


'Η έκδοση τής σειράς φιλοσοφία - 
πήγες πραγματοποιείται με σκοπό νά 
δοθούν στον "Ελληνα αναγνώστη τά κεί
μενα έκεϊνα πού θά μπορούσαν νά εκ
προσωπήσουν και νά συγκεφαλαιώσουν 
την ιστορική συνέχεια τής φιλοσοφικής 
άναζήτησης στή Δύση. Αυτή ή συνέχεια, 
άν κατανοηθεΐ σάν ενας βασικός σκελε
τός προβλημάτων, ιδεών και θέσεων, νο
μίζουμε δτι επιτρέπει στον άναγνώστη 
μιά βαθύτερη καί πληρέστερη γνώση τών 
έπιμέρους στοιχείων πού συνθέτουν τήν 
ταυτότητα τής σύγχρονης ευρωπαϊκής 
φιλοσοφίας καί, γενικότερα, τού δυτικού 
πολιτισμού.

"Ομως, τά περιθώρια μεταφοράς τής 
δυτικο-ευρωπαϊκής σκέψης στή νεοελλη
νική γλώσσα καθορίζουν καί τό βαθμό 
συγγένειας δύο διαφορετικών ιστορικών 
καί πολιτισμικών πραγματικοτήτων: 
στον άναγνώστη άπομένει νά ορίσει με 
άκρίβεια αυτόν τό βαθμό συγγένειας (ή 
διαφοράς) σε σχέση μέ τό πνευματικό 
παρελθόν καί παρόν τού δικού του τό
που. 'Η έκδοση τής σειράς φιλοσοφία - 
πήγες θά ήθελε νά συμβάλει σέ μιά 
ουσιαστική γνωριμία καί σύνδεση μέ τις 
καταβολές καί τή συνέχεια τής δικής μας 
πνευματικής παράδοσης. Αυτό δηλώνει 
καί ή συμπερίληψη δύο. βασικών κειμέ
νων τής βυζαντινής φιλοσοφίας στον τε
λικό κατάλογο τών έργων πού τήν άποτε- 
λοΰν.

Όφείλουμε εδώ μιά συνοπτική εξήγη
ση γιά τήν επιλογή τών 25 κειμένων πού 
άποτελούν τή σειρά:
α. Θεωρήσαμε σάν κοινά παραδεκτό 

σταθμό στην εξέλιξη τής ευρωπαϊκής 
φιλοσοφίας, καί άξονα γιά τήν ιστο
ρική της διαμόρφωση, τον Οεδ03Γΐ6δ.

β. Ή κατανόηση τού ϋεχοΗΠεδ προϋπο
θέτει οπωσδήποτε μιά γνωριμία μέ 
τήν ορολογία καί (σέ ενα ποσοστό) 
τήν προβληματική τής σχολαστικής 
φιλοσοφίας, πού πιστεύουμε δτι συν
οψίζεται χαρακτηριστικά στον Θωμά 
Άκινάτη. 'Η σχολαστική παράδοση 
πού εξακολουθεί νά επηρεάζει ούσι- 
αστικά καί τή μετακαρτεσιανή φιλο
σοφία, έχει άναμφισβήτητα τις ρίζες 
της τόσο στον Αυγουστίνο, όσο καί 
στις δυο μεγάλες σχολές τής βυζαντι
νής σκέψης, τή «συστηματική» καί τή 
«μυστική» (Ιωάννης Δαμασκηνός, 
Άρεοπαγιτικά Συγγράμματα καί 
Μάξιμος Όμολογητής).
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Μ ΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Ή  έλληνική μετάφραση (μέτή συνεργασία Ζήσιμου Λ ορεντζάτου καί Γιώργου 
Βαμβαλή) τού ΤΓαααίαχ ίο β κο  - ΡΗίΙοίορΗΐαα τοΰ ίιιώνίβ ν/ίίΐξεηχίεΐη δημοσιεύ
τηκε, σέ πρώτη Ικδοση. στό περιοδικό ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, τεύχος 7/8, 1971.

Γιά τή δεύτερη έκδοση, στή σειρά «Φιλοσοφία - Πηγές» τών Εκδόσεων 
ΠΑΠ ΑΖΗ ΣΗ , μου άνατέθηκε άπό τό Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών ή Αναθε
ώρηση τής μετάφρασης, έργασία πού έντάχθηκε στά προγράμματα τοΰ Κέντρου.

Γιά τή δεύτερη αύτή έκδοση καταβλήθηκε προσπάθεια ν<ί διορθωθούν τά λάθη 
καί ο! άσάφειες τής πρώτης -  λάθη μεταφραστικά, δηλαδή ουσίας, καί λάθη ή 
άσάφειες διατύπωσης. 01 άρχές πού άκολούθησα είναι: πιστότητα στό κείμενο, 
άκρίβεια καί σαφήνεια στήν άπόδοση, οίκονομία στή διατύπωση.

Γιά τή μετάφραση -  στήν πρώτη έκδοση είχαν χρησιμοποιηθεί τό γερμανικό 
πρωτότυπο στήν έκδοση ΒιιΗΓίιαηιρ, Γγοπ^/ηγι ατη Μαϊη (X. \νίιΐ$εηΜείη, 5σΗΓίβεη 
/, 1960. Πρώτη δημοσίευση μέ τόν τίτλο ΐΑχίκΗ - ρΗίΙοχορΗίχσΗβ Αί>ΗαηάΙαη% στό 
περιοδικό ΑΝΝΑΙΕΝ ΩΕΚ ΝΑΤυΚΡΗΙΙΟΞΟΡΗΙΕ, 1921) καί ή άγγλική μετά
φραση τών Ζλ Γ. Ρεαπ καί Β. Ρ. ΜοΟυίηβχε (ΡοιαΙεά%ε & Κε%αη ΡαιιΙ, Ιοηάοη, 
21963) -  έλαβα συμπληρωματικά ύπόψη τή γαλλική μετάφραση τού Ρ. ΚΙοχχοινίΜ 
(ΟαΙΗτηαΓά, Ραής, 1961) καί τήν έκδοση άπό τούς Β. Ρ. ΜοΟαΰιεα. Τ. ΝγΙ>εΓ% καί 
Ο. Η. νοη ν/ή^Ηί ένός χειρόγραφου τού ΤΓασίαίια (/ααίηιίΐε + μεταγραφή + 
άγγλική μετάφραση), μέ τίτλο ΡΓΟίοίΓαααιιΑχ — απ εοΗγ νεηίοπ ο/ Τηκίαΐαχ 
Ιοχΐνο - ΡΗίΙοίορΗίοαί (ΚοΗΐΙεάχε & Κεχαη ΡααΙ, ίοηάοη, 1971).

Στή δεύτερη αύτή έκδοση κρίθηκε χρήσιμο νά περιληφθεϊ, δίπλα στήν παρουσί
αση τού Ζ. Αορεντζάτου τής πρώτης έκδοσης, καί ή κλασική εισαγωγή τοΰ 
ΒεΠΓαηά ΚαχεεΙΙ τού 1922 (μετάφραση τού Νίκου Γιανναδάκη).

Ό  Πίνακας όρων, πού ολοκληρώνει τήν έκδοση, διευρύνθηκε καί συμπληρώ
θηκε. Γιά τούς άριθμούς τών προτάσεων, πού είναι σημαντικές γιά κάθε δρο ή πού ό 
συνδυασμός τους βοηθάει στήν κατανόησή του. χρησιμοποιήθηκαν πλάγια στοι
χεία. Επίσης προστέθηκε ένας Πίνακας όνομάτων.

Ή  κυρία Μαρία Νούσσα καί ή κυρία Αγγέλα Κοκκόλα, τής Γραμματείας τοΰ 
Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών, στάθηκαν πολύτιμες βοηθοί γιά τή δαχτυλογρά- 
φηση, τήν άντιπαραβολή καί τή διόρθωση τών τυπογραφικών δοκιμίων. Ό  κύριος 
Ν. Γιανναδάκης, ύπεύθυνος τής σειράς «Φιλοσοφία - Πηγές», έκτός άπό τήν



ΣΙΙΜΚΙυΜΑ το ν  ΜΚΤΑΦΡΛΣΤΙΙ

ουσιαστική συμβολή του: τή μετάφραση τής είσαγωγής τού Β. ΚαχχβΙΙ, είχε τήν 
έπιμέλεια τής έκδοσης, πού φρόντισε μέ άκρϊβεια καί συνέιιειαίΣέ αύτούς, καθώς 
καί στή διεύθυνση τού Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών, έκφράζω τ/ς ευχαριστίες 
μου.

Έκάλη, Νοέμβριος 1977 Θανάσης Κιτσόπουλος



Ο ΤΚΑΟΓΑΤυΞ ΤΟΥ ΐνΠΤΟΕΝ5ΤΕΙΝ  
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΞ. ΟΥ ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ...

Ό  ΤΓαειαίιΐί Ιοχΐεο - ΡΚΙοχορΗίαα τού ^ϊΐίξβηίίβϊη πρωτοδημοσιεύτηκε 
γερμανικά τό 1921. Στον τίτλο -πουπροτάθηκ ε, ΰστερότερα, άπότόνΟ.Ε . 
ΜοοΓβ καί σχεδόν παραμέρισε τό γερμανικό - ρΗΐΙοχορΗΐίοΗβ Αί>Ηαηά-
Ιιιηχ — άναγνωρίζουμε τόν άπόηχο τού ΤΓαείαίια ΤΗβοΙο^κο - ΡοΚίκαχ (1670) 
τού Σπινόζα, ένός άλλου μεγάλου φιλόσοφου άπό την ίδια φυλή. Ή  
σύμπτωση σταματάει έδώ.

Τά δυό συνθετικά τού τίτλου δείχνουν τό αρχικό ένδιαφέρον του Ψΐη- 
ξ£ηίΐ£ΐη (α) γιά  τη λογική καί τό γενικότερο (β) γ ιά  τη φιλοσοφία. Τά 
σχετικά με τό πρώτο συνθετικό, δηλαδή τόίοβίοο-, χρειάζουνται «τεχνική» 
προπαρασκευή (που δεν έχει αυτός που γράφει τ ίς  γραμμές αυτές)· τά 
σχετικά μέ τό δεύτερο συνθετικό, τό ΡΗϊΙοχορΗϊακ, είναι γενικότερα. "Ολοι 
οσοι διαβάσουν τό κείμενο τού Τκαααίια καταλαβαίνουν πώς εκεί μέσα 
συμβαίνει κάτι σοβαρό, αλλά λίγοι -  καί άπό τούς «τεχνικούς» άκόμα -  
είναι σε θέση νά μάς ποΰν άκριβώς τ ί συμβαίνει.

Μέ τήν έπιφύλαζη αυτή, λοιπόν, προχωρώ απάνω κάτω ρβΓ αηα $βΙνα 
οεοίΓα. Α να ίτια ; Μόνη αιτία  γ ιά  μένα ή άκατανίκητη σαγήνη μιάς προσω
πικότητας άπομόναχης, όπως ό ν/ίη%€η5ΐείη, πού -  «στό σκοτάδι τής επο
χής» (ίη άβΓ ΠηχιβΓηϊχ άίβίβΓ Ζεΐί), καθώς λέει ό ίδιος -  έκρυβε μέσα του 
άληθινή φωτιά, πνευματικό πάθος άσίγαστο, καί ταυτόχρονα παρουσίαζε, 
αυτός ό παράφορα δύσκολος, τήν άπροσχημάτιστη άπλότητα πού άνταμώ- 
νουμε πάντα ή στά παιδιά ή στούς άληθινά μεγάλους.

Καί μιά α ιτία  συμπληρωματική γιά  μένα τόν σημερινό "Ελληνα. Τά 
όσα ό Ψίιΐβίηίΐεϊη κάθισε καί λογάριασε γιά  τή γλώσσα, θέλοντας νά βάλη 
ένα όριο σέ αύτό πού ονομάζουμε σκέψη, ή καλύτερα οχι στή σκέψη άλλά 
στή διατύπωση τών σκέψεων -  καθώς γράφει στόν πρόλογο — βρήκε πώς τό 
όριο τής σκέψης δέν μπαίνει παρά μονάχα μέσα στή γλώσσα. 'Η  γλώσσα 
δέν είναι όργανο τής σκέψης, μπορεί μάλιστα νά συμβαίνη τό άντίθετο. Καί 
αύτό παίρνει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα γιά  μάς τούς "Ελληνες, πού ή 
γλώσσα μας χρησιμοποιήθηκε χιλιάδες χρόνια καί πού κληρονομήσαμε



10. ΠΑΡΟΓΣΙΑΣΗ

ζήτημα γλωσσικό. Πολύπλοκη δσο και ό ανθρώπινος οργανισμός ή γλώσσα 
είναι ένα μέρος του, μοιράζεται μαζί του τη  ζωή τήν ίδια -  άποφαίνεται ό 
Ψίίΐξβηχίβΐη -  καί μπορεϊ, αντίθετα με τήν παροιμία τή  δική μας, νά εχη καί 
κόκαλα καί ψαχνό καί μεδούλι καί αίμα. Αυτός είναι ό λόγος που σήμερα 
στήν Ε λ λά δ α  τή νέκρα τού θανάτου τήν καταλαβαίνουμε καθαρά μονάχα 
κάθε φορά που τυχαίνει νά βρεθούμε μπροστά στή ζωντανή γλώσσα.

Σάν άποτέλεσμα μιάς παρόμοιας άντίληψης γ ιά  τή γλώσσα, ό ν/ΐιι- 
Ββηχίβΐη θεωρούσε πώς ή φιλοσοφία είναι προσωπική. Κάθε φιλόσοφος πού 
κάτι κάνει στή φιλοσοφία δέν εξαντλεί τή  φιλοσοφία, άλλά παρακινεί 
κάποιον άλλον νά γίνη φιλόσοφος· περίπου όπως κάθε ποιητής πού κάτι 
κάνει στήν ποίηση δέν έξαντλεϊ τήν ποίηση, άλλά παρακινεί κάποιον άλλον 
νά γίνη ποιητής. Καί ή φιλοσοφία καί ή ποίηση είναι άνεζάντλητες (με όλη 
εκείνη τήν παλαιά διαφορά τους πού άναφέρει ό Π λάτωνας). Σέ τούτο, άν 
κοιτάξουμε βαθύτερα, μπορεϊ νά μήν είναι άμέτοχη καί ή άνθρώπινη γλώσ
σα.

*
* *

Μπορεϊ τό σπερματικότερο -  μέ τήν έννοια τής Στοάς -  μέρος τού 
ΤΓαααιια νά είναι ή διαπίστωση πώς πρέπει νά ΰπάρχη κάτι κοινό άνάμεσα 
στήν πρόταση (άβΓ 5αΐζ) καί στό γεγονός (άΐβ ΤαίχαεΗβ) πού εκείνη θέλει νά 
βεβαίωση, άνάμεσα στή δομή (άΐβ ΞιηΛίατ), στήν πλέξη, θά λέγαμε πιό 
άπλά, καί τών δυό τους. Έ να γεγονός γιά  νά μπορή νά εΐκονίζεται (σέ μιά 
γλώσσα) πρέπει νά έχη κάτι κοινό μέ αυτό πού είκονίζει (2.141 καί 2 .16). 
Πρέπει, μέ άλλα λόγια, ή πρόταση νά εχη κάτι κοινό μέ τήν πραγματικό
τητα γ ιά  νά μπορή νά τήν παρουσιάση ή νά μάς μιλήση γ ιά  αύτή (4 .12 ). Τό 
κοινό αύτό πού έχει -  ή λογική μορφή (άΐβ Ιο^ΐκΗβ Γοηη) -  δέν μπορεϊ ή 
πρόταση νά τό πή ή νά τό παρουσιάση μέ τή σειρά του, όπως παρουσιάζει τό 
γεγονός, γ ια τ ί τό κοινό αύτό καθρεφτίζεται μέσα στήν πρόταση καί 
επομένως ή πρόταση δέν μπορεϊ νά τό καθρεφτίση -  θά χρειαζόταν ή 
πρόταση (καί έμεϊς μαζί της) νά τοποθετηθή έξω άπό τή  λογική, πού θά πή 
έξω άπό τόν κόσμο (4 .12 ). Ε κείνο πού μέσα στή γλώσσα έκφράζεται, δέν 
μπορούμε εμείς μέ τή γλώσσα νά τό έκφράσουμε (4 .121). Δέν μπορεϊ κανείς 
νά σκεφτή αύτό πού δέν μπορεϊ νά τό σκεφτή (μέ τήν πρόταση ή μέ τή 
λογική) καί αύτό πού δέν μπορεϊ νά τό σκεφτή δέν μπορεϊ καί νά τό πή 
(5.61). Ομως άν δέν μπορεϊ νά πή , νά παρουσιάση ή νά καθρεφτίση, μπορεϊ 
ωστόσο ή πρόταση, δηλαδή ή γλώσσα, νά δείξη αύτό πού δέ λέγεται. Καί 
αύτό κάνει. Ή  πρόταση δείχνει (ζβΐχι) τή λογική μορφή τής πραγματικότη
τας (4 .121).



ΠΑΡΟΤΏΑΣΗ II

Αυτό πάλι πού δείχνεται, δε λέγετα ι (4 .1212). Διαπίστωση άποφασι- 
στική. Έ χουμε τουλάχιστον έτσι προσδιορίσει άκριβολογικά αυτό πού 
λέγεται. Καί έκεΐ δέ χωράνε πιά άπροσδιοριστίες ή (ψευτο-) λογική άπε- 
ραντολογία, όπως συνηθιζόταν απεριόριστα άπό τους φιλόσοφους καί συν
ηθίζεται ακόμα. ' Η αρχή μας είναι -  λέει κατά λέξη ό ΤΓαααίΗχ -  πώς κάθε 
ζήτημα που γενικά λύνεται μέ τή λογική, πρέπει τό δίχως άλλο νά λύνεται 
(5 .5 5 1 )1. Νεφελοκοκκυγίες (ψευτο-) λογικού τόπου, όπως τά περισσότερα 
γραφτά τών περισσότερων φιλόσοφων, δέ φιλοσοφούν στήν έννοια τού 
Ψίη%βη5ΐ ε ίη .

Ή  φιλοσοφία οροθετεί τό λεγόμενο (ξεκαθαρίζει λογικά τίς προτάσεις 
τών φυσικών επιστημών, 4 .112) (4 .113). Παρουσιάζοντας άκριβολογικά 
αυτό που λέγεται, ή φιλοσοφία σημαίνει (Μ€ΐ4ΐ€η) εκείνο που δέ λέγετα ι ή 
τό άνείπωτο (4 .115). Έ τ σ ι στηρίζει ή νομιμοποιεί καί τά  δυό. Καί αυτό 
πού λέγεται· καί έκεϊνο που δέ λέγεται, που δέν μπαίνει μέσα σέ λέξεις (στή 
γλώσσα) καί που ό ν/ίΐΐξβηχίβίη τό άποκαλεΐ τό μυστικό στοιχείο, ή μυστική 
περιοχή, ό μυστικός χώρος, άα$ ΜγειίεσΗβ (6 .522). Έ χουμε έδώ μιά πρώτη 
ριζική διαφορά άπό τόν ροχίιίνίςηιαί, πού νομιμοποιεί μονάχα τό ένα άπό τά 
δυό-αύτό πού λέγεται -  κηρύχνοντας τό άλλο άνυπόστατο ή καί άνύπαρχτο. 
Ό  άναξ, λέει παράλληλα ό Η ράκλειτος, ού τό μαντεΐόν έστι τό έν Δελφοϊς, 
ούτε λέγει ούτε κρύπτει άλλά σημαίνει (ύβάβαΐεη). / γ. 93 -  όπως κάνει δηλαδή ή 
φιλοσοφία στόν ν/ίιΐξβηχιβΐη γιά  εκείνα τά  πράγματα πού δέ μπαίνουν σέ 
λέξεις άλλά μονάχα δείχνουνται. Δείχνω (ζβί^βη) καί σημαίνω (όβάεαίβη) 
χωνεμένα καί τά δύο μέσα στό σιβυλλικό σημαίνει τού Πύθιου Α πόλλωνα. 
Δουλειά τής φιλοσοφίας -  άντίΟετα μέ τό μαντείο, πού δέν είναι φιλοσοφία, 
ό ΨΐΗ8βη$ΐεϊη στή φιλοσοφία του καί λέγει καί δέν κρύπτει -  θά ήταν νά μάς 
λέη μονάχα όσα λέγουνται (Νινίικ ζι· χαχβη, αία \ναχ «οΗ χα^η  Ιάίχι): τίς 
προτάσεις τών φυσικών έπιστημών (παναπή κάτι άσχετο μέ τή φιλοσοφία) 
(0 .53). Τίποτα άλλο. “Αν κάποιος δοκίμαζε νά πή κάτι άλλο -  άπό εκείνα 
πού δέ λέγουνται ή κάτι μεταφυσικό (βίνναί ΜείαρΗγείεοΗβε) -  θά έπρεπε 
αμέσως ή φιλοσοφία νά τού άποδείχνη πώς δέν κατάφερε νά δώση νόημα σέ 
ορισμένα σημεία (%€\νί$5€η ΖβΐσΗβη) άπό τίς  προτάσεις του (6 .53). Αύτή θά 
ήταν ή δουλειά ή μάλλον ή σωστή μέθοδο τής δουλειάς αυτής, τής φιλοσο
φίας (ΰί€ ηί'Ηιίξ€ ΜπΗοάβ άβΓ ΡΗίΙοχορΗίβ) (6 .53). Καί μέ τόν τρόπο αυτό ή 
φιλοσοφία θά έπαυε νά είναι γεμάτη άπό συγχύσεις (όπως είναι τώρα) 
(3.32'»). Γιατί ή φιλοσοφία δέν είναι διδαχή ή σύστημα φιλοσοφικό (ίχΐΚβίηε

1. ΙίηίίΤ Οηανίίακ ία. ι ύ »  ΡΓαχΐ. Α> ι/<·Λ ϋΙκΓΗαυρι άιιπΗ <Λ> Ιο^Ηι (πΚΐΗτίάϊη Ιάαι, ιίοΗ
<>Ιιηΐ ηίί'μτπ ηακΗτϊάη Ια$5εη /πυΐί.
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ί£Ητε), άλλά μιά δουλειά που χάνουμε, μιά δραστηριότητα (βϊηβ Τ ά ιϊ^ ϊι) . 
'Η  φιλοσοφία δέν καταλήγει σέ «φιλοσοφικές προτάσεις», άλλά ξεκαθαρί
ζει προτάσεις (4 .112). "Ενα φιλοσοφικό έργο ουσιαστικά άποτελεΐται άπό τά 
ξεκαθαρίσματα αύτά. Αύτή είναι ή φιλοσοφική δουλειά ή δραστηριότητα 
(4.112).

Ξεκαθαρίζοντας ή πρόταση, ξεκαθαρίζει λογικά ή σκέψη, δηλαδή ή 
λογική εικόνα τών γεγονότων (αύτό σημαίνει σκέψη, Οβάατύβ) (3). Αύτός 
είναι ένας τρόπος νά βλέπουμε τόν κόσμο. Καί τό γενικότερο σημείο πού 
μπορούμε νά φτάσουμε είναι τό άκόλουθο: Ό λ ες  οί άληθινές σκέψεις βαλμέ
νες μαζί άποτελούν μιά εικόνα τού κόσμου (3 .01). Δίχως τή φιλοσοφική 
δουλειά ή τή φιλοσοφία -  στήν έννοια τού ν/ίιι%βη5ΐ€ίη — ή σκέψη θά άπόμενε 
άξεκαθάριστη, μιά λογική θολούρα δίχως άδρό λογικό περίγραμμα (4 .112). 
Καί τέτοια είναι όλα οσα οέν άποτελούν προτάσεις τών φυσικών επιστημών
— λέει μέ μιά δυσκολώτατη μονοκοντυλιά ό Η'ϊα^εηδίβΐη. (Γιατί έτσι θά τόν 
όριζα, άν μέ ρωτούσαν νά πώ τί είναι, άπό τήν άρχή ώς τό τέλος, ό Ττοαίαΐαχ
— μιά δυσκολώτατη μονοκοντυλιά.)

Ή  τελευταία πρόταση τού ΤΓαααίιιζ μάς βεβαιώνει πώς έκείνο πού δέ 
λέγεται άνήκει στή σιωπή (7).

Ή  σιωπή αύτή όμως ή τό άνείπωτο (υηαΐίίχρΓβοΗΠοΗβχ) -  ή λογική 
σιωπή, τό λογικά άνείπωτο (αύτό εννοεί ό Iνϊη^βηχίβΐη) -  σκεπάζει μιά 
τεράστια περιοχή μέσα στήν οποία σωπαίνει λογικά, νά τό πούμε έτσι, μαζί 
μέ όλα τά  άλλα, καί ή λογική τόν εαυτό της (4.12) καί ή φιλοσοφία τόν 
εαυτό της (4 .115  καί 6 .53). Έ ξω  άπό τίς προτάσεις τών φυσικών έπιστη- 
μών -  καί ή φιλοσοφία δέν είναι φυσική έπιστήμη, είναι παραπάνω/Ύ, 
παρακάτω (4 .111) — όλα άνήκουν στήν τεράστια περιοχή τής σιωπής. Δέν 
είναι άνύπαρχτα ή άνυπόστατα, όπως μπορεϊ νά υποστήριξή ό ροχί/ίνίχ/ηοί. 
Είναι άπλώς ά-λεχτα ή ά-νόητα μέ αυστηρά λογικό τρόπο. Κ άτι όλότελα 
διαφορετικό.

Μέ τό νά μήν τοποθετή ό ΜίιΐξβηΒίβίη τή θρησκεία (Οοιι), λόγου χάρη, 
μέσα στή γλώσσα τής λογικής, δέν τήν καταργεί, άλλά προσπαθεί νά τή 
διατηρήση. θεωρώντας τή θρησκεία ά -λεχτη ή ά-νόητη μέ αυστηρά λογικό 
τρόπο, δέ λέει πώς είναι άκατανόητη μέ όποιοδήποτε τρόπο, άλλά βοηθάει 
στήν καλύτερη κατανόησή της. Έ τ σ ι βάζει ένα λιθάρι, άς πούμε, ή δείχνει 
τό δρόμο πού χρειάζεται νά άκολουθήση κανένας, άν θέλη, μιά μέρα, νά 
πλησιάση τή θρησκεία σωστά.
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Τό ίδιο κάνει με τή λεγάμενη ηθική (ΕίΗϊηαβ, ΕιΗΐΙι, ΕιΗία), λέξη πού δέν 
υπάρχει ατά ελληνικά καί που, ώς άφηρημένο ουσιαστικό, τήν ανταμώ
νουμε πρώτη φορά στόν Φίλωνα (1ος αιώνας π .Χ . -  1ος αιώνας μ .Χ .)2. Τό 
ίδιο -  ή απουσία τής λέξης -  συνεχίζεται αδιάπτωτα καί μέ τούς "Ελληνες 
Πατέρες τής Α νατολής. Ή  ήθική αυτή, μαζί μέ τή  λεγόμενη αισθητική, 
άποτελοΰν τους δυό περισσότερο διφορούμενους κλάδους μέσα στόν διφορού
μενο καί άντιλεγόμενο κόσμο τής νεώτερης δυτικής φιλοσοφίας. Ποτέ δέν 
κατάλαβα καλά τή σημασία τής λεγάμενης ήθικής στή δυτική φιλοσοφία. 
Καί πολύ περισσότερο δέν κατάλαβα τήν πρόσφατη άπόπειρα, πού ό Τ. 5. 
ΕΙΐοΐ τόσο δίκαια σαρκάζει στά ΟΗοηιχβί/τοηι «Τ)κ Κοοί» (1934), νά φτιάξη 
τάχα ό δυτικός άνθρωπος μιά λογική ήθική, α ΓαήοηαΙ πιοΓαΙίίγ (III). Ό  
ν/ίη^βηίΐεϊη βγάζει τήν ήθική έξω άπό τόν κόσμο, έξω άπό τό συμπτωματικό 
(τό αριστοτελικό συμβεβηκός) -  οπού όλα είναι ισάξια· όλες οί προτάσεις 
έχουν τήν ϊδια άξια (0.4) -  καί τήν τοποθετεί στό υπερβατικό, έκεϊ πού 
βρίσκεται τό νόημα τού κόσμου ή ή άξία του (6 .41). Ά πό έκεί (έξω άπό τόν 
κόσμο), άπό τό υπερβατικό, ό κόσμος λαβαίνει -  καί χάνει -  τό νόημα ή τήν 
άξία του· έκεΐ βρίσκεται καί ό θεός, οχι μέσα στόν κόσμο (6 .432). 'Η  λύση 
του αινίγματος τής ζωής μέσα στό χώρο καί στό χρόνο βρίσκεται Εξω 
(αιΐίίβΓΗαΙδ) άπό τό χώρο καί τό χρόνο, προσθέτει· εδώ δέν έχουμε νά 
λύσουμε προβλήματα τών φυσικών επιστημών (6 .4312)3. Γ ιατί ό κόσμος 
γιά τόν ν/ία^βηΒΐείη έχει νόημα (5ίηη)· καί υπερβατική ή μεταφυσική ρίζα. 
Λέν ταξιδεύει ξεριζωμένος, όπως ή μέδουσα, άπάνω στό μηδέν. Τό άνώτερο 
υπάρχει (άα$ ΗόΗβΓβ). Ό  φιλόσοφος ξέρει πώς ή γλώσσα τής λογικής 
δένεται ή δέν μπορεί νά μιλήση γιά  τίποτα άνώτερο (ηϊοΗΐχ ΗόΗβΓβ$), ξέρει

1. ϊτόν Πλάτωνα βρίσκουμε τήν αντιπαραβολή εΓς τε τό μαθεΐν είς τε τά λεγάμενα ήθη (Επιστολή  VII, 
3ί '(), πού σημαίνει αντιπαραβολή άνάμεσα στά ζητήματα Τού νού χαί στή συμπεριφορά μας γενικά ή, θά 
μποράίσαμε νά λί γάμε, άνάμεσα στή θεωρία χαί ττήν πράξη τής ζωής μας. Ό  Αριστοτέλης συνεχίζει τήν 
αντιπαραβολή τη μειώνοντας γιά τήν άριτή ή τίς αρετές: ϊέγομεν γόρ αύτών τάς μέν νοτμικάς τάς δέ
ήθικάς. Καί άμέσως εξηγεί: διττής δή τής άρε τής οδσης, τής μέν διανοητικής τής δέ ήθικής. ή μέν 
διανοητική τό πλεΐον έκ διδασκαλίας... ή δ ' ήθική ίξ  Ιθοος ηεριγίγνεται, προσβέτοντας χαί τήν 
ετυμολογικά σωστή κατάληξη, δθεν καί τοόνομα Ισχηκε μικρόν παρεκκλίνον άπό τοΰ Ιθους. Πουθενά 
δεν έχουμε άφηρημένο οϋσιαστιχό ήθική παρά μονάχα επίθετο ήθικός σί αντιπαραβολή μέ ιό διανοητικός. 
Τό άφηρημένο ουσιαστικό τά ήθικά ττόν πληθυντικό σημαίνει στόν Αριστοτέλη (Πολιτικά 1995α 36) 
πραγματεία γιά τή συμπεριφορά ή γιά τή διαγωγή τού βίου, όπως π.χ. τά "Ηθικά ΝίΚΟμΛχεία τού ίδιου, 
στά όποια άνήχουν χαί τά ουό προηγούμενα χωρία (1103α 4 χαί 1 Ιϋ3α 14-18).

3. βά ήταν ενδιαφέρον στό σημείο τούτο, πού συνάπτεται στόν ν/ίΛ/ίΠΛίϊη μέ όλάχερη τή σχολαστιχή 
παράδοση τής Ουτιχής χριστιανικής φιλοσοφίας χαί τόν στεγανό χωρισμό θεού χαί χόσμου, νά άντιπαραβάλη 
χανένας τήν παράδοση τών Πατέρων τής Ανατολής χαί τού Γρηγόριου τού Παλαμά με τή διδαχή γιά τίς 
θεϊκές ίνέργείες. όπου έχει ή πνευματιχή άνταπόχριση εξασφαλίζεται άβΰγχυτα, δίχως δηλαδή ποτέ νά 
παύη ό θεός νά είναι θεός χαί ό »σμος »σμος. Πνευματιχά ή μεταφυσικά δυσκολεύομαι νά παραχολουθήσω 
αυτόν τόν στεγανό χωρισμό τού έξω (αιΐ35(ΓΗαΗ>) στόν Ψ ϊιι^ηιΙΐίη.
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πώς δέν έχουμε προτάσεις ή γλώσσα γιά  νά τή μιλήσουμε τήν ήθική, ή 
ήθική δέν μπαίνει μέσα σέ λέξεις (στή γλώσσα), καί επομένως -  λέει ό 
ν/ίίίξβηχΐβίη -  ή ήθική είναι υπερβατική (δπως καί ή αισθητική) (6 .42  καί
6.421).

Τό ίδιο υπερβατική γ ιά  τόν ν/ίιΐξβηχιβίη είναι καί ή ίδια ή λογική (6.13) 
,πού — όπως ή φιλοσοφία (4 .1 1 2 ) -  δέν είναι καμιά διδαχή ή κανένα σύστημα 
διδασκαλίας (ΐίΐΙίεΐηε ίεΗΓβ), άλλά ένας κατοπτρισμός ή μιά παράφαση τού 
κόσμου (βίη Ξρίε^ΙΝΙά). Τό παράξενο είναι πώς οί προτάσεις τής λογικής 
είναι ταυτολογίες (6 .1 ), δέ λένε τίποτα (6 .11 ). Ό λ ες  οί προτάσεις τής 
λογικής -  συμπεραίνει κατά λέξη ό Τηκίαίια -  λένε όμως τό ίδιο. Δηλαδή 
τίποτα (5.43)*. Τήν άλήθεια στίς λογικές προτάσεις τήν καταλαβαί
νουμε μονάχα άπό τό σύμβολό τους (ένώ τήν άλήθεια ή τήν ψευτιά στίς μή 
λογικές προτάσεις δέν τήν καταλαβαίνουμε μονάχα άπό τίς  προτάσεις) καί 
τό γεγονός αύτό κλείνει μέσα του ολάκερη τή φιλοσοφία τής λογικής 
(6 .113). Τά μαθηματικά είναι καί αυτά μιά λογική μέθοδο (6 .2)· μιά 
μαθηματική πρόταση ή εξίσωση δέν εκφράζει σκέψη (6 .21). θ ά  πρέπη 
κάποτε νά τό χωνέψουμε -  καί έδώ παύω γιά  μιά στιγμή νά χρησιμοποιώ τίς 
προτάσεις τού Ψίιΐξεηχίβίη -  πώς άλλο λογική καί άλλο πραγματικότητα, 
πώς στή λογική καί στήν πραγματικότητα έχουμε δυό χωριστά επίπεδα. Τό 
νά νομίζουμε πώς όσα συμβαίνουν στή λογική, συμβαίνουν στήν πραγματι
κότητα, είναι περίπου τό ίδιο σά νά νομίζουμε πώς όσα συμβαίνουν στό 
καπέλο μας, συμβαίνουν μέσα στό κεφάλι μας. Καί ωστόσο -  μέσα άπό ένα 
λογικό σύστημα -  οΐ νόμοι τής φυσικής, όπως καί νά τό κάνουμε ή θέλουμε δέ 
θέλουμε (άονΗ), μάς μιλούν γιά  τά άντικείμενα τού κόσμου (6 .3431). Ή  
πρόταση είναι μιά εικόνα τής πραγματικότητας (4 .021), χωρίς νά είναι ή 
πραγματικότητα. Ό π ω ς καί στήν άλλη περίπτωση πού συναντήσαμε: 
Ό λ ες  οί άληθινές σκέψεις βαλμένες μαζί άποτελούν μιά εικόνα τού κόσμου 
(3 .01), χωρίς νά είναι ό κόσμος. Ό μ ω ς άκόμα καί άν μπορούσαμε νά 
δώσουμε άπαντήσεις σέ όλα τά επιστημονικά προβλήματα, πάλι νιώθουμε 
πώς θά έμεναν ά ν έγγιχτα  τά  προβλήματα τής ζωής (6.52). 'Η  μοίρα τού 
άνθρώπου είναι παράξενη. Παράξενη όχι χρονικά, ώστε νά μπορή σήμερα ή 
αύριο νά άλλάζη, άλλά παράξενη ουσιαστικά -  λογαριάζει κανένας διαβά
ζοντας τόν ν/ίί(ξ€η$ΐβΐη. Αύτό παρηγορεί τή  σοβαρή σκέψη πού πορεύεται μέ 
στηρίγματα στερεά. Καί ό \νίιι%€ηίΐβίη συνεχίζει. Όλάκερη ή νεώτερη 
κοσμοθεωρία βασίζεται στήν πλάνη (ΤάυίοΗυηχ) πώς οί λεγόμενοι φυσικοί 
νόμοι άποτελούν έξήγηση γιά  τά φυσικά φαινόμενα (6 .371). Ό  νεώτερος

ί. Α1!ί 5αιζτ Αν υ>χίΙί «>Κ*η αΰτΓ ιΐαα'ΐίχ. ΝάηΗι Η ηίι ΐιιι.
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άνθρωπος θεωρεί άπαραβίαστο ένα φυσικό νόμο, μέ τόν ίδιο τρόπο που 
άλλοτε θεωρούσε άπαραβίαστο τό θεό ή τή Μοίρα. Καί τώρα καί άλλοτε 
είχε καί δίκιο καί άδικο. Μέ τή διαφορά πώς άλλοτε ή κατακλείδα ή τό 
άπαραβίαστο ήτανε καθαρότερα, ένώ τώρα τό νέο σύστημα θέλει νά φαίνε
τα ι σά νά τά  έχη δλα ξεκαθαρισμένα (6 .372). Ό  ν/ίη^βηείβίη μάς κάνει 
περισσότερο βέβαιους: καί γ ιά  όσα μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι καί γ ιά  οσα 
δέν μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι. Καί τών δυό τήν ύπαρξη τήν κάνει 
άπρόσβλητη. Καί γιά  τά δυό ή συμβολή του είναι θετική. Καί τά  δυό τά 
προστατεύει ή τά  νομιμοποιεί: καί τό άνώτερο (άαχ ΗόΗβΓβ) καί τό μή 
άνώτερο. Τό ένα τό κατοχυρώνει μέ τή γλώσσα ή μέ τήν εικόνα, τό άλλο μέ 
τή σιωπή. Καί αύτό μάς κάνει άνθρώπους ολόκληρους καί όχι μισερεμένους, 
όπως ενδεχόμενα μπορεϊ νά μάς κάνη όροχίιίνίχπιιΐ! ή τό νέο σύστημα (δει άβτη 
ηβαβη 5γχιβτη). Τό δράμα τούροίίιίνίχηιυί δέν είναι πώς δέν εχει τίποτα νά πή, 
άλλά πώς δέν έχει τίποτα νά σωπάση. Μέ τό νέο σύστημα ή μέ τόν 
ροχίιίνίχηΐΗί ή πραγματικότητα φτωχαίνει, φυραίνει άπίστευτα, περιορίζε
ται απελπιστικά, όταν θεωρήσουμε όλα -  καί είναι τά σπουδαιότερα -  όσα 
ανήκουν στήν τεράστια περιοχή τής σιωπής, ώς άνυπόστατα ή άνύπαρχτα, 
καί όχι ώς ύπαρχτά ή πραγματικά, άλλά άπλώς σωπασμένα ή άνείπωτα 
(στή γλώσσα τής λογικής), όπως τά θεωρεί ό ν/ίΐί^επίίβΐη. Ό  κόσμος πού 
αποδέχεται ένα τέτοιο περιορισμό είναι ένας κόσμος πού ζεϊ σέ μιά άσφυ- 
χτικά περιορισμένη πραγματικότητα καί ό άνθρωπος πού άποδέχεται ένα 
τέτοιο κόσμο νιώθει τό άδειασμα αύτό τής πραγματικότητας άπό τίς 
Μεγάλες Ούσίες (Ιβ ΟΓοηάΐ 5οϋαηζ€) -  πού έλεγε ό Σολωμός -  καί δοκιμάζει 
μιά αγωνία άνεξήγητη, ένα κενό, παθαίνει ένα κάτσιασμα γενικό πού 
άσχημαίνει τό άνθρώπινο πρόσωπο, κάνει τά  έργα μας νά μορφάζουν, καί 
στό τέλος ρίχνει τόν άνθρωπο ή σέ παθητική άφασία, σκληράδα καί αναι
σθησία ή τόν γυρίζει σέ οργή ή τόν άφήνει χαυνωμένο καί σαλεύει ό νούς του. 
Πώς αύτά πού μένουν σωπασμένα στή γλώσσα τής λογικής είναι καί τά 
σπουδαιότερα ή τά  σημαντικότερα στή ζωή μας, ό ν/ϊη^ΐηχαίη μάς τό λέει 
μονάχος σέ ένα γράμμα του γραμμένο στό τέλος τού 1919. -  Τό έργο μου -  
γράφε ι γιά  τόν Τιαααΐοχ -  άπαρτίζεται άπό δυό μέρη: άπό αύτό πού παρουσι
άζεται έδώ καί άπό ολα όσα δέν έχω  γράψει. Καί ϊσα ίσα τό δεύτερο αΰτό 
μέρος είναι τό σημαντικό4.

