκες δυνατότητας τέτοιου 

είδους αναπαραστάσεων, αλλά και για τα κριτήρια της «ακριβούς αναπαράστασης».  
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Η επινόηση του νοητικού και τα κριτήρια εξατομίκευσής του 

 

Όπως και στην περίπτωση της γνώσης, ο Rorty θα επιχειρήσει να «διαλύσει» το 

πρόβλημα της σχέσεως νου - σώματος, υπονομεύοντας τα επικρατέστερα κριτήρια 

του νοητικού106.  Το επιχείρημά του έχει ως εξής : 

Για να είμαστε σε θέση να μιλάμε για το πρόβλημα της σχέσης νου – σώματος, και 

για τη δυνατή ταυτότητα, ή για την αναγκαία μη ταυτότητα νοητικών και φυσικών 

καταστάσεων, πρέπει πρώτα να ρωτήσουμε τι εννοούμε λέγοντας «νοητικό». 

Εάν, λοιπόν, εξετάσουμε τι μπορεί να είναι το «νοητικό», ή συγκεκριμένα τα 

κριτήρια που κατά καιρούς έχουν προταθεί για τη διάκρισή του από οτιδήποτε το «μη 

νοητικό», διαπιστώνουμε ότι :  

α) το «νοητικό» δεν μπορεί να είναι μια «εναλλακτική περιγραφή», ή ένας 

διαφορετικός μόνο τρόπος να μιλάμε για το ίδιο φαινόμενο, όπως ισχυρίζεται ο 

«μετριοπαθής δυϊστής» για να απαλλαγεί από την κατηγορία των «μεταφυσικών 

διαισθήσεων». Διότι η ερώτηση «δυο περιγραφές τίνος πράγματος;» τον αναγκάζει να 

πάρει θέση απέναντι στον υλισμό. Στις ακραίες της συνέπειες μια τέτοια θέση οδηγεί 

στην εξάλειψη της διάκρισης μεταξύ δυϊσμού και υλισμού ή ταυτότητας και μη 

ταυτότητας νου - σώματος. 

Εάν, πάλι, ο δυϊστής δεχθεί ότι υπάρχει ένα «οντολογικό χάσμα» μεταξύ «νοητικού» 

και «φυσικού», τότε : 

β) το «νοητικό», ως διακριτό οντολογικό γένος, δεν μπορεί να ταυτίζεται  με το 

«άυλο», διαφορετικά οι διαμάχες ανάμεσα στους εννοικράτες και τους ρεαλιστές για 

το οντολογικό καθεστώς των καθόλου θα φαίνονταν ακόμη πιο   γελοίες απ’ όσο 

φαίνονται τώρα. 

γ) η «μη χωρικότητα» δεν μπορεί να καταστεί κριτήριο των  νοητικών καταστάσεων, 

διότι η έννοια της «κατάστασης» είναι τόσο δυσνόητη, ώστε δε φαίνεται χρήσιμος 

ούτε ο όρος εν χώρω κατάσταση, ούτε ο όρος εκτός χώρου κατάσταση. Δε θα 

ωφελούσε να πούμε ότι οι εκτός χώρου είναι λειτουργικές καταστάσεις ή ό,τι 

επιβιώνει του θανάτου ή της καταστροφής του σώματος, διότι τότε θα έπρεπε να 

βρούμε ένα κριτήριο διάκρισης των νοητικών καταστάσεων από τη φήμη ή την 

                                                                                                                                            
105  ό.π. σελ.3 (σελ. 15 της ελλ. μτφ.)  
106 Το εγχείρημα αυτό του Rorty, το παρακολουθούμε στο Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π., 
σελ.17-23 (σελ. 31-39 της ελλ.μτφ).  
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ομορφιά, ιδιότητες ή καταστάσεις που είναι μεν λειτουργικές, επιβιώνουν της 

καταστροφής του σώματος, αλλά διαισθανόμαστε ότι δεν είναι νοητικές. 

δ) το «νοητικό» δεν ταυτίζεται με το «προθετικό», διότι οι πόνοι ανήκουν μεν στις 

νοητικές καταστάσεις, αλλά δεν αναφέρονται σε τίποτα. 

ε) ο ορισμός του «νοητικού» ως «φαινομένου» δεν μπορεί να γίνει δεκτός, διότι οι 

πεποιθήσεις μας δεν έχουν φαινόμενες ιδιότητες, και τέλος 

στ) δεν μπορούμε να δεχτούμε διαζευκτικά το «νοητικό» ως «είτε φαινόμενο είτε 

προθετικό», διότι μια τέτοια πρόταση δε μας διευκρινίζει πως εδραιώθηκε στη 

γλώσσα, ή τουλάχιστον στην ιδιόλεκτο των φιλοσόφων, η συντομογραφία «νοητικό» 

για τη διάζευξη αυτή. 

 Βάσει όμως της τελευταίας αυτή περίπτωσης (στ), μπορούμε να δούμε πώς 

είναι δυνατόν τα διάφορα νοητικά στοιχεία να συνδέονται χάρη οικογενειακών 

ομοιοτήτων. Εάν θεωρήσουμε τις σκέψεις και τις νοητικές εικόνες ως τις 

παραδειγματικές νοητικές οντότητες, επειδή είναι προθετικές και ταυτοχρόνως έχουν 

καί φαινόμενες ιδιότητες, τότε μπορούμε να πούμε ότι οι πόνοι, που δεν είναι 

προθετικοί αλλά έχουν φαινόμενες ιδιότητες, ή οι πεποιθήσεις που, αντιστρόφως, 

είναι προθετικές, αλλά χωρίς φαινόμενες ιδιότητες, χαρακτηρίζονται «νοητικά», 

δυνάμει της ομοιότητάς τους με τις παραδειγματικές νοητικές οντότητες. 

 Θα χαρακτηρίζαμε, όμως, και ως «φυσικό» το «δίχως φαινόμενες ιδιότητες» 

και «μη προθετικό»; Θα συνδέαμε το «φυσικό»με το «υλικό» και το «εν χώρω»; Και 

πως θα αποκλείαμε τη σχέση του «υλικού» με το «προθετικό» ή το «φαινόμενο», 

ώστε συνδέοντας το «φυσικό» με αυτό, να είμαστε βέβαιοι ότι το διακρίνουμε από το 

«νοητικό»; 

 Ο Rorty διαπιστώνει ότι ο μόνος τρόπος για να συνδέσουμε το «προθετικό» 

με το «άυλο» είναι να το ταυτίσουμε με το «φαινόμενο», «…νεκρανασταίνοντας την 

άποψη του Locke για το πώς συνάπτεται το νόημα στις εγγραφές : ορίζοντας την 

“ιδέα” ως “αυτό που είναι ενώπιον του πνεύματος ενός ανθρώπου, όταν αυτός 

σκέπτεται”»107, και υιοθετώντας την άποψη ότι η σημαντικότητα - ο προθετικός 

χαρακτήρας μιας εγγραφής είναι αποτέλεσμα της παραγωγής της από μια ιδέα ή της 

κωδικοποίησης μιας ιδέας μέσα σε αυτήν. Από την άλλη μεριά, ο μόνος τρόπος για να 

συνδέσουμε το «φαινόμενο» με το «άυλο», είναι να υποστασιοποιήσουμε μια 

ιδιότητα - για παράδειγμα την οδυνηρότητα, στην περίπτωση του πόνου - 

                                                 
107 ό.π. σελ. 27 κε. (σελ. 43 κε. της ελλ. μτφ.). 
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καθιστώντας την καθέκαστον ενός ιδιαίτερου είδους, του οποίου το είναι εξαντλείται 

σε αυτήν ακριβώς την ιδιότητα. 

 Έτσι η «διαίσθηση» ότι οι πόνοι μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από το 

σώμα, είναι απλώς η «διαίσθηση» ότι τα καθόλου μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα 

από τα καθέκαστα, ως καθέκαστα τα ίδια, παρά ως αφαιρέσεις από αυτά, ενώ κατ’ 

ανάλογον τρόπο «… η πλατωνική ιδέα είναι απλώς μια ιδιότητα θεωρημένη εν 

απομονώσει, ικανή να υποστηρίζει αιτιακές σχέσεις»108. Το μόνο που μας απομένει 

για να διαλύσουμε το πρόβλημα των σχέσεων νου – σώματος, είναι να αρνηθούμε 

την υποστασιοποίηση ατομικών ιδιοτήτων. 

 

 O Rorty απορρίπτει το καρτεσιανής προέλευσης κριτήριο του «αλάθητα 

γνωστού» για τη διάκριση ανάμεσα στις φαινόμενες και τις φυσικές οντότητες, και 

ακολουθώντας το Wittgenstein θεωρεί «… το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

“παραπλανητική  εμφάνιση πόνου” , όχι ως παράξενο γεγονός γύρω από ένα ιδιαίτερο 

οντολογικό γένος (που ονομάζεται «νοητικό»), αλλά απλώς ως παρατήρηση γύρω 

από ένα γλωσσικό παιχνίδι - την παρατήρηση ότι τηρούμε τη σύμβαση να 

στηριζόμαστε στο λόγο των ανθρώπων γι’ αυτό που νιώθουν»109. Αυτό που 

αποκαλούμε διαίσθησή μας περί του τι είναι νοητικό, μπορεί λοιπόν να είναι μόνο η 

προθυμία μας να συνταχθούμε με ένα ειδικό γλωσσικό παιχνίδι - η ικανότητα να 

χειριστούμε ένα ορισμένο λεξιλόγιο. Και στο βαθμό που ισχύει κάτι τέτοιο, για να 

ανακαλύψουμε την πηγή των διαισθήσεών μας, αρκεί να ξαναζήσουμε την ιστορία 

του φιλοσοφικού γλωσσικού παιχνιδιού μέσα στο οποίο βρεθήκαμε να παίζουμε. 

Εάν, λοιπόν, εξετάσουμε τα γνωρίσματα που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί από 

τους φιλοσόφους στο «νοητικό», διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα των σχέσεων νου - 

σώματος είναι περιπλοκότερο από ότι φαίνεται, διότι οι ιδέες στις οποίες αφορά 

δημιούργησαν μαζί με αυτό και άλλα προβλήματα, αλληλοσυνδεόμενα τόσο μεταξύ 

τους, όσο και με εκείνο. Ο  Rorty αναφέρει ενδεικτικά τα εξής γνωρίσματα :  

1. ικανότητα για αλάθητη αυτογνωσία (προνομιακή πρόσβαση). 

2. ικανότητα για ύπαρξη ξεχωριστά από το σώμα. 

3. μη χωρικότητα (το να έχεις ένα εκτός χώρου μέρος ή «στοιχείο». 

4. ικανότητα να συλλαμβάνει τα καθόλου. 

5. ικανότητα να διατηρεί σχέσεις με το ανύπαρκτο («προθετικότητα»). 

                                                 
108 ό.π. σελ. 32 (σελ. 50 της ελλ. μτφ). 
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6. ικανότητα χρήσης της γλώσσας. 

7. ικανότητα για ελεύθερη πράξη. 

8. ικανότητα να αποτελεί μέρος της κοινωνικής ομάδας μας, να είναι «ένας από 

εμάς». 

9. αδυναμία να ταυτισθεί με οποιοδήποτε αντικείμενο «στον κόσμο».110 

Το «πρόβλημα της συνείδησης», το «πρόβλημα του λόγου» και το «πρόβλημα 

του προσώπου» είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτά τα 

γνωρίσματα και κατ’ επέκταση με τη διάκριση νου - σώματος, μολονότι το πρώτο 

επικεντρώνεται στον εγκέφαλο, τα πρωτογενή αισθήματα και τις σωματικές κινήσεις 

(σημεία 1-3), το δεύτερο στα ζητήματα της γνώσης, της γλώσσας και της νοημοσύνης 

(σημεία 4-6) και το τρίτο στην απόδοση ηθικής ευθύνης και ελευθερίας (σημεία 7-9). 

Η σύγχυση μεταξύ όλων αυτών, και ειδικότερα η πεποίθησή μας ότι με βάση την 

προνομιακή μας πρόσβαση (σημείο 1), θα είμαστε σε θέση να διευθετήσουμε και τα 

ερωτήματα που προκύπτουν σε σχέση με όλα τα άλλα σημεία (2-9), αποτελεί κατά το 

Rorty το κυριότερο σύμπτωμα της « αναπαραστατικής μας ψευδαίσθησης», αλλά και 

την αιτία της κυριαρχίας του προβλήματος της συνείδησης στη φιλοσοφία των 

τελευταίων χρόνων. Γι’ αυτό η προσπάθεια να απομυθοποιηθεί ο «νους», η «γνώση» 

και η «φιλοσοφία» θα συνδυαστεί πλέον με τη διάλυση αυτής της σύγχυσης. 

Ειδικότερα, ο Rorty  θα εξετάσει την ικανότητα για ύπαρξη ξεχωριστά από το 

σώμα, τη μη χωρικότητα και την ικανότητα σύλληψης των καθόλου (σημεία 2-4), 

προκειμένου να δείξει ότι «…εάν διαχωρίσουμε τις τρεις αυτές ιστορικά 

διακεκριμένες ιδέες, τότε δε θα είμαστε πλέον σαγηνεμένοι από την ιδέα πως η 

γνώση καθίσταται δυνατή από μια ιδιαίτερη κατοπτρική ουσία που επιτρέπει στα 

ανθρώπινα όντα να καθρεφτίζουν τη φύση». 111 Από τη στιγμή που θα απαλλαγούμε 

από αυτή την ιδέα, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε και ότι η συνείδηση δεν είναι 

τόσο σχετική με το λόγο, καθώς και ότι το να είναι κάποιος πρόσωπο είναι ζήτημα 

απόφασης μάλλον παρά γνώσης, αποδοχή ενός άλλου όντος στους κόλπους της 

αδελφότητας και όχι αναγνώριση μιας κοινής ουσίας112. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιστορία του προβλήματος του λόγου είναι κατά το 

Rorty η ιστορία των λόγων περί του νου, στο βαθμό που :  

                                                                                                                                            
109 ό.π. σελ. 32 (σελ.51 της ελλ. μτφ.). 
110 ό.π.σελ. 35 (σελ. 55 της ελλ. μτφ.). 
111 ό.π.σελ. 37-38 (σελ. 58 της ελλ. μτφ.). 
112 ό.π.. 
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α) Η γέννηση του προβλήματος συμπίπτει με την έναρξη της συζήτησης για τις 

καθολικές έννοιες, και με την επινόηση ενός «νου» - σκέψης, διάνοιας ή διαίσθησης 

– που «συλλαμβάνει τις έννοιες αυτές». Όταν χρειάστηκε να ειπωθεί κάτι γενικό 

γύρω από τη γνώση των καθολικών εννοιών, επινοήθηκε ο «νους», κάτι εντελώς 

διαφορετικό από το σώμα, στο οποίο αποδόθηκε αυτή ακριβώς η ικανότητα, της 

γνώσης των καθόλου, και το οποίο έτσι μπόρεσε να απαντήσει στο «γιατί ως 

άνθρωποι είμαστε μοναδικοί»˙ «τι μας διακρίνει από τα ζώα». Το Μάτι του Νου ή το 

Νοητικό Μάτι - κατ’ αναλογίαν προς το σωματικό – θα αποτελεί έκτοτε το μοντέλο 

για το καλύτερο είδος γνώσης, της γνώσης που προϋποθέτει την αντίληψη του «νου 

ως καθρέφτη», και που ο Rorty επιχειρεί να υπονομεύσει. 

β) Ο καρτεσιανός μετασχηματισμός του νου επιβάλλει την αναζήτηση ενός άλλου 

διακριτικού γνωρίσματος για το «νοητικό». Όταν εμφανίζεται η ιδέα της γνώσης ως 

εσωτερικής αναπαράστασης και κατ’ επέκταση η «ιδέα της ιδέας», η διάκριση μεταξύ 

«λόγου» και «σώματος» παίρνει τη μορφή της διάκρισης ανάμεσα στη «συνείδηση» 

και σε «ό,τι δεν είναι συνείδηση». Ο νους δεν είναι πλέον συνώνυμος του λόγου και 

επομένως θα πρέπει κάτι άλλο να χρησιμεύσει ως διακριτικό γνώρισμα του νοητικού 

και όχι η σύλληψη των καθόλου. Η διάκριση μεταξύ νου - σώματος δεν αφορά σε 

ανθρώπινες ικανότητες αλλά σε δυο σειρές συμβάντων, εκ των οποίων τα μεν είναι 

συμβάντα εκτατής υπόστασης, ενώ τα άλλα μιας υπόστασης μη εκτατής, που μπορεί 

να υπάρχει ανεξάρτητα, και εκτός της εκτατής. Το κριτήριο για τη μεταξύ τους 

διάκριση είναι κατά τον Descartes η βεβαιότητα που μπορούμε να έχουμε για τα 

νοητικά «συμβάντα» : το «αναμφίβολο», δηλαδή  το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να 

αμφιβάλλει για τους πόνους, τις σκέψεις ή τις πεποιθήσεις του, είναι ό,τι  διακρίνει 

τις «καταστάσεις της συνείδησης» από οτιδήποτε το φυσικό. Και η σημασία αυτού 

του κριτηρίου είναι μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται. 

 Συγκεκριμένα ο Rorty αποδίδει στην καρτεσιανή αλλαγή από το νου ως λόγο 

στο νου ως εσωτερικό στίβο, τη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για τη φιλοσοφία, 

σύμφωνα με την οποία αντικείμενο της τελευταίας  είναι η επιστήμη και όχι η ζωή113. 

Διότι τότε εμφανίζεται η δυνατότητα της φιλοσοφίας ως γνωσιακού κλάδου που 

επικεντρώνεται κυρίως στην επιστημολογία, αντί στο Θεό ή την Ηθική, και αναζητά 

μάλλον τη βεβαιότητα παρά τη σοφία, στη βάση του «αναμφίβολου»  και της 

εγγύτητας προς το Εσωτερικό Μάτι. Η προνομιακή μας πρόσβαση στα περιεχόμενα 

                                                 
113 ό.π. σελ.60-61 (σελ. 86-88 της ελλ. μτφ.). 
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της συνείδησης εγγυάται τη βεβαιότητα που μπορούμε να έχουμε ως προς αυτά, γι’  

αυτό και η φιλοσοφία οφείλει να εγκαταλείψει το αμφιλεγόμενο φυσικό και να 

στραφεί προς τις «σαφείς και ευκρινείς ιδέες» του νου. Ωστόσο: 

γ) Η «ικανότητα ύπαρξης εκτός του σώματος», όπως και το «αναμφίβολο», είναι 

δυνατά μόνο για την «εκτός χώρου κατάσταση», και όταν το νοητικό εκλαμβάνεται 

κατ’ αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα της σχέσης νου - σώματος διαλύεται ή 

τουλάχιστον χάνει την αρχική του σημασία. Ο δυϊσμός καταλήγει απλώς στην εμμονή 

ότι οι πόνοι και οι σκέψεις μας είναι εκτός τόπου ή μη εντοπίσιμα, και τίποτε δε 

φαίνεται να εξαρτάται από τη διάκριση νου - σώματος. Εντούτοις δεν έχει 

ανασκευαστεί ακόμη. 

 Το ζήτημα αυτό θα απασχολήσει το Rory στο δεύτερο κεφάλαιο του  

Philosophy and the Mirror of Nature, καθώς και στα άρθρα του «Incorrigibility as the 

mark of mental» και «Mind - Body Identity, Privacy and Categories», όπου θα 

προσπαθήσει να δείξει ότι α) το μεταφυσικό πρόβλημα της συνείδησης είναι το 

επιστημολογικό πρόβλημα του λόγου, και, ως εκ τούτου, β) η ιστορία των λόγων περί 

του νου, η οποία μας οδηγεί από το πρόβλημα του λόγου στο πρόβλημα της 

συνείδησης (ή της προνομιακής πρόσβασης), φανερώνει και τη μετάβαση από το 

δυϊσμό, και την προσπάθεια προσδιορισμού της σχέσεως νου - σώματος, στην άρση 

της αντίθεσης του δυϊσμού με τον υλισμό, και επομένως στη διάλυση των 

προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν. Ως προς το πρώτο σκέλος αρκεί να δειχθεί 

ότι η προνομιακή πρόσβαση ή η «ικανότητα του αλάθητα γνωστού» αποτελεί το 

κριτήριο του νοητικού / ή του νου ως  συνείδησης, ενώ ως  προς το δεύτερο σκέλος, 

ότι  το συγκεκριμένο κριτήριο δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να οδηγεί κατ’ αναγκαίον 

τρόπο στο δυϊσμό. 

 Στο άρθρο του «Incorrigibility as the mark of the mental» ο Rorty ακολουθεί 

τα εξής βήματα :  

α) Διακρίνει δυο έννοιες του «νοητικού» : τις παραδειγματικές «νοητικές οντότητες», 

όπως οι σκέψεις και τα αισθήματα, που είναι συμβάντα (events), και τα «νοητικά 

χαρακτηριστικά», όπως οι πεποιθήσεις, οι διαθέσεις, τα κίνητρα και οι προθέσεις, που 

δεν είναι συμβάντα, και υπάγονται στο «νοητικό» χάρη στις «οικογενειακές 

ομοιότητες» που παρουσιάζουν με τις παραδειγματικές νοητικές οντότητες. 

β) Απομονώνει τις τελευταίες και αναζητά το κριτήριο του νοητικού με βάση αυτές. 

γ) Στην προσπάθειά του να προσδιορίσει το χαρακτηριστικό που διακρίνει τις 

σκέψεις και τα αισθήματα από καθετί φυσικό, απορρίπτει ως κριτήριο εξατομίκευσης 
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του νοητικού 1) την προθετικότητα (intentionality ή purposiveness), επειδή τα 

αισθήματα, σε αντίθεση με τις σκέψεις, δεν αναφέρονται σε κάτι 2) την 

ενδοπαρατηρησιμότητα (introspectibility), διότι η εξήγηση του τι είναι 

ενδοπαρατήρηση (introspection) προϋποθέτει την αναφορά σε μια εκ των προτέρων 

κατανοητή έννοια του τι είναι νοητικό και 3) τη μη χωρικότητα, αφενός μεν επειδή 

μπορεί να αποδοθεί κάποιος τόπος, έστω και ασαφής, στις σκέψεις και τα αισθήματα, 

εάν δεχτούμε ότι εντοπίζονται όπου εντοπίζεται και το πρόσωπο που σκέπτεται ή 

αισθάνεται, και αφετέρου, διότι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, όπως άλλωστε και το μη 

εκτατό ή η έλλειψη σχήματος, δε μας εξηγούν σε τι διαφέρουν οι νοητικές οντότητες 

από το βάρος, την υγεία ή το ύψος. 

δ) Εξετάζει την ιδιωτικότητα (privacy), της οποίας διακρίνει τέσσερις έννοιες 1) τη 

μη επικοινωνισημότητα (incommunicability) 2) την προνομιακή πρόσβαση (special 

access) 3) το μη διαμοιράσιμο (unsharability) και 4) την αλάθητη αυτογνωσία ή την 

αδυναμία ελέγχου και διάψευσης των δηλώσεων ενός ατόμου σχετικά με το τι 

σκέπτεται ή αισθάνεται από κάποιον άλλο (incorrigibility). Η πρώτη θα μπορούσε να 

γίνει δεκτή ως ορισμός της ιδιωτικότητας, εάν οι σκέψεις και τα αισθήματά μας είχαν 

ποιότητες που δεν μπορούν να αποδοθούν με κανέναν όρο της δημόσιας  γλώσσας. 

Ωστόσο, αυτό προσκρούει τόσο στον κοινό νου, όσο και σε ό,τι αντιλαμβανόμαστε 

ως «νοητικό», σύμφωνα μα το Rorty. Σύμφωνα με τη δεύτερη έννοια, κάτι είναι 

ιδιωτικό σε ένα δεδομένο πρόσωπο, εάν μπορεί να το  γνωρίζει, με τρόπο 

διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μια συνθήκη που επίσης κρίνεται 

ανεπαρκής για τη διάκριση του νοητικού από φυσικό, διότι, όπως παρατηρεί ο Rorty, 

με την έννοια αυτή και το στομάχι μου είναι ιδιωτικό σε  εμένα, διότι μόνο εγώ 

μπορώ να γνωρίζω ότι πονάει, όταν το νιώθω, χωρίς όμως να είναι και κάτι 

«νοητικό». Τέλος, ο Rorty αποκλείει και την τρίτη έννοια, επικαλούμενος την υγεία 

και τη συμπεριφορά αφενός, για τις οποίες ισχύει το ίδιο, χωρίς να υπάγονται στο 

«νοητικό», και τις περιπτώσεις της «τηλεπάθειας» και των «καλωδιωμένων 

εγκεφάλων» αφετέρου, όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι σκέψεις και αισθήματα 

μοιράζονται. 

ε) Απορρίπτει την κατά Sellars εκδοχή του «νοητικού», σύμφωνα με την οποία η 

έννοια ενός πεδίου κατηγοριακά διακριτού από το φυσικό, προέκυψε με την επινόηση 

κάποιων μη παρατηρήσιμων εσωτερικών καταστάσεων, με συγκεκριμένα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά. Διότι, κατά το Rorty, η επινόηση τέτοιων καταστάσεων  αποτελεί 

μια μάλλον εύλογη εξήγηση του πώς όροι, οι οποίοι κατέληξαν να αναφέρονται στο 
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νοητικό, εισήχθησαν στη γλώσσα, παρά μια εξήγηση του ίδιου του νοητικού, ως 

κάποιου πράγματος διακριτού από οτιδήποτε άλλο. Εάν ο Jones, αυτός που κατά το 

μύθο του Sellars ανακάλυψε την έννοια του νου, είχε μιλήσει για την «εγκεφαλική-

διεργασία-σχετικά-με-το-p» και την «εγκεφαλική-διεργασία-ενός-κόκκινου-

τριγώνου», τότε θα μπορούσαν να αποδοθούν και στις εγκεφαλικές διεργασίες 

ανάλογες, μη παρατηρήσιμες ιδιότητες, προκειμένου να εξηγηθεί μια συμπεριφορά, 

αλλά οι ιδιότητες αυτές δε θα θεωρούνταν μη-φυσικές. 

στ) Διαπιστώνει ότι μόνο αφού έγινε επείγουσα η σύμβαση, η γλωσσική πρακτική 

που ορίζει ότι οι άμεσες δηλώσεις σε πρώτο πρόσωπο τέτοιων καταστάσεων είναι η 

τελευταία λέξη για την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά των καταστάσεων αυτών, 

αποκτήσαμε την έννοια του νοητικού ως κάτι ασύμβατου προς το φυσικό (καθώς και 

τον τρόπο να προσδίδουμε σημασία σε θέσεις όπως ο παραλληλισμός και ο 

επιφαινομενισμός). Και αυτό σημαίνει ότι η τέταρτη έννοια της ιδιωτικότητας – του 

αλάνθαστου (incorrigibility) - μας δίνει αυτό ακριβώς που θέλουμε, διότι δεν 

διαθέτουμε κριτήρια, στη βάση των οποίων να κρίνουμε ως επισφαλείς δηλώσεις 

σκέψεων ή αισθημάτων που γίνονται σε πρώτο πρόσωπο, σε αντίθεση με 

οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις. 

ζ) Προκειμένου να αντιμετωπίσει ορισμένες ενστάσεις, οι οποίες απορρέουν από τη 

θέση του Quine περί απροσδιοριστίας του νοήματος, ο Rorty δεν ορίζει την «αλάθητη 

αυτογνωσία» (ή το «μη διαψεύσιμο») με όρους λογικής πιθανότητας, αλλά κατά 

τρόπο που να μην εμπλέκει το νόημα των όρων : 

Ο  S πιστεύει κατά μη διαψεύσιμο τρόπο (incorrigibly) ότι p σε χρόνο t, αν και μόνο 

αν : 

i) ο S πιστεύει ότι p σε χρόνο t, και     

ii) δεν υπάρχει καμία αποδεκτή διαδικασία, που εάν εφαρμοζόταν, να καθιστούσε 

δυνατό να μην πιστέψουμε ότι p, δοθείσης της πεποίθησης του S ότι p σε χρόνο t.  

η) Υποβάλλει σε κριτική τον παραπάνω ορισμό, και διαπιστώνει ότι αυτός δεν 

περιλαμβάνει μόνο τη γνώση του νοητικού. Διότι υπάρχουν τρία είδη προτάσεων που 

υπάγονται σε αυτόν (δηλαδή τρία είδη προτάσεων για πράγματα  που είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε κατά μη διαψεύσιμο τρόπο, με το νόημα του μη διαψεύσιμου 

που μόλις δώσαμε) : (1) προτάσεις για τα όσα γνωρίζουμε a priori, (2) προτάσεις που 

δηλώνουν νοητικά συμβάντα και (3) προτάσεις σχετικά με το εμφανίζεται κάτι, με τι 

μοιάζει ή πώς φαίνεται σε κάποιον. Ο Rorty  διαφοροποιεί το πρώτο είδος και 

απαλλάσσεται από αυτό, με το επιχείρημα ότι στην περίπτωση των a priori  κρίσεων 
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δεν έχουμε να κάνουμε με δηλώσεις. Η φράση «δοθείσης της πεποίθησης του S ότι p 

σε χρόνο t»  μπορεί να αγνοηθεί, εφόσον δεχόμαστε τέτοιες κρίσεις ως ισχύουσες, 

μόνο και μόνο διότι δεν έχουν διαψευστεί (μέχρι στιγμής). Από την άλλη μεριά και το 

δεύτερο και το τρίτο είδος φαίνεται να αποτελούν δηλώσεις, αλλά, όπως παρατηρεί ο 

Rorty, οι προτάσεις του «φαίνεται να…» (“appears” statements), ίσως είναι 

περισσότερο εκφράσεις ενδοιασμού (του ενδοιασμού μας να πούμε πχ ότι το Χ είναι 

καφέ, όταν μας φαίνεται καφέ), παρά δηλώσεις ενδοιασμού. Έτσι : 

θ) Αποφασίζει να χρησιμοποιεί τον όρο «δήλωση» μόνο για εκείνες από τις προτάσεις 

που δεν επιδέχονται διάψευση, οι οποίες είναι σχετικές με νοητικές καταστάσεις, και 

οδηγείται σε έναν ορισμό, ο οποίος μας δίνει όλες τις αναγκαίες και επαρκείς 

συνθήκες για να είναι κάτι ένα «νοητικό συμβάν». Σύμφωνα με αυτόν : 

Εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο μπορεί να γνωρίζει κατά αλάθητο τρόπο (μη 

διαψεύσιμο) μια πρόταση P, που είναι μια δήλωση του x, τότε το x είναι ένα «νοητικό 

συμβάν».  

ι) Εξετάζει εάν το ίδιο αυτό κριτήριο μας δίνει τις αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες, 

για να είναι κάτι «νοητικό χαρακτηριστικό», εάν δηλαδή μπορεί να εφαρμοστεί πέρα 

από τις περιπτώσεις των σκέψεων και των αισθημάτων, στις πεποιθήσεις, τις 

διαθέσεις, τα συναισθήματα, τις προθέσεις κτλ. Και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί, διότι 

σε αυτές τις περιπτώσεις, η εκ των υστέρων συμπεριφορά μας μπορεί να παράσχει 

ένα ικανοποιητικό τεκμήριο, για να απορριφθούν οι σχετικές δηλώσεις ως ψευδείς.  

Εάν πχ πω ότι σκοπεύω  στο x, έχω την πρόθεση να πράξω το Α ή φοβάμαι, η 

συμπεριφορά μου ίσως οδηγήσει τους άλλους να πουν ότι δεν μπορεί πράγματι να 

σκόπευα στο x, να είχα την πρόθεση να πράξω το Α ή να φοβόμουν. 

Βεβαίως ο Rorty δέχεται ότι ακόμη και τέτοιου είδους δηλώσεις είναι σχεδόν 

- μη διαψεύσιμες (near-incorrigibility) δηλώσεις, οι οποίες δύνανται να γίνουν και 

αυστηρώς - μη διαψεύσιμες (strictly-incorrigibility), στο βαθμό που τείνουν να 

περιοριστούν σε δηλώσεις σκέψεων ή αισθημάτων.  Η διάκριση ανάμεσα στο να πω 

ότι φοβάμαι την τίγρη που μόλις είδα, και στο να πω ότι είχα ένα αίσθημα φόβου όταν 

την είδα δεν είναι σαφής, όπως δεν είναι σαφής και η διάκριση ανάμεσα στην 

πεποίθησή μου και τη σκέψη μου ότι υπάρχει ένα τραπέζι μπροστά μου. Οι 

πεποιθήσεις και οι προθέσεις τείνουν να μετατρέπονται σε σκέψεις, ενώ τα 

συναισθήματα σε αισθήματα. Αλλά ενώ αυτή η ομοιότητα είναι ό,τι διευρύνει το 

πεδίο του νοητικού, η οικογενειακή ομοιότητα χάρη στην οποία υπάγονται ποικίλα 

πράγματα στην κατηγορία του «νοητικού», και εκλαμβάνονται ως κάτι ασύμβατο 
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προς το «φυσικό», ταυτοχρόνως, η διαφορά ανάμεσα στο σχεδόν - αλάθητο και το 

αυστηρώς - αλάθητο, καθιστά αδύνατο να προσδιοριστούν οι αναγκαίες και επαρκείς 

συνθήκες της νοητικότητας. Έτσι : 

ια) ο Rorty πετυχαίνει να δείξει ότι η αντίθεση νοητικού - φυσικού, ως αντίθεση 

ανάμεσα σε δυο ασύμβατα είδη οντοτήτων, ισχύει μόνο για την περίπτωση των 

παραδειγματικών νοητικών οντοτήτων. 

 Ο συγγραφέας του Philosophy and the Mirror of Nature δε φαίνεται να 

διαφοροποιεί κατά τον ίδιο τρόπο την έννοια του «αλάθητα γνωστού» (incorrigible) 

από αυτήν της προνομιακής πρόσβασης (special access), αλλά ακολουθεί την ίδια 

λίγο πολύ στρατηγική. Ο στόχος του είναι να αποδυναμώσει το κριτήριο του 

«νοητικού» - την προνομιακή μας πρόσβαση σε αυτό, ή εναλλακτικά το αλάθητα 

γνωστό - και το παράδειγμα των Αντιποδείων εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το στόχο. 

 

 

 

Το παράδειγμα των Αντιποδείων 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο του  Philosophy and the Mirror of Nature 

παρουσιάζεται η πλασματική ιστορία της φυλής των Αντιποδείων, όντων που ζούσαν 

σε μέρη μακρινά,  κάπου σε έναν πλανήτη στην άλλη άκρη του Γαλαξία, και που 

ήταν ακριβώς όπως εμείς, με τη διαφορά μόνο ότι δεν ήξεραν πως διαθέτουν νου. 

Ενώ είχαν έννοιες όπως «θέλω να» και «προτίθεμαι να», «πιστεύω ότι», «αισθάνομαι 

φρικτά» και «αισθάνομαι θαυμάσια», δεν είχαν καμιάν αντίληψη πως όλα αυτά 

σημαίνουν νοητικές καταστάσεις. Δεν ανάπτυξαν ποτέ ένα λεξιλόγιο που να 

περιλαμβάνει κάτι σαν τη «συνείδηση», τις «νοητικές καταστάσεις», το «πνεύμα» ή 

το «νου». Και αυτό διότι οι πρώτοι κλάδοι του επιστητού, στους οποίους είχαν 

επιτύχει τεχνολογικά αποφασιστικά βήματα, ήταν η νευρολογία και η βιοχημεία, κάτι 

που τους επέτρεπε να συζητούν πια λεπτομερώς για τις καταστάσεις των νεύρων 

τους. 

 Όταν στα μέσα του εικοστού αιώνα έφτασε σε αυτόν τον πλανήτη μια 

αποστολή από τη γη, οι φιλόσοφοι τους οποίους περιελάμβανε η αποστολή είχαν τη 

γνώμη πως το πιο ενδιαφέρον σε αυτούς τους ιθαγενείς ήταν ότι τους έλειπε η έννοια 

του νου. Πολλοί από αυτούς αναρωτήθηκαν εάν οι Αντιπόδειοι διαθέτουν νου, εάν 

έχουν αισθήματα όπως τα δικά μας, όταν πχ αναφέρουν τη διέγερση των ινών Γ, σε 
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περιπτώσεις που κάποιος γήινος θα ανέφερε το αίσθημα του πόνου, αλλά δε βρήκαν 

τρόπο να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Ύστερα από πολλά πειράματα 

διαπίστωσαν ότι οι Αντιπόδειοι ήταν δυνατόν να σφάλλουν στην περιγραφή των 

νευρωνικών τους καταστάσεων - κάτι που άλλωστε παραδέχονταν και εκείνοι ότι 

ήταν δυνατό – αλλά δεν μπορούσαν να σφάλλουν στο πώς τους φαινόταν κάτι. Δεν 

υπήρχε τίποτε για το οποίο να είναι αλάθητοι οι Αντιπόδειοι, εκτός από το πώς τους 

φαινόταν κάτι. Ωστόσο δεν ήταν σαφές εάν «το πώς τους φαινόταν κάτι» ήταν 

ζήτημα του ποια ανεπεξέργαστα αισθήματα είχαν, κατ’ αντίθεση προς το τι είχαν την 

τάση να πουν. Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατό «να τους φαίνεται πως έχουν ό,τι τους 

φαίνεται πως..» δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τον καθορισμό του εάν έχουν νου, 

διότι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκφραση δε χρησιμοποιείται, είναι ένα γεγονός 

σχετιζόμενο με την έννοια του «φαινομένου», και όχι προειδοποίηση για την ύπαρξη 

«φαινόμενων ιδιοτήτων».  

 Σε σχέση με ό,τι ακολουθεί κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε τα εξής : α) η 

περίπτωση των Αντιποδείων μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα εναλλακτικό λεξιλόγιο, 

όπου τα «νοητικά συμβάντα» και τα «νοητικά χαρακτηριστικά» δεν έχουν θέση. Σε 

αντίθεση με το «Incorrigibility as the mark of the mental», εδώ δε μας απασχολούν 

δηλώσεις σκέψεων ή αισθημάτων, αλλά δηλώσεις νευρωνικών καταστάσεων, που 

μπορούμε μόνο να υποθέτουμε ότι είναι μεταφράσιμες σε δηλώσεις σκέψεων ή 

αισθημάτων και β) από τα δύο είδη προτάσεων για τα πράγματα που είμαστε σε θέση 

να γνωρίζουμε αλάθητα, εάν εξαιρέσουμε τις a priori  κρίσεις, ο Rorty περιορίζεται 

κατ’ ανάγκην σε προτάσεις σχετικά με το πώς φαίνεται σε κάποιον κάτι (“appears” 

statements), δηλαδή σε εκφράσεις ενδοιασμού, διότι στην περίπτωση των 

Αντιποδείων δεν υπάρχουν προτάσεις που να δηλώνουν «νοητικά συμβάντα», ή 

τουλάχιστον δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε εάν υπάρχουν, διότι χρησιμοποιούμε 

άλλη ορολογία. 

 Έτσι το ζήτημα που απασχολεί το Rorty σε σχέση με τους Αντιπόδειους, είναι 

η έννοια της «φαινόμενης ιδιότητας», και ιδιαίτερα η δυσαναλογία ανάμεσα στο να 

αντιλαμβάνομαι ένα φυσικό φαινόμενο με παραπλανητικό τρόπο, και στο να 

αντιλαμβάνομαι ένα νοητικό φαινόμενο με παραπλανητικό τρόπο. Αρκεί  το γεγονός 

ότι δεν μπορούμε να διαψεύσουμε τις δηλώσεις ενός Αντιποδείου σχετικά με το πώς 

κάτι του φαίνεται, για να συναγάγουμε την παρουσία «φαινόμενων ιδιοτήτων» και 

άρα για να του αποδώσουμε νου; Και με ποιο κριτήριο θα αποφασίζουμε πότε δυο 

πράγματα είναι «στην πραγματικότητα» ένα και το αυτό πράγμα που απλώς 

 58



περιγράφεται με δυο διαφορετικούς τρόπους; Είμαστε εμείς που νομίζουμε ότι 

έχουμε αισθήματα, αλλά δεν έχουμε, ή μήπως είναι οι Αντιπόδειοι που έχουν 

αισθήματα αλλά δεν το γνωρίζουν; Το δίλημμα που μας θέτει ο Rorty 

αποκρυσταλλώνεται στην αποδοχή ή την απόρριψη της «φαινόμενης ιδιότητας», μιας 

έννοιας που συμπυκνώνει μια αρχή όπως η ακόλουθη : 

(Ρ) Όποτε δίνουμε μη ανασκευάσιμη αναφορά για μια δική μας 

κατάσταση, πρέπει να υπάρχει μια ιδιότητα που παρουσιάζεται σε εμάς, η 

οποία μας ωθεί να δώσουμε την εν λόγω αναφορά114. 

Μπορούμε είτε να υιοθετήσουμε είτε να απορρίψουμε την (Ρ), όμως η όποια επιλογή 

μας δεν είναι χωρίς κόστος. Σε αυτήν την αρχή τα πάντα εξαρτώνται από την έννοια 

του «μας παρουσιάζεται κάτι», όπως επισημαίνει ο Rorty, μια έννοια που μας 

επαναφέρει στο συμβολισμό του καθρέφτη και στις μεταφορές που απορρέουν από 

αυτόν115. Εάν την υιοθετήσουμε, δεχόμαστε αυτομάτως και ότι οι Αντιπόδειοι έχουν 

ανεπεξέργαστα αισθήματα, ενώ αν την απορρίψουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να 

αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο ότι εμείς οι ίδιοι ουδέποτε διαθέταμε αισθήματα, 

ούτε Κατοπτρική Ουσία.  Και αυτό σημαίνει ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε 

μεταξύ τριών δυνατοτήτων : «Είμαστε υποχρεωμένοι ή να μοιραζόμαστε την 

Κατοπτρική Ουσία μας με οποιοδήποτε ον φαίνεται να μιλάει γλώσσα που περιέχει 

προτάσεις του πώς φαίνεται κάτι ή να γίνουμε πυρρώνειοι σκεπτικιστές ή, τέλος, να 

αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο αυτή η Ουσία να μην ήταν ποτέ δική μας»116. 

 Τα τρία αυτά ενδεχόμενα αντιστοιχούν κατά τον Rorty σε τρεις καθιερωμένες 

θέσεις στη φιλοσοφία του νου, στο συμπεριφορισμό, το σκεπτικισμό για τους άλλους 

νόες και τον υλισμό, που είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο προϋποθέτουν το 

συμβολισμό του καθρέφτη. Είτε για να την υποστηρίξουν είτε για να αντισταθούν σε 

αυτήν , και οι τρεις θέσεις επικεντρώνονται στην εικόνα του νου ως καθρέφτη, έτσι 

που καθεμιά από αυτές να συγκροτεί μια θέση απέναντι στον ισχυρισμό ότι ο νους 

δεν είναι παρά ένα σύνολο αλάθητα ενδοσκοπήσιμων ανεπεξέργαστων αισθημάτων, 

και ότι αυτό το ιδιαίτερο επιστημικό καθεστώς συνιστά την ουσία του. Αντί να 

υιοθετήσουμε  μια από αυτές τις θέσεις, ο Rorty προτείνει να εγκαταλείψουμε την 

(Ρ), και επιχειρεί να διαφοροποιήσει τη δική του θέση, αναδεικνύοντας τη διαφορά 

                                                 
114 ό.π. σελ. 84 (σελ. 118 της ελλ. μτφ.). 
115 ό.π. βλ. σελ. 93-94 (σελ. 129 της ελλ. μτφ.).  
116 ό.π. σελ. 95 (σελ. 131 της ελλ. μτφ.). 
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ανάμεσα στον παραμερισμό της εικόνας του καθρέφτη και στην επιλογή μεταξύ των 

τριών θέσεων. 

 Συγκεκριμένα,  ο Rorty εξετάζει το συμπεριφορισμό στην κατά Ryle ή λογική 

εκδοχή του, σύμφωνα με το κεντρικό δόγμα του οποίου υπάρχει μια αναγκαία 

συσχέτιση ανάμεσα στην αλήθεια μιας δήλωσης για κάποιο συγκεκριμένο 

πρωταρχικό συναίσθημα, και σε μια διάθεση προς την τάδε ή τη δείνα συμπεριφορά. 

Σε συνάφεια προς το δόγμα αυτό, ο συμπεριφοριστής επισημαίνει ότι όσο 

περισσότερο προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα σχετικά με το εάν έχουν 

νου και πρωτογενή αισθήματα οι Αντιπόδειοι ή όχι, τόσο πιο ανούσια αυτά γίνονται, 

μια επισήμανση που κρίνεται εύστοχη καταρχάς, αλλά «… αρχίζει να χάνει το στόχο 

της, από τη στιγμή που διατυπώνεται ως θέση περί “αναγκαίων συνδέσεων”, τις 

οποίες επιβάλλει η “ανάλυση νοημάτων”»117. Ο συμπεριφοριστής καταλήγει να 

ισχυρισθεί ότι ένας συγκεκριμένος τύπος συμπεριφοράς, μια δεδομένη γλωσσική 

πρακτική είναι αναγκαία και επαρκής συνθήκη για να αποδώσουμε σε κάποιον 

πρωτογενή αισθήματα, και αυτό ακριβώς είναι το λάθος του, διότι άπαξ και δεχτεί ότι 

είναι η γλώσσα που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε την παρουσία τέτοιων 

αισθημάτων, είναι αναγκασμένος να δεχτεί και την ύπαρξη κάποιων φασματικών 

οντοτήτων προς αναφορά, ή τουλάχιστον δεν έχει τρόπο να την αρνηθεί. Είναι 

αναγκασμένος να δεχτεί ότι  

(Ρ΄) Η ικανότητα να μιλά κανείς μια γλώσσα που περιλαμβάνει μη 

ανασκευάσιμες προτάσεις του τύπου «φαίνεται …» συνεπάγεται την 

παρουσία πρωτογενών αισθημάτων στους ομιλητές αυτής της γλώσσας, 

με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι παρόντα σε εμάς τέτοια πρωτογενή 

αισθήματα118

μια αρχή που συνιστά πόρισμα της (Ρ), και τον επαναφέρει έτσι όχι μόνο στο δυϊσμό, 

αλλά και στο συμβολισμό του καθρέφτη.  

Ο Ryle πίστεψε ότι είχε αποδεσμευθεί από αυτή την εικόνα, αλλά το γεγονός 

ότι προσπάθησε κατά παραδοξολογικό τρόπο και επί ματαίω να δείξει ότι δεν 

υπάρχουν μη ανασκευάσιμες δηλώσεις, φανερώνει το αντίθετο, επισημαίνει ο 

Rorty119. Στην προσπάθειά του να αποφύγει την Ρ΄, εξωθήθηκε στο «ανέφικτο 

εγχείρημα» της πλήρους άρνησης τόσο της προνομιακής πρόσβασης όσο και των 

                                                 
117 ό.π. σελ. 99 (σελ. 137 της ελλ. μτφ.). 
118 ό.π. σελ. 100 (σελ. 138 της ελλ. μτφ.). 
119 ό.π. σελ. 101 (σελ. 139 της ελλ. μτφ.). 
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εσωτερικών εν γένει καταστάσεων, ένα εγχείρημα που, όπως ήταν αναμενόμενο, 

απέτυχε, και άφησε την επιλογή μεταξύ δυϊσμού και υλισμού σε εκκρεμότητα. Ο 

Rorty εντοπίζει το κοινό σφάλμα καρτεσιανισμού και συμπεριφορισμού στο γεγονός 

ότι ουσιαστικά δεν πραγματεύθηκαν τη μεταφυσική («άυλη», φασματική) φύση των 

πρωτογενών αισθημάτων. « Η βασική επιστημολογική προκείμενη την οποία και οι 

δυο σχολές συμμερίζονται και η οποία συνιστά την αντίληψή τους για το τι σημαίνει 

“γνωρίζω καλύτερα”, είναι η διδασκαλία του Φυσικώς Δεδομένου», γράφει στο 

Philosophy and the Mirror of Nature. Και σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή : « Η 

γνώση αφορά είτε στο είδος των οντοτήτων που είναι από τη φύση τους κατάλληλες, 

ώστε να είναι άμεσα παρούσες στη συνείδηση, είτε το είδος των οντοτήτων, των 

οποίων η ύπαρξη και οι ιδιότητες συνεπάγονται από οντότητες του πρώτου είδους, 

και ως εκ τούτου, είναι “αναγώγιμες” σε αυτές»120. 

Αν και οι συμπεριφοριστές εγκατέλειψαν την αντίληψη ότι «τίποτε  δε 

γνωρίζει καλύτερα ο νους από τον ίδιο τον εαυτό του», κράτησαν, εντούτοις, την ιδέα 

ότι τα «πράγματι πραγματικά» πράγματα μπορούν από τη φύση τους να γίνουν κατά 

άμεσο τρόπο γνωστά, όπως ακριβώς πίστευαν και οι καρτεσιανοί για τις νοητικές 

καταστάσεις. Το δίλημμα, επομένως, για εμάς, αποκρυσταλλώνεται στην επιλογή 

μεταξύ δυο ειδών αναγωγής˙ είτε μιας ιδεαλιστικής - παμψυχιστικής αναγωγής του 

φυσικού στο νοητικό, είτε μιας συμπεριφοριστικής - υλιστικής αναγωγής προς την 

αντίθετη κατεύθυνση, δυο θέσεων που συνδέονται εξίσου με τον καθρέφτη της 

φύσης, και που είναι εξίσου υποστηρίξιμες, ή μάλλον αστήρικτες.  

 Τη διδασκαλία του « Φυσικώς Δεδομένου» τη συμμερίζεται και ο 

σκεπτικιστής ως προς τους άλλους νόες, ο οποίος προσπαθεί να συνδυάσει την ιδέα 

της προνομιακής πρόσβασης με την ύπαρξη οντοτήτων ενός πολύ ειδικού τύπου - ή 

διαδικασιών, που για να γνωρίζουμε τόσο καλά, θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε 

ένα ιδιωτικό «άυλο μέσο». Συγκεκριμένα, ο σκεπτικιστής οδηγείται, κατά το Rorty, 

εκ του  

1. Γνωρίζουμε το νου μας καλύτερα από όσο γνωρίζουμε οτιδήποτε άλλο, στο 

2. Θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τα πάντα για το νου μας, ακόμη και αν δε 

γνωρίζαμε τίποτε άλλο, και στο 

     3.  Για να γνωρίζουμε εάν κάτι διαθέτει νου, πρέπει να το γνωρίζουμε,      

                                                 
120 ό.π. σελ. 104-105 (σελ. 143-144 της ελλ. μτφ.). 
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όπως το ίδιο γνωρίζει τον εαυτό του,121

ώστε το μόνο που τελικά μπορούμε να μάθουμε για τους ομοίους μας (εάν υπάρχουν 

τέτοιοι), να θεωρεί ότι είναι η συμπεριφορά και η κοινωνική τους θέση. Το λάθος του 

είναι ότι αντιμετωπίζει τα πρωτογενή αισθήματα ως εξίσου θεμιτές επιμέρους 

οντότητες, όσο και τα τραπέζια, οι αρχάγγελοι ή τα ηλεκτρόνια - ως εξίσου καλούς 

υποψηφίους για τη διεκδίκηση κάποιου οντολογικού καθεστώτος, μια διαίσθηση που, 

σε συνδυασμό με την ιδέα της προνομιακής πρόσβασης, τον οδηγεί στο σολιψισμό . 

Το μόνο που φαίνεται να έχει σημασία είναι οι «ειδικές, μη επικοινωνήσιμες, 

βιωμένες ποιότητες» των εσωτερικών καταστάσεων. 

 Ο Rorty ισχυρίζεται ότι, εάν εγκαταλείψουμε την αντίληψη που δε βλέπει 

άλλον τρόπο «άμεσης γνώσης» μιας οντότητας, πέρα από την εξοικείωση με τις 

«ειδικές, βιωμένες, μη επικοινωνήσιμες ποιότητές της», τότε μπορούμε να 

κρατήσουμε την προνομιακή πρόσβαση χωρίς να περιπέσουμε σε αδιέξοδο. Και 

υποδεικνύει έναν τρόπο για να το πετύχουμε αυτό, όταν διακρίνει μεταξύ του 

ισχυρισμού 

«έχουμε πρόσβαση στους δικούς μας πόνους», 

που απλώς μας λέει ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μάθουμε εάν κάποιος πονά 

από να τον ρωτήσουμε, και ότι τίποτε δεν μπορεί να υπερισχύσει της δικής του 

ειλικρινούς δήλωσης, και του ισχυρισμού 

«γνωρίζουμε σε ποια νοητική κατάσταση βρισκόμαστε, δυνάμει των ειδικών 

βιωμένων ποιοτήτων της και μόνο», 

που μας λέει ότι ο μηχανισμός που επιτρέπει στο άτομο που πονά να γνωρίζει 

καλύτερα από τον καθένα εάν πονά, είναι η εκ μέρους του επόπτευση των 

«φαινομενολογικών ιδιοτήτων» των δικών του νοητικών καταστάσεων122. 

 Η μετάβαση από τον πρώτο ισχυρισμό στο δεύτερο προϋποθέτει, κατά τον 

Rorty, το καρτεσιανό μοντέλο περί αυτογνωσίας, ως εγχειρήματος ανάλογου της 

παρατήρησης - την Εικόνα του Εσωτερικού Ματιού - καθώς και την ιδέα που ο ίδιος 

προσπαθεί να αποφύγει, και που θέλει τις νοητικές καταστάσεις ( για παράδειγμα  τις 

συσπάσεις του στομάχου), να μην είναι Φυσικώς Δεδομένες κατά τον τρόπο που είναι 

Φυσικώς Δεδομένες οι ποιότητές τους (όπως δηλαδή τα αισθήματα που οι συσπάσεις 

παράγουν). Ο Rorty υποστηρίζει ότι μπορούμε να αποφύγουμε τη θέση αυτή - και τη 

μετάβαση από τον πρώτο ισχυρισμό στο δεύτερο - «…εάν παρατηρήσουμε μαζί με το 

                                                 
121 ό.π. σελ. 107 (σελ. 148 της ελλ. μτφ.). 
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Wittgenstein, ότι εάν δεν υπήρχε μια τυπική συμπεριφορά πόνου, δε θα μπορούσαμε 

ποτέ να μάθουμε σε ένα παιδί το νόημα, ας πούμε του “πονόδοντου”»123. Αυτό που 

φαίνεται να εννοεί ο Wittgenstein, και που προσπαθεί να αξιοποιήσει στην περίπτωση 

αυτή ο  Rorty, είναι ότι η γνώση αυτού που ένας χρήστης της γλώσσας γνωρίζει, όταν 

γνωρίζει τι είναι πόνος, δεν έχει καμιά σχέση με το είδος της γνώσης που 

εκδηλώνεται με διακριτή συμπεριφορά (δηλαδή της γνώσης του ατόμου που πονά). 

Το σφάλμα του σκεπτικιστή έγκειται στην υπόθεσή του ότι κατανοεί κανείς τι είναι 

πόνος με την πρώτη έννοια, όταν επενδύει γλωσσικά τη σκέψη του για το τι είναι 

πόνος με τη δεύτερη έννοια, δηλαδή όταν ντύνει με λέξεις την άμεση εξοικείωσή του 

με ειδικές, βιωμένες, μη επικοινωνήσιμες ποιότητες, μια αντίληψη που απορρέει από 

την καρτεσιανής φύσεως παραδοχή ότι η εξοικείωση αυτή είναι το θεμέλιο (και όχι 

απλώς ένα πιθανό αιτιακό προηγούμενο) κάθε δυνατής γνώσης του σχετικά με τον 

πόνο. Το Φυσικώς Δεδομένο γνωρίζεται και για το σκεπτικιστή απολύτως στο βαθμό 

που οράται από το Εσωτερικό Μάτι, ενώ το νόημα της λέξης που το ονομάζει 

απορρέει από τη γνώση αυτή και μόνο. Ή όπως θα γράψει ο Rorty : «Ο σκεπτικισμός 

προκύπτει από το συνδυασμό της εικόνας του Νοητικού Ματιού με μιαν αντίληψη 

περί γλώσσας, κατά την οποία αυτή αποτελείται από ονόματα των Φυσικώς 

Δεδομένων και από συντομογραφίες εργαλειοκρατικών κριτηρίων για τον εντοπισμό 

όλων των μη Φυσικώς Δεδομένων οντοτήτων»124. 

 

 

 

Υλισμός χωρίς την ταυτότητα νου-σώματος 

  

Η πραγμάτευση του προβλήματος  της συνείδησης (ή της προνομιακής 

πρόσβασης), ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του υλισμού, του οποίου ο Rorty 

διακρίνει δυο εκδοχές : α) τον αναγωγιστικό υλισμό, με τις «θεματικώς - ουδέτερες» 

(topic-neutral) αναλύσεις του νου και β) τον εξαλειπτικό υλισμό (eliminative 

materialism). Επιστρατεύοντας θεματικώς - ουδέτερες αναλύσεις του νου, οι 

αναγωγικοί υλιστές προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την «ένσταση των μη 

αναγώγιμων ιδιοτήτων» (irreducible-properties objection) στη θεωρία της ταυτότητας 

                                                                                                                                            
122 ό.π. σελ. 109 (σελ. 150-151 της ελλ. μτφ.). 
123 ό.π. σελ. 110 (σελ. 151 της ελλ. μτφ.). 
124 ό.π. σελ. 111 (σελ. 152 της ελλ. μτφ.). 
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νου - σώματος, μια ένσταση που λέει ότι ακόμη και αν μια τέτοια θεωρία μας 

απαλλάσσει από νομολογικά κρεμαστές οντότητες (nomologically dangling 

entities)125, δεν μπορεί να μας απαλλάξει από νομολογικά κρεμαστές ιδιότητες 

(nomologically dangling properties), δηλαδή από τις ιδιότητες μέσω των οποίων 

αναγνωρίζουμε τις νοητικές οντότητες ως τέτοιες126. Στην προσπάθειά τους να 

υπερασπιστούν τη θεωρία της ταυτότητας, οι αναγωγικοί υλιστές επιχείρησαν να 

δείξουν ότι εκείνες οι νοητικές οντότητες που δυστροπούν περισσότερο στις 

προδιαθετικές αναλύσεις του Ryle127 - τα πρωτογενή αισθήματα, οι φευγαλέες 

σκέψεις, οι νοητικές εικόνες - πρέπει να εκλαμβάνονται σχηματικά ως «ό,τι προκαλεί 

την εκδήλωση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή προδιαθέσεων για συμπεριφορά, 

οτιδήποτε και αν είναι αυτό». Όμως με αυτόν τον τρόπο δεν μπόρεσαν ούτε να 

                                                 
125 Ο Herbert Feigl χρησιμοποιεί την έκφραση «νομολογικά κρεμαστάρια» (nomological danglers) για 
τους νόμους στους οποίους υπάγονται  (ή από τους οποίους κρέμονται) οι «ανεπίδεκτες» φυσικής 
εξηγήσεως οντότητες [H. Feigl, «The “mental” and the “physical”», Minnesotta Studies in the 
Philosophy of Science, II σελ.370-497], ενώ ο J.J.C. Smart χρησιμοποιεί την έκφραση αυτή για τις ίδιες 
τις οντότητες που μένουν εκτός της φυσικοκρατικής εικόνας [J.J.C. Smart, «Sensations and brain 
processes», Philosophical Review, wl. LXVIII (1959), Reprinted in The Philosophy of Mind, ed. V.C. 
Chappell (Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall, 1962)].  
126 Η ένσταση την οποία έχει να αντιμετωπίσει ο αναγωγικός υλιστής είναι ότι ακόμη και εάν είναι 
δυνατόν να αποφύγουμε να βεβαιώσουμε ότι υπάρχουν μη αναγώγιμες ψυχικές διεργασίες, δεν 
μπορούμε να αποφύγουμε να βεβαιώσουμε ότι υπάρχουν μη αναγώγιμες ψυχικές ιδιότητες˙ ότι ακόμη, 
δηλαδή, και εάν δεχτούμε την ταύτιση των συνειδησιακών διεργασιών με τις εγκεφαλικές , δεν 
μπορούμε να αποδώσουμε στις τελευταίες τις ουσιώδεις ποιότητες των πρώτων. Ο Smart απαντά στην 
ένσταση αυτή επιστρατεύοντας τις «θεματικώς ουδέτερες λέξεις», ως εξής: Όταν ο Α. λέει «Βλέπω ένα 
κιτρινωπο-πορτοκαλόχρωμο μετείκασμα», λέει κάτι σαν «Συμβαίνει κάτι που μοιάζει σαν κι αυτό που 
συμβαίνει όταν έχω τα μάτια ανοιχτά, είμαι σε εγρήγορση, και υπάρχει μπροστά μου ένα πορτοκαλί σε 
συνθήκες καλού φωτισμού, όταν δηλαδή βλέπω πράγματι ένα πορτοκαλί»…Σημειώστε ότι οι 
υπογραμμισμένες λέξεις «Συμβαίνει κάτι που μοιάζει με αυτό που συμβαίνει όταν», είναι οιονεί 
λογικές ή θεματικώς ουδέτερες λέξεις» [βλ. J.J.C. Smart ό.π.].  
Μέσω τέτοιου είδους λέξεις ή εκφράσεις, που είναι ουδέτερες ως προς τις ιδιότητες των 
συνειδησιακών καταστάσεων, το πώς βιώνεται ή το πώς γίνεται αντιληπτό κάτι – και , επομένως, και 
ως προς τον υλισμό ή το δυϊσμό – οι αναγωγικοί υλιστές υποστηρίζουν ότι μπορούμε να 
αναφερόμαστε στα αισθήματα ή τις συνειδησιακές μας καταστάσεις, λέγοντας μόνο πως μοιάζουν ή 
δεν μοιάζουν μεταξύ τους , και χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουμε ή να μνημονεύουμε τις όποιες 
ιδιότητές τους – που κατά τους ίδιους είναι μόνο νευρολογικές. [Όμως όπως ομολογεί και ο ίδιος ο 
Smart, «…η δύναμη μιας τέτοιας απάντησης εξαρτάται από τη δυνατότητα να μπορούμε να 
αναφέρουμε ότι ένα πράγμα μοιάζει με ένα άλλο, χωρίς να μπορούμε να πούμε ως προς τι 
μοιάζουν…» ή πώς διαπιστώνουμε την όποια ομοιότητα].  
127 Σύμφωνα με τη συμπεριφοριστική θεώρηση του Ryle, η συνείδηση είναι είτε ειδικός τύπος 
συμπεριφοράς, είτε διάθεση [τάση (disposition)] των υποκειμένων να συμπεριφέρονται με ορισμένο 
τρόπο [βλ. Gilbert Ryle, The Concept of Mind, (London: Hutchinson & Company, 1949)]. Ωστόσο, 
πέρα από μια θεώρηση περί του τι είναι οι συνειδησιακές καταστάσεις, ο συμπεριφορισμός είναι μια 
θεωρία για το πώς να αναλύουμε ή να κατανοούμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε γι’ 
αυτές. Στην ισχυρότερή του εκδοχή, ισχυρίζεται ότι κάθε πρόταση για μια συνειδησιακή κατάσταση 
μπορεί να παραφραστεί, χωρίς απώλεια νοήματος, σε μια εκτενή και σύνθετη πρόταση σχετικά με το 
ποια παρατηρήσιμη συμπεριφορά θα προέκυπτε, εάν το υπό συζήτηση πρόσωπο βρισκόταν κάτω από 
την τάδε ή τη δείνα παρατηρήσιμη κατάσταση [βλ. Paul M. Churchland, Matter and Consciousness, 
MIT Press, 1992, 1984, σελ.23]. Έτσι εννοούμενος, ο συμπεριφορισμός «ενισχύεται» από τη 
δυνατότητα των θεματικώς ουδέτερων αναλύσεων, χωρίς να καθίσταται γι’ αυτό ασύμβατος ούτε με 
μια υλιστική θεώρηση των ανθρωπίνων όντων, αλλά ούτε και με το δυϊσμό.    
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λύσουν το πρόβλημα της σχέσης νου - σώματος, ούτε να εξηγήσουν την ύπαρξή του. 

Απλώς το παρέκαμψαν. 

Τόσο στο άρθρο του «Incorrigibility as the mark of the mental», όσο και στο 

Philosophy and the Mirror of Nature, ο  Rorty απορρίπτει τις θεματικώς - ουδέτερες 

αναλύσεις (ιδίως όπως αυτές επιτελούνται από τους Smart και Armstrong), με το 

επιχείρημα ότι τέτοιου είδους αναλύσεις αδυνατούν και να άρουν, αλλά και να 

προσδώσουν κάποια σημασία στη διαφορά μεταξύ α) δυϊσμού και υλισμού, β) 

νοητικού και φυσικού ή γ) συμπεριφορισμού και υλισμού, ενώ, ταυτοχρόνως, 

αποφεύγουν να θίξουν το πρόβλημα της προνομιακής πρόσβασης, επιτρέποντας στο 

επικρατέστερο κριτήριο του νοητικού να διατηρεί στο ακέραιο την ισχύ του128. 

Προκειμένου να αποφύγουν την ίδια ένσταση, των μη αναγώγιμων ιδιοτήτων, 

ορισμένοι από τους αναγωγικούς υλιστές, όπως ο Wilfrid Sellars, προσπάθησαν να 

δείξουν ότι για να είναι ταυτόσημες κάποιες ιδιότητες, δε χρειάζεται οι όροι που 

αναφέρονται σε αυτές να έχουν το ίδιο νόημα. Όμως και αυτή η στρατηγική κρίνεται 

ανεπαρκής, διότι προσκρούει στην ιδιότητα του να είναι κάποιος υποκείμενο μιας 

αλάθητης - ή σχεδόν αλάθητης δήλωσης, μια ιδιότητα που δεν μπορεί να ταυτιστεί με 

καμιά νευρολογική, διότι δεν την έχουν οι ίδιες οι νοητικές καταστάσεις, αλλά 

συνάπτεται σε αυτές, μέσω των γλωσσικών πρακτικών μιας κοινότητας. Το 

πρόβλημα του δυϊσμού πάλι παρακάμπτεται μάλλον, παρά εξηγείται ή διαλύεται. 

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τον εξαλειπτικό υλισμό δυο πράγματα 

μπορεί να είναι ταυτόσημα, με μια φιλοσοφικά ενδιαφέρουσα σημασία, ακόμη και αν 

δε μοιράζονται όλες τους τις ιδιότητες. Η εκδοχή αυτή είναι η εκδοχή του υλισμού 

                                                 
128 Όπως γράφει ο J.J.C. Smart «…οι αναφορές αισθημάτων είναι ουδέτερες μεταξύ υλισμού και 
δυϊσμού: είναι περίπου ισοδύναμες με μια φράση της μορφής «Το τι γίνεται εντός μου μοιάζει με ό,τι 
γίνεται εντός μου όταν…», όπου τα αποσιωπητικά αντικαθίστανται με μια περιγραφή των συνθηκών 
ερεθισμού. Οι δηλώσεις αισθημάτων διαφέρουν από την αντίστοιχη δήλωση εγκεφαλικής διεργασίας 
κατά το ότι είναι πολύ ανοιχτές ή θεματικώς ουδέτερες» [J.J.C. Smart, «Further Remarks on Sensations 
and Brain Processes», The Philosophical Review, LXX (1961), σελ. 406]. Από το απόσπασμα αυτό 
συνάγεται ότι ο Rorty δικαίως υποστηρίζει ότι οι θεματικώς ουδέτερες αναλύσεις δεν αίρουν τα 
διλήμματα που ανακύπτουν στη φιλοσοφία του νου. Για να χαρακτηριστεί, όμως, ως αδυναμία η 
ουδετερότητά τους αυτή θα πρέπει να εξεταστεί ο στόχος τον οποίο εξυπηρετούν οι εν λόγω αναλύσεις 
και, συγκεκριμένα, το εάν, παρά την ουδετερότητα τους, επιστρατεύονται για να δικαιολογήσουν τον 
υλισμό. Η κριτική, δηλαδή, του Rorty θα ήταν βάσιμη ως κριτική και όχι ως ένας απλός ισχυρισμός 
περί του τι είναι οι θεματικώς ουδέτερες αναλύσεις, εάν οι ίδιες αξίωναν να είναι κάτι περισσότερο 
από ό,τι δηλώνει η ονομασία τους, εάν διεκδικούσαν, δηλαδή, έναν συγκεκριμένο ρόλο (αυτόν της 
υπεράσπισης του υλισμού), ο οποίος δεν προκύπτει ούτε από το κείμενο του Smart αλλά ούτε και από 
το πλαίσιο στο οποίο τις έχει εντάξει ο Rorty <για τον ρόλο των θεματικώς ουδέτερων αναλύσεων βλ. 
παραπάνω υποσημείωση 126>. 
(Για παρόμοιους λόγους, το γεγονός ότι δεν θίγουν το πρόβλημα της προνομιακής πρόσβασης, δεν 
καθιστά τις θεματικώς ουδέτερες αναλύσεις λιγότερο αποτελεσματικές ως προς την αντιμετώπιση της 
ένστασης των φαινόμενων ιδιοτήτων, για την οποία επιστρατεύονται.)    
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που προτείνει ο Feyerabend, και που σε έργα προγενέστερα του  Philosophy and the 

Mirror of Nature, συμμερίζεται και ο ίδιος ο Rorty. Συγκεκριμένα, στο «Mind-Body 

Identity, Privacy and Categories», ο Rorty διακρίνει δυο εκδοχές της θεωρίας της 

ταυτότητας, που αντιστοιχούν στις δυο εκδοχές του υλισμού: α) τον «τύπο της 

μετάφρασης» (translation form) ή της «αυστηρής ταυτότητας» (strict identity), 

σύμφωνα με τον οποίο (x)(y)[(x=y)כ(F)(Fx≡Fy)] και β) τον «εξαλειπτικό τύπο» 

(disappearance form) αυτής της θεωρίας, για τον οποίον η υπό συζήτηση σχέση δεν 

είναι αυστηρή ταυτότητα, αλλά το είδος της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα πχ στη 

«θερμιδική αξία» και την «ολική κινητική ενέργεια των μορίων»129. Οι υπέρμαχοι 

του πρώτου τύπου, που δεν είναι παρά η περίπτωση του «αναγωγιστικού υλισμού», 

προσπαθούν να δείξουν ότι ορισμένες φαινομενικά παράξενες εκφράσεις ( όπως τα 

δημοσίως παρατηρήσιμα, φυσικά, χωρικώς εντοπίσιμα ή επιταχυνόμενα νοητικά 

φαινόμενα, και οι αδιόρατες, άχρωμες, επίπονες ή επισφαλείς φυσικές διεργασίες, 

όπως οι εγκεφαλικές διεργασίες), δε συνιστούν κατηγοριακά σφάλματα, δηλαδή 

περιπτώσεις όπου κατατάσσουμε έννοιες σε λογικούς τύπους όπου δεν ανήκουν, 

επειδή τέτοιου είδους  εκφράσεις μπορούν να μεταφραστούν σε μια θεματικώς - 

ουδέτερη γλώσσα. Για τους υπερασπιστές του δεύτερου πάλι τύπου, δεν είναι 

αναγκαίες τέτοιου είδους μεταφράσεις, ενώ κρίνεται ως λάθος να υποθέσουμε πως η 

πρόταση «τα x δεν είναι παρά y», προϋποθέτει ότι «όλα τα σημαντικώς αποδιδόμενα 

στο x χαρακτηριστικά, είναι σημαντικώς αποδιδόμενα και στο y»130. 

                                                 
129 Richard Rorty, «Mind-Body Identity, Privacy and Categories», Review of Metaphysics 19, σελ. 25-
28. 
130 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώ και για τις δύο εκδοχές του υλισμού ισχύει ότι «τα αισθήματα 
είναι εγκεφαλικές διεργασίες», η διαφορά τους έγκειται στις διαφορετικές σημασίες που προσλαμβάνει 
το ρήμα «είναι» στην κάθε περίπτωση. Εάν, για παράδειγμα,  δούμε πώς λειτουργεί η λέξη «είναι» στις 
εκφράσεις «Το τετράγωνο είναι ισόπλευρο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο», και «Τα σύννεφα είναι μια 
μάζα από υδροσταγονίδια ή άλλα αιωρούμενα αντικείμενα» ή «Το τραπέζι είναι ένα παλιό κιβώτιο», 
θα μπορούσαμε, ακολουθώντας τον Place (βλ. U.T. Place, « Is Consciousness a brain process?», Τhe 
British Journal of Psychology, 1956, vol. XLVII), να διακρίνουμε στην πρώτη περίπτωση το «είναι» 
του ορισμού και στη δεύτερη το «είναι» της σύστασης. Σε δηλώσεις όπως «Το τετράγωνο είναι 
ισόπλευρο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο», υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στο νόημα της έκφρασης που 
αποτελεί το γραμματικό κατηγόρημα και στο νόημα της έκφρασης που αποτελεί το γραμματικό 
υποκείμενο, η οποία καθιστά την πρόταση αναγκαία. Από την άλλη μεριά δηλώσεις όπως «Το τραπέζι 
είναι ένα παλιό κιβώτιο» είναι κατά συμβεβηκώς, επαληθεύσιμες με παρατήρηση. Νομίζω ότι όταν οι 
αναγωγιστές ισχυρίζονται ότι «τα αισθήματα είναι εγκεφαλικές διεργασίες», χρησιμοποιούν το «είναι» 
του ορισμού˙ υπαινίσσονται μια νοηματική σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και το κατηγόρημα της 
έκφρασης, η οποία καθιστά δυνατή την αναγωγή του πρώτου στο δεύτερο. Όταν πάλι οι υποστηρικτές 
της εξαλειπτικής θέσης υποστηρίζουν ότι «τα αισθήματα είναι εγκεφαλικές διεργασίες», φαίνεται να 
εκφράζουν περισσότερο την προσδοκία τους ότι δεν θα χρειάζεται πια να μιλάμε για αισθήματα (με τις 
ιδιότητες και το νόημα που παραδοσιακά προσδίδεται σε αυτά), όταν με την πρόοδο πχ της επιστήμης, 
επιβεβαιωθεί ότι τα «αισθήματα» και οι «εγκεφαλικές διεργασίες», αν και είναι δυο λογικώς 
ανεξάρτητοι όροι, αναφέρονται στις ίδιες οντότητες.    
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Μπορούμε, λοιπόν, να αποφύγουμε την απόλυτη ταύτιση, όμως δεν μπορούμε 

να αποφύγουμε και την πρόταση ότι «δεν υπάρχουν x», η οποία έπεται κατά τρόπο 

αναγκαίο από το ότι « τα x δεν είναι παρά y». Ο Rorty χαρακτηρίζει ως αδυναμία της 

εξαλειπτικής θέσης τη συνέπεια αυτή, αλλά παρ’ όλα αυτά τη δέχεται, και επιχειρεί 

να προσδιορίσει υπό ποίες συνθήκες ένας παρατηρησιακός όρος μπορεί να χάσει την 

αναφορική του χρήση. Η τυπική ιστορία μιας τέτοιας απώλειας έχει ως εξής : (1) τα x 

είναι υποκείμενα συμπερασματικών και μη συμπερασματικών δηλώσεων˙ (2) 

διεξάγονται εμπειρικές έρευνες που μας καθιστούν ικανούς να υπαγάγουμε τους 

νόμους στους οποίους υπόκεινται τα x σε νόμους στους οποίους υπόκεινται τα y, 

αλλά και να παραγάγουμε νέους νόμους για τα x, μελετώντας τα y˙ (3) σταματούν να 

γίνονται συμπερασματικές δηλώσεις των x˙ (4) οι μη συμπερασματικές δηλώσεις των 

x επανακαθορίζονται είτε (4α) ως δηλώσεις των y, είτε (4β) ως δηλώσεις νοητικών 

οντοτήτων ˙ (5) σταματούν να γίνονται μη συμπερασματικές δηλώσεις των x, και (6) 

διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν πράγματα όπως τα x131. 

Για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από το 2ο στάδιο (τα x δεν είναι παρά y) 

στο 6ο στάδιο (δεν υπάρχουν x ), θα πρέπει να πληρούνται δυο συνθήκες, κατά τον 

Rorty : 

Α) Οι νόμοι που αφορούν τα y θα πρέπει να εξηγούν καλύτερα τα φαινόμενα που 

εξηγούσαν οι νόμοι για x. Ακόμη, θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά καλύτεροι, έτσι 

ώστε το πρόβλημα της αλλαγής των γλωσσικών συνηθειών κάποιου, από τη στιγμή 

που θα πάψουν να γίνονται δηλώσεις σχετικά με τα x,  να είναι μικρότερο από το 

πρόβλημα που θα υπήρχε εάν εξακολουθούσαν να μεταφράζονται οι δηλώσεις του 

για τα x σε δηλώσεις για τα y, προκειμένου να προσκομίζονται ικανοποιητικές 

εξηγήσεις των υπό συζήτηση φαινομένων. Εάν δεν ικανοποιείται αυτή η συνθήκη, , η 

μετάβαση από το 2ο στάδιο στο 3ο είναι αδύνατον να γίνει. 

Β) Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο (4α) ή το (4β), και από εκεί στο 

5ο και στο 6ο  στάδιο, θα πρέπει είτε οι δηλώσεις των y  να μπορούν να γίνονται οι 

ίδιες μη συμπερασματικά, είτε οι δηλώσεις των x  να αντιμετωπίζονται ως δηλώσεις 

νοητικών οντοτήτων. Διότι πρέπει να έχουμε μια απάντηση στο ερώτημα «τι δηλώνω 

όταν μη συμπερασματικά κάνω μια δήλωση για ένα x ;», και η απάντηση μπορεί να 

                                                 
131 ό.π. σελ. 35-36. 
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είναι είτε ότι «δηλώνεις ένα y», είτε ότι «δηλώνεις μια κατά κύριο λόγο νοητική 

οντότητα»132. 

 Οι δυο αυτές συνθήκες θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην πρόταση του  

Rorty ότι «…όσο περισσότερο είμαστε συνηθισμένοι να χρησιμοποιούμε το “x” ως 

έναν παρατηρησιακό όρο…τόσο περισσότερο θα προτιμούμε, όταν η έρευνα 

προβάλλει τη δυνατότητα εξήγησης των φαινομένων που εξηγούνταν με αναφορά 

στα x, χωρίς μια τέτοια αναφορά, να “ταυτίζουμε” τα “x”με κάποιου είδους “y”, αντί 

να αρνούμαστε την ύπαρξη των x. Όμως όσα περισσότερα ερείσματα έχουμε για μια 

τέτοια ταύτιση, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να σταματήσουμε να 

χρησιμοποιούμε το  “x” σε μη συμπερασματικές δηλώσεις, και έτσι να καταλήξουμε 

να δεχτούμε ότι δεν υπάρχουν  x»133. 

 Σύμφωνα με την εξαλειπτική θέση, η διάκριση ανάμεσα σε παρατηρησιακούς 

και μη παρατηρησιακούς όρους είναι σχετική, και αφορά περισσότερο στις 

γλωσσικές πρακτικές μιας κοινότητας (πρακτικές που μπορεί να αλλάζουν καθώς 

προχωρά η έρευνα), παρά στη διάκριση ανάμεσα σε εκείνα τα στοιχεία της εμπειρίας 

μας που ανακαλύπτονται  (found), και σε εκείνα που κατασκευάζονται (made). Γι’ 

αυτό μπορεί κάποτε και όροι όπως «αίσθημα», «πόνος» ή «νους» να χάσουν την 

αναφορά τους, να μην υπάρχουν οντότητες για τις οποίες να είμαστε αλάθητοι, 

σχεδόν ή απολύτως.  Εάν κάποτε οι άνθρωποι ανακαλύψουν ότι θα μπορούσαν να 

εξηγούν τη συμπεριφορά με αναφορά στις εγκεφαλικές καταστάσεις, τουλάχιστον το 

ίδιο καλά, όσο και με αναφορά σε πεποιθήσεις, σχέδια δράσεις, σκέψεις  και 

αισθήματα, η αναφορά στα τελευταία δεν αποκλείεται να εκλείψει από τη γλώσσα. Οι 

δηλώσεις σκέψεων και αισθημάτων ίσως τότε αντικατασταθούν από δηλώσεις 

εγκεφαλικών διεργασιών.  

 Την άποψη αυτή, την οποία ο Rorty υποστηρίζει στα άρθρα του 

«Incorrigibility as the mark of the mental» και «Mind-Body Identity, Privacy and 

Categories», την αναθεωρεί στο Philosophy and the Mirror of Nature, για να 

καταλήξει σε μια πιο ριζοσπαστική θέση. Στο έργο αυτό, ο  Rorty κρίνει ότι τόσο ο 

αναγωγιστικός, όσο και ο εξαλειπτικός υλισμός, συνιστούν εξίσου αδέξιες απόπειρες 

να διατυπώσουμε στην τρέχουσα φιλοσοφική ιδιόλεκτο τη φυσική αντίδρασή μας 

απέναντι στη συνάντηση με τους Αντιπόδειους. Γι’ αυτό προτείνει να τις 

                                                 
132 ό.π. σελ. 36. 
133 ό.π. σελ. 35. 
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εγκαταλείψουμε και τις δύο , καθώς και την αντίληψη περί ταυτότητας νου - σώματος 

εν γένει. 

 Ο συγγραφέας του Philosophy and the Mirror of Nature εντοπίζει το 

πρόβλημα του εξαλειπτικού υλισμού στην αδυναμία του να αντισταθεί σε ερωτήματα 

γύρω από τα κριτήρια ταυτότητας της αναφοράς, μια αδυναμία ανάλογη με την 

αδυναμία των θεματικώς - ουδέτερων αναλύσεων να αντισταθούν σε ερωτήματα 

σχετικά με την ταυτότητα του νοήματος. Επικαλούμενος τον Quine, ο Rorty 

υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν κριτήρια για καμία από τις δύο αυτές ταυτότητες, που 

να έχουν μια χρησιμότητα σε φιλοσοφικά επίμαχες περιπτώσεις (όπως η περίπτωση 

των Αντιποδείων),  και προτείνει να «…υιοθετήσουμε έναν υλισμό που δε θα συνιστά 

κατά κανέναν τρόπο θεωρία ταυτότητας, και έτσι θα αποφεύγει την κατασκευασμένη 

ιδέα ότι χρειαζόμαστε μια “επαρκή θεωρία νοήματος (ή αναφοράς)”, ώστε να 

αποφασίζουμε για τα διάφορα ζητήματα της φιλοσοφίας του νου»134.         

  Η εκδοχή του υλισμού που προτείνει τώρα ο Rorty διαφοροποιείται τόσο από 

την εξαλειπτική όσο και από την αναγωγιστική του εκδοχή, διότι ούτε παρακάμπτεται 

το πρόβλημα της σχέσεως νοητού - φυσικού, μέσω θεματικώς - ουδέτερων 

μεταφράσεων, ούτε και αναμένονται αλλαγές στις γλωσσικές μας πρακτικές, που 

ενδεχομένως να δικαιώσουν τη θεωρία της ταυτότητας135. Ο συγγραφέας του 

Philosophy and the Mirror of Nature μάς προκαλεί να οικειοποιηθούμε για λίγο ένα 

εναλλακτικό λεξιλόγιο, αυτό των Αντιποδείων, για να διαπιστώσουμε ότι ακόμη και 

αν σε όλη μας τη ζωή μιλούσαμε αντιποδειανά, δε θα είχαμε χάσει τίποτε από την 

προβλεπτική, την εξηγητική ή την περιγραφική ισχύ που διαθέτουμε. Δε χρειάζεται 

να υποθέτουμε ότι με την πρόοδο της επιστήμης ίσως να αλλάξουμε γλωσσικές 

συνήθειες, κατά τρόπο που οι αναφορές σε «νοητικές διεργασίες» να 

αντικατασταθούν από αναφορές σε «εγκεφαλικές διεργασίες», διότι η διάκριση αυτή 

προέκυψε ούτως ή άλλως τυχαία, και, πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε , 

δεν πρόσφερε τίποτε. Το ενδιαφέρον του Rorty  επικεντρώνεται και πάλι στη γλώσσα, 

στο λεξιλόγιο που υιοθετούμε ή στον τρόπο που είμαστε συνηθισμένοι να μιλάμε, 

                                                 
134 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π. σελ. 119 (σελ. 163 της ελλ. μτφ). 
135 Νομίζω ότι δεν είναι σαφές εάν η δικαίωση της θεωρίας της ταυτότητας είναι αίτιο ή αποτέλεσμα 
μιας αλλαγής στη γλωσσική πρακτική. Ο Rorty δέχεται ότι το έναυσμα για την τελευταία το δίνουν οι 
εξελίξεις που συντελούνται στο χώρο της επιστήμης, κάτι που μας αφήνει να καταλάβουμε ότι η 
«επιστημονική δικαίωση της θεωρίας της ταυτότητας» λογικά προηγείται της εξάλειψης κάποιων 
όρων. Συχνά ωστόσο ο Rorty αφήνει να εννοηθεί ότι η δικαίωση της συγκεκριμένης θεωρίας 
εξαρτάται από τον τρόπο που μιλάμε ή ότι προκειμένου να αποκτήσει αυτή ισχύ, θα πρέπει να 
συντελεστούν κάποιες αλλαγές στις γλωσσικές μας συνήθειες. [βλ. Richard Rorty, Incorrigibility as the 
mark of the mental, Journal of Philosophy 67 (25 June) : 399-429, σελ.429]. 
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αλλά υπό μιαν άλλην έννοια : δεν διαπιστώνουμε την ταυτότητα του νοήματος ή της 

αναφοράς δυο όρων, πχ του νου και του εγκεφάλου, για να εξαλείψουμε το «νου», 

αλλά παρακολουθώντας τη διαδικασία γέννησης του προβλήματος, πώς προέκυψε η 

διάκριση νου - σώματος και πώς καταλήξαμε να χρησιμοποιούμε τους σχετικούς 

όρους, διαπιστώνουμε ότι ολόκληρη η προβληματική σχετικά με το νου υπήρξε 

αποτέλεσμα μιας τυχαίας γλωσσικής εξέλιξης. 

 Από την άλλη μεριά, ακόμη και ο όρος «υλισμός» φαίνεται μάλλον 

καταχρηστικά να χρησιμοποιείται εδώ, διότι ακόμη και «…εάν μπορούσαμε κάποτε 

να απορρίψουμε ολόκληρη τη δέσμη εικόνων τις οποίες δε συμμερίζονται οι 

Αντιπόδειοι, δε θα είχαμε τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι η ύλη έχει 

θριαμβεύσει επί του πνεύματος, η επιστήμη επί της σφαίρας του ιδιωτικού ή 

οτιδήποτε επί οποιουδήποτε136», όπως γράφει ο Rorty. Δε θα υπήρχε κανένας τρόπος 

να λυθεί το πρόβλημα της σχέσης νου - σώματος ή να δικαιωθεί κάποιο από τα δύο, 

διότι απλώς δεν υφίσταται τέτοιο πρόβλημα, όπως δεν υφίσταται και κάποια «υλική 

οντότητα», σε αντιδιαστολή προς κάποια «νοητή». «Όλα αυτά τα δίπολα είναι έννοιες 

που δεν έχουν κανένα νόημα έξω από τη δέσμη εικόνων που έχουμε κληρονομήσει 

από το γήινο δέκατο έβδομο αιώνα», καταλήγει ο Rorty, και μπορούμε επομένως να 

απαλλαγούμε από αυτά, εάν αποδεσμευθούμε από τις ίδιες τις εικόνες που τα 

τροφοδοτούν. «Η πραγματική δυσκολία που συναντάμε εδώ, για άλλη μια φορά, είναι 

ότι προσπαθούμε να παραμερίσουμε την εικόνα του ανθρώπου ως κατόχου μιας 

Υαλώδους Ουσίας, τέτοιας ώστε από τη μια μεριά να αντανακλά τη φύση και από την 

άλλη να παραμένει προσδεδεμένη σε αυτήν137».  

 Με πόση βεβαιότητα μπορούμε, όμως, να αποκλείσουμε την «απώλεια 

προβλεπτικής, εξηγητικής ή περιγραφικής ισχύος», από τη στιγμή που θα δεχτούμε το 

λεξιλόγιο των Αντιποδείων; Τι μας επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι μια 

νευροφυσιολογική περιγραφή μπορεί κάποτε να  έχει την ίδια περιγραφική δύναμη με 

το λόγο για τα αισθήματά μας, ή ότι  εκτός ίσως από την αναφορά της στα ίδια υπό 

εξήγηση αντικείμενα (explananda), θα είναι και ίδιου τύπου εξήγηση138; Ένας τρόπος 

να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στην, κατά βάση, υλιστική αξίωση του Rorty, ότι η 

γλώσσα των Αντιποδείων θα διατηρούσε στο ακέραιο την εξηγητική ισχύ της, είναι 

να υποστηρίξουμε μαζί με τον John Mc Dowell, ότι ο λόγος φερ’ ειπείν περί πόνου, 

                                                 
136 ό.π. σελ. 123 (σελ. 168 της ελλ. μτφ.). 
137 ό.π. 
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δεν μπορεί να έχει καμία εξηγητική ισχύ σε ένα πλαίσιο συζήτησης τόσο 

αντικειμενικό όσο είναι αυτό της νευροφυσιολογίας. Ωστόσο η μόνη εκδοχή της 

υποκειμενικότητας που μπορεί να αντιληφθεί ο Rorty  αφορά στο μη ανασκευάσιμο 

(incorrigibility), το οποίο μάλιστα και παρανοεί, καθώς το συσχετίζει με την 

αντιπαραβολή προς ισχνές (wispy) ή μη υποστασιοποιημένες οντότητες139. 

 Η ένσταση την οποία προβάλλει ο Mc Dowell θα μπορούσε να διατυπωθεί και 

ως εξής: Ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι λέγοντας «πονάω» και «έχω την α ή τη β 

εγκεφαλική διεργασία» αναφέρομαι σε μία και την αυτή διεργασία, το νόημα των δύο 

εκφράσεων διαφέρει. Όταν δηλαδή λέω «πονάω» δεν μπορεί να εννοώ κάτι της 

μορφής «Έχω την α ή την β εγκεφαλική διεργασία», ακόμη και εάν θεωρήσουμε ότι 

στην πραγματικότητα αναφέρομαι στη διεργασία αυτή. Η συγκεκριμένη παρατήρηση 

συνιστά ένα σύνηθες επιχείρημα κατά του αναγωγισμού (της απόλυτης, δηλαδή, 

ταύτισης των συνειδησιακών με τις εγκεφαλικές διεργασίες). Όμως αφορά και στην 

εκδοχή του υλισμού που μας προτείνει ο Rorty, εφόσον αυτή θεμελιώνεται στην 

παραδοχή ότι ο λόγος για τα αισθήματα έχει την ίδια εξηγητική ισχύ με το λόγο για τις 

εγκεφαλικές διεργασίες˙ ότι μπορούμε, δηλαδή, να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά τα 

δυο είδη λόγου, χωρίς να έχουμε απώλεια νοήματος. 

 Αν και ο Rorty προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τον αναγωγισμό, 

αποφεύγοντας τον ισχυρισμό ότι «τα αισθήματα (ή οι σκέψεις) είναι 

νευροφυσιολογικές καταστάσεις», στο βαθμό που επιθυμεί να «διαλύσει» το 

θεωρητικό πρόβλημα της διάκρισης νου – σώματος, είναι αναγκασμένος να 

υπερασπιστεί το ιδίωμα των Αντιποδείων και να δεχτεί ότι αυτό έχει την ίδια 

εξηγητική και περιγραφική δύναμη με το λόγο για τα αισθήματά μας. Αυτό σημαίνει 

ότι είναι αναγκασμένος να δεχτεί πως τα προθεσιακά περιεχόμενα, εφόσον υπάρχουν, 

είναι δυνατόν να αποδοθούν με μη προθεσιακούς όρους, όσον αφορά τις δοξικές μας 

στάσεις (πεποιθήσεις, σκέψεις, προβλέψεις, υποθέσεις κλπ.), ή πως το νόημα πχ της 

λέξης «πόνος» είτε δεν υπάρχει, είτε είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το νόημα της 

έκφρασης «εγκεφαλική διεργασία της μορφής χ». Η πρώτη επιλογή θα υποχρέωνε τον 

Rorty να δεχτεί πως ούτε ο λόγος για τις εγκεφαλικές διεργασίες έχει νόημα, εφόσον 

αυτός έχει την ίδια εξηγητική και περιγραφική δύναμη με το λόγο για τα αισθήματα 

(μηδενική στην προκειμένη περίπτωση), μια παραδοχή που στις ακραίες της 

                                                                                                                                            
138 Για τα όρια και τις προϋποθέσεις του υλισμού που μας προτείνει ο Rorty, βλ. John Mc Dowell, 
Mind, Value and Reality, Harvard University Press, USA 1998 (σελ. 288-289). 
139 ό.π. σελ. 289 n.16 
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συνέπειες, εάν, δηλαδή, επεκτεινόταν και στην περίπτωση των δοξικών μας στάσεων,   

θα αναιρούσε το περιεχόμενο της πρότασης που θα επιθυμούσε να υποστηρίξει ο 

Rorty140. H δεύτερη πάλι επιλογή θα ήταν η επιλογή της ταύτισης, που θα οδηγούσε 

αναπόδραστα στον αναγωγισμό.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Για την αυτοαναίρεση του νοηματικού σκεπτικισμού και αγνωστικισμού βλ. Βούλα Τσινόρεμα, 
Wittgenstein και Γλωσσική Κανονιστικότητα, Δευκαλίων, 13/2-3 Φεβρ. – Ιούνιος 1995, σελ.137-173 
(ιδίως σελ. 155 – 156).  
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Κεφάλαιο Γ’ 

Εργαλειακός Πραγματισμός*

 

 

 

 

 

 

Από τη γλώσσα ως καθρέφτη της φύσης στη γλώσσα ως εργαλείο προς χρήση 

 

Ο Rorty  δεν περιορίζεται στην κριτική της φιλοσοφικής παράδοσης, αλλά, 

επικαλούμενος την τυχαιότητα της γλώσσας, μας καλεί να σκεφτούμε με τους όρους 

κάποιου εναλλακτικού λεξιλογίου που ίσως εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς μας. 

Στο λεξιλόγιο αυτό δεν υπάρχουν οι όροι «θεωρία», «επιχείρημα», «αντικειμενικό», 

«λόγος» ή «επιστήμη», αλλά η «πράξη», η «αφήγηση», το «υποκειμενικό», η 

«φαντασία» και η «ποίηση». Η «αναπαράσταση» έχει αντικατασταθεί από τη 

«δημιουργία», ενώ η «εποικοδομητική επιστημολογία» έχει δώσει τη θέση της στην 

«ερμηνευτική», μια «διαπλαστική» δραστηριότητα, που έχει ως στόχο της τη 

«διαιώνιση της συζήτησης» ή την πειθώ» και όχι την «έρευνα» που θα μας οδηγήσει 

σε μια «αλήθεια». Ο «κανονικός λόγος», το αντικείμενο της «επιστημολογίας», έχει 

κατακερματιστεί σε ένα πλήθος από ισοδύναμους αλλά «αποκλίνοντες λόγους» τους 

οποίους μελετά τώρα η «ερμηνευτική», ενώ τους «φιλοσόφους» και τους 

«επιστήμονες» έχουν διαδεχτεί οι «φιλελεύθεροι είρωνες», που οραματίζονται τη 

συμφιλίωση του ιδιωτικού συμφέροντος με το δημόσιο, στα πλαίσια μιας 

                                                 
* Πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «εργαλειακός πραγματισμός» (instrumental pragmatism) 
χρησιμοποιείται από τον Robert Brandom, και όχι από τον ίδιο τον Rorty. Aποδίδει, όμως, ορθά, κατά 
τη γνώμη μας, τον πραγματισμό του Rorty.  
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«φιλελεύθερης ουτοπίας»˙ δεν επιδιώκουν την ανακάλυψη της «ουσίας» (του εαυτού 

τους ή του κόσμου), αλλά την «αυτοπραγμάτωσή» και την «ελευθερία» τους στο 

ατομικό επίπεδο, και τη «δικαιοσύνη» ή την «αποφυγή του πόνου» στο δημόσιο. Ο 

ιστορισμός και ο νομιναλισμός έχουν υπερισχύσει έναντι του θεμελιωτισμού, ενώ η 

μεταφορά του «καθρέφτη» έχει αντικατασταθεί από μιαν άλλη μεταφορά, εξίσου 

«θεμελιακή» του όλου λεξιλογίου, που είναι αυτή του «εργαλείου προς κάποια 

χρήση». 

Η μεταφορά του εργαλείου υπογραμμίζει / ή αντλεί την ισχύ της από την 

παραδοχή ότι η γλώσσα είναι τυχαία. Αν και δε γίνεται πάντοτε σαφές από το έργο 

του  Rorty εάν η τυχαιότητα αυτή είναι μια συνέπεια της κριτικής του στη 

θεωρησιακή φιλοσοφία ή ένα ακόμη επιχείρημα εναντίον της -  άλλοτε φαίνεται ότι η 

τυχαιότητα και οι ηθικο-κοινωνικές δεσμεύσεις που αυτή συνεπάγεται απορρέουν 

από τις κριτικές θέσεις του Rorty και άλλοτε το μέλημά του για αυτές τις δεσμεύσεις 

«επιβάλλει» την κριτική – ο τρόπος με τον οποίο αναδύθηκαν τα προβλήματα του 

«νου» και της «θεμελίωσης της γνώσης» συνηγορεί κατά τον ίδιο υπέρ της 

τυχαιότητας. Εάν το παρελθόν μας ήταν διαφορετικό – ή διαβαζόταν διαφορετικά – 

τα προβλήματα που θα μας απασχολούσαν θα ήταν επίσης διαφορετικά, ή 

διατυπωμένα με άλλους όρους, και οι κυρίαρχες μεταφορές άλλες : τη θέση αυτή 

προσπαθεί να υπερασπιστεί ο συγγραφέας του Philosophy and the Mirror of Nature, 

ενώ η ανησυχία που εκφράζει προς το τέλος του έργου του, ότι εάν υπάρχουν 

αντικειμενικώς αληθείς ή ψευδείς απαντήσεις σε κάθε ερώτημα μπορεί να καταργηθεί 

η ποιητική διάσταση του ανθρωπίνου βίου προς όφελος της αμιγώς θεωρητικής, ο 

φόβος της επιστήμης, του «επιστημονισμού», της «φυσιοκρατίας» και της αυτο-

αντικειμενικοποίησης, που δεν είναι παρά ο φόβος ότι από την πολλή γνώση θα 

μετατραπούμε σε πράγματα, φαίνεται να αντανακλά ένα ηθικό μέλημά του141. 

Πώς όμως προέκυψε η ιδέα αυτή της τυχαιότητας, και τι ακριβώς εννοούμε 

όταν λέμε ότι η γλώσσα είναι τυχαία;  

Μέσα από την ιστορία των απαρχών και του πεπρωμένου των νεωτέρων 

χρόνων, ο Rorty αναδεικνύει στο πρώτο κεφάλαιο του Contingency Irony and 

Solidarity δύο παράγοντες που σηματοδότησαν την αλλαγή στον τρόπο του 

σκέπτεσθαι : τη Γαλλική Επανάσταση και το Ρομαντισμό. Χάρη στην πρώτη έγινε 

                                                 
141 βλ. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π., σελ. 388 (σελ. 529 της ελλ. μτφ). 
Έμφαση στη δυνατότητα του διπλού αυτού τρόπου ανάγνωσης του Rorty δίνουν οι Charles B.Guignon 
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φανερό πως «ολόκληρο το λεξιλόγιο των κοινωνικών σχέσεων και ολόκληρο το 

φάσμα των κοινωνικών θεσμών μπορούσαν να αντικατασταθούν σχεδόν εν μία 

νυκτί», ενώ την ίδια περίπου εποχή, «...οι ρομαντικοί ποιητές έδειχναν τι συμβαίνει 

όταν η τέχνη νοείται όχι πια ως μίμηση, αλλά ως αυτοδημιουργία του καλλιτέχνη»142. 

Η ουτοπική πολιτική και η τέχνη όπως θα καλλιεργηθούν από τους κληρονόμους των 

δυο αυτών τάσεων, τους πολιτικούς επαναστάτες και τους ποιητές, θα σταθούν 

κριτικά απέναντι στις αξίες του παρελθόντος, θα αποστασιοποιηθούν από τα 

διαφωτιστικά ιδεώδη, και θα εξασφαλίσουν μια «πολιτιστική ηγεμονία», που θα 

επιφέρει ρήξη στους κόλπους της φιλοσοφίας : ορισμένοι θα εξακολουθήσουν να 

εκλαμβάνουν την επιστήμη ως την υποδειγματική ανθρώπινη δραστηριότητα μέσω 

της οποίας ανακαλύπτεται η αλήθεια, ενώ κάποιοι άλλοι θα συνειδητοποιήσουν ότι η 

ιδέα μιας αναπαράστασης της πραγματικότητας είναι μάταιη, και θα υποστηρίξουν 

ότι η αλήθεια δεν ανακαλύπτεται αλλά φτιάχνεται. 

Η αντιπαράθεση αυτή θα τοποθετηθεί σε μια διαφορετική βάση μετά τη 

γλωσσική στροφή, όταν κατανοηθεί ότι η στάση που υιοθετεί κανείς απέναντι στην 

αλήθεια, του υπαγορεύει και μια διαφορετική στάση απέναντι στη γλώσσα, μέσω της 

οποίας η αλήθεια εκφράζεται, επικοινωνείται, δημιουργείται ή και συσκοτίζεται. Οι 

φιλόσοφοι που θα παραμείνουν πιστοί στο επιστημολογικό ιδεώδες, θα δουν τη 

γλώσσα ως το μέσο με το οποίο κατασκευάζονται οι πεποιθήσεις και οι επιθυμίες 

μας, διεκδικώντας γι’ αυτήν τη θέση που κατείχε παλιότερα ο «νους», ενώ εκείνοι 

που θα συνταχθούν με τους ποιητές  θα αρνηθούν την ύπαρξη του «νου» ή της 

«γλώσσας» ως ενός τρίτου, διαμεσολαβητικού στοιχείου ανάμεσα στον εαυτό και τον 

κόσμο, και θα επιχειρήσουν να εξηγήσουν τη συγκρότηση και την αλλαγή των 

πεποιθήσεών μας με όρους «λεξιλογίου». 

Ο Rorty ανιχνεύει την πρώτη από αυτές τις δυο τάσεις στις προσπάθειες των 

λογικών θετικιστών να διαχωρίσουν τα «νοήματα» από τις «πεποιθήσεις», ενώ 

εντοπίζει τις απαρχές της δεύτερης τάσης στον ύστερο Wittgenstein και στην κριτική 

που άσκησαν σε αυτές τις προσπάθειες οι Quine και Davidson. Όσο παρέμεναν 

δέσμιοι της καντιανής διάκρισης ανάμεσα στην αυτενέργεια του υποκειμένου και τη 

δεκτικότητα, στη δημιουργία των νοημάτων και στο σχηματισμό των πεποιθήσεων 

που μας «υποβάλλει» ο κόσμος, οι φιλόσοφοι επιθυμούσαν να διαχωρίσουν  ό,τι 

                                                                                                                                            
& David R.Hiley στο «Biting the Bullet: Rorty on Private and Public Morality»,  Alan Malachowski 
(ed.), ό.π., σελ.339-364 
142 βλ. Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, ό.π., σελ. 3 (σελ. 31 της ελλ. μτφ) 
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είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε a priori επειδή το κατασκευάζουμε οι ίδιοι, από ό,τι 

γνωρίζουμε a posteriori, επειδή το ανακαλύπτουμε. Δέχονταν ότι «...υπάρχουν μη 

γλωσσικά πράγματα ονόματι «νοήματα» που είναι δουλειά της γλώσσας να τα  

εκφράσει, καθώς και την ιδέα ότι υπάρχουν μη γλωσσικά πράγματα ονόματι 

«δεδομένα» που είναι δουλειά της γλώσσας να τα αναπαραστήσει»143, και 

υιοθετούσαν γλωσσικές πρακτικές που διαφοροποιούσαν την αλλαγή μιας γλώσσας 

ως δομής νοημάτων, από την αλλαγή μιας θεωρίας ως δομής πεποιθήσεων. Η 

πολεμική του Quine στο δόγμα της αναλυτικότητας και του Davidson στη διάκριση 

μεταξύ σχήματος και περιεχομένου (νοήματος και δεδομένου) κατάφεραν να 

κλονίσουν τον «αυτονόητο» χαρακτήρα αυτών των διακρίσεων, εξασφαλίζοντας τους 

όρους υπό τους οποίους θα ευδοκιμούσαν τα «λεξιλόγια» : ένα ιδίωμα αρκετά γενικό 

και ασαφές, ώστε να μπορεί να βγάλει εις πέρας το έργο αυτών των εννοιών, χωρίς να 

αναλώνεται στις μεταξύ τους διακρίσεις. 

 

 

 

 

Τα λεξιλόγια και η σύνθεση νατουραλισμού – ιστορισμού. 

 

Με τα «λεξιλόγια» η αναγνώριση της τυχαιότητας της γλώσσας προσλαμβάνει νέες 

διαστάσεις και ένα πιο δεσμευτικό νόημα : σημαίνει την αναγνώριση της 

ασυμμετρίας των λεξιλογίων, και άρα την αναγνώριση του γεγονότος ότι «...δεν 

υπάρχει τρόπος να βγούμε έξω από τα διάφορα λεξιλόγια που χρησιμοποιούμε  και να 

βρούμε ένα μεταλεξιλόγιο που να λαμβάνει υπ’ όψει με κάποιον τρόπο όλα τα 

λεξιλόγια, όλους τους δυνατούς τρόπους του κρίνειν και του αισθάνεσθαι»144. Η 

φιλοσοφία, θεωρημένη ως η απόπειρα να καταστήσουμε όλους τους λόγους 

σύμμετρους δια της μετάφρασής τους σε ένα προνομιακό σύνολο όρων145 είναι 

καταδικασμένη να αποτύχει, ενώ το «λεξιλόγιο της αναπαράστασης» επιβεβαιώνει τη 

θεώρηση αυτή της φιλοσοφίας και πρέπει να απορριφθεί˙ διότι στο βαθμό που 

επιχειρεί ως ένα μεταλεξιλόγιο των λεξιλογίων να αξιολογεί τα διάφορα λεξιλόγια 

στη βάση της αναπαραστατικής επάρκειάς τους, παραβιάζει την αρχή της 

                                                 
143 ό.π., σελ. 13 (σελ. 46 της ελλ. μτφ.)  
144 ό.π., σελ. xvi (σελ. 27 της ελλ. μτφ.)  
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ασυμμετρίας και της ανεξαρτησίας του κάθε λόγου – λεξιλογίου, και επιβάλλει μια 

μάλλον επικίνδυνη διάκριση ανάμεσα σε όσα λεξιλόγια αναπαριστούν την 

πραγματικότητα παρέχοντάς μας αντικειμενική γνώση, και σε όσα λεξιλόγια δεν μας 

παρέχουν τέτοιου είδους γνώση.  

 Ο Rorty βλέπει πίσω από την αναζήτηση της αντικειμενικής γνώσης μια 

προσπάθεια διαιώνισης του εκάστοτε «κανονικού λόγου», δηλαδή του κυρίαρχου 

λόγου κάθε εποχής, και προκειμένου να μας πείσει για τη ματαιότητα μιας τέτοιας 

προσπάθειας εισηγείται έναν ιδιότυπο διαχωρισμό ανάμεσα στις εξωτερικές και τις 

εσωτερικές σχέσεις των λεξιλογίων : οι σχέσεις ανάμεσα στις εφαρμογές ενός 

λεξιλογίου και τον περιβάλλοντα κόσμο κατανοούνται αποκλειστικά και μόνο με μη 

κανονιστικούς, αιτιακούς όρους, ενώ οι σχέσεις δικαιολόγησης λαμβάνουν χώρα 

εντός ενός λεξιλογίου146. Η νομιμοποίηση κάθε λεξιλογίου απορρέει δηλαδή από τις 

αρχές και τους κανόνες που αυτό εισηγείται, γι’ αυτό και οποιοδήποτε λεξιλόγιο 

αξιώνει να είναι η βάση στην οποία θα κρίνονται όλα τα άλλα  είναι τουλάχιστον 

ύποπτο.  Πολύ δε περισσότερο πρέπει να θεωρείται ασυνάρτητο όταν επικαλείται για 

τέτοιου είδους αξιολογήσεις ό,τι  βρίσκεται πέραν των λόγων, τα γεγονότα ή το «πώς 

είναι ο κόσμος». 

 Στόχος του Rorty είναι διαχωρίζοντας το βασίλειο των λόγων από το βασίλειο 

των αιτιών να αφαιρέσει από τον κόσμο το προνόμιο να αποφασίζει ποιο λεξιλόγιο 

είναι αντικειμενικό ή ορθό. Όμως όπως ήδη είπαμε ο διαχωρισμός αυτός είναι 

ιδιότυπος : συμπυκνώνει τους διαχωρισμούς που έχουν θρέψει – και τραφεί από – την 

επιστημολογικά επικεντρωμένη φιλοσοφία, αλλά εμπεριέχει, ταυτοχρόνως, και τη 

δυνατότητα της αυτοϋπέρβασής τους. 

 Εάν κάνουμε ένα βήμα πίσω, μπορούμε να διακρίνουμε το λεξιλόγιο των 

αιτιών και το λεξιλόγιο των λεξιλογίων, τα οποία δεν είναι απλώς δυο διαφορετικά 

λεξιλόγια, όπως επισημαίνει ο Brandom. Το λεξιλόγιο των αιτιών είναι ένα λεξιλόγιο, 

και ως τέτοιο μπορεί να συζητηθεί στο μεταλεξιλόγιο των λεξιλογίων. Μπορούμε να 

ρωτήσουμε πώς προέκυψε το λεξιλόγιο των νευτώνειων αιτιών ή σε τι διαφέρει από 

το λεξιλόγιο των αριστοτελικών αιτιών, ερωτήματα τα οποία θέτει συχνά και ο ίδιος ο 

Rorty, επιβεβαιώνοντας έτσι την πρακτική αφοσίωσή του στον ιστορισμό. Αυτή 

καθεαυτή όμως η ανάπτυξη ή η εφαρμογή των λεξιλογίων είναι κάτι που κάνουμε ως 

                                                                                                                                            
145 βλ. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π., σελ. 349 και 357 (σελ. 474 και 486 
της ελλ. μτφ.) 
146 βλ. το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, σελ.16 κε. 
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φυσικά δημιουργήματα. Η χρήση των λεξιλογίων είναι κάτι το περιγράψιμο στο 

λεξιλόγιο των αιτιών, και με την επιμονή του να μας υπενθυμίζει τις αιτιακές σχέσεις 

ανάμεσα στις εφαρμογές των λεξιλογίων και στον κόσμο όπου τα εφαρμόζουμε, ο 

Rorty επιβεβαιώνει την πρακτική αφοσίωσή του στο νατουραλισμό147. 

 Η μεταφορά των λεξιλογίων ως κάποιων εργαλείων προς χρήση ενισχύει την 

ιδέα της σύνθεσης, διότι επιτρέπει την ύπαρξη μιας ποικιλίας λεξιλογίων και στόχων, 

που μπορούν να νοηθούν είτε από τη σκοπιά του ιστοριστή είτε από τη σκοπιά του 

νατουραλιστή. Όσο άτοπο είναι να συγκρίνουμε δυο εργαλεία ως εργαλεία ή να τα 

αξιολογούμε ανεξάρτητα από τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται, άλλο 

τόσο άτοπο είναι να συγκρίνουμε και τα λεξιλόγια ως λεξιλόγια ή να τα αξιολογούμε 

με μοναδικό κριτήριο την αναπαράσταση, ως έναν κοινό τους στόχο. Τι είδους 

σκοπούς όμως μπορούν να έχουν τα λεξιλόγια ως εργαλεία; 

 Ο Rorty επισημαίνει μια αδυναμία της αναλογίας των λεξιλογίων με τα 

εργαλεία , την οποία αξιοποιεί πάλι ο Brandom υπέρ της σύνθεσης. «Ο τεχνίτης, 

γράφει ο πρώτος στο Contingency, Irony and Solidarity, συνήθως γνωρίζει τι δουλειά 

πρέπει να κάνει προτού διαλέξει ή εφεύρει τα εργαλεία με τα οποία θα την κάνει. 

Αντίθετα κάποιος σαν το Γαλιλαίο, τον Γέητς ή τον Χέγκελ συνήθως αδυνατεί να 

ξεκαθαρίσει τι ακριβώς είναι αυτό που θέλει να κάνει προτού αναπτύξει τη γλώσσα 

με την οποία θα το πετύχει. Το νέο του λεξιλόγιο κάνει για πρώτη φορά δυνατή μια 

διατύπωση του ίδιου του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Είναι ένα εργαλείο για 

να γίνει κάτι που δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς προτού αναπτυχθεί ένα 

συγκεκριμένο σύνολο περιγραφών, εκείνες που αυτό το ίδιο βοηθάει να γίνουν»148. 

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε τα λεξιλόγια ως εργαλεία – αναπτυξιακές 

στρατηγικές που καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη ή τον έλεγχο των φυσικών 

φαινομένων και έτσι μας βοηθούν να πετύχουμε έναν δεδομένο στόχο, να τα 

βγάλουμε πέρα με τον κόσμο (cope with the world), όπως ήθελε ο κλασικός 

                                                 
147 βλ. Robert Brandom, «Vocabularies of Pragmatism: Synthesizing Naturalism and Historicism», στο 
Robert Brandom (ed.), ό.π. σελ. 167 κε. Στο άρθρο αυτό ο Robert Brandom επιχειρεί με συστηματικό 
τρόπο να δείξει πώς επιτυγχάνεται η σύνθεση του νατουραλισμού με τον ιστορισμό μέσω των 
λεξιλογίων. Η ιστορική μέθοδος του Rorty αντανακλάται στην κριτική που ο ίδιος ασκεί στην 
υπερβατολογική φιλοσοφία, και κατ’ επέκταση στην προσπάθειά του να συνθέσει τον εγελιανισμό με 
το δαρβινισμό, «φυσικοποιώντας» τον Hegel. Βλ. ενδεικτικά Richard Rorty, «Dewey between Hegel 
and Darwin», στο Herman J., Saatkamp, Jr. (ed.) ό.π., σελ.1-15, και για μια κριτική του εγχειρήματος 
αυτού Allen Hance, «Pragmatism as Naturalized Hegelianism: overcoming transcendental 
philosophy?», ό.π., σελ.100-121.  
148βλ. Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, ό.π., σελ. 12-13 (σελ. 45 της ελλ. μτφ). Ο 
Rorty επανέρχεται στο ίδιο ζήτημα στις σελ.55-56 (σελ. 104-105 της ελλ. μτφ.), σε μια συζήτηση περί 
της «προόδου». 
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πραγματισμός, αλλά μπορούμε να τα δούμε και ως εργαλεία για τη διαμόρφωση νέων 

στόχων. Όταν σκεφτόμαστε τα λεξιλόγια με τον πρώτο τρόπο, τα σκεφτόμαστε από 

τη σκοπιά του νατουραλιστή, με τους όρους του μεταλεξιλογίου των αιτιών (των ήδη 

περιγράψιμων αποτελεσμάτων), ενώ όταν τα σκεφτόμαστε με το δεύτερο τρόπο, 

εστιαζόμαστε στη δημιουργία καινούριων περιγραφών περισσότερο, παρά 

αποτελεσμάτων, και άρα τα σκεφτόμαστε με τους όρους του μεταλεξιλογίου των 

λεξιλογίων και από την οπτική γωνία του ιστοριστή149. 

 Σύμφωνα με τον Brandom, ο διαχωρισμός τον οποίο εισηγείται ο Rorty 

ανάμεσα  στην ιδιωτική και τη δημόσια χρήση των λεξιλογίων αποτελεί μια έκφραση 

αυτής της διπλής οπτικής, υπό την εξής έννοια : τα ιδιωτικά λεξιλόγια, όσα είναι 

κατάλληλα για την αναπεριγραφή ή την αναδημιουργία του εαυτού μας, συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση νέων σχεδίων και στόχων, ενώ τα λεξιλόγια που μοιραζόμαστε με 

τους άλλους, μπορούν να επιτύχουν κάποιους κοινούς και δεδομένους στόχους που 

υπερβαίνουν την όποια χρήση των λεξιλογίων, όπως είναι ο περιορισμός της 

βαναυσότητάς μας και η δικαιοσύνη. 

 Ο Rorty θέτει για πρώτη φορά το πρόβλημα αυτού του διαχωρισμού στο 

Consequences of Pragmatism, όταν συγκρίνει τον πραγματισμό του Bloom με 

εκείνον του Foucault : «Στους James και Bloom ο πραγματισμός εμφανίζεται 

ταυτόσημος με τους αγώνες του πεπερασμένου ανθρώπου, γράφει στο όγδοο 

κεφάλαιο αυτού του έργου, ενώ στο Foucault και το Nietzsche εμφανίζεται ως 

αποστροφή για  την περατότητά μας. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα κείμενα 

ο Bloom διαφυλάσσει την αίσθηση που έχουμε ενός κοινού πεπρωμένου...(ενώ) ο 

τρόπος με τον οποίο τα χειρίζεται ο Foucault καταργεί όχι μόνο τον συγγραφέα, αλλά 

και την ίδια την ιδέα του «ανθρώπου». Δεν επιθυμώ να υπερασπιστώ την 

ανθρωποκτονία του  Foucault, αλλά θα ήθελα, απεναντίας, να εκφράσω τη 

βαθύτατη εκτίμησή μου για την αίσθηση της κοινής μας μοίρας που έχει ο Bloom. 

Δεν γνωρίζω πώς πρέπει να τεκμηριώσω, ωστόσο, αυτή μου την προτίμηση με 

επιχειρήματα ή έστω και με μία σαφή εκτίμηση των σχετικών διαφορών τους. Κάτι 

τέτοιο θα προϋπέθετε μια εξαντλητική συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα ενός 

συγκερασμού της ιδιωτικής εκπλήρωσης, της αυτοπραγμάτωσης, με μία δημόσια 

ηθική, ένα αίτημα για δικαιοσύνη»150.  

                                                 
149 βλ. Robert Brandom, ό.π. σελ. 169 
150βλ. Richard Rorty, Consequences of Pragmatism, ό.π., σελ. 158  
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 Η συζήτηση αυτή θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα του Contingency, Irony 

and Solidarity, όπου ο Rorty βλέπει τη θεωρησιακή φιλοσοφία στο σύνολό της, ως 

την προσπάθεια να ενοποιηθούν τα δυο ασύμμετρα κατά τον ίδιο αιτήματα, της 

αυτοδημιουργίας και της ανθρώπινης αλληλεγγύης, ή της ελευθερίας, που είναι ο 

κατεξοχήν ιδιωτικός στόχος, και της δικαιοσύνη, η οποία οφείλει να είναι δημόσια. 

Τα δύο αυτά αιτήματα διατυπώνονται σε δύο εντελώς διαφορετικά λεξιλόγια, 

σύμφωνα με το Rorty, που, ως δύο είδη εργαλείων, «…χρειάζονται τόσο λίγο τη 

σύνθεση όσο θα τη χρειάζονταν τα πινέλα και οι λοστοί»151. Το ένα μας βοηθάει να 

αντιληφθούμε πως οι κοινωνικές αρετές δεν είναι οι μόνες αρετές, πως ορισμένοι 

άνθρωποι κατάφεραν πράγματι να αναδημιουργήσουν τον εαυτό τους, ενώ το άλλο 

μας θέτει ενώπιον των ευθυνών που έχουμε ως μέλη μιας κοινότητας. Στη μια 

περίπτωση μπορούμε να μιλάμε και να ανταλλάσσουμε επιχειρήματα στη γλώσσα της 

κοινότητας όπου ανήκουμε, ενώ στην άλλη δημιουργούμε μια δική μας γλώσσα, η 

οποία είναι κατανάγκην ιδιωτική και ακατάλληλη για επιχειρήματα. 

 O Rorty θεωρεί ότι κάθε σκεπτόμενο άτομο φέρει μαζί του και ένα «οριστικό 

λεξιλόγιο», δηλαδή ένα σύνολο λέξεων μέσω των οποίων δικαιολογεί τις πράξεις και 

τις πεποιθήσεις του, ή αφηγείται άλλοτε προοπτικά και άλλοτε αναδρομικά την 

ιστορία της ζωής του. Το λεξιλόγιο αυτό είναι το λεξιλόγιο «των ισχυρότερων 

αμφιβολιών και των μεγαλύτερων προσδοκιών μας»152, ισχυρίζεται ο Rorty, και είναι 

ένα οριστικό λεξιλόγιο «…με την έννοια ότι, εάν αμφισβητηθεί η αξία των λέξεών 

του, ο χρήστης τους δεν μπορεί να προσφύγει σε κάποια μη κυκλική 

επιχειρηματολογία για να τις στηρίξει». Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις λέξεις με τις 

οποίες δημιουργούμε τους θεούς και τους δαίμονες των προσωπικών μας αφηγήσεων, 

τους όρους της ηθικής ή της αισθητικής αξιολόγησης, αλλά και ορισμένους όρους 

τοπικά περιορισμένους και πιο άκαμπτους ίσως, όπως «Χριστός», «Αγγλία», 

«επαγγελματικά κριτήρια», «ευπρέπεια», «καλοσύνη», «επανάσταση», «εκκλησία», 

«προοδευτικός», «αυστηρός» και  «δημιουργικός», τους οποίους είμαστε ελεύθεροι 

να χρησιμοποιούμε κατά βούληση. Από αυτή την άποψη το οριστικό λεξιλόγιο μας 

παρέχει την ελευθερία να (ανα)δημιουργήσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο, 

περιγράφοντάς τα εκ νέου με τους όρους που θέλουμε. Από την άλλη μεριά όμως, και 

παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται έναν βαθμό ελευθερίας, το ίδιο δεν επιδέχεται 

                                                 
151βλ. Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, ό.π., σελ. xiv (σελ. 23 της ελλ. μτφ.) 
152 ό.π. σελ. 73 (σελ. 125 της ελλ. μτφ.)  
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κανενός είδους τεκμηρίωση, και η αξία του είναι περιορισμένη, όσο περιορισμένο 

μπορεί να θεωρηθεί και ένα άτομο, σε σχέση με το σύνολο. 

 Στη βάση των περιορισμών αυτών, και εξαιτίας της στάσης του ως προς το 

οριστικό του λεξιλόγιο, ο Rorty εξαπολύει ακόμη μία επίθεση εναντίον του 

παραδοσιακού μεταφυσικού, στον οποίο τώρα αντιπαραβάλλει τον «είρωνα» : ενώ ο 

μεταφυσικός παραμένει δέσμιος του κοινού νου και προσκολλημένος σε ένα 

δεδομένο οριστικό λεξιλόγιο που «αντιστοιχεί» στον κόσμο, ο είρωνας έχει επίγνωση 

της τυχαιότητας και των περιορισμών της γλώσσας, και ως εκ τούτου πληρεί τις τρεις 

ακόλουθες προϋποθέσεις : (1)  έχει ριζικές και συνεχείς αμφιβολίες γύρω από το 

οριστικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί καθημερινά, επειδή έχει εντυπωσιαστεί από 

άλλα λεξιλόγια, λεξιλόγια που θεωρούνται οριστικά από ανθρώπους ή βιβλία που έχει 

συναντήσει, (2) καταλαβαίνει ότι επιχειρήματα διατυπωμένα με το παρόν λεξιλόγιό 

του δεν μπορούν ούτε να δικαιώσουν ούτε να διαλύσουν αυτές τις αμφιβολίες και (3) 

στο βαθμό που φιλοσοφεί γύρω από την κατάστασή του, δεν πιστεύει ότι το δικό του 

λεξιλόγιο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από ότι άλλα, ότι βρίσκεται σε επαφή 

με μια δύναμη πέρα από αυτόν153. Μπορεί να είναι ποιητής, να απολαμβάνει μια 

πλήρη ελευθερία έκφρασης του εαυτού του και να (ανα)περιγράφει την 

πραγματικότητα με τους δικούς του όρους, αλλά στο βαθμό που αναγνωρίζει τον 

τυχαίο και εύθραυστο χαρακτήρα των ποιημάτων του, του οριστικού του λεξιλογίου, 

μπορεί να είναι ανεκτικός και απέναντι στους άλλους. Μπορεί να αποτυπώνει σε ένα 

δικό του ιδίωμα κάθε του όνειρο και επιθυμία, να έχει μιαν αυτοδημιούργητη, 

αυτόνομη και ανθρώπινη ζωή, αλλά μπορεί, ταυτοχρόνως, να έχει και μια δημόσια 

ζωή, να αναγνωρίζει ότι έχουν και οι άλλοι ανάλογες ανάγκες και επιθυμίες. Ή, για 

να ξαναθυμηθούμε τον Brandom, μπορεί να συνδυάζει τον ιστορισμό, τη δημιουργία 

νέων στόχων με το νατουραλισμό˙ να οραματίζεται τον κόσμο ανάλογα με τη δική 

του ιδιοσυγκρασία, αλλά να συνειδητοποιεί και ότι έχει ευθύνες απέναντι στους 

άλλους, ή να συνδυάζει την ειρωνεία του με την αλληλεγγύη, όχι μόνο διότι αυτό 

είναι προς το συμφέρον και αυτού του ίδιου – εάν και οι άλλοι είναι αλληλέγγυοι 

προς αυτόν – αλλά επειδή μπορεί να αντικρίζει κατάματα την τυχαιότητα της 

γλώσσας του, των περιγραφών του και συνεπώς του ίδιου του του εαυτού.  

 

 

                                                 
153 ό.π., (σελ. 126 της ελλ. μτφ.) 
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Τα όρια του Εργαλειακού Πραγματισμού. 

  

Εάν ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή σκέψης, μπορούμε να εντάξουμε και 

την κριτική του Rorty στην παραδοσιακή φιλοσοφία στο ίδιο πλαίσιο, της σύνθεσης 

του νατουραλισμού με τον ιστορισμό. Τόσο η «συμβιβαστική» εκδοχή του υλισμού 

που προτείνει, στη φιλοσοφία του νου, όσο και η προσπάθειά του να αποφύγει το 

ρεαλισμό, χωρίς να γίνει ιδεαλιστής, αποσκοπούν στην υπέρβαση των αντιθέσεων και 

των αδιεξόδων που μας κληροδότησε η «θεωρησιακή» φιλοσοφία, και , εν τέλει, στη 

σύνθεσή τους μέσω των λεξιλογίων. Μια τέτοια ανάγνωση του Rorty νομίζω ότι θα 

έβρισκε σύμφωνο και τον ίδιο, ενώ φαίνεται να επιβεβαιώνει και την άποψη που 

εκφράζει ο Brandom, ότι η κριτική στον «καθρέφτη της φύσης» δεν στοχεύει σε αυτή 

καθεαυτή την αναπαράσταση, ως ενός σκοπού κάποιων από τα λεξιλόγιά μας, αλλά 

στην πολύ πιο φιλόδοξη φιλοσοφική ιδέα ενός μεταλεξιλογίου της αναπαράστασης, 

που θα μας καθιστά ικανούς να αξιολογούμε όλα τα άλλα λεξιλόγια, υποδεικνύοντάς 

μας την ουσία του να είναι κάτι λεξιλόγιο154. Ταυτοχρόνως όμως αφήνει ανοιχτά και 

ορισμένα ερωτήματα που αφορούν τη νομιμοποίηση του «λεξιλογίου των 

λεξιλογίων», τη συμβατότητά του με την «περιορισμένη θεωρητικά» έννοια της 

αναπαράστασης που υπαινίσσεται ο Brandom, αλλά και την ίδια την επιτυχία της 

σύνθεσης. 

 Στα δύο πρώτα κεφάλαια προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι, όταν δεν απορρέουν 

από παρανοήσεις, οι κριτικές θέσεις του Rorty, δεν αφήνουν περιθώρια για 

συγκερασμούς. Στο βαθμό που θέλει να διαφυλάξει τον κόσμο της καθημερινής 

εμπειρίας, έστω και αν δεν του αρέσει η έννοια της εμπειρίας, δύσκολα αποφεύγει το 

ρεαλισμό, ενώ ο υλισμός τον οποίο πρεσβεύει δεν είναι όσο μετριοπαθής θα ήθελε. 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι το λεξιλόγιο που μας συνιστά δεν 

είναι περισσότερο αποτελεσματικό και συνεπές προς τους κανόνες που το διέπουν, 

για λόγους  που ενώ παραδέχεται συχνά και ο ίδιος ο Rorty, προτιμά να υποβαθμίζει. 

Συγκεκριμένα θα μπορούσε κανείς να προβάλλει τις εξής ενστάσεις: 

 

α) Εάν ο στόχος του λεξιλογίου που μας προτείνει ο Rorty είναι να διασφαλίσει τον 

πλουραλισμό και την ισοδυναμία των λεξιλογίων, μαζί με τον πλουραλισμό των 

αληθειών που εκφράζονται σε αυτά, τότε η απόρριψη του λεξιλογίου της 

                                                 
154βλ. Robert Brandom, ό.π. σελ. 182  
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αναπαράστασης ακυρώνει το στόχο αυτό. Η προσπάθεια του Brandom να καταστήσει 

το λεξιλόγιο των λεξιλογίων συμβατό με μια «περιορισμένη έννοια αναπαράστασης» 

μπορεί να κατανοηθεί ως μια προσπάθεια διάσωσης του λεξιλογίου του Rorty, μόνο 

που ο τελευταίος δεν αφήνει πουθενά περιθώρια για μια τέτοια έννοια, και νομίζω 

ούτε θα μπορούσε να αφήσει. Η σχετικοποίηση ενός λεξιλογίου που κατά το Rorty 

αξιώνει «εκ φύσεως» την απολυτότητα είναι αντιφατική, ενώ η κριτική και η 

απόρριψη αυτού του λεξιλογίου, όπως και οποιουδήποτε άλλου, δεν μπορεί παρά να 

γίνεται από ένα λεξιλόγιο που προβάλλει ανάλογες αξιώσεις απολυτότητας˙ ό,τι 

προσπαθεί δηλαδή να αποφύγει το λεξιλόγιο των λεξιλογίων. 

 Θα μπορούσαμε να θέσουμε το ίδιο πρόβλημα λίγο διαφορετικά, εάν 

ρωτούσαμε κατά πόσο μπορεί να είναι κανείς είρωνας ως προς την ειρωνεία, ή 

ανεκτικός, ως είρωνας, απέναντι και στο μεταφυσικό. Πώς θα μπορούσε να 

σχετικοποιηθεί η ειρωνεία ώστε να είναι συνεπής, και τι θα σήμαινε η ενδεχόμενη 

σχετικοποίησή της; 

 Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει την παραδοξότητα του ερμηνευτικού 

εγχειρήματος, ο Rorty επιχειρεί να υποβαθμίσει την αναστοχαστικότητα ως όρο για 

τη θεμελίωση της γνώσης, όπως και κάθε ιδέα περί θεμελίωσης γενικά. Ωστόσο η 

κίνησή του αυτή τον εμπλέκει σε νέα παράδοξα, καθώς ο ίδιος δεν αρκείται στο να 

περιγράψει ένα εναλλακτικό λεξιλόγιο κατά τρόπο που να το καθιστά μόνο 

ελκυστικότερο, όπως ισχυρίζεται, αλλά σπεύδει και να το υπερασπιστεί σε κάθε 

ευκαιρία, οικειοποιούμενος τις θεμελιωτιστικές εκείνες πρακτικές που θεωρητικά 

υπονομεύει. Οπωσδήποτε η παρατήρησή του ότι τέτοιου είδους κριτικές γίνονται με 

τα μέσα που μας παρέχει το λεξιλόγιο του ορθολογισμού είναι πέρα ως πέρα αληθής, 

όμως είναι, νομίζω, αδιανόητο και κάποιο είδος κριτικής που να μη γίνεται με τα 

μέσα αυτά. Είναι αδύνατο να υπερασπιστούμε ή να κρίνουμε οτιδήποτε με μη λογικά 

μέσα, όπως είναι αδύνατο να φανταστούμε και τον άνθρωπο ω μη λογικό ον. Μια 

κριτική στο διαφωτισμό όπως αυτή του Rorty επιβεβαιώνει με τον πιο περίτρανο 

τρόπο την αδυναμία μας αυτή. Δείχνει ίσως και τα όρια της κριτικής μας δύναμης, 

εφόσον η κριτική αυτοαναιρείται όταν στρέφεται στον  εαυτό της, όμως γι’ αυτόν 

ακριβώς το λόγο είναι ατελέσφορη και η περαιτέρω συζήτηση. 

 

β) Η ασυμμετρία των λεξιλογίων καθιστά τον μεταξύ τους διάλογο αδύνατο. Ο Rorty 

αντιπαραβάλλει στην αναζήτηση της αλήθειας τη διαιώνιση της συζήτησης. Όμως η 

τελευταία δεν είναι απροϋπόθετη, και η συμμετρία είναι ένας από τους όρους της. Για 
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να μπορέσουν, δηλαδή, να επικοινωνήσουν , να διαλεχθούν και να κατανοηθούν 

αμοιβαία δύο είδη λόγου, θα πρέπει να διέπονται από ορισμένα κοινά κριτήρια, χωρίς 

την ύπαρξη των οποίων «…δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υποθέσουμε ότι τα 

στοιχεία του ενός δεν είναι απλοί ήχοι και στίγματα για τους φορείς του άλλου»155. 

 Εξάλλου, εάν ο στόχος της ασυμμετρίας είναι ο αποκλεισμός της επικίνδυνης, 

κατά το Rorty, σύγκρισης των λεξιλογίων, τότε η συζήτηση, ως «…επινόηση νέων, 

καλύτερων, πιο συναρπαστικών και πιο γόνιμων περιγραφών»156 είναι αδύνατο να 

φανταστούμε τι νόημα μπορεί να έχει. Και αυτό διότι το «νέο», το «καλύτερο», το 

«πιο συναρπαστικό» και το «πιο γόνιμο» προσδιορίζεται σε σχέση με κάτι το 

«παλιό», το «λιγότερο καλό» και «λιγότερο συναρπαστικό» ή «γόνιμο», με το οποίο 

συγκρίνεται.  Για παρόμοιους λόγους είναι αδύνατο να φανταστούμε πώς μπορούμε 

να διαπιστώσουμε και κάποια «πρόοδο» κατά τη δημιουργία νέων περιγραφών, ή 

πολύ περισσότερο να διηγηθούμε μια «ιστορία της προόδου»157, δεδομένου ότι τόσο 

η έννοια της «ιστορίας» όσο και αυτή της «προόδου» μπορούν να κατανοηθούν στη 

βάση συνεχειών και συγκρίσεων. 

 Ο Rorty μας προτείνει να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι η διανοητική ή η 

πολιτική πρόοδος είναι ορθολογική, και επιμένει ότι η διάκριση ορθολογικού – 

ανορθολογικού είναι λιγότερο χρήσιμη από ότι έδειχνε κάποτε158. Υποστηρίζει ότι η 

μετάβαση από το ένα λεξιλόγιο στο άλλο γίνεται με επαναστατικές διαδικασίες, οι 

οποίες βρίσκονται πέραν κάθε ορθολογικής συζήτησης, όμως με τον τρόπο αυτό δίνει 

μια διαστρεβλωμένη εικόνα της ιστορικότητας των λεξιλογίων. Υποτιμάει τόσο το 

δυναμικό χαρακτήρα των κανονικών ειδών λόγου μιας πολιτιστικής παράδοσης, όσο 

και τη συνέχεια της διαδοχής της από μια άλλη159. 

 

γ) Το λεξιλόγιο των λεξιλογίων οφείλει πολλή από την αίγλη του στο αισιόδοξο και 

ρομαντικό μήνυμα της αναδημιουργίας του εαυτού μας και του κόσμου μέσω της 

αναπεριγραφής τους. Εάν όμως οτιδήποτε μπορεί να παρουσιαστεί ως καλό ή κακό 

μέσα από την αναπεριγραφή του όπως ισχυρίζεται ο Rorty, τότε δεν υπάρχει ούτε το 

                                                 
155 βλ. Σταυρούλα Τσινόρεμα, «Η μετα-φιλοσοφική κουλτούρα του R.Rorty : τέλος της θεωρίας ή νέα 
μεταφυσική για σχετικιστές;» Αξιολογικά 2, 1991, σελ. 213  
156 βλ. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π., σελ. 360 (σελ. 489 της ελλ. μτφ.). Για 
την ακρίβεια αυτός είναι ο ορισμός της διάπλασης, η οποία ωστόσο αποσκοπεί στη συνέχιση της 
συζήτησης. 
157βλ. Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, ό.π., σελ. 55-56 (σελ. 104-105 της ελλ. μτφ.) 
158 ό.π., σελ. 48 (σελ. 95 της ελλ. μτφ.)  
159 Για μια κριτική των εννοιών της ιστορίας και της προόδου στο έργο του Rorty, βλ. Σταυρούλα 
Τσινόρεμα ό.π., σελ. 209-211 

 84



καλό ούτε το κακό, και, οπωσδήποτε, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε η «αδικία» ή η 

«δικαιοσύνη» ως αίτημα για το δημόσιο βίο μας160. Μπορεί το Ολοκαύτωμα να 

αναπεριγραφεί κατά τρόπο που να δικαιώνεται, οι θύτες να πάρουν τη θέση των 

θυμάτων και οι δικαιωμένοι, ιστορικά, αγώνες των λαών για ελευθερία και 

δικαιοσύνη να απαξιωθούν. Το «μεγαλύτερο κακό» για το οποίο κάνει λόγο ο Rorty, 

ο εξευτελισμός ή τα βασανιστήρια που έχουν υποστεί και υφίστανται άτομα και 

κοινωνικές ομάδες για τα πιστεύω τους, το φύλο τους ή τη φυλή όπου ανήκουν 

μπορούν να θεωρηθούν καταδικαστέα μόνο επειδή τυχαίνει να βρισκόμαστε σε μια 

συγκεκριμένη πολιτιστική παράδοση που τα αποδοκιμάζει, η αυτοθυσία και ο 

ηρωισμός να χάσουν το νόημά τους. 

 Η «ηθική μας φαντασία» ή η επέκταση της «ανθρώπινης συμπάθειας» στα 

οποία βλέπει ο Rorty να συνίσταται η «ηθική πρόοδος»161, όχι μόνο δεν τον 

απαλλάσσουν από τέτοιου είδους συνέπειες, αλλά περιπλέκουν ακόμη περισσότερο 

το ζήτημα. Και αυτό διότι, στην καλύτερη περίπτωση, μας εμπνέουν μιαν αφελή 

αισιοδοξία, η οποία έρχεται να δικαιολογήσει την αδράνεια. Πρόκειται για το 

κλασικό ρομαντικό επιχείρημα, σύμφωνα με το οποίο εάν εμπιστευθούμε το 

συναίσθημα και τη φαντασία μας, τα οποία ενισχύουν την αλληλεγγύη μας ή γεννούν 

μόνο δίκαιους αγώνες και επαναστάσεις, μπορεί ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Όμως 

εάν είναι το συναίσθημα ή η φαντασία μας αυτό που γεννά την επανάσταση, τι γεννά 

τον πόλεμο; Τι κάνει τον άνθρωπο να πράττει με γνώμονα το συμφέρον ή να 

βασανίζει τους συνανθρώπους του, και κατά πόσο μπορούμε να ελπίζουμε στην 

«καλή φύση» του ή στην διεύρυνση της «ηθικής του φαντασίας»; 

 Ακόμη και ο Freud τον οποίο επικαλείται ο Rorty για να υπερασπιστεί τη 

φαντασία ή τα ενστικτώδη κίνητρα των πράξεών μας, μπορεί μεν να μας απενεχοποιεί 

για σκέψεις ή πράξεις οι οποίες προσκρούουν στο «αίσθημα» που έχουμε του 

«ορθού» ή του «ηθικού», όμως δεν διακρίνει τις αγαθές από τις ηθικά αξιόμεμπτες 

πράξεις, για να αποδώσει τις πρώτες στο «δημιουργικό μας υποσυνείδητο» και τις 

δεύτερες στο λόγο. Αντιθέτως, περιορίζει τη λειτουργία του λόγου στη συγκρότηση 

των επιχειρημάτων, που θα «δικαιολογούν» μια μη λογική συμπεριφορά˙ στα πλαίσια 

δηλαδή των αμυντικών μηχανισμών του ατόμου, που ενεργοποιούνται για την 

αυτοπροστασία του έναντι της ανεξέλεγκτης τάσης του υποσυνειδήτου να επιτρέψει 

                                                 
160 Ο Norman Geras αναπτύσσει το επιχείρημα αυτό διεξοδικά στο έργο του Solidarity in the 
Conversation of Humankind, όπου και υπερασπίζεται τη σχέση της αλήθειας με τη δικαιοσύνη (βλ. 
Norman Geras, Solidarity in the Conversation of Humankind, Verso, London 1995, σελ.107-146)   
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την εξωτερίκευση και ικανοποίηση φυσικών ή νοητικών απαράδεκτων για το 

υπερεγώ επιθυμιών.  

 Η «ηθική βελτίωση» του ανθρώπου όπως την οραματίζεται ο Rorty, μέσα από 

τη λογοτεχνία, αν και υπερβολικά αισιόδοξη δεν είναι ανέφικτη. Όσο όμως υπάρχουν 

άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται ή υφίστανται τη βάναυση συμπεριφορά άλλων, επειδή 

αυτό πράγματι συμβαίνει και όχι επειδή αυτή την περιγραφή τους τυχαίνει να 

δεχόμαστε, δεν μπορούμε μόνο να ελπίζουμε στην ηθική βελτίωση των θυτών, αλλά 

οφείλουμε να φροντίσουμε για την προστασία των θυμάτων. Βεβαίως αυτό που μας 

κινητοποιεί και σε αυτή την περίπτωση είναι η ανθρώπινή μας συμπάθεια, θα 

ισχυριστεί ίσως ο Rorty, όμως η συμπάθεια συνδέεται, νομίζω, αναπόσπαστα με την 

ηθική μας κρίση. Είναι, άλλωστε, η κρίση μας αυτή που πρέπει και να 

επικαλεστούμε, τόσο για να δικαιολογήσουμε – ή να μη δικαιολογήσουμε – την όποια 

παρέμβαση, όσο και για να αποδώσουμε ευθύνες. 

 

δ) Παρά το γεγονός ότι ο εργαλειακός πραγματισμός υπόσχεται την άρση των 

αντιθέσεων που καλλιέργησε η «θεμελιωτιστική» φιλοσοφία, ο ίδιος όχι μόνο 

αναπαράγει τις αντιθέσεις αυτές, αλλά δημιουργεί και νέες, ανυπέρβλητες για τον 

πραγματιστή που θέλει να είναι συνεπής με τον εαυτό του. Το λεξιλόγιο των 

λεξιλογίων συγκροτείται σε αντιπαραβολή προς το λεξιλόγιο της αναπαράστασης, η 

μεταφορά του εργαλείου έρχεται να αντικαταστήσει τη μεταφορά του καθρέφτη, ενώ 

η «ειρωνεία» αποκτά νόημα μέσα από τη σύγκριση και, κυρίως, την αντίθεσή της με 

τη μεταφυσική. Στην προσπάθειά του να στιγματίσει τη μονομέρεια της θεωρίας, ο 

Rorty οδηγείται στην πλήρη απόρριψή της. Αντιπαραβάλλει σε αυτήν τα ιδανικά της 

ποίησης και της επανάστασης, χωρίς να αφήνει περιθώρια στο μεταφυσικό να 

αμυνθεί. Και εδώ ακριβώς είναι το λάθος του. Όχι μόνο διότι παραβλέπει το γεγονός 

ότι οι ποιητές και οι επαναστάτες  (συχνά) εμπνέονται από θεωρίες ή ιδεολογίες, 

αλλά διότι αποδεικνύει και με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι ο θεωρητικός μπορεί να 

είναι και είρωνας, με έναν τρόπο που ο είρωνας δεν μπορεί  τουλάχιστον να 

παραδεχτεί ότι είναι θεωρητικός. Μπορεί να είναι κανείς μεταφυσικός, να αναζητάει 

ορισμούς και ταυτοχρόνως να παραδέχεται ότι «το μόνο πράγμα που γνωρίζει είναι 

ότι δεν γνωρίζει τίποτε», όμως δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως το αντίθετο του 

μεταφυσικού, και ταυτοχρόνως να ισχυρίζεται ότι με τη στάση του υπερβαίνει τις 

                                                                                                                                            
161βλ. Richard Rorty, ό.π. σελ. 11 (από τον πρόλογο της ελλ. μτφ.)  
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αντιθέσεις. Δεν μπορεί ούτε να ειρωνευτεί την ειρωνεία, διότι τότε απλώς την 

επιβεβαιώνει, ούτε, όμως, και να παραδεχτεί ότι η ειρωνεία αποτελεί την πρώτη του 

και μοναδική, έστω, μεταφυσική αρχή, διότι έτσι την αναιρεί. 

Εξαιτίας του αντιφατικού τους αυτού χαρακτήρα, θέλω, κλείνοντας, να 

υποστηρίξω ότι τα λεξιλόγια όχι μόνο δεν μπορούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο 

αντίστοιχο ή συμπληρωματικό προς αυτόν των γλωσσικών παιχνιδιών, αλλά εάν δεν 

είναι εντελώς ασύμβατα προς αυτά, μάλλον αναιρούν τη λειτουργία τους.  Ο Rorty 

χρησιμοποιεί εναλλακτικά τους όρους «γλωσσικό παιχνίδι» και «λεξιλόγιο», 

θεωρώντας ότι κατά κάποιον τρόπο προεκτείνει τις σκέψεις του Wittgenstein. Εάν, 

όμως, τα γλωσσικά παιχνίδια επινοήθηκαν για να αποδώσουν το δυναμικό και 

πολυδιάστατο χαρακτήρα της γλώσσας, με τα  λεξιλόγια είναι αδύνατο να κατανοηθεί 

ο δυναμισμός αυτός, όπως είναι αδύνατο να κατανοηθούν και οι οικογενειακές, κατά 

τον Wittgenstein, ομοιότητες των γλωσσικών παιχνιδιών που λαμβάνουν χώρα σε 

διαφορετικά λεξιλόγια. Με το να αναπαράγουν τους παραδοσιακούς διχασμούς κατά 

τον τρόπο που μόλις περιγράψαμε, νομίζω ότι τα  λεξιλόγια δίνουν μια μάλλον 

συντηρητική άποψη της γλώσσας, που τη θέλει να διέπεται από «προγράμματα» και 

«αλγορίθμους»162. Περιορίζουν το γλωσσικό υποκείμενο σε ένα συγκεκριμένο κάθε 

φορά είδος λόγου, του οποίου είναι φορέας, και όπως ακριβώς  αποκλείουν το 

ενδεχόμενο ο μεταφυσικός  να είναι ταυτοχρόνως και είρωνας, έτσι αποκλείουν και 

το ενδεχόμενο ο επιστήμονας να είναι ταυτοχρόνως και ποιητής ή ο φιλόσοφος 

επαναστάτης, χωρίς να χρειάζεται να θυσιαστούν ή να θυσιάσουν κάτι για αυτό 

(εναλλάσσοντας  στόχους και λεξιλόγια ).  
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Αντί Επιλόγου 

Ο Richard Rorty για το μέλλον της φιλοσοφίας 

 

 
 

Σε ένα δοκίμιό του για το μέλλον της φιλοσοφίας163, o Richard Rorty 

διακρίνει δύο τάσεις διαμορφωμένες εντός της φιλοσοφίας σήμερα, εξίσου 

απορριπτέες: από τη μια μεριά είναι ο επαγγελματισμός, η προσπάθεια των 

αναλυτικών, κυρίως, φιλοσόφων για μία τεχνικά προσδιορισμένη φιλοσοφία, 

περιχαρακωμένη σε μια περιοχή απροσπέλαστη για τους μη φιλοσόφους, και από την 

άλλη η εμμονή στην ριζοσπαστική αλλαγή, στην επανάσταση, και μαζί η πεποίθηση 

ότι μια τέτοια αλλαγή μπορεί να επέλθει μόνο μέσω της φιλοσοφίας. Την πρώτη τάση 

τη διαπιστώνουμε κάθε φορά που «…βρίσκουμε έναν φιλόσοφο να λέει ότι 

προτίθεται να εστιαστεί στα “προβλήματα της φιλοσοφίας”, ως εάν υπήρχε ένας 

γνωστός κατάλογος τέτοιων προβλημάτων, μια λίστα που έπεσε από τον ουρανό και 

παραδόθηκε ακέραια από γενιά σε γενιά»164, παρατηρεί ο Rorty, ενώ φιλόσοφοι όπως 

ο Nietzsche, ο Heidegger ή και ο Marx, που  εκπροσωπούν την δεύτερη τάση, 

υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια ριζική αλλαγή της γλώσσας ή της κουλτούρας 

μας, πριν ακόμη συνειδητοποιήσουμε ό,τι προσδοκούμε ή ελπίζουμε για το μέλλον. 

Ο Rorty αποδίδει τα σφάλματα της πρώτης εκ των δύο αυτών τάσεων στην 

αδυναμία των εκπροσώπων της να πάρουν στα σοβαρά τα χρόνο. Η προσδοκία της 

υπέρβασης του ενδεχομενικού καλλιέργησε την αυταρέσκεια των φιλοσόφων, τους 

απομάκρυνε από τις ανάγκες και τα προβλήματα που ανακύπτουν στην πράξη, και 

τους ώθησε στην αναζήτηση αναγκαίων αληθειών. «Η φιλοσοφία ξεκίνησε ως μια 

προσπάθεια διαφυγής σε έναν κόσμο όπου ποτέ δεν θα άλλαζε τίποτε», παρατηρεί ο 

                                                                                                                                            
162 ενδεικτικά βλ. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π., σελ. 342 (σελ. 464-465 
της ελλ. μτφ.) 
163Richard Rorty, «Philosophy and the Future», στο Ηerman J. και Saatkamp Jr. (ed.), ό.π. σελ. 197-
205  
164 ό.π. σελ. 202  
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Rorty165, μια τάση η οποία ενισχύθηκε με την προσπάθεια του Kant να ανακαλύψει 

τις a priori συνθήκες δυνατότητας της γνώσης, και επέβαλε το «λεξιλόγιο της 

ορθολογικότητας» ως το μόνο «κανονικό» είδος λόγου. 

Οι πρώτες αντιδράσεις στην τάση αυτή σημειώθηκαν κατά τον δέκατο ένατο 

αιώνα, όταν άρχισε να υπολογίζεται στα σοβαρά ο χρόνος και οι φιλόσοφοι 

σταμάτησαν πια να ενδιαφέρονται για το αιώνιο. Ήταν τότε που ο Hegel 

αμφισβήτησε τον ουσιολογισμό της παραδοσιακής φιλοσοφίας και ο Δαρβίνος 

ανέδειξε την τυχαιότητα του ανθρωπίνου είδους, τοποθετώντας το στην αλυσίδα 

όλων των βιολογικών ειδών. Ο ρόλος της φιλοσοφίας επαναπροσδιορίστηκε και το 

βάρος μετατέθηκε από το ερώτημα «Τι είμαστε;» στο ερώτημα «Τι μπορούμε ως 

χρονικά προσδιορισμένα και τυχαία βιολογικά όντα να γίνουμε;»˙ από την αναζήτηση 

της ουσίας του ανθρώπου στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο Dewey 

επηρεασμένος τόσο από τον Hegel όσο και από τον Δαρβίνο, αποτέλεσε έναν σταθμό, 

σύμφωνα με το Rorty, στην προσπάθεια υπονόμευσης των α-χρονικών 

αναγκαιοτήτων, καθώς είδε τη φιλοσοφία ως ένα ιστορικό φαινόμενο, προϊόν της 

σύγκρουσης των κοινωνικών ιδεών και ιδανικών, την αποδέσμευσε από τη 

μεταφυσική και της προσέδωσε έναν διαμεσολαβητικό ρόλο, ανάμεσα στο παρελθόν 

και το μέλλον. 

Οι αντιδράσεις αυτές δεν μπόρεσαν να ανακόψουν την πορεία των 

«θεμελιωτιστών», αλλά άνοιξαν το δρόμο για τη δεύτερη τάση που διακρίνει ο Rorty, 

για τους επαναστάτες στοχαστές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόκληση 

του χρόνου και έδωσαν έμφαση στην ενδεχομενικότητα. Ακολουθώντας τη συμβουλή 

του Hegel οι φιλόσοφοι αυτοί προσπάθησαν «να κρατήσουν στη σκέψη την εποχή 

τους», κάτι που ο Rorty ερμηνεύει ως εξής: «να βρίσκεις μια περιγραφή όλων των 

χαρακτηριστικών πραγμάτων της εποχής σου τα οποία επιδοκιμάζεις περισσότερο και 

με τα οποία ταυτίζεσαι ακλόνητα, μια περιγραφή που θα χρησιμεύσει ως περιγραφή 

του σκοπού έναντι του οποίου οι ιστορικές εξελίξεις που οδήγησαν ως την εποχή σου 

ήταν απλώς τα μέσα»166. Μια τέτοια δραστηριότητα περιλαμβάνει την παραγωγή 

διηγήσεων (geistesgeschichten), μέσω των οποίων οι φιλόσοφοι επιχειρούν έναν 

απολογισμό της προόδου που συντελέστηκε ως την εποχή τους˙ ανασυγκροτούν τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της ανάδυσης μιας νέας μορφής πολιτιστικής ζωής και 

                                                 
165 ό.π. σελ. 197 
166 . Richard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, ό.π., σελ. 55 (σελ. 105 της ελλ. μτφ.) 
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συγκεκριμένα δείχνουν με ποιον τρόπο η μετατροπή ορισμένων μεταφορών σε 

κυριολεξίες χρησίμευσε ώστε να γίνουν εφικτά όλα όσα συνέβησαν πρόσφατα.    

 

Πολλά από τα ζητήματα που μας απασχόλησαν στην παρούσα εργασία 

αφορούν την κριτική του Rorty στην πρώτη από αυτές τις δύο τάσεις. Η προσπάθειά 

του να εντάξει τους όρους που συγκροτούν το φιλοσοφικό λόγο σε μία ιστορική 

προοπτική και, εν γένει, η κριτική στον καθρέφτη της φύσης επιβεβαιώνουν την 

πρόθεσή του να κλονίσει την εμπιστοσύνη μας στη «φιλοσοφία» όπως την 

αντιλαμβανόμαστε από την εποχή του Kant167. Ο εργαλειακός πραγματισμός, η 

συζήτηση, η διάπλαση και η ερμηνευτική είναι πάλι η απάντηση στην προσπάθεια να 

καταστούν όλα τα γνωστικά αιτήματα σύμμετρα, όμως σε καμία περίπτωση δεν 

έρχονται να καλύψουν το κενό που θα αφήσει η γνωσιοθεωρία, επιμένει ο Rorty. Mας 

επιτρέπουν να είμαστε είρωνες και να αναζητούμε καλύτερες περιγραφές σε σχέση με 

αυτές που μας προτείνουν οι επαγγελματίες φιλόσοφοι, όμως δεν αφήνουν στη 

φιλοσοφία κάποιον ξεχωριστό ρόλο να διαδραματίσει, και κυρίως δεν αποκλείουν την 

αφομοίωσή της από άλλα είδη λόγου, όπως είναι η λογοτεχνία. 

Τα επιχειρήματα που προβάλλει εναντίον των «επαγγελματιών φιλοσόφων», ο 

Rorty τα δανείζεται, εν πολλοίς, από «επαναστάτες στοχαστές», τους οποίους όμως 

δεν προτείνει στη θέση των πρώτων. Απεναντίας προσάπτει και σε αυτούς τις ίδιες 

«θεμελιωτιστικές τάσεις», την ίδια μονομέρεια, και επιπλέον έναν ριζοσπαστισμό, ο 

οποίος απλώς γεννά ανυπόστατες προσδοκίες. Θεωρεί ότι η αποστροφή για τον 

σχολαστικισμό των πρώτων – για την προσκόλλησή τους στις αναλυτικές 

φιλοσοφικές τεχνικές, αλλά και την έπαρση που αισθάνονται για την υποτιθέμενη 

αυτονομία του κλάδου τους – έχει κάνει τους φιλοσόφους σωβινιστές˙ τους έχει 

προσανατολίσει στην αναζήτηση μιας «εθνικής φιλοσοφίας», μια τάση που διαρκώς 

ενισχύεται εξαιτίας της διάψευσης των προσδοκιών που έχουν καλλιεργήσει οι 

«επαναστάτες», και που οδηγεί σε επικίνδυνες μόνο ιστορίες, όπως αυτές του Hegel 

και του Heidegger για την ανωτερότητα του γερμανικού έθνους.   

 

Το εάν η φιλοσοφία εξαντλείται πράγματι στις τάσεις αυτές είναι ένα 

ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, όπως δεν 

μπορεί επίσης να εκτιμηθεί και το κατά πόσο ισχύει η κριτική που ασκείται. Εκείνο 

                                                 
167 βλ. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π., σελ. 7 (σελ. 20 της ελλ. μτφ.) 
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που έχει, ωστόσο, ενδιαφέρον να δούμε είναι εάν η απορριπτική στάση του Rorty 

σημαίνει το τέλος της φιλοσοφίας εν γένει, και , εάν όχι, πώς ο ίδιος την εννοείֹ πώς 

οραματίζεται τη μελλοντική φιλοσοφία και ποιο ρόλο της αποδίδει. 

 

Ολοκληρώνοντας το Philosophy and the Mirror of Nature, και αφού έχει 

δείξει ότι η θεμελιωτιστική φιλοσοφία έχει πια εξαντλήσει τη γονιμότητά της, ο Rorty 

ομολογεί ότι δεν γνωρίζει εάν πράγματι βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής. «Δεν 

αποκλείεται κάποια επαναστατική ιδιοφυΐα να δώσει καινούρια ζωή στην αναλογία 

του καθρέφτη και στο “κύριο ρεύμα” της συστηματικής φιλοσοφίας. Αλλά μπορεί 

επίσης η εικόνα του φιλοσόφου που φιλοτέχνησε ο Kant να πάει να συναντήσει τη 

μεσαιωνική εικόνα του κληρικού», γράφει στις τελευταίες σελίδες του έργου του168. 

«Εάν συμβεί αυτό, ούτε οι ίδιοι οι φιλόσοφοι δε θα παίρνουν πια τοις μετρητοίς την 

ιδέα μιας φιλοσοφίας ικανής να παρέχει “θεμελιώσεις” και “δικαιολογήσεις” στο 

υπόλοιπο του πολιτισμού ή να επιδοκιμάζει τα διάφορα questiones juris που αφορούν 

τα γνωστικά πεδία των άλλων κλάδων. Όμως σε κάθε περίπτωση, η φιλοσοφία δεν 

κινδυνεύει να “φθάσει στο τέλος της”»169. 

Με την ίδια βεβαιότητα, στο «Philosophy and the Future» ο Rorty θα 

υποστηρίξει ότι «…η φιλοσοφία δεν μπορεί να τελειώσει, πριν τελειώσει η κοινωνική 

και πολιτιστική αλλαγή»170. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει και ότι πρέπει να παραμείνει η 

ίδια. Οι αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη για καινούριες περιγραφές ή καινούριες, 

ενδεχομένως, γλώσσες, και οι φιλόσοφοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτήν 

ακριβώς την ανάγκη. Καλούνται να προτείνουν καλύτερες περιγραφές από αυτές που 

ήταν σε θέση να προτείνουν ο Πλάτων ή ο Kant, όχι για τις ανάγκες της θεωρίας, 

αλλά επειδή αυτή είναι η απαίτηση των ανοιχτών και διαρκώς μεταβαλλόμενων 

κοινωνιών ή , πιο απλά, επειδή αυτό απαιτεί η πράξη. 

Οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος διανοητικός κόσμος, μετά 

την αναγνώριση του ενδεχομενικού και την παραίτηση από την αναζήτηση αιώνιων 

αληθειών, είναι ο χρόνος, με την σημασία που εκτιμάται ότι έχει από τον Hegel και 

εξής, και η ελευθερία. Η ανοχή που οφείλει να συνοδεύει την αφοσίωση σε αυτές τις 

αρχές προϋποθέτει κατά τον Rorty μια φιλελεύθερη ουτοπία, ένα δημοκρατικό 

                                                 
168 ό.π. σελ. 393 (σελ.536-537 της ελλ. μτφ) 
169 ό.π.  
170 βλ. Richard Rorty, «Philosophy and the Future», ό.π.σελ. 198 
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πλαίσιο συζήτησης, εντός του οποίου ο διάλογος κρίνεται σημαντικότερος από την 

αλήθεια και η φιλοσοφία έχει ως μόνο της στόχο την πειθώ.   

Ως υπηρέτες της «δημοκρατίας» και περισσότερο ειλικρινείς μεταξύ τους 

παρά φιλαλήθεις, οι φιλόσοφοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν ότι οι διαισθήσεις τους 

δεν είναι παρά τυχαία ιστορικά προϊόντα. Θα είναι είρωνες ως προς το οριστικό τους 

λεξιλόγιο ή πραγματιστές, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουν εγκαταλείψει το ρόλο του 

κήρυκα ή του σοφού για αυτόν του δικηγόρου ή του μηχανικού – για να επιλύουν 

συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν υπό συγκεκριμένες, επίσης 

συνθήκες, όταν η γλώσσα του παρελθόντος έρχεται σε σύγκρουση με τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις του μέλλοντος171. 

Θα σήμαινε αυτό το τέλος της φιλοσοφίας ή μια νέα αρχή; Η «φιλοσοφία» 

του Rorty δεν μας επιτρέπει να αποφανθούμε με βεβαιότητα. Και αυτό γιατί είναι η 

βεβαιότητα αυτή ό,τι ακριβώς μάχεται. Η προσέγγιση φιλοσοφίας – ρητορικής 

οπωσδήποτε θα αναιρούσε την έννοια της φιλοσοφίας ως μιας αναζήτησης της 

αλήθειας, αλλά θα εγκαινίαζε κατά το Rorty και μια νέα μορφή φιλοσοφίας, ένα είδος 

πολιτισμικού διαλόγου, που θα ανταποκρινόταν πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες του 

σήμερα.  

Στο τρίτο μέρος της εργασίας μας προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι ακόμη και 

«ως μια προσπάθεια να παραχθούν νέες, πιο ενδιαφέρουσες περιγραφές», ο διάλογος 

διέπεται από κανόνες και αρχές που ο «εργαλειακός πραγματισμός» δεν μπορεί να 

εγγυηθεί. Ο Rorty επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τους όρους αυτού του διαλόγου μέσα 

από μια κριτική στην «παραδοσιακή φιλοσοφία», η οποία ούτε είναι πάντοτε εύστοχη 

ούτε τον απαλλάσσει από τα σφάλματα που εντοπίζει ο ίδιος. Διακηρύσσοντας την 

αφοσίωσή του στον ιστορισμό, προβάλλει ένα αμφιλεγόμενο ιδεώδες, αυτό του 

φιλελεύθερου είρωνα που έρχεται να διαδεχτεί τον «παραδοσιακό φιλόσοφο», και 

εκφράζει επανειλημμένως την ελπίδα του για ένα νέο είδος φιλοσοφίας, που δεν θα 

έχει ανάγκη από  a priori δεσμεύσεις. Αναγνωρίζει όμως και ότι ο ίδιος δεν μπορεί να 

υπερασπιστεί το είδος αυτό, χωρίς τη συνδρομή των θεμελιωτιστικών εκείνων 

πρακτικών που επιχειρεί να υπονομεύσει.  Συχνά φαίνεται να θεωρεί αναπόφευκτη 

την προσφυγή ενός υπονομευτή της θεωρίας στις «μεθόδους» των αντιπάλων του. 

Όμως δεν παραδέχεται την ήττα του, και πέρα από αυτό, αρνείται να επιβεβαιώσει 

κάποια πρόβλεψη. Ίσως, όπως λέει, στο μέλλον να μην ισχύει η διάκριση μεταξύ 

                                                 
171 βλ. ό.π. σελ.199 
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συστηματικής και διαπλαστικής φιλοσοφίας. Είναι όμως και το ίδιο πιθανό κάποτε η 

φιλοσοφία να γίνει καθαρά διαπλαστική ή να βρεθεί ένα νέο είδος συστηματικής 

φιλοσοφίας που να μην έχει σχέση με το θεμελιωτισμό του παρελθόντος172. Όπως και 

να έχει – και αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Rorty -  η φιλοσοφία ούτε 

απειλείται, αλλά ούτε και γίνεται αντικείμενο υπεράσπισης.  Το μέλλον της κρίνεται 

κάθε φορά από τις ανάγκες μας, στην πράξη και όχι από αποφάσεις που ίσως 

παίρνουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 βλ. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, ό.π., σελ. 394 (σελ. 537 της ελλ. μτφ.) 
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