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Abstract 

 

My master thesis focuses on the work of John McDowell and especially on his magnum opus 

Mind and World. The central research question regards the possibility and the specific tenets 

of a middle ground between a Cartesian dualism of mind and world and a more or less «bald» 

naturalism, which comprises the default philosophical starting point of most analytic 

philosophers. Specifically, I tried to examine the tenability of this strategy through McDowell’s 

interpretation of the relation between Kant and Hegel, since both philosophers formulate 

philosophical positions, which are meant to retain both an element of answerability to the world 

as well as the rationality of our space of reasons, to use the sellarsian jargon. The crucial 

element, though, in McDowell’s account is a wittgensteinian quietism, which is a potential 

source of conflict with the systematic, transcendental approaches of the German Idealists. 

McDowell’s quietism implies an anthropological naturalism of Second Nature, which 

compromises the coincidence of idealism and realism of common sense in his picture. 

Consequently, I argue that McDowell’s approach is subject to a «dialectical» contradiction and 

if he wants to preserve the coincidence of idealism with realism he should abandon his 

conception of the subject and his ‘liberal’ naturalism or retain the conception of embodied 

subject, but lose the coincidence. As a result, I claim that McDowell’s reading of Hegel’s 

critique to Kant is deflated and misses the specific meta-critical and (revised) ontological 

element it essentially contains.        

 

Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο έργο του John McDowell, και συγκεκριμένα το 

magnum opus του Ο Νους και ο Κόσμος. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα αφορά τη δυνατότητα 

και τις συγκεκριμένες αρθρώσεις μιας μέσης οδού μεταξύ του καρτεσιανού δυισμού νου και 

κόσμου και μιας λιγότερο ή περισσότερο «ωμής» φυσιοκρατίας, η οποία αποτελεί την 

κυρίαρχη φιλοσοφική θεώρηση στην σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία. Ειδικότερα, επιχείρησα 

να εξετάσω τη δυνατότητα του τρίτου αυτού δρόμου μέσα από την πρόσληψη και την ερμηνεία 

από τον McDowell του έργου των Kant και Hegel, δεδομένου ότι οι δύο τελευταίοι φιλόσοφοι 

εκφράζουν φιλοσοφικές θέσεις που σκοπό έχουν να διατηρήσουν τόσο ένα στοιχείο 

απεύθυνσης στο πως είναι ο κόσμος, τα πράγματα όσο και την εγγενή ορθολογικότητα του 

«χώρου των λόγων», για να χρησιμοποιήσουμε τη σελλαρσιανή ιδιόλεκτο. Το ουσιώδες 

στοιχείο στη θεώρηση του McDowell, εντούτοις, κατά την αντίληψη που υιοθετείται στην 

παρούσα εργασία, είναι ένας βιττγκενσταινικής προέλευσης ησυχασμός, ο οποίος αποτελεί μια 

εν δυνάμει πηγή έντασης με τις συστηματικού χαρακτήρα, a priori θέσεις των Γερμανών 

Ιδεαλιστών όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος της σχέσης νου και κόσμου. Ο 

ησυχασμός του McDowell συνεπάγεται μια ανθρωπολογική φυσιοκρατία της Δεύτερης 

Φύσης, η οποία υπονομεύει τη διακηρυγμένη σύμπτωση ιδεαλισμού και ρεαλισμού του κοινού 

νου. Καταληκτικά, ισχυρίζομαι ότι η προσέγγιση του McDowell υπόκειται σε μια 
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«διαλεκτική» αντίθεση η οποία μπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως: αν ο φιλόσοφος επιθυμεί 

να διατηρήσει τη σύμπτωση ιδεαλισμού και ρεαλισμού θα όφειλε πιθανότατα να 

επαναθεωρήσει τη θεώρηση περί υποκειμένου και να την «εμπλουτισμένη» φυσιοκρατία του, 

εναλλακτικά, θα μπορούσε να διατηρήσει τη θεώρηση του υποκειμένου ως ενσώματο, αλλά 

να χάσει τη σύμπτωση. Ως αποτέλεσμα, θεωρώ πως η πρόσληψη από τον McDowell της 

εγελιανής κριτικής στον Kant είναι ελλιπής, καθώς δεν επιτυγχάνει να αναγνωρίσει το μετα-

κριτικό και οντολογικό πυρήνα που ουσιωδώς περιέχει. 
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Ein Zeichen sind wir, deutungslos, 

Schmerzlos sind wir und haben fast 

Die Sprache in der Fremde verloren 

Hölderlin 

Mnemosyne, Zweite Fassung 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι πάντα αμφίβολης αξίας οι τελεσίδικες δηλώσεις σχετικά με την εξέλιξη της φιλοσοφίας. 

Εντούτοις, εάν ανέκυπτε η ανάγκη να χαρακτηρίσει κανείς την φιλοσοφία του 20ου αιώνα σε 

γενικές γραμμές, θα άξιζε να τονίσουμε ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της: ενώ σημαντικοί 

φιλόσοφοι στις αρχές του αιώνα, όπως ο Husserl και ο Frege, ήταν ξεκάθαροι στην απόρριψη 

της φυσιοκρατίας1 (naturalism)(και οι δύο είναι γνωστοί για την άρνηση τους να προχωρήσουν 

στη φυσικοποίηση των νόμων της Λογικής και την κριτική τους στον ψυχολογισμό), η 

κατάσταση είναι τελείως διαφορετική σήμερα. Πολλοί- οι περισσότεροι θα λέγαμε- φιλόσοφοι 

αποβλέπουν σε κάποια μορφή φυσιοκρατίας με αποτέλεσμα η τελευταία να θεωρείται η 

κυρίαρχη τάση και το σημείο εκκίνησης κάθε φιλοσοφικής προσπάθειας. Αν κανείς τολμήσει 

να αρνηθεί το ηγεμονικό πλαίσιο συζήτησης, είναι κοινή παραδοχή ότι θα πρέπει εναλλακτικά 

να συμφωνήσει σε κάποια μορφή δυισμού (dualism). Θα ήταν προτιμότερο, επομένως, να 

περιγράψουμε την φιλοσοφία του περασμένου αιώνα, όχι τόσο παραδοσιακά ως πέρασμα από 

μια φιλοσοφία της υποκειμενικότητας (philosophy of subjectivity) σε μια φιλοσοφία της 

γλώσσας, αλλά ως μια «στροφή» από την αντιφυσιοκρατία στην φυσιοκρατία2. Η «στροφή» 

αυτή έχει κάποιες ιδιαίτερα αποφασιστικές συνέπειες ανάμεσα στα άλλα και για τη σχέση 

φιλοσοφίας και θετικών επιστημών. Όπως πριν από μισό αιώνα έγραφε ο Sellars (1963): «στο 

επίπεδο της περιγραφής και της εξήγησης του κόσμου, η επιστήμη (science) είναι το μέτρο 

όλων των πραγμάτων, αυτών που είναι ότι είναι και αυτών που δεν είναι ότι όντως δεν είναι». 

Η φιλοσοφική δέσμευση για την πρωτοκαθεδρία του επιστημονικού λόγου και το ρυθμιστικό 

κύρος της επιστήμης απέναντι σε αυτό που υπάρχει και μπορεί να γίνει αντικείμενο γνώσης, 

σχεδόν πάντα συνεπάγεται μια λιγότερο ή περισσότερο καθαρή αμφισβήτηση του στάτους της 

φιλοσοφίας ως ξεχωριστό είδος λόγου και ως πρακτική ικανή να προχωρήσει σε μια αυτόνομη 

και διακριτή συνεισφορά στην μελέτη της πραγματικότητας.  

Η φυσιοκρατία αποτελεί ομολογουμένως μια θεωρητική στάση που ανθίσταται σε ένα 

τελεσίδικο ορισμό, για τον λόγο ότι ο υπέρμαχος της φυσιοκρατίας αρνείται ότι «η φύση» είναι 

                                                           
1 Στο κείμενο μας θα επιλέξουμε να μεταφράσουμε τον όρο “naturalism” ως φυσιοκρατία, μετάφραση που έχει 

καθιερωθεί ευρέως στην ελληνική βιβλιογραφία αντί του όρου νατουραλισμός. Χάριν απόδοσης μπορεί να 

αξιοποιήσουμε εν τούτοις σπανιότερα τον τελευταίο όρο σε περίπτωση που αποτελεί πιο δόκιμη επιλογή. 

Παραδείγματος χάριν τον όρο που χρησιμοποιεί ο McDowell στο Ο Νους και ο Κόσμος “bald naturalism” θα 

αποδίδουμε ως ωμή φυσιοκρατία, μετάφραση που χρησιμοποιεί άλλωστε ο μεταφραστής του έργου Θ. 

Σαμαρτζής(2013).  
2D. Zahavi, Naturalized Phenomenology, in Handbook of Phenomenology and Cognitive Science, (ed.) D. 

Schmicking & S. Gallagher, Springer, 2010 
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ένας όρος που ενέχει κάποια διάκριση εντός του. Κατά τον J.H.Randall, η θεωρητική αυτή 

τοποθέτηση «αντιτίθεται σε όλους τους δυισμούς ανάμεσα στη Φύση και σε κάποιο άλλο πεδίο 

του Είναι […]. Για τους σύγχρονους φυσιοκράτες η πρώτη λειτουργεί ως μια παν-

περιεκτική(all-inclusive) κατηγορία καταλαμβάνοντας τον ρόλο που είχε το «Είναι» στην 

αρχαιοελληνική σκέψη ή «η Πραγματικότητα» για τους ιδεαλιστές». Καθώς η αντίθεση και η 

διάζευξη αποτελούν σημαντικό στοιχείο του νοήματος των περισσότερων όρων, ο 

φυσιοκράτης βρίσκεται, επομένως, αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να οικοδομήσει το φιλοσοφικό 

του σύστημα στηριγμένος σε έναν όρο κενό περιεχομένου. Πρωταρχική συνέπεια αυτής της 

πριμοδότησης της «φύσης» στον φιλοσοφικό στοχασμό αποτελεί, κατά συνέπεια, μια αντίθεση 

σε κάθε δυισμό: νους-σώμα(πνεύμα-αισθητά), συγκεκριμένο-καθολικό, κανόνας-φύση(αξία-

γεγονός). Η σύγχρονη φυσιοκρατία, από συστηματική άποψη, εντούτοις διακρίνεται συνήθως 

σε μια οντολογική και μια γνωσιολογική συνιστώσα. Η πρώτη μορφή της αποτελεί μια θέση 

για το πώς είναι ο κόσμος, μια δέσμευση δηλαδή να αναγνωρίζει κανείς μόνο συγκεκριμένα 

είδη αντικειμένων: εκείνα, πιο συγκεκριμένα, που μετέχουν του αιτιακού (causal) δικτύου που 

συγκροτεί ο χώρος και ο χρόνος. Ο γνωσιοθεωρητικά προσανατολισμένος φυσιοκράτης, από 

την άλλη, είναι δεσμευμένος να αναγνωρίζει ως αντικειμενικά έγκυρες συγκεκριμένες 

μεθόδους απόκτησης της γνώσης, αυτές που εφαρμόζει η σύγχρονη επιστήμη (νοούμενη 

ευρύτερα, ώστε να περιλάβει πέρα από τη φυσική και τα μαθηματικά και τη σύγχρονη βιολογία 

και χημεία).  

Συμπληρωματικά, θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε τις βασικές προκείμενες μιας 

φυσιοκρατικής στάσης στη γνωσιοθεωρία εκκινώντας από αυτό που αποκλείουν, τις 

παραδοχές, δηλαδή, εκείνες που συγκροτούν μια λιγότερο ή περισσότερο «παραδοσιακή» 

γνωσιοθεωρία, την οποία έρχεται να αντικαταστήσει ο φυσιοκράτης. Παραδειγματικό 

εκπρόσωπο της φυσιοκρατίας αυτού του είδους μπορούμε χωρίς αμφιβολία να θεωρήσουμε 

τον W.v.O.Quine, του οποίου το έργο, πενήντα χρόνια μετά τις αντινατουραλιστικές και 

αντιαναγωγιστικές κριτικές των Husserl και Frege, σηματοδοτεί τη στροφή της (αναλυτικής 

κυρίως) φιλοσοφίας στην φυσιοκράτια. Τέτοιες γνωσιοθεωρητικές παραδοχές, τις οποίες 

υποβάλει σε κριτική η φυσιοκρατία, σύμφωνα τον Crumley3, δύναται να είναι οι εξής: α) η 

θεωρητική ενασχόληση με επιστημικές έννοιες, όπως γνώση, δικαιολόγηση, οφείλει να 

διεξάγεται a priori μέσω προσεκτικού αναστοχασμού (reflection). β) Η αντίληψη για την 

γνωσιοθεωρία ως αυτόνομη τόσο ως προς το αντικείμενο της όσο και στις μεθόδους της, 

ανεξάρτητη από τις επιστήμες και εντεταλμένη να δικαιολογήσει και να επικυρώσει τις 

                                                           
3 Crumley II., Jack S., An Introduction to Epistemology, 2nd edition, Broadview Press.  2009 
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αξιώσεις της επιστήμης να εγείρει αποφάνσεις αντικειμενικής και καθολικής ισχύος για τον 

κόσμο. γ) Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει στο πλαίσιο της παραδοσιακής γνωσιοθεωρίας η 

κανονιστικότητα4 (normativity) των επιστημολογικών γεγονότων. Με τον όρο αυτό, συνήθως, 

εννοούμε ότι η απόδοση σε μια πεποίθηση του χαρακτηριστικού «δικαιολογημένη» (justified) 

ή «ορθολογική» (rational) δεν μπορεί να είναι μια αποκλειστικά περιγραφική (descriptive) 

λειτουργία, αλλά εξίσου και κατεξοχήν αξιολογική (evaluative). δ) Τέλος, στα 

προαναφερθέντα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι η σύγχρονη γνωσιοθεωρία έχει 

παρουσιάσει έντονο ενδιαφέρον για τον σκεπτικισμό (skepticism) ως φιλοσοφική στάση και 

επιχειρεί να αρθρώσει μια δυνατή απάντηση, που να διαφυλάσσει τις «φυσικές» μας 

διαισθήσεις, ανάμεσα στα άλλα, για την ύπαρξη του εξωτερικού κόσμου και των άλλων νόων 

ως εξίσου πραγματικών με εμάς. Το μοντέρνο γνωσιολογικό ενδιαφέρον για τον σκεπτικισμό 

έλκει σαφώς την καταγωγή του από τη φιλοσοφία του Descartes και την επακόλουθη ανάδειξη 

της υποκειμενικότητας ως πηγή του νοήματος. Να σημειωθεί ότι έχουμε υπόψη μας εδώ κατά 

κύριο λόγο τον μοντέρνο σκεπτικισμό ως διαφορετικό από τον αρχαίο, «αγριππιανό» όπως 

αυτός διατυπώνεται από τον Σέξτο και τους Πυρρώνειους Σκεπτικούς. Οι παραπάνω 

δεσμεύσεις, βέβαια, δεν αποτελούν μια συνεκτική ενότητα για τον χαρακτηρισμό της 

παραδοσιακής γνωσιοθεωρίας, που να προϋποθέτει αναγκαία συμπληρωματικότητα μεταξύ 

τους. Θα μπορούσε δυνάμει κάποιος να υιοθετεί κάποιες από αυτές υποβαθμίζοντας 

παράλληλα τη σημασία των υπολοίπων. Παρόλο που η φυσιοκρατία μπορεί να λάβει λιγότερο 

ή περισσότερο ριζοσπαστικές μορφές, ο φυσιοκράτης κατά τον Papineau5  συγκλίνει στην 

απόρριψη των ανωτέρω, και πρωτίστως στη θεώρηση της φιλοσοφίας ως συνεχούς με τις 

επιστήμες και ως αναγκασμένη να παίρνει πάντα υπόψη τα αποτελέσματα της δεύτερης για να 

μπορέσει να προχωρήσει στο δικό της έργο, στην άρνηση του δυισμού και, ίσως, για κάποιους 

στην υιοθέτηση μιας εξτερναλιστικής6 (externalistic) προσέγγισης στη γνωσιολογία. Από τις 

                                                           
4 Normative: με τον όρο κανονιστικός εδώ δηλώνεται απλά η λειτουργία υπό κανόνες. Η κανονιστική δόμηση 

συνεπάγεται ότι η διαδικασία του νοείν αν θέλει να λογίζεται τέτοια πρέπει να υπόκειται σε κανόνες, οι οποίοι 

ορίζουν σε τελική ανάλυση σχέσεις εννοιών. Τέτοια θεώρηση περί κανονιστικής δομής του χώρου των λόγων 

είχε ο Καντ: η γενική λογική ενσωματώνει «τους απόλυτα αναγκαίους κανόνες για τη σκέψη χωρίς τους οποίους 

δεν μπορεί να υπάρξει καμία εφαρμογή της διάνοιας»(CPR Α52/Β76), οι οποίοι μας καθοδηγούν όχι «για το πώς 

η διάνοια όντως σκέφτεται», αλλά «για το πώς πρέπει να προχωρά». 
5 David Papineau, Φιλοσοφικός Νατουραλισμός, Νους και Γνώση στον Φυσικό Κόσμο, Εκδόσεις Leader Books, 

Αθήνα,2002 
6 Με τον όρο εξτερναλισμός(externalism) στην γνωσιολογία εννοείται εδώ ότι ένα υποκείμενο μπορεί να γνωρίζει 

χωρίς να έχει πρόσβαση στους λόγους ή στις διαδικασίες που δικαιολογούν τις πεποιθήσεις του. Επομένως, η 

δικαιολόγηση μιας πεποίθησης είναι ανεξάρτητη της κατάστασης του γνωρίζοντος υποκειμένου και αρκεί απλώς 

η πεποίθηση να έχει παραχθεί με κατάλληλο τρόπο. Η κυρίαρχη μορφή εξτερναλιστικής γνωσιοθεωρίας είναι η 

αξιοπιστοκρατία (reliablilism), η οποία διατείνεται ότι ένα υποκείμενο γνωρίζει εάν οι πεποιθήσεις έχουν 

παραχθεί με μια αξιόπιστη μέθοδο. Ο εξτερναλισμός είναι αντίθετος κατ’ αρχήν στην καρτεσιανή 

γνωσιοθεωρητική παράδοση, η οποία είναι ιντερναλιστική, και κατά την οποία το υποκείμενο οφείλει να γνωρίζει 
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παραπάνω δεσμεύσεις μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη θέση περί συνέχειας και μη διακριτότητας 

φιλοσοφίας και επιστήμης, η οποία σε συνδυασμό με τη θέση για την προτεραιότητα της 

επιστημονικής μεθόδου συγκροτούν το κατεξοχήν διακριτικό γνώρισμα της φυσιοκρατίας 

μετά τουλάχιστον τον Quine.7 

Πολύ συχνά, οι παραπάνω δεσμεύσεις του φυσιοκράτη οδηγούν στην υιοθέτηση ενός 

μεταφυσικού ρεαλισμού (metaphysical realism) ή επιστημονισμού(scientism). Η θέση αυτή 

ενέχει ως προϋπόθεση μια συγκεκριμένη θεώρηση της γνώσης. Σύμφωνα με τον B. Williams8, 

ο μεταφυσικός ρεαλιστής αποδέχεται τη θέση ότι η γνώση ή έστω η δικαιολογημένη πεποίθηση 

συνίσταται σε μια πιστή μίμηση μιας ανεξάρτητης από τον νου πραγματικότητας. Η 

πραγματικότητα αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε σκέψη και εμπειρία. Η γνώση της 

συνεπάγεται μια περιγραφή του κόσμου, όπως είναι καθ’ αυτόν ανεξάρτητα από όλους τους 

τρόπους που μπορεί να μας παρουσιαστεί. Με άλλα λόγια, ισχυρίζεται ότι μπορούμε να 

χαράξουμε μια καθαρή διάκριση μεταξύ των ιδιοτήτων τις οποίες τα πράγματα έχουν καθ’ 

αυτά και σε εκείνες οι οποίες απλώς προβάλλονται σε εμάς. Αυτή η εκσυγχρονισμένη εκδοχή 

μιας υπερβατολογικής διάκρισης αποφεύγει την απόδοση «γνήσιας» πραγματικότητας σε κάθε 

τι που καθίσταται άμεσα παρόν στη συνείδηση ενός υποκειμένου. Η επιστήμη ως ένα ιδιαίτερο 

είδος λόγου σύμφωνα με τον μεταφυσικό ρεαλιστή καθίσταται ικανή να διαγράψει τα 

υποκειμενικά στοιχεία, τα οποία ενυπάρχουν στην εμπειρία μας και να μας παρέχει μια 

αντικειμενική περιγραφή του κόσμου. Η αντίληψη αυτή, που διαχωρίζει συλλήβδην το 

αντικειμενικό από το υποκειμενικό, αποτελεί ουσιαστικά μια «θέα από το πουθενά» (view 

from nowhere), ή με τα λόγια του McDowell, μια θέα «εκ των πλαγίων»(sideways viewpoint). 

Αυτού του είδους την φυσιοκρατία θα την αποκαλέσουμε ακολουθώντας τον McDowell, ωμή 

φυσιοκρατία9 (bald naturalism) για να την διαχωρίσουμε, όπως θα φανεί παρακάτω, από μια 

                                                           
ότι γνωρίζει, εάν είναι να του αποδοθεί η κατοχή κάποιας δικαιολογημένης πεποίθησης. Μορφές ιντερναλισμού 

είναι ο δεδομενισμός και ο συνεκτικισμός. 
7 Αποτελεί σίγουρα παράλειψη η μη εκτενής αναφορά μας στις διαφορετικές μορφές τις οποίες ιστορικά έλαβε η 

φυσιοκρατία, τόσο στην αριστοτελική της εκδοχή όσο και τη μοντέρνα περίοδο. Προς αποφυγή συγχύσεων, 

ακόμα και η θεώρηση του Descartes, την οποία παρακάτω αναγνωρίζουμε ως δυιστική για να περιγράψουμε το 

δίλημμα μέσα από το οποία πηγάζει η θεώρηση του McDowell, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται μια μορφή 

φυσιοκρατίας, όπως μπορεί να συναχθεί από τον ρόλο που επιφυλάσσει στην ιδέα του Θεού, η οποία εγγυάται τη 

γενική κατανοησιμότητα του φυσικού κόσμου. Σίγουρα, αυτή η φυσιοκρατία όσο και εκείνη που αναπτύχθηκε 

αργότερά ως αντίδραση στον λεγόμενο supernaturalism, διαφέρει ουσιωδώς από την ριζοσπαστική θεώρηση του 

Quine, τον οποία αξιοποιούμε ως ορόσημο της ωμής φυσιοκρατίας στην οποία αντιτίθενται τόσο οι Kant και 

Hegel όσο και ο John McDowell καταλογίζοντας της μια «θέα εκ των πλαγίων»(sideways viewpoint) όσο και 

υπονόμευση του a priori status της φιλοσοφίας. 
8 Β. Williams, Descartes: The Project of Pure Enquiry. Routledge, London, 2005 
9 Ο McDowell διαχωρίζει την ωμή φυσιοκρατία από τον άκριτο επιστημονισμό, έκφραση την οποία χρησιμοποιεί 

σπανιότερα. Είναι φανερό εντούτοις, ανεξάρτητα από τους επιμέρους διαχωρισμούς ότι στο στόχαστρο του 

βρίσκονται τόσο οι αναγωγιστικές όσο και οι αντιαναγωγιστικές υλιστικές θεωρίες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί 

κατά τον 20ο αιώνα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του νου. 
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διαφορετική εκδοχή μιας «επαναμαγεμένης» ή «κανονιστικής» φυσιοκρατίας(enchanted or 

normative naturalism). Η ωμή φυσιοκρατία, λοιπόν, παρόλο που αρνείται την ύπαρξη 

υπερφυσικών αντικειμένων, παραμένει μια ισχυρή μεταφυσική θέση, η οποία θέτει a priori μια 

εικόνα του κόσμου ως πλήρως προσδιορισμένης φυσικής ολότητας, στην οποία έχει 

απαλειφθεί κάθε αναφορά σε οντότητες μη δυνάμενες να ενταχθούν στην επιστημονική κατά 

Sellars κοσμοεικόνα.  

Η σύγχρονη φυσιοκρατία αυτού του είδους στηριζόμενη στις επιστημονικές 

καινοτομίες του 20ου αιώνα διαμορφώθηκε, κατά γενική ομολογία, μέσω ενός «σκληρού» 

μονισμού σε μια προσπάθεια υπέρβασης της κυρίαρχης δυιστικής κατεύθυνσης της μοντέρνας 

φιλοσοφίας, η οποία έχει τις απαρχές της στη φιλοσοφία του Descartes. Η καρτεσιανή 

φιλοσοφία συγκροτεί μια θεμελιώδη αλλαγή παραδείγματος μεταξύ της αρχαίας και της 

νεότερης φιλοσοφίας, η οποία οργανώνεται στο εξής γύρω από την παραδοχή ότι η 

υποκειμενικότητα οφείλει να βασίζει και να προσυπογράφει κάθε αξίωση 

αντικειμενικότητας10. Αντίθετα με τη φιλοσοφία της Σχολής, η νεότερη φιλοσοφία με ιδρυτή 

τον Descartes προβαίνει σε αμφισβήτηση της αναπόδεικτης πρωτοκαθεδρίας του πράγματος 

έναντι της γνώσης. Η δογματική άποψη ότι το πράγμα είναι «πρώτον και λόγω και γνώσει και 

χρόνω11», ανεξάρτητο από τη γνωστική οικειοποίηση του αντικαθίσταται από σχέσεις εννοιών, 

οι οποίες αποτελώντας το ουσιαστικό και αναγκαίο συγκροτούν βάσει ενός κανόνα την 

περιοχή του πραγματικού. Η γνωστική βεβαιότητα του πνεύματος δεν ικανοποιείται μέσα από 

τη μίμηση ενός κόσμου που δίδεται παθητικά, αλλά αποτελεί γνώρισμα της ίδιας της 

οργάνωσης και διαστρωμάτωσης των εννοιών μεταξύ τους. Η αντικειμενικότητα δεν είναι κάτι 

που τοποθετείται εκείθεν της γνώσης και της μεθόδου απόκτησης της, αλλά είναι αποτέλεσμα 

μιας στοχαστικής επιστροφής στην έννοια και την εκδίπλωση της μέσω της μεθόδου. Οι 

αρθρώσεις, βέβαια,  του καρτεσιανού στοχασμού είναι κατά γενική ομολογία γνώστες. Το 

ερώτημα της μεθόδου, το πώς επιτελείται η γνώση είναι το θεμελιώδες ερώτημα της 

καρτεσιανής φιλοσοφίας και άπτεται της ανθρώπινης αυτενέργειας στην απόκτηση 

δικαιολογημένων και βέβαιων γνώσεων. Αφετηρία του στοχασμού του Descartes αποτελεί η 

μεθοδική αμφιβολία για ό,τι μας έχει κληροδοτήσει η φιλοσοφική παράδοση, αλλά και για τη 

δυνατότητα της επιστημονικής γνώσης και την ικανότητα εν γένει του ανθρώπινου γνωρίζειν. 

Η αμφιβολία είναι καθαρά αρνητική και συνεπάγεται την αποκόλληση μας από κάθε είδους 

θετικές πεποιθήσεις. Αποτέλεσμα αυτής της αναιρετικής των γνωστικών προσδιορισμών 

                                                           
10Θεόδωρος Πενολίδης, Μέθοδος και Συνείδηση, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σελ. 44 
11 Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, 1028 a32, επιμ. W.D. Ross, τομ.2, Oxford 1958 
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αμφιβολίας είναι ένα «άδειασμα» της γνώσης από κάθε ουσιώδη προσδιορισμό που θα έφερε 

πληροφορία για τον κόσμο. Η κενή αυτή περιεχομένου γνώση, μολονότι ανίκανη να 

αντιπαρατάξει στο ξεκίνημα της θετικές αλήθειες στα δόγματα της εξ’ αποκαλύψεως 

θεολογίας, διατηρεί και μπορεί να στοχάζεται μόνο τον αφηρημένο εαυτό της, την ίδια την 

καθαρή πράξη του σκέπτεσθαι.  

Μέσα από την ιδρυτική αυτή πράξη έχουμε συγχρόνως την ανακάλυψη της 

υποκειμενικότητας στη νεότερη φιλοσοφία, αλλά και την κρίση της, καθώς την ίδια στιγμή που 

η υποκειμενικότητα θα όφειλε να βεβαιώνει κάθε αξίωση αντικειμενικότητας, η ίδια βρίσκεται 

αποκομμένη από τα αντικειμενικά σύστοιχα εκείνα τα οποία θα πρόσφεραν τις υλικές 

συνθήκες για την απόδοση αληθειακών τιμών στις γνωστικές αξιώσεις της. Η κρίση της 

υποκειμενικότητας (Crisis of Subjectivity), όπως θα την αποδίδουμε σε αυτό το κείμενο, 

συνίσταται στην διάχυτη έλλειψη εμπιστοσύνης στη δυνατότητα αντικειμενικής γνώσης, 

καθώς η γνώση είναι γενικώς παραδεκτό στη μοντέρνα φιλοσοφία ότι απαιτεί την ενεργό 

συνεισφορά του υποκειμένου στη διαδικασία απόκτησης της. Τη δυσχερή αυτή φιλοσοφική 

κατάσταση ο μετακαντιανός φιλόσοφος G. Hegel τη χαρακτήρισε ως «την ασθένεια της εποχής 

μας». Η σύμπτωση της ανακάλυψης της αυτενέργειας της γνώσης μας με την κρίση της 

εκτυλίσσεται με παραδειγματικό τρόπο στις Αντιρρήσεις και Απαντήσεις στους Στοχασμούς12 

του Descartes, όπου ο τελευταίος απαντά στον λανθασμένο χαρακτηρισμό του «Cogito, ergo 

sum», ως συλλογισμό, από τον οποίο έχει αφαιρεθεί η βασική προκείμενη. Η απόρριψη του 

συλλογισμού ως λογικής μορφής της απόδειξης της αναγκαιότητας των γνώσεων μας 

συνάγεται άλλωστε από τις βασικές έννοιες της καρτεσιανής μεθόδου: την αμφιβολία, την 

ανάλυση του περίπλοκου στο απλό και την ενόραση ως την ευκολία του νοητικού 

ενεργήματος13. Αντίθετα με την καρτεσιανή φιλοσοφία που ταυτίζει την μέθοδο με τη 

διαδικασία επιτέλεσης και βεβαίωσης της γνώσης, η Σχολαστική φιλοσοφία αντιλαμβανόταν 

τις προκείμενες του συλλογισμού ως λογικά πρότερες από το γνωστικό αποτέλεσμα και το 

καθολικό που ενυπήρχε σε αυτές ως βάση και υπερέχουσα προϋπόθεση ως προς την οποία θα 

κρινόταν η αξία κάθε τελούμενης γνώσης. Η μέθοδος, με άλλα λόγια, είχε ως σκοπό την 

ανακάλυψη του καθολικού το οποίο θα λειτουργούσε ως αυθεντία έναντι της γνώσης. Η 

απάντηση του Descartes αφορά το γεγονός ότι το επιχείρημα του cogito δεν αποτελεί 

συλλογισμό για τον λόγο ότι η βασική προκείμενη δεν θα μπορούσε να ορισθεί εάν κάποιος 

δεν είχε ήδη εκ των προτέρων συλλάβει στον νου του ότι η σκέψη και η ύπαρξη είναι 

                                                           
12 Descartes, R. 1985. The Philosophical Writings of Descartes, 2 vols. (trans: Cottingham, J., Stoothoff, Murdoch, 

D.). Cambridge: Cambridge University Press. (= CSM I, II) 
13Θεόδωρος Πενολίδης, Μέθοδος και Συνείδηση, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σελ. 45 
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ενδογενώς συνδεδεμένες. Χωρίς την διαισθητική σύλληψη αυτής της σύνδεσης δε θα 

μπορούσαμε να γνωρίζουμε ότι ο σχετισμός της σκέψης με την ύπαρξη ισχύει πραγματικά. 

Στο επιχείρημα του cogito το υποκείμενο βεβαιώνει από την οπτική του πρώτου προσώπου 

την αλήθεια μιας σχέσης που ισχύει καθολικά και διυποκειμενικά, η οποία όμως οφείλει να 

επιβεβαιωθεί ως προς την ισχύ της πρώτα σε υποκειμενικό επίπεδο.  

Παράλληλα, στον Πρώτο Στοχασμό14συναντάμε την μεθοδικά οργανωμένη ρήξη μεταξύ της 

εσωτερικής σφαίρας της συνείδησης με τις ιδέες της και τα αντικείμενα από την άλλη, τα οποία 

υποτίθεται ότι είναι τα σύστοιχα των ιδεών αυτών. Η ρήξη αυτή είναι ένας διαχωρισμός του 

νου από τον κόσμο, αλλά και μια ρήξη μεταξύ της υποκειμενικής βεβαιότητας και της 

απρόσωπης, αντικειμενικής αλήθειας. Όλα τα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των 

μαθηματικών, εξαιρούνται από τη σφαίρα της συνείδησης και δεδομένης της αμφιβολίας 

σχετικά με την εν γένει αναφορικότητα (referentiality) των ιδεών δεν είμαστε πλέον σε θέση 

να γνωρίζουμε αν οι τελευταίες είναι αληθείς ως προς οτιδήποτε. Το οντολογικό χάσμα νου 

και κόσμου υπονομεύει και την αναφορική θεώρηση περί αλήθειας του Descartes, καθώς η 

ίδια η ιδέα της αναφορικότητας καθίσταται στη δυιστική αυτή κοσμοεικόνα προβληματική. 

Το σχολαστικής καταγωγής επιχείρημα για την ύπαρξη του Θεού ως τέλειου όντος, το οποίο 

μπορεί να εγγυηθεί το κύρος των καθαρών και διακριτών ιδεών μου, καθώς και την πεποίθηση 

μου για τη δυνατότητα της αισθητικότητας μου να αλληλοεπιδρά πραγματικά με τον εκτατό 

κόσμο, αρκεί μόνο για να θεμελιώσει την ιδέα ενός αντικειμενικού σύστοιχου ως εκτατού 

πράγματος εν γένει. Αν δεν προβούμε κατά τον Descartes σε περαιτέρω υποθέσεις σχετικά με 

τον αιτιακό ρόλο του Θεού αναφορικά με την κίνηση και δεν σχηματίσουμε μια θεωρία της 

αντίληψης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για τον κόσμο περισσότερα του γεγονότος ότι αυτός 

αποτελεί απλώς ένα εκτατό πεδίο. Φαντάζει, λοιπόν, λογικό στην καρτεσιανή αντίληψη το ότι 

παραμένουμε παγιδευμένοι σε έναν «κύκλο εσωτερικότητας», αφού το μόνο που μπορούμε να 

δεχτούμε με ασφάλεια είναι η θεμελίωση της γνώσης μας σε εσωτερικές αρχές ή καταστάσεις 

βεβαιότητας που έχουν προκύψει από αναστολή των πεποιθήσεων περί ύπαρξης του κόσμου. 

Από τις αρχές αυτές δεν μπορούμε με βεβαιότητα να εξάγουμε κρίσεις περί του κόσμου, καθώς 

το μοναδικό εργαλείο συναγωγών που διαθέτουμε είναι οι σχέσεις εννοιών, το κύρος των 

οποίων επικυρώνεται εκ νέου από τις εσωτερικές ποιότητες της καθαρότητας και της 

διακριτότητας. 

                                                           
14 Ρενέ Ντεκάρτ, Στοχασμοί Περί της Πρώτης Φιλοσοφίας, μτφ. Ε.Βανταράκης, Εκδ. Εκκρεμές, Μάρτιος 2003 
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Συνοπτικά, λοιπόν, η κρίση της υποκειμενικότητας και ο σκεπτικισμός που απορρέει από την 

αδυνατότητα εν γένει της αναφοράς μας σε μια ανεξάρτητη από τον νου πραγματικότητας 

αποτελούν, για να χρησιμοποιήσουμε μια πολιτικής υφής μεταφορά, το «φάντασμα» το οποίο 

πλανάται πάνω από την νεότερη φιλοσοφία ήδη από την εποχή του Descartes και ορίζει το 

πεδίο και τα επίδικα ως προς τα οποία αναπτύσσονται και συγκρούονται οι φιλοσοφικές 

θεωρίες της νεωτερικότητας. Τίποτα, όμως, δεν μοιάζει διαισθητικά, στον κοινό νου, πιο 

βέβαιο από το ότι η σκέψη μας- με την έννοια της δραστηριότητας που προβαίνει σε 

ισχυρισμούς σχετικά με τα αντικείμενα της- σχετίζεται και κατά κάποιο τρόπο εξαρτάται από 

την ιδέα της αντικειμενικότητας. Απέναντι σε αυτό το Πρόβλημα της Αντικειμενικότητας 

(Problem of Objectivity), που είναι αποτέλεσμα της κρίσης του υποκειμένου που επέφερε η 

καρτεσιανή φιλοσοφία, ορθώνει ο Donald Davidson στο πρώτο κεφάλαιο του έργου Problems 

of Rationality15ένα επιχείρημα («υπερβατολογικού» τύπου θα λέγαμε) για να αποδείξει την 

εξάρτηση της σκέψης μας από την ιδέα της αντικειμενικότητας. Το επιχείρημα, σε γενικές 

γραμμές, έχει ως ακολούθως: το να σκέφτεσαι σημαίνει, ανάμεσα στα άλλα, να χρησιμοποιείς 

τις έννοιες με διάφορους τρόπους, για να προχωρήσεις σε κρίσεις, να αποδώσεις ιδιότητες σε 

διάφορα πράγματα και να χαρακτηρίσεις καταστάσεις και γεγονότα. Τίποτα από τα παραπάνω 

δεν θα ήταν εντούτοις δυνατό, αν δεν διαθέταμε την έννοια της αλήθειας, καθώς το να 

προβαίνουμε σε ισχυρισμούς ισοδυναμεί με το να κάνουμε ένα ισχυρισμό που μπορεί να 

αποτιμηθεί ως προς την αλήθεια του. Επομένως, η σκέψη θα ήταν αδύνατη, αν δεν είχαμε 

επίγνωση της διαφοράς μεταξύ αλήθειας και ψεύδους. Επιπλέον, το να καταλάβουμε την 

παραπάνω διάκριση που ενυπάρχει στην έννοια της αλήθειας σημαίνει ότι μπορούμε 

κατανοήσουμε τις συνθήκες οι οποίες καθιστούν ένα ισχυρισμό αληθή. Όπως το θέτει, επίσης, 

ο Davidson, το να κατανοήσουμε αυτή τη σκέψη σημαίνει ότι κατανοούμε αμέτρητες άλλες. 

Την ιδέα αυτή την ονομάζει την «ολιστική» φύση της σκέψης. Η απαίτηση να μπορούμε να 

κατανοήσουμε τις συνθήκες που καθιστούν ένα ισχυρισμό αληθή είναι εντούτοις αρκετά 

ισχυρή, καθώς «είναι αδύνατο να συλλάβουμε ή να διαθέτουμε μια πρόταση (proposition), 

χωρίς να γνωρίζουμε τι θα σήμαινε γι’ αυτήν το να είναι αληθής»16. Ακόμα, η έννοια της 

αλήθειας είναι κατά αναγκαίο τρόπο δεμένη με αυτή της αντικειμενικότητας, καθώς οι 

συνθήκες αλήθειας μιας πρότασης πρέπει να ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν εγώ ή κάποιος 

άλλος θα ήθελε η πρόταση μου να είναι αληθής ή ψευδής. Επομένως, υφίσταται πρωτογενώς 

μια άμεση σχέση μεταξύ της σκέψης(με την έννοια των αληθειακών ισχυρισμών) και μιας 

                                                           
15 Davidson, D., Problems of Rationality. Oxford: Oxford University Press. 2004 
16 Ο.π Problems of Rationality, σελ.9 
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δέσμευσης στην αντικειμενικότητα. Κάποιος που ισχυρίζεται ότι εκφράζει κάποια σκέψη 

δεσμεύει τον εαυτό του στη διάκριση αλήθειας και ψεύδους και επομένως στην ιδέα μιας 

αντικειμενικά υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων(matters of fact). Αυτό δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι είμαστε πάντα και κάτω από οιασδήποτε συνθήκες σε θέση να 

δικαιολογήσουμε την αλήθεια ενός δεδομένου ισχυρισμού. Σε κάθε περίπτωση έχουμε 

αναγνωρίσει σύμφωνα με τον Davidson ότι η σκέψη κατά την αληθειακή αποτίμηση των 

κρίσεων μας δεσμεύεται ουσιωδώς στην αναγνώριση της ισχύς της συμπλοκής του 

σκέπτεσθαι, της αλήθειας και της αντικειμενικότητας.   

Όπως είδαμε στην αρχή της Εισαγωγής, η φυσιοκρατική, λοιπόν, φιλοσοφία έχει 

προσανατολιστεί ενάντια στον καρτεσιανό δυισμό νου και κόσμου και στη συναφή θεώρηση 

του γνωσιοθεωρητικού καθήκοντος που προκύπτει από τον δυισμό αυτό. Από συστηματικής 

άποψης, οι γνωσιοθεωρητικοί φυσιοκράτες αρνούνται μια αντίληψη για τη γνώσης ως γέφυρας 

μεταξύ ενός οντολογικού και επιστημολογικού χάσματος στα δύο άκρα του οποίου στέκονται 

διαχωρισμένα το αντικειμενικό και το υποκειμενικό. Αυτή η αντίληψη οδηγεί κατά αναγκαίο 

τρόπο είτε σε υποκειμενισμό και σολιψισμό είτε σε σκεπτικισμό.  Η φυσικοποίηση της 

γνωσιοθεωρίας την οποία οραματίζονται- σύμφωνα τουλάχιστον με τον κλασικό 

χαρακτηρισμό του Quine- συνίσταται στην οργάνωση της γνωσιοθεωρητικής έρευνας ως ήδη 

ενταγμένης στα πλαίσια μιας γενικής επιστήμης της φύσης. Σύμφωνα με τους φυσιοκράτες, το 

καθήκον της γνωσιοθεωρίας δεν πρέπει να περιλαμβάνει την δικαιολόγηση της δυνατότητας 

της γνώσης αντικειμένων από ένα σημείο γνωσιοθεωρητικού ανα-στοχασμού, το οποίο θα 

ήταν τοποθετημένο κατά κάποιο τρόπο εκτός ή πριν από την πραγματική γνωσιακή διαδικασία. 

Αντίθετα, το καθήκον θα πρέπει να συλληφθεί ως η φυσικο-επιστημονική εξήγηση 

(explanation) του πως «το ανθρώπινο υποκείμενο[…] υποθέτει(posits) (την ύπαρξη) σωμάτων 

και προβάλλει τη φυσική ερμηνεία από τα δεδομένα17». Όμως, σύμφωνα με την κλασική 

αντίρρηση απέναντι στην φυσιοκρατία, μια γνωσιοθεωρία εννοημένη με τέτοιο τρόπο φαίνεται 

να παραλείπει κάτι ουσιώδες: τη στιγμή της υποκειμενικής αναγνώρισης(ή αντίστοιχα της 

αποτυχίας αναγνώρισης) των λόγων για να προβούμε σε κρίσεις. Ο γνωσιοθεωρητικός 

φυσιοκράτης κατά γενική ομολογία είτε αγνοεί τις έλλογες σχέσεις(και τις αντίστοιχες 

ικανότητες για να τις αναγνωρίσουμε) είτε προσπαθεί να τις ανάγει σε φυσικές αιτιακές 

σχέσεις.  

                                                           
17 Willard Van Orman Quine, Epistemology Naturalized, in Ontological Relativity and Other Essays, New York: 

Columbia University Press, 1969, 69–90(μετάφραση δική μου) 
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Αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας του φυσιοκράτη να καταστήσει έλλογη την ίδια τη 

συγκρότηση του φυσικού πεδίου, το οποίο η μεθοδολογία και τα εργαλεία του υποτίθεται ότι 

ερευνούν, είναι η επιθυμία να χαραχτεί στο πλαίσιο της σύγχρονης αναλυτικής επιστημολογίας 

ένας τρίτος δρόμος που να αποφεύγει τον σκοπέλου του δυισμού και παράλληλα εκείνον της 

ωμής φυσιοκρατίας. Ο δρόμος αυτός επιχειρεί να εξορκίσει το φάντασμα ενός οντολογικού 

και επιστημολογικού χάσματος, το οποίο πρέπει να γεφυρωθεί χωρίς, παράλληλα, να ανάγει 

το κανονιστικό στοιχείο ή την ικανότητα μας να ανταποκρινόμαστε σε αυτό σε φυσικές 

σχέσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν αντικείμενο περιγραφής ικανοποιητικά μόνο με τους 

όρους της εμπειρικής θεωρίας. Το καθήκον αυτό ενέχει μια θεώρηση του ανθρώπινου 

γνωστικού υποκειμένου τόσο ως ένα έλλογο ον, που ως τέτοιο είναι ικανό να συμμετέχει στο 

κανονιστικό παιχνίδι του να δίνεις και να ζητάς λόγους (giving and asking for reasons) όσο και 

ως πλήρως ενταγμένο στη φύση. 

Η παραπάνω κατάσταση θέτει από λογικής άποψης τις προϋποθέσεις για την οικειοποίηση του 

καντιανού έργου στο πλαίσιο της υποστήριξης του τρίτου δρόμου. Είναι κοινός τόπος των 

αναλυτικών επιστημολόγων ότι η επίλυση του διλήμματος να υποταχθούμε άνευ όρων σε μια 

φυσιοκρατική κοσμοεικόνα, όπου έχει απαλειφθεί κάθε αναφορά σε μη-φυσικούς όρους ως 

στερούμενους νοήματος θα περιλαμβάνει μια σύλληψη του επιστημολογικού καθήκοντος με 

όρους μιας υπερβατολογικής(ή a priori) έρευνας όσον αφορά τις συνθήκες δυνατότητας της 

γνωσιοθεωρητικής διαδικασίας ως τέτοιας. Χρωστάμε στον Kant, περισσότερο από κάθε άλλο 

μοντέρνο φιλόσοφο, μια θεώρηση τόσο του υποκειμένου ως αυτενεργού στην δραστηριότητα 

του γνωρίζειν όσο και του χωροχρονικά εντοπισμένου κόσμου ως συμβατού με τις εννοιακές 

δομές που χαρακτηρίζουν τις ανθρώπινες επιστημικές ικανότητες. Σύμφωνα με την κυρίαρχη 

γραμμή σκέψης αναφορικά με το καντιανό έργο, ο Kant καταφέρνει να επιλύσει το πρόβλημα 

της αντικειμενικότητας που εντοπίσαμε προηγουμένως μέσα από τον περιορισμό της 

αντικειμενικότητας στην εμμένεια της εμπειρίας και μπορεί να παραγάγει τη δομή της 

αντικειμενικής πραγματικότητας από τις υποκειμενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μόνο η 

εμπειρική γνώση είναι δυνατή. Ο Kant, μολονότι μέσω της λεγόμενης κοπερνίκειας στροφής 

του έχει καταφέρει να διατηρήσει τόσο την (σχετική) ανεξαρτησία όσο και τη γενική 

κατανοησιμότητα του κόσμου της εμπειρίας, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το τίμημα του 

περιορισμού της γνώσης μας των αντικειμένων στα φαινόμενα, όπως αυτά συγκροτούνται 

κατά ένα μέρος από τις ιδεατές αρχές της αισθητικότητας, τον χώρο και τον χρόνο. Η 

θεωρητική φιλοσοφία μπορεί, σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, να αξιώσει το status της 

επιστήμης, που τόσο ήθελε να της προσδώσει ο Καντ, αν θεωρηθεί ως μια μετα-φιλοσοφία, ως 
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μια υπερβατολογική φιλοσοφία της επιστήμης, η οποία είναι επιφορτισμένη να θεμελιώσει τη 

δυνατότητα πρωτίστως της εμπειρικής γνώσης στα πλαίσια που ορίζονται από τον αυτό-

περιορισμό της στον χώρο και το χρόνο ως μορφές της προσίδιάς μας αισθητικότητας. 

Ενάντια σε αυτή την, υπό μια έννοια, περιοριστική ερμηνεία της καντιανής θεωρητικής 

φιλοσοφίας, τα τελευταία τριάντα χρόνια η αναλυτική φιλοσοφία βιώνει μια αναγέννηση του 

ενδιαφέροντος για τον G.W.Hegel και τον μετακαντιανό ιδεαλισμό. Το ενδιαφέρον αυτό 

παρωθείται από μια συγκεκριμένη ερμηνεία του Kant και βλέπει στον Hegel την ολοκλήρωση 

του κριτικού προγράμματος στα πλαίσια ως προς τα οποία είχε προσδιοριστεί από τον Kant. 

Παραδειγματικοί πρωταγωνιστές αυτής της κίνησης είναι οι Robert Pippin, Robert Brandom 

και ο John McDowell. Και οι τρεις ισχυρίζονται ότι ο Hegel μπορεί να συμφιλιωθεί με την 

γνωσιοθεωρία με αποτέλεσμα η φιλοσοφία του να μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένα ως μια 

υπερβατολογική κατανόηση της κανονιστικής υφής του μοντέρνου υποκειμένου και όχι ως μια 

νεοπλατωνική οντοθεολογία, όπως παραδοσιακά είχε κατανοηθεί. Ο Hegel σύμφωνα με αυτήν 

την γνωσιοθεωρητική ερμηνεία δεν υπερβαίνει τα όρια τα οποία έθεσε η κριτική φιλοσοφία 

του Kant, αλλά σκοπεύει στην συνέχιση και ολοκλήρωση της τελευταίας. Η επίκληση του 

Hegel και της μετακαντιανής υπέρβασης υπηρετεί τον στόχο του περιορισμού της οντολογίας 

της ωμής φυσιοκρατίας (bald naturalism) κατά τον McDowell. Αυτό που αντιπαραθέτει αυτή 

η κατεύθυνση σκέψης είναι μια «εμπλουτισμένη» ή κανονιστική18 φυσιοκρατία που διασώζει 

την κανονιστική διάσταση της εννοιακά αρθρωμένης υποκειμενικότητας από την αναγωγή της 

σε μη- εννοιακούς όρους. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον John McDowell και έχει ως βασικό σημείο αναφοράς 

κατά κύριο λόγο το έργο του τελευταίου Ο Νους και ο Κόσμος19, το οποίο συνίσταται από τις 

Διαλέξεις John Locke, τις οποίες παρέδωσε ο φιλόσοφος στην Οξφόρδη το 1991. Βασικό 

μέλημα ήταν να ανιχνευθούν στο έργο του McDowell η δυνατότητα και οι αρθρώσεις μιας 

στρατηγικής που να μην κάνει καμμιά υποχώρηση απέναντι σε μια θέση οντολογικού 

χάσματος του νου με τον κόσμο και όσο σε μια «ωμή» φυσιοκρατία. Στο κέντρο βάρους της 

προσπάθειας μας βρίσκεται η παρακολούθηση της «διαλεκτικής» της σχέσης Kant και Hegel 

στον φιλοσοφικό στοχασμό του McDowell. Η διαλεκτική, ιστορική και φιλοσοφική, της 

                                                           
18 Κατά τη διάρκεια της εργασίας δεν χρησιμοποιούμε έναν όρο για να χαρακτηρίσουμε αυτή την χαλαρωμένη 

εκδοχή νατουραλισμού, καθώς οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της αποφεύγουν την χρήση κάποιου προσδιορισμένου 

όρου. Ίσως, ο όρος «κανονιστικός» να αποδίδει καλύτερα το περιεχόμενο που επιθυμούμε να εκφράσουμε, δεν 

θα προβούμε, όμως, σε εκτεταμένη χρήση του καθώς στη βιβλιογραφία έχει ταυτιστεί ως επι το πλείστον με την 

προσέγγιση του Larry Laudan(1990), η οποία δεν μπορεί να ενταχθεί στο νόημα το οποίο αποδίδουμε εμείς στον 

όρο στην παρούσα εργασία.   
19 John McDowell, O Νους και ο Κόσμος, μτφ. Θάνος Σαμαρτζής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013 
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μετάβασης από τον Kant στον Hegel και την μετακαντιανή φιλοσοφία είναι κατά τη γνώμη 

του γράφοντος υψίστης σημασίας και αναγκαίος όρος για την άρθρωση μιας φιλοσοφικής 

στρατηγικής, η οποία να διατηρεί τον έλλογο χαρακτήρα της σκέψης μας χωρίς να παραιτείται 

από την δεδομενικότητα με την οποία ο κόσμος προσβάλει την αισθητικότητα μας. Ο 

McDowell πραγματεύεται με παραδειγματικό τρόπο μια θεώρηση της εμπειρίας ως 

«ενεργοποίηση των εννοιακών ικανοτήτων μας στο πεδίο της εισδεκτικότητας», η οποία 

διατηρεί τη δυνατότητα της έλλογης απεύθυνσης του υποκειμένου σε αυτή στην προσπάθεια 

να δικαιολογήσει τους εμπειρικούς ισχυρισμούς του.  

Η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής στρατηγικής του McDowell σε σύγκριση με τους Brandom 

και Pippin βρίσκεται στην διαρκή παρουσία του L. Wittgenstein στο πως ερμηνεύει την 

φιλοσοφία του Kant και του Hegel. Οι θεωρητικές προ-αποφάσεις που συνοδεύουν την 

προσέγγιση του McDowell εμπνέονται ουσιωδώς από μια θεραπευτική, 

«ησυχαστική»(quietism) αντίληψη της φιλοσοφίας. Σε αντίθεση με εκείνους που προτείνουν 

θετικές φιλοσοφικές θέσεις στο όνομα του Wittgenstein ο McDowell σέβεται την προσταγή 

του πρώτου να αφήσει η φιλοσοφία τα πάντα όπως έχουν. Αφού προηγηθεί η διάγνωση της 

αποπροσανατολιστικής προϋπόθεσης, η οποία καθιστά την κανονιστικότητα προβληματική σε 

μια θεώρηση του φυσικού κόσμου, μπορούμε να διαγράψουμε την φανερή ανάγκη για την 

οικοδόμηση φιλοσοφικών θεωριών, οι οποίες θα ήταν επιφορτισμένες με την περιγραφή του 

πως το νοητικό εντάσσεται σε μια φυσιοκρατική κοσμοεικόνα. Η «κανονιστική» φυσιοκρατία 

του McDowell, πλευρά, άλλωστε, της ησυχαστικής αυτής θεώρησης, αποτελεί δυνατή πηγή 

φιλοσοφικής έντασης με την υπερβατολογική φιλοσοφία την οποία επιθυμεί να αξιοποιήσει 

για τους φιλοσοφικούς του σκοπούς. Η όλη προσπάθεια του φιλοσόφου έγκειται στην 

αντίληψη ότι η φυσιοκρατία που αποδέχεται, όσο εμπλουτισμένη και αν είναι, μπορεί να 

συμβαδίσει ικανοποιητικά με έναν α priori τρόπο του φιλοσοφείν. Σε τελική ανάλυση η 

βιωσιμότητα και η γονιμότητα του φιλοσοφικού έργου του McDowell οφείλει να κριθεί από 

την επιτυχία ή αποτυχία της συμπλοκής αυτής, η οποία επιθυμεί να ειρηνεύσει τον φιλοσοφικό 

στοχασμό στο σύνολο του.  
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Μέρος 1Ο: McDowell και Kant 

 

«Σκέψεις χωρίς περιεχόμενο είναι κενές, εποπτείες χωρίς έννοιες είναι τυφλές» 

Ι. Kant, Critique of Pure Reason 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να χαρτογραφήσουμε την σχέση του McDowell με τον 

Immanuel Kant, όπως αυτή αναπτύσσεται αρχικά στο Ο Νους και Κόσμος και στη συνέχεια σε 

μεταγενέστερα κείμενα του φιλοσόφου. Θα πρέπει, εντούτοις, να αναγνωρίσουμε μια 

θεμελιώδη δυσκολία που δεν έχει κατ’ αρχήν να κάνει με την ίδια την πρόσληψη του Kant όσο 

με την φιλοσοφική γραφή του McDowell. Το έργο Ο Νους και ο Κόσμος, το οποίο έχουμε ως 

εφαλτήριο ανάγνωσης, ήδη από τον τίτλο του φανερά αναφέρεται θεματικά σε όλη τη 

φιλοσοφία. Σκοπεύει ούτως ειπείν στο καθολικό και στο ενιαίο και όχι στο μερικό και 

επιμέρους, όπως θα περίμενε κανείς από έναν φιλόσοφο «μεγαλωμένο» διανοητικά σε αυτό 

που λέγεται «αναλυτική» φιλοσοφία. Και αυτό γιατί η τελευταία είναι από την γέννηση της 

επιφυλακτική απέναντι σε ολοποιητικές- «μεταφυσικές», για να χρησιμοποιήσουμε ένα 

μάλλον αρνητικά φορτισμένο όρο,- προσπάθειες κατανόησης του κόσμου και μάλλον 

περιορίζεται συνειδητά σε μικρά δοκίμια που έχουν ως στόχο να «αναλύσουν» και να 

«διαλύσουν» επιμέρους φιλοσοφικά προβλήματα με ιδιαίτερα τεχνικό τρόπο. Τέτοιου τύπου 

«λύση» συνιστά και το άμεσο ζητούμενο του McDowell, αλλά ο τελευταίος δε σταματά εκεί. 

Το έργο του αποτελεί σιωπηρά μια διακήρυξη αρχών, μια προσπάθεια για νέο ξεκίνημα στη 

φιλοσοφία. Για τον λόγο αυτό συνομιλεί με ολόκληρη την φιλοσοφία. Απουσιάζουν εντούτοις 

οι εκτεταμένες αναφορές, το τεχνικό λεξιλόγιο και οι συστηματικές αναλύσεις ιδεών ή θέσεων 

άλλων διανοητών, γεγονός που εξηγείται βέβαια, καθώς σε αυτή την περίπτωση το έργο θα 

συνιστούσε κάποιου τύπου φιλοσοφικής εγκυκλοπαίδειας και θα ερχόταν σε αντίθεση με τις 

προθέσεις του δημιουργού του.  

Για τους παραπάνω λόγους, κάθε προσπάθεια που επιχειρεί να ανιχνεύσει τις 

διανοητικές οφειλές του McDowell καθίσταται αντιμέτωπη με την υποχρέωση να 

ανασυγκροτήσει τα επιχειρήματα, να αποδεχτεί αρχικά για λόγους παρουσίασης μια «ορθή 

ερμηνεία» του έργου των “συνομιλητών”, εν προκειμένω του Kant και του Hegel, και να 

εξετάσει τις λογικές συνέπειες των θέσεων με πιστότητα τόσο στις προθέσεις του όσο και στα 

πρωτότυπα κείμενα τα τόσο φορτωμένα από αντικρουόμενες ερμηνείες. Σε τελική ανάλυση, η 
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όλη προσπάθεια αναδεικνύει ένα ζήτημα ευθύνης και βαραίνει αποκλειστικά τον γράφοντα η 

έλλογη ανασυγκρότηση των επιχειρημάτων και το όποιο κόστος από την αποδοχή των 

συμπερασμάτων τους. 

Ο McDowell ρητά διαμορφώνει τη φιλοσοφική του θεώρηση σε σχέση με τον ρόλο της 

εμπειρίας στο πλαίσιο ενός διαλόγου με τον Καντιανό υπερβατολογικό ιδεαλισμό. Αυτό 

προκύπτει μέσα από μια διττή κίνηση αποδοχής των στοιχείων εκείνων που μπορούν γόνιμα 

να ενσωματωθούν σε μια αναθεωρημένη κατανόηση της Καντιανής συνεισφοράς όσο και 

απόρριψης των «παραστρατημάτων» εκείνων του Kant που επανεισάγουν τον σκεπτικισμό για 

την αντικειμενικότητα της γνώσης και εν τέλει για τη γνωσιμότητα του κόσμου. 

Προκαταρκτικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι θέσεις του McDowell έχουν 

εμπλουτιστεί και ως ένα βαθμό τροποποιηθεί σε σχέση με το προγραμματικής υφής έργο με 

το οποίο ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο. Ο Kant του McDowell είναι, στην αρχή 

τουλάχιστον, ο Kant όπως τον παρουσίασε ο Strawson20, στο βιβλίο εκείνο με το οποίο 

επανεισήγαγε στην αγγλοσαξωνική παράδοση την ενασχόληση με την Καντιανή θεωρητική 

φιλοσοφία ως απάντηση στα αδιέξοδα του κυρίαρχου τότε επιστημολογικού παραδείγματος 

του λογικού θετικισμού. Παράλληλα, το έργο Νους και Κόσμος εμπνέεται ουσιωδώς από την 

σελλαρσιανή κριτική σε αυτό που ονομάστηκε Μύθος του Δεδομένου, κριτική η οποία 

επικαλείται επίσης έναν σωστά κατανοημένο Kant υπό το φως της εγελιανής κριτικής. Σε ό,τι 

ακολουθεί θα παρουσιάσουμε το πώς κατανοεί ο McDowell την καντιανή συνεισφορά στην 

κατανόηση της εμπειρίας, στην προσπάθεια μας να εξηγήσουμε το πώς η σκέψη μπορεί να 

άπτεται της πραγματικότητας και πώς επίσης μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε τη δυνατότητα 

δικαιολόγησης των εμπειρικών ισχυρισμών μας για αυτήν. 

 

Προλεγόμενα στο Νους και Κόσμος: O C.I. Lewis και η απαίτηση για 

υπερβατολογική τριβή 

Με τη φράση «απαίτηση για υπερβατολογική τριβή»(demand for transcendental friction) 

εννοείται εδώ ότι θα πρέπει να είναι δυνατό μέσω αναστοχασμού (reflexion) πάνω στις πιο 

βασικές εννοιολογικές και αντιληπτικές μας ικανότητες ως έλλογα όντα να εγγυηθούμε ότι 

είμαστε σε γνωσιακή επαφή με ένα κόσμο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τα αποβλεπτικά 

ενεργήματα μας και δεν δημιουργείται από εμάς. Η έννοια αυτή υπονοεί ότι ο όρος 

«υπερβατολογικός» με την Καντιανή έννοια εξετάζεται όχι στενά σε ένα επιστημολογικό 

                                                           
20 P.F Strawson, The Bounds of Sense, Methuen, London, 1966 
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πλαίσιο που θα είχε σαν αποκλειστικό ενδιαφέρον έννοιες όπως δικαιολόγηση, τεκμήριο, 

λόγος αλλά σε αυτό που ονομάζεται cognitive semantics. Το τελευταίο πεδίο, νοούμενο ως a 

priori γνωσιακό πεδίο, ερευνά τις ελάχιστες συνθήκες που πρέπει να ισχύουν ώστε οτιδήποτε 

να μπορεί να θεωρηθεί ως κίνηση σε αυτό που ο Sellars ονομάζει χώρο των λόγων, το πεδίο 

δηλαδή «δικαιολογήσεων και τίτλων νομιμότητας». Η παραπάνω έννοια της υπερβατολογικής 

τριβής γίνεται αντικείμενο εφαρμογής από τον C.I.Lewis στο δημοσιευμένο το έτος 1936 έργο 

με τίτλο Mind and World Order, το οποίο, όπως μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς, δανείζει 

ουσιαστικά τον τίτλο στο έργο του McDowell. Η μελέτη του Lewis μπορεί γενικά να 

χαρακτηριστεί ως αναστοχαστική ανάλυση της γνωσιακής μας εμπειρίας, που έχει στο 

επίκεντρο την έννοια του αντικειμενικού ή διαφορετικά εμπειρικού περιεχομένου: πως 

συμβαίνει ώστε οι εμπειρίες μας παρουσιάζονται ως εάν να εκλαμβάνουν τα πράγματα ότι 

είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Στο ξεχασμένο εν πολλοίς πλέον έργο του Lewis τίθενται 

κατά τη γνώμη μας τα βασικά προβλήματα που αποτελούν σημείο αναφοράς του McDowell 

στο Νους και Κόσμος. Αντίθετα, με την παραδεδομένη ερμηνεία του Lewis ως φαινομεναλιστή 

και θεμελιοκράτη όσον αφορά τη γνώση, εδώ υιοθετούμε μια ερμηνεία του πρώτου βασισμένη 

στη σύγχρονη έρευνα που δίνει έμφαση στον «Καντιανό πραγματισμό»(Kantian pragmatism) 

του. 

