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ΘΑΝΑΗ ΑΚΕΛΛΑΡΘΑΔΗ 

Eπίκοσρος Καθηγητής  Φιλοσουίας  

Πανεπιστήμιο Θωαννίνων 

 

 

ΚΑΝΟΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΜΟΡΦΕ ΖΩΗ.  Ο ΤΣΕΡΟ 

WITTGENSTEIN. 

 

Αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ν Τνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο κε ζέκα : «Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ»,  Μάηνο 2006.   

 

Ο  Ludwig Wittgenstein ζα γξάςεη ζηε ζειίδα 280 ησλ Φηινζνθηθώλ Δξεπλώλ: 

«Δθείλν πνπ πξέπεη λα δερηνχκε, ην δνζκέλν, είλαη ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη – 

κνξθέο δσήο».  Τν δεηνχκελν φκσο είλαη πψο νξίδνπκε απηφ ην ζπκβάλ σο δεδνκέλν.  

Μήπσο δειαδή ππάξρνπλ γισζζηθά παίγληα πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαηχπσζε ελφο 

πιαηζίνπ εκθάληζεο κηαο ηέηνηαο έλλνηαο;  Μήπσο θαη ε ίδηα ε αθεηεξία ησλ 

παηγλίσλ λα αλήθεη ζηελ ίδηα ηάμε θαη θαηεγνξία κε απηήλ ηεο κνξθήο δσήο; 

 Γεδνκέλν, ινηπφλ, άξα θάηη αλαγθαίν.  Καη είλαη γλσζηφ φηη ηελ έλλνηα ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηελ είρακε ζπλαληήζεη αξρηθά ζην Tractatus κε ηε κνξθή ηεο ινγηθήο.  

Η ινγηθή αλαδεηθλχεη ηνλ θφζκν, ηνλ ζπγθξνηεί ζέηνληαο ηα φξηα ηνπ, έηζη πνπ ε ίδηα 

λα βξίζθεηαη ζην κεζφξην θαη ην ππνθείκελν κεηαμχ ξεηνχ θαη αξξήηνπ, γηα λα 

αλαθεξζεί ν θφζκνο δηακέζνπ ηεο γιψζζαο.
1
   Γηα ηνλ Wittgenstein ε θηινζνθία 

ζπλίζηαηαη απφ ηε ινγηθή θαη ηε κεηαθπζηθή: ε ινγηθή είλαη ε βάζε ηεο.  Απηφ αλ 

θαη απνηειεί κηα αμηνζεκείσηε ζέζε, ζπλάκα είλαη θαη πξνβιεκαηηθή.  Η ινγηθή σο 

ζχζηεκα αιεζνζπλαξηήζεσλ γηα ηελ αιήζεηα ή ην ςεχδνο ησλ πξνηάζεσλ απφ ηε κηα 

θαη ην άθαην ην νπνίν δείρλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ πξνηάζεσλ λα εθθξαζηνχλ, δειαδή 

ηε ινγηθή  πνπ ζπγθξνηεί θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνηάζεηο απφ ηελ άιιε.  Θεσξψ φηη 

ην θνηλφ ζηνηρείν θαη ησλ δχν ζέζεσλ είλαη ε έλλνηα ηεο δπλαηόηεηαο.  Τν γεγνλφο φηη 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επηλνήζνπκε θαη λα δηαηππψζνπκε ηα γεγνλφηα ηεο ζθέςεο 

καο βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο κνξθήο δσήο, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε ησλ 

δηαηππψζεσλ, ελψ είλαη ε ίδηα απξνυπφζεηε.  Γειαδή έλα δπλαηφ πιαίζην νκηιίαο γηα 

ηελ εθθνξά ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ζθέςεο; 

                                            
1
 L.Wittgenstein, Tractatus.Logico-philosophicus, trs. D.Pears and B.McGuinness  (London: 

Routledge, 1974).  
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 Βεβαίσο ην κηιάκε γηα κνξθή δσήο κε ηελ έλλνηα ηνπ δεδνκέλνπ ή ηνπ 

πξνυπνζέηνληνο ελφο ζθεληθνχ νκηιίαο αθνχγεηαη ζαλ λα πνξεπφκαζηε ηελ 

ηξαθηαξηαλή νδφ ηνπ αξξήηνπ ελφο – ζπκίδσ: εζηθή θαη αηζζεηηθή είλαη έλα.  Απηφ, 

ζεσξψ, φηη απνηειεί ην θνκκάηη ηεο κεηαζηνηρείσζεο ησλ ηδεψλ ηνπ Tractatus,
2
 φπνπ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο πξνο ην χζηεξν έξγν έρνπκε απφ ηνλ Wittgenstein 

ηελ έλλνηα ηεο ινγηθήο κνξθήο σο αλαγθαίνπ θαη άξξεηνπ γεγνλφηνο πνπ αγγίδεη ηηο 

παξπθέο ηεο γξακκαηηθήο ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ιακβάλεη ηελ πιήξε κνξθή 

ηεο έλλνηαο ζηελ χζηεξε πεξίνδν απνζαθελίδνληαο ηε δνκή, ηε ρξήζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ.  Κνληνινγίο, απνδίδνληαο ηηο ελλνηνινγηθέο ηνπ 

δηαζηάζεηο ε έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο πνπ ζέηεη ν θηιφζνθνο είλαη απηή πνπ 

απνζαθελίδεη ην ελλνηνινγηθφ εχξνο ηνπ θαηλνκέλνπ.  Η γξακκαηηθή ζην κεηαβαηηθφ 

έξγν αξρηθά θαη ζην χζηεξν αλαιπηηθφηεξα θαη αθξηβέζηεξα, δειψλεη ηελ επνπηεία 

ησλ θαηλνκέλσλ ή ζεσξείηαη σο κφξθσκα πνπ ζπλνςίδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηε ρξήζε 

ησλ ζεκείσλ.  Τν κφξθσκα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ γισζζηθέο εθθνξέο – πξνηάζεηο 

εθδνρψλ γηα ην λφεκα ησλ ελλνηψλ νξηνζεηεκέλεο απφ ηε ινγηθή κνξθή.  Γίπια ζηε 

έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο ζηνηρείηαη ε έλλνηα ησλ γισζζηθώλ παηγλίσλ, παξαηαθηηθά 

ιεηηνπξγψληαο, ζα παξαζέηακε γηα εξκελεπηηθή δηεπθφιπλζε ηε γξακκαηηθή δίπια 

ζηα γισζζηθά παίγληα θαη αθνινχζσο ηηο κνξθέο δσήο.  Γελ είλαη φκσο απηφο ν 

ζσζηφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο.  O Wittgenstein ζην χζηεξν έξγν δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ αιιεινπινθή θαη ηελ δηαδξαζηηθφηεηα ησλ ελλνηψλ θαζψο ηηο παξνκνηάδεη κε 

ηε ζχλδεζε ησλ λεκάησλ, ζπλάκα φκσο θαη νη αιιειναλαδχζεηο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαηππψζεσλ ηνπο απνηεινχλ κηα επηπιένλ επίξξσζε ησλ φξσλ ή ησλ 

ζπλζεθψλ εθθνξάο ηνπο.  Μηα ζπλζήθε εθθνξάο ηνπο, ινγηθά, πξέπεη λα είλαη ε 

έλλνηα ηεο κνξθήο δσήο – σο ζπλζήθε χπαξμεο.  Δδψ δελ ηζρχεη κηα ζθεπηηθηζηηθνχ 

ηχπνπ θξηπθηαλή δηαηχπσζε,
3
 ζρεηηθά κε ηελ παξειζνληηθή ή κειινληηθή 

ζεκαζηνινγηθή ηζρχ ησλ ελλνηψλ.  Τν δεδνκέλν απνηειεί ηελ αλαγθαία βεβαηφηεηα 

γηα ηελ ελλνηνινγηθή ζπλέρεηα.  Όπσο ην αθνινπζώ ηνλ θαλόλα ηπθιά, ζηηο Έξεπλεο,  

§ 585. 

 Οη ηξεηο έλλνηεο – γξακκαηηθή, γισζζηθά παίγληα θαη κνξθέο δσήο – καδί κε 

ηελ επηθνπξηθή έλλνηα ησλ νηθνγελεηαθώλ νκνηνηήησλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηππε πξνζέγγηζε ηνπ Wittgenstein, θαηά ηελ νπνία απφ ηε 

                                            
2
  L. Wittgenstein, Φηινζνθηθέο Παξαηεξήζεηο ,Eηζ., κεη., ζρ., Κ.Κσβαίνο (Αζήλα: Γλψζε, 1993), ζζ. 

15-57. 
3
 S. Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language Argument (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1982), pp. 56-65.  
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κηα πιεπξά απνζαθελίδεη πιήξσο κε ζπλερή παξαδείγκαηα ηε ρξήζε ηνπο (εθηφο απφ 

ηηο κνξθέο δσήο) θαη απφ ηελ άιιε εληειψο απξνζδφθεηα, αλαδεηθλχεη ην 

απξνζπέιαζην ηεο εξκελείαο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ζρήκαηα δείμεο, αλάδπζεο ή 

απφθξπςεο.  Μήπσο απηφ απνηειεί θαη ηε κέζνδν ππαξθηηθήο ηνπο επίξξσζεο;  

Δλδερνκέλσο, γηαηί δελ ζπζηάδεη ην αλνίθεην ηνπ θηινζνθείλ ζην βσκφ ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ.  Δπηλνεί ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

πνπ βηψλεη ηε θηινζνθηθή δεκηνπξγία.  Η δηνιίζζεζε ζε παιαηά θηινζνθηθά 

ζρήκαηα ήηαλ ε κφλε επσδφο αληίδξαζήο ηνπ, γη’ απηφ θαη ζεκεηψλεη φηη: «ζηε 

θηινζνθία είλαη πξνηηκφηεξν λα ζέηεηο ην εξψηεκα παξά ηελ απάληεζε ζ’ απηφ».
4
  

Γηα ην ιφγν απηφ, ζπλερψο αλαθέξεηαη ζε ζπγθξίζεηο, αλαινγηθά ζρήκαηα, 

ζπγθεηκεληθά πιαίζηα θαη νθζαικνθαλείο παξαηεξήζεηο.  Δπίξξσζε ηνπ δεκφζηνπ 

γεγνλφηνο κέζσ νηθείσλ ηνπ ζρεκάησλ αιιά θαη απνδνρή  ηεο ζπγγλσζηήο 

ππνλφκεπζεο ε νπνία είλαη εηιεκκέλε απφ ηνλ ίδην ηνλ εμνπιηζκφ ηεο δεκφζηαο 

αλαθνξάο.  Η γξακκαηηθή γηα ηνλ Wittgenstein αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή ζρέζε ή 

επαθή ησλ ελλνηψλ.
5
  Tα πνηθηιφκνξθα γεγνλφηα ηα νπνία εθθέξνληαη γισζζηθά, 

αλαδεηθλχνληαη ζηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη εμαξηψληαη απφ ηελ επάξθεηα ησλ 

νκηιεηψλ ηεο γιψζζαο.  Οη δε γξακκαηηθνί θαλφλεο δελ είλαη θξπκκέλνη αιιά 

παξακέλνπλ αλνηθηνί ζηελ επνπηεία ηεο γισζζηθήο πξαθηηθήο.  Παξφια απηά δελ 

είλαη γλσζηαθψο πξνζπειάζηκνη, γη’ απηφ θαη είλαη δπλαηφ νξηζκέλνη γισζζηθνί 

ρξήζηεο λα ππφθεηληαη ζε παξαλνήζεηο.  Οη παξαλνήζεηο δηαιχνληαη  δηακέζνπ ηεο 

έλλνηαο ηεο επηζθόπεζεο,  ε νπνία απνηειεί ηε δηεπζέηεζε ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ 

ή ησλ πξνηάζεσλ. Με δεδνκέλε ηε κε παλάθεηα ηεο γξακκαηηθήο ζρεηηθά κε ηηο 

ελλνηνινγηθέο ζπγρχζεηο – είλαη γλσζηή ε ζέζε ηνπ Wittgenstein γηα ην πφζν ιίγα 

πεηπραίλνπκε κε ην λα έρνπκε ιχζεη ηα πξνβιήκαηα – ε έλλνηα ησλ γισζζηθψλ 

παγλίσλ ζπγθξνηείηαη απφ νηθνγελεηαθέο νκνηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνληαη σο θαλφλεο 

ζηε γξακκαηηθή ηνπ λνήκαηνο ησλ ελλνηψλ.
6
 

H έλλνηα ηεο πξαθηηθήο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γισζζηθψλ 

παηγλίσλ, θαζψο ν ηξφπνο εθθνξψλ καο απνηειεί κέξνο ηεο αλζξψπηλεο πξαθηηθήο 

θαη ππφθεηηαη ζηνπο ίδηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πξαθηηθή ζπλνιηθά.  

                                            
4
 L.Wittgenstein, Remarks on the Foundation of Mathematics (RFM), trs. G.E.M. Anscombe, (Oxford: 

Blackwell, 1978), § 147. 
5
 O.Ηanfling, Wittgenstein’s Later Philosophy (New York: State University of New York Press, 1989), 

pp. 137-151. 
6
 Tractatus Logico-philosphicus, p.3. 
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Δθείλν φκσο πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε θαηαλφεζε ησλ πιαηζίσλ εθθνξάο.
7
  Η 

πξαθηηθή σο ζπγθξνηεζηαθφ ζηνηρείν ησλ γισζζηθψλ εθθνξψλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

ηθαλφηεηά καο λα δίλνπκε εμεγήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ δειψλεηαη 

απφ ηηο παξαπάλσ εθθνξέο.  Η έθθιεζε γηα «θαιά νξηζκέλεο» έλλνηεο απνηειεί 

αίηεκα ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο.  Οη χζηεξεο θηινζνθηθέο απφςεηο ηνπ 

Wittgenstein δείρλνπλ φηη ην βάξνο απνδίδεηαη ζην πξαμενινγηθφ ζηνηρείν. Οη 

ζπκβάζεηο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζθέςεο εληνπίδνληαη ζηα γισζζηθά παίγληα πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θαηλνκεληθφ 

ράζκα κεηαμχ ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γεθπξψλεηαη κε ηελ επίθιεζε 

απφ ηε κηα ηεο έλλνηαο ηεο κνξθήο δσήο θαη απφ ηελ άιιε ηεο αλζξψπηλεο γιψζζαο.  

Οη κνξθέο δσήο απνηεινχλ ηε γέθπξα ηνπ «θαηλνκεληθνχ» ράζκαηνο θαη εμεγνχλ 

γηαηί δελ πθίζηαηαη ράζκα, φπσο ιφγνπ ράξε ζηελ πεξίπησζε ησλ ππνθεηκεληθψλ 

αηζζεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξνζκνλή ελφο γεγνλφηνο θαη ησλ πνηθίισλ 

νκηιηαθψλ ή κε εθθξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηεο πξνζκνλήο.  Η πξάμε ηνπ 

νκηιείλ δείρλεη φηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην ράζκα κεηαμχ ηνπ ππνθεηκεληθνχ βηψκαηνο 

ηεο αίζζεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ μαθληθή θαηαλφεζε θαη ηεο εγγχεζεο πνπ 

παξέρεη ε κειινληηθήο καο ηθαλφηεηα λα πξνρσξήζνπκε ζσζηά, γεγνλφο πνπ 

πεξηέρεηαη ζηε δήισζή καο «θαηαλνψ», δειαδή κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ηνπ λνήκαηνο ηνπ ξήκαηνο «θαηαλνψ».  Οχηε επίζεο ε δηαδηθαζία 

ηνπ ζηνραζκνχ απνηειεί έλα ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζθέςεο.
8
   Σηελ εμεγεηηθή πνξεία ηεο θαηαλφεζεο ζα κπνξνχζα λα δψζσ έλαλ ιφγν 

γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηάδε έλλνηαο ή ηεο ηάδε εθδνρήο γηα θάπνην φξν, αιιά 

απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαη’ αλάγθε θαηαθεχγσ ζε θάπνην θαλφλα ή φηη ν θαλφλαο 

αηηηαθά θαζνξίδεη ηελ εμήγεζή κνπ.  Τα παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηηο Έξεπλεο 

ν Wittgenstein, ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ σο αλαινγίεο πνπ εθθέξνληαη ζηα νηθεία 

γισζζηθά παίγληα.  Τν λα δψζνπκε θάπνηεο εμεγήζεηο γηα ην κφξθσκα γιψζζα, 

ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζακε λα δεηήζνπκε αηηηαθέο εμεγήζεηο πνπ βξίζθνληαη έμσ 

απφ ηε γιψζζα.  Η γιψζζα φκσο σο απηόλνκν γεγνλφο εληφο ηεο νπνίαο «ηα πάληα 

θπνθνξνχληαη» θαζνξίδεη απφ κφλε ηεο ηνλ ζθφπν ηεο.
9
 

 Tψξα, ηη κπνξεί λα είρε ζην λνπ ηνπ ν Wittgenstein αλαθεξφκελνο ζηηο 

κνξθέο δσήο;  Μήπσο κηα έλλνηα νξηνζέηεζεο ησλ δηεξεπλεηηθψλ καο δπλαηνηήησλ;  

                                            
7
 O.Hanfling, Wittgenstein and the Human Form of Life (London: Routledge, 2002), p.147. 

8
  ibid., p.139. 

9
 L. Wittgenstein, Zettel, eds. G.E.M. Anscombe and G. H. von Wright, tr.G.E.M. Anscombe (Oxford: 

Blackwell, 1967), §.320.  
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Ή γεληθά κηα ζνιή ζρεκαηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο δπλαηφηεηαο;  Μήπσο κε απηή ηελ 

θαηλνκεληθή λα ιαλζάλεη θαη κηα ππνδφξηα ππνςία γηα ην ελδερφκελν ηεο έθθξαζεο 

δειαδή ηεο κνξθνπνίεζεο.  Με κηα πξψηε καηηά ην ελδερφκελν ηεο έθθξαζεο 

αλαηξεί ηελ ίδηα ηελ αδπλαηφηεηα ηεο γισζζηθήο δηαηχπσζεο ηεο έλλνηαο.  Μήπσο 

φκσο πάιη ε ζρεκαηνπνίεζε ηεο έλλνηαο είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν ελζσκαησκέλε ζηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα ηελ αληηιακβαλφκαζηε σο παξνχζα ζηελ 

θαζεκεξηλή γισζζηθή πξαθηηθή ζε βαζκφ πνπ λα θαζίζηαηαη α-λφεηε ε εμσγισζζηθή 

επίθιεζή ηεο.  Τν πιέγκα ηεο γισζζηθήο εθθνξάο ζπγθξνηείηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

θξηηήξηα θαη εμεγήζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ εθδνρψλ δηθαηνιφγεζεο ησλ γεγνλφησλ 

είλαη ζπλπθαζκέλα ή ελζσκαησκέλα ζηε γισζζηθή εθαξκνγή ή δηαηχπσζε ησλ 

εθδνρψλ.  Η θαηαθαηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο αληηιεπηηθέο καο ηθαλφηεηεο κπνξεί 

θάιιηζηα λα απνηειεί θαη ηε γλήζηα πεγή αλαγλψξηζεο κηαο ελδερνκεληθά 

πξαγκαηηθήο αιιαγήο. Η απνδνρή απφ ηνλ Wittgenstein ηεο έλλνηαο ηεο κνξθήο δσήο 

σο δεδνκέλνπ γεγνλφηνο δελ είλαη βέβαηα ην ίδην κε ηελ απνδνρή εμ εκψλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο δσήο θαη ησλ θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε αιιά 

δειψλεη ηελ απνδνρή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθαηνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

βεβαηφηεηεο, ζπγθξνηνχλ ηε δσή καο θαη ζηνηρεηνζεηνχλ ηε κνξθή δσήο.
10

  

Oπνηαδήπνηε αιιαγή ζε έλλνηεο θαη ζεζκνχο ή ζπλήζεηεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

κεκνλσκέλα αιιά δηακέζνπ ησλ αιιαγψλ ζηηο πξάμεηο καο πνπ απνηεινχλ 

απαξέγθιηηα  αιιαγέο ζηελ ίδηα ηε δσή καο. 

 Η έλλνηα ηεο πξαθηηθήο ιακβάλεη ην πεξηερφκελφ ηεο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξάμεο θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηα επηηειεζηηθά γισζζηθά παίγληα, ζε βαζκφ πνπ ε 

γξακκαηηθή ηεο πξάμεο λα πεξηέρεη πνιιέο αληηθαηηθέο πεξηπηψζεηο.
11

 Γηαηί σο 

γλσζηφ νη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ δελ δηαθξίλνληαη κφλν γηα ηε ζπλέπεηά ηνπο αιιά 

θαη γηα ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζπγθξφηεζε πνηθίισλ γισζζηθψλ παηγλίσλ.
12

  

(Δδψ ππαηλίζζνκαη ηελ έλλνηα ησλ θξηηεξίσλ).  Δπίζεο νη πξάμεηο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ πνιχ θαιά ζε έλα πιαίζην, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο, αιιά ζηελ απφπεηξα δηαηχπσζεο γεγνλφησλ αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηεο 

ππφζρεζεο, ηεο ππαθνήο θαη αθεξεκέλσλ θαηαζηάζεσλ, βξηζθφκαζηε ελψπηνλ 

                                            
10

  A. Stroll, Moore and Wittgenstein on Certainty (Oxford: Oxford University Press, 1994), pp.138-

159 
11

 Α. Μπαιηάο, «Ο Wittgenstein θαη ην a priori ηεο γιψζζαο».  Γιώζζα θαη Νόεζε, επηκ. εθδ.  Γ.     

Καηή, Μ.Κνλδχιε, Κ.Νηθεθνξίδνπ (Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 1999), ζζ. 121-144. 
12

 Σην εμαηξεηηθφ θείκελν ηνπ Σ. Πεηξνπλάθνπ: «Μπνξνχλ νη ππνινγηζηέο λα αθνινπζνχλ θαλφλεο:», 

δεκνζηεπκέλν ζην πεξηνδηθφ Cogito 4 (2006): 39-41, γίλεηαη μερσξηζηή κλεία ζηηο παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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παξαδφμσλ.  Τα γεγνλφηα ηεο πξάμεο ζπγθξνηνχληαη απφ δεζκεχζεηο θαη 

ππεπζπλφηεηεο.  Μπνξνχκε δηακέζνπ ηεο πξάμεο λα εμεγνχκε έλα γεγνλφο αηηηαθά, 

αιιά ην ίδην ην γεγνλφο ηνπ εμεγείλ, εληάζζεηαη ζε κηα θαηεγνξία λνήκαηνο δηακέζνπ 

ηεο πνιπείδεηαο ησλ γισζζηθψλ παηγλίσλ.  Έηζη, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε κνξθή 

γλψζεο ελφο γεγνλφηνο, πξέπεη λα αληηιακβαλφκαζηε κηα δηαδηθαζία δέζκεπζεο ζε 

απηφ ην γεγνλφο πνπ ε θχζε ηνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε γξακκαηηθή ηεο εμήγεζήο ηνπ.  

Η γξακκαηηθή κηαο έλλνηαο αλαθέξεηαη ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ απηήο 

ηεο έλλνηαο.  Καη επηπιένλ,  αλ νξηζκέλεο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο 

έλλνηεο ζπκβαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθά γισζζηθά πεδία είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε γξακκαηηθή.  Καη ε εζηίαζε πάλσ ζηελ 

έλλνηα ηεο, θαζηζηά ηδηαίηεξα αμηνπξφζεθην ην γεγνλφο φηη νη εμεγήζεηο ησλ 

γεγνλφησλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζε έλα εκπεηξηθφ επίπεδν αιιά είλαη βαζηά 

εδξαησκέλεο ζην ελλνηνινγηθφ καο ζρήκα θαη ε πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ εμεγήζεσλ 

ζεκαίλεη θαη ζπλαθφινπζε κεηαηξνπή φινπ ηνπ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο.  Τν 

ζχζηεκα ζπγθξνηείηαη απφ έλλνηεο φπσο: εμέηαζε, έιεγρνο, αλαθνξά θαη αληίδξαζε 

θαη κπνξεί λα είλαη νη έλλνηεο καο ζπκβαηηθέο αιιά νη ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο 

βαζίδνληαη δελ είλαη απζαίξεηεο αληίζεηα, δηακνξθψλνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε 

θαηάζηαζε θαη ζπκπεξηθνξά, δειαδή απφ ηε κνξθή δσήο. 

 Η έλλνηα ηεο γξακκαηηθήο πεξηιακβάλεη ηηο εμεγήζεηο πνπ δίλνληαη γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ.  Οη εμεγήζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ θαλφλεο γηα ηε 

ρξήζε ηνπο, νη νπνίνη δελ είλαη νχηε κνλνδηάζηαηνη νχηε εξκελεπηηθά ζρήκαηα ησλ 

ελλνηψλ.  Σπγθξνηνχλ κφλν πξφηππα νξζφηεηαο ηεο ρξήζεο.  Πξφηππν κε αλαινγηθή 

ηζρχ ζηελ πξαθηηθή πνπ δηαηππψλνληαη νη εμεγήζεηο.
13

  Η έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα ζπιιάβνπκε ηελ ηερληθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
14

  

Υπάξρνπλ ιφγνη ζηνπο νπνίνπο εθδειψλνληαη νη θαλφλεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

επηηειείηαη κηα πξάμε.  Οη θαλφλεο απνηεινχλ νδνδείθηεο – ζήκαηα θαηαλφεζεο.  Καη 

εδψ δειψλεηαη ε εζσηεξηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ θαλφλα θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ, δειαδή ηεο ζπκκνξθνχκελεο εθθνξάο πξνο ηνλ θαλφλα.  Τν θξηηήξην γηα ηελ 

αθνινπζία ε κε ηνπ θαλφλα παξέρεηαη απφ ηελ πξαθηηθή ησλ γισζζηθψλ ρξεζηψλ.  

Τν λα ρξεζηκνπνηνχκε κηα έθθξαζε ζσζηά απνηειεί καδί θξηηήξην γηα ηελ 

                                            
13

 L. Witttgenstein, Philosophical Investigations, tr.G.E.M. Anscombe (Oxford: Blackwell, 1974). Διι. 

κεη. Φηινζνθηθέο Έξεπλεο, εηζ., κεη., ζρ., Π. Φξηζηνδνπιίδεο (Αζήλα, Παπαδήζεο, 1977),  § 87. 
14

 Ο P.M.S Hacker ζην βηβιίν ηνπ: Wittgenstein’s Place in Τwentieth-Century Analytic Philosophy 

(Oxford: Blackwell, 1996), pp. 127-129, αλαθέξεη φηη ε πξνζθφιιεζε ζε κηα εηδηθή λνεηηθή 

δηαδηθαζία απνηειεί ζνβαξή παξαλφεζε ηεο βηηγθελζηατληθήο άπνςεο ε νπνία δειψλεη φηη  ην λφεκα 

ηεο έθθξαζεο απνηειεί ζχζηνηρν ηεο θαηαλφεζεο. 
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θαηαλφεζε ηεο έθθξαζεο θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμήγεζεο ηεο έλλνηάο ηεο. Η 

επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα δελ πξνυπνζέηεη ζπκθσλία κφλν ζηνπο νξηζκνχο αιιά 

θαη ζηηο θξίζεηο γη’ απηνχο, γηαηί ε εθαξκνγή απνηειεί θξηηήξην ηεο θαηαλφεζεο θαη ε 

ζπκθσλία ζηελ εθαξκνγή απνηειεί θξηηήξην ηεο ακνηβαηφηεηαο ζηελ θαηαλφεζε. 

Σπλαθφινπζα νξίδεηαη θαη ην δήηεκα ησλ θξηηεξίσλ σο ζπλαθνχο έλλνηαο κε απηήλ 

ηεο γξακκαηηθήο: «Γηα λα θαηαιάβεη θαλείο ηε γξακκαηηθή απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ, 

είλαη αλάγθε λα ξσηήζεη κε βάζε πνην θξηηήξην ιέκε φηη θάπνηνο βξίζθεηαη ζ’ απηή 

ηελ θαηάζηαζε».
15

  Οη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα θξηηήξηα απνηεινχλ γξακκαηηθέο 

παξαηεξήζεηο θαη κέξνο ηεο θαηαλφεζεο ησλ θξηηεξίσλ απνηειεί ηελ εμεγεηηθή 

δηάζηαζε ησλ θηινζνθηθψλ παξαηεξήζεσλ.  Τα θξηηήξηα απνηεινχλ κέζα πνπ 

θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο θαη εθαξκφδνληαη ζε εηδηθέο ζπλζήθεο.  Η 

ζπκθσλία ζηηο θξίζεηο απνηειεί ηελ αλαγθαία ζπλζήθε ηνπο.  «Γελ είλαη αλάγθε λα 

έρνπκε θάπνην ιφγν γηα λ’ αθνινπζήζνπκε ηνλ θαλφλα φπσο ηνλ αθνινπζνχκε.  Η 

αιπζίδα ησλ ιφγσλ έρεη έλα ηέινο.
16

  Τα θξηηήξηα απνηεινχλ κέξνο ηεο κνξθήο δσήο 

πνπ έρνπλ απφ θνηλνχ νη άλζξσπνη θαη απηή ε κνξθή δσήο είλαη δεδνκέλε θαη θείηαη 

πέξαλ ηεο πεξηγξαθήο.   

Η ππφζεζε επίζεο είλαη αλ ε έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ζρέζεο ζην χζηεξν έξγν 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηξαθηαξηαλή δηαδξνκή.  Μήπσο ε έλλνηα ηεο ινγηθήο ζην Tractatus 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαηχπσζεο εθ ησλ πζηέξσλ κηαο ηέηνηαο έλλνηαο ε νπνία 

ζα δηαζθάιηδε θαη κηα ζπλέρεηα ζηελ απιή αλαθνξά ηνπ άθαηνπ ηεο ινγηθήο κνξθήο;  

Καη εδψ δηαηππψλνληαη εξσηήκαηα γηα ηε θχζε ηεο εζσηεξηθήο ζρέζεο, φπσο: η) 

πθίζηαηαη εζσηεξηθή ζρέζε ζηε κνξθή δσήο;  ηη) απνηειεί ε εζσηεξηθή ζρέζε ηνλ 

αθαλή ζπλδεηηθφ ηζηφ ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ γισζζηθψλ κνξθσκάησλ, 

ιεηηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα σο δπλαηφηεηα ινγηθνχ ραξαθηήξα;  Δλδερνκέλσο πάιη, ε 

έλλνηα ηεο ινγηθήο κνξθήο λα θαηαιήγεη ζην ζθιεξό έδαθνο ηεο κνξθήο δσήο κε 

δεδνκέλν φινλ ηνλ ηξαθηαξηαλφ εμνπιηζκφ θαη γηα ηε ζρνηλνβαζία ηνπ  ζνιηςηζηηθνύ 

ππνθεηκέλνπ αιιά θαη γηα ην άθαην ησλ ελλνηψλ πνπ απνηεινχλ ζπλζήθε ηνπ 

θφζκνπ.  Άξαγε ε κνξθή δσήο απνηειεί ζπλζήθε γηα φιεο ηηο εθδνρέο δηαζαθήζεσλ 

– εμεγήζεσλ γηα ην λφεκα ησλ ελλνηψλ πνπ δίλνληαη κε πεξηζζή δαςίιεηα ζηηο 

Έξεπλεο;  Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο δηαηππψζεσλ θαη εξκελεηψλ πνπ 

                                            
15

 Φηινζνθηθέο Έξεπλεs, §572 
16

 L.Wittgenstein, The Blue and Brown Books: Preliminary Studies for the “Philosophical 

Investigations” (Oxford: Blackwell, 1978). Διι. Μεη., Τν Μπιε θαη ην Καθέ Βηβιίν, κεη θαη ζρ. 

Κ.Κσβαίνο  (Αζήλα: Καξδακίηζαο, 1984),  § 143. 
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ζπλνςίδνπλ ηηο κνξθέο δσήο, φπνπ θαη δειψλεηαη εκκέζσο ε θαηάθαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο;
17

   

Σχκθσλα κε ηνλ Wittgenstein ην θηινζνθείλ απνζθνπεί ζηε δηαζάθεζε 

αλαπφδξαζησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θφζκνπ κε ηελ εθ λένπ έξεπλα ησλ γεγνλφησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηά.  Ο ελλνηνινγηθφο εμνπιηζκφο καο πεξηέρεη πνιιέο 

αληηθαηηθέο πεξηπηψζεηο.  Ωο εθ ηνχηνπ, ε θηινζνθία έρεη σο έξγν ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πνξείαο πξνο ηελ απηνγλσζία.  Απηφ επηζεκαίλεη θαη ν απζηξηαθφο θηιφζνθνο, 

φηη ε ζπλερήο αλαδήηεζε ηεο θηινζνθίαο πξέπεη λα καο νδεγεί ζηε ζεξαπεία απφ ηηο 

δηαλνεηηθέο αγθπιψζεηο πνπ είρακε εκπιαθεί κε ηελ παξαδνζηαθή θηινζνθία.  Ο 

Wittgenstein πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ρξήζεσλ ησλ ελλνηψλ, δελ νηθνδνκεί 

θηινζνθηθφ ζχζηεκα θαη πξνζθέξεη ηα εξγαιεία θαη ηελ νπηηθή γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

θηινζνθείλ γηαηί : «κε ην λα δηαβάδνπκε ηελ κέζνδν κε ζαθήλεηα, δηαβάδνπκε κε 

ζαθήλεηα ηνλ θφζκν». 

 Ο εζπραζκόο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Wittgenstein κε εζθαικέλε ή κε 

απφρξσζε, θαηά ηελ αληίιεςή κνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ έλλνηα φρη κφλν ηεο 

αλακνλήο γηα ηελ αλάδπζε ησλ λνεκάησλ αιιά κπνξεί θαη λα δειψλεη, ζπλδπαζηηθά 

κε ηελ παξαπάλσ ζέζε, ην γεγνλφο φηη ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε φιεο ηηο ζπλαθείο 

πεξηζηάζεηο ησλ δηαηππψζεσλ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εξκελεπηηθή ησλ ελλνηψλ 

– ηηο πνιιαπιέο εμεγεηηθέο εθδνρέο κε πεξηερφκελν πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ελλνηψλ.  Καη ε έλλνηα ηεο κνξθήο δσήο ηη ζα απνηεινχζε ζε φια 

απηά;  Φπζηθά φρη έλαλ εχινγν ηφπν γηα ηελ παξνπζία νηνλεί ζνιηςηζηηθψλ εθθνξψλ 

– θαη απηφ ην δείρλεη ζην ηέινο ηνπ Καθέ Βηβιίνπ ν θηιφζνθνο: «Αο πάςνπκε λα 

θαληαδφκαζηε ην λφεκα ζα κηα κπζηεξηψδε ζχλδεζε πνπ ην κπαιφ απνθαζηζηά 

αλάκεζα ζε κηα ιέμε θη έλα πξάγκα θαη λα λνκίδνπκε φηη απηή ε ζχλδεζε εκπεξηέρεη 

φιε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο… ε ιέμε εγώ ζηελ πξφηαζε εγώ πνλάσ δελ ππνδειψλεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζψκα, δηφηη δελ κπνξνχκε λα ππνθαηαζηήζνπκε ην εγώ κε ηελ 

πεξηγξαθή ελφο ζψκαηνο.
18

  Θα ήηαλ αδχλαην επίζεο λα ζπγθξνηεζεί ην λφεκα ησλ 

κνξθψλ δσήο βαζηζκέλν ζην εκπεηξηθφ πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο φπνπ απφ ηε 

κία πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζεσξεηηθφ corpus θαη απφ ηελ άιιε ιεηηνπξγεί απηφλνκα 

                                            
17

 Η.- J. Glock, Α Wittgenstein Dictionary (Oxford: Blackwell, 1996), pp.126 - 127. 
18

 Τν Μπιε θαη ην Καθέ Βηβιίν, ζ.113. 
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απφ ηελ ζεσξία, ζε ζεκείν πνπ λα αλαθεξφκαζηε ζε θάηη πνπ εθδειψλεηαη άκεζα σο 

πξσηνγελήο ή πξνζεσξεηηθή αληίδξαζε.
19

  

 Αλ ην λφεκα κπνξεί λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, άιιν ηφζν 

κπνξεί λα επηκεξηζηεί θαη ζηελ απνπζία ηνπο – ζηηο παξαιείςεηο.  Με μερλάκε αθφκε 

φηη ην αλαγθαίν δελ ζεκαίλεη θαη κηα κνλνδηάζηαηε θαηεχζπλζε αιιά θαη ηελ 

θαηάθαζε ηεο πνιπκνξθίαο. 

  

 

 

 

 

SUMMARY 

NORMATIVITY AND FORMS OF LIFE.   

An evaluation of the later Wittgenstein’s work. 

 

In his later philosophy, Ludwig Wittgenstein explains the connection between 

language games and forms of life via the notion of normativity.  He came to see that 

our use of language depends on forms of life.  The point of his later philosophy is to 

achieve insight into the nature of our language, but that insight happens to be only to 

undermine the grammatical illusions that generate philosophical problems, not 

generate yet another philosophical theory. 

 Giving an account of several paradigms from our ordinary life, Wittgenstein 

examines crucial themes of his theory of language such as: the matter of rule-

following and the private language argument.  These themes have been of great 

importance, providing peculiar philosophical aspects for his later commentators.  

Wittgenstein’s later treatment of philosophical questions – unlike the approach he 

takes in the Tractatus – does not fall back on an appeal to an inexpressible objective 

order that supposedly validates a particular view of the world.  Instead, he emphasizes 

aspects of everyday life that we ordinarily  take for granted, in order to see that these 

facts undermine what we take for granted when we try to answer philosophical 

questions.  The point of the examples in Philosophical Investigations is precisely to 

show us alternatives to any way at looking the things. 

                                            
19

 Γ.Μαξαγθφο, Γλσζηνινγηζκνί (Αζήλα: Οδπζζέαο, 1996), ζ.17 θαη Ση.Τζηλφξεκα, «Ο Wittgenstein 

θαη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε γισζζηθή θαλνληζηηθφηεηα», Γεπθαιίσλ 13 / 2-3 (1995): 172-173. 
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 His conception of the form of life as “given” does not lead us to metaphysical, 

essentialistic or behaviouristic assumptions.  Instead, we come to think of him as 

giving us an holistic view, for the main reason that the forms of life are embedded in 

our world’s natural history. 


