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Ο Καλη έθεξε έλα λέν πξνζαλαηνιηζκφ ζην ζηνραζκφ κε ηελ άπνςε φηη ε 

θηινζνθία δελ αζρνιείηαη κε ηα ίδηα ηα αληηθείκελα, αιιά κε ηνλ ηξφπν πνπ 

γλσξίδνπκε ηα αληηθείκελα.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θηινζνθία αλαζηνράδεηαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε ή απνθηoχκε εκπεηξία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

πιηθνχ θφζκνπ. Η έξεπλα ηνπ φληνο σο νλ θαηαλνείηαη σο έξεπλα ζηα νπζηαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ ηι ζεκαίλεη γηα θάηη λα είλαη 

αληηθείκελν1.  Τα νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηη ζεκαίλεη γηα θάηη 

λα είλαη αληηθείκελν, θαζνξίδνληαη απφ ηηο αλαγθαίεο γλσζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο 

εκπεηξίαο ησλ αληηθεηκέλσλ.  Υπάξρνπλ αλαγθαία ή δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εκπεηξίαο πνπ θαζνξίδνπλ ηα αλαγθαία ή νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο εκπεηξίαο2. 

Σπλνπηηθά, ην ζηνηρείν πνπ πξνβάιιεη ηδηαίηεξα ν Καλη εηλαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα 

ηηο ζπλζήθεο δπλαηφηεηαο ηεο γλψζεο.  Η κεηαθπζηθή έξεπλα γηα ηελ νπζία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κεηαηξέπεηαη ζε δεχηεξεο ηάμεο ζηνραζκφ πάλσ ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν καο παξνπζηάδνληαη ηα αληηθείκελα θαηά ηελ εκπεηξία.  Η θηινζνθία 

                                                 
1
 I.Kant, Κριτική τοσ Καθαρού Λόγοσ, Δηζαγωγή, Μεηάθραζε, τόιηα, Α.Γηαλλαράς, Δθδ Παπαδήζε, 

Αζήλα,1979, η. Β, ζζ20-49 
2
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είλαη έλαο κε εκπεηξηθφο αλαζηνραζκφο πάλσ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αλαπαξηζηνχκε αληηθείκελα. Η θαληηαλή αληίιεςε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο είλαη ε 

εκθάληζε ηεο αλαγθαηφηεηαο νξηζκέλσλ a priori δεδνκέλσλ ηα νπνία βξίζθνληαη 

έμσ απφ ηε ζθαίξα ηεο εκπεηξηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ο Καλη επηρεηξεί 

λα αλαθαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο κε ηνλ αλαζηνραζκφ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ.   

Ο Καλη θαη ν Wittgenstein αλαθέξνληαη ζηα φξηα ηνπ λνήκαηνο ησλ ελλνηψλ.  

Δλψ φκσο ν Kαλη ζεσξεί φηη απηά πεξηγξάθνληαη κέζσ ησλ ζπλζεηηθψλ a priori 

πξνηάζεσλ, ν Wittgenstein  ζεσξεί φηη ηα φξηα επηβάιινληαη απφ ηε ινγηθή κνξθή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο. Ο πξψηκνο 

Wittgenstein ραξάζζεη ην φξην αλάκεζα ζηελ επηζηήκε, πνπ απεηθνλίδεη ή 

αλαπαξηζηά ηνλ θφζκν, θαη ζηε θηινζνθία πνπ αλαζηνράδεηαη πάλσ ζηε θχζε ηεο 

αλαπαξάζηαζεο3.  Η θηινζνθία ζέηεη φξηα ζηε ζθέςε θαη αλαζηνράδεηαη πάλσ ζηε 

θχζε θαη ηα φξηα ηεο αλαπαξάζηαζεο. Οη ζθέςεηο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ 

πιήξσο ζηε γιψζζα, θαη ε θηινζνθία κπνξεί λα ραξάμεη φξηα ζηε ζθέςε 

θαζνξίδνληαο ηα φξηα ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ηεο ζθέςεο.  Απηή ε κεηαηξνπή 

ηεο αλαζηνραζηηθήο ζηξνθήο ηνπ Καλη απφ ηνλ Wittgenstein είλαη ε πεγή ηεο 

γισζζηθήο ζηξνθήο ζηνλ εηθνζηφ αηψλα.  Σε αληίζεζε φκσο κε ηνλ Καλη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ δηακέλνπλ ζηε 

δηάλνηα, ε νπνία θαηαζθεπάδεη ηνλ θφζκν απφ ελνξάζεηο ή επνπηείεο αιιά ζε έλα 

ζχζηεκα θαλφλσλ γηα ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ.   Δπηπιένλ, κφλν νη εκπεηξηθέο 

πξνηάζεηο έρνπλ λφεκα, θαη ε κφλε αλαγθαηφηεηα είλαη ε ινγηθή αλαγθαηφηεηα, πνπ 

είλαη ηαπηνινγηθή θαη σο εθηνχηνπ αλαιπηηθή.  Απηφ απνθιείεη ηηο θαληηαλέο 

ζπλζεηηθέο a priori θξίζεηο4.  Η ηξνπνπνίεζε απφ ηνλ Wittgenstein ηεο θαληηαλήο 

ηδέαο, ζα έιεγα φηη επηηπγράλεηαη θαηά δχν ηξφπνπο.  Καηά πξψην ιφγν, ε ζρέζε 

ησλ ζθέςεσλ κε ηε γισζζηθή ηνπο έθθξαζε είλαη εζσηεξηθή, ε αλαπαξάζηαζε 

είλαη ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε θαη πξνυπνζέζεηο ηεο είλαη νη γισζζηθνί θαλφλεο  

ηεο ινγηθήο ζχληαμεο.  Γεχηεξνλ, ηα φξηα ηνπ λνήκαηνο πνπ θαζνξίδεη ε θηινζνθία 

                                                 
3
 D.Pears,Wittgenstein, London,Fontana,1985, ζζ25-41, επίζες θαη ηο ποιύ ζεκαληηθό βηβιίο ηοσ Max 

Black: A Companion to Wittgenstein’s Tractatus,Cornell UP,New York,1964, δείτλεη προς κηα θαληηαλή 

θαηεύζσλζε. 
4
 P.M.S Hacker, Insight and Illusion, Οxford,Clarendon,1986,ζ.  
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δελ δηαρσξίδνπλ ηε δπλαηή γλψζε απφ ηε κάηαηε ζεσξεζηαθή έξεπλα, αιιά ηνπο 

αλφεηνπο ζπλδπαζκνχο ζεκείσλ απφ απηνχο πνπ έρνπλ λφεκα5. 

 Η θξηηηθή θηινζνθία μεθηλά κε ηνλ έιεγρν ηεο κεηαθπζηθήο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ Καλη, ηεο ζεσξεζηαθήο κεηαθπζηθήο.  Γηα ηνλ Καλη ε 

θξηηηθή εμέηαζε ησλ νξίσλ ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ δείρλεη ην αβάζηκν ηεο 

ζεσξεζηαθήο κεηαθπζηθήο.  Απηφο πνπ δηαηππψλεη κεηαθπζηθέο πξνηάζεηο ζα 

έπξεπε λα ππεξβεί ηα φξηα πνπ ζέηεη ν λνπο θαη λα ζηνραζζεί γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 

λνπ θαη ηεο εκπεηξίαο εθηφο ησλ νξίσλ, κφλν πνπ απηή ε ππέξβαζε δελ είλαη 

δπλαηή.  Ο λνπο αλαζηνράδεηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γλσξίδνπκε ή απνθηάκε 

ηελ εκπεηξία ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πιηθνχ θφζκνπ.  Υπάξρνπλ αλαγθαία ή δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκπεηξίαο πνπ θαζνξίδνπλ ηα αλαγθαία ή νπζηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εκπεηξίαο.  Απηφ πνπ ξηδηθά έζεζε ν Καλη 

ήηαλ φηη νη κεηαθπζηθέο πξνηάζεηο δελ απνηεινχλ πξνηάζεηο ελδερνκεληθψλ 

γεγνλφησλ, φπσο νη εκπεηξηθέο πξνηάζεηο αιιά απνηεινχλ αλαγθαίεο πξνηάζεηο 

ηηο ιεγφκελεο ζπλζεηηθέο a priori. Σηηο πξνηάζεηο απηέο ππάξρεη κηα αληίθαζε φπνπ 

απφ ηε κηα είλαη αλαγθαίεο θαη σο εθηνχηνπ a priori θαη απφ ηελ άιιε εκθαλίδνπλ 

κηα εκπεηξηθή δηάζηαζε.  Σην ζεκείν απηφ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο αλαγθαηφηεηαο 

φπνπ δηαηεξείηαη ν φξνο ζηνλ Wittgenstein αιιά εκθαλίδεηαη κηα δηαθνξνπνηεκέλε 

πξνβιεκαηηθή γηα ηνλ  φξν.   

 Η θαληηαλή ζπγθξφηεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο δειψλεηαη κε ηελ εκθάληζε 

ηεο αλαγθαηφηεηαο νξηζκέλσλ a priori δεδνκέλσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη έμσ απφ ηε 

ζθαίξα ηεο εκπεηξηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ.  Ο Καλη επηρεηξεί λα 

αλαθαιχςεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο κε ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ.  Καζήθνλ ηεο 

θηινζνθίαο, σο αλαζηνραζηηθήο θαη αλαγθαίαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα δείμεη φηη 

νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζθέςεο θαη θαη' επέθηαζε ηεο γλψζεο πνπ απνθηάκε κέζσ 

ηεο ζθέςεο είλαη a priori θαη απνηεινχλ αλαγθαίεο κνξθέο γηα λα θζάζνπκε ζηελ 

εκπεηξηθή γλψζε. Ο Καλη μεθηλά ηελ θηινζνθηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζπλδένληαο ηε 

κεηαθπζηθή κε ηηο ζπλζεηηθέο a priori θξίζεηο.  Ωο αλαγθαίεο νη κεηαθπζηθέο 

                                                 
5
 Θ.αθειιαρηάδες, Η Φιλοσουία της Γλώσσας τοσ Wittgenstein.. Μια κριτική προσέγγιση,Γηδαθηορηθή 

δηαηρηβή,Π αλεπηζηήκηο Ιωαλλίλωλ, Ιωάλληλα 1999, ζ.9. 
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ζεσξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ έλα a priori status ιφγσ ηνπ φηη δελ κπνξνχκε λα 

θαζνξίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο κε a posteriori, εκπεηξηθά κέζα. 

  Η θξηηηθή θηινζνθία απνξξίπηεη ηε ζεσξεζηαθή κεηαθπζηθή ζεσξψληαο ηελ 

σο αδχλαηε επέθηαζε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο.  Μέιεκα ηεο είλαη λα μερσξίζεη 

ην ζχλνιν ηεο εκπεηξηθήο γλψζεο θαη ε κέζνδνο ηεο, ε άζθεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο 

θξηηηθήο ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε κε ηνλ θίλδπλν πάληα λα πξνζρσξήζεη ζηηο 

κεζφδνπο ησλ επηζηεκψλ.  Βεβαίσο θαη ην πξφβιεκα πνπ παξακέλεη είλαη ε 

αλεμαξηεζία ηεο θηινζνθηθήο κεζφδνπ απφ ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο.  Απηφ 

πξνζπαζεί λα επηιχζεη ν Wittgenstein ζην TLP.  Σθνπφο ηνπ δελ είλαη λα εμεγήζεη 

πψο επηηειέζηεθε ην ήδε πξαγκαηνπνηεκέλν αιιά λα ζέζεη έλα φξην ζε φ,ηη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί6.  Απνηειεί θξηηηθφ επίηεπγκα ε πξνζπάζεηα λα 

θαζνξηζζνχλ ηα φξηα γηα θάζε δπλαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ  

γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ. 

Καηά ηελ παξνχζα εηζήγεζε ηξία πεδία ζα θαιχςνπλ ην θάζκα ηεο 

αλαδήηεζήο καο: Η λογική ζε ζπλάθεηα κε ηε ινγηθή κνξθή θαη ηελ απεηθνληζηηθή 

δπλαηφηεηα ησλ πξνηάζεσλ, ε μεηαθσζική θαη νη θιλοζοθικές προηάζεις  θαη ε 

έλλνηα ηεο δσναηόηηηας.   Δίλαη ζαθέο φηη ην θαληηαλφ ξεχκα δηαπεξλά φιεο ηηο 

πλεπκαηηθέο πεξηφδνπο ηνπ Wittgenstein, επεηδή φκσο ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ 

βηηηγθελζηατληθνχ corpus ζε ζπλάθεηα κε ηελ θαληηαλή επηξξνή απνηειεί κέιεκα 

θπξίσο κηαο εθηελνχο κνλνγξαθίαο, ήηαλ αλαγθαίν γεγνλφο, λα πεξηνξηζζεί ε 

εηζήγεζε ζην πξψηκν έξγν. 