Όπως ο Kant, ο Lewis επικεντρώνει την ανάλυση του στην αντικειμενικότητα της 

γνωσιακής μας εμπειρίας και επιχειρεί να εκθέσει τους όρους της. Αποδέχεται τη θέση ότι η 

ενεργητική ικανότητα του νου βρίσκει εφαρμογή στις εμπειρίες μας, επιχειρεί εν τούτοις να 

αποφύγει αυτό που αντιλαμβάνεται ως ιδεαλισμό αυτής της θέσης. «Τα δύο στοιχεία ανάμεσα 

στα οποία πρέπει να γίνει διάκριση στη γνώση είναι η έννοια, που είναι παράγωγη της 

ενεργητικότητας του νοειν και το αισθητηριακό δεδομένο(sensuous given), το οποίο είναι 

ανεξάρτητο από αυτή τη δραστηριότητα», με αποτέλεσμα «η εμπειρική γνώση να προκύπτει 

μέσα από την εννοιολογική ερμηνεία του δεδομένου(conceptual interpretation of the given)». Η 

εν λόγω διάκριση δεν επαφίεται σε μια προσπάθεια διαλεύκανσης της «δομής δικαιολόγησης», 

αλλά κινητοποιείται από την προσπάθεια αποκάλυψης της φύσης της γνωσιακής εμπειρίας. 

Σχετικά με τους όρους δυνατότητας της εμπειρίας συνεπάγεται ότι το δεδομένο και η ερμηνεία 

του είναι ατομικά αναγκαία και από κοινού επαρκή για την εμπειρική γνώση. Εν τούτοις, ο 

Lewis δεν ξεκινά με το δεδομένο, αλλά καταλήγει σε αυτό βάσει αναστοχασμού πάνω σε αυτό 

που ονομάζει «πυκνή εμπειρία του κόσμου των πραγμάτων»(thick experience of the world of 

things), δηλαδή την καντιανά νοούμενη εμπειρία ως συνέργεια αισθητικότητας και διάνοιας, 

η οποία δεν θα μπορούσε να είναι δυνατή αν δε θέταμε κάτι ως δεδομένο σε αυτή. Κατά τον 
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φιλόσοφο το δεδομένο είναι άρρητο(ineffable), καθώς οποιαδήποτε διάκριση μπορεί να δοθεί 

μόνο μέσω της εννοιολογικής ερμηνείας. Μόνο η τελευταία μπορεί να δώσει ένα κόσμο 

αντικειμένων και σχέσεων, καθώς θεωρείται ως εξ’ ορισμού δημόσια σε αντίθεση με την 

ιδιωτικότητα του δεδομένου. Η αντίληψη του Lewis για το εννοιολογικό περιεχόμενο είναι 

επομένως συναγωγιστική(inferentialist): το περιεχόμενο μιας έννοιας «συγκροτείται από το 

πρότυπο εκείνο που αρθρώνεται βάσει της έκφρασης μιας έννοιας μέσω άλλων εννοιών». Με 

όρους του Brandom, o Lewis υιοθετεί μια ασθενή συναγωγιοκρατία (weak inferentialism) όσον 

αφορά το εμπειρικό περιεχόμενο, καθώς θεωρεί ότι η εννοιολογική άρθρωση είναι 

απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής για το εμπειρικό περιεχόμενο για τον λόγο ότι έχουμε ανάγκη 

επιπλέον ενός μη εννοιολογικού στοιχείου. 

Καθώς η θεώρηση της εμπειρίας του Lewis καθιστά υπερβατολογικά αναγκαία την 

ύπαρξη του μη εννοιακού δεδομένου (αυτό που ονομάζουμε απαίτηση υπερβατολογικής 

τριβής), αν είναι να υπάρχει εν γένει εμπειρικό περιεχόμενο, υποπίπτει σύμφωνα με τον Sellars 

στο Μύθο του Δεδομένου, εν τούτοις, όμως, όχι στο δεδομένο επιστημικά κατανοημένο ως  

έσχατο δικαιολογητικό ενδιάμεσο μεταξύ νου και κόσμου, αλλά το σημασιολογικό 

δεδομένο.21Δεν υπάρχει εδώ χώρος να αναπτύξουμε περαιτέρω την ανάλυση μας για το 

θεμελιοκρατισμό του Lewis όσον αφορά τη σημασιολογία του καθώς αυτό θα προϋπέθετε 

ανάλυση της θεωρίας νοήματος του. Αρκεί να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο Lewis στην 

προσπάθεια του να ικανοποιήσει την απαίτηση για υπερβατολογική τριβή αναγκάζεται να 

θέσει ένα περιεχόμενο που είναι επαρκώς ανεξάρτητο από τις έννοιες, ώστε να λειτουργήσει 

ως περιορισμός από την πλευρά του κόσμου και από την άλλη να διέπεται από μια πρωτο-

κανονιστικότητα(proto-normativity), ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο. Οι 

χαρακτηρισμοί που αποδίδει στο δεδομένο στη συνέχεια του κειμένου και οι οποίοι 

αναδεικνύουν την αντιφατικότητα της θεώρησης του, είναι: α)ότι είναι αμετάβλητο από τη 

σκέψη, δηλαδή παραμένει σταθερό κάτω από φαντασιακές παραλλαγές του(imaginary 

variations) ως επίγνωση κάποιου-τινός στο οποίο εφαρμόζονται οι έννοιες. β)Περισσότερο 

προβληματική, όμως, είναι η θεώρηση του ως ποιοτικό συναίσθημα ή quale. Με αυτόν τον 

τρόπο ο Lewis καταλήγει στο φαινομεναλισμό, καθώς το δεδομένο ορίζεται μόνο με βάση τις 

φαινόμενες ιδιότητες του ως κάτι το μη-αναπαραστασιακό, δημιουργώντας απορία για το πώς 

                                                           
21 Βλ. εδώ για τη σημασία κατά την άποψη μας μιας διάκρισης μεταξύ επιστημικού και σημασιολογικού 

δεδομένου στο Carl B. Sachs, Intentionality and the Myths of the Given, Routledge, 2014. Η διάκριση αυτή είναι 

υπόρρητη στο έργο του McDowell δεδομένου ότι ο τελευταίος ακολουθώντας τον Sellars εμπλέκει τις 

συναγωγικές δομές όχι μόνο στο επίπεδο της μορφής, αλλά και του περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό ισχυρίζεται 

ο McDowell ότι το Δεδομένο δε θα μπορούσε να λειτουργήσει όχι μόνο σαν έσχατο, δικαιολογητικό θεμέλιο, 

αλλά και ως όρος δυνατότητας για την αναφορά μας στον κόσμο (σε σημασιολογικό επίπεδο).  
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κάτι φαινομεναλιστικό (ιδιωτικής δηλαδή φύσεως) μπορεί να παρέχει την απαραίτητη τριβή 

με τον κόσμο. 

 Έχοντας προετοιμάσει το έδαφος με την παραπάνω ανάλυση έχει έρθει η ώρα να 

προχωρήσουμε στην κατ’ εξοχήν ανάλυση των προβλημάτων που καλείται ο φιλόσοφος να 

αντιμετωπίσει στο Νους και Κόσμος. 

 

Μια γοητευτική σωρεία διλημμάτων 

Στο Ο Νους και ο Κόσμος (στο εξής ΝΚ) ο McDowell, όπως είναι γνωστό, καταπιάνεται αρχικά 

με αυτό που ο ίδιος αναγνωρίζει ως ένα αδιέξοδο επιστημολογικό δίλημμα σχετικά με τη 

δυνατότητα δικαιολόγησης των εμπειρικών ισχυρισμών μας. Το δίλημμα αυτό χαρακτηρίζει 

τις προσεγγίσεις εκείνες που καλούνται ιντερναλιστικές όσον αφορά την έννοια της 

δικαιολόγησης, που αποδέχονται, δηλαδή, τη θέση ότι η δικαιολόγηση πρέπει να αναλυθεί 

αποκλειστικά με όρους που περιλαμβάνουν την εκπλήρωση από το άτομο ορισμένων 

καθηκόντων ή υποχρεώσεων. Στο πρώτο σκέλος του διλήμματος συναντάμε τις προσεγγίσεις 

εκείνες που αναγνωρίζουν τα έσχατα θεμέλια δικαιολόγησης της γνώσης μας για τον κόσμο 

ως συγκροτούμενα ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στον κανονιστικά δομημένο χώρο των 

έλλογων ισχυρισμών μας. Αυτές οι θεμελιοκρατικές προσεγγίσεις παρουσιάζονται στο ΝΚ 

κάτω από τον φράση Μύθος του Δεδομένου. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη διατύπωση: «η 

Ιδέα του Δεδομένου συνίσταται στο ότι ο χώρος των λόγων, δηλαδή ο χώρος των 

δικαιολογήσεων και των τίτλων νομιμότητας εκτείνεται σε μεγαλύτερο εύρος από τη σφαίρα 

των εννοιών. Το επιπλέον εύρος του χώρου των λόγων υποτίθεται ότι του επιτρέπει να στεγάζει 

μη εννοιακές προσκρούσεις από κάτι έξω από την επικράτεια της σκέψης22». Το δεύτερο 

σκέλος του επιστημολογικού διπόλου καταλαμβάνεται από εκείνες τις προσεγγίσεις που 

μπορούν να ονομαστούν συνεκτικιστικές με βασικό «εκπρόσωπο» τους στο ΝΚ τον Donald 

Davidson. Η πλευρά αυτή υιοθετεί το φιλοσοφικό «σύνθημα» του τελευταίου, σύμφωνα με το 

οποίο «τίποτα δεν μπορεί να συνιστά λόγο υιοθέτησης μιας πεποίθησης παρά μια άλλη 

πεποίθηση23», για να υποστηρίξει ότι ως αφετηρία για τη δικαιολόγηση των πεποιθήσεων μας 

                                                           
22 Ο Νους και ο Κόσμος, σελ. 86 
23 Donald Davidson, A Coherence Theory of Truth and Knowledge», στο Truth and Interpretations: Perspectives 

on the philosophy of Donald Davidson, (επιμ.) Ernest LePore, Basil Blackwell, Oxford 1986, σελ. 310 
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για τον κόσμο πρέπει να θεωρούμε μόνο πεποιθήσεις οι οποίες εξ ορισμού διαμεσολαβούνται 

από τον επιστημικό24 μας μηχανισμό. 

Το παραπάνω επιστημολογικό δίλημμα αποκαλύπτεται εν-τούτοις ως παράγωγο κατά 

κάποιο τρόπο ενός λανθάνοντος δυιστικού σχήματος που χρησιμοποιεί ο McDowell  και το 

οποίο γίνεται φανερό ρητά όταν ο ίδιος αναλαμβάνει στην Τέταρτη Διάλεξη να εξηγήσει τη 

δυσκολία κατανόησης της προσέγγισης για την εμπειρία που ο ίδιος προτείνει. Το δυιστικό 

αυτό σχήμα με καταγωγή από τον Sellars αναγνωρίζει την (οντολογική θα λέγαμε) ύπαρξη δύο 

διακριτών επικρατειών, της φύσης και του χώρου των λόγων. Η πρώτη συγκροτείται ως 

αντικείμενο μιας εμπειρικής περιγραφής που αποτελείται από αιτιώδεις σχέσεις. Ένα γεγονός, 

όπως το ότι βρέχει ή η επίδραση της βαρύτητας σε ένα σώμα που εκτελεί ελεύθερη πτώση, 

ορίζεται ως αιτιατό κάποιων γεγονότων και αίτιο κάποιων άλλων και υπόκειται σε σχέσεις που 

μπορούν να περιγραφούν ως νόμοι τους οποίους ανακαλύπτουν οι φυσικές επιστήμες. Ο χώρος 

των λόγων, από την άλλη μεριά, περιλαμβάνει κανονιστικές σχέσεις, σύμφωνα με τις οποίες 

συγκροτούνται τα εννοιακά περιεχόμενα των αποβλεπτικών ενεργημάτων μας και δεσμεύσεις 

μέσα από τις οποίες αναγνωρίζει κανείς σχέσεις δικαιολόγησης που συνδέουν τα εννοιακά 

περιεχόμενα μεταξύ τους. «Ο Sellars ισχυρίζεται ορθά ότι ο λογικός χώρος, μέσα στον οποίο 

η φυσική επιστήμη κατανοεί τα πράγματα με τον δικό της ιδιάζοντα τρόπο, είναι ξένος προς 

τον λογικό χώρο της δικαιολόγησης». Βρισκόμαστε, λοιπόν, αντιμέτωποι με δύο διακριτούς, 

sui generis, χώρους που διεκδικούν αυτονομία.  

Καταλαβαίνουμε ότι το εννοιακό περιεχόμενο υπάγεται εξ ορισμού στον χώρο των 

λόγων, αυτό που δηλώνεται μέσω αυτού και αναφέρεται στην κατάσταση πραγμάτων, πρέπει 

να αναγνωριστεί ως οντότητα διαφορετικού είδους. Το επακόλουθο αυτής της διαπίστωσης 

είναι ότι είμαστε πλέον αντιμέτωποι με ένα «οντολογικό χάσμα»25 και ταυτόχρονα απειλείται 

η ίδια η δυνατότητα αναφοράς μας στον κόσμο μέσα από τη χρήση των εννοιών μας. Σε αυτή 

την εικόνα, που αναπαράγει με σύγχρονους όρους τα επιστημολογικά διλήμματα που άνοιξε 

μετά τον Descartes  η ριζική αμφιβολία και το cogito, η εμπειρική οικειοποίηση του κόσμου 

μοιάζει να απαιτεί την κατασκευή μιας «γέφυρας» που να συνδέει μεταξύ τους τους δύο 

ανεξάρτητους χώρους. Οι έννοιες μας σύμφωνα με αυτή την εικόνα είναι τα εργαλεία με τα 

οποία οικειοποιούμαστε ένα αντικειμενικό πεδίο Πραγματικού που υφίσταται ανεξάρτητα από 

                                                           
24 Ο όρος επιστημικός ως απόδοση του όρου epistemic, ακολουθώντας τον Βιρβιδάκη(Δευκαλίων 2003) 

χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε οτιδήποτε αφορά γνώσεις και πεποιθήσεις και διακρίνεται από τη 

στενότερη έννοια του «γνωστικού», αλλά και του φιλοσοφικού λόγου περί γνώσης ή επιστήμης που θα αποδίδαμε 

ως γνωσιολογικό ή επιστημολογικό στα νέα ελληνικά. 
25 Χάρης Χρόνης, Ο McDowell και το Δίλημμα Ιδεαλισμού-Νατουραλισμού, στο Δευκαλίων(Ιούνιος 2001), σελ. 

87-105 
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τις εννοιακές μας δομές. Τα παραπάνω συνεπάγονται την αναγκαιότητα ανάδειξης πιθανόν 

κάποιων επιστημικών ενδιαμέσων τα οποία θα διασώζουν την γνησιότητα της αναφοράς μας 

στον κόσμο και θα συνιστούν τον απαραίτητο περιορισμό στην άσκηση των εννοιακών μας 

ικανοτήτων. 

Με βάση τα ανωτέρω ας επιστρέψουμε στη διερεύνηση του προαναφερθέντος 

επιστημολογικού δίπολου. Το τελευταίο ερείδεται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι η σχέση 

νου και κόσμου δεν μπορεί να νοηθεί διακριτά από τις διαδικασίες της κατ’ αίσθησης 

αντίληψης και της εμπειρίας εν γένει. Επομένως, κάθε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι 

έννοιες μας άπτονται του κόσμου θα πρέπει να διέρχεται μέσα από τη διακρίβωση του ρόλου 

που διαδραματίζουν οι έννοιες στην εμπειρία. Ο κεντρικός προβληματισμός, με άλλα λόγια, 

του McDowell περιστρέφεται γύρω από μια ορθή ερμηνεία της εμπειρίας ώστε η τελευταία να 

μπορεί να θεωρηθεί «υπερβατολογικά»26 αναγκαία στην προσπάθειά μας να δικαιολογήσουμε 

το πώς η σκέψη μας άπτεται της πραγματικότητας. Κατά τον McDowell η επίλυση του 

επιστημολογικού διπόλου έγκειται στην αμφισβήτηση της άρρητης παραδοχής του ότι η 

εμπειρία δεν μπορεί να είναι ήδη εννοιακά αρθρωμένη ως στιγμή της δεκτικότητάς 

(receptivity) μας, παραδοχή που νομιμοποιεί σε κάθε πλευρά του διπόλου να παρουσιάζεται 

ως αποκλειστική εναλλακτική απέναντι στην άλλη.  

 

Η «αφασία» του Δεδομένου 

Η θεμελιοκρατική εναλλακτική αποδέχεται κάποια μορφή ύπαρξης ενός δεδομένου στοιχείου-

στον κλασικό εμπειρισμό αυτό ανάγεται στο περιεχόμενο της αισθητηριακής εμπειρίας- το 

οποίο έχει ανεξάρτητη επιστημική ισχύ και αποτελεί παράλληλα απαραίτητη δικαιολογητική 

βάση για κάθε άλλη γνώση ή πεποίθηση. Λειτουργεί με άλλα λόγια ως ύστατο θεμέλιο, το 

οποίο συγκροτείται από προσπτώσεις που προέρχονται έξω από τον χώρο των εννοιών. Είναι 

χαρακτηριστικά τα όσα γράφει ο Sellars για να περιγράψει την έννοια του «θεμελίου» στον 

παραδοσιακό εμπειρισμό: 

                                                           
26 Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην έννοια του «υπερβατολογικού», όπως πρώτος ο Καντ την χρησιμοποίησε 

στην Κριτική του Καθαρού Λόγου, ως μια διακριτή φιλοσοφική μεθοδολογία. Ο όρος δεν πρέπει να συγχέεται με 

τον όρο transcendent που υποδηλώνει μια «υπέρβαση», η οποία αντιμετωπίζει το αντικείμενο της έξωθεν. 

Σύμφωνα με τους Μπαλτά-Στεργιόπουλο ο όρος «υπερβατολογικός»(transcendental) χρησιμοποιείται «για να 

υποδηλώσει μια «υπέρβαση», αλλά εντελώς διαφορετικού τύπου: εκείνη που δεν αναφέρεται καθόλου σε 

αντικείμενο, αλλά μόνο σε συνθήκες δυνατότητας [..]. Το καντιανό υπερβατολογικό είναι «εμμενές»: οι 

αντίστοιχες κάθε φορά συνθήκες «εμμένουν», δηλαδή ενυπάρχουν σε ό,τι αυτές αφορούν».  



 | 26 

 

«Μια από τις μορφές που παίρνει ο Μύθος του Δεδομένου είναι η ιδέα ότι υπάρχει, και 

μάλιστα ότι πρέπει να υπάρχει, μια δομή των επί μέρους γεγονότων, έτσι ώστε α) να 

μπορεί κάθε γεγονός όχι μόνο να γίνει μη συναγωγικά γνωστό ότι συμβαίνει, αλλά και 

αυτή η γνώση να μην προϋποθέτει καμία άλλη γνώση είτε επιμέρους γεγονότων είτε 

γενικών αληθειών, και β) […]η μη συναγωγική γνώση των γεγονότων που ανήκουν σε 

αυτή τη δομή να συνιστά την έσχατη δικαιολογητική αρχή για όλους τους 

πραγματικούς ισχυρισμούς-επιμέρους και γενικούς-σχετικά με τον 

κόσμο»(«Empiricism and the Philosophy of Mind», §32, 293 [68-9])27  

 Όπως θα δούμε και στην κριτική που ασκείται στην ανάγνωση του Kant από τον McDowell, 

το Δεδομένο φαίνεται να προϋποθέτει έτσι μια καντιανού τύπου διάκριση μεταξύ διάνοιας 

(understanding) και αισθητικότητας (sensibility), με την πρώτη να συνιστά μια ενεργητική 

ικανότητα που ως δείγμα της αυτενέργειας του υποκειμένου του επιτρέπει να εφαρμόζει 

έννοιες πάνω στο μη εννοιακό υλικό που του προσπορίζει η δεύτερη ως ικανότητα να δέχεται 

παθητικά παραστάσεις από τον κόσμο. Βρισκόμαστε, λοιπόν, αντιμέτωποι με ένα εξωγενές 

υλικό το οποίο πρέπει να οργανωθεί από τις λογικές δομές των κρίσεων μας που ως μορφές 

τυπικής οργάνωσης δεν προσθέτουν στο περιεχόμενο (content) με το οποίο μας τροφοδοτεί η 

εμπειρία. Αφού τα πρωτογενή δεδομένα της επαφής μας με τον κόσμο δεν μπορούν να έχουν 

κατηγοριακή άρθρωση, πρέπει με κάποιο τρόπο να δειχθούν σε ένα προκατηγοριακό 

επιστημικό ενέργημα και ύστερα να βρεθεί ένα προτασιακό υποκατάστατο τους που να μπορεί 

ως τέτοιο να ενταχθεί στο κανονιστικό δίκτυο των πεποιθήσεων μας. Ο δυισμός αυτός 

«σχήματος και περιεχομένου» όπως τον ονομάζει ο McDowell (αντλώντας από τον Davidson) 

βασίζεται παρόλα αυτά σε μια εύλογη φιλοσοφική ανησυχία, το φόβητρο του ιδεαλισμού. 

«Μας επιτρέπει δηλαδή να αναγνωρίσουμε έναν εξωτερικό περιορισμό στην ελευθερία που 

εκδηλώνουμε όταν χρησιμοποιούμε τις εμπειρικές μας έννοιες». Αν, δηλαδή, η αυτενέργεια 

ως δύναμη ελευθερίας που διοικεί τις έννοιες μας διαμόρφωνε τα νοητικά περιεχόμενα χωρίς 

κάποια «τριβή» από μέρους του κόσμου, τίποτα δε θα μας εμπόδιζε να οδηγηθούμε στο 

συμπέρασμα ότι ο αντικειμενικός κόσμος δε διαθέτει ανεξάρτητη των σκέψεων μας γι’ αυτόν 

ύπαρξη, αλλά αποτελεί απλώς μια κατασκευή. 

Η πρώτη αυτή στρατηγική (όπως και ο συνεκτικισμός για τον οποίο θα μιλήσουμε σε 

λίγο) έχει σαφώς ως αφετηρία της θεμιτά επιστημολογικά ζητούμενα. Αναγνωρίζει την ανάγκη 

δικαιολόγησης των εμπειρικών πεποιθήσεων στη βάση δεδομένων που μας προσπορίζει η 

                                                           
27 Η μετάφραση αντλήθηκε από: J.McDowell, Υπερβατολογικός Εμπειρισμός, στο Δευκαλίων, Ιούνιος 2003, 

σελ.65 
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αισθητικότητα μας και επιχειρεί να απαντήσει στον σκεπτικισμό αναφορικά με το κατά πόσο 

μπορούμε να έχουμε εν γένει δικαιολογημένη πεποίθηση ταυτοποιώντας κάποιες πεποιθήσεις 

που θεωρούμε δικαιολογημένες χωρίς περαιτέρω υποστήριξη. Οι τελευταίες θα έπρεπε να είναι 

αυτοτεκμηριούμενες με την έννοια ότι αντλούνται μη συναγωγικά από «γυμνές» 

προσκρούσεις του κόσμου στη δεκτικότητα μας. Στο αρχαίο Τρίλημμα του Αγρίππα28, όπως 

το γνωρίζουμε από τον Σέξτο Εμπειρικό, οι δεδομενιστές επιλέγουν τον Τρόπο της Παραδοχής 

ή αλλιώς τον δογματισμό, καθώς αναγνωρίζουν ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην αλυσίδα 

δικαιολόγησης, αν είναι να έχουμε δικαιολογημένη γνώση. Όπως, όμως, ήδη γνώριζαν οι 

αρχαίοι Σκεπτικοί, η Παραδοχή είναι φαύλη, καθώς είναι δυνατό πάντα να μας ζητηθούν 

περαιτέρω τεκμήρια για τη δικαιολόγηση των κρίσεων μας. Με την αποδοχή του Δεδομένου 

ως «γυμνή», αποκλειστικά αιτιακή πρόσκρουση του κόσμου στις αισθήσεις μας 

«απαλλασσόμαστε από την υπαιτιότητα, την ευθύνη λόγω του ότι η θέση που βρεθήκαμε [στο 

εξωτερικό σύνορο του χώρου των εννοιών ως προς τον κόσμο] θα πρέπει να θεωρηθεί προϊόν 

ωμής βίας». Φαντάζει, λοιπόν, αναγκαίο να απαρνηθούμε την πέρα ως πέρα αυτενέργεια με 

την οποία είμαστε προικισμένοι, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον καταναγκασμό από μέρους 

του κόσμου. Αυτός ο τελευταίος, τώρα, δε μπορεί να είναι έλλογος, καθώς τοποθετείται στο 

επέκεινα της ελευθερίας, δηλαδή του Λόγου. Πράγματι, σε αντίθετη περίπτωση μοιάζει σαν 

να πρέπει να ανακαλύψουμε συναγωγικούς κανόνες που να συνδέουν με νόμιμο τρόπο λογικά 

αδόμητες «εκτάσεις πληροφορίας» με λογικά δομημένες προτάσεις, πράγμα εξ ορισμού 

παράλογο. 

Ο δεδομενισμός εν τούτοις δεν αποτυγχάνει μόνο γνωσιολογικά. Η έγνοια του 

McDowell μοιάζει να είναι κυρίως σημασιολογική. Τα προβλήματα της γνώσης αποτελούν στη 

φιλοσοφία των Νεώτερων Χρόνων «λιγότερο ή περισσότερο αδέξιες εκδηλώσεις μιας 

βαθύτερης ανησυχίας, της απειλής πως οδηγούμαστε σε έναν τρόπο σκέψης που αφήνει το νου 

μας δίχως την παραμικρή επαφή με την υπόλοιπη πραγματικότητα (και όχι απλώς πως είναι 

αμφίβολο κατά πόσο έχουμε την ικανότητα να αποκτήσουμε γνώση για την πραγματικότητα 

αυτή)». Δεν αρκεί να διαθέτουν οι κρίσεις μας επαρκή δικαιολόγηση, θα πρέπει αρχικά να 

υφίστανται δικαιολογήσιμοι ισχυρισμοί, δηλαδή να μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ίδια η 

δυνατότητα του εμπειρικού περιεχομένου, της δυνατότητας μας να αναφερόμαστε στον κόσμο, 

όπως είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου όταν εισαγάγαμε τη διάκριση επιστημολογίας από τον 

κλάδο των cognitive semantics. Η διαπλοκή και αλληλεξάρτηση του σημασιολογικού επιπέδου 

με το γνωσιολογικό αποτελεί έκφανση του γεγονότος ότι ο McDowell ακολουθώντας τον 

                                                           
28  Βλ. Ενδεικτικά M. Williams, Problems of Knowledge, A Critical Introduction to Epistemology, Oxford, 2001 
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Sellars εμπλέκει τις συναγωγικές δομές όχι μόνο στο επίπεδο της μορφής, αλλά και σε εκείνο 

του περιεχομένου των ισχυρισμών μας. Θα δούμε παρακάτω πως αυτό το τελευταίο αποτελεί 

πλευρά της κριτικής που απευθύνει ο McDowell στον Kant και αφορμή για επανοικείωση του 

μετακαντιανού ιδεαλισμού και κυρίως του Hegel.  

 

Παρεμβολή Α: Ο Sellars και το φάντασμα του Hegel 

Θεωρούμε χρήσιμο εδώ να παρεμβάλουμε κάποιες σκέψεις για την φιλοσοφική συμβολή του 

Wilfrid Sellars στον διάλογο που επιχειρεί ο McDowell. Ο φιλόσοφος στο ΝΚ, άλλωστε, 

επιχειρεί να βλέπει στο έργο του πρώτου την προγραμματική διακήρυξη των δικών του 

ερευνών όσον αφορά το πώς μπορούμε να συγκροτήσουμε μια έλλογη εικόνα του εμπειρικού 

περιεχομένου29. Εν τούτοις, ο McDowell απομακρύνεται ρητά από τον Sellars στις διαλέξεις 

Woodbridge το 199830. Η απομάκρυνση του αυτή  έχει ως λόγο ότι η έννοια της καθαρής 

αισθητικότητας(sheer receptivity) που αναπτύσσεται στο Science and Metaphysics βασισμένη 

στη θεωρία για ένα επιστημολογικό επίπεδο ενδιάμεσο των εννοιών και του Πραγματικού, 

αυτό των εντυπώσεων, δεν μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς σε μια υπερβατολογική 

προσέγγιση που θα επιχειρούσε να διασώσει την άμεση παρουσία του κόσμου στις κρίσεις 

μας. Ο Sellars, παρόλο που, σύμφωνα με τα λόγια του Rorty «επιχείρησε να βγάλει την 

αναλυτική φιλοσοφία από το χιουμιανό της στάδιο και να την φέρει στην Καντιανή φάση 

ανάπτυξη της», πρέπει να πιστωθεί επιπλέον με μια απενοχοποιημένη επαναφορά του Hegel 

στο προσκήνιο της φιλοσοφικής έρευνας. Το εγελιανό φίδι που τρώει την ουρά του έχει ούτως 

ειπείν πολλές συνάφειες με τον επιστημολογικό ολισμό του Sellars, κατά τον οποίο «για να έχει 

κανείς μια έννοια πρέπει να έχει και πολλές ακόμα». 

Θα ισχυριστούμε ακολουθώντας τον Carl Sachs31ότι ο Sellars διαμορφώνει μια 

φιλοσοφική θεώρηση που μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως υπερβατολογικό 

νατουραλισμό(transcendental naturalism), όσο αντιφατικό και να ακούγεται αυτό. Η τελευταία 

προσέγγιση προκύπτει σύμφωνα με κάποιους μελετητές και μέσα από την προσπάθεια του 

Sellars να χαράξει μια μέση οδό μεταξύ του πραγματισμού του Lewis και του κριτικού ή 

φυσικού ρεαλισμού του πατέρα του, Roy Wood Sellars. Από τον Lewis ο Sellars κρατάει τον 

                                                           
29 Οι επεξεργασίες αυτού του τμήματος, αλλά και της εργασίας σαν σύνολο οφείλουν πολλά στην διδακτορική 

διατριβή του Χάρη Χρόνη «Η διαλεκτική στροφή της αναλυτικής φιλοσοφίας»(2015) 
30 John McDowell, Having the World in View, Essays on Kant, Hegel and Sellars, Harvard University Press, 2009 
31 Carl B. Sachs, Intentionality and the myths of the Given, Between Pragmatism and Phenomenology, Routledge, 

2014 
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συναγωγισμό όσον αφορά το εμπειρικό περιεχόμενο και την υπερβατολογική αναγκαιότητα 

θεώρησης τινός ως δεδομένου, ενώ ακολουθώντας τον δεύτερο ισχυρίζεται ότι οι 

αισθήσεις(sensations) παίζουν μόνο αιτιακό και όχι επιστημικό ρόλο στην αντίληψη. Στο 

πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται και η κριτική του σε αυτό που θεωρεί (σημασιολογικό) Δεδομένο 

στον Lewis. Ο υπερβατολογικός νατουραλισμός του Sellars συνοψίζεται σύμφωνα με τον 

DeVries32 στη θέση: «οι υπερβατολογικές δομές πρέπει να αντανακλώνται σε αιτιακές δομές». 

Δύο προϋποθέσεις της σκέψης του Sellars πρέπει να σημειωθούν εδώ: α) η διάκριση ανάμεσα 

στον χώρο των λόγων στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως και των χώρο της φύσης και 

συνακόλουθα, η μη-αναγωγιμότητα των κανονιστικών γεγονότων σε αιτιακά-φυσικά. β)Την 

αναγνώριση από τον Σέλαρς της οντολογικής πρωτοκαθεδρίας του περιγραφικού λόγου των 

επιστημών και την υποστήριξη του επιστημονικού ρεαλισμού σε αντίθεση με τον θετικισμό και 

τον φαινομεναλισμό. Από αυτό το σημείο προκύπτει και η προσπάθεια ισορροπίας, η οποία 

αποτελεί διακηρυγμένο στόχο του Sellars μεταξύ της επιστημονικής(scientific) και έκδηλης 

κοσμοεικόνας(manifest image). Ενός υλισμού, με άλλα λόγια, ο οποίος δεν μπορεί να 

προσφέρει επαρκή δικαιολόγηση για την κανονιστικότητα και την υποκειμενικότητα και ενός 

ιδεαλισμού ο οποίος πραγμοποιεί όπως το καρτεσιανό cogito τα αποτελέσματα αναστοχασμού. 

Στην προσπάθεια δικαιολόγησης της προέλευσης του εννοιολογικού πλαισίου της 

αντίληψης μας ο Sellars αναπτύσσει την περίφημη κριτική του στον Μύθο του Δεδομένου στο 

Εμπειρισμός και Φιλοσοφία του Νου33. Αναφερθήκαμε παραπάνω στην κριτική του Μύθου από 

τον McDowell. Δε θα επεκταθούμε περαιτέρω εδώ εκτός από ορισμένες παρατηρήσεις. Στο 

προαναφερθέν έργο ο Sellars αναπτύσσει μια «έννοια εμπειρίας που περιέχει προτασιακούς 

ισχυρισμούς», προσέγγιση που κατ’ αρχήν αναγνωρίζεται θετικά από τον McDowell στη δική 

του προσπάθεια σύλληψης μιας εμπειρίας συγχρόνως φυσικής και γλωσσικής υφής. Στην 

πολεμική του ενάντια στις θεωρίες αισθητηριακών δεδομένων, ο Sellars επικαλείται τον Hegel 

ως «τον μεγάλο εχθρό της αμεσότητας». Εδώ αξίζει εν τούτοις να αναφέρουμε ότι παρά την 

απόρριψη του Δεδομένου, ο Sellars στο έργο αυτό αναγνωρίζει από την οπτική μιας 

περιγραφικής-επιστημονικής εξήγησης την ευστάθεια και το εύλογο μιας υπόθεσης ενός 

επιπέδου αισθητηριακών εντυπώσεων34, όσον αφορά το φαινόμενο της αναληθούς εμπειρίας. 

                                                           
32 W. DeVries, McDowell, Sellars and Sense Impressions, in European Journal of Philosophy 14:2, 2006, p. 182-

201 
33 W. Sellars, Ο Εμπειρισμός και η Φιλοσοφία του Νου, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2005 
34 Θα δούμε παρακάτω ότι ο επιστημολογικός χώρος των εντυπώσεων κατά Σέλλαρς που δεν είναι αναγώγιμος 

στο νομολογικό χώρο της φύσης και στον κανονιστικό χώρο των λόγων δε μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμος με 

την μακνταουελιανή έννοια της δεύτερης φύσης ως μια προσπάθεια άρνησης του οντολογικού χάσματος νου-

κόσμου και παράλληλης διατήρησης της αυτονομίας του κανονιστικού και νομολογικού. Ο χώρος των 
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Αναγνωρίζει δηλαδή θεωρητικά τη νομιμότητα αναζήτησης ενός ελάχιστού κοινού στοιχείου, 

το οποίο να μοιράζονται δύο επιστημικές καταστάσεις, όταν κάποιος βλέπει ότι Χ και πράγματι 

είναι Χ με την κατάσταση όπου σε κάποιον φαίνεται ότι Χ, αλλά δεν είναι έτσι. Η προσπάθεια 

αυτή δεν αναγνωρίζεται ως αυτόνομη και φιλοσοφικά δικαιολογημένη από τον Sellars στο 

Εμπειρισμός και Φιλοσοφία του Νου, καθώς αυτό θα σήμαινε ένα αναβιβασμό της γλώσσας 

των εμφανίσεων σε επιστημικά πρότερη στην αλυσίδα δικαιολόγησης, γεγονός που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μια παραλλαγή του Μύθου του Δεδομένου. Ενάντια σε μια τέτοια 

προοπτική απόδοσης προτεραιότητας σε ιδιωτικά επεισόδια του φαίνεται ο Sellars 

χρησιμοποιεί το μύθο του γραβατοπώλη John με σκοπό να δείξει τον παράγωγο χαρακτήρα 

της γλώσσας του φαίνεται ως προς εκείνο της γλώσσας του είναι της δημόσιας κριτικής των 

εμπειρικών αποφάνσεων μας.  

Ενάντια όμως σε μια θεώρηση της εμπειρίας ως προτασιακά δομημένης μέχρι το 

έσχατο σημείο επαφής μας με τον κόσμο, ο Sellars  στην ανάγνωση του Kant που προτείνει 

στο Science and Metaphysics απομακρύνεται από μια «ορθόδοξη» κατανόηση της Καντιανής 

διάκρισης έννοιας και εποπτείας ως συνεργαζόμενες διαστάσεις της εμπειρίας μας και 

προτείνει ότι η Καντιανή εποπτεία διχάζεται ανάμεσα σε μια «αναπαράσταση καθέκαστων» με 

τα οποία είμαστε σε άμεση επαφή και σε κατεξοχήν αισθητηριακές εντυπώσεις. Δεδομένου 

του ολισμού του Sellars όσον αφορά το προθεσιακό περιεχόμενο(intentional content) ως 

συγκροτημένο εντός μόνο ενός συναγωγικού συστήματος, το τελευταίο δεν μας παρέχει την 

άμεση τριβή με τον κόσμο που είναι απαραίτητη. Αυτό αποτελεί το κινητήριο μοχλό της 

διάκρισης ενός επιπέδου καθαρής αισθητικότητας(εντυπώσεων) διαφορετικό από την 

«καθοδήγηση»(guidedness) που μας παρέχουν οι εποπτείες οι οποίες είναι ήδη κατά τον 

Sellars θεωρητικά εμποτισμένες από την παραγωγική φαντασία. «Το να έχεις μια εντύπωση 

ενός κόκκινου τριγώνου αποτελεί ένα sui generis γεγονός, το οποίο δεν είναι ούτε επιστημικής 

υφής ούτε και φυσικό και έχει τη δική του λογική γραμματική». Οι εντυπώσεις έχουν την 

παράδοξη θέση να θεωρούνται μη φυσικές αιτίες: αποτελούν αιτίες καθώς δεν έχουν έλλογο 

χαρακτήρα, δεν ανήκουν δηλαδή στον χώρο των λόγων. Παράλληλα, όμως, ενώ είναι αιτιακής 

φύσης, δεν μπορούν να είναι φυσικές-αποτελούν καταστάσεις της συνείδησης, εννοιακά 

διακριτές από πυροδοτήσεις νευρουποδοχέων. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να 

εξηγήσουμε κατά τον Sellars τη διαφορά της αντίληψης(perception) από την κρίση(judgment) 

με σκοπό να ικανοποιήσουμε την απαίτηση για εξωτερικό έλεγχο στην εμπειρία μας(απαίτηση 

                                                           
εντυπώσεων μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμος με τη χιουμιανή κατάρρευση της διάκρισης σε σκεπτόμενη και 

υλική υπόσταση και του ουδέτερου μονισμού του Russell. Βλ. και Χρόνης(2001). 



 | 31 

 

για υπερβατολογική τριβή κατά Lewis). Οι εντυπώσεις, δηλαδή, παίζουν αυστηρά αιτιακό-

λειτουργικό ρόλο και δε συμβάλουν στη συγκρότηση του προθεσιακού περιεχομένου, το οποίο 

εξηγείται μόνο με κανονιστικούς όρους. Έστω λοιπόν ότι αναπαριστούμε την διαδικασία της 

εμπειρίας με τρία τόξα: 

Φυσικά αντικείμενα→εντυπώσεις αισθητηριακών περιεχομένων→μη συναγωγικές κρίσεις→

συναγωγικές κρίσεις. 

Είναι προφανές ότι το πρώτο τόξο είναι αιτιακής υφής, ενώ το τρίτο ανήκει στον χώρο των 

λόγων. Το ερώτημα παραμένει όμως: Τι είδους είναι το δεύτερο τόξο; Αιτιακής ή έλλογης 

φύσης; Στο σημείο αυτό είναι που αρθρώνει  ο McDowell την κριτική του στον Sellars στο 

Having a World in View και απορρίπτει την ιδέα μιας αυτόνομης αισθητικότητας αμόλυντης 

από εννοιολογικές προσμίξεις. Σε αυτό το επιστημολογικό επίπεδο των εντυπώσεων κατά τη 

γνώμη του McDowell, απομακρύνεται, παράλληλα, ο Sellars από τα στοιχεία εκείνα της 

σκέψης του που θα τον έφερναν σε άμεση συνδιαλλαγή με τον Hegel. Ας προχωρήσουμε όμως 

με την ανάλυση μας. 

 

Η «διαλεκτική» αποσύνθεση του Δεδομένου: Σύντομη αναφορά στην διαμάχη περί 

προτάσεων πρωτοκόλλου στον Κύκλο της Βιέννης 

Εδώ ίσως είναι χρήσιμο να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην ιστορική διαδρομή των 

λογικοεμπειριστικών θεμελιωτικών προσεγγίσεων και την αναγκαία «διαλεκτική 

αποσύνθεση» την οποία αυτές υφίστανται.35 Η διαμάχη περί των «προτάσεων πρωτοκόλλου» 

στον Κύκλο της Βιέννης είναι ενδεικτικό παράδειγμα. Ο Schlick  ήταν εκείνος ανάμεσα σε 

άλλους που υποστήριξε μια θεμελιοκρατική σύλληψη της γνώσης σε αντίθεση με τη 

συνεκτικιστική προοπτική του Neurath. Στο πλαίσιο του ρεαλισμού του, όπου η 

πραγματικότητα έχει οντολογική αυτονομία και προτεραιότητα για τη γνώση, υποστήριξε ότι 

έχουμε ανάγκη από ένα τελικό θεμέλιο που θα μας προσδώσει απόλυτη βεβαιότητα. 

Παράλληλα, απέρριπτε τις συνεκτικιστικές προσεγγίσεις που αναδεικνύουν τη συνοχή ως 

κριτήριο δικαιολόγησης και αλήθειας, με το επιχείρημα ότι «όποιος θεωρεί τη συνεκτικότητα 

ως το μόνο κριτήριο αλήθειας, πρέπει να εκλάβει την οποιαδήποτε κατασκευασμένη ιστορία 

ως καθόλου λιγότερο αληθή από μια ιστορική αναφορά ή από μια πρόταση σε ένα βιβλίο 

                                                           
35 Γιώργος Ρουσόπουλος, Σύγχρονος Εμπειρισμός. Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 2008 
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χημείας». Το ρόλο του ύστατου θεμελίου, σύμφωνα με τον Schlick, μπορούσε να αναλάβει 

ένα ορισμένο είδος παρατηρησιακών προτάσεων που δεν είναι απλά υποθέσεις, αλλά 

διαπιστώσεις (affirmations) οι οποίες βρίσκονται σε άμεση επαφή με την πραγματικότητα, 

χαίρουν, δηλαδή, ενός ιδιαίτερου στάτους ως προς τις υπόλοιπες προτάσεις της γλώσσας. 

Απαντώντας ο Neurath με τρόπο που εν πολλοίς θα επαναλάμβανε μερικές δεκαετίες αργότερα 

ο Davidson, ισχυρίστηκε ότι «οι προτάσεις συγκρίνονται μόνο με προτάσεις, όχι με 

‘εμπειρίες’, ούτε με τον ‘κόσμο’, ή με οτιδήποτε άλλο». Το αίτημα για την κατεξοχήν λογική 

βεβαιότητα της ισχύος των παρατηρησιακών προτάσεων αποτελούσε δογματικό διαχωρισμό 

τους από το συνολικό δίκτυο των πεποιθήσεων μας. Η κλασική αναπαράσταση από τον 

Neurath της εμπειρικής γνώσης ως βάρκας στη μέση της θάλασσας στην οποία οι 

επιδιορθώσεις γίνονται μόνο εν κινήσει είναι χαρακτηριστική της σταδιακής 

«ιδεαλιστικοποίησης» του αναλυτικού λόγου. Έσχατα θεμέλια πέραν δυνατότητας 

αμφισβήτησης στη διαδικασία επιστημικής (και άρα αρθρωμένης) συναλλαγής μας με τον 

κόσμο είναι αδύνατα. Έτσι, ο Neurath οδηγήθηκε στην εγκατάλειψη του φαινομεναλισμού (με 

την έμφαση που ο τελευταίος αποδίδει στην εμπειρική παρατήρηση ενός υποκειμένου)του 

νατουραλισμού και στην ανάδειξη της συνοχής (του δικτύου των παρατηρησιακών προτάσεων 

με άλλες υποθέσεις) ως κριτηρίου επιστημολογικής και σημασιολογικής ευστάθειας. 

 

Παρεμβολή Β: O Wittgenstein και ο ησυχαστικός χαρακτήρας του Ο Νους και ο 

Κόσμος 

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην επανεμφάνιση «ιδεαλιστικών» προσεγγίσεων 

στον αναλυτικό λόγο μέσα από μια διαδικασία εσωτερικής ανίχνευσης των ορίων του. Δεν 

είναι δυνατόν, όμως, να κατανοηθεί στο βάθος της η κριτική στο Δεδομένο και τον 

Συνεκτικισμό στο ΝΚ όσο και η επίλυση της αμφιταλάντευσης μεταξύ τους μέσω της 

επιστροφής στον Kant, αν δεν λάβουμε υπόψη μας τη διαρκή παρουσία και οφειλή του 

McDowell στον Ludwig Wittgenstein. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, που ο φιλόσοφος του ΝΚ 

θεωρείται από τους εισηγητές της νέας ανάγνωσης του ύστερου Wittgenstein μαζί με τους J. 

Conant και C. Diamond. Ίσως, είναι σε τελική ανάλυση αδόκιμο να περιορίσουμε τη 

συνεισφορά του Wittgenstein σε μια μικρή παρεμβολή, δεδομένου ότι η σκέψη του 

Αυστριακού φιλοσόφου είναι εναργής προϋπόθεση και κατευθυντήριος αρχή για τις 

επεξεργασίες του McDowell πολύ πριν το ΝΚ. Καθώς, όμως, η σκέψη και η φιλοσοφική 

πρακτική του Wittgenstein ως τέτοια διαφεύγει τα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η οποία 
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διερευνά συγκεκριμένα την σχέση του McDowell με τον Kant και τον Hegel, θα περιοριστούμε 

αναγκαστικά σε μερικές μόνο παρατηρήσεις, όσο το δυνατόν πιο πιστές στη φιλοσοφική 

συμβολή του Wittgenstein. 

Το κεντρικό φιλοσοφικό πρόβλημα του McDowell είναι η διαλεύκανση της σχέσης του 

νου με τον κόσμο. Όπως ήδη αναφέραμε, αυτό που καθιστά την εν λόγω σχέση προβληματική 

είναι ένας βαθύτερος δυισμός μεταξύ κανόνων(‘χώρος των λόγων’) και φύσης. Επομένως, μια 

ορθή κατανόηση των κανόνων και της θέσης τους ως προς το πεδίο του νόμου θα μπορέσει να 

ανακουφίσει τον δυισμό με τον οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Η ερμηνεία από τον McDowell 

της ύστερης φιλοσοφίας του Wittgenstein και κυρίως της προσέγγισης του τελευταίου 

αναφορικά με τους κανόνες προσδιορίζει σε ένα μετα-φιλοσοφικό επίπεδο τον χαρακτήρα και 

το κέντρο βάρους του έργου του ως σύνολο. Σε μετα-φιλοσοφικό επίπεδο ο McDowell αντλεί 

από τον Wittgenstein μια θεραπευτική, ησυχαστική αντίληψη για τον χαρακτήρα της 

φιλοσοφίας. Η τελευταία οφείλει να απέχει από κάθε μεταφυσική τοποθέτηση και αποσκοπεί 

ακριβώς στην αποφόρτιση, στη γιατρειά από παραδοσιακά φιλοσοφικά διλήμματα που 

αναγκάζουν τη σκέψη μας να ταλαντεύεται σαν εκκρεμές ανάμεσα τους. Είναι χαρακτηριστικό 

το παρακάτω απόσπασμα το οποίο μας καλεί να απαλλαχθούμε εξαρχής από την ανάγκη για 

φιλοσοφία: 

«Η πραγματική ανακάλυψη είναι εκείνη που με καθιστά ικανό να σταματώ να κάνω 

φιλοσοφία όταν το θελήσω. Εκείνη που δίνει στη φιλοσοφία ηρεμία, έτσι ώστε να μην 

χρειάζεται κάποιος να κατακλύζεται από ερωτήματα που την ξαναφέρνουν πίσω»(Tractatus 

Logico-Philosophicus 213 92). 

 Σε αντίθεση με εκείνους που προτείνουν θετικά φιλοσοφικά προγράμματα στο όνομα του 

Wittgenstein ο McDowell στέκεται με σεβασμό απέναντι στην προτροπή του πρώτου να 

αφήσει η φιλοσοφία τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Έχοντας διαγνώσει τη ρίζα της 

αντίληψης που καθιστά προβληματική την ιδέα της κανονιστικότητας ως αυτόνομης και μη 

αναγώγιμης είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην «απόρριψη κάθε οικοδομητικής ή 

δογματικής φιλοδοξίας36». Ερωτήματα, παρόλα αυτά, προκύπτουν από την αντίθεση του 

ησυχασμού του McDowell προς την οικειοποίηση φιλοσοφικών προσεγγίσεων του γερμανικού 

ιδεαλισμού, που είναι κατεξοχήν συστηματικής υφής και επιδιώκουν στηριζόμενες στην 

προηγούμενη φιλοσοφική παράδοση να οικοδομήσουν θετικά φιλοσοφικά συστήματα. 

Ειδικότερα, μπορούμε να επισημάνουμε ότι η συστηματική επίκληση του μετακαντιανού 

                                                           
36 Ο Νους και ο Κόσμος, σελ. 232 
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ιδεαλισμού και του Hegel και η ερμηνευτική τοποθέτηση αναφορικά με ανοιχτά ζητήματα στο 

καντιανό έργο37 δεν συμβαδίζει με μια θεραπευτική τοποθέτηση, η οποία αποφεύγει να πάρει 

ρητά θέση πάνω σε συγκεκριμένα ιστορικο-φιλοσοφικά ζητήματα. Τέτοιου τύπου είναι και η 

αντίρρηση του Michael Friedman στις καταληκτικές γραμμές της κριτικής του στο ΝΚ, όπου 

επισημαίνει ότι η θεραπευτική τοποθέτηση του McDowell θα όφειλε να τον οδηγήσει σε αποχή 

από κάθε ερμηνεία και από την προσπάθεια να υπερβεί εκ των έσω τα διλήμματα της 

μοντέρνας φιλοσοφίας κατά το πρότυπο του Wittgenstein. Ο McDowell, όμως, φαίνεται να 

υποστηρίζει μια ενδιάμεση θέση μεταξύ ησυχασμού και συστηματικής φιλοσοφίας, όταν 

ανοιχτά παραδέχεται στο τέλος της Εισαγωγής στο ΝΚ ότι ο εξορκισμός των διλημμάτων 

αναφορικά με τη σχέση νου-κόσμου απαιτεί εν τέλει μια «οικοδομητική φιλοσοφία με μια 

άλλη έννοια». Σε ένα επόμενο επίπεδο προκύπτει εντούτοις το ερώτημα αν είναι διόλου 

βιώσιμη μια τέτοια ενδιάμεση τοποθέτηση ή η αναφορά σε μια «οικοδομητική φιλοσοφία με 

μια άλλη έννοια» είναι ενδεικτική μιας έντασης ανάμεσα στην επίσημη υιοθέτηση του 

ησυχασμού και σε μια ουσιώδη, «πληθωριστική» επιχειρηματολογία, όπως αυτή που εκτίθεται 

στο Ο Νους και ο Κόσμος. 

Ο εμποτισμός του έργου του McDowell από τη σκέψη του Wittgenstein αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα σε δύο προγενέστερα δοκίμια του πρώτου αναφορικά με το ζήτημα της ορθής 

ερμηνείας του αινίγματος των κανόνων38 και το λεγόμενο επιχείρημα της ιδιωτικής γλώσσας 

(private language argument). Τα δοκίμια αυτά είναι το Wittgenstein on Following a Rule39και 

το One Strand in the Private Language Argument40 αντίστοιχα. Στο δεύτερο, ειδικά, είναι 

έντονες οι ομοιότητες στη θεματολογία με το ΝΚ, καθώς και η προσπάθεια πλαισίωσης των 

ερωτημάτων που προκύπτουν από την ερμηνεία του έργου του Wittgenstein σε ένα περιβάλλον 

όπου καθίσταται δυνατή η επιστροφή στην προβληματοθεσία του καντιανού και 

μετακαντιανού φιλοσοφικού στοχασμού. Στο πρώτο κείμενο ο McDowell αντιδιαστέλλει την 

ερμηνεία του από την σκεπτικιστική ερμηνεία των Kripke και Wright με σκοπό να διασώσει 

την «οικεία, διαισθητική ιδέα της αντικειμενικότητας». Στο δεύτερο κείμενο το περίφημο 

επιχείρημα της ιδιωτικής γλώσσας, στο οποίο τυπικά εξετάζεται η δυνατότητα γλωσσικής 

                                                           
37 Βλ. για παράδειγμα παρακάτω τον φαινομεναλισμό που αποδίδει ο McDowell στον Kant αντλώντας από την 

αναλυτική, μη μεταφυσική ανάγνωση του P.F.Strawson της Κριτικής του Καθαρού Λόγου. 
38 Σταυρούλα Τσινόρεμα, Γλώσσα και Κριτική: Ο Wittgenstein για το Νόημα, τη Γνώση και τις Αξίες, Εκδόσεις 

Liberal Books, Αθήνα 2013, σελ. 265 

39J. McDowell, Wittgenstein on Following a Rule ,Synthese 58 (1984) 325-363 
40 J. McDowell, One Strand in the Private Language Argument, Grazer Philosophische Studien 33/34,, 1989, 285-

303 
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αναφοράς μας σε αισθήματα, αναλύεται ως ιδιαίτερη μορφή της κριτικής του κατά Sellars 

Μύθου του Δεδομένου όσον αφορά την καντιανή «εσωτερική αίσθηση», δηλαδή «τις κατ’ 

αισθήσεις αντιλήψεις του σκεπτόμενου υποκειμένου, τις σκέψεις του, τα αισθήματα του, και 

τα παρόμοια41». 

Όσον αφορά το αίνιγμα της φύσης και της εφαρμογής των κανόνων η βασική δυσκολία 

έγκειται στην αποφυγή ενός διλήμματος που μοιάζει αναπόφευκτο. Μοιάζει να πρέπει να 

παραδεχτούμε ότι είτε ότι οι κανόνες ασκούν ένα γνήσιο περιορισμό στην ανθρώπινη πράξη 

προερχόμενο από μια μακρινή πραγματικότητα κατά τρόπο μυστηριώδη είτε ότι δεν ασκούν 

καθόλου αυτόν τον περιορισμό. Επομένως, το δίλημμα είναι μεταξύ μιας μορφής 

Πλατωνισμού είτε ενός σκεπτικισμού. Ο McDowell ισχυρίζεται εντούτοις ότι το αναπόφευκτο 

της επιλογής υποστηρίζεται από μια καρτεσιανού τύπου προαπόφαση σχετικά με το είδος και 

την προνομιακότητα των περιεχομένων του νου. Για να προκύψει, δηλαδή, η φιλοσοφική 

δυσκολία της κατανόησης του νοήματος και αντίστοιχα η ανάγκη για μια οικοδομητική 

φιλοσοφία που θα το εξηγεί με μη-αντιφατικό τρόπο θα πρέπει να αρχίσουμε με την 

προϋπόθεση ότι «τα περιεχόμενα του νου είναι στοιχεία(items), τα οποία αν τα θεωρήσουμε 

καθ’ αυτά απλώς ‘στέκονται εκεί σαν οδοδείκτες’, όπως το θέτει ο Wittgenstein42».  

Το πρώτο σκέλος του διλήμματος κατά τον Wittgenstein προκύπτει από το 

γνωσιολογικό ερώτημα του πως κάποιος (στο παράδειγμα του Wittgenstein ένας μαθητής που 

αναπτύσσει σειρές φυσικών αριθμών) μαθαίνει να ακολουθεί ένα κανόνα. Η καρτεσιανή 

προκατάληψη, την οποία αναφέραμε προηγουμένως, μιας κατάλληλης νοητικής παράστασης 

υποτίθεται αρχικά ότι είναι αυτή που μπορεί να υποδείξει από μόνη της την ακολούθηση του 

κανόνα. Η ακολούθηση του κανόνα εδώ δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από μια ερμηνεία του, 

καθώς η ερμηνεία των οδοδεικτών, οι οποίοι από μόνοι τους δεν αναφέρονται σε κάτι, είναι 

απαραίτητη αν είναι να διαθέτουμε μια γέφυρα ανάμεσα στην νοητική αναπαράσταση  και την 

ορθή ακολούθηση του κανόνα. Το γεγονός αυτό, όμως, όπως έχει δειχθεί από τον ίδιο τον 

Wittgenstein και έχει ανασυγκροτηθεί με κλασικό τρόπο από τον Kripke43οδηγεί σε μια 

αναδρομή ερμηνειών χωρίς τέλος. Αυτό θα οδηγούσε είτε σε μια μορφή γνωσιολογικού 

Πλατωνισμού, αν κάποιος έθετε ένα τέλος στην αναδρομή μέσω μιας ερμηνείας η οποία με 

κάποιο τρόπο θα ερμήνευε τον εαυτό της είτε σε έναν σκεπτικισμό. Η διέξοδος του 

Wittgenstein στο γνωσιολογικό ερώτημα του πως γνωρίζουμε έναν κανόνα είναι η εξής: «Έχω 

                                                           
41 Ο Νους και ο Κόσμος, σελ. 106 
42 John McDowell, Mind, Value and Reality. Cambridge, MA: Harvard University Press, σελ. 264 
43 Saul A. Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, Basil Blackwell, Oxford, 1982 
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επιστήσει την προσοχή πως ακολουθεί κανείς τον οδοδείκτη μόνο εφ’ όσον υπάρχει μια 

σταθερή χρήση, μια συνήθεια44»(ΦΕ Ι198). Μέσω της πρακτικής, λοιπόν, κατακτιέται η γνώση 

των κανόνων και είναι εκείνη που θα θέσει τα κριτήρια ορθότητας και κανονιστικής διάκρισης. 

Εδώ ανακύπτει εκ νέου ο κίνδυνος να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε κάτι το οποίο μπορεί 

να δικαιολογήσει τα ίδια αυτά τα κριτήρια ορθότητας, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι ο κανόνας, 

εάν είναι να μην επιστρέψουμε σε μια μυθολογία ενός απόκοσμου τόπου προέλευσης του 

νοήματος, θα πρέπει να αποτελεί προϊόν συμφωνίας από την κοινότητα. Οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, «οι οποίες μπορούν να περιγραφούν με έναν τρόπο ο οποίος δεν προϋποθέτει 

το προς ανασυγκρότηση υλικό(δηλαδή το νόημα)45» είναι αυτές που συγκροτούν με έναν 

εξωτερικό τρόπο την δυνατότητα των κανόνων και του νοήματος εν γένει. Αυτή, όμως, η 

αναγωγή των συνθηκών αλήθειας σε συνθήκες δικαιολόγησης συνεπάγεται έναν σχετικισμό, 

καθώς αληθινό είναι ότι η κοινότητα συναινεί ως τέτοιο, μια συναίνεση η οποία όμως δεν 

μπορεί να διαφυλάξει την οικεία μας αίσθηση αντικειμενικότητας. Ακριβώς, αυτή είναι η 

κατηγορία του McDowell απέναντι στην ερμηνεία του Kripke(και του Wright), η οποία 

αποτελεί μια μορφή άμεσου αναγωγιστικού ιδεαλισμού, όπως θα δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. 

Άλλωστε, ο Kripke μέσω της κοινωνικο-πραγματιστικής θεώρησης του είναι εκλεκτικιστής 

και δεν μπορεί να βρει χώρο για να περιλάβει την (πολλές φορές ανοιχτή) εχθρότητα του 

Wittgenstein απέναντι στην οικοδόμηση φιλοσοφικών θεωριών. Ο McDowell στην 

προσπάθεια του να σεβαστεί την θεραπευτική προσέγγιση του φιλοσοφικού του «πατέρα» 

θεωρεί ότι υπάρχουν έσχατα σημεία δικαιολόγησης πέρα από τα οποία δεν μπορούμε να 

φτάσουμε. Με τα λόγια του Wittgenstein: «Όταν εξαντλήσω τις δικαιολογήσεις φτάνω σε 

βραχώδες υπόστρωμα και η τσάπα μου στραβώνει»[ΦΕ Ι.217]. Στην προσπάθεια υπέρβασης 

του διλήμματος σκεπτικισμού-Πλατωνισμού εισηγείται ο Wittgenstein την έννοια της μορφής 

ζωής: «[…]συμφωνούν οι άνθρωποι μέσα στη γλώσσα. Αυτό δεν είναι συμφωνία στις γνώμες, 

αλλά στη μορφή της ζωής τους»(ΦΕ Ι.241). Ο McDowell αποδέχεται αυτή την γραμμή σκέψης 

στην οποία «η γλωσσική κοινότητα δεν εκλαμβάνεται ως δεσμευμένη από ένα ταίριασμα σε 

εξωτερικά γνωρίσματα, αλλά ως μια ικανότητα να συναντιούνται μεταξύ τους τα ανθρώπινα 

πνεύματα46». Η ικανότητα αυτή «συνάντησης» είναι «μέρος της φυσικής μας ιστορίας, όπως 

το να περπατάς, να τρως, να πίνεις και να παίζεις»(ΦΕ Ι.25). Ο McDowell, όπως θα δούμε στο 

επόμενο κεφάλαιο, αντλεί από τα παραπάνω μια θεώρηση ενός «χαλαρωμένου» ή 

                                                           
44 L.Wittgenstein (1953), Philosophical Investigations, Blackwell, trans. G.E.M Anscombe [ελλ. Χριστοδουλίδης, 

Π.(1977), Φιλοσοφικές Έρευνες, Αθήνα, Παπαζήσης] 
45 Ο Νους και ο Κόσμος, σελ. 231 
46 Wittgenstein on following a rule, σελ. 286 
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φυσιοποιημένου(naturalized) Πλατωνισμού σε μια προσπάθεια να δείξει πως οι κανόνες 

μπορούν να ενταχθούν με ικανοποιητικό τρόπο στη φύση. Ο εμπλουτισμένος αυτός 

νατουραλισμός, μια δυνατή μορφή αριστοτελιανισμού στη φιλοσοφία του πνεύματος, 

επιχειρεί να διασώσει μια σχετική αυτονομία των κανόνων και του «χώρου των λόγων» από 

την αναγωγή τους σε μια φύση, η οποία περιγράφεται αποκλειστικά με όρους των εμπειρικών 

επιστημών. 

Το κείμενο One Strand in the Private Language Argument σκοπεύει στην οικειοποίηση 

της σκέψης του Wittgenstein αναφορικά με αυτό που έχει ονομαστεί επιχείρημα της ιδιωτικής 

γλώσσας τοποθετώντας το σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει το δυισμό σχήματος-

περιεχομένου κατά Davidson (βλ. παρακάτω για συνεκτικισμό) και  την κριτική στον Μύθο 

του Δεδομένου. Η γενική ιδέα που εκφράζεται στο κείμενο του McDowell αλλά και στην 

Πρώτη Διάλεξη του ΝΚ αναφορικά με τον Μύθο του Δεδομένου είναι ότι αυτό που 

χαρακτηρίζεται στις Φιλοσοφικές Έρευνες ως επιχείρημα της ιδιωτικής γλώσσας είναι μια ιδέα 

που αντιτίθεται σε μια θεώρηση, η οποία αποδέχεται μεν μια καντιανή και βιττγκενσταινική 

θεώρηση για την εμπειρία του εξωτερικού κόσμου ως εμποτισμένη από εννοιακό περιεχόμενο, 

αλλά αρνείται αυτή την άρση του δυισμού μεταξύ σχήματος και περιεχομένου αναφορικά με 

την περίπτωση της «εσωτερικής αίσθησης». Όπως γράφει ο McDowell στο ΝΚ: «το επιχείρημα 

της ιδιωτικής γλώσσας ταυτίζεται με την απόρριψη του Δεδομένου, στο μέτρο που αφορά τις 

δυνατότητες για γλώσσα[…]. Αυτό που όντως αποτελεί επιμέρους εφαρμογή του γενικού 

ζητήματος είναι η απόρριψη των γυμνών παρουσιών ως πιθανής απάντησης στο ερώτημα τι 

είναι οι αισθητηριακές εντυπώσεις47». Η δυσκολία, βέβαια, με την άρνηση του Δεδομένου στο 

πλαίσιο της εσωτερικής επίγνωσης είναι ότι «τα αντικείμενα της ‘εσωτερικής αίσθησης’ είναι 

σύστοιχα αντικείμενα48» με αποτέλεσμα «όταν απορρίπτουμε το Δεδομένο στην περίπτωση 

αυτή, μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι απορρίπτουμε συλλήβδην την ‘εσωτερική 

επίγνωση’49». Ανακύπτει το φόβητρο, με άλλα λόγια, του ιδεαλισμού, το οποίο, όπως είδαμε 

και παραπάνω, συγκροτεί μια θεμιτή ανησυχία υπέρ της ύπαρξης του Δεδομένου.  