Ό  ν/ίιι%βη5ΐείη υποστήριξε πώς μπορούμε νά λέμε μονάχα όσα λέγουν- 
ται, δηλ. τίς προτάσεις τών φυσικών επιστημών, καί πώς κάθε φορά πού

•V -..,πΐΐίη ί>ηαΗτ ααι ζηπ' ΤΐίΙίη: ααιάΐπι, άΐΓΗίίΓ νοΗϊΐ$ι, υηάαυιαΙΜίη. νναί κΗ ηίνΙιι 
8?5<ΗηίΙ>?η ΗαΙν. ΙΙηά ιννΐίΐΐ ΤείΙ ϊιι άιτ ν/ίοΗιίχΐ. - (Ρ. Επρύπαππ: ϋ ΐ ΐ ΐ ί π
/η,η, Ι ι,ά κ ίχ  V/ 1  η 6/η 5ι η  η . Οφτά 1967).
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κάποιος δοκιμάζει νά πή κάτι μεταφυσικό (εί\ναχ ΜείαρΗγχίίεΗεχ) θά πρέπη νά 
τού άποδείχνουμε πώς δέν κατάφερε νά δώση νόημα σέ ορισμένα σημεία άπό 
τίς  προτάσεις του. Αυτά τά υποστήριξε γιά  τή σωστή μέθοδο τής φιλοσοφί
ας.“Αν όμως κάποιος δέν κάνει προτάσεις -  γ ιά  νά πή κάτι μεταφυσικό ή 
κάτι άπό όλα όσα άνήκουν στήν τεράστια περιοχή τής σιωπής -  άλλά 
δουλεύει ένα ποίημα ή πέφτει στά γόνατα γιά  νά κάνη τήν προσευχή του...
-  (θά μπορούσε νά ρωτήση ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος); 'Αν άκόμα 
κάποιος, στό σημείο αύτό, άναπολούσε τά  κορυφαία λόγια τού Πρόσπερου 
άπό τόν επίλογο τής Τρικυμίας:

Νο\ν 1 νναηί 
5ρΐήΐ5 Ιο εη/οκε, αη Ιο εηοΗαηΐ;
Αηά ηιγ βηάίηξ ΐχ άεεραΐΓ,
11ηΙβ55 I  δ ε  ΓβΙίεν’ά ρταγετ—  ;

' Υπάρχουν εκείνα πού δέ λέγουνται μέ τή γλώσσα τής λογικής, άποκρίνε- 
τα ι ό ν/ίιίβεηίΐείη, άλλά δείχνουνται μέ διαφορετικούς τρόπους. Είναι ή 
μυστική περιοχή, τό μυστικό στοιχείο, ό μυστικός χώρος (άαχ ΜγχίϊκΗε), 
καθώς τόν ονομάζει. Έ κ εϊ δέν κυβερνάει ό λόγος τής λογικής (θά πρόσθετε ό 
οποιοσδήποτε άνθρωπος) καί έπομένως έκεί τής λογικής δέν τής πέφτει 
λόγος. -  Αύτό πού μπορεϊ νά δείχνεται, δέν μπορεϊ νά λέγεται (4 .1212).

Μιά φορά ό \νίιΐξεπ5ΐείη είπε γιά  κάποιο πανεπιστημιακό δάσκαλο πού 
κατάκρινε τόν Μπλέηκ: -  Αυτός δέν καταλαβαίνει τή φιλοσοφία· πώς 
περιμένετε νά καταλάβη τήν ποίηση;6θ ά  ήταν αυτή (στό ρώτημά μας) μιά 
δεύτερη ενδεχόμενη άπάντηση δική του.

Ά λ λά  γ ιά  νά γυρίσουμε στό κείμενο τού ΤΓαααΐαχ. Σκέψη, δηλαδή 
λογική εικόνα τών γεγονότων (3) -  καθώς είπαμε -  είναι μιά πρόταση μέ 
νόημα (4) καί τό άθροισμα τών προτάσεων κάνει τή γλώσσα (4 .001). Τό 
γεγονός πώς οί προτάσεις τής λογικής είναι ταυτολογίες -  (6 .1) -  δείχνει 
(ζείρ) τ ίς  μορφικές - λογικές ιδιότητες τής γλώσσας καί τού κόσμου 
(6.12). 'Η  λογική, χωρίς νά είναι πραγματικότητα, δέν είναι άσχετη μέ 
τήν πραγματικότητα, ξεκρέμαστη. Τό καπέλο που φοράμε σχετίζεται μέ 
τό κεφάλι μας. 'Η  λογική έχει, βέβαια, έφαρμογή (Αηννεηάαηχ) πού, όμως,

6. ΑΙ>ουΐ α άοη \νΗο ΐή ικ ίζίά  ΒΙαΜί Ηΐ ίαίά. ·Η ι ΐοη Ί αηά(πιαηά ρΗίΙοίορΗν; Ηιην σοΜ  γοα ιχρ τα  
Ηϊηχ Ιο υηάίπίαηά α ΐΗύιχ ΙϊΙα ροίΐτγ?·. — Ω.Α.Τ. Οα&ίηχ καί Α. Ο. 3<κΙαοη: νίιι^ηιιΐΐίη  αι α 
ΤιαεΗΐΓ (Τ Η ι λ α ι ι τ α ί α ι ί α π  ]ο \»Γ ηαΙ  ο /  Ρ Η Π ο ιο ρ Η γ  Ν ο 2 . 1951).
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δέν μπορεϊ νά τήν προεξοφλή καί είναι φανερό πώ ς, ενώ βρίσκεται σέ 
σχέση μέ τήν έφαρμογή της, ή λογική δέν -ρέπει νά έρχεται σέ σύγκρουση 
μαζί της καί επομένως ή μιά δέν πρέπει νά καβαλικεύη τήν άλλη (Γ>.Γ»Γ>7). 
Π,ώσσα καί κόσμος έχουν κοινά όρια (5 .6). Λογική καί κόσμος έχουν κοινά 
όρια (Γ).(ί I). Ζωή καί κόσμος είναι ένα (5 .021). Καί ή γλώσσα βρίσκεται 
δεμένη αξεδιάλυτα μέ τόν άνθρωπο (πού μόνος καταλαβαίνει τή γλώσσα 
του, 5 .02) μέ αυτά όλα -  τά όρια τής λογικής, τά όρια τής γλώσσας, τά 
όρια τού κόσμου, τά όρια τής ζωής είναι κοινά. Τά όρη τής γλώσσας μου. 
υπογραμμίζει ό Μίιίβεηχίεϊη, σημαίνουν (ύεάεικβη) τά όρια τοϋ κόσμου μου 
(5.0). Βεάεκίεη είναι πάλι τό ίδιο σημαίνει τής δελφικής θεότητας, ό ΐδιος 
μεταφυσικός πλάγιος λόγος, άς τόν ονομάσουμε έτσι, πού δέν μπορεϊ 
καταμέτωπα νά εΐπωΟή. Οί προτάσεις τής καθημερινής γλώσσα^ μας, 
λέει ό \νίιΐξεηχΐείη -  όχι οί προτάσεις τής λογικής (καταλαβαίνω έγώ) -  
ακολουθούν μιά λογικά ολοκληρωμένη τάξη (τά προβλήματά μας δέν είναι 
άφηρημένα, άλλά μπορεϊ άπό τά πιό συγκεκριμένα πού υπάρχουν) καί 
εκείνο τό άπλοΰστατο (]εηεε Εΐη/ανΗκε) πού έχουμε νά διατυπώσουμε εδώ, 
δηλαδή στήν καθημερινή γλώσσα μας, στήν όποία είναι γραμμένος καί ό 
ΤΓαααΐΗχ, δέν είναι κανένα ομοίωμα τής άλήθειας, άλλά ή άλήθεια ολό
κληρη καθαυτή (5 .5503). Έ ν α  ομοίωμα (εϊη ΟΙεϊσΗηίχ) άγνάντια στό ση- 
μαινόμενο διατυπώνουν μονάχα οί προτάσεις τής λογικής (4 .012). Μολα
ταύτα τό άπλούστατο εκείνο (άα$ ΗόσΗχι Είη/αοΗε) στό όποιο τελικά άνήκουν 
καί ή άλήθεια καί τό ομοίωμά της -  θά δευτερολογήση, πολύ άργότερα, 
σχετικά μέ τήν πρόταση 5.55(53 τοϋ ΤΓαααίαχ 6 ν/ίη%εη5ΐείη στό τελευταίο 
έργο του Φιλοσοφικές έρευνες (ΡΗΐΙοίορΗΐκΗε υηκπαοΗιιη^βη, 1953), I § 97
-  άποτελεϊ μιά τάξη (θΓάηαη%) πού βρίσκεται πριν (ιό γ ) άπό τήν εμπειρία 
καί περνάει υποχρεωτικά μέσα άπό τήν έμπειρία (χωρίς νά επιτρέπεται 
τίποτα, άπό τήν έμπειρική θολάδα ή άβεβαιότητα, νά κολλάη άπάνω 
της), μιά τάξη καμωμένη άπό τό καθαρότερο κρύσταλλο (νοπι Γείη$ιεη 
ΚήχίαΙΙ) -  ένα κρύσταλλο πού δέ μοιάζει νά είναι κάτι άφηρημένο, άλλά 
κάτι συγκεκριμένο καί, μάλιστα, τό πιό συγκεκριμένο, τό πιό σκληρό (άα$ 
Ηάηε$ιε), σά νά λέγαμε, πράγμα πού υπάρχει. Καί ό χρυσός κανόνας γιά 
τή δημιουργική χρησιμοποίηση τής καθημερινής γλώσσας είναι ό άκόλου- 
θος. -  Ε ίναι άδύνατο μιά λέξη νά παρουσιάζεται μέ δυό διαφορετικούς 
τρόπους: μοναχή της καί μέσα στήν πρόταση (2 .0122). Δηλαδή όλες οί 
λέξεις λειτουργούν μέσα στήν πρόταση. Καμιά λέξη δέ λειτουργεί στό 
λεξικό. Ά ν  μιά λέξη σου φαντάζη ή σού γυαλίζη στό λεξικό καί τή βάλεις 
άποκλειστικά γιά  τό λόγο αύτό μέσα στήν πρότασή σου -  άλλά τότε πάς 
νά γράψης ψεύτικα -  ποτέ δέ θά λειτουργήση δημιουργικά μαζί μέ τίς 
άλλες, τό τέχνασμα μιά μέρα θά φανερωθή, καί θά ξεσκεπαστής επειδή



ΙΙΑΡΟΙ'ΣΙΑΣΗ

δοκίμασες νά παρουσιάσης γιά  ζωντανό ένα φτιασιδωμένο λείψανο ή νά 
χρησιμοποίησης «μιά λέξη μέ δυό διαφορετικούς τρόπους». Μονάχα ζων
τανές γλώσσες υπάρχουν (καί οί νεκρές χρησιμοποιούνται άπό τους ζωντα
νούς).

Ωστόσο, ένώ εκείνο πού διατυπώνουμε καθημερινά είναι άπλούστατο
-  ή άλήθεια είναι άπλή -  ή γλώσσα μας είναι πολύπλοκη. Ή  καθημερινή 
γλώσσα, άποφαίνεται ό ν/ΐΠ8?η$ΐ€ίη, είναι ένα μέρος τού ανθρώπινου οργα
νισμού, πολύπλοκο οσο εκείνος, καί τά οσα σιωπηρά άποδεχόμαστε γιά  τήν 
αποτελεσματική κατανόηση τής γλώσσας μας είναι πολύπλοκα σέ τρο
μερό βαθμό (εηοΓτη ΚοηρΙίζίβη) (4 .002). Αύτή ή μάνα τής άπλότητας -  ή 
καθημερινή γλώσσα -  είναι τόσο πολύπλοκη, ώστε μέσα στή γλώσσα 
αύτή περιέχουνται όλες οί γλώσσες καί μέσα στή λογική τής γλώσσας 
αύτής όλες οί λογικές. Ή  καθημερινή γλώσσα είναι τό Α καί τό Ω καί τό 
πέρα άπό τό Ω -  γ ιά  νά δανειστώ ένα σχήμα πού χρησιμοποίησε, γιά  
διαφορετικά συμφραζόμενα, κάποιος πρόωρα χαμένος φίλος. Μεταγλώσσα 
δέν υπάρχει. Οσο γιά  τή λογική μπορούμε νά πούμε πώς ή γλώσσα τής 
λογικής περιέχεται στή λογική τής γλώσσας. Καί κάθε γλώσσα ή λαλιά 
ή φωνή είναι σάν ένας άναδασμός τής καθημερινής γλώσσας. Τί είναι, 
λόγου χάρη, ούσιαστικά αύτό πού ονομάζουμε ποίηση; Τό άκόλουθο φαινο
μενικά άπλό: νά φτιάξης μιά γλώσσα δική σου μέσα στή γλώσσα (στήν 
περίπτωση πού κάτι έχεις νά πής). Ά ν  τό κατορθώσης, τότε, σιγά σιγά, 
μαζεύουνται άπό παντού καί τή μαθαίνουν τή γλώσσα αύτή καί άλλοι, 
άρχίζουν μέ τόν καιρό νά τή συλλαβίζουν ή νά τή  μιλούν: τό άναγνωστικό 
κοινό τής κάθε νέας -  ή παλιάς -  ποιητικής γλώσσας. Καί αύτό όσο 
βαστάξη. Οί περισσότερες ποιητικές γλώσσες μέ τόν καιρό ξεθωριάζουν 
(τά χριόματα δέν άποδείχτηκαν φυσικές βαφές) ή καταποντίζουνται στό 
τέλος άνιονυμα μέσα στό καθημερινό σώμα τής γλώσσας. Λ ίγες βαστούν 
άκόμα. Ό  Ό μηρος δέν ξεθώριασε. Καί έτσι όλα τά  ποτάμια, ποιητικά, 
λογικά (υαΙίΓα σο$α), πέφτουν μέσα στον ώκεανό τής καθημερινής γλώσσας 
καί άπό έκεΐ μαζεύουνται ξανά σύννεφα πού ρίχνουν βροχή καί κατεβάζουν 
άλλα ποτάμια καί αύτός είναι ό κύκλος τής μάνας γλώσσας, πού διαιωνί- 
ζεται όσο υπάρχει κόσμος.

Κιδαμε πώς γιά  τόν \νίιΐ£€Π5ΐ<’ίη γλώσσα καί κόσμος, λογική καί κό
σμος, ζωή καί κόσμος έχουν όρια κοινά. Ξαναγυρίζοντας στήν ύπογραμμι- 
σμένη πρόταση Τά όρια τής γλώσσας μου σημαίνουν τά όρια τού κόσμου 
μου — δυσκολεύομαι νά προσδιορίσω, στήν πρώτη περίπτωση τής κτητικής 
άντωνυμίας, τά  όρια τού κτήτορα (μου) καί νά συμβιβάσω, στή δεύτερη
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περίπτωση, τά όρια τού κτήματος στήν πρόταση αύτή (κόσμου μου), μέ τά 
όρια τοΰ κόσμου. (Τό ίδιο δυσκολεύομαι παρακάτω μέ τή λέξη ζω ή.) Ά ν  
καί τά δυό δέν ξεχωρίζουνται, θά τά ξεχωρίσω γιά  λόγους λογικούς (καί 
οχι πραγματικούς). Καί έξηγούμαι.

Πρώτα ό κτήτορας. Ποιός είναι; Πώς θά τόν προσδιορίσω; Μέ άλλα 
λόγια, ποιό είναι τό υποκείμενο τής κτητικής άντωνυμίας; Τό υποκείμενο 
που σκέφτεται ή φιλοσοφεί δέν υπάρχει, λέει ό ν/ΐη%βη5ΐεϊη■ άν γράψω ένα 
βιβλίο μέ τίτλο Ό  κόσμος όπως ήρθα καί τόν βρήκα θά πρέπη νά κάνω λόγο 
καί γ ιά  τό κορμί μου καί γιά  όσα μέρη του βρίσκουνται, ή δέ βρίσκουνται, 
υποταγμένα στή θέλησή μου καί τά λοιπά -  γ ιά  νά άπομονώσω, μέ τή 
μέθοδο αύτή, τό υποκείμενο ή , περισσότερο, γ ιά  νά δείξω πώς δέν υπάρχει: 
θά ήταν τό μόνο πού μέσα στό βιβλίο (στόν κόσμο μέσα) δέν μπορώ νά κάνω 
λόγο γιά  αύτό (3 .631). Υποκείμενο τέτοιας λογής δέν υπάρχει -  τουλά
χιστο στόν κόσμο μέσα. Τότε ποιός λέει μου; ' 1'πάρχει διαφορετικά ή 
άλλού. -  Τό υποκείμενο δέν άνήκει στόν κόσμο, άλλά είναι ένα όριο τού 
κόσμου, ξαναλέει ό ν/ίη^βηχίβίη (5 .632). Τό φιλοσοφικό εγώ δέν είναι ό 
άνθρωπος ή τό κορμί του ή ή ψυχή του -  μέ τά όποια καταγίνεται ή 
ψυχολογία -  άλλά τό μεταφυσικό υποκείμενο, άβρετο στόν κόσμο μέσα 
(5.633), τό όριο -  όχι ένα μέρος -  τού κόσμου (5 .641). "Ενα όριο, λοιπόν, 
τού κόσμου, πού οέν άνήκει στόν κόσμο, είναι τό υποκείμενο που σκέφτεται 
ή φιλοσοφεί. Ό  κτήτορας οριακός. Δυσκολεύομαι, είπα, νά προσδιορίσω 
τά όρια τοΰ κτήτορα.

Ύστερα τό κτήμα. Ποιό είναι; Πώς θά συμβιβάσω τά όρια τού κόσμου 
μου ή τόν κόσμο μου, μέ τά όρια τού κόσμου ή μέ τόν κόσμο (χωρίς τό 
«μου»); Ά ν , άπό τή μιά μεριά, ό κόσμος είναι ολάκερη ή πραγματικότητα 
(2.063) καί, άπό τήν άλλη, ό κόσμος είναι ό κόσμος μου (5 .62) ή , άκόμα, 
είμαι ό κόσμος μου (ό μικρόκοσμος) (5 .63) -  τότε ποιά όρια έχουν ό κόσμος 
μου (τό κτήμα) καί ό κόσμος, ή σέ ποιό σημείο -  εκτατό ή μή εκτατό 
(5.(>'ι) -  ό κόσμος μου μερίζει τόν κόσμο που είναι ολάκερη ή πραγματικό
τητα, καί ποιό μέρισμα τού κόσμου πάντα (χωρίς τό «μου»), δηλαδή ποιό 
μέρισμα ολάκερης τής πραγματικότητας, άπομένει τότε γιά  μένα τόν 
μικρόκοσμο; Δυσκολεύομαι, είπα, νά συμβιβάσω τά όρια τού κτήματος ή 
τού κόσμου μου, μέ τά όρια τού κοσμου.

Καί όμως άπό τό σημείο αύτό τού μερισμού -  ή τής τομής πού γίνεται 
στόν κόσμο μέ τήν πρόταση «ό κόσμος είναι ό κόσμος μου» -  μπαίνει τό 
εγώ στή φιλοσοφία, λέει ό ΜίιΐχβηΜίη (5 .641). Ά λ λά  έτσι ξαναγυρί-
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ζουμε στό υποκείμενο, θ ά  πρόσθετο πώς άν: κόσμος καί κόσμος (μου) δέν 
έχουν όρια κοινά, τότε σαλεύουν ταυτόχρονα καί τά  κοινά όρια που έχουν: 
γλώσσα καί κόσμος, λογική καί κόσμος, ζωή καί κόσμος καί τά  λοιπά.

Καί είπα ακόμα πώς δυσκολεύομαι τό ίδιο μέ τή λέξη ζωή. Ά ν , άπό 
τή μιά μεριά, ό κόσμος καί ή ζωή είναι ένα (5.(521) καί, άπό τήν άλλη , ό 
κόσμος δέν άλλάζει μέ τό θάνατο, άλλά σταματάει ((5.431), τότε θά 
πρεπη στις ουο προτάσεις αυτές νά προσθέσω στά τρία ουσιαστικά, «ό 
κόσμος», «ή ζωή», «ό θάνατος», τρία άντίστοιχα «μου» γ ιά  νά καταλάβω 
(άλλά οχι νά παραδεχτώ) πώς ό θάνατος δέν είναι περιστατικό τής ζωής 
καί πώς τό θάνατο δέν τόν ζοΰμε ((5.431 1), κατά τή βεβαίωση τοϋ Ττααα ■ 
/μλ. Διαφορετικά, χωρίς τίς  άλλαγές αυτές, στή δεύτερη πρόταση (6.431) 
βλέπουμε νά άληθεύη τό άντίθετο -  δηλαδή: ό κόσμος άλλάζει μέ τό 
θάνατο, άλλά δέ σταματάει. (Ά ντί: ό κόσμος δέν άλλάζει μέ τό θάνατο, 
άλλά σταματάει.) "Οσο γιά  τήν τρίτη πρόταση ((5.4311), έτσι ή άλλιώς 
δέν τήν παραδέχομαι, οχι όλότελα αυθαίρετα. Τά μολύβια καί τά χαρτιά ή 
τά βιβλία είναι καλά ώς ένα σημείο, καθώς τό γνώριζε, πρωτύτερα άπό 
εμένα τόν φιλοσοφικά άμύητο, ένας Ψίίΐ%εη5ΐ€ίη. Τή ζωή τής πρότασης 
(5.4311 δέν τήν πιστεύω. Κίναι μιά υποδιαίρεση τής ζωής. Δέν τή θέλω. 
Μού θυμίζει τά  οσα διάβασα μιά φορά σέ ένα γράμμα τού IV. Β. Υεαίχ: 
«Προσπαθώ πάντα νά κρατάω τή φιλοσοφία μου μέσα σέ τέτοιες κατηγο
ρίες σκέψης... ώστε στόν ορισμό πού δίνω τού νερού νά μπορώ νά βάζω 
μέσα καί κανένα χορτάρι ή λ ίγα  ψάρια. Ποτέ δέν άντάμωσα εκείνο τό 
φτωχό άπογυμνωμένο πλάσμα ΙΙ2Ο»7. Μιά ζωή πού δέν τήν πιστεύω πώς 
θά τή ζήσω; Καί πώς νά πιστέψω μιά ζωή άποσπασματική ή δεκαδική, άς 
τήν ονομάσω έτσι, καί όχι άκέραιη, όπως φαίνεται ή ζωή τής πρότασης 
(5.4311; Έ δώ  ταπεινά διαμαρτύρομαι. Ή  ζωή πού δέν άρχίζει προτού 
άκόμα γεννηθώ, ή ζωή πού αυθαίρετα τήν ορίζω μονάχα άπό ένα συνει
δητό κομμάτι της μεροληπτικά βαθμολογημένο -  όταν συγγράφω τόν 
Τηιααίια, λόγου χάρη, ζώ σπουδαιότερα παρά όταν κοιμάμαι -  ή ζωή πού ό 
θάνατος δέν είναι περιστατικό της, άφού τό θάνατο δέν τόν ζώ (πεθαίνον- 
τας), ή ζωή αυτή δέν είναι δική μου ζωή, ζωή έμένα τού άνθρώπου. Ή  
δική μου ζωή είναι άλλη , διαφορετική, βλέπω σφαιρικότερα άπλωμένες 
τ ίς  ρίζες τη ς . Κ αί αύτό τό ξέρω: άς μού σαλπίζουν εκατό λογικές τό 
άντίθετο ή άς μή γίνετα ι νά πείσω λογικά τούς άλλους. Καί μάλιστα -  
προσθέτω -  μπορεϊ αύτό νά τό ξέρουν καί άλλοι (μιά καί πιάσαμε νά 
παίζουμε έδώ μέ τά  μολύβια καί τά  χαρτιά). Ά λλω στε ή βεβαίωση τής
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πρότασης πώς τό θάνατο δέν τόν ζεί κανένας — Ω?η Τοά ?γΙ?1)Ι ηαη ηίνΗι — 
δέν έχει καί άντίκρυσμα: είναι άδύνατο νά τήν κάνη ένας ζωντανός. Τό 
άντίκρυσμά της είναι (θά ήταν) ό θάνατος.

'() ΤΓαιίαΐαχ τελικά τινάζει στόν αέρα όσα ανήκουν στον αέρα. Ό  
νόμος τής αιτιότητας δέν είναι νόμος, άλλά μορφή νόμου (6 .32). «"Αν 
υπήρχε νόμος α ιτιότητας...»  -  έτσι άρχίζει μιά άλλη πρόταση (6 .36). Ί Ι  
αιτιότητα υπάρχει στή λογική, όχι στήν πραγματικότητα· πατάει τό 
παγερό έδαφος τής λογικής, οχι «τό πύρινο έδαφος τής πραγματικότητας» 
(έκφραση τού Λημήτρη ΙΙικιώνη). Στήν πραγματικότητα δέν υπάρχει 
αιτιότητα, υπάρχει μονάχα αιτία . Λέν μπορώ νά βγάζω  συμπεράσματα 
γιά μελλοντικά περιστατικά άπό τά  παρόντα -  άφοϋ δέν υπάρχει αίτιακό 
πλέγμα που νά δικαιολογή τά  συμπεράσματα (Γ).Ι36) -  καί πίστη στό 
αίτιακό πλέγμα σημαίνει δεισιδαιμονία (Α&ΓξΙαιώε) (Γ>. 1361). Ή  ελευθε
ρία τής βούλησης υπάρχει επειδή μού είναι άδύνατο νά ξέρω πράξεις 
μελλοντικές (5 .1362). Ό ταν ξέρω κάτι μέ βεβαιότητα α ρηοη, βγαίνει 
πάντα πώς είναι κάτι καθαρά λογικό (6.321 1). Καί όπως στήν πραγματι
κότητα δέν υπάρχει α ιτιότητα, υπάρχει μονάχα αιτία , τό ΐδιο στήν πρα
γματικότητα δέν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε άναγκαιότητα, υπάρχει 
μονάχα άνάγκη. Ή  αιτία  καί ή άνάγκη τής πραγματικότητας (οχι τής 
λογικής), λόγου χάρη, είναι ή α ιτία  καί ή άνάγκη πού διαβάζουμε στόν 
Αισχύλο καί στήν άρχαία έλληνική τραγωδία. Μιά πραγματικότητα έξω 
άπό τό νόμο τής λογικής, μέσα ώστόσο σέ κάποιον άλλο νόμο, που ή 
λογική δέν τόν λέει νόμο. καθώς θά δούμε, άλλά τύχη. Οπως ή μόνη 
άναγκαιότητα πού υπάρχει -  λέει ό Ψΐιι%βη5ΐ€ΐη -  είναι ή λογική άναγκαι
ότητα, έτσι καί ή μόνη άδυνατότητα πού υπάρχει είναι ή λογική άδυνατό- 
τητα (6 .375). Ό λ α  είναι δυνατά έξω άπό τή λογική. Ακόμα καί τό 
θαύμα, θά πρόσθετε ένας πιστός. Τήν εξωλογική νομοτέλεια ό άνθρωπος 
δέν μπορεί νά τή συλλάβη καί ή λογική ξαναμπαίνει άκάτεχη -  καί πολύ 
σωστά· (αύτή είναι, τό ξαναλέω, ή διαφορά τού Ψίιι^ηαείη  άπό τόν 
ροίίιίνίχηΐΗί) — στό καβούκι τής δικιάς της νομοτέλειας (ΟεαιζηιάίχίξΙιεϊι). 
Μόνο εκεί μέσα υφαίνει τό δίχτυ της. Πώς αύριο θά βγή ό ήλιος -  δίνω τό' 
λόγο στόν Τ η α α ΐα ί— είναι μιά υπόθεση· καί αύτό σημαίνει: Δέν ξέρουμε άν 
θά βγή (6 .36311). Δέν ύπάρχει καταναγκασμός σύμφωνα μέ τόν όποιο θά 
συμβή κάτι επειδή κάτι άλλο έχει συμβή· μονάχα λογική άναγκαιότητα 
υπάρχει (6 .37 ). “Αλλος ό κόσμος τής λογικής καί άλλος ό κόσμος. Τέλος: 
Έξςο.άπό τή  λογική, συμπεραίνει ό ΤΓαααΐαχ, ολα είναι τύχη (6 .3 ). Έ δώ  
άρχίζω νά βλέπω τή Μοίρα τών άρχαίων. Καί άκόμα παραπέρα, θά 
μπορούσε νά παραφράση κανένας τόν Παύλο: ότι τό μωρόν τοΰ θεού σοφώτε-
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ρον τών άνθρώπων έστί, καί τό άσθενές τοΰ θεοί5 Ισχυρότερον τών άνθρώπων 
έστί, καί νά πή πώς ή τύχη αύτή, άν .όχι άλλο τίποτα, βαραίνει στή 
ζυγαριά περισσότερο άπό τή λογική νομοτέλεια.

*
* *

Έ λ εγα  στήν άρχή πώς ό Μίιΐξεηχίείη χρησιμοποίησε τήν έκφραση 
«μέσα στό σκοτάδι τής εποχής», ίη άεΓ ΠηχίεΓηίί ώεζβΓ Ζζίΐ. Τό έγραψε αύτό 
προλογίζοντας τό τελευταίο έργο του Φιλοσοφικές έρευνες (ΡΗίΙοίορΗίχοΗε 
ϋηίεΓχιαΗιιη^εη, 1033) πού δημοσιεύτηκε δυό χρόνια ύστερα άπό τό θάνατό 
του. Μέσα στήν ίδια φρ^ση μιλούσε άκόμα, λίγο πρωτύτερα, γ ιά  τή 
φτώχεια ή τήν πενιχρότητα τού έργου του εκείνου — .. .  ώεχεΓ ΑγΙκ ϊι ... ίη 
ΐΗ τβΓΩ ϋφί^βίι... -  χρησιμοποιώντας τήν ΐδια λέξη άί*φί% πού είχε χρησι
μοποιήσει καί ό Χαίλντερλιν γιά  τήν προβληματική σκοπιμότητα τής 
ποίησης στους καιρούς μας — αηά ννοζι* ΩκΗίετ ίη άϋΓβίξετ Ζείΐ? Γύρω άπό τή 
σκοτεινιά καί τήν κακομοιριά τών καιρών αύτών ό φιλόσοφος καί ό ποιητής 
διασταύρωσαν τά κοντάρια τους.

Τό Η) 13 μέ 11) 14, σέ ένα ερημικό αυτοσχέδιο καλύβι στή Νορβηγία, ό 
\νίιΐξεη5ΐείη άποτέλειωνε τόν ΤΓαααίια. Καί τό 1948, στά δυτικά άκρογι- 
άλια τής Ιρλανδίας -  ζώντας κοντά σέ λίγους ψαράδες άπορημένους νά 
τόν βλέπουν νά τα ΐζη  άπό τό χέρι του άζύγωτα θαλασσοπούλια -  καί 
άργότερα στό Δουβλίνο, άποτέλειωνε τό τελευταίο έργο του Φιλοσοφικές 
έρευνες. Όσο ζούσε δημοσίεψε μονάχα τόν ΤΓαααία$ καί ένα άρθρο σέ κάποιο 
άγγλικό φιλοσοφικό περιοδικό τό 1929.

Ό  ν/ϊη%εη5ίεΐη στάθηκε προσωπικότητα άπομόναχη, καθώς είπα. Σέ 
κάποιο άλλο έργο του -  Φιλοσοφικές παρατηρήσεις (ΡΗίΙοεορΗίεοΗε Βεπιετ- 
Ιϊΐιηβεη) -  πού δημοσιεύτηκε τό 1964, σημειώνει στόν πρόλογο, τελειωμέ - 
νον άπό τό Νοέμβριο τού 1930, πώς τό βιβλίο τό έγραψε γ ιά  όσους νιώθουν 
φιλία ή άγάπη γιά  τό πνεύμα του. Καί ποιό είναι τό πνεύμα τού βιβλίου; 
Νά πώς τό ξεκαθαρίζει έκεί στόν πρόλογο ό ΐδιος: «Τό πνεύμα αύτό είναι 
άλλο άπό τό πνεύμα πού άκολουθάει τό μεγάλο ρεύμα τού ευρωπαϊκού καί 
τού άμερικάνικου πολιτισμού, μέσα στό όποϊο βρισκόμαστε όλοι μας. Αύτό 
έξωτερικεΰεται μέ τήν πρόοδο, σηκώνει ολοένα μεγαλύτερες καί πολυπλο- 
κώτερες δομές, τό άλλο άποβλέπει ολοένα στήν καθαρότητα καί στή 
διαφάνεια γιά  όποιεσδήποτε δομές. Αύτό ζητάει νά συλλάβη τόν κόσμο 
μέσα άπό τήν περιφέρειά του -  στήν πολλαπλότητά του -  έκεϊνο ζητάει νά 
τόν συλλάβη στό κέντρο του -  στήν ουσία του. Κ αί έτσι τούτο άραδιάζει 
σχήματα τό ένα δίπλα στό άλλο, προχωρώντας σάν άπό σκαλοπάτι σέ
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σκαλοπάτι ολοένα μακρύτερα, ενώ εκείνο μένει εκεί που είναι καί ζητάει 
νά συλλαβαίνη ολοένα τό ίδιο.

»θά ήθελα νά πώ πώς τό βιβλίο τούτο είναι γραμμένο γιά  νά τιμήση 
τό θεό ’ (ζηγ ΕΗγ€ Οοΐΐ€$) -  άλλά αυτό θά ήταν σήμερα παλιανθρωπιά, πού 
σημαίνει: δέ θά τό καταλάβαιναν σωστά».

Αύτά μελετούσε -  οχι, βέβαια, γ ιά  νά τόν καταλάβουν σωστά -  ένας 
άπό τούς «νόες» τούς περισσότερο «γυμνασμένους» καί περισσότερο «βα- 
θεϊς» τού αιώνα -  Ιε πιβηίί €5βΓίίΐαΐ€ (  ρΓο/οηάβ, κατά τό σολωμικό λόγο.

Μίλησα πολύ λίγο (δέν έχω  τήν άπαραίτητη «τεχνική» προπαρα- 
σκευή) γιά  τό καθαρά «τεχνικό» μέρος τού Τκαοίαΐαε. Τό υπόλοιπο ενδιαφέ
ρει άμεσώτερα τόν κάθε άνθρωπο, μέ τήν επιφύλαξη πάντα πώς τό σημαν
τικό μέρος (άΐΓ ν/κΗιί^β), καθώς είπαμε, είναι εκείνο πού δέ γράφτηκε 
ποτέ. 'Ο ν/ΐιΐχεηίΐεϊη είναι πολυεδρικό πετράδι. Δείχνει μεγάλη ευπάθεια 
καί στό πολύ καί στό παραμικρό φώς. Λυτά έδώ είναι μερικά μονάχα 
επίπεδα άπό τήν άκαταμάχητη φεγγοβολή του.

'() ΤΓαπαΐΐ4$ δέν είναι έργο έπικαιρότητας. Δέν πειράζει πώς μεταφρά
στηκε στή γλώσσα μας (1 ί)7 1) πενήντα χρόνια ύστερα άπό τότε πού 
πρωτοδημοσιεύτηκε (1 (.)21). Ιό  έργο τού Μίηχεηχίείη εξακολουθεί νά δημο
σιεύεται -  υπάρχει άκόμα μέρος άδημοσίευτο καί άπό άγνωστα στοιχεία 
τής ζωής του ή άπό τήν άλληλογραφία του. '() ίδιος δέν πίστευε πώς μέ τό 
πέρασμα τού καιρού οί άνθρωποι θά τόν καταλάβαιναν καλύτερα.

Κηφισιά, φθινόπωρο 1971 Ζήσιμος Λορεντζάτος
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Ό  Τταααίιΐί Ιχ>$ίεο - ΡΗϊΙοίορΗΐεαχ τού ν/ίηχβηχίβίη, εΐτε άποδειχθεί δτι 
δίνει τήν τελική άλήθεια στά ζητήματα που πραγματεύεται εΐτε οχι, 
οπωσδήποτε αξίζει -  λόγω τού στόχου του, τής εύρύτητας καί τής βαθύτη
τάς του -  νά θεωρηθεί ώς σημαντικό γεγονός μέσα στό φιλοσοφικό κόσμο. 
Ξεκινώντας άπό τίς  άρχές τού Συμβολισμού καί τ ίς  σχέσεις πού είναι 
άναγκαϊες, σέ κάθε γλώσσα, άνάμεσα στίς λέξεις καί τά  πράγματα, 
έφαρμόζει τό πόρισμα τής έρευνας αύτής σέ διάφορες περιοχές τής παραδο
σιακής φιλοσοφίας, δείχνοντας, σέ κάθε περίπτωση, πώς ή παραδοσιακή 
φιλοσοφία καί οί παραδοσιακές λύσεις γεννιούνται άπό τήν άγνοια τών 
άρχών τού Συμβολισμού καί άπό τήν κακή χρήση τής γλώσσας.

Ή  λογική δομή τών προτάσεων καί ή φύση τού λογικού συμπερασμού 
είναι τά  πρώτα θέματα πού πραγματεύεται ό ν/ία^εηίίβίη. Ά πό έκεϊ περ
νάμε διαδοχικά στή θεωρία τής Γνώσης, στίς Ά ρχές τής Φυσικής, στήν 
Η θική καί, τέλος, στό Στοιχείο τού Μυστικού (άαχ Μγχί&Ηβ).

Γιά νά καταλάβει κανείς τό βιβλίο τοΰ \νίιι%εηχΐβίη είναι άναγκαΐο νά 
άντιληφθεϊ ποιό είναι τό πρόβλημα μέ τό όποιο άσχολείται. Στό μέρος 
έκεΐνο τής θεωρίας του όπου πραγματεύεται τό Συμβολισμό, ό ν/ίιι%βη5ΐβίη 
ένδιαφέρεται γιά  τούς όρους πού θά πρέπει νά ικανοποιεί μιά τέλεια , άπό 
τήν άποψη τής λογικής, γλώσσα. Υπάρχουν ποικίλα προβλήματα όσον 
άφορά τή γλώσσα. Πρώτον, ύπάρχει τό πρόβλημα τού τ ί πραγματικά 
συμβαίνει στό νού μας όταν χρησιμοποιούμε τή  γλώσσα μέ τήν πρόθεση νά 
σημασιοδοτήσομε κάτι: τό πρόβλημα αύτό άνήκει στήν ψυχολογία. Δεύτε
ρον, υπάρχει τό πρόβλημα γιά  τό ποιά είναι ή σχέση άνάμεσα στίς σκέ
ψεις, τίς λέξεις ή τ ίς  προτάσεις, καί σ’ αύτό στό όποιο άναφέρονται, ή τό 
όποιο σημαίνουν: τό πρόβλημα αύτό άνήκει στήν επιστημολογία. Τρίτον, 
ύπάρχει τό πρόβλημα τής χρήσης τών προτάσεων έτσι πού νά είναι φορείς 
τής άλήθειας καί οχι τού ψευδούς: αύτό άνήκει στίς ειδικές επιστήμες πού 
πραγματεύονται τό περιεχόμενο αύτών τών προτάσεων. Τέταρτον, υπάρ
χει τό ερώτημα: ποιά σχέση πρέπει νά έχει ένα γεγονός (π .χ . μιά πρότα
ση) μέ ένα άλλο γιά  νά είναι Ικανό νά άποτελεΐ σύμβολό του; Τό τελευταίο 
αύτό έρώτημα άφορά τή λογική, καί είναι εκείνο γιά  τό όποιο ένδιαφέρε- 
ται ό ν/ία^εηχϋϊη. Έ νδιαφέρεται γ ιά  τούς όρους πού πρέπει νά πληρεί ένας
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άκριβής Συμβολισμός, δηλ. γ ιά  τό Συμβολισμό δπου μία πρόταση «σημαί
νει» κάτι έντελώς καθορισμένο. Στήν πράξη, ή γλώσσα είναι πάντα λίγο - 
πολύ άσαφής, ώστε αύτό πού ισχυριζόμαστε ποτέ δέν είναι έντελώς άκρι- 
βές. Γ ι’ αύτό ή λογική έχει νά πραγματευθεί, όσον άφορά τό Συμβολισμό, 
δύο προβλήματα: (1) τίς συνθήκες δπου οί συνδυασμοί τών συμβόλων έχουν 
νόημα μάλλον παρά δέν έχουν· (2) τ ίς  συνθήκες γιά  τή  μοναδικότητα τής 
σημασίας ή τής άναφοράς τών συμβόλων ή τών συνδυασμών τών συμβό
λων. Μιά λογικά τέλεια γλώσσα έχει συντακτικούς κανόνες πού έμποδί- 
ζουν τήν ά-νοησία, καί ιδιαίτερα σύμβολα πού έχουν πάντα μιά καθορι
σμένη καί μοναδική σημασία. Ό  Μίιΐξίηχίβίη ένδιαφέρεται γιά  τούς ορούς 
πού πρέπει νά ικανοποιεί μία λογικά τέλεια γλώσσα -  όχι πώς κάθε 
γλώσσα είναι λογικά τέλεια , ή πώς πιστεύομε ότι είμαστε ικανοί νά 
κατασκευάσομε έδώ καί τώρα μιά λογικά τέλεια γλώσσα, άλλά πώς 
ολόκληρη ή λειτουργία τής γλώσσας έγκειται στό νά έχει σημασία, καί 
έκπληρώνει αυτή τή λειτουργία μόνο στό βαθμό πού προσεγγίζει τήν 
ιδεώδη γλώσσα, τήν όποία θέτομε ως άξίωμα.

Ό  ουσιαστικός ρόλος τής γλώσσας είναι νά καταφάσκει καί νά άπο- 
φάσκει γεγονότα. Μέ δεδομένο τό συντακτικό τής γλώσσας, ή σημασία 
μιάς πρότασης είναι καθορισμένη άπό τή στιγμή πού γίνεται γνωστή ή 
σημασία τών λέξεων πού τήν συνθέτουν. Γιά νά μπορεί μιά ορισμένη 
πρόταση νά καταφάσκει ένα ορισμένο γεγονός πρέπει, όπως κι άν είναι 
κατασκευασμένη ή γλώσσα, νά υπάρχει κάτι κοινό άνάμεσα στή δομή τής 
πρότασης καί στή δομή τοϋ γεγονότος. 'Η  θέση αύτή είναι ίσως ή πιό 
θεμελιώδης στή θεωρία τού Ψΐιι^ηχίεΐη. Αύτό πού πρέπει νά έχουν κοινό ή 
πρόταση καί τό γεγονός δέν μπορεί, έτσι διατείνεται ό \νΐιι^ΐηίΐ€ίη, νά 
είπωθεΐ αύτό τό ίδιο στή γλώσσα. Μπορεί, μέ τή  φρασεολογία τού Ψϊιΐξβη- 
ίΐ€ΐη, νά δειχθεΐ μόνο, όχι νά ειπωθεί, γ ια τ ί οτιδήποτε μπορούμε νά πούμε 
θά χρειαζόταν νά έχει καί πάλι τήν ίδια δομή.

Ή  πρώτη άναγκαία προϋπόθεση γιά  μία ιδεώδη γλώσσα θά ήταν νά 
υπάρχει ένα όνομα γ ιά  κάθε άπλό πράγμα καί ποτέ τό ίδιο ονομα γιά  δύο 
διαφορετικά άπλά πράγματα. "Ενα ονομα είναι άπλό σύμβολο, μέ τήν 
έννοια ότι δέν έχει μέρη πού τά  ίδια νά είναι σύμβολα. Σέ μία λογικά 
τέλεια γλώσσα τίποτα πού δέν είναι άπλό δέν θά έχει ένα άπλό σύμβολο. 
Τό σύμβολο γιά  τό σύνολο θά είναι ένα «πλέγμα», πού περιέχει τά  σύμ
βολα τών μερών. Οταν μιλάμε γιά  «πλέγμα» παραβαίνομε, όπως θά 
φανεί παρακάτω, τούς κανόνες τής φιλοσοφικής γραμματικής, άλλά αύτό 
στήν άρχή είναι άναπόφευκτο: «Οί περισσότερες προτάσεις καί τά ρωτή
ματα πού έχουν διατυπωθεί γιά  φιλοσοφικά ζητήματα δέν είναι έσφαλμέ- 
να, άλλά ά-νόητα. Γιά αύτό δέ μπορούμε καθόλου νά άπαντοϋμε σέ τέτοιου
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είδους ρωτήματα, άλλά μόνο νά πιστοποιούμε πώς είναι ά-νόητα. Τά 
περισσότερα ρωτήματα καί οί προτάσεις τών φιλόσοφων στηρίζονται στό 
πώς δέν καταλαβαίνουμε τή λογική τής γλώσσας μας. (Ανήκουν στό 
είδος τού ρωτήματος, άν τό άγαθό είναι περισσότερο ή λιγότερο ταυτόσημο 
άπό τό ώραΐο.)» [4.003). 'Ό ,τ ι είναι σύνθετο μέσα στόν κόσμο είναι ένα 
γεγονός. Γεγονότα πού δέν συντίθενται άπό άλλα γεγονότα είναι αύτό πού 
ό Μίιΐββηχίεϊη ονομάζει ΞανΗνεΓΗαΙιβ, ένώ ένα γεγονός πού μπορεϊ νά άποτε- 
λεϊται άπό δύο ή περισσότερα γεγονότα ονομάζεται ΤαίχασΗε: έτσι, π .χ . ,  
« Ό  Σωκράτης είναι σοφός» είναι ΞαοΗνβΓΗαΙι όσο καί ΤαϋαοΗε, ένώ « Ό  
Σωκράτης είναι σοφός καί ό Πλάτων είναι μαθητής του» είναι ΤακαεΗε, 
όχι όμως ΞανΗνβΓΗαΙΐ.

Ό  \νίιΐ£€η5ΐείη συγκρίνει τή γλωσσική έκφραση με τήν προβολή στή 
γεωμετρία. "Ενα γεωμετρικό σχήμα μπορεϊ νά προβληθεί με πολλούς τρό
πους: καθένας άντιστοιχεί σέ μιά διαφορετική γλώσσα, άλλά οί προβο
λικές ιδιότητες τοΰ άρχικού σχήματος παραμένουν άμετάβλητες, όποιος 
τρόπος κι άν υιοθετηθεί. Οί προβολικές ιδιότητες άντιστοιχοΰν σέ αύτό 
πού, σύμφωνα μέ τή θεωρία του, πρέπει νά έχουν κοινό ή πρόταση καί τό 
γεγονός, άν ή πρόταση πρέπει νά καταφάσκει τό γεγονός.

Σέ ορισμένες άπλές περιπτώσεις αύτό, φυσικά, είναι προφανές. Είναι 
αδύνατο, π .χ . ,  νά διατυπώσομε μία άπόφανση γιά  δύο άνθρώπους (υποθέ
τοντας πρός στιγμήν πώς οί άνθρωποι μπορούν νά θεωρηθούν ώς άπλά 
πράγματα) χωρίς νά χρησιμοποιήσομε δύο ονόματα, καί, άν θέλετε νά 
ισχυριστείτε μία σχέση άνάμεσα στούς δύο άνθρώπους, θά είναι άναγκαϊο 
ή πρόταση μέ τήν όποία διατυπώνετε τόν ισχυρισμό σας νά έγκαθιδρύει μία 
σχέση άνάμεσα στά δύο ονόματα. “Αν πούμε « Ό  Πλάτων άγαπά τόν 
Σωκράτη», ή λέξη «άγαπά», πού εμφανίζεται μεταξύ τής λέξης «Πλά
των» καί τής λέξης «Σωκράτης», έγκαθιδρύει μιά ορισμένη σχέση άνά
μεσα σ’ αύτές τ ίς  λέξεις, καί, χάρη σ’ αύτό τό γεγονός, ή πρότασή μας 
είναι ικανή νά ισχυριστεί μιά σχέση άνάμεσα στά πρόσωπα.πού ονομάζον
τα ι μέ τίς λέξεις «Πλάτων» καί «Σωκράτης»: « Ό χ ι: «Τό σύνθετο σημείο 

αΚύ λέει πώς τό α βρίσκεται στή σχέση Κ ώς πρός τό Λ», άλλά: πώς τό 
«α» βρίσκεται σέ μιά ορισμένη σχέση ώς πρός τό «&» λέει πώς αΚΙ>» 
[3.14321.

Ό  ν/ίιΐξ€η$ΐ€ίη άρχίζει τή θεωρία του γ ιά  τό Συμβολισμό μέ τήν άπό
φανση: «Σχηματίζουμε εικόνες τών γεγονότων» [2.1]. Μία εικόνα, λέει, 
είναι ένα μοντέλο τής πραγματικότητας, καί στά άντικείμενα τής πρα
γματικότητας άντιστοιχοΰν τά στοιχεία τής εικόνας: ή ίδια ή εικόνα είναι 
ένα γεγονός. Τό γεγονός ότι τά  πράγματα έχουν μία ορισμένη σχέση 
μεταξύ τους παριστάνεται άπό τό γεγονός ότι, στήν εικόνα, τά  στοιχεία
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της έχουν μιά ορισμένη σχέση μεταξύ τους: «Στήν εικόνα καί στό άπεικο- 
νιζόμενο πρέπει νά ύπάρχει κάτι ταυτόσημο, ώστε γενικά τό ένα νά μπορεϊ 
νά είναι εικόνα τού άλλου», «Αύτό πού ή εικόνα πρέπει νά έχει κοινό μέ 
τήν πραγματικότητα, ώστε νά μπορεϊ νά τήν άπεικονίζει μέ τόν τρόπο πού 
τήν άπεικονίζει -  σωστά ή λαθεμένα - ,  είναι ή άπεικονιστική μορφή τής 
εικόνας» (2.161, 2 .1 7 1.

Μιλάμε γιά  μιά λογική εικόνα τής πραγματικότητας, όταν θέλομε νά 
δηλώσομε τόση μόνο ομοιότητα οση είναι άπαραίτητη γιά  νά είναι εικόνα 
μέ όποιαδήποτε έννοια, δηλ. όταν δέν θέλομε νά δηλώσομε τίποτε περισ
σότερο άπό τήν ταυτότητα τής λογικής μορφής. Ή  λογική εικόνα ένός 
γεγονότος, λέει ό ν/ϊη^βηείβίη, είναι ένας ΟβάαηΙίβ. Μία εικόνα μπορεϊ νά 
άντιστοιχεϊ ή νά μήν άντιστοιχεϊ στό γεγονός καί νά είναι συνεπώς άλη- 
θής ή ψευδής, άλλά καί στίς δύο περιπτώσεις έχει κοινή μέ τό γεγονός τή 
λογική μορφή. Ή  έννοια μέ τήν όποία ό ν/ίίί^βηείβίη μιλάει γ ιά  εικόνες 
έπεξηγεΐται μέ τήν άκόλουθη φράση: « Ό  δίσκος τού γραμμόφωνου, ή 
μουσική σκέψη, ή μουσική γραφή, τά  ήχητικά κύματα, όλα αύτά βρίσκον
τα ι μεταξύ τους στήν άπεικονιστική έκείνη έσωτερική σχέση πού υπάρχει 
άνάμεσα στή γλώσσα καί στόν κόσμο. "Ολα αύτά έχουν άπό κοινού τή 
λογική κατασκευή. ("Οπως στό παραμύθι τά  δυό παληκάρια, τά  δυό άλογά 
τους καί τά  κρίνα τους. Μέ μιά ορισμένη έννοια είναι όλα ένα.)» [4.014|. 
Ή  δυνατότητα μιάς πρότασης νά παριστάνει ένα γεγονός έγκειται στό 
ότι, σ’ αύτήν, τά άντικείμενα παριστάνονται μέ σημεία. Οί λεγόμενες 
λογικές «σταθερές» δέν παριστάνονται μέ σημεία, άλλά βρίσκονται οί 
ίδιες μέσα στήν πρόταση, όπως καί στό γεγονός. 'Η  πρόταση καί τό 
γεγονός πρέπει νά έμφανίζουν τήν ίδια λογική «πολλαπλότητα», καί αύτή 
ή ίδια δέν μπορεϊ νά παρασταθεί, έπειδή πρέπει νά είναι κοινή στό γεγονός 
καί στήν εικόνα. 'Ο  Μίη%βη5ΐβίη υποστηρίζει ότι καθετί καθαρά φιλοσοφικό 
άνήκει σ’ αύτό πού μπορεϊ μονάχα νά δειχθεί, σέ αύτό πού είναι κοινό σ’ 
ένα γεγονός καί στή λογική του εικόνα. Ά πό τήν άντίληψη αύτή έπεται 
πώς τίποτε ορθό δέν μπορεϊ νά ειπωθεί στή φιλοσοφία. Κάθε φιλοσοφική 
πρόταση είναι κακή γραμματική καί τό καλύτερο πού μπορούμε νά ελπ ί
ζομε πώς θά πετύχει ή φιλοσοφική συζήτηση είναι νά οδηγήσει τούς 
άνθρώπους νά δούν ότι ή ίδια ή φιλοσοφική συζήτηση είναι ένα λάθος: « 'Η  
φιλοσοφία δέν είναι μιά άπό τ ίς  φυσικές έπιστήμες. ( 'Η  λέξη «φιλοσοφία» 
πρέπει νά σημαίνει κάτι πού νά στέκει πάνω ή κάτω , άλλά οχι δίπλα άπό 
τίς φυσικές επιστήμες)», «Σκοπός τής φιλοσοφίας είναι ή λογική διασά
φηση τών σκέψεων. Ή  φιλοσοφία δέν είναι διδασκαλία, άλλά δραστηρι
ότητα. "Ενα φιλοσοφικό έργο ούσιαστικά άποτελεΐται άπό διευκρινίσεις. 
Τό άποτέλεσμα τής φιλοσοφίας δέν είναι «φιλοσοφικές προτάσεις», άλλά
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ή διασάφηση προτάσεων. 'Η  φιλοσοφία πρέπει νά αποσαφηνίζει καί νά 
οροθετεί αυστηρά τίς σκέψεις που συνήθως είναι, θά λέγαμε, θολές καί 
συγκεχυμένες» [4.111, 4.1121. Σύμφωνα με αυτή τήν άρχή, τά  πρά
γματα πού πρέπει νά ειπωθούν γιά  νά φτάσει ό άναγνώστης νά καταλάβει 
τή θεωρία τού Η'ϋΐχεηχίβΐη είναι, δλα τους, πράγματα πού ή ίδια αυτή 
θεωρία καταδικάζει ως χωρίς νόημα. Μέ τήν έπιφύλαξη αύτή, θά έπιχει- 
ρήσομε νά δώσομε τήν εικόνα τού κόσμου πού φαίνεται νά είναι ή βάση τού 
συστήματος του.

'Ο κόσμος άποτελεϊται άπό γεγονότα: τά  γεγονότα, γ ιά  νά μιλήσομε 
αυστηρά, δέν μπορούν νά οριστούν, άλλά μπορούμε νά εξηγήσομε τ ί εννο
ούμε, λέγοντας πώς γεγονότα είναι αύτά πού κάνουν τίς προτάσεις άλη- 
θεϊς ή ψευδείς. Τά γεγονότα μπορούν νά σύγκεινται άπό μέρη πού καί αύτά 
είναι γεγονότα ή νά μή σύγκεινται άπό τέτοια μέρη· γ ιά  παράδειγμα: « Ό  
Σωκράτης ήταν ένας σοφός Αθηναίος» άποτελεϊται άπό τά εξής δύο 
γεγονότα: «'Ο Σωκράτης ήταν σοφός» καί « Ό  Σωκράτης ήταν Α θηναί
ος». Ένα γεγονός πού δέν έχει καθόλου μέρη πού νά είναι καί αύτά 
γεγονότα ό ν/ία^εηχΐείη τό ονομάζει 5ασΗνβΓΗαΙΐ. Αύτό είναι τό ΐδιο μέ έκείνο 
πού ονομάζει άτομικό γεγονός. Ενα άτομικό γεγονός, μόλο πού δέν σύγ- 
κειται άπό μέρη πού νά είναι καί αύτά γεγονότα, σύγκειται παρ’ όλα αύτά 
άπό μέρη. “Αν θεωρήσομε τό « Ό  Σωκράτης είναι σοφός» ως άτομικό 
γεγονός, άντιλαμβανόμαστε πώς σύγκειται άπό τά συστατικά στοιχεία 
« Ό  Σωκράτης» καί «σοφός». “Αν ένα άτομικό γεγονός άναλυθεϊ όσο τό 
δυνατόν πληρέστερα (έννοείται έδώ ή θεωρητική, οχι ή πρακτική δυνατό
τητα), τά  συστατικά στοιχεία πού τελικά προκύπτουν μπορούμε νά τά 
ονομάσομε «άπλά πράγματα» ή «άντικείμενα». Ό  Μίιΐββηχίβίη δέν ισχυρί
ζεται πώς μπορούμε νά άπομονώσομε πραγματικά τό άπλό πράγμα ή νά 
έχομε εμπειρική γνώση γ ι ’ αύτό. Είναι μιά λογική άναγκαιότητα τήν 
οποία άπαιτεϊ ή θεωρία, όπως τό ήλεκτρόνιο. 'Ο λόγος γιά  τόν όποιο 
υποστηρίζει ότι πρέπει νά υπάρχουν άπλά πράγματα είναι πώς κάθε πλέ
γμα προϋποθέτει ένα γεγονός. Δέν άποτελεϊ άναγκαία προϋπόθεση ή πο- 
λυπλοκότητα τών γεγονότων νά είναι περιορισμένη- άκόμη καί άν κάθε 
γεγονός άποτελεϊται άπό άπειρο άριθμό άτομικών γεγονότων καί άν κάθε 
άτομικό γεγονός άποτελεϊται άπό άπειρο άριθμό άντικειμένων, καί πάλι 
θά υπάρχουν άντικείμενα καί άτομικά γεγονότα: «Ακόμα καί άν ό κόσμος 
είναι άπειρα πολύπλοκος, ώστε κάθε γεγονός νά άποτελεϊται άπό άπειρες 
καταστάσεις πραγμάτων καί κάθε κατάσταση πραγμάτων νά τή  συνθέτουν 
άπειρα άντικείμενα, άκόμα καί τότε θά έπρεπε νά υπάρχουν άντικείμενα 
καί καταστάσεις πραγμάτων» (4.22111. Ό  ισχυρισμός πώς υπάρχει ένα 
ορισμένο πλέγμα άνάγεται στόν ισχυρισμό πώς τά συστατικά του στοιχεία
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συσχετίζονται με ορισμένο τρόπο, πράγμα που είναι ό ισχυρισμός ένός 
γεγονότος: έτσι, άν δώσομε ένα ονομα στό πλέγμα , τό όνομα έχει νόημα 
μόνο χάρη στήν άλήθεια μιάς ορισμένης πρότασης, συγκεκριμένα τής 
πρότασης που ισχυρίζεται τή  συσχέτιση τών συστατικών στοιχείων τού 
πλέγματος. Έ τ σ ι, ή όνομάτιση τών πλεγμάτω ν προϋποθέτει προτάσεις, 
ένώ οί προτάσεις προϋποθέτουν τήν όνομάτιση τών απλών πραγμάτων. Μέ 
αύτό τόν τρόπο, ή όνομάτιση τών άπλών πραγμάτων παρουσιάζεται ώς 
αύτό πού, στή Λογική, είναι λογικά πρώτο.

Ό  κόσμος περιγράφεται πλήρως άν όλα τά  άτομικά γεγονότα είναι 
γνωστά, καί άκόμα άπό τό ότι αύτά είναι όλα τά  γεγονότα. Ό  κόσμος δέν 
περιγράφεται άπλώς μέ τήν όνομάτιση όλων τών άντικειμένων πού είναι 
μέσα σ’ αύτόν· είναι έπίσης άναγκαϊο νά γνωρίζομε τά  άτομικά γεγονότα, 
πού έχουν σάν συστατικά τους στοιχεία αύτά τά  άντικείμενα. “Αν αύτή ή 
ολότητα τών άτομικών γεγονότων είναι δοσμένη, κάθε άληθής πρόταση, 
όσο περίπλοκη κι άν είναι, θεωρητικά μπορεϊ νά συνάγεται. Μία πρόταση 
(άληθής ή ψευδής) πού ισχυρίζεται [τήν ύπαρξη) ένός άτομικού γεγονότος 
καλείται άτομική πρόταση. Ό λ ες  οί άτομικές προτάσεις είναι λογικά 
άνεξάρτητες ή μία άπό τήν άλλη. Καμιά άτομική πρόταση δέν συνεπάγε
τα ι όποιαδήποτε άλλη , ούτε άντιφάσκει πρός όποιαδήποτε άλλη. “Ετσι, ή 
πράξη τού λογικού συμπερασμού άφορά προτάσεις πού δέν είναι άτομικές. 
Μπορούμε νά ονομάσομε τίς  προτάσεις αύτές μοριακές.

'Η  θεωρία τού ν/ϊη%εη5ΐ€ίη γ ιά  τ ίς  μοριακές προτάσεις συνδέεται μέ τή 
θεωρία του γ ιά  τήν κατασκευή τών συναρτήσεων άλήθειας.

Συνάρτηση άλήθειας μιάς πρότασης ρ είναι μιά πρόταση πού περιέχει 
τήν ρ καί είναι έτσι, ώστε ή άλήθεια ή τό ψεύδος της νά έξαρτώνται άπό 
τήν άλήθεια ή τό ψεύδος τής ρ. Παρόμοια, μιά συνάρτηση άλήθειας περισ
σοτέρων προτάσεων ρ,η,Γ,... είναι μιά πρόταση πού περιέχει τίς ρ, η, γ, ... 
καί είναι έτσι, ώστε ή άλήθεια ή τό ψεύδος της νά έξαρτώνται μόνο άπό 
τήν άλήθεια ή τό ψεύδος τών ρ, η, γ, ... Μπορεϊ, μέ μιά πρώτη ματιά, νά 
νομίσει κανείς πώς υπάρχουν καί άλλες συναρτήσεις προτάσεων έκτός άπό 
τίς συναρτήσεις άλήθειας· μιά τέτοια θά ήταν π .χ . ή προτασιακή συνάρ
τηση « Ό  Α πιστεύει ρ», γ ια τ ί, γενικά, ό Α θά πιστεύει μερικές άληθεϊς 
προτάσεις καί μερικές ψευδείς: άν αύτός δέν είναι ένα εξαιρετικά προικι
σμένο άτομο, τότε δέν μπορούμε νά συνάγομε ότι ρ είναι άληθές άπό τό 
γεγονός ότι αύτός τό πιστεύει, ή ότι ρ είναι ψευδές άπό τό γεγονός ότι 
αύτός δέν τό πιστεύει. “Αλλες προφανείς εξαιρέσεις θά ήταν: «ρ είναι μιά 
πολύ σύνθετη πρόταση» ή «ρ είναι μιά πρόταση γ ιά  τόν Σωκράτη». Ό  
\νΐηξβη5ΐεϊη, ωστόσο, υποστηρίζει, γ ιά  λόγους πού θά έκθέσομε άμέσως, 
ότι τέτοιες έξαιρέσεις είναι, άπλώ ς, φαινομενικές καί οτι κάθε προτασι
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ακή συνάρτηση είναι στήν πραγματικότητα μιά συνάρτηση άλήθειας. 
’Λπό αύτό έπεται πώ ς, άν μπορούμε νά ορίσομε συναρτήσεις αλήθειας 
γενικά, μπορούμε νά άποκτήσομε ένα γενικό ορισμό όλων τών προτάσεων 
σέ σχέση μέ τό αρχικό σύνολο τών άτομικών προτάσεων. Αύτό πάει νά 
κάνει ό Iνΐη^επχίεϊη.

Ό  5Η£#βΓ έδειξε {Τηιη*. Αηι. ΜαίΗ.Βοο., τόμος XIV, σελ. 481 - 488) πώς 
όλες οί συναρτήσεις αλήθειας ενός δοσμένου συνόλου προτάσεων είναι 
δυνατόν νά κατασκευαστούν μέ μία άπό τίς  δύο συναρτήσεις: «όχιρ  ή οχι ς» 
ή «οχιρ καί οχι </» · Είναι εύκολο νά δει κανείς ότι τό «όχιρ  καί όχι η» είναι 
ισοδύναμο μέ τό «όχιρ», ά π ’ όπου έχομε έναν ορισμό τής άρνησης μέ όρους 
τής άρχικής μας συνάρτησης: έπομένως, μπορούμε νά ορίσομε «ρ ή ς », άφού 
αύτό είναι ή άρνηση τού «οχι ρ καί όχι </», δηλ. τής άρχικής μας συνάρτη
σης. Ή  άνάπτυξη τών άλλων συναρτήσεων άλήθειας άπό τά  «οχιρ» καί «ρ  
ή <7» παρουσιάζεται λεπτομερειακά στήν άρχή τών Ρηηαρϊα ΜαιΗβπιαίκα. 
’Εκεϊ υπάρχουν όλα όσα χρειάζεται κανείς, όταν οί προτάσεις, πού είναι 
όρίσματα στή συνάρτηση άλήθειας, έχουν δοθεί μέ άπαρίθμηση. Ό  ν/ίηχβη- 
ϊΐη'η, ώστόσο, μέ μιά πολύ ενδιαφέρουσα άνάλυση, πετυχαίνει νά επεκτείνει 
τή διαδικασία σέ γενικές προτάσεις, δηλ. σέ περιπτώσεις όπου οί προτάσεις, 
πού είναι όρίσματα στή συνάρτηση άλήθειας, δέν είναι δοσμένες μέ άπαρί
θμηση , άλλά όπως όλες εκείνες πού πληρούν μία συνθήκη. Γιά παράδειγμα, 
έστωβχ μιά προτασιακή συνάρτηση (δηλ. μιά συνάρτηση τής όποίας οί τιμές 
είναι προτάσεις), όπως «λ: είναι άνθρωπος» -  τότε οί διάφορες τιμές τής/*  
σχηματίζουν ένα σύνολο προτάσεων. Μπορούμε νά επεκτείνουμε τήν ιδέα 
«οχι ρ  καί οχι <?». έτσι, ώστε νά ισχύει ώς ταυτόχρονη άρνηση γιά  όλες τίς 
προτάσεις, πού είναι τιμές τής/τ. Μέ αύτό τόν τρόπο φθάνομε στήν πρόταση 
πού, συνήθως, στή μαθηματική λογική, παριστάνεται μέ τίς λέξεις «ή /τ 
είναι ψευδής γιά  όλες τίς τιμές τού χ» . 'Η  άρνηση αύτής τής πρότασης θά 
ήταν ή: «υπάρχει τουλάχιστον ένα χ  γιά τό όποιο ή /χ  είναι άληθής», πού 
παριστάνεται μέ: «(3χ)·/ο> . “Αν είχαμε άρχίσει μέ τήν ο χ ιβκ άντί τή ς/τ , θά 
είχαμε φτάσει στήν πρόταση «ή /τ είναι άληθής γιά  όλες τίς τιμές τού χ», 
πού παριστάνεται: «(χ)·$χ». 'Η  μέθοδος τού ν/ίίΐ^€Π5ΐβίη γιά  τήν πραγμά- 
τευση τών γενικών προτάσεων [δηλ. προτάσεων τής μορφής «(χ)·/χ» καί 
«&χ)/χ»\ διαφέρει άπό τίς προγενέστερες κατά τό ότι ή γενικότητα εμφανί
ζεται μόνο μέ τόν καθορισμό τού συνόλου τών έν λόγω προτάσεων, καί, άφού 
γίνει αύτό, ή κατασκευή τών συναρτήσεων άλήθειας προχωρεί άκριβώς 
όπως θά γινόταν στήν περίπτωση ενός περιορισμένου άριθμού άπαριθμησμέ- 
νων όρισμάτων ρ, ς , γ, . ..

Ό  συμβολισμός τού ν/ίίΐξβηΜβίη σ’ αύτό τό σημείο δέν έπεξηγεϊται 
πλήρως άπότό κείμενό του. Τό σύμβολο πού χρησιμοποιεί είναι \ρ .\ ,  Ν (£)].
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Τά ακόλουθα άποτελούν τήν επεξήγηση αύτού τού συμβόλου: 
ρ  δηλώνει όλες τίς ατομικές προτάσεις 
ξ δηλώνει ένα όποιοδήποτε σύνολο προτάσεων 
Ν(ξ) δηλώνει τήν άρνησήόλων_τών προτάσεων που συνιστούν τό ξ. 

'Ολόκληρο τό σύμβολο \ρ, ξ, Ν (ξ)) σημαίνει οτιδήποτε μπορεϊ νά έχει 
κανείς, άν πάρει μιά όποιαδήποτε συλλογή άτομικών προτάσεων, τίς 
άρνηθεΐ όλες, άν μετά πάρει μιά όποιαδήποτε συλλογή άπό τό σύνολο τών 
προτάσεων πού έχει προκύψει μαζί μέ όποιαδήποτε άπό τίς άρχικές προτά
σεις κ.ο.κ. επ’ άπειρον. Αυτό είναι, λέει ό \νίίί£βηίΐεϊη, ή γενική συνάρτηση 
άλήθειας καί, άκόμη, ή γενική μορφή τής πρότασης. Αύτό πού εννοείται 
έδώ είναι κάπως λιγότερο περίπλοκο άπ ' όσο μοιάζει νά είναι. Τό σύμβολο 
πρέπει νά περιγράφει μιά διαδικασία πού μέ αυτήν, άν είναι δοσμένες όί 
άτομικές προτάσεις, όλες οί άλλες είναι δυνατόν νά κατασκευαστούν. Ή  
διαδικασία αυτή στηρίζεται:

(α) Στήν άπόδειξη -οϊ5Ηβ#βΓ, ότι όλες οί συναρτήσεις άλήθειας μπορούν 
νά ληφθούν άπό μιά ταυτόχρονη άρνηση, δηλ. άπό τήν «οχι ρ  καί οχι </».

(β) Στή θεωρία τού Μίιΐξβηχίίίη γ ιά  τήν παραγωγή γενικών προτάσεων 
άπό συζεύξεις καί διαζεύξεις.

(γ) Στόν ισχυρισμό πώς μιά πρόταση μπορεί νά εξαφανιστεί μέσα σέ μιά 
άλλη πρόταση μόνο ως όρισμα μιας συνάρτησης άλήθειας. 

τής άρχικής μας συνάρτησης. Ή  άνάπτυξη τών άλλων συναρτήσεων 
άλήθειας άπό τά  «όχι ρ» καί «ρ ή <?» παρουσιάζεται λεπτομερειακά στήν 
άρχή τών Ρπηάρΐα ΜαΐΗζτηαΐίσα. Έ κ ε ϊ υπάρχουν όλα όσα χρειάζεται κα
νείς, όταν οί προτάσεις, πού είναι όρίσματα στή συνάρτηση άλήθειας, 
έχουν δοθεί μέ άπαρίθμηση. Ό  \νΐιΐ£επίΐβίη, ωστόσο, μέ μιά πολύ ένδιαφέ- 
ρουσα άνάλυση, πετυχαίνει νά επεκτείνει τή διαδικασία σέ γενικές προτά
σεις, δηλ. σέ περιπτώσεις όπου οί προτάσεις, πού είναι όρίσματα στή 
συνάρτηση άλήθειας, δέν είναι δοσμένες μέ άπαρίθμηση, άλλά όπως όλες 
εκείνες πού πληρούν μία συνθήκη. Γιά παράδειγμα, έστω βχ μιά προτασι
ακή συνάρτηση (δηλ. μιά συνάρτηση τής όποίας οί τιμές είναι προτάσεις), 
όπως αχ είναι άνθρωπος» -  τότε οί διάφορες τιμές τ ή ς £χ σχηματίζουν ένα 
σύνολο προτάσεων. Μπορούμε νά έπεκτείνομε τήν Ιδέα «οχι ρ  καί οχι ς» 
έτσι, ώστε νά ισχύει ως ταυτόχρονη άρνηση γιά  όλες τ ίς  προτάσεις, πού 
είναι τιμές τής /χ . Μέ αύτό τόν τρόπο φθάνομε στήν πρόταση πού, συν
ήθως, στή μαθηματική λογική, παριστάνεται μέ τ ίς  λέξεις «ή /χ  είναι 
ψευδής γιά  όλες τ ίς  τιμές τού λ». Ή  άρνηση αυτής τής πρότασης θά ήταν 
ή: «υπάρχει τουλάχιστον ένα χ γ ιά  τό όποιο ή βχ είναι αληθής», πού 
παριστάνεται μέ: «(3χ)·/γ» . Ά ν  είχαμε άρχίσει μέ τήν οχι βχ άντί τή ς /τ , 
θά είχαμε φτάσει στήν πρόταση «ή /χ είναι άληθής γιά  ολες τ ίς  τιμές τού
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λ·», πού παριστάνεται: «(χ) ·βχ». 'Η  μέθοδος τοΰ ν/ΐΐίξεηχίεΐη γιά  τήν πρα- 
γμάτευση τών γενικών προτάσεων [δηλ. προτάσεων τής μορφής «(χ) -/χ» 
καί «ί10·/ρ>| διαφέρει άπό τ ίς  προγενέστερες κατά τό ότι ή γενικότητα 
εμφανίζεται μόνο μέ τόν καθορισμό τοΰ συνόλου τών έν λόγω προτάσεων, 
καί, άφοΰ γίνει αύτό, ή κατασκευή τών συναρτήσεων άλήθειας προχωρεί 
άκριβώς όπως θά γινόταν στήν περίπτωση ένός περιορισμένου άριθμού 
άπαριθμησμένων όρισμάτων ρ, η, γ , . . .

Ό  συμβολισμός τοΰ ^ΐίί^επίΐεΐη  σ’ αύτό τό σημείο δέν έπεξηγείται 
πλήρως άπό τό κείμενό του. Τό σύμβολο πού χρησιμοποιεί είναι (ρ, ξ, Ν 
(ξ)|. Τά άκόλουθα άποτελούν τήν επεξήγηση αυτού τού συμβόλου: 

ρ  δηλώνει όλες τίς  άτομικές προτάσεις 
|  δηλώνει ένα όποιοδήποτε σύνολο προτάσεων 
Ν (|) ) δηλώνει τήν άρνηση όλων τών προτάσεων πού συνιστούν τό ξ 

'Ολόκληρο τό σύμβολο (ρ, ξ, Ν  (ξ)| σημαίνει οτιδήποτε μπορεϊ νά εχει 
κανείς, άν πάρει μιά όποιαδήποτε συλλογή άτομικών προτάσεων, τίς 
άρνηθεϊ όλες, άν μετά πάρει μιά όποιαδήποτε συλλογή άπό τό σύνολο τών 
προτάσεων πού εχει προκύψει μαζί μέ όποιαδήποτε άπό τίς άρχικές προτά
σεις κ.ο.κ. επ ’ άπειρον. Αύτό είναι, λέει ό ν/ίΐίβεηεΐείη, ή γενική συνάρ
τηση άλήθειας καί, άκόμη, ή γενική μορφή τής πρότασης. Αύτό πού 
έννοεϊται εδώ είναι κάπως λιγότερο περίπλοκο ά π’ όσο μοιάζει νά είναι. 
Τό σύμβολο πρέπει νά περιγράφει μιά διαδικασία πού μέ αύτήν, άν είναι 
δοσμένες οί άτομικές προτάσεις, όλες οί άλλες είναι δυνατόν νά κατασκευ
αστούν. 'Η  διαδικασία αύτή στηρίζεται:

(α) Στήν άπόδειξη τού 5Ηε#εΓ, ότι όλες οί συναρτήσεις άλήθειας μπο
ρούν νά ληφθούν άπό μιά ταυτόχρονη άρνηση, δηλ. άπό τήν «όχι ρ καί όχι 

φ)'
(β) Στή θεωρία τού \νίη^επχίείη γιά  τήν παραγωγή γενικών προτάσεων 

άπό συζεύξεις καί διαζεύξεις.
( γ ) Σ  τόν ισχυρισμό πώς μιά πρόταση μπορεϊ νά εξαφανιστεί μέσα σέ 

μιά άλλη πρόταση μόνο ώς όρισμα μιάς συνάρτησης άλήθειας.
Μέ δεδομένες αύτές τίς τρεϊς βάσεις, έπεται ότι, όλες οί προτάσεις 

πού δέν είναι άτομικές, μπορούν νά παραχθούν άπό εκείνες πού είναι, μέ 
μιά ένιαία διαδικασία, καί αύτή τή διαδικασία υποδεικνύει τό σύμβολο τού 
ν/ίιΐξεηχίεΐη.

Ά πό τήν ένιαία αύτή μέθοδο κατασκευής φθάνομε σέ μιά θαυμαστή 
απλοποίηση τής θεωρίας τού λογικού συμπερασμού, καθώς καί σ’ έναν 
ορισμό τού είδους τών προτάσεων πού άνήκουν στή Λογική. Ή  μέθοδος 
παραγωγής, πού μόλις περιγράψαμε, δίνει τή δυνατότητα στόν Μ'ΐιίβεη- 
χίεϊη νά πεϊ πώς όλες οί προτάσεις μπορούν νά κατασκευαστούν σύμφωνα μέ
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τά παραπάνω άπό άτομικές προτάσεις καί, μέ αύτό τόν τρόπο, όρίζβται ή 
ολότητα τών προτάσεων. (Οί φαινομενικές εξαιρέσεις, πού άναφέραμε 
προηγούμενα, άντιμετωπίζονται μέ έναν τρόπο πού θά εξετάσομε παρακά
τω .) Ό  Μίιΐξβηίίβίη είναι σέ θέση νά άποφανθεί πώς οί προτάσεις είναι όλα 
αύτά πού προκύπτουν άπό τήν ολότητα τών άτομικών προτάσεων, (μαζί μέ 
τό γεγονός πώς αύτή είναι ή ολότητά τους). Πώς μιά πρόταση είναι 
πάντα μιά συνάρτηση άλήθειας άτομικών προτάσεων καί πώ ς, άν τό ρ  
συνάγεται άπό τό <?. ή σημασία τού ρ  περιέχεται στή σημασία τού η, ά π ’ 
όπου βέβαια προκύπτει πώς τίποτε δέν είναι δυνατό νά συναχθεί άπό μία 
άτομική πρόταση. Ολες οί προτάσεις τής λογικής, υποστηρίζει ό ν/ίιι^εη- 
5ίβΐη, είναι ταυτολογίες, όπως, γ ιά  παράδειγμα, «ρ ή όχι ρ ».

Τό γεγονός πώς τίποτε δέν είναι δυνατό νά συναχθεί άπό μιά άτομική 
πρόταση έχει ένδιαφέρουσες έφαρμογές, π .χ . στήν αιτιότητα. Στή λογική 
τοϋ \νίιΐ£εη5ΐβίη δέν υπάρχει ή αίτιακή πλοκή. «Τά γεγονότα τού μέλλον
τος», λέει, «δέ μπορούμε νά τά  συμπεράνουμε άπό τά  γεγονότα τού παρόν
τος. Ή  πίστη στήν αίτιακή πλοκή είναι δεισιδαιμονία». "Οτι ό ήλιος θά 
άνατείλει αύριο είναι μιά ύπόθεση. Λέν γνωρίζομε πραγματικά άν θά 
άνατείλει, άφού δέν υπάρχει κανείς εξαναγκασμός σύμφωνα μέ τόν 
οποίο ένα πράγμα πρέπει νά συμβεί επειδή συμβαίνει ένα άλλο.

Ά ς  άσχοληθοϋμε τώρα μ ’ ένα άλλο θέμα -  μέ τά  ονόματα. Στή 
θεωρητική λογική γλώσσα τοϋ ν/ΐα^βηχιείη, ονόματα δίνονται μόνο στά 
άπλά πράγματα. Λέν δίνομε, λοιπόν, δύο ονόματα σέ ένα πράγμα, ούτε 
ένα όνομα σέ δύο πράγματα. Κατά τόν ν/ίη^εη5ΐείη, δέν υπάρχει κανένας 
τρόπος μέ τόν όποιο νά μπορούμε νά περιγράψομε τήν ολότητα τών πρα
γμάτων πού μπορούν νά όνομασΟούν -  μέ άλλα λόγια, τήν ολότητα αύτού 
πού υπάρχει μέσα στόν κόσμο. Γιά νά είμαστε σέ θέση νά κάνομε αύτή τήν 
περιγραφή θά έπρεπε νά γνωρίζομε κάποια ιδιότητα πού νά άνήκει σέ κάθε 
πράγμα κατά λογική άναγκαιότητα. “Κγινε μιά προσπάθεια νά βρεθεί μιά 
τέτοια ιδιότητα στήν «ταυτότητα - πρός - εαυτόν», άλλά ή έννοια τής 
ταυτότητας έχει υποβληθεί άπό τόν ν/ίιι^εηχίείη σέ καταλυτική κριτική, 
άπό τήν οποία δέν φαίνεται νά υπάρχει καμιά διαφυγή. Ό  ορισμός τής 
ταυτότητας οιαμέσου τής ταυτότητας τών μή οιακριτών άπορρίπτεται, 
έπειδή ή ταυτότητα τών μή διακριτών φαίνεται πώς δέν είναι μιά λογικά 
άναγκαία άρχή. Σύμφωνα μέ αύτή τήν άρχή τό χ  είναι ταυτόσημο μέ τό γ. 
άν κάθε ιδιότητα τού χ είναι ιδιότητα τού ν. ενώ θά μπορούσε, παρ’ ολα 
αύτά, νά είναι λογικά δυνατό γιά  δύο πράγματα νά έχουν τίς  ίδιες άκριβώς 
ιδιότητες. Ά ν  αύτό δέν συμβαίνει στήν περιοχή τού πραγματικού, είναι 
ένα τυχαίο χαρακτηριστικό τού κόσμου, όχι ένα λογικά άναγκαίο χαρα
κτηριστικό, καί τά  τυχαία χαρακτηριστικά τού κόσμου πρέπει βέβαια νά
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μή γίνονται άποδεκτά μέσα στή δομή τής λογικής. Μέ άνάλογο τρόπο ό 
ν/ίιΐββηχίβίη απορρίπτει τήν ταυτότητα καί υιοθετεί τή  σύμβαση οτι διαφο
ρετικά γράμματα θά σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. Στήν πράξη, ή 
ύπαρξη τής ταυτότητας είναι άπαραίτητη μεταξύ ενός ονόματος καί μιας 
περιγραφής ή μεταξύ δύο περιγραφών. Είναι άπαραίτητη σέ προτάσεις 
όπως: « Ό  Σωκράτης είναι ό φιλόσοφος πού ήπιε τό κώνειον», ή « Ό  άρτιος 
πρώτος άριθμός είναι ό έπόμενος τού 1». Τό σύστημα τού ν/ίιι^βη^ιείη 
επιδέχεται τέτοιες χρήσεις τής ταυτότητας.

Ή  άπόρριψη τής ταυτότητας καταργεί μιά μέθοδο άναφοράς στήν 
ολότητα τών πραγμάτων, καί θά διαπιστώσει κανείς πώς όποιαδήποτε 
άλλη μέθοδος κι άν προταθεί είναι τό ϊδιο σφαλερή: έτσι τουλάχιστον 
διατείνεται ό \νίιι^€ηχκίη καί, νομίζω, σωστά. Αύτό μάς φέρνει στό σημείο 
νά πούμε πώς τό «άντικείμενο» είναι ψευδο-έννοια. Τό νά λέει κανείς «χ 
είναι ένα άντικείμενο» δέν λέει τίποτα. Ά πό  αύτό έπεται πώς δέν μπο
ρούμε νά φτιάχνομε προτάσεις όπως «υπάρχουν περισσότερα άπό τρία 
άντικείμενα στόν κόσμο», ή «υπάρχει ένας άπειρος άριθμός άντικειμένων 
στόν κόσμο». Μπορούμε νά μιλήσομε γιά  άντικείμενα μόνο σέ σχέση μέ 
μία ορισμένη ιδιότητα. Μπορούμε νά πούμε «υπάρχουν περισσότερα άπό 
τρία άντικείμενα πού είναι άνθρωποι», ή «υπάρχουν περισσότερα άπό τρία 
άντικείμενα πού είναι κόκκινα», γ ια τ ί σ’ αυτές τ ίς  προτάσεις ή λέξη 
«άντικείμενο» μπορεί νά άντικατασταθεί άπό μία μεταβλητή στή γλώσσα 
τής λογικής, τή μεταβλητή εκείνη πού ικανοποιεί, στήν πρώτη περίπτω
ση, τή συνάρτηση «χ είναι άνθρωπος» καί, στή δεύτερη, τή συνάρτηση «λ: 
είναι κόκκινο». Ά λ λ ά  όταν προσπαθήσομε νά πούμε «υπάρχουν περισσό
τερα άπό τρία άντικείμενα», αύτή ή άντικατάσταση τής μεταβλητής μέ 
τή  λέξη «άντικείμενο» γίνετα ι άδύνατη καί επομένως θεωρούμε πώς ή 
πρόταση είναι χωρίς νόημα.

Έ δώ  θίγουμε μιά περίπτωση τής θεμελιακής θέσης τού Μΐη/ιεηχίβίη. 
πώς δηλ. είναι άδύνατο νά πούμε οτιδήποτε γιά  τόν κόσμο ώς σύνολο, καί 
πώς οτιδήποτε μπορεϊ νά ειπωθεί πρέπει νά άφορά κομμάτια τού κόσμου, 
τά  όποϊα έχουν καθορισμένα όρια. 'Η  άποψη αύτή ίσως νά προήλθε άρχικά 
άπό τή σημειογραφία καί, άν έτσι έχει τό πράγμα, είναι πολύ θετικό γ ι ’ 
αύτήν. Γ ιατί μιά καλή σημειογραφία έχει τήν ικανότητα γιά  λεπτές 
διακρίσεις καί υποβολή, γεγονός πού, μερικές φορές, τήν κάνει νά μοιάζει 
μέ ζωντανό δάσκαλο. Σημειογραφικές άντικανονικότητες είναι συχνά τό 
πρώτο σημάδι γ ιά  τήν ύπαρξη φιλοσοφικών σφαλμάτων, καί μιά τέλεια 
σημειογραφία θά μπορούσε νά ύποκαταστήσει τή σκέψη. Ά λ λ ά , άν καί ή 
σημειογραφία φαίνεται νά ύπέβαλε άρχικά στόν ν/ΐη^εηαβΐη νά περιορίσει 
τή λογική στά πράγματα πού είναι μέσα στόν κόσμο, σέ άντίθεση μέ τόν
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κόσμο ώς σύνολο, πολλοί άλλοι λόγοι άκόμη φαίνεται νά συνηγορούν υπέρ 
αύτής τής άποψης. Λεν ισχυρίζομαι πώς γνωρίζω, άπό τήν μεριά μου, άν 
ή άποψη αύτή είναι τελικά άληθής. Στήν Εισαγωγή αύτή ένδιαφέρομαι 
νά τήν έπεξηγήσω καί οχι νά τήν κρίνω. Σύμφωνα μέ τήν άποψη αύτή, θά 
μπορούσαμε νά πούμε κάτι γ ιά  τόν κόσμο ώς σύνολο μόνο άν μπορούσαμε νά 
βγούμε έξω άπό τόν κόσμο, άν δηλ. έπαυε νά είναι γιά  μάς ολόκληρος ό 
κόσμος. Ό  κόσμος μας μπορεϊ νά είναι όριοθετημένος γιά  κάποιο άνώτερο 
ον πού μπορεϊ νά τόν έποπτεύσει άπό ψηλά, άλλά γιά  μάς, όσο πεπερασμέ
νος κι άν είναι, δέν μπορεϊ νά έχει όρια, άφού δέν έχει τίποτε έξω άπό 
αύτόν. Ό  Μίιΐξβηχίβίη χρησιμοποιεί ώς άναλογία τό οπτικό πεδίο. Τό 
οπτικό μας πεδίο δέν έχει, γιά  μάς, ένα ορατό σύνορο, επειδή άκριβώς δέν 
υπάρχει τίποτε έξω άπό αύτό καί, μέ παρόμοιο τρόπο, ό λογικός μας 
κόσμος δέν έχει κανένα λογικό όριο, έπειδή ή λογική μας δέν γνωρίζει 
τίποτε έξω άπό αύτόν. Οί σκέψεις αύτές οδηγούν τόν Ψϊιι^επίΐβΐη σέ μιά 
κάπως περίεργη συζήτηση περί τού 5θϊφ$ΐίΐηιι$. Ή  λογική, μάς λέει, 
γεμ ίζει τόν κόσμο. Τά όρια τού κόσμου είναι καί τά  όριά της. Στή λογική 
λοιπόν δέν μπορούμε νά πούμε «υπάρχει αύτό καί αύτό στόν κόσμο, άλλά 
όχι εκείνο», γ ια τ ί, γιά  νά πούμε κάτι τέτοιο, αύτό προφανώς προϋποθέτει 
πώς άποκλείουμε ορισμένες ουνατότητες, καί αύτό οέν μπορεϊ νά συμβαί
νει, άφού θά άπαιτούσε νά ύπερβεϊ ή λογική τά  όρια τού κόσμου, ωσάν νά 
μπορούσε νά τά  θεωρήσει καί άπό τήν άλλη πλευρά. Ό ,τ ι  δέν μπορούμε νά 
σκεφτούμε δέν μπορούμε νά τό σκεφτούμε- επομένως δέν μπορούμε καί νά 
πούμε ό ,τι δέν μπορούμε νά σκεφτούμε.

Αύτό, λέει ό ν/ίΚξβηζΐβίη, δίνει τό κλειδί γιά  τόν εοΐίρείςηιια '. Αύτό πού 
επιδιώκει ό εοΐίρχίεηιια είναι έντελώς σωστό, άλλά δέν μπορεϊ νά ειπωθεί, 
μπορεϊ μόνο νά δειχθεϊ. Ό τ ι  ό κόσμος είναι ό κόσμος μου φαίνεται άπό τό 
γεγονός πώς τά όρια τής γλώσσας (τής μόνης γλώσσας πού καταλαβαίνω) 
δηλώνουν τά  όρια τού κόσμου μου. Τό μεταφυσικό ύποκείμενο δέν άνήκει 
στόν κόσμο άλλά είναι ένα όριο τού κόσμου.

Πρέπει νά άσχοληθούμε τώρα μέ τό πρόβλημα τών μοριακών προτά
σεων, πού δέν είναι, με πρώτη ματιά, συναρτήσεις άλήθειας τών προτά
σεων πού περιέχουν, όπως π .χ . ή πρόταση: «Α πιστεύει ρ ».

'Ο ν/ίιι%€η$ΐ€ίη εισάγει αύτό τό θέμα με τή διατύπωση τής θέσης του, 
πώς δηλ. όλες οί μοριακές συναρτήσεις είναι συναρτήσεις άλήθειας. .Λέ
γει: «Στή γενική προτασιακή μορφή ή πρόταση μέσα στήν πρόταση εμφα
ν ίζεται μόνο ώς βάση τών πράξεων άλήθειας» [5.54]: Μέ πρώτη ματιά, 
συνεχίζει νά εξηγεί ό ν/ΐΐί£€η5ΐ€Ϊη, φαίνεται σάν νά μπορούσε μιά πρόταση 
νά έμφανίζεται καί μέ άλλους τρόπους, π .χ . «Α πιστεύει ρ». Ε π ιφ α νει
ακά, έδώ φαίνεται σάν νά βρισκόταν ή πρόταση ρ  σ’ ένα είδος σχέσης μέ τό
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αντικείμενο Α: «Είναι όμως φανερό πώς «Α πιστεύει πώς ρ», «Α σκέφτε
τα ι ρ», «Α λέει ρ» είναι τής μορφής α'ρ' λέει ρ». Κ αί έδώ δέν πρόκειται 
γ ιά  ένα συνταίριασμα ένός γεγονότος μέ ένα άντικείμενο, άλλά γ ιά  τό 
συνταίριασμα γεγονότων διαμέσου τοΰ συνταιριάσματος τών άντικείμενών 
τους» [5.5421.

Αύτό πού λέει έδώ ό ν/ΐα^εηχίβϊη λέγετα ι τόσο συνοπτικά, πού ή σημα
σία του είναι δύσκολο νά γίνει άντιληπτή άπό έκείνους πού δέν έχουν 
ΰπόψη τους τίς  άντιμαχόμενες άπόψεις στίς όποιες άναφέρεται. 'Η  θεωρία 
μέ τήν οποία διαφωνεί βρίσκεται στά άρθρα μου γιά  τή φύση τής άλήθειας 
καί τού ψεύδους, στά ΡΜΙοχορΗκαΙ Εχχαγχ καί στά ΡΓοοεβώηξε ο/(Ηβ Απχιοΐβ- 
ΙίαηΞοάβίγ, 1906 - 1907. Πρόκειται γ ιά  τό πρόβλημα τής λογικής μορφής 
τής πίστης, δηλ. ποιό είναι τό σχήμα (χοΗβηα) πού παριστάνει αύτό πού 
συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος πιστεύει κάτι. Φυσικά, τό πρόβλημα δέν 
άφορά μόνο τήν πίστη , άλλά καί ένα πλήθος άλλων νοητικών φαινομένων, 
πού μπορεϊ κανείς νά τά άποκαλέσει προτασιακές διαθέσεις: άμφιβάλλω, 
στοχάζομαι, επιθυμώ κ .τ .λ . Σέ όλες αύτές τ ίς  περιπτώσεις φαίνεται νά 
έκφράζομε τό φαινόμενο στή μορφή «Α άμφιβάλλει ρ», «Α επιθυμεί ρ » 
κ .τ .λ . σάν νά έχομε νά κάνουμε μέ μιά σχέση άνάμεσα σ’ ένα πρόσωπο καί 
σέ μιά πρόταση. Αύτό, βέβαια, δέν μπορεϊ νά είναι ή τελική άνάλυση, 
άφού τά  πρόσωπα είναι πλασματικά καθώς καί οί προτάσεις, έκτός κι άν 
θεωρηθούν πώς είναι άπό μόνα τους γεγονότα. Μιά πρόταση πού είναι άπό 
μόνη της ένα γεγονός, μπορεϊ νά είναι ένα σύνολο άπό λέξεις πού ένας 
άνθρωπος λέει στόν εαυτό του, ή μιά σύνθετη εικόνα, ή μιά σειρά άπό 
εικόνες πού περνάνε άπό τό νού του, ή ένα σύνολο άπό κινήσεις πού κάνει. 
Μπορεϊ νά είναι ένα όποιοδήποτε πράγμα άπό άναρίθμητα διαφορετικά 
πράγματα. 'Η  πρόταση πού είναι άπό μόνη της ένα γεγονός, π .χ . τό 
πραγματικό σύνολο τών λέξεων πού ό άνθρωπος αύτός προφέρει στόν εαυτό 
του, δέν άφορά τή λογική. Αύτό πού ενδιαφέρει τή  λογική είναι έκεϊνο τό 
κοινό στοιχείο πού έχουν όλα αύτά τά  γεγονότα, πού καθιστά ικανό αύτόν 
τόν άνθρωπο νά έννοεΐ, όπως λέμε, τό γεγονός πού ισχυρίζεται ή πρόταση. 
Τήν -ψυχολογία βέβαια τήν ενδιαφέρουν πολύ περισσότερα· γ ια τ ί ένα σύμ
βολο δέν σημαίνει αύτό πού συμβολίζει χάρη σέ μιά λογική σχέση, άλλά 
καί χάρη σέ μιά -ψυχολογική σχέση, εΐτε αύτή είναι πρόθεση εΐτε συνειρ
μός ή οτιδήποτε άλλο. Τό ψυχολογικό μέρος τού νοήματος, ώστόσο, δέν 
άφορά αύτόν πού άσχολεϊται συστηματικά μέ τή  λογική. Αύτό πού τόν 
ενδιαφέρει σχετικά μέ τό πρόβλημα τής πίστης είναι τό λογικό σχήμα 
(χι·Η?ηια). Είναι σαφές πώς, όταν ένα πρόσωπο πιστεύει μία πρόταση, τό 
πρόσωπό, θεωρημένο ώς μεταφυσικό υποκείμενο, δέν πρέπει νά προϋποτε
θεί γιά νά εξηγήσουμε αύτό πού συμβαίνει. Αύτό πού πρέπει νά εξηγηθεί
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είναι ή σχέση άνάμεσα στό σύνολο τών λέξεων πού άποτελοϋν τήν πρόταση 
ώς ένα γεγονός άπό μόνο του καί στό «άντικειμενικό» γεγονός πού κάνει 
τήν πρόταση άληθή ή ψευδή. Τό τελευταίο αύτό άνάγεται τελικά στό 
πρόβλημα τής σημασίας τών προτάσεων, δηλ. ή σημασία τών προτάσεων 
είναι τό μόνο μή ψυχολογικό τμήμα τοϋ προβλήματος μέ τό όποιο άσχολεί- 
τα ι ή άνάλυση τής πίστης. Τό πρόβλημα αύτό είναι άπλώς έκεϊνο τής 
σχέσης πού υπάρχει άνάμεσα σέ δύο γεγονότα, συγκεκριμένα, τής σχέσης 
άνάμεσα στή σειρά τών λέξεων πού χρησιμοποιεί αύτός πού πιστεύει καί 
στό γεγονός πού κάνει τίς  λέξεις αύτές νά είναι άληθείς ή ψευδείς. 'Η  
σειρά τών λέξεων είναι ένα γεγονός, όσο άκριβώς είναι ένα γεγονός καί 
αύτό πού τήν κάνει νά είναι άληθής ή ψευδής. Ή  σχέση άνάμεσα σ’ αύτά 
τά δύο γεγονότα δέν είναι μή άναλύσιμη, άφού ή σημασία μιάς πρότασης 
προκύπτει άπό τή  σημασία τών λέξεων πού τήν άποτελοϋν. 'Η  σημασία 
τής σειράς τών λέξεων πού συνιστούν μιά πρόταση είναι συνάρτηση τών 
σημασιών τών λέξεων αύτών. Μέ άνάλογο τρόπο, ή πρόταση ώς σύνολο 
δέν υπεισέρχεται πραγματικά σ’ αύτό πού πρέπει νά εξηγηθεί, όταν έξ- 
ηγούμε τή  σημασία μιάς πρότασης, θ ά  βοηθούσε ίσως νά φανεί καθαρό
τερα ή άποψη πού προσπαθώ νά δείξω, άν έλεγα ότι, στίς περιπτώσεις πού 
εξετάσαμε, ή πρόταση παρουσιάζεται ώς γεγονός, όχι ώς πρόταση. Μιά 
τέτοια διατύπωση, ωστόσο, δέν πρέπει νά τήν πάρει κανείς άκριβώς κατά 
γράμμα. Τό σημαντικό είναι πώς στήν πίστη, στήν έπιθυμία κ .τ .λ . ,  αύτό 
πού είναι λογικά θεμελιώδες είναι ή σχέση μιάς πρότασης θεωρούμενης ώς 
γεγονός μέ τό γεγονός πού τήν κάνει νά είναι άληθής ή ψευδής, καί πώς 
αύτή ή σχέση άνάμεσα σέ δύο γεγονότα είναι δυνατό νά άναχθεί σέ μιά 
σχέση τών συστατικών τους στοιχείων. Έ τ σ ι ή πρόταση δέν παρουσιάζε
τα ι καθόλου μέ τήν ίδια έννοια πού παρουσιάζεται σέ μιά συνάρτηση 
άλήθε ιας.

'ϊπάρχουν μερικές πλευρές στίς οποίες, όπως μού φαίνεται, ή θεωρία 
τού Μιιζεηίΐβίπ έχει άνάγκη άπό μεγαλύτερη τεχνική άνάπτυξη. Αύτό 
ισχύει ιδιαίτερα γιά  τή θεωρία του τών άριθμών(6.02], πού, όπως διατυ
πώνεται, είναι ικανή νά πραγματευθεί μόνο τούς πεπερασμένους άριθμούς. 
Καμιά λογική δέν είναι δυνατό νά θεωρηθεί έπαρκής, άν δέν άποδείξει 
τελικά πώς είναι ικανή νά πραγματευθεί τούς ΰπερπεπερασμένους αρι
θμούς . Λέν νομίζω πώς υπάρχει τίποτε στό σύστημα τοϋ ν/ίπχβηχίϊίη πού νά 
κάνει γ ι αύτόν άδύνατη τήν κάλυψη αύτού τοϋ κενού.

Περισσότερο ένδιαφέρον, άπό ζητήματα μέ τέτοιες λεπτομέρειες, πα
ρουσιάζει ή στάση τοϋ Μίιΐββηχίβίη άπέναντι στό μυστικό στοιχείο. 'Η  
στάση του άπέναντι σ’ αύτό άπορρέει μέ τρόπο φυσικό άπό τή διδασκαλία 
του γιά  τήν καθαρή λογική, σύμφωνα μέ τήν όποία ή λογική πρόταση
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είναι μιά εικόνα (άληθής ή ψευδής) τού γεγονότος, καί εχει κοινή μέ τό 
γεγονός μιά ορισμένη δομή. Είναι αυτή ή κοινή δομή που τήν καθιστά 
ικανή νά είναι εικόνα τού γεγονότος, άλλά ή ίδια ή δομή δέν μπορεϊ νά 
διατυπωθεί μέ λέξεις, άφού είναι μία δομή τών λέξεων, καθώς καί τών 
γεγονότων στά όποϊα αυτές άναφέρονται. Καθετί, επομένως, που εμπερι
έχεται σ’ αύτή τούτη τήν ιδέα τής εκφραστικότητας τής γλώσσας πρέπει 
νά μή μπορεϊ νά εκφράζεται μέσα στή γλώσσα, καί άρα είναι μή έκφρά- 
σιμο μέ μιά τελείως άκριβή έννοια. Αύτό τό μή έκφράσιμο περιέχει, 
σύμφωνα μέ τόν ν/ί(ίξ€Π5ΐ€ΐη, όλη τή λογική καί τή φιλοσοφία. ' Η σωστή 
μέθοδος διδασκαλίας τής φιλοσοφίας, λέει, θά ήταν νά περιοριστεί κανείς 
στίς προτάσεις τών επιστημών, πού είναι διατυπωμένες μέ όλη τή δυνατή 
σαφήνεια καί άκρίβεια, άφήνοντας τίς φιλοσοφικές προτάσεις στόν διδα
σκόμενο καί άποδεικνύοντάς του, όποτε τίς οιατυπώνει, πώς αύτές είναι 
χωρίς νόημα. Είναι άλήθεια πώς ένας πού άκολουθεϊ αύτή τή μέθοδο 
διδασκαλίας μπορεϊ νά εχει τήν τύχη τού Σωκράτη, άλλά αύτό δέν πρέπει 
νά μάς τρομάζει, άν αύτή είναι ή μόνη σωστή μέθοδος. Λέν είναι αύτό πού 
μάς κάνει νά εχομε κάποιο δισταγμό όσον άφορά τήν άποδοχή τής θέσης 
τού \νίιΐξβηίΐ€ΐη, παρ’ όλο πού προσκομίζει πολύ ισχυρά επιχειρήματα γιά 
νά τήν ύποστηρίξει. Αύτό πού προκαλεϊ τό δισταγμό είναι τό γεγονός πώς, 
πάνω ά π’ όλα, ό ν/ίιΐξεηαείτι καταφέρνει νά πει πάρα πολλά γ ι ’ αύτό πού 
δέν μπορεϊ νά ειπωθεί, ύποοείχνοντας έτσι στόν σκεπτικιστή άναγνώστη 
πώς πιθανόν νά υπάρχει κάποιος τρόπος διαφυγής μέσα άπό μιά ιεραρχία 
γλωσσών, ή άπό κάποια άλλη έξοδο. Τό όλο θέμα τής Η θ ικ ή ς, γιά  
παράδειγμα, τοποθετείται άπό τόν ν/ίη^ηχιεΐη  στή μυστική, μή έκφράσιμη 
περιοχή. Παρ’ ολα αύτά όμως, καταφέρνει νά μεταδώσει τίς ήθικές του 
πεποιθήσεις, θ ά  υπεράσπιζε τόν έαυτό του μέ τό ότι αύτό πού ό ίδιος 
ονομάζει «τό μυστικό στοιχείο» μπορεϊ νά δείχνεται, άν καί δέν μπορεϊ νά 
λέγεται. Μπορεϊ αύτή ή άμυνα νά είναι βπαρκής, άλλά , άπό τή μεριά μου, 
ομολογώ πώς μέ άφήνει μέ κάποια αίσθηση διανοητικής δυσφορίας.

' Υπάρχει ένα καθαρά λογικό πρόβλημα σχετικά μέ τό ποιές άπό αύτές 
τίς λισκολίες είναι ιδιαίτερα οξείς. Εννοώ  τό πρόβλημα τής γενικότητας. 
Στή θεωρία τής γενικότητας είναι άναγκαίο νά λάβει κανείς ΰπόψη όλες 
τίς προτάσεις τής μορφής/χ, όπουβχ είναι μιά δοσμένη προτασιακή συνάρ
τηση. Αύτό, σύμφωνα μέ τό σύστημα τού Μΐιίαεηιίεϊη, άνήκει στό μέρος 
τής λογικής πού μπορεϊ νά εκφραστεί. Ά λ λά  ή ολότητα τών δυνατών 
τιμών τού χ πού μπορεϊ νά φανεί πώς περιέχονται στήν ολότητα τών 
προτάσεων τής μορφής /.χ δέν γίνετα ι άποδεκτή άπό τόν ν/ΐηχεικίείη μέσα 
στά πράγματα πού είναι δυνατό νά ειπωθούν, γ ια τ ί αύτό δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ή ολότητα τών πραγμάτων στόν κόσμο, καί έτσι συνεπάγεται
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τήν προσπάθεια νά συλλάβουμε τόν κόσμο ώς ένα όλο· «Τό μυστικό στοι
χείο είναι τό αίσθημα τοϋ κόσμου ώς περιορισμένου σύνολου» (6.45)· συν
επώς ή ολότητα τών τιμών τοϋ χ  είναι τό μυστικό στοιχείο. Αυτό άκριβώς 
υποστηρίζει ό Μίιΐββηίΐίίη όταν άρνείται πώς μπορούμε νά φτιάξουμε προ
τάσεις γιά  τό πόσα πράγματα υπάρχουν μέσα στόν κόσμο, όπως π .χ . πώς 
υπάρχουν περισσότερα άπό τρία.

Οί δυσκολίες αυτές μού υποβάλλουν τήν ιδέα γιά μιά δυνατότητα όπως 
αύτή έδώ: πο>ς κάθε γλώσσα έχει, όπως λέει ό \νίιΐ£βη5ΐβίη, μιά δομή, 
σύμφωνα μέ τήν οποία, μέσα στή γλώσσα, τίποτα δέν μπορεϊ νά ειπωθεί, 
άλλά πώς μπορεϊ νά υπάρχει μιά άλλη γλώσσα πού νά πραγματεύεται τή 
δομή τής πρώτης γλώσσας, καί πού ή ΐδια νά έχει μιά νέα δομή, καί πώς 
σ αυτή τήν ιεράρχηση τών γλωσσών μπορεϊ νά μήν υπάρχει κανένα όριο. 
'Ο ν/ία^ηαΐΐίη Οά άπαντούσε βέβαια πώς ολόκληρη ή θεωρία του έχει 
εφαρμογή, χωρίς άλλαγές, στήν ολότητα αύτών τών γλωσσών. Ή  μόνη 
άντίκρουση στήν απάντηση αύτή θά ήταν νά άρνηθεϊ κανείς πώς υπάρχει 
όποιαδήποτε τέτοια ολότητα. Οί ολότητες, γιά  τίς όποιες ό \νίιι$έηΜίη 
υποστηρίζει πώς είναι άδύνατο νά μιλά κανείς λογικά, θεωρούνται παρ’ 
όλα αύτά άπό τόν ίδιο ώς υπαρκτές καί άποτελοϋν τό άντικείμενο τού 
μυστικισμού του. Ί Ι  ολότητα πού προκύπτει άπό τήν ιεράρχησή μας δέν θά 
ήταν απλώς μή έκφράσιμη λογικά, άλλά πλασματική, ένα άπλό ξεγέλα
σμα, καί μέ αύτό τόν τρόπο ή υποτιθέμενη σφαίρα τού μυστικού στοιχείου 
Οά μπορούσε νά καταργηθεϊ. Μιά τέτοια υπόθεση είναι πολύ δύσκολη, καί 
μπορώ νά φανταστώ άντιρρήσεις γ ι ’ αύτήν, στίς όποιες, τούτη τή στιγμή, 
νά μήν ξέρω πώς νά άπαντήσω. Ακόμη, δέν βλέπω πώς μιά όποιαδήποτε 
ευκολότερη υπόθεση μπορεϊ νά ξεφύγει άπό τά συμπεράσματα τού Μίιΐξβη- 
ίΐβίη. Ακόμη καί στήν περίπτωση πού αύτή ή πολύ δύσκολη υπόθεση 
άποδεικνυόταν βάσιμη, θά άφηνε άθικτο ένα πολύ μεγάλο μέρος τής θε
ωρίας του, άν καί, πιθανώς, οχι τό μέρος έκεϊνο στό όποϊο αυτός ό ίδιος θά 
επιθυμούσε νά δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Σάν ένας άπό αύτούς πού έχουν 
πολυετή πείρα στίς δυσκολίες τής λογικής καί στήν άπατηλότητα τών 
θεωριών πού φαίνονται άκαταμάχητες, δέν βρίσκω τόν έαυτό μου ικανό νά 
είναι βέβαιος γ ιά  τήν ορθότητα μιάς θεωρίας, άπλώς καί μόνο έπειδή δέν 
μπορώ νά δώ κανένα σημείο στό όποϊο νά είναι λανθασμένη. Ά λ λά , τό νά 
έχει κανείς κατασκευάσει μιά θεωρία τής λογικής πού νά μήν είναι σέ 
κανένα σημείο φανερά λανθασμένη, σημαίνει πώς έχει πετύχει σ’ ένα έργο 
έξαιρετικά δύσκολο καί σημαντικό. Αύτή ή άξία, κατά τή γνώμη μου, 
ανήκει στό βιβλίο τού \νίίΐβ€ηχιβίη. καί τό κάνει νά είναι άπό έκεϊνα πού 
κανείς σοβαρός φιλόσοφος δέν μπορεϊ νά άγνοήσει.

Μάης 1922 ΒεΠΓαηά ΚιαεβΙΙ.
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Τό βιβλίο αύτό θά τό καταλάβει Ισως μόνο όποιος έχει- κιόλας κάνει ό 
ίδιος τίς σκέψεις πού έκφράζονται σέ αύτό -  ή τουλάχιστο παρόμοιες 
σκέψεις. -  Δέν πρόκειται λοιπόν γιά διδαχτικό βιβλίο. Ο σκοπός του θά 
έχει πετύχει, &ν προσφέρει εύχαρίστηση σέ όποιον θά τό διαβάσει καί θά τό 
καταλάβει.

Τό βιβλίο πραγματεύεται τά προβλήματα τής φιλοσοφίας καί δείχνει -  
όπως πιστεύω -  πώς αύτά τά προβλήματα δημιουργήθηκαν άπό τήν παρα
νόηση τής λογικής τής γλώσσας μας. "Ολο τό νόημα τοΰ βιβλίου θά 
μπορούσαμε νά τό συνοψίσουμε περίπου μέ τά άκόλουθα λόγια: "Ο,τι 
μπορεϊ γενικά νά ειπωθεί, μπορεϊ νά ειπωθεί μέ σαφήνεια καί γιά όσα δέ 
μπορεϊ νά μιλάει κανείς, γιά αύτά πρέπει νά σωπαίνει.

Τό βιβλίο θέλει λοιπόν νά βάλει ένα όριο στή σκέψη, ή μάλλον -  όχι στή 
σκέψη, άλλά στήν έκφραση τών σκέψεων: Γιατί γιά νά βάλουμε στή 
σκέψη ένα όριο, θά έπρεπε νά μπορούμε νά σκεφτόμαστε καί τίς δυό 
πλευρές αυτού τού όρίου (θά έπρεπε δηλαδή νά μπορούμε νά σκεφτόμαστε 
αύτό πού δέ μπορεϊ νά σκεφτεϊ κανείς).

’Ετσι τό όριο δέ θά μπορεϊ νά μπει παρά μόνο μέσα στή γλώσσα καί ό,τι 
βρίσκεται πέρα άπό τό όριο θά είναι άπλώς ά-νοησία.

Δέ θέλω νά κρίνω κατά πόσο οί προσπάθειές μου συνταυτίζονται μέ τίς 
προσπάθειες άλλων φιλόσοφων. Καί μάλιστα αύτό πού έχω γράψει έδώ 
δέν έχει, στίς λεπτομέρειές του, άπαίτηση νά προσφέρει τίποτα νέο■ γιά 
τούτο καί δέν άναφέρω πηγές, έπειδή μοϋ είναι άδιάφορο άν αύτό πού έχω 
σκεφτεϊ τό έχει κιόλας σκεφτεϊ πρίν από μένα κάποιος άλλος.

θέλω  μόνο νά άναφέρω πώς τήν παρακίνηση γιά τίς σκέψεις μου τή 
χρω στάω  κατά ένα μεγάλο μέρος στά περισπούδαστα έργα τοΰ Ρτεξα καί 
στά δημοσιεύματα τού φίλου μου ΒβΠΓαηά Κΐ455?11.
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Ά ν  αύτή ή έργασία έχει κάποια άζία, ή άζία τούτη είναι όυό λογιών. 
Πρώτο -  πώς έκφράζει σκέψεις■ καί θά είναι τόσο μεγαλύτερη ή άξια της, 
οσο καλύτερα οί σκέψεις έχουν έκφραστεϊ, δσο ή έργασία αύτή πετυχαίνει 
άκριβέστερα τό στόχο. -  Έ χω έπίγνωση έδώ πώς έχω μείνει πολύ πίσω 
άπό δ,τι είναι δυνατό νά κατορθώσει κανείς. Οί δυνάμεις μου είναι άπλά 
καί μόνο πολύ μικρές γιά τό τελείωμα τοΰ έργου. Μακάρι νά έρθουν άλλοι 
καί νά πράξουν καλύτερα.

Παρόλα αύτά ή άλήθεια τών σκέψεων πού έκφράζονται έδώ μοΰ φαίνεται 
άπρόσβλητη καί όριστική. Είμαι δηλαδή τής γνώμης πώς στά κύρια ση
μεία έχω λύσει όριστικά τά προβλήματα. Καί &ν δέ γελιέμαι σέ αύτό, τότε ή 
άξια αυτής τής έργασίας συνίσταται -  δεύτερο -  στό πώς δείχνει πόσο λίγα 
πετυχαίνουμε μέ τό νά έχουμε λύσει αύτά τά προβλήματα.

Βιέννη, 1918 Ι .Κ .
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ε'μφασϊ;: 
πρόταστ,

Ό  κόσμος είναι όλα όσα συμβαίνουν.

Ό  κόσμος είναι ή ολότητα τών γεγονότων, όχι τών πραγμά
των.

Ό  κόσμος καθορίζεται άπό τά γεγονότα καί άπό τό πώς αύτά 
είναι όλα τά  γεγονότα.

Γ ιατί ή ολότητα τών γεγονότων καθορίζει αύτό πού συμβαίνει 
καθώς καί όλα οσα δέ συμβαίνουν.

Τά γεγονότα στό λογικό χώρο είναι ό κόσμος.

Ό  κόσμος τεμαχίζετα ι σέ γεγονότα.

Τό ένα μπορεί νά συμβαίνει ή νά μή συμβαίνει καί όλα τά  άλλα 
νά μένουν ΐόια.

Αύτό πού συμβαίνει, τό γεγονός, είναι ή ύπαρξη καταστάσεων 
πραγμάτων.

'Η  κατάσταση πραγμάτων είναι μιά σύνδεση άντικείμενων 
(πραγμάτων).

Είναι ουσιαστικό γιά  τό πράγμα τό νά μπορεϊ νά είναι τό συ
στατικό στοιχείο μιάς κατάστασης πραγμάτων.

ιοί άριΟμοί ώ; αριθμοί τών ξεχωριστών προτάσεων δείχνουν τή λογική ζαρύττ-α τών προτάσεων, τήν 
ή τούς άποοίνεται στήν περιγραφή μου. Οί προτάσεις/Ι. I, Π. 2, η. 3, κλπ. είναιπαρατηρήσει; στήν 
ε τόν άριΟμό/ι- οί προτάσεις η. «π I, η.πΐ'2. κλπ. είναι παρατηρήσεις στήν πρόταση με τόν άριΟμάη./η-
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2.012 Στή λογική δέν είναι τίποτα τυχαίο: Ά ν  τό πράγμα μπορεϊ νά 
έμφανίζεται στήν κατάσταση πραγμάτων, τότε ή δυνατότητα 
τής κατάστασης πραγμάτων πρέπει νά προδικάζεται ήδη μέσα 
στό πράγμα.

2.0121 θ ά  φαινόταν σά σύμπτωση άν στό πράγμα, πού θά μπορούσε νά 
υπάρχει άπό μόνο του, ταίριαζε εκ τών υστέρων μιά κατάστα-

Ά ν  τά  πράγματα μπορούν νά έμφανίζονται σέ καταστάσεις 
πραγμάτων, τότε αύτό πρέπει νά ένυπάρχει ήδη σέ αύτά.

(Κ άτι πού είναι λογικό δέν μπορεϊ νά είναι μονάχα δυνατό. 'Η  
λογική πραγματεύεται κάθε δυνατότητα καί όλες οί δυνατότη
τες είναι τά  γεγονότα της.)

"Οπως δέν μπορούμε νά φανταστούμε καθόλου χωροδιάστατα 
άντικείμενα έξω άπό τό χώρο καί χρονικά άντικείμενα έξω άπό 
τό χρόνο, έτσι δέν μπορούμε νά φανταστούμε κανένα άντικείμενο 
έξω άπό τή δυνατότητα τής σύνδεσής του μέ άλλα.

Ά ν  μπορώ νά φανταστώ τό άντικείμενο στό σύνδεσμο τής 
κατάστασης πραγμάτων, δέν μπορώ νά τό φανταστώ έξω άπό τή 
δυνατότητα αύτού τού σύνδεσμου.

Τό πράγμα είναι άνεξάρτητο, έφόσον μπορεϊ νά εμφανίζεται σέ 
όλες τίς  δυνατές καταστάσεις, άλλά αύτή ή μορφή τής άνεξαρ- 
τησίας είναι μιά μορφή τής συσχέτισης μέ τήν κατάσταση 
πραγμάτων, μιά μορφή εξάρτησης. (Είναι άδύνατο οί λέξεις νά 
εμφανίζονται μέ δυό διαφορετικούς τρόπους, μόνες τους καί 
μέσα στήν πρόταση.)

Ά ν  γνωρίζω τό άντικείμενο, τότε γνωρίζω καί όλες τίς δυνα
τότητες τής έμφάνισής του σέ καταστάσεις πραγμάτων.

(Κάθε τέτοια δυνατότητα πρέπει νά άνήκει στή φύση τού άντι- 
κείμενου.)

Δέν μπορεϊ νά βρεθεί εκ τών υστέρων μιά νέα δυνατότητα.
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Γιά νά γνωρίζω ένα άντικείμενο, δέ χρειάζεται νά γνωρίζω τίς 
εξωτερικές του -  άλλά πρέπει νά γνωρίζω δλες τ ίς  εσωτερικές 
του ιδιότητες.

"Οταν είναι δοσμένα δλα τά  άντικείμενα, τότε είναι δοσμένες 
καί δλες οί δυνατές καταστάσεις πραγμάτων.

Κάθε πράγμα βρίσκεται σάν μέσα σέ ένα χώρο δυνατών κατα
στάσεων πραγμάτων. Αύτόν τό χώρο μπορώ νά τόν φανταστώ 
κενό, όχι δμως τό πράγμα χωρίς τό χώρο.

Τό χωροδιάστατο άντικείμενο πρέπει νά κεϊται στόν άπειρο 
χώρο. (Τό σημείο τοΰ χώρου είναι μιά θέση όρίσματος.)

Ή  κηλίδα στό όπτικό πεδίο δέν πρέπει βέβαια νά είναι κόκκινη, 
άλλά πρέπει νά έχει ένα χρώμα: περιβάλλεται, θά λέγαμε, άπό 
τό χρωμο^χώρο. Ό  τόνος πρέπει νά έχει μιά οξύτητα, τό άντι- 
κείμενο τής άφής μιά σκληρότητα, κλπ.

Τά άντικείμενα περιέχουν τή  δυνατότητα όλων τών καταστά
σεων.

'Η  δυνατότητα τής εμφάνισής του σέ καταστάσεις πραγμάτων 
είναι ή μορφή τού άντικείμενου.

Τό άντικείμενο είναι άπλό.

Κάθε άποφαντική πρόταση γιά  πλέγματα μπορεϊ νά άναλυθεϊ 
σέ μιά άποφαντική πρόταση γιά  τά  συστατικά στοιχεία τους 
καί σέ εκείνες τίς  προτάσεις πού περιγράφουν πλήρως τά  πλέ
γματα.

Τά άντικείμενα άποτελούν τήν ούσία τού κόσμου. Γιά αύτό δέν 
μπορούν νά είναι συνθεμένα.

2.0211 Ά ν  ό κόσμος δέν είχε ούσία, τότε τό άν μιά πρόταση έχει νόημα 
θά έξαρτιόταν άπό τό άν μιά άλλη πρόταση είναι άληθής.
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Στήν περίπτωση αύτή θά ήταν αδύνατο νά σχεδιάσουμε μιά 
εικόνα τού κόσμου (άληθή ή ψευδή).

Είναι φανερό πώς ένας φανταστικός κόσμος, όσο διαφορετικός 
καί άν είναι άπό τόν πραγματικό, πρέπει νά έχει κάτι -  μιά 
μορφή - άπό κοινού με τόν πραγματικό.

Αύτή ή σταθερή μορφή άποτελεΐται άκριβώς άπό τά  άντικείμε- 
να.

Ή  ούσία τού κόσμου μπορά  νά καθορίζει μόνο μιά μορφή καί οχι 
ύλικές ιδιότητες. Γ ιατί αύτές παριστάνονται μόνο άπό τίς  προ
τάσεις -  παράγονται μόνο άπό τό συσχηματισμό τών άντικείμε
νων.

Παρεκβατικά θά λέγαμε: Τά άντικείμενα είναι άχρωμα.

Λυό άντικείμενα τής ίδιας λογικής μορφής διακρίνονται μεταξύ 
τους -  εκτός άπό τίς εξωτερικές τους ιδιότητες — μόνο άπό τό 
πώς είναι διαφορετικά.

Έ  ένα πράγμα έχει ιδιότητες πού δέν τίς  έχει κανένα άλλο, 
οπότε μπορούμε άμεσα μέ μιά περιγραφή νά τό ξεχωρίσουμε άπό 
τά άλλα καί νά άναφερθούμε σέ αύτό, ή πάλι υπάρχουν περισ
σότερα πράγματα πού έχουν κοινές όλες τους τ ίς  ιδιότητες, 
όπότε είναι όλότελα άδύνατο νά καταδείξουμε ένα άπό αύτά.

Γ ιατί άν δέν υπάρχει τίποτα πού νά κάνει νά ξεχωρίζει τό 
πράγμα, τότε δέ μπορώ νά τό ξεχωρίσω, γ ια τ ί διαφορετικά (άν 
τό ξεχώριζα) ξεχωρίζεται.

'Π  ούσία είναι αύτό πού υπάρχει άνεξάρτητα άπό αύτό πού 
συμβαίνει.

Ή  ούσία είναι μορφή καί περιεχόμενο.

Χώρος, χρόνος καί χρώμα (χρωματισμός) είναι μορφές τών 
άντ ικείμενων.
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2.02(5 Μόνο άν υπάρχουν άντικείμενα, μπορεϊ νά υπάρχει μιά σταθερή 
μορφή τοϋ κόσμου.

2.027 Ίό  σταθερό, τό υπάρχον καί τό άντικείμενο είναι ένα.

2.0271 Τό άντικείμενο είναι τό σταθερό, τό ΰπάρχον· ό συσχηματισμός 
είναι τό μεταβλητό, τό άσταθές.

2 .0272 Ό  συσχηματισμός τών άντ ικείμενων παράγει τήν κατάσταση 
πραγμάτω ν.

2.03 Στήν κατάσταση πραγμάτων τά άντικείμενα συνδέονται τό ένα 
μέ τό άλλο όπως οί κρίκοι μιάς άλυσίδας.

2.031 Στήν κατάσταση πραγμάτων τά άντικείμενα στέκουν τό ένα 
πρός τό άλλο κατά έναν ορισμένο τρόπο.

2 .032 Ό  τρόπος, πώς συνδέονται τά  άντικείμενα στήν κατάσταση 
πραγμάτων, είναι ή δομή τής κατάστασης πραγμάτων.

2.033 'ΙΙ  μορφή είναι ή δυνατότητα τής δομής.

2.034 Ή  δομή τού γεγονότος άποτελεϊται άπό τίς  δομές τών κατα
στάσεων πραγμάτων.

2.04 Ή  ολότητα τών υπαρχουσών καταστάσεων πραγμάτων είναι ό 
κόσμος.

2.05 'Η  ολότητα τών υπαρχουσών καταστάσεων πραγμάτων καθορί
ζει άκόμα ποιές καταστάσεις πραγμάτων δέν υπάρχουν.

2.06 Ή  ύπαρξη καί ή μή ύπαρξη καταστάσεων πραγμάτων είναι ή 
πραγματικότητα.
(Τήν ύπαρξη καταστάσεων πραγμάτων ονομάζουμε άκόμα θετι
κό, τή  μή ύπαρξη άρνητικό γεγονός.)

2.061 Οί καταστάσεις πραγμάτων είναι άνεξάρτητες μεταξύ τους.

2.062 Ά πό τήν ύπαρξη ή τή μή ύπαρξη μιάς κατάστασης πραγμάτων
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δέν απορούμε νά συνάγουμε τήν ύπαρξη ή τή μή ύπαρξη μιας 
άλλη ς.

2.0('»3 Ί Ι  σύνολη πραγματικότητα είναι ό κόσμος.

2.1 Σχηματίζουμε εικόνες τών γεγονότων.

2.11 'Η  εικόνα παρουσιάζει τήν κατάσταση στό λογικό χώρο, τήν 
ύπαρξη καί τή μή ύπαρξη καταστάσεων πραγμάτων.

2.12  Ή  εικόνα είναι ένα μοντέλο τής πραγματικότητας.

2.13 · Σ τά  άντικείμενα άντιστοιχοΰν μέσα στήν εικόνα τά  στοιχεία
τής εικόνας.

2.131 Τά στοιχεία τής εικόνας ύποκαθιστούν στήν εικόνα τά  άντικεί- 
μενα.

2.14 'Η  εικόνα συνίσταται στό πώς τά  στοιχεία της συσχετίζονται 
μεταξύ τους μέ έναν ορισμένο τρόπο.

2.1 'ι 1 'Η  εικόνα είναι ένα γεγονός.

2 .1 Γ» Τό πώς τά  στοιχεία τής εικόνας συσχετίζονται μεταξύ τους μέ 
ορισμένο τρόπο, αύτό φανερώνει πώς έτσι συσχετίζονται μεταξύ 
τους τά  πράγματα.

Ά ς  ονομάσουμε τή συσχέτιση αύτή τών στοιχείων τής εικόνας 
δομή τής εικόνας, καί τή  δυνατότητα τής δομής μορφή τής 
απεικόνισης.

2.1 5 1 Ή  μορφή τής άπεικόνισης είναι ή δυνατότητα νά συσχετίζον
τα ι τά  πράγματα μεταξύ τους έτσι όπως τά  στοιχεία τής εικό
νας.

2.1511 Μέ αύτό τόν τρόπο ή εικόνα συνδέεται μέ τήν πραγματικότητα· 
φτάνει ως αύτήν.

2 .1512 Τοποθετείται σάν ένας μετρικός κανόνας πάνω στήν πραγματι
κότητα.
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Μόνο τά  άκρότατα σημεία τών γραμμών υποδιαίρεσης τοΰ κα
νόνα Αγγίζουν τό αντικείμενο που μετράμε.

Σύμφωνα με αύτή τήν άποψη, στήν εικόνα άνήκει άκόμα καί ή 
άπεικονιστική σχέση που τήν κάνει νά είναι εικόνα.

'Η  άπεικονιστική σχέση άποτελεϊται άπό τό συνταίριασμα τών 
στοιχείων τής εικόνας μέ τά  πράγματα.

Τά συνταιριάσματα αύτά είναι, σά νά λέγαμε, οί κεραίες τών 
στοιχείων τής εικόνας, μέ τίς όποιες ή εικόνα άγγίζε ι τήν 
πραγματ ικότητα.

Τό γεγονός, γιά νά εϊν.αι εικόνα, πρέπει νά έχει κάτι κοινό μέ τό 
άπεικονιζόμενο.

Στήν εικόνα καί στό άπεικονιζόμενο πρέπει νά υπάρχει κάτι 
ταυτόσημο, ώστε γενικά τό ένα νά μπορεϊ νά είναι εικόνα τού 
άλλου.

Αύτό πού ή εικόνα πρέπει νά έχει κοινό μέ τήν πραγματικότη
τα , ώστε νά μπορεϊ νά τήν άπεικονίζει μέ τόν τρόπο πού τήν 
άπεικονίζει -  σωστά ή λαθεμένα - ,  είναι ή άπεικονιστική 
μορφή τής εικόνας.

Ή  εικόνα μπορεϊ νά άπεικονίζει κάθε πραγματικότητα τής 
όποίας έχει τή μορφή.

Ή  χωροδιάστατη εικόνα μπορεϊ νά άπεικονίζει καθετί χωροδι- 
άστατο, ή χρωματιστή καθετί χρωματιστό, κλπ.

Ή  εικόνα όμως δέν μπορεϊ νά άπεικονίζει τήν άπεικονιστική 
μορφή της· τή δείχνει.

Ή  εικόνα παριστάνει τό θέμα της άπό μιά θέση έξω άπό αύτό 
(ή θέση της είναι ή παραστατική μορφή της), γιά αύτό ή εικόνα 
παριστάνει τό θέμα της σωστά ή λαθεμένα.

'Η  εικόνα δέν μπορεϊ όμως νά τοποθετηθεί έξω άπό τήν παρα
στατική μορφή της.
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Αύτό πού κάθε εικόνα, αδιάφορο ποιάς μορφής, πρέπει νά έχει 
κοινό μέ τήν πραγματικότητα γιά νά μπορεϊ γενικά νά τήν 
απεικονίζει -  σωστά ή λαθεμένα -  είναι ή λογική μορφή, δη
λαδή ή μορφή τής πραγματικότητας.

Ά ν  ή μορφή τής απεικόνισης είναι ή λογική μορφή, τότε ή 
εικόνα ονομάζεται λογική εικόνα.

Κάθε εικόνα είναι καί λογική εικόνα. (Α ν τ ίθ ετα  κάθε εικόνα 
δέν είναι π.χ. χωροδιάστατη.)

Ί Ι  λογική εικόνα μπορεϊ νά απεικονίζει τόν κόσμο.

Ί Ι  εικόνα έχει μέ τό άπεικονιζόμενο κοινή τή λογική μορφή τής 
απεικόνισης.

Ή  εικόνα άπεικονίζει τήν πραγματικότητα μέ τό νά παριστά
νει μιά δυνατότητα γιά τήν ύπαρξη καί τή μή ύπαρξη καταστά
σεων πραγμάτων.

Ή  εικόνα παριστάνει μιά δυνατή κατάσταση στό λογικό χώρο.

Ή  εικόνα περιέχει τή δυνατότητα τής κατάστασης πού παρι
στάνει.

Ή  εικόνα συμφωνεί ή δέ συμφωνεί μέ τήν πραγματικότητα· 
είναι σωστή ή όχι σωστή, άληθής ή ψευδής.

Ή  εικόνα παριστάνει αύτό πού παριστάνει, ανεξάρτητα άπό 
τήν άλήθεια ή τή μή άλήθεια του, μέ τήν άπεικονιστική μορφή.

Αύτό πού ή εικόνα παριστάνει είναι τό νόημά της.

Ή  άλήθεια ή ή μή άλήθεια της έγκειται στή συμφωνία ή στή 
μή συμφωνία τού νοήματος της μέ τήν πραγματικότητα.

Γιά νά γνωρίσουμε άν ή εικόνα είναι άληθής ή ψευδής πρέπει νά 
τή συγκρίνουμε μέ τήν πραγματικότητα.
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Λέν είναι δυνατό νά γνωρίσουμε μόνο άπό τήν εικόνα άν αυτή 
είναι άληθής ή ψευδής.

Λέν υπάρχει μιά α ρηοπ άληθής εικόνα.

Κάθε σκέψη είναι λογική εικόνα τών γεγονότων.

«Μ ιά κατάσταση πραγμάτων είναι νοητή», αύτό θά πει: Μπο
ρούμε νά σχηματίσουμε γιά αύτή μιά εικόνα.

II ολότητα τών αληθών σκέψεων είναι μιά εικόνα τού κόσμου.

Μιά σκέψη περιέχει τή δυνατότητα τής κατάστασης τήν όποία 
σκέφτεται. 'Ο ,τι είναι νοητό είναι καί δυνατό.

Λέν μπορούμε νά σκεφτούμε τίποτα μή λογικό, για τί τότε θά 
έπρεπε νά σκεφτόμαστε μή λογικά.

Κίπώθηκε κάποτε πώς ό θεός μπορεϊ νά δημιουργεί τά  πάντα, 
έκτος άπό αυτό πού θά ήταν άντίθετο μέ τους νόμους τής λογι
κής. -  Λέ θά μπορούσαμε δηλαδή νά πούμε πώς θά φαινόταν 
ένας «μή λογικός» κόσμος.

Λέν μπορούμε στή γλώσσα νά παραστήσουμε κάτι που «άντιφά- 
σκει στή λογική», όπως δέν μπορούμε στή γεωμετρία νά παρα
στήσουμε μέ τίς γεωμετρικές συντεταγμένες ένα σχήμα που 
άντιφάσκει στους νόμους τού χώρου· ή νά δώσουμε τίς συντετα
γμένες ένός σημείου πού δέν υπάρχει.

Μπορούμε βέβαια νά παραστήσουμε στό χώρο μιά κατάσταση 
πραγμάτων πού νά άντιβαίνει στους νόμους τής φυσικής, άλλά 
όχι πού νά άντιβαίνει στους νόμους τής γεωμετρίας.

Μιά αρηοή  σωστή σκέψη θά ήταν μιά σκέψη ή δυνατότητα τής 
όποίας θά προσδιόριζε τήν άλήθεια της.

Μόνο έτσι θά μπορούσαμε νά ξέρουμε α ρήοη  πώς μιά σκέψη 
είναι άληθής, άν άπό τήν ίδια τή σκέψη (χωρίς άντικείμενο 
σύγκρισης) θά μπορούσαμε νά γνωρίζουμε τήν άλήθεια της.
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3.1 Στήν πρόταση, ή έκφραση τής σκέψης γίνεται αντιληπτή άπό 
τίς αισθήσεις.

3.11 Τό σημείο τής πρότασης που γίνεται άντιληπτό άπό τίς αισθή
σεις (φθόγγος ή γράμμα κλπ.) τό χρησιμοποιούμε ώς προβολή 
τής δυνατής κατάστασης.

'Η  μέθοδος τής προβολής είναι ή σκέψη τού νοήματος τής 
πρότασης.

3.12 Τό σημείο μέ τό όποιο εκφράζουμε μιά σκέψη τό ονομάζω προ
τασιακό σημείο. Καί ή πρόταση είναι τό προτασιακό σημείο 
στήν προβολική του σχέση μέ τόν κόσμο.

3.13 Στήν πρόταση άνήκει ό,τι άνήκει στήν προβολή· όχι όμως τό 
προβαλλόμενο.

Ληλαδή ή δυνατότητα τού προβαλλόμενου, άλλά όχι αυτό τό 
ίδιο.

Έ τσ ι  στήν πρόταση δέν περιέχεται άκόμα τό νόημά της, άλλά 
περιέχεται ή δυνατότητα νά τό έκφράσουμε.

(«Τό περιεχόμενο τής πρότασης», θά πει: τό περιεχόμενο τής 
πρότασης που έχει νόημα.)

Στήν πρόταση περιέχεται ή μορφή, άλλά όχι τό περιεχόμενο 
τού νοήματος της.

3 .1 \ Τό προτασιακό σημείο συνίσταται στό πώς τά στοιχεία του, οί
λέξεις, συσχετίζονται μεταξύ τους μέσα σέ αύτό κατά έναν 
ορισμένο τρόπο.

Ιό προτασιακό σημείο είναι ένα γεγονός.

3.Γι1 Ί Ι  πρόταση δέν είναι συνονθύλευμα άπό λέξεις. -  ("Οπως τό 
μουσικό Θέμα δέν είναι συνονθύλευμα άπό τόνους.)

Ή  πρόταση είναι διαρθρωμένη.
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Μόνο γεγονότα μπορούν νά εκφράζουν ένα νόημα, ένα σύνολο 
άπό ονόματα δέν μπορεϊ.

Τό πώς τό προτασιακό σημείο είναι ένα γεγονός άποκρύβεται 
άπό τή συνηθισμένη μορφή έκφρασης τής γραφής ή τής τυπο
γραφίας.

Στήν τυπωμένη πρόταση π.χ. τό προτασιακό σημείο δέ φαίνε
τα ι ούσιαστικά διαφορετικό άπό τή λέξη.

( “Ετσι στάθηκε δυνατό στόν ΐτ€%β νά ονομάσει τήν πρόταση: 
σύνθετο ονομα.)

Ή  ούσία τοΰ προτασιακού σημείου γίνεται πολύ σαφής, άν τό 
φανταστούμε συνθεμένο, άντί άπό σημεία γραφής, άπό χωροδι- 
άστατα άντικείμενα (όπως τραπέζια, καθίσματα, βιβλία).

Ή  διάταξη αύτών τών πραγμάτων στό χώρο εκφράζει τότε τό 
νόημα τής πρότασης.

“Οχι: «Τό σύνθετο σημείο αΚδ λέει πώς τό α βρίσκεται στή 
σχέση Κ ώς πρός τό 6 », άλλά: πώς τό «ο » βρίσκεται σέ μιά 
ορισμένη σχέση ώς πρός τό <ώ» λέει πώς αΚΒ.

Τίς καταστάσεις μπορούμε νά τίς περιγράφουμε, όχι νά τίς 
ονομάζουμε.

(Τά ονόματα μοιάζουν μέ τελείες· οί προτάσεις μέ βέλη, έχουν 
δηλαδή νόημα.)

Στήν πρόταση ή σκέψη μπορεϊ νά έκφράζεται έτσι, ώστε στά 
άντικείμενα τής σκέψης νά άντιστοιχούν στοιχεία τού προτασι
ακού σημείου.

Αύτά τά στοιχεία τά ονομάζω «άπλά σημεία» καί τήν πρόταση 
«πλήρως αναλυμένη».

Τά άπλά σημεία πού χρησιμοποιούνται στήν πρόταση λέγονται 
ονόματα.
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Τό όνομα σημαίνει τό αντικείμενο. Τό άντικείμενο είναι ή ση
μασία του («Α »  είναι τό ίδιο σημείο όπως «Α »).

Ό  συσχηματ ισμός τών άντικείμενων μέσα σέ μιά κατάσταση 
αντιστοιχεί στο συσχηματισμό τών άπλών σημείων μέσα στό 
προτασιακό σημείο.

Τό όνομα υποκαθιστώ στήν πρόταση τό άντικείμενο.

Ια  αντικείμενα μπορώ μόνο νά τά  όνομάζω. Τά ύποκαθιστοΰν 
σημεία. Μπορώ μόνο νά μιλάω γιά αΰτάτά Ιδια δέν μπορώ νά τά 
μιλήσω. Μιά πρόταση μπορεϊ μόνο νά πεί πώς είναι, όχι π είναι 
ένα πράγμα.

Τό αίτημα γιά τή δυνατότητα τών άπλών σημείων είναι τό 
αίτημα γιά τό καθορισμένο νόημα.

'Η  πρόταση που άναφέρεται στό πλέγμα βρίσκεται σέ εσωτε
ρική σχέση μέ τήν πρόταση που άναφέρεται στό συστατικό 
στοιχείο του.

Τό πλέγμα μπορεϊ νά δοθεί μόνο μέ τήν περιγραφή του, που θά 
είναι σωστή ή δέ θά είναι σωστή. 'Η  πρόταση, στήν οποία 
γίνεται λόγο; γιά πλέγμα, δέ θά είναι χωρίς νόημα άν τό 
πλέγμα δέν υπάρχει, άλλά άπλώς θά είναι λαθεμένη.

Τό πώς ένα στοιχείο τής πρότασης ΰποσημαίνει ένα πλέγμα, 
μπορούμε νά τό δούμε άπό τήν άπροσδιοριστία του μέσα στίς 
προτάσεις στίς οποίες εμφανίζεται. Ξέρουμε πώς μέ αύτή τήν 
πρόταση δέν έχουν άκόμα ολα καθοριστεί. (Ή  ΰποσήμανση τής 
γενικότητας περιέχει βέβαια μιά πρωτοεικόνα.)

'Η  σύνοψη τού σύμβολου ένός πλέγματος σέ ένα άπλό σύμβολο 
μπορεϊ νά έκφραστεϊ μέ έναν ορισμό.

Υπάρχει μιά καί μόνο μιά πλήρης άνάλυση τής πρότασης.

'Η  πρόταση έκφράζει αυτό πού έκφράζει μέ καθορισμένο καί μέ 
σαφήνεια δοσμένο τρόπο: 'Η  πρόταση είναι διαρθρωμένη.
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Ίο  ονομα δέν μπορεί νά άναλυθεΐ παραπέρα μέ έναν ορισμό: είναι 
ένα πρωτοσημείο.

Κάϋε οριζόμενο σημείο ύποσημαίνει πέρα άπό τά  σημεία πού τό 
ορίζουν· καί οί ορισμοί δείχνουν τό δρόμο.

Λυό σημεία, ένα πρωτοσημείο καί ένα σημείο πού έχει οριστεί 
άπό πρωτοσημεϊα, δέν μπορούν νά ύποσημαίνουν μέ τόν ΐδιο τρό
πο. Τά ονόματα δέν μπορεί κανείς νά τά κατατέμνει μέ ορισμούς. 
(Λέν υπάρχει κανένα σημείο πού μόνο του, άνεξάρτητο, νά έχει 
σημασία.)

Εκείνο πού δέν έκφράζεται μέσα στά σημεία τό δείχνει ή 
χρήση τους. Εκείνο πού τά  σημεία άποσιωπούν τό λέει ή χρήση

Οί σημασίες τών πρωτοσημείων μπορούν νά εξηγηθούν μέ δια
σαφήσεις. Οί διασαφήσεις είναι προτάσεις οί όποιες περιέχουν 
τά  πρωτοσημεία. Μπορούμε λοιπόν νά τίς καταλάβουμε μόνο άν 
οί σημασίες αύτών τών σημείων είναι κιόλας γνωστές.

Μόνο ή πρόταση έχει νόημα· μόνο στό συναπαρτισμό τής πρό
τασης ένα όνομα έχει σημασία.

Ονομάζω έκφραση (σύμβολο) κάθε μέρος τής πρότασης πού 
χαραχτηρίζει τό νόημά της.

(Ή  ίδια ή πρόταση είναι μιά έκφραση.)

Έκφραση είναι καθετί, ουσιαστικό γιά τό νόημα τής πρότασης, 
πού προτάσεις μπορούν νά έχουν κοινό μεταξύ τους.

Ή  έκφραση χαραχτηρίζει μιά μορφή καί ένα περιεχόμενο.

Ή  έκφραση προϋποθέτει τίς μορφές όλων τών προτάσεων στίς 
όποιες μπορεί νά παρουσιάζεται. Είναι τό κοινό χαραχτηριστικό 
γνώρισμα ενός σύνολου άπό προτάσεις.

Έ τσ ι  ή έκφραση παριστάνεται μέ τή  γενική μορφή τών προτά
σεων τίς όποιες χαραχτηρίζει.
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Καί μάλιστα στή μορφή αύτή θά είναι σταθερή ή έκφραση καί 
δλα τά  άλλα μεταβλητά.

3.313 Έ τσ ι  ή έκφραση παριστάνεται με μιά μεταβλητή, που τιμές 
της είναι οί προτάσεις που περιέχουν τήν έκφραση.

(Στήν οριακή περίπτωση ή μεταβλητή γίνεται μιά σταθερά καί 
ή έκφραση μιά πρόταση.)

Μιά τέτοια  μεταβλητή τήν ονομάζω «προτασιακή μεταβλη
τή » .

3.314 Ή  έκφραση έχει σημασία μόνο στήν πρόταση. Κάθε μετα
βλητή μπορεϊ νά θεωρηθεί ώς προτασιακή μεταβλητή.

(Τό ίδιο καί τό μεταβλητό ονομα.)

3.315 Ά ν  μετατρέψουμε ένα συστατικό στοιχείο μιάς πρότασης σέ μιά 
μεταβλητή, τότε υπάρχει ένα σύνολο άπό προτάσεις, πού.όλες 
είναι τιμές αύτής τής μεταβλητής πρότασης. Τό σύνολο αύτό 
έξαρτάται άκόμα γενικά άπό αύτό Τυού, μέ μιά αύθαίρετη σύμ
βαση, έννοούμε μέ μέρη αύτής τής πρότασης. Ά λ λά  άν μετα
τρέψουμε όλα εκείνα τά  σημεία, πού ή σημασία τους καθορί
στηκε αύθαίρετα, σέ μεταβλητές, τότε έξακολουθούμε νά 
έχουμε πάντα ένα παρόμοιο σύνολο. Αύτό όμως δέν έξαρτάται 
πιά άπό καμιά σύμβαση, άλλά μονάχα άπό τή φύση τής πρότα
σης. Αντισ τοιχεί σέ μιά λογική μορφή -  σέ μιά λογική πρωτο- 
εικόνα.

3.316 Ποιές τιμές μπορεϊ νά λάβει ή προτασιακή μεταβλητή, αύτό 
καθορίζεται.

Ό  καθορισμός τών τιμών είναι ή μεταβλητή.

3.317 Ό  καθορισμός" τών τιμών τής προτασιακής μεταβλητής είναι 
νά δώσουμε τίς προτάσεις πού κοινό γνώρισμά τους είναι ή μετα
βλητή.

Ό  καθορισμός είναι μιά περιγραφή τών προτάσεων αύτών.
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Έτ<τ: 6 καθορισμός θά άφορά μόνο τά  σύμβολα, οχι τή  σημασία 
τους.

Καί τό μόνο ούσιαστικά γιά  τόν καθορισμό είναι πώς είναι μόνο μιά 
περιγραφή συμβόλων καί δέν άποφαίνεται τίποτα γιά τό σημαινόμενο.

Τό πώς γίνεται ή περιγραφή τών προτάσεων είναι άσήμαντο.

Τήν πρόταση -  όπως ό Ρ γ€£€ καί ό ΚιαεβΙΙ — την αντιλαμβάνομαι 
ώς συνάρτηση τών εκφράσεων πού περιέχονται σέ αύτή.

Άπό τό σύμβολο, τό σημείο είναι αύτό πού γίνεται άντιληπτό 
άπό τίς αισθήσεις.

Λυό διαφορετικά σύμβολα μπορούν, λοιπόν, νά έχουν κοινό 
μεταξύ τους τό σημείο (γραφτό ή προφορικό κλπ.) -  όμως ύπο- 
σημαίνουν μέ διαφορετικούς τρόπους.

Τό κοινό γνώρισμα δυό άντικείμενων δέν μπορεϊ ποτέ νά φανεί μέ 
τό νά τά ύποσημαίνουμε μέ τό ίδιο σημείο άλλά μέ δυό διαφορε
τικούς τρόπους ΰποσήμανσης. Γ ιατί τό σημείο είναι βέβαια αύ- 
Θαίρετο. Έ τσ ι  θά μπορούσαμε νά διαλέξουμε καί δυό διαφορε
τικά σημεία, άλλά τ ί  θά ήταν τότε τό κοινό στήν ΰποσήμανση;

Στήν κοινή γλώσσα συμβαίνει πολύ συχνά ή ίδια λέξη νά ύπο- 
σημαίνει μέ διαφορετικούς τρόπους — δηλαδή νά άνήκει .σέ δια
φορετικά σύμβολα —, ή δυό λέξεις, πού ύποσημαίνουν μέ διαφο
ρετικούς τρόπους, νά χρησιμοποιούνται επιπόλαια μέ τόν ΐδιο 
τρόπο στήν πρόταση.

Έ τσ ι  ή λέξη «είναι» έμφανίζεται ώς συνδετικό, ώς σημείο 
ισότητας, καί ώς έκφραση τού ύπάρχειν· ή λέξη «υπάρχω» ώς 
άμετάβατο ρήμα όπως τό «πηγαίνω»· ή λέξη «ταυτόσημος» ώς 
έπίθετο· μιλάμε γιά κάτι, άλλά λέμε καί πώς κάτι συμβαίνει.

(Στήν πρόταση: « Ό  Πράσινος είναι πράσινος» -  όπου ή πρώτη 
λέξη είναι ονομα ένός προσώπου καί ή τελευταία επίθετο -  οί 
λέξε>; αύτές δέν έχουν άπλώς διαφορετικές σημασίες, άλλά 
είναι διαφορετικά σύμβολα.)
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Έ τσ ι δημιουργούνται εύκολα οί πιό θεμελιώδεις συγχύσεις (άπό 
τίς όποιες είναι γεμάτη ή φιλοσοφία).

Γιά νά άποφύγουμε αύτά τά  λάθη, πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε 
μιά γλώσσα σημείων πού νά τά  άποκλείει, μέ τό νά μή χρησι
μοποιεί τό ίδιο σημείο σέ διαφορετικά σύμβολα, καί νά μή χρη
σιμοποιεί επιπόλαια μέ τόν ΐδιο τρόπο σημεία που ύποσημαίνουν 
μέ διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή μιά γλώσσα σημείων πού υπα
κούει στή λογική γραμματική -  στή λογική σύνταξη.

(Ή  έννοιογραφία πού χρησιμοποιούν ό /><·£<* καί ό Κιΐ55βΙΙ είναι 
μιά τέτοια γλώσσα, άν καί δέν άποκλείει άκόμα όλα τά  σφάλ
ματα.)

Γιά νά άναγνωρ.ίσουμε τό σύμβολο άπό τό σημείο, πρέπει νά 
δώσουμε προσοχή στό πώς χρησιμοποιείται τό σημείο μέ νόημα.

Τό σημείο καθορίζει μιά λογική μορφή μόνο μαζί μέ τή λογικο - 
συνταχτική χρησιμοποίησή του.

"Οταν ένα σημείο δέ χρησιμοποιείται, τότε είναι χωρίς σημασία. 
Αύτό είναι τό νόημα τής άρχής τού Οοοαπι.

(Ά ν  όλα συμπεριφέρονται έτσι σά νά είχε ένα σημείο σημασία, 
τότε τό σημείο αύτό έχει σημασία.)

Στή λογική σύνταξη ή σημασία ένός σημείου δέν έπιτρέπεται 
ποτέ νά παίζει ένα ρόλο· ή λογική σύνταξη πρέπει νά γίνεται 
χωρίς νά μιλάμε γιά τή σημασία ένός σημείου, καί μπορεϊ νά 
προϋποθέτει μόνο τήν περιγραφή τών εκφράσεων.

Ά π ό αύτή τήν παρατήρηση περνάμε στή αΤΗβοΓγ ο/ 7> ρ « »  τού 
ΚοΜβίΙ: ή πλάνη τού φαίνεται στό πώς, κατά τή διατύ
πωση τών κανόνων γιά τά  σημεία, άναγκάστηκε νά μιλήσει 
γιά τή σημασία τους.

Καμιά πρόταση δέν μπορεϊ νά άποφανθεϊ κάτι γιά λογαριασμό 
της, γ ια τί τό προτασιακό σημείο δέν μπορεϊ νά περιέχεται σέ 
αύτό τό ίδιο (αύτό είναι ολόκληρη ή «ΤΗίΟΓγ ο / Τγρ*ί»).
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Μιά συνάρτηση δέν μπορεϊ νά είναι ή ίδια τό ορισμά της, γιατί 
τό συναρτησιακό σημείο περιέχει ήδη τήν πρωτοεικόνα τοΰ όρί- 
σματός του καί δέν μπορεϊ νά περιέχει τόν έαυτό του.

Ά ς  υποθέσουμε δηλαδή πώς ή συνάρτηση Ρβχ) θά μπορούσε νά 
είναι ή ίδια τό όρισμά της- έτσι θά είχαμε μιά πρόταση: 
«Ρ (Ρ (β ί))» καί σέ αυτήν ή έξωτερική συνάρτηση Ρ  καί ή έσωτε- 
ρική συνάρτηση Ρ  πρέπει νά έχουν διαφορετικές σημασίες, γ ι
α τί ή εσωτερική έχει τή μορφή φ(βχ) καί ή έξωτερική τή μορφή 
ψ(φ (Ιχ))· Κοινό στίς δυό συναρτήσεις είναι μόνο τό γράμμα « Ρ » , 
που μόνο του όμως δέ σημαίνει τίποτα.

Αυτό γίνεται άμέσως φανερό, άν άντί ν.Ρ(Ρ(α))η γράψουμε «(3 φ) 
: Ρ(φα) ■ φΐ4 = Ρ ιι».

Μέ τόν τρόπο αυτό αίρεται τό παράδοξο τού Κι*55βΙΙ.

Οί κανόνες τής λογικής σύνταξης πρέπει νά είναι αύτονόητοι, 
άρκεϊ νά ξέρουμε μέ ποιό τρόπο κάθε ένα σημείο ΰποσημαίνει.

'Η  πρόταση έχει ούσιαστικά καί συμπτωματικά γνωρίσματα.

Συμπτωματικά είναι τά  γνωρίσματα πού προέρχονται άπό τόν 
ιδιαίτερο τρόπο τής παραγωγής τού προτασιακού σημείου. Ού
σιαστικά είναι έκεϊνα πού μόνο αύτά δίνουν στήν πρόταση τή 
δυνατότητα νά έκφράζει τό νόημά της.

“Ετσι τό ούσιαστικό στήν πρόταση είναι αύτό πού είναι κοινό σέ 
όλες τίς προτάσεις πού μπορούν νά έκφράζουν τό ίδιο νόημα.

’Ακόμα τό ούσιαστικό στό σύμβολο είναι γενικά αύτό πού έχουν 
κοινό όλα τά σύμβολα πού μπορούν νά εκπληρώνουν τόν ίδιο 
σκοπό.

θά μπορούσαμε λοιπόν νά πούμε: τό πραγματικό ονομα ένός 
άντ ικείμενου είναι αύτό πού έχουν κοινό ολα τά  σύμβολα πού 
ύποσημαίνουν τό άντικείμενο. “Ετσι θά άποδειχνόταν διαδοχικά 
πώς, γιά τό ονομα, κανενός είδους σύνθεση δέν είναι ουσιαστι
κή.
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3.4

Στή σημειογραφία μας υπάρχει βέβαια κάτι αυθαίρετο, άλλά 
δέν είναι αυθαίρετο τοΰτο: πώς, δταν έχουμε ορίσει κάτι αυθαί
ρετα, τότε πρέπει νά συμβαίνει κάτι άλλο. (Αύτό έξαρτάται 
άπό τήν ούσία τής σημειογραφίας.)

Έ νας ιδιαίτερος τρόπος ύποσήμανσης μπορεϊ νά μήν έχει σπου- 
δαιότητα, άλλά έχει πάντα σπουδαιότητα πώς αυτός είναι ένας 
δυνατός τρόπος ύποσήμανσης. Καί έτσι συμβαίνει γενικά στή 
φιλοσοφία: Τό έπιμέρους έμφανίζεται κάθε φορά χωρίς σπουδαι
ότητα, άλλά ή δυνατότητα κάθε έπιμέρους πράγματος μάς 
άποκαλύπτει κάτι γιά τήν ούσία τού κόσμου.

Οί ορισμοί είναι κανόνες τής μετάφρασης άπό μιά γλώσσα σέ 
μιά άλλη. Κάθε ορθή γλώσσα σημείων πρέπει νά μπορεϊ νά 
μεταφράζεται σέ κάθε άλλη σύμφωνα μέ τέτοιους κανόνες: 
Αύτό έχουν όλες κοινό μεταξύ τους.

’Από τό σύμβολο, αύτό πού ύποσημαίνει είναι τό κοινό όλων 
εκείνων τών συμβόλων μέ τά όποϊα, σύμφωνα μέ τούς κανόνες 
τής λογικής σύνταξης, μπορεϊ τό πρώτο νά άντικατασταθεϊ.

Μπορούμε, π.χ., νά έκφράσουμε μέ τόν άκόλουθο τρόπο αύτό 
πού έχουν κοινό όλες οί σημειογραφίες τών συναρτήσεων άλή- 
θειας: Έχουν όλες κοινό μεταξύ τους τό πώς μπορούν νά άντικα- 
τασταθούν, π.χ., άπό τήν άκόλουθη σημειογραφία: «~ ρ »  («όχι 
ρ » )  καί «ρν<7» ( «ρ  ή </»).

(Έ τσ ι  χαραχτηρίζεται ό τρόπος μέ τόν όποϊο μιά ένδεχόμενη 
ειδική σημειογραφία μπορεϊ νά μάς προσπορίσει γενικά συμπε
ράσματα.)

Τό σημείο τού πλέγματος ούτε κατά τήν άνάλυση άναλύεται 
αύθαίρετα, έτσι πού ή άνάλυσή του νά μπορούσε νά είναι άλλη 
σέ κάθε προτασιακό σχηματισμό.

'Η  πρόταση καθορίζει έναν τόπο στό λογικό χώρο. Ή  ύπαρξη 
αύτού τού λογικού τόπου έξασφαλίζεται μέ μόνη τήν ύπαρξη 
τών συστατικών στοιχείων, μέ τήν ύπαρξη τής πρότασης μέ 
νόημα.
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Ό  λογικός τόπος είναι: Τό προτασιακό σημείο καί οί λογικές 
συντεταγμένες.

Ό  γεωμετρικός καί ό λογικός τόπος συμπίπτουν στό πώς καί οί 
δυό άποτελούν τή δυνατότητα νά υπάρχει κάτι.

Ά ν  καί ή πρόταση μπορεϊ νά καθορίζει μόνο έναν τόπο στό 
λογικό χώρο, ολόκληρος ό λογικός χώρος πρέπει νά είναι κιόλας 
δοσμένος διαμέσου της.

(Διαφορετικά, μέ τήν άποφατικότητα, μέ τό λογικό άθροισμα, 
μέ τό λογικό γινόμενο κλπ. θά είσάγονταν -  κατά συντεταγμέ
νες -  διαρκώς νέα στοιχεία.)

(Ό  λογικός σκελετός γύρω άπό τήν εικόνα καθορίζει τό λογικό 
χώρο. 'Η  πρόταση διαπερνάει ολόκληρο τό λογικό χώρο.)

Μιά σκέψη είναι ένα προτασιακό σημείο πού τό έφαρμόζουμε καί 
τό σκεφτόμαστε.

Μιά σκέψη είναι μιά πρόταση με νόημα.

'Η  γλώσσα είναι ή ολότητα τών προτάσεων.

'Ο άνθρωπος έχει τήν ικανότητα νά κατασκευάζει γλώσσες μέ 
τίς όποιες είναι δυνατό νά εκφράζεται κάθε νόημα, χωρίς νά 
έχει ιδέα πώς καί τ ί σημαίνει κάθε λέξη. -  Άκριβώς όπως 
μιλάμε χωρίς νά ξέρουμε πώς παράγονται οί ξεχωριστοί φθόγ
γοι.

Ή  κοινή γλώσσα είναι ένα μέρος τού άνθρώπινου οργανισμού 
καί όχι λιγότερο πολύπλοκη άπό αύτόν.

Κίναι άδύνατο γιά τόν άνθρωπο νά άντλήσει τή λογική τής 
γλώσσας άμεσα άπό αύτή.

'Η  γλώσσα μεταμφιέζει τή  σκέψη. Καί μάλιστα έτσι ώστε άπό 
τήν έξωτερική μορφή τού ντυσίματος νά είναι άδύνατο νά συμ- 
περάνουμε τή μορφή τής ντυμένης σκέψης, γ ια τί ή έξωτερική
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μορφή τού ντυσίματος είναι φτιαγμένη γιά έντελώς άλλους 
σκοπούς άπό τό νά άφήνει νά διακρίνεται ή μορφή τού σώματος.

Οί σιωπηρές συμβάσεις γιά τήν κατανόηση τής κοινής γλώσσας 
είναι φοβερά πολύπλοκες.

'ι .003 Οί περισσότερες προτάσεις καί τά  ρωτήματα που έχουν διατυ
πωθεί γιά φιλοσοφικά ζητήματα δέν είναι έσφαλμένα, άλλά 
ά-νόητα. Γιά αυτό δέν μπορούμε καθόλου νά άπαντούμε σέ τ έ 
τοιου είδους ρωτήματα, άλλά μόνο νά πιστοποιούμε πώς είναι 
ά-νόητα. Τά περισσότερα ρωτήματα καί οί προτάσεις τών φιλό
σοφων στηρίζονται στό πώς δέν καταλαβαίνουμε τή λογική τής 
γλώσσας μας.

(Ανήκουν στό είδος τού ρωτήματος, άν τό άγαθό είναι περισσό
τερο ή λιγότερο ταυτόσημο άπό τό ώραίο.)

Καί δέν είναι νά άπορεί κανείς πώς τά  βαθύτερα προβλήματα 
πραγματικά δέν είναι προβλήματα.

4.0031 "Ολη ή φιλοσοφία είναι «κριτική τής γλώσσας». ( “Οχι βέβαια 
στήν έννοια τού ΜααίΗηβΓ.) Στόν ΚαχίβΙΙ οφείλουμε πώς έδειξε 
πώς ή φανερή λογική μορφή τής πρότασης δέ χρειάζεται νά 
είναι καί ή πραγματική μορφή της.

4.01 'Η  πρόταση είναι μιά εικόνα τής πραγματικότητας.

'Η  πρόταση είναι ένα μοντέλο τής πραγματικότητας όπως τή 
φανταζόμαστε.

4.011 Μέ τήν πρώτη ματιά μιά πρόταση -  όπως είναι π.χ. τυπωμένη 
πάνω στό χαρτί — φαίνεται νά μήν είναι εικόνα τής πραγματι
κότητας στήν όποία άναφέρεται. Ά λ λ ά  καί ή μουσική γραφή 
φαίνεται μέ τήν πρώτη ματιά νά μήν είναι εικόνα τής μουσι
κής, όπως καί ή φθογγική σημειογραφία μας (τό άλφάβητο) 
φαίνεται νά μήν είναι εικόνα τών φθόγγων τής γλώσσας μας.

Καί όμως αυτές οί σημειογραφικές γλώσσες άποδείχνονται καί 
μέ τήν κοινή έννοια εικόνες αύτού πού παριστάνουν.
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4.012 Είναι φανερό πώς μιά πρόταση τής μορφής «αΚδ» τή νοιώθουμε 
σάν εικόνα. Έ δώ  τό σημείο είναι φανερά ένα ομοίωμα τοΰ 
ύποσημα ινόμε νου.

4.013 Καί άν είσδΰσουμε σέ εκείνο που έχει ουσιαστικό αύτή ή εΐκονι- 
κότητα, βλέπουμε πώς αύτή ή ίδια δέ διαταράσσεται άπό φαινο
μενικές άντικανονικότητες (όπως είναι ή χρησιμοποίηση τής 
καί τής  ̂ στή μουσική γραφή).

Γ ιατί καί αυτές οί άντικανονικότητες άπεικονίζουν αύτό πού 
χρειάζεται νά έκφράσουν· μόνο πού τό κάνουν μέ διαφορετικό 
τρόπο.

4.014 Ό  δίσκος τού γραμμόφωνου, ή μουσική σκέψη, ή μουσική γρα
φή, τά ήχητικά κύματα, όλα αύτά βρίσκονται μεταξύ τους στήν 
άπεικονιστική έκείνη έσωτερική σχέση πού ύπάρχει άνάμεσα 
στή γλώσσα καί στόν κόσμο.

"Ολα αύτά έχουν άπό κοινού τή λογική κατασκευή.

("Οπως στό παραμύθι τά  δυό παλληκάρια, τά  δυό άλογά τους 
καί τά  κρίνα τους. Μέ μιά ορισμένη έννοια είναι όλα ένα.)

4.0141 Τό πώς υπάρχει ένας γενικός κανόνας, μέ τόν όποιο μπορεϊ ό 
μουσικός νά άντλεϊ άπό τήν παρτιτούρα τή Συμφωνία, μέ τόν 
όποιο μπορεϊ κανείς νά άναπαράγει άπό τά  αυλάκια τού δίσκου 
τού γραμμόφωνου τή Συμφωνία καί, μέ βάση τόν πρώτο κανόνα, 
πάλι τήν παρτιτούρα, σέ αύτό έγκειται άκριβώς ή έσωτερική 
ομοιότητα αύτών τών φαινομενικά τόσο πολύ διαφορετικών 
κατασκευασμάτων. Καί έκείνος ό κανόνας είναι ό νόμος τής 
προβολής πού προβάλλει τή Συμφωνία στή γλώσσα τής μουσι
κής γραφής. Είναι ό κανόνας μετάφρασης τής γλώσσας τής 
μουσικής γραφής στή γλώσσα τού δίσκου τού γραμμόφωνου.

4.015 'Η  δυνατότητα όλων τών παρομοιώσεων, ολόκληρης τής εΐκο- 
νικότητας τού τρόπου τής έκφρασής μας, στηρίζεται στή λο
γική τής άπεικόνισης.

4.016 Γιά νά καταλάβουμε τήν ούσία τής πρότασης, ας σκεφτούμε τά 
ιερογλυφικά πού άπεικονίζουν τά γεγονότα πού περιγράφουν.
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Καί τό άλφάβητο προήλθε άπό αύτά χωρίς ή άπεικόνιση νά 
χάσει εκείνο πού έχει ούσιαστικό.

'ι .02  Αύτό τό βλέπουμε άπό τό πώς καταλαβαίνουμε τό νόημα τού 
προτασιακού σημείου χωρίς αύτό νά μάς τό έχουν έξηγήσει.

4.021 Ή  πρόταση είναι μιά εικόνα τής πραγματικότητας: Γ ιατί άν 
καταλαβαίνω τήν πρόταση, γνωρίζω  τήν κατάσταση πού παρι
στάνει. Καί τήν πρόταση τήν καταλαβαίνω χωρίς νά μού έχουν 
εξηγήσει τό νόημά της.

.022  Ή  πρόταση δείχνει τό νόημά της.

Ή  πρόταση, όταν είναι άληθής, δείχνει πώς έχουν τά  πράγμα
τα. Καί λέει πώς έχουν έτσι.

4.023 Ή  πραγματικότητα πρέπει τελεσίδικα νά προσδιορίζεται άπό 
τήν πρόταση μέ ένα ναί ή ένα οχι.

Γιά νά γίνει αύτό πρέπει ή πρόταση νά δίνει μιά πλήρη περι
γραφή τής πραγματικότητας.

Ή  πρόταση είναι ή περιγραφή μιάς κατάστασης πραγμάτων.

’Όπως ή περιγραφή περιγράφει ένα άντικείμενο σύμφωνα με τίς 
εξωτερικές του ιδιότητες, έτσι ή πρόταση περιγράφει τήν πρα
γματικότητα σύμφωνα μέ τίς εσωτερικές της ιδιότητες.

'Η  πρόταση κατασκευάζει έναν κόσμο μέ τή βοήθεια ένός λογι
κού σκελετού καί γιά αύτό μπορούμε νά δούμε άπό τήν πρόταση 
πώς συμπεριφέρεται καθετί λογικό, όταν ή πρόταση είναι άλη
θής. Μπορούμε νά βγάλουμε συμπεράσματα άπό μιά ψευδή πρότα- 
ση.

4.024 Τό νά καταλαβαίνουμε μιά πρόταση θά πεί πώς ξέρουμε τ ί 
συμβαίνει όταν ή πρόταση είναι άληθής.

(Μπορούμε λοιπόν νά τήν καταλαβαίνουμε χωρίς νά ξέρουμε καί 
άν ε^ναι άληθής.)
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Καταλαβαίνουμε τήν πρόταση δταν καταλαβαίνουμε τά  συστα
τικά στοιχεία της.

ι.0 2δ Ή  μετάφραση μιάς γλώσσας σέ μιά άλλη δέ γίνεται μέ τή 
μετάφραση κάθε πρότασης τής μιάς γλώσσας σε μιά πρόταση 
τής άλλης, άλλά μεταφράζονται μόνο τά  συστατικά στοιχεία 
τής πρότασης.

(Κα ί τό λεξικό δέ μεταφράζει μόνο ουσιαστικά, άλλά καί ρήμα
τα, έπίθετα, συνδέσμους κλπ.· καί τά  πραγματεύεται όλα μέ 
τόν ίδιο τρόπο.)

1.02(5 Τίς σημασίες τών άπλών σημείων (τών λέξεων) πρέπει νά μάς 
τίς έξηγήσουν γιά νά τίς καταλάβουμε.

Μέ τίς προτάσεις όμως συνεννοούμαστε.

\.0’2Ί Στήν ουσία τής πρότασης άνήκει πώς μπορεί νά μάς μεταδίνει 
ένα νέο νόημα.

1.03 Μιά πρόταση πρέπει, μέ παλιές έκφράσεις, νά μεταδίνει ένα 
νέο νόημα.

'Η  πρόταση μάς μεταδίνει μιά κατάσταση· πρέπει λοιπόν νά 
σχετίζετα ι ουσιαστικά μέ τήν κατάσταση.

Καί ή συσχέτιση είναι άκριβώς πώς ή πρόταση είναι ή λογική 
εικόνα τής κατάστασης.

Ί Ι  πρόταση λέει κάτι μόνο καθόσο είναι εικόνα.

ί .031 Μέ τήν πρόταση είναι σά νά συναρμολογεϊται δοκιμαστικά μιά 
κατάσταση.

Μπορούμε πράγματι νά πούμε -  άντί: Αύτή ή πρόταση έχει 
αύτό καί αύτό τό νόημα Αύτή ή πρόταση παριστάνει αύτή καί

Ένα ονομα παίρνει τή θέση ένός πράγματος, ένα άλλο τή θέση 
ένός άλλου πράγματος, καί μεταξύ τους είναι συνδεμένα, καί μέ
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αύτό τόν τρόπο τό σύνολο παρουσιάζει -  σά μιά ζωντανή εικόνα
-  τήν κατάσταση πραγμάτων.

' Η δυνατότητα τής πρότασης βασίζεται στήν άρχή τής υποκα
τάστασης άντικείμενων με σημεία.

Ή  βασική σκέψη μου είναι πώς οί «λογικές σταθερές» δέν 
ύποκαθιστοΰν. Πώς ή λογική τών γεγονότων δέν ύποκαθίσταται.

Ή  πρόταση είναι εικόνα μιας κατάστασης μόνο καθόσο είναι 
λογικά διαρθρωμένη.

(Ακόμα καί ή πρόταση «ΑπιδαΙο» είναι σύνθετη· γ ια τί τό θέμα 
της μέ μιά άλλη κατάληξη καί ή κατάληξή της μέ ένα άλλο 
θέμα άποδίνουν διαφορετικό νόημα.)

Μέσα στήν πρόταση πρέπει νά ξεχωρίζονται τόσα άκριβώς όσα 
καί στήν κατάσταση πού ή πρόταση παριστάνει.

Καί οί δυό πρέπει νά κατέχουν τήν Ιδια λογική (μαθηματική) 
πολλαπλότητα. (Παράβαλε τή «Μηχανική» τού Ηεηζ πάνω 
στά δυναμικά μοντέλα.)

Αύτή τήν ίδια τή μαθηματική πολλαπλότητα δέν μπορούμε 
φυσικά πάλι νά τήν άπεικονίσουμε. Μέ τήν άπεικόνιση δέν 
μπορούμε νά βγούμε έξω άπό αυτήν.

“Αν Θέλαμε π.χ. αύτό πού έκφράζουμε μέ « (χ) /χ » νά τό έκφρά- 
σουμε μέ το πρόσθεμα ενός δείκτη πρίν άπό τό «/*» -  π.χ. έτσι: 
«Γεν. βχη -  αύτό δέ θά έπαρκούσε -  δέ θά γνωρίζαμε τ ί γενικεύ
εται. “Αν θέλαμε νά τό δηλώσουμε μέ ένα δείχτη « γ» -  π.χ. 
έτσι: « / (χ τ )»  -  πάλι δέ θά έπαρκούσε -  δέ θά γνωρίζαμε τήν 
περιοχή τήν όποία ορίζει τό σημείο τής γενικότητας.

Ά ν  δοκιμάζαμε νά τό κάνουμε αύτό μέ τήν εισαγωγή ενός 
σημαδιού στίς θέσεις τού όρίσματος -  π.χ. έτσι: « (Γ , Γ ) ■ Ρ  (Γ , 
Γ )»  -  δέ θά έπαρκούσε -  δέ θά μπορούσαμε νά διαπιστώσουμε 
τήν ταυτότητα τών μεταβλητών. Κ.ο.κ.
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4.04

4.05

4.06

4.061

4.062

"Ολοι αυτοί οί τρόποι ύποσήμανσης δέν επαρκούν, για τί δέν 
έχουν τήν άναγκαία μαθηματική πολλαπλότητα.

Γιά τόν ΐδιο λόγο δέ φτάνει ή ίδεαλιστική εξήγηση πώς βλέ
πουμε τίς χωροδιάστατες σχέσεις μέ τή «χωροδιόπτρα», για τί 
δέν μπορεϊ νά έξηγήσει τήν πολλαπλότητα αυτών τών σχέσεων.

'Η  πραγματικότητα συγκρίνεται μέ τήν πρόταση.

'Η  πρόταση μπορεϊ νά είναι άληθής ή ψευδής μόνο μέ τό νά 
είναι εικόνα τής πραγματικότητας.

Ά ν  παραβλέψουμε πώς ή πρόταση έχει ένα νόημα άνεξάρτητο 
άπό τά γεγονότα, μπορούμε εύκολα νά πιστέψουμε πώς τό άλη- 
Θές καί τό ψευδές είναι ισοδύναμες σχέσεις άνάμεσα στό σημείο 
καί στό σημαινόμενο.
Τότε θά μπορούσαμε νά πούμε π.χ. πώς τό «/?» σημαίνει με τόν 
άληθή τρόπο αύτό πού τό «~ ρ » σημαίνει μέ τόν ψευδή τρόπο, 
κλπ.

Δέν μπορούμε τάχα νά συνεννοούμαστε μέ ψευδείς προτάσεις 
όπως μέχρι τώρα μέ άληθεϊς; Ένόσό βέβαια γνωρίζουμε πώς 
τίς έννοούμε ώς ψευδεϊς.’Όχι! Γ ια τί μιά πρόταση είναι άληθής, 
όταν τά  πράγματα έχουν έτσι όπως λέμε στήν πρόταση· καί 
όταν μέ τό «ρ » εννοούμε ~ ρ , καί τά  πράγματα έχουν έτσι όπως 
τό έννοούμε, τότε τό «ρ » είναι γιά τή νέα άντίληψη άληθές καί 
όχι ψευδές.

“Εχει όμως σπουδαιότητα πώς τά  σημεία «ρ » κα ί« ~ρ» μπορούν 
νά λένε τό ΐδιο. Γ ιατί αύτό δείχνει πώς μέσα στήν πραγματικό
τη τα  τίποτα δέν άντιστοιχεϊ στό σημείο « ~ » .

Ή  έμφάνιση τής άποφατικότητας σέ μιά πρόταση δέν είναι 
άκόμα χαραχτηριστικό γνώρισμα τού νοήματος τής πρότασης

( — Ρ = ρ)·

Οί προτάσεις «ρ» καί « —ρ » έχουν άντίθετο νόημα, άλλά άντι- 
στοιχεϊ σέ αύτές μιά καί ή αύτή πραγματικότητα.
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4.063 Μιά εικόνα γιά τήν εξήγηση τής έννοιας τής άλήθειας: Μιά 
μελανή κηλίδα σέ λευκό χαρτί- τή μορφή τής κηλίδας μπορούμε 
νά τήν περιγράφουμε άναφέροντας γιά κάθε σημείο τής έπιφά- 
νειας άν είναι λευκό ή μελανό. Στό γεγονός πώς ένα σημείο 
είναι μελανό άντιστοιχεϊ ένα θετικό γεγονός, καί στό γεγονός 
πώς ένα σημείο είναι λευκό (οχι μελανό) άντιστοιχεϊ ένα άρνη- 
τικό γεγονός. Ά ν  προσδιορίσω ένα σημείο τής έπιφάνειας (μιά 
τιμή άλήθειας κατά τόν Ργ€%€), τότε αύτό άντιστοιχεϊ στήν 
ύπόθεση πού έχουμε νά κρίνουμε, κλπ. κλπ.

Γιά νά μπορώ όμως νά πώ πώς ένα σημείο είναι μελανό ή 
λευκό, πρέπει πρώτα νά ξέρω πότε ονομάζει κανείς ένα σημείο 
μελανό καί πότε λευκό- γιά νά μπορώ νά πώ: τό «ρ » είναι 
άληθές (ή ψευδές), πρέπει νά έχω καθορίσει κάτω άπό ποιές 
συνθήκες ονομάζω τό «ρ » άληθές καί μέ αύτό τόν τρόπο καθο
ρίζω τό νόημα τής πρότασης.

Τό σημείο οπού ή παρομοίωση χωλαίνει είναι τούτο: Μπορούμε 
νά δείξουμε ένα σημείο τοϋ χαρτιού άκόμα καί χωρίς νά ξέρουμε 
τί είναι λευκό καί τ ί μελανό- σέ μιά πρόταση όμως χωρίς νόημα 
δέν άντιστοιχεϊ άπολύτως τίποτα, για τί δέν ύποσημαίνει κα
νένα πράγμα (τιμή άλήθειας) πού οί ΐδιότητές του θά μπορούσαν 
κατά κάποιο τρόπο νά ονομαστούν «ψευδείς» ή «άληθεΐς»· τό 
ρήμα μιάς πρότασης δέν είναι «είναι άληθές» ή «είναι ψευδές»
-  όπως πίστευε ό - ,  άλλά αύτό πού «είναι άληθές» πρέπει 
νά περιέχει ήδη τό ρήμα.

4.004 Κάθε πρόταση πρέπει νά έχει ήδη ένα νόημα- ή κατάφαση δέν 
μπορεί νά τής τό δώσει, για τί αύτή άκριβώς βεβαιώνει τό 
νόημα. Τό ίδιο ισχύει γιά τήν άποφατικότητα, κλπ.

'ι.ΟΟ'ιΙ θά μπορούσαμε νά πούμε: Ή  άποφατικότητα άναφέρεται ήδη 
στο λογικό τόπο πού καθορίζει ή άποφατική πρόταση.

Ή  άποφάσκουσα πρόταση καθορίζει έναν άλλο λογικό τόπο άπό 
ο,τι ή άποφατική πρόταση.

Ί Ι  άποφάσκουσα πρόταση καθορίζει ένα λογικό τόπο μέ τή 
βοήθεια τού λογικού τόπου τής άποφατικής πρότασης, περιγρά- 
φοντας τόν πρώτο τόπο ώς βρισκόμενο έξω άπό τό δεύτερο.
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Τό πώς μιά αποφατική πρόταση μπορεϊ νά είναι αποφατική μιά 
δεύτερη φορά, δείχνει πώς αύτό πού άποφάσκουμε είναι κιόλας 
μιά πρόταση καί όχι ή προπαρασκευή γιά μιά πρόταση.

4.1 'Η  πρόταση παριστάνει τήν ύπαρξη καί τή μή ύπαρξη τών
καταστάσεων πραγμάτων.

4.11 'Η  ολότητα τών άληθών προτάσεων είναι όλη ή φυσική έπι- 
στήμη (ή ή ολότητα τών φυσικών έπιστημών).

4.111 'Η  φιλοσοφία δέν είναι μιά άπό τίς φυσικές έπιστήμες.

( 'Η  λέξη «φιλοσοφία» πρέπει νά σημαίνει κάτι πού νά στέκει 
πάνω ή κάτω, άλλά οχι δίπλα άπό τίς φυσικές έπιστήμες.)

4.112 Σκοπός τής φιλοσοφίας είναι ή λογική διασάφηση τών σκέψε-

Ή  φιλοσοφία δέν είναι διδασκαλία, άλλά δραστηριότητα. 

Έ να  φιλοσοφικό έργο ούσιαστικά άποτελείται άπό διευκρινί-

Τό άποτέλεσμα τής φιλοσοφίας δέν είναι «φιλοσοφικές προτά
σεις», άλλά ή διασάφηση προτάσεων.

Ή  φιλοσοφία πρέπει νά άποσαφηνίζει καί νά οροθετεί αύστηρά 
τίς σκέψεις πού συνήθως είναι, θά λέγαμε, θολές καί συγκεχυ
μένες.

'Η  ψυχολογία δέν έχει στενότερη συγγένεια μέ τή φιλοσοφία 
άπό όποιαδήποτε άλλη φυσική έπιστήμη.

Ή  θεωρία τής γνώσης είναι ή φιλοσοφία τής ι|*ιχολογίας.

Μήπως ή μελέτη μου γιά τή γλώσσα τών σημείων δέν άντι- 
στοιχεί στή μελέτη γιά τίς διαδικασίες τής σκέψης, πού οί 
φιλόσοφοι τή θεωρούσαν τόσο ούσιαστική γιά τή φιλοσοφία τής 
λογικής; Μόνο πού έκείνοι μπλέκονταν τίς περισσότερες φορές
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σέ επουσιώδεις ψυχολογικές έρευνες, καί ένας άνάλογος κίνδυ
νος υπάρχει καί στή δική μου μέθοδο.

4 .1122  Ή  θεωρία τοΰ Δαρβίνου δέν έχει νά κάνει μέ τή φιλοσοφία 
περισσότερο άπό όποιαδήποτε άλλη υπόθεση τής φυσικής επι
στήμης.

4.113 Ή  φιλοσοφία βάζει όρια στή διαφιλονικούμενη περιοχή τής 
φυσικής έπιστήμης.

4.11 4 Πρέπει νά οροθετεί τό νοητό καί συνακόλουθα τό μή νοητό.

Πρέπει άπό μέσα νά βάζει όρια στό μή νοητό διαμέσου τοϋ 
νοητού.

4.115 θά  σημαίνει αύτό πού δέν μπορούμε νά πούμε, παριστάνοντας 
καθαρά αύτό πού μπορούμε νά πούμε.

4.116 "Ολα οσα μπορούμε γενικά νά σκεφτούμε, μπορούμε νά τά  σκεφ- 
τούμε καθαρά. "Ολα όσα μπορούν νά ειπωθούν, μπορούν νά ει
πωθούν καθαρά.

4.12  'Η  πρόταση μπορεϊ νά παριστάνει όλη τήν πραγματικότητα, 
άλλά δέν μπορεϊ νά παριστάνει αύτό πού πρέπει νά έχει κοινο με 
τήν πραγματικότητα, γιά νά μπορεϊ νά τήν παριστάνει -  τή 
λογική μορφή.

Γιά νά μπορούμε νά παριστάνουμε τή λογική μορφή, θά επρεπε 
νά μπορούμε νά σταθούμε μαζί μέ τήν πρόταση έξω άπό τή 
λογική, δηλαδή έξω άπό τόν κόσμο.

4.121 'Η  πρόταση δέν μπορεϊ νά παριστάνει τή λογική μορφή, τούτη 
καθρεφτίζεται μέσα της.

Αύτό πού καθρεφτίζεται στή γλώσσα, ή γλώσσα δέν μπορεϊ νά τό 
παριστάνει.

Αυτό πού έκφράζεται άπό μόνο του μέσα στή γλώσσα, δέν 
μπορούμε έμεϊς νά τό έκφράσουμε μέ τή γλώσσα.
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'Η  πρόταση δείχνει τή λογική μορφή τής πραγματικότητας. 

Τήν παρουσιάζει.

4.1211 "Έτσι μιά πρόταση «/α» δείχνει πώς στό νόημά της έμφανίζεται 
τό αντικείμενο α, δυό προτάσεις «/α» καί «#α» δείχνουν πώς καί 
στίς δυό γίνεται λόγος γιά τό ΐδιο αντικείμενο.

Ά ν  δυό προτάσεις άντιφάσκουν ή μιά με τήν άλλη, αυτό τό 
δείχνει ή δομή τους· τό ΐδιο άν ή μιά συνάγεται άπό τήν άλλη. 
Κλπ.

4.1212 Αύτό πού μπορεϊ νά δείχνεται δέν μπορεϊ νά λέγεται.

4.1213 Τώρα καταλαβαίνουμε καί τήν αίσθηση πού εϊχαμε: πώς άπό τή 
στιγμή πού όλα είναι σωστά στή γλώσσα τών σημείων, τότε 
έχουμε μιά σωστή λογική άντίληψη.

4.122 Κατά  μιά ορισμένη έννοια μπορούμε νά μιλάμε γιά τυπικές 
ιδιότητες τών άντικείμενων καί τών καταστάσεων πραγμάτων 
καί πάλι γιά ιδιότητες τής δομής τών γεγονότων, καί μέ τήν 
ίδια έννοια γιά τυπικές σχέσεις καί σχέσεις δομών.

(Ά ν τ ί  γιά ιδιότητα τής δομής λέω καί «εσωτερική ιδιότητα» 
καί άντί γιά σχέση δομών λέω «έσωτερική σχέση».

Εισάγω αύτές τίς έκφράσεις γιά νά δείξω τήν άφορμή τών πολύ 
διαδομένων στούς φιλόσοφους συγχύσεων άνάμεσα στίς έσωτε- 
ρικές σχέσεις καί στίς κύριες (έξωτερικές) σχέσεις.)

Τήν ύπαρξη τέτοιων έσωτερικών ιδιοτήτων καί σχέσεων δέν 
μπορούμε νά τήν ισχυριστούμε μέ προτάσεις, παρουσιάζεται 
όμως στίς προτάσεις πού παριστάνουν αύτές τίς καταστάσεις 
πραγμάτων καί άναφέρονται σέ αύτά τά  άντικείμενα.

4 .1221 Μιά έσωτερική ιδιότητα ένός γεγονότος μπορούμε άκόμα νά τήν 
ονομάσουμε χαραχτηριστικό αύτού τού γεγονότος. (Μέ τήν έν
νοια πού μιλάμε π.χ. γιά τά  χαραχτηριστικά τού προσώπου.)



ιυρ\νια ψιτγοενβτειν

4.123 Μιά ιδιότητα είναι έσωτερική, δταν είναι άδιανόητο νά μήν τήν 
κατέχει τό αντικείμενο.

(Τούτο καί έκεϊνο τό γαλάζιο χρώμα βρίσκονται, «ο  ΐρεο, σέ 
έσωτερική σχέση άνοιχτότερου καί σκουρότερου χρώματος, θά  
ήταν άδιανόητο τούτα τά  δυό άντικείμενα νά μή βρίσκονταν σέ 
αύτή τή σχέση.)

(Έ δ ώ  άντιστοιχεϊ, στή μή σταθερή χρήση τών λέξεων «ιδιότη
τα » καί «σχέση», ή μή σταθερή χρήση τής λέξης «άντικείμε- 
νο».)

4.124 'Η  ύπαρξη μιάς εσωτερικής ιδιότητας μιάς δυνατής κατάστα
σης δέν εκφράζεται μέ μιά πρόταση, άλλά εκφράζεται μέσα 
στήν πρόταση πού τήν παριστάνει με μιά έσωτερική ιδιότητα 
αύτής τής πρότασης.

θά ήταν τό ΐδιο ά-νόητο νά προσδώσουμε στήν πρόταση μιά 
τυπική ιδιότητα ή νά μήν τής άναγνωρίσουμε τήν ιδιότητα 
αύτή.

4.124 1 Τίς μορφές δέν μπορούμε νά τίς διακρίνουμε μεταξύ τους λέγον
τας πώς ή μιά έχει τούτη καί ή άλλη έκείνη τήν ιδιότητα· 
για τί αύτό προϋποθέτει πώς έχει νόημα νά προσδίνουμε τίς δυό 
ιδιότητες στίς δυό μορφές.

4.125 'Η  ύπαρξη μιάς έσωτερικής σχέσης άνάμεσα σέ δυνατές κατα
στάσεις εκφράζεται γλωσσικά μέ μιά έσωτερική σχέση άνά
μεσα στίς προτάσεις πού τίς παριστάνουν.

4 .12Γ) 1 Έ δώ  παίρνει άπάντηση τό έπίμαχο ρώτημα «άν όλες οί σχέσεις 
είναι έσωτερικές ή έξωτερικές».

4 .12Γ)2 ’Ονομάζω σειρές μορφών τίς σειρές πού είναι διαταγμένες σύμ
φωνα μέ έσωτερικές σχέσεις.

'Η  σειρά τών άριθμών δέν είναι διαταγμένη σύμφωνα μέ μιά 
εξωτερική, άλλά σύμφωνα μέ μιά έσωτερική σχέση.
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Τό ϊδιο ή σειρά τών προτάσεων «αΛ6»,

φ χ )  : αΚχ · χΚΙ>»,
«(3χ.γ) : αΚχ · χϋγ · γΚΙ>», κ.ο.κ.

("Αν τό 6 βρίσκεται σέ μιά άπό αύτές τ ί ;  σχέσεις ώς πρός τό α, 
τότε ονομάζω τό 1> άκολουθο τοϋ α.,)

4.126 Μέ τήν έννοια που μιλάμε γιά τυπικές ιδιότητες, μπορούμε 
τώρα νά μιλάμε καί γιά τυπικές έννοιες.

(Εισάγω αύτή τήν έκφραση γιά νά διαλευκάνω τήν άφορμή τής 
σύγχυσης άνάμεσα στίς τυπικές έννοιες καί στίς κύριες έννοιες, 
πού διέπει όλη τήν παλιά λογική.)

Τό πώς κάτι ύπάγεται σέ μιά τυπική έννοια ώς άντικείμενό 
της, αύτό δέν μπορεί νά έκφραστεϊ μέ μιά πρόταση. Ά λ λά  αύτό 
φαίνεται άπό τό σημείο τού ίδιου τού άντικείμενου. (Τό όνομα 
δείχνει πώς ύποσημαίνει ένα άντικείμενό, τό άριθμητικό σημείο 
δείχνει πώς ύποσημαίνει έναν άριθμό, κλπ.)

Οί τυπικές έννοιες δέν μπορούν βέβαια νά παρασταθούν μέ μιά 
συνάρτηση, όπως οί κύριες έννοιες.

Γιατί τά  χαραχτηριστικά γνωρίσματά τους, οί τυπικές ιδιότη
τες, δέν έκφράζονται μέ συναρτήσεις.

Ί Ι  έκφραση τής τυπικής ιδιότητας είναι χαραχτηριστικό ορι
σμένων συμβόλων.

“Ετσι τό σημείο τών χαραχτηριστικών γνωρισμάτων μιάς τυπι
κής έννοιας είναι χαραχτηριστικό όλων τών συμβόλων πού οί 
σημασίες τους ύπάγονται στήν έννοια.

Είναι δηλαδή έκφραση τής τυπικής έννοιας, προτασιακή μετα
βλητή, στήν όποία μόνο αύτό τό χαραχτηριστικό είναι σταθερό.

4.127 Ί Ι  προτασιακή μεταβλητή ύποσημαίνει τήν τυπική έννοια καί 
οί τιμές της τά άντικείμενα πού ύπάγονται στήν έννοια αύτή.



ιυρνια  νητοΕΝετεΐΝ

4.1271 Κάθε μεταβλητή είναι τό σημείο μιάς τυπικής έννοιας.

Γιατί κάθε μεταβλητή παριστάνει μιά σταθερή μορφή, τήν 
οποία κατέχουν δλες οί τιμές της, καί ή οποία μπορεϊ νά θεωρη
θεί ώς τυπική ιδιότητα αυτών τών τιμών.

4.1272 Έ τσ ι  τό μεταβλητό όνομα «χ » είναι τό κύριο σημείο τής 
ψευτοέννοιας άντικείμενο.

"Οπουδήποτε ή λέξη «αντικείμενο» («πράγμα», κλπ.) χρησιμο
ποιείται σωστά, εκφράζεται στήν έννοιογραφία μέ τό μετα
βλητό ονομα.

Π.χ. στήν πρόταση: «'Γπάρχουν 2 άντικείμενα, τά  όποια...», 
μέ φ χ ,γ ). . .» .

Όπουδήποτε χρησιμοποιείται διαφορετικά, δηλαδή ώς κύρια 
λεκτική έννοια, γεννιούνται ά-νόητες ψευτοπροτάσεις.

Έ τσ ι  δέν μπορούμε νά πούμε π.χ.: «'Γπάρχουν άντικείμενα», 
όπως λέμε: «'Γπάρχουν βιβλία». Καί τό ΐδιο δέν μπορούμε νά 
πούμε: « '  Υπάρχουν 100 άντικείμενα», ή: «'Γπάρχουν άντι- 
κείμενα».

Καί είναι ά-νόητο νά μιλάμε γιά τόν άριθμό όλων τών άντικείμε
νών.

Τό ΐδιο ισχύει γιά τίς λέξεις «πλέγμα», «γεγονός», «συνάρτη
ση», «άριθμός.», κλπ.

Ό λες αύτές οί λέξεις ύποσημαίνουν τυπικές έννοιες καί παρι- 
στάνονται στήν έννοιογραφία μέ μεταβλητές, οχι μέ συναρτή
σεις ή κλάσεις. ("Οπως πίστευαν ό καί ό ΚιιχΒβΙΙ.)

Εκφράσεις όπως: «Τό 1 είναι άριθμός», «μόνο ένα μηδέν υπάρ
χει» καί όλες οί παρόμοιες είναι ά-νόητες.

(Είναι τό ΐδιο ά-νόητο νά πούμε: «Μόνο ένα 1 ύπάρχει», όπως 
ά-νόητο θά ήταν νά λέγαμε: «2 + 2 είναι στίς 3 ή ώρα ΐσον 4 ».)
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'ι. 1 2721 Ή  τυπική έννοια δίνεται μόλις δοθεί ένα άντικείμενο που υπάγε
ται σέ αύτή. Γιά αύτό δέν μπορεϊ νά εισάγει κανείς άντικείμενα 
μιάς τυπικής έννοιας καί τήν ίδια τήν τυπική έννοια ώς βασικές 
έννοιες. Έ τσ ι  δέν μπορεϊ κανείς νά εισάγει π.χ. τήν έννοια τής 
συνάρτησης καί μαζί ειδικές συναρτήσεις (όπως ό ΚαχίεΙΐ) ώς 
βασικές έννοιες· ή τήν έννοια τοΰ άριθμού καί ορισμένους άρι- 
θμούς.

Λ. 1573 Ά ν  θέλουμε νά έκφράσουμε τή γενική πρόταση: « Ό  δ είναι 
άκόλουθος τού α» στήν έννοιογραφία, τότε χρειαζόμαστε μιά 
έκφραση γιά τό γενικό όρο τής σειράς μορφών: 

αΚΙ>,
(3χ) : αΚχ χΚΙ>,
(Ίχ, γ ) : αΚχ ■ χϋγ · γΚΙ>,

Τό γενικό όρο μιάς σειράς μορφών μπορούμε νά τόν έκφράσουμε 
μόνο μέ μιά μεταβλητή, για τί ή έννοια: όρος αύτής τής σειράς 
μορφών, είναι μιά τυπική έννοια. (Αύτό τό παράβλεψαν ό Ργ€%€ 
καί ό ΚοδίεΙΙ- γιά αύτό ό τρόπος μέ τόν οποίο θέλουν νά έκφράσουν 
γενικές προτάσεις, όπως τήν παραπάνω, είναι έσφαλμένος· 
περιέχει ένα φαύλο κύκλο.)

Μπορούμε νά καθορίσουμε τό γενικό όρο μιάς σειράς μορφών 
δίνοντας τόν πρώτο όρο της καί τή γενική μορφή τής πράξης πού, 
άπό τήν προηγούμενη πρόταση, παράγει τόν επόμενο όρο.

4.1274 Ή  έρώτηση άν ύπάρχει μιά τυπική έννοια είναι ά-νόητη. Γιατί 
καμιά πρόταση δέν μπορεϊ νά άπαντήσει σέ μιά τέτοια έρώτηση.

(Έ τσ ι  δέν μπορούμε π.χ. νά ρωτήσουμε: «'Γπάρχουν μή άναλύσι- 
μες προτάσεις πού περιέχουν ύποκείμενο καί κατηγόρημα;».)

4.128 Οί λογικές μορφές είναι άνάριθμες.

Γιά αύτό δέν ύπάρχουν στή λογική προνομιούχοι άριθμοί καί γιά 
αύτό δέν υπάρχει φιλοσοφικός μονισμός ή δυϊσμός, κλπ.

4.2 Τό νόημα τής πρότασης είναι ή συμφωνία της καί ή μή συμφωνία
της μέ τίς δυνατότητες τής ύπαρξης καί τής μή ύπαρξης τών 
καταστάσεων πραγμάτων.
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'Η  άπλούστατη πρόταση, ή στοιχειώδης πρόταση, ισχυρίζεται 
τήν ύπαρξη μιάς κατάστασης πραγμάτων.

Τό σημάδι τής στοιχειώδους πρότασης είναι πώς καμιά στοιχει
ώδης πρόταση δέν μπορεϊ νά βρίσκεται σέ αντίφαση μέ αυτήν.

Ή  στοιχειώδης πρόταση άποτελεϊται άπό ονόματα. Είναι ένας 
συσχετισμός, ένα άλύσωμα, ονομάτων.

Είναι φανερό πώς ή άνάλυση τών προτάσεων πρέπει νά μάς 
οδηγήσει σέ στοιχειώδεις προτάσεις, που άποτελοΰνται άπό ονό
ματα συνδεμένα άμεσα.

Έ δώ  μπαίνει τό ρώτημα πώς γίνεται ή σύνδεση τών προτάσεων.

Άκόμα καί άν ό κόσμος είναι άπειρα πολύπλοκος, ώστε κάθε 
γεγονός νά άποτελεϊται άπό άπειρες καταστάσεις πραγμάτων 
καί κάθε κατάσταση πραγμάτων νά τή συνθέτουν άπειρα άντι- 
κείμενα, άκόμα καί τότε θά έπρεπε νά ύπάρχουν άντικείμενα 
καί καταστάσεις πραγμάτων.

Τό όνομα εμφανίζεται στήν πρόταση μόνο μέσα στό συσχετισμό 
τής στοιχειώδους πρότασης.

Τά ονόματα είναι τά  άπλά σύμβολα καί τά σημειώνω μέ 
ξεχωριστά γράμματα (« * » ,  «ν », «ζ » ) .

Τή στοιχειώδη πρόταση τή γράφω ώς συνάρτηση τών ονομάτων 
στή μορφή: φ » ,  «<ρ(χ. γ )» ,  κλπ.

Ί Ι  τή σημειώνω μέ τά γράμματα ρ, </. γ.

Αν χρησιμοποιώ δυό σημεία μέ μιά καί τήν αύτή σημασία, τότε 
αύτο το έκφραζω με το νά τοποθετώ άνάμεσά τους τό σημείο

Ιό α<ι =  />» σημαίνει λοιπόν πώς τό σημείο «α» μπορεί νά 
άντικατασταΟεί άπό τό σημείο «/»>.
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(Ά ν  (χέ μιά έξίσωση εισάγω ένα νέο σημείο <ώ» καθορίζοντας 
πώς πρέπει νά άντικαταστήσει ένα ήδη γνωστό σημείο «α», 
τότε γράφω τήν έξίσωση -  ορισμό -  (όπως ό Κιαχείί) στή μορφή 
«α = 1> Ό ρ .». Ό  ορισμός είναι ένας κανόνας σημείων.)

4.242 Εκφράσεις τής μορφής «α = έ»> είναι λοιπόν μόνο βοηθήματα 
γιά τήν παράσταση· δέ λένε τίποτα γιά τή σημασία τών 
σημείων «α », <ώ».

4.243 Μπορούμε νά καταλάβουμε δυό ονόματα, χωρίς νά γνωρίζουμε 
άν σημαίνουν τό ίδιο πράγμα ή δυό διαφορετικά πράγματα; -  
Μπορούμε νά καταλάβουμε μιά πρόταση, στήν οποία έμφανί- 
ζονται δυό ονόματα, χωρίς νά γνωρίζουμε άν ή σημασία τους 
είναι ίδια ή διαφορετική;

“Αν π.χ. γνωρίζω τή σημασία μιάς άγγλικής καί μιάς γερμα
νικής λέξης, που σημαίνουν τό ίδιο πράγμα, είναι άδύνατο νά 
μή γνωρίζω πώς οΐ δυό λέξεις σημαίνουν τό ίδιο πράγμα· είναι 
άδύνατο νά μή μπορώ νά μεταφράσω τή μιά μέ τήν άλλη.

Εκφράσεις όπως «ο = α» ή παράγωγές τους δέν είναι ούτε 
στοιχειώδεις προτάσεις ούτε κατά κάποιον άλλο τρόπο σημεία 
μέ νόημα. (Αύτό Θά φανεί άργότερα.)

'ι.2Γ) “Αν ή στοιχειώδης πρόταση είναι άληθής, τότε υπάρχει ή 
κατάσταση πραγμάτων· άν ή στοιχειώδης πρόταση είναι ψευ
δής, τότε δέν ύπάρχει ή κατάσταση πραγμάτων.

'ι.2 () “Αν δοθούν όλες οί άληθείς στοιχειώδεις προτάσεις, ό κόσμος 
περιγράφεται όλότελα· ό κόσμος περιγράφεται όλότελα, άν 
δοθούν όλες οί στοιχειώδεις προτάσεις καί άν έπιπρόσθετα δοθεί 
ποιες άπό αύτές είναι άληθείς καί ποιές ψευδείς.

'ι.27 Αναφορικά μέ τήν ύπαρξη ή τή μή ύπαρξη η καταστάσεων 

πραγμάτων υπάρχουν β α τό τη τ ε ς .

Μπορούν όλοι οί συνδυασμοί τών καταστάσεων πραγμάτων νά 
υπάρχουν, άλλοι νά μήν υπάρχουν.
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4.28 Σέ αϋτοΰς τους συνδυασμούς αντιστοιχούν τό Ιδιο πολλές δυνα
τότητες αλήθειας -  ή μή αλήθειας -  η στοιχειωδών προτάσε
ων.

4.3 Οί δυνατότητες άλήθειας τών στοιχειωδών προτάσεων σημαί
νουν τίς δυνατότητες τής ύπαρξης καί τής μή ύπαρξης τών 
καταστάσεων πραγμάτων.

4.31 Τίς δυνατότητες άλήθειας μπορούμε νά τίς παραστήσουμε μέ 
σχήματα τού άκόλουθου είδους ( «Α »  σημαίνει «άληθές», « Τ »  
«ψευδές»· οί σειρές τών «Α » καί τών « Τ »  κάτω άπό τή σειρά 
τών στοιχειωδών προτάσεων σημαίνουν μέ ευκολονόητο συμβο
λισμό τίς δυνατότητες άλήθειας τους):

Ρ <7 Γ

Α Α ΑΨ Α Α Ρ_
Α Ψ Α Α Α £
Α Α Τ , Τ Α , 7
Ψ Ψ Α Α Τ Ψ_Τ Α Ψ Ψ ΨΑ Ψ Ψ

4.4 'Η  πρόταση είναι ή έκφραση τής συμφωνίας καί τής μή συμφω
νίας μέ τίς δυνατότητες άλήθειας τών στοιχειωδών προτάσεων.

4.41 Οί δυνατότητες άλήθειας τών στοιχειωδών προτάσεων είναι οί 
συνθήκες τής άλήθειας καί τού ψεύδους τών προτάσεων.

4.411 Είναι άπό τά  πρίν πιθανό πώς ή εισαγωγή τών στοιχειωδών 
προτάσεων είναι βασική γιά νά κατανοήσουμε όλα τά άλλα είδη 
τών προτάσεων. Καί μάλιστα, ή κατανόηση τών γενικών προ
τάσεων αίσθητά έξαρτάται άπό τήν κατανόηση τών στοιχει
ωδών προτάσεων.

4.42 Αναφορικά μέ τή συμφωνία καί τή μή συμφωνία μιάς πρότασης 
μέ τίς δυνατότητες άλήθειας η στοίχε ιωδών προτάσεων, ύπάρ-

χουν Σ ( ί ^ =£'" δυνατότητες.
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'ι.43 Τή συμφωνία μέ τίς δυνατότητες άλήθειας μπορούμε νά τήν 
εκφράζουμε προσαρτώντας τους στό σχήμα τό σημάδι «Α » 
(άληθές).

Έλλειψη αυτού τού σημαδιού σημαίνει μή συμφωνία.

4.431 'Η  έκφραση τής συμφωνίας καί τής μή συμφωνίας μέ τίς 
δυνατότητες άλήθειας τών στοιχειωδών προτάσεων έκφράζει 
τίς συνθήκες άλήθειας τής πρότασης.

Ή  πρόταση είναι ή έκφραση τών συνθηκών άλήθειας της.

(Γιά αύτό ό Ργ€%€ είχε όλότελα δίκιο που τίς χρησιμοποίησε ώς 
άφετηρία γιά τήν έξήγηση τών σημείων τής έννοιογραφίας του. 
Μόνο πού ή έξήγηση τής έννοιας τής άλήθειας στόν Ργ€%€ είναι 
εσφαλμένη: "Άν «τό  άληθές» καί «τό  ψευδές» ήταν πράγματι 
άντικείμενα καί τά όρίσματα στό ~ ρ  κλπ., τότε σύμφωνα μέ 
τόν καθορισμό τού Ρηξβ  τό νόημα τού «~ ρ » δέ θά ήταν καθόλου 
καθορισμένο.)

4.44 Τό σημείο πού προκύπτει άπό τό συστοιχισμό τών σημαδιών «Α » 
καί τών δυνατοτήτων άλήθειας είναι ένα προτασιακό σημείο.

4.441 Είναι φανερό πώς στό πλέγμα τών σημείων « Τ »  καί «Α » δέν 
άντιστοιχεϊ κανένα άντικείμενο (ή πλέγμα άντικείμενων), 
όπως άκριβώς δέν άντιστοιχεϊ στίς οριζόντιες καί κάθετες 
γραμμές ή στίς παρενθέσεις. -  «Λογικά άντικείμενα» δέν 
ύπάρχουν.

Τό ίδιο ισχύει φυσικά γιά όλα τά σημεία πού έκφράζουν τό ΐδιο 
μέ τά  σχήματα τών «Α »  καί « Τ » .

4.442 Ένα προτασιακό σημείο λόγου χάρη είναι τό άκόλουθο:
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( 'Η  «γραμμή τής κρίσης» « (— » τού Ργ€&€ είναι λογικά όλό- 
τελα  χωρίς σημασία· δείχνει μόνο πώς ό Ρ γ€$€ (καί ό ΚιαεεΙΐ) 
θεωρεί τίς προτάσεις πού ύποσημαίνονται με αύτό τόν τρόπο 
άληθεϊς. Ά ρα  τό « 1— » άνήκει τόσο λίγο στή δομή τής πρότα
σης όσο, άς πούμε, ό άριθμός τής πρότασης. Είναι άδύνατο μιά 
πρόταση νά δηλώνει άπό μόνη της πώς είναι άληθής.)

Ά ν  ή σειρά άκολουθίας τών δυνατοτήτων άλήθειας εχει καθο
ριστεί στό σχήμα μιά γιά πάντα με ένα κανόνα συνδυασμών, 
τότε ή τελευταία στήλη είναι μόνη της κιόλας μιά έκφραση 
τών συνθηκών άλήθειας. Ά ν  γράφουμε αύτή τή στήλη ώς 
σειρά, τό προτασιακό σημείο γίνεται τότε «(Α Α  -  Α ) (ρ, ς )»  ή 
σαφέστερα «(Α Α Ψ Α ) (ρ. φ » .

( Ό  άριθμός τών θέσεων στήν άριστερή παρένθεση καθορίζεται 
άπό τόν άριθμό τών όρων στή δεξιά παρένθεση.)

4.45 Γιά λ στοιχειώδεις προτάσεις υπάρχουν Ζ-» δυνατές ομάδες συν
θηκών άλήθειας.

Οί ομάδες τών συνθηκών άλήθειας, πού άνήκουν στίς δυνατότη
τες άλήθειας ένός άριθμού στοιχειωδών προτάσεων, μπορούν νά 
τακτοποιηθούν σέ μιά σειρά.

4.46 Άνάμεσα στίς δυνατές ομάδες τών συνθηκών άλήθειας υπάρ
χουν δυό άκραίες περιπτώσεις.

Σ τή μιά περίπτωση ή πρόταση είναι άληθής γιά όλες τίς 
δυνατότητες άλήθειας τών στοιχειωδών προτάσεων. Τότε λέμε 
πώς οί συνθήκες άλήθειας είναι ταντολογικές.

Στή δεύτερη περίπτωση ή πρόταση είναι ψευδής γιά όλες τίς 
δυνατότητες άλήθειας: Οί συνθήκες άλήθειας είναι τότε Αντιφα
τικές.

Στήν πρώτη περίπτωση ονομάζουμε τήν πρόταση ταυτολογία, 
στή δεύτερη περίπτωση άντίφαση.

'ι.;ι61 Ή  πρόταση δείχνει αύτό πού λέει, ή ταυτολογία καί ή άντί
φαση δείχνουν πώς δέ λένε τίποτα.
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Γιά τήν ταυτολογία δέν υπάρχουν συνθήκες άλήθειας, για τί 
είναι οπωσδήποτε άληθής· καί ή άντίφαση δέν είναι άληθής 
κάτω άπό καμιά συνθήκη.

'Η  ταυτολογία καί ή άντίφαση είναι δίχως νόημα.

("Οπως τό σημείο άπό τό όποιο ξεκινούν δυό βέλη μέ άντίθετη 
κατεύθυνση.)

(Π .χ . δέν ξέρω τίποτα γιά τόν καιρό, άν ξέρω πώς βρέχει ή πώς 
δέ βρέχει.)

4.4611 'Η  ταυτολογία καί ή άντίφαση δέν είναι όμως μή νοητές· 
άνήκουν στό συμβολισμό, καί μάλιστα όμοια όπως τό « 0 » στό 
συμβολισμό τής άριθμητικής.

4.462 'Η  ταυτολογία καί ή άντίφαση δέν είναι εικόνες τής πραγματι
κότητας. Δέν παριστάνουν μιά δυνατή κατάσταση. Γιατί ή 
πρώτη επιτρέπει κάθε δυνατή κατάσταση, ή δεύτερη καμιά.

Στήν ταυτολογία οί συνθήκες συμφωνίας μέ τόν κόσμο -  οί 
παραστατικές σχέσεις -  άναιροΰν ή μιά τήν άλλη, έτσι πού 
αύτή [ή ταυτολογία) δέ βρίσκεται σέ καμιά παραστατική σχέση 
μέ τήν πραγματικότητα.

4.463 Οί συνθήκες άλήθειας καθορίζουν τά  περιθώρια πού ή πρόταση 
άφήνει στά γεγονότα.

( 'Η  πρόταση, ή εικόνα, τό μοντέλο είναι, με την άρνητική 
έννοια, όπως ένα στερεό σώμα πού περιορίζει τήν ελευθερία 
κίνησης τών άλλων· μέ τή θετική έννοια, είναι όπως ό καθορι
σμένος άπό μιά στερεή ούσία χώρος στόν όποιο ύπάρχει θέση γιά 
ένα σώμα.)

'Η  ταυτολογία άφήνει ολόκληρο τό λογικό χώρο -  τόν άπειρο -  
στήν πραγματικότητα· ή άντίφαση γεμίζει ολόκληρο τό λογικό 
χώρο καί δέν άφήνει στήν πραγματικότητα ούτε μιά κουκίδα. 
Γιά αύτό καμιά άπό τίς δυό τους δέν μπορεϊ νά καθορίσει μέ 
κάποιον τρόπο τήν πραγματικότητα.
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'Η  άλήθεια τής ταυτολογίας είναι βέβαιη, τής πρότασης δυνα
τή, τής άντίφασης άδύνατη.

(Βέβαιη, δυνατή, άδΰνατη: Έ δώ  έχουμε τήν ένδειξη έκείνης 
τής διαβάθμισης που χρησιμοποιούμε στή θεωρία τών πιθανοτή-

Ίο  λογικό γινόμενο μιάς ταυτολογίας καί μιάς πρότασης λέει 
τό ΐδιο μέ τήν πρόταση. Τό γινόμενο αύτό λοιπόν ταυτίζεται μέ 
τήν πρόταση. Γιατί δέν μπορούμε νά άλλάξουμε αύτό πού στό 
σύμβολο είναι ουσιαστικό, χωρίς νά άλλάξουμε τό νόημά του.

Σέ έναν ορισμένο λογικό συνδυασμό σημείων άντιστοιχεϊ ένας 
ορισμένος λογικός συνδυασμός τών σημασιών τους· μόνο στά 
άσυνδύαστα σημεία άντιστοιχεϊ όηοιοσδήηοτε συνδυασμός.

Αύτό σημαίνει πώς προτάσεις, πού είναι άληθεϊς γιά κάθε 
κατάσταση, δέν μπορούν κατά κανένα τρόπο νά είναι συνδυασμοί 
άπό σημεία, γιατί διαφορετικά θά μπορούσαν νά άντιστοιχούν 
σέ αυτές μόνο ορισμένοι συνδυασμοί άπό άντικείμενα.

(Καί σέ ό ,τι δέν είναι λογικός συνδυασμός, δέν άντιστοιχεϊ 
κανένας συνδυασμός άντικείμενων.)

Ή  ταυτολογία καί ή άντίφαση είναι οί οριακές περιπτώσεις τού 
συνδυασμού σημείων, δηλαδή ή διάλυσή του.

Καί στήν ταυτολογία καί στήν άντίφαση τά σημεία συνδέονται 
βέβαια άκόμα μεταξύ τους, δηλαδή βρίσκονται σέ σχέση τό ένα 
μέ τό άλλο, άλλά αυτές οί σχέσεις δέ σημαίνουν τίποτα, είναι 
χωρίς ουσία γιά τό σύμβολο.

Τώρα φαίνεται πώς είναι δυνατό νά δώσουμε τή γενικότατη 
προτασιακή μορφή: δηλαδή, νά δώσουμε μιά περιγραφή τών 
προτάσεων όποιασδήποτε γλώσσας σημείων, ώστε κάθε δυνατό 
νόημα νά μπορεϊ νά έκφράζεται μέ ένα σύμβολο, στό οποίο 
ταιριάζει ή περιγραφή, καί κάθε σύμβολο, στό οποίο ταιριάζει ή 
περιγραφή, νά μπορεϊ νά έκφράζει ένα νόημα, όταν οί σημασίες 
τών ονομάτων έπιλέγονται κατάλληλα.
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Είναι φανερό πώς, κατά τήν περιγραφή τής γενικότατης προ
τασιακής μορφής, πρέπει νά περιγράφει μόνο ό ,τι είναι ούσι
αστικό σέ αύτή -  διαφορετικά δέ θά ήταν ή γενικότατη.

Τό πώς υπάρχει μιά γενική προτασιακή μορφή άποδείχνεται μέ 
τό πώς δέν πρέπει νά ύπάρχει καμιά πρόταση, πού τή μορφή της 
νά μή μπορούσε κανείς νά τήν προβλέψει (δηλαδή νά τήν κατα
σκευάσει). Ή  γενική μορφή τής πρότασης είναι: Έ τσ ι  έχουν 
τά πράγματα.

"Άς ύποθέσουμε πώς μού ήταν δοσμένες όλες οί στοιχειώδεις 
προτάσεις: Τότε μπορώ άπλά νά ρωτήσω: Ποιές προτάσεις 
μπορώ νά σχηματίσω άπό αύτές; Καί αύτές είναι όλες οί προτά
σεις, καί Ιτσι είναι καθορισμένα τά  όριά τους.

Οί προτάσεις είναι ολα όσα προκύπτουν άπό τό σύνολο όλων τών 
στοιχειωδών προτάσεων (καί φυσικά άπό τό πώς είναι τό σύνολο 
όλων). (Έ τσ ι  θά μπορούσαμε, σύμφωνα με μιά ορισμένη έννοια, 
νά πούμε πώς δλες οί προτάσεις είναι γενικεύσεις τών στοιχει
ωδών προτάσεων.)

Ή  γενική προτασιακή μορφή είναι μιά μεταβλητή.

Ή  πρόταση είναι μιά συνάρτηση άλήθειας τών στοιχειωδών 
προτάσεων.

( Ή  στοιχειώδης πρόταση είναι μιά συνάρτηση άλήθειας τού 
έαυτού της.)

Οί στοιχειώδεις προτάσεις είναι τά  όρίσματα άλήθειας τής 
πρότασης.

Είναι εύκολο νά συγχέουμε τά  όρίσματα τών συναρτήσεων μέ 
τούς δείχτες τών ονομάτων. Γ ια τί τόσο άπό τό όρισμα οσο καί 
άπό τόν δείχτη άναγνωρίζω τή σημασία τού σημείου πού τά  
περιέχει.

Στό « + ο »  τού ΚαχχβΙΙ τό «ο »  π.χ. είναι ένας δείχτης πού δείχνει 
πώς ολόκληρο τό σημείο είναι τό σημείο τής πρόσθεσης γιά
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5.1

5.101

απόλυτους αριθμούς. Ά λ λά  αύτή ή ύποσήμανση στηρίζεται σέ 
αυθαίρετη συμφωνία καί θά μπορούσε κανείς νά διαλέξει άντί 
γιά « +<» καί ένα άπλό σημείο- στό «~ ρ »  όμως τό «ρ » δέν είναι 
δείχτης, άλλά όρισμα: τό νόημα τού «~ ρ »  δέν μπορεϊ νά τό 
καταλάβουμε, άν πρωτύτερα δέν έχουμε καταλάβει τό νόημα 
τοϋ «ρ ». (Σ τό όνομα Ιούλιος Καίσαρ τό «Ιού λιος » είναι δεί
χτης. Ό  δείχτης είναι πάντα μέρος μιάς περιγραφής τού άντι- 
κείμενου, στό ονομα τού οποίου τόν προσαρτούμε. Π.χ. ό Κ α ί
σαρ άπό τό Ίουλιανόν γένος.)

Ή  θεωρία τού Ργ€%€ γιά τή σημασία τών προτάσεων καί τών 
συναρτήσεων βασίζεται, άν δέν κάνω λάθος, στή σύγχυση άνά
μεσα στό όρισμα καί στόν δείχτη. Γιά τόν Ρηχέ  οί προτάσεις 
τής λογικής ήταν ονόματα, καί τά  όρίσματά τους οί δείχτες 
αύτών τών ονομάτων.

Οί συναρτήσεις άλήθειας μπορούν νά τακτοποιηθούν σέ σειρές.

Αύτή είναι ή βάση τής θεωρίας τών πιθανοτήτων.

Οί συναρτήσεις άλήθειας κάθε άριθμού στοιχειωδών προτάσεων 
μπορούν νά γραφτούν σέ ένα σχήμα τοϋ άκόλουθου είδους:

(ΛΑΛΑ) (ρ /}) ϊα,τολογία
(Μ'ΛΑΑ) (ρ# ) μί λόγια:
(ΑΜΆΑ ) ( Ρ 4 )  » » :
(ΑΛΜΑ ) ( ρ * )  » » :
(Α Α Α Ί ) (ρ * )  - » :
(ΜΎΑΑ) (ρ * )  . » .. :
(Μ ΛΊ'Λ ) {ρ# ) » » :
(Μ’ΑΑΨΧρ^) » » :
(ΛΗΤΑ) (ρ # ) ,. .. :
(ΛΤΑΤ ) (ρ # ) » » :
(ΑΑΗ’Μ') (ρ # ) .. » :
(Μ ΎΤΑ) {ρ /}) .. » .
(Μ Μ'ΑΊ') (ρ # ) » ■· :
(ΨΑΜΎ) (ρ # ) ,. » :
(ΑΜΎΜ') {ρ /}) ·. » : 
(Μ Ύ Τ Η  {ρ/1) Λντί^ττ,

("Αν ρ. τότε ρ· καί άν η, τότε η). {ρζ>ρ <?3ρ). 
”()χι χαί τά Ουόρ καί η. (~ (ρ  φ ).
"Λ-/ <?, τότερ·(<?3ρ).
"Λνρ, τότε
ρ  *,</>*?>■

'()χι </■ (-</).
' 0 χ ιρ (~ ρ ) . ...................
ρ ή <7. άλλά όχι καί τά ουό. (ρ · ~</Λ'·.ί/ ■ ~ ρ ). 

"Λνρ. τότε <{■ καί αν9 , τότε ρ · (ρ=?).
Ρ
Η
(Κίτε ρ, ούτε · (~ρ · ~<?) ή (ρ/<?). 
ρ καί όχι </(Ρ~<7)·
<? **'■ όχιρ (9 ~ρ).
</ καί ρ · (ί/ ·ρ).
(ρ καί όχι ρ· καί ^ καί όχι </.) (ρ.~ρ ^.~</).
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5.11

5.12

5.121

5.122

5.123

ψ 124 

5.1241

θέλω  νά ονομάσω βάσεις άλήθειας τής πρότασης εκείνες τίς 
δυνατότητες άλήθειας τών όρισμάτων άλήθειας, πού επαληθεύ
ουν τήν πρόταση.

Ά ν  οί βάσεις άλήθειας, πού είναι κοινές σέ έναν αριθμό προτά
σεων, είναι όλες καί βάσεις άλήθειας μιάς ορισμένης πρότασης, 
τότε λέμε πώς ή άλήθεια αυτής τής πρότασης προκύπτει άπό 
τήν άλήθεια έκείνων τών προτάσεων.

Ιδια ίτερα  ή άλήθεια μιάς πρότασης «ρ» προκύπτει άπό τήν 
άλήθεια μιάς άλλης πρότασης «ς » ,  όταν όλες οί βάσεις άλή- 
θειας τής δεύτερης είναι βάσεις άλήθειας τής πρώτης.

Οί βάσεις άλήθειας τής μιάς περιέχονται στίς βάσεις άλήθειας 
τής άλλης· τό ρ προκύπτει άπό τό ς.

Ά ν  τό ρ προκύπτει άπό τό η, τότε τό νόημα τοΰ «ρ» περιέχεται 
στό νόημα τού «η ».

Ά ν  ένας θεός δημιουργεί έναν κόσμο, μέσα στόν οποίο ορισμέ
νες προτάσεις είναι άληθείς, τότε μέ αύτό δημιουργεί ήδη καί 
έναν κόσμο, μέσα στόν όποίο όλες οί προτάσεις πού προκύπτουν 
άπό αύτές άληθεύουν. Καί τό ΐδιο, δέ θά μπορούσε νά δημιουρ
γήσει έναν κόσμο, μέσα στόν όποίο ή πρόταση «ρ» νά είναι 
άληθής, χωρίς νά δημιουργήσει όλα της τά  άντικείμενα.

Ή  πρόταση καταφάσκει κάθε πρόταση πού προκύπτει άπό αυ
τήν.

«ρ · <?» είναι μιά άπό τίς προτάσεις πού καταφάσκουν τό «ρ », καί 
ταυτόχρονα μιά άπό τίς προτάσεις πού καταφάσκουν τό «<?».

Λυό προτάσεις είναι μεταξύ τους άντίθετες, άν δέν ύπάρχει 
καμιά πρόταση μέ νόημα πού νά καταφάσκει καί τίς δυό.

Κάθε πρόταση πού άντιφάσκει μέ μιά άλλη, τήν άποφάσκει.

Τό πώς ή άλήθεια μιάς πρότασης προκύπτει άπό τήν άλήθεια 
άλλων προτάσεων, τό βλέπουμε άπό τή δομή τών προτάσεων.



Γ). 131

5. 1311

5.132

5.133 

5.13 Λ 

5.135

5.130

Ά ν  ή άλήθεια μιάς πρότασης προκύπτει άπό τήν άλήθεια άλ
λων, αύτό έκφράζεται με σχέσεις, στίς όποιες βρίσκονται 
μεταξύ τους οί μορφές έκείνων τών προτάσεων· καί μάλιστα δέ 
χρειαζόμαστε νά τίς φέρουμε πρώτα σέ έκεϊνες τίς σχέσεις, μέ 
τό νά τίς συνδέσουμε μεταξύ τους σέ μιά πρόταση, άλλά αύτές 
οί σχέσεις είναι εσωτερικές, καί υπάρχουν μόλις υπάρξουν καί 
μέ τό πώς υπάρχουν έκεϊνες οί προτάσεις.

“Αν άπό ρ ν ς  καί ~ρ  συμπεράνουμε η, τότε έδώ ό τρόπος ύποσή- 
μανσης άποκρύβει τή σχέση τών προτασιακών μορφών τού «ρ  ν 
<7» καί η—ρ». Ά ν  γράψουμε όμως π.χ. άντί «ρ ν η» «ρ /ς ■ / ■ 
ρ/<7»,  καί άντί «~ ρ »  «ρ/ρ» (ρ/η  = ούτε ρ, ούτε <?), τότε φανερώ
νεται ή έσωτερική σχέση.

(Τό πώς άπό τό (χ) ■ βχ μπορεϊ κανείς νά συμπεράνει /α δείχνει 
πώς ή γενικότητα βρίσκεται καί στό σύμβολο «(χ ) -/χ».)

“Αν τό ρ προκύπτει άπό τό </, τότε άπό τό η μπορώ νά συμπεράνω 
ρ* άπό τό <7 νά συνάγω ρ.

Τό είδος τού συμπερασμού προκύπτει μόνο άπό τίς δυό προτά
σεις.

Μόνο αύτές οί ΐδιες μπορούν νά δικαιολογήσουν τό συμπέρασμα.

«Συμπερασματικοί κανόνες» πού - όπως στόν ΡΓβ%€ καί στόν 
Ηα5$βΙΙ - είναι γιά νά δικαιολογούν τά  συμπεράσματα δέν έχουν 
νόημα καί θά περίττευαν.

Κάθε λογική συναγωγή γίνεται α ρποη.

Άπό μιά στοιχειώδη πρόταση δέ συνάγεται καμιά άλλη.

Μέ κανένα τρόπο δέν μπορούμε άπό τήν ύπαρξη μιάς όποιασδή- 
ποτε κατάστασης νά συμπεράνουμε τήν ύπαρξη μιάς άλλης 
κατάστασης όλότελα διαφορετικής άπό τήν πρώτη.

Λέν υπάρχει αίτιατή πλοκή πού νά δικαιολογεί ένα τέτοιο συμ
πέρασμα.

___________________ ιυρ\νια ψπτοεν5τειν______________________________
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5.1301 

5. 1302

Γ). 1303

5.1-4

5.141

5.142

5.143

Τά γεγονότα τοΰ μέλλοντος δέν μπορούμε νά τά  συμπεράνουμε 
άπό τά γεγονότα τοΰ παρόντος.

Ί Ι  πίστη στήν αίτιακή πλοκή είναι δεισιδαιμονία.

Ί Ι  έλευθερία τής βούλησης έγκειται στό πώς μελλοντικές πρά
ξεις δέν μπορούν νά είναι γνωστές άπό πρίν. Μόνο τότε θά μπο
ρούσαμε νά τίς ξέρουμε, άν ή αιτιότητα ήταν μιά έσωτερική 
άναγκαιότητα, όπως ή άναγκαιότητα τού λογικού συμπερα
σμού. -  Ή  σχέση άνάμεσα στή γνώση καί στό γνωριζόμενο 
είναι ή σχέση τής λογικής άναγκαιότητας.

( Ί Ι  πρόταση «Α  γνωρίζει πώς τό ρ  συμβαίνει» δέν έχει νόημα, 
άν τό ρ είναι ταυτολογία.)

Ά ν  άπό τό γεγονός πώς καταλαβαίνουμε μιά πρόταση δέ συν
άγεται πώς είναι άληθής, τότε ή κατανόηση δέν είναι δικαιολο
γία γιά τήν πίστη μας στήν άλήθεια τής πρότασης.

Ά ν  μιά πρόταση συνάγεται άπό μιά άλλη, τότε αύτή λέει 
περισσότερα άπό έκείνη, έκείνη λιγότερα άπό αύτή.

Ά ν  τό ρ συνάγεται άπό τό η καί τό ς άπό τό ρ, τότε αύτά είναι 
μιά καί ή αύτή πρόταση.

Ή  ταυτολογία συνάγεται άπό όλες τίς προτάσεις: δέ λέει τίπο-

'Η  άντίφαση είναι τό κοινό στίς προτάσεις πού καμιά πρόταση 
δέν τό έχει κοινό μέ μιά άλλη. Ή  ταυτολογία είναι τό κοινό σέ 
όλες τίς προτάσεις πού δέν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους.

Ή  άντίφαση, θά λέγαμε, χάνεται έξω άπό όλες, ή ταυτολογία 
μέσα σέ όλες τίς προτάσεις.

'Η  άντίφαση είναι τό εξωτερικό όριο τών προτάσεων, ή ταυτο
λογία τό άνυπόστατο κέντρο τους.

Ά ν  Α γ είναι ό άριθμός τών βάσεων άλήθειας τής πρότασης « γ » ,  
Αά ό άριθμός έκείνων τών βάσεων άλήθειας τής πρότασης «5»,
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3.151

5.1511

5.152

5.153

5.154

πού είναι ταυτόχρονα βάσεις άλήθειας τής « γ » , τότε ονομά
ζουμε τή σχέση: Α™ : βαθμό τής πιθανότητας τήν όποία ή 
πρόταση «γ »  παρέχει στήν πρόταση «5».

Σέ ένα σχήμα, όπως τό παραπάνω, άρ. 5.101, έστω Α<· ό 
άριθμός τών «Α » στήν πρόταση γ ·Α«ό άριθμός έκείνων τών «Α » 
στήν πρόταση $, πού βρίσκονται σέ όμοιες στήλες «Α » τής 
πρότασης γ. 'Η  πρόταση γ παρέχει τότε στήν πρόταση ί  τήν 
πιθανότητα Α™ : Αι- .

Λέν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο άντικείμενο πού νά άνήκει στίς 
προτάσεις πιθανοτήτων.

ΠΡ οτάσεις πού δέν έχουν μεταξύ τους κοινά όρίσματα άλήθειας 
τίς ονομάζουμε άνεξάρτητες τή μιά άπό τήν άλλη.

Λυό στοιχειώδεις προτάσεις δίνουν ή μιά στήν άλλη τήν πιθα
νότητα 1/2 .

Ά ν  τό ρ  συνάγεται άπό τό η, τότε ή πρόταση «? » δίνει στήν 
πρόταση «ρ » τήν πιθανότητα 1. Ή  βεβαιότητα τού λογικού 
συμπερασμού είναι μιά οριακή περίπτωση τής πιθανότητας.

(Εφαρμογή στήν ταυτολογία καί στήν άντίφαση.)

Μιά πρόταση δέν είναι άπό μόνη της ούτε πιθανή ούτε άπίθανη. 
Ένα γεγονός συμβαίνει ή δέ συμβαίνει, μέση κατάσταση δέν 
υπάρχει.

Σέ ένα δοχείο βρίσκονται σέ ίση ποσότητα λευκά καί μελανά 
σφαιρίδια (καί δχι άλλα). Β γά ζω  τό ένα σφαιρίδιο μετά τό 
άλλο καί τά  ξαναβάζω στό δοχείο. Μέ τό πείραμα μπορώ νά 
διαπιστώσω πώς οί άριθμοί τών μελανών καί λευκών σφαιριδί
ων, πού έχω βγάλει, πλησιάζουν μεταξύ τους όσο συνεχίζω νά 
βγάζω  τά  σφαιρίδια.

Αύτό δέν είναι όμως μαθηματική άλήθεια.

“Αν τώρα πώ: Είναι τό ΐδιο πιθανό νά τραβήξω ένα λευκό 
σφαιρίδιο όσο καί ένα μελανό, αύτό σημαίνει: Ό λες οί γνωστές
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σέ μένα συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων καί τών φυσικών νό
μων πού έχουν παρθεϊ ώς υποθέσεις) δέν παρέχουν στήν πρα
γματοποίηση τοΰ ενός γεγονότος ιιερισσότερες πιθανότητες άπό 
ό ,τι στήν πραγματοποίηση τού άλλου. Δηλαδή -  όπως εύκολα 
προκύπτει άπό τίς παραπάνω εξηγήσεις -  δίνουν στό καθένα τήν 
πιθανότητα 1/2 .

Αύτό πού πιστοποιώ με τό πείραμα είναι πώς ή πραγματοποί
ηση τών δυό γεγονότων είναι άνεξάρτητη άπό τίς συνθήκες τίς 
όποιες δέ γνωρίζω  άπό πιό κοντά.

5.155 'Η  μονάδα τής πρότασης πιθανοτήτων είναι: Οί συνθήκες -  τίς 
όποιες κατά τά  άλλα δέ γνωρίζω  παραπέρα — δίνουν στήν πρα
γματοποίηση ενός ορισμένου γεγονότος αύτόν ή αύτόν τό βαθμό 
πιθανότητας.

5.156 Έ τσ ι  ή πιθανότητα είναι μιά γενίκευση.

Περιλαμβάνει μιά γενική περιγραφή μιάς προτασιακής μορφής.

Μόνο όταν δέν έχουμε βεβαιότητα χρησιμοποιούμε τήν πιθανό
τητα . -  "Οταν δέ γνωρίζουμε όλότελα ένα γεγονός, άλλά ξέ
ρουμε κάτι γιά τή μορφή του.

(Μιά πρόταση μπορεϊ βέβαια νά είναι μιά άτελής εικόνα μιάς 
ορισμένης κατάστασης, άλλά πάντα είναι μιά πλήρης εικόνα.)

'Η  πρόταση πιθανοτήτων είναι σάν ένα άπόσπασμα άπό άλλες 
προτάσεις.

5.2 Οί δομές τών προτάσεων βρίσκονται μεταξύ τους σέ έσωτερικές 
σχέσεις.

5.21 Μπορούμε νά προβάλουμε αύτές τίς έσωτερικές σχέσεις στόν 
τρόπο πού έκφραζόμαστε, παριστάνοντας μιά πρόταση σάν άπο- 
τέλεσμα μιάς πράξης, ή όποία τήν παράγει άπό άλλες προτά
σεις (τίς βάσεις τής πράξης).

5.22 'Η  πράξη είναι ή έκφραση μιάς σχέσης άνάμεσα στίς δομές τού 
άποτελέσματός της καί τών βάσεών της.
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5.23

5.231

5.232

5.233

5.234 

5.2341

5.24

5.241

5.242

Ή  πράξη είναι αύτό πού πρέπει νά γίνει μέ τή μιά πρόταση γιά 
νά φτιάξουμε άπό αύτή τήν άλλη.

Καί αύτό θά έξαρτάται φυσικά άπό τίς τυπικές της.ιδιότητες, 
άπό τήν έσωτερική ομοιότητα τών μορφών της.

'Η  έσωτερική σχέση, πού κατατάσσει μιά σειρά, είναι ισότιμη 
μέ τήν πράξη, μέ τήν όποία ένας όρος παράγεται άπό τόν άλλο.

'Η  πράξη μπορεϊ νά έμφανιστεΐ έκεϊ μόνο όπου μιά πρόταση 
παράγεται άπό μιά άλλη μέ ένα τρόπο λογικά σημαντικό. Δη 
λαδή έκεϊ όπου άρχιζει ή λογική κατασκευή τής πρότασης.

Οί συναρτήσεις άλήθειας τών στοιχειωδών προτάσεων είναι 
άποτελέσματα πράξεων πού έχουν γιά βάσεις τίς στοιχειώδεις 
προτάσεις. (Τίς πράξεις αύτές ονομάζω πράξεις άλήθειας.)

Τό νόημα μιάς συνάρτησης άλήθειας τής ρ είναι μιά συνάρτηση 
τού νοήματος τής ρ.

'Η  άποφατικότητα, ή λογική πρόσθεση, ό λογικός πολλαπλα
σιασμός, κλπ. κλπ., είναι πράξεις.

( 'Η  άποφατικότητα άντιστρέφει τό νόημα τής πρότασης.)

'Η  πράξη φανερώνεται μέσα σέ μιά μεταβλητή· δείχνει πώς 
μπορεϊ νά φτάσει κανείς άπό μιά μορφή προτάσεων σέ μιά 
άλλη.

Έκφράζει τή διαφορά άνάμεσα στίς μορφές.

(Κα ί τό κοινό άνάμεσα στίς βάσεις καί στό άποτέλεσμα τής 
πράξης είναι ϊσα ίσα οί βάσεις.)

'Η  πράξη δέ χαραχτηρίζει μιά μορφή, παρά μόνο τή διαφορά 
άνάμεσα στίς μορφές.

Ή  ίδια πράξη πού παράγει τό «<?» άπό τό «ρ» παράγει άπό τό 
«9» τό «γ », κλπ. Αύτό μπορεϊ νά έκφραστεϊ μόνο μέ τό ότι «ρ »,
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«4», «Γ»,κλπ. είναι μεταβλητές πού εκφράζουν γενικά ορισμέ
νες τυπικές σχέσεις.

).25 Πώς γίνεται μιά πράξη δέ χαραχτηρίζει τό νόημα τής πρότα-

'Η  πράξη δέ λέει βέβαια τίποτα, μόνο τό άποτέλεσμά της λέει, 
καί αυτό έξαρτάται άπό τίς βάσεις τής πράξης.

(Πράξη καί συνάρτηση δέν πρέπει νά συγχέονται ή μιά μέ τήν 
άλλη.)

5.25 1 Μιά συνάρτηση δέν μπορεϊ νά είναι ή ίδια τό ορισμά της, όμως τό 
άποτέλεσμά μιάς πράξης μπορεϊ βέβαια νά γίνει βάση της.

5.252 Μόνο έτσι είναι δυνατό τό προχώρημα άπό όρο σέ όρο σέ μιά 
σειρά μορφών (άπό τόπο σέ τόπο στίς ιεραρχίες τών ΚαίίβΙΙ καί 
ν/ΗΐΐίΗίαά). ('Ο  ΚΐίχζεΙΙ καί ό ν/ΗίίβΗεαά δέν παραδέχτηκαν τή 
δυνατότητα τοΰ προχωρήματος αυτού-, άλλά τό χρησιμοποίησαν 
πάλι καί πάλι.)

5.2521 Τή συνεχή έφαρμογή μιάς πράξης στό ίδιο τό άποτέλεσμά της 
τήν ονομάζω διαδοχική έφαρμογή της («Π 'Π 'Π 'α »  είναι τό 
άποτέλείμα τής τριπλής διαδοχικής έφαρμογής τού «Π 'ξ »  
πάνω στό «α »).

5.2522 Τό γενικό όρο μιάς σειράς μορφών α, Π 'α, Π 'Π 'α ,... τόν γράφω 
έτσι: «[α, χ, Π '*|». 'Η  παρενθετική αύτή έκφραση είναι μιά 
μεταβλητή. Ό  πρώτος όρος τής παρενθετικής έκφρασης είναι ή 
άρχή τής σειράς μορφών, ό δεύτερος ή μορφή ενός τυχαίου όρου 
χ τής σειράς, καί ό τρίτος ή μορφή εκείνου τού όρου τής σειράς 
πού άκολουθεϊ άμεσα τό χ.

Μέ μιά όμοια έννοια μιλώ γιά τή διαδοχική έφαρμογή περισσό
τερων πράξεων πάνω σέ έναν άριθμό προτάσεων.

5.2523 Ή  έννοια τής διαδοχικής έφαρμογής τής πράξης είναι ισοδύ
ναμη μέ τήν έννοια «καί οΰτω καθεξής».
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3.253

5.254 

5.3

5.31

5.32 

5.4

Μιά πράξη μπορεί νά άκυρώνει τό εργο μιάς άλλης. Οί πράξεις 
μπορούν νά άναιρούν ή μιά τήν άλλη.

'Ι Ι  πράξη μπορεί νά χάνεται (π.χ. ή άποφατικότητα στήν 
«----ρη\--- ρ =  ρ ) .

Ό λες  οί προτάσεις είναι άποτελέσματα πράξεων άλήθειας μέ 
τίς στοιχειώδεις προτάσεις.

'Η  πράξη άλήθειας είναι ό τρόπος μέ τόν όποϊο ή συνάρτηση 
άλήθειας παράγεται άπό τίς στοιχειώδεις προτάσεις.

Σύμφωνα μέ τήν ούσία τής πράξης άλήθειας παράγεται άπό 
συναρτήσεις άλήθειας μιά νέα συνάρτηση άλήθειας, μέ τόν ίδιο 
τρόπο πού άπό τίς στοιχειώδεις προτάσεις παράγεται ή δική 
τους συνάρτηση άλήθειας. Κάθε πράξη άλήθειας παράγει άπό 
συναρτήσεις άλήθειας στοιχειωδών προτάσεων πάλι μιά συνάρ
τηση άλήθειας στοιχειωδών προτάσεων, μιά πρόταση. Τό άπο- 
τέλεσμα κάθε πράξης άλήθειας, πού γίνεται μέ τά  άποτελέ
σματα πράξεων άλήθειας στοιχειωδών προτάσεων, είναι πάλι 
τό άποτέλεσμα μιάς πράξης άλήθειας μέ στοιχειώδεις προτά
σεις.

Κάθε πρόταση είναι τό άποτέλεσμα πράξεων άλήθειας μέ στοι
χειώδεις προτάσεις.

Τά σχήματα στόν άρ. 4.31 έχουν σημασία άκόμα καί όταν «ρ », 
«η », «γ», κλπ. δέν είναι στοιχειώδεις προτάσεις. Κα ί είναι 
εύκολο νά δούμε πώς τό προτασιακό σημείο στόν άρ. 4.442, 
άκόμα καί οταν «ρ » καί «ς »  είναι συναρτήσεις άλήθειας στοι
χειωδών προτάσεων, εκφράζει μιά συνάρτηση άλήθειας στοι
χειωδών προτάσεων.

Ό λ ες  οί συναρτήσεις άλήθειας είναι άποτελέσματα τής διαδο
χικής έφαρμογής ένός πεπερασμένου αριθμού πράξεων άλήθειας 
πάνω στίς στοιχειώδεις προτάσεις.

Έ δώ  φαίνεται πώς δέν υπάρχουν «λογικά άντικείμενα», «λογ ι
κές σταθερές» (μέ τήν έννοια τού Ρ γ€§€ καί τού ΚιαχβΙΐ).
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Γ ιατί δλα τά  αποτελέσματα τών πράξεων αλήθειας με συναρ
τήσεις άλήθειας, πού είναι μιά καί ή αύτή συνάρτηση άλήθειας 
σοιχειωδών προτάσεων, είναι ταυτόσημα.

Είναι φανερό πώς ν, 3 , κλπ. δέν είναι σχέσεις με τήν έννοια τοΰ 
δεξιά καί άριστερά, κλπ.

'Η  δυνατότητα νά ορίζονται σταυρωτά μεταξύ τους τά  λογικά 
«πρωτοσημεΐα» τού καί τού Κι&χεΙΙ δείχνει κιόλας πώς
αύτά δέν είναι πρωτοσημεΐα καί μάλιστα πώς δέν ύποσημαίνουν 
διόλου σχέσεις.

Καί είναι φανερό πώς τό « 3 »,  πού τό ορίζουμε μέ « ~ »  καί «ν », 
είναι ταυτόσημο μέ αύτό μέ τό όποιο ορίζουμε τό «ν» μέ « ~ » ,  
καί πώς τό «ν » αύτό είναι ταυτόσημο μέ τό πρώτο. Κ.ο.κ.

Τό πώς άπό ένα γεγονός ρ  θά μπορούσαν νά προκύπτουν άπειρα 
άλλα, δηλαδή — ρ, — - —-ρ , κλπ., είναι βέβαια δύσκολα πι
στευτό άρχικά. Καί δέν είναι λιγότερο άξιοσημείωτο πώς ό 
άπειρος άριθμός τών προτάσεων τής λογικής (τών μαθηματι
κών) συνάγεται άπό μισή δωδεκάδα «βασικών νόμων».

Ό λες  οί προτάσεις τής λογικής λένε όμως τό ΐδιο. Δηλαδή 
τίποτα.

Οί συναρτήσεις άλήθειας δέν είναι υλικές συναρτήσεις.

Ά ν  μπορεϊ κανείς νά φτιάξει π.χ. άπό μιά διπλή άποφατικό
τη τα  μιά κατάφαση, περιέχεται τότε ή άποφατικότητα -  μέ 
όποιαδήποτε έννοια — στήν κατάφαση; Τό «~ ~ ρ »  άποφάσκει τό 
~ ρ  ή καταφάσκει το ρ· ή καί τά  δυό;

'Η  πρόταση « ~ ~ ρ »  δέν πραγματεύεται τήν άποφατικότητα σά 
νά ήταν άντικείμενο· όμως ή δυνατότητα τής άποφατικότητας 
προδικάζεται βέβαια στήν κατάφαση.

Καί άν υπήρχε ένα άντικείμενο, πού νά ονομαζόταν « ~ » ,  τότε 
τό «~~-ρ » θά έπρεπε νά λέει κάτι άλλο άπό τό «ρ » .  Γιατί τότε 
ή μιά πρόταση θά άφορούσε άκριβώς τό ή άλλη οχι.
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5.441 Αύτή ή έξαφάνιση τών φαινομενικά λογικών σταθερών συμβαί
νει καί δταν «~ (3χ ) · ~βχ» λέει τό ίδιο με τό η(χ)·βζ», ή «(3 * )· 
βκ · χ =  α» λέει τό ίδιο μέ τό «/α».

5.442 Ά ν  μάς είναι δοσμένη μιά πρόταση, τότε μέ αύτή είναι δοσμένα 
καί τά  άποτελέσματα όλων τών πράξεων άλήθειας, που τήν 
έχουν γιά βάση.

5.45 Ά ν  υπάρχουν λογικά πρωτοσημεϊα, τότε μιά ορθή λογική πρέ
πει νά διασαφηνίζει τίς σχέσεις μεταξύ τους καί νά δικαιολογεί 
τήν ύπαρξή τους. 'Η  οικοδόμηση τής λογικής άπό τά  πρωτοση- 
μεΐα της πρέπει νά-γίνει ξεκάθαρη.

5.451 Ά ν  ή λογική έχει βασικές έννοιες, τότε αυτές πρέπει νά είναι 
άνεξάρτητες άνάμεσά τους. Ά ν  είσαχθεϊ μιά βασική έννοια, 
πρέπει νά είσαχθεϊ σέ όλους γενικά τους συνδέσμους στους 
οποίους εμφανίζεται. Λέν μπορεϊ κανείς λοιπόν νά τήν εισάγει 
πρώτα γιά ένα σύνδεσμο καί ύστερα νά τήν εισάγει άκόμα μιά 
φορά γιά έναν άλλο. Π .χ.: Ά ν  εισάγουμε τήν άποφατικότητα, 
πρέπει νά τήν κατανοούμε τόσο σέ προτάσεις τής μορφής
όσο καί σέ προτάσεις όπως «~ (ρ  ν <7) » ,  «(3 * ) · ~ /χ », κ.ά. Δέν 
πρέπει νά τήν εισάγουμε πρώτα γιά τή μιά κλάση περιπτο>σβ:ων 
καί μετά γιά τήν άλλη, για τί θά έμενε άμφίβολο άν ή σημασία 
της θά ήταν καί στίς δυό περιπτώσεις ή ίδια, καί δέ θά υπήρχε 
κανένας λόγος νά χρησιμοποιήσουμε καί στίς δυό περιπτώσεις 
τό ίδιος είδος τοϋ σύνδεσμου σημείων.

(Μέ λίγα λόγια, γιά τήν εισαγωγή τών πρωτοσημείων ισχύει, 
τηαΐαΐίε ηιαίαηώί, αύτό πού είπε ό Γ γ€%€ ( « Οηιηά%€5€ΐζ€ άίΓ ΑηΐΗ- 
ηχεήΐί») γιά τήν εισαγωγή τών σημείων μέ τή βοήθεια ορισμών.)

5.452 'Η  εισαγωγή ένός έπιβοηθήματος στό συμβολισμό τής λογικής 
πρέπει νά είναι πάντα ένα βαρυσήμαντο γεγονός. Στή λογική 
δέν επιτρέπεται νά είσάγεται -  τάχατες όλότελα. άθώα — κα
νένα επιβοήθημα σέ παρενθέσεις ή στό ύποσέλιδο.

(Σ τό « Ρήηαρΐα ΜαΐΗβηαίΐοα» τών ΚαχχεΙΙ καί ΦΗίΐεΗΐαά ορισμοί 
καί βασικοί νόμοι εκφράζονται μέ λόγια. Γ ιατί ξαφνικά έδώ 
λόγια; Αύτό θά χρειαζόταν μιά δικαιολογία. Ά λ λά  δέν υπάρχει
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καί δέν μπορεϊ νά ύπάρχει, άφού ή διαδικασία αύτή είναι πρα
γματικά ανεπίτρεπτη.)

Ά ν  όμως ή εισαγωγή ενός επιβοηθήματος έχει άποδειχτεί 
άναγκαία σέ κάποιο μέρος, τότε πρέπει νά άναρωτηθούμε άμέ- 
σως: Πού πρέπει τό επιβοήθημα αύτό, άπό δώ καί πέρα, νά 
έφαρμόζεται πάντα; 'Η  Θέση του στή λογική πρέπει λοιπόν νά 
εξηγηθεί.

Γ».ΛΓ>3 Ό λοι οί άριθμοί τής λογικής πρέπει νά μπορούν νά δικαιολο
γούνται.

Έ  μάλλον: πρέπει νά γίνει φανερό πώς στή λογική δέν υπάρ
χουν άριθμοί.

Δέν υπάρχουν προνομιούχοι άριθμοί.

0.434 Στή λογική δέν ύπάρχει συνύπαρξη καί δέν μπορεϊ νά ύπάρχει 
ταξινόμηση.

Στή  λογική δένμπορεΐ νά υπάρχει γενικότερο καί ειδικότερο.

3.4341 Οί λύσεις τών λογικών προβλημάτων πρέπει νά είναι άπλές, 
γ ια τί αύτές δίνουν τό πρότυπο τής άπλότητας.

Οί άνθρωποι προαισθάνονταν πάντα πώς πρέπει νά ύπάρχει μιά 
περιοχή άπό ρωτήματα πού οί άπαντήσεις τους -  α ρηοη  -  
βρίσκονται ενωμένες συμμετρικά καί σέ ένα κανονικό, κλειστό

αχήμ*·

Μιά περιοχή όπου ισχύει ή πρόταση: ίίηψίβχ ζί&ΙΙατη νέτ/.

5.46 Ά ν  εΐσήγαγε κανείς σωστά τά  λογικά σημεία, μέ τόν τρόπο 
ρωτό θά είχε κιόλας εισαγάγει τό νόημα όλων τών συνδυασμών 
τους· δηλαδή όχι μόνο «ρ  ν ς »  άλλά καί « ~ (ρ  ν ~  ς ) » , κλπ. κλπ. 
Μέ αύτό θά είχε κανείς κιόλας εισαγάγει τό άποτέλεσμά τής 
χρήσης όλων τών δυνατών συνδυασμών τώ ν παρενθέσεων. Καί 
έτσι θά είχε γίνει σαφές πώς τά  πραγματικά γενικά πρωτοση- 
μεϊα δέν είναι τά  «ρ  ν ς » , « (ΐ χ ) /χ » ,  κλπ., άλλά ή γενικότατη 
μορφή τών συνδυασμών τους.
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5.401 Μεγάλη σημασία έχει τό φαινομενικά ασήμαντο γεγονός πώς οί 

λογικές ψευτοσχέσεις, όπως ν καί ο, χρειάζονται παρενθέσεις -  
αντίθετα μέ τίς πραγματικές σχέσεις.

'Η  χρησιμοποίηση τών παρενθέσεων μαζί μέ εκείνα τά πλα
σματικά πρωτοσημεΐα υποδηλώνει κιόλας πώς αυτά δέν είναι 
τά πραγματικά πρωτοσημεΐα. Καί βέβαια δέ θά υπάρχει κανέ
νας που νά πιστεύει πώς οί παρενθέσεις έχουν δική τους ανεξάρ
τητη σημασία.

5.401 1 Τά σημεία τών λογικών πράξεων είναι σημεία στίξης.

5. 47 Είναι φανερό πα>ς ό,τι μπορούμε νά πούμε γενικά άπό πρίν γιά 
τή μορφή όλων τών προτάσεων, πρέπει νά μπορούμε νά τό λέμε 
μιά καί καλή.

Ή  στοιχειώδης πρόταση περιέχει κιόλας όλες τίς λογικές 
πράξεις. Γ ιατί «/α» λέει τό Ϊδιο όπως «(3χ) ·βχ χ =  α».

"Οπου υπάρχει συνθετικότητα, έκεί ύπάρχει όρισμα καί συνάρ
τηση, καί όπου αύτά υπάρχουν, υπάρχουν κιόλας όλες οί λογι
κές σταθερές.

θά  μπορούσε κανείς νά πει: Ή  μιά καί μόνη λογική σταθερά 
είναι αύτό πού όλες οί προτάσεις, σύμφωνα μέ τή φύση τους, 
έχουν κοινό μεταξύ τους.

Αύτό όμως είναι ή γενική προτασιακή μορφή.

5.471 Ή  γενική προτασιακή μορφή είναι ή ούσία τής πρότασης.

5.4711 Τό νά δίνουμε τήν ούσία τής πρότασης σημαίνει πώς δίνουμε τήν 
ούσία κάθε περιγραφής, δηλαδή τήν ούσία τού κόσμου.

5.472 Ή  περιγραφή τής γενικότατης προτασιακής μορφής είναι ή 
περιγραφή τού ένός καί μοναδικού γενικού πρωτοσημείου τής 
λογικής.

5.473 'Η  λογική πρέπει νά φροντίζει ή ίδια γιά τόν εαυτό της.
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"Ενα σημείο δυνατό πρέπει επίσης νά μπορεϊ νά ύποσημαίνει. 
Ό λ α  οσα είναι δυνατά στή λογική, είναι καί έπιτρεπτά. (Ό  
λόγος πού ή πρόταση « Ό  Σωκράτης είναι ταυτόσημος» δέ λέει 
τίποτα είναι πώς δέν υπάρχει καμιά ιδιότητα πού νά λέγεται 
«ταυτόσημος». Ή  πρόταση είναι χωρίς νόημα, για τί δέν πετύ
χαμε τόν αυθαίρετο καθορισμό, καί όχι για τί τό σύμβολο κα
θαυτό είναι ανεπίτρεπτο.)

Κατά κάποια έννοια, στή λογική δέν μπορούμε νά πλανιόμαστε.

5.4731 Τό πώς ή ίδια ή γλώσσα έμποδίζει όποιοδήποτε λογικό σφάλμα, 
κάνει άχρείαστο στή λογική τό αύταπόδειχτο, γιά τό όποιο τόσο 
πολύ μίλησε ό ΚΐΑχχβΙΙ. Τό πώς ή λογική είναι α ρηοη  συνίσταται 
στό πώς δέν μπορεϊ κανείς νά σκεφτεϊ μή λογικά.

5.4732 Δέν μπορούμε νά δώσουμε σφαλερό νόημα σέ ένα σημείο.

5.47321 Ή  άρχή τού Οοοαη δέν είναι φυσικά ένας κανόνας αυθαίρετος ή 
πού νά δικαιολογείται άπό τήν πρακτική του έφαρμογή. Λέει 
πώς οί περιττές μονάδες σημείων δέ σημαίνουν τίποτα.

Σημεία, πού έκπληρώνουν ένα σκοπό, είναι λογικά ισοδύναμα· 
σημεία, πού δέν έκπληρώνουν κανένα σκοπό, είναι λογικά χωρίς 
σημασία.

5.4733 Ό  ΡΓβ%β λέει: Κάθε ορθά σχηματισμένη πρόταση πρέπει νά 
έχει ένα νόημΛ· καί εγώ λέω: Κάθε δυνατή πρόταση είναι ορθά 
σχηματισμένη καί, άν δέν έχει νόημα, αύτό μπορεϊ νά έγκειται 
μόνο στό πώς άφήσαμε χωρίς σημασία μερικά άπό τά  συστατικά 
στοιχεία της.

(Ακόμα καί άν πιστεύουμε πώς τό έχουμε κάνει.)

Έ τσ ι  ή πρόταση « Ό  Σωκράτης είναι ταυτόσημος» δέ λέει 
τίποτα, επειδή άφήσαμε τή λέζη «ταυτόσημος» ώς έπίθετο 
χωρίς νά τής δώσουμε καμιά σημασία. Γ ιατί όταν αύτό έμφανί- 
ζετα ι ώς σημείο ισότητας, τότε συμβολίζει μέ έντελώς διαφο
ρετικό τρόπο -  ή ύποσημαίνουσα σχέση είναι μιά άλλη -  καί 
άρα τό σύμβολο είναι στίς δυό περιπτώσεις όλότελα διαφορετι-
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κό· τά δυό σύμβολα έχουν συμπτωματικά κοινό μεταξύ τους μόνο 
τό σημείο.

5.474 Ό άριθμός τών άναγκαίων βασικών πράξεων έξαρτάται μόνο 
άπό τη σημειογραφία μας.

5.475 Αύτό πού χρειάζεται είναι νά κατασκευάσουμε ένα σύστημα 
σημείων μέ καθορισμένο άριθμό διαστάσεων — μέ καθορισμένη 
μαθηματική πολλαπλότητα.

5.476 Είναι φανερό πώς έδώ δέν πρόκειται γιά έναν άριθμό βασικών 
έννοιών, που πρέπει νά ύποσημανθούν, άλλά γιά τήν έκφραση 
ένός κανόνα.

5.5 Κάθε συνάρτηση άλήθειας είναι άποτέλεσμα τής διαδοχικής 
έφαρμογής τής πράξης (------------Α) (ξ ,... .)  πάνω σέ στοιχει
ώδεις προτάσεις.

'Η πράξη αυτή άποφάσκει όλες τίς προτάσεις στή δεξιά παρέν
θεση καί τήν ονομάζω άρνηση τών προτάσεων αυτών.

5.501 Μιά παρενθετική έκφραση, πού οί όροι της είναι προτάσεις, τή 
σημειώνω -  άν ή σειρά τών όρων στήν παρένθεση είναι άδι- 
άφορη -  μέ ένα σημείο τής μορφής «(ξ)». Τό «ξ» είναι μιά 
μεταβλητή, πού τιμές της είναι οί όροι τής παρενθετικής 
έκφρασης· καί ή γραμμή πάνω άπό τή μεταβλητή υποδηλώνει 
πώς αυτή ΰποκαθιστά όλες τίς τιμές της στήν παρένθεση.

(Ά ν τό ξ έχει π.χ. τίς 3 τιμές Ρ. ζ). Λ τότε είναι (1;) = (Ρ, ζ>, 
V . )

Οί τιμές τών μεταβλητών καθορίζονται.

Ό καθορισμός είναι ή περιγραφή τών προτάσεων που ύποκαθι- 
στά ή μεταβλητή.
Είναι έπουσιώδες τό πώς γίνεται ή περιγραφή τών όρων τής 
παρενθετικής έκφρασης.

Μπορούμε νά διακρίνουμε τρία εΐδη περιγραφής: 1. Τήν άμεση 
άπαρίθμηση. Στήν περίπτωση αυτή μπορούμε νά πάρουμε, άντί



5.502

5.503

5.51

5.511

5.512

γιά τή μεταβλητή, μόνο τίς σταθερές τιμές της. 2. Νά δώ
σουμε μιά συνάρτηση /χ, πού οί τιμές της είναι γιά δλες τίς 
τιμές τοϋ χ οί προτάσεις που πρέπει νά περιγράφουν. 3. Νά 
δώσουμε ένα τυπικό νόμο σύμφωνα μέ τόν όποϊο οί προτάσεις 
αυτές είναι σχηματισμένες. Στήν περίπτωση αύτή οί όροι τής 
παρενθετικής έκφρασης είναι όλοι τους όροι μιάς σειράς μορ
φών.

Έ τσι άντί «(------------ Α) (ξ ,....),, γράφω «Ν(ξ)».

Ν(ξ) είναι ή άρνηση όλων τών τιμών τής προτασιακής μετα
βλητής ξ.

’Αφού είναι εύκολο νά εκφράζουμε πώς μέ τήν πράζη αυτή 
μπορούν καί πώς δέν μπορούν μέ αύτή νά σχηματίζονται προτά
σεις, τότε θά πρέπει αύτό νά μπορεϊ νά βρει μιά άκριβή έκφρα- 
ση.

Άν τό \ έχει μόνο μιά τιμή, τότε είναι Ν(ξ) = ~ ρ (οχι ρ), άν 
έχει δυό τιμές, τό*ίε είναι Ν(ξ) = —ρ — ς  (ούτε ρ, ούτε η).

ΓΙώς μπορεϊ ή λογική, πού περιλαμβάνει τά πάντα καί καθρεφ
τίζει τόν κόσμο, νά χρησιμοποιεί τέτοιους ιδιαίτερους γρίφους 
καί τέίοια τεχνάσματα; Μπορεϊ μόνο, έπειδή όλα αύτά συμ
πλέκονται μεταςύ τους σέ ένα άπειρα λεπτό δίχτυ, στό μεγάλο 
καθρέφτη.

«~/>» είναι άληθές, άν «ρ » είναι ψευδές. Κατά συνέπεια, στήν 
άληθή πρόταση «~/»>, τό «ρ» είναι μιά ψευδής πρόταση. Πώς 
μπορεϊ τώρα ή γραμμή «~» νά τήν κάνει νά συμφωνεί μέ τήν 
πραγματικότητα;

Αυτό όμως που στό «~ρ» άποφάσκει, δέν είναι τό «~», άλλά 
έκεϊνο πού είναι κοινό σέ όλα τά σημεία τής σημειογραφίας 
αυτής πού άποφάσκουν τό ρ.

Δηλαδή ό κοινός κανόνας σύμφωνα μέ τόν όποιο σχηματίζονται 
«~/?», «~—~ρ», « ~ρ ν ~ ρ», «~/? ■ ~ρ», κλπ. κλπ. (στό 
άπειρο). Καί αύτό τό κοινό καθρεφτίζει τήν άποφατικότητα.

____________τκΑΟΓΑτυε υοοιεο - ΡΗΐιο$οΡΗΐ€υ$_____________________ιιη
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5.513 θά απορούσαμε νά πούμε: Τό κοινό όλων τών συμβόλων πού 
καταφάσκουν τόσο τό ρ όσο καί τό ς  είναι ή πρόταση «ρ ■ η» . Τό 
κοινό όλων τών συμβόλων που καταφάσκουν είτε τό ρ είτε τό η 
είναι ή πρόταση «ρ ν <?».

Καί έτσι μπορούμε νά πούμε: Λυό προτάσεις είναι άντίθετες 
μεταξύ τους, άν δέν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, καί: Κάθε 
πρόταση έχει μόνο μιά άρνηση, γιατί υπάρχει μόνο μιά πρόταση 
πού βρίσκεται όλότελα έξω άπό αύτή.

Αύτό φαίνεται καί στό συμβολισμό τού ΚιαχεΙΙ, πώς «<?: ρ ν ~ρ» 
λέει τό ΐδιο όπως «<?», καί πώς «ρ ν—ρ» δέ λέει τίποτα.

.”>.514 Όταν μιά σημειογραφία έχει καθοριστεί, τότε ύπάρχει σέ αύτή 
ένας κανόνας σύμφωνα μέ τόν όποιο σχηματίζονται όλες οί 
προτάσεις πού άποφάσκουν τό ρ, ένας κανόνας σύμφωνα μέ τόν 
όποιο σχηματίζονται όλες οί προτάσεις πού καταφάσκουν τό ρ, 
ένας κανόνας σύμφωνα μέ τόν όποιο σχηματίζονται όλες οί 
προτάσεις πού ̂ καταφάσκουν τό ρ ή 4. κ.ο.κ. Αυτοί οί κανόνες 
είναι ισοδύναμοι μέ τά σύμβολα καί μέσα τους καθρεφτίζεται τό 
νόημά τους.

3 .Γ» 1 Γ) Άπό τά σύμβολά μας πρέπει νά φαίνεται πώς αύτά πού συνδέ
ονται μεταξύ τους μέ «ν», «·», κλπ. πρέπει νά είναι προτάσεις.

Καί πραγματικά έτσι είναι, γιατί τό ΐδιο τό σύμβολο «ρ» καί 
«<7» προϋποθέτει τό «ν», τό «~» κλπ. “Αν στό «ρ ν "ό σημείο 
«ρ» δέν άντιστοιχεϊ σέ ένα σύνθετο σημείο, τότε δέν μπορεϊ μόνο 
του νά έχει νόημα· όμως τότε καί τά σημεία «-ρ ν ρ», «ρ ·ρ» 
κλπ., πού έχουν τό Ϊδιο νόημα μέ τό ρ, καί αύτά δέν μπορούν νά 
έχουν νόημα. Ά ν όμως τό «ρ νρ» δέν έχει νόημα, τότε καί τό «ρ 
ν <7» δέν μπορεϊ νά έχει νόημα.

3.5151 Πρέπει τό σημείο τής άρνητικής πρότασης νά σχηματίζεται μέ 
τό σημείο τής θετικής πρότασης; Ποιός είναι ό λόγος πού δέν 
μπορεϊ κανείς νά έκφράζει τήν άρνητική πρόταση μέ ένα άρνη- 
τικό γεγονός; (Π.χ.: Ά ν «α» δέ βρίσκεται σέ μιά ορισμένη 
σχέση πρός τό «<»>, αύτό θά μπορούσε νά έκφράζει πώς δέ 
συμβαίνει αΚό.)
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Γ).Γ)2

Γ).Γ)21

:>.7γ2'2

Γ).Γ)23

ό.7)'2\

Γ).Γ)25

Καί έδώ όμως ή άρνητική πρόταση είναι έμμεσα σχηματισμένη 
άπό τή θετική.

ΊΙ θετική πρόταση πρέπει νά προϋποθέτει τήν ύπαρξη τής 
άρνητικής πρότασης καί άντίστροφα.

“Αν οί τιμές τού ξ είναι όλες οί τιμές μιάς συνάρτησης β  γιά 
όλες τίς τιμές τού χ, τότε έχουμε Ν(ξ) = /χ.

Τήν έννοια όλα τή διαχωρίζω άπό τή συνάρτηση άλήθειας.

Ό Ργ€%€ καί ό ΚαχχίΙΙ είσήγαγαν τή γενικότητα σέ συνδυασμό 
μέ τό λογικό γινόμενο ή τό λογικό άθροισμα. “Ετσι έγινε 
δύσκολο νά καταλαβαίνουμε τίς προτάσεις «(3χ) /χ» καί «(χ) ■ 
}χ», στίς όποιες περιέχονται καί οί δυό ιδέες.

Τό χαραχτηριστικό στήν ΰποσήμανση τής γενικότητας είναι, 
πρώτο, πώς υποδείχνει μιά λογική πρωτοεικόνα, καί δεύτερο, 
πώς δίνει προτεραιότητα σέ σταθερές.

Ή ύποσήμανση τής γενικότητας έμφανίζεται ώς όρισμα.

Ά ν τά άντικείμενα είναι δοσμένα, τότε μάς είναι μέ αύτό 
δοσμένα καί όλα τά άντικείμενα.

Άν οί στοιχειώδεις προτάσεις είναι δοσμένες, τότε είναι μέ 
αύτό δοσμένες καί δλες οί στοιχειώδεις προτάσεις.

Είναι λάθος νά άποδίνουμε τήν πρόταση «(3χ) /χ» μέ τά λόγια 
«/χ είναι δυνατό» — όπως κάνει ό ΚυαίΙΙ.

ΊΙ βεβαιότητα, ή δυνατότητα, ή ή άδυνατότητα μιάς κατά
στασης δέν εκφράζεται μέ μιά πρόταση, άλλά μέ τό πώς μιά 
έκφραση είναι μιά ταυτολογία, μιά πρόταση μέ νόημα, ή μιά 
άντίφαση.

Κάθε προηγούμενο, στό όποίο τείνουμε νά άναφερόμαστε πάν
τα, πρέπει νά ύπάρχει κιόλας στό ίδιο τό σύμβολο.
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’>.52() Μπορούμε νά περιγράφουμε πλήρως τόν κόσμο με έντελώς 
γενικευμένες προτάσεις, δηλαδή χωρίς νά προσαρτούμε άπό τά 
πρίν όποιοδήποτε όνομα σέ ένα ορισμένο άντικείμενό.

Γιά νά φτάσει κανείς τότε στό συνηθισμένο τρόπο έκφρασης, 
πρέπει άπλώς, υστέρα άπό μιά έκφραση όπως: «'Γπάρχει ένα 
καί μόνο ένα χ, τό όποιο...», νά πει: καί αύτό τό χ είναι α.

>.35(51 "Οπως κάθε άλλη πρόταση, μιά έντελώς γενικευμένη πρόταση 
είναι σύνθετη. (Αύτό φαίνεται άπό τό πώς στό «(3.x, φ) · φχ» 
πρέπει νά άναφέρουμε τό «φ» καί τό «χ» χωριστά. Καί τά δυό 
βρίσκονται άνεξάρτητα σέ ΰποσημαίνουσες σχέσεις πρός τόν 
κόσμο, όπως στή μή γενικευμενη πρόταση.)

Γνώρισμα τοϋ σύνθετου σύμβολου: “Εχει κάτι κοινό μέ άλλα 
σύμβολα.

>.52(52 'Η αλήθεια ή τό ψεύδος κάθε πρότασης κάτι άλλάζει στή 
γενική κατασκευή τού κόσμου. Καί τό έλεύθερο πλαίσιο, πού τό 
σύνολο τών στοιχειωδών προτάσεων άφήνει στήν κατασκευή 
τού κόσμου, είναι αύτό άκριβώς πού τά όριά του καθορίζονται 
άπό τίς όλότελα γενικές προτάσεις.

(Ά ν μιά στοιχειώδης πρόταση είναι άληθής, τότε οπωσδήποτε 
άκόμα μιά στοιχειώδης πρόταση είναι άληθής.)

3.53 Τήν ισότητα τού αντικείμενου τήν έκφράζω μέ τήν ισότητα τού 
σημείου, καί οχι μέ τή βοήθεια ένός σημείου ισότητας. Τή 
διαφορά τών άντικείμενων μέ τή διαφορά τών σημείων.

Γ>.5301 Κίναι φανερό πώς ή ταυτότητα δέν είναι μιά σχέση άνάμεσα σέ 
άντικείμενα. Αύτό φαίνεται καθαρά άν κοιτάξουμε π.χ. τήν 
πρόταση «(χ) :/οχ = α». Αύτό πού λέει αύτή ή πρόταση είναι 
άπλώς πο>ς μόνο τό α πληρεΐ τή συνάρτηση /, καί οχι πώς μόνο 
τέτοιας λογής πράγματα, πού έχουν μιά ορισμένη σχέση μέ τό 
α. πληρούν τή συνάρτηση /.

θά μπορούσαμε φυσικά νά πούμε πώς άκριβώς μόνο τό α έχει 
αύτή τή σχέση μέ τό α. άλλά γιά νά τό έκφράσουμε αύτό 
χρειαζόμαστε τό σημεϊο τής ισότητας.
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5.5303

5.531

5.532

5.5321

5.533

5.534

5.535

Ό ορισμός τοΰ Καχ$βΙΙ γιά τό «=» δέν άρκεί γιατί σύμφωνα με 
αύτόν δέν μπορεϊ νά πει κανείς πώς δυό άντικείμενα έχουν κοινές 
όλες τίς ιδιότητες. (Ακόμα καί άν αύτή ή πρόταση δέν είναι 
ποτέ σωστή, έχει παρόλα αύτά νόημα.)

Μπορούμε νά προσθέσουμε: Τό νά πούμε γιά δυό πράγματα πώς 
είναι ταυτόσημα, είναι ά-νόητο, καί μέ τό νά πούμε γιά ενα πώς 
είναι ταυτόσημο μέ τόν εαυτό του, δέ λέμε άπολύτως τίποτα.

Έτσι δέ γράφω «βα,δ) α = δ, άλλά -/(α. α)» (ή «βδ, δ)»). Καί 
όχι «βα,δ) · —α = δ», άλλά «βα, δ)».

Καί άνάλογα: “Οχι «(3*. γ) βχ, γ) χ = γ» , άλλά βχ, χ)» ■ 
καί οχι «Οχ, γ) βχ. γ) —  χ = γ» , άλλά «(3χ, γ) βχ. γ)». 
(“Ετσι άντί γιά τό φ χ .  γ) βχ, γ)» τού ΚοζμΙΙ [γράφω:) «(3*, γ) ■ 
βχ,γ) · ν · (3χ) βχ, χ)».)

Έτσι άντί «(χ) :βχ?χ = α» γράφουμε π.χ. «(ΐχ) /χ ο·/α ; ~ (ΐχ, 
γ) /χ /γ».

Καί ή πρόταση «Μόνο ένα χ πληρεϊ τό / Ο» γίνεται: «("3̂  /χ: 
~(3χ. V) /χ & ».

“Ετσι τό σημείο τής ισότητας δέν είναι ούσιαστικό συστατικό 
στοιχείο τής έννοιογραφίας.

Καί τώρα βλέπουμε πώς σέ μιά σωστή έννοιογραφία ψευτοπρο- 
τάσεις όπως: «α = α», «α = δ ■ δ = ο οβ = ο», «(χ) ■ χ = χ», «(βχ̂  
• χ = α», κλπ.δέν μπορούν νά γραφτούν καθόλου.

Μέ αύτό λήγουν καί όλα τά προβλήματα πού συνδέονται μέ 
τέτοιες ψευτοπροτάσεις.

Στό σημείο αύτό μπορούν νά λυθούν όλα τά προβλήματα όσα 
άκολουθούν τό «αχΐοπι ο/ ΐηβηΐίγ» τού ΚαχχεΙΙ.

Αύτό πού θέλει νά πεϊ τό αