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Περίληψη

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την σκέψη του Charles Taylor πάνω στη νεωτερικότητα, τις 

τρεις δυσανεξίες που εντοπίζει σε αυτή και την συνακόλουθη θεωρία του που αποτελεί συνάμα και 

μία πρόταση ώστε να τις ξεπεράσουμε. Πιο συγκεκριμένα, ο ατομισμός στις εγωκεντρικότερες 

μορφές του (πρώτη δυσανεξία), ωθεί τα νεωτερικά υποκείμενα στο να απολέσουν έναν ορίζοντα 

σημαντικών ζητημάτων που τους υπερβαίνουν και να περιχαρακωθούν στον εαυτό τους. Ο εν λόγω 

ατομισμός τροφοδοτείται από έναν ηθικό υποκειμενισμό και ένα σχετικισμό, που πραγματώνονται 

στις μέρες μας σε αυτό που ο Taylor αποκαλεί «κουλτούρα της πληρότητας του εαυτού». Αν και ο 

Taylor υποστηρίζει ότι αυτή η κουλτούρα στηρίζεται σε σημαντικά συγκροτητικά νεωτερικά ιδεώδη 

όπως αυτά της αυτοκαθοριζόμενης ελευθερίας και της αυθεντικότητας, έχει την άποψη ότι αυτά 

υποσκάπτηκαν συστηματικά και εκφυλίστηκαν στις πιο εγωκεντρικές τους μορφές.

ΠαράNηλα με τον ατομισμό, η ηγεμονία του εργαλειακού λόγου (δεύτερη δυσανεξία) απειλεί 

να χειραγωγήσει κάθε πτυχή της ζωής μας. ΕPράφοντας τον εργαλειακό λόγο σε ένα μοντέλο που 

μας αναπαριστά ως κυρίαρχους πάνω στη φύση, αποτύχαμε από τον να τον θέσουμε στην στράτευση 

μιας γεινικότερης «πρακτικής της καλοσύνης». Η εργαλειακότητα για τον Taylor άNωστε 

άντλησε από ηθικά ιδεώδη που οφείλουμε να μη λησμονήσουμε, όπως της αποδεσμευμένης 

ορθολογικότητας του Descartes και της «επιβεβαίωσης του κοινού βίου», της καθημερινής δηλαδή 

οικογενειακής και παραγωγικής ζωής. ΑNά ο εργαλεικός λόγος φαίνεται να προσφέρει και μία 

οπτική της κοινωνίας ως ενός «σιδερένιου κλουβιού» με τις τεράστιες γραφειοκρατικές δομές των 

σύγχρονων δυτικών βιομηχανικών κρατών.

Τόσο οι εγωκεντρικότερες μορφές του ατομισμού όσο και η επελαύνουσα ηγεμονία του 

εργαλειακού λόγου έχουν ως συνέπεια μία τρίτη δυσανεξία: την απειλή στέρησης της πολιτκής μας 

ελευθερίας. Υπάρχει εδώ σύμφωνα με τον Taylor ο κίνδυνος να μας καταστήσουν α-πολιτικά όντα. 

Το αίσθημα ότι διαμορφώνουμε όλοι μαζί ως πολίτες από κοινού τη μοίρα μας φαίνεται να εξασθενεί 

όταν τα υποκείμενα περιχαρακώνονται στον εαυτό τους και στην ιδιωτικότητά τους, ενώ παράNηλα 

νιώθουν ανήμποροι μπροστά σε μία κοινωνία που διέπεται από τον εργαλειακό λόγο.

Ο Taylor προσπαθεί να ξεπεράσει τις δυσανεξίες της νεωτερικότητας μέσω της φιλοσοφικής 

του ανθρωπολογίας και προτείνει να στοχαστούμε το ανθρώπινο πράττειν ως κατά βάση ηθικό. Μας 

παροτρύνει να κοιτάξουμε στη σχέση εαυτού και αγαθού, να εστιάσουμε στην εικόνα ενός 

υποκειμένου που αυτοερμηνεύεται και που η διαλογική του φύση αποτελεί μείζον συγκροτητικό 

χαρακτηριστικό της ταυτότητάς του. Μέσω αυτών θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη και πιο 

αποδοτική αντίληψη σχετικά με το τί εστί ένας πλήρης ανθρώπινος δρων, και που αν την 

συνδέσουμε με τις δυσανεξίες που βιώνουμε, αυτές θα πάψουν να θεωρούνται ως τέτοιες.
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Titlte: «Charles Taylor: Critique and Reconstitution of Modernity»

Abstract

Ris work examines Charles Taylor’s reading on modernity, the three malaises he locates 

and his theory which constitutes a clause to overcome them. SpeciScally, individualism in his 

most egocentric forms (Srst malaise) impulses modern subjects to lose an orizon of important 

affairs -which transcends them- and to be narrowed in themselves. Ris kind of individualism is 

victualed by a moral subjectivism and relativism, both of them materialized in what Taylor calls 

«culture of self-fulSlment». Although Taylor indicates that this culture is based on important 

modern ideals like self determining freedom and authenticity, he claims that these ideals have 

systematically been obscured and degenerated to their most egocentric forms.

Alongside with individualism, the primacy of instrumental reason (second malaise) 

threatens us to manipulate every facet of our lives. Instrumental reason is enrolled in a model of 

dominance upon nature as we have failed to give it the prospect to be part of the «practical 

benevolence». For Taylor instrumentallity enlarged by moral ideals -which we ought not to 

forget-, like disengaged rationality and the «affirmation of ordinary life» which means the life of 

production and the family. But instrumental reason also appears to give a vision of society as an 

«iron cage», with all these huge bureaucratical structures of modern west indusrial states.

Re most egocentric forms of individualsim and the primacy of instrumental reason have 

as a consequence the third malaise: the threat to lose our political freedom. Rere is danger here, 

as Taylor claims, for all of us to be transformed into a-political beings. Re feeling that we -as 

citizensr- shape our own future seems to weaken, when the subjects are narrowed to themselves 

and their personal ilfe, while they also feel unable to do something against a society where the 

instrumental reason is dominant.

Taylor tries to overcome the malaises of modernity through his philosophical 

anthropology, and suggests to reVect upon our human acting as a basic moral one. He exhorts us 

to look into the relation between self and good, to focus on a Sgure of subject as a self-

interpreting one and whose dialogical nature is a constitute feature of his identity. Rrough this 

view we can acheive a beWer and more effective notion of what means to be a human agent in a 

full sense and if we conect it with the malaises, the malaises are not as such anymore.
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Εισαγωγή

Το έργο του Charles Taylor αποτελεί για τον εκάστοτε επίδοξο μελετητή του μία σημαντική 

πρόκληση. Εκεί θα συναντήσει θέματα που άπτονται της φιλοσοφίας, της γνωσιοθεωρίας, της 

φιλοσοφίας της γλώσσας, της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της ηθικής. Τα πράγματα 

γίνονται ακόμα πιο δύσκολα αν προσπαθήσει κανείς να εστιάσει σε ένα μόνο κομμάτι της θεωρίας 

του, καθότι γρήγορα θα ανακαλύψει ότι κάτι τέτοιο ενέχει τον κίνδυνο μίας ενδεχόμενα στρεβλής 

και στείρας απόδοσης της θεωρίας του. Η σκέψη του Taylor διατρέχει και διατρέχεται από όλους 

τους παραπάνω «κλάδους», αNά είναι σημαντικό ότι για τον Taylor η θεωρία του αποτελεί κυρίως 

μία φιλοσοφική ανθρωπολογία, ένας κοινός τόπος ερωτημάτων όπως: τί είναι ένας ανθρώπινος 

δρων; Πώς νοηματοδοτούμε τον κόσμο μας; Ποιά η σχέση ατόμου και κοινωνίας ή ατόμου και 

κόσμου; Τί είναι η προσωπική ταυτότητα και τί ένα υποκείμενο στη νεωτερική εποχή; Ο ίδιος λέει 

ότι «αν κάποιος έπρεπε να βρει ένα όνομα για το πού αυτή η ατζέντα [των ερωτημάτων] βρίσκεται 

ανάμεσα στη γεωγραφία της φιλοσοφικής κτήσης, ο όρος “φιλοσοφική ανθρωπολογία” θα ήταν ίσως 

ο καλύτερος [...]»1 .

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι «δυσανεξίες» 2 που ο Taylor εντοπίζει στη 

νεωτερικότητα και η συνακόλουθη θεωρία μέσω της οποίας φιλοδοξεί να τις υπερκεράσει. Η έλευση 

της νεωτερικότητας είναι συνδεδεμένη με μία σειρά από αNαγές στον τρόπο κυρίως που οι 

άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους -πρώτα απ’ όλα ως υποκείμενα εντός μιας εποχής. Η 

νεωτερική εποχή δεν μας ήρθε εξ ουρανού, αNά συμπορεύτηκε με τη δημιουργία της νεωτερικής 

ταυτότητάς μας, και είναι η ταυτότητα αυτή που μελετώντας τη, ο Taylor προσπαθεί να καταδείξει τί 

είναι αυτό που άNαξε. Τα θεμέλια των νεωτερικών αNαγών μπήκαν με την επιστημονική 

επανάσταση του 17ου και 18ου αιώνα στον δυτικό κόσμο, με τον διαφωτισμό (μαζί με την 

αντίδρασή του, τον ρομαντισμό) και την εκβιομηχάνιση, αNά παράNηλα και με την κατάρρευση 

του «παλαιού κόσμου» με τις παραδοσιακές του αξίες και πλαίσια νοηματοδότησης. Οι αNαγές 

αυτές έχουν τον αντίκτυπό τους στον τρόπο θεώρησης του ανθρώπου και της κατάστασής του.

Για τον Taylor, το ότι βιώνουμε κάτι ως δυσανεξία στη νεωτερική εποχή σημαίνει ότι κάπου 

έχουμε αποτύχει. Ο όρος «δυσανεξία» δεν θα είχε εξάNου κανένα νόημα αν δεν αντικατόπτριζε 

κάτι το οποίο έχει «πάει στραβά», νοείται με λάθος τρόπο. «Η ορθή κατανόηση της νεωτερικότητας 

είναι μια άσκηση στην ανάκτηση» αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογο του Πηγές του Εαυτού 3 . Σχεδόν 

αυτόματα αναρωτιέται κανείς: τί σημαίνει ορθή κατανόηση; Τί είναι αυτό που έχει χαθεί ή συσκοτισθεί και 
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1 Taylor, Charles, Philosophical Papers 1: human agency and language, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1985, 
σελ. 1.

2 Ο Taylor εξηγεί τί εννοεί με τον όρο δυσανεξία: «με τον όρο αυτό παραπέμπω σε ορισμένα χαρακτηριστικά της κουλτούρας και της 
κοινωνίας μας, που οι άνθρωποι βιώνουν ως απώλεια ή παρακμή, ακόμα και αν ο πολιτισμός μας “προοδεύει”» [Taylor, Charles, Οι 
δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 29]. Τα εισαγωγικά που ο Taylor βάζει στη λέξη «προοδεύει» δεν 
αναφέρονται τόσο στην ούτως ή άλλως προβληματική έννοια της προόδου για έναν πολιτισμό, αλλά είναι δηλωτικά της σημασίας που 
έχει για έναν πολιτισμό η αβασάνιστη απόδοση ενός «προβληματικού» νοήματος (αποκομμένο πλήρως από την προοπτική μιας 
στοχαστικής ανανοηματοδότησης, στην οποία εν τέλει μας καλεί και ο Taylor) σε έννοιες όπως η τεχνολογία.

3 Taylor, Charles, Πηγές του εαυτού, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007, σελ. 9.



θα πρέπει να ανακτηθεί; Η απάντησή του εν συντομία θα μπορούσε να είναι: μία θεώρηση του 

ανθρώπινου πράττειν ως κατά βάση ηθικού.

Για τον Taylor η μελέτη της ηθικής καταλαμβάνει ένα πολύ πιο ευρύ πεδίο από αυτό που η 

σύγχρονη ηθική θεωρία της έχει αποδώσει. Όπως ο ίδιος λέει, η σύγχρονη ηθική φιλοσοφία, «έχει 

προσδώσει υπόληψη σε μια στραPαλιστική και μισερή αντίληψη της ηθικότητας με τη στενή έννοια»4 . 

Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρει η ηθική φιλοσοφία του Καντ, με την καλοπροαίρετη αNά πάντα 

προστακτική γοητεία της, που επηρέασε και εξακολουθεί να επηρεάζει όλη τη μετέπειτα ηθική σκέψη. 

Από τον Καντ ο Taylor παίρνει αφορμή για να επιτεθεί σε όλες τις ηθικές θεωρίες που καταπιάνονται με 

προσταγές, με μοναδικές αρχές που προσπαθούν να ορίσουν κυρίως την ορθή και όχι την καλή πράξη. 

«Η ηθική φιλοσοφία έχει την τάση να επικεντρώνεται μάNον σε αυτό που είναι ορθό να πράττει κανείς, 

παρά σε αυτό που είναι καλό να είναι κανείς, στον προσδιορισμό του περιεχομένου της υποχρέωσης 

μάNον, παρά στη φύση του ευ ζην· και δεν έχει αφήσει εννοιολογικό χώρο για μια αντίληψη του αγαθού 

ως αντικειμένου της αγάπης ή της αφοσίωσής μας» 5 . Ας θυμηθούμε την κατηγορική προσταγή του 

Καντ: «πράττε έτσι, ώστε η ρυθμιστική αρχή της βούλησής σου να μπορεί, συγχρόνως, να καταστεί 

καθολικός νόμος» 6 ή το αξίωμα «μεγαλύτερη ευτυχία για μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων» 7 των 

εισηγητών της ηθικής θεωρίας του ωφελιμισμού. Είναι εμφανής ο κανονιστικός χαρακτήρας των 

παραπάνω προτάσεων, όπως και οι αξιώσεις καθολικοποίησης που εγείρουν. Οι ηθικές θεωρίες που τις 

ενσωματώνουν, είναι για τον Taylor εξ ορισμού κοντόφθαλμες. Αναφέρονται σε μία διαδικαστική και όχι 

μία ουσιαστική [substantivist] ηθική 8. Ο ωφελιμισμός προσφέρει μία υπολογιστική αντίληψη του ηθικού 

πράττειν, δρώντας στη βάση των πιθανών συνεπειών των πράξεων, απόρροια του επιστημονισμού του 

κλασικού υπολογιστικού μοντέλου που αναπτύχθηκε κατά τον 17ο και 18ο αιώνα και διαστρεβλώνει 

όπως υποστηρίζει ο Taylor την αυτοκατανόησή μας στον σύγχρονο κόσμο.

Ο φορμαλισμός, δηλαδή ο γενικότερα κανονιστικός τρόπος στην ηθική σκέψη όπως ο 

ωφελιμισμός, στηρίζεται -υποστηρίζει ο Taylor- σε μία ορισμένη και ουσιώδη ηθική ενόραση, ενέχει 

και εκκινεί από ποιοτικές διακρίσεις τις οποίες στη συνέχεια προσπαθεί να εξοβελίσει από τη θεωρία 

του. Οι ηθικές θεωρίες που εμπνέονται και ενστερνίζονται το φορμαλιστικό μοντέλο έχουν ένα 

υπόβαθρο που προσπαθούν να κρύψουν και σίγουρα άνοιξαν το χώρο για μία διαστρεβλωμένη 

αντίληψη στην ηθική σκέψη. Νοώντας έτσι την ηθική ως κάτι που διαχέεται σε ποNές πλευρές της 

νεωτερικής ταυτότητας, ο Taylor χτίζει πάνω σε αυτή του την κρίση όλη τη φιλοσοφική του 

ανθρωπολογία.
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4 Taylor, Charles, Πηγές του εαυτού, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007, σελ. 13.

5 Στο ίδο, σελ 13.

6 Πελεγρίνης, Θεοδόσιος, Ηθική Φιλοσοφία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1997, σελ. 81.

7 Στο ίδιο, σελ. 97.

8 «Ουσιαστική αποκαλώ μία έννοια της νόησης, όταν κρίνουμε την ορθολογικότητα των πρακτών ή των σκέψεων και συναισθημάτων 
τους με όρους ουσιαστικούς. Τούτο σημαίνει ότι το κριτήριο για την ορθολογικότητα είναι το να πιάνει κανείς σωστά το νόημά της 
[π.χ. Πλάτωνας] [...] Σε αντιδιαστολή, μία διαδικαστική έννοια της νόησης διακόπτει την σύνδεση αυτή. Η ορθολογικότητα ενός πράκτη 
ή της σκέψης του κρίνεται βάσει του πώς σκέπτεται, όχι πρωτίστως βάσει του κατά πόσον το αποτέλεσμα είναι στην ουσία του σωστό. 
Το καλώς σκέπτεσθαι ορίζεται διαφορετικά. [π.χ. Descarrtes]» [Taylor, Charles, Πηγές του εαυτού, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007, σελ. 149].



Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: μία πρώτη εισαγωγή στις τρεις δυσανεξίες που ο 

Taylor εντοπίζει στον νεωτερικό δυτικό πολιτισμό: του ατομισμού, του εργαλειακού λόγου και της 

απόρροιας αυτών των δύο, που είναι η απειλή της στέρησης της πολιτικής ελευθερίας. Ακολουθεί 

μια πιο αναλυτική τους ανάγνωση που σε κάθε της βήμα συμπορεύεται με τη θεώρηση του Taylor 

περί ανθρώπινου πράττειν και της υφής της νεωτερικής ταυτότητας. Έκρινα ως πιο αποδοτική αυτή 

τη προσέPιση. Θεωρώ άNωστε πως για να εντοπίσει κανείς «δυσανεξίες» ή οποιοδήποτε 

πρόβλημα, το κάνει με βάση κάτι, ένα κριτήριο· ένα κριτήριο που αν δεν λεχθεί όταν «πρέπει» 

αποτελεί πρόσκομμα στην κατανόηση μιας θεωρίας. Το ότι το κριτήριο είναι εν προκειμένω μία 

ολόκληρη φιλοσοφική ανθρωπολογία νομίζω ότι θα όφειλε να αναφερθεί παράNηλα με τις 

δυσανεξίες της νεωτερικότητας, για μία πιο δόκιμη ανάγνωση. Για αυτό το λόγο ορισμένες φορές 

χρειάστηκε ίσως να τονίσω ξανά κάποια πράγματα και να επιστρέψω σε «θέσεις κλειδιά», 

καταδεικνύοντας παράNηλα τον πολυποίκιλο ρόλο τους και τη χρησιμότητα που έχουν για τον 

Καναδό φιλόσοφο σε ολόκληρη την ανάγνωση των δυσανεξιών της νεωτερικότητας. Τέλος, 

ακολουθούν κάποιες συμπερασματικές παρατηρήσεις που αφορούν τη θεωρία και την προσέPιση 

του Taylor.

Κλείνοντας τη μικρή αυτή εισαγωγή, να πω ότι τα κύρια ονόματα προτίμησα να τα γράψω με 

το αPλικό αλφάβητο, αNά οι παραθέσεις από βιβλία που είναι γραμμένα στα εNηνικά και που 

φέρουν εντός τους τα ονόματα στην εNηνική, διατηρήθηκαν ως έχουν. Επίσης οι όποιες παραθέσεις 

χωρίων από ξενόγλωσσα βιβλία αποτελούν δική μου μετάφραση, που προσπάθησα να αποδώσω όσο 

καλύτερα μπορούσα.
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1. Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας

Ο ατομισμός αποτελεί για τον Taylor την πρώτη δυσανεξία της νεωτερικότητας. Και αυτό 

γιατί η ιστορική του πορεία μέσα στη νεωτερικότητα πήρε αρνητική τροχιά, καθότι ο ατομισμός δεν 

έχει αρνητική σημασία εν γένει σύμφωνα με τον Taylor, αNά επικράτησε στις πιο αυτάρεσκες και 

αρνητικές εκδοχές του.  Ο Taylor εξετάζει τις δυσανεξίες τόσο του ατομισμού όσο και του εργαλειακού 

λόγου στην ιστορική τους πορεία θέλοντας να δείξει ότι δεν φέρουν καμία αναγκαιότητα μαζί τους, αNά 

όπως θα δούμε παρακάτω βιώνονται ως τέτοιες λόγω μίας στρεβλωμένης εικόνας περί του τί εστί ένας 

ανθρώπινος δρων. Ο Taylor διαπιστώνει ένα κοινό -πλην όμως σημαντικό- σημείο μεταξύ των δύο αυτών 

πρώτων δυσανεξιών: είναι μία «στροφή» προς την εσωτερικότητα, προς τον ίδιο μας τον εαυτό.

Η στροφή προς το υποκείμενο εντοπίζεται στη νεότερη φιλοσοφία στη στροφή στη συνείδηση· η 

σκέψη στρέφεται προς την ίδια τη σκέψη. Από τον 17ο αιώνα η φιλοσοφία από οντολογία και 

μεταφυσική, μετατρέπεται σε γνωσιοθεωρία 9 . Στον Αυγουστίνο είναι ορατό το ερώτημα που θα 

απασχολήσει όλη τη μετέπειτα φιλοσοφία, όχι το τί, αNά το πώς γνωρίζω. Σε αυτό το ερώτημα θα 

προσδώσει αργότερα ο Descartes γνωσιοθεωρητικό και μεθοδολογικό χαρακτήρα, και θα μετατρέψει το 

dubito ergo sum (αμφιβάNω άρα υπάρχω) του Αυγουστίνου, σε cogito ergo sum (σκέπτομαι, άρα 

υπάρχω). Ο Descartes, που αρνείται να θεωρήσει οτιδήποτε ως δεδομένο, θα ορίσει την αμφιβολία ως τη 

μόνη βεβαιότητα που μπορεί να έχει ένα άτομο, καθότι δεν μπορεί να αμφιβάλει ότι αμφιβάNει. Αν και η 

έννοια του θεού υποβαστάζει όλο το φιλοσοφικό οικοδόμημα του Descartes, το σημαντικό είναι ότι η 

αφετηρία της γνώσης, το σημείο μέσω του οποίου θα πρέπει να εκκινήσουμε για να τη βρούμε, είναι το 

άτομο, η σκέψη μας. Εξίσου σημαντικό εδώ είναι να δούμε ότι η γνωσιοθεωρητική προτεραιότητα του 

υποκειμένου συμβαδίζει με μία αντίληψη ότι είμαστε όντα με εσωτερικό βάθος, με αδιαμφισβήτητες 

ικανότητες, ενώ όπως θα δούμε και παρακάτω αυτή η ίδια η επαφή με τα ενδότερά μας, αυτή η 

εσωτερικότητα, θα αποκτήσει μία αυτόνομη καίρια ηθική σημασία.