 

Η έλλνηα ηεο Λνγηθήο 

Ο Wittgenstein δελ αζρνιήζεθε κε ηελ έξεπλα ησλ ζεκειίσλ ηεο ινγηθήο.  

Γηείδε, φκσο, κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν εγρεηξεκάησλ, δειαδή ην φξην πνπ 

έζεηε ζηε ζθέςε ν Καλη θαη ην φξην πνπ έζεηε ν ίδηνο ζηε γιψζζα, ζεσξψληαο φηη 

ε ινγηθή θαιχπηεη νηηδήπνηε είλαη αλαγθαία αιεζέο θαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν δελ 

είλαη εκπεηξηθφ γεγνλφο αιιά πξνεγείηαη απηήο δειαδή είλαη a priori.  Έηζη ηα φξηα 

ηεο γιψζζαο, φπσο ηα φξηα ηνπ λνπ απνηεινχλ αναγκαία φξηα.  Καη' απηφλ ηνλ 

                                                 
6
 L.Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Μεη. Θ.Κηηζόποσιος, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα,1978,ζζ 

43-44 
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ηξφπν γηα ηνλ Wittgenstein ε έξεπλα γηα ηα ζεκέιηα ηεο ινγηθήο πξαγκαηνπνηείηαη 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο γιψζζαο.  Τα φξηα ιφγσ αλαγθαηφηεηαο είλαη θαζνξηζκέλα. 

Με ηα φξηα ζηε ζθέςε πνπ έζεζε ν Καλη θαζφξηζε ηελ  εκπεηξηθή γλψζε θαη 

ν Wittgenstein κε ην φξην ζηε γιψζζα γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

δηαηππσζνχλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο νχζεο αιεζείο ή κε.  Γηα ηνλ 

Wittgenstein ε αλαγθαηφηεηα είλαη ε ινγηθή αλαγθαηφηεηα θαη φιεο νη αλαγθαίεο 

αιήζεηεο ηεο ινγηθήο είλαη θελέο ηαπηνινγίεο θαη κε ηελ απφθαλζή ηνπ αλαηξεί ηηο 

θαληηαλέο ζπλζεηηθέο a priori πξνηάζεηο. Δάλ  ν Kαλη θαη ν Wittgenstein 

ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη νη θηινζνθηθέο αιήζεηεο απνηεινχλ αλαγθαίεο 

αιήζεηεο, δηαθσλνχλ  κε ηε θχζε ησλ αλαγθαίσλ αιεζεηψλ. Η θαληηαλή αληίιεςε 

εζηηάδεη ζην γεγνλφο φηη θαζήθνλ ηνπ θηινζφθνπ είλαη ε ζεκειίσζε ησλ νπζησδψλ 

αλαγθαίσλ αιεζεηψλ νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ην πιαίζην ηνπ ζπλφινπ ηεο 

εκπεηξηθήο γλψζεο.   

Γηα ηνλ Wittgenstein ηνπ TLP θάζε ιέμε έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα θαη ε 

θηινζνθηθή αλάιπζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίζεη ηη καη' ανάγκην ζπκβαίλεη 

φηαλ κηα ιέμε είλαη αιεζήο.  Δδψ ε αλαγθαηφηεηα ζα απνβεί ηαπηνινγηθή θαη ε 

πξφηαζε ζηελ νπνία πεξηέρεηαη ε ιέμε δελ έρεη εκπεηξηθφ πεξηερφκελν θαη είλαη ζ' 

απηή ηελ πεξίπησζε θελή πεξηερνκέλνπ.  Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη, φπσο αλαθέξεη 

ν D.Pears7, φηη ε αλαθάιπςε θαη ν ζρεκαηηζκφο κηαο ηέηνηαο αλάιπζεο είλαη κηα 

απιή ππφζεζε.  Θα ιέγακε φηη ν Wittgenstein νξίδεη ηε ινγηθή αλαγθαηφηεηα κε 

βάζε ηνλ νξηζκφ ησλ ζηνηρεησδψλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηελ 

θαζεκεξηλή γιψζζα.  Δξγαδφκελνο εληφο ηεο γιψζζαο ν Wittgenstein έζεζε ηα 

φξηα γηα θάζε δπλαηή γιψζζα.  Βεβαίσο απνηειεί πξφβιεκα ζηε βηηηγθελζηατληθή 

ζθέςε ε χπαξμε ησλ ζηνηρεησδψλ πξνηάζεσλ γηαηί δελ ππάξρεη εμήγεζε απφ 

κέξνπο ηνπ θηινζφθνπ γηα ηε ζχζηαζή ηνπο.  Η απαίηεζε γηα ηελ εχξεζε ησλ 

απιψλ αληηθεηκέλσλ δηακέζνπ ηεο αλάιπζεο είλαη ε απαίηεζε γηα ηελ 

θαζνξηζηηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο ησλ πξνηάζεσλ. Όηαλ ην θαζνξηζκέλν λφεκα κηαο 

πξφηαζεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα δίλεηαη ζηηο ζηνηρεηψδεηο 

πξνηάζεηο, απηφ απνηειεί ην πξαγκαηηθφ ηεο λφεκα, δειαδή ην απνιχησο 

θαζνξηζκέλν.  Γηα ηνλ Wittgenstein, ηα αληηθείκελα (Dinge) σο έζραηα ζηνηρεία ηεο 

                                                 
7
 D.Pears, The False Prison, Oxford, Clarendon, 1988, ζ.49. 
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αλάιπζεο ησλ ζηνηρεησδψλ πξνηάζεσλ έρνπλ εγγελψο ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ. Ωο έζραηα ζηνηρεία ησλ 

εκπεηξηθψλ πξνηάζεσλ ή ησλ πξνηάζεσλ κε λφεκα δελ ππάξρνπλ εμεγήζεηο γη' 

απηά.  Αλ θαη ε ινγηθή αλάιπζε πξνζπαζεί λα ηηο δηαπεξάζεη δελ ππάξρεη ζηνηρείν 

πνπ λα ζπγθξνηεί ην λφεκά ηνπο.  Τν κφλν πνπ αλαθέξεη ν Wittgenstein είλαη ε 

άκεζε ζχλδεζε ησλ νλνκάησλ κε ηηο ιέμεηο νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ ηηο ζηνηρεηψδεηο 

πξνηάζεηο θαη νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη ινγηθψο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο.  