Το επιχείρημα του Wittgenstein σε ένα πρώτο επίπεδο αναφέρεται στη δυνατότητα 

ύπαρξης μιας ιδιωτικής γλώσσας η οποία αναφέρεται σε υποκειμενικά αισθήματα. Κατά την 

ερμηνεία του McDowell ο στόχος του είναι τόσο η άρνηση του καντιανού πράγματος καθ’ 

αυτό όσο και ορισμένες παραδοχές για την εσωτερικότητα και τη φύση των μη-προθεσιακών 

                                                           
47 Ο Νους και ο Κόσμος, σελ. 110 
48 Ο.π., σελ. 111 
49 Ο.π., σελ. 112 
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νοητικών καταστάσεων, όπως ο πόνος στα οποία έχει προνομιακή πρόσβαση ο κάτοχος τους. 

Ο Wittgenstein σύμφωνα με μια δυνατή ανασυγκρότηση του επιχειρήματος50ασκεί κριτική σε 

μια πρωταρχική αντίληψη για τον νου και τη σχέση του με τη φύση, η οποία βρίσκεται στο 

υπόβαθρο τόσο του καρτεσιανισμού και του βρετανικού εμπειρισμού και την οποία θα 

μπορούσαμε να αποδώσουμε ως «παρατηρησιακό υπόδειγμα» απόδοσης νοήματος. Σύμφωνα 

με αυτή την ιδέα οι νοητικοί όροι οι οποίοι εκφράζουν εσωτερικές εμπειρίες αποκτούν το 

νόημα τους μέσα από μια αδιαμεσολάβητη γνώση κάποιων προεννοιολογικών περιεχομένων 

του νου. Η ιδέα του παρατηρησιακού υποδείγματος οδηγεί σε αυτήν μιας καθαρά ιδιωτικής 

γλώσσας, η οποία συγκροτείται «ως ένα προ-εννοιολογικό «τι»[…], του οποίου το νόημα δεν 

μπορεί να αποδοθεί πλήρως μέσα από δημόσια αποδεκτές έννοιες51». Το πρόβλημα που 

προκύπτει αυτόματα για την ιδέα μιας άμεσης γνώσης συνειδησιακών περιεχομένων σε προ-

εννοιολογικό επίπεδο έχει να κάνει με το χάσμα ανάμεσα στην κατανόηση και της 

συμπεριφορά. Το χάσμα που δημιουργείται μέσα από τον δυισμό προ-εννοιολογικού 

εσωτερικού δεδομένου και δημόσια ελέγξιμης έννοιας υπόκειται στην σκεπτικιστική 

αμφισβήτηση του και έχει ως αποτέλεσμα τον σολιψισμό αναφορικά με τα αισθήματα, που 

συνεπάγεται ότι η  δημόσια γλωσσική αναφορά στα τελευταία είναι αδύνατη, καθώς αυτά 

έχουν αποκλειστικά ιδιωτική, μη περαιτέρω μεταδόσιμη έκφραση. 

 Έχοντας εισάγει  την ιδέα της ιδιωτικής γλώσσας ο Wittgenstein περιγράφει τους 

τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε να μιλάμε και να ονομάζουμε τα αισθήματα σε 

διαφορετικά πλαίσια. Το συμπέρασμα από την μελέτη ενός εσωτερικού καταδεκτικού ορισμού 

για την απόδοση του νοήματος είναι ότι ο τελευταίος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θεμελιώδης, 

καθώς αυτό θα καθιστούσε την ονοματοθεσία μια «απόκρυφη διαδικασία»(ΦΕ §38). Αν είναι 

να αποφύγουμε μια ατέρμονη ερμηνεία σε διαφορετικές περιστάσεις εφαρμογής του ορισμού 

πρέπει να αρνηθούμε τη δυνατότητα ενός ιδιωτικού ορισμού δείξης και να θεωρήσουμε 

αναγκαία την ύπαρξη προυπάρχουσας εννοιολογικής γνώσης, η οποία θα καθιστούσε φανερά 

τα σχετικά και μη σχετικά στοιχεία του ορισμού. Η προσπάθεια του Wittgenstein, όπως και 

αυτή του McDowell είναι να αποκαλυφθεί «μια πεπλανημένη μεταφυσική του υποκειμένου, η 

οποία αδυνατεί εγγυηθεί την αντικειμενικότητα του νοήματος και υποθάλπτει το νοηματικό 

σκεπτικισμό52». Η φιλοσοφική στρατηγική του Wittgenstein μπορεί να θεωρηθεί ότι 

εντάσσεται στην συζήτηση που αναπτύξαμε προηγουμένως σχετικά με την ακολούθηση των 

                                                           
50 Σταυρούλα Τσινόρεμα, Γλώσσα και Κριτική: Ο Wittgenstein για το Νόημα, τη Γνώση και τις Αξίες, Εκδόσεις 

Liberal Books, Αθήνα 2013, σελ. 278 
51 Ο.π., σελ. 282 
52 Ο.π. σελ. 290 
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κανόνων. Η στενή σύνδεση των δύο ζητημάτων έγκειται στην λογική αδυναμία υποστήριξης 

της συγκρότησης της έννοιας του κανόνα ιδιωτικά, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα (δημοσίου) 

ελέγχου των κριτηρίων ορθότητας μέσα από μια πρακτική. Ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός 

ιδιωτικού κανόνα που να οριοθετεί για παράδειγμα τη χρήση της λέξης «πόνος» το κριτήριο 

ελέγχου της ορθότητας δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από τη διαδικασία την οποία ελέγχει 

με αποτέλεσμα ο έλεγχος να καταλήγει σε μια ατέρμονη αναδρομή. 

 Ο «ιδιωτικός γλωσσολόγος» εν τέλει αποτυγχάνει τόσο γνωσιολογικά όσο και 

σημασιολογικά. Όπως έδειξε και ο McDowell στην κριτική του στον Μύθο του Δεδομένου, 

κάθε υποκειμενικό επεισόδιο διέπεται ήδη από εννοιολογικές δομές. Αντιμέτωπος με το χάσμα 

της συσχέτισης του εσωτερικού του υποκειμένου με τις πραγματικές ομιλιακές και 

συμπεριφορικές εφαρμογές ο σολιψιστής δεν μπορεί να επικαλεστεί μια περιγραφή του πως 

ενδοπαρατηρησιακά(αιτιακά) παράγεται το νόημα για να εξηγήσει τις κανονιστικές συνέπειες 

που δεσμεύουν την συμπεριφορά του υποκειμένου. Η κριτική του Wittgenstein, βέβαια, όπως 

είναι γνωστό, έχει και μια δεύτερη πλευρά, όπως και στην περίπτωση των κανόνων: την 

αντίσταση απέναντι στον συμπεριφορισμό. Μοιάζει, δηλαδή, αν αρνηθούμε την ριζική 

ιδιωτικότητα να πρέπει να ταυτίσουμε την μάθηση, η οποία την αντικαθιστά με ένα 

συμπεριφορικό εθισμό, ο οποίος ανάγει την μαθησιακή διαδικασία σε εμπειρικές 

κανονικότητες, οι οποίες μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά με «εξωτερικό» τρόπο από 

μια οπτική του τρίτου προσώπου. Ο McDowell στην κριτική του στο (υποκειμενικό) Δεδομένο 

δεν αναφέρεται στην άλλη πλευρά του διλήμματος, αυτή μιας νατουραλιστικής αναγωγής, 

υπονοείται, όμως, από την γενικότερη προσπάθεια του να υπονομεύσει τους όρους που 

καθιστούν ελκυστική μια «εξωτερική», υπερβατική θεώρηση είτε αυτή είναι συμπεριφορικής 

είτε σολιψιστικής υφής. Και οι δύο(ο σολιψιστής και ο συμπεριφοριστής), άλλωστε, 

συναποδέχονται την θέση ότι η συμπεριφορά μπορεί να είναι μόνο αιτιακής υφής και η 

σύνδεση της με περιεχόμενα του νου είναι εξωτερική και όχι ήδη έμφορτη νοήματος. Αυτό 

που συνέχει, λοιπόν, την υιοθέτηση από τον McDowell βασικών συνιστωσών της σκέψης του 

Wittgenstein αναφορικά με τους κανόνες και το νόημα και το οποίο επίσης προσφέρει τη 

δυνατότητα ένταξης του δεύτερου σε ένα πλαίσιο γόνιμου διαλόγου με τον γερμανικό 

ιδεαλισμό είναι η έμφαση του στην υιοθέτηση μιας εμμενούς φιλοσοφικής προοπτικής, η οποία 

να τονίζει την αδυναμία υιοθέτησης μιας φιλοσοφικής στάσης, «εξωτερικής» του υπό εξέταση 

πεδίου. Με άλλα λόγια, ο McDowell αρνείται κάθε μορφή φιλοσοφικής ανάλυσης, η οποία 

συνίσταται σε μια αναγωγή ενός συνόλου εννοιών σε ένα άλλο λιγότερο προβληματικό 

φιλοσοφικό ιδίωμα. Η διμέτωπη πάλη του McDowell απέναντι στην ωμή φυσιοκρατία και τον 
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δυισμό, η οποία επιχειρεί να διασώσει το κανονιστικό από την αφομοίωση του από μη 

εννοιακούς όρους συμπίπτει με την υιοθέτηση ενός βιτγκενσταινικής έμπνευσης 

νατουραλισμού53, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί με μη προβληματικό τρόπο την ένταξη του 

ανθρώπου στη φύση και αποτελεί το όριο της φιλοσοφικής ανάλυσης όσον αφορά τη 

δυνατότητα μας για δικαιολόγησης. Αποτελεί, με άλλα λόγια, η υιοθέτηση ενός 

«ανθρωπολογικού νατουραλισμού» έκφραση της ησυχαστικής στάσης ως προς την φύση της 

φιλοσοφίας.            

  

Ο «εγκλωβισμός» του Συνεκτικισμού 

Επιστρέφοντας λοιπόν στο ΝΚ, τα πράγματα φαίνονται πιο περίπλοκα με το δεύτερο σκέλος 

του επιστημολογικού διλήμματος. Είδαμε παραπάνω πώς τέθηκαν οι προϋποθέσεις από τον 

Neurath για την απενοχοποιημένη αξιοποίηση συνεκτικιστικών προσεγγίσεων όσον αφορά τη 

γνώση και την αλήθεια. Η αποφασιστική ώθηση σε αυτή την κατεύθυνση δόθηκε εντούτοις 

από τον Quine με την κριτική των δύο δογμάτων του εμπειρισμού και τον D. Davidson,54 ο 

οποίος ανέδειξε και αποδόμησε ένα τρίτο (και τελευταίο για τον ίδιο) Δόγμα του εμπειρισμού, 

τον δυισμό εννοιολογικού σχήματος και περιεχομένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσέγγιση 

του McDowell αφορμάται από αυτό το τελευταίο δόγμα και αναλαμβάνει να αντλήσει τις 

συνέπειες από την «διάλυση» του. Επομένως, δεν είναι τυχαίο που ο Davidson αντιμετωπίζεται 

ως άξιος συνομιλητής και βασικός εκπρόσωπος του συνεκτικισμού. 

Ο συνεκτικισμός παρουσιάζεται από τον McDowell ως η αντίρροπη απάντηση στη 

θεμελιοκρατία, μια απάντηση που, λόγω και της δικής της αποτυχίας να δείξει πώς οι πράξεις 

ενάσκησης της αυτενέργειάς μας μπορούν να άπτονται μιας εξωτερικής πραγματικότητας, μας 

ωθεί να αναζητήσουμε καταφύγιο ξανά στην αποποίηση ευθύνης που μας παρέχει το 

Δεδομένο. «Οι θεωρίες αυτού του είδους εκφράζουν ακριβώς την τρομακτική ιδέα πως η 

αυτενέργεια που εκδηλώνουμε στο πλαίσιο του εννοιακού σκέπτεσθαι δεν υπόκειται σε 

κανέναν έξωθεν έλλογο περιορισμό. Η ρητορική του συνεκτικισμού υποβάλλει την εικόνα 

ενός εγκλωβισμού μέσα στη σφαίρα της σκέψης, κατ’ αντιδιαστολή προς την εικόνα του να 

βρίσκεσαι σε επαφή με κάτι έξω από αυτή τη σφαίρα». Ο «εγκλωβισμός» για τον οποίο κάνει 

λόγο ο McDowell αναφέρεται στον Τρόπο της Κυκλικότητας στο αρχαίο Τρίλημμα του 

                                                           
53 Ενός ανθρωπολογικού νατουραλισμού με άλλα λόγια. Βλ. Γλώσσα και Κριτική(2013), σελ. 307 
54 Donald Davidson, A Coherence Theory of Truth and Knowledge»,στο Truth and Interpretations: Perspectives 

on the philosophy of Donald Davidson, (επιμ.) Ernest LePore, Basil Blackwell, Oxford 1986 
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Αγρίππα, κυκλικότητα55 που με τη σειρά της είναι ανίκανη να εγγυηθεί την αξιοπιστία με την 

οποία ο επιστημικός μηχανισμός μας εξασφαλίζει το αντικειμενικό περιεχόμενο των εννοιών 

μας. Ο κύκλος άλλωστε είναι η μεταφορική εικόνα που χρησιμοποιεί ο Quine για να 

αναπαραστήσει την κατάρρευση του δεύτερου δόγματος του εμπειρισμού, δηλαδή του 

ριζοσπαστικού αναγωγισμού και να αναδείξει τον ολισμό των προτάσεων ως τον τρόπο με τον 

οποίο η επιστήμη αντιμετωπίζει το «δικαστήριο της φύσης» συνολικά. Οι πεποιθήσεις μας 

σχηματίζουν ένα συνεχές όλον, το οποίο δεν επιτρέπει την αντιστοίχιση προτάσεων-εμπειρίας, 

γλώσσας και κόσμου σε επίπεδο ατομικών προτάσεων που θα υπόκεινται αυτόνομα σε 

εμπειρική επαλήθευση (αρχή της επαληθευσιμότητας). Ο Quine συνδυάζει την θεώρηση αυτή 

και με την κατάρρευση του πρώτου δόγματος: τον δυισμό αναλυτικών και συνθετικών 

προτάσεων. Αυτός ο δυισμός καθίσταται ασαφής, καθώς αναγνωρίζεται η δυνατότητα 

αναθεώρησης όλων των προτάσεων είτε των μαθηματικών (οιονεί λογικών) είτε εκείνων που 

βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα αισθητηριακά δεδομένα. Η διαφορά τους δεν είναι πλέον 

ποιοτική, αλλά ποσοτική και κρίνεται με βάση τη δυσκολία αναθεώρησης τους.  

Ο Quine από την παραπάνω κριτική οδηγείται στο να αντιμετωπίσει την εμπειρία 

περιορισμένα ως την αιτιώδη οδό με την οποία ο κόσμος ερεθίζει τα αισθητηριακά μας όργανα. 

Η γνώση σε αυτή την εικόνα είναι ριζικά υποκαθορισμένη από την εμπειρία. Επιστέγασμα 

αυτού του αναθεωρημένου εμπειρισμού του Quine, αποτελεί, όπως είναι γνωστό, ο 

νατουραλισμός του, η άρνηση να αναγνωρίσουμε αυτόνομο ρόλο στη φιλοσοφία, που θα 

λειτουργεί ως prima philosophia που θα παρέχει στην επιστήμη έξωθεν νομιμοποίηση. Ο 

νατουραλισμός του Quine επιβάλλει τη θεώρηση του εμπειρισμού μπηχεβιοριστικά ως 

«γέφυρα» που θα ενώνει τους αισθητηριακούς ερεθισμούς με τη φυσική θεωρία, και ομιλεί 

μονάχα με όρους «πενιχρών εισροών» και «χειμαρρώδους εκροής». Η ύστερη αυτή θεώρησή 

του αναπτύχθηκε παράλληλα με την κριτική του Davidson στο τρίτο δόγμα του δυισμού 

σχήματος-περιεχομένου. Ο Quine δέχεται τώρα ότι ο εμπειρισμός δεν μπορεί να αποτελεί μια 

θεωρία της αλήθειας, αλλά μόνο της μαρτυρίας και η εμπειρία πρέπει να λειτουργεί ως βάση 

για την εγγυημένη πεποίθηση. Ο εμπειρισμός του, κατά τον Davidson, παραμένει έτσι 

θεμελιοκρατικός. Ο τελευταίος, όπως  μας λέει και ο McDowell, «αναγνωρίζει τον αιτιακό 

ρόλο των αισθητηριακών ερεθισμάτων στη διαμόρφωση του ιστού των πεποιθήσεων του 

υποκειμένου, αλλά αντίθετα με τον Quine, δεν θεωρεί ότι αυτοί θεμελιώνουν τις αντιληπτικές 

                                                           
55 Ακολουθώντας τον Χ. Χρόνη (2015) θα υποστηρίξουμε ότι τόσο η φιλοσοφική παρέμβαση του Μακντάουελ 

όσο και του Χέγκελ έχει, βέβαια, ως βασική προϋπόθεση την απενοχοποίηση της ορθά νοούμενης κυκλικότητας 

του φιλοσοφικού λόγου και την υποστήριξη μιας θέσης εμμένειας (immanence) που αποφεύγει το σκόπελο του 

να ανάγει την πραγματικότητα σε μια «εξωτερίκευση της σκέψης»(Friedman)    
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πεποιθήσεις του»56. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Davidson στο παρακάτω απόσπασμα 

από το Coherence Theory:   

Η σχέση ανάμεσα σε μια αίσθηση και σε μια πεποίθηση δεν μπορεί να είναι λογική, 

εφόσον οι αισθήσεις δεν είναι πεποιθήσεις ή άλλες προτασιακές στάσεις. Ποια είναι 

τότε η σχέση μεταξύ τους? Η απάντηση νομίζω είναι προφανής: η σχέση είναι αιτιακή. 

Οι αισθήσεις προκαλούν μερικές από τις πεποιθήσεις και με αυτή την έννοια είναι η 

βάση ή το θεμέλιο τους. Αλλά μια αιτιακή εξήγηση μιας πεποίθησης δε δείχνει πώς ή 

και γιατί η πεποίθηση είναι αιτιολογημένη. (Davidson, Coherence Theory, 311) 

Ο McDowell μεταγράφοντας το παραπάνω στη δική του «διάλεκτο» γράφει: 

«Ο Davidson θεωρεί πως η εμπειρία δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά μια 

εξωεννοιακή πρόσκρουση πάνω στην αισθητικότητα. Έτσι, συμπεραίνει ότι η εμπειρία 

πρέπει να βρίσκεται έξω από τον χώρο των λόγων. Ναι μεν σχετίζεται αιτιωδώς με τις 

πεποιθήσεις και τις κρίσεις ενός υποκειμένου, δεν επηρεάζει όμως κατά κανένα τρόπο 

το αν αυτές θα λογιστούν ως δικαιολογημένες […]η εμπειρία δεν μπορεί να μετρήσει 

σαν λόγος για την υιοθέτηση μιας πεποίθησης». 

Ξαναγυρνώντας στη εικόνα του «εγκλωβισμού», ο  Davidson αιτιολογεί την ισχύ της με την 

έννοια ότι «δεν μπορούμε να βγούμε από το πετσί μας για να ανακαλύψουμε τι προκαλεί τα 

εσωτερικά συμβάντα των οποίων έχουμε επίγνωση». Όπως υποστηρίζει ο McDowell, αυτή η 

θέση θα κατέληγε σε «αφασία», αν δεν αναπληρωνόταν με την υπερβατολογικά επιβεβλημένη 

αρχή της χάριτος. Ο Davidson στο Coherence Theory πράγματι υπερασπίζεται μια έννοια 

δικαιολόγησης περισσότερο ρυθμιστικού παρά επιστημικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι 

κάθε πεποίθηση είναι εξ’ ορισμού δικαιολογημένη για κάποιον που κατανοεί στοιχειωδώς  το 

τι σημαίνει να έχει αυτός μια πεποίθηση. Η θεώρηση αυτή συνδυάζεται με την ερμηνευτική 

θεωρία του νοήματος που αξιοποιεί τη θεωρία αλήθειας του Tarski για να διασώσει τη 

δυνατότητα του εμπειρικού περιεχομένου. Δε θα ασχοληθούμε εδώ με τις λεπτομέρειες της 

πρότασης του Davidson, πράγμα που αποφεύγει να κάνει και ο McDowell, καθώς το 

επιχείρημα του Davidson κατά τον McDowell ξεκινά από ένα σημείο από το οποίο είναι πολύ 

αργά για να ξεφύγουμε από την αμφιταλάντευση ανάμεσα στις δύο προοπτικές. Αρκεί εν-

τούτοις να πούμε ότι το εμπειρικό περιεχόμενο σε αυτή τη θεώρηση έγκειται στις 

κανονικότητες της ερμηνευτικής διαδικασίας ανάμεσα σε ερμηνευτή, ερμηνευόμενο και στον 

                                                           
56 Γιώργος Ρουσόπουλος, Σύγχρονος Εμπειρισμός. Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 2008 
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κόσμο. Ο τριγωνικός πραγματολογικός χαρακτήρας της κατανόησης, της γλωσσικής 

επικοινωνίας και της γνώσης αποτελεί για τον Davidson υπέρβαση της καρτεσιανής σύλληψης 

του υποκειμένου (δυισμός υποκειμένου-κόσμου) και υποτίθεται πως εγγυάται την αλήθεια των 

πεποιθήσεων, αν και όχι τη δικαιολόγηση με την έννοια της δυνατότητας απεύθυνσης του 

υποκειμένου σε αισθητηριακά εννοιακά αρθρωμένα επεισόδια. 

 Η δικαιολόγηση στο πλαίσιο του συνεκτικισμού χάνει, λοιπόν, την τριβή της με τον κόσμο 

και γίνεται μια «εσωτερική» υπόθεση που δε μπορεί να ικανοποιηθεί με βάση κάποιο κριτήριο. 

Παρόλο που ο Davidson ξεκινά από την προσπάθεια να αποσυνδέσει την έννοια της 

δικαιολόγησης από επιστημικά ενδιάμεσα57 καταλήγει να αποσυνδέει το εμπειρικό 

περιεχόμενο ως την αιτιώδη επίδραση του κόσμου από την εμπειρία. «Εντός του πεδίου του 

Λόγου», γράφει ο McDowell, στο Knowledge and the Internal58, «όλα σκοτεινιάζουν», 

απηχώντας, παράλληλα, κατά παράδοξο τρόπο την κριτική του Hegel στον Schelling59. 

 

Επιστροφή στον Kant 

Ο σύγχρονος εμπειρισμός από τις προτάσεις πρωτοκόλλου του Carnap και του Neurath, τις 

διαπιστώσεις του Schlick μέχρι τις παρατηρησιακές προτάσεις του Quine και την προσέγγιση 

του Davidson, θα πρόσθετε ο McDowell του ΝΚ, διαθέτει μια ασαφή έννοια εμπειρίας που 

αδυνατεί εν τέλει να εξηγήσει τη δεδομενικότητα με την οποία ο κόσμος προσβάλει τα 

αισθητήρια όργανα του υποκειμένου και παράλληλα τον έλλογο χαρακτήρα της. Μια θεώρηση 

εμπειρίας ορθά κατανοημένη θα όφειλε να καθιστά ικανό το υποκείμενο να επικαλεστεί την 

εμπειρία του ως λόγο προς υποστήριξη των εμπειρικών ισχυρισμών του.  Ήδη ο Descartes 

διαμόρφωσε τη μοντέρνα θεώρηση της εμπειρίας ως διαμεσολάβηση του αντικειμενικού 

κόσμου από το υποκείμενο της γνώσης.60 Από τη στιγμή, όμως, που τα γεγονότα του κόσμου 

(matters of fact) θεματοποιήθηκαν ως ένα αδιαμεσολάβητο επέκεινα, κατέστη δύσκολο να 

εξηγηθεί η εμπειρική οικειοποίηση τους, τη στιγμή που αυτά δε έπαυαν να εφοδιάζουν το 

υποκείμενο με περιεχόμενα. Η έως τώρα παρουσίαση προδιαθέτει για την επιλογή διαφυγής 

από την αμφιταλάντευση την οποία θα επιλέξει ο McDowell. Αυτή η επιλογή διαφυγής έχει 

                                                           
57 Ο.π Χρόνης(2015), σελ.162 
58  John McDowell, «Knowledge and the Internal», στο Philosophy and Phenomenological Research, 55 (1995), 

877-893 
59 Markus Gabriel, Transcedental Ontology, Essays in German Idealism, Continuum, 2011 
60 «Η εμπειρία μας συνίσταται σε ό,τι συλλαμβάνουμε με την αίσθηση, σε ό,τι ακούμε από τους άλλους και, 

γενικά, σ’ ό,τι φτάνει στη νόηση μας είτε από έξω είτε από τη θεώρηση εκείνη κατά την οποία ο νους στρέφεται 

στον εαυτό του». (Ρενέ Ντεκάρτ, Κανόνες, σ.99) 
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να κάνει με την αμφισβήτηση της θέσης που συναποδέχονται οι δύο πόλοι του 

επιστημολογικού διλήμματος: ότι δηλαδή μια αισθητική παρουσία του κόσμου στο υποκείμενο 

συνιστά ένα επεισόδιο που στερείται κατηγοριακής εννοιακής άρθρωσης. 

«Η πρωταρχική σκέψη του Kant ήταν πως η εμπειρική γνώση αποτελεί το προϊόν μιας 

σύμπραξης ανάμεσα στη δεκτικότητα και στην αυτενέργεια […] Αυτό που ο Kant ονομάζει 

εποπτεία -εμπειρική πρόσληψη- πρέπει να το κατανοήσουμε όχι σαν μια γυμνή παραλαβή ενός 

εξω-εννοιακού Δεδομένου, αλλά σαν ένα είδος κατάστασης  ή συμβάντος που διαθέτει ήδη 

εννοιακό περιεχόμενο. Στην εμπειρία κάποιος προσλαμβάνει, ότι τα πράγματα έχουν έτσι61». 

Αυτή η εμπλουτισμένη, «ιδεαλιστική» θα λέγανε πολλοί, κατανόηση της εμπειρίας ως 

θεωρητικά εμποτισμένης62 συνυπάρχει με αυτό που ο McDowell αποκαλεί «ρεαλισμό του 

κοινού νου», αντιλήψεις που μπορεί να ανιχνευθούν και στο έργο του Wittgenstein63. Η 

«σύμπτωση» (coincidence) αυτών των φαινομενικά αντιφατικών προοπτικών σε συνδυασμό 

με τη αντίληψη του McDowell για το υποκείμενο ως πεπερασμένο (finite) και ενσώματο 

(embodied) δημιουργεί προβλήματα, τα οποία θα συζητήσουμε στην συνέχεια. Ο ρεαλισμός 

του όσον αφορά την αντίληψη64 αρνείται κάθε είδους επιστημικά ενδιαμέσα που μπορούν να 

μεσολαβούν μεταξύ κόσμου και υποκειμένου και να καθιστούν την πρόσβαση στον κόσμο 

διαμεσολαβημένη από αισθητηριακά φαινόμενα. Για να παραφράσουμε τον David Hume: 

τίποτα δεν είναι άμεσα παρόν στο νου που αντιλαμβάνεται εκτός από αντιληπτικά φαινόμενα 

(Αρχή της Διαμεσολάβησης/Εμμεσότητας). Η αναγνώριση της ύπαρξης επιστημικών 

ενδιαμέσων έχει ως συνέπεια αυτό που έχει γίνει γνωστό ως το σκεπτικιστικό πρόβλημα για 

τον εξωτερικό κόσμο, το οποίο αμφισβητεί ότι η εμπειρία (ή η αντίληψη) μπορεί να μας δώσει 

γνώση ή δικαιολογημένη πίστη για τα πράγματα έξω από εμάς. Η θεώρηση του McDowell εν-

τούτοις, όπως έχουμε δει, θέλει να καταστήσει τους γνωσιολογικούς προβληματισμούς 

εξαρτώμενους από μια σημασιολογική θεώρηση του πώς οι σκέψεις άπτονται του κόσμου, γι’ 

αυτό και αξιοποιώντας την καντιανή θεώρηση για τις εμπειρίες ως ενεργοποιημένη 

δεκτικότητα αρνείται ευθέως την παραπάνω μεταφυσική αρχή. 

                                                           
61 Ο Νους και ο Κόσμος(2013), σελ. 89-90 
62 Robert Hanson, Patterns of Discovery, Cambridge University Press, 1979 
63 Bernard Williams, Wittgenstein and Idealism, στο Understanding Wittgenstein, Royal Institute of Philosophy 

Lectures, vol.7, 1972-3, σ.77 
64 Η θεώρηση του Μακντάουελ για την αντίληψη είναι μια παραλλαγή της προσέγγισης του άμεσου ρεαλισμού 

direct realism) γνωστή ως «διαζευκτισμός»(disjunctivism). Η τελευταία ως θεωρία της οπτικής αντίληψης ορίζει 

τα νοητικά περιεχόμενα σε μια αποφαντική αντιληπτική εμπειρία και σε μια εμπειρία ψευδαισθήσεων διαφέρουν. 

Όσοι ασπάζονται μια τέτοια θεώρηση συνήθως θεωρούνται αφελείς ρεαλιστές (naïve realists), καθώς 

ισχυρίζονται ότι όταν κάποιος αντιλαμβάνεται τον κόσμο, τα ανεξάρτητα από τον νου αντικείμενα, είναι 

συγκροτητικά της εμπειρίας του να έχει αντίληψη. Δε θα αναφερθούμε περαιτέρω στην υποστήριξη της θεωρίας 

αυτής στη συνέχεια του κειμένου.  
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Η σύλληψη του McDowell αναφορικά με την εμπειρία αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας 

ανάγνωσης του Kant εμπνευσμένης από τον Strawson. Ο ίδιος ο McDowell άλλωστε, 

παραδέχεται στον Πρόλογο του ΝΚ ότι ακολουθεί άμεσα τον Strawson στο πώς πρέπει να 

νοηθεί η εμπειρία. Η προσέγγιση του τελευταίου έχει χαρακτηριστεί «αναλυτική» όσον αφορά 

τη στρατηγική που ακολουθεί ο Kant στην Κριτική του Καθαρού Λόγου. Η στρατηγική αυτή 

υπονοεί ότι οφείλουμε να αντλήσουμε από τον Kant το υλικό εκείνο που θα μας επιτρέψει να 

ανασυνθέσουμε κάποιου τύπου «υπερβατολογικά επιχειρήματα» με σκοπό να παρέχουμε 

δικαιολόγηση στις γνωστικές μας αξιώσεις και να αναιρέσουμε κάθε σκεπτικιστική 

στρατηγική. Ο Strawson, που κατά γενική ομολογία θεωρείται ως ένας (μαζί με τον Sellars) 

από εκείνους που επανεισήγαγαν τον Kant στην αναλυτική παράδοση υπό το φως της κρίσης 

του λογικού θετικισμού, επιχειρεί να αποδείξει ότι η εμπειρία έχει αναγκαία κάποια 

χαρακτηριστικά, που συμφωνούν με τον άμεσο ρεαλισμό. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα 

μπορούσαμε να συλλάβουμε τον εαυτό μας ως υποκείμενο εμπειρίας αν, δηλαδή, δεν είχαμε 

εμπειρία πραγμάτων στο χώρο και το χρόνο ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη εμπειρία μας. 

Η ανάλυση των εννοιολογικών προϋποθέσεων για την εμπειρία είναι για τον πρώιμο Strawson 

επαρκής και αποτελεί τον πυρήνα της Καντιανής θέσης, την οποία πρέπει να συλλάβουμε 

χωρίς να αναφερθούμε «στα δόγματα της υπερβατολογικής ψυχολογίας» (Strawson 

1966:97)65. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναλύσουμε περαιτέρω τη δομή της εμπειρίας, 

η οποία σε τελική ανάλυση ανάγεται στη δομή αυτού που γίνεται αντικείμενο εμπειρίας (what 

is experienced). Η εμπειρία που έχουμε του κόσμου είναι αναγκαστικά τέτοια ώστε να 

λειτουργεί ως παράθυρο στον κόσμο και, στη βάση των εννοιών που διαθέτουμε, δε θα 

μπορούσε να είναι διαφορετική. Κάθε προσπάθεια να αποδώσουμε στις τελευταίες κάποια 

«μεταφυσική» αξία, τέτοια που να μας επιτρέπει να ερευνήσουμε την εμπειρία καθ’ αυτή και 

να ισχυριστούμε ότι το υποκείμενο είναι αυτό που θέτει τον κόσμο ως αντικείμενο, είναι 

«ιδεαλιστική». Κατά τον Strawson, η βασικότερη συμβολή του Kant έγκειτο στο γεγονός ότι 

ανέδειξε την ριζική αποτυχία κάθε γνωσιολογικής προσπάθειας που θα ξεκινούσε από μια 

θέση εσωτερικής βεβαιότητας (self certainty), κατά την οποία κατέχουμε αδιαμφισβήτητη, 

άμεση, μη συναγωγική γνώση των εσωτερικών περιεχομένων μας, με σκοπό να εγκαθιδρύσει 

την αντικειμενικότητα της γνώσης. Προφανώς ο Strawson αντιπαραθέτει αυτό που θεωρεί 

γόνιμο στο καντιιανό έργο με τον πάντα υπάρχοντα κίνδυνο μιας θεμελιοκρατικής 

καρτεσιανής γνωσιολογίας, ανάγνωση που είναι εύκολα συμβιβάσιμη με την παρουσίαση του 

                                                           
65 Henry Allison, On Naturalizing Kant’s Transcendental Psychology, Dialectica, 49,2-5, 1995 και Patricia 

Kitcher, Kant’s Transcendental Psychology, New York, Oxford, 1990 
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Kant από τον Sellars ως τον πρώτο που επιχείρησε την κριτική στον Μύθο του Δεδομένου. Η 

«ιδεαλιστική» εν-τούτοις ανάγνωση του Kant ισχυριζόμαστε ότι είναι κειμενικά πιο πιστή στο 

πνεύμα του καντιανού έργου και συνάδει και με την προσπάθεια του McDowell66 να δείξει 

προς μια εγελιανή αναίρεση του Kant. Για την ιδεαλιστική ερμηνεία, η αναλυτική προσέγγιση 

αδυνατεί να παρέχει λόγους για το πώς η δομή της εμπειρίας σχετίζεται με την 

πραγματικότητα. Η τελευταία οφείλει κατά κάποιο τρόπο να είναι ομόλογη της εμπειρίας στην 

περίπτωση εκείνη που θέλουμε η εμπειρία μας να έχει αντικειμενικό φορτίο. Η απάντηση του 

Kant όπως είναι γνωστό, στην προσπάθεια να εξηγήσει πώς μπορούμε να έχουμε αντικειμενική 

γνώση, ή, με καντιανούς όρους, συνθετική a priori γνώση, έγκειται στην κοπερνίκεια αντίληψη 

του υποκειμένου ως αρχής συγκρότησης του κόσμου (της δυνατής εμπειρίας). 

Σε αυτό το σημείο είναι κατάλληλη στιγμή να παραθέσουμε ολοκληρωμένα το 

απόσπασμα με το οποίο ξεκινήσαμε το παρόν κεφάλαιο και το οποίο αποτελεί εφαλτήριο της 

μακνταουελιανής ανάγνωσης του Kant: 

«Δίχως την αισθητικότητα κανένα αντικείμενο δε θα μπορούσε να μας δοθεί, δίχως τη 

διάνοια κανένα αντικείμενο δε θα μπορούσε να γίνει νοητό. Σκέψεις χωρίς περιεχόμενο είναι 

κενές, εποπτείες χωρίς έννοιες είναι τυφλές. Επομένως, είναι εξίσου απαραίτητο να 

καταστήσουμε τις έννοιες αισθητές, δηλαδή να τους προσθέσουμε το αντικείμενο στην 

εποπτεία, όσο να κάνουμε τις εποπτείες νοητές, δηλαδή να τις φέρουμε κάτω από κατηγορίες. 

Αυτές οι δύο δυνάμεις ή ικανότητες δεν μπορούν να ανταλλάξουν τις λειτουργίες τους. Η 

διάνοια δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα, οι αισθήσεις δεν μπορούν να σκεφτούν τίποτα. Μόνο 

μέσα από την ένωση τους μπορεί να προκύψει γνώση. Αλλά σε αυτή την ένωση δεν πρέπει 

κανείς να αναμειγνύει τους ρόλους τους, αλλά κανείς οφείλει να προσέχει να τους ξεχωρίζει 

προσεκτικά τον ένα από τον άλλο και να τους διακρίνει» (CPR Α51/Β75-76)»67(οι εμφάσεις 

δικές μου) 

                                                           
66 Στον Πρόλογο στην Ελληνική Έκδοση του ΝΚ όσο και σε μεταγενέστερα κείμενα ο McDowell, κάτω και από 

την επιρροή του H. Allison, απομακρύνεται από την αρνητική χροιά την οποία αποδίδει στην «υπερβατολογική 

αφήγηση» του Kant και την θεωρία των «δύο κόσμων» που συνεπάγεται αυτή και τάσσεται υπέρ της «ασθενούς» 

ερμηνείας των πραγμάτων καθαυτά. Αυτό εντούτοις δεν επηρεάζει την επανοικείωση του Hegel που ακριβώς έχει 

να κάνει με μια άρνηση της αναγκαιότητας της υπερβατολογικής διάκρισης. 
67 Kant, I., 1781/1787. Critique of pure reason, P. Guyer and A. Wood (eds. and trans.), Cambridge and New 

York: Cambridge University Press, 1997. [References are in the standard pagination of the 1st (A) and 2nd (B) 

editions. A reference to only one edition means that the passage appeared only in that edition.]. Στην μετάφραση 

του παραπάνω αποσπάσματος και σε όσα ακολουθήσουν(εκτός από εκείνα που δηλώνεται σαφώς) 

συμβουλευτήκαμε, αλλά δεν προτιμήσαμε η ελληνική εκδοχή της Κριτικής σε μετάφραση του Α. Γιανναρά, αλλά 

προτιμήσαμε να μεταφράσουμε οι ίδιοι το κείμενο βασισμένη σε αγγλική μετάφραση. Ο βασικός λόγος για αυτή 

την επιλογή έχει να κάνει με την προσπάθεια να φανούν οι συσχετίσεις του καντιανού κειμένου με τα ζητήματα 

που μας αφορούν εδώ. Η ευθύνη για την νομιμότητα και το δόκιμο αυτής επιλογής βαραίνει αποκλειστικά τον 

γράφοντα. 
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Σε αυτό το περίφημο απόσπασμα από την αρχή της Υπερβατολογικής Λογικής 

εκτίθενται τα βασικά γνωρίσματα της Καντιανής γνωσιοθεωρίας. Θα επιμείνουμε στο ότι οι 

διαφορετικές αναγνώσεις της «ένωσης» των εννοιών και των εποπτειών, της συνεργασίας 

δηλαδή αυτενέργειας και αισθητικότητας, όπως γράφει ο McDowell, συγκροτούν το υπόβαθρο 

με βάση το οποίο διαφοροποιούνται σε γενικές γραμμές εκείνοι που υπερασπίζονται έναν Kant 

του οποίου βασικό μέλημα είναι η επίλυση του προβλήματος του «πώς είναι δυνατές οι a priori 

συνθετικές κρίσεις», δηλαδή η μεταφυσική, από εκείνους που αναγνωρίζουν την ανάγκη της 

«διαλεκτικής υπέρβασης» του Kant στο φόντο του γερμανικού μετακαντιανού ιδεαλισμού.  

Όπως φαίνεται από το παραπάνω παράθεμα, ο Kant διακρίνει θεμελιωδώς μεταξύ δύο 

ετερόκλητων (αν και ίσως ετερογενών) παραγόντων στην ανθρώπινη γνώση: τις έννοιες και 

τις εποπτείες. Αυτοί οι παράγοντες αντιστοιχούν σε δύο διακριτές ικανότητες του νου, τη 

διάνοια (Verstand) και την αισθητικότητα (Sinnlichkeit). Αυτή η διάκριση εκφράζει το γεγονός 

ότι ως ανθρώπινα όντα είμαστε συγχρόνως ενεργοί και παθητικοί στη διαδικασία της γνώσης: 

ενεργοί στο βαθμό που σκεφτόμαστε τα αντικείμενα και παθητικοί όταν ο κόσμος αφήνει το 

αποτύπωμα του στην αισθητικότητα μας. Η διάνοια, η οποία χειρίζεται τις έννοιες, είναι 

αυτενεργός (Spontaneitat) δύναμη με την έννοια ότι είναι η ικανότητα εκείνη που ευθύνεται 

για τη σύνθεση των αναπαραστάσεων σε υψηλότερες και γενικότερες. Είναι φανερό από μια 

πρώτη ανάγνωση της Υπερβατολογικής Αισθητικής ότι οι εποπτείες είναι όχι μόνο διαφορετικές 

(separate), αλλά και διαχωρίσιμες (separable) αναπαραστάσεις από τις έννοιες. Οι πρώτες είναι 

ενικές (singular) αντικειμενικές αναπαραστάσεις που σχετίζονται άμεσα με τα αντικείμενα. Οι 

δεύτερες, από την άλλη, διακρίνονται με βάση τη γενικότητα τους και από το γεγονός ότι 

άπτονται των αντικειμένων διαμεσολαβημένα μέσω άλλων αναπαραστάσεων. Οι έννοιες, 

εννοημένες ως λειτουργίες (functions) που προσδίδουν ενότητα στις αναπαραστάσεις, 

ανεξάρτητα από την εποπτεία, είναι, κατά τον Kant, κενές68. Αποτελεί μια επιπλέον θέση της 

Καντιανής επιστημολογίας ότι καμία από τις δύο ικανότητες του πνεύματος δεν αρκεί από 

μόνη της για να μας παρέχει γνώση και ότι μόνο μέσα από τη συνέργεια τους είναι δυνατή 

αυτή η τελευταία. 

Το κρίσιμο, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι η διακρίβωση της φύσης αυτής της 

συνένωσης. Σε ένα πρώτο επίπεδο θα έλεγε κανείς ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γράμμα της 

Υπερβατολογικής Αισθητικής, έχουμε να κάνουμε με μια επιστημολογική εικόνα 

                                                           
68 Η θέση για την παράσταση της διάνοιας ως κενής περιεχομένου είναι μια θέση που αρνείται τόσο ο McDowell 

όσο και ο Ηegel, συνδέεται επιπρόσθετα και με την αμφισβήτηση της φορμαλιστικής σύλληψης του καντιανού 

υποκειμένου. 
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διαφορετικών επιπέδων οργάνωσης της εμπειρίας μας (ένα αισθητηριακό και ένα 

κατηγοριακό). Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με έναν δυισμό συνθηκών οργάνωσης της 

εμπειρίας, οι οποίες είναι πρωταρχικά ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η κατηγοριακή μορφοποίηση 

φαντάζει σαν να υπερτίθεται ενός «εποπτειακού υλικού» που έχει αντληθεί από το ανεξάρτητο 

πεδίο της αισθητικότητας. Ο McDowell, εν-τούτοις, ήδη στο ΝΚ και πολύ σαφέστερα σε 

μεταγενέστερα κείμενά του, επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι «σε τούτη τη σύμπραξη 

(αισθητικότητας και αυτενέργειας) η συμβολή της δεκτικότητας δεν μπορεί να διαχωριστεί 

ούτε κατ’ επίνοιαν. Οι εννοιακές ικανότητες επιστρατεύονται εντός της δεκτικότητας […]. Δεν 

ασκούνται πάνω σε κάποια εξωεννοιακή κατάθεση της δεκτικότητας69». Τα παραπάνω είναι 

βεβαίως σε συμφωνία με την κριτική του McDowell στο Μύθο του Δεδομένου κατά Sellars. 

Οι εμπειρίες είναι ήδη εξοπλισμένες με εννοιακό περιεχόμενο και αυτό, όπως έχουμε δει, είναι 

απαραίτητη συνθήκη για να συνιστούν αυτές εν γένει εμπειρίες ενός κόσμου και να μπορούν 

να μας παρέχουν γνώση γι’ αυτόν. Η εμπλοκή των νοητικών δομών στη δεκτικότητα 

καθίσταται όρος δυνατότητας της άμεσης παρουσίας του κόσμου. Η δεδομενικότητα δεν 

πρέπει,  λοιπόν, να κατανοηθεί ως απουσία εννοιακής διαμεσολάβησης και αυτή ακριβώς είναι 

η κίνηση που επιχειρεί να εξουδετερώσει ο McDowell. Οι  εμπειρικές έννοιες έχουν τον 

χαρακτήρα της παθητικής ενεργοποίησης της δεκτικότητας (όσο αντιφατικό και αν ακούγεται 

αυτό!) και όχι σκοπό την κατασκευή αποβλεπτικών αντικειμένων στη βάση εποπτειών. Σε 

αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να δεχτούμε ότι το αντικειμενικό περιεχόμενο της αντίληψης 

δεν είναι παρά μια επιστημική οντότητα διαφορετικού είδους από τις καταστάσεις πραγμάτων 

του κόσμου, όπως ουσιαστικά προτείνει ο Davidson, με αποτέλεσμα την επιστροφή σε μια 

θέση οντολογικού χάσματος νου-κόσμου. 

Το «εμπόδιο» της υπερβατικότητας: Φαινομεναλισμός  

Στο Ο Νους και ο Κόσμος στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η 

απεραντοσύνη του εννοιακού», ο McDowell ισχυρίζεται ότι ο Kant εντάσσει τη θεώρηση του 

για την εμπειρία στο πλαίσιο «μιας υπερβατολογικής αφήγησης», του «υπερβατολογικού 

ιδεαλισμού» του. Ερωτά ο McDowell με σαφήνεια: «Άραγε ο Kant αναγνωρίζει στη 

δεκτικότητα μια διακριτή συμβολή στη σύμπραξη της με την αυτενέργεια;». Η απάντηση που 

δίνει εδώ ο McDowell συνίσταται στη διάκριση δύο δυνατών αναγνώσεων του Kant, οι οποίες 

είναι εξίσου δόκιμες με αναφορά στο καντιανό έργο. Με βάση την πρώτη ανάγνωση, την οποία 

αναπτύξαμε έως αυτό το σημείο, δίνεται έμφαση στην υπερβατολογική διάσταση της εμπειρίας 

                                                           
69 Ο Νους και ο Κόσμος, σελ 89-90 
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και στο ότι προσλαμβάνουμε την πραγματικότητα δίχως να δεχόμαστε κάποιο Δεδομένο, ένα 

έσχατο εξω-εννοιακό θεμέλιο για τις εμπειρικές μας κρίσεις. Υπό ένα τέτοιο πρίσμα, δεν 

αναγνωρίζεται μια διακριτή συμβολή στη δεκτικότητα. Θα δούμε στη συνέχεια πώς 

αιτιολογείται αυτή η επιλογή από τον McDowell, ο οποίος παράλληλα δε θέλει να ακυρώσει 

τη δεδομενικότητα με την οποία ο κόσμος προσβάλλει τις αισθήσεις μας. 

Η δεύτερη ανάγνωση αναφορικά με τη σύμπραξη δεκτικότητας και αυτενέργειας 

αποδίδει στην δεκτικότητα αυτόνομο, μη αναγώγιμο στην αυτενέργεια ρόλο. Η δεκτικότητα 

σε αυτή την εκδοχή αποτελεί αντικείμενο αιτιακής επίδρασης από «μια υπεραισθητή 

πραγματικότητα που υποτίθεται πως είναι ανεξάρτητη από τη δική μας εννοιακή 

δραστηριότητα». Η «υπερβατολογική σκοπιά», όπως την ονομάζει ο McDowell, εισάγει ένα 

στοιχείο υπερβατικότητας («εκ των πλαγίων θέαση») που υπονομεύει την «απελευθερωτική» 

για την εμπειρία εικόνα, καθώς παρουσιάζει τον χώρο των εννοιών αποκομμένο από το 

Πραγματικό. Το τελευταίο διακρίνεται από κάποιου είδους θεμελιώδη μονοσήμαντη αιτιότητα 

προς τις αισθήσεις μας μέσω της οποίας και μόνο μπορεί να λάβει μορφή ο εμπειρικός κόσμος. 

Αυτός τώρα, «θεωρείται προϊόν της υποκειμενικότητας σε αλληλεπίδραση με την υπεραισθητή 

πραγματικότητα, η οποία παρουσιάζεται ως έδρα της αληθινής αντικειμενικότητας». Ο 

υπερβατολογικός ιδεαλισμός του Kant, λοιπόν, έχει ως «αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της 

ανεξαρτησίας της πραγματικότητας στην οποία μας δίνουν πρόσβαση οι αισθήσεις».  

Τα παραπάνω αποτελούν μια περιγραφή κατά τον McDowell της γνωστής Καντιανής 

διάκρισης ανάμεσα σε φαινόμενα και πράγματα καθ’ αυτά. Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα 

ακανθώδες ζήτημα αντιπαράθεσης μεταξύ των μελετητών του Kant και συναρθρώνεται με τη 

διάκριση μεταξύ των δύο αυτόνομων πηγών γνώσης,  την αυτενέργεια και  την αισθητικότητα, 

που συναντήσαμε στο απόσπασμα από την Υπερβατολογική Λογική. Στον Πρόλογο στην 

Ελληνική Έκδοση του ΝΚ και σε επανεκδόσεις του έργου ο McDowell παραδέχεται ότι οι 

παρατηρήσεις του για την «υπερβατολογική αφήγηση» του Kant ήταν άστοχες, καθώς 

πρόβαλαν μια «ισχυρή», κατά Allison, ερμηνεία των πραγμάτων αυτά καθ’ αυτά. Η ερμηνεία 

αυτή του Kant ήταν ακόμα επηρεασμένη από την «αναλυτική» προσέγγιση του Strawson που 

έβλεπε τον υπερβατολογικό  ιδεαλισμό του Kant «πιο κοντά σε αυτόν του Berkeley από όσο 

θα αναγνώριζε ο ίδιος ο Kant». Η στρωσωνιανή ανάγνωση του Kant, από τον οποία ήταν 

σαφώς επηρεασμένος αρχικά ο McDowell, σε συνάρτηση με την ισχυρή ερμηνεία των 

πραγμάτων καθ’ αυτά, έχει ένα υποκειμενικίστικο, ψυχολογίστικο και φαινομεναλιστικό 

πρόσημο. Ο αναμφίβολος «υποκειμενισμός» της Καντιανής κριτικής αντιφάσκει προς τις 

προθέσεις της υπερβατολογικής θεώρησης για αποκατάσταση της γνώση μας ως γνήσια 
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αντικειμενικής. Η φαινομεναλιστική προσέγγιση εστιάζει στην ερμηνεία του καντιανού 

ισχυρισμού ότι μπορούμε να γνωρίζουμε μόνο φαινόμενα (appearances), δηλαδή, κατά τους 

υπέρμαχους αυτής της προσέγγισης μόνο αναπαραστάσεις, οι οποίες δεν διαφέρουν ουσιωδώς 

από νοητικά αντικείμενα ή τις «ιδέες» του Berkeley. Αν, λοιπόν, ο Kant αποδέχεται ότι είμαστε 

ικανοί μόνο για γνώση των περιεχομένων του νου μας, δηλαδή για υποκειμενικά περιεχόμενα, 

αυτό μοιάζει να υπονομεύει την επιμονή του ότι η γνώση μας είναι γνώση αντικειμένων. Τα 

φαινόμενα αυτά συγκροτούνται από την επίδραση των επιστημικά ανεξάρτητων πραγμάτων 

καθ’ αυτά στην αισθητικότητα μας και τη συνακόλουθη σύνθεση του χωροχρονικού 

πολλαπλού από τις κατηγορίες. Προς επίρρωση των παραπάνω γίνεται επίκληση καντιανών 

αποσπασμάτων από την ΚΚΛ, όπως το ακόλουθο: «Γιατί εμείς, όπως ξέρουμε έχουμε να 

κάνουμε, μόνο με τις παραστάσεις μας. Το πώς μπορεί να είναι τα πράγματα καθ’ αυτά 

(ανεξάρτητα από τις παραστάσεις με τις οποίες επιδρούν πάνω μας) αυτό βρίσκεται ολότελα 

έξω από τη γνωστική μας σφαίρα». Τα πράγματα καθ’ αυτά, επομένως, χαρακτηρίζονται από 

το γεγονός ότι δεν υπάγονται σε εκείνες τις συνθήκες που διέπουν την επιστημική μας σχέση 

με τον κόσμο, τόσο αυτές που αφορούν τη χωροχρονική διάσταση της αισθητικότητας όσο και 

αυτές που αφορούν την κατηγοριακή διάσταση της διάνοια. Τα πράγματα καθ’ αυτά, λοιπόν, 

είναι θεμελιωδώς μη γνώρισιμα και καθιστούν τη δική μας «υποκειμενική» γνώση των 

φαινομένων ατελή. 

Προτού παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο McDowell διαβλέπει μια δυνατή 

μετάβαση από τον Kant στον εγελιανό στοχασμό, ως τη σκέψη εκείνη που «διορθώνει» τα 

καντιανά παραστρατήματα, θα αναφερθούμε στην κριτική που έχει ασκηθεί στο  McDowell 

από διαπρεπείς Καντιανούς μελετητές. Οι μελετητές αυτοί τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 

αναλάβει να υπερασπίσουν εκ νέου τον Καντιανό στοχασμό από την αφομοίωση του από τον 

υποκειμενισμό του φαινομεναλισμού και τη «φυσικοποίηση» του υπό το φως της 

νατουραλιστικής στροφής της αγγλοσαξωνικής γνωσιολογίας. Θα αναφερθούμε στις θέσεις 

των M. Friedman, H. Allison και G.Bird, καθώς και στη νεότερη L. Allais, σύμφωνα με τους 

οποίους η ερμηνεία του Kant από τον McDowell, όπως γράφει ο Bird «είναι θεμελιωδώς 

λανθασμένη». Να σημειωθεί, βέβαια, εκ νέου εδώ ότι οι θέσεις του McDowell αναφορικά με 

ερμηνευτικά ζητήματα της καντιανής σκέψης έχουν τροποποιηθεί και εμπλουτιστεί μετά το 

προγραμματικό κυρίως ΝΚ.70 Σκοπός μας δε μπορεί να είναι εδώ η εξάντληση του θέματος, 

αλλά η ανάδειξη και ο προβληματισμός πάνω στο ζήτημα της μετάβασης από τον Kant στον 

                                                           
70 Εδώ έχουμε στα υπόψη το μεταγενέστερο Having the World in View και τις επιμέρους αναλύσεις στα «Avoiding 

the Myth of the Given» και «Hegel and the Myth of the Given» στα οποία θα αναφερθούμε με περισσότερη 

λεπτομέρεια παρακάτω. 
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Hegel, στη σκέψη του McDowell στο πλαίσιο της υποστήριξης μιας υπερβατολογικής 

προοπτικής που να διασώζει τη δυνατότητα της αντικειμενικότητας χωρίς να επιστρέφει στην 

υιοθέτηση μιας νατουραλιστικής θέασης ή σε μια «εκ των πλαγίων θέαση». 

 

Ο Kant ως φιλόσοφος των φυσικών επιστημών: Το επιστημολογικό πρόβλημα 

Η κυρίαρχη γραμμή σκέψης και ερμηνείας της Καντιανής θεωρητικής φιλοσοφίας είναι εκείνη 

που επιλέγει να βλέπει στον Kant έναν κατ’ ουσία «θετικιστή»71 φιλόσοφο που αρνείται τη 

δυνατότητα της μεταφυσικής με την αυστηρή έννοια, θέτει όρια στον ανθρώπινο Λόγο ώστε 

αυτός να περιορίζεται στο πλαίσιο της δυνατής εμπειρίας, και παραδέχεται ως διακριτό 

γνώρισμα της γνωσιολογίας την άρθρωση ενός εννοιολογικού πλαισίου μέσα στο οποίο μόνο 

είναι δυνατές η εμπειρική γνώση και η φυσική επιστήμη. Σε ένα τέτοιο ερμηνευτικό πλαίσιο 

δίδεται έμφαση στην «κριτική» στροφή του Kant και στη διατύπωση του βασικού 

επιστημολογικού προβλήματος που είχε να επιλύσει, δηλαδή αυτό περί της δυνατότητας των 

a priori συνθετικών κρίσεων72. Ο Kant παρουσιάζεται -ως ένας φιλόσοφος των φυσικών 

επιστημών που επιδιώκει τη «συμφιλίωση» του λαιμπνιτσιανού ρασιοναλισμού και της 

νευτώνειας επιστήμης, με παράλληλη αποφυγή του μοντέρνου σκεπτικισμού που πηγάζει από 

τον Descartes και την επιστημολογική πριμοδότηση των εσωτερικών περιεχομένων της 

συνείδησης. Σε ό,τι ακολουθεί θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε τις βασικές προκείμενες και 

αναφορές αυτής της γραμμής ανάγνωσης του Kant και της συνακόλουθης κριτικής που 

ασκείται στον McDowell στην εγελιανή προσπάθειά του για «διαλεκτική» αναίρεση της 

Καντιανής επιχειρηματολογίας. 

Το σημείο από το οποίο οφείλουμε να ξεκινήσουμε είναι το περίφημο γράμμα του Kant 

το Φεβρουάριο του 1772, στον μαθητή του Μ. Herz. Σε αυτό συναντάμε την πρώτη διατύπωση 

                                                           
71 Ο χαρακτηρισμός θετικιστής χρησιμοποιείται εδώ με την τρέχουσα αρνητική σημασία του, που κάνει σαφώς 

αναφορά στη σχολή του Λογικού Θετικισμού, αλλά δεν μπορεί εν-τούτοις, να συλλάβει τη ν πολυπλοκότητα της. 

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση του όρου αυτού επιχειρείται να δημιουργηθεί μια αντίστιξη ανάμεσα σε δύο 

δυνατές αναγνώσεις του Kantκαι να εξηγηθεί στη συνέχεια η επιλογή του McDowellυπέρ της «ιδεαλιστικής».  
72 Στην προκαντιανή μεταφυσική τα είδη των κρίσεων ήταν δύο: οι αναλυτικές, οι οποίες θεωρούνταν αληθείς σε 

όλους τους κόσμους κατά Leibniz, και οι ενδεχομενικές (ή συνθετικές), κρίσεις δηλαδή που εξαρτώνται από την 

εμπειρία και επεκτείνουν τη γνώση μας. Ο Kant συνδύασε την παραπάνω διάκριση με την προυπάρχουσα μεταξύ 

a priori και a posteriori και κατέληξε σε ένα νέο είδος κρίσεων, τις a priori συνθετικές, οι οποίες μπορούν να 

επεκτείνουν τη γνώση μας όπως οι συνθετικές προτάσεις, αλλά σε αντίθεση με τις a posteriori συνθετικές 

διαθέτουν καθολικότητα και αναγκαιότητα και επομένως είναι αληθείς κατά το πρότυπο των αναλυτικών. Γύρω 

από το αναγκαιότητα αυτού του είδους κρίσεων και την επιτυχία του Kant να τις δικαιολογήσει, δεν υπάρχει 

συμφωνία μεταξύ των μελετητών.  
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του κριτικού προβλήματος μετά από την αποτυχία συγκρότησης της μεταφυσικής στη Διατριβή 

(1770) σε ρασιοναλιστική βάση κατά τα πρότυπα του Leibniz73.   

Στη Διατριβή καθώς και στο σχεδόν-κριτικό κείμενο Αναφορικά με το Ύστατο 

Θεμέλιο για τη Διάκριση των Κατευθύνσεων στο Χώρο(1768), ο Kant διακρίνει για πρώτη φορά 

καθαρά ανάμεσα σε δύο πηγές της γνώσης, την αισθητικότητα και τη διάνοια. Η θεμελιώδης 

αυτή διάκριση για πολλούς μελετητές  είναι αποτέλεσμα της κριτικής στη θέση του Leibniz 

ότι η εποπτεία και η έννοια είναι είδη του ίδιου αναπαραστασιακού γένους. O Leibniz, 

ακολουθώντας τον Descartes, στο Nouveaux Essais ισχυρίζεται ότι οι ιδέες που λαμβάνουμε 

από αισθητά αντικείμενα πρέπει να θεωρηθούν ασαφείς(obscure) σε αντίθεση με τις 

σαφείς(distinct ideas) που διαθέτουν το χαρακτηριστικό της εννοιολογικής διακριτότητας. Η 

κεντρική ιδέα εδώ, την οποία προσυπέγραφαν λιγότερο ή περισσότερο οι πιο πολλοί 

ρασιοναλιστές φιλόσοφοι τον 18ο αιώνα, ήταν ότι η διάκριση μεταξύ εποπτειών και εννοιών 

έγκειται στη διαφορά σαφών και μη σαφών αναπαραστάσεων με κριτήριο την παρουσία ή όχι 

εννοιολογικής διακριτότητας (distinctness). Η παρουσία της τελευταίας αποτελούσε 

προϋπόθεση για να διακρίνουμε μεταξύ αντικειμένων και να μπορούμε να δώσουμε τους 

ορισμούς των αντίστοιχων ιδεών τους. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα ότι η διάκριση 

ανάμεσα σε εποπτείες ήταν ζήτημα ποσοτικό, ήταν ζήτημα δηλαδή, βαθμού σαφήνειας και όχι 

μια ποιοτική διαφορά είδους. Συναφές εδώ είναι και το γεγονός ότι οι φιλόσοφοι αυτοί 

απέρριπταν την άποψη ότι υπάρχουν, αυστηρά μιλώντας, πηγές της γνώσης, ρίζες, δηλαδή, 

από τις οποίες πηγάζουν οι εποπτείες και οι έννοιες, καθώς η νόηση μπορεί μόνο να έχει 

εποπτικές ή εννοιακές αναπαραστάσεις ανάλογα με τον τρόπο αναπαράστασης (mode of 

representation) τους ως σκοτεινές ή σαφείς/διακριτές.  

Για τον Kant στη Διατριβή, αντίθετα, η διάκριση ανάμεσα σε εποπτείες και έννοιες δεν 

μπορεί να γίνει με κριτήριο τη σαφήνεια, καθώς πρόκειται για δύο διακριτά είδη 

αναπαράστασης που αντλούνται από διαφορετικές πηγές γνώσης Με βάση αυτή τη δυιστική 

αντίληψη για τη γνώση, ο Kant ισχυρίζεται ότι μπορεί να αποδείξει ότι οι αναπαραστάσεις που 

έχουν την πηγή τους στην καθαρή νόηση μπορούν να αξιώνουν αληθειακή εγκυρότητα, όπως 

ισχυριζόταν η παλαιά μεταφυσική. Η αισθητικότητα δύναται να αναπαριστά τον νευτώνειο 

κόσμο των φαινομένων που συγκροτούνται με βάση τις υποκειμενικές μορφές της, το χώρο 

                                                           
73 Η παραπάνω διατύπωση είναι σαφώς απλουστευτική και σε καμμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην 

προκριτική περίοδο του Kant, η οποία βέβαια δεν αποτελεί θέμα του παρόντος κειμένου. Η αναφορά στο γράμμα 

στον Herz λειτουργεί περισσότερο σαν αφόρμηση για τη μετάβαση στην «κριτική» περίοδο του Kant και στην 

έμφαση που δίδεται εδώ στην Κριτική του Καθαρού Λόγου αναφορικά με την επίλυση του βασικού προβλήματος 

που αντιμετωπίζει ο Kant. 
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και το χρόνο, ενώ η διάνοια μέσω των καθαρών κατηγοριών που δε δεσμεύονται χωρο-χρονικά 

παρέχει πρόσβαση στα μη αισθητά, διανοητικά αντικείμενα. Με άλλα λόγια, ο τελευταίος 

μπορεί να μας παρέχει γνώση για τα «πράγματα όπως είναι καθ’ αυτά» σε αντίθεση με τα 

«πράγματα όπως φαίνονται». 

Είναι πιθανόν ο Kant να θεώρησε παροδικά ότι η απόλυτη διάζευξη αισθητικότητας 

και διάνοιας και ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων της καθεμιάς γνωστικής δύναμης να 

προσέφερε τη λύση στο πρόβλημα της μεταφυσικής. Όπως παραδέχεται, όμως, στο γράμμα 

στον Herz, ο ίδιος, όπως και άλλοι πριν από αυτόν, παρέλειψε ένα θεμελιώδες «κλειδί» σε 

κάθε μεταφυσική ενασχόληση, δηλαδή: «ποιο είναι το έδαφος της σχέσης αυτού μέσα μας που 

το ονομάζουμε αναπαράσταση με κάποιο αντικείμενο;». Αυτή η πολύ βασική παράλειψη ήταν 

τέτοια που οδήγησε τον Kant να δηλώσει αλλού ότι «η αξία των προηγούμενων μεταφυσικών 

μου γραπτών έχει χαθεί ολωσδιόλου». Και αυτό γιατί είναι γενικά κατανοητό πως μια 

αναπαράσταση μπορεί να σχετίζεται με ένα αντικείμενο αν προκαλείται από αυτό ή το 

προκαλεί. Μπορεί να συμβαίνει το πρώτο με τις εμπειρικές αναπαραστάσεις, όμως με τις 

διανοητικές-τις καθαρές έννοιες της διάνοιας- δεν είναι καθόλου έτσι, καθώς ούτε 

προκαλούνται από αντικείμενα, όπως διατείνονταν οι εμπειριστές, ούτε παράγουν τα 

αντικείμενα τους, όπως ίσως μόνο ο Θεός θα μπορούσε. Επομένως, οι καθαρές έννοιες της 

διάνοιας (όπως η ουσία, αιτιότητα, ύπαρξη, αναγκαιότητα και άλλες) παρέμεναν χωρίς γνήσια 

επιβεβαιωμένη εφαρμογή σε αντικείμενα. Σε αυτό σίγουρα θα πρέπει να προστεθεί και η 

«συνάντηση» του Kant με τις ιδέες του Χιουμ, ο οποίος, όπως παραδέχεται ο Kant στα 

Προλεγόμενα, «τον ξύπνησε από τον δογματικό του λήθαργο». Η πραγμάτευση του ζητήματος 

της αιτιότητας από τον Χιουμ, επιβεβαίωσε για τον Kant ότι η αναγκαία και καθολική γνώση 

αντικειμένων δε μπορεί να δικαιολογηθεί στη βάση της εμπειρίας. Η δυνατότητα a priori 

αναλυτικής γνώσης δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, γιατί εκφράζει απλώς σχέσεις μεταξύ 

εννοιών και όχι σχέσεις ανάμεσα σε πραγματικά αντικείμενα. Το πρόβλημα εδώ, όπως και στο 

γράμμα στον Herz, είναι να αντιληφθούμε τη δυνατότητα a priori γνώσης που να είναι γνώση 

αντικειμένων. Με άλλα λόγια, πώς είναι δυνατή η γνώση για το αντικείμενο προτού αυτό μας 

δοθεί στην εμπειρία; Το κριτικό επομένως πρόβλημα που θα απασχολήσει την Κριτική είναι 

αυτό σχετικά με το θεμέλιο της σχέσης των αναπαραστάσεων (και όχι μόνο των διανοητικών) 

με τα αντικείμενα. Η απάντηση σε αυτό απαιτεί την κοπερνίκεια επανάσταση του Kant και την 

προσαρμογή των αντικειμένων στην δική μας νοητική δομή. 

 

Το πρόβλημα της πραγματικότητας και η Κοπερνίκεια στροφή του Kant 
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Ο λόγος για τον οποίο η σχέση αναπαραστάσεων και αντικειμένων χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης και αποτελεί τον πυρήνα της προβληματικής του Kant φωτίζεται όταν εξετάσουμε 

αυτό που στη βιβλιογραφία έχει ονομαστεί πρόβλημα της πραγματικότητας (problem of 

reality)74 και που αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, γενίκευση του κριτικού προβλήματος που 

συναντάμε στο γράμμα στον Herz. Σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση, που είναι κοινός 

τόπος των μελετητών του Kant στους οποίους αναφερόμαστε εδώ, η κοινή, «φυσική»75 

συνείδηση κάνει την παραδοχή ότι υπάρχει ένας πραγματικός κόσμος που είναι κατ’ αρχήν 

δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο γνώσης και ο οποίος εξηγεί με ποιο τρόπο είναι δυνατή η 

εμπειρία αντικειμένων από όντα όπως εμείς. Μια περαιτέρω παραδοχή έχει να κάνει με το 

γεγονός ότι για να γνωρίσουμε τον κόσμο πρέπει να ισχύει κάποια συνθήκη μέσω της οποίας 

ο κόσμος αποτελεί αντικείμενο για εμάς ή, με άλλα λόγια, μας εμφανίζεται. Βέβαια, δεν αρκεί 

το καθ’ αυτό γεγονός της ύπαρξης του κόσμου για να καταστεί αυτός αντικείμενο για εμάς. 

Δεν μπορούμε, με άλλα λόγια, να προϋποθέσουμε ως εγγενή τη σχέση μας με αυτόν, γιατί αυτό 

θα συνιστούσε μια μορφή petitio principii. Στο σημείο αυτό ανακύπτει εκ νέου το γνωστό 

Τρίλημμα του Αγρίππα, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως στην περιγραφή των 

θεμελιοκρατικών και των συνεκτικιστικών επιστημολογιών. Δύο είναι, επομένως, οι 

διαφαινόμενες επιλογές: εάν τα αντικείμενα είναι εγγενώς ανεξάρτητα από εμάς (μια 

παραλλαγή δηλαδή της θέσης περί οντολογικού χάσματος), τότε κάθε εξήγηση της σχέσης μας 

με αυτά, είτε θα προϋπέθετε αυτό που χρήζει φιλοσοφικής εξήγησης (κυκλικότητα), είτε θα 

έθετε ως αναγκαία μια περαιτέρω, πιο πρωταρχική σχέση σε μια επ’ άπειρον αναδρομή χωρίς 

τέλος. Επιπλέον, ο Τρόπος της Παραδοχής που θα έθετε τέρμα στην αλυσιτελή αναδρομή, 

επικαλούμενος έναν υπερβατικό τρίτο όρο που θα θεμελίωνε τη σχέση μας με τον κόσμο και 

θα εγγυόταν τη συμφωνία των αναπαραστάσεων μας με τα αντικείμενα, καταλήγει εκ νέου να 

αιτείται την αρχή, καθώς θα έπρεπε να είμαστε εφοδιασμένοι εγγενώς με μια αληθή παράσταση 

αυτού του τρίτου όρου. Εδώ είναι εύκολο να αναγνώσει κανείς τις προκριτικές επιστημολογίες 

του κλασικού εμπειρισμού και ρασιοναλισμού, οι οποίες βασίζονται στην άρρητη πίστη ότι 

υπάρχει μια προδεδομένη συμφωνία (correspondence) αναπαραστάσεων-κόσμου.  

Με άλλα λόγια, όταν ξεκινάμε από την προοπτική της εμπειρίας μας με σκοπό να 

δικαιολογήσουμε το πώς μπορούμε να έχουμε αναπαραστάσεις που αναφέρονται στον κόσμο, 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι, σύμφωνα με την παραπάνω ανασυγκρότηση του Καντιανού 

                                                           
74 Gardner, Sebastian, Routledge Philosophy Guidebook to Kant and the Critique of Pure Reason, Routledge, 

2003 
75 Η χρήση του όρου «φυσικός» εδώ έχει σαφείς φαινομενολογικές συνηχήσεις και θέλει να περιγράψει την 

προφάνεια και τη θετικότητα με την οποία μας δίδεται ο κόσμος ως ένας καθ’ αυτός κόσμος αντικειμένων.  



 | 55 

 

επιχειρήματος, είτε με τον Σκεπτικισμό, ο οποίος αποκηρύσσει την γνωσιμότητα του κόσμου, 

είτε με τον Δογματισμό ο οποίος παραδέχεται απροϋπόθετα αυτό που χρήζει φιλοσοφικής 

δικαιολόγησης. Και αυτό γιατί μπορούμε εξίσου εύκολα να υποθέσουμε ότι οι 

αναπαραστάσεις μας και ταιριάζουν και δεν ταιριάζουν στον κόσμο έτσι όπως αυτός είναι, και 

ταυτόχρονα στερούμαστε κάποιον θετικό λόγο για να δεχτούμε μια από τις δύο προτάσεις. 

Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε ότι έχουμε την ικανότητα «να βγούμε από το πετσί μας», όπως θα 

έγραφε δύο αιώνες αργότερα ο Davidson, και να αναπαραστήσουμε τη σχέση μας με την 

πραγματικότητα. Η απάντηση του Kant σε αυτή την αμφιταλάντευση, όπως περίπου και του 

McDowell, στοιχειοθετείται από την άρση της αναγκαιότητας επιλογής ανάμεσα στις 

παραπάνω εναλλακτικές και στην ανάδειξη της Κριτικής ως της θέσης εκείνης που αμφισβητεί 

το ρεαλισμό σε επίπεδο φιλοσοφικής εξήγησης. Η λύση έγκειται επομένως στην αναστολή των 

ρεαλιστικών φυσικών μας προδιαθέσεων υπέρ ενός «ιδεαλισμού»: 

«Μέχρι στιγμής έχει θεωρηθεί ότι όλη η γνώση μας πρέπει να συμμορφώνεται στα 

αντικείμενα. Όμως, όλες οι προσπάθειες να επεκταθεί η γνώση των αντικειμένων μέσω 

του a priori καθορισμού τους μέσω των εννοιών έχουν καταλήξει σε αποτυχία. 

Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε μήπως έχουμε περισσότερη επιτυχία στις 

μεταφυσικές μας προσπάθειες, εάν υποθέσουμε ότι τα αντικείμενα πρέπει να 

συμμορφώνονται στη γνώση μας. Αυτό θα μπορέσει να επιτύχει καλύτερα τον σκοπό 

που είναι επιθυμητός, δηλαδή ότι θα έπρεπε να είναι δυνατό να έχουμε a priori γνώση 

των αντικειμένων, καθορίζοντας κάτι όσον αφορά αυτά προτού αυτά μας δοθούν» 

Η κοπερνίκεια στροφή του Kant αποτελεί το κλειδί για την επίλυση του επιστημολογικού του 

προβλήματος και ενέχει την υιοθέτηση μιας ιδεαλιστικής αντίληψης των αντικειμένων. Η 

πρώιμη καρτεσιανή υποκατάσταση της substantia έναντι της γνώσης βρίσκει εδώ την έκφρασή 

της στο γεγονός ότι η συγκρότηση των αντικειμένων καθορίζεται στο πιο θεμελιώδες επίπεδο 

από το ίδιο το υποκείμενο. Η υποκειμενικότητα αναδεικνύεται ως ο τόπος συγκρότησης της 

αντικειμενικότητας. Η «στροφή» αυτή του Kant έγκειται στην παραδοχή ότι η φιλοσοφική 

ανάλυση οφείλει να ξεκινήσει από την έννοια ενός αντικειμένου για εμάς (object-for-us) και 

όχι ενός απολύτως πραγματικού αντικειμένου που υποτίθεται ότι υπάρχει εκ προοιμίου. Σε 

αντίθεση με τα προκριτικά φιλοσοφικά συστήματα που αποσύνδεαν την γνωσιμότητα (που 

ήταν αντικείμενο της γνωσιολογίας) από την αντικειμενικότητα (που εναπόκειτο στην 

μεταφυσική), ο ιδεαλισμός του Kant επανεισάγει τις επιστημικές συνθήκες στην έννοια του 

αντικειμένου: το ότι η έννοια του αντικείμενου διαθέτει αναφορά και το ότι αποτελεί 

αντικείμενο για εμάς βασίζεται σε ένα και το αυτό σύνολο συνθηκών, αυτό δηλαδή που 
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παρέχεται, όπως θα δούμε παρακάτω, από ό,τι η ενότητα της συνείδησης θεωρεί ως 

προσδιορισμένο. 

Η κοπερνίκεια φιλοσοφία του Kant περιέχει, λοιπόν, ως προμετωπίδα της την 

προϋπόθεση ότι το υποκείμενο συγκροτεί τα αντικείμενα του. Τα έτσι συγκροτημένα 

αντικείμενα, τα φαινόμενα όπως τα κατονομάζει ο Kant στην Κριτική, αποτελούν τη μοναδική 

πραγματικότητα στην οποία έχουμε πρόσβαση, ενώ κάθε πραγματικότητα που θα νοείτο ως 

ανεξάρτητη από εμάς θα αποτελούσε κάτι που θα μπορούσαμε να το συλλάβουμε, αλλά όχι να 

το γνωρίσουμε. Συνεπώς, μπορούμε να έχουμε γνώση του κόσμου των αντικειμένων, αφού 

αυτός συγκροτείται βάσει αρχών που έχουν την έδρα τους στο νου. Με τα λόγια του Kant, ο   

νους μπορεί έχει γνώση «για αυτό το οποίο παράγει με βάση ένα σχέδιο που έχει συγκροτήσει 

ο ίδιος». Σε αυτή την προοπτική ο σκεπτικιστής μπορεί δικαίως να συνεχίσει να αμφιβάλλει 

για τη γνώση ενός κόσμου καθ’ αυτόν, αλλά στο επίπεδο του κόσμου των φαινομένων ο 

σκεπτικισμός αναιρείται λόγω της πρωτογενούς εμπλοκής του υποκειμένου στη συγκρότησή 

του. Είμαστε, επιπλέον, υποχρεωμένοι να διακρίνουμε δύο είδη μεταφυσικής: την μεταφυσική 

της εμπειρίας, η οποία δεν υπόκειται στον σκεπτικισμό και όντως πορίζει «αντικειμενική» 

γνώση και την υπερβατική μεταφυσική, η οποία καθίσταται αδύνατη και αποδομείται 

σκεπτικιστικά από τη στιγμή που θα αναλογισθεί κανείς ότι τα αντικείμενα της δεν μπορούν 

να ρυθμιστούν προς τους όρους συγκρότησης του επιστημικού υποκειμένου. 

 

Αναίρεση του Φαινομεναλισμού: Υπερβατολογική vs Εμπειρική προοπτική 

Στο σημείο αυτό έχει γίνει φανερό ότι επιστρέψαμε στο σημείο στο οποίο οι κριτικοί του 

McDowell εντοπίζουν την αδυναμία της μακνταουελιανής ερμηνείας του Kant. Η ερμηνεία 

αυτή, όπως είδαμε, προκύπτει λογικά από την ανασυγκρότηση του Καντιανού επιχειρήματος 

και απαιτεί την υπεράσπιση του τελευταίου αρχικά απέναντι στην ένσταση του γνωστού esse 

est percipi του Berkeley. Με άλλα λόγια, πώς μπορούμε, με βάση το καντιανό οπλοστάσιο, να 

διαχωρίσουμε την Καντιανή ερμηνεία των φαινομένων από την αντίστοιχη ερμηνεία του, κατά 

κοινή παραδοχή, φαινομεναλιστή Berkeley; 

Θα οργανώσουμε την απάντηση μας σε αυτή την ερώτηση ξεκινώντας από μια καθόλου 

μετριοπαθή, ώριμη δήλωση του Kant στον πρόλογο στη Μεταφυσική των Ηθών όπου ο ίδιος 

δηλώνει ότι δεν υπήρχε φιλοσοφία πριν από τη δημοσίευση της Κριτικής το 1781: «Ακούγεται 

υπεροπτικό, εγωιστικό και για όσους δεν έχουν ακόμα απαρνηθεί το παλαιό τους σύστημα 

μειωτικό το να ισχυριστεί κανείς ότι: πριν από την ανάπτυξη της κριτικής φιλοσοφίας δεν 
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υπήρχε καθόλου αυστηρά μιλώντας φιλοσοφία». Αντίστοιχου τύπου είναι και η δήλωση στο 

τέλος της Κριτικής σύμφωνα με την οποία «θα είναι ίσως πιθανό να καταφέρουμε πριν το τέλος 

του αιώνα αυτό που αιώνες τώρα οι φιλόσοφοι δεν είχαν καταφέρει να ολοκληρώσουν». Τα 

παραπάνω υποδηλώνουν ότι το ερώτημα περί της δυνατότητας της μεταφυσικής απαιτούσε 

ένα εντελώς νέο είδος φιλοσοφίας που θα άλλαζε το πλαίσιο στο οποίο θα έθετε κανείς στο 

εξής επιστημολογικά και οντολογικά ερωτήματα. Η νέα αυτή φιλοσοφία θα χαρακτηριζόταν 

ως «υπερβατολογική»(transcendental). Σε μια διάλεξη (Μetaphysik Mrongovius) αμέσως μετά 

τη δημοσίευση της Κριτικής ο Kant εξηγεί στους μαθητές του: 

Η υπερβατολογική φιλοσοφία είναι η απαραίτητη προπαίδευση για τη μεταφυσική. Ο 

Λόγος δεν καθορίζει τίποτα σε αυτή, αντίθετα αναφέρεται μόνο στον εαυτό του[…] 

Αυτή έχει κατανοηθεί ως οντολογία, όμως εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν τη 

χρησιμοποιούμε με αυτό το νόημα. Στην οντολογία κανείς μιλά για πράγματα γενικά 

[..] χωρίς να εξετάζει αν είναι κατ’ αρχήν δυνατές οι νοήσεις του καθαρού Λόγου ή της 

καθαρής επιστήμης. Στην υπερβατολογική φιλοσοφία δεν εξετάζουμε αντικείμενα, 

αλλά τον Λόγο τον ίδιο[…] Η πρώτη θα μπορούσε να ονομαστεί και υπερβατολογική 

Λογική. Έχει ως αντικείμενο της τις πηγές, το εύρος και τα όρια του καθαρού Λόγου 

και δεν την νοιάζουν καθόλου τα αντικείμενα […] Η υπερβατολογική Λογική κάνει 

αφαίρεση από όλα αυτά (τα πράγματα). Είναι ένα είδος αυτογνωσίας.(οι εμφάσεις δικές 

μου). 

Το ειδοποιό στοιχείο του Καντιανού ιδεαλισμού ορίζεται επίσης με σαφήνεια και στην 

Κριτική: «Ονομάζω υπερβατολογική κάθε γνώση που δεν ασχολείται τόσο πολύ με αντικείμενα 

(γιατί τότε θα ήταν μεταφυσική) όσο με τις δικές μας a priori έννοιες των αντικειμένων εν 

γένει» (CPR, Α11-12). Μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε τη διαφορά με τον ιδεαλισμό του 

Berkeley. Εκείνοι που συγχέουν τις δύο θέσεις δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τη διάκριση 

μεταξύ υπερβατολογικής και εμπειρικής προοπτικής. Γενικά μιλώντας, το εμπειρικό σημείο 

θέασης είναι εκείνο από το οποίο προχωράμε σε αποφάνσεις σχετικά με εμπειρικά 

αντικείμενα, ενώ το υπερβατολογικό εκείνο από το οποίο αναστοχαζόμαστε a priori πάνω στη 

δυνατότητα γνώσης των αντικειμένων. Αυτή η διττότητα αναφορικά με τα σημεία θέασης 

συνεπάγεται μια αμφισημία μεταξύ ρεαλισμού/ιδεαλισμού, καθώς και μια αμφισημαντότητα 

στη θέση ότι γνωρίζουμε μόνο φαινόμενα. Η κρίση ότι μπορούμε, σύμφωνα με την ερμηνεία 

του Allison που αναφέρουμε εδώ, να γνωρίσουμε μόνο φαινόμενα εξαρτάται από το σημείο 

από το οποίο γίνεται. Οι υπερασπιστές του Kant ενάντια στον υποκειμενικίστικη ανάγνωση, 

όπως ο Bird και ο Allison, ισχυρίζονται ότι πρέπει να κατανοήσουμε τον Καντιανό ισχυρισμό 
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ωσάν να πραγματοποιείται από το υπερβατολογικό επίπεδο, γεγονός που συνιστά επιπλέον μια 

στιγμή της δυνατότητας a priori γνώσης αντικειμένων από το εμπειρικό επίπεδο. Όταν λοιπόν 

έχει εγκαθιδρυθεί αυτή η a priori δομή, η διαδικασία της γνώσης γίνεται ένα εμπειρικό γεγονός. 

Από εδώ προκύπτει ότι η δυνατότητα του ρεαλισμού στο εμπειρικό επίπεδο (που, όπως είδαμε, 

είναι χαρακτηριστική «φυσική» προδιάθεση του νου) προϋποθέτει τον ιδεαλισμό στο 

υπερβατολογικό επίπεδο.  

Ο Kant, λοιπόν, σύμφωνα με την ερμηνεία του Allison, ανακαλύπτει ότι η εμπειρική 

γνώση έχει ορισμένες a priori συνθήκες ώστε να είναι δυνατή. Οι συνθήκες αυτές, κατά τον 

Allison, πρέπει να ονομαστούν επιστημικές με σκοπό να διαχωριστούν τόσο από τις 

ψυχολογικές όσο από τις οντολογικές συνθήκες. Οι ψυχολογικές συνθήκες θα αποτελούσαν 

συνθήκες τις οποίες θα είχαμε ανάγκη ώστε να γνωρίσουμε το αντικείμενο, ενώ οι οντολογικές 

θα αποτελούσαν συνθήκες των ίδιων των πραγμάτων όπως αυτά είναι καθ’ αυτά. Αντίθετα, οι 

επιστημικές συνθήκες συγκροτούν συνθήκες μέσα από τις οποίες μόνο μπορεί ένα αντικείμενο, 

ως αντικείμενο γνώσης, να καταστεί δυνατό για εμάς. Ο Allison συνεχίζει λέγοντας ότι το ίδιο 

το γεγονός αυτών των a priori συνθηκών καθιστά αναγκαία τη διάκριση σε υπερβατολογικό 

επίπεδο ανάμεσα σε φαινόμενα και πράγματα καθ’ αυτά. Ο υπερβατολογικός ιδεαλισμός 

επομένως είναι αναγκαίος για τις συνθήκες αυτές, κατανοημένος όμως όχι οντολογικά, αλλά 

επιστημολογικά. Σύμφωνα με την οντολογική ερμηνεία που χαρακτηρίζει την «ισχυρή» 

οπτική, υπάρχουν δύο τάξεις αντικειμένων, τα πράγματα καθ’ αυτά τα οποία δεν μπορούμε να 

γνωρίσουμε και τα φαινόμενα τα οποία μπορούμε. Επομένως, κάθε αξίωση 

αντικειμενικότητας στη γνώση θα καθίστατο υποκριτική, αφού η πραγματικότητα στην οποία 

μπορούμε εξ’ ορισμού να έχουμε πρόσβαση δεν είναι η αυθεντική. Επιστημολογικά νοούμενος 

εντούτοις, ο υπερβατολογικός ιδεαλισμός συνίσταται απλώς στη δήλωση ότι η ανθρώπινη 

γνώση εξαρτάται από a priori συνθήκες, οι οποίες είναι μόνο «υποκειμενικές»76 από την 

πλευρά του α priori αναστοχασμού. Ο καντιανός ιδεαλισμός δεν εκτείνεται περαιτέρω ώστε 

να περιλάβει δηλώσεις περί της ύπαρξης των αντικειμένων: «η αναπαράσταση καθ’ αυτή δεν 

παράγει το αντικείμενο της όσον αφορά την ύπαρξη του». Και στα Προλεγόμενα ο Kant τονίζει 

ότι ο ιδεαλισμός του, σε αντίθεση με εκείνον του Berkeley, αφορά μόνο τις ιδιότητες τις οποίες 

αποδίδουμε ως κατηγορήματα στα αντικείμενα και με βάση τις οποίες μπορούμε ύστερα να τα 

                                                           
76 Η δήλωση ότι οι a priori συνθήκες που αναγνωρίζει ο Kant είναι «υποκειμενικές» παραμένει παρόλα αυτά 

ουσιώδης καθώς αποτελεί τον πυρήνα της εγελιανής κριτικής. Δεν είναι τυχαίο ότι καντιανοί μελετητές, όπως ο 

Guyer και ο Ameriks επιχειρούν να υπερασπίσουν την αντικειμενικότητα των a priori συνθηκών της διάνοιας(και 

όχι της αισθητικότητας). Αντίστοιχα, η εγελιανή άρνηση του καντιανού ιδεαλισμού ως υποκειμενικού δεν 

εδράζεται μόνο στο ιδεατό status του χώρου και του χρόνου ως a priori μορφών της εποπτείας, αλλά στην 

υποκειμενικότητα των καθαρών εννοιών της διάνοιας. Θα δούμε παρακάτω πώς. 
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γνωρίσουμε. Άλλωστε στην κριτική φιλοσοφία η ύπαρξη συνιστά φαινόμενο, καθώς 

συγκροτείται με βάση τις κατηγορίες της διάνοιας. Η μεθερμήνευση της οντότητας σε 

γνωστική βεβαιότητα εκφράζεται στην κατηγορία της ύπαρξης η οποία συνιστά μια κατηγορία 

του τρόπου. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Πενολίδης στο Μέθοδος και Συνείδηση για να 

περιγράψει το γεγονός ότι στην Καντιανή φιλοσοφία η αντικειμενικότητα συγκροτείται μέσα 

από το υποκείμενο: «Η κατηγορία αυτή (δηλαδή η ύπαρξη) συνδέεται άρρηκτα με την έννοια 

της κρίσης, η οποία αξιώνει την οντότητα μέσα από ένα βαθμό πεποίθησης. Οντότητα σημαίνει 

εν προκειμένω την ευθυγράμμιση των παραστάσεων του υποκειμένου και του κατηγορήματος 

της κρίσης με τις πράξεις της υποκειμενικής πεποίθησης, ήτοι τη γνώμη (Meinung), την πίστη 

(Glauben) και τη γνώση (Wissen)». 

 

Οι «ιδιομορφίες» της αισθητικότητας: Μερικές παρατηρήσεις 

Ελπίζουμε ότι μέχρι το σημείο αυτό έχει δειχθεί ότι η συγκρότηση των αντικειμένων από το 

υποκείμενο δε συνεπάγεται, στο πλαίσιο κριτικής φιλοσοφίας, μια άμεση «ιδεαλιστική» 

αναγωγή των αντικειμένων στις παραστάσεις μας. Αν στην πράξη της αναπαράστασης των 

αντικειμένων επιφέραμε και την ύπαρξη τους, αυτό θα αποτελούσε μια μορφή γνώσης που θα 

έπρεπε, κατά τον Kant, να ονομαστεί διανοητική εποπτεία (intellectual intuition) ή ισοδύναμα, 

εποπτική διανόηση (intuitive intellect) και θα ταίριαζε μόνο στο Θεό (Β72). Η διανοητική 

εποπτεία είναι μια λογικά δυνατή μορφή γνώσης που σαφώς δεν χαρακτηρίζει τον άνθρωπο 

ως έλλογο ον και η λογική εξέταση της δυνατότητας της έχει για τον Kant τον χαρακτήρα της 

ενίσχυσης της θέσης του για την διάκριση εποπτειών και εννοιών. Σε ένα υποκείμενο που θα 

κατείχε αυτή τη δυνατότητα, η ενεργητικότητα και η παθητικότητα θα αποτελούσαν το ένα 

και το αυτό, καθώς η ίδια δύναμη που θα νοούσε τα αντικείμενα θα τα επόπτευε επίσης 

παθητικά. Δεν θα υπήρχε επομένως ζήτημα διάκρισης μιας ικανότητας του να «πάσχουμε από 

αντικείμενα» σε αντίθεση με μια ενεργητική ικανότητα παραγωγής εννοιών και κρίσεων. Για 

εμάς, ωστόσο, η σχέση των αναπαραστάσεων με τα αντικείμενα περιλαμβάνει ένα μείγμα 

παθητικότητας και ενεργητικότητας, καθώς οι πρώτες δεν είναι απλά αποτελέσματα ή αιτίες 

των δεύτερων. Με τα λόγια του Kant η εποπτεία μας μπορεί να είναι μόνο κατ’ αίσθηση 

(sensible) ή αντίστροφα, η διάνοια μας να είναι διαλογική (discursive). Το ότι η βασική δομή 

της νόησης μας περιλαμβάνει την συμβολή από δύο διακριτά (ίσως και ετερογενή) στοιχεία 

και δεν αποτελείται από μία αυτάρκη ικανότητα είναι σε τελική ανάλυση ένα γεγονός τυχαίο 

(contingent) και κατά τον Kant δεν υπόκειται σε περαιτέρω ανάλυση. 
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Η επιμονή του Kant σχετικά με το άρρητο των προϋποθέσεων του συστήματος του, 

(σχετικά με μια ύστατη πηγή της γνώσης) εκφράζεται συχνά στα γράμματα του απέναντι στον 

Fichte και τον Reinhold, παρόλο που οι τελευταίοι εκλάμβαναν την σιωπή και την απροθυμία 

του Kant να εμβαθύνει στις ύστατες προϋποθέσεις του συστήματος του ως αποδοχή των δικών 

τους «μεταφυσικών» αναζητήσεων.  Η έλλειψη ενδιαφέροντος θεμελίωσης του συστήματος 

του μπορεί να εξηγηθεί από την προσπάθειά του να παρέχει λύση στο αίνιγμα της μεταφυσικής 

γνώσης και να ικανοποιήσει τα κριτήρια εκείνα με βάση τα οποία κρίνεται η καταλληλότητα 

μια φιλοσοφικής θεωρίας, δηλαδή, για τον Kant, σε τελευταία ανάλυση η εφαρμοσιμότητα των 

αποτελεσμάτων της στην δικαιολόγηση της δυνατότητας της επιστήμης.  Στην Κριτική ο Kant 

αναφέρεται με καρτεσιανό τρόπο στη φύση της γνώσης μας ως ένα δέντρο με δύο κορμούς, 

για να προσθέσει στη συνέχεια ότι μπορεί να υπάρχει μια κοινή ρίζα για τους δύο κορμούς, 

αλλά αυτό είναι κάτι που παραμένει για εμάς άγνωστο. Αυτό που θα ήθελε πιθανόν να πει ο 

Kant είναι ότι εκείνος που σκάβει βαθιά στις ρίζες πέρα από τα όρια της δυνατής εμπειρίας 

πιθανότατα θα αποσταθεροποιήσει το ίδιο το δέντρο. Η ύστατη αρχή από την οποία μπορεί να 

ξεπηδούν η διάνοια και η αισθητικότητα δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί από την αρχή και 

μπορούμε ίσως να την αντιληφθούμε θεωρητικά, αλλά όχι να τη γνωρίσουμε δικαιολογημένα. 

Σε μεγάλη ηλικία ο Kant, στον Πρόλογο ενός βιβλίου μαθητή του, θα χαρακτήριζε την κριτική 

φιλοσοφία ως μια μορφή εργασίας που απαιτεί άνοδο (ascent) της σκέψης. Αντίθετα, κάθε 

άλλη φιλοσοφία που θα ξεκινούσε από μια απόλυτη αρχή και θα επεδίωκε να παραγάγει τις 

υπόλοιπες από αυτή θα ήταν μια μορφή καθόδου, μυστικισμού, δηλαδή για τον φιλόσοφο. Εν 

τούτοις θα δούμε παρακάτω ότι υπάρχει ένας τρόπος ανάλυσης της Κριτικής που είναι δυνατόν 

να άρει τη δυαδικότητα (ή μάλλον την πολλαπλότητα των επιπέδων) και αυτός δεν είναι άλλος 

από την καταφυγή στον «υψηλότερο βαθμό της υπερβατολογικής φιλοσοφίας», δηλαδή την 

αρχή της αυτοσυνείδησης (self-consciousness). 

Ας επιστρέψουμε, όμως, στην ανάλυση μας. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της 

ανθρώπινης φύσης, είμαστε αναγκασμένοι να συνδυάζουμε την ενεργητικότητα του 

σκέπτεσθαι με την παθητικότητα της αισθητικότητας. Επειδή ο Kant αντιλαμβάνεται 

ουσιωδώς τις κατηγορίες ως κενές περιεχομένου και στην Κριτική ο σκοπός του κατά γενική 

ομολογία είναι να δικαιολογήσει τις συνθετικές a priori κρίσεις, οι οποίες και μόνο μπορούν 

να παρέχουν αντικειμενικότητα (δηλαδή καθολικότητα και αναγκαιότητα) στις κρίσεις μας για 

τον κόσμο και επιπλέον να δικαιολογούν τη δυνατότητα των εμπειρικών επιστημών, οι 

κατηγορίες έχουν αντικειμενικό νόημα μόνο όταν εφαρμόζονται a priori στην καθαρή 

αισθητικότητα, η οποία έχει δύο a priori μορφές, τον χώρο και τον χρόνο. Επομένως, στο 
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εγχείρημα του Kant θα έπρεπε να δειχθούν τα ακόλουθα: α) ότι τόσο στην αισθητικότητα όσο 

και στη διάνοια ενυπάρχουν στοιχεία a priori, β) ότι η καθαρή (μη εμπειρική) σύνθεση των 

δύο στοιχείων είναι δυνατή, γ) και ότι η συγκεκριμένη σύνθεση εφαρμόζεται με αναγκαίο 

τρόπο στην εμπειρία και αποτελεί συνθήκη δυνατότητας των αντικειμένων της εμπειρίας. 

Το βασικότερο εδώ μοιάζει να είναι η απόδειξη της ύπαρξης a priori στοιχείων στην 

αισθητικότητα77. Κι αυτό γιατί η έννοια της a priori εποπτείας αντιφάσκει με την «φυσική» 

ιδέα μας για την κατ’ αίσθηση αντίληψη ως ενός γεγονότος καθαρά a posteriori. Αρχικά, η 

έννοια μιας μη εμπειρικής εποπτείας μοιάζει να υπονοείται από την έννοια των a priori 

συνθετικών κρίσεων. Και αυτό γιατί «όλες οι συνθετικές κρίσεις της θεωρητικής γνώσης είναι 

δυνατές μόνο μέσω της σύνδεσης μιας δεδομένης έννοιας με μια εποπτεία […]εάν η κρίση 

είναι a priori συνθετική, πρέπει να υπάρχει μια καθαρή εποπτεία που να την θεμελιώνει»  

(γράμμα στον Reinhold, Μάιος 1789). Η ύπαρξη της τελευταίας υπονοείται επίσης από την 

ανάλυση στο ξεκίνημα της Υπερβατολογικής Αισθητικής μεταξύ μορφής και περιεχομένου των 

φαινομένων της αντίληψης. Δεν πρέπει εδώ να ξεχνάμε ότι το φαινόμενο ορίζεται ως «το 

ακαθόριστο αντικείμενο της εμπειρικής εποπτείας» (CPR Α20/Β34). Η μορφή της εποπτείας 

ως «η υποκειμενική συνθήκη της αισθητικότητας» μπορεί να καθοριστεί εντελώς a priori και 

είναι αυτή που καθιστά την εποπτεία μια αντικειμενική ενική παράσταση, που είναι σαφώς 

διακριτή από την αίσθηση, η οποία δεν αντιμετωπίζεται από τον Kant ως αναπαράσταση, αλλά 

ως κατάσταση του υποκειμένου. Η αίσθηση αντιστοιχεί στην «ύλη»(Stoff) του φαινομένου και 

συγκροτεί αυτό που ο Kant ονομάζει «εμπειρικό πολλαπλό της εποπτείας»78, το οποίο μπορεί 

να είναι μόνο a posteriori και αποτελεί κάποιου είδους προκατηγοριακό δεδομένο. Το 

πολλαπλό αυτό δημιουργεί το σημαντικό παράδοξο ότι θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως κάτι 

που δίδεται μεν εμπειρικά, αλλά είναι και a priori, γεγονός που συγκροτεί μια αδυνατότητα με 

βάση τα εργαλεία που μας παρέχει η Καντιανή γνωσιοθεωρία. Το πολλαπλό αυτό δίδεται 

εμπειρικά, δηλαδή ανεξάρτητα από το υποκείμενο, αλλά επίσης ανεξάρτητα και από κάποιο 

αντικείμενο αν δεχθούμε ότι το υπερβατολογικά αναγκαίο «πράγμα καθ’ αυτό» δεν μπορεί να 

έχει αιτιακή επίδραση στον κόσμο των φαινομένων όπως φαίνεται να ισχυρίζεται ο Kant όταν 

το χαρακτηρίζει ως απλά «αρνητικά νοούμενο». Επομένως, το a priori στοιχείο αφορά τη 

μορφή του φαινομένου, η οποία αποτελεί και το αποκλειστικό θέμα της Αισθητικής, αφού η 

τελευταία κάνει αφαίρεση από κάθε συμβολή της διάνοιας, αλλά και της αίσθησης (sensation). 

                                                           
77 Κώστας Παγωνδιώτης. Το Πρόβλημα της Κατασκευής των Μαθηματικών Εννοιών στον Kant, στο Δευκαλίων 

Ιούνιος 2001, σελ. 6-17 
78 Θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο το ρόλο που παίζει το πολλαπλό στο λεγόμενο «δεύτερο βήμα» της 
Υπερβατολογικής Παραγωγής της Β Έκδοσης. 
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Πρέπει εν τούτοις εδώ να σημειώσουμε ότι οι μορφές της εποπτείας, σε αντίθεση με 

τις κατηγορίες της διάνοιας, διαθέτουν ένα καθαρό περιεχόμενο, δηλαδή το καθαρό πολλαπλό 

του χώρου και του χρόνου. Το καθαρό πολλαπλό κάνει την πρώτη εμφάνισή του έμμεσα στην 

Υπερβατολογική Αναλυτική στο CPR, Α77/Β103: «Με τον όρο σύνθεση, στην πιο γενική του 

σημασία, εννοώ την πράξη κατά την οποία τοποθετούμε μαζί διαφορετικές αναπαραστάσεις, 

και που αντιλαμβανόμαστε αυτό που είναι πολλαπλό σε αυτές σε μια πράξη της γνώσης. Αυτή 

η σύνθεση είναι καθαρή, εάν το πολλαπλό δεν είναι εμπειρικό, αλλά δίδεται a priori, όπως 

δηλαδή το πολλαπλό του χώρου και του χρόνου». Ο δυισμός εννοιών και εποπτειών 

συγκροτείται δηλαδή μεταξύ των τριών αυτών στοιχείων(τις κατηγορίες, το καθαρό πολλαπλό 

του χώρου και του χρόνου) και τις ψιλές μορφές του χώρου και του χρόνου) αφήνοντας όμως 

εκτός το εμπειρικό πολλαπλό στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Η εποπτεία που έχουμε 

λοιπόν ως άσκηση της αισθητικότητας μας θα είναι παθητική, εν τούτοις δε θα έχει ως 

αναφορά της κάποιο αντικείμενο, αλλά θα είναι a priori. 

 

Ένας σωστά κατανοημένος Kant λοιπόν; 

Μια σωστή κατανόηση του Kant σύμφωνα με τους μελετητές εκείνους που αναλαμβάνουν την 

υπεράσπιση του πρώτου από την «αφομοίωση» του από τον μετακαντιανό ιδεαλισμό 

συνίσταται στο ότι ο υπερβατολογικός ιδεαλισμός του Kant είναι μόνο κατά την μορφή τέτοιος 

και όχι κατά το περιεχόμενο. Δεσμεύεται, επιπλέον, από την θέση ότι υπάρχουν όρια σε αυτά 

που μπορούμε να γνωρίσουμε ( στα πλαίσια της δυνατής εμπειρίας) και ότι η φύση δεν είναι 

αναγώγιμη στο νου. 

Οι ιδεαλιστές απόγονοι του Kant «βλέπουν τα αντικείμενα της γνώσης ως εκδηλώσεις 

μιας απόλυτα ορθολογικής ελευθερίας απολύτως αδέσμευτης από κάποιον έξωθεν 

περιορισμό» (Μ. Friedman). Καθώς ο Kant δίνει έμφαση στην παθητική φύση της 

αισθητικότητας μας και στο ότι δεν μπορεί η ίδια να παραγάγει το αντικείμενο της εποπτείας 

της, συμπεραίνουν ότι το περισσότερο που μπορεί αυτή να κάνει είναι να παρέχει τη μορφή 

κάτω από την οποία ένα δεδομένο a posteriori περιεχόμενο θα γίνει αντικείμενο σκέψης και 

γνώσης.  «Κλειδί» των επιχειρημάτων των μελετητών του Kant με τους οποίους ασχολούμαστε 

εδώ, αποτελεί η Καντιανή διάκριση εννοιών και εποπτειών και η θέση ότι γνώση μπορεί να 

παρέχει μόνο η σύνθεση των δυο a priori στοιχείων της νόησης μας. Οι μελετητές αυτοί 

θεωρούν ότι υφίσταται μια διακριτή συμβολή της αισθητικότητας στη συγκρότηση της 

εμπειρίας μας μέσα από το πολλαπλό το οποίο αυτή παρέχει και πως η αισθητικότητα πρέπει 



 | 63 

 

να θεωρηθεί ετερογενής σε σχέση με τη διάνοια. Νεότεροι μελετητές (Hanna, Allais) δίνουν 

έμφαση σε αυτό που, εξαιτίας και της επιρροής του G. Evans, έχει ονομαστεί μη-εννοιολογικό 

περιεχόμενο (non-conceptual content). Αυτοί θεωρούν ότι ο Kant ήταν ο πρώτος που παρείχε 

μια υποστήριξη του μη-εννοιολογικού περιεχομένου μέσα από την κριτική στον Leibniz και 

τους ορθολογιστές και τη θέση του για τις δύο πηγές της γνώσης. Οι δύο ισχυρισμοί που 

αναφέρθηκαν στην αρχή της παραγράφου μαζί με τον περιορισμό ότι τα αντικείμενα της φύσης 

πρέπει να μας δίνονται στην κατ’ αίσθηση αντίληψη μέσω των a priori μορφών του χώρου και 

του χρόνου περιορίζουν τη γνώση στο χώρο των φαινομένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτός 

δεν έχει εμπειρική πραγματικότητα. Αφετέρου, για τον M. Friedman, επιτρέπουν στον Kant να 

«κλείσει» το χάσμα νου και κόσμου. Αντίθετα, δηλαδή, με ό,τι ισχυρίζεται ο McDowell, ο 

οποίος θεωρεί ότι κάτι τέτοιο έγινε δυνατό με τη ρητορική του Απόλυτού Ιδεαλισμού που 

αντιμετωπίζει την Καντιανή κριτική ως μια μορφή σκεπτικισμού, καθώς υπονοεί ένα 

αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ αυτού που «είναι πραγματικό για εμάς» και αυτού που «είναι όντως 

πραγματικό». Για αυτό τον λόγο, κατά τον M. Friedman, δεν τίθεται για τον Kant ζήτημα 

αντίθεσης του χώρου των λόγων (δηλαδή των κατηγοριών της διάνοιας) με την τάξη της 

φύσης, καθώς «η αισθητή μας εμπειρία αναγκαστικά κυβερνιέται και είναι πλαισιωμένη μέσα 

σε ένα «χώρο των λόγων» που συνίσταται ουσιωδώς σε λογικό-μαθηματικές σχέσεις». Ως εκ 

τούτου, ο M. Friedman ισχυρίζεται ότι η άρνηση του δυισμού εννοιών-εποπτειών στον Kant 

έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα εμπειριστικά (empiricist) στοιχεία στην προσέγγιση του 

Kant και παράλληλα να υπερισχύσει μια τάση που επιδιώκει να αφομοιώσει την ικανότητα της 

διάνοιας (understanding) σε αυτή του λόγου (reason), που είναι θεμελιωδώς κατασκευασμένος 

να λειτουργεί «έξω από τα όρια της δυνατής εμπειρίας». Ο McDowell, κατά τον M. Friedman, 

διατηρεί αφενός μια θεώρηση της διάνοιας που είναι κατά βάση καντιανή, καθώς «είναι 

υπεύθυνη για την καθημερινή αντίληψη του εμπειρικού κόσμου και για τη συνεχή εκλέπτυνση 

αυτής της εικόνας από την εμπειρική επιστήμη». Αφετέρου, μέσα από την προσπάθεια του να 

ενσωματώσει την διάνοια στον κατά Sellars «χώρο των λόγων» ο McDowell  προϋποθέτει ότι 

η πρώτη περιλαμβάνει έννοιες όπως το νόημα και η προθεσιακότητα, «το είδος της 

καταληπτότητας που συναντούμε σε κείμενα». Ένας συνεπής Kant, που επιδιώκει να 

περισώσει τη δυνατότητα της μεταφυσικής περιορίζοντας την σε αυτό που μπορούμε να 

γνωρίσουμε a priori επειδή εμείς το έχουμε συγκροτήσει, διατηρεί διακριτές τις τρεις ανώτερες 

λογικές ικανότητες (διάνοια, λόγος, κριτική δύναμη), αποδίδοντας μόνο στην διάνοια 

συγκροτητικό για τα περιεχόμενα της ρόλο σε αντίθεση με τον αυστηρά ρυθμιστικό 

(regulative) ρόλο των άλλων δύο. «Αποτελεί χαρακτηριστικό του μετακαντιανού ιδεαλισμού 

να λαμβάνει την ικανότητα του λόγου ως το πρότυπο της ορθολογικότητας καθ’ αυτήν, γι’ 
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αυτό οφείλει να εντοπίσει όχι απλά ρυθμιστικά, αλλά και πραγματικά (objectively) το νόημα 

και την προθεσιακότητα μέσα στη φύση και με αυτή την έννοια να θεωρεί τη «φύση ως μια 

εκδήλωση του αυτο-πραγματοποιούμενου πνεύματος». Συνεπώς η αντίληψη περί εμπειρίας 

που προτείνει ο McDowell πρέπει να καταχωρηθεί ως μια συνεκτικιστική θεώρηση χωρίς 

κανένα αυτόνομο έρεισμα στην εμπειρία. 

Δεν εξετάζουμε σε αυτό το σημείο την κριτική προς τον McDowell της Καντιανής 

σύλληψης του υποκειμένου και της αυτοσυνείδησης. Θα ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη 

πλευρά του «αναθεωρητισμού» του φιλοσόφου στο επόμενο κεφάλαιο με αφορμή τη θεώρηση 

περί δεύτερης φύσης στην προσπάθεια του να φυσικοποιήσει την Καντιανή αυτενέργεια. 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε συνοπτικά σε μια νεότερη κριτική, αυτή της 

Lucy Allais, η οποία έχει γράψει εκτενώς για τον Kant. Η Allais79 παρουσιάζει μια θεώρηση, 

η οποία καταλογίζει στον McDowell ότι η αντίληψη που εκθέτει για τις έννοιες δεν παίζει 

σημαντικό ρόλο στην αντιληπτική αναπαράσταση συγκεκριμένων αντικειμένων και ως εκ 

συνέπεια η εποπτεία πορίζει ένα αυτόνομο αναπαραστασιακό περιεχόμενο, το οποία μπορεί 

να συντεθεί κάτω από τις έννοιες. Η Allais δεν αρνείται, επομένως, ότι τα αντιληπτικά 

περιεχόμενά μας υπάγονται σε έννοιες, πράγμα που θα συνιστούσε μια εκδοχή «σκληρής» 

αυτονομίας και μη-εννοιολογικότητας των εποπτειών, ή ότι οι εμπειρίες μας είναι 

«ενεργοποιήσεις των εννοιακών ικανοτήτων στην ίδια την αισθητικότητα». Αυτό που αρνείται 

είναι ότι οι εποπτείες πρέπει κατ’ αρχήν να υπαχθούν κάτω από έννοιες για να μπορέσουν να 

μας τροφοδοτήσουν με καθ’ έκαστα αντικείμενα στην αντίληψη και να αποκτήσουν 

δεδομενικό χαρακτήρα80.  

Η θέση του McDowell για την εποπτεία «ως κατάσταση που ήδη διαθέτει εννοιακό 

περιεχόμενο» περιέχει, συγκεκριμένα, δύο χαρακτηριστικά, τα οποία αμφισβητεί η Allais: α) 

την άρνηση ότι η αισθητικότητα έχει μια διακριτή συμβολή στη νόηση και β) το γεγονός ότι 

μπορούμε να έρθουμε αντιληπτικά σε επαφή με καθ’ έκαστα ανεξάρτητα από τη συμβολή της 

διάνοιας. Όσον αφορά την πρώτη της αντίρρηση, η Allais, αρχικά, αναφέρεται στο τρίτο και 

τέταρτο επιχείρημα της Υπερβατολογικής Αισθητικής σχετικά με τον μη-εννοιακό χαρακτήρα 

των εποπτειών, χωρίς όμως η ίδια να σχολιάζει την επιτυχία τους. Το σημαντικότερο, όμως, 

επιχείρημα του Kant κατά την ίδια είναι το λεγόμενο επιχείρημα για τα incongruent parts, το 

οποίο ρητά βασίζεται στην ιδέα ότι μπορεί να υφίσταται διαφορά στο πως δύο πράγματα μας 

                                                           
79 Lucy Allais, Kant, Non-Conceptual Content and the Representation of Space, Journal of the History of 

Philosophy, vol.47, no.3 (2009) 383-413 
80 Σε αυτή την ιδιαιτερότητα της συμβολής των εννοιών, την οποία αρνείται η Allais, έγκειται η σημασία της 

Υπερβατολογικής Παραγωγής στην οποία θα αναφερθούμε στο επόμενο κεφάλαιο 
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παρουσιάζονται στην αντίληψη, ακόμα και αν δεν υπάρχει εννοιολογική διαμεσολάβηση. Το 

επιχείρημα αυτό, επιπλέον, παρέχει λόγους σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι ο Kant διαθέτει 

μια αντίληψη για ένα απόλυτο μη-εννοιολογικό περιεχόμενο, δηλαδή για την ικανότητα των 

εποπτειών να καθορίζουν την εμπειρία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των εννοιών. Όσον 

αφορά την δεύτερη της αντίρρηση, η Allais διατείνεται ότι η ανεξάρτητη συμβολή της 

αισθητικότητας έγκειται στο ότι μας φέρνει στην αντίληψη μπροστά σε καθέκαστα 

αντικείμενα. Για να τεκμηριώσει την θέση της, επικαλείται την ανάλυση του Kant των εννοιών 

ως γενικές αναπαραστάσεων, οι οποίες αναπαριστούν χαρακτηριστικά(features), τα οποία θα 

μπορούσαν να αποδοθούν σε περισσότερα του ενός αντικείμενα. Διακρίνει, επιπλέον, μια 

αντιφατικότητα και μια έλλειψη στον καντιανό ορισμό των εννοιών, ο οποίος κατά την ίδια 

περιλαμβάνει τη θεώρηση τους τόσο ως γενικών αναπαραστάσεων, συγκροτητικών των 

κρίσεων, όσο και ως κανόνων για σύνθεση. Αντίθετα, για τις εποπτείες ισχυρίζεται η Allais 

ότι ο Kant διαθέτει μια πιο τεχνική έννοια. Αυτές αποτελούν «αναπαραστάσεις (νοητικές 

καταστάσεις με αποβλεπτικό περιεχόμενο), αλλά αναπαραστάσεις, οι οποίες ουσιαστικά 

περιλαμβάνουν την παρουσία στη συνείδηση των αντικειμένων που αναπαριστούν». Από εδώ 

προκύπτει κατά την ίδια και η διάκριση που χαράζει ο Kant μεταξύ σκέψης και γνώσης, καθώς 

η τελευταία απαραίτητα περιλαμβάνει τόσο στοιχεία ενεργητικότητας(έννοιες) όσο και 

στοιχεία παθητικότητας(εποπτείες), σε αντίθεση με την πρώτη, η οποία μπορεί δεν είναι 

απαραίτητο να διαθέτει αναφορικότητα σε αντικείμενα. Η Allais συμπληρώνει την ανάλυση 

της με επίκληση στην κριτική του Kant στον Leibniz, στην οποία αναφερθήκαμε σε 

προηγούμενη ενότητα, σχετικά με το περιεχόμενο των εποπτειών ως ανεξάρτητων και 

διακριτών ειδών αναπαραστάσεων. Η κριτική της Allais είναι, λοιπόν, ενδεικτική, καθώς 

περιλαμβάνει τα συνηθισμένα επιχειρήματα υπέρ του μη-εννοιακού χαρακτήρα των 

εποπτειών.  

Η ανάλυση της συγγραφέως περιλαμβάνει στη συνέχεια μια συζήτηση της Υπερβατολογικής 

Παραγωγής στη Αναλυτική της ΚΚΛ, η οποία περιέχει σημαντικά στοιχεία, τα οποία 

προδιαθέτουν για μια άρνηση του δυισμού εννοιών-εποπτειών. Εδώ, αγγίζουμε τον πυρήνα 

της εργασίας μας, καθώς ο McDowell αντλεί επιχειρήματα ευθέως από το κείμενο αυτό στην 

προσπάθεια του να δείξει προς μια «υπέρβαση» του Kant μέσω του Hegel. Η σημασία, πάντως, 

του κειμένου της Allais έγκειται στο γεγονός ότι για την υποστήριξη του δυισμού δεν αρκεί 

μια υπενθύμιση των επιχειρημάτων του Kant στην Αισθητική, αλλά χρειάζεται να αιτιολογηθεί 

το κατά πόσο το ανεξάρτητο στάτους των εποπτειών μπορεί να διατηρηθεί υπό το φως των 

αναλύσεων του Kant στην Αναλυτική, και συγκεκριμένα στην Υπερβατολογική Παραγωγή. 
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Για τον λόγο αυτό, δεν θα εξετάσουμε περαιτέρω το ενδιαφέρον κείμενο της Allais, αλλά θα 

κρατήσουμε την ερμηνεία της Υπερβατολογικής Παραγωγής και των σχετικών ζητημάτων που 

προκύπτουν για το επόμενο κεφάλαιο στο οποίο τώρα στρεφόμαστε. 
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Μέρος 2ο: McDowell και Hegel 

 

«Στο νοείν είμαι ελεύθερος γιατί δεν είμαι σε κάποιον άλλο». 

G.W. Hegel, Phenomenology of Spirit 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο επιχειρήσαμε να δείξουμε πως ο Kant, σύμφωνα τουλάχιστον με 

ορισμένους μελετητές και σε αντίθεση με την αντίληψη που επιθυμεί να υπερασπιστεί ο 

McDowell, δεσμεύεται ουσιωδώς στη θέση για την αυτονομία των εποπτειών σε σχέση με τις 

έννοιες και δεύτερον στην αναγκαία συνεργασία (συμπληρωματικότητα) των δύο αυτών a priori 

στοιχείων της νόησης αν είναι να φθάσουμε στη γνώση. Θεωρήσαμε επομένως ότι στη φράση 

«εποπτείες χωρίς έννοιες είναι τυφλές, έννοιες χωρίς περιεχόμενο είναι κενές», το κέντρο 

βάρος όφειλε να είναι στο δεύτερο σκέλος της έκφρασης και κατά συνέπεια στη διακριτότητα 

των εποπτειών ως αντικειμενικών a priori αναπαραστάσεων διαφορετικού είδους. Οι 

συνθέσεις της διάνοιας όπως αυτές θα αναπτυχθούν στην Αναλυτική θα πρέπει επομένως να 

διενεργηθούν σε ένα ετερογενές υλικό. Εξ’ ου και ο λεγόμενος δυισμός εννοιών και εποπτειών. 

Λαμβάνοντας για χάριν έκθεσης ως δεδομένο ότι ο Kant επιτυγχάνει να δικαιολογήσει 

υπερβατολογικά στην Αναλυτική81 τις παραπάνω θέσεις (τον δυισμό και τη 

συμπληρωματικότητα δηλαδή) είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι οι υποκειμενικές a priori 

συνθήκες της νόησης αναγκαστικά προκαθορίζουν τη βασική δομή του κόσμου των 

εμπειρικών αντικειμένων. Ή για να επικαλεστούμε ένα απόσπασμα, το οποίο αξιοποιείται και 

από τον McDowell: «οι συνθήκες δυνατότητας της εμπειρίας γενικά είναι εξίσου συνθήκες 

δυνατότητες των αντικειμένων της εμπειρίας».(ΚΚΛ, Α158/Β197). 

Η κοπερνίκεια στροφή του Kant παρέχει, επομένως, τη λύση στο πρόβλημα της 

αντικειμενικότητας των ισχυρισμών μας και διασφαλίζει την ανεξαρτησία και τη γενική 

κατανοησιμότητα (intelligibility) του κόσμου των αντικειμένων της εμπειρίας μας χωρίς την 

καταφυγή στην παρατήρηση και την επαγωγή οι οποίες δε θα μπορούσαν να διασφαλίσουν 

                                                           
81 Η δικαιολόγηση αυτή στην Αναλυτική αποτελεί έργο της Υπερβατολογικής Διαλεκτικής (Transcedental 

Dialectic), του Σχηματισμού (Schematicism) και της Αναλυτικής των Αρχών (Analytic of Principles). Στο παρόν 

κεφάλαιο θα αναλύσουμε στο βαθμό που μας είναι απαραίτητα κάποια στοιχεία από τα παραπάνω κατά γενική 

ομολογία δυσνόητα κείμενα της Κριτικής του Καθαρού Λόγου. Η έκθεση που θα ακολουθήσει δεν διεκδικεί 

οποιουδήποτε είδους πληρότητα του νοήματος, καθώς είναι αποτέλεσμα σύνθεσης ετερόκλιτων πηγών και 

ερμηνειών σε μια προσπάθεια παρουσίασης από τον McDowell των εγελιανών στοιχείων μέσα στον Kant. 
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καθολικότητα και αναγκαιότητα. Ο Kant, όμως, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ένα τίμημα 

για τη λύση αυτή, τον περιορισμό(limitation) δηλαδή της γνώσης σε αντικείμενα μόνο που 

μπορούν να εποπτευθούν κατ’ αίσθηση και τον επαναπροσδιορισμό της θεωρητικής 

φιλοσοφίας ως μια κατ’ ουσία μετα-φιλοσοφία, η οποία είναι δεσμευμένη στην εξέταση των 

συνθηκών κάτω από τις οποίες είναι και μόνο δυνατή η a priori γνώση του κόσμου qua χώρου 

και χρόνου. Η φιλοσοφία μετατρέπεται κυρίως σε μια υπερβατολογική φιλοσοφία της 

επιστήμης παρά σε μια μεταφυσική και είναι επιφορτισμένη με την μελέτη των ορίων και του 

εύρους της εμπειρικής γνώσης μέσα από την εμμένεια (immanence) της εμπειρίας του 

υποκειμένου.  

Εξετάσαμε μέσα στα πλαίσια αυτά την κριτική που ασκήθηκε στην «εμπλουτισμένη» 

θεώρηση του McDowell για την δεκτικότητα στη βάση της άρνησης από τον τελευταίο του 

δυισμού εποπτειών και εννοιών και της συνακόλουθης υπερβατολογικής διάκρισης μεταξύ 

φαινομένου και πράγματος καθ’ αυτού82. Η ένσταση απέναντι στην άρνηση αυτή έγκειται στο 

ότι αν εγκαταλείψει κανείς την υπερβατολογική διάκριση, τότε αρνείται την (οντολογικής 

φύσεως κατά τα άλλα) διάκριση ανάμεσα στην κατασκευαστική δραστηριότητα του 

υποκειμένου και στην ιδιάζουσα φύση των αντικειμένων. Ως αποτέλεσμα, επανερχόμαστε σε 

μια αδιέξοδη ταλάντευση ανάμεσα σε έναν αφελή προκριτικό ρεαλισμό, ο οποίος αρνείται την 

κοπερνίκεια ανατίμηση από τον Kant του υπερβατολογικού ρόλου της υποκειμενικότητας και 

σε έναν εξίσου λανθασμένο φαινομεναλισμό που ανάγει τα εμπειρικά αντικείμενα σε προβολές 

και υποκειμενικές κατασκευές. Η κριτική αυτού του είδους απευθυνόμενη εδώ στον McDowell 

κατηγορεί τον τελευταίο για ιδεαλισμό λόγω της επιλογής του να διαγράψει «το πράγμα καθ’ 

αυτό» και να αναγνωρίσει στον απλά παθητικό χαρακτήρα της εννοιακά εμποτισμένης 

δεκτικότητας το είδος εκείνης της ετερότητας που θα παρείχε «τριβή» με τον κόσμο(2η 

Διάλεξη).  

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να αρθρώσουμε και να ανασυγκροτήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο ο McDowell διαβλέπει την αναγκαιότητα της επαναπροσέγγισης της 

αναλυτικής φιλοσοφίας με την γερμανικό ιδεαλισμό και ιδιαίτερα τον Hegel.  Το ξεκίνημα 

«της οικειοποίησης της ρητορικής του (εγελιανού) Ιδεαλισμού» μπορεί να επέλθει μέσα από 

                                                           
82 Ο Friedman(1996) στην κριτική του στο ΝΚ ρητά συνδέει το δυισμό εννοιών εποπτειών με την υπερβατολογική 

διάκριση και θεωρεί ότι «η ιδέα του πράγματος καθ’ αυτό προκύπτει κάνοντας αφαίρεση των εννοιών της καθαρή 

διάνοιας από την αναγκαστική τους εφαρμογή στην αισθητικότητα». Θεωρεί δηλαδή την υπερβατολογική 

διάκριση αφενός ως αποτέλεσμα (μια θεωρητική απόφανση χωρίς υπαρκτικό βάρος) της θεωρίας του Kant για το 

νου και αφετέρου αναγκαίο στοιχείο της. Η προοπτική που εισάγει ο McDowell επιχειρεί να «ψαλιδίσει» τη 

διάκριση αυτή και να επερωτήσει το γεγονός του αν μας είναι πράγματι αναγκαία αν είναι να προχωρήσουμε σε 

κάποιας μορφής υπερβατολογική φιλοσοφία από μια σκοπιά εμμένειας.  
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την επίκληση ενός σωστά κατανοημένου Kant και την ανάδειξη των ορίων του 

υπερβατολογικού ιδεαλισμού. Ξεκινώντας αρχικά από μια συζήτηση των κειμένων εκείνων 

του φιλοσόφου που θέτουν άμεσα το ζήτημα της σχέσης του Kant με τους ιδεαλιστές επιγόνους 

του θα προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να σκιαγραφήσουμε τους όρους δυνατότητας 

της μετάβασης από την θεωρητική φιλοσοφία του Kant στον Hegel και τον θεωρησιακό 

ιδεαλισμό του(speculative idealism). Η προσπάθεια αυτή αξίζει να τονιστεί είναι ήδη από την 

αρχή περιορισμένη αν όχι και υπονομευμένη από το γεγονός ότι επιμένουμε κατά κύριο λόγο 

στην Κριτική του Καθαρού Λόγου χωρίς να εξετάζουμε από κοντά όψεις του μεταγενέστερου 

Καντιανού έργου και ιδιαίτερα την Τρίτη Κριτική, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 

αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας σε μια προσπάθεια ανάδειξης της συστηματικότητας του 

Καντιανού έργου83. Το κέντρο βάρους της συζήτησης μας θα είναι αρχικά η Υπερβατολογική 

Παραγωγή των Κατηγοριών στην ΚΚΛ, και ιδιαίτερα το πολυσυζητημένο Β’ Σχεδίασμα του 

1787. Το σύντομο, αλλά διαβόητα δυσνόητο αυτό κείμενο, αποτελεί αφενός την πιο καθαρή 

απόδειξη της κοπερνίκειας στροφής του Kant και παράλληλα, τουλάχιστον για τον Hegel, 

αφετηριακό σημείο στην ανάπτυξη του μετακαντιανού ιδεαλισμού. Στη συνέχεια, θα 

παρακολουθήσουμε «στιγμές» της εγελιανής κριτικής στον Καντιανό ιδεαλισμό μέσα από το 

πρώιμο Πίστη και Γνώση (Glauben und Wissen) και την Εισαγωγή της Φαινομενολογίας του 

Πνεύματος (Phenomenology of Spirit). Σκοπός, επίσης, είναι να φωτίσουμε την ολοκληρωμένη 

πλευρά της θεώρησης που προτείνει ο McDowell στο ΝΚ μέσα από «μια μερική 

επαναμάγευση» της φύσης μέσω της έννοιας της Δεύτερης Φύσης και τη θεώρηση για το 

υποκείμενο που αυτή συνεπάγεται. Το νήμα που διαπερνά την πραγμάτευση του McDowell 

είναι, όπως και ο ίδιος ο φιλόσοφος παραδέχεται έμμεσα στο τέταρτο κεφάλαιο Λόγος και 

Φύση, η προσπάθεια να φυσικοποιηθεί η Καντιανή αυτενέργεια μέσα από ένα «χαλαρωμένο 

νατουραλισμό»(relaxed naturalism) και μια ενσώματη θεώρηση του Υποκειμένου. 