Ο ατομισμός της νεωτερικότητας μάς λέει ο Taylor, «είναι ταυτόχρονα αυτό που ποNοί 

θεωρούν ως το ανώτερο επίτευγμα του νεωτερικού πολιτισμού. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι 

άνθρωποι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο ζωής που τους εκφράζει, να αποφασίσουν 

συνειδητά τις πεποιθήσεις που υιοθετούν, να καθορίσουν τη μορφή που θα προσδώσουν στη ζωή 

τους μ’ ένα πλήθος τρόπων άγνωστων για τους προγόνους τους»10.
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9  Το δρόμο αυτό προετοίμασε η σκέψη του Αυγουστίνου: «Αυτο που χαρακτηρίζει ουσιαστικά την ψυχή και τη διακρίνει απο το 
αντικειμενικό είναι, είναι μονάχα η ικανότητά της να στρέφεται στον εαυτό της. Η επιστροφή αυτή της σκέψης στον εαυτό της 
ονομάζεται reflection, Reflexion. Το μάτι ως όργανο του σώματος δεν μπορεί ποτέ να στραφεί στον εαυτό του. Μόνον η ψυχή, που 
αισθάνεται, γνωρίζει ταυτόχρονα ότι αισθάνεται. Ο Αυγουστίνος μέσα από τον αρχαίο σκεπτικισμό, που στρεφόταν προς τον εξωτερικό 
κόσμο για να γκρεμίσει κάθε βεβαιότητα, βρίσκει το αρχιμήδειο σημείο μίας αναμφισβήτητης βεβαιότητας στην αυτοσυνειδησία. Όσο 
και αν αμφιβάλλει κανείς για το δεδομένο των πραγμάτων, στην ίδια ωστόσο την αμφιβολία βρίσκεται η πρώτη ακλόνητη βεβαιότητα, 
στην αμφιβολία βρίσκεται η υπέρβαση της αμφιβολίας: δεν αμφιβάλλει κανείς για την αμφιβολία του. Όποιος λοιπόν αμφιβάλλει για 
την αλήθεια, φέρει μέσα του μία αλήθεια για την οποία δεν αμφιβάλλει. Ο λόγος της απόλυτης βεβαιότητας της αυτοσυνειδησίας 
έγκειται στην ταυτότητα υποκειμένου και αντικειμένου στη συνείδηση. Όταν κάνω τον εαυτό μου αντικείμενο του νοείν, τότε είμαι 
ταυτόχρονα υποκείμενο και αντικείμενο του νοείν. Εγώ που σκέπτομαι και το αντικείμενο που σκέπτομαι είναι ένα και το 
ίδιο» [Αυγελής, Νίκος, Εισαγωγή στη φιλοσοφία, Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός οίκος ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, 2012, σελ. 267].

10  Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 30. Είναι έκδηλη εδώ μία προβληματική που θα 
απασχολήσει τον Taylor: η σύνδεση του ατομισμού με την ελευθερία (και ειδικότερα με την νεωτερική αντίληψη περί ελευθερίας).



Ο ατομισμός έχει τις ρίζες του στην αποκαθήλωση των παλαιότερων πλαισίων 

νοηματοδότησης (ή των οριζόντων σημασίας) που κατέστησε τα ίδια αυτά πλαίσια προβληματικά. 

Ο Taylor χρησιμοποιεί και τους δύο όρους (ηθικοί ορίζοντες - πλαίσια νοηματοδότησης) εναNακτικά 

για να δηλώσει το ίδιο πράγμα όπως σημειώνει η Abbey, δηλαδή την ιδέα ότι αναφέρονται σε μια σειρά 

από πίστεις που αποτελούν ένα γενικό σχήμα και διαμορφώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με τις αξίες ενός ατόμου και τις ηθικές του θέσεις 11 . Πριν την έλευση της νεωτερικής 

κοινωνίας αυτά τα πλαίσια ήταν σαφή και βασισμένα σε μία οντολογική κλίμακα, σε μία εικόνα του 

κόσμου και των ανθρώπων ως δημιουργήματα του θεού, στις ιεραρχικές δομές του παλαιού κόσμου 

κ.α. «Αποτελεί τώρα κοινότοπη διαπίστωση για τον νεωτερικό κόσμο, ότι κατέστησε προβληματικά 

τα πλαίσια αυτά. [...] Κάποια παραδοσιακά πλαίσια έχουν χάσει το κύρος τους ή έχουν υποβιβαστεί 

στο καθεστώς της προσωπικής προαίρεσης, όπως ο χώρος της φήμης 12 . ΆNα έχουν πάψει εντελώς 

να είναι αξιόπιστα σε ο,τιδήποτε θυμίζει την αρχική τους μορφή, όπως η πλατωνική ιδέα της τάξης 

του όντος. Οι μορφές της εξ αποκαλύψεως θρησκείας παραμένουν ολοζώντανες, αNά εξαιρετικά 

αμφισβητούμενες. Καμμία δεν συνιστά τον ορίζοντα σύνολης της κοινωνίας στη Δύση. “Ορίζοντας” 

είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να τεθεί το ζήτημα αυτό. Αυτό που ο Weber αποκάλεσε 

“ξεμάγεμα” [απομάγευση], η διάλυση της αίσθησής μας του κόσμου ως μιας τάξης μεστής νοήματος, 

έχει υποτιθέμενα καταστρέψει τους ορίζοντες μέσα στους οποίους οι άνθρωποι βίωναν παλαιότερα 

τον πνευματικό βίο τους»13. Ο Taylor χρησιμοποιεί τη λέξη «υποτιθέμενα» γιατί πιστεύει ότι η 

προβληματικότητα των παλαιότερων σημασιακών οριζώντων, δεν σημαίνει και ότι τέτοιοι ορίζοντες δεν 

υπάρχουν εν γένει. Αντίθετα όπως θα δούμε για τον Taylor υπάρχουν, και τα ανθρώπινα υποκείμενα 

δρουν με βάση αυτούς τους ορίζοντες είτε το γνωρίζουν είτε όχι. Το πρόβλημα με τη νεωτερικότητα είναι 

ότι μέσω μίας φυσικοκρατικής ή ωφελιμιστικής αντίληψης τείνει να υποτιμάται ή και να αμφισβητείται η 

ύπαρξή τους. 

Η λεγόμενη «απομάγευση» λοιπόν μας ελευθέρωσε κατά μία έννοια από μία μονοδιάστατη 

νοηματοδότηση του κόσμου και της θέσης μας εντός του. Και κατ΄αυτόν τον τρόπο συνδέεται και με 

την έννοια της ελευθερίας. Όπως λέει ο Taylor, «Κερδίσαμε τη νεωτερική ελευθερία 

απελευθερωνόμενοι από αρχαιότερους ηθικούς ορίζοντες . Πιο πριν οι άνθρωποι έβλεπαν τον εαυτό 

τους ως μέρος μιας συνολικότερης τάξης η οποία λάμβανε ενίοτε τις διαστάσεις μιας κοσμικής τάξης 

[...] Η νεωτερική ελευθερία ανέτειλε μέσα από την αποκαθήλωση αυτών των τάξεων. Παρόλο που οι 

τάξεις μάς περιόριζαν, συγχρόνως όμως νοηματοδοτούσαν τον κόσμο και τις δραστηριότητας της 

11

11 Abbey, Ruth, Charles Taylor, UK, Acumen, 2000, σελ. 33.

12  Λέγοντας «ο χώρος της φήμης» ο Taylor εννοεί εδώ το αρχαίο ηθικό ιδεώδες που περιλαμβάνει την υστεροφημία και την τιμή ως 
βασικά και θεμιτά μέσα για τη νοηματοδότηση του βίου.

13 Taylor, Charles, Πηγές του εαυτού, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007, σελ. 34.



κοινωνικής ζωής»14 . Τώρα το άτομο καλείται να προσδιόρισει το ίδιο τη θέση του μέσα στον κόσμο, 

να αναζητήσει την προσωπική του πλήρωση, να πραγματώσει με λίγα λόγια την ύπαρξή του κατά 

έναν αμιγώς νεωτερικό τρόπο. 

Για τον Taylor ωστόσο, η σκοτεινή πλευρά του ατομισμού έγκειται «σε μία αναδίπλωση στον 

εαυτό που ισοπεδώνει και συγχρόνως συρρικνώνει τις ζωές μας, απομυζώντας το νόημά τους και 

στερεύοντας το ενδιαφέρον [των νεωτερικών υποκειμένων] για την κοινωνία και τους άNους»15. 

Αυτή η αναδίπλωση στον εαυτό εκφράζεται κυρίως σε αυτό που ο Taylor αποκαλεί «ατομισμό της 

πληρότητας του εαυτού» (ή κουλτούρα της πληρότητας του εαυτού), και θεμελιώνεται σε έναν 

ηθικό υποκειμενισμό και ένα σχετικισμό των αξιών, όπου το ένα τροφοδοτεί το άNο και 

υπονομεύουν τις βαθύτερες ηθικές πηγές της εν λόγω κουλτούρας, προσφέροντας μια στρεβλή 

αντίληψη τόσο περί πληρότητας όσο και περί του ίδιου μας του εαυτού. ΕNοχεύει εδώ ο κίνδυνος να 

περιχαρακωθούμε πλήρως στον ίδιο μας τον εαυτό, και είναι αυτό που η κουλτούρα της πληρότητας 

του εαυτού εξυπηρετεί στις μέρες μας. Τα άτομα κλείνονται στον εαυτό τους αδιαφορώντας για τα 

ζητήματα εκείνα που τους υπερβαίνουν. Με τα λόγια του Taylor: «Φαίνεται ότι η κουλτούρα της 

πληρότητας του εαυτού, ώθησε ποNούς να απολέσουν τον ορίζοντα των ζητημάτων που τους 

υπερβαίνουν»16 . Οποιοδήποτε ζήτημα τίθεται εκτός του πεδίου δράσης ενός νεωτερικού 

υποκειμένου που εμφορείται από τον ατομισμό της πληρότητας του εαυτού, νοείται ως κάτι 

απόμακρο και η ενασχόληση μαζί του φαίνεται προαιρετική. Κάτι τέτοιο όμως για τον Taylor δεν 

ευσταθεί, καθώς το «άνοιγμα» ενός υποκειμένου σε ευρύτερους ορίζοντες σημασίας, σε ζητήματα 

που το ξεπερνούν, είναι όχι μόνο επιτακτικός αNά αποτελεί και αναγκαία συνθήκη συγκρότησης 

της ίδιας του της ταυτότητας.

Ο εργαλειακός λόγος είναι η δεύτερη δυσανεξία που εντοπίζει ο Taylor. Πρώτα ξεκαθαρίζει 

ότι «με τον όρο “εργαλειακός λόγος” εννοώ το είδος εκείνο ορθολογικότητας που ασκούμε όταν 

υπολογίζουμε την οικονομικότερη προσαρμογή των μέσων σε ένα δεδομένο σκοπό. Η μέγιστη 

αποδοτικότητα, η καλύτερη αναλογία κόστους-αποτελέσματος είναι το κριτήριο της επιτυχίας 

της»17. Για τον Taylor η εργαλειακότητα δεν είναι εξορισμού κάτι το αρνητικό· αντίθετα αποτελεί 

ένα μοντέλο προς επίλυση προβλημάτων, ίσως το ανώτερο που έχει ανακαλύψει το ανθρώπινο είδος. 

ΑNά όπως και με την περίπτωση του ατομισμού, εξελίχθηκε σε δυσανεξία στην πορεία της 

νεωτερικότητας κυρίως όπως υποστηρίζει, λόγω μιας σύνδεσής του με ένα αίσθημα κυριαρχίας του 

ανθρώπου πάνω στη φύση μέσω της τεχνολόγιας στα δυτικά βιομηχανικά κράτη. Για τον Taylor 

12

14  Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 31.  Αυτή η αντίληψη για την ελευθερία ως 
συνθήκη για τον αυτοκαθορισμό ενός ατόμου αποτελεί για τον Taylor ένα αμιγώς νεωτερικό χαρακτηριστικό, αλλά όπως θα δούμε 
παρακάτω αν νοηθεί έξω από ένα τρόπο θέασης των ανθρώπων ως όντων κατά βάση ηθικών μπορεί να διολησθήσει σε έναν ακραίο 
σχετικισμό (κάτι που ο Taylor θέλει να αποφύγει και να αποδείξει το ανυπόστατό του μέσω της συνολικής θεωρίας του περί του τι εστί 
ένας ανθρώπινος δρων).

15 Στο ίδιο, σελ. 33.

16 Στο ίδιο, σελ. 47.

17 Στο ίδιο, σελ. 34.



ωστόσο, το ίδιο το κύρος που απολαμβάνει η τεχνολογία δεν τίθεται απροβλημάτιστα: «Η 

ηγεμονική θέση της τεχνολογίας θεωρείται επίσης ότι έχει συμβάλει στη συρρίκνωση και στην 

ισοπέδωση της ζωής μας [...] Κάποιοι μιλούν για απώλεια της ηχούς, του βάθους ή του πλούτου, του 

ανθρώπινου περιβάNοντος»18.

 Και αυτό διότι η επέλαση του εργαλειακού λόγου προσφέρει και μια συνολική εικόνα της 

σύγχρονης κοινωνίας ως ένα αδιαπέραστο «σιδερένιο κλουβί». Παραθέτωντας την φράση αυτή του Max 

Weber, ο Taylor επισημαίνει ότι υπάρχει μια δόση αλήθειας σε μία τέτοια εικόνα, αNά θέλει να 

διαπραγματευτεί τις όποιες πιθανότητες υπάρχουν για τα νεωτερικά άτομα να αNάζουν την ροή των 

πραγμάτων. Γιατί για τον Taylor μια τέτοια ικανότητα είναι εφικτή, καθότι δεν είμαστε εξ ορισμού 

δεσμευμένοι στον εργαλειακό λόγο (ούτε και στις εγωκεντρικότερες μορφές του ατομισμού). Μία εικόνα 

της κοινωνίας ως «σιδερένιο κλουβί», εκτός από μοιρολατρική είναι για τον Καναδό φιλόσοφο και 

καταλυτική στο να αποδυναμώνει το αίσθημα πολιτικής βούλησης των πολιτών. Πρόκειται όπως 

υποστηρίζει, για ένα φαύλο κύκλο.

Ο εργαλειακός λόγος τείνει στις μέρες μας να κυριαρχήσει σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. 

Από τη μία είναι η τεράστια γραφειοκρατική δομή των σύγχρονων δυτικών κρατών που μας αναγκάζει να 

υιοθετήσουμε τον εργαλειακό λόγο. Από την άNη ο εργαλειακός λόγος δείχνει να πραγματώνεται κυρίως 

μέσω ενός τρόπου αντίληψης της τεχνολογίας ως κυριαρχίας πάνω στη φύση.

Με τη έλευση της νεωτερικότητας αρχίζει να συγκροτείται μία νέα θεώρηση για το τί είναι ένα 

ανθρώπινο υποκείμενο, μία νέα κατανόηση της φύσης και του κόσμου, εμπνεόμενη βεβαίως από τον 

ατομισμό και από την κατάρρευση του παλαιότερου μεστού νοήματος κόσμου που επέρχεται με την 

επιστημονική επανάσταση του 17ου και 18ου αιώνα. Η φύση, ο κόσμος στη νεωτερική εποχή, έχουν 

χάσει κάτι από την αίγλη, το νόημα και του πλούσιους συμβολισμούς με του οποίους «κοσμούνταν» 

προνεωτερικά. Όλα τα πράγματα φαντάζουν στον νεωτερικό άνθρωπο ως δυνάμει μέσα για την επίτευξη 

σκοπών. ΠαράNηλα με τις αNαγές αυτές, το ενδιαφέρον στρέφεται όπως είδαμε προς το ίδιο το 

άτομο, προς τα ενδότερά του. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, τότε θα πρέπει να 

κοιτάξουμε προς τις ίδιες τις επιθυμίες μας, τα συναισθήματά μας, και όχι προς μία ευρύτερη 

κοσμική τάξη. Αυτό που νοείται ως υπέροχο στον άνθρωπο είναι ο λόγος (η ορθολογικότητα) και ο 

έλεγχος τόσο πάνω στη φύση όσο και πάνω στον ίδιο μας τον εαυτό.

Η ανησυχία που εκφράζει ο Taylor είναι ότι «ζητήματα που θα όφειλαν να κριθούν διαφορετικά 

αποφασίζονται με κριτήριο την αποδοτικότητα ή με αναλύσεις “κόστους-οφέλους”» 19 . Ένα τέτοιο 

κριτήριο μας κάνει να σωπούμε μπροστά σε ενδεχόμενες (ή υπαρκτές) οικολογικές καταστροφές ή στις 

απαιτήσεις ορισμένων μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης που δικαιολογούν «κραυγαλέες ανισότητες 

στην κατανομή αγαθών και εισοδημάτων» 20 . Έχουμε παραχωρήσει στον εργαλειακό λόγο ένα εύρος 
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18  Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 36.

19 Στο ίδιο, σελ. 35.

20 Στο ίδιο, σελ. 35.



δράσης που δεν θα έπρεπε σύμφωνα με τον Taylor, όσο και αν τα σύγχρονα γραφειοκρατικά και 

συγκεντρωτικά κράτη μας ωθούν προς αυτό. Ο Taylor προτείνει κατά κάποιο τρόπο αντί του να 

προσαρμοστούμε εμείς στον εργαλειακό λόγο, να προσαρμόσουμε εκείνον στις πραγματικές μας ανάγκες, 

έχοντας στο μυαλό μας τα πλούσια ηθικά υπόβαθρα από τα οποία άντλησε δύναμη. Οφείλουμε να τον 

συνδέσουμε με σκοπούς που δεν πηγάζουν μόνο από τις ανάγκες της σύγχρονης καταναλωτικής 

κοινωνίας και δεν καταστούν το άτομο έρμαιο ενός στείρου υπολογιστικού ή μηχανιστικού τρόπου 

αντίληψης του κοινωνικού πράττειν. Οφείλουμε ακόμα να τον αποσυνδέσουμε από μία σκοπιμότητα 

μονοδιάστατα ατομική.

Η τρίτη δυσανεξία -που είναι άμεση απόρροια των άNων δύο- σχετίζεται με το πολιτικό 

κομμάτι. Οι εγωκεντρικότερες μορφές του ατομισμού και ο επελαύνων εργαλειακός λόγος απειλούν 

να μας καταστήσουν α-πολιτικά όντα, να μας στερήσουν την πολιτική μας ελευθερία. Στις 

σύγχρονες δυτικές κοινωνίες οι πολίτες ελάχιστα αισθάνονται ότι μπορούν να αNάξουν κάτι, 

μπροστά σε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα (η εικόνα του «σιδερένιου κλουβιού»). Για τον 

Taylor, εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος του «ήπιου δεσποτισμού» όπως χαρακτηριστικά λέει χρησιμοποιώντας 

την φράση του Tocqueville. Είναι η εικόνα μιας κοινωνίας όπου οι πολίτες της απολαμβάνουν την 

ιδιωτικότητά τους -στο βαθμό που η κυβέρνηση το επιτρέπει-, νιώθοντας ανήμποροι και συνάμα 

απρόθυμοι (αφού η πολιτική δεν αποτελεί κομμάτι της προσωπικής, ατομικιστικής και εγωκεντρικής 

αντίληψής τους περί πληρότητας του εαυτού) να συμμετάσχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες, να 

ασκήσουνν τον δέοντα πολιτικό έλεγχο πάνω στις ίδιες τους τις ζωές και το πεπρωμένο τους. Έτσι οι 

πολίτες φαίνονται απρόθυμοι να συμμετέχουν στα κοινά ή σε διαβουλεύσεις, προτιμώντας τη 

«γαλήνη» και την ιδιωτικότητα του οικογενειακού βίου. Η καλή ζωή ορίζεται με όρους 

συναισθηματικής ικανοποίησης των μελών μιας πυρηνικής οικογένειας, την πλήρωση των 

επιθυμιών και των προσδοκιών τους.

Ο ιδιωτικός χώρος αποκτά στη νεωτερικότητα καίρια σημασία τόσο για το άτομο, όσο και για 

την οικογένεια. Οι άνθρωποι αποτραβιούνται από την ευρύτερη κοινότητα η οποία πλέον νοείται ως 

ένας εξωτερικός εξαναγκασμός, και ως εκ τούτου ως ακόμα ένα πρόσκομμα για την προσωπική, 

ατομική ελευθερία. Μία τέτοια αντίληψη περί ελευθερίας, δηλαδή ως απουσία εξωτερικών 

εξαναγκασμών δεν αποτελεί για τον Taylor παρά μία στρεβλωμένη αντίληψη που παραγνωρίζει τη 

διαλογική φύση του ανθρώπου, ενώ παράNηλα τροφοδοτεί τον σχετικισμό.

Ο «ήπιος δεσποτισμός» δεν είναι μια «τυρρανία τρόμου και καταστολής. Η κυβέρνηση θα είναι 

ήπια και πατερναλιστική. Ενδεχομένως και να συντηρεί κάποιους δημοκρατικούς τύπους με περιοδικές 

εκλογές. [...] Από τη στιγμή που η συμμετοχή φθίνει και οι οριζόντιες οργανώσεις που αποτελούσαν τους 

ιμάντες της παρακμάζουν, ο πολίτης εγκαταλείπεται ως απομονωμένο άτομο ενώπιον ενός γιγαντιαίου 

γραφειοκρατικού κράτους και δικαιολογημένα αισθάνεται αδύναμος. Αυτό τον αδρανοποιεί περισσότερο 

ολοκληρώνοντας τον φαύλο κύκλο του ήπιου δεσποτισμού»21. Το αίσθημα αυτό ενισχύεται και από μία 
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21 Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 41.



κουλτούρα, της οποίας οι τρόποι ολοκλήρωσης ενός ατόμου νοούνται μόνο μέσω ενός εγωκεντρικού 

ατομισμού. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Taylor, «μία κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι 

μετατρέπονται σε “περιχαρακωμένες” ατομικότητες είναι μία κοινωνία στην οποία μόνο μία 

μειοψηφία θα ήθελε να συμμετέχει ενεργά στην αυτοδιακυβέρνηση» 22.

Το ζήτημα για τον Taylor είναι με ποιο τρόπο μπορεί να ενδυναμωθεί το αίσθημα ότι 

διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι από κοινού την ιστορία μας εντός μίας πολιτικής κοινότητας (κάτι που 

θα μας προστατέψει και από την απειλή της απώλειας της πολιτικής μας ελευθερίας). Είναι ένα 

αίσθημα ωστόσο που τόσο ο ατομισμός όσο και ο εργαλειακός λόγος έχουν φροντίσει να 

αποδυναμώσουν σημαντικά. Για αυτόν τον λόγο ο Taylor φιλοδοξεί μέσω της ανάλυσης των δύο 

πρώτων δυσανεξιών, να καταδείξει τι είναι αυτό που εκλαμβάνουμε λάθος και που μας οδηγεί στην 

τρίτη.

2. Ατομισμός

2.1. Ατομισμός της πληρότητας του εαυτού και αυθεντικότητα

Για τον Taylor ο ατομισμός στις μέρες μας πραγματώνεται στις πιο αυτάρεσκες και ναρικισσιστικές 

εκδοχές του μέσω της κουλτούρας της πληρότητας του εαυτού. Ο ατομισμός πίσω από αυτήν την 

κουλτούρα «περιλαμβάνει μια επικέντρωση στον εαυτό και μια συνακόλουθη αποσιώπηση ή ακόμη και 

άγνοια των σημαντικότερων ζητημάτων και ανησυχιών που υπερβαίνουν τον εαυτό, θρησκευτικών, 

πολιτικών ή ιστορικών. Ως αποτέλεσμα, η ζωή μας συρρικνώνεται και ισοπεδώνεται».23  Όλα όσα 

χρειάζεται ένα άτομο που εμπνέεται από την εν λόγω κουλτούρα μπορεί να τα βρει εντός του, ο εαυτός του 

δηλαδή αποτελεί τον μοναδικό ορίζοντα σημασίας του. Για τον  Taylor ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να 

ισχύει, καθότι παραβλέπει το διαλογικό χαρακτήρα του εαυτού.

Ο εαυτός αποτελεί για τον Taylor εξορισμού μέρος ενός διαλογικού δικτύου συνομιλίας 

(ενδεικτικό και της μεγάλης σημασίας που αποδίδει ο Taylor στη γλώσσα και στο ρόλο που έχει στη 

συγκρότηση του ατόμου). Το σημαντικό εδώ είναι ότι ένα άτομο εκλαμβάνει πάντα τον εαυτό του μέσα σε 

ένα διαλογικό δίκτυο συνομιλίας, εντός μιας ομιλούσας κοινότητας, ακόμα και αν περιλαμβάνει 

αποκλειστικά και μόνο άτομα τα οποία έχουν πεθάνει. Το άτομο είναι πολύ πιθανό να «βλέπει» τον εαυτό 

του μέσα από ένα διάλογο με τους μεγαλύτερους φιλοσόφους, μαθηματικούς, φυσικούς, πνευματικούς 

πατέρες 24 . Όπως λέει ο ίδιος ο Taylor ακολουθώντας εν ποNοίς τις εποπτοίες του Mead, «Είμαι ένας 
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22 Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 40.

23 Στο ίδιο, σελ. 46.

24  Είναι σημαντικό νομίζω να τονιστεί εδώ ότι το άτομο εισέρχεται σε ένα διάλογο εντός του οποίου οι λέξεις και τα νοήματα 
συνδιαμορφώνονται. Τούτο σημαίνει πρώτα από όλα ότι ανακαλύπτει νοήματα και ιδέες που προϋπάρχουν αυτού. Αν ο εκάστοτε 
διάλογος διεξάγεται πάντα και ήδη εντός ορισμένων νοηματικών πλαισίων, και αν η γλώσσα είναι το μέσο του διαλόγου αυτού, τότε το 
άτομο από τις πρώτες του κιόλας λέξεις βρίσκεται και δρα εντός συγκεκριμένων νοηματικών πλαισίων. Ο Taylor χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα όπως θα δούμε παρακάτω και ως επιχείρημα κατά του σχετικισμου.



εαυτός εν σχέσει με ορισμένους συνομιλητές: κατά έναν τρόπο εν σχέσει με διαλεγόμενους εταίρους των 

οποίων η συμβολή υπήρξε ουσιαστική στην κατάκτηση του αυτο-ορισμού μου· κατά έναν άNο τρόπο εν 

σχέσει με εκείνους η συμβολή των οποίων είναι κρίσιμη τώρα στη συνεχιζόμενη αντίληψή μου των 

γλωσσών αυτο-κατανόησης -και φυσικά, οι δύο αυτές τάξεις ενδέχεται να επικαλύπτονται» 25.

Η αυτο-αντίληψή μας, η αυτο-ερμηνεία του ίδιου μας του εαυτού είναι -όπως θα δούμε πιο 

αναλυτικά παρακάτω- ουσιαστικό στοιχείο συγκρότησης της προσωπικής μας ταυτότητας σύμφωνα 

με τον Taylor. Είναι παράNηλα μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα καθόλη τη διάρκεια του βίου. Η 

γλώσσα είναι το μέσο που μας επιτρέπει να μετέχουμε σε τέτοια δίκτυα συνομιλίας και ως εκ τούτου 

αποτελεί θεμέλιο λίθο της ανθρώπινης κατάστασης: «[...] μέσω της γλώσσας διατηρούμε σχέσεις με 

συνδιαλεγόμενους εταίρους, είτε με πραγματικές, ζώσες συναNαγές, είτε με έμμεσες 

αντιπαραθέσεις. Η φύση της γλώσσας μας και η θεμελιώδης εξάρτηση της σκέψης μας από την 

γλώσσα καθιστά την συνομιλία υπό την μία ή την άNη μορφή αναπόδραστη για μας» 26.

Έτσι σε ένα πρώτο στάδιο μέσω της γλώσσας, η κουλτούρα της πληρότητας του εαυτού δεν μπορεί 

να εξαντληθεί εντός και μόνο του ορίζοντα του εαυτού. Όμως για τον Taylor, οι πηγές της εν λόγω 

κουλτούρας εντοπίζονται σε ένα μείζων νεωτερικό ιδεώδες, αυτό της «αυθεντικότητας», το οποίο 

εγκαλεί προς τη συγκρότηση ενός υποκειμένου που είναι ικανό να ανοιχτεί σε σημασιακούς ορίζοντες που 

ξεπερνούν τον εαυτό του και που του είναι αναγκαίοι για να προσανατολιστεί στον ηθικό χώρο -και ως εκ 

τούτου να προσανατολίσει και τις πράξεις του 27 . Η κατάρρευση του παλαιού κοσμοειδώλου ως ενός 

κόσμου μεστού νοήματος και τάξης που επήλθε με την επιστημονική επανάσταση του 17ου και 18ου 

αιώνα, άφησε κατά κάποιο τρόπο το νεωτερικό υποκείμενο μετέωρο πάνω από έναν κόσμο που καλείται 

τώρα το ίδιο να νοηματοδοτήσει. 28  Αυτό το κενό, αυτή την παραπάνω δυσχερή θέση του υποκειμένου 

ήρθε να καλύψει το ιδεώδες της αυθεντικότητας και για αυτόν ακριβώς τον λόγο επισημαίνει ο Taylor 

αποτελεί ένα ιδεώδες, που είναι συνάμα ουσιαστικό για το νεωτερικό υποκείμενο.

Η αυθεντικότητα είναι για τον Taylor στενά συνδεδεμένη με τον ρομαντισμό. Ο ρομαντισμός 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκφραστικότητα του ατόμου, πρεσβεύοντας ότι «το κάθε άτομο (και 

επίσης το κάθε έθνος) έχει μέσα του μία φύση που θα πρέπει να εξερευνήσει και να ανακαλύψει» 29. 

Αυτό που κάνει το εκάστοτε άτομο μοναδικό, είναι η προσωπική του άρθρωση της μοναδικής του 
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25 Taylor, Charles, Πηγές του εαυτού, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007, σελ. 64.

26  Στο ίδιο, σελ. 69.

27  Το ιδεώδες της αυθεντικότητας δεν μπορεί να «δικαιωθεί» ή να πραγματωθεί στην πιο πλήρη του μορφή, από τις εγωκεντρικότερες 
μορφές της πληρότητας του εαυτού σύμφωνα με τον Taylor. Και αυτό γιατί πρώτα απ  ̓όλα η αυθεντικότητα προϋποθέτει και μία πέραν 
του εαυτού ανθρώπινη πραγματικότητα. Προϋποθέτει δηλαδή και άλλα υποκείμενα που εμπνέονται και εν τέλει της προσδίδουν το 
νόημα που έχει, το κοινωνικό της βάρος. Γιατί για τον Taylor η αυθεντικότητα ενέχει και την ανάγκη της αναγνώρισής της ως τέτοιας 
από τους άλλους.

28  Για τον Taylor ωστόσο, το «πρόβλημα» της νοηματοδότησης της κατάστασής του με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο το νεωτερικό 
υποκείμενο, δεν σημαίνει ότι καλείται να βρει μια θέση εντός του κόσμου εκκινώντας από μηδενική βάση. Αυτό το κάλεσμα είναι 
άλλωστε σημαντικό γιατί βασίζεται στα προτάγματα βασικών νεωτερικών ιδεωδών, όπως της «αυθεντικότητας» και της 
«αποδεσμευμένης νόησης». Με λίγα λόγια, ανακύπτει εδώ το ερώτημα σχετικά με τη θέση του υποκειμένου στον κόσμο, κατά έναν 
αμιγώς νεωτερικό τρόπο.

29  Taylor, Charles, Philosophical Papers 2: philosophy and the human sciences, Cambridge, New York, Cambridge University 
Press, 1985, σελ. 272.



φύσης. Για να είμαστε ολοκληρωμένοι ως άνθρωποι θα πρέπει να εξερευνήσουμε τα ενδότερά μας 

και να εκφραστούμε με το δικό μας αυθεντικό και μοναδικό τρόπο, θέση που προϋποθέτει μια θέαση 

των ανθρώπινων όντων ως έχοντα ένα πλούσιο εσωτερικό βάθος. Ο Rousseau αναφέρει ο Taylor, 

είναι αυτός που κατέδειξε την εξέχουσα θέση του εαυτού όσο αφορά τη σχέση εσωτερικού βάθους και 

ηθικής. Όπως μας λέει ο ίδιος, «ο Ρουσσώ παρουσιάζει συχνά το πρόβλημα της ηθικής ως πρόβλημα 

συμμόρφωσης με την εσωτερική φωνή της φύσης» 30 . Η ίδια όμως η διερεύνηση των ενδότερών μας 

αποκτά πλέον στη νεωτερικότητα καίρια ηθική σημασία για το υποκείμενο. «Η επαφή με τα 

αισθήματά μας μετατρέπεται σε απαραίτητη προϋπόθεση της πληρότητας και της γνησιότητάς μας ως 

ανθρώπινων όντων» 31 . Καλούμαστε πλεόν να δημιουργήσουμε, να αρθρώσουμε τον προσωπικό μας 

μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και κατανοούμε τον κόσμο, και αυτό είναι που μας 

κάνει ξεχωριστά αυθεντικούς.

Αναζητούμε ο καθένας έναν προσωπικό, αυθεντικό τρόπο έκφρασης, αNά για τον Taylor είναι 

μόνο αυτός ακριβώς ο τρόπος που ενέχει την όποια «εγωκεντρικότητα». Η ανάγκη να ξεπεράσουμε τους 

εαυτούς μας, να νοηματοδοτήσουμε τις ζωές μας και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε αποτελεί καθολικό 

χαρακτηριστικό και πρόταγμα για όλα τα νεωτερικά υποκείμενα. Ο Taylor φέρεται να υποστηρίζει ότι 

υπάρχει κάτι το τόσο θεμελιώδες, φυσικό στον άνθρωπο, κάτι πέρα από το απλώς ανθρώπινο, κάτι που 

μας ξεπερνά,  είτε νοήσουμε το νεωτερικό υποκείμενο στο πλαίσιο μίας παράδοσης με ό,τι αυτή θεωρεί ως 

σημαντικό, είτε ως αυτό που εξετάζει τα πάντα μέσω ενός μοντέλου της επιστήμης που βασίζεται στην 

«αντικειμενικότητα». Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η ανάγκη για κάτι ανώτερο, κάτι πέρα από τα 

συνηθισμένα. Αυτή η ανάγκη υποστηρίζει ο Taylor πάντα υπήρχε και υπάρχει, εμφανίζεται απλά σε 

διαφορετικούς χρόνους με διαφορετική μορφή. Το παράδοξο με την νεωτερικότητα ωστόσο μας λέει, είναι 

ότι η ανάγκη αυτή είναι ουσιώδες να μην εμφανίζεται ως τέτοια.

Η κουλτούρα και ο ατομισμός της πληρότητας του εαυτού δεν αποτελούν για τον Taylor παρά 

μόνο μία διολίσθηση του ιδεώδους της αυθεντικότητας προς τις εγωκεντρικότερες μορφές του. Αυτή η 

διολίσθηση υποστηρίζει, δεν μας επιτρέπει να πραγματώσουμε το εν λόγω ιδεώδες στην πλήρη διάστασή 

του. Η αυθεντικότητα φαίνεται να έχει στην σύγχρονη εποχή τόσο ως αφετηρεία, όσο και ως τέλος, το 

άτομο και μόνο. Όπως όμως σωστά επισημαίνει ο Gary Kitchen, «ο Taylor ισχυρίζεται ότι κάνουμε 

λάθος αν πιστεύουμε ότι η αναζήτηση της αυθεντικότητας μπορεί να λάβει μέρος χωρίς να έχουμε κατά 

νου τις απαιτήσεις των άNων ανθρώπων, ή τις απαιτήσεις που προέρχονται πέρα από τις προσωπικές μας 

επιθυμίες, εφόσον αυτοί οι ορίζοντες σημαντικότητας είναι απαραίτητες συνθήκες για να εννοήσουμε την 

αυθεντικότητα» 32 . Η αυθεντικότητα με λίγα λόγια δεν μπορεί να είναι τέτοια παρά μόνο εντός μίας 

κοινότητας, ενός συνόλου ανθρώπων, καθότι μας καλεί να δράσουμε εξ ορισμού ανάμεσα σε άNους, να 

συνδιαμορφώσουμε την ταυτότητά μας σε ένα διαρκές δίκτυο συνομολίας. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί 
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30 Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 64.

31 Στο ίδιο, σελ. 63.

32  Kitchen, Gary, «Charles Taylor: The malaises of modernity and the moral sources of the self», Philosophy & Social Criticism Vol. 25 
No. 3, 1999, σελ. 31.



εδώ είναι ότι για τον Taylor η συNογικότητα (ή η κοινότητα) αποτελεί προϋπόθεση του ατομισμού της 

αυθεντικότητας, δηλαδή ο ατομισμός δεν μπορεί να έχει κανένα νόημα αν αποσυνδεθεί από τη σχέση που 

έχει με τη συNογικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο εPράφεται όπως θα δουμε παρακάτω και η επίθεση του 

στις πολιτικές θεωρίες εκείνες που βλέπουν την κοινωνία ως άθροισμα μεμονομένων ατόμων. Αυτό που 

προσπαθεί να πει ο Taylor είναι ότι αν υπάρχει η έννοια του μεμονωμένου ατόμου, υπάρχει πάντα σε 

σχέση με κάτι -δηλαδή τη συNογικότητα.

Η ηθική όψη του ιδεώδους αυτού που συNαμβάνει το υποκείμενο εντός της διαλογικής του 

διάστασης συσκοτίσθηκε, εκφυλίζοντάς το έτσι στις πιο αυτάρεσκες και κενές μορφές του, όπως 

αυτό της πληρότητας του εαυτού.  Ποιες υπήρξαν όμως οι αιτίες αυτής της συσκότισης;

Πρώτα πρώτα μας λέει ο Taylor ο εξοβελισμός της συζήτησης σχετικά με τον αγαθό βίο από τον 

δημόσιο χώρο. Όσοι ενστερνίζονται τις εγωκεντρικότερες μορφές της αυθεντικότητας στον ηθικό χώρο, 

υποστηρίζουν και έναν φιλελευθερισμό της ουδετερότητας στον πολιτικό. «Ένα από τα βασικά του 

αξιώματα είναι ότι μία φιλελεύθερη κοινωνία οφείλει να είναι ουδέτερη σχετικά με το ερώτημα περί του τί 

συνιστά τον αγαθό βίο. Η “καλή ζωή” θεωρείται ως αυτό το οποίο ο καθένας αναζητεί με τον δικό του/της 

τρόπο. Η πολιτική διακυβέρνηση θα διακύβευε όμως την αμεροληψία της και συνεπώς τον ίσο σεβασμό 

προς όλους τους πολίτες, εάν έπερνε θέση σ’ αυτό [...] Ως αποτέλεσμα εκκωφαντική σιωπή βασιλεύει 

πάνω σ’ ένα από τα συγκροτητικά ιδεώδη της νεωτερικής κουλτούρας» 33.

ΆNη μία αιτία της αποσιώπησης είναι ο ηθικός υποκειμενισμός, η θέση δηλαδή ότι στις ηθικές 

διαμάχες δεν χωρά ορθολογική διαπραγμάτευση, μαζί με ένα σχετικισμό των αξιών που προσδίδει στην 

ίδια την επιλογή ηθική αξία και όχι σε αυτά τα οποία επιλέγονται απο τα άτομα στον ηθικό χώρο. Μια 

τρίτη αιτία είναι σύμφωνα με τον Taylor η έννοια της εξήγησης στις κοινωνικές επιστήμες, η οποία 

«συνίσταται στην επίκληση υποτιθέμενων υλικότερων και απτότερων παραγόντων εξοβελίζοντας κάθε 

αναφορά σε ηθικά ιδεώδη» 34 . Οι εξηγήσεις που προκρίνονται από τις κοινωνικές επιστήμες τείνουν να 

συσκοτίζουν το ρόλο της ηθικής και των ηθικών επιλογών στις ζωές των ανθρώπων σαν οι άνθρωποι να 

μην παρακινούνται καθόλου από ηθικά κίνητρα στις πράξεις των (αν και όχι σε όλες). Όπως 

χαρακτηριστικά λέει, «τα χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας που επικαλεστήκαμε, ο ατομικισμός και η 

εξάπλωση του εργαλειακού λόγου συχνά εξηγήθηκαν έτσι ως υποπροϊόντα κοινωνικών 

μετασχηματισμών: ως παρενέργειες λόγου χάρη της εκβιομηχάνισης, της μεγαλύτερης κινητικότητας ή 

της αστυφιλίας. Οι σημαντικές αιτιώδεις σχέσεις που υπάρχουν εδώ θα όφειλαν ασφαλώς να 

επισημανθούν. Οι θεωρίες που τις επικαNούνται αποφεύγουν, ωστόσο, ως επί το πλείστον να 

διερωτηθούν για το εάν οι εν λόγω μετασχηματισμοί στην κουλτούρα και στις αντιλήψεις οφείλουν κάτι 

στην εPενή τους επιρροή ως ηθικών ιδεωδών. Οι θεωρίες αυτές προσφέρουν συχνά μία εμμέσως 

αρνητική απάντηση» 35.
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Έτσι στο όνομα της υπεράσπισης της αυθεντικότητας ως ηθικού ιδεώδους, ως κάτι που χρίζει 

αποκατάστασης, ο Taylor αναλαμβάνει να αρθρώσει αυτό που έχει αποσιωπηθεί. Η άρθρωση αποκτά 

κατ΄αυτόν τον τρόπο και μία ηθική σημασία, καθώς μας υποδεικνύει τα ηθικά θεμέλια ενός ιδεώδους που 

οι άνθρωποι νοηματοδοτούν κατά έναν μονόπλευρο και στείρο τρόπο. Καθότι δεν μπορούμε εν μέρει να 

απορρίψουμε το ιδεώδες της αυθεντικότητας όντας βαθειά ριζωμένο στη νεωτερικότητα, οφείλουμε να 

καταστήσουμε πιο γόνιμο το έδαφος για την κατανόησή του. Ο Taylor φιλοδοξεί να ανασυγκροτήσει 

το ιδεώδες της αυθεντικότητας μέσω της κατάδειξης των πλούσιων ηθικών υποβάθρων από τα οποία 

προήλθε, ευελπιστώντας ότι η καλύτερη κατανόησή του θα ανοίξει το δρόμο και για το ξεπέρασμα 

των εκφυλισμένων μορφών στις οποίες και περιέπεσε. Είναι το έργο της αποκατάστασης που θα μας 

φέρει πιο κοντά στην αυθεντική πραγμάτωση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού για το νεωτερικό 

υποκείμενο ιδεώδους.

Στην προσπάθειά του να δείξει το ανυπόστατο του ηθικού υποκειμενισμού και του ηθικού 

σχετικισμού (που τροφοδοτούν και συντηρούν την κουλτούρα της πληρότητας του εαυτού στις 

εγωκεντρικότερες μορφές της) ως στάση του βίου και στοχασμού περί των ανθρώπινων, ο Taylor θα 

αναπτύξει τη σκέψη του πάνω στο τι εστί ένας ανθρώπινος δρων, ποιος είναι ο ρόλος της άρθρωσης, 

των συναισθημάτων και των πλαισίων νοηματοδότησης στον κόσμο των ανθρώπων. Μπορούμε να 

πούμε ότι ολόκληρη η σκέψη του Taylor διέπεται από έναν αγώνα που στόχο έχει να αναδείξει τον 

ρόλο της ηθικής σε κάθε πλευρά του ανθρώπινου βίου, κάτι το οποίο σύμφωνα με τη γνώμη του έχει 

παραμελιστεί. Ένα ρόλο που είναι σημαντικός αν είναι να καταλάβουμε πλήρως το τι εστί ένα 

ανθρώπινο ον και ειδικότερα ένα ανθρώπινο ον στη νεωτερική εποχή. 

2.2. Ηθικός υποκειμενισμός και πλαίσια νοηματοδότησης

Ο Taylor ξεκινά την επίθεση του στις εγωκεντρικότερες μορφές του ατομισμού που 

«παράγουν» περιχαρακωμένες και ναρκισσιστικές προσωπικότητες μέσω της κουλτούρας της 

πληρότητας του εαυτού, προσπαθώντας να αποδείξει την ανεπάρκεια του ηθικού υποκειμενισμού 

που την τροφοδοτεί. Ο ηθικός υποκειμενισμός πρεσβεύει ότι η μοναδική και τελική ρυθμιστική 

αρχή των ηθικών επιλογών δεν μπορεί να απορρέει από πουθενά αNού παρά μόνο από το ίδιο το 

άτομο. Ως εκ τούτου, όσοι ασπάζονται την άποψη αυτή διατείνονται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια 

ορθολογικής (δηλαδή μίας αντικειμενικής, εκ των έξω) προσέPισης των ηθικών ζητημάτων δεν έχει 

κανένα νόημα, αφού η ύστατη θεμελίωση των αξιών και των ηθικών επιλογών, δεν μπορεί παρά να 

είναι καθαρά και μόνο προσωπική-ατομική. Όμως ο Taylor είναι κατηγορηματικά εναντίον μιας 

τέτοιας αντίληψης, και στην προσπάθειά του να καταδείξει ότι χωρά ηθική διαβούλευση πάνω σε 

ηθικά ζητήματα, χρησιμοποιεί την έννοια των πλαισίων νοηματοδότησης (ή σημασιακών 

οριζόντων).
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Η προβληματικότητα των παλαιότερων οριζόντων σημασίας -που μας επέτρεπαν και μία 

θέαση του κόσμου ως μεστού νοήματος- που επήλθε με την νεωτερικότητα, τροφοδότησε τη θέση 

ότι πέρα του ορίζοντα του εαυτού, δεν υπάρχουν άNοι σημασιακοί ορίζοντες. Ακύρωσε με λίγα 

λόγια την πιθανότητα εναNακτικών οριζόντων. Για τον Taylor όμως είναι αδύνατο τόσο το να 

υπάρξουμε έξω από τα πλαίσια νοηματοδότησης όπως μερικές θεωρίες αξίωσαν ότι μπορούμε 

(φυσιοκρατία, ωφελιμισμός) προξενώντας ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση, όσο και το να αποτελεί ο 

εαυτός μας τον μόνο ορίζοντα σημασίας.

Η φυσιοκρατία (ορμώμενη από ένα εξηγητικό μοντέλο στα πρότυπα των φυσικών 

επιστημών), είναι αντίθετη στο ότι υπάρχουν τα πλαίσια αυτά, προσπαθώντας να αναγάγει όλες τις 

ηθικές μας πράξεις σε ορμέμφυτα ένστικτα και αντιδράσεις. Τα πλαίσια φαίνονται προαιρετικά, 

καθώς πρόκειται για καθαρά ανθρώπινες κατασκευές με στόχο τη νοηματοδότηση της ζωής μας. 

Σύμφωνα με το φυσικρατικό μοντέλο έχουμε ηθικές αντιδράσεις αNά όχι ηθικές πράξεις, ενώ 

οποιαδήποτε συζήτηση περί πλαισίων και νοήματος απορρίπτεται ως μεταφυσική (που δεν μπορεί 

να μας πει κάτι για την φύση των ανθρώπων). Ένα τέτοιο φυσιοκρατικό πνεύμα το οποίο «θα ήθελε 

να πορευτεί χωρίς καθόλου οντολογικές διακρίσεις και να τα βολέψει απλώς με ηθικές αντιδράσεις, 

είναι εξαιρετικά καχύποπτο απέναντι στην κουβέντα αυτή περί νοήματος και πλαισίων. Οι άνθρωποι 

αυτής της κλίσης θα ήθελαν να κηρύξουν το ζήτημα του νοήματος ένα ψευδο-πρόβλημα και να 

στιγματίσουν τα διάφορα πλαίσια μέσα στα οποία βρίσκει μιαν απάντηση, ως μάταια επινοήματα»36. 

Αυτό ωστόσο που αποκαλύπτει το ανυπόστατο μιας τέτοιας θεώρησης, είναι σύμφωνα με τον Taylor, 

ότι η ίδια προϋποθέτει ένα πλαίσιο νοηματοδότησης (και μάλιστα ιδιαζόντως νεωτερικό). 

Εκλαμβάνει το άτομο ως ένα υποκείμενο που βρίσκεται εντός ενός κόσμου ερωτημάτων, ερωτήματα 

που καλείται να απαντήσει και να νοηματοδοτήσει το βίο του. Το ότι η φυσιοκρατία απορρίπτει τα 

πλαίσια νοηματοδότησης δεν μπορεί να είναι παρά ένα ακόμα (αν και άκρως προβληματικό) πλαίσιο 

νοηματοδότησης.

Ο ωφελιμισμός παράNηλα αξίωσε μία ποσοτικοποίηση των ηθικών πράξεών μας, 

πρεσβεύοντας ότι αγαθό είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη ευτυχία για τον 

μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων. Το πως όμως αντιλαμβάνεται η θεωρία αυτή τον κόσμο των 

ανθρώπων όπου επιδιώκεται η ευτυχία αποκαλύπτει τόσο ότι βασίζεται και αυτή σε ένα πλαίσιο 

νοηματοδότησης όσο και τα πλούσια ηθικά υπόβαθρα από τα οποία εμφορείται. Όπως σημειώνει ο 

Taylor, «αυτό που εύκολα κατανοείται φυσικά ως ένας ανθρώπινος τύπος, είναι ένα άτομο που έχει 

αποφασίσει ότι δεν πρέπει να αποδεχθεί τα παραδοσιακά πλαίσια που διακρίνουν ανώτερους και 

κατώτερους σκοπούς, ότι αυτό που οφείλει να πράττει είναι να κάνει τους λογαριασμούς του σχετικά 

με την ευτυχία με βάση την λογική, ότι η μορφή αυτή του βίου είναι περισσότερο αξιοθαύμαστη, ή 

αντανακλά μια ανώτερη ηθική καλοσύνη, από το να ακολουθεί τους παραδοσιακούς ορισμούς της 
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αρετής, της ευσέβειας και άNων παρόμοιων πραγμάτων» 37 . Το ηθικό πλαίσιο από το οποίο 

εμφορείται ο ωφελιμισμός -και το οποίο η θεωρία του αδυνατεί να εξηγήσει- προϋποθέτει ένα ον 

ορθολογικό, άξιο σεβασμού και αξιοπρέπειας που πρέπει να χαίρει μιας ζωής ανώδυνης και 

ευτυχισμένης στο μέγιστο. Ένα τέτοιο πλαίσιο όμως φέρει μαζί του και μία αξιολόγηση των 

ανθρώπινων δυνατοτήτων που ξεπερνά το ίδιο το άτομο.

Όπως λοιπόν η φυσιοκρατία, έτσι και ο ωφελιμισμός εθελοτυφλούν αναφορικά με τον ρόλο 

των πλαισίων νοηματοδότησης στις ζωές των ανθρώπων. Αυτό όμως που φανερώνει μία πιο 

προσεκτική ανάγνωση των εν λόγω θεωριών, είναι ότι στην ουσία προϋποθέτουν τα πλαίσια αυτά. 

Ποια ωστόσο είναι η χρησιμότητα των πλαισίων νοηματοδότησης που τα καθιστά αναγκαία και 

αναπόδραστα;

Ο Taylor διατείνεται ότι αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ταυτότητάς μας, καθότι μας 

βοηθούν να προσανατολιστούμε στον ηθικό χώρο 38 . Μας βοηθούν να απαντήσουμε στο ερώτημα 

«ποιος είμαι;» και «το να γνωρίζω ποιος είμαι αποτελεί ένα είδος γνωρίζειν που στέκω. Η 

ταυτότητά μου ορίζεται από τις δεσμεύσεις και τις ταυτίσεις οι οποίες παρέχουν το πλαίσιο ή τον 

ορίζοντα εντός του οποίου μπορώ να προσπαθήσω να προσδιορίσω κατά περίπτωσιν τί είναι καλό ή 

πολύτιμο ή τί είναι το πρέπον, ή τί προσυπογράφω ή αντιστρατεύομαι. Με άNα λόγια, είναι ένας 

ορίζοντας εντός του οποίου είμαι ικανός να πάρω θέση» 39 . Μία κρίση ταυτότητας για τον Taylor 

αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτήν την έNειψη προσανατολισμού που μας προσφέρουν οι σημασιακοί 

ορίζοντες (ή τα πλαίσια). Ένα άτομο που προσπαθεί απεγνωσμένα να νοηματοδοτήσει τη ζωή του, 

να προσανατολιστεί στον ηθικό χώρο, βρίσκεται σε μια βαθειά κρίση ταυτόητας.

Πάνω από όλα όμως τα πλαίσια αυτά μας δείχνουν ότι μπορούμε να κάνουμε λόγο για ηθικά 

ζητήματα με έναν τρόπο ορθολογικό, καταρρίπτωντας έτσι τις θέσεις του ηθικού υποκειμενισμού. 

Για τον Taylor σημασία έχει το ότι χωρά ορθολογική διαπραγμάτευση στα ηθικά ζητήματα και δεν 

αξιώνει μοναδικότητα στην προσέPισή και μεθοδολογία του. Η νεωτερική ταυτότητα είναι άNωστε 

-όπως υπενθυμίζει σε ποNά σημεία- ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και ιδιαίτερο ζήτημα.

Οι ορίζοντες σημασίας λοιπόν φαίνεται να είναι αυτό μέσω του οποίου νοηματοδοτούμε τον 

εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας, και που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υπάρξουμε ξέχωρα 

τους. Όμως με ποιον τρόπο τον νοηματοδοτούν; τί είναι αυτό που ενέχει ένας ορίζοντας σημασίας 

που μας κάνει αναγκαστικά μέρους του; Μας βοηθά να προσανατολιστούμε, αNά με ποιον τρόπο; 
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για κάποιον, οι ασθενείς σε στιγμές οξείας κρίσης παρουσιάζουν επίσης συμπτώματα χωρικού αποπροσανατολισμού. Ο 
αποπροσανατολισμός και η αβεβαιότητα για το πού στέκει κανείς ως άτομο φαίνεται να υπερχειλίζει σε μια απώλεια ελέγχου τής 
θέσης του στον φυσικό χώρο» [Taylor, Charles, Πηγές του εαυτού, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007, σελ. 51].

39 Taylor, Charles, Πηγές του εαυτού, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007, σελ. 50. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον Taylor είναι σημαντικό το ότι 
ένα άτομο ίσως να μη γνωρίζει/αντιλαμβάνεται πλήρως ότι πράττει εντός ενός σημασιακού ορίζοντα (ή όπως θα δούμε παρακάτω 
με βάση ένα αγαθό). Ένα άτομο όμως βρίσκεται/κινείται αναγκαστικά μέσα στον ηθικό χώρο.



Εδώ η συζήτηση έρχεται στις ποιοτικές διακρίσεις και τον ρόλο των αγαθών στις ζωές των 

ανθρώπων.

2.3. Ένας ανθρώπινος δρων: ποιοτικές διακρίσεις και ισχυρή αξιολόγηση

Ρωτά ο Taylor: τί είναι αυτό που συγκροτεί τους ανθρώπινους δρώντες; Τί είναι αυτό που μας 

ξεχωρίζει από τα ζωά; Χρησιμοποιώντας την διάκριση που εισήγαγε ο Harry Frankfurt μεταξύ επιθυμιών 

πρώτης και δεύτερης τάξης, ο Taylor υποστηρίζει ότι μόνο οι άνθρωποι έχουν επιθυμίες δεύτερης τάξης. 

Αυτές είναι οι επιθυμίες που έχουμε σχετικά με τις επιθυμίες μας, η ικανότητα να αξιολογούμε τις 

επιθυμίες μας. Ενώ δηλαδή σε ένα πρώτο επίπεδο όλοι μας έχουμε επιθυμίες πρώτης τάξεως (άνθρωποι 

και ζώα μαζί) οι άνθρωποι έχουν την επιπλέον ικανότητα επιλογής και αξιολόγησης των επιθυμιών τους. 

Ωστόσο το σημαντικό εδώ είναι να ρωτήσουμε υπό ποιά έννοια οι άνθρωποι αξιολογούν τις επιθυμίες 

τους. Συνεπής ως προς τον ηθικό μανδύα που περιβάNει ολόκληρη την θεώρησή του περί του τί εστί 

ανθρώπινο πράττειν, ο Taylor προχωρά ακόμα παραπέρα και διακρίνει δύο είδη αξιολόγησης των 

επιθυμιών μας: αυτές που κατά την αποτίμησή τους από τους πράκτες ενέχουν ισχυρές ποιοτικές 

αξιολογήσεις και αυτές που όχι (ασθενείς αξιολογήσεις). Δεν είναι ότι απλά ζυγίζουμε τις επιθυμίες μας 

προσπαθώντας να τις συμβιβάσουμε ή να επιλέξουμε την καταNηλότερη στην εκάστοτε περίσταση. Μία 

τέτοια ερμηνεία δε θα είχε καμία «ποιότητα» μέσα της. Κάποιες τις επιλέγουμε στη βάση ποιοτικών 

διακρίσεων, δηλαδή του κατά πόσο αξίζουν· με άNα λόγια υπάρχει μία ιεράρχιση των επιθυμιών. Στην 

ασθενή αξιολόγηση για να κριθεί κάτι ως καλό αρκεί το ότι επιθυμείται, ενώ στην ισχυρή αξιολόγηση 

υπάρχει και κάτι άNο, η αντίληψη για παράδειγμα ότι θεωρείται ανώτερο ή η αίσθηση ότι αποτελεί κάτι 

το αγαθό.

Οι ασθενείς αξιολογήσεις είναι ως επί το πλείστον προτιμήσεις. Φέρουν μαζί τους μία προτίμηση 

με την έννοια ότι δεν νιώθουμε ότι καλούμαστε ή ότι είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε με τον 

τάδε ή το δείνα τρόπο (όπως συμβαίνει με την ισχυρή αξιολόγηση). Ο Taylor αναφέρει για 

παράδειγμα ένα άτομο που βρίσκεται σε δίλημμα για τον αν θα πάει διακοπές κάπου βόρεια 

(ομορφιά της άγριας φύσης κλπ.) ή νότια (πιο τροπικό κλίμα, κολύμπι κλπ.). Το τί θα επιλέξω εδώ 

δεν ενέχει ισχυρή αξιολόγηση, καθότι και οι δύο επιθυμίες κρίνονται ως εξίσου άξιες στο να 

επιλεχθούν 40 . Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν δύο σημαντικά σημεία: 1) δεν φέρουν όλες οι 

πράξεις μας κατανάγκη μία αίσθηση για αυτό που θεωρείται ως ασυγκρίτως ανώτερο ή άξιο 

θαυμασμού (όπως συμβαίνει με τις ασθενείς αξιολογήσεις), ενώ 2) φαίνεται ότι η διάκριση μεταξύ 

ισχυρών και ασθενών αξιολογήσεων συμβαίνει μέσα στον κόσμο του υποκειμένου, καταδεικνύοντας 

παράNηλα την τεράστια σημασία τους στην αυτοαντίληψη ενός ατόμου. Δεν υπάρχει κάποιο 

εξωτερικό, «αντικειμενικό» κριτήριο για τη διάκριση αυτή. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε 
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αυτό αναφέρει η Ruth Abbey: Το τι θα φάω για μεσημεριανό μπορεί να εξαρτάται από το πόσο πεινάω, 

από το πού βρίσκομαι ή και από το πόσα λεφτά έχω στην τσέπη μου. Δεν υπάρχει εδώ στην επιλογή μου 

για φαγητό κάποια ισχυρή αξιολόγηση. Αν όμως είμαι χορτοφάγος, τότε το τί θα φάω για μεσημεριανό 

έχει ένα εντελώς άNο νόημα για μένα, έχει δηλαδή αξιολογηθεί ισχυρά ως ένα αγαθό 41 . Φαίνεται έτσι 

ότι το πότε μία αξιολόγησή μας είναι ισχυρή ή όχι, φέρει αναπούφευκτα μαζί της και μία 

αυτοπροσδιοριστική και αυτοερμηνευόμενη στάση απέναντι στον εαυτό μας.

Μια άNη διαφορά μεταξύ των δύο είναι επίσης το ότι στην ασθενή αξιολόγηση οι εναNακτικές 

είναι ενδεχομενικές στο να επιλεχθούν (όταν για παράδειγμα προκύπτει πρόβλημα ασυμβατότητας 

μεταξύ δύο επιλογών), κάτι που ωστόσο δεν ισχύει για την ισχυρή αξιολόγηση όπου η ολοκλήρωση μιας 

επιθυμίας δεν αποφεύγεται επειδή είναι ασύμβατη με μία άNη, αNά επειδή νοείται ως απεχθής, ποταπή, 

κατώτερη. Το ότι η ισχυρή αξιολόγηση είναι ο τρόπος που εισάγουμε ποιοτικά κριτήρια στην επιλογή των 

επιθυμιών μας, δεν μας λέει τίποτα για αυτά τα ίδια τα κριτήρια. Σπουδαίο ρόλο σε αυτά, όπως θα δούμε 

παρακάτω έχει η έννοια του αγαθού.

Όπως γίνεται σαφές από τα προηγούμενα, η ισχυρή αξιολόγηση (strong evaluation) αποτελεί όρο 

κλειδί στην ηθική σκέψη του Taylor.  Όπως σωστά σημειώνει η Abbey «η ιδέα της ισχυρής αξιολόγησης 

αναδύεται από μια εικόνα των ανθρώπων ως όντων με ποNαπλές επιθυμίες 42 . Έχουμε να επιλέξουμε 

ανάμεσα σε μια ποικιλία επιθυμιών και αγαθών, και σε αυτό που ο Taylor υποστηρίζει ότι μας βοηθά η 

ισχυρή αξιολόγηση, είναι στο να ιεραρχήσουμε τις επιθυμίες μας ή ορισμένα αγαθά ως ασυγκρίτως 

ανώτερα από κάποια άNα. Μας βοηθά δηλαδή να ιεραρχήσουμε μέσω ποιοτικών διακρίσεων. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο ορισμένα αγαθά βρίσκονται πιο ψηλά στην ιεραρχία αυτή από κάποια άNα· και πάνω από όλα 

βρίσκονται τα υπεραγαθά. Ο Taylor μας λέει ότι «οι περισσότεροι από εμάς όχι μόνο ζούμε με ποNά 

αγαθά, αNά βρίσκουμε ότι χρειάζεται να τα ιεραρχήσουμε και σε μερικές περιπτώσεις η ιεράρχιση αυτή 

προσδίδει σε ένα από αυτά υπέρτατη σπουδαιότητα εν σχέσει με τα υπόλοιπα» 43. Τα υπεραγαθά είναι τα 

αγαθά εκείνα που κατέχουν ηγεμονική θέση στην ιεράρχιση των αγαθών, τα πιο σημαντικά για ένα άτομο 

και επίσης αυτά μέσω των οποίων αξιολογούνται όλα τα υπόλοιπα. Είναι «αγαθά που όχι μόνο είναι 

ασυγκρίτως σπουδαιότερα από άNα, αNά παρέχουν την σκοπιά από την οποία τα άNα αυτά πρέπει να 

ζυγιστούν, να κριθούν, να παρθούν αποφάσεις για αυτά».44  Τα υπεραγαθά δίνουν νόημα στη ζωή μας και 

στις πράξεις μας.

Ας σημειωθεί όμως εδώ ότι ο Taylor δίνει ιδιαίτερο βάρος όχι στο αγαθό (ή υπεραγαθό) το 

οποίο ενστερνίζεται ένα άτομο ή από το οποίο εμπνέεται, αNά στη σχέση του με αυτό. Τα θεμελιώδη 

ερωτήματα που αφορούν την ταυτότητά μας δεν εκκινούν από το τί αξιολογώ, αNά από το μέτρο που έχω 

αποφασίσει ότι με βάση αυτό θα αξιολογώ. Το άτομο είναι πολύ πιθανό να νιώσει απογοήτευση, 

δυσαρέσκεια και να καταβαραθρωθεί βιώνοντας τη σχέση του με το αγαθό ως μία αποτυχία, το 
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μέγεθος της οποίας είναι ακόμα μεγαλύτερο στο βαθμό που το άτομο είναι προσκοNημένο στο εν 

λόγω αγαθό ή υπεραγαθό. Το υπεραγαθό είναι αυτό που είναι -ένα ασυγκρίτως ανώτερο αγαθό 

ένεκα του οποίου τα υπόλοιπα αγαθά μπορεί όχι μόνο να νοηθούν ως δευτερεύοντα αNά και να 

απορριφθούν αν οι περιστάσεις το απαιτούν- όχι από μόνο του, αNά μέσω της αξίας που του έχει 

προσδώσει το ίδιο το άτομο (ενδεικτικό επίσης του ότι ο Taylor δεν είναι απόλυτος ηθικός 

ρεαλιστής). Και μία αποτυχία σχετικά με το αν πραγματώνεται το εν λόγω υπεραγαθό στην ύπαρξή του 

είναι εύλογο να αποτελεί πηγή δυσαρέσκειας και δυσχερών ψυχολογικών καταστάσεων για το άτομο, 

εγείροντας παράNηλα μία προβληματικότητα ως προς τη σύνολη συγκρότησή του. Για τον Taylor 

ωστόσο υπάρχει πάντα η δυνατότητα μιας ανανοηματοδότησης, καθότι ο ανθρώπινος βίος δεν είναι 

στατικός, αNά δυναμικός και η κατάστασή μας υπό ενδεχομενική αναθεώρηση. Το πού στέκω τώρα 

ενέχει παράNηλα μία αντίληψη τόσο από το πού ήρθα, όσο και το προς τα πού βαίνω, και είναι μέσα 

στο πλαίσιο αυτό που ερωτήματα όπως «πού πηγαίνω;» είναι σημαντικά. Ο Taylor συμπληρώνει: 

«Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς έναν προσανατολισμό προς το αγαθό, και εφόσον δεν 

μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι απέναντι στην θέση μας εν σχέσει με το αγαθό, και εφόσον η σχέση 

αυτή είναι κάτι που πρέπει πάντα να αNάζει και να κινείται, το ζήτημα της κατεύθυνσης του βίου 

μας πρέπει να εγείρεται για μας» 45 .

Η ισχυρή αξιολόγηση είναι κάτι το αναπόδραστο αν είναι να εννοήσουμε τους εαυτούς μας ως 

πλήρεις ανθρώπινους δρώντες, σύμφωνα με τον Taylor. Συνδέεται κατ’ αυτόν τον τρόπο και με την 

αντίληψή μας πέρι εαυτού -και ειδικότερα περί ταυτότητας. Οι ποιοτικές αξιολογήσεις διαμορφώνουν την 

ταυτότητά μου. Το τί αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μου συνδέεται με τις ποιότητες που αξιολογώ. Με τα 

λόγια του Taylor «η ταυτότητά μας καθορίζεται από ορισμένες αξιολογήσεις που είναι αδιαχώριστες από 

τους εαυτούς μας ως πράκτες»46. Αν λοιπόν αξιολογώ στη βάση αυτού που θεωρώ ως αγαθό (ή 

υπεραγαθό) και οι ποιοτικές αυτές αξιολογήσεις διαμορφώνουν την ταυτότητά μου, τότε το αγαθό 

φαίνεται να έχει καθοριστική σημασία στη διαμόρφωση της ταυτότητάς μου, και ένα ψαλίδισμα των 

αξιολογήσεων θα ισοδυναμούσε με κατάρρευση του εαυτού. Η φυσιοκρατικής προέλευσης άποψη ότι δεν 

είμαστε παρά ζώα με ενστικτώδεις ηθικές αντιδράσεις, αποδεικνύεται τουλάχιστον ανεπαρκής αν είναι να 

εξηγήσει το ηθικό ανθρώπινο πράττειν. Το να είμαστε δρώντες είναι αδιαχώριστο από τον ορίζοντα των 

ουσιωδών για εμάς ποιοτικών διακρίσεων.

Το ότι η νεωτερικότητα αποκαθήλωσε τους παλαιούς ορίζοντες σημασίας από τη στέρεα και 

αδιαμφισβήτητη θέση που κατείχαν στην νοηματοδότηση του ανθρώπινου βίου δεν μπορεί να έχει ως 
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συνέπεια και την άρνηση της ύπαρξης τέτοιων οριζόντων. Όπως είδαμε παραπάνω μάς είναι αναγκαίοι 

καθότι μας προσφέρουν τις ποιοτικές διακρίσεις. Ο Taylor καταφέρνει έτσι να υπερκεράσει το εμπόδιο 

που όρθωσε ο ηθικός υποκειμενισμός, αποδεικνύοντας ότι μία ορθολογική διαπραγμάτευση των ηθικών 

θέσεων είναι δυνατή και περνά από τον δρόμο των σημασιακών πλαισίων ή οριζόντων, της έννοιας της 

ταυτότητας, των ποιοτικών διακρίσεων και του αγαθού.

2.4. Η αυτοερμηνεία μας ως μέρος της ταυτότητάς μας

Η θέση όμως ότι οι ποιοτικές διακρίσεις και οι αξιολογήσεις που κάνουμε διαμορφώνουν και την 

ταυτότητά μας, το πώς δηλαδή βλέπουμε τον κόσμο αNά και τον ίδιο μας τον εαυτό, βασίζεται στο ότι 

είμαστε όντα που αυτοερμηνευόμαστε -και η αυτοερμηνεία μας είναι επίσης συστατική της ταυτότητάς 

μας. Ο Taylor αποδίδει ακόμα ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό στους ανθρώπους: είμαστε, λέει, 

αυτοερμηνευόμενα όντα. Ωστόσο επισημαίνει, το τί σημαίνει αυτός ο ισχυρισμός δεν ακόμα διασαφησθεί. 

Ο Taylor φιλοδοξεί να ρίξει φως στο ερώτημα αυτό, μέσα από επιχειρήματα όπου πρωτεύοντα ρόλο έχει η 

γλώσσα. Πρωτού όμως εκθέσει την θεωρία του περί αυτοερμηνείας, θεωρεί σημαντικό να ξεπεράσει το 

εμπόδιο εκείνο που θέτει μπροστά του ένα μοντέλο θεώρησης του ανθρώπου, όπου η αυτοερμηνεία δεν 

αποτελεί ουσιαστικό μέρος της συγκρότησής του.

Για τον Taylor μία επιστήμη που θα μελετά τον άνθρωπο θα είναι και μία επιστήμη από τον 

άνθρωπο, και οπωσδήποτε θα διαφέρει από τις φυσικές επιστήμες -και το μοντέλο των φυσικών 

επιστημών που κυριαρχεί στις μέρες μας. Η θέση δηλαδή ότι είμαστε ζώα που αυτοερμηνεύονται, έρχεται 

σε σύγκρουση με τις σύγχρονες ιδέες περί διαύγειας και αντικειμενικότητας που οφείλουν να 

χαρακτηρίζουν κάθε επιστημονική προσέPιση. Κατ ’ αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να 

αντικειμενοποιήσουμε τα πράγματα και τον κόσμο γύρω μας, ώστε να φτάσουμε σε μία αλήθεια 

αντικειμενική, και όχι υποκειμενική. Το πρόβλημα όμως που ανακύπτει εδώ -και είναι ενδεικτικό της 

ανεπάρκειας τέτοιων όρων όπως «αντικειμενοποίηση» ή «υποκειμενοποίηση», καθότι οποιαδήποτε 

μέθοδος διερεύνησης των ανθρώπινων περνά από τους ανθρώπους 47 - είναι το πώς θα μπορέσουμε να 

αντικειμενοποιήσουμε τον εαυτό μας, ώστε να τον μελετήσουμε. Μπορεί ο ευατός μας να μελετηθεί από 

εμάς τους ίδιους πλήρως αντικειμενικά; Όχι μας λέει ο Taylor για μιας σειρά από λόγους. Όχι γιατί δεν 

έχουμε μία θαυματουργή, τέλεια μέθοδο, αNά γιατί δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης αντικειμενοποίηση του 

εαυτού. Αυτό θα σήμαινε μεταξύ των άNων ότι μπορούμε να μεταχειριστούμε τον άνθρωπο ως ακόμα ένα 

αντικείμενο ανάμεσα στα άNα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι για τον Taylor η ερμηνεία που έχουμε για τον 

εαυτό μας είναι αναπόφευκτα και μία ερμηνεία για τον κόσμο, αποτελεί συστατικό του τι είμαστε και δεν 
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μπορεί να ιδωθεί απλώς ως μία πλευρά της πραγματικότητας και να αναλυθεί ως εκ τούτου με τα όποια 

«αντικειμενικά» κριτήρια 48.

Έτσι, αφού ο Taylor επισημαίνει ότι δεν μπορούμε να μελετήσουμε αντικειμενικά τον εαυτό, 

προχωρά στους ισχυρισμούς του σχετικά με το τί είναι ένα αυτοερμηνευόμενο ον. Πρώτα-πρώτα ποNά 

από τα συναισθήματά μας ή τις επιθυμίες μας είναι τέτοια ώστε το να πούμε κατάNηλα το τί είναι, ενέχει 

και την έκφραση, την άρθρωση μιας κρίσης αναφορικά με το αντικείμενο με το οποίο σχετίζονται, δηλαδή 

τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο Taylor στη συνέχεια περνά στη θέση ότι για να κατανοήσουμε τί είναι τα 

συναισθήματα, να τα περιγράψουμε κατάNηλα, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές και την αίσθηση της 

κατάστασης που φέρουν μαζί τους. Τα συναισθήματα δηλαδή δεν μπορούν παρά να αναφέρονται σε μία 

κατάσταση. Εμείς οι ίδιοι κρίνουμε τα συναισθήματά μας αναφορικά με μία κατάσταση. Η κατάσταση 

είναι εν τέλει αυτή που προσδίδει στα συναισθήματα κάποιο νόημα· αNά που ούτε η μεν κατάσταση, ούτε 

τα δε συναισθήματα είναι ξέχωρα από εμάς, από την εμπειρία μας, από το πώς βιώνουμε τον κόσμο. Για 

παράδειγμα, πώς μπορεί κάποιος να πει «είμαι ευτυχισμένος» χωρίς μία αντίληψη περί της κατάστασής 

του; Κάνοντας αυτή τη δήλωση είναι σαν να μας λέει ίσως ότι δεν ήταν όλη του τη ζωή ευτυχισμένος, ότι 

τώρα αντιλαμβάνεται τον εαυτό του αNιώς, ότι βρισκόταν σε μία κατάσταση Α και τώρα σε μία άNη 

κατάσταση Β. Αυτό το σημείο είναι κρίσιμο στο να καταλάβουμε ότι η αυτοερμηνεία είναι ένα στοιχείο 

καθολικό για το ανθρώπινο ον. Όσο προσωπική/υποκειμενική και αν είναι η βίωση ενός συναισθήματος, 

όσο διαφορετικά και αν το αισθανόμαστε, δεν παύουμε να το αισθανόμαστε πάντα σε σχέση με μία 

κατάσταση. Είναι αναγκαία συνθήκη θα μπορούσαμε να πούμε για τη βίωση ενός συναισθήματος, η 

αντίληψη, η συνείδηση της κατάστασής μας, και η κατάσταση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

είναι ουδέτερη, ξέχωρη ή ανεξάρτητη από εμάς.

ΠαράNηλα, οι αξιολογήσεις μας, οι ποιοτικές διακρίσεις που κάνουμε ή η αίσθηση του 

αγαθού/ών που έχουμε φέρουν μαζί τους και την άρθρωσή μας σχετικά με το τί είναι αυτό που θεωρούμε 

ως ασυγκρίτως ανώτερο, άξιο να το ενστερνιστεί κανείς και να το ακολουθήσει, καλύτερο, πιο 

ολοκληρωμένο κ.α. Στην προσπάθειά μας να το αρθρώσουμε παλεύουμε να διατυπώσουμε κάτι το ατελές, 

το μπερδεμένο, το οποίο ωστόσο κείτεται βαθειά μέσα μας. Έτσι αρθρώνοντας παράNηλα διαμορφώνουμε 

και την αίσθηση που έχουμε σχετικά με το τί είναι σημαντικό. Η γλώσσα είναι αυτή που μας επιτρέπει τις 

ισχυρές αξιολογήσεις. «Πώς μπορεί να υπάρχει μία αίσθηση κάποιων σκοπών ή επιθυμιών ως ανώτερων 

και άNων ως κατώτερων χωρίς ένα συμβολικό μέσο μέσω του οποίου μπορεί να αρθρωθεί;»49. Είναι 

σημαντικό ότι η γλώσσα όχι μόνο αρθρώνει, αNά διαμορφώνει κατά κάποιο τρόπο τα συναισθήματά μας.

Δεν αNάζουμε ωστόσο κατά έναν αυθαίρετο τρόπο τα συναισθήματά μας, όπως θα κάναμε αν απλά 

τα ορίζαμε με διαφορετικά ονόματα. Αντίθετα, η γλώσσα εκφράζει αυτό που βλέπουμε ότι ταιριάζει 
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48  Για τον Taylor είμαστε αυτοερμηνευόμενα όντα, άλλα όχι αντικειμενοποιήσημα πλήρως από εμάς τους ίδιους. Φαίνεται να 
εννοεί ότι όταν προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε τίποτα αλλό από ακόμα μία αυτοερμηνεία όπου η δήθεν 
αντικειμενοποίηση αποτελεί ουσιώδες μέρος της. Να συμπληρώσω, ότι με αναγωγή αυτός ο τρόπος συλλογισμού τείνει προς το 
άπειρο, καταδεικνύοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι δεν μπορούμε ποτέ να ξεφύγουμε όχι από την αντικειμενοποίησή μας, 
αλλά από μία αυτοερμηνεία μας.

49  Taylor, Charles, Philosophical Papers 1:human agency and language, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1985, 
σελ. 73.



καλύτερα με αυτό που νοιώθουμε, εκφράζει/αρθρώνει κάτι που πηγάζει από μέσα μας, και για αυτό το 

λόγο είναι σημαντική. Αφού μας δίνει τη δυνατότητα να αρθρώνουμε τα συναισθήματά μας, μας καθιστά 

και ικανούς να αξιώνουμε περιγραφή τους και καλύτερη κατανόησή τους. ΠαράNηλα ας σημειωθεί ότι 

για τον Taylor το τί θεωρούν οι άνθρωποι σημαντικό, του αποδίδουν μια κάποια σπουδαιότητα, ποικίNει 

ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς που έχουν και διαφορετικό λεξιλόγιο. Για παράδειγμα μας λέει, 

κάποιος που βρίσκεται σε έναν πολιτισμό Α και έχει μόνο ένα διχοτομικό μοτίβο για την αγάπη, ας πούμε 

τις λέξεις αγάπη/λαγνεία, θα βιώνει διαφορετικά σεξουαλικά συναισθήματα από κάποιον άNο που 

βρίσκεται σε έναν άNο πολιτισμό Β, και που διαθέτει διάφορους όρους για μια ποικιλία ερωτικών 

σχέσεων 50 . Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της γλώσσας φαίνεται να είναι για τον Taylor 

προϋπόθεση αν είναι να εστιάσουμε στα διαπολιτισμικά προβλήματα των ανθρώπων μέσω μιας πιο 

αποδοτικής και ελπιδοφόρας προσέPισης.

Ο Taylor λέει όλα τα παραπάνω στην προσπάθειά του από τη μία να καταδείξει το ιδιαίτερο που 

ενέχει η μελέτη γύρω από τον άνθρωπο, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βασίζεται στις αξιώσεις 

περί αντικειμενικοποίησης αυτού που μελετάται σύμφωνα με τα πρότυπα των φυσικών επιστημών, και 

από την άNη την εξηγητική ανεπάρκεια θεωρητικών μοντέλων που βασίζονται στον συμπεριφορισμό. 

Αντίθετα προς τη συμπεριφοριστική ανάγνωση των ανθρώπινων συναισθημάτων που βασίζεται στο 

σχήμα δράση-αντίδραση, ο Taylor αντιτείνει ότι τα συναισθήματά μας δεν αποτελούν απλές αντιδράσεις, 

αNά κατά μία έννοια και νοηματοδοτήσεις, εφόσον φέρουν μαζί τους και την αποτίμηση μίας 

κατάστασης.

2.5. Σχετικισμός και αυτοκαθοριζόμενη ελευθερία

Η κουλτούρα της πληρότητας του εαυτού όμως βασίζει τις πιο εγωκεντρικές μορφές της και σε ένα 

σχετικισμό των αξιών. Όσοι θέλγονται από τον ηθικό υποκειμενισμό της εν λόγω κουλτούρας 

διολισθαίνουν και σε μία αντίληψη ότι ο δρόμος προς την προσωπική πλήρωση είναι αυστηρά ατομικός, 

με την έννοια ότι σημασία έχει το ότι μπορώ και είμαι ελεύθερος να επιλέξω τον τρόπο ζωής που εγώ 

θεωρώ ως καλύτερο και όχι ο ίδιος ο τρόπος τον οποίο επιλέγω. Ένας «ασθενής σχετικισμός» όπως τον 

ονομάζει ο Taylor τροφοδοτεί τον υποκειμενισμό, αNά εύκολα καταρρίπτεται (ή αυτοαναιρείται 

όπως υποστηρίζει) μέσα από τον σημασιακό ορίζοντα και τη γλώσσα. Ένας σχετικισμός τέτοιου 

τύπου θεμελιώνεται στην αντίληψη ότι η σημασία των πραγμάτων απορρέει αυθαίρετα από το 

νόημα που τους αποδίδει το ίδιο το άτομο. Για τον Taylor ωστόσο «η υποκειμενική μας αίσθηση δεν 

συνιστά κατά κανένα τρόπο επαρκή θεμελίωση της θέσης μας, διότι είναι εντελώς αδύνατο η 

αίσθηση να καθορίσει τη σημασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ασθενής σχετικισμός αυτοαναιρείται. Η 
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50  Taylor, Charles, Philosophical Papers 1:human agency and language, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1985, 
σελ. 71.



σημαντικότητα των πραγμάτων συναρτάται με το υπόβαθρο νοητότητας με αφετηρία το οποίο 

φανερώνονται [σημασιακός ορίζοντας]» 51.

Το νόημα των πραγμάτων και των προτάσεων είναι εξ ορισμού ένας από κοινού τόπος των 

υποκειμένων και σε καμία περίπτωση μόνο ατομικός. Η γλώσσα τοποθετεί ένα ζήτημα σε έναν ανοιχτό 

χώρο, το κάνει ζήτημα δύο ή περισσοτέρων συνομιλητών. Δεν είναι κάτι που κάνω εγώ ή κάτι που κάνεις 

εσύ, αNά κάτι που κάνουμε από κοινού, εμείς. Με αυτή την έννοια η γλώσσα τοποθετεί τα ζητήματα 

μπορούμε να πούμε στον δημόσιο χώρο πριν από εμάς. Μπορούμε να συμμετέχουμε σε μία συνομιλία 

(ακόμα και μία «συνομιλία» με τον ίδιο μας τον εαυτό), αNά αν αυτό γίνεται μέσω μιας γλώσσας τότε 

έχουμε ανοιχτεί εξ ορισμού σε ένα ευρύτερο νοηματικό πεδίο. Η γλώσσα που μας επιτρέπει την άρθρωση 

δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά δική μας, αNά διαμορφωμένη από κοινού με άNα άτομα 52.

Είδαμε παραπάνω τον καθοριστικό και αναπόδραστο ρόλο των πλαισίων νοηματοδότησης στις 

ζωές των νεωτερικών υποκειμένων τόσο ως προς την δυνατότητά τους να μας προσανατολίζουν στον 

ηθικό χώρο, όσο και ως επιχείρημα κατά του ηθικού υποκειμενισμού. Ωστόσο μία νεωτερική αντίληψη 

περί ελευθερίας απειλεί να υπονομεύσει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα των πλαισίων κατά έναν 

δεύτερο τρόπο. «Πρόκειται για την έννοια αυτού που θα αποκαλέσω αυτοκαθοριζόμενη ελευθερία: την 

ιδέα ότι είμαι ελεύθερος όταν αποφασίζω ο ίδιος για ζητήματα που με αφορούν χωρίς να διαμορφώνομαι 

από εξωτερικές αντιδράσεις» 53.

Ωστόσο για τον Taylor, οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από την ελευθερία (όπως και την ηθική) 

γίνεται με όρους απουσίας ή μη εξωτερικών δράσεων προς το άτομο δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για 

μία πλήρη και σε βάθος κατανόησή της. Ο Taylor δανείζεται εδώ τη διάκριση του I.Berlin ανάμεσα σε 

αρνητική και θετική θεώρηση της ελευθερίας. Η αρνητική θεώρηση της ελευθερίας λέει ότι πραγματικά 

ελεύθερο είναι το ανθρώπινο ον εκείνο στο οποίο δεν επιδρά κανένα εξωτερικό εμπόδιο. Από την άNη 

μεριά μία θετική θεώρηση της ελευθερίας μας καλεί για δράση, διότι βασίζεται σε ένα πλαίσιο 

αυτοεκπλήρωσης του ατόμου (μία διάσταση που απορρίπτει η αρνητική θεώρηση). Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο αυτοεκπλήρωσης το τί είναι σημαντικό και ουσιώδες για μένα παίζει σημαίνοντα ρόλο και στο τί 

θεωρείται ως πρόσκομμα στην ελευθερία μου. Ο Taylor θέλει να υποστηρίξει ότι η αρνητική θεώρηση της 

ελευθερίας δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της διότι ακόμη και μέσω της διάκρισης σχετικά με το τι 

θεωρείται ως πρόσκομμα και τι όχι φανερώνεται κάποια ποιοτική διάκριση, καθότι θεωρούμε κάτι ως 

ανώτερη δραστηριότητα και που δεν πρέπει να εμποδίζεται από κάποια άNη. Για παράδειγμα μας λέει αν 

οι τοπικές αρχές τοποθετήσουν απαγορευτικά και σηματοδότες στο δρόμο προς το σπίτι μου (προς 
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51 Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 77-78, η έμφαση του Taylor.

52 Η χρήση της ίδιας της γλώσσας και των κανόνων της μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα επιχείρημα κατά του ατομισμού. Ας σημειωθεί 
ότι όσο αφορά τον μη ανεξαρτητο χαρακτήρα του ατόμου στη γλώσσα, και το ρόλο της ομιλούσας κοινότητας, ο Taylor συμφωνεί και 
με τον Wittgenstein για τον οποίο το νόημα «είναι ζήτημα ενός δημόσια υποβασταζόμενου πρότυπου χρήσης [της γλώσσας], όχι 
ιδιωτικές συσχετίσεις στο μυαλό των ατόμων. Η διάκριση ανάμεσα στη χρήση των λέξεων σωστά ή λανθασμένα δεν μπορεί να 
επαφίεται στην κρίση των ατόμων, αλλά εξαρτάται από κάποια συμφωνία ανάμεσα στη κοινότητα των χρηστών της γλώσσας. Το να 
χρησιμοποιείς μία λέξη σωστά σημαίνει να τη χρησιμοποιείς σύμφωνα με ένα κανόνα, και εάν ένα άτομο ακολουθεί τον κανόνα σε μία 
ορισμένη περίπτωση είναι ένα ζήτημα ανεξάρτητο από τις απόψεις του ατόμου» [The Oxford companion to philosophy, edited by Ted 
Honderich, Oxford, New York: Oxford University Press, 2005, σελ. 493].

53 Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 65.



αποφυγήν τροχαίων ατυχημάτων) τότε δεν θα μπορώ να πάω σε αυτό μέσω όποιου τρόπου επιθυμώ. ΑNά 

μπορεί αυτό να αναδυθεί ως ένα σοβαρό πρόβλημα περί στέρησης ελευθερίας; Στην πραγματικότητα λέει 

ο Taylor ούτε που μας περνά από το μυαλό να το κάνουμε θέμα, καθότι η ασφάλεια και η αποφυγή 

δυστυχημάτων θεωρούνται ως αδιαπραγμάτευτα 54 . ΑNά αυτό που έχουμε κάνει είναι να έχουμε 

αξιολογήσει ισχυρά! Είναι εμφανές ότι ο Taylor προσπαθεί να καταδείξει ότι η αρνητική θεώρηση της 

ελευθερίας παραγνωρίζει τις ποιοτικές διακρίσεις, ενώ παράNηλα προσφέρει μια εικόνα των ανθρώπινων 

όντων ως έχοντα μόνο ένστικτα και πρώτης τάξεως επιθυμίες. Ο ίδιος προτείνει να εντάξουμε την 

συζήτηση περί ελευθερίας στη θετική και πρακτική της διάσταση (exercise concept) που δεν μπορεί να 

είναι ξέχωρη από το τί σημαίνει να είσαι ένας ανθρώπινος δρων στην πλήρη διάστασή του, και που σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί με όρους όπως “κάνω ό,τι θέλω” που βάζει η αρνητική της θεώρηση.

Για τον Taylor όμως η έννοια της ελευθερίας ως αυτοκαθοριζόμενης τίθεται μαζί με μία άNη εξίσου 

σημαντική έννοια: εκείνη της υπευθυνότητας. Είδαμε ότι η ικανότητα ενός δρώντα για ισχυρή 

αξιολόγηση είναι ουσιώδους σημασίας για τον Taylor. Όταν όμως καλούμαστε να επιλέξουμε, επιλέγουμε 

να αξιολογήσουμε ισχυρά κάτι ανάμεσα από μια πληθώρα επιλογών. Η υπευθυνότητα στη σκέψη του 

Taylor νοείται όχι ως η συνέπεια ενός πράκτη αναφορικά με τις αξιολογήσεις του, δηλαδή το κατά πόσο 

τις ακολουθεί, αNά και σε σχέση με την περιεχομενική τους ποιότητα. Ένα υποκείμενο δεν μπορεί να 

δράσει στην περίπτωση που οι επιλογές του ενέχουν ισχυρή αξιολόγηση ως κάποιος που απλά «ζυγίζει» 

ανάμεσα σε εναNακτικές. Ενώ όπως προαναφέρθηκε οι πρώτες τάξεως επιθυμίες μάς δίνονται όπως είναι, 

στις επιθυμίες δεύτερης τάξης υπάρχει και η επιδοκιμασία μας ή η υποστήριξή μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

καθιστάμεθα υπεύθυνοι απέναντι σε αυτές σύμφωνα με τον Taylor. Πώς όμως να κατανοήσουμε αυτήν 

την υπευθυνότητα;

Μία σημαντική στον σύγχρονο κόσμο τάση, επισημαίνει ο Taylor είναι να την κατανοήσουμε με 

όρους επιλογής (όπως η θεωρία της ριζικής επιλογής [radical choice], την οποία και αναλύει ο Taylor). 

Ωστόσο μία τέτοια προσέPιση της υπευθυνότητας αναφορικά με τις αξιολογήσεις μας, μας δείχνει ότι η 

ίδια η επιλογή δεν θεμελιώνεται σε κάποιους λόγους, ενώ αφήνει κενό χώρο ώστε να τραφεί ο 

σχετικισμός. «Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την υπευθυνότητα για τις αξιολογήσεις μας μέσω της 

αντίληψης της ριζικής επιλογής -όχι αν είναι να δούμε τους εαυτούς μας ως ισχυρούς αξιολογητές, ως 

δρώντες με βάθος» 55 . Για τον Taylor είμαστε εξ ορισμού ισχυροί αξιολογητές με την έννοια ότι δεν 

μπορούμε να επιλέξουμε αν θα είμαστε ή όχι. Ίσως βέβαια να μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ισχυρές 
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54  Taylor Charles, Philosophical Papers 2: philosophy and the human sciences, Cambridge, New York, Cambridge University 
Press, 1985, σελ. 218.

55  Taylor, Charles, Philosophical Papers 1:human agency and language, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1985, 
σελ. 29.



αξιολογήσεις, αNά όπως και να έχει, δεν μπορεί το βάρος της υπευθυνότητας να δοθεί στην επιλογή 56. 

Αρκεί να αναρωτηθούμε: πώς μπορούμε να επιλέξουμε χωρίς μια αίσθηση του σωστού, χωρίς μια αίσθηση 

της υποχρέωσής μας να κάνουμε το τάδε ή το δείνα; Θα πρέπει να έχουμε μία (ηθική) θέαση της 

κατάστασής μας, και τούτο δεν απορρέει από την ριζική επιλογή. Πώς μπορεί να χωρά σε τελική ανάλυση 

η έννοια της επιλογής όταν νιώθουμε να καλούμαστε αμετακλήτως να δράσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο 

παρακινούμενοι από ένα υπεραγαθό; Αυτό για μας είναι το ουσιώδες, δεν χωρά διαπραγμάτευση. Αυτό 

μας πάει στην ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, του εαυτού και της ίδιας μας της ταυτότητας. «Ο πράκτης 

της ριζικής επιλογής έχει να επιλέξει, αν τελικά επιλέγει, ως ένας απλός ζυγιστής. Και τούτο σημαίνει ότι 

δεν μπορεί, κατάNηλα μιλώντας να είναι ένας ισχυρός αξιολογητής. Γιατί όλες οι υποτιθέμενες ισχυρές 

αξιολογήσεις του προέρχονται από απλό ζύγισμα» 57.

Αυτό που προσπαθεί να καταδείξει ο Taylor σε τέτοιου τύπου αντιλήψεις περί ελευθερίας (όπως 

αυτή της ριζικής επιλογής) είναι ότι το βάρος της επιλογής πέφτει στην ίδια τη δυνατότητα που έχω να 

επιλέγω, ενώ παράNηλα συσκοτίζεται ή αποσιωπάται ο ρόλος των ποιοτικών διακρίσεων και των ισχυρών 

αξιολογήσεων, που για τον Καναδό φιλόσοφο είναι εξ ορισμού γνωρίσματα της φύσης του ανθρώπινου 

πράττειν. Μία τέτοια ωστόσο αντίληψη τόσο της υπευθυνότητας με όρους επιλογής, όσο και της 

ελευθερίας με όρους απουσίας ή όχι εξωτερικών καταναγκασμών (η λεγόμενη ‘αρνητική ελευθερία’), 

τροφοδότησε την κουλτούρα της πληρότητας του εαυτού με έναν πρωτοφανή σχετικισμό. Ο σχετικισμός 

αυτός με τη σειρά του υπέσκαψε τις όποιες βάσεις για μία ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση γύρω 

από τον ατομισμό και τις εγωκεντρικότερες μορφές του.

3. Εργαλειακός λόγος

Ο Descartes υπήρξε ο πρώτος που κατέδειξε τη σπουδαιότητα του εργαλειακού λόγου μέσω 

του φιλοσοφικού του προγράμματος. Ωστόσο, μέσω των βαθμίδων της μεθοδικής αμφιβολίας και στην 

προσπάθειά του να βρει ένα ακλόνητο, αντικειμενικό θεμέλιο της γνώσης, θα προσδώσει στον εργαλειακό 

λόγο έναν ηγεμονικό ρόλο. Όπως λέει ο Taylor «Ο πρώτος και δημοφιλέστερος αντιπρόσωπος του 
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56  Ο Taylor αναφέρεται στο διάσημο παράδειγμα του Γάλλου φιλοσόφου Jean-Paul Sartre, σύμφωνα με το οποίο «ένας μαθητής 
του Σαρτρ, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έπρεπε ν  ̓αποφασίσει, εάν, αδιαφορώντας για την πατρίδα του, θα έμενε και θα 
υποστήριζε την χήρα και απολύτως εξαρτώμενη από αυτόν μητέρα του ή αν, εγκαταλείποντάς την στην τύχη της, θα υπηρετούσε 
την πατρίδα του» [Πελεγρίνης, Θεοδόσιος, Ηθική Φιλοσοφία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1997, σελ. 170]. Ο Sartre ήθελε να 
καταδείξει ότι δεν μπορούμε να καταφεύγουμε σε γενικές καθολικές αρχές του ηθικού πράττειν όταν ανακύπτουν σημαντικά για 
το άτομο ηθικά διλήμματα, στα οποία θα πρέπει να επιλέξει μία θέση. Ο Taylor δεν αρνείται ότι είναι ενδεχόμενο να βρεθούμε 
μπροστά σε τέτοιου είδους διλήμματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα υπέρ της θεωρίας της ριζικής επιλογής. Η 
εξέχουσα θέση και η σημαντικότητα της επιλογής στο παράδειγμα του Sartre μας παρουσιάζεται ως τέτοιοα μόνο διότι δύο 
αγαθά που το άτομο έχει αξιολογήσει ισχυρά (η φροντίδα και θαλπωρή προς τη μητέρα του - η υποχρέωση να αντιταχθεί στον 
εισβολέα της πατρίδας του που απειλεί να καταλύσει τις ελευθερίες ενός ολόκληρου έθνους) έρχονται σε σύγκρουση. Μπορεί 
μία τέτοια κατάσταση να είναι όντως δυσάρεστη για το άτομο, αλλά μακράν του να αποτελεί βάση για να αναγάγουμε την 
επιλογή σε αυθύπαρκτη αξία, θα έπρεπε τουναντίον να δούμε ότι η όποια σπουδαιότητα και ηθική σημασία της επιλογής εγείρεται 
μόνο μέσω μίας θέασης του ανθρώπου ως ένα ον που ζει και πράττει αναπόδραστα μέσα στον κόσμο των ποιοτικών διακρίσεων 
και αξιολογεί ισχυρά.

57  Taylor, Charles, Philosophical Papers 1:human agency and language, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1985, 
σελ. 31.



εργαλειακού λόγου ήταν ο Ντεκάρτ, ο οποίος έκανε και το μοιραίο βήμα το οποίο έμεNε να γίνει 

ευρέως αποδεκτό. Ας δεχτούμε ότι αυτή η μορφή συNογισμού είναι μία ανακάλυψη χρήσιμη για 

κάποιους στόχους, στόχους που ενίοτε επιτυγχάνουμε αν και η κανονική συγκρότηση της σκέψης 

μας είναι διαλογική και ένσαρκη και αντανακλά τα αισθήματα και τον πολιτισμό μας. Αντίθετα, ο 

Ντεκάρτ διέπραξε το “ λάθος” να υποθέσει ότι είμαστε ουσιωδώς αποδεσμευμένος λόγος, καθαρά 

πνεύματα, διακεκριμένα από το σώμα και ότι ο φυσιολογικός τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον 

εαυτό μας είναι προϊόν θλιβερών προσμίξεων» 58 . Μεταχειρίζομαι λοιπόν τον εαυτό μου εργαλειακά, 

αμφιβάNω μεθοδικά, με σκοπό βέβαια την απόκτηση της γνώσης της αλήθειας. Ο ατομισμός όμως του 

Descartes προϋποθέτει μία εργαλειακότητα προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό φαίνεται να ενέχει και έναν 

«ψευτοαντικειμενοποιησμό», καθότι αυτό που αφήνει να εννοηθεί είναι ότι μπορούμε να 

αντικειμενοποιήσουμε πλήρως τον εαυτό μας, να αποτραβηχτούμε από αυτόν και μέσω ακριβώς της 

ικανότητάς μας αυτής και μόνο να αυτοκατανοηθούμε. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν μπορεί όπως είδαμε 

παραπάνω σε καμία περίπτωση να υπάρξει κατά τον Taylor (δηλαδή η από μέρους μας πλήρης 

αντικειμενοποίηση του εαυτού μας) 59 . Η αποδεσμευμένη νόηση που προϋποθέτει το φιλοσοφικό 

οικοδόμημα του Descartes είναι κάτι που στην ουσία δεν υπάρχει.

Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία μάς λέει ο Taylor προτρέπει (και σε ορισμένες 

περιπτώσεις επιβάNει) πιο ρευστές, εφήμερες και απρόσωπες σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Αυτός ο 

τρόπος ζωής είναι μπορούμε να πούμε πιο ατομικιστικός από τους προηγούμενους, αNά και πιο 

εργαλειακός. Ένας σύγχρονος δρων σε μία δυτική κοινωνία τείνει να βλέπει τους γύρω του ποNές 

φορές ως απλά μέσα που θα τον βοηθήσουν να πραγματώσει ίδιους σκοπούς. Ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό της κοινωνίας αυτής είναι η περίοπτη θέση που κατέχει η τεχνολογία στις ζωές των 

πολιτών της. Είναι αδιαμφισβήτητη η τεχνολογική πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά τους δύο 

τελευταίους αιώνες και που προσέδωσε νέο κύρος στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του. Είμαστε 

πλέον ικανοί να έχουμε τη φύση υπό τον έλεγχό μας, να επιβαNόμαστε εμείς πάνω στα πράγματα 

και όχι εκείνα σε εμάς.

Τα πράγματα όμως από την άNη, έπαψαν να αποτελούν πλέον μέρος ενός κόσμου μεστού 

νοήματος και η φύση δεν απολαμβάνει κάποιας ιδιαίτερης ηθικής βαρύτητας. Όπως επισημαίνει ο 

Taylor τον ρόλο του έπαιξε και εδώ «ο εξοβελισμός των αρχαίων τάξεων [που] διεύρυνε, χωρίς 

αμφιβολία, απεριόριστα την επικράτεια του εργαλειακού λόγου. Από τη στιγμή που η δομή της 

κοινωνίας δεν είναι πλέον ιερή, από τη στιγμή που η κοινωνική οργάνωση και τα πρότυπα του 

πράττειν δεν θεμελιώνονται στην τάξη των πραγμάτων ή στη θεία βούληση, είναι, υπό μία έννοια, 

καθολικά προσπελάσιμα. Τα πάντα επανασχεδιάζονται με κριτήριο τις συνέπειές τους πάνω στην 

ατομική ευμάρεια και ευτυχία. Το κριτήριο που εφεξής πρυτανεύει είναι αυτό του εργαλειακού 
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58 Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 165, η έμφαση του Taylor. 

59  Αυτή όμως η αντικειμενοποίηση του εαυτού μας αποτέλεσε παράλληλα και συνθήκη της νεωτερικής μας αυτονομίας. Ο Taylor 
επισημαίνει δύο σημεία που δεν θα πρέπει ωστόσο να μας μπερδεύουν και να μας οδηγούν σε λάθος αντιλήψεις περί 
αντικειμενοποίησης (και γενικότερα σχετικά με το ανθρώπινο ον). Πρώτον, δεν μπορούμε να αντικειμενοποιήσουμε πλήρως τους 
εαυτούς μας, και δεύτερον, δεν είμαστε ουσιωδώς αυτό που η αντικειμενοποίηση προϋποθέτει, δηλαδή αποδεσμευμένος λόγος.



λόγου. Παρομοίως, από τη στιγμή που τα δημιουργήματα του περιβάNοντός μας χάνουν τη 

σημασία που τους προσέδιδε η θέση τους στην κλίμακα του όντος, εκπίπτουν σε πρώτες ύλες ή σε 

όργανα για την πραγμάτωση των σχεδίων μας» 60.

Ο άνθρωπος έτσι μπορεί στη νεωτερική εποχή να νοηθεί με όρους απόλυτου κυρίαρχου 

απέναντι στη φύση -μίας κυριαρχίας που μας αποδέσμευσε, μας απελευθέρωσε κατά κάποιο τρόπο 

από τα δεσμά της. Ωστόσο εδώ είναι και το κρίσιμο σημείο για τον Taylor: αν είναι να εννοήσουμε 

την τεχνολογία καθαρά μέσα σε ένα πλαίσιο κυριαρχίας, που μας βοηθά να έχουμε και να ασκούμε 

όλο και μεγαλύτερο έλεγχο απέναντι στη φύση, τότε έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Και τότε η επέλαση 

του εργαλειακού λόγου θα είναι σαρωτική σε όλους τους τομείς. Γιατί μία στάση περί του ρόλου της 

τεχνολογίας στις ζωές των πολιτών, αποκαλύπτει και το τί μία κοινωνία έχει ορίσει ως 

προτεραιότητές της, τί θεωρεί αξιοθαύμαστο και τί απορρίπτει. Η κοινωνία υπενθυμίζει ο Taylor 

αποτελεί τόσο μία εικόνα των ίδιων μας των εαυτών, καθότι δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εμάς αNά 

ούτε και εμείς χωρίς αυτή, όσο και έναν αντικατοπτρισμό της θέασης του τί ορίζουμε ως αγαθό. Αν 

λοιπόν βιώνουμε τις όποιες δυσανεξίες ως τέτοιες είναι γιατί κάτι κάνουμε λάθος εμείς οι ίδιοι. Τί 

όμως είναι αυτό που κάνουμε λάθος; Με μία λέξη: η νοηματοδότηση. ΕPράψαμε τον εργαλειακό 

λόγο σε ένα μοντέλο κυριαρχίας μέσω της τεχνολογίας, τείνοντας και εδώ (όπως και με το ζήτημα 

του ατομισμού) να βιώνουμε αυτόν τον τρόπο θεώρησης ως τον μόνο δυνατό. Το ζητούμενο για τον 

Taylor «είναι μία εναNακτική νοηματοδότηση της τεχνολογίας. Αντί να τη δούμε μονάχα στο 

πλαίσιο της αναζήτησης ενός συνεχώς αυξανόμενου ελέγχου πάνω σ’ ένα συνεχώς υποχωρούν όριο 

ανθιστάμενης φύσης, αναζήτηση που ίσως ελαύνεται από αίσθημα ισχύος και ελευθερίας, θα έπρεπε 

να την εPράψουμε επίσης στο ηθικό πλαίσιο της πρακτικής καλοσύνης, η οποία αποτελεί επίσης 

μία από τις πηγές της κουλτούρας μας, από την οποία ο εργαλειακός λόγος άντλησε μέρος από την 

τεράστια αίγλη του» 61.

Ο Taylor μας καλεί σε μία νέα νοηματοδότηση τόσο του εργαλειακού λόγου όσο και της 

τεχνολογίας, μία νέα θεώρηση όμως που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της τα μεγάλα ζητήματα, τα 

ζητήματα των ανθρώπων. Μία ανανοηματοδότηση θα έχει και πρακτικές συνέπειες καθώς «θα 

μπορέσουμε να βιώσουμε πολύ διαφορετικά τον τεχνολογικό πολιτισμό μας» 62 . Ο περιορισμός έτσι 

της επέλασης του εργαλειακού λόγου περνά μέσα από μία εκ νέου νοηματοδότηση με βάση τα 

πλούσια ηθικά του υπόβαθρα, από μία αντίληψη που θεωρεί τον άνθρωπο ως ένα ον στον ηθικό 

χώρο και όχι ως υπολογιστική μηχανή, και από την επιτακτική εν τέλει ανάγκη να καταδειχθεί ότι 

υπάρχουν εναNακτικές θεωρήσεις ή πλαίσια νοηματοδότησης για την αξία και την ισχύ του, πράγμα 

που θα μας καθιστούσε ικανούς να κρατάμε την τύχη στα χέρια μας και όχι να βιώνουμε την 

σύγχρονη κοινωνία ως ένα «σιδερένιο κλουβί» από όπου δεν μπορούμε να ξεφύγουμε.
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60 Taylor, Charles, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2006, σελ. 34.

61 Στο ίδιο, σελ. 171.

62 Στο ίδιο, σελ. 172.



Ποιά είναι όμως αυτά τα πλούσια ηθικά υπόβαθρα από τα οποία άντλησε δύναμη ο 

εργαλειακός λόγος και για τα οποία κάνει λόγο ο Taylor; Το πρώτο είναι το νεωτερικό ιδεώδες 

εκείνο (που ο Descartes θεμελίωσε) που μας θεωρεί ως φύσει αποδεσμευμένο λόγο. Είμαστε όντα 

που μας θέλγει ένας συγκεκριμμένος τύπος ορθολογικότητας που αποδίδει στο άτομο μία 

γνωσιοθεωρητική προτεραιότητα και ορισμένες ικανότητες που προνεωτερικά δεν είχε. Όπως ο 

ίδιος μας λέει «ο εργαλειακός λόγος αναπτύχθηκε παράNηλα με ένα μοντέλο του ανθρώπινου 

υποκειμένου, το οποίο ασκεί ισχυρή επιρροή στο φαντασιακό μας. Το μοντέλο αυτό προσφέρει μία 

ιδεατή εικόνα της ανθρώπινης σκέψης που έχει αποδεσμευτεί από τις μιασματικές σαρκώσεις της 

στη σωματική μας συγκρότηση, τη διαλογική μας συνθήκη, τα αισθήματα και τις παραδοσιακές 

μορφές ζωής μας, προκειμένου να αποβεί καθαρή, αυτοεπιβεβαιούμενη ορθολογικότητα» 63 .

Για τον Taylor αυτή η εικόνα της αποδεσμευμένης νόησης δεν είναι παρά ένα δημιούργημα της 

δυτικής σκέψης που απαιτεί ένα είδος θεωρητικοποίσης τόσο του κόσμου γύρω μας όσο και της ίδιας της 

ανθρώπινης φύσης. Στη δυτική σκέψη η ορθολογικότητα έχει μακρά θεωρητική ιστορία (για παράδειγμα 

πριν την νεωτερικότητα κατανοούνταν με βάση την εναρμόνιση ως προς μία νοηματοδοτημένη τάξη του 

κόσμου) υπενθυμίζει ο Taylor. Η ορθολογικότητα δεν έχει ούτε παγκόσμια αNά ούτε και καθολικά 

χαρακτηριστικά, αNά οι «δικές μας» νεωτερικές, δυτικές απαιτήσεις της, μάς ωθούν στο να βλέπουμε 

και να κρίνουμε άNους πολιτισμούς με τα «δικά μας» κριτήρια. Ωστόσο αυτή η αντίληψη περί 

ορθολογικότητας δεν αποτελεί πρόσκομμα μόνο όταν την προβάλουμε εν είδει κριτηρίου με σκοπό να 

κρίνουμε την «ορθολογικότητα» άNων πολιτισμών ή κουλτούρων. Για τον Taylor είναι εξίσου 

προβληματικό ότι αυτή η εικόνα μας ως αποδεσμευμένος λόγος νοήθηκε ως η μόνη και πιο ουσιώδης 

περιγραφή της ανθρώπινης φύσης, παραβλέποντας τον ρόλο που έχουν στις ζωές των ανθρώπων οι 

ποιοτικές διακρίσεις ή τα αγαθά, αποστερώντας έτσι το άτομο από μία κατά βάση ηθική αντίληψη 

του εαυτού του. Ένα τέτοιο είδος ορθολογικότητας έχει τις βάσεις του σε μία θεώρηση του 

ανθρώπινου υποκειμένου ως ελεύθερου και αυτοκαθοριζόμενου, ενώ παράNηλα και υπεύθυνου για 

τον εαυτό του. Από τη μία πλευρά τίποτα δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως δεδομένο από 

οποιαδήποτε αυθεντία παρά μόνο από τον ίδιο μας τον εαυτό, ενώ από την άNη αυτή ακριβώς η 

αυτοαντίληψή μας μάς προσδίδει τον χαρακτήρα ενός όντος με υπευθυνότητα και συνέπεια. 

Διογκώνει την αίσθηση ελευθερίας μας, αNά δεν μας καθιστά εξ ορισμού ελεύθερους από 

οποιαδήποτε δέσμευση. Είμαστε μπορούμε να πούμε εν τέλει ελεύθεροι, αNά μέσω μίας δέσμευσης 

για την ορθολογικότητα νοημένη κατ΄αυτόν ακριβώς τον τρόπο, δηλαδή ως πηγής της ελευθερίας 

μας.

Μία δεύτερη ηθική πηγή από την οποία ο εργαλειακός λόγος άντλησε μέρος της δύναμής του, 

είναι αυτό που ο Taylor αποκαλεί επιβεβαίωση του κοινού/καθημερινού βίου [ordinary life] και που 

αποτέλεσε μεγάλη προωθητική δύναμη για τον εργαλειακό λόγο όπως υποστηρίζει. «Πρόκειται για το 

αίσθημα ότι η ζωή της παραγωγής και αναπαραγωγής, της εργασίας και της οικογένειας είναι 
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πραγματικά σημαντικά, το οποίο συνέβαλε επίσης καθοριστικά να αποδοθεί αυτή η έμφαση στον 

εργαλειακό λόγο, διότι μας έκανε να προσδώσουμε μια χωρίς προηγούμενο σημασία στην παραγωγή των 

συνθηκών ζωής σε ολοένα και μεγαλύτερη αφθονία και ανακούφιση του πόνου σε ολοένα και μεγαλύτερη 

κλίμακα» 64. Ο άνθρωπος νοημένος ως παραγωγός και η απόλαυση της οικογενειακής ζωής αποτέλεσαν 

(και αποτελούν) ιδέες με μεγάλη σπουδαιότητα στις δυτικές νεωτερικές κοινωνίες. Έτσι, μία 

εντατικοποίηση της παραγωγής μαζί με μία όλο και πιο ευτυχισμένη οικογένεια (μέσω της απουσίας 

οδύνης, των ανέσεων) αποτέλεσε το κατεξοχήν πεδίο δράσης του εργαλειακού λόγου, καθότι  είναι 

επιθυμητός ένας τρόπος του πράττειν που να συμβάλει στην πραγμάτωση των παραπάνω στο μέγιστο.

Ο Taylor καταδεικνύει έτσι τα πλούσια ηθικά υπόβαθρα από τα οποία ο εργαλειακός λόγος 

απέκτησε ηγεμονική θέση στη σύγχρονη εποχή και που σε καμία περίπτωση δεν μας επιτρέπει να 

θεωρήσουμε ότι η δύναμή του «αντλείται αποκλειστικά από μια υπερτροφική επιθυμία κυριαρχίας 

(libido dominandi). Το παράδοξο όμως είναι ότι συχνά φαίνεται να υπηρετεί τους σκοπούς ενός 

μεγαλύτερου ελέγχου, μιας μεγαλύτερης τεχνολογικής υπεροπλίας. Η αποκατάσταση του πλουσιότερου 

ηθικού υπόβαθρου του εργαλειακού λόγου θα μας έδειχνε, λοιπόν, ότι καμία νομοτέλεια δεν εδρεύει 

εδώ»65 . Μπορούμε για τον Taylor να μειώσουμε την επέλαση του εργαλειακού λόγου, αν του 

αποδώσουμε τη σωστή θέση που οφείλει να έχει στις ζωές μας 66 , τον κατανοήσουμε στην ιστορική του 

πορεία (ως μία ανάμεσα σε δυνάμει ποNές άNες) και ως εκ τούτου αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει όπως 

λέει καμία νομοτέλεια στον ίδιο τον εργαλειακό λόγο που να μας ωθεί στην αντίληψη ότι βρισκόμαστε 

εντός ενός αναπόδραστου «σιδερένιου κλουβιού». Μπορούμε να κρατήσουμε την τύχη στα χέρια μας, 

τότε μόνο που θα αντιληφθούμε ότι έχουμε πράγματι αυτή την ικανότητα.

Όμως η ανάδειξη των ηθικών πηγών του εργαλειακού λόγου έχει τεράστια σημασία για μας και για 

έναν άNον λόγο: γιατί συνάδει με μία αντίληψη του ανθρώπινου πράττειν και καταδεικνύει αυτό που 

διάφορες θεωρίες όπως η φυσιοκρατία προσπάθησαν να εξαφανίσουν, ότι δηλαδή τα πράγματα σημαίνουν 

ουσιωδώς για εμάς και δεν κάνουμε «ξερούς» υπολογισμούς όταν θέλουμε να πράξουμε το τάδε ή το 

δείνα. Περίοπτη έτσι θέση στον εργαλειακό λόγο παράNηλα με μία αποσύνδεσή του από την ηθική 

απέδωσε ένας τρόπος σκέψης φυσιοκρατικής προέλευσης, που βλέπει τον άνθρωπο ως μία απλή 

υπολογιστική μηχανή και που συμπλέει μέ ένα «τελειότερο» μοντέλο εξήγησης βασισμένο στα 

πρότυπα των φυσικών επιστημών. Σε μία τέτοια θεώρηση του ανθρώπινου πράττειν φαίνεται λογικό 

να ταιριάζει και να έχει περίοπτη θέση ο πιο τέλειος τρόπος υπολογισμού που ανακάλυψε το 

ανθρώπινο είδος. Για τον Taylor ωστόσο κάτι τέτοιο θα μας εξίσωνε με τους υπολογιστές, αNά ο 
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άνθρωπος είναι κάτι παραπάνω. Απέναντι στον άνθρωπο-υπολογιστή [reckoning subject] ο Taylor 

παραβάλει τον άνθρωπο-άτομο.

  Το άτομο είναι μας λέει ένα ον που έχει κατεξοχήν μία αίσθηση του εαυτού, του χρόνου, που 

μπορεί να κάνει επιλογές και να ενστερνιστεί αξίες. Απαραίτητη, αNά όχι από μόνη της ικανή συνθήκη 

για να αποδοθεί σε ένα ον ο χαρακτηρισμός του ατόμου, είναι για τον Taylor το να έχει μία δική του ματιά, 

ένα δικό του σημείο θέασης των πραγμάτων. Ο Taylor διερευνά την έννοια του ατόμου εκκινώντας από 

την επιστημονική όπως λέει άποψη, η οποία έχει τις ρίζες της στις αντιλήψεις του 17ου αιώνα και έχει ως 

εξηγητική βάση τη συνείδηση. Το άτομο νοείται ως το ον εκείνο το οποίο έχει συνείδηση (σε ένα βαθμό 

βέβαια που τα υπόλοιπα ζώα δεν έχουν), και κυρίως έχει συνείδηση του εαυτού του. Πέρα από την ούτως η 

άNως προβληματική έννοια της συνείδησης, μία τέτοια αντίληψη επισημαίνει ο Taylor παραμερίζει τις 

ποιοτικές διακρίσεις που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο ως άτομο. Ρίχνοντας το βάρος στη συνείδηση, 

αυτή είναι που αποτελεί το όριο σχετικά με το τι είναι ένα άτομο, και όχι οι ποιοτικές διακρίσεις. Η άποψη 

του Taylor είναι ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο ηθικό-πρακτικό κομμάτι αν θέλουμε να εξηγήσουμε 

επαρκώς το τί εστί άτομο. Όπως χαρακτηριστικά λέει, «αυτό που είναι χρήσιμο σχετικά με τους δρώντες 

είναι ότι τα πράγματα σημαίνουν, μετράνε για αυτούς» 67.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Taylor εισάγει την έννοια των ποιοτικών διακρίσεων και της ισχυρής 

αξιολόγησης στο πεδίο δράσης της εργαλειακότητας, καθότι τα πράγματα έχουν σημασία για μας, μας 

ενδιαφέρουν, σημαίνει ότι οι πράκτες έχουν επιθυμίες και προθέσεις (κάποια πράγματα σημαίνουν/

μετράνε για μας και κάποια άNα όχι). Και τα πράγματα που μετράνε, που είναι σημαντικά για εμάς, δεν 

μπορούν να υπάρχουν παρά μόνο μέσα στο χώρο των ποιοτικών διακρίσεων. Οι ποιοτικές διακρίσεις και 

οι ισχυρές αξιολογήσεις προϋπάρχουν κατά μία έννοια θα μπορούσαμε να πούμε της συνείδησης. Αρκεί 

λέει ο Taylor να σκεφτούμε το ερώτημα σχετικά με το αν γίνεται να έχουμε συνείδηση χωρίς να έχουμε 

σχηματίσει μια εικόνα για τη σημαντικότητα των πραγμάτων. Δεν γίνεται σπεύδει να απαντήσει, και 

συνάμα να ξεκαθαρίσει ότι με όποιον τρόπο και αν εννοήσουμε τη συνείδηση (ακόμα και ως 

αναπαράσταση) αυτή δεν είναι το ουσιαστικότερο σε ένα άτομο.

Τα σημαντικά ζητήματα, τα ζητήματα των ανθρώπων είναι εκείνα που μας κάνουν και ανθρώπους. 

Ένα άτομο λοιπόν κινείται πρωτίστως μέσα στον ηθικό χώρο και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο 

του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι για τον Taylor πάνω από όλα ένα ηθικό ον. Και όταν κάνουμε 

λόγω περί ηθικής, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι μάς είναι αναγκαία μία αίσθηση του ανώτερου ή 

του κατώτερου, του ασυγκρίτως καλύτερου ή του ποταπού, εν ολίγοις των ποιοτικών διακρίσεων. Ο 

άνθρωπος είναι ένα ζώο ιστορικό, έχει αντίληψη της ιστορίας του, του χρόνου και της κουλτούρας του. 

Ένα άτομο σχεδιάζει βάσει των αξιολογήσεων και των υπολογισμών του αNά δεν πρόκειται βεβαίως για 

στείρους, ξερούς υπολογισμούς. Δεν είναι μόνο τα σχέδια που έχει ένα άτομο αNά και η σκοπιμότητα των 

όποιων σχεδίων του. Ο Taylor προσπαθεί και θέλει να συνδέσει τον εργαλειακό λόγο με σκοπούς και 
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ζητήματα που δεν θα όφειλαν να τεθούν ανεξάρτητα από την ηθική και από μία αντίληψη των 

ανθρώπινων όντων ως ουσιωδώς ηθικών, ενώ παράNηλα μία τέτοια θεώρησή του θα ενέγραφε το ζήτημα 

πάνω σε μία σύνολη θεώρηση της κοινωνίας ως ενός συνόλου δυναμικού, εντός του οποίου η 

εργαλειακότητα δεν μπορεί να αξιώνει καμία εξορισμού αναγκαιότητα.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι για τον Taylor ο εργαλειακός λόγος δεν μπορεί να αναχθεί σε μία 

σύνολη θεώρηση του ανθρώπινου πράττειν ως υπολογιστικού, γιατί είναι εξ ορισμού συνδεδεμένος με 

σκοπούς, και όπως είδαμε οι σκοποί αυτοί δεν είναι αδιάφοροι του ατόμου. Παρόλο που το ζήτημα της 

ανανοηματοδότησης της τεχνολογίας τίθεται στη συNογική του διάσταση, παραμένει το ζήτημα του 

κατά πόσο ο εργαλειακός λόγος μπορεί να εPραφεί σε μία συNογική «πρακτική καλοσύνη». Για τον 

Taylor το ζήτημα αυτό θέτει το ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη συNογικών αγαθών, καθώς κάτι τέτοιο 

θα του επέτρεπε να εισάγει την έννοια του σκοπού, αNά και τις ποιοτικές διακρίσεις σε επίπεδο κοινωνίας. 

Και αυτό πράγματι προσπαθεί να κάνει. Υποστηρίζει ότι υπάρχουν «αμείωτα κοινωνικά 

αγαθά» [irreducibly social goods] 68 , δηλαδή αγαθά που δεν μπορούν να διασπαστούν σε επιμέρους 

ατομικά και που παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην κατανόηση μιας κοινωνίας. Ο Taylor φέρνει ως 

παράδειγμα την εικόνα μερικών σκαλοπατιών τα οποία «πιάνουν» συχνά πάγο και όπου έχουν 

τοποθετηθεί κάγκελα ώστε να κρατιούνται οι πεζοί. Κάποιος θα μπορούσε εδώ να ισχυριστεί ότι αυτό το 

αγαθό (δηλαδή το να κρατιέσαι από τα κάγκελα με στόχο να μην τσακιστείς αν γλιστρήσεις) είναι 

αποσυνθέσιμο, δηλαδή ικανοποιεί το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ο Α μπορεί να κρατηθεί, ο Β μπορεί να 

κρατηθεί κλπ. για να μη γλιστρήσει. Ποιο κοινωνικό αγαθό εν ολίγοις υπάρχει αν εγώ διασχίσω τα 

σκαλοπάτια και κρατηθώ ώστε να μη γλιστρήσω; Αυτό που χάνουμε από τα μάτια μας σε μία τέτοια 

αντίληψη είναι κατά κάποιο τρόπο το αγαθό πίσω από το αγαθό. Το να κρατιέσαι από τα κάγκελα ώστε να 

μη γλιστρήσεις είναι ένα αγαθό που ωστόσο δεν μπορεί υπάρξει χωρίς μία θέαση των μελών της κοινωνίας 

αυτής, ότι οι πολίτες της θα πρέπει να χαίρουν σωματικής ακεραιότητας. Η αποφυγή του πόνου, της 

οδύνης ή ακόμα και του θανάτου, είναι το αγαθό εκείνο που είναι αμείωτα κοινωνικό σε αυτήν την 

περίπτωση, και που αν δεν ήταν δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και τα κάγκελα (ή ένα φράγμα που 

προστατεύει μία κοινότητα από τις πλυμμήρες). Το σημαντικό είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μια από 

κοινού κατανόηση των σημανιτκών πραγμάτων, που ωστόσο αυτή η ίδια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 

να αποσυνθεθεί 69.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, αν δηλαδή κατανοήσουμε ότι υπάρχουν αγαθά που είναι αμείωτα κοινωνικά 

θα μπορέσουμε τόσο να εισέρθουμε σε μία συζήτηση σχετικά με αυτά, ενώ παράNηλα να συνδέσουμε τον 

εργαλειακό  λόγο με μία «πρακτική της καλοσύνης» όπου η κυριαρχία πάνω στη φύση δεν θα έχει την 

σπουδαιότητα που απολαμβάνει σήμερα.
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4. Απώλεια πολιτικής ελευθερίας

Η ηγεμονία του εργαλειακού λόγου και οι εγωκεντρικότερες μορφές του ατομισμού εκβάλουν 

σύμφωνα με τον Taylor σε μία τρίτη δυσανεξία: την απειλή της στέρησης της πολιτικής ελευθερίας. Τα 

άτομα αποτραβιούνται στην ιδιωτικότητά τους, οι δεσμοί με την κοινότητα εξασθενούν, αNά συνάμα και 

οποιαδήποτε σκέψη για αNαγή φαντάζει ως ουτοπική ή ανεδαφική. Είδαμε παραπάνω ότι ο εργαλειακός 

λόγος τείνει να προσφέρει την εικόνα μιας κοινωνίας ως ενός «σιδερένιου κλουβιού». Όπως λέει ο 

Taylor, «οι θεσμοί και οι δομές της βιομηχανικο-τεχνολογικής κοινωνίας συρρικώνουν ρητά τις επιλογές 

μας, διότι εξαναγκάζουν κοινωνίες και άτομα να επενδύσουν τον εργαλειακό λόγο με μία σημασία, που η 

σοβαρή ηθική διαβούλευση δεν θα του απέδιδε ποτέ και η οποία ενδεχομένως να αποβεί ακόμα και 

ιδιαίτερα καταστροφική. Βλέπουμε για παράδειγμα τη μεγάλη δυσκολία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε 

περιβαNοντικές καταστροφές όπως η τρύπα του όζοντος που απειλούν την ίδια μας τη ζωή» 70 . Για τον 

Taylor ωστόσο μία ανανοηματοδόητη της τεχνολογίας και του ρόλου του εργαλειακού λόγου είναι 

εφικτή, έχουμε πράγματι αυτή τη δυνατότητα περιορισμού της ηγεμονίας του. ΠαράNηλα η κουλτούρα 

της πληρότητας του εαυτού τροφοδοτεί έναν ατομισμό όπου οι δεσμοί με την κοινότητα δεν είναι παρά 

προαιρετικοί και πιθανώς επιβλαβείς, καθότι απειλούν την αυτοκαθοριζόμενη ελευθερία του με τις ηθικές 

τους επιταγές.

Το μείζον πρόβλημα για τον Taylor είναι αυτό που αποκαλεί «κατακερματισμό», «δηλαδή ένας 

λαός ολοένα και λιγότερο ικανός να υιοθετεί και να πραγματοποιεί κοινούς σκοπούς. Ο κατακερματισμός 

εμφανίζεται εκεί που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ολοένα και περισσότερο 

εξατομικευμένα ή, για να το πούμε διαφορετικά, ολοένα και λιγότερο αNηλέPυους με του συμπολίτες 

τους σε κοινά εγχειρήματα και στρατεύσεις» 71 . Όμως το πρόβλημα του κατακερματισμού θέτει και το 

πρόβλημα περί νομιμοποίησης ενός τρόπου λειτουργίας μιας κοινωνίας, που στην ουσία υπονομεύει την 

εμπιστοσύνη προς αυτή την ίδια. Τόσο οι εγωκεντρικότερες μορφές του ατομισμού, όσο και η 

εργαλειακότητα παίζουν εδώ καθοριστικό ρόλο, όταν μιλάμε για τα σύγχρονα δυτικά, τεχνολογικά και 

βιομηχανικά κράτη. Ο Taylor διακρίνει τρία χαρακτηριστικά της ίδιας της σύγχρονης 

καταναλωτικής και εργαλειακής κοινωνίας που πιστέυει πως τείνουν στην υπονόμευση της 

εμπιστοσύνης προς την ίδια την κοινωνία και αυξάνουν την ισχύ των δύο πρώτων δυσανεξιών 72 .

Κατα πρώτο λόγο είναι η δουλειά, η εργασία που βιώνεται ως μία ανιαρή διαδικασία, μία 

μονότονη δραστηριότητα που δεν αποσκοπεί πουθενά παρά μόνο στην τσέπη μας και δεν την 

«κάνουμε» αNά την υπομένουμε. ΠαράNηλα ο σύγχρονος καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής,με 

την εξειδίκευση και την ιεραρχική δομή των εταιρειών μάς έχει απομακρύνει την αντίληψη περί 

ισότητας στις μεταξύ μας σχέσεις. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η απερίσκεπτη έNειψη 
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ελέγχου των προτεραιοτήτων που θέτουμε στις ζωές μας. Η καριέρα, ο πολιτικός αριβισμός, η 

συνεχή πάλη για κοινωνική άνοδο ή για δημοσιότητα τίθενται από ποNά άτομα ως καθαυτά 

υπεραγαθά, παραβλέποντας την όποια πιθανότητα αναστοχασμού πάνω σε αυτά τα ίδια, και η οποία 

συνδεόμονενη με το τί εστί ένα ηθικό ον και ένας πλήρης ανθρώπινος δρων, θα αποκάλυπτε την 

φαυλότητα και ματαιοδοξία τους (τουλάχιστον στην «ορθή» κατανόησή τους). Ένα τρίτο 

χαρακτηριστικό είναι ένας φετιχισμός των εμπορευμάτων, που συνδέθηκαν με την ανάδειξη του 

ιδιωτικού χώρου ως μεγίστης σημασίας στις ζωές των ανθρώπων των δυτικών καταναλωτικών 

κοινωνιών. Αν για παράδειγμα λέει ο Taylor, το αυτοκίνητο μεγιστοποίησε τον ιδιωτικό μας χώρο 

και το αίσθημα της ελευθερίας μας (αφού μπορούμε να «απολαύσουμε» τη χαρά μιας βόλτας όποτε 

το επιθυμούμε, μιας μετακίνησης με τους φίλους μας ή με την οικογένειά μας), ποιό είναι το νόημα 

ρωτά, στο να είναι και «turbo full extra»; Είναι λέει σαν η ίδια η ιπποδύναμη ή η ταχύτητα του 

αυτοκινήτου να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην αίσθηση ελευθερίας που έχω, και όσο πιο μεγάλες 

είναι τόσο διογκώνεται η ελευθερία μου.

Η καταναλωτική κοινωνία αδυνατεί να λύσει προβλήματα που για τον Taylor παραμένουν 

ιδιαιτέρως σημαντικά, όπως είναι η φτώχεια ή ο φυλετικός διαχωρισμός. Τα «δημιουργήματά» της, τα 

άτομα που κινούνται μέσα σε αυτή την κοινωνία, χάνουν την εμπιστοσύνη προς αυτήν. Η 

αποτελεσματικότητά της τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς μία σύNηψη περί του τί συνιστά αγαθό σε 

αυτή νοείται ως ενδεχομενικά προβληματική. Η κοινωνία όμως για τον Taylor είναι εικόνα μας, και ο 

όποιος κλονισμός της πίστης μας προς αυτή δεν μπορεί να είναι ξέχωρος και από έναν προσωπικό 

προβληματισμό. 

Το αποδυναμωμένο αίσθημα αNηλεPύης απέναντι στους άNους άντλησε δύναμη και από τις 

θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου του 17ου αιώνα σύμφωνα με τον Taylor. Οι δύο μεγάλοι στοχαστές  

της θεωρίας αυτής, Hobbes και Locke, αNά και οι διάδοχοί τους, βλέπουν την κοινωνία ως ένα άθροισμα 

ατόμων και με σκοπούς που απορρέουν από τις ατομικές επιθυμίες. Η προτεραιότητα δίνεται στο άτομο 

και η κοινωνία υπάρχει για να εκπληρώνει τους σκοπούς του -μια συνάμα ξεκάθαρα εργαλειακή στάση 

προς την κοινωνία δηλαδή. Για τους παραπάνω στοχαστές το κύριο στοιχείο και σημείο εκκίνησης για τις 

θεωρίες τους είναι η άποψη ότι ένα άτομο είναι πρώτα από όλα και εξ ορισμού ένας φορέας δικαιωμάτων 
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(μία θέση που συνιστά και βασικό επιχείρημα της αρνητικής θεώρησης της ελευθερίας) 73 . Οι άνθρωποι 

έχουν άνευ όρων και απόλυτα δικαιώματα, αNά αυτό που προσάπτει ο Taylor στους Hobbes και Locke 

είναι ότι δεν αποδίδουν και την ίδια βαρύτητα στην έννοια του ανήκειν ή της υποχρέωσης. Με ποιόν 

τρόπο ο άνθρωπος είναι εξ ορισμού φορέας δικαιωμάτων, αNά δεν μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και εξ 

ορισμού στην κοινωνία; Που στηρίζεται αυτή η πρωτεία των δικαιωμάτων;

Ο Taylor μας προτρέπει να αναρωτηθούμε: γιατί να μην αποδώσουμε τα ίδια δικαιώματα στα ζώα, 

στις πέτρες ή στα δέντρα; Μέσω αυτού του ερωτήματος προσπαθεί να μας δείξει ότι τα όποια δικαιώματα 

πηγάζουν από μία θεώρηση του τί εστί ανθρώπινο ον, και όχι το αντίστροφο. Αν αποδίδουμε στα ζώα 

ορισμένα δικαιώματα, το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι όντα με ενσυναίσθηση, βλέπουμε σε αυτά μία 

ικανότητα πολύ σημαντική -ίσως τη σημαντικότερη- που έχουμε εμείς, οι άνθρωποι, την ικανότητα να 

μπορούμε να αισθανόμαστε. Για τον άνθρωπο ωστόσο η ενσυναίσθηση ενέχει και κάποιο είδος 

αυτεπίγνωσης, αυτοσυνειδησίας. Αποδίδουμε στα ζώα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα το να μην τα 

σκοτώνουμε ή να τα βασανίζουμε, γιατί στην απόδοση αυτών των δικαιωμάτων αναγνωρίζουμε κάτι που 

για εμάς, τους ανθρώπους, απαιτεί σεβασμό. Ο Taylor φαίνεται να χρησιμοποιεί την έννοια του σεβασμού 

για να καταδείξει ότι τα δικαιώματα δεν μπορούν να στέκουν από μόνα τους, ή αNιώς, δεν μπορούν να 

υπάρχουν ξέχωρα από μία εικόνα του ανθρώπινου δρώντα ως τέτοιου, ή από το τί ως άνθρωποι οφείλουμε 

να σεβόμαστε. Όπως ο ίδιος λέει: «Η αντίληψή μας για το ειδικά ανθρώπινο [speciScally human] δεν 

είναι άσχετη από την απόδοση δικαιωμάτων στους ανθρώπους» 74 . Για τον Taylor υπάρχει κάτι το 

ακατανόητο, το προβληματικό, σχετικά με το πώς μπορούμε να αποδώσουμε δικαιώματα στους 

ανθρώπους χωρίς τη θέαση ότι ο άνθρωπος ως ηθικό ον και οι ικανότητές του αξίζουν, μετράνε. Η 

απόδοση των δικαιωμάτων προϋποθέτει αντίθετα αντίληψη των ανθρώπων ως ουσιωδώς ηθικών 

οντοτήτων. Αποδίδουμε δικαιώματα σε αυτά που θεωρούμε σοβαρά για την ανθρώπινη κατάσταση, όπως 

για παράδειγμα το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία ή στην ελεύθερη επιλογή του τρόπου 

ζωής. Με λίγα λόγια ο Taylor θέλει να δείξει ότι και τα δικαιώματα έχουν ένα πολύ πλούσιο ηθικό 
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73  Τόσο ο Hobbes όσο και ο Locke φέρονται να αποδίδουν στον άνθρωπο κάποια εγγενή χαρακτηριστικά και δικαιώματα, όπως το 
δικαίωμα της ιδιοκτησίας, του δικαιώματος στη ζωή κ.α. Ο Taylor αντίθετα εκθέτει μια άποψη καθαρά αριστοτελική, ότι δηλαδή ο 
άνθρωπος νοημένος ως φορέας δικαιωμάτων και οι ιδιότητές του δεν μπορούν πραγματωθούν παρά μόνο εντός μιας κοινωνίας. Ο 
Αριστοτέλης «ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την ευδαιμονία έξω από την κοινωνική ζωή, στην οποία το οδηγεί η ίδια η 
ουσία ως ζώου πολιτικού, και ότι θεμελιώδες έργο του κράτους είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ευδαιμονία των 
πολιτών. Ακόμη περισσότερο, έξω από το πλαίσιο μιας πολιτικά οργανωμένης κοινότητας, ο άνθρωπος δεν μπορεί όχι μόνο να 
ευτυχήσει αλλά ούτε καν να ζήσει» [Vegetti, Mario, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, Αθήνα, Π.Τραυλός, 2000, σελ. 251. Στην 
πιο σύγχρονη εποχή, αυτός που αντέκρουσε τις θεωρίες του συμβολαίου, όπου τα άτομα παραχωρούν κάποιο μέρος από τα «φυσικά» 
τους δικαιώματα στην κυβέρνηση για την εύρυθμη και ισορροπημένη λειτουργία της κοινωνίας αλλά και ταυτόχρονα την εξασφάλισή 
τους, είναι ο Rousseau. «Η φιλοσοφία που αντέκρουσε ο Ρουσσώ άρχιζε με άτομα απόλυτα σχηματισμένα, στα οποία απέδιδε μια 
πλήρη κλίμακα συμφερόντων και τη δυνατότητα του υπολογισμού -την επιθυμία της ευτυχίας, την ιδές της ιδιοκτησίας, τη δυνατότητα 
της επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους για να συναλλάσεσαι μαζί τους, για να κάνεις μαζί του συμφωνίες και τέλος για να 
εγκαταστήσεις μια κυβέρνηση που θα προσδώσει ισχύ στις συμφωνίες. [...] Και από πού αποκτούν τα άτομα όλες αυτές τις 
δυνατότητες εκτός από την κοινωνία; Μέσα στην κοινωνία υπάρχει ατομισμός, ελευθερία, συμφέρον, σεβασμός των συμφωνιών· έξω, 
δεν υπάρχει τίποτε ηθικό. Απ  ́ αυτήν αποκτούν τα άτομα τις πνευματικές και ηθικές τους ιδιότητες και γι  ́ αυτήν γίνονται 
ανθρώπινοι» [Sabine, George Holland, Ιστορία των πολιτικών θεωριών, Αθήνα,  Ατλαντίς - Μ. Πεχλιβανίδης, χ.ημ.εκ., σελ. 630].