Γειαδή ε αιήζεηα ή ην ςεχδνο κηαο ζηνηρεηψδνπο πξφηαζεο δελ απνηειεί 

ζπλέπεηα ηεο αιήζεηαο ή ηνπ ςεχδνπο ηεο άιιεο. 

Τν πξψην κέιεκα ηνπ Wittgenstein γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο ζεσξίαο ηνπ 

λνήκαηνο απνηειεί ε ινγηθή αλάιπζε φισλ ησλ πξνηάζεσλ κε λφεκα ζε 

ζηνηρεηψδεηο πξνηάζεηο ή ηα απιά νλφκαηα.  Καη ζην εξψηεκα ηη απνηειεί ινγηθή 

αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ Wittgenstein πξέπεη λα ζηξαθνχκε ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

λνήκαηνο ησλ πξνηάζεσλ.  Σηελ απεηθνληζηηθή ζεσξία ηα γεγνλφηα ηνπ θφζκνπ 

αναγκαζηικά πξνβάιινληαη.  Σπγθεθξηκέλα πθίζηαηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

δπλαηφηεηαο λα πξνβιεζνχλ.  Δθείλα πνπ δελ πξνβάιινληαη είλαη ηα 

ζπγθξνηεζηαθά ζηνηρεία ησλ πξνβαιινκέλσλ - νη ζηνηρεηψδεηο πξνηάζεηο - ηα 

έζραηα ζηνηρεία (νλφκαηα) πνπ ηηο απαξηίδνπλ.  Λνγηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηηο πξνηάζεηο κε λφεκα θαη θάζε πξφηαζε κε λφεκα ζρεηίδεηαη ινγηθψο κε ηελ 

άιιε.  Μηα πξφηαζε κε λφεκα ιακβάλεη ην λφεκα ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ιέμεηο 

πνπ ηελ απαξηίδνπλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίδνπλ πξαγκαηηθά 

(ππάξρνληα) γεγνλφηα ή λα αλαιχνληαη ζε πξνηάζεηο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

απεηθνλίδνπλ πξαγκαηηθά γεγνλφηα.  Καη' αλάγθελ πθίζηαληαη νη έλλνηεο νη νπνίεο 

απεηθνλίδνληαη θαη νξίδνληαη.  Τη είλαη απηφ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ηε ζπλαθφινπζε ζπλδπαζηηθή ηνπο δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο θαηαζηάζεσο πξαγκάησλ, ηελ χπαξμε ή κε ησλ πξνηάζεσλ δηακέζνπ ησλ 

αιεζψλ ζπλαξηήζεσλ;  Φσξίο ακθηβνιία, θαηά ηνλ Wittgenstein, είλαη ν ινγηθφο 

ρψξνο (logischer Raum).  Δίλαη ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν ε πξφηαζε ιακβάλεη ην 

λφεκά ηεο, είλαη ν ρψξνο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ, πνπ είλαη ήδε εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλνο 

ακέζσο κε ηελ εκθάληζε ηεο πξφηαζεο (TLP 3.42).  Δπηπιένλ, ν γεσκεηξηθφο 
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ζπκπίπηεη κε ινγηθφ ηφπν θαηά ην φηη θαη νη δχν αλαδεηθλχνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ππάξρεη θάηη. 

Έλα ζηνηρείν πνπ απνηειεί κπζηήξην γηα ηνλ Wittgenstein  είλαη ε θχζε ησλ 

ζηνηρεησδψλ πξνηάζεσλ. O Pears 8  αλαθέξεη γηα ηα απιά ζηνηρεία θαη ηηο 

ζηνηρεηψδεηο πξνηάζεηο φηη αληί ν Wittgenstein λα ιάβεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ 

εξκελεία απφ ηνλ αγγιηθφ εκπεηξηζκφ, ζηξάθεθε πξνο ηνλ γεξκαληθφ ηδεαιηζκφ 

γηα κηα νηνλεί ζέζε φηη  ζηε ζπλείδεζε ζπκβαίλεη ε άκεζε ζχλδεζε ησλ ιέμεσλ κε 

ηα πξάγκαηα. Καη πάιη φκσο ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ν ζπζρεηηζκφο είλαη 

ζθνηεηλφο. Η απεηθνληζηηθή κέζνδνο αληαλαθιά ηηο αλαγθαηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα νλφκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη.  Έηζη νη 

πξνηάζεηο απνηεινχλ εηθφλεο ησλ γεγνλφησλ θαη απεηθνλίδνπλ ηηο αλαγθαηφηεηεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε δνκή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  Απηέο νη αλαγθαηφηεηεο νξίδνπλ 

θαη ην θαζνιηθφ πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ. Γηα ηνλ Wittgenstein ε ινγηθή 

θαηαδεηθλχεη ηε θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο: πξνυπνζέηεη ηελ αλαγθαία αιήζεηα φηη 

ε πξαγκαηηθφηεηα ζπλίζηαηαη απφ απιά αληηθείκελα. Απηή ε αλαγθαία αιήζεηα 

είλαη νπζηψδεο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε ηαπηνινγία. Η χπαξμε ηεο ινγηθήο 

εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ εκπεηξηθψλ πξνηάζεσλ λα 

ζρεκαηίδνπλ ηαπηνινγίεο.  Δδψ νδεχνπκε κέρξη ηα έζραηα ζηνηρεία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θαληηαλή εξψηεζε 

"πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ νη a priori πξνηάζεηο".  Δδψ θαηά ηνλ D.Pears9  

έρνπκε ην εξκελεπηηθφ εγρείξεκα ηνπ Wittgenstein γηα ηα ζεκέιηα ηεο ινγηθήο θαη 

ηελ νξηνζέηεζε ηεο γιψζζαο.  Η ινγηθή θαιχπηεη νηηδήπνηε κπνξεί λα ιερζεί πξηλ 

απφ ηελ εκπεηξία, νηηδήπνηε είλαη a priori.  H εκπεηξία αλαθέξεηαη ζηνλ θφζκν ησλ 

γεγνλφησλ δειαδή ζην ρψξν ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ απεηθφληζή ηνπο ε νπνία 

είλαη a priori. H ινγηθή απνθαιχπηεη ηε δνκή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία 

απαξηίδεηαη απφ εκπεηξηθέο πξνηάζεηο.   