 

«Η καλύτερη προσέγγιση του Kant για εμάς»: η απάντηση στον Friedman 

Το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας είναι η (σύντομη) απάντηση 

του McDowell στην κριτική του Μ.Friedman84 στο Ο Νους και Κόσμος. Ο λόγος για την 

επιλογή μας αυτή είναι ότι σε αυτή την απάντηση ο McDowell θέτει μετά τη δημοσίευση του 

                                                           
83 Sebastian Gardner, Kant’s Third Critique: The Project of Unification, in Royal Institute of Philosophy 78:161-

185(2016) 
84 M. Friedman, Exorcising the Philosophical Tradition: Comments on John McDowell’s Mind and World, in 

Nicholas Smith, Reading McDowell On Mind and World, Routledge, 2003 
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ΝΚ ρητά το δίλημμα μεταξύ δύο διαζευκτικών ερμηνειών του Kant, την επιστημονίστικη 

(scientistic) και την «ιδεαλιστική» (idealistic) ερμηνεία. Όπως ελπίζουμε ότι έχει δειχθεί (αν 

και σίγουρα όχι πλήρως) στο προηγούμενο κεφάλαιο, η επιστημονίστικη ερμηνεία του Kant, 

που εκπροσωπείται εδώ από τον M. Friedman, αφορά το «πώς οι ακριβολογικές (exact) 

επιστήμες-τα καθαρά και εφαρμοσμένα μαθηματικά-είναι δυνατά» ή με άλλα λόγια το «πώς η 

φύση μπορεί να δειχθεί ότι εμπίπτει στο εύρος μιας φυσικομαθηματικής κατανοησιμότητας 

(intelligibility) ». Αυτό για τον McDowell προϋποθέτει ότι «το να τοποθετείς κάποιο πράγμα 

στον(κατά Sellars χώρο των λόγων) συνεπάγεται ότι το καθιστάς κατανοητό σύμφωνα με τον 

τρόπο που ένας φυσικός καθιστά κατανοητά τα πράγματα». Μια ανάγνωση του Kant από αυτό 

το πρίσμα θα ήταν σύμφωνη με τη θεώρηση που αναπτύξαμε παραπάνω, σύμφωνα με την 

οποία το βάρος της κριτικής φιλοσοφίας επικεντρώνεται στην αντίληψη για την a priori δομή 

της αισθητικότητας και τις a priori εποπτείες του χώρου κυρίως(αλλά και του χρόνου), οι 

οποίες όντας τόσο μη-εννοιακές όσο και μη εμπειρικές μπορούν να θεμελιώσουν την 

καθολικότητα και αναγκαιότητα της Γεωμετρίας και της νευτώνειας Φυσικής. Από δω 

προκύπτει και η αυστηρή έμφαση στη διακριτότητα εποπτειών και εννοιών και η θεώρηση ότι 

οι εποπτείες είναι κατεξοχήν ικανές να καταστήσουν δυνατή την αντίληψη ενός αντικειμενικού 

κόσμου, καθώς φέρουν ένα ιδιαίτερο είδος προθεσιακού αλλά εντούτοις μη-εννοιακού 

περιεχομένου. Ο M. Friedman κατά τον McDowell ανάγει σε τελική ανάλυση την επιτυχία του 

Kant «στη φιλοσοφία του των μαθηματικών, γεγονός που μάλλον σημαίνει ότι τελικά 

αποτυγχάνει». 

Ο McDowell από συστηματικής πλευράς μιλώντας στην απάντηση του δεν αναλύει τους 

λόγους (φιλοσοφικούς και ερμηνευτικούς) για τους οποίους η θεώρηση του είναι ανώτερη 

εκείνης την οποία προτείνει ο M. Friedman. Επικαλείται μια μετα-φιλοσοφική 

(υπερβατολογική θα λέγαμε) αρχή που στηρίζεται στην εξής σκέψη: ποιου είδους ερμηνεία 

της καντιανής διάκρισης διάνοιας και αισθητικότητας μας είναι αναγκαία αν είναι να είμαστε 

δικαιολογημένοι να θεωρήσουμε ότι η (εμπειρική) σκέψη μας μπορεί να αναφέρεται σε 

αντικείμενα; Η θεώρηση της διάνοιας, την οποία ο McDowell προτείνει, ενέχει ότι αυτή 

«παρουσιάζεται ως η ικανότητα των εννοιών εν γένει και όχι απλά των καθαρών εννοιών» και 

είναι συνεκτατή με τη θεώρηση του χώρου των λόγων ως το πεδίο εκείνο στο οποίο 

υπαγόμαστε σε λόγους qua της ελευθερίας μας να τους θέτουμε. «Δηλαδή όχι απλά λογικούς 

και μαθηματικούς λόγους…αλλά και υλικούς λόγους επίσης», γεγονός που υπονοεί μια 

διαφορετική αντίληψη της υποκειμενικότητας ως ενσώματης που θα αναλύσουμε παρακάτω. 

Όπως αναφέρει στο τέλος της απάντησης του ο McDowell, «οι επίγονοι του Kant οπωσδήποτε 
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αρνούνται την ιδέα ότι η αισθητικότητα έχει την δική της a priori μορφή και το απόλυτο όριο 

που θέτει ο Kant μεταξύ της διάνοιας που περιορίζεται από την αισθητικότητα και τον απόλυτο 

(μη υποκείμενο σε περιορισμούς) Λόγο» με αποτέλεσμα αυτό που σε μια διαφορετική 

αντίληψη προβάλει ως περιορισμός από έξω από την αισθητή εμπειρία, τώρα να 

ενσωματώνεται σε αυτό που θεωρείται ως η ελεύθερη αυτό-εκτύλιξη του Λόγου. Τα εμπειρικά 

στοιχεία στη θεώρηση του Kant» σε αντίθεση με την άποψη του M. Friedman «δεν 

περιορίζονται, αλλά αναθεωρούνται (reconceived)». 

 

Μετα-φιλοσοφικές προϋποθέσεις της Υπερβατολογικής Παραγωγής: 

Υπερβατολογική Περιγραφή vs Εμπειρική Εξήγηση 

 Η άρνηση της υπερβατολογικής αναγκαιότητας να θεωρήσουμε ένα μη-εννοιακό 

στοιχείο στην αντίληψη (διάκριση δηλαδή εννοιών-εποπτειών) και η συνακόλουθη αντίθεση 

στην υπερβατολογική διάκριση ως μια «εκ των πλαγίων» αντίληψη που υποβαθμίζει την 

γνησιότητα της επαφής μας με τον κόσμο θεωρείται επομένως αναγκαία προϋπόθεση για την 

άμεση παρουσία του κόσμου στις εμπειρίες μας σύμφωνα με το ΝΚ. Παράλληλα, η απόρριψη 

της καθαρής αισθητικότητας (κατά Sellars στο Science and Metaphysics) συμβαδίζει με τη 

(υπόρρητη αρχικά) δέσμευση του φιλοσόφου στη διάκριση της υπερβατολογικής περιγραφής 

από τον εμπειρική εξήγηση και συνακόλουθα την αντίληψη του για τον κατάλληλο ρόλο της 

φιλοσοφίας και τη διάκρισή της από την επιστήμη. Με τον όρο «υπερβατολογική περιγραφή», 

όπως έχουμε αναλύσει και σε άλλο σημείο, εννοούμε την περιγραφή και ανάλυση των 

αναγκαίων συνθηκών για τη δυνατή εμπειρία στο πνεύμα του Kant. Ο τρόπος που αξιοποιείται 

από τον McDowell έχει αρχικά τις ρίζες του στον Strawson και την αντίληψη του για μια 

«περιγραφική μεταφυσική» ή «μεταφυσική της εμπειρίας». Αυτή η τελευταία συνεπάγεται ότι 

«υπάρχουν όρια σε αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε ή να καταστήσουμε κατανοητό για 

εμάς ως μια δυνατή δομή της εμπειρίας». Ωστόσο, ο McDowell διαφέρει από την παραπάνω 

αντίληψη στο ότι αποδίδει έμφαση στην κριτική λειτουργία της περιγραφικής μεταφυσικής με 

την έννοια ότι η τελευταία μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά από μονοσήμαντες, 

πρισματικές και περιορισμένες θεωρήσεις του ανθρώπου ως έλλογου όντος περιορισμένου στο 

να αντιλαμβάνεται τα πράγματα αποκλειστικά ως χωρο-χρονικά εντοπισμένα. Αυτή η αλλαγή 

είναι εμφανής στην αλλαγή από την υποστήριξη ενός «ελάχιστου εμπειρισμού» στο ΝΚ στην 

θεώρηση ότι η υπεράσπιση του «ελάχιστου εμπειρισμού» προϋποθέτει ένα «υπερβατολογικό 

εμπειρισμό» (transcendental empiricism) στις διαλέξεις Woodbridge, η οποία συμβαδίζει και 
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από μια περαιτέρω ανάπτυξη της κριτικής του Sellars στον κλασικό εμπειρισμό. Από το σημείο 

αυτό και συνέχεια, ο McDowell αποδέχεται καθαρότερα τη νομιμότητα μιας υπερβατολογικής 

φιλοσοφίας στην οποία έχει αρθεί η διάκριση θεωρησιακού και διανοητικού (κατά Hegel), η 

διάκριση δηλαδή απέναντι σε μια περιγραφική μεταφυσική που θα περιορίζεται εκ των 

πραγμάτων στη χωροχρονική διάσταση της εμπειρίας και σε μια υπερβατολογική φιλοσοφία 

per se.  

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι ο Sellars έθετε την μετά-φιλοσοφική 

υποχρέωση «να αντανακλώνται οι υπερβατολογικές στις αιτιακές δομές». Εξαιτίας της 

αντίληψης της προθεσιακότητας που υποστηρίζει ως ουσιωδώς μη-σχετικής (non-relational) 

με τον κόσμο, έχει ανάγκη από έναν εξωτερικό της προθεσιακότητας περιορισμό αν είναι να 

εξηγήσει την αναφορικότητα της εννοιακής μας δραστηριότητας. Οι εντυπώσεις καλούνταν 

να παίξουν αυτό τον ρόλο, καθώς όμως έχουν αυστηρά αιτιακό-λειτουργιστικό ρόλο, δεν 

μπορούσαν να ενσωματωθούν σε μια υπερβατολογική περιγραφή. Όπως γράφει ο McDowell 

με σκοπό να τονίσει την διάκριση της προοπτικής του από αυτή του Sellars:  

«Για τον Sellars η δικαιολόγηση που διαθέτουμε να θεωρούμε στοιχεία του εννοιακού 

χώρου ως αποβλεπτικά κατευθυνόμενα σε στοιχεία του πραγματικού(real order) πρέπει 

να διασφαλιστεί υπερβατολογικά εκτός του σημασιολογικού-εννοιολογικού 

χώρου…Γι’ αυτό ένας υπερβατολογικά καθορισμένος ρόλος για την αισθητικότητα για 

τον Sellars μπορεί να πάρει τη μορφή της καθοδήγησης της εννοιακής δραστηριότητας 

από την «καθαρή παθητικότητα». Σύμφωνα με αυτή την άποψη, δεν έχουμε το 

δικαίωμα να καθορίσουμε έναν ρόλο για την αισθητικότητα υπό τους όρους μιας 

άμεσης παρουσίας των αντικειμένων στην εποπτικά δομημένη συνείδηση σε συμφωνία 

με την ερμηνεία του Kant που έχω προτείνει. Αυτό δηλαδή θα αποτελούσε ήδη μια 

περίπτωση εννοιακής κατευθυντικότητας προς το Πραγματικό, επομένως δε θα 

μπορούσε να εμφανιστεί σε μια έξωθεν επιβεβαίωση της ιδέας της εννοιακής 

ανοιχτότητας στο Πραγματικό».85  

Επομένως, είτε ο υπερβατολογικός ρόλος της αισθητικότητας είναι εξωτερικός της 

προθεσιακότητας είτε «η άμεση παρουσία των αντικειμένων στην αποβλεπτικά δομημένη 

συνείδηση» διασφαλίζει ότι ο κόσμος θα ασκεί ένα έλλογο περιορισμό στις σκέψεις μας γι’ 

αυτόν. Με άλλα λόγια, η αντίληψη είναι μια αποβλεπτική σχέση και εμπίπτει υπερβατολογικά 

στη δυναμική της αυτοσυνειδησίας. Η αισθητικότητα στην πρώτη προοπτική θα ενέπιπτε στις 

                                                           
85 John McDowell, Intentionality as a Relation, στο Having the World in View, σελ.62 
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αναλύσεις των εμπειρικών επιστημών και θα καθιστούσε τη φιλοσοφία οντολογικά 

εξαρτημένη από την επιστήμη. Αυτό είναι όμως είναι αδύνατο για κάποιον, όπως τον 

McDowell για τον οποίο τα φαινόμενα που εμπίπτουν σε μια εμπειρική περιγραφή 

χαρακτηρίζονται από υποπροσωπικούς όρους και επομένως, δεν μπορούν να σχετίζονται με 

την έρευνα για το εμπειρικό περιεχόμενο, η οποία μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια μιας a 

priori αναζήτησης. Όπως το θέτει ο φιλόσοφος: «Όμως, με κίνδυνο να απωλέσουμε την 

θεώρηση του εαυτού μας ως σκεπτόμενο υποκείμενο, οφείλουμε να διακρίνουμε την έρευνα 

όσον αφορά τη μηχανική του να έχεις νου από την έρευνα του τι είναι να έχεις νου».  

Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και παρακάτω σε αυτή την πλευρά της 

θεώρησης του McDowell, καθώς όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά αποτελεί κατά τη γνώμη 

μας ένα κρίσιμο ζητούμενο η υποστήριξη μιας a priori προοπτικής που να διατηρεί την 

σημασία της καντιανής αυτενέργειας χωρίς τα υπολείμματα μιας καρτεσιανής πραγματικής 

διάκρισης σε res cogitans και res extensa και της αναγωγής του χώρου των λόγων σε ένα 

νομολογικό επίπεδο εμπειρικής περιγραφής (ωμή φυσιοκρατία). Εδώ να σημειώσουμε ότι ο 

φορμαλισμός της πρώιμης θεώρησης του McDowell για την ριζική διάζευξη υπερβατολογικής 

ανάλυσης και εμπειρικής περιγραφής υπόκειται λογικά σε δύο ενστάσεις. Αφενός, όπως 

γράφει ο Χρόνης, «στην υποψία της λήψης του ζητουμένου, με την έννοια ότι οτιδήποτε 

μπορεί να φέρει πληροφορία για τον κόσμο κατανοείται ex hypothesi αναγνωρίσιμο 

περιεχόμενο». Αφετέρου, ο McDowell φαίνεται ως εάν να πρέπει να αποδώσει αυτόνομο 

φιλοσοφικό ρόλο αποκλειστικά στην ανθρώπινη νοητικότητα και επιστημικότητα, καθώς δεν 

έχει τρόπο να μιλήσει για την αντιληπτικότητα των ζώων, των παιδιών αλλά και τις λειτουργίες 

εκείνες που πραγματοποιούνται με σκοπό την εκτέλεση πρακτικών στόχων. Και αυτό γιατί 

αυτά θα αντιμετωπίζονταν από τον φιλόσοφο με υποπροσωπικούς όρους ως ακατάλληλα για 

υπερβατολογική ανάλυση και εμμέσως ως μια προοπτική που θα μπορούσε να μας οδηγήσει 

εκ νέου στο Μύθο του Δεδομένου και στην προσπάθεια προσδιορισμού ενός επιστημικού 

πεδίου «αμόλυντου» από έννοιες και εντούτοις επιστημικά δραστικού. Μεταγενέστερες 

επεξεργασίες του φιλοσόφου, όπως στο Avoiding the Myth of the Given και η δημόσια 

αντιπαράθεση με τον H. Dreyfus που ακολούθησε προσπαθούν να αντιπαρατεθούν σε αυτό το 

σύνολο ενστάσεων. Καταληκτικά να σημειώσουμε ότι η «αριστοτελική» θεώρηση του 

ανθρώπου ως έλλογου όντος και η ενσώματη εικόνα της ορθολογικότητας αποτελούν το 

υπόβαθρο για την άρνηση του μη-εννοιακού περιεχομένου και τις συνακόλουθες 

μεταφιλοσοφικές συνέπειες. 
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 Συνεχίζοντας θα επιχειρήσουμε να ανασυγκροτήσουμε την ανάλυση από τον 

McDowell της Υπερβατολογικής Παραγωγής και πως η τελευταία υπονομεύει σύμφωνα με 

αρκετούς μελετητές την αυστηρότητα της διάκρισης εννοιών και εποπτειών. Στη συνέχεια θα 

επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε βασικούς άξονες της εγελιανής κριτικής στον Kant που βρίσκει 

την πιο πρώιμη παραδειγματική της έκφραση στην συζήτηση από τον Hegel της 

Υπερβατολογικής Παραγωγής στο νεανικό έργο Πίστη και Γνώση. Στο τέλος του κεφαλαίου 

θα σκιαγραφήσουμε την θεώρηση του φιλοσόφου για το υποκείμενο86 και τα προβλήματα που 

δημιουργεί αυτή. 

 

Ο «επεκτατισμός» της αυτοσυνειδησίας: Ο ρόλος της Υπερβατολογικής 

Παραγωγής στο επιχείρημα του McDowell 

«Οι εμπειρίες αποτελούν ενεργοποιήσεις (actualizations) των εννοιακών ικανοτήτων στο 

επίπεδο της εισδεκτικότητας (receptivity)». Η παραπάνω θέση αποτελεί τον πυρήνα της 

θεώρησης του McDowell στο ΝΚ και προτείνεται ως η μοναδική οδός διαφυγής από την 

αμφιταλάντευση ανάμεσα στον Μύθο του Δεδομένου και τον συνεκτικισμό. Κατά τον 

McDowell, η θέση αυτή είναι ήδη καντιανή, μολονότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί «ως μια 

ιδιαίτερα εγελιανή στιγμή του Kant». Κι αυτό, γιατί «σε μια ορθή κατανόηση της Καντιανής 

συνεργασίας διάνοιας και αισθητικότητας, δεν υπάρχει καμία εμπειρική δεδομενικότητα, 

καμία εμπειρική πρόσληψη χωρίς εννοιακή διαμεσολάβηση (mediation)»(η έμφαση δική μου). 

Με άλλα λόγια έχει αρθεί, ή μάλλον καλύτερα δεν υφίσταται πρωτογενώς, ο δυισμός των 

νοητικών ικανοτήτων σε διάνοια και αισθητικότητα και επομένως η διακριτότητα εννοιών και 

εποπτειών. 

Η «εξάλειψη» της δεδομενικότητας ή διαφορετικά η κατάργηση της αυστηρής 

διάκρισης εννοιών και εποπτειών, μπορεί να προκύψει ακολουθώντας τον McDowell μέσα 

από τον εντοπισμό στοιχείων που ανήκουν στις κατηγοριακές δομές που διέπουν τις κρίσεις 

μας και στο επίπεδο της αισθητηριακής πρόσληψης. Αντίθετα, δηλαδή, με μια επιστημολογική 

εικόνα στην οποία το δοσμένο εποπτειακό υλικό μορφοποιείται σε δεύτερο χρόνο από τις 

κατηγορίες της διάνοιας και η οποία κατέστη κυρίαρχη στην πρόσληψη του Καντιανού έργου 

τον 20ο αιώνα,87ο McDowell αποδίδοντας έμφαση στην Υπερβατολογική Αναλυτική και κατά 

                                                           
86 Βλ. Ο Νους και ο Κόσμος (5η διάλεξη) 
87 Αναδρομικά κοιτώντας θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε την επιμονή στον δυισμό του Kant ως μια αντίδραση 

στον ιδεαλισμό και τον συνακόλουθο ψυχολογισμό των τελών του 19ου αιώνα. Σε αυτόν τον ψυχολογισμό 
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κύριο λόγο στην Υπερβατολογική Παραγωγή (συμπληρωματικά και ουσιωδώς βέβαια και στη 

Μεταφυσική Παραγωγή των Κατηγοριών) επιδιώκει να δείξει προς μια «επέκταση» των 

συνθηκών εκείνων που σχετίζονται με την αυτοσυνείδητη διάσταση της εμπειρίας(και 

συνεπαγωγικά της διάνοιας, η οποία οφείλει να άρει τις κατηγορίες της σε μια ανώτατη αρχή, 

αυτή της αυτοσυνειδησίας) και στο χώρο των εποπτειών. Ο McDowell, αρχικά, από την άποψη 

της πιστότητας στο Καντιανό έργο είναι δικαιολογημένος να προχωρήσει σε μια τέτοια 

ερμηνεία, καθώς ο Kant  συνοδεύει την αναγκαία συμπληρωματικότητα των δύο διακριτών 

αναπαραστάσεων(εποπτειών και εννοιών δηλαδή) με το εξής σπουδαίο αίτημα που 

διατυπώνεται στην αρχή της Υπερβατολογικής Παραγωγής(στο εξής ΥΠ):  

«Το Εγώ Νοώ πρέπει να είναι ικανό να συνοδεύει όλες μου τις αναπαραστάσεις. Γιατί 

διαφορετικά, θα υπήρχε κάτι παρόν εντός μου το οποίο δε θα μπορούσε να καταστεί 

καθόλου αντικείμενο σκέψης. Αυτό εν πολλοίς θα σήμαινε ότι η αναπαράσταση θα 

ήταν αδύνατη ή τουλάχιστο δε θα σήμαινε κάτι για εμένα. Αυτή η αναπαράσταση που 

μπορεί να δοθεί πριν από την σκέψη ονομάζεται εποπτεία(intuition). Επομένως, κάθε 

πολλαπλό της εποπτείας έχει μια αναγκαία σχέση με το ‘Εγώ Νοώ’ στο ίδιο το 

υποκείμενο στο οποίο μπορεί να παρουσιαστεί αυτό το πολλαπλό. Όμως, αυτή η 

αναπαράσταση είναι μια πράξη της αυτενέργειας, δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

ανήκει στην αισθητικότητα»(Β131-2).(εμφάσεις δικές μου) 

Προτού προχωρήσουμε είναι αναγκαίες κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τα παραπάνω. Η 

ΥΠ ξεκινά με την συνθετική ενότητα της κατάληψης (synthetic unity of apperception). Με την 

τελευταία ο Kant παρουσιάζει-και σύμφωνα με την ανάλυση του Hegel που θα δούμε σε λίγο- 

μια ανάλυση της υποκειμενικότητας, μια θεώρηση δηλαδή του ‘Εγώ’ φορμαλιστικά 

κατανοημένου. Δεν είναι δύσκολο να εντοπίσουμε σε αυτό το σημείο την τυπική έναρξη της 

κοπερνίκειας επανάστασης στην επιστημολογία, που είχε ήδη προοικονομηθεί από τον 

Πρόλογο ως λύση στο πρόβλημα της μεταφυσικής.88 Ο παραπάνω ισχυρισμός επομένως 

συγκροτεί έμμεσα τη λύση του Kant στο πρόβλημα της a priori συνθετικής γνώσης και 

                                                           
άλλωστε αντέδρασαν από την δική τους οπτική ο Frege αρχικά και στη συνέχεια ο Husserl, οι οποίοι θεωρούνται 

ως εισηγητές της αναλυτικής και φαινομενολογικής παράδοσης αντίστοιχα. 
88 Στο πρόβλημα της μεταφυσικής(ή αλλιώς της πραγματικότητας) αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

όπου παρουσιάσαμε μια δυνατή ανασυγκρότηση του καντιανού επιχειρήματος και τη λογική επίλυση των 

διλημμάτων που προκύπτουν από μια «υπερβατολογική ρεαλιστική» θεώρηση μέσω της κοπερνίκειας στροφής 

του φιλοσόφου. Σε αυτό το σημείο ο Kant σύμφωνα με την προηγούμενη ανάγνωση επιχειρεί την τεκμηρίωση 

αυτής της προλογικής θέσης. Σύμφωνα με την ερμηνεία των ιδεαλιστών επιγόνων αντίθετα, ο Kant θέτει εδώ τις 

βάσεις για την εξέλιξη του μεταγενέστερου γερμανικού ιδεαλισμού, ο οποίος έχει σαν αφόρμηση την ανακάλυψη 

από τον Kant «της ανώτερης αρχής της υπερβατολογικής φιλοσοφίας». Για τα ερμηνευτικά ζητήματα που 

προκύπτουν από αυτή τη θεώρηση βλ. Dieter Henrich, Between Kant and Hegel, Lectures on German Idealism, 

Harvard, 2003 
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συγχρόνως, συνεπάγεται τη σημαντική θέση ότι κάθε αξίωση αντικειμενικότητας στη γνώση 

μας έχει την πηγή της σε τελική ανάλυση στο πως είναι συγκροτημένο το υποκείμενο, θέση 

που ουσιωδώς συνεπάγεται μια σχετικοποίηση της γνώσης ως προς τον άνθρωπο.89 Πιο 

συγκεκριμένα, οι δύο βασικοί ισχυρισμοί, σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα, είναι οι εξής: 

α) το γεγονός ότι όλες οι αναπαραστάσεις έχουν μια αναγκαία σχέση με το ‘Εγώ Νοώ’ στο 

ίδιο υποκείμενο συνεπάγεται μια αναγκαία ενότητα μεταξύ των αναπαραστάσεων μου ως όρου 

σύμφωνα με τον οποίο όλες ανήκουν αναγκαία σε μένα. β) Οι αναπαραστάσεις βρίσκονται σε 

σχέση με το ‘Εγώ Νοώ’, όχι μέσω της παθητικότητας της πρόσληψης, αλλά μόνο μέσα από 

την δραστηριότητα(ενεργητικότητα) του υποκειμένου.  

Η μετάβαση από τον πρώτο ισχυρισμό σχετικά με την ενότητα της αυτοσυνείδησης 

στην ενεργητικότητα είναι πολύ σημαντικός, γιατί διασφαλίζει τον αναγκαίο ρόλο του 

κοπερνικειανού υποκειμένου σε κάθε γνώση. Τα δύο αυτά αρχικά γνωρίσματα της 

αυτοσυνείδησης είναι απολύτως σημαντικά και αντικατοπτρίζουν τη θεώρηση του Kant, που 

συναντήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, για τη διάνοια ως ουσιωδώς διαλογικής(discursive) 

φύσεως. Αυτή η ουσιαστικά καρτεσιανή βάση της ανάλυσης της αυτοσυνείδησης και της 

ταυτότητας του υποκειμένου δεν αποτελεί για τον φιλόσοφο πρόβλημα προς επίλυση, όπως 

αποτελούσε για τον Hume, ο οποίος ομολογούσε στο τέλος της Πραγματείας του ότι δεν 

μπορούσε να λύσει με τους όρους της θεωρίας του το πρόβλημα της ταυτότητας του εαυτού. 

Για τον Kant, αντίθετα, σύμφωνα με τον D. Henrich, αποτελεί την απαρχή της φιλοσοφικής 

ανάλυσης και μια θεμελιώδη πρόταση που δεν επιδέχεται περαιτέρω ανάλυση εκτός των 

αναγκαίων χαρακτηριστικών της ενότητας, της ενέργειας (και της κενότητας θα δούμε). Ο 

Kant, δηλαδή, δεν αναλαμβάνει να εξηγήσει συγκεκριμένα τη δυνατότητα του αναστοχασμού 

(reflection), την ταυτότητα του υποκειμένου και την αναγκαία σύνδεση με τα παραπάνω τρία 

χαρακτηριστικά σε διάσταση με τις προσπάθειες των επιγόνων, οι οποίοι στην προσπάθεια 

τους να ολοκληρώσουν το Καντιανό έργο επιχείρησαν(μερικοί τουλάχιστον) με πιο σημαντικό 

τον Fichte να θεμελιώσουν το σύστημα του φιλοσόφου στην αρχή της αυτοσυνειδησίας και να 

                                                           
89 Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο Kant περιορίζει την ανθρώπινη γνώση στα φαινόμενα και όχι στα πράγματα όπως 

είναι καθ’ αυτά. Ένα επιπλέον ερώτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μας αναδεικνύει την κριτική φύση της θεώρησης 

του Hegel και στο οποίο δεν έχει δοθεί ερμηνευτικά ιδιαίτερη βάση, έχει να κάνει με το ποια είναι η πηγή του 

περιορισμού της γνώσης. Σύμφωνα με μια κυρίαρχη ερμηνεία, την οποία αναπτύξαμε και προηγουμένως, η 

σχετικοποίηση αυτή έχει ως βάση την ιδεατότητα του χώρου και του χρόνου ως a priori μορφές της εποπτείας 

μας. Εξίσου σημαντικός είναι, όμως, ο ρόλος του δεύτερου κατά Kant a priori στοιχείου της γνώσης, της 

υποκειμενικής φύσης του σκέπτεσθαι,, δηλαδή του γεγονότος ότι ως άνθρωποι είμαστε ενεργοί μέσω της χρήσης 

εννοιών στη διαδικασία της γνώσης. Άλλωστε, ο Guyer στο Thought and Being: Hegel’s Critique of Kant’s 

Theoretical Philosophy και ο Ameriks αντίστοιχα, με σκοπό να αντικρούσουν την εγελιανή κριτική υποστηρίζουν 

ότι ο Hegel λανθασμένα ερμηνεύει τις Kantιανές κατηγορίες ως υποκειμενικές, ενώ υποκειμενικοί κατά τους 

ίδιους είναι μόνο οι όροι της αισθητικότητας. 
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παρέχουν μια θεωρία για τη φύση της τελευταίας. Προσπάθεια που ο Kant πιθανότατα θα 

χαρακτήριζε ως μυστικισμό καθώς είδαμε. 

Στο αμέσως επόμενο απόσπασμα από αυτό που παραθέσαμε ο Kant ισχυρίζεται ότι 

αυτή η σύνθεση είναι αυθεντική(original apperception), με την έννοια ότι «δεν μπορεί να 

συνοδεύεται από καμμιά περαιτέρω αναπαράσταση». Ο ισχυρισμός αυτός εισάγει με άλλα 

λόγια το τρίτο(και πιο σημαντικό) χαρακτηριστικό της αυτοσυνείδησης, την 

κενότητα(emptiness). Το χαρακτηριστικό αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη σκέψη την οποίο συνεπάγομαι αναλυτικά κάθε φορά που σκέφτομαι το ‘Εγώ 

Νοώ’, παρά μόνο αυτό το τελευταίο. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αναπαραστασιακό 

περιεχόμενο που μπορεί να εκφράσει αυτή τη «εγώτητα»(mine-ness), την αναγκαία σύνδεση 

με τον εαυτό, καθώς κάθε συγκεκριμένο περιεχόμενο θα έπρεπε εκ νέου να σχετιστεί με εμένα 

ως το ταυτό υποκείμενο αποκλειστικά υπεύθυνο να καθορίσει τις γνωσιακές σχέσεις στις 

οποίες υπόκειται. Με άλλα λόγια, το ‘Εγώ Νοώ’ για τον Kant δεν μπορεί να παρέχει αυτόνομα 

στον εαυτό του κάποιο αναπαραστασιακό περιεχόμενο, γεγονός που συνεπάγεται ότι το 

τελευταίο δίδεται στο Εγώ εξωτερικά. Στο ίδιο συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε, 

σύμφωνα πάλι με τον Henrich, αν αναλύσουμε την δήλωση του τι σημαίνει ότι μπορούμε 

πάντα να γνωρίζουμε ότι κάποια δεδομένη σκέψη είναι αναγκαστικά δική μας. Αυτό, γιατί για 

να καταλήξουμε στο ‘Εγώ Νοώ’ θα πρέπει να διέλθουμε από μια αναστοχαστική διαδικασία η 

οποία ως αναστοχασμός προϋποθέτει ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια συγκεκριμένη σκέψη 

πάνω στην οποία μπορούμε να αναστοχαστούμε. Ο εαυτός είναι επομένως κενός με την έννοια 

ότι δεν μπορεί να κατέχει κάποια σκέψη της απλής(κενής) σκέψης χωρίς κάποιο συγκεκριμένο 

περιεχόμενο που δεν υπάγεται αναλυτικά στο Εγώ. Το γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει 

κάτι που πρέπει να δοθεί90 στο υποκείμενο, αποτελεί με τα λόγια του Henrich «μια παραγωγή 

της αισθητικότητας…Εξαιτίας της κενότητας του Εγώ μπορούμε-αρχίζοντας από τον ενεργό 

χαρακτήρα του Εγώ ως ταυτόσημου με τον εαυτό του-να φτάσουμε στην αναγκαιότητα της 

ύπαρξης μιας διάστασης δεδομενικότητας στο υποκείμενο». 

Ο Kant μέχρι αυτό το σημείο δεν έχει αναφέρει τίποτα όσον αφορά την απόδειξη της 

αντικειμενικής εγκυρότητας(objective validity) των αναπαραστάσεων, δηλαδή την αναγκαία 

                                                           
90Με την έννοια της δεδομενικότητας εδώ είναι δυνατό να δοθεί η εντύπωση ότι και σε αυτό το τμήμα της 

ανάλυσης μας αποδίδουμε στον Kant αυτό που ονομάστηκε μη-εννοιακό περιεχόμενο και κατά τον McDowell 

μια παραλλαγή του Μύθου του Δεδομένου. Αντίθετα, η προηγηθείσα ανάλυση είχε σκοπό να δείξει, όπως θα 

φανεί παρακάτω ελπίζουμε, ότι σύμφωνα με τον Χεγκελ τα προβλήματα με την Kantιανή σύλληψη ανάγονται σε 

τελική ανάλυση στον φορμαλισμό του υποκειμένου και την υποκειμενικότητα των κατηγοριών με αποτέλεσμα 

να καθιστά αναγκαίο ένα εμπειρικό περιεχόμενο το οποίο δε μπορεί να είναι ούτε καθορισμένο ούτε ακαθόριστο. 

Θα δούμε παρακάτω πως προκύπτει αυτό, αν και στοιχεία έχουν ήδη δοθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
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εφαρμογή τους σε αντικείμενα(objects in general). Δεν έχει απαντήσει με άλλα λόγια ακόμα 

στο επίδικο της Κριτικής το οποίο, όπως είδαμε, ενυπάρχει εν σπέρματι στο γράμμα στον Herz 

ως το ερώτημα που αφορά «το έδαφος της σχέσης των αναπαραστάσεων με αντικείμενα». 

Εντούτοις δύο άμεσες συνέπειες τις οποίες αντλεί ο Kant από τα παραπάνω είναι οι εξής: 

α)δεδομένου ότι η αναγκαία σύνδεση των αναπαραστάσεων με το ‘Εγώ Νοώ’ δεν περιέχεται 

αναλυτικά μέσα στην ταυτότητα του υποκειμένου, ο σχετισμός μου με τις αναπαραστάσεις 

μπορεί να προκύψει μόνο αφού προηγηθεί μια a priori σύνθεση του πολλαπλού των 

συγκεκριμένων αναπαραστάσεων μέσα από το οποίο φανερώνεται ότι «η συνθετική ενότητα 

του πολλαπλού της εποπτείας όπως έχει δοθεί a priori αποτελεί το έδαφος της ταυτότητας της 

ίδιας της κατάληψης(apperception)»(Β134). Για να καταστεί πιο σαφές: η αναγκαία παρουσία 

στον εαυτό μου ως το ίδιο υποκείμενο σε όλες τις αναπαραστάσεις προϋποθέτει τη δική μου 

δραστηριότητα μέσα από την οποία επιφέρω a priori τη σύνδεση των αναπαραστάσεων μεταξύ 

τους. β)Μια δεύτερη συνέπεια, τις συνεπαγωγές της οποίας θα συναντήσουμε παρακάτω, είναι 

ότι ακριβώς λόγω αυτής της κενότητας δεν μπορούμε να αποδώσουμε κάποιο υπαρκτικό βάρος 

στο Εγώ και να το υποστασιοποιήσουμε, όπως, επίσης, ισχυρίζεται ο Kant στους 

Παραλογισμούς. Δε μπορούμε να οικοδομήσουμε κατά συνέπεια «μια μεταφυσική του 

υποκειμένου», όπως κάνει ένας Descartes παρά μόνο να αποκτήσουμε κάποια επίγνωση της 

δομής της επιστημικής υποκειμενικότητας και του αναγκαίο ρόλου του υποκειμένου στη 

γνωσιακή διαδικασία.   

Ας επιστρέψουμε, όμως, στον McDowell. Η θεώρηση για τον εμποτισμό της εμπειρίας 

από έννοιες δηλώνει ότι η αισθητηριακή παρουσία του κόσμου επιδεικνύει ήδη ως τέτοια μια 

άρθρωση, η οποία είναι ομόλογη του κατηγοριακού μηχανισμού της διάνοιας και η οποία της 

επιτρέπει στη συνέχεια να συνιστά λόγο υιοθέτησης μιας εμπειρικής πεποίθησης. Στο σημείο 

αυτό, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε το χωρίο εκείνο από τη Μεταφυσική Παραγωγή των 

Κατηγοριών, το οποίο επικαλείται συχνά ο φιλόσοφος προς επίρρωση της θέσης του: 

«Η ίδια λειτουργία που προσδίδει ενότητα στις διάφορες παραστάσεις σε μια κρίση, 

προσδίνει επίσης ενότητα και στην απλή σύνθεση διαφόρων παραστάσεων σε μια 

εποπτεία…η οποία(ενότητα), γενικά εκφραζόμενη, ονομάζεται καθαρή έννοια του 

νου».(Α79/Β104-105)(οι υπογραμμίσεις δικές μου) 

Στο παραπάνω απόσπασμα, «ο Kant ισχυρίζεται ότι οι εποπτείες-καταστάσεις αισθητικής 

επίγνωσης των αντικειμένων- έχουν λογικές δομές ίδιου είδους με αυτές που συναντούμε στις 

κρίσεις… το οποίο εισάγει(ο Sellars) με τη μεταφορά των εμπειριών που περιέχουν προτασιακό 

περιεχόμενο, αν αντικαταστήσουμε τις κρίσεις, τις οποίες ο Kant ταυτίζει με λειτουργίες με 
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προτασιακούς ισχυρισμούς-αν λάβουμε υπόψη μας ότι μεταξύ του Kant και του Sellars 

μεσολαβεί η ‘γλωσσική στροφή’». Εδώ να σημειώσουμε ότι ο φιλόσοφος, από το Avoiding the 

Myth of the Given(AMG) και στο εξής, δεν θεωρεί αναγκαίο για να συλλάβουμε τις εμπειρίες 

ως ενεργοποιήσεις εννοιών παθητικά να θεωρήσουμε ότι οι πρώτες διαθέτουν το είδος του 

προτασιακού περιεχομένου που έχουν οι κρίσεις. Αυτό αποτελεί έκφραση του γεγονότος ότι ο 

McDowell δεν αρνείται εντελώς τις εποπτείες, όπως κάνει ο Brandom, αλλά επιδιώκει μια 

αναθεώρηση τους. Στον Πρόλογο στην Ελληνική Έκδοση του ΝΚ γράφει ο φιλόσοφος: «η 

παρατήρηση του Kant μας λέει ότι η ενότητα των εποπτειών δεν είναι ίδια με την ενότητα των 

κρίσεων. Αποτελεί ένα αντίστοιχο της ενότητας των κρίσεων. Υπάρχουν δύο ενότητες, οι 

οποίες είναι συνυφασμένες μεταξύ τους στο μέτρο που και τις δύο τις κομίζει η ίδια 

λειτουργία…Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι οι εποπτείες έχουν το περιεχόμενο που 

έχουν επειδή αποτελούν ενεργήματα εννοιακών ικανοτήτων…δεν μας λένε ότι τα πράγματα 

έχουν έτσι. Οι εποπτείες φέρνουν αντικείμενα εντός του οπτικού μας πεδίου91». Ο McDowell 

τώρα κάνει λόγο για διαλογικό εννοιακό περιεχόμενο(discursive conceptual content) και 

εποπτικό εννοιακό περιεχόμενο(intuitional conceptual content) που χαρακτηρίζουν τις κρίσεις 

και τις εποπτείες αντίστοιχα. Το τελευταίο είναι εννοιακό, όχι γιατί περιέχει ήδη προτασιακούς 

ισχυρισμούς, αλλά επειδή είναι δυνάμει(potentially) προτασιακό. Παράλληλα, ο φιλόσοφος 

δεν αρνείται τον ρόλο της αισθητικότητας και θεωρεί ότι η τελευταία μαζί με την διάνοια είναι 

ατομικά αναγκαίες και από κοινού επαρκείς και για τα δύο είδη περιεχομένου. Το σημαντικό 

εδώ είναι ότι δεν πορίζει η κάθε ικανότητα το δικό της περιεχόμενο, αλλά και τα δύο είδη 

περιεχομένου προϋποθέτουν τη συνεργασία των δύο ικανοτήτων. Παρόμοιας υφής είναι και η 

επισήμανση στο Hegel and the Myth of the Given που επικαλείται μια ρητορική 

«ισορροπισμού» μεταξύ αντικειμενικού και υποκειμενικού, στην οποία θα αναφερθούμε και 

εν συνεχεία: «ο Kant μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα αν θεωρήσουμε ότι προτείνει ότι πρέπει 

να εννοήσουμε το αντικειμενικό περιεχόμενο των εποπτειών και των κρίσεων από κοινού». 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι ένα επίμαχο ερμηνευτικό ζήτημα αναφορικά με 

την προσέγγιση του McDowell έχει να κάνει με το νόημα του όρου «αντικειμενικό 

περιεχόμενο»(objective purport). Θα επανέλθουμε σε αυτό το πρόβλημα προς το τέλος του 

κεφαλαίου, αφού πρώτα προχωρήσουμε σε μια έκθεση της Υπερβατολογικής Παραγωγής και 

συγκεκριμένα του Β’ Σχεδιάσματος του 1787. 

 

                                                           
91 Ο Νους και ο Κόσμος, σελ. 13 
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Υπερβατολογική Παραγωγή: Μια απόπειρα ερμηνείας 

Παρακολουθήσαμε ενδεικτικά παραπάνω τη σημασία που αποδίδει ο φιλόσοφος στο ΝΚ στο 

ιδιαίτερα πυκνό και νοηματικά σκοτεινό κείμενο της Υπερβατολογικής Παραγωγής από την 

Υπερβατολογική Αναλυτική της Κριτικής του Καθαρού Λόγου του Ι. Kant. Το κείμενο αυτό 

αποτέλεσε για τους ιδεαλιστές επίγονους του Kant «το κλειδί» και το μυστικό της κριτικής 

φιλοσοφίας, καθώς επέτρεψε (πρωταρχικά στον Fichte) να υιοθετήσει απενοχοποιημένα μια 

θέση εμμένειας και να διαγράψει το υπερβατικό κύρος των πραγμάτων καθ’αυτά. Στη 

σύγχρονη εποχή, όπως είδαμε, ο Strawson διείδε σε αυτή τον πυρήνα ενός ισχυρού 

υπερβατολογικού επιχειρήματος, το οποίο εκκινώντας από μια υποτιθέμενα αδιαμφισβήτητη 

αναλυτική αρχή σχετικά με την αυτοσυνείδητη διάσταση της εμπειρίας θα κατέληγε σε 

αντισκεπτικιστικά επιχειρήματα σχετικά με την αντικειμενικότητα της εμπειρίας, χωρίς το 

φορτίο της «υπερβατολογικής ψυχολογίας». Ο Kant, άλλωστε, όπως είναι κοινώς γνωστό, 

ξανάγραψε εκ νέου το κείμενο (παρόλο που ισχυρίζεται ότι πρόκειται μόνο για «βελτιώσεις 

στην παρουσίαση») στην δεύτερη έκδοση της Κριτικής με αποτέλεσμα η πρώτη εκδοχή της να 

παραμείνει εν πολλοίς άγνωστη στους μετα-Καντιανούς ιδεαλιστές μέχρι τη δεκαετία του 

1830, όταν και οι δύο εκδοχές της ΥΠ ξεκίνησαν να δημοσιεύονται από κοινού92. Εντούτοις, 

η βιβλιογραφία έχει κατά κύριο λόγο επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην δεύτερη εκδοχή93. 

Την δεύτερη εκδοχή κατά κοινή ομολογία, ο Kant την συνέταξε με σκοπό να απαλείψει αυτά 

που θεωρούνταν ως ψυχολογικά και φαινομεναλιστικά (phenomenalistic) χαρακτηριστικά 

στην πρώτη εκδοχή. Αυτό αποτελούσε μέρος της γενικότερης προσπάθειας του να απαντήσει 

στην κατηγορία για υποκειμενικό ιδεαλισμό που του απέδωσε η περίφημη κριτική των Garve-

Feder. Στη δεύτερη Έκδοση, άλλωστε, περιέχεται και το κείμενο της «Ανασκευής του 

Ιδεαλισμού»94 (Refutation of Idealism), το οποίο έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ανασκευή 

                                                           
92 Βλ. Eckart Foerster, Twenty-five years of Philosophy, A systematic reconstruction, Harvard University Press, 

2012 
93 Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί ανάμεσα στα άλλα η ερμηνευτική έκδοση του G.Mohr και του M. Willashek(1998) 
94Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η Υπερβατολογική Παραγωγή έχει θεωρηθεί, κυρίως στον αγγλοσαξωνικό 

χώρο, ότι περιέχει εξαρχής επιχειρήματα για να αντικρούσει τον σκεπτικισμό αναφορικά με τον εξωτερικό κόσμο 

(‘veil of perception’ skepticism). Η θεώρηση επεκτείνεται συνήθως και αναφορικά με όλη την Κριτική, την οποία 

αντιμετωπίζει ως θεμελιωδώς προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση αυτού του είδους σκεπτικισμού. Η ερμηνεία 

αυτή δε λαμβάνει, εντούτοις, υπόψη της την ύπαρξη και τη επενέργεια δύο διαφορετικών τύπου σκεπτικισμών 

στην Κριτική, οι οποίοι κατεξοχήν στοχεύουν τη δυνατότητα της μεταφυσικής, η θεμελίωση της οποίας είναι 

πρωταρχικός στόχος του Kant: α)ο χιουμιανός σκεπτικισμός, ο οποίος άπτεται αφενός της ύπαρξης a priori 

εννοιών και αφετέρου της γνώσης που μας παρέχουν οι a priori συνθετικές προτάσεις σύμφωνα με την Kantιανή 

ορολογία. Β) Ο δεύτερος τύπος σκεπτικισμού στον οποίο δεν έχει δοθεί ερμηνευτικά ιδιαίτερο βάρος είναι ο 

πυρρώνειος σκεπτικισμός, ο οποίος στο πνεύμα των αρχαίων Σκεπτικών, επιβάλλει την αναστολή της κρίσης μέσω 

της ανάδειξης μιας ισορροπίας των αντιτιθέμενων κρίσεων ή της ισοσθένειας. Ο χιουμιανός σκεπτικισμός κατέχει 

ιδιαίτερη σημασία στην σκέψη του Kant μετά το 1772 και το περίφημο γράμμα στον Herz, όταν ο Kant 

συνειδητοποιεί οριστικά την αδυνατότητα μιας ρασιοναλιστικής μεταφυσικής. Ο πυρρώνειος σκεπτικισμός 

εντούτοις κατά τη γνώμη μας αποτελεί το βασικό κίνητρο για την αναμόρφωση από τον Kant της μεταφυσικής 
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του σκεπτικισμού για τον εξωτερικό κόσμο τον οποίο συνεπάγεται ένας υποκειμενικός 

ιδεαλισμός, όπως του Descartes, τον οποίο έχει πρωτίστως στο στόχαστρο εκεί ο Kant. 

Παράλληλα, δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι στα χρόνια που μεσολάβησαν από την 

πρώτη έκδοση το ενδιαφέρον του Kant επικεντρώθηκε σημαντικά στην πρακτική διάσταση 

του Λόγου με τη δημοσίευση των Θεμελίων της Μεταφυσικής των Ηθών(1985) και της Ιδέας 

μιας Καθολικής Ιστορίας από Κοσμοπολίτικη άποψη (1984). Ο λόγος είναι ότι, όπως θα 

υποστηρίξουμε και παρακάτω, δεδομένης της αντίληψης την οποία έχει ο Kant ως προς το τι 

συγκροτεί την αντικειμενικότητα των αναπαραστάσεων, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε 

αναδρομικά ότι η ΥΠ βασίζεται σε μια θεώρηση την οποία ο Kant καθιστά ρητή μόνο στα 

πρακτικά γραπτά του: με σκοπό δηλαδή να θεωρήσουμε κάποιον ως τον φορέα κανονιστικών 

αρχών και κρίσεων, οφείλουμε να θεωρήσουμε αυτόν τον ίδιο ως πηγή της θέσμισης και 

νομοθέτησης αυτών των κανόνων (αυτονομία).  

Κάποιες περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με την ΥΠ θα ήταν σε αυτό το σημείο 

απαραίτητες. Το βασικό πρόβλημα που καλείται να επιλύσει κατά κοινή ομολογία αφορά την 

«αντικειμενική εγκυρότητα» (objective validity) ενός συνόλου καθαρών εννοιών της διάνοιας 

(δώδεκα σε αριθμό) τις οποίες ο Kant είχε προηγουμένως εντοπίσει στη Μεταφυσική 

Παραγωγή και τις είχε συνδέσει με την ικανότητα του κρίνειν (capacity of judgment). 

Συγκεκριμένα, αντλώντας από την νομική ορολογία της εποχής, ο Kant θεωρεί ότι η ΥΠ 

ισοδυναμεί με μια quid juris έκθεση, δηλαδή με τη θεμελίωση ενός δικαιώματος να 

ισχυριστούμε ότι κάτι ισχύει. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι, προτού εκπληρωθεί η παραπάνω 

Παραγωγή, δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητα ότι οι παραπάνω έννοιες έχουν περισσότερη 

νομιμότητα από ότι έννοιες, όπως τύχη και μοίρα. Κατά τον Henrich, άλλωστε, το βασικό 

μέλημα της ΥΠ αποτελεί η εξάλειψη της πιθανότητας «τα φαινόμενα να είναι έτσι 

συγκροτημένα με αποτέλεσμα η διάνοια να μην μπορεί να θεωρήσει ότι αυτά είναι σε 

συμφωνία με τις συνθήκες ενότητας της» (Α90/Β123). Παρόλα αυτά, δεν είναι άμεσα 

προφανές ότι μια παραγωγή των κατηγοριών αυτών, δηλαδή μια a priori έκθεση της 

αναγκαιότητας να συγκροτούν αυτές απαραίτητες συνθήκες για την εμπειρία, είναι γενικά 

απαραίτητη. Τρεις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Allison, πρέπει να προϋποτεθεί ότι ισχύουν, 

ώστε να θεωρηθεί αυτή αναγκαία. Αρχικά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι καθαρές έννοιες 

                                                           
μέσω της στρατηγικής της ισοσθένειας. Αυτό γίνεται φανερό, αν εξετάσει κανείς την κεντρικής σημασίας ενότητα 

της Κριτικής, την Διαλεκτική, όπου συναντάμε εν δράσει την ισοσθένεια όσον αφορά τις αξιώσεις του Λόγου για 

γνώση υπεραισθητών αντικειμένων. Για μια αναλυτική τεκμηρίωση των παραπάνω βλ. την εξαιρετική 

μονογραφία του M.Forster, Kant and Skepticism, Princeton University Press, 2008  
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της διάνοιας πράγματι υπάρχουν, προέρχονται και αντανακλούν τη δομή του νου, ισχυρισμός 

ο οποίος είναι πρωτίστως στο στόχαστρο κάθε εμπειριστή. Ο Leibniz, βέβαια, αποτελεί τον 

πιο άμεσο πρόγονο του Kant με την αναγνώριση του status των εννοιών αυτών και της σχέσης 

τους με την ενότητα της αυτοσυνείδησης. Δεύτερον, δεδομένου ότι στον Leibniz όπως είδαμε 

δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα εφαρμογής των κατηγοριών στο αισθητό πολλαπλό εξαιτίας 

της θεωρίας για την αισθητικότητα την οποία υιοθετεί (βλ. 1ο κεφάλαιο), η παραγωγή 

προϋποθέτει το πρόβλημα της πραγματικότητας το οποίο δεν εγγυάται μια προδεδομένη 

αντιστοιχία στις νοητικές μας δομές και το Πραγματικό, όσο και αν κάτι τέτοιο μας φαντάζει 

προφανές. Τρίτη προϋπόθεση αποτελεί η παραδοχή ότι μια κατηγορία θεωρείται 

νομιμοποιημένη εάν και μόνο εάν με κάποιο τρόπο συνδεθεί με μια εποπτεία. Και, καθώς 

πρόκειται για a priori συνθετικές κρίσεις, οι εποπτείες αυτές θα είναι οι καθαρές εποπτείες του 

χώρου και του χρόνου όπως αυτές έχουν εκτεθεί στην Υπερβατολογική Αισθητική. Στις 

παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να προσθέσουμε τη διαλογική φύση της διάνοιας, «της οποίας 

ολόκληρη η ικανότητα συνίσταται στην σκέψη, δηλαδή στην πράξη του να φέρνει την σύνθεση 

του πολλαπλού, το οποίο της δίδεται στην εποπτεία από αλλού» και τις αναλυτικές αρχές στις 

οποίες βασίζεται η λειτουργία της στα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί σε διάφορα σημεία. 

Η ΥΠ βάσει των παραπάνω ξεκινά με μια αναλυτική προκείμενη σχετικά με την 

αυτοσυνείδηση και με διαδοχικές a priori συνθέσεις επιχειρεί να συνδέσει τις κατηγορίες με 

το πολλαπλό της αισθητικότητας και μέσα από αυτό με την εμπειρία. Το βασικό ερμηνευτικό 

πρόβλημα εντούτοις, όπως έχει εκτεθεί από τον Henrich σε μια κλασική εργασία,95έγκειται στο 

ότι φαίνεται έως εάν ο Kant να καταλήγει σε ταυτόσημα συμπεράσματα όσον αφορά τον ρόλο 

των κατηγοριών τόσο στην §20 όσο και στην §26. Αυτό, όπως γράφει ο Henrich, θα μπορούσε 

να σημαίνει ότι παρέχει δύο διακριτές αποδείξεις όπως στην Α’ Έκδοση, γεγονός που 

αποκλείεται, όμως, από τον ίδιο τον Kant, όταν δηλώνει στο τέλος του πρώτου μέρους ότι 

«γίνεται μια αρχή (εδώ) για την παραγωγή των καθαρών εννοιών της διάνοιας»(Β144). Τα 

παραπάνω υποδηλώνουν ότι έχουμε να κάνουμε με μία απόδειξη με δύο διακριτά στάδια και 

το επίδικο είναι να δειχθεί πως τα δύο αυτά στάδια συγκροτούν ένα ενιαίο επιχείρημα. Στο 

Β159 ο Kant περιγράφει ο ίδιος τη σχέση ανάμεσα στα δύο στάδια: ότι μέχρι την §20 παρείχε 

την απόδειξη για την ισχύ των κατηγοριών «για αντικείμενα μιας εποπτείας εν γένει», ενώ με 

την §26 και έπειτα θα δειχθεί ότι ισχύουν «για αντικείμενα, τα οποία μπορούν να 

παρουσιάζονται στις αισθήσεις μας». Παρόμοια είναι και η επισήμανση του Kant στο Β144 

                                                           
95 Dieter Henrich, The Proof-Structure of Kant’s Transcedental Deduction, in Kant on Pure Reason, (ed.) R.G.S. 

Walker, Oxford, 1982 
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ότι «έπρεπε να κάνει αφαίρεση από τον τρόπο με τον οποίο το πολλαπλό σε μια εμπειρική 

εποπτεία μας δίδεται». Η παρατήρηση αυτή μας παραπέμπει, όπως είναι φυσικό, στην αρχή 

της Αισθητικής όταν ο φιλόσοφος δήλωνε ότι θα έπρεπε να απομονώσει τη συνεισφορά της 

Αισθητικότητας κάνοντας αφαίρεση από τη διάνοια και από το «υλικό» των εποπτειών, το 

οποίο δεν έχει a priori μορφή και συνίσταται απλώς σε αισθήματα. Τα δύο στάδια στο 

επιχείρημα γίνονται, λοιπόν, κατανοητά αν λάβουμε υπόψη ότι η ΥΠ εμπλέκει τέσσερις 

γνωστικούς παράγοντες και επιδιώκει να δείξει τη διαπλοκή τους. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

α) οι καθαρές έννοιες της διάνοιας, β) οι δύο ψιλές μορφές της αισθητικότητας(ο χώρος και ο 

χρόνος), γ) το καθαρό πολλαπλό του χώρου και του χρόνου, στην αναγκαιότητα του οποίου 

να δίδεται παθητικά και εντούτοις να μη προκύπτει από κάποιο αντικείμενο αναφερθήκαμε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο και δ) το εμπειρικό πολλαπλό της εποπτείας, το οποίο αποτελεί 

ένα προκατηγοριακό ετερογενές πολλαπλό του οποίου η πηγή είναι αδιάγνωστη και η μόνη 

έκφανση του είναι η αίσθηση(sensation). Από αυτά προκύπτει ότι υπάρχουν στην 

πραγματικότητα δύο δυισμοί96 στο Καντιανό επιχείρημα: αφενός ο πολυσυζητημένος δυισμός 

έννοιας-εποπτείας και αφετέρου ο δυισμός της μορφής των φαινομένων με την ύλη τους. Ο 

πρώτος δυισμός συγκροτείται από τα τρία πρώτα στοιχεία, τα οποία είναι όλα a priori και γι’ 

αυτό έχουν ως πηγή τους το επιστημικό υποκείμενο. Σε αντίθεση με τις κατηγορίες, οι μορφές 

της εποπτείας έχουν ένα δικό τους προσίδιο πολλαπλό. Ο δεύτερος δυισμός συνίσταται στο 

πώς και γιατί το υλικό, το εμπειρικό πολλαπλό δηλαδή πρέπει να υπαχθεί κάτω από τις 

κατηγορίες και τις μορφές της εποπτείας.(δυισμός μορφής-περιεχομένου).  

Το πρώτο στάδιο με άλλα λόγια της ΥΠ έχει σκοπό να δείξει τη συνεργασία διάνοιας 

και αισθητικότητας, αποδεικνύοντας ότι οι κατηγορίες ήδη εμπλέκονται στις a priori μορφές 

του χώρου και του χρόνου και επομένως διαθέτουν αντικειμενική εγκυρότητα (objective 

validity). Αυτό εξηγεί αναδρομικά την αναγκαιότητα ύπαρξης του καθαρού πολλαπλού, καθώς 

διαφορετικά η φαντασία(imagination) θα στερούνταν του περιεχομένου πάνω στο οποίο θα 

προχωρούσε σε σύνθεση και η υπερβατολογική ενότητα της κατάληψης(apperception) θα 

παρέμενε κενή. Παράλληλα, με την εισαγωγή του δεύτερου δυισμού εξηγείται το δεύτερο 

                                                           
96 Ο McDowell, όπως και η σύγχρονη συζήτηση για το δυισμό εννοιών και εποπτειών, αποφεύγουν να πάρουν 

υπόψη αυτή τη δεύτερη αντίθεση στο έργο του Kant, η οποία είναι ενεργή ιδιαίτερα στην Υπερβατολογική 

Παραγωγή και κάνει την εμφάνιση της συγκεκριμένα στο δεύτερο στάδιο της. Προς υπεράσπιση της θέσης του 

McDowell, θα λέγαμε ότι ο τελευταίος μάλλον ενσωματώνει τον δεύτερο δυισμό στον πρώτο και τις καθαρές 

έννοιες σε «έννοιες γενικά», όπως είναι εμφανές από την αρχή του ΝΚ, όταν επικαλείται τον Davidson και την 

κριτική του στο τρίτο δόγμα του εμπειρισμού(aka Quine). Οι εποπτείες στον Kant όπως έχουμε δει, εντούτοις 

αποτελούν στοιχείο το οποίο συνεισφέρει το επιστημικό υποκείμενο και για αυτό είναι a priori και ιδεατές και θα 

μπορούσαν να ταυτιστούν μόνο με το καθαρό πολλαπλό και όχι με το εμπειρικό πολλαπλό, που συνεισφέρει το 

«ακατέργαστο υλικό», το οποίο πρέπει να συντεθεί μέσω της σύνθεσης της κατανόησης(synthesis of apprehension) 

από τη διάνοια. 
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στάδιο της Παραγωγής και το σκεπτικό της, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δε θα είχε 

θεμελιωθεί η αντικειμενική πραγματικότητα (objective reality) των κατηγοριών και δεν θα 

είμασταν σε θέση να ισχυριστούμε ότι κάθε δυνατό εμπειρικό αντικείμενο της αντίληψης 

πρέπει να συμμορφωθεί με τις κατηγορίες και τις μορφές της εποπτείας. Με άλλα λόγια, το 

ίδιο το αίτημα της κοπερνίκειας στροφής για προσαρμογή των αντικειμένων στο νοείν θα 

παρέμενε χωρίς απόδειξη και η κατηγορία για υποκειμενικό ιδεαλισμό (εμπειρικό ιδεαλισμό 

κατά Kant), δηλαδή για αναγωγή των αντικειμένων της εμπειρίας σε νοητικές 

αναπαραστάσεις, δε θα είχε αναιρεθεί. 

Το αυτόνομο-μη εννοιακό και a priori στάτους του καθαρού πολλαπλού της εποπτείας, 

το οποίο συνεπάγεται συγχρόνως ανεξαρτησία και ετερότητα, αλλά και ταυτότητα των 

υποκειμενικών συνθηκών της γνώσης και των αντικειμένων θα διασφάλιζε, επομένως, τη λύση 

στο πρόβλημα της μεταφυσικής. Αυτό θα πρόκυπτε μέσα από τον a priori προσδιορισμό των 

αντικειμένων αφενός, αλλά παράλληλα και από την αποφυγή μετατροπής αυτών των 

αντικειμένων σε ψυχολογικά αντικείμενα. Το επίδικο αρχικά, όπως φανερώνεται από όσα 

αναφέρθηκαν, βρίσκεται στη δυνατότητα διατήρησης αυτού του πολλαπλού και συγκεκριμένα 

στη θέση που αφορά την ανεξαρτησία του (δηλαδή στην αυτονομία των εποπτειών), η οποία 

εκφράζεται ανάμεσα στα άλλα ρητά στο Β145: «στην προηγούμενη απόδειξη (όπως 

παρουσιάστηκε στην §20) υπάρχει ένα στοιχείο, από το οποίο δεν μπορώ να κάνω αφαίρεση, 

το γεγονός δηλαδή ότι το πολλαπλό που πρέπει να εποπτευθεί, πρέπει να δοθεί πριν από την 

σύνθεση της διάνοιας και ανεξάρτητα από αυτή», γεγονός για το οποίο ο Kant παραδέχεται ότι 

«το πώς αυτό συμβαίνει, παραμένει άγνωστο» (ο.π στο ίδιο). Με άλλα λόγια, αν είναι να 

διατηρηθεί ο δυισμός πρέπει να διατηρηθεί το πολλαπλό, διαφορετικά θα πρέπει να προβούμε 

σε μια «ομογενοποίηση» εποπτείας και έννοιας97και ενσωμάτωση των εποπτειών στη διάνοια, 

τέτοια που θα καθιστούσε κατανοητή την επιμονή του McDowell ότι η εποπτεία δεν έχει 

διακριτή συνεισφορά στην εμπειρία και αποτελεί «παθητική ενεργοποίηση των εννοιακών 

ικανοτήτων στην εισδεκτικότητα». Θα οφείλαμε δηλαδή να σκεφτούμε σοβαρά το δεύτερο 

σκέλος της φράσης με την οποία ξεκινήσαμε το πρώτο κεφάλαιο: δηλαδή «οι εποπτείες χωρίς 

έννοιες είναι τυφλές». Αυτή η όψη που «προσδίνει ενότητα στην απλή σύνθεση διαφόρων 

αναπαραστάσεων σε μια εποπτεία» αντίκειται ακριβώς στην κοινή παραδοχή των 

                                                           
97 Αυτό το σκοπό της ομογενοποίησης έχει το κεφάλαιο για της Αισθητήρια βεβαιότητα(Sense-Certainty) στην 

Φαινομενολογία του Πνεύματος του Hegel. Η ομογενοποίηση προϋποθέτει την άρση του δυισμού και μέσω της 

αναγνώρισης της πρωτοκαθεδρίας της επιστημικής σχέσης ως προς τις διακρίσεις τις οποίες αυτή καθιστά εφικτή 

μεταξύ εποπτείας και έννοιας ή και υποκειμενικού-αντικειμενικού και την πριμοδότηση μιας υπερβατολογικής 

σκοπιάς εμμένειας σε αντίθεση με την υπερβατολογική διάκριση πράγματος-καθ’ αυτού και φαινομένου. 
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επιστημολογιών του Δεδομένου και του συνεκτικισμού, η οποία καθιστά αναγκαία την 

αμφιταλάντευση ανάμεσα τους. 