74  Taylor, Charles, Philosophical Papers 2: philosophy and the human sciences, Cambridge, New York, Cambridge University 
Press, 1985, σελ. 193. Ακόμα, το ότι αποδίδουμε τα ίδια δικαιώματα και στους «τρελούς», η σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κώμα 
μας λέει ο Taylor, δείχνει αυτήν ακριβώς την αίσθηση που έχουμε σχετικά με το τί είναι ένα ανθρώπινο ον, ένα όν δυνάμει ανάπτυξης 
ορισμένων ικανοτήτων (που είναι μία ακόμα θέση αριστοτελική), ή στο τώρα να τις έχει απωλέσει κλπ. Γιατί όσο άρρωστος ή 
ψυχοπαθής ή φρενοβλαβής είναι κάποιος, δεν μπορεί να του αφαιρεθεί η ανθρωπότητά του.



υπόβαθρο, και είναι αυτό που τα καθιστά σημαντικά. Ακόμα και αν μας φαίνονται ως αναφαίρετα είναι 

επειδή ορισμένες ηθικές θέσεις τις θεωρούμε αδιαπραγμάτευτα σημαντικές, που προϋποθέτει μία ηθική 

θέαση των ανθρώπων - και των ικανοτήτων τους.

Ο πολιτικός διάλογος που εκκινά και περιστρέφεται γύρω από τα ατομικά δικαιώματα είναι ένα 

νεωτερικό χαρακτηριστικό. Ωστόσο για τον Taylor, παρά τον σημαίνοντα ρόλο που έχουν στον σύγχρονο 

κόσμο, η συνεχής προσφυγή και προσκόNηση σε αυτά νοημένα ως κάτι το αναφαίρετο και ουσιώδες στην 

ανθρώπινη φύση, δεν μπορεί να τίθεται ξέχωρα από μία συνολική εικόνα περί του τί εστί ένα ανθρώπινο 

ον. Τα δικαιώματα στηρίζονται στην αξία ορισμένων ανθρώπινων ικανοτήτων, και αν αυτές οι ικανότητες 

αναπτύσσονται μόνο μέσα στην κοινωνία, τότε οφείλουμε να στηρίζουμε και να ανήκουμε σε αυτήν την 

κοινωνία. «Το να ανακυρρήσω δικαιώματα ενέχει την ομολογία για υποχρέωση στο ανήκειν» 75 . Τα 

δικαιώματα λοιπόν δεν απορρέουν από ένα αυτάρκες ακοινωνικό ανθρώπινο ον, που βρίσκεται έξω από 

την πολιτική κοινότητα. Ένα άτομο έχει ταυτότητα και δικαιώματα μόνο μέσα σε μία ορισμένη κοινωνία ή 

πολιτισμό. Τα ατομικά δικαιώματα μονοπολούν τις πολιτικές συζητήσεις μέσα από μία καθαρά 

ατομικιστική προσέPιση, και είναι αυτό που τροφοδοτεί και τον κατακερματισμό. Αν δεν μπορώ να 

συNάβω την κοινωνική διάσταση των ατομικών δικαιωμάτων χωρίς να πέφτω σε αντίφαση, τότε είναι 

πολύ πιθανό να έχω και μία χαμηλή δέσμευση προς την πολιτική κοινότητα που ανήκω, να αδιαφορώ και 

να απολαμβάνω την ιδιωτικότητά μου.

Ο κατακερματισμός ενισχύει το αίσθημα αποδυνάμωσης και ενισχύεται από αυτό· ο ατομιστικός 

εγωκεντρισμός της πληρότητας του εαυτού, η συζήτηση περί ατομικών δικαιωμάτων και η αίσθηση της 

σύγχρονης κοινωνίας και των θεσμών της ως απροσπέλαστου «σιδερένιου κλουβιού», αποθαρρύνουν τα 

άτομα από την ενεργό πολιτική συμμετοχή στις σύγχρονες δημοκρατίες. Όταν ο Taylor κάνει λόγο για 

απώλεια της πολιτικής ελευθερίας αυτό ακριβώς εννοεί: μία «εθελούσια» αποχή των πολιτών που 

αισθάνονται αδύναμοι ή ανήμποροι, ενώ συνάμα ως έρμαια του κατακερματισμού που τους εμποδίζει από 

ένα κοινό όραμα ή πρόταγμα, αισθάνονται ότι ακόμα και μία απόπειρα συμμετοχής δεν θα είχε κανένα 

νόημα.

Πώς όμως μπορούμε να εμποδίσουμε τον κατακερματισμό; Ο Taylor λέει ότι ένα τέτοιο θέμα είναι 

κατά πρώτο λόγο συγκυριακό, δεν υπάρχει γενική συνταγή ενδυνάμωσης του αισθήματος του ανήκειν. 

Κάθε κοινωνία και πολιτική κοινότητα έχει τους δικούς της θεσμούς, ωστόσο αυτό που φαίνεται να είναι 

κοινό στις σύγχρονες δυτικές δημοκρατικές και βιομηχανικές κοινωνίες είναι κολοσσιαία διάσταση της 

γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όπως λέει ο ίδιος, «μία από 

τις κύριες πηγές του αισθήματος αδυναμίας είναι ότι κυβερνιόμαστε από γιγαντιαία, συγκεντρωτικά, 

γραφειοκρατικά κράτη. [...] Γενικά η αποκέντρωση των εξουσιών ή ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων, 

όπως σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα το οποίο στηρίζεται ιδιαιτέρως στην αρχή της συμπληρωματικότητας, 
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75  Taylor, Charles, Philosophical Papers 2: philosophy and the human sciences, Cambridge, New York, Cambridge University 
Press, 1985, σελ. 200.



ενισχύουν την αμεσότητα της δημοκρατίας. Και αυτό είναι ακόμα πιθανότερο εάν οι ενότητες 

αποκέντρωσης της ισχύος παρουσιάζονται ως κοινότητες οργάνωσης της ζωής των μελών της» 76 .

Για τον Taylor είναι επιτακτική η ανάγκη μιας δημοκρατικής πρωτοβουλίας όπου τα σημαντικά 

ζητήματα τίθενται από κοινού. Ο φαύλος κύκλος της αδράνειας μπορεί να αντιστραφεί αν οι πολίτες 

δράσουν και δουν αυτή τη δράση να ευοδώνεται. ΑNά θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσουμε τις δυσανεξίες 

μας: να δούμε τον ατομισμό μέσω του πλούσιου υποβάθρου της αυθεντικότητας που δεν δικαιολογεί μία 

περιχαράκωση στον εαυτό, αNά τουναντίον προϋποθέτει ότι ένα υποκείμενο είναι εξ ορισμού ένα 

κοινωνικό όν· να δούμε τον εργαλειακό λόγο ως μέρος της αντίληψής μας για το τι εστί μία τεχνολογική 

κοινωνία, όχι ως κάτι το αυθύπαρκτο που ασκεί τεράστια και μη ανατρέψιμη δύναμη πάνω μας, αNά ως 

ένα ιστορικό προϊόν που η πορεία του μπορεί να αNάξει. Μπορούμε εν ολίγοις να αντιληφθούμε τους 

εαυτούς μας ανοιχτούς σε μία αναστοχατική δράση πάνω στις δυσανεξίες μας που θα καταδείκνυε τόσο τη 

φύση ενός ανθρώπινου δρώντα, ενώ παράNηλα μέσω αυτής ακριβώς της αυτοκατανόησής μας θα 

ξεπερνούσαμε τις δυσανεξίες της νεωτερικότητας.

Ο Taylor προκρίνει μία ανασυγκρότηση της νεωτερικότητας μέσω των δυσανεξιών της. Ο 

ατομισμός και ο εργαλειακός λόγος απέκτησαν τη μορφή δυσανεξίας στην ιστορική τους πορεία, και 

οδήγησαν στην απειλή της στέρησης της πολιτικής μας ελευθερίας. Πέρα όμως από την απειλή αυτή, 

παραγνώρισαν και την αντίληψη ότι το ηθικό πράττειν είναι κατά βάση ηθικό. Οι ηθικές πλευρές των 

δυσανεξιών συσκοτίσθηκαν και εκφυλίστηκαν στις εγωκεντρικότερές τους μορφές. Για τον Taylor είναι 

επιτακτική η ανάγκη να στοχαστούμε την ιστορία της νεωτερικότητας με βάση τα πλούσια ηθικά της 

υπόβαθρα. Τόσο ο ατομισμός όσο και ο εργαλειακός λόγος αποτελούν για το νεωτερικό υποκείμενο 

υπεραγαθά τα οποία ενστερνίζεται με ένα λάθος τρόπο. Η θεωρία του τουναντίον, μας καλεί να τα 

νοηματοδοτήσουμε κατά τον τρόπο που υποστηρίζει ότι αναδείχθηκαν σε τέτοια, δηλαδή μέσω της 

θεώρησής τους ως συγκροτητικά ηθικά ιδεώδη  της νεωτερικότητας.

Η νεωτερική εποχή δεν είναι για τον Taylor τίποτα άNο εκτός από μία εποχή στην ανθρώπινη 

ιστορία, με τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές της από προηγούμενες. Είναι μια εποχή ωστόσο στην 

οποία ζούμε, και που ακριβώς η αντίληψη αυτή, δηλαδή ότι είμαστε όντα εντός μιας εποχής αποτελεί 

ουσιαστικό χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας. Το κακώς κείμενο για τον Taylor είναι ότι φαίνεται να 

έχουμε ξεχάσει την προϊστορία της νεωτερικότητας, αποτύχαμε να την κατανοήσουμε στην ιστορική της 

πορεία, την εκλάβαμε με ένα στείρο, προβληματικό τρόπο. Το χειρότερο: «αφήσαμε» συγκροτητικά της 

ιδεώδη όπως η αυθεντικότητα, η αποδεσμευμένη (από τη σωματικότητα) νόηση, η αυτοκαθοριζόμενη 

ελευθερία, να εκπέσουν στις πιο εκφυλισμένες, εγωκεντρικές και ναρκισσιστικές τους εκδοχές. Ως εκ 

τούτου μία νέα νοηματοδότηση της νεωτερικότητας οφείλει πρώτα από όλα σύμφωνα με τον Taylor να 

έχει στραμμένο το βλέμμα της στο παρελθόν και στην ιστορία της, τόσο στις ηθικές πηγές του ατομισμού 

όσο και του εργαλειακού λόγου.
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά ο Taylor αποφεύγει αυτό στο οποίο εξαρχής εναντιώθηκε, δηλαδή την 

κανονιστική σκέψη πάνω στο ανθρώπινο πράττειν ως κατά βάση ηθικό. Ο Taylor φαίνεται να μας λέει να 

δούμε τα πράγματα κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο τρόπος που μας καλεί να ανασυγκροτήσουμε τους 

ηθικούς μας ορίζοντες δείχνει να περνά από την περιγραφική του δομή στην κανονιστική. Πρέπει, 

οφείλουμε να δούμε τον ατομισμό και την εργαλειακότητα με τον τάδε τρόπο ώστε να πάψουμε να τα 

βιώνουμε ως δυσανεξίες, ενώ παράNηλα θα περιορίσουμε την απειλή της απώλειας της πολιτικής μας 

ελευθερίας.

Το ότι είμαστε ως ανθρώπινα όντα προικισμένοι από τη φύση μας με κάποιες ιδιότητες απηχεί μια 

θέση καθαρά αριστοτελική, αNά ο ρόλος της φιλοσοφίας εδώ εκρέει στη σοφή, σώφρονα διαχείρηση της 

κατάστασής μας. Ωστόσο αυτό το σημείο, δηλαδή το ερώτημα «τί είμαστε» φαίνεται να είναι για τον 

Taylor ουσιαστικό στην αυτοκατανόησή μας, και είναι αυτό που  η θεωρία του προσπαθεί να προσφέρει: 

μία άποψη σχετικά με το τί είμαστε (όχι μόνο ως νεωτερικά υποκείμενα, αNά ως φύσει ανθρώπινα όντα). 

Εδώ πιστεύω ότι οφείλεται και η όποια κανονιστικότητα στην θεωρία του, ότι προσπαθεί να αρθρώσει όσο 

πιο κατανοητά και με επιχειρήματα γίνεται την άποψη αυτή. Κάποιες πλευρές της θεωρίας του νομίζω ότι 

μπορούν να εγείρουν αξιώσεις αλήθειας, όπως για παράδειγμα η διαλογική φύση του ανθρώπου. Κάποιες 

άNες αντίθετα, όπως η σχέση εαυτού και αγαθού, στο τί πρέπει δηλαδή ή οφείλω να ενστερνιστώ, 

φαίνονται εξαιρετικά προβληματικές.

Στον Taylor έχει ασκηθεί κριτική πάνω σε αυτή τη σχέση του εαυτού με το αγαθό. Αν και μας λέει 

ποNά για το πώς αNηλεπιδρούν, εντούτοις αφήνει ανοιχτό το ερώτημα σχετικά με την ύστατη θεμελίωση 

της επιλογής του αγαθού. Μπορεί να εισέρθει δηλαδή και εδώ ένας σχετικισμός με τη μορφή του 

ερωτήματος: «γιατί να επιλέξω το τάδε και όχι το δείνα αγαθό;» Ο Taylor μας λέει ότι το άτομο 

βρίσκεται πάντοτε και ήδη (always-already) εντός ενός πολιτισμικού πλαισίου, που σε πρώτη φάση 

παρέχει ένα βασικό προσανατολισμό για ορισμένα υπεραγαθά -τα οποία απολαμβάνουν ιδιαίτερο κύρος 

στο συγκεκριμένο πολιτισμό.

Ο κοινοτισμός του Taylor, που εPράφει το άτομο εντός μιας παράδοσης με τα όποια ηθικά της 

υπόβαθρα και υπεραγαθά, αδυνατεί όπως κάποιοι υποστηρίζουν (π.χ. Habermas 77 ) να προσφέρει μία 

εικόνα του ανθρώπινου δρώντα όπου οι επιλογές των αγαθών του νομιμοποιούνται από μία 

υπερβατολογική αρχή, και όχι από την πολιτισμική παράδοση στην οποία ανήκει. ΠαράNηλα έτσι η 

θεωρία του, δείχνει σύμφωνα με αυτή την κριτική να εγκλωβίζει το άτομο μέσα σε ένα στενό νοηματικό 

κύκλο, η περιφέρεια του οποίου ταυτίζεται με τα όρια της πολιτισμικής του παράδοσης.

Αυτή η κριτική ωστόσο παραγνωρίζει την θεωρία του Taylor, προσεPίζοντάς τη με λάθος τρόπο. 

Για τον Taylor το υποκείμενο είναι πρώτα απ’ όλα ένα ενθαδικό υποκείμενο, κινούμενο από τη στιγμή της 

γέννησής του εντός ενός δεδομένου κοινωνικο-ιστορικού κόσμου. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται έτσι η 

θεωρία του το υποκείμενο, δεν δικαιολογεί μία κριτική που «ψάχνει» για κάποιου είδους 
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υπερβατολογική αρχή που να νομιμοποιεί τις επιλογές του. Για τον Taylor το υπερβατολογικό υποκείμενο 

είναι μία τεχνητή κατασκευή. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε και ήδη εντός του κόσμου του, είναι από σάρκα 

και αίμα· είναι ένα υποκείμενο που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει ή να θεμελιώσει κάτι σε μία 

πραγματικότητα που το ξεπερνά.

Όμως ας μη μπερδευτεί κανείς εδώ: το ότι το υποκείμενο είναι ένα υποκείμενο ενθαδικό, δεν 

σημαίνει ότι παγιδεύεται αποκλειστικά και μόνο στο στενό πλαίσιο μίας δεδομένης πολιτισμικής 

παράδοσης. Η κριτική που ασκήθηκε σε αυτό το σημείο στον Taylor δεν λαμβάνει υπόψη της ότι το 

υποκείμενο στη θεωρία του, καλείται να νοηματοδοτήσει το βίο του μέσω της συγκρότησης της 

ταυτότητάς του, της σχέσης δηλαδή εαυτού και αγαθού. Στην προσπάθειά του αυτή, το υποκείμενο 

ανοίγεται σε σημασιακούς ορίζοντες πολύ πιο ευρείς και πλούσιους από αυτούς που οι επικριτές του 

εννοούν με την έννοια «παράδοση». Για τον Taylor, η καθοριστικότητα της σχέσης εαυτού και αγαθού 

στη συγκρότηση της ταυτότητας του υποκειμένου (αNά και στο τί είναι εν τέλει ένας ανθρώπινος δρων) 

φαίνεται να είναι ένα καθολικό χαρακτηριστικό -είτε αποδεχόμαστε ρητά ένα υπεραγαθό είτε όχι-, όποια 

κοινωνία ή πολιτισμικό πλαίσιο και αν εξετάσουμε.

Ο Taylor πιστεύει ότι η δική του ανάγνωση των δυσανεξιών προσφέρει όχι την τέλεια, την ύστατη 

θεωρία για να τις ξεπεράσουμε (η νεωτερική ταυτότητα παραδέχεται είναι υπερβολικά πολυδιάστατη για 

να την κατανοήσει κανείς), αNά μία πιο ελπιδοφόρα και αποδοτική προσέPιση. Ο ίδιος δεν απορρίπτει 

άNωστε απροβλημάτιστα όλα τα κακώς κείμενα της νεωτερικής εποχής, ούτε αποδέχεται με τον ίδιο 

τρόπο τα όσα υποστηρίζουν οι υπέρμαχοί της. ΑNά και δεν προτρέπει για ένα «ξεδιάλεγμα» ανάμεσά 

τους. Προτείνει για παράδειγμα, ούτε από τη μία να απορρίψουμε συλήβδην την κουλτούρα της 

πληρότητας του εαυτού, αNά από την άNη ούτε και να ενδώσουμε στις πιο εγωκεντρικές της μορφές. 

Και σε καμία περίπτωση επίσης να μην «κρατήσουμε» εκατέρωθεν τα πιο καλά σημεία. Να μην 

απορρίψουμε τελείως τη χρησιμότητα του εργαλειακού λόγου, αNά και να μην του αποδώσουμε 

αβασάνιστα τον σημαίνοντα ρόλο που έχει σε ποNές από τις πτυχές της σύγχρονης ζωής μας. 

Η πρότασή του είναι σαφής: θα πρέπει να αναστοχαστούμε πάνω στην κατάστασή μας ως 

νεωτερικά υποκείμενα, στην πορεία συγκρότησης της νεωτερικής μας ταυτότητας, στη σχέση εαυτού και 

αγαθού. Μία καλύτερη κατανόηση της κατάστασής μας θα αποτελούσε παράNηλα και αφετηρία για μία 

νέα διαπολιτισμική προσέPιση, όπου όλοι είμαστε πάνω από όλα ανθρώπινα όντα με βάση κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά: όντα ηθικά, αυτοερμηνευόμενα (η αυτοερμηνεία μπορεί να ιδωθεί ως κοινό γνώρισμα 

των ανθρώπων και των λαών, βάση της αντίληψης ότι αποτελεί ουσιαστικό μέρος συγκρότησης της 

ταυτότητάς μας και όχι του περιεχομένου της) και διαλογικά. Ο Taylor είναι πάνω από όλα αισιόδοξος ότι 

μέσω της θεωρίας του μπορούμε να κατανοήσουμε ευατούς (στο “δικό” μας πολιτισμό) και 

«αNήλους» (σε πολιτισμούς που εμπνέονται από διαφορετικά των δικών μας ηθικά ιδεώδη) 

αποδοτικότερα.
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