 Απνηειεί παξαδνμφηεηα ην γεγνλφο φηη ελψ νη πξνηάζεηο ηεο ινγηθήο 

απνθαιχπηνπλ ηε δνκή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηεξνχληαη πεξηερνκέλνπ.  Όκσο, ν 

Wittgenstein αλαθέξεη φηη θαηά ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ εκπεηξηθψλ πξνηάζεσλ, 

                                                 
8
 ό.π.,ζ.74. 

9
 ό.π.,ζ.84. 
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αθνινπζεί ηαπηνινγία θαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαδεηθλχεηαη ε δνκή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  Απηή ε δνκή κφλν δείρλεηαη.  Η ινγηθή θαζνξίδεη κφλν φηη 

κπνξεί λα εηπσζεί απαξρήο.  Γελ κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ εξψηεζε, φπσο ηελ 

χπαξμε αληηθεηκέλσλ γηαηί απηή ε εξψηεζε είλαη ππνζεηηθά αλαγθαία θαη κφλν ε 

εκπεηξία ηελ θαζνξίδεη10.   

Βεβαίσο θαη φιε ε δνκή ηεο γιψζζαο πνπ απαξηίδεηαη απφ εκπεηξηθέο πξνηάζεηο 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηεο ινγηθήο ε νπνία δείρλεη ηελ πξνυπάξρνπζα δνκή. 

  

 Μεηαθπζηθή – Φηινζνθηθέο Πξνηάζεηο 

Σην TLP o Wittgenstein ζα αλαθέξεη: "Όιε ε θηινζνθία είλαη θξηηηθή ηεο 

γιψζζαο" (4.0031).  Καη ην κέιεκα ηεο δελ είλαη δελ είλαη ε πεξηγξαθή γεληθψλ 

αιεζεηψλ γηα ηνλ θφζκν πνπ αλήθεη ζηελ επηθξάηεηα ηεο επηζηήκεs.  Οχηε θαη 

κειεηά ηα εγρεηξήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ πνπ αλήθεη ζηνλ νξίδνληα ηεο 

ςπρνινγίαο.   Γελ εξεπλά ηνλ κεηαθπζηθφ ραξαθηήξα ησλ αληηθεηκέλσλ 

πξνβάιινληάο ηηο ζηηο ζπλζεηηθέο a priori πξνηάζεηο.   Oη θηινζνθηθέο πξνηάζεηο 

ζέηνπλ ην φξην ηεο γλψζεο. 

H θξηηηθή απνηειεί έξεπλα εληφο ησλ νξίσλ ελφο πεδίνπ.  Η Κριτική του 

Καθαρού Λόγου απνζθνπνχζε ζηε ρεηξαγψγεζε ησλ θηινζνθηθψλ αμηψζεσλ.  Ο 

θαζαξφο ιφγνο δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο ππεξβαηηθέο κεηαθπζηθέο αιήζεηεο. Τν 

κφλν δπλαηφ είλαη ε γλψζε ησλ ζπλζεηηθψλ a priori πξνηάζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηηο ζπλζήθεο δπλαηφηεηαο ηεο εκπεηξίαο.  Η θξηηηθή ζηάζε ηνπ TLP δεηά ηελ 

δηαζάθεζε11. Η θαζνξηζηηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο(determinacy of sense) ζέηεη ηα 

φξηα ηεο ζθέςεο ζηε γιψζζα. Ό,ηη βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ δελ κπνξεί λα 

εηπσζεί.  Η θηινζνθία ζέηεη ηα φξηα θάζε δπλαηήο γλψζεο. 

Η θαληηαλή θξηηθή ηνπ ζεσξεζηαθνχ ιφγνπ αξλείηαη ηελ πίζηε ζηε 

κεηαθπζηθή ηεο δηάζηαζε γηαηί απηή εμεγείηαη απφ ηνλ πξαθηηθφ ιφγν. Η γισζζηθή 

θξηηηθή ηνπ Wittgenstein θζάλεη ζηελ πην αθξαία ηεο κνξθή. Ό,ηη δελ είλαη δπλαηφλ 

απαξρήο λα γλσξίδνπκε δελ κπνξνχκε νχηε λα ην ζθεθηνχκε. Η πεξηγξαθή ησλ 

νξίσλ  ηεο γιψζζαο βξίζθεηαη εθηφο ηεο γισζζηθήο δηαηχπσζήο ηνπο. 

                                                 
10

 ΤLP, 4121-5142. 
11

 TLP, ό.π., ζζ 43-44. 
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Καη νη δχν ζεσξνχλ φηη ε θηινζνθία είλαη ε έξεπλα ησλ νξίσλ ηνπ λνήκαηνο, 

φηη νη πξνηάζεηο ηεο παξαδνζηαθήο κεηαθπζηθήο παξαβηάδνπλ ην λφεκα, ην 

απαμηψλνπλ θαη δεκηνπξγνχλ αληίζεηεο απνθάλζεηο.  Καη ηέινο άζθεζαλ θξηηηθή 

θαη ζηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ ιφγνπ φπσο θαη ζηνλ παξαδνζηαθφ εκπεηξηζκφ θαη ηνλ 

νξζνινγηζκφ12. 

Τo ππεξβαηνινγηθφ επηρείξεκα ηνπ Καλη είλαη ε πξνζπάζεηα  ζπγθξφηεζεο 

ησλ ζπλζεηηθψλ a priori πξνηάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ αιεζηλέο πεξηγξαθέο γηα 

ηνλ θφζκν ησλ θαηλνκέλσλ (σο εθηνχηνπ ζπλζεηηθέο) νη νπνίεο έρνπλ αλαγθαία 

ηζρχ θαη είλαη γλσζηέο πξηλ απφ ηελ εκπεηξία.  Τν πξσηαξρηθφ παξάδεηγκα θάζε 

ζπλζεηηθήο a priori πξφηαζεο είλαη ε αξρή ηεο αηηηφηεηαο.  Οη πξνθείκελεο 

δηθαηνινγνχλ ππεξβαηνινγηθέο πξνηάζεηο είλαη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο.  

Σπγθεθξηκέλα κπνξνχκε δηακέζνπ ηεο ρσξνρξνληθήο ελφηεηαο θαη ησλ 

θαηεγνξηψλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα αληηθείκελα ηεο εκπεηξίαο απνηεινχλ 

αληηθεηκεληθέο ππνζηάζεηο 13 . Γηα ηνλ Wittgenstein ην λφεκα βξίζθεηαη ζηελ 

απεηθνληζηηθφηεηα ηεο γιψζζαο θαη απηφ ην νπνίν είλαη θαηαλνεηφ νξίδεηαη απφ ηε 

ινγηθή εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απεηθνλίδεηαη ζηηο πξνηάζεηο κε λφεκα. Ό,ηη 

απνηειεί ππεξβαηνινγηθή αλαγσγή ζηνλ Καλη επηηειείηαη απφ ηε βηηηγθελζηατληθή 

ινγηθή αλάιπζε: 

 

Η θηινζνθία βάδεη φξηα ζηε δηαθηινληθνχκελε πεξηνρή ηεο θπζηθήο επηζηήκεο 

(TLP 4.113). 

Πξέπεη λα νξνζεηεί ην λνεηφ θαη ζπλαθφινπζα ην κε λνεηφ. Πξέπεη απφ κέζα λα 

βάδεη φξηα ζην κε λνεηφ δηακέζνπ ηνπ λνεηνχ (TLP 4.114). 

Θα ζεκαίλεη απηφ πνπ δελ κπνξνχκε λα πνχκε, παξηζηάλνληαο θαζαξά απηφ πνπ 

κπνξνχκε λα πνχκε. (TLP 4.115). 

 

Μηα πξψηε παξαηήξεζε είλαη ε κεηαθίλεζε ησλ νξίσλ ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ιφγνπ ζηα φξηα ηεο γιψζζαο.  Τν TLP γξάθεη ζηνλ πξφινγφ ηνπ ν Wittgenstein, 

                                                 
12

 Ηacker,ό.π.,ζ.22. 
13

 ζηο ίδηο,ζ211. 
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ζέιεη λα βάιεη έλα φξην ζηε ζθέςε ή κάιινλ - φρη ζηε ζθέςε αιιά ζηελ έθθξαζε 

ησλ ζθέςεσλ: Γηαηί γηα λα βάινπκε ζηε ζθέςε έλα φξην, ζα έπξεπε λα κπνξνχκε 

λα ζθεθηφκαζηε θαη ηηο δχν πιεπξέο απηνχ ηνπ νξίνπ (ζα έπξεπε δειαδή λα 

κπνξνχκε λα ζθεθηφκαζηε απηφ πνπ δελ κπνξεί λα ζθεθηεί θαλείο).  Έηζη ην φξην 

δε ζα κπνξεί λα κπεί παξά κφλν κέζα ζηε γιψζζα θαη φ,ηη βξίζθεηαη πέξα απφ ην 

φξην ζα είλαη απιψο α-λνεζία.  

Τν φξην γηα ηελ ππεξβαηνινγηθή αλαγσγή αλ ζα κπνξνχζακε λα ην πνχκε 

απηφ γηα ηνλ Wittgenstein ραξάζζεηαη ζηε γιψζζα.  Τν φξην θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν 

δελ ραξάζζεηαη ζηνλ ζεσξεηηθφ ιφγν αιιά δείρλεηαη απφ ηε ινγηθή δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε απηφ πνπ έρεη λφεκα θαη ην α-λφεην. Τα πξνβιήκαηα ινηπφλ πνπ δελ 

επηιχνληαη απφ ηνλ θαληηαλφ ζεσξεηηθφ ιφγν δελ κπνξνχλ θαλ λα εγεξζνχλ : Οη 

πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα θηινζνθηθά 

δεηήκαηα δελ είλαη εζθαικέλα αιιά α-λφεηα.  Γηα απηφ θαη δελ κπνξνχκε θαζφινπ 

λα απαληνχκε ζε ηέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα αιιά κφλν λα πηζηνπνηνχκε φηη είλαη 

α-λφεηα.  Τα πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα θαη νη πξνηάζεηο ησλ θηινζφθσλ 

ζηεξίδνληαη ζην φηη δελ θαηαιαβαίλνπκε ηε ινγηθή ηεο γιψζζαο καο (TLP 4.003). 

Γελ ππάξρνπλ ππεξβαηνινγηθά επηρεηξήκαηα γηα φ,ηη πξνζπαζνχλ λα πνπλ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα εηπσζεί. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη θαηά ηνλ Wittgenstein 

είλαη εζθαικέλε ε ζέζε γηα ηα ππεξβαηνινγηθά επηρεηξήκαηα. Τν κπζηηθφ απνηειεί 

κηα ελνπνηεκέλε έλλνηα θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ θαζεκεξηλή δσή φζν θαη ηε 

κεηαθπζηθή. Ο θφζκνο σο νιφηεηα, ε επηπρία, ε δσή θαη ν ζάλαηνο βξίζθνληαη ζηε 

ζθαίξα ηνπ κπζηηθνχ.  Απηά ηα δεηήκαηα δελ απνηεινχλ γηα ηνλ Wittgenstein 

αληηθείκελν ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο. Πξέπεη λα βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ θφζκν 

φπνπ εδξεχεη ε ζπκπησκαηηθφηεηα ησλ γεγνλφησλ. Η αμία ηνπο πξέπεη λα είλαη 

θάηη ην νπνίν δελ απνηειεί ζπκβαίλνλ (γεγνλφο) απηνχ ηνπ θφζκνπ.  Απνηειεί θάηη 

ην αλαγθαίν, αδεκηνχξγεην, αθαηάζηξεπην θαη ακεηάβιεην.  

Οη απφςεηο ηνπ Wittgenstein γηα ην κπζηηθφ ζηνηρείν καο νδεγνπλ ζην Ding 

an Sich, ελψ ην κπζηήξην ηεο χπαξμεο ησλ απιψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ 

θφζκν θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηα νλφκαηα έρνπλ ππεξβαηνινγηθφ ραξαθηήξα 

πνπ ελ κέξεη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ θαληηαλή ζέζε14.  Μφλν φκσο σο ππφκλεζε 

                                                 
14

 Ν.Garver, Τhis Complicated Form of Life, Chicago, Open Court,1994, ζζ 20-45 



 11 

παξακέλεη ζην TLP απηή ε ζέζε φρη σο ζχλνιε θαληηαλή ζεσξία. 

Ο Δ.Stenius αλαθέξεη φηη ν ινγηθφο αηνκηζκφο ηνπ Wittgenstein πεξηέρεη πνιιά 

κεηαθπζηθά ζηνηρεία ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ζαθήο πξφζεζε απφ ηνλ 

Wittgenstein γηα εκθαλή πξνζρψξεζε ζηνλ κπζηηθηζκφ15.  Ίζσο λα εληάζζεηαη θαη 

απηφ ζηε κέζνδν γηα ηε ινγηθή αλάιπζε ηεο γιψζζαο.  Η εμέηαζε ηεο ινγηθήο, ε 

πξνζπάζεηα πιήξνπο δηαθξίβσζεο ησλ φξσλ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζε φξνπο πνπ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα απεηθνλίζνπλ, φπσο θαη ε ίδηα ε θχζε ηεο ινγηθήο.  Τo TLP 

κπνξεί λα πξνζπαζεί λα κείλεη έλα θιεηζηφ ζχζηεκα, καο αθήλεη φκσο εμφδνπο 

δηαθπγήο.  Η κία είλαη ην λφεκα ηνπ θφζκνπ θαη ην δεχηεξν ε ζηξνθή πξνο ην 

πξαμενινγηθφ επίπεδν ηεο δσήο ζην χζηεξν έξγν: 

« Γηαηί ε ζαθήλεηα πνπ επηδηψθνπκε είλαη, ρσξίο άιιν, κηα ηέιεηα ζαθήλεηα.  Αιιά 

απηφ ζεκαίλεη κφλν φηη ηα θηινζνθηθά πξνβιήκαηα πξέπεη λα εμαθαληζηνχλ 

εληειψο.  Η πξαγκαηηθή αλαθάιπςε είλαη εθείλε πνπ κε θάλεη ηθαλφ λα ζηακαηψ λα 

θηινζνθψ φηαλ ζέισ.  Δθείλε πνπ αλαπαχεη ηε θηινζνθία έηζη πνπ λα κελ ηελ 

βαζαλίδνπλ πηα εξσηήκαηα πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ ίδηα ηε θηινζνθία... Γελ ππάξρεη 

κία θηινζνθηθή κέζνδνο, σζηφζν φκσο ππάξρνπλ κέζνδνη, ζα λα ιέγακε, 

δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο»  (ΦΕ 133)16. 

O Wittgenstein εηζεγείηαη κηα κεηαθπζηθή ηεο εκπεηξίαο.  Πνηά είλαη ε θχζε 

ηεο δνκήο ηνπ θφζκνπ; Καη γηαηί νηνλεί εθθξάδεηαη ζηε γιψζζα ηεο εκπεηξίαο, αλ 

δελ είλαη εκπεηξηθή.  Σηελ αληίιεςε ηνπ Wittgenstein γηα ηελ χπαξμε ησλ απιψλ 

αληηθεηκέλσλ δηαθαίλεηαη θαληηαλή ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε πνπ είλαη ε έξεπλα ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ γιψζζαο θαη ηνπ θφζκνπ ησλ θαηλνκέλσλ17.  Τα απιά ζηνηρεία ηνπ 

TLP έρνπλ πεξηζζφηεξν θαληηαλφ πξνζαλαηνιηζκφ παξά ηνλ εκπεηξηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ Russell.  Τν πξφβιεκα είλαη ηη είδνπο έλλνηα είλαη ηα απλά 

αληηθείκελα.  Τα αληηθείκελα δείρλνληαη. Η δείμε απφ κφλε ηεο απνηειεί 

δπλαηφηεηα.  Καηά θαηξνχο ππήξμαλ κειεηεηέο ηνπ Wittgenstein πνπ εμέηαζαλ ηηο 

θηινζνθηθέο ηνπ απφςεηο αλεμάξηεηα απφ ηε θηινζνθηθή παξάδνζε.  

Τν θξίζηκν κεηαθπζηθφ πξφβιεκα ηνπ Wittgenstein βξίζθεηαη ζηελ χπαξμε 

απηψλ ησλ απιψλ ζηνηρείσλ.  Υπάξρεη έλα δίπνιν ζην TLP. Η πραγμαηικόηηηα: 

                                                 
15

 Δ.Stenius, Wittgenstein’sTractatus, Oxford, Blackwell,1960, ζ.225 
16

 L.Wittgenstein, Φιλοσουικές Έρεσνες, Μεη.Π.Χρηζηοδοσιίδες, Δθδ.Παπαδήζε,Αζήλα,1977. 
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Η ζχλνιε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ν θφζκνο (2.063)  θαη ε δσναηόηηηα: θφζκνο θαη 

ζχλνιν γεγνλφησλ δπλακέλσλ λα απεηθνληζζνχλ ζηε γιψζζα. Mηα εηθφλα 

απεηθνλίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αιήζεηαο ή ηνπ ςεχδνπο ηεο θαηάζηαζεο.  Η 

πξαγκαηηθφηεηα θαζνξίδεη ηελ απεηθφληζε αιιά είλαη θαη ε απεηθφληζε ε κφλε 

δπλαηφηεηα γηα λα λνεκαηνδνηεζεί ην γεγνλφο.  Μηα άπνςε γηα ηε δπλαηφηεηα ζα 

ήηαλ φηη απνηειεί θαη ίδηα έλα γεγνλφο.  Απηφ αλαηξεί φκσο ηε κεηαθπζηθή ηεο 

δηάζηαζε.  Τν κεηαθπζηθφ γεγνλφο ζην TLP απνηειεί ε κπζηεξηψδεο χπαξμε ησλ 

αληηθεηκέλσλ.  Η θαληηαλή δηάθξηζε "θαηλνκέλσλ" θαη "λννπκέλσλ" κπνξεί λα 

απνηειεί ελδερφκελε δηάζηαζε γηα ηελ χπαξμε ησλ αληηθεηκέλσλ.  Η 

λνεκαηνδφηεζε φκσο ηνπ θφζκνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπζρέηηζε νλνκάησλ κε ηα 

απιά ζηνηρεία.  "Τν αληηθείκελν είλαη απιφ" (TLP 2.02). Κάζε απνθαληηθή πξφηαζε 

γηα πιέγκαηα κπνξεί λα αλαιπζεί ζε κηα απνθαληηθή πξφηαζε γηα ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπο θαη ζε εθείλεο ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ πιήξσο ηα 

πιέγκαηα(TLP 2.0201). " Τα αληηθείκελα απνηεινχλ ηελ νπζία ηνπ θφζκνπ. Γη' απηφ 

θαη δελ κπνξνχλ λα είλαη ζπλζεκέλα" (TLP 2.021). 

Τν άιιν ζηνηρείν ηξηβήο ζηε βηηγθελζηατληθή γξακκαηεία αλαθέξεηαη ζηελ 

αλεμαξηεζία ησλ απιψλ ζηνηρείσλ: 

- Απφ ηε κία ηα απιά ζηνηρεία ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο. 

- Απφ ηελ άιιε κφλν ε ρξήζε ηνπο δειψλεη ηελ χπαξμή ηνπο.  Τα αληηθείκελα γηα ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ζηε γιψζζα δελ έρνπλ αλεμάξηεην ραξαθηήξα θαη 

αλήθνπλ ζηελ πξαθηηθή δπλαηφηεηα ηεο απεηθφληζεο ησλ γεγνλφησλ.  Σην ζεκείν 

απηφ γηα ηελ χπαξμε ησλ αληηθεηκέλσλ ζα κηινχζακε γηα κεηαθπζηθφ ξεαιηζκφ ηνπ 

Wittgenstein. Τν γεγνλφο φκσο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο είλαη ακθίβνιν: Πψο είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξρνπλ αλεμάξηεηα ην έλα κε ην άιιν θαη ηαπηφρξνλα λα ζπλδένληαη 

άκεζα. 

 

Γπλαηφηεηα 

Θεσξψ φηη ε αθαλζψδεο έλλνηα είλαη η δσναηόηηηα.  Καη ηα ίδηα ηα απιά 

ζηνηρεία εμαξηψληαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηα νλφκαηα.  Θα 

κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα δπλαηφηεηα "ζχκθπηε¨ κε ην αληηθείκελν κε ην 
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νπνίν άκεζα ζπλδέεηαη.  Απηφ είλαη ή κήπσο ε δπλαηφηεηα είλαη ζχκθπηε κε ηελ 

θαηάζηαζε πξαγκάησλ πνπ απεηθνλίδεηαη.  Ίζσο ε έζραηε πξαγκαηηθφηεηα γηα ην 

TLP απνηειεί ηε δπλαηφηεηα.  Γηα ηνλ Ν.Μalcolm18, ηα  αληηθείκελα θαζνξίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ζπγθξνηείηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ.  Καηά ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, ηα αληηθείκελα βξίζθνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ππάξρεη πξηλ απφ ηε γισζζηθή πξάμε θαηά ηελ νπνία 

απεηθνλίδνληαη ηα γεγνλφηα. Η απεηθνληζηηθή κέζνδνο αληαλαθιά ηηο 

αλαγθαηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα 

νλφκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη.  Έηζη νη πξνηάζεηο απνηεινχλ εηθφλεο ησλ γεγνλφησλ 

θαη απεηθνλίδνπλ ηηο αλαγθαηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δνκή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Απηέο νη αλαγθαηφηεηεο νξίδνπλ θαη ην θαζνιηθφ πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ.  Tν 

γεγνλφο φηη γηα λα έρνπκε κηα δπλαηφηεηα ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε κηα 

θαηεχζπλζε ζην ινγηθφ ρψξν, απηφ ίζσο λα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο άιιεο 

δπλαηφηεηαο ε νπνία απεθδχεηαη ηεο απεηθνληζηηθφηεηάο ηεο θαη’ αλάγθελ.   Απηφ 

ζεσξψ φηη απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα ηεο ζχλδεζεο ηνπ άθαηνπ (άξξεηνπ) πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην δπλάκελν λα απεηθνληζζεί.  Απφ ηε κία ην άθαην είλαη αλαγθαίν θαη 

απφ ηελ άιιε ην δπλάκελν λα απεηθνληζζεί εθθξάδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δπλαηφηεηαο λα πξνβιεζεί ζην ρψξν.  Τν λφεκα εθθξάδεη κηα δπλαηφηεηα κία απφ 

ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ ηείλνπλ ζηελ απεηθφληζε.  Απηφ ην νπνίν απεηθνλίδεηαη 

θαηέρεη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο πξνβνιήο ηνπ – θαζψο θαη ηελ άκεζε δπλαηφηεηα 

αλαθνίλσζήο ηνπ.  Απηφ είλαη αλαγθαίν, a priori, αλαηηηνιφγεην θαη ελδερνκέλσο 

επηβαιιφκελν αλ κηιήζνπκε γηα ηελ θαζνξηζηηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο ζην πξψηκν 

έξγν.  Απηή ε κνλαδηθφηεηα φκσο θαη πάιη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο κηα απφ ηηο 

πνιιέο απεηθνληζηηθέο δηαζηάζεηο θαη ζαθψο λα επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθά 

δεδνκέλα, θπζηνγλσκηθά ζηνηρεία ή βηνινγηθνχο παξάγνληεο εληέιεη κνξθέο δσήο. 

Η θαληηαλή πνξεία ηνπ Wittgenstein δηαθαίλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ 

πλεπκαηηθψλ πεξηφδσλ ηνπ θηινζφθνπ, ή θαιχηεξα κε ηα ιφγηα ηνπ D.Pears19 : 

“Όηαλ νη θηινζνθηθέο ζέζεηο ηνπ  Wittgenstein ηνπνζεηνχληαη ζε θαληηαλφ πιαίζην  

δηαγξάθνληαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα”.  
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