Ο Kant με σκοπό να εγκαθιδρύσει την αντικειμενική εγκυρότητα της γνώσης μας για 

τον κόσμο έχει ήδη εκθέσει την ακόλουθη γνωστή γνωσιακή διαδικασία: 

«Αυτό που πρέπει εξαρχής να δοθεί-αναφορικά με την a priori γνώση των 

αντικειμένων-είναι το πολλαπλό της καθαρής εποπτείας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι 

η σύνθεση(synthesis) αυτού του πολλαπλού μέσω της φαντασίας(imagination). Όμως, 

ούτε αυτό απολήγει ακόμα στην γνώση. Οι έννοιες οι οποίες παρέχουν ενότητα σε αυτή 

την καθαρή σύνθεση και οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά στην αναπαράσταση 

αυτής της αναγκαίας συνθετικής ενότητας παρέχουν το τρίτο προαπαιτούμενο για την 

a priori γνώση ενός αντικειμένου».(A74/B104) (οι εμφάσεις δικές μου) 

Τα παραπάνω συνεπάγονται τη δεδομενικότητα του καθαρού πολλαπλού, την καθαρή 

σύνθεση(pure synthesis) της φαντασίας, η οποία είναι «μια τυφλή, αλλά αναντικατάστατη 

δύναμη της ψυχής», η οποία μπορεί να παράγει μεν μια συνέχεια(continuum) στην εποπτεία, 

αλλά δεν ενοποιεί(unify), καθιστά δε δυνατή τη δεδομενικότητα του πολλαπλού. Καθώς η 

παρουσία του πολλαπλού ως δεδομένου δεν καθιστά κάποιο πράγμα διανοητό, ανακύπτει 

φυσιολογικά η ανάγκη για συμπλήρωση της παραπάνω σύνθεσης μέσα από τον ενοποιητικό 

συνδυασμό του πολλαπλού98 ή διαφορετικά τη σύνθεση του πολλαπλού σε συμφωνία με ένα 

κανόνα, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο το a priori εποπτικό περιεχόμενο μπορεί να αποκτήσει 

αντικειμενικότητα. Σε αυτή την ανάλυση περιέχεται ένα πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό της 

Καντιανής γνωσιοθεωρίας: «η ενότητα της συνείδησης αποτελεί το μοναδικό που συγκροτεί τη 

σχέση των αναπαραστάσεων με ένα αντικείμενο, δηλαδή την αντικειμενική εγκυρότητα 

τους»(Β137). Ήρθε η στιγμή εδώ να εξηγήσουμε τι εννοεί ο Kant με τον όρο αντικειμενικότητα 

της αναπαράστασης, καθώς ο παραπάνω ισχυρισμός στην §17 δίνει την εντύπωση ότι είναι 

αδικαιολόγητος, αν σκεφτεί κανείς ότι το περισσότερο που έχει ισχυριστεί ο Kant στην 

παράγραφο §16 είναι ότι η αυθεντική κατάληψη (original apperception) αναγκαστικά 

προϋποθέτει την αναπαράσταση ενός αντικειμένου μέσα από τη συμφωνία των 

αναπαραστάσεων μεταξύ τους. Η αντικειμενικότητα της αναπαράστασης, δηλαδή η σχέση της 

με αντικείμενα, προϋποθέτει έναν περιορισμό στο πως πρέπει να συνδυάζουμε τις 

αναπαραστάσεις. Προϋποθέτει δηλαδή έναν κανόνα, ο οποίος να ισχύει καθολικά και 

αναγκαία. Όπως αναφέρει ο φιλόσοφος στην πρώτη έκδοση (Α104-105): «…(σε αντίθεση με 

                                                           
98 Αυτή τη σύνθεση ο Kant στην §24 την αποκαλεί διανοητική(intellectual) 
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το να καθορίζονται οι σκέψεις μας τυχαία)το να καθορίζονται a priori, αφού αν είναι να 

σχετίζονται με ένα αντικείμενο, αυτές πρέπει αναγκαστικά να συμφωνούν μεταξύ τους σε 

σχέση με αυτό, πρέπει δηλαδή να διαθέτουν αυτή την ενότητα που συγκροτεί την έννοια του 

αντικειμένου». Αυτή η ενότητα ή η αναγκαία συμφωνία μεταξύ τους μέσα από την οποία 

αποκτούν σχέση με ένα αντικείμενο βρίσκεται σε συνάρτηση με το να υπόκεινται σε κάποιο 

κανόνα κατά τον συνδυασμό τους (‘combinatio’). Δεδομένου, όμως, ότι ο συνδυασμός, όπως 

και κάθε πράξη σύνθεσης, αποτελεί υποκειμενικό ενέργημα, η αντικειμενικότητα της 

αναπαράστασης μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια αποκλειστικά αν νοηθεί ως συνάρτηση του 

γεγονότος ότι το επιστημικό υποκείμενο υπόκειται σε ένα καθολικό και αναγκαίο κανόνα κατά 

την πράξη της σύνθεσης. Η πηγή επομένως της αντικειμενικότητας δεν είναι άλλη από την 

πηγή αυτού του περιορισμού ή των κανόνων. Η συνθετική ενότητα της κατάληψης 

αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο της πηγής (ή αλλιώς θέσμισης) των κανόνων: «η ενότητα, την 

οποία το αντικείμενο καθιστά αναγκαία δεν είναι άλλη από την τυπική ενότητα της συνείδησης 

κατά την πράξη της σύνθεσης του πολλαπλού της αναπαράστασης»(Α105). 

 Το ερώτημα, εντούτοις, τίθεται φυσιολογικά: γιατί δε θα μπορούσε το υπάρχον 

αντικείμενο να καθορίσει καθ’ αυτό τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο θα έπρεπε να 

συνδυάσουμε τις αναπαραστάσεις και επομένως, να εγκαθιδρύσει εξωτερικά την 

αντικειμενικότητα τους; Εάν η θέσπιση των κανόνων είχε την πηγή της σε ένα ανεξάρτητα 

δοσμένο αντικείμενο, τότε λογικά δε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το συνδυασμό ή τη 

σύνθεση δικό μας ενέργημα ούτε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε υποκείμενα μιας 

κρίσης. Επομένως, η ενότητα μας ως υποκείμενα οφείλει να προκύπτει ως αποτέλεσμα της 

δικής μας δραστηριότητας, ως έκφραση της ελευθερίας μας. Με άλλα λόγια, μπορούμε να 

αντιληφθούμε την πράξη του κρίνειν ως δική μας δραστηριότητα αν θεωρήσουμε ότι οι αρχές 

που καθορίζουν την κρίση είναι αποτέλεσμα της δικής μας θέσπισης. Όπως αναφέραμε 

προηγουμένως, στο σημείο αυτό αναδεικνύεται η πρακτική διάσταση του Λόγου, η οποία 

φαίνεται να εμπνέει τον φιλόσοφο στη σύνθεση του Β’ Σχεδιάσματος και μπορεί να 

συνοψισθεί στο εξής: μόνο εάν αναγνωρίσουμε στη δραστηριότητα κάποιου την πηγή της 

θέσπισης της δραστηριότητας αυτής μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή τη δραστηριότητα ως εάν 

να διέπεται από κανονιστικής φύσεως λόγους. Ίσως, θα μπορούσε κανείς εδώ, βασισμένος στις 

διαπιστώσεις που αναφέρθηκαν, να υποθέσει ότι υπάρχουν ενδείξεις στο Καντιανό έργο για 

μια πρωταρχική ενότητα θεωρητικού και πρακτικού λόγου. Μια τέτοια ενότητα, η οποία θα 

έβρισκε σύμφωνο τον Hegel και, ίσως, τον McDowell, αντιτίθεται σε μια παραδεδομένη 

σύλληψη του Kant, η οποία διαθέτει εντούτοις ισχυρή κειμενική στήριξη.  Παρόλα αυτά, 
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επιμένουμε εδώ ότι σε αυτή την ενότητα βρίσκεται ο πυρήνας της θεώρησης του McDowell 

για τον χώρο των λόγων. Η κανονιστική δόμηση αυτού ενέχει την υπερβατολογική 

αναγκαιότητα να μπορεί το υποκείμενο να αναλάβει την ευθύνη των εμπειρικών του κρίσεων, 

καθώς οι τελευταίες είναι ήδη διαποτισμένες από εννοιακή δραστηριότητα. «Ο έλλογος 

αναγκασμός δεν είναι απλώς συμβατός με τη ελευθερία. Αποτελεί ουσιώδες γνώρισμα της. Για 

να χρησιμοποιήσουμε μια επιγραμματική διατύπωση: ο χώρος των λόγων είναι η επικράτεια 

της ελευθερίας». Ο ηθικό-πρακτικός χρωματισμός του παραπάνω αποσπάσματος είναι 

προφανής και διαπνέει ολόκληρο το έργο του φιλοσόφου. Γεγονός, άλλωστε, το οποίο δεν 

είναι τυχαίο αν λάβουμε υπόψη τις αναφορές του McDowell, όχι μόνο στον Kant, αλλά και 

στον Βιττγκενστάιν και στην αντίληψη του για την ηθική ως συνθήκη δυνατότητας της 

ανθρώπινης πράξης εν γένει, και επομένως και του γλωσσικού ενεργήματος ως τέτοιου. 

Μολονότι η παραπάνω ανάλυση σχετικά με τα προϋποθέσεις της αντικειμενικής 

εγκυρότητας εξακολουθεί να ισχύει, ο Kant στην περίφημη υποσημείωση στην §26 φαίνεται 

να ισχυρίζεται ότι το πολλαπλό της εποπτείας δεν θα μπορούσε καν να μας δοθεί με κατανοητό 

τρόπο, εάν εκτός από τη σύνθεση της φαντασίας, δεν είχε προηγουμένως μεσολαβήσει μια 

πράξη ενοποίησης: 

«Ο χώρος όταν παριστάνεται ως αντικείμενο (όπως τον χρειάζεται η Γεωμετρία) 

περιέχει περισσότερα από όσο μια ψιλή μορφή της εποπτεία, δηλαδή περιέχει περίληψη 

του πολλαπλού, το οποίο είναι δεδομένο κατά τη μορφή της αισθητικότητας, σε μια 

εποπτειακή αναπαράσταση, έτσι ώστε η μορφή μεν της εποπτείας να παρέχει μόνο 

πολλαπλό, αλλά η μορφική εποπτεία(formale Anschaung) ενότητα της 

αναπαράστασης99. Στην Αισθητική αντιμετώπισα αυτή την ενότητα ως ανήκουσα στην 

αισθητικότητα με σκοπό απλά να δώσω έμφαση στο ότι προηγείται κάθε έννοιας, ενώ 

στην πραγματικότητα, προϋποθέτει μια σύνθεση η οποία δεν ανήκει στις αισθήσεις, 

αλλά μέσω της οποίας οι έννοιες του χώρου και του χρόνου καθίστανται πρώτα-πρώτα 

δυνατές. Επειδή η διάνοια καθορίζει την αισθητικότητα και καθιστά το χώρο και το 

χρόνο δεδομένους στην εποπτεία, η ενότητα αυτής της a priori εποπτείας ανήκει στο 

χώρο και τον χρόνο, και όχι στην έννοια της διάνοιας»(Β160).   

Σε αντίθεση με την προηγούμενη θεώρηση στις ενότητες 10-14 της Παραγωγής, η 

οποία υπαγόρευε την ανάγκη ενός υπερβατολογικού περιεχομένου με σκοπό η πρωταρχική 

                                                           
99 Μέχρι το σημείο αυτό χρησιμοποιήσαμε τη μετάφραση του αποσπάσματος όπως παρατίθεται από τον Κ. 

Παγωνδιώτη στην εργασία του Η κατασκευή των μαθηματικών εννοιών στον Kant όπως δημοσιεύτηκε στο 

Δευκαλίων(Ιούνιος 2001) 
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ενότητα της κατάληψης να έχει a priori αναφορά σε αντικείμενα, ο Kant προσπαθεί να 

τεκμηριώσει την αναγκαιότητα εμπλοκής των ανώτερων συνθέσεων της διάνοιας στο επίπεδο 

της αισθητικότητας. Η εμπλοκή αυτή, όμως, σύμφωνα με το προαναφερθέν απόσπασμα, δεν 

θα όφειλε να ακυρώνει τη δεδομενικότητα και το χωροχρονικό χαρακτήρα της αισθητικότητας. 

Με τα λόγια του Pippin, o Kant «δεν υποστηρίζει απλά ότι το χωροχρονικό πολλαπλό της 

εποπτείας πρέπει να νοηθεί μέσα από τις κατηγορίες για να αποτελεί αντικείμενο της εμπειρίας, 

αλλά ότι το περιεχόμενο οποιουδήποτε εποπτειακού πολλαπλού πρέπει να είναι σύμμορφο 

προς τις κατηγορίες για να μπορεί πρώτα πρώτα να αποτελεί στοιχείο ενός χωροχρονικού 

πολλαπλού»(μετάφραση από Χρόνης(2015)). Η δεδομενικότητα, με άλλα λόγια, απαιτεί κάτι 

περισσότερο από την ίδια αυτή δεδομενικότητα και τη σύνθεση σε ένα χωροχρονικό συνεχές. 

Απαιτεί, επιπλέον, ενοποίηση σε ένα Όλον. 

Χωρίς ενοποίηση, λοιπόν, κατά την εποπτεία κανένα μοναδικό αντικείμενο δεν θα 

μπορούσε να μας δοθεί. Επομένως, πέρα από την καθαρή σύνθεση της φαντασίας, είναι 

απαραίτητη και μια «παραστατική σύνθεση»(figurative synthesis) ή όπως γράφει ο Kant στην 

§24, μια «υπερβατολογική σύνθεση της φαντασίας»(transcendental synthesis of imagination). 

Αν, όμως, σκεφτούμε ότι ο Kant και για λόγους συνέπειας θεωρεί ότι κάθε σύνθεση, όπως και 

ο συνδυασμός, αποτελούν έκφραση της αυτενέργειας της σκέψης μας και ότι η αυτενέργεια 

χαρακτηρίζει αποκλειστικά τη διάνοια και όχι την αισθητικότητα, θα πρέπει να συμπεράνουμε 

ότι η ενότητα την οποία επιφέρει αυτή η σύνθεση της φαντασίας αποτελεί «μια πράξη της 

διάνοιας πάνω στην αισθητικότητα»(Β152). Εντούτοις, λόγω του ότι η σύνθεση είναι ενός 

πολλαπλού, παράγει ένα εποπτικό περιεχόμενο και όχι την αντικειμενική εγκυρότητα του. 

Δηλαδή «η ενότητα αυτής της a priori εποπτείας ανήκει στο χώρο και τον χρόνο και όχι στην 

έννοια της διάνοιας(§24)». Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι ριζικός διαχωρισμός έννοιας-εποπτείας ως δύο αυτόνομων πηγών γνώσης έχει 

σαφώς υπονομευθεί. Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να σκεφτούμε τις εξής προϋποθέσεις: 

α)ότι ο Kant χρειάζεται μια ικανότητα διακριτή από τη διάνοια και την διανοητική 

σύνθεση(intellectual synthesis) για να παράγει ενότητα στο πολλαπλό της καθαρής εποπτείας, 

β) ότι κάθε ενοποίηση είναι εξ’ ορισμού έργο της διάνοιας, γ) μια διαμεσολαβούσα υβριδική 

δύναμη της φαντασίας που θα περιείχε τόσο εννοιακά και μη εννοιακά χαρακτηριστικά θα 

προκαλούσε μια επ’ άπειρον αναδρομή και θα κατέληγε σε μια μη συνεκτική θεώρηση της 

γνώσης. H μόνη δυνατότητα, η οποία φαίνεται ότι μας απομένει, είναι να θεωρήσουμε την 

υπερβατολογική σύνθεση της φαντασίας και την διανοητική σύνθεση εκδηλώσεις μια και της 

αυτής ικανότητας και επομένως, την διάνοια και την αισθητικότητα ως πρωτογενώς 
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ενοποιημένες στο επίπεδο της εποπτείας. Δεν υπάρχει με άλλα λόγια ένα πραγματικά 

ετερογενές στοιχείο ακόμα στην ΥΠ, το οποίο να διασφαλίζει την αντικειμενική 

πραγματικότητα και επομένως την a priori αναφορικότητα (referentiality) της σκέψης σε μια  

ανεξάρτητη από το υποκείμενο πραγματικότητα. Το πολλαπλό περιέχει ήδη εννοιακές δομές 

και μπορεί να αναπαριστά τα περιεχόμενα της εμπειρίας ως κατέχοντα αντικειμενική 

πραγματικότητα μόνο μέσα από την ενότητα της αυτοσυνείδησης ή αλλιώς την εμμένεια της 

εμπειρίας. 

 Η σημασία των παραπάνω για την θεώρηση του McDowell έχει να κάνει με το γεγονός 

ότι όσο το πολλαπλό παρέμενε ένα εξωεννοιακό δεδομένο η συμμόρφωση των σκέψεων μας 

με το Πραγματικό φάνταζε σαν αίτημα, το οποίο υποβάλλονταν μονομερώς από την πλευρά 

της διάνοιας. Αν είναι όμως να διαθέτουμε αντικειμενώδεις παραστάσεις του κόσμου, η 

συμμόρφωση των αντικειμένων με τις κατηγορίες πρέπει να δειχθεί ότι υποβάλλεται και από 

την ίδια τη δομή της πραγματικότητας . Όπως διαβάζουμε στο Hegel and the Myth of the Given: 

« (ο Kant) μοιάζει να πιστεύει ότι έχει απομακρύνει τον κίνδυνο τα αντικείμενα να μπορούν 

να παρουσιάζονται στις αισθήσεις μας, αλλά να μην συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 

διάνοιας. Η απειλή έμοιαζε να είναι ζωντανή όταν φαινόταν ότι υπάρχουν δύο ανεξάρτητα 

σύνολα συνθηκών, αυτά που σχετίζονταν με την αισθητικότητα και αυτά που σχετίζονταν με 

τη διάνοια […]». Και συνεχίζει παρακάτω ως εξής: «Με το να ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες της 

αισθητικότητας δεν είναι ανεξάρτητες, ο Kant σκοπεύει να θεμελιώσει ότι τα προαπαιτούμενα 

της διάνοιας, παρόλο που πρέπει να προσμετρηθούν ως υποκειμενικές συνθήκες είναι 

συγχρόνως και ισότιμα συνθήκες των ίδιων των αντικειμένων. Αυτή (είναι) η ιδέα των 

συνθηκών οι οποίες είναι συγχρόνως υποκειμενικές και αντικειμενικές μαζί, όχι πρωταρχικά 

το ένα και παράγωγα το άλλο». Αυτή η ισορροπία εννοιακού και εποπτικού, σκέψης και 

πραγματικότητας, διακρίνεται και στην εισαγωγή στην ενότητα για τις Αρχές της Καθαρής 

Διάνοιας (Principles of Pure Understanding), όπου ο Kant γράφει ότι «οι συνθήκες 

δυνατότητας της εμπειρίας γενικά είναι εξίσου(likewise) συνθήκες δυνατότητας των 

αντικειμένων της εμπειρίας». Ακολουθώντας στο σημείο αυτό τον Χρόνη(2015), 

ισχυριζόμαστε ότι οι παραπάνω αναλύσεις συνεπάγονται την πρωτοκαθεδρία της επιστημικής 

σχέσης και μια «αποοντοποίηση» της διάκρισης μεταξύ εννοιακών δομών και Πραγματικού. 

Δεν υπάρχει, δηλαδή, η ανάγκη από την σκοπιά της επιστημικής σχέσης να προϋποθέτουμε ως 

πρωτογενή τον διαχωρισμό σε υποκείμενο και αντικείμενο, έννοια και εποπτεία ανεξάρτητα 

από τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση τους ως όρια της σχέσης εκείνης, η οποία τους καθιστά 

εξ’ αρχής διακριτούς. Με την άρνηση του χάσματος νου και κόσμου «μέσα από την κατάσταση 
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ισορροπίας σκέψης και πραγματικότητας έχουμε κάτι το οποίο μοιάζει εμβρυακά(incipiently) 

εγελιανό». Μόνο τώρα μπορούμε, σύμφωνα με τον McDowell, να αναφερθούμε στην εγελιανή 

ρητορική της «απειρίας του νου» και «να αρχίσουμε να οικειοποιούμαστε την ρητορική του 

Απόλυτου Ιδεαλισμού». 

 

Incipit Hegel 

Αρμόζει, προκαταρκτικά, ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με την πρόσληψη και την σύγχρονη 

ερμηνεία του εγελιανού έργου στην αγγλοσαξωνική παράδοση. Είναι γεγονός ότι η τελευταία 

σύμφωνα με ένα γνωστό αφήγημα συγκροτήθηκε μέσα από την άρνηση των Russell και Moore 

των ιδεαλιστικών προγραμμάτων των Βρετανών Εγελιανών (Bradley) του τέλους του 19ου 

αιώνα. Βασική προκείμενη της άρνησης αυτής αποτελεί η θεώρηση του έργου του Hegel ως 

υπέρμετρα «μεταφυσικό». Ο Hegel θεωρείται έως εάν να εκθέτει μια μεταφυσικο-θεολογική 

θεώρηση του Θεού ως το Απόλυτο Πνεύμα και τη φιλοσοφία σαν «να μην έχει άλλο 

αντικείμενο εκτός από το Θεό και να είναι ουσιαστικά μια ορθολογική Θεολογία». Τέτοια 

αποσπάσματα μπορούν πράγματι να βρεθούν στο ύστερο έργο του Hegel της περιόδου του 

Βερολίνου, ανήκουν όμως στα λεγόμενα εξωτερικά γραπτά100και δεν μπορούν να αποδώσουν 

τον τεχνικό χαρακτήρα εννοιών, όπως ο Θεός, έννοια η οποία δεν αναφέρεται καθόλου στο 

πιο σπουδαίο έργο του, την Επιστήμη της Λογικής. Δε θα ασχοληθούμε εδώ περαιτέρω με τις 

περιπέτειες της ερμηνείας του Hegel στην αναλυτική παράδοση, η οποία μέχρι τουλάχιστον 

τον Sellars διακρίνεται αποκλειστικά από καχυποψία, αν όχι και από ανοιχτή εχθρότητα101. 

Αρκεί να επισημάνουμε δύο σύγχρονες κατηγορίες ερμηνευτικών προσεγγίσεων102, οι οποίες 

από μια απενοχοποιημένη πλέον στάση, επιχειρούν να διαβάσουν το χεγκελιανό έργο ως 

συνέχεια της Καντιανής κριτικής. 

 Η πρώτη κατηγορία επικροτεί ένα καθαρά επιστημολογικό διάβασμα του φιλοσόφου 

διαγράφοντας τα μεταφυσικά χαρακτηριστικά που αποκλειστικά του αποδίδονταν103. Θεωρεί, 

συγκεκριμένα, ότι ο Hegel είναι ένα μετακαντιανός φιλόσοφος, ο οποίος λαμβάνει σοβαρά 

                                                           
100 Exoteric writings: βλ. τη σημασία της διάκρισης exoteric και esoteric γραπτών του Hegel στον K. Brinkmann 

(2011). 
101 Βλ. Karl Popper, The Open Society and its Enemies για μια ανοιχτή, «πολιτική» καταδίκη του εγελιανού έργου 

ως ολοκληρωτιστικού.   
102 Μολονότι συνήθως αναφέρονται ως διακριτές, δεν είναι ακόμα παραδεκτό σε ποια σημεία εντοπίζονται  οι 

διαφορές τους και δεν μπορούμε με ασφάλεια να κάνουμε λόγο για δύο τελείως αποκλίνουσες ερμηνείες του 

Χεγκελ. Το κομβικό σημείο ίσως και εδώ, είναι η θεώρηση του Kantιανού έργου και η διακρίβωση του κέντρου 

βάρους της εγελιανής κριτικής. 
103 Βλ. την πιο σύγχρονη μεταφυσική ερμηνεία του Hegel από τον C. Taylor (1971), ο οποίος του αποδίδει έναν 

τελεολογικό μονισμό. 
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υπόψη του την παρέμβαση της κριτικής φιλοσοφίας και έχει ως σκοπό την συνέχιση και 

ολοκλήρωση της. Οι ερμηνευτικές αυτές προσεγγίσεις με παραδειγματικούς εκπροσώπους 

τους R.Pippin104,W. DeVries105, T. Pinkard106 και T. Rockmoore107 αναδεικνύουν τη σημασία 

της Φαινομενολογίας του Πνεύματος (1807) ως εξόχως επιστημολογικού έργου παράλληλα με 

τα πολιτικά και ηθικά κείμενα του φιλοσόφου, τα οποία μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν τα 

μοναδικά άξια λόγου και ερμηνείας στην αγγλοσαξωνική φιλοσοφία. Εάν τολμούσαμε να 

κάνουμε μια γενίκευση, θα λέγαμε ότι οι παραπάνω προσεγγίσεις παρά τις διαφορές τους, 

συμφωνούν ότι στην προσπάθεια του Hegel συνυπάρχουν οι οικουμενίστικες(universalist) 

τάσεις της Καντιανής υπερβατολογίας για τον απόδειξη της αντικειμενικότητας της γνώσης 

μας με τον σχετικισμό και τον ιστορικό εμποτισμό της ανθρώπινης νοητικότητας με σκοπό την 

θεμελίωση μιας επιστημικής κανονιστικότητας, η οποία δεν θα συνεπαγόταν την 

σκεπτικιστική αμφισβήτηση της. Όπως αναφέρεται και στο λήμμα της φιλοσοφικής 

εγκυκλοπαίδειας του Stanford, o Hegel παρουσιάζεται ως αποκλειστικά προσανατολισμένος 

στη διακρίβωση των συνθηκών της ανθρώπινης νοητικότητας με την κρίσιμη διαφορά ότι δεν 

τις περιορίζει στις φορμαλιστικά κατανοημένες δομές του νου, αλλά τις «επεκτείνει» ώστε να 

συμπεριλάβουν στοιχεία του ευρύτερου κοινωνικό-πολιτιστικού περιβάλλοντος. Όσα 

αναφέρθηκαν έχουν εδώ τη σημασία τους, καθώς ο McDowell μπορεί να θεωρηθεί ότι 

ασπάζεται και επεξεργάζεται πολλά στοιχεία από την ερμηνεία αυτή. Να τονίσουμε 

προκαταρκτικά ότι κατά τη γνώμη μας οι περιορισμοί στην προσέγγιση του πέρα από το 

αμφίβολο στάτους του φαινομενικά108 βιτγκενσταινικής έμπνευσης «ησυχασμού» έγκεινται 

στο κατά πόσο ο φιλόσοφος τουλάχιστον στο ΝΚ, αλλά και αργότερα, μπορεί να 

δικαιολογήσει τη σχετικιστική υφή της έννοιας της παράδοσης που προτείνεται ως η 

«εμπλουτισμένη ετερότητα» εκείνη, η οποία μπορεί να πραγματώσει υλιστικά την ιδέα της 

Δεύτερης Φύσης. 

                                                           
104 R.Pippin, The Persistence of Subjectivity, On the Kantian Aftermath, Cambridge University Press, 2005 
105 William DeVries, Hegel’s Theory of Mental Activity: An Introduction to Theoretical Spirit, Cornell University 

Press, 1988 
106 T.Pinkard, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason, Cambridge University Press, 1994 
107 T. Rockmoore, Before and After Hegel: A Historical Introduction to Hegel’s Thought, 1993 
108 Γράφουμε εδώ φαινομενικά γιατί παρά τις αναφορές του McDowell στην «ησυχαστική» προσέγγιση του 

Βιτγκενσταιν, ο τελευταίος σύμφωνα και με τον Friedman, προχωρεί στη «διάλυση» των φιλοσοφικών 

διλημμάτων χωρίς να αναλαμβάνει την εκ των έσω κριτική της ιστορίας της φιλοσοφίας, αλλά βασισμένος 

αποκλειστικά στην εννοιολογική ανάλυση και σε μια περίπλοκη φιλοσοφική στρατηγική, η οποία δεν αντλεί 

ανοιχτά επιχειρήματα από την φιλοσοφική παράδοση. Αυτό έρχεται εν μέρει σε αντίθεση με την προσπάθεια του 

φιλοσόφου στο ΝΚ, ο οποίος επιχειρεί να υπερβεί εκ τον ένδον τα φιλοσοφικά προβλήματα χωρίς όμως να 

προβαίνει σε συστηματικού τύπου αναλύσεις, αλλά επιμένοντας στον ησυχαστικό προσανατολισμό του πρώτου. 

Αυτή είναι για να το πούμε εγελιανά, κατά τη γνώμη μας η κυρίαρχη αντίθεση στο έργο του McDowell και ίσως 

η επιτυχία του έργου του στηρίζεται στην εν γένει υπεράσπιση της δυνατότητας μιας τέτοιας προοπτικής. 
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 Αμφίβολη παραμένει, επιπλέον, από όσο γνωρίζουμε η στάση του McDowell απέναντι 

στα «μεταφυσικά» στοιχεία της σκέψης του Hegel, στα οποία επικεντρώνεται η δεύτερη 

κατηγορία προσεγγίσεων της εγελιανής σκέψης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη μεταφυσική 

προσέγγιση όπως ονομάζεται, δεν αρκεί να αναδείξουμε την κριτική φύση της εγελιανής 

παρέμβασης, αλλά απαιτείται να τεκμηριωθεί ότι ο φιλόσοφος στην κριτική του αρνείται την 

γενικώς παραδεκτή αντι-μεταφυσική στάση του Kant και επιχειρεί να την αντικαταστήσει με 

μια εμπλουτισμένη θεώρηση της Λογικής ως νέας μεταφυσικής. Παρόλο που είναι βεβιασμένο 

και κειμενικά εν μέρει αδικαιολόγητο να ισχυριστούμε ότι ο Kant ήταν κατηγορηματικός στην 

άρνηση της Μεταφυσικής ως Επιστήμης109, ο Hegel στην προσπάθεια του να ξεπεράσει τον 

κριτικισμό και τα όρια που θέτει ο Kant στον ανθρώπινο λόγο αντλεί ουσιωδώς από κατεξοχήν 

«μεταφυσικούς» στοχαστές, όπως ο Αριστοτέλης και ο Σπινόζα. Η πλευρά αυτή της σκέψης 

του Hegel, όμως, ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας, αποτελεί, βέβαια, κατά τα 

γνώμη μας κομβικό σημείο ερμηνευτικής ανάλυσης η απόδειξη της ισχύς της και οι συνέπειες 

της στο χεγκελιανό έργο. 

 

Η ερμηνεία της Υπερβατολογικής Παραγωγής στο πρώιμο έργο Πίστη και 

Γνώση(1802) 

Η κριτική του Hegel στον Kant είναι εντυπωσιακά συνεκτική από την αρχή έως το τέλος, χωρίς 

να λείπουν εντούτοις οι τροποποιήσεις. Κατά τη διάρκεια της ζωής του δημοσίευσε τρεις 

αναλυτικές κριτικές αποτιμήσεις του Καντιανού έργου: η πρώτη είναι το λεγόμενο 

Differenzschrift του 1801, το οποίο πραγματεύεται γενικά τη διαφορά των φιλοσοφικών 

συστημάτων του Fichte και του Schelling, η δεύτερη είναι το δοκίμιο Πίστη και Γνώση, που 

αποτελεί μια κριτική του Kant, του Jakobi και του Fichte και τέλος η πολύ συνοπτική ώριμη 

κριτική, η οποία βρίσκεται στην Εισαγωγή στην Εγκυκλοπαίδεια των Φιλοσοφικών 

Επιστημών(§40-60) του 1830. Να αναφερθεί εδώ βέβαια ότι υπάρχουν δύο εκτεταμένα 

αποσπάσματα από την Επιστήμη της Λογικής, τα οποία πραγματεύονται ρητά την Καντιανή 

φιλοσοφία, το ένα στην Εισαγωγή στο πρώτο βιβλίο(Διδασκαλία Περί του Είναι), και το άλλο 

                                                           
109 Πράγματι, παρά τις ισχυρές ενδείξεις για το αντίθετο στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε, δεν είναι καθόλου 

σίγουρο ότι ο Kant ήταν αντίθετος στη δυνατότητα της Μεταφυσικής, καθώς εξίσου ορθό είναι το γεγονός ότι 

θεωρούσε ότι η μεταφυσική βρίσκεται σε ένα στάδιο ανάλογο της Φυσικής πριν από την Επιστημονική 

Επανάσταση του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα και ότι η πραγματοποίηση της δυνατότητας της εξαρτιόταν από την 

«επιστημονική» θεμελίωση της. Δεν είναι, επομένως, τυχαίος ο τίτλος της Επιστήμης της Λογικής του Hegel, η 

οποία φιλοδοξεί να επιτύχει και να δικαιολογήσει στην έκθεση της μια ακριβώς τέτοια επανακατανοημένη 

Μεταφυσική. 
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στην Εισαγωγή στη Λογική της Έννοιας(τρίτο βιβλίο). Παραλείπουμε εδώ βέβαια την κριτική 

στον Kant στις Διαλέξεις για την Ιστορία τη Φιλοσοφίας, οι οποίες δεν δημοσιεύτηκαν όσο 

ζούσε ο φιλόσοφος. Καταληκτικά και εν μέρει σε αντίθεση με ό,τι έχει γραφτεί αμέσως πιο 

πάνω, θα λέγαμε ότι κάθε προσπάθεια να εκτεθεί με συνοπτικό τρόπο η κριτική του Hegel 

στον Kant είναι καταδικασμένη να είναι ελλιπής και πεπερασμένη, καθώς το γεγονός της 

ανασυγκρότησης των εγελιανών επιχειρημάτων προϋποθέτει την εξωτερικότητα ως προς το 

αντικείμενο κριτικής και δεν μπορεί να λάβει επαρκώς υπόψη το βαθμό στον οποίο η κριτική 

του στον Kant είναι εσωτερική και μετασχηματιστική από ένδον του αναστοχαστικού 

χαρακτήρα του κριτικισμού σε θεωρησιακή(speculative) φιλοσοφία του Απολύτου. 

Εδώ, θα αναφερθούμε στο έργο Πίστη και Γνώση και συγκεκριμένα στην ενότητα, που 

αφορά τον Kant, καθώς αποτελεί την πιο αναλυτική (αν και σχετικά πρώιμη) ανάλυση της 

Υπερβατολογικής Παραγωγής από τον Hegel. Στο έργο αυτό, άλλωστε, αναφέρεται και ο 

McDowell στην προσπάθεια του να αναδείξει την «εγελιανή» υπέρβαση την οποία υποθετικά 

περιέχει ήδη η ΥΠ. Παραθέτουμε ολόκληρο το απόσπασμα το οποίο επικαλείται ο τελευταίος, 

καθώς περιγράφει με σαφήνεια την επιδοκιμαστική οικειοποίηση από τον Hegel των 

αναλύσεων της ΥΠ: 

«Εδώ(στην Υπερβατολογική Παραγωγή) η πρωτογενής συνθετική ενότητα της 

αισθητηριακής εποπτείας αναγνωρίζεται ως αρχή της μορφικής σύνθεσης(figurative 

synthesis). Ο χώρος και ο χρόνος νοούνται τότε ως συνθετικές ενότητες και η 

αυθορμησία(spontaneity), η απόλυτη συνθετική δραστηριότητα της παραγωγικής 

φαντασίας τίθεται ως αρχές της αισθητηριακής εποπτείας, η οποία προηγουμένως 

χαρακτηριζόταν μόνο ως παθητική δεκτικότητα»(μετάφραση από Βαλλιανός(2010). 

Το παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί άμεση αναφορά στην §24, ίσως και στην περίφημη 

υποσημείωση Β160-1. Με την ανάλυση αυτή ο Hegel παραδέχεται ότι η παραγωγική φαντασία 

πρέπει να λογισθεί όχι απλά η πηγή της ένωσης του χώρου και του χρόνου, αλλά των ίδιων 

αυτών ως αντικειμένων ή ως συνθετικών ενοτήτων. Η υπερβατολογική σύνθεση της φαντασίας 

αναγνωρίζεται εδώ ως η πιο θεμελιώδης αρχή. Η τελευταία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως απλά 

ένας ενδιάμεσος παράγοντας που υποτίθεται μεσολαβεί μεταξύ «ενός υπαρκτού απόλυτου 

υποκειμένου και ενός αυθύπαρκτου κόσμου». Η φαντασία θεωρείται υπεύθυνη τόσο για τη 

παραστατική σύνθεση(figurative synthesis) ως διακριτή από τη διανοητική (intellectual), ενώ 

σε κάποιο σημείο ταυτίζεται με την υπερβατολογική ενότητα της κατάληψης (apperception) 

με την έννοια ότι ο Hegel θεωρεί ότι σε αυτή υποκείμενο και αντικείμενο βρίσκονται σε μια 
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αδιαφοροποίητη ενότητα, η οποία δεν είναι «άλλη από τον Λόγο(reason) τον ίδιο110», γιατί ο 

Λόγος είναι ακριβώς αυτή «η ενότητα των αντιθέτων(ή ανισότιμων)»(identity of unequals). 

«Αυτή η συνθετική ενότητα πρέπει να θεωρηθεί, όχι ότι προέρχεται από δύο αντίθετα, αλλά 

ως αληθινά αναγκαία, απόλυτη, αυθεντική ενότητα των αντιθέτων111». Ο «συνωστισμός» 

αυτών των υπερθετικών εννοιών έχει ως σκοπό να τονίσει ότι η αρχή της παραγωγικής 

φαντασίας qua αυθεντική θα πρέπει να προηγείται λογικά της διαφοροποίησης των 

συστατικών της στοιχείων. Η έννοια και η εποπτεία θα πρέπει επομένως να είναι πρωταρχικά 

ενωμένες με αποτέλεσμα η αρχική ανεξαρτησία της αισθητικότητας και ο παθητικός της 

χαρακτήρας να αποδεικνύονται, όπως γράφει και ο McDowell, «πλευρές της ελεύθερης αυτό-

ανάπτυξης του Λόγου». Η ανάδειξη της αρχή της αυτοσυνειδησίας σε πρωταρχική, μη 

περαιτέρω αναλύσιμη ή παράγωγη αρχή συμβαδίζει σύμφωνα και με τον Hegel με την άρνηση 

της ανεξαρτησίας της ικανότητας της παθητικότητας. Από την εγελιανή οπτική μιας 

πρωταρχικής «ενότητας των αντιθέτων», ή αλλιώς εμμένειας της αυτοσυνείδησης η ίδια η ιδέα 

μιας Υπερβατολογικής Παραγωγής αποτελεί ουσιαστικά μια παρανόηση-προσπαθεί δηλαδή 

να συνθέσει κάτι που από υπερβατολογική σκοπιά θα έπρεπε να προϋπάρχει αυτόνομα ως 

ενότητα. 

Ο Hegel στο Πίστη και Γνώση συνοδεύει την παραπάνω θετική εκτίμηση για την 

Υπερβατολογική Παραγωγή με τη θέση ότι ο Kant υπονόμευσε αυτή την ίδια την ανακάλυψη 

της πρωταρχικότητας της αυτοσυνείδησης μέσω της ερμηνείας της μορφής της σύνθεσης που 

υποβαστάζει τις επιμέρους υπερβατολογικές συνθέσεις ως απλώς ένα συνδυασμό του 

πολλαπλού μέσω κενών εννοιών, οι οποίες καθώς δεν έχουν δικό τους περιεχόμενο μπορούν 

μόνο να αντιπαρατίθενται ως ξεχωριστές στο πολλαπλό. «Ταυτόχρονα, όμως, και η λογική 

έννοια είναι κενή χωρίς την εποπτεία, αφού η συνθετική ενότητα είναι απλώς και μόνο έννοια, 

δηλαδή ενοποιεί τη διαφορά με τέτοιο τρόπο που αντιπαρατίθεται με εκείνη ως η σχετική 

αντίθεση τη112ς». Σε αυτό το σημείο αρχίζουμε να ψηλαφούμε την ρίζα της εγελιανής κριτικής 

στον Kant, η οποία, όπως έχουμε αναφέρει, τονίζει ότι η τελευταία ενέχει α)μια φορμαλιστική 

κατανόηση της διάνοιας και των κατηγοριών και ότι β)οι τελευταίες συλλαμβάνονται ως απλά 

υποκειμενικές. Η κριτική του έχει σκοπό να συλλάβει μια πραγματική ένταση στο επιχείρημα 

της Υπερβατολογικής Παραγωγής. Η ένταση αυτή συνίσταται στο γεγονός της ύπαρξης δύο 

δυισμών στο κείμενο, τον πρώτο από τους οποίους μεταξύ έννοιας και εποπτείας ο Hegel 

αποφαίνεται ότι ο Kant τον ξεπερνά μέσα από την άρθρωση μιας πρωταρχικής ενότητας των 

                                                           
110 Πίστη και Γνώση, σελ. 157 
111 Ο.π, σελ. 156 
112 Ο.π σελ. 158 
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αντιθέτων. Επομένως, υπάρχει στο δεύτερο δυισμό μια πλευρά στο Καντιανό επιχείρημα που 

αναιρεί την πρόοδο που επετεύχθη με την συνθετική ενότητα της αυτοσυνείδησης και 

βρίσκεται σε αντίφαση με αυτή. 

 Μολονότι ό Hegel αποδέχεται ότι «ούτε η έννοια από μόνη της ούτε η αισθητηριακή 

εποπτεία από μόνης της είναι κάτι το ουσιώδες(αφού η αισθητηριακή εποπτεία καθ’αυτή είναι 

τυφλή, η δε έννοια καθ’ αυτή είναι κενή)», επιμένει ότι διάνοια και αισθητικότητα ενώνονται 

μόνο εξωτερικά, η διάνοια ως «το κενό Εγώ, η λογική έννοια κα η άλλη πλευρά ως η 

πολλαπλότητα, το σώμα, η ύλη». Πως δικαιολογείται ο Hegel να προβαίνει στον παραπάνω 

ισχυρισμό με βάση το Καντιανό κείμενο; Ένα απόσπασμα από το Υπερβατολογικό Δόγμα της 

Μεθόδου(Transcedental Doctrine of Method) περιγράφει καθαρά το παραπάνω: 

«Το υλικό  των φαινομένων, μέσα από το οποίο τα πράγματα μας δίνονται στον χώρο 

και τον χρόνο, μπορεί μονάχα να αναπαρασταθεί στην αντίληψη, και επομένως a 

posteriori. Η μοναδική έννοια η οποία αναπαριστά a priori το εμπειρικό περιεχόμενο 

είναι η έννοια ενός πράγματος εν γένει(thing in general), και η a priori συνθετική γνώση 

αυτού του πράγματος δεν μπορεί να μας παρέχει τίποτα περισσότερο από ένα απλό 

κανόνα σύνθεσης αυτού το οποίο μπορεί να μας παρέχει a posteriori η αντίληψη. Δεν 

μπορεί ποτέ να παρέχει μια a priori εποπτεία του πραγματικού αντικειμένου, καθώς 

αυτό πρέπει αναγκαστικά να είναι εμπειρικό»(Α720/Β748).(μετάφραση δική μου)   

Και όμοια στην §22 της ΥΠ: 

«Μέσα από τον καθορισμό της καθαρής εποπτείας μπορούμε να αποκτήσουμε a priori 

γνώση των αντικειμένων, όπως στα μαθηματικά(υπογραμμίσεις δικές μου), αλλά μόνο 

όσον αφορά τη μορφή τους ως φαινόμενα. Κατά πόσο υπάρχουν πράγματα τα οποία 

μπορούν να εποπτευθούν μέσα σε αυτή τη μορφή παραμένει άγνωστο…Τώρα τα 

πράγματα στο χώρο και το χρόνο δίνονται μόνο στο βαθμό που είναι αντιλήψεις(δηλαδή 

αναπαραστάσεις που συνοδεύονται από κάποια αίσθηση)-επομένως μόνο μέσα από 

εμπειρική αναπαράσταση…Παρόλη τη συμβολή της καθαρής εποπτείας, οι κατηγορίες 

δεν μας παρέχουν γνώση των αντικειμένων. Το καταφέρνουν μόνο μέσα από την 

πιθανή εφαρμογή τους στην εμπειρική εποπτεία»(Β146-7) 

Με άλλα λόγια, χρειάζεται ένα δεδομένο από τις αισθήσεις και μια σύνθεση της 

κατανόησης(synthesis of apprehension), δηλαδή μια εμπειρική σύνθεση, χωρίς την οποία οι 

κατηγορίες δεν έχουν εφαρμογή σε αντικείμενα της εμπειρίας και άρα το υπερβατολογικό 

σκέλος της ΥΠ καθίσταται μεν αναγκαίο αλλά όχι επαρκές για τον a priori καθορισμό των 
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αντικειμένων. Οι υπερβατολογικές συνθέσεις ενοποιούν το πολλαπλό της εποπτείας μόνο όσον 

αφορά τη μορφή του και όχι κατά το περιεχόμενο του. Αναδρομικά θεωρώντας τις, 

εκλαμβάνονται ως κενές περιεχομένου. Το πραγματικό ετερογενές στοιχείο προέρχεται 

σύμφωνα με τον Kant από την εμπειρική  εποπτεία και από αυτή την άποψη λειτουργεί ως 

στοιχείο κλειδί, χωρίς το οποίο η Παραγωγή θα ήταν ελλιπής. Μια σύνθεση a posteriori 

φαίνεται έως εάν να λειτουργεί ως προϋπόθεση ενός επιχειρήματος που οικοδομήθηκε γύρω 

από μια a priori σύνθεση. Με την επανεισαγωγή του δυισμού μορφής-περιεχομένου φαίνεται 

ότι ο Kant εξαρτά την επιτυχία της υπερβατολογικής του φιλοσοφίας από ένα ουσιαστικά 

εμπειρικό μοντέλο νόησης, που συνεπάγεται ότι η διάνοια αποσπά από το ανεξάρτητα δοσμένο 

υλικό εκείνα τα στοιχεία που είναι καθολικά και αφηρημένα. Συνοψίζοντας, η ανάδειξη εκ 

νέου της «αντίθεσης της συνείδησης» σε κατακλείδα της Παραγωγής συνιστά μια petitio 

principii, καθώς η ίδια η κοπερνίκεια χειρονομία υποτίθεται θα εξηγούσε μέσα από την 

εμμένεια του υποκειμένου την a priori αναφορά σε αντικείμενα και την ίδια τη διάκριση 

μορφής-περιεχομένου. 

Να τονίσουμε βέβαια ότι το επιχείρημα του Kant δεν είναι καθ’ αυτό για το εμπειρικό 

πολλαπλό, αλλά για τη σύνθεση του, την σύνθεση της κατανόησης. Δεν έχουμε να κάνουμε 

δηλαδή με την άμεση πρόσληψη ενός εμπειρικώς καθορισμένου πολλαπλού, το οποίο δεν θα 

μπορούσε ποτέ να μας παράσχει καθολική και αναγκαία γνώση, όπως έχει ήδη δείξει ο Hume. 

Αντίθετα, ο Kant επιμένει ότι αυτή η σύνθεση «πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με την 

υπερβατολογική σύνθεση της κατάληψης»(Β160), καθώς και οι δύο «πηγάζουν από την μία 

και την αυτή αυτενέργεια»(Β161 υποσημείωση). Επομένως, το εμπειρικό πολλαπλό μπορεί να 

ενσωματωθεί στην ενότητα της συνείδησης υπακούοντας στους κανόνες των 

υπερβατολογικών συνθέσεων που προηγήθηκαν και οι οποίες εν τέλει καθιστούν την κατ’ 

αίσθηση αντίληψη δυνατή. Παρόλα αυτά, η δυσκολία εξήγησης της προέλευσης αυτού του 

πολλαπλού παραμένει και σύμφωνα με τον Hegel υπονομεύει εν τέλει το ίδιο το επιχείρημα 

της ΥΠ. Ο λόγος είναι ότι, αφού ο Kant ανέδειξε την αναγκαιότητα του για να μπορεί να 

υπάρξει a priori καθορισμός των αντικειμένων, θα πρέπει να μπορέσει να δικαιολογήσει την 

προέλευση του, η οποία ισχυριζόμαστε ότι δεν μπορεί να είναι a priori, καθώς δεν το παράγει 

το υποκείμενο και στερείται εννοιολογικών προσδιορισμών τους οποίους αποκτά αρχικά όταν 

μεσολαβεί η σύνθεση του. Επίσης, δεν μπορεί να είναι εμπειρικά καθορισμένο, καθώς αυτό θα 

συνιστούσε παραβίαση της υπερβατολογικής προοπτικής. Τέλος, θα πρέπει το εμπειρικό 

πολλαπλό να στερείται κατηγορικών προσδιορισμών, να αποτελεί, όπως γράφει ο Kant, «το 

ακαθόριστο αντικείμενο της εμπειρικής εποπτείας»(Α20/Β34) ή μια κατά Χούσερλ αισθητική 
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hyle. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δε θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τον απαραίτητο 

περιορισμό από τον κόσμο κατά τη γνώση των φαινομένων. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή που ο 

Fichte, επιχείρησε να θεματοποιήσει το Καντιανό «δεδομένο» ως το μη-Εγώ, και να το 

ενσωματώσει στην ενότητα του υποκειμένου, καθιστώντας μέσω της Anstoss κάθε 

προσδιορισμό ένα ταυτολογικό αυτοπροσδιορισμό.   

Η παραπάνω ανάλυση μας επαναφέρει στη θέση του McDowell από την οποία 

ξεκινήσαμε. Η αδυναμία διατήρησης της εξωτερικότητας και της ριζικής διαφοράς του 

εμπειρικού πολλαπλού μας αναγκάζει να το θεωρήσουμε ως ένα οργανικό κομμάτι της 

εμμένειας της αυτοσυνείδησης και επομένως σχετικά και όχι απόλυτα αυτόνομο. Το πολλαπλό 

θα πρέπει το ίδιο να φέρει κατηγορικούς προσδιορισμούς, να μπορεί να ενοποιηθεί σε ένα 

πρωταρχικό επίπεδο και επομένως να είναι ήδη εμποτισμένο με εννοιακές δομές σε κάποιο 

ελάχιστο βαθμό. Το Εννοιακό είναι άπειρο, επειδή πλέον δεν οφείλει να βρίσκεται σε αντίθεση 

με έναν ανεξάρτητα δοσμένο κόσμο, αλλά συλλαμβάνει τον εαυτό του ως ενότητα 

υποκειμένου και αντικειμένου. Η απαίτηση αυτή εντούτοις να αναγνωρίσουμε από την αρχή 

της επιστημικής διαδικασίας a priori προσδιορισμούς στα περιεχόμενα της εμπειρίας μας με 

τη σειρά της θα μοιάζει η ίδια με μια εξόφθαλμη petitio. Η διαφορά έγκειται στο ότι, από τη 

σκοπιά μιας φαινομενολογίας της εμπειρίας ενός υποκειμένου, αυτό αποτελεί μόνο μια 

προϋπόθεση και αφετηρία της ανάλυσης και όχι συμπέρασμα. Η ενσωμάτωση του πολλαπλού, 

λοιπόν, μας φέρνει σε μια θέση ριζικής εμμένειας χωρίς υπερβατικότητα (radical immanence 

without transcendence). Αυτή η υπερβατικότητα μπορεί να λογισθεί ως τέτοια μόνο σε μια εν 

χρόνω διαδικασία επιστημικής οικειοποίησης του πραγματικού, η οποία ενσωματώνει 

σταδιακά περισσότερους και πλουσιότερους προσδιορισμούς και «διορθώνει» την περατότητα 

της αρχικής της αντίληψης έως ότου περιλάβει την ολότητα της εμπειρίας. Όλα αυτά 

υπαινίσσονται σαφώς το επιχείρημα της Φαινομενολογίας του Πνεύματος(1807)113 στην 

Εισαγωγή της οποίας τώρα στρεφόμαστε. 

 

                                                           
113 Εδώ μεταφράζουμε το εγελιανό κείμενο ως Φαινομενολογία του Πνεύματος και όχι του Νου σε συμφωνία με 

την μετάφραση του Δ. Τζωρτζόπουλου και όχι του Γ. Φαράκλα. Παρόλο που συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με 

τις αναλύσεις του τελευταίου σχετικά με τον ουσιωδώς επιστημολογικό προσανατολισμό του έργου, θεωρούμε 

ότι ο τεχνικός όρος «πνεύμα» αναδεικνύει σαφέστερα έναν αναθεωρημένα «μεταφυσικό» προσανατολισμό του 

Hegel και την κατάληξη της επιχειρήματος της Φαινομενολογίας στη θέση της «Απόλυτης Γνώσης», η οποία 

ελάχιστα διαφέρει από το καθαρό Είναι με το οποίο αρχίζει η Επιστήμη της Λογικής. Βέβαια, το ζήτημα είναι 

αρκετά περίπλοκο και δεν αρκείται στις παραπάνω παρατηρήσεις, περιέχει επιπλέον μια ανεξάλειπτη απόφανση 

σχετικά με τον κατεξοχήν προσανατολισμό της σκέψης του Hegel γενικά και τη σχέση του με την καντιανή 

συνεισφορά ειδικότερα. 
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Η εγελιανή «καχυποψία»: Η αμφισβήτηση του μεθοδολογικού πρωτείου της 

κριτικής και ο πραγματισμός στην Εισαγωγή της Φαινομενολογίας 

Ο McDowell έχει χαρακτηρίσει τη θέση που επιχειρεί να υπερασπίσει στο Ο Νους και Κόσμος 

ως «Προλεγόμενα στη Φαινομενολογία του Πνεύματος του Hegel», αντλώντας τον 

χαρακτηρισμό «Προλεγόμενα» προφανώς από τον I. Kant και την προσπάθεια του να 

εγκαθιδρύσει την Μεταφυσική σε επιστημονική βάση μέσα από μια αυτοκριτική του Λόγου 

και των εννοήσεων του. Ο χαρακτηρισμός αυτός εμπεριέχει έναν σαφή προσανατολισμό του 

φιλοσόφου στο εγελιανό έργο και μια υπόρρητη αξιολόγηση της Φαινομενολογίας ως 

πληρέστερου έργου σε σχέση με την Καντιανή Κριτική. Είναι αξιοσημείωτο, εντούτοις ότι ο 

ίδιος ο Kant σε ένα γράμμα που συνόδευε ένα αντίγραφο της Διατριβή (1770) στον Ελβετό 

μαθηματικό Lambert, ο οποίος είχε πρώτος εισηγηθεί τον όρο φαινομενολογία, πρότεινε το 

έργο αυτό ως μια «γενική φαινομενολογία», ως μια απαραίτητη δηλαδή προπαίδεια για την 

επιστήμη της Μεταφυσικής. Η φαινομενολογία αυτή θα αποτελούσε μια έκθεση των αρχών 

που κυβερνούν την αισθητικότητα και θα καθόριζε τα όρια τους, τα οποία θα ενέπιπταν με τον 

κόσμο των φαινομένων ως διακριτού από τα πράγματα καθ’ αυτά, τα οποία σύμφωνα με την 

προ-κριτική θεώρηση του Kant, θα μπορούσαν να συλληφθούν αποκλειστικά μέσω των 

καθαρών εννοιών της διάνοιας.  

Δεν μπορούμε, βέβαια, να γνωρίζουμε τους λόγους, οι οποίοι οδήγησαν τον φιλόσοφο 

να τιτλοφορήσει εν τέλει το προπαιδευτικό έργο ως Κριτική του Καθαρού Λόγου. Μπορούμε, 

όμως, βασιζόμενοι στην Εισαγωγή στη Φαινομενολογία να υποθέσουμε έλλογα ότι η επιλογή 

του αυτή ίσως βασίζεται στην απόρριψη τελικά της δυνατότητας της Μεταφυσικής ως 

Επιστήμης και στον περιορισμό της γνωσιοθεωρητικής σχέσης αποκλειστικά στον κόσμο της 

δυνατής εμπειρίας και όχι στον υπεραισθητό των πραγμάτων καθ’ αυτά. Η θεώρηση αυτή την 

οποία μπορούμε έμμεσα να διακρίνουμε στην Εισαγωγή της Φαινομενολογίας (όσο και σε 

άλλα κείμενα) στηρίζεται εδώ στην «υποψία» του Hegel ότι η ίδια η μέθοδος δικαιολόγησης 

της Καντιανής κριτικής προϋποθέτει ήδη από την αρχή τον υποκειμενισμό (subjectivism), 

δηλαδή την σχετικοποίηση της γνώσης μας σε αντικείμενα, όπως αυτά μπορούν να δοθούν 

στις γνωσιακές μας ικανότητες(στη δυνατή εμπειρία) και όχι καθ’ αυτά. Αν, δηλαδή, σύμφωνα 

με την ανάγνωση του Kant που προτείνεται εδώ, είμαστε περιορισμένοι κατά τη γνωσιακή 

διαδικασία «μέσα στον κύκλο του υποκειμένου, μέσα στο καθαρό Εγώ της αυτοσυνείδησης» 

αυτό αποτελεί από την αρχή μια petitio ως προς τη α-δυνατότητα γνώσης αντικειμένων τα 

οποία υπερβαίνουν την κατ’ αίσθηση εμπειρία, δηλαδή του απολύτου(absolute) ή 

απρουπόθετου (unconditioned) ως κατεξοχήν αντικειμένων της Μεταφυσικής. 
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Η Εισαγωγή στη Φαινομενολογία (στο εξής Εισαγωγή) θα μπορούσε να χωριστεί σε 

δύο μέρη: το πρώτο περιέχει τις §73-80 και το δεύτερο τις §81-90. Δεν έχουμε σκοπό να 

εξαντλήσουμε το ιδιαίτερα πυκνό και σημαντικό αυτό κείμενο, θα περιοριστούμε στην 

ανασυγκρότηση και αιτιολόγηση των επιχειρημάτων του Hegel στο πρώτο μέρος. Θα δώσουμε 

έμφαση στο επιστημολογικό παράδοξο που προκύπτει από την ιδέα μιας κριτικής του Λόγου 

κατά τα πρότυπα του Kant με συνέπεια την αναγκαία σχετικοποίηση της γνώσης στο 

υποκείμενο. Εντούτοις, το δεύτερο μέρος, το οποίο δε θα αναλύσουμε κατέχει πολύ σπουδαίο 

ρόλο, καθώς εισηγείται την αντίθεση του αντικειμένου καθ’ αυτό(object in-itself) και για τη 

συνείδηση(object for-consciousness), ή, με σύγχρονους όρους, του δυισμού εννοιολογικού 

σχήματος-περιεχομένου (scheme-content dualism) κατά Davidson και το πρόβλημα του 

κριτηρίου, όπως διατυπώνεται ρητά στην §81. Με αυτή την κίνηση, ο Hegel αναδεικνύει α) 

την ανάγκη για εσωτερίκευση της παραπάνω αντίθεσης λόγω της αδυναμίας μας να έχουμε 

άμεση πρόσβαση στο Απόλυτο χωρίς την εννοιακή διαμεσολάβηση του και β) την διατήρηση 

της διάκρισης των δύο πλευρών ως σχετικά ανεξάρτητων μέσα από μια αρνητική έννοια 

εμπειρίας ως πρόσκρουσης στη «σκληρότητα» του κόσμου, με σκοπό την αποφυγή ενός 

σχετικισμού και σκεπτικισμού σχετικά με τον εξωτερικό κόσμο. Με σκοπό δηλαδή, την 

αποφυγή ενός συνεκτικισμού, «μιας περιστροφής χωρίς τριβές στο κενό», όπως χαρακτηρίζει 

την προοπτική του Davidson ο McDowell. Ο Hegel ασπάζεται, με σύγχρονους όρους,  έναν 

ιδιότυπο πραγματιστικό επιστημονισμό, γεγονός που τον φέρνει σε συνάφεια με τον Sellars 

και τον McDowell. Παράλληλα, έρχεται σε αντίθεση με έναν επιστημονισμό φυσικαλιστικού 

τύπου aka Quine, ο οποίος θα υπαγόρευε την άρνηση της κανονιστικής δομής των 

αποβλεπτικών μας ενεργημάτων και την αναγωγή τους σε αποκρίσεις σε αισθητηριακά 

ερεθίσματα. Καθίσταται, επομένως, προφανής η επιλογή του McDowell να χαρακτηρίσει το 

έργο του ως «Προλεγόμενα στη Φαινομενολογία», καθώς η κατάληξη του επιχειρήματος του 

Hegel αναπαράγει και υπερβαίνει διαλεκτικά τους δύο σκοπέλους του Δεδομένου και του 

συνεκτικισμού. 

Η αρχή της Εισαγωγής γίνεται με αναφορά στα επιστημολογικά παράδοξα που 

προκύπτουν από μια γνωσιοθεωρία, η οποία διαχωρίζει το γνωρίζειν (Erkennen) από την 

αλήθεια (das Wahre) και εξακοντίζει το δεύτερο ως αποβλεπτικό σύστοιχο της πρώτης ριζικά 

διαχωρισμένο από αυτή. Είναι φανερό ότι ο Hegel έχει σε αυτό το σημείο στο στόχαστρο την 

γνωσιοθεωρία του Kant για τον οποίο «το ερώτημα για την γνώση εν γένει μπορεί τεθεί μόνο 

υπό τη μορφή εξηγήσεων γύρω από τη γνώση114» και αποδίδει προτεραιότητα στον κριτικό 

                                                           
114 Γ. Hegel, Φαινομενολογία του Πνεύματος, Τόμος πρώτος, μετ. Δ. Τζωρτζόπουλος, Δωδώνη, σελ.199  
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έλεγχο της δυνατότητας της. Το αδιέξοδο αποτέλεσμα αυτού του διαχωρισμού της γνώσης από 

την αλήθεια είναι με σύγχρονους όρους το τρίτο δόγμα του εμπειρισμού, ο δυισμός 

εννοιολογικού σχήματος και περιεχομένου. Το αδιέξοδο του διαχωρισμού φανερώνεται, κατά 

τον Hegel, όταν εξετάσουμε τον ρόλο του εννοιολογικού σχήματος είτε ως τον ενεργητικό είτε 

ως τον παθητικό πόλο της σχέσης115. Και στις δύο περιπτώσεις ο φιλόσοφος χρησιμοποιεί 

μεταφορές για να περιγράψει την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ ενεργητικού και παθητικού 

πόλου. Στην πρώτη περίπτωση, το σχήμα θεωρείται ως το όργανο (ή εργαλείο) μέσω του 

οποίου κατισχύει κανείς του Απολύτου, το οποίο έχει ως συνέπεια ότι «η χρησιμοποίηση του 

οργάνου σε ένα πράγμα δεν το αφήνει να είναι τέτοιο που είναι διεαυτό, αλλά προχωρεί στον 

μετασχηματισμό και την αλλοίωση του»( §73). Μοιάζει σαν να είναι δυνατό να αποσπαστούμε 

από την επιστημική σχέση για να μπορέσουμε να κρίνουμε τα εργαλεία της «καθαρά», δηλαδή 

ανεξάρτητα από ένα περιβάλλον επιστημικής αλληλεπίδρασης με το αντικείμενο. Στη δεύτερη 

περίπτωση το σχήμα λειτουργεί ως το μέσο (Mittel), το οποίο μας επιτρέπει να δούμε την 

αλήθεια όπως είναι καθ’ αυτή. Η περίπτωση αυτή αξιοποιεί τη μεταφορά του φωτός, το οποίο 

προϋποτίθεται ότι παρουσιάζει σε εμάς τα πράγματα όπως είναι, χωρίς να επεμβαίνει στη 

διαμόρφωση τους. Η δυσαρέσκεια του Hegel με την προϋπόθεση του διαχωρισμού μεταξύ 

γνώσης και αλήθειας προκύπτει από τη στιγμή που αναρωτιέται κανείς αν είμαστε 

δικαιολογημένοι να ξεκινήσουμε με αυτή τη διάκριση την φιλοσοφική αναζήτηση. Για τον 

φιλόσοφο, άλλωστε, όπως κάνει φανερό στην §75, «το Απόλυτο μόνο είναι αληθές ή το αληθές 

μόνο είναι το Απόλυτο». Η πηγή της αναπόδεικτης προϋπόθεσης ότι «μεταξύ γνωρίζειν και 

Απολύτου υπάρχει μια σαφής διαχωριστική γραμμή» βασίζεται σε τελική ανάλυση σε ένα 

φόβο να κάνουμε λάθος. Αντιστρέφοντας, όμως, τους όρους ο Hegel αναρωτιέται: 

 «Όμως, αν ο φόβος μήπως πέσουμε σε πλάνη, στοιχειοθετεί μια δυσπιστία προς την 

επιστήμη(εδώ με την έννοια της γνώσης του Απολύτου)…είναι δύσκολο να δει κανείς 

γιατί να μην στοιχειοθετείται αντίστροφα μια δυσπιστία προς αυτή τη δυσπιστία. Δε θα 

έπρεπε να φοβόμαστε τότε μήπως αυτός ο φόβος να κάνουμε λάθος δεν είναι η ίδια η 

πλάνη;» 

Ενάντια σε εκείνους που επιλέγουν να διαβάζουν τον Hegel ως ένα φιλόσοφο της ταυτότητας, 

που εξαφανίζει τη διαφορά μέσα στην ενότητα και κρίνει την αλήθεια από το απρουπόθετο 

σημείο θέασης του «Απολύτου», ο φιλόσοφος εδώ αναδεικνύει ότι ο φόβος μήπως κάνουμε 

λάθος βασίζεται ο ίδιος σε προϋποθέσεις και μάλιστα στην υπόθεση ότι μόνο χωρίς σφάλμα 

                                                           
115 Είναι χαρακτηριστική η συνάφεια με την προσπάθεια του Davidson στο «Για την Ιδέα ενός καθ’ αυτό 

εννοιλογικού σχήματος. Βλ. ανασυγκρότηση των επιχειρημάτων από Ρουσόπουλος(2008), σελ. 49-51 
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μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια. Δεν ασκεί κριτική στο γεγονός ότι η γνωσιοθεωρητική 

αναζήτηση ξεκινά υπό όρους ως πάντα ενταγμένη σε ένα επιστημικό πλαίσιο(πως θα 

μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε δεδομένου ότι είμαστε ενσώματα υποκείμενα;). 

Αντίθετα, η κριτική του βασίζεται στην ιδέα ενός απρουπόθετου αληθούς ανεπηρέαστο από 

τις προσπάθειες μας να το νοήσουμε, το οποίο προϋποθέτει κατά τον Hegel η Καντιανή 

γνωσιοθεωρία. Με άλλα λόγια, έχουμε αποκηρύξει το Απόλυτο(ή το αληθές, εκείνο που δεν 

υπόκειται σε όρους, δηλαδή το κατεξοχήν αντικείμενο της «μεταφυσικής»), όταν είμαστε 

ικανοποιημένοι με μια κατώτερη αλήθεια(φαινόμενα κατά Kant) ή θεωρούμε το Απόλυτο ως 

το υπερβατικό, ενώ συγχρόνως χρησιμοποιούμε το τελευταίο ως κριτήριο ορθότητας των 

γνώσεων μας. Η κατηγορία για υποκειμενισμό της Καντιανής φιλοσοφίας, όπως και εκείνη για 

φορμαλισμό, έγκειται στο ότι η θεώρηση του Kant συνιστά από την αρχή μια petitio. Εξαιτίας 

του ότι στηρίζεται στην αυτοσυνείδηση ως την ανώτατη αρχή προϋποθέτει ένα αγεφύρωτο 

χάσμα με το Πραγματικό, το οποίο οφείλει, αλλά δεν μπορεί να παρέχει στην τελευταία ένα 

τέτοιο αρθρωμένο περιεχόμενο, το οποίο θα συνιστούσε επαρκή λόγο για να χαρακτηριστεί 

ως γνώση.    

Τι λόγους, όμως, έχει εδώ ο Hegel να αναγνωρίσει στον Καντιανό κριτικισμό την 

«υποψία» ότι συνιστά ένα φόβο, μήπως περιπέσει σε πλάνη στην προσπάθεια του να γνωρίσει 

το Απόλυτο και γι’ αυτό αποτελεί μια μορφή υποκειμενισμού; Στην προσπάθεια μας να 

απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, είμαστε υποχρεωμένοι να ανασυγκροτήσουμε την 

εγελιανή «υποψία» με τρόπο που ο ίδιος ο Hegel αποφεύγει να κάνει, καθώς η ρητή κριτική 

του στον Kant είναι πάντα συνοπτική και γι’ αυτό εξωτερική. Μόνο στην εξέλιξη του 

επιχειρήματος της Φαινομενολογίας αναπτύσσει ο Hegel μια εσωτερική, μετασχηματιστική 

κριτική της Καντιανής φιλοσοφίας. Η «υποψία» του Hegel μπορεί να ανασυγκροτηθεί μέσα 

από τον συσχετισμό όψεων της Καντιανής φιλοσοφίας, τις οποίες ο Kant αποφεύγει να 

εξετάσει από κοινού: α) της μεθοδολογικής επανάστασης της κριτικής και του συνακόλουθου 

επιστημολογικού καθήκοντος που απορρέει, β) της δομής της υποκειμενικότητας, την οποία 

αναπτύξαμε σε προηγούμενες ενότητες, και η οποία επιβάλλει στο αυτοσυνείδητο υποκείμενο 

την υπαγωγή του κάτω από νόρμες στην δραστηριότητα του εμπειρικού σκέπτεσθαι και γ) στο 

συμπέρασμα του υποκειμενισμού, το οποίο κατά τον Hegel προϋποτίθεται από την αρχή της 

μεθοδολογικής στροφής. 

Η κριτική στην πιο γενική της έννοια συνεπάγεται μια ελεύθερη πράξη διάκρισης του 

αληθούς από το ψευδές, του δικαιολογημένου από το αδικαιολόγητο σε ένα πεδίο του 

επιστητού. Το να υποβάλλεις κάτι σε κριτική σημαίνει ότι το υπάγεις σε εξέταση αναφορικά 
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με την εγκυρότητα και τη δυνατότητα δικαιολόγησης του. Όπως είναι φυσικό, ο όρος 

«κριτική» έχει για τον λόγο αυτό αρνητικές συνδηλώσεις, οι οποίες συνυφαίνονται με 

περιορισμούς και όρια και απαιτεί τον σεβασμό σε αυτά. Με μια πιο τεχνική έννοια, η 

αρνητική χροιά της κριτικής συνεπάγεται ότι αυτή, παρόλο που μπορεί να ασκεί το έργο της 

με μια σχετική ελευθερία, είναι ανίκανη να οικοδομήσει θεωρία με θετικό τρόπο και πρέπει να 

διαχωριστεί γι’ αυτό το λόγο από το δόγμα (doctrine). Με τα λόγια του Kant: «(Η κριτική) δε 

σκοπεύει στον πολλαπλασιασμό των γνώσεων μας, αλλά μόνο στη διόρθωση τους»(Α12/Β26). 

Για να μεταβούμε στην πιο ειδική έννοια της Καντιανής κριτικής, χρειάζεται να 

προσδιορίσουμε το αντικείμενο της, αυτό στο οποίο κατευθύνεται. Εδώ να σημειώσουμε ότι 

το υποκείμενο πάντα της κριτικής οφείλει να είναι ο Λόγος, αν σκεφτούμε ότι και ο Kant δεν 

αποδέχεται στο πνεύμα του διαφωτισμού τις παραδεδομένες αυθεντίες. Αρέσκεται, άλλωστε, 

στο να χρησιμοποιεί την εικόνα ενός δικαστηρίου για να περιγράψει τη δραστηριότητα της 

κριτικής. Τα πράγματα περιπλέκονται εντούτοις, όταν αναλογιστούμε ότι, σύμφωνα με την 

Καντιανή κριτική, ο Λόγος εκτός από υποκείμενο περιέρχεται και στη θέση του ιδιαίτερου 

αντικειμένου της κριτικής. Το γεγονός ότι το αντικείμενο της Καντιανής κριτικής δεν 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στα συνηθισμένα αντικείμενα έρευνας, αλλά είναι ο ίδιος ο Λόγος 

καθ’ αυτός που υπόκειται σε κριτική, τεκμηριώνεται σε πολλά σημεία του έργου, και ιδιαίτερα 

στην Εισαγωγή και συνεπάγεται ότι η κριτική του καθαρού Λόγου συνιστά μια αυτογνωσία, 

όπως δείξαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Εδώ, θέλουμε, όμως, να επιμείνουμε σε μια αντίφαση, η οποία βρίσκεται στη βάση της 

Καντιανής κριτικής και την οποία έχει σαφώς υπόψη του ο Hegel. Η σημασία των παραδόξων 

που αναδείξαμε λίγο παραπάνω έγκειται στο ότι ενέχουν μια σύλληψη της Καντιανής κριτικής 

ως αυτογνωσίας του καθαρού λόγου, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την μεταφυσική per se, 

την οποία θα πρέπει να θεωρήσουμε ως το ιδιαίτερο αντικείμενο του Λόγου. Το ιδιαίτερο 

αντικείμενο αυτής της μεταφυσικής είναι, βέβαια, το Απόλυτο, το απρουπόθετο, όπως είναι 

φανερό από την πραγμάτευση του Kant στην Διαλεκτική. Η αυτογνωσία του Λόγου 

συνεπάγεται, εντούτοις, σε αυτή την προοπτική που αναδεικνύουμε εδώ116 έναν 

μετασχηματισμό της έννοιας της κριτικής. Αντίθετα με την καθιερωμένη έννοια της κριτικής, 

η  οποία προβλέπει την αξιολόγηση των γνωστικών αξιώσεων του κάθε αντικειμένου υπό το 

                                                           
116 Παρόλο που υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία φαίνεται ότι ο Kant συλλαμβάνει τη σχέση της κριτικής με τη 

μεταφυσική με τον παραπάνω τρόπο, υπάρχουν σημεία στα οποία ο Kant συλλαμβάνει την αυτοκριτική του 

καθαρού λόγου ως την καθ’ αυτό μεταφυσική και με αυτή την έννοια αδιαχώριστη από την κριτική. Αυτό που 

δεν λαμβάνει υπόψη της αυτή η ανάγνωση εντούτοις είναι το γεγονός ότι αυτή η μεταφυσική ως αδιαχώριστη 

από την κριτική θα πρέπει να είναι μια μεταφυσική της εμμένειας του υποκειμένου και όχι μια μεταφυσική υπό 

την αυστηρή έννοια του «υπερβαίνειν» την εμπειρία, το «φυσικό». 
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φως του μέτρου και του κανόνα που θέτει ο Λόγος, το καθήκον της Καντιανής κριτικής 

έγκειται στον ab ovo καθορισμό των ίδιων των αξιολογικών κριτηρίων του Λόγου. Ο Kant, 

δηλαδή, παρουσιάζει την κριτική τόσο σαν δικαστήριο, το οποίο έχει σκοπό να εφαρμόσει τα 

ήδη εγκαθιδρυμένα κριτήρια, και ως ένα είδη αυτοεξέτασης του Λόγου με σκοπό να τεθούν 

για πρώτη φορά τα κριτήρια και οι αρχές του καθαρού Λόγου. Η δεύτερη ανάγνωση, η οποία 

διαβλέπει στην θεώρηση του Kant ένα ουσιώδη θεμελιωτικό(foundational)117χαρακτήρα, 

μπορεί επίσης να ανιχνευθεί σε αρκετά σημεία του Καντιανού έργου, ιδιαίτερα στα μέρη 

εκείνα στα οποία χαρακτηρίζει την κριτική ως απάντηση στην κρίση που υφίσταται ο Λόγος 

όσον αφορά το περιεχόμενο και την αξία των κανόνων του. Αυτό που κάνει την κριτική 

αναγκαία είναι, τόσο σύμφωνα με την Β’ Έκδοση όσο και τα Προλεγόμενα, το γεγονός ότι η 

μεταφυσική ως επιστήμη δεν υπάρχει ακόμα. Αντίθετα, αποτελεί «ένα πεδίο μάχης ατελείωτων 

συγκρούσεων» στο οποίο οι αντίδικοι παραμένουν ακίνητοι και δεν μπορούν να κάνουν ούτε 

ένα προχωρητικό βήμα. Σύμφωνα με τον Kant, ενώ η μεταφυσική ως φυσική προδιάθεση 

υπήρχε ανέκαθεν και θα συνεχίσει να υφίσταται, η μεταφυσική ως επιστήμη δεν υπάρχει 

ακόμα, καθώς τις λείπει ένα αναγνωρισμένο κριτήριο.  

Και τα δύο καθήκοντα, τόσο αυτό της αξιολόγησης όσο και αυτό της θεμελίωσης, 

φαντάζουν αναγκαία και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Φαίνεται ως εάν ο Kant να μην 

διαθέτει μια ενιαία και συνεχή αντίληψη για το έργο της κριτικής. Η εγελιανή «υποψία» 

προκύπτει από την μετα-κριτική χειρονομία να επερωτήσει το στάτους της ίδιας της κριτικής 

και εν τέλει και της ενότητας του συστήματος, το οποίο, όπως είναι γνωστό, ο Kant αποφεύγει 

να κάνει, καθώς είναι απασχολημένος με την επίλυση του προβλήματος της μεταφυσικής. Το 

βασικό πρόβλημα, επομένως, για τον Hegel στην Εισαγωγή έγκειται στο να δείξει πως τα δύο 

                                                           
117 Ενάντια σε μια θεμελιωτίστικη ανάγνωση του Kant τάσσονται οι περισσότεροι σύγχρονοι ερμηνευτές ανάμεσα 

τους ο Strawson και η Onora O’Neil. Σε γενικές γραμμές το επιχείρημα τους έχει ως εξής: η υπερβατολογική 

φιλοσοφία συνίσταται στο ότι η γνώση, η οποία προϋποτίθεται ως δεδομένη, έχει κάποιες a priori συνθήκες και 

η επιστημολογική έρευνα έχει ως σκοπό την άρθρωση του εννοιολογικού πλαισίου που καθιστά δυνατή τη γνώση. 

Με αυτή την έννοια, η απόδειξη από τον Kant ότι η κατ’ αίσθηση εμπειρία έχει a priori  συνθήκες, αντιτίθεται 

τόσο στον εμπειρισμό, ο οποίος επιχειρεί να θεμελιώσει το γνωστικό οικοδόμημα στην αμεσότητα της αντίληψης. 

Αντιτίθεται, ακόμα, μέσω της απαραίτητης εφαρμογής των a priori εννοιών στην εμπειρία, στην προσπάθεια των 

ορθολογιστών να θεμελιώσουν τη γνώση σε αυταπόδεικτες αρχές ή σε ενοράσεις του λόγου, οι οποίες είναι 

ανεξάρτητες από την εμπειρία. Η προσέγγιση της O’Neil είναι εδώ παραδειγματική. Στο έργο της Constructions 

of Reason ερμηνεύει τον Kant ως ουσιαστικά αντιθεμελιωτιστή: «διαγράφει (ο Kant) ένα δρόμο ανάμεσα στους 

γκρεμούς της υπερβατικής δικαίωσης του Λόγου και τις ρουφήχτρες του σχετικισμού». Για να το πετύχει αυτό 

καταλογίζει στον Kant, όχι μια θεμελιωτιστική επιστημολογία, αλλά μια, η οποία έχει ως βάση της μια 

«αναδρομική»(regressive) έννοια δικαιολόγησης. Με τον όρο αυτό εννοεί ότι οι αξιώσεις του Λόγου 

δικαιολογούνται στο βαθμό, που μπορούν να υπαχθούν στην ίδια τους την κριτική, και όχι σε σχέση μια έξωθεν 

ή υπερβατική αυθεντία. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο όρος regressive έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη 

μεθοδολογία έκθεσης του Kant στα Προλεγόμενα. Εδώ ο Kant ξεκινά από το δεδομένο της ύπαρξης της 

Γεωμετρίας και της Καθαρής Φυσικής και προσπαθεί σε μια ανάστροφη πορεία ανάλυσης να δικαιολογήσει πως 

αυτό μπορεί να είναι δυνατό. Αντίθετα, δηλαδή, με τις αξιώσεις της ΚΚΛ, όπου η έκθεση ήταν συνθετική. 
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παραπάνω καθήκοντα μπορούν συγχρόνως να ικανοποιηθούν: πως μπορεί δηλαδή ο Λόγος να 

ασκεί κριτική όταν το αντικείμενο του είναι ο εαυτός του και έχει σκοπό να καθορίσει τα δικά 

του κριτήρια ελέγχου; Από πού προέρχεται τελικά το περιεχόμενο και η κανονιστικότητα των 

νορμών του ίδιου του κριτικού ελέγχου;  

Πριν, όμως, περιγράψει την δική του λύση στο πρόβλημα του κριτηρίου, υπαινίσσεται 

μέσα από την διάκριση δύο μορφών σκεπτικισμού  ότι η Καντιανή κριτική προϋποθέτει άρρητα 

από την αρχή τον υποκειμενισμό και άρα την αδυνατότητα της μεταφυσικής εννοούμενης ως 

γνώσης του Απολύτου. Η δεύτερη μορφή σκεπτικισμού, την οποία ο Hegel απορρίπτει, 

περιγράφεται ως «η σταθερή απόφαση μέσα στην επιστήμη να μην ενδώσει κανείς στην 

αυθεντία άλλων, αλλά να εξετάζει το καθετί και να ακολουθεί μόνο τη δική του πεποίθηση, ή 

καλύτερα, να τα παράγει όλα μόνος του και να θεωρεί ως αληθές μόνο αυτό που ο ίδιος 

πράττει»(§78). Αυτή η μορφή σκεπτικισμού, παρά τη φανερή της καχυποψία απέναντι σε όλα, 

θα μπορούσε να πει κανείς ότι προϋποθέτει ως άρρητο και ανεξέταστο κανόνα της την 

φορμαλιστική απαίτηση για «προσαρμογή στο υποκείμενο». Και αυτό γιατί, ο σκεπτικισμός 

αυτός δεν είναι ριζικός, καθώς δεν υποβάλλει σε εξέταση τις προκαταλήψεις και τα κριτήρια 

του υποκειμένου. Ο Καντιανός κριτικισμός πράγματι, ο οποίος είναι για τον Hegel 

σκεπτικισμός, ριζοσπαστικοποιεί περαιτέρω αυτή τη φορμαλιστική απαίτηση: τίποτα δεν 

μπορεί να θεωρηθεί κανονιστικό για εμάς εάν δεν έχει γίνει αντικείμενο κριτικής εξέτασης. Το 

αποτέλεσμα αυτού είναι ένα «άδειασμα» της κριτικής στάσης από κάθε περιεχόμενο, καθώς 

κάθε ιδιαίτερο περιεχόμενο, το οποίο θα αξιοποιούνταν στην κριτική θα όφειλε το ίδιο να 

υπαχθεί σε κριτική εξέταση με σκοπό να λειτουργήσει ως δικαιολογημένο περιεχόμενο για το 

επιστημικό υποκείμενο. Παρόλο που φαίνεται να αρνείται κάθε συγκεκριμένο κριτήριο με 

βάση το οποίο θα ασκηθεί η κριτική, στην πραγματικότητα αυτή η διαδικασία ορίζει ένα 

φορμαλιστικό κριτήριο, δηλαδή την προσαρμογή κάθε περιεχομένου (αναγκαστικά δοσμένο 

από αλλού) στην δραστηριότητα του υποκειμένου, μια δραστηριότητα, η οποία είναι η ίδια 

κενή περιεχομένου. Σε αυτό το πρωτογενές επίπεδο βλέπουμε την εσωτερική συσχέτιση στην 

εγελιανή κριτική για τον φορμαλισμό και τον υποκειμενισμό του Kant. Δεν είναι δύσκολο εδώ 

να συνάγει κανείς τον δυισμό ως το τρίτο χαρακτηριστικό του Καντιανού συστήματος: η 

ύστατη πηγή του περιεχομένου πρέπει να είναι ριζικά διαχωρισμένη από την αυτό-

συσχετιστική δραστηριότητα του υποκειμένου και των κανόνων της.  

Από τα παραπάνω μπορούμε να αντλήσουμε τα εξής: η επιστημολογική απαίτηση να 

υποβάλλεται κάθε τι στην αξιολόγηση του μέσω της κριτικής, η οποία ενέχεται στην κριτική 

την ίδια, συνεπάγεται αυτομάτως μια υπέρτατη αρχή, η οποία λειτουργεί ως κριτήριο για τον 
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Καθαρό Λόγο, κριτήριο το οποίο όμως είναι το ίδιο κενό. Η a priori αυτοκριτική διάσταση του 

Λόγου λειτουργεί, επομένως, ως το απόλυτο νομιμοποιητικό κριτήριο για όλες τις αποφάνσεις. 

Δεν εμπίπτει, ουσιωδώς, το ίδιο στην κριτική, αλλά εκφράζεται απλώς μέσω αυτής. Για να το 

θέσουμε διαφορετικά: η εγελιανή «υποψία» έγκειται στο ότι η κοπερνίκεια επανάσταση του 

Kant δεν νομιμοποιείται σε απάντηση στην κριτική απαίτηση για δικαιολόγηση, αλλά στην 

ίδια την απαίτηση καθ’ αυτή, με αποτέλεσμα να συνιστά μια petitio ως προς τη δικαιολόγηση 

της. Στην ανάλυση της Υπερβατολογικής Παραγωγής συμπεράναμε ότι ο περιορισμός που 

καθιδρύει την αντικειμενικότητα των αναπαραστάσεων μας πρέπει να θεωρηθεί ουσιωδώς 

πλευρά της αυτονομίας του υποκειμένου να θέτει το ίδιο τους κανόνες κάτω από τους οποίους 

στέκεται. Η κίνηση αυτή επάγει τον υποκειμενισμό, καθώς είναι με αυτή ακριβώς την έννοια 

πρωτίστως και όχι λόγω της ιδεατότητας του χώρου και του χρόνου που τα αντικείμενα 

μπορούν να προσαρμοστούν σε εμάς για να τα γνωρίσουμε, όπως είναι για εμάς. Η 

υποκειμενικότητα των αισθήσεων, μολονότι αποτελεί βιολογική συνθήκη του ανθρώπου και 

επηρεάζει την αντίληψη του, δεν είναι η νοητική ελευθερία, η υποκειμενικότητα δηλαδή της 

νόησης. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Πενολίδης: «Η υπερβατολογική αρχή του 

περιορισμού της γνώσης σε αυτό που η ίδια μπορεί να γνωρίσει ερείδεται ακριβώς στην 

ελευθερία της γνώσης από οποιοδήποτε ιστάμενο γεγονός(Faktum), αλλά και από το ιστάμενο 

γεγονός της ίδιας της υποκειμενικότητας της» (Μέθοδος και Συνείδηση σελ.15). Αλλά, όπως 

ελπίζουμε ότι έχει δειχθεί, η κριτική του καθαρού Λόγου ήδη συνεπάγεται ότι το 

αυτοσυνείδητο υποκείμενο είναι ο τελικός κριτής και νομοθέτης των αξιώσεων του Λόγου. 

Επομένως, η κριτική, μεθοδολογικά, στην ίδια την επιστημολογική απαίτηση, εγκαθιδρύει την 

«προσαρμογή στο υποκείμενο» ως το κανονιστικό έδαφος της γνώσης, και επομένως, είναι η 

ίδια υποκειμενισμός. 

 

Η «ετερότητα» της Δεύτερης Φύσης: η απάντηση στην κατηγορία για ιδεαλισμό   

Το δεύτερο σκέλος της Εισαγωγής της Φαινομενολογίας του Πνεύματος περιλαμβάνει 

την λύση του Hegel στον υποκειμενισμό και το φορμαλισμό μιας αφελούς «επιστημολογίας 

του εργαλείου» και επιλύει διαλεκτικά το λεγόμενο πρόβλημα του κριτηρίου. Η λύση 

συνίσταται, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, στην εσωτερίκευση της αντίθεσης 

μορφής και περιεχομένου και στη διατήρηση μιας σχετικής αυτονομίας των δύο πλευρών εντός 

της εμμένειας του υποκειμένου. Το πρώτο σκέλος, η εσωτερίκευση, συμπίπτει, σε γενικές 

γραμμές, με την προσπάθεια του McDowell να παρουσιάσει την επίλυση της ταλάντευσης 

μεταξύ δεδομένου και συνεκτικισμού ως μια επιστροφή σε έναν σωστά κατανοημένο Kant, 



 | 106 

 

για τον οποίο η δεκτικότητα του υποκειμένου είναι ήδη κατηγοριακά διαμεσολαβημένη και 

μόνο έτσι δύναται να μας παρέχει αυτή όψεις ενός κόσμου. Έχουμε υπερβεί μια θέση 

«οντολογικού χάσματος» (βλ. Κεφάλαιο 1ο, Μια γοητευτική σωρεία διλημμάτων), αφού «δεν 

υπάρχει οντολογικό χάσμα ανάμεσα στο είδος του πράγματος που μπορεί κανείς να εννοεί, ή 

γενικότερα να σκέφτεται, και στο είδος του πράγματος που ισχύει στον κόσμο». Αντίστοιχης 

έμπνευσης θεωρεί ο φιλόσοφος το παράθεμα από τις Φιλοσοφικές Έρευνες του Βιτγκενστάιν 

(§95): «όταν λέμε- και εννοούμε- ότι έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα, εμείς- και το νόημα 

μας- δεν σταματάμε κάπου πριν το γεγονός, αλλά εννοούμε ότι: αυτό-είναι-έτσι».  Το δεύτερο 

σκέλος της λύσης του Hegel έχει ως σκοπό την απόκρουση της κατηγορίας για ιδεαλισμό μέσα 

από την κατάρρευση της όποιας διάκρισης ανάμεσα στις δύο πλευρές, που έχουν 

εσωτερικευθεί. Ο ιδεαλισμός θα συνίσταντο σε μια a priori απαίτηση, το Πραγματικό να είναι 

ήδη σύμμορφο με τις έλλογες δεσμεύσεις των υποκειμενικών ενεργημάτων μας, γεγονός το 

οποίο θα οδηγούσε με ακρίβεια σε έναν σκεπτικισμό για τον εξωτερικό κόσμο. Η απάντηση 

του McDowell στην κατηγορία για ιδεαλισμό, που του αποδίδει ο Friedman και ο Bird, 

έγκειται, πέρα από την επισήμανση της παθητικότητας στη διαμόρφωση των αισθητών 

περιεχομένων, σε δύο αλληλεξαρτώμενες κινήσεις: στην εισαγωγή της έννοιας της Δεύτερης 

Φύσης και στην αμφισβήτηση του φορμαλιστικού χαρακτήρα του υπερβατολογικού 

υποκειμένου. Οι δύο αυτές κινήσεις επιχειρούν να συγκροτήσουν μια «μετριασμένη 

φυσιοκρατία» και να «φυσικοποιήσουν» την Καντιανή αυτενέργεια διαγράφοντας παράλληλα 

τον υπερβατολογικό ρόλο των πραγμάτων καθ’ αυτά σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού 

του ρόλου της ετερότητας τον οποίο προϋποθέτει η εμπειρική σκέψη. 

Η «καντιανή» λύση του McDowell διακρίνεται ομολογουμένως από μια ελκυστική 

διαφάνεια και απλότητα, απέναντι στην οποία οι επιστημολογίες του Δεδομένου και του 

Συνεκτικισμού καθίστανται τυφλές. Είναι εύλογο, επομένως, το ερώτημα για ποιο λόγο οι 

προαναφερθείσες προοπτικές θεωρούν αδύνατο «να συμφιλιώσουμε το γεγονός ότι το 

αισθάνεσθαι ανήκει στη φύση με την ιδέα ότι η αυτενέργεια μπορεί να διαποτίζει την ίδια την 

αισθητηριακή εμπειρία, τον τρόπο λειτουργίας της αισθητικότητας μας». Το «βαθύρριζο 

νοητικό εμπόδιο» ενάντια στη συμφιλίωση αυτή έχει να κάνει με μια προειλημμένη εικόνα για 

τη φύση, την οποία κατέστησε κυρίαρχη και στον κοινό νου η σύγχρονη φυσική επιστήμη. 

Όπως αναπτύξαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η εικόνα αυτή συνίσταται στην παραδοχή 

ότι υπάρχουν δύο οντολογικώς διακριτά πεδία σχέσεων: εκείνο που συγκροτείται από τις δομές 

που διέπουν τα νοητικά ενεργήματα μας και από εκείνες που διέπουν τον φυσικό  
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κόσμο118.Βρισκόμαστε αντιμέτωποι, λοιπόν, με δύο μη αναγώγιμες αναγκαιότητες: μια 

κανονιστικής υφής, η οποία συγκροτεί περιεχόμενα τα οποία διαμεσολαβούνται από έλλογες 

δεσμεύσεις, τις οποίες υιοθετεί το επιστημικό υποκείμενο και μια νομολογικού χαρακτήρα, η 

οποία αναγνωρίζει μόνο φυσικές οντότητες που διέπονται από αιτιακές σχέσεις, οι οποίες με 

τη σειρά τους είναι καταστατικά ανεξάρτητες από την προθεσιακότητα του υποκειμένου. 

Καταλαβαίνουμε, επομένως, τη δυσκολία που διέπει την υιοθέτηση της πρότασης του 

McDowell. Η πρόταση του για την κατηγοριακή άρθρωση ενός αισθητηριακού περιεχομένου 

μοιάζει να συγκροτεί μια αντίφαση: ενώ «οι εννοιακές ικανότητες είναι από μια άποψη μη 

φυσικές», καθώς αποτελούν χαρακτηριστικό της αυτενέργειας του υποκειμένου, από την άλλη, 

το γεγονός ότι «η αυτενέργεια εμπλέκεται στη δεκτικότητα και οι ικανότητες της δεκτικότητας, 

οι αισθήσεις μας, αποτελούν μέρος της φύσης μας», συμπεραίνουμε ότι «οι εννοιακές 

ικανότητες πρέπει να είναι φυσικές». Η πρόταση του McDowell μας επιβάλει, λοιπόν, αφενός 

να απορρίψουμε μια θέση οντολογικού χάσματος, που επιτάσσει την κατασκευή μιας 

σημασιολογικής «γέφυρας» ανάμεσα στο νου και τον κόσμο και αφετέρου να διατηρήσουμε 

τα δύο πεδία αυτόνομα. Η θέση της αυτονομίας των δύο πεδίων- της νόησης και της φύσης- 

ορίζει μια διάκριση μεταξύ τους , η οποία για τον McDowell είναι αναγκαία αν επιθυμούμε να 

διατηρήσουμε την ιδέα της αναφοράς (reference): ιδέα, που συνεπάγεται ότι ένα νοητικό 

περιεχόμενο μπορεί να αναφέρεται σε κάτι άλλο, ανεξάρτητο από το πώς είναι οργανωμένο το 

ίδιο. Είναι απαραίτητη αυτή η ιδέα, με άλλα λόγια, για την κατανοησιμότητα και την 

δυνατότητα του ίδιου του εμπειρικού περιεχομένου.   

Η αποδοχή της ασύμβατου της θέσης της αυτονομίας με την άρνηση του οντολογικού 

χάσματος είναι που καθιστά αναπόφευκτη την ταλάντευση στο επιστημολογικό-

σημασιολογικό δίλημμα του Δεδομένου και του Συνεκτικισμού. Κάτω από αυτό το πρίσμα, 

προκύπτει το εξής ερώτημα: πως μπορούμε να διατηρήσουμε την ιδέα της οντολογικής 

διακριτότητας αν απορρίψουμε τη θέση του οντολογικού χάσματος; Ακολουθώντας στο 

σημείο αυτό τον Χρόνη (2001), θα ισχυριστούμε ότι η κατάργηση της απόστασης μεταξύ των 

πεδίων είναι λογικά δυνατή α) είτε μέσω της αναγωγής προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση β) 

είτε την υπαγωγή και των δύο πεδίων σε ένα τρίτο χώρο, που θα τους ενοποιεί χωρίς να 

ταυτίζεται με κάποιον από αυτούς. Η πρώτη περίπτωση το επιτυγχάνει αυτό μέσω της άρνησης 

                                                           
118 Στο ΝΚ ο McDowell μιλούσε για μια αντίθεση μεταξύ του χώρου των λόγων και του πεδίου του νόμου. Στο 

Having the  World in View(Sellars on Perceptual Experience) αντικατέστησε την αντίθεση αυτή με εκείνη μεταξύ 

των εννοιών που ανήκουν στο χώρο των λόγων και σε εκείνες που δεν ανήκουν.  Ο «νατουραλισμός του πεδίου 

του νόμου» πρέπει να κατανοηθεί ως ένας νατουραλισμός που αποδέχεται ότι όλα τα αντικείμενα στη φύση 

μπορούν να περιγραφτούν ικανοποιητικά εκτός του χώρου των λόγων. 
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της αυτονομίας του ενός πεδίου και όχι του άλλου, ενώ η δεύτερη αρνείται την αυτονομία και 

των δύο πεδίων. Οι αναγωγές μπορούν να είναι ως προς το είδος είτε ιδεαλιστικής είτε 

νατουραλιστικής υφής και ως προς τον βαθμό είτε άμεσες είτε έμμεσες. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται ενδεικτικοί εκπρόσωποι της κάθε τάσης σύμφωνα με την προσέγγιση του 

McDowell: 

 Idealistic Naturalistic 

Direct Berkeley/Kripke-Wright Unreflective scientism/identity theories 

Indirect Kant Bald naturalism-functionalism 

 

Ο McDowell στο Ο Νους και ο Κόσμος δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τις περιπτώσεις 

άμεσου ιδεαλιστικού ή νατουραλιστικού αναγωγισμού. Η περίπτωση του νατουραλιστικού 

αναγωγισμού («απροβλημάτιστος επιστημονισμός») δεν κρίνεται ως άξια φιλοσοφικής 

πραγμάτευσης από τον McDowell για τον λόγο ότι σε αυτόν δεν μπορεί να υποστηριχθεί καν 

η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ του υποκειμενικού χαρακτήρα μιας πεποίθησης και του 

αντικειμενικού κόσμου στον οποίο αυτή αναφέρεται. Η περίπτωση, από την άλλη, του 

ιδεαλιστικού αναγωγισμού είχε εξεταστεί από τον McDowell στο χρονικά προγενέστερο του 

ΝΚ δοκίμιο με τίτλο «Wittgenstein on Following a Rule». Στο κείμενο αυτό, ο McDowell 

ασκεί κριτική στην ερμηνεία του Wittgenstein από τους Kripke και Wright και υπερασπίζεται 

ενάντια σε αυτούς μια ερμηνεία του φιλοσόφου των Φιλοσοφικών Ερευνών που διασώζει «την 

οικεία, διαισθητική ιδέα μας της αντικειμενικότητας». Στο ΝΚ, ο McDowell αφιερώνει λίγες 

σελίδες στις οποίες επαναλαμβάνει την κριτική του σε αυτή την προσέγγιση. Η κριτική του σε 

αυτό το σημείο περιλαμβάνει τη διάκριση δύο διαφορετικών ερμηνειών του ύστερου 

Βιτγκενστάιν όσον αφορά την απόρριψη από τον τελευταίο της μυθολογίας του «αχαλίνωτου 

πλατωνισμού». Στο επίκεντρο είναι εκ νέου η αντιμετώπιση του δυισμού σκέψης-κόσμου, ο 

οποίος, όμως, αντιμετωπίζεται ως παράγωγος της αντίθεσης κανόνα-φύσης. Η ερμηνεία των 

Wright και Kripke επιχειρεί να απαντήσει στον κίνδυνο του «αχαλίνωτου πλατωνισμού» και 

να αρνηθεί το χάσμα μέσα από μια οικοδομητική φιλοσοφία, η οποία θα εξηγούσε τη δομή 

του χώρου των λόγων χρησιμοποιώντας έναν «κοινοτιστικό ή κοινωνικοπραγματιστικό τρόπο 

σκέψης». Σε αντίθεση με την παραπάνω προοπτική, ο McDowell θα επιμείνει στον 

«ησυχαστικό» χαρακτήρα των αναλύσεων του Βιτγκενστάιν, τον οποίο επιχειρεί να 

υπερασπίσει μέσα από την έννοια μια «φυσιοκρατίας της δεύτερης φύσης». Επιπροσθέτως η 

περίπτωση της έμμεσης νατουραλιστικής αναγωγής, η οποία χαρακτηρίζεται από τον 
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φιλόσοφο ως «ωμή φυσιοκρατία» και «θέλει να τοποθετήσει τις εννοιακές ικανότητες εντός 

της φύσεως εννοούμενης ως επικράτειας του νόμου» κρίνεται εξίσου ανεπαρκής. Ο λόγος είναι 

ότι αυτή συνιστά ένα τρόπο σκέψης «ο οποίος απλούστατα απορρίπτει ολόκληρη της 

συζήτηση περί αυτενέργειας» και θυσιάζει την ιδιοτυπία του χώρου των λόγων μέσα από «την 

ένταξη της στην επικράτεια του νόμου». Η περίπτωση μιας έμμεσης ιδεαλιστικής αναγωγής, 

δηλαδή μιας θεώρησης που διέπει τον Καντιανό κόσμο των φαινομένων, παρόλο που δεν 

εξετάζεται ρητά από τον McDowell, φαίνεται διαισθητικά να πλησιάζει την θέση που επιχειρεί 

να υπερασπίσει στο ΝΚ. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο McDowell φαίνεται να «ταυτίζει την 

ανεξαρτησία του αντικειμενικού, φυσικού κόσμου με την υπαγωγή αυτού στις κανονιστικές 

σχέσεις, […], που αποτελούν συνθήκες δυνατότητας της νοητικής δραστηριότητας μας119». 

Αυτή η αντικειμενικότητα, η οποία δεν παύει να αποτελεί μια νοούμενη αντικειμενικότητα, η 

οποία «εκτείνεται πέρα από τη συγκεκριμένη εμπειρία», είναι ακριβώς η αντικειμενικότητα 

των Καντιανών φαινομένων ως συγκροτημένων από τις αρχές της διάνοιας, και κατά αυτόν 

τον τρόπο ως ετερόνομων. Όμως, ο McDowell, ενάντια στις προσπάθειες αναγωγής της 

θεώρησης του στη μια ή την άλλη παραλλαγή των γνωστών διακρίσεων και δυισμών, 

ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχει λόγος να αποδώσουμε προτεραιότητα στη μία ή στην άλλη 

πλευρά». Συναντάμε, στο σημείο αυτό, εκ νέου το μοτίβο του «ισορροπισμού» μεταξύ 

αντικειμενικού και υποκειμενικού, όπως στο Hegel and the Myth of the Given, μοτίβο το οποίο 

θα επιχειρήσει να δώσει μια πιο συγκεκριμένη έκφραση στην «απεραντοσύνη του εννοιακού» 

και, παράλληλα, στην ιδέα μιας Δεύτερης Φύσης. 

Με βάση την μέχρι στιγμής ανάλυση, ο McDowell φαίνεται να προκρίνει τη δεύτερη 

επιλογή που διακρίναμε παραπάνω, αυτή της υπαγωγής των δύο πεδίων σε ένα τρίτο χώρο, ο 

οποίος τα ενοποιεί χωρίς να ταυτίζεται με κάποιο από τα αυτά. Ο χώρος αυτός δεν είναι άλλος 

από την Δεύτερη Φύση. Ο McDowell εισάγει την ιδέα αυτή με σκοπό να καταστήσει μη 

προβληματική την άρνηση του οντολογικού χάσματος «ανάμεσα στο είδος του πράγματος που 

μπορεί κανείς να σκέφτεται και στο είδος του πράγματος που μπορεί να ισχύει» χωρίς, 

παράλληλα, να υποπέσει σε μια προκριτική μεταφυσική, η οποία θα αναγνώριζε μια εγγενή 

τελεολογία στο χώρο της φύσης και θα συνιστούσε «μια παράλογα νοσταλγική απόπειρα 

επαναμάγευσης του φυσικού κόσμου». Το πρότυπο για μια φυσιοκρατία που θα μπορούσε να 

ενσωματώσει ικανοποιητικά στους κόλπους της μια θεώρηση της εμπειρίας ως 

ενεργοποιημένης δεκτικότητας το αντλεί ο McDowell από την ηθική του Αριστοτέλη. Η 

αριστοτελική έννοια της «πρακτικής σοφίας», το άνοιγμα των ματιών μας στις επιταγές του 

                                                           
119 Ο.π, Χρόνης(2001), σελ. 98  
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Λόγου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναπροσδιορίσουμε την επιστημική μας σχέση με 

τον κόσμο. Σύμφωνα με αριστοτελική θεώρηση κατά τον McDowell, οι ηθικές ποιότητες 

αφενός «υφίστανται αυτοτελώς ανεξάρτητα από το αν το γνωρίζουμε ή όχι». Αφετέρου αυτές 

δεν τοποθετούνται σε ένα επίπεδο Πραγματικού που είναι διαχωρισμένο από τα ηθικά 

φαινόμενα, αλλά δύνανται να φανερωθούν σε εμάς, στην (ηθική) δεκτικότητα μας, μέσα από 

μια διαδικασία μύησης  και ανατροφής σε μια κοινότητα. Κατά ανάλογο τρόπο, στην Τέταρτη 

Διάλεξη του ΝΚ, προτείνεται ότι γινόμαστε δεκτικοί απέναντι στην αντικειμενική 

πραγματικότητα μέσα από μια διαδικασία γλωσσικής-πολιτιστικής ανατροφής σε μια 

επιστημική κοινότητα, διαδικασία, όμως, η οποία είναι φυσική για τον άνθρωπο ως όν. Σε 

αντίθεση με μια εικόνα ενός προειλημμένου χάσματος μεταξύ ενός υποκειμενικού 

«μηχανισμού» και περιβάλλοντος κόσμου, η εμπειρία μας πρέπει να νοηθεί ως ο τρόπος με 

τον οποίο εμείς οι άνθρωποι μαθαίνουμε να είμαστε «ανοικτοί» στον κόσμο, ως ήδη πάντα 

(φυσικά) ενταγμένοι σε μια κοινότητα. Η ιδέα, λοιπόν, της Δεύτερης Φύσης είναι εικόνα που 

συμπληρώνει ο McDowell στην «Καντιανή» εικόνα της εμπειρίας ως κατηγοριακά 

διαμεσολαβημένης ανοικτότητας στον κόσμο. Η Δεύτερη Φύση επιτυγχάνει τη 

«φυσικοποίηση» της Καντιανής αυτενέργειας χωρίς, όμως, την αναγωγής της σε νομολογικούς 

όρους.  

Τα δύο, λοιπόν, πεδία σχέσεων που είδαμε παραπάνω περικλείονται στην ιδέα μιας 

«εμπλουτισμένης φύσης» ως διακριτά στάδια μιας εξελικτικής διαδικασίας. Η ιδέα αυτή 

υποβάλλει, σε ένα πρώτο επίπεδο, όμως, την εικόνα μιας ριζικά αναθεωρημένης εικόνας της 

φύσης, η οποία τώρα διαθέτει μια δομή «πλουσιότερη» από εκείνη των νομολογικών σχέσεων, 

που κατέχει η «πρώτη φύση», την οποία μελετούν οι φυσικές επιστήμες. Ψήγματα μιας τέτοιας 

θεώρησης, η οποία επιχειρεί να υπερβεί το δίλημμα ιδεαλισμού-νατουραλισμού μέσα από μια 

επανερμηνεία της έννοιας της φύσης, μπορεί να συναντήσει κανείς σε διάφορους στοχαστές: 

για παράδειγμα, στον Sellars μέσα από την ιδέα του συμβιβασμού ανάμεσα στον επιστημονική 

(scientific) και έκδηλη (manifest) κοσμοεικόνα του ανθρώπου και, ακόμα, στον Hume μέσα 

από την ιδέα του χώρου των εντυπώσεων, η οποία προκύπτει από την άρνηση του καρτεσιανού 

δυισμού σε res cogitans και res extensa. Αν δεχτούμε την παραπάνω ανάλυση για την 

«εμπλουτισμένη φύση» ως τρίτο ενοποιητικό χώρο, που θα περιείχε, αλλά δε θα αναγόταν στα 

δύο διακριτά πεδία σχέσεων, τότε θα έπρεπε να δώσουμε μια σαφή εικόνα για το είδος των 

αρχών που διέπουν αυτόν τον χώρο, γεγονός το οποίο ο Μακντάουλ αποφεύγει επιδεικτικά. Ο 

R.Bernstein, ο οποίος θεωρείται, ήδη από τη δεκαετία του 1970, ένας από τους ένθερμους 

υποστηρικτές της «εγελιανής» στροφής της αναλυτικής φιλοσοφίας τόσο σε ηθικο-πρακτικό 
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όσο και στο επιστημολογικό επίπεδο, αναφορικά με την ιδέα μιας «εμπλουτισμένης φύσης» 

διατυπώνει το εξής ερώτημα: «τι είδους νατουραλισμός είναι αυτός που περιφρονεί αυτά που 

μπορούμε να μάθουμε από τις φυσικές επιστήμες120;». Στο ιδιαίτερα υμνητικό κείμενο του 

McDowell’s Domesticated Hegelianism121, o Bernstein επαναλαμβάνει την αντίρρηση του 

λέγοντας ότι ο McDowell δεν παρέχει τον τρόπο με τον οποίο θα επέλθει η συμφιλίωση της 

«φύσης νοούμενης ως το πεδίο του νόμου με τη φύση ως περιέχουσα την αυτενέργεια» μέσα 

από μια επαναθεώρηση της απομαγεμένης φύσης. Παράλληλα, και ο Friedman, μοιάζει να 

θεωρεί ότι η τοποθέτηση του McDowell για τη Δεύτερη Φύση είναι μια ad hoc θεώρηση, κενή 

περιεχομένου, η οποία, ουσιαστικά, συγκαλύπτει μια ιδεαλιστική θεώρηση κατά το πνεύμα 

του μετακαντιανού ιδεαλισμού.122. 

Ο McDowell στην απάντηση του στον Bernstein αποφεύγει ρητά να αναλάβει το 

καθήκον για μια οικοδομητική φιλοσοφία, η οποία θα αποδείκνυε ότι η αυτενέργεια 

εντάσσεται σε μια εικόνα της φύσης, η οποία δεν ανάγεται στην απομάγευση της, την οποία 

μας έχει κληροδοτήσει η φυσική επιστήμη. Γράφει ο McDowell χαρακτηριστικά: «Το μόνο 

που έχω ανάγκη είναι να δείξω πως το να θεωρούμε ότι η αυτενέργεια είναι sui generis δεν 

θέτει τους φιλοσοφικούς κίνδυνους που μπορεί να φανεί ότι συνεπάγεται». Η δήλωση αυτή 

είναι ενδεικτική σαφώς της ησυχαστικής θεώρησης του McDowell και συνεπάγεται ότι για τον 

φιλόσοφο η έννοια της εμπλουτισμένης Φύσης δεν πρέπει να κατανοηθεί ως κάποιο 

αντικειμενικό πεδίο, το οποίο υπόκειται σε sui generis αρχές, διαφορετικές από το χώρο της 

νομοκρατούμενης Φύσης και από αυτές που διέπουν την κανονιστικά δομημένη αυτενέργεια 

μας. Η μόνη δυνατή οδός διαφυγής, λοιπόν,  αν επιθυμούμε αφενός να διατηρήσουμε την άρση 

του οντολογικού χάσματος που προέκυψε από την «Καντιανή» θεώρηση για την εμπειρία και 

αφετέρου την οντολογική διακριτότητα νου και κόσμου (θέση της αυτονομίας), η οποία είναι 

απαραίτητη για την ιδέα της αναφοράς και την αποφυγή του ιδεαλισμού, είναι να νοήσουμε τη 

σχέση ανάμεσα στα δύο πεδία ως μια σχέση αλληλεξάρτησης και, επομένως, σχετικής και όχι 

απόλυτης αυτονομίας.  

Με την έννοια της αλληλεξάρτησης εννοείται εδώ ότι η συγκρότηση του ενός πεδίου 

διαμεσολαβείται από την συγκρότηση του άλλου και αντίστροφα. Ο McDowell, βέβαια, δεν 

παρουσιάζει τις θέσεις του με αυτό τον τρόπο, καθώς αποφεύγει την ανάπτυξη μιας 

                                                           
120 Όπως παρατίθεται στο Δευκαλίων (2001), σελ. 97 
121 Richard Bernstein, McDowell’s Domesticated Hegelianism, στο Reading McDowell, On Mind and World, 

(ed.) N. Smith, Routledge, 2002, σελ. 9-24 
122 M. Friedman, Exorcising the Philosophical Tradition: Comments on John McDowell’s ‘Mind and World’, στο 

Philosophical Review 105 (1996), 427-467, σελ. 447 
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συστηματικής φιλοσοφίας. Μια τέτοιου είδους οικοδομητική θεώρηση θα επέβαλλε ως 

αναγκαίο όρο για την υποστήριξη της την πραγμάτευση και την επεξεργασία της εγελιανής 

διαλεκτικής. Και αυτό, γιατί η οντολογική πρωτοκαθεδρία της σχέσης και η αλληλεπίδραση 

ως συγκροτητική των όρων της σχέσης αποτελούν την βασική αρχή της διαλεκτικής του Hegel. 

Όσον αφορά, λοιπόν, τη θεώρηση του McDowell, η σχέση αλληλεξάρτησης σημαίνει ότι κάθε 

πεδίο δεν παρουσιάζεται ως αυτόνομο, ήδη συγκροτημένο απέναντι στο άλλο, αλλά αφενός 

διέπεται από τις δικές του αρχές αφετέρου επειδή έχει οριστεί ως εν αντιθέσει στο άλλο πεδίο, 

δεν μπορεί παρά να διαμεσολαβείται από αυτό. Το κάθε πεδίο παρουσιάζεται, δηλαδή, ως 

«διχασμένο». Αυτή την έννοια της εσωτερικής διαφοράς («διχασμός») επιχειρεί να συλλάβει 

η έννοια της «ανοικτότητας στον κόσμο», η οποία χαρακτηρίζει τα επιστημικά επεισόδια μας. 

Η μεταφορά περί ανοικτότητας, άλλωστε, μπορεί να αντιδιασταλεί με τη θεώρηση του 

επιστημικού μας μηχανισμού ως εργαλείου για να προσεγγίσουμε έναν ανεξάρτητα δοσμένο 

κόσμο, θεώρηση, η οποία οδηγεί στα επιστημικά παράδοξα που συναντήσαμε στην Εισαγωγή 

στη Φαινομενολογία όσο και στην ταλάντευση ανάμεσα στο Μύθο του Δεδομένου και τον 

συνεκτικισμό. Η εμπλουτισμένη φύση δεν αποτελεί, λοιπόν, έναν τρίτο πεδίο, που θα 

διακρινόταν από το πεδίο της φύσης και της νόησης, αλλά, αντίθετα, αποτελεί τη σχέση 

αλληλεξάρτησης που μεσολαβεί στη συγκρότηση τους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

Χρόνης (2001): «ο ρόλος της είναι, θα λέγαμε, υπερβατολογικός, καθώς αυτή αναφέρεται στις 

συνθήκες συγκρότησης των δύο πεδίων ως δύο διακριτών μεταξύ τους, (έμμεσα) αυτόνομων 

χώρων». Αν επιχειρούσαμε τώρα να εμβαθύνουμε και να εξειδικεύσουμε την παραπάνω 

ανάλυση, θα οφείλαμε να ανατρέξουμε στο εγελιανό έργο και σε συγκεκριμένα παραδείγματα 

διαλεκτικής ανάλυσης. Κατά τη γνώμης μας, εκείνο το απόσπασμα, το οποίο κυρίως 

ανταποκρίνεται στο πνεύμα της ανάλυσης του McDowell είναι το κεφάλαιο «Απειρία» της 

Επιστήμης της Λογικής123. Η έννοια του απείρου, όπως έχουμε δει, έχει, άλλωστε, σημαντικό 

ρόλο στην οικονομία της σκέψης του McDowell και χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει την 

προσέγγιση του Hegel από εκείνη του Kant, η οποία παραμένει δέσμια της περατότητας του 

νοείν124. Η ανάλυση αυτή ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας και γι’ αυτό την 

παραλείπουμε εδώ. 

 

                                                           
123 Γ. Β.Φ. Hegel, Επιστήμη της Λογικής[Η Μεγάλη Λογική], Τόμος Πρώτος, Η Διδασκαλία περί του Είναι, μτφ. 

Δ. Τζωρτζόπουλος, Εκδόσεις Νόηση, Αθήνα 2013, σελ. 256-298 
124 Ο McDowell στο ΝΚ φαίνεται να πιστεύει λανθασμένα ότι αυτή η περατότητα προκύπτει αποκλειστικά από 

τις μορφές του χώρου και του χρόνου και το γεγονός ότι συλλάμβάνονται ως ένα υποκειμενικό δεδομένο. Όπως, 

όμως , έχουμε υποστηρίξει η υποκειμενικότητα και άρα και η περατότητα του νοείν προκύπτει ουσιωδώς από τον 

τρόπο με τον οποίο ο Kant συλλαμβάνει τη διάνοια και τις κατηγορίες της. 
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Το Υποκείμενο ως ενσώματη οντότητα και η θεμελιώδης αντίφαση της 

Φυσιοκρατίας του McDowell. 

Η ιδέα, λοιπόν, της δεύτερης Φύσης συνεπάγεται ότι η διάκριση ανάμεσα σε αυτό που 

μπορούμε να σκεφτούμε και σε αυτό που ισχύει στον κόσμο είναι μια διάκριση εντός μια ήδη 

εξελισσόμενης επιστημικής σχέσης με τον κόσμο και όχι μια αναπόδεικτη προϋπόθεση. Η 

θεώρηση αυτή δεν μπορεί παρά να καθιστά αναγκαία και μια αντίστοιχη θεωρία για το 

Υποκείμενο και είναι σε αυτό το σημείο, στην Πέμπτη Διάλεξη, όπου ο McDowell προχωρά 

στην αμφισβήτηση του φορμαλιστικού χαρακτήρα του υπερβατολογικού υποκειμένου. Στη 

Διάλεξη αυτή, ο McDowell ισχυρίζεται εκ νέου ότι η θεώρηση για την εμπειρία του Kant 

καθίσταται προβληματική τη στιγμή που εντάσσεται σε μια «εκ των πλαγίων θεώρηση», αυτή 

του υπερβατολογικού ιδεαλισμού. Η υπερβατική αυτή σκοπιά, την οποία κατά τη γνώμη του 

πρώιμου McDowell εισάγει ο Kant, προκύπτει, επειδή ο τελευταίος δεν διέθετε την έννοια της 

δεύτερης φύσης και παρέμενε δέσμιος μιας εικόνας του φυσικού ως εκείνου που μπορεί να 

ενταχθεί σε μια νομολογική περιγραφή. Η θεώρηση της Δεύτερης Φύσης, εκτός από τη 

σύλληψη της εμπειρίας, θα μπορούσε να διαφωτίσει και τη σχέση μεταξύ του αντικειμενικού 

περιεχομένου της εμπειρίας μας και της δυνατότητας να αποδίδουμε τις εμπειρίες στον εαυτό 

μας, δηλαδή τη δυνατότητα του αναστοχασμού και της αυτοσυνείδησης125 ως συστατικό όρο 

για να έχουμε εμπειρική γνώση. Ακολούθως, ο McDowell ισχυρίζεται ότι αυτή η σύνδεση 

προϋποθέτει ότι «ο εν λόγω εαυτός (να) ήταν, τουλάχιστον στο τέλος, ο καθημερινός, ο 

συνηθισμένος εαυτός»126.  Η αντικατάσταση του τυπικού χαρακτήρα της αυτοσυνείδησης με 

το πεπερασμένο, ενσώματο υποκείμενο του McDowell δεν είναι καθόλου ασήμαντη και 

κοινότυπη, γιατί, όπως ο φιλόσοφος ξεκαθαρίζει στη συνέχεια, είναι αυτή ακριβώς η αδυναμία 

του Kant να εξηγήσει πως μπορούμε να καταλήξουμε σε μια εικόνα του εαυτού μας ως 

«ενσώματη παρουσία στον κόσμο»127 που κάνει φανερή την έλλειψη της ιδέας της Δεύτερης 

Φύσης και εν τέλει οδηγεί στην αποτυχία υπέρβασης της παραδοσιακής φιλοσοφίας, γεγονός 

το οποίο είναι διακηρυγμένος στόχος του Kant. 

Ο McDowell καταλήγει στην αναγκαιότητα της ενσώματης υποκειμενικότητας μέσα 

από μια κριτική στην αντίληψη του Kant για τον φορμαλιστικό χαρακτήρα του υποκειμένου. 

Ο Kant, όπως έχουμε δει, ήδη από τις προϋποθέσεις της Υπερβατολογικής Παραγωγής, 

αναγνώριζε ως αναλυτικά χαρακτηριστικά της αυτοσυνείδησης την ενότητα, την ενέργεια και, 

                                                           
125 Νους και Κόσμος, σελ. 242 
126 Ο.π, σελ. 242 
127 Ο.π σελ. 250 
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κυρίως, την κενότητα της. Το τελευταίο χαρακτηριστικό ιδιαίτερα συνεπάγεται την αφαίρεση 

κάθε ιδιαίτερου περιεχομένου, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρίζει την αυτοσυνείδηση. Η 

τυπικότητα128της τελευταίας, όπως αναπτύσσει εκτενώς ο Kant στο τμήμα της 

Υπερβατολογικής Διαλεκτικής με τίτλο «Παραλογισμοί του Καθαρού Λόγου», στοχεύει στην 

εμπόδιση της συναγωγής από την αναγκαιότητα της αυτοσυνείδησης ως όρου για την εμπειρία 

στη θεώρηση της ως μια υποστασιακή ταυτότητα ενός υποκείμενο, δηλαδή στην πραγμοποίηση 

(Vergegenstandigung) της. Η «μεταφυσική του υποκειμένου», από την οποία επιθυμεί να μας 

προφυλάξει ο Kant, είναι χαρακτηριστικό της καρτεσιανής θεώρησης της υποκειμενικότητας 

και αποτελεί προκατάληψη εν γένει της προκριτικής μεταφυσικής.  

Η θεμελιώδης έννοια της Υπερβατολογικής Διαλεκτικής είναι αυτή της 

υπερβατολογικής επίφασης. Η επίφαση αυτή αποτελεί, βέβαια, φυσικό και αναγκαίο 

χαρακτηριστικό του Καθαρού Λόγου, καθώς εκφράζει τον τελικό σκοπό του, ο οποίος 

συνίσταται στον «σκόπιμο προσανατολισμό της διάνοιας»129. Ο προσανατολισμός αυτός της 

διάνοιας κρίνεται απαραίτητος, καθώς η τελευταία ως αναλυτική ικανότητα του Λόγου έχει 

εκθέσει τους πολλαπλούς νόμους της εμπειρίας, αλλά δεν έχει κατορθώσει να τους ενοποιήσει. 

Στην Υπερβατολογική Διαλεκτική εκδηλώνεται καθαρά η σημαντική διάκριση που χαράσσει 

ο Kant μεταξύ της διάνοιας(Verstand) και του Λόγου(Vernuft), μεταξύ του πεπερασμένου και 

του άπειρου στοιχείου στην νόηση, αυτού που λειτουργεί σε συμφωνία με τους όρους που 

τίθενται από την αισθητικότητα και είναι το μόνο που μπορεί να παρέχει γνώση (έστω και αν 

αυτή είναι γνώση φαινομένων) και αυτό που είναι ανεξάρτητο από όρους και δεν περιορίζεται 

από κάτι εκτός από τον εαυτό του. Στη διάκριση αυτή, άλλωστε, στηρίζεται εξ’ αρχής η 

διαίρεση της Κριτικής σε Αναλυτική και Διαλεκτική, και σύμφωνα με μερικούς ερμηνευτές 

και η ίδια η προσπάθεια του Kant να υποστηρίξει μια «μεταφυσική της εμπειρίας» στη θέση 

μιας «υπερβατικής μεταφυσικής»130. Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεώρηση λοιπόν, ο Λόγος 

παρέχει στη διάνοια συστήματα ολότητας μέσω των ιδεών131 ως προς τα οποία μπορεί να 

προσανατολίσει τις συνθέσεις της. Οι ιδέες έχουν ρυθμιστικό-καθοδηγητικό(regulative) και 

όχι συγκροτητικό(constitutive) χαρακτήρα. Η υπερβατολογική επίφαση συνίσταται στην 

                                                           
128 Κριτική του Καθαρού Λόγου, Α363 
129 Ο.π Β672 
130 Gardner, Sebastian, Routledge Philosophy Guidebook to Kant and the Critique of Pure Reason, Routledge, 

2003 
131 Ο Kant, όπως είναι γνωστό, στην Διαλεκτική εξετάζει τρεις πρωταρχικές ιδέες που ενοποιούν τη γνώση, αυτή 

της Ψυχής, του Κόσμου και του Θεού, οι οποίες αντλούνται από τον Τρόπο της Σχέσης και ανταποκρίνονται στις 

παραδοσιακές γνωσιακές περιοχές της Ψυχολογίας, της Κοσμολογίας και της Θεολογίας. Το μέρος, το οποίο 

ασχολείται με την υπερβατολογική επίφαση που αναφέρεται στην ψυχή είναι οι Παραλογισμοί του Καθαρού 

Λόγου.  
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πλάνη στην οποία περιέρχεται ο Λόγος όταν θεωρεί τις τυπικές συνθήκες της λειτουργίας 

του(τις ιδέες δηλαδή), ως όντα και ως εκ τούτου οδηγείται στην μεταφυσική εγκατάλειψη κάθε 

επαρκώς δικαιολογημένης εμπειρίας, την οποία εξασφαλίζει η εφαρμογή των καθαρών 

εννοιών σε a priori εποπτείες, όπως δείχθηκε στην Αναλυτική.   

Το συμπέρασμα σχετικά με την τυπική φύση της συνείδησης το αντλεί ο Kant μέσα 

από μια ερμηνεία του πως αναφύεται εν γένει η καρτεσιανή αντίληψη του Εγώ ως υπόστασης. 

Η τελευταία προκύπτει, σύμφωνα με την ανασυγκρότηση του επιχειρήματος από τον 

McDowell, από την προσπάθεια να προσδώσουμε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στην ιδέα 

μιας μονιμότητας, η οποία χαρακτηρίζει καταστάσεις και συμβάντα τα οποία παρουσιάζονται 

ως χρονικά διαχωρισμένα σε ένα νοήμον όν . Τη μονιμότητα αυτή την αποδίδει ο McDowell 

με ήπιο τρόπο με τον όρο «αυτοσυνείδηση», τον οποίο ταυτίζει με τον όρο που χρησιμοποιεί 

ο Locke, «συνείδηση»132. Κατά τη διάρκεια μιας χρονικής εξέλιξης μέσα στην συνείδηση ενός 

σκεπτόμενου όντος λόγω της ανάγκης να συγκεκριμενοποιήσουμε το «εγώ» του «εγώ 

σκέφτομαι» ανακύπτει η ιδέα ενός σταθερού όντος στο οποίο μπορεί να αποδοθεί αυτό. Η 

παρακολούθηση της εξέλιξης αυτού του όντος προκύπτει κατά τον Kant αυθόρμητα χωρίς να 

υφίσταται η ανάγκη προσδιορισμού του εκ του σύνεγγυς. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 

την παραδοχή ότι για να αποδώσουμε ένα περιεχόμενο σε αυτή την ενότητα που προκύπτει 

οφείλουμε να παραμείνουμε στο εσωτερικό της συνείδησης, οδηγεί τον Kant στο συμπέρασμα 

ότι αυτή η ενότητα θα πρέπει να είναι μια τυπική και όχι υποστασιακή ενότητα ενός 

υποτιθέμενου καρτεσιανού res. Η απόδοση οντικού περιεχομένου στην μονιμότητα αυτή 

αποτελεί για τον Kant μια μορφή υπερβατολογικής επίφασης, η οποία παραβλέπει τον εν γένει 

υπερβατολογικό ρόλο της συνείδησης ως όρο δυνατότητας και όχι ως ένα πράγμα εντός του 

κόσμου. Υπό αυτή την έννοια, η ανάλυση του Kant αποτελεί μια οξεία κριτική στις 

νατουραλιστικές διαθέσεις της σύγχρονης γνωσιακής ψυχολογίας, η οποία πραγμοποιεί τη 

συνείδηση και την αντιμετωπίζει ως αποβλεπτικό αντικείμενο, το οποίο θα μπορούσε να 

υπαχθεί στις λιγότερο ή περισσότερο πιθανολογικές κανονικότητες που μελετά η εμπειρική 

επιστήμη. 

Η κριτική του McDowell βρίσκεται στην αμφισβήτηση μιας κατά τον ίδιο παραδοχής 

του Kant στο παραπάνω επιχείρημα. Η παραδοχή αυτή συνοψίζεται από τον McDowell ως 

εξής: «πως προκειμένου να προσδώσουμε περιεχόμενο στην ιδέα της μονιμότητας, θα πρέπει 

                                                           
132 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, επιμ. P.H. Nidditch, Clarendon Press, Oxford 

1975 
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να κλειστούμε στο εσωτερικό ρου της συνείδησης»133. Η πραγμάτευση του σημείου αυτού 

στηρίζεται, όπως αναγνωρίζει ο ίδιος ο φιλόσοφος, στην ανάλυση του Gareth Evans, ο οποίος 

αντλεί από τον Strawson του The Bounds of Sense134. Το συμπέρασμα το οποίο αντλεί ο 

McDowell είναι ότι δεν είμαστε δικαιολογημένοι να αντλήσουμε μια τυπική θεώρηση της 

υποκειμενικότητας, αν δεν περιορίσουμε την κατανόηση της μονιμότητας στο εσωτερικό της 

συνείδησης, αλλά την κατανοήσουμε ως «τοποθετημένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο»135. Ενάντια 

στη συρρίκνωση της υποκειμενικής συνέχειας σε ένα γεωμετρικό σημείο θεώρησης, ο 

McDowell προτείνει την κατανόηση του υποκειμένου ως έναν ζωντανό οργανισμό που είναι 

ήδη πάντοτε υπαγόμενος σε μια επιστημική διαδικασία οικειοποίησης του κόσμου. Το σφάλμα 

του Kant συνίσταται, λοιπόν, στην άρρητη υιοθέτηση μιας «εξωτερικής» υπερβατολογικής 

προοπτικής, η οποία αντιμετωπίζει a priori την προθεσιακότητα ως ασώματη και σε δεύτερο 

χρόνο επιχειρεί να κατανοήσει πώς μπορεί αυτή να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο. Κατά τον 

McDowell, όμως, η υποστήριξη μιας σωστά κατανοημένης εμπειρίας με βάση την Καντιανή 

θεώρηση της παθητικής εμπλοκής των κατηγοριών στην αισθητικότητα έχει ανάγκη μια 

θεώρηση του υποκειμένου ως ήδη πάντοτε σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο.  

Με τη θεώρηση αυτή του υποκειμένου, λοιπόν, ο McDowell έχει κατά τη γνώμη του 

ενοποιήσει τον «υπερβατολογικό εμπειρισμό», την ιδέα της εμπλουτισμένης εμπειρίας ως όρο 

δυνατότητας υποκειμενικών καταστάσεων με αντικειμενικό περιεχόμενο με την ιδέα της 

Δεύτερης Φύσης και το ενσώματο υποκείμενο ως την «ετερότητα» εκείνη που θα διασφαλίσει 

ότι οι σκέψεις θα μπορούν να αναφέρονται σε μια πραγματικότητα που ανακαλύπτουμε ως 

ζωντανοί οργανισμοί σε επαφή με το περιβάλλον και δεν την κατασκευάζουμε από μια 

υπερβατική σκοπιά θεώρησης. Η ετερότητα αυτή είναι, δηλαδή, συστατικό και αναγκαίο 

στοιχείο μιας μη-αντιφατικής εμμενούς φιλοσοφικής θεώρησης, όπως αυτή που επιχειρεί να 

υποστηρίξει ο φιλόσοφος στο ΝΚ. 

Θα αφήσουμε εδώ κατά μέρος την ερμηνεία της κριτικής του McDowell στην τυπική 

θεώρηση του υποκειμένου από τον Kant. Η ερμηνεία αυτή έχει αμφισβητηθεί από αρκετούς 

Καντιανούς, και ιδιαίτερα από τον G. Bird136, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα ισχυρίζεται ότι ο 

McDowell συγχέει την Καντιανή αφαίρεση ως φιλοσοφική μέθοδο για τον εντοπισμό a priori 

συσχετίσεων με την λοκιανή, εμπειριστική αφαίρεση ως μια διαδικασία απόκτησης εννοιών 

εν γένει. Ο Bird ανάγει την ελλιπή κατανόηση από την πλευρά του McDowell της συνείδησης 

                                                           
133 Ο Νους και ο Κόσμος(2013), σελ. 245-246 
134 Βλ. Μέρος 1ο της παρούσας εργασίας 
135 Ο Νους και ο Κόσμος, σελ. 246 
136 G. Bird, McDowell’s Mind and World, in Philosophy 71, 1996, p. 219-243 
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ως φαινομένου στο γεγονός ότι ο McDowell παραμένει παγιδευμένος στην ψυχολογιστική, 

υποκειμενιστική ανάγνωση του Kant. Οι λεπτομέρειες της κριτικής αυτής θα απαιτούσαν 

διαφορετική πραγμάτευση, η οποία ξεπερνά τα όρια της παρούσας εργασίας. Στις 

εναπομείνασες σελίδες του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα που προκύπτουν 

από τον συνδυασμό μιας «ιδεαλιστικής» θεώρησης της εμπειρίας με την εμπλουτισμένη ή 

διαφορετικά, αριστοτελικής υφής φυσιοκρατία(enchanted naturalism) της Δεύτερης Φύσης 

του McDowell. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η θεώρηση που αρμόζει στην ιδέα της Δεύτερης 

Φύσης είναι αυτή μιας υπερβατολογικής έννοιας, η οποία καθιστά δυνατή τη σχέση εν γένει 

των δύο σχετικά αυτόνομων οντολογικών πεδίων, του κανονιστικού χώρου των λόγων και 

εκείνου που δεν εμπίπτει σε μια περιγραφή από μέσα από το κανονιστικό πεδίο. Ο McDowell, 

εν τούτοις, εν μέρει και εξαιτίας του «ησυχασμού» του, δεν έχει παρουσιάσει μια αποσαφήνιση 

της σχέσης αυτής, η οποία ενέχει την διαλεκτική παραδοξότητα ο ένας όρος της σχέσης να 

λειτουργεί και ως όρος δυνατότητας της σχέσης εν γένει. Η πραγμάτευση αυτή θα μπορούσε 

να αναληφθεί μέσα από μια εκ του σύνεγγυς επεξεργασία της εγελιανής διαλεκτικής, όπως 

υποδείξαμε ότι θα μπορούσε να γίνει μέσα από το κεφάλαιο της Απειρίας στην Λογική του 

Είναι137. Ελλείψει μιας τέτοιας θεώρησης, μόνο αντιφάσεις στη συνολική θεώρηση του 

McDowell μπορούν να προκαλούν δηλώσεις του φιλοσόφου, που επιχειρούν να 

προσδιορίσουν τη σχέση της πρώτης και της δεύτερης φύσης ως μια σχέση περιορισμού της 

δεύτερης από την πρώτη. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα από το ΝΚ: 

«Εφόσον εναντιωνόμαστε στην ωμή φυσιοκρατία, πρέπει να διευρύνουμε τη φύση 

πέρα από τα όσα δέχεται η φυσιοκρατία της επικράτειας του νόμου. Η διεύρυνση, όμως, πρέπει 

να περιορίζεται από την πρώτη φύση-όπως θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε- των 

ανθρώπινων ζώων, και από πρόδηλα γεγονότα σχετικά με το τι συμβαίνει στα ανθρώπινα ζώα 

στο πλαίσιο της ανατροφής».138 

Το προαναφερθέν απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό του «χαλαρωμένου» ή 

εμπλουτισμένου νατουραλισμού του McDowell. Ο ίδιος νατουραλισμός εκφράζεται, 

ουσιαστικά, στη θεώρηση για το υποκείμενο ως ενσώματο, την οποία συναντήσαμε 

προηγουμένως. Ο McDowell στην προσπάθεια να άρει την φορμαλιστική κατανόηση της 

υποκειμενικότητας από τον Kant επικαλέστηκε ότι «το πρώτο πρόσωπο, το χαρακτηριζόμενο 

                                                           
137 Για μια ομολογουμένως περίπλοκη, αλλά διαφωτιστική προσέγγιση αυτού του τμήματος της Λογικής βλ. 

Γιώργος Φαράκλας, Γνωσιοθεωρία και Μέθοδος στον Έγελος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2000 
138 Ο Νους και ο Κόσμος, σελ. 260 
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από συνέχεια όν στο οποίο αναφέρεται το «εγώ» του «εγώ σκέφτομαι»[…] είναι επίσης ένα 

τρίτο πρόσωπο, κάτι του οποίου η πορεία αποτελεί μια υποστασιακή συνέχεια μέσα στον 

αντικειμενικό κόσμο»139. Το «ευρύτερο πλαίσιο» στο οποίο τοποθετείται η ιδέα της 

μονιμότητας που χαρακτηρίζει την εξέλιξη της συνείδησης μέσα στον χρόνο είναι η πρώτη 

φύση, η ιδιάζουσα φύση μας ως ανθρώπινων, έμβιων και όχι μόνο ως σκεπτόμενων όντων. Η 

πρώτη αυτή φύση είναι εκείνη που κατά τον πρώιμο McDowell εντάσσεται στο πεδίο του 

νόμου, ή, σύμφωνα με την ύστερη αναθεώρηση, που επιδέχεται μια πλήρους συγκροτητικής 

περιγραφής έξω από το πεδίο των εννοιών και το χώρο των λόγων, δεδομένου ότι αυτά τα 

πεδία είναι συν-εκτατά για τον φιλόσοφο. Αντίθετα, η Δεύτερη Φύση είναι εκείνη που 

διακρίνεται από αυτό που ο Kant χαρακτήρισε ως διάνοια και θα μπορούσαμε να το 

αποδώσουμε ως εννοιακές ικανότητες (σε συμφωνία με τον όρο που χρησιμοποιεί ο 

McDowell). Επιπλέον, η Δεύτερη Φύση περιέχει τη δομή της αισθητικότητας, η οποία δεν 

πρέπει να κατανοηθεί ως ένα δεδομένο ή ως μια αιτιακή πρόσκρουση του κόσμου στις 

αισθήσεις, αλλά, όπως είδαμε, ως η ενεργοποιημένη δεκτικότητα μας.  

Με ποια έννοια μπορούμε να πούμε, όμως, ότι η πρώτη φύση περιορίζει την δεύτερη; 

Και τι θα σήμαινε αυτό για την συνολική θεώρηση του McDowell; Αξίζει να αναφέρουμε το 

παρακάτω απόσπασμα από μεταγενέστερο κείμενο του φιλοσόφου: «Η πρώτη φύση έχει 

νόημα για τον λόγο, ότι η έμφυτη κατασκευή των ανθρωπίνων όντων πρέπει να θέτει όρια στις 

διαμορφώσεις (shapings) της δεύτερης φύσης, οι οποίες είναι δυνατές για αυτά(τα ανθρώπινα 

όντα)»140. Οι «διαμορφώσεις» της δεύτερης φύσης δεν μπορεί να είναι άλλες, σε ένα γενικό 

επίπεδο, από τον τρόπο που προσλαμβάνουμε και έχουμε εμπειρία του κόσμου. Με την έννοια 

αυτή, η πρώτη φύση μας περιορίζει ως προς το να αντιλαμβανόμαστε αντικείμενα ως χωρο-

χρονικά εντοπισμένα. Μια δεύτερη, σχετική έννοια με την οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

η πρώτη φύση ασκεί έλεγχο στη δεύτερη είναι το γεγονός ότι η πρώτη φύση είναι μια 

εμπειρική, μη αναγκαία δομή, η οποία υπόκειται σε αλλαγές και πιθανόν στο μέλλον να 

τροποποιηθεί141. Αυτό σημαίνει ότι και η αισθητικότητα ως πλευρά της Δεύτερης Φύσης 

δύναται να αποκτήσει διαφορετικό περιεχόμενο, το οποίο σημαίνει ότι η ιδιαίτερη δομή της 

δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις εννοιακές ικανότητες που χαρακτηρίζουν τα έλλογα 

                                                           
139 Ο.π σελ. 246 
140 John McDowell, Two Sorts of Naturalism, in Mind, Value, and Reality, Harvard University Press, 1998, p. 

190. 
141 Adrian Haddock, McDowell, Transcedental Philosophy and Naturalism, in Philosophical Topics Vol. 37, No. 

1, Perception and Intentionality (SPRING 2009), pp. 63-75 
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όντα, αλλά εξαρτάται με ουσιώδη τρόπο από τη βιολογική δομή του ανθρώπου ως ζωντανού 

οργανισμού.  

 Οι παραπάνω παρατηρήσεις συνεπάγονται κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την συνολική 

θεώρηση του McDowell. Ο τελευταίος, όπως έχουμε επισημάνει σε διαφορετικά σημεία, 

βλέπει το έργο του σε συνέχεια με την υπερβατολογική παράδοση που εγκαινιάστηκε από τον 

Kant, και συγκεκριμένα θεωρεί ότι η υπερβατολογική φιλοσοφία έχει ως σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων τα οποία αναφέρονται εν γένει στη δυνατότητα του εμπειρικού ή αντικειμενικού 

περιεχομένου. Τα προβλήματα τα οποία εμπόδιζαν μια ικανοποιητική προσέγγιση της 

εμπειρίας είχαν να κάνουν σύμφωνα με τον McDowell με μια αντίληψη για την αισθητικότητα, 

που την αντιμετώπιζε ως ριζικά διαφορετική από το χώρο των εννοιών. Μπορούμε, όμως, να 

πούμε ότι το πρόβλημα σχετικά με το εμπειρικό περιεχόμενο, εκτός από μια συγκεκριμένη 

αντίληψη της αισθητικότητας, έχει ως πηγή και μια θεώρηση της τελευταίας ως 

περιοριζόμενης από την επίδραση της πρώτης φύσης και, επομένως, όχι απολύτως ενταγμένης 

στο χώρο των εννοιών. Μοιάζει σαν ο McDowell να έχει επιλύσει το πρώτο σκέλος του 

προβλήματος μόνο για να το επανεισάγει ως την εξάρτηση της δεύτερης από την πρώτη φύση.  

Η ιδιάζουσα φυσιοκρατία του McDowell επεκτείνει την έννοια του φυσικού 

ενσωματώνοντας μέσα σε αυτό μια ιδιόμορφη ανθρώπινη φύση. Η παρουσία, όμως, της 

δεύτερης φύσης δεν αλλάζει την οντολογική δομή της πρώτης φύσης. Αυτό που αποφεύγει να 

επερωτήσει ο νατουραλισμός αυτού του είδους είναι τι είδους ιδιότητες θα πρέπει να 

αποδώσουμε στην πρώτη φύση ώστε να δικαιολογήσουμε την ικανότητα της να αποκτήσει 

αυτό το επιπλέον, «ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο» περιεχόμενο. Ελλείψει συγκεκριμένης 

απάντησης στο παραπάνω ερώτημα ο McDowell φαίνεται να είναι αντιμέτωπος με το εξής 

δίλημμα: είτε θα πρέπει να διατηρήσει την θεώρηση του περί εμπειρίας και, συνεκδοχικά, τη 

θεώρηση του για τον κόσμο ως ενταγμένο στην εννοιακή σφαίρα είτε θα πρέπει να επιλέξει 

αντί αυτής τη θεώρηση του περί του υποκειμένου ως ενσώματου πεπερασμένου όντος. Με 

άλλα λόγια, θα χρειαστεί να διαλέξει μεταξύ μιας υπερβατολογικής φιλοσοφίας για την οποία 

ο ιδεαλισμός συμπίπτει με τον «ρεαλισμό του κοινού νου»(«δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του 

πράγματος που μπορεί κανείς να σκεφτεί και εκείνου που μπορεί να ισχύει στον κόσμο») και μιας 

χαλαρωμένης φυσιοκρατίας που αναγνωρίζει το υποκείμενο ως ενσώματο. Η δεύτερη 

σύλληψη κατά ομολογία του McDowell θα καθιστούσε δυνατή την πρώτη ως σύμπτωση 

ιδεαλισμού-ρεαλισμού. Ισχυριζόμαστε, όμως, ότι μια υπερβατολογική σύλληψη σαν εκείνη 

που επιδιώκει να υπερασπιστεί ο McDowell έχει ανάγκη από ένα υπερβατολογικό ή Απόλυτο 

Υποκείμενο σύμφωνα με το πνεύμα του καντιανού και μετα-καντιανού ιδεαλισμού. Παρόμοια, 



 | 120 

 

άλλωστε, ήταν και η αντίληψη του φιλοσοφικού «πατέρα» του McDowell, του Wittgenstein, 

για τον οποίο ο σολιψισμός μπορεί να ταυτιστεί με τον ρεαλισμό υπό την προϋπόθεση ενός 

«μεταφυσικού ή φιλοσοφικού εαυτού, ο οποίος θα ήταν το όριο του κόσμου και όχι τμήμα 

του142».  Και αυτό, γιατί για να διασφαλιστεί η παραπάνω σύλληψη της αισθητικότητας ως 

ενταγμένη στον χώρο των εννοιών ο τελευταίος θα πρέπει να διέπεται από μια δική του 

προσίδια αναγκαιότητα, τέτοια που να μην τον καθιστά εξαρτώμενο από τις εξελικτικές 

διακυμάνσεις της βιολογικής μας υποδομής. Ανάλογη ήταν, άλλωστε, η προσέγγιση του Kant, 

ο οποίος για τον λόγο αυτό απέδωσε μια καθαρά τυπική, κενή περιεχομένου ταυτότητα στο 

υποκείμενο, το οποίο θα λογίζονταν ως υπερβατολογικό Εγώ. Δεδομένου, όμως, όπως είδαμε 

στο πρώτο Μέρος της εργασίας, ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις στο Καντιανό έργο για ένα 

αυτόνομο ρόλο της αισθητικότητας, το υπερβατολογικό Εγώ του Kant δεν μπορεί να είναι 

Απόλυτο, αλλά σε τελική ανάλυση εξαρτώμενο από την «ύλη» των αισθήσεων.  

Συνοπτικά, λοιπόν, για να το θέσουμε πιο καθαρά: ο McDowell μπορεί να διατηρήσει 

την θεώρηση του υποκειμένου, αλλά να αρνηθεί τη σύμπτωση ιδεαλισμού-ρεαλισμού, είτε να 

αρνηθεί τη θεώρηση αυτή και τον νατουραλισμό και να διατηρήσει τη σύμπτωση. Ας 

κλείσουμε, επομένως, αυτό το κεφάλαιο με μια διαπίστωση, η ισχύς της οποίας βαραίνει 

αποκλειστικά τον γράφοντα: ο νατουραλισμός, ακόμα και σε μια εμπλουτισμένη μορφή, 

αντιφάσκει ουσιωδώς με μια υπερβατολογική θεώρηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 Wittgenstein, L. [1921](1961) Tractatus Logico-Philosophicus, trans. Pears, D.F. & McGuiness, B.F. (London: 

Routledge and Kegan Paul), 5.632; 5.641 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Μια ιστορία πρέπει να έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος-όμως όχι απαραίτητα σε αυτή τη 

σειρά. 

Jean-Luc Godard 

 

Στα προηγούμενα δύο κεφάλαια ασχοληθήκαμε με την ανασυγκρότηση της σχέσης του 

McDowell με τον Kant και τον Hegel αντίστοιχα και τις συνέπειες που προκύπτουν από την 

ανάγνωση αυτή. Καθώς είδαμε, ο McDowell αντλεί πρωτογενώς από τον Kant μια θεώρηση 

περί εμπειρίας που προτείνει τη συνεργασία διάνοιας και αισθητικότητας και τον εννοιολογικό 

εμποτισμό της δεύτερης στην προσπάθεια καθορισμού του εμπειρικού περιεχομένου και στη 

διασφάλιση της δυνατότητας αναφοράς μας σε έναν κόσμο ανεξάρτητο από εμάς. Υπό αυτή 

την έννοια, ο McDowell μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί τους Lewis και Sellars στην 

προσπάθεια τους να ικανοποιήσουν αυτό που ονομάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο αίτημα για 

υπερβατολογική τριβή. Η απαίτηση αυτή, για να το επαναλάβουμε, είχε να κάνει με τη 

δυνατότητα να καταστεί δυνατό σε έναν a priori αναστοχασμό σχετικά με τις βασικές 

εννοιολογικές και αντιληπτικές μας ικανότητες να εγγυηθούμε ότι βρισκόμαστε σε γνωσιακή 

επαφή με έναν κόσμο τον οποίο ανακαλύπτουμε και δεν κατασκευάζουμε με οιοδήποτε τρόπο. 

Ο McDowell θεωρεί ότι δύναται να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα χωρίς να υποπέσει στο Μύθο 

του Δεδομένου, όπως ίσως γίνεται με τον Lewis, ο οποίος καταλήγει σε μια σημασιολογική 

εκδοχή του Μύθου, ή τον ύστερο Sellars, ο οποίος αναγνωρίζει έναν αναγκαίο ρόλο στις 

εντυπώσεις, νοούμενες ως σκέτη δεκτικότητα, στον περιορισμό που ασκείται από την πλευρά 

του κόσμου στις εννοιακές μας ικανότητες. Για τον McDowell, όμως, είναι αναγκαίο και 

επαρκές για να ικανοποιήσουμε το εν λόγω αίτημα να διακρίνουμε μεταξύ της αντιληπτικής 

εμπειρίας ως την παθητική ενεργοποίηση των εννοιακών ικανοτήτων στην εισδεκτικότητα και 

την κρίση ως την ελεύθερη, χωρίς όρους ενάσκηση αυτών των ίδιων ικανοτήτων. Επομένως, 

η εμπειρία μπορεί να ασκήσει τον απαραίτητο έλεγχο στις κρίσεις μας, επειδή είναι ήδη 

εμποτισμένη με εννοιακό περιεχόμενο, καθώς όμως αυτό το περιεχόμενο ενεργοποιείται 

παθητικά και δεν ασκείται αυτενεργώς, δεν βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του υποκειμένου. 

Με αυτή την έννοια, το υποκείμενο μπορεί να καθησυχαστεί ότι αυτό που βιώνει στην εμπειρία 

είναι επαρκώς ανεξάρτητο από αυτό το οποίο κρίνει- η εμπειρία μπορεί εν τέλει, με τα λόγια 
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του Quine, να λειτουργήσει ως ένα δικαστήριο. Ακόμα και η πιο πρόσφατη αναθεώρηση143 

αυτής της σχέσης με βάση τη διάκριση ‘διαλογικό εννοιολογικό περιεχόμενο’ και ‘εποπτικό 

εννοιολογικό περιεχόμενο’ κινείται στο ίδιο πλαίσιο του εννοιολογικού εμποτισμού της 

εμπειρίας. Η εμπειρία και η κρίση έχουν ουσιαστικά το ίδιο περιεχόμενο, διαφέρουν απλά ως 

προς τον τρόπο με τον οποίο αυτό το περιεχόμενο καθίσταται παρόν.  

Ο McDowell αντλεί την συγκεκριμένη ερμηνεία της εμπειρίας από μια 

ριζοσπαστικοποιημένη ανάγνωση του Kant σε συμφωνία με την εγελιανή κριτική. Η εγελιανή 

κριτική δεν λογίζεται από τον McDowell ως ριζικά αυτόνομη και μετασχηματιστική της 

Καντιανής κριτικής, αλλά κινείται εν γένει στα πλαίσια της κοπερνίκειας στροφής του Kant, η 

οποία αναδεικνύει τον αναγκαίο ρόλο του υπερβατολογικού υποκειμένου και την 

πρωτοκαθεδρία της αυτοσυνείδησης. Σε συμφωνία με την ερμηνεία του Hegel ως συνεχιστή 

του Kant, ο πρώτος εντάσσεται, επιπλέον, από τον McDowell σε μια επιστημολογική εικόνα 

που εμπνέεται από μια κανονιστική κατανόηση του προθεσιακού περιεχομένου(intentional 

content). Σύμφωνα με αυτή την εικόνα που έχει καταγωγή από τον σελλαρσιανή ερμηνεία του 

Kant, η σκέψη ως η δυνατότητα αναφοράς σε καθορισμένα αντικείμενα ή καταστάσεις 

πραγμάτων εμπλέκεται ήδη με τη δυνατότητα δικαιολόγησης. Ο καθορισμός κάποιου 

πράγματος ως κάτι προσδιορισμένου προϋποθέτει την συμμετοχή στην πράξη του να δίνεις 

και να ζητάς λόγους. Η ‘οντο-κατευθυνόμενη’ αυτή προθεσιακότητα υπόκειται σε κανόνες 

νοήματος και αναφοράς και κατέχει ένα εν γένει διυποκειμενικό χαρακτήρα, όπως μας έχει 

αποδείξει το γνωστό επιχείρημα για την ιδιωτική γλώσσα του Wittgenstein. Η κανονιστική 

αυτή προσέγγιση της προθεσιακότητας ενσωματώνει την καντιανή ταύτιση της σκέψης με την 

κρίση. Αυτό που προσθέτει ουσιαστικά, είναι η περαιτέρω ταύτιση του κρίνειν με το 

ακολουθείν ένα κανόνα144. Ο ιδεαλισμός του Hegel για τον McDowell εξαντλείται στη θέση 

«σύμφωνα με την οποία η ίδια η ιδέα της αντικειμενικότητας πρέπει να κατανοηθεί με τους 

όρους της ελεύθερης αυτό-καθοριστικής λειτουργίας της αυτοσυνείδησης». 

 Η «ελεύθερη αυτό-ανάπτυξη του Λόγου», όπως γράφει σε άλλο σημείο ο McDowell, 

η οποία περιλαμβάνει εντός της ως διακριτή στιγμή την επανακατανοημένη δεκτικότητα, 

ενέχει τη θέση ότι ο κόσμος δεν βρίσκεται εκτός της εννοιολογικής σφαίρας (‘απεραντοσύνη 

του εννοιακού’) και ότι αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση αν είναι να βρισκόμαστε σε 

άμεση επαφή με τον κόσμο. Με άλλα λόγια, ο ιδεαλισμός και ο ρεαλισμός του κοινού νου 

συμπίπτουν. Παράλληλα, το γεγονός ότι ο κόσμος παρουσιάζεται έως εάν να είναι ήδη 

                                                           
143 Βλ. πιο πάνω, Avoiding the Myth(2005) 
144 Βλ. Μέρος Πρώτο Ο Wittgenstein και ο Ησυχασμός 
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σύμμορφος με τις έλλογες δεσμεύσεις των εννοιακών μας ικανοτήτων εγείρει εύλογα τη 

κατηγορία για ιδεαλισμό. Απέναντι στην κατηγορία αυτή, ο McDowell, όπως δείξαμε στο 

δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσει την ιδέα της Δεύτερη Φύσης και αρνείται τον φορμαλιστικό 

χαρακτήρα του καντιανού υποκειμένου. Το υποκείμενο του McDowell δεν είναι το απόλυτο 

Εγώ του μετακαντιανού ιδεαλισμού, αλλά ο πεπερασμένος, ενσώματος εαυτός: «ένα 

υποκείμενο της εμπειρίας και της πράξης είναι ένας ζωντανός οργανισμός με ενεργητικές και 

παθητικές φυσικές ικανότητες που είναι γνήσια δικές του είναι το ίδιο σωματικά και 

εμπράγματα παρόν μέσα στον κόσμο του οποίου την εμπειρία έχει και στον οποίο επιδρά με 

τις πράξεις του145». 

Η θεώρηση αυτή του υποκειμένου προκύπτει, βέβαια, από το πώς κατανοεί ο 

McDowell την «εμπειρική πρόσληψη» ή διαφορετικά το εμπειρικό περιεχόμενο. Το τελευταίο 

κατανοείται ως «αισθητηριακές εντυπώσεις, προσκρούσεις του κόσμου στις αισθήσεις μας» ή, 

παρόμοια, ως «προσκρούσεις της εξωτερικής πραγματικότητας στην αισθητικότητα μας». Το 

υποκείμενο της εμπειρίας παρουσιάζεται, δηλαδή, ως ικανό να επηρεάζεται αιτιακά από όψεις 

του κόσμου. Από τον ισχυρισμό αυτό προκύπτει ότι κάθε τέτοιο υποκείμενο πρέπει να είναι 

«μια ενσώματη παρουσία μέσα στον κόσμο»146. Την ιδέα ενός ενσώματου υποκειμένου  

αιτιολογεί ο McDowell, ακόμα, από το γεγονός ότι αν είναι να κατανοήσουμε την 

υποκειμενική συνέχεια που διατρέχει μια σειρά συμβάντων, αυτό μπορούμε να το κάνουμε αν 

θεωρήσουμε ένα «ζωντανό πράγμα στου οποίου τη ζωή συντελούνται αυτά τα συμβάντα»147. 

Το ενσώματο υποκείμενο αποτελεί συγκεκριμενοποίηση της ιδέας της Δεύτερης Φύσης, στην 

οποία ανήκουν τόσο η παθητικά ενεργοποιημένη αισθητικότητα όσο και η αυτενέργεια μας. 

Τα παραπάνω αποτελούν πλευρά της υποστήριξης από τον φιλόσοφο ενός «υπερβατολογικού 

εμπειρισμού», ο οποίος επιχειρεί να αποδώσει «έναν υπερβατολογικό ρόλο στην αισθητηριακή 

συνείδηση» κάνοντας την εμπειρία κατάλληλα νοούμενη όρο δυνατότητας για υποκειμενικές 

καταστάσεις με αντικειμενικό ή εμπειρικό περιεχόμενο.  

Όμως, ο κανονιστικός ή «επαναμαγεμένος» νατουραλισμός του McDowell δε σταματά 

εδώ, καθώς ισχυρίζεται ότι «[…] πρέπει να διευρύνουμε τη φύση πέρα από τα όσα δέχεται η 

φυσιοκρατία της επικράτειας του νόμου. Η διεύρυνση αυτή, όμως, πρέπει να περιορίζεται από 

την πρώτη φύση των ανθρώπινων ζώων»148. Η εξάρτηση αυτή έχει, όμως, σημαντικές 

συνέπειες: ενώ ο McDowell καταφέρνει να παρουσιάσει την αισθητικότητα ως εμποτισμένη 

                                                           
145  
146 Ο Νους και ο Κόσμος(2013), σελ. 2481 
147 ο.π 249-250 
148 Ο.π 260 
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από την αυτενέργεια μέσα στο πλαίσιο της Δεύτερης Φύσης, το γεγονός ότι η τελευταία 

περιορίζεται και ελέγχεται σε τελική ανάλυση από την ιδιάζουσα, εμπειρικά μεταβλητή 

κατασκευή των ανθρώπων ως ζωντανών οργανισμών(πρώτη φύση), μας αναγκάζει να 

νοήσουμε την αισθητικότητα ως περιοριζόμενη από την πρώτη φύση και, επομένως, ως μη 

δυνάμενη να ενταχθεί πλήρως σε μια εμπλουτισμένη, ιδεαλιστική κοσμοεικόνα. Με βάση τα 

παραπάνω, φαίνεται ότι ο McDowell είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί ότι η σύμπτωση 

ιδεαλισμού-ρεαλισμού συνεπάγεται τη θεώρηση του σκεπτόμενου υποκειμένου ως 

πεπερασμένου και ενσώματου. Το δίλημμα που προκύπτει, επομένως, είναι το ακόλουθο: είτε 

ο McDowell θα διατηρήσει τη θεώρηση του υποκειμένου και θα αρνηθεί τη σύμπτωση είτε θα 

αρνηθεί τη θεώρηση περί του υποκειμένου και θα κρατήσει τη σύμπτωση. Η πρώτη 

εναλλακτική διατηρεί τον (έστω εμπλουτισμένο) νατουραλισμό, ενώ η δεύτερη θέτει ένα 

Απόλυτο Εγώ στο πνεύμα του μετακαντιανού ιδεαλισμού και του Hegel και οφείλει να 

οδηγήσει στις απώτατες του συνέπειες το ιδεαλιστικό πρόγραμμα. 

Η πρώτη εναλλακτική μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές, χωρίς να μπορεί να 

αποκλειστεί μια οπισθοδρόμηση σε αυτό που ο McDowell ονόμαζε ωμή φυσιοκρατία ή, 

χειρότερα, σε έναν άκριτο επιστημονισμό, τον οποίο στην Εισαγωγή χαρακτηρίσαμε ως 

αναγωγιστικό νατουραλισμό. Η νατουραλιστική αναγωγή της προθεσιακότητας και της 

κανονιστικότητας θα μπορούσε, βέβαια, σε αυτή την εναλλακτική, να μετριαστεί αν 

μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε με κάποιο τρόπο αυτό που ονομάσαμε αίτημα για 

υπερβατολογική τριβή. Το αίτημα αυτό προέβλεπε ότι ένα περιεχόμενο της εμπειρίας μας θα 

κατείχε τόσο μια πρωτο-κανονιστικότητα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως λόγος για την 

υιοθέτηση μιας πεποίθησης στον κατά Sellars χώρο των λόγων όσο και την απαραίτητη 

εξωτερικότητα από τις έννοιες, ώστε να λειτουργεί ως περιορισμός από την πλευρά του 

κόσμου. Είδαμε παραπάνω ότι η προσπάθεια του McDowell να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα 

αποτυγχάνει, επειδή επιχειρεί να συμβιβάσει τον νατουραλισμό του(σε τελική ανάλυση το 

γεγονός ότι το υποκείμενο είναι ενσώματο) με μια «ιδεαλιστική» θεώρηση της εμπειρίας. Αυτό 

που θα μπορούσε, όμως, να διατηρηθεί στην εναλλακτική αυτή από την προσπάθεια του 

McDowell είναι η κριτική στον Μύθο του Δεδομένου. Το ζήτημα, λοιπόν, που προκύπτει τώρα 

για να ικανοποιήσουμε το παραπάνω αίτημα είναι το εξής: πως σε μια θεωρία της 

φυσικοποιημένης προθεσιακότητας είναι δυνατόν να αποδεχτούμε μια μορφή μη-εννοιακού 

περιεχομένου χωρίς να υποπέσουμε στο Μύθο του Δεδομένου; Με άλλα λόγια, υπάρχει χώρος 

σε μια θεωρία της προθεσιακότητας, που διέπεται από σχετική αυτονομία ως προς τις αιτιακές 

διαδικασίες που την παράγουν, για ένα περιεχόμενο το οποίο δεν θα είναι κατηγοριακά 
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αρθρωμένο; Εδώ, χρειάζεται να διευκρινίσουμε τα εξής: το μη-εννοιακό περιεχόμενο σε αυτή 

την εναλλακτική θα πρέπει να νοηθεί ως μια υπερβατολογική και όχι εμπειρική έννοια, η οποία 

θα πρέπει: α) να είναι της τάξης της αυτοσυνείδησης, και όχι ένα υποπροσωπικό 

χαρακτηριστικό, το οποίο μελετά η νευροφυσιολογία, β) να είναι «αναπαραστατικής» υφής, 

και όχι μια φαινόμενη ποιότητα(quale) και γ) να κατέχει ενός είδους (ακόμα απροσδιόριστη) 

κανονιστικότητα, τέτοια που να του επιτρέπει να λειτουργεί εν δυνάμει μέσα σε ένα δίκτυο 

συναγωγικών ισχυρισμών.  

Η πρώτη εναλλακτική στην προσέγγιση του McDowell, η οποία επιθυμεί να 

διατηρήσει μια σχετική διάκριση του κανονιστικού από το αιτιακό, ή διαφορετικά αυτού που 

μπορεί να γίνει αντικείμενο μιας υπερβατολογικής (και επομένως πρωτο-πρόσωπης) 

περιγραφής από αυτό που μπορεί να αναλυθεί ‘από έξω’ με όρους αμιγώς φυσικο-

επιστημονικούς, πρέπει να αμφισβητήσει μια βασική προκείμενη των στοχαστών από τον 

Lewis μέχρι τους Brandom και McDowell: την ταύτιση του εννοιολογικού με το αποβλεπτικό 

ή με τους όρους του McDowell, της σφαίρας των εννοιών με αυτή του χώρου των λόγων. Μια 

τέτοια θεώρηση της προθεσιακότητας, αν επιθυμούσε, επιπλέον, να αποφύγει τον Μύθο του 

Δεδομένου θα έπρεπε να επεξεργαστεί μια διφυή προθεσιακότητα, όπως ίσως οραματίζεται ο 

Haugeland149. Ο τελευταίος για να απαντήσει στο πρόβλημα του πως μπορούμε να έχουμε 

‘γνήσια’ προθεσιακότητα’ (original intentionality) εντός μιας νατουραλιστικής κοσμοεικόνας 

εξετάζει αρχικά τρεις δυνατές απαντήσεις: α)την νέο-καρτεσιανή, που εκπροσωπείται, κυρίως, 

από τον Fodor και αναλύει την προθεσιακότητα με όρους σχέσεων μεταξύ εσωτερικών 

συμβάντων του υποκειμένου, β) την νέο-συμπεριφοριστική με εκπροσώπους τους Quine και 

D. Dennett, η οποία δίνει έμφαση στις (υπολογιστικές) συναλλαγές οργανισμού- 

περιβάλλοντος και γ) την νέο-πραγματιστική (Sellars, Brandom), η οποία κατασκευάζει την 

προθεσιακότητα με όρους (κοινωνικών) κανόνων. Το περίγραμμα της απάντησης που 

διαγράφει στο κείμενο του ο Haugeland ενέχει ότι, αν θέλουμε να διατηρήσουμε μια ιδέα 

κανονιστικότητας και νορμών σε ένα νατουραλιστικό σύμπαν, θα πρέπει να διακρίνουμε 

μεταξύ δύο ειδών γνήσιας προθεσιακότητας, τα οποία δεν μπορούν να αναχθούν το ένα στο 

άλλο και αποτελούν ατομικά αναγκαίες και από κοινού επαρκείς προϋποθέσεις για μια 

συνεκτική, υβριδική θεωρία προθεσιακότητας. Η προτίμηση του Haugeland είναι προς τον 

συνδυασμό του νέο-συμπεριφοριστικού και νέο-πραγματιστικού ρεύματος. Εναλλακτικά, θα 

                                                           
149 J. Haugeland, The Intentionality All-Stars, in Having Thought: Essays in the Metaphysics of Mind, Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1998, p. 128. 
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μπορούσαμε να προτείνουμε ότι το έργο του Merleau-Ponty σχετικά με τη σωματικότητα150, 

αντί εκείνου των συμπεριφοριστών, θα είχε τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία για να 

οικοδομήσει μια τέτοια διφυή προθεσιακότητα, η οποία θα περιλάμβανε ένα διαλογικό 

στοιχείο(όπως έχει αναλυθεί από τους Sellars και Brandom) και ένα σωματικό(από τον 

M.Ponty). Η ανάλυση αυτής της προγραμματικής θεωρίας, όσο υποσχόμενη και αν φαίνεται, 

ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας όσον αφορά τη διακρίβωση αφενός της εν 

γένει δυνατότητας της και των συγκεκριμένων λεπτομερειών της.  

Η δεύτερη εναλλακτική, που διακρίναμε, συνεπάγεται μια εφ’ όλης της ύλης εξέταση 

του προγράμματος του μετακαντιανού ιδεαλισμού και, ιδιαιτέρως, του Hegel. Θα 

προσπαθήσουμε στις εναπομείνασες σελίδες να σκιαγραφήσουμε τη μορφή, την οποία θα 

μπορούσε να λάβει αυτό το πρόγραμμα. Η εναλλακτική αυτή εκκινεί από τη διαπίστωση ότι η 

ερμηνεία του McDowell αναφορικά με την εγελιανή κριτική στον Kant είναι ελλιπής, καθώς 

αποδίδει στον Hegel μια «αποπληθωριστική»(deflated), αμιγώς γνωσιοθεωρητική ανάγνωση 

του καντιανού προγράμματος και δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον βαθμό στον οποίο ο Hegel 

δεν ριζοσπαστικοποιεί απλώς(μολονότι ισχύει και αυτό) τον Kant, αλλά τροποποιεί εν γένει το 

πλαίσιο άσκησης της φιλοσοφίας. Η τελευταία δεν θα πρέπει να νοηθεί στο πλαίσιο μιας 

πρωτοκαθεδρίας της γνωσιοθεωρίας ως prima philosophia κατά το πνεύμα της πριμοδότησης 

από τον Kant της έρευνας της a priori μορφής της γνώσης, δηλαδή της έρευνας των συνθηκών 

δυνατότητας της γνώσης εν γένει αποκομμένης από το ερώτημα της ολότητας και της 

ολοκλήρωσης της151. Ο μετακαντιανός ιδεαλισμός και ιδιαίτερα οι φιλοσοφίες του Schelling 

και του Hegel, σύμφωνα με την εναλλακτική που σκιαγραφούμε εδώ, καταλαμβάνουν ένα 

ενδιάμεσο έδαφος μεταξύ μιας υπερβατολογικής γνωσιοθεωρίας (transcedental epistemology) 

που απέχει συνειδητά από κάθε οντολογική δέσμευση, όπως αυτή που συναντάμε στο έργο 

των Sellars και McDowell και μιας μη-αναστοχαστικής (unreflected) οντολογίας, όπως εκείνης 

που εκφράζεται στο έργο του Alain Badiou μέσα από την λεγόμενη επιστροφή του ερωτήματος 

του Είναι στη γαλλική φιλοσοφική σκέψη. Δεν πρόκειται εδώ για μια παραδοσιακή 

«μεταφυσική» ανάγνωση του Hegel, η οποία θα του απέδιδε μια προκριτική μεταφυσική κατά 

το πνεύμα ίσως του σπινοζικού μονισμού. Αντίθετα, ο Hegel οικοδομεί το φιλοσοφικό του 

πρόγραμμα από την αρχή μέσα σε μια προσπάθεια να αναλάβει στο σύνολο τους τις συνέπειες 

της κριτικής στροφής του Kant, η οποία έγκειτο στην απαίτηση του αναστοχασμού πάνω στη 

                                                           
150 Carl B. Sachs, Intentionality and the Myths of the Given, Between Pragmatism and Phenomenology Routledge, 

2014, σελ. 6 
151  Θεόδωρος Πενολίδης, Μέθοδος και Συνείδηση, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σελ. 24-25 
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συγκρότηση των αντικειμένων ως αντικειμένων της σκέψης. Θα μπορούσαμε να 

αποκαλέσουμε κάπως τολμηρά αυτό το πρόγραμμα ως υπερβατολογική οντολογία 

(transcedental ontology). Θα αναλύσουμε σύντομα τους λόγους που καθιστούν αναγκαίο το 

πρόγραμμα αυτό ως εναλλακτική αναφορικά με την προσέγγιση του McDowell, καθώς και τις 

βασικές δεσμεύσεις του. 

Το πρόγραμμα μιας υπερβατολογικής οντολογίας ξεκινά από την καντιανή παραδοχή 

της αντινομικότητας του Λόγου, όπως αναλύθηκε από τον Kant στην Υπερβατολογική 

Διαλεκτική. Ο Hegel αποδέχεται τη βασική ιδέα του Kant ότι το απόλυτο (αυτό που δεν 

υπόκειται σε όρους) δεν μπορεί να είναι κάποιο αντικείμενο, αλλά αρνείται το συμπέρασμα 

του ότι η μεταφυσική γνώση είναι αδύνατη. Η δυνατότητα αυτού του συμπεράσματος χάθηκε 

στον Κant, καθώς κατά τον Hegel o τελευταίος παρέμεινε στο επίπεδο της επιστημικής 

περατότητας της ανθρώπινης νόησης και σε μια τυπική αντίθεση του περατού με το 

άπειρο(Απόλυτο). Η θεμελιώδης χειρονομία του Hegel έγκειται στην μετα-κριτική εξέταση των 

αντινομιών του Λόγου ώστε οι τελευταίες να λειτουργήσουν ως μια θετική διαλεκτική, η οποία 

θα διέσωζε το αληθινό άπειρο ως μια κίνηση εμμενούς υπέρβασης του περατού. Η κατάλληλη 

έννοια του Απολύτου στον Hegel είναι η Απόλυτη Ιδέα. Η τελευταία που σηματοδοτεί τη μόνη 

δυνατή, μη αντιφατική, μεταφυσική στάση κατά τον Hegel λειτουργεί ως το συμπέρασμα του 

διαλεκτικού κύκλου, καθώς έχει ως περιεχόμενο της τον ίδιο τον αναστοχασμό πάνω στο 

περατό. Το επίπεδο του Λόγου ως αντίθετο σε αυτό της Διάνοιας ενέχει ως βασική διαπίστωση 

ότι το άπειρο μπορεί να συλληφθεί μόνο μέσα από μια μετα-θεωρητική έρευνα της δομής της 

επιστημικής μας περατότητας. Η μετακριτική αυτή χειρονομία του Hegel διαπιστώνει τον 

εγγενή περιορισμό του κριτικού προγράμματος στο γεγονός ότι ο Kant δεν εφαρμόζει τα 

αποτελέσματα της υπερβατολογικής του μεθόδου στην ίδια την μέθοδο. Δεν στοχάζεται 

δηλαδή πάνω στην ίδια τη δυνατότητα της συγκρότησης των αντικειμένων ως τέτοια. Για τον 

λόγο αυτό αντιλαμβάνεται την έννοια της σύνθεσης ως μια μεσολαβητική δομή μεταξύ του 

πεδίου της κρίσης και ενός εμπειρικού πεδίου που παρέχει το περιεχόμενο το οποίο πρέπει να 

συντεθεί. Ο Kant, όπως αναφέραμε και στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι επιφορτισμένος με την 

επίλυση του  προβλήματος της μεταφυσικής και για τον λόγο αυτό παραλείπει τη θεμελίωση 

του κριτικού του προγράμματος. Με άλλα λόγια, δεν παρέχει εντός του συστήματος του 

απάντηση πάνω στις συνθήκες αλήθειας της ίδιας της υπερβατολογικής συγκρότησης. Αν οι 

βασικές προτάσεις της κριτικής μεθόδου είναι αναλυτικές, τότε θα συνιστούσαν μια petitio. 

Αν είναι συνθετικές, όπως είναι λογικό, θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες 

δυνατότητς του περιεχομένου που ορίζει η θεωρία. Σύμφωνα, όμως, με την θεωρία οι 
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συνθετικές κρίσεις μεσολαβούν μεταξύ αισθητηριακού περιεχομένου και λογικής μορφής. 

Αυτό σημαίνει ότι με τους όρους της ίδιας της θεωρίας, η οποία αντιμετωπίζει τη δομή της 

υποκειμενικότητας(τις κατηγορίες, τις ιδέες, τα σχήματα, τον χώρο και τον χρόνο ως a priori 

μορφές) ως μεταφυσικώς σταθερά στοιχεία, τα οποία η οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν με τα 

μέσα της ίδιας της θεωρίας, δεν μπορούμε να κρίνουμε την θεωρία. Για να το πούμε με 

συνοπτικό τρόπο, η καντιανή θεωρία για τη δομή της υποκειμενικότητας είναι αντιφατική όταν 

εφαρμοστεί στον εαυτό της, καθώς δεν μπορεί να αναστοχαστεί την ίδια της την συγκρότηση. 

Η μετάβαση στο φιλοσοφικό επίπεδο της Απόλυτης Ιδέας, από το οποίο μπορούμε 

αφενός να διατηρήσουμε την μεθοδολογία της υπερβατολογικής φιλοσοφίας ως αναστοχασμό 

πάνω στη συγκρότηση της σχέσης της σκέψης με τα αντικείμενα της και αφετέρου την 

παραδοσιακή προσπάθεια να συλλάβουμε το Είναι ως Είναι μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον 

Hegel μέσα από μια αξιοποίηση του σκεπτικισμού ως φιλοσοφική στάση. Σύμφωνα με τον 

Hegel χρειαζόμαστε σε ένα πρώτο επίπεδο μια δόση σκεπτικισμού με σκοπό να λειτουργήσει 

ως συνθήκη δυνατότητας της ίδιας της φιλοσοφίας. Η υγιής αυτή εφαρμογή του σκεπτικισμού 

στοχεύει στην άρνηση της κατ’ αίσθηση βεβαιότητας, δηλαδή της δυνατότητας μιας άμεσης, 

αδιαμεσολάβητης οικείωσης μας με τον κόσμο. Ο Hegel σε πρώιμο του κείμενο σχετικά με 

τον ρόλο του σκεπτικισμού στη φιλοσοφία152αναγνωρίζει στην σκεπτική αποτίμηση του 

Σέξτου του Εμπειρικού ότι «τα πάντα είναι σχετικά» μια νέα έννοια του Λόγου ως την 

«ικανότητα του Απολύτου». Ο «υγιής» σκεπτικισμός αποδεικνύει ότι η πραγματική 

μεταφυσική γνώση δεν μπορεί να έχει άλλο περιεχόμενο πέρα από το ίδιο το πεπερασμένο και 

δεν μπορεί να είναι γνώση του απολύτου ως κάποιου αντικειμένου. Το αληθές Άπειρο (ένας 

από τους ορισμούς του Απολύτου) έχει τον χαρακτήρα μιας διαδικασίας, μπορεί μόνο να είναι 

η ιστορία της μεταφυσικής ως διαδικασίας περατοποίησης του απείρου. Και αυτό γιατί κάθε 

προσπάθεια που θα έθετε το άπειρο σε αντίθεση με το περατό θα το καθιστούσε το ίδιο περατό, 

θα το πραγμοποιούσε. Το Απόλυτο για να το πούμε άλλη μια φορά μπορεί να συλληφθεί μόνο 

σε ένα μετα-θεωρητικό επίπεδο, καθώς δεν αποτελεί ένα supremum ens, αλλά είναι αυτό που 

διαφεύγει κάθε ορισμού και ωθεί διαρκώς μπροστά την γνωσιακή διαδικασία. Ο 

αναγωγιστικός νατουραλισμός με την εκσυγχρονισμένη διάκριση κόσμου καθ’ αυτόν και 

φαινομένων υποπίπτει στο σφάλμα του να επιθυμεί να ορίσει με μη αντιφατικό τρόπο το 

απόλυτο και επομένως το πραγμοποιεί υπονομεύοντας αυτομάτως κάθε ισχυρισμό ότι μπορεί 

να γνωρίσει την ολότητα.  

                                                           
152 G.W.Hegel, The Relationship of Skepticism to Philosophy,  
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Από την άλλη πλευρά, ως απάντηση στα σκεπτικιστικά αδιέξοδα του αναγωγιστικού 

νατουραλισμού ορθώνεται ένας εμπλουτισμένος, κανονιστικός στην περίπτωση του 

McDowell νατουραλισμός, ο οποίος επεκτείνει την έννοια του φυσικού ώστε να περιλάβει μια 

ιδιαίτερη ανθρώπινη φύση. Ο νατουραλισμός αυτός από την αρχή αντιλαμβάνεται τον εαυτό 

του ως μια αντι-σκεπτικιστική προσέγγιση και ως ενός είδος θεραπείας απέναντι στις 

μεταφυσικές τάσεις του αναγωγιστικού νατουραλισμού. Καταφέρνει να εκτονώσει τις 

σκεπτικιστικές απειλές οι οποίες προκύπτουν από τον τελευταίο μέσα από τον εμπλουτισμό 

της νατουραλιστικής οντολογίας με ένα μη αναγώγιμο(κανονιστικό στην περίπτωση μας) 

στοιχείο. Στο επίκεντρο της προσπάθειας του είναι η αντίληψη ότι τα σκεπτικιστικά 

προβλήματα είναι στην πραγματικότητα ψευδο-προβλήματα τα οποία προκύπτουν μόνο για 

μια αλλοτριωμένη υποκειμενικότητα, η οποία έχει αφαιρέσει τον εαυτό της από τον κόσμο.  Ο 

νατουραλισμός αυτός του είδους είναι σύμφυτος με την ησυχασμό και μια αντιμεταφυσική 

στάση, η οποία θεωρεί τον σκεπτικισμό ως αποτέλεσμα μιας λανθασμένης προσπάθειας 

υπέρβασης του περατού. Η υπέρβαση αυτή οφείλει να «θεραπευτεί» με σκοπό να γίνει φανερό 

για ποιο λόγο το πέρασμα από μια πεπερασμένη θεώρηση σε μια θέα από το πουθενά 

προκύπτει ευθύς εξαρχής ως πειρασμός. Αυτός ο ησυχασμός συμμερίζεται με τον υγιή 

σκεπτικισμό την διάλυση κάθε γνωστικού ισχυρισμού σχετικά με το καθ’ αυτό και την 

αμεσότητα και αναγνωρίζει ότι είναι αδύνατο να συλλάβουμε τον Είναι ως Είναι. Για τον 

Hegel ο υγιής σκεπτικισμός έχει ένα διαλεκτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον δογματισμό του 

αναγωγισμού, καθώς συνδέεται με την ανακάλυψη της «ελευθερίας της συνείδησης». Η 

ελευθερία της  συνείδησης, η ικανότητα της δηλαδή να μην περιορίζεται από κάποιο ιστάμενο 

γεγονός(Faktum), ακόμα και από την ίδια την υποκειμενικότητα της αισθητικής της φύσεως, 

αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της διαμεσολάβησης και τον θεωρητικό εμποτισμό κάθε 

περιεχομένου. Η ελευθερία της νόησης βρίσκεται δηλαδή ως κινητήριος προ-απόφαση στις 

απαρχές αυτού του εμπλουτισμένου νατουραλισμού.  

Όμως αυτός ο ησυχαστικός νατουραλισμός ως ύστατη θέση αξιώνει τη στάση της 

αταραξίας, την διαλεκτικά παράδοξη στάση μιας διαμεσολαβημένης αμεσότητας. Κατά τον 

Hegel, δηλαδή, ο ησυχασμός αυτός τον οποίο ταυτίζει με τους Πυρρώνειους Σκεπτικούς, 

καταλήγει σε μια διαλεκτική αντινομία, η οποία σε τελική ανάλυση στρέφεται εναντίον του 

ίδιου του ησυχαστή. Η διαλεκτική αντίφαση αυτή είναι ακριβώς αυτή που εντοπίσαμε 

παραπάνω στην κριτική του Hegel στον Κant. Αυτή προκύπτει όταν οι κινητήριες προ-

αποφάσεις μιας θεωρίας αντιφάσκουν με τις εκδηλωμένες προτάσεις. Σε μια συνεκτική θεωρία 

οι προ-αποφάσεις οφείλουν να έχουν εκφρασθεί με κάποιο τρόπο εντός της θεωρίας, δηλαδή 
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οι συνθήκες οι ίδιες της θεωρίας να μπορούν να δικαιολογηθούν με τα μέσα, με τα εργαλεία 

τα οποία η ίδια η θεωρία αξιοποιεί. Ο νατουραλισμός του τύπου που υπερασπίζεται ο 

McDowell, που έχει σκοπό τη θεραπεία από την φυσική κατά τον Kant τάση μας για 

μεταφυσική έρευνα, οδηγεί στην υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης αντίληψης για την ανθρώπινη 

φύση ως ελεύθερη, αντίληψη, όμως, την οποία ο ίδιος ο νατουραλισμός με τους όρους της 

θεωρίας του δεν μπορεί να είναι δικαιολογημένος να διαθέτει. Η ιδιάζουσα ανθρώπινη φύση 

την οποία ανακαλύπτει ο Πυρρώνειος σκεπτικιστής(αλλά και ο McDowell ισχυριζόμαστε 

εμείς) χάνεται κατά την διαδικασία της εφαρμογής της. Ενώ, δηλαδή, στις απαρχές της θεωρίας 

ο σκεπτικιστής κινητοποιούνταν από την επιθυμία να κατακτήσει μια κριτική απόσταση από 

το δεδομένο σε οιασδήποτε μορφή του, η υλοποίηση αυτής της στάσης στις καταστρεπτικές 

της συνέπειες καταλήγει στην άρνηση συλλήβδην της μεταφυσικής γνώσης και σε μια 

συγκατάθεση στα φαινόμενα, την οποία συνεπάγεται η διατήρηση της αταραξίας. Η τελευταία 

σημαίνει μια στάση αμεσότητας, δηλαδή τυφλής συναίνεσης σε αυτό που υπάρχει, στη «μορφή 

ζωής» της κοινότητας, την οποία δεν μπορεί παρά να μην ακολουθήσει τυφλά. Η κριτική φύση 

της φιλοσοφίας, η οποία ήταν ο κινητήριος μοχλός της στάσης αυτής, καταλήγει σε ένα 

συντηρητισμό, ο οποίος προδίδεται σε μια προσπάθεια να επανεισαχθεί  η συνθήκη της 

ανθρώπινης ελευθερίας να είναι διαρκώς στο εκείθεν κάθε προσπάθειας αποβλεπτικής 

εξαντικειμενίκευσης της σε μια δεδομένη ανθρώπινη φύση. Η τελευταία δεν είναι φυσική με 

την έννοια ότι είναι κάτι αναγκαίο και αξιόπιστο στο οποίο θα μπορούσε κανείς να βασιστεί. 

Αντίθετα, είναι ένα επισφαλές ιστορικό κεκτημένο το οποίο πρέπει να κερδίζεται διαρκώς 

ενάντια σε κάθε αναγωγιστική ιδεολογία. 

Στο φως των παραπάνω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι και ο McDowell οδηγείται σε 

αυτή την διαλεκτική αντίφαση από το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της φιλοσοφικής του 

προσπάθειας, η θεραπεία των μεταφυσικών προδιαθέσεων του ανθρώπινου Λόγου προδίδει τις 

εναρκτήριες προϋποθέσεις του φιλοσοφικού του προγράμματος, δηλαδή την ελευθερία της 

συνείδησης ως ήδη πάντα υπονοημένη σε κάθε προσπάθεια αντικειμενικής σύλληψης του 

κόσμου. Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε την κριτική μας αυτή καθώς και τον περιορισμό 

στην ανάγνωση του Hegel από τον McDowell θα λέγαμε ότι αυτός βρίσκεται στο έλλειμα 

οντολογικής πραγματικότητάς και στην αδυναμία του να αναγνωρίσει τον αναθεωρημένο 

«μεταφυσικό» προσανατολισμό του Hegel. Το γεγονός αυτό δεν εκφράζεται πουθενά πιο 

καθαρά παρά στην παντελή έλλειψη αναφοράς του όρου «κόσμος» στο O Νους και ο Κόσμος. 

Σε συνδυασμό με μια εκλεπτυσμένη εκδοχή της καντιανής θεωρίας για τη δομή της 

επιστημικής υποκειμενικότητας που αντλεί στοιχεία από τον ύστερο Wittgenstein των 
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Φιλοσοφικών Ερευνών ο McDowell χρησιμοποιεί στοιχεία από τον ορισμό του κόσμου στο 

Tractatus ως του συνόλου των πραγμάτων που μπορεί να ισχύουν πραγματικά. Ως αποτέλεσμα 

στην θεώρηση του McDowell ο κόσμος καταλήγει να είναι το δομικό σύνολο των πραγμάτων 

τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα στη σκέψη μας. Στην περίπτωση μιας αληθούς σκέψης, «δεν 

σταματάμε κάπου πριν από το ίδιο το γεγονός153». Το πρόβλημα με αυτή τη θεώρηση περί της 

αναφοράς, η οποία υπονοείται στη θεώρηση περί κόσμου, είναι ότι αποδέχεται υπόρρητα μια 

προ-κριτική και εν τέλει «αρχαϊκή» εικόνα ενός πλήρως καθορισμένου κόσμου, ο οποίος 

συγκροτεί ένα Όλον. Μοιάζει δηλαδή σαν να υπάρχει από τη μία πλευρά ένα ομοιογενές πεδίο 

γεγονότων(ο κόσμος) και το μοναδικό πρόβλημα είναι το πώς θα εξασφαλίσουμε μια μη 

προβληματική πρόσβαση σε αυτό το πεδίο. Είναι γεγονός ότι αυτή η ιδέα περί αναφοράς είναι 

προβληματική, καθώς, όπως είδαμε παραπάνω, δεν λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι το 

νόημα εμπλέκεται ήδη σε κάθε προσπάθεια μας να συγκροτήσουμε ένα τέτοιο πεδίο αναφοράς. 

Ακόμα και ο Frege154 παραδεχόταν εν τέλει ότι διαχώρισε τόσο αυστηρά την αναφορά από τον 

νόημα για να κάνει χώρο για την επιστημονική βεβαιότητα, ενώ στην πραγματικότητα το ίδιο 

το νόημα εμπλέκεται σε κάθε προσπάθειας μας να βεβαιώσουμε την ύπαρξη ως προς ένα 

συγκεκριμένο πεδίο αναφοράς. Με άλλα λόγια, δηλαδή, δεν έχουμε άμεση πρόσβαση στην 

αναφορά, καθώς το νόημα για να χρησιμοποιήσουμε τον Αριστοτέλη, «λέγεται πολλαχώς». Η 

θεώρηση περί κόσμου ως του πεδίου αναφοράς της σκέψης μας στον McDowell, αλλά και 

στον Brandom επίσης, προϋποθέτει, λοιπόν, μια προκαντιανή έννοια, καθώς ο Κant ήταν 

εκείνος που ισχυρίστηκε στην Διαλεκτική ότι το Όλον, ο κόσμος δηλαδή ως αντικείμενο, δεν 

υπάρχει, παρά μόνο υπό την μορφή μιας ρυθμιστικής ιδέας που καθοδηγεί τις επιστημικές μας 

προσπάθειες. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται το γεγονός ότι οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά 

υπόψη μας το γεγονός ότι η υποκειμενικότητα υπάρχει και ότι πρέπει να συμπεριληφθεί εντός 

του κόσμου. Αυτό, άλλωστε, είναι το νόημα της εγελιανής ρήσης ότι «το αληθές είναι το όλο», 

το όλο εννοημένο όχι μόνο ως υπόσταση, αλλά και ως υποκείμενο. Με άλλα λόγια, αυτό 

σημαίνει ότι η ίδια η δυνατότητα της αλήθειας, το να προσλάβουμε τα πράγματα αληθώς ή 

όχι, μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο σε ένα μετα-επίπεδο, όπου αναστοχαζόμαστε τις 

(οντολογικές) συνθήκες της ίδιας της δυνατότητας της πρόσβασης μας σε αυτό που υπάρχει. 

Ίσως, το σπουδαιότερο συμπέρασμα, το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε από τα 

παραπάνω έχει να κάνει με το ότι η παραδοχή της δυνατότητας της μεταφυσικής γνώσης, όπως 

προσδιορίστηκε παραπάνω, ως διαδικασία δηλαδή και όχι ως πράγμα, είναι άρρηκτα 

                                                           
153 Ο Νους και ο Κόσμος(2013), σελ. 120 
154 Markus Gabriel, Trancedental Ontology, Essays in German Idealism, Continuum, 2011, Introduction xiv 
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συνυφασμένη με την ελευθερία και την κριτική σκέψη. Οφείλουμε να νοήσουμε την 

μεταφυσική όχι ως μια οντοθεολογία, που πραγμοποιεί το Απόλυτο και έπειτα επιχειρεί να 

αρθρώσει τους όρους σύλληψης του. Ούτε, επίσης, να παραιτηθούμε από αυτή υπό το φως 

ενός ησυχασμού, ο οποίος στην ίδια του την αντιμεταφυσική προσπάθεια πέφτει θύμα μιας 

διαλεκτικής αντίφασης μέσα από την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης «μεταφυσικής» 

ανθρωπολογίας. Η αλήθεια του σκεπτικισμού ότι ο προσανατολισμός μας προς το όλον δεν 

μπορεί να λάβει την μορφή της αντικειμενικής «εκ των πλαγίων» θεώρησης δεν είναι 

απαραίτητο να μας οδηγήσει στην αναστολή κρίσεων και την παραίτηση μιας χωρίς όρους 

συγκατάθεσης σε αυτό που υπάρχει ως κοινότητα ή ως κάποια μορφή ζωής. Η μεταφυσική 

είναι έμπρακτή αξίωση της ελευθερίας και η παραίτηση μας από αυτή είναι παραίτηση από 

την ελευθερία. 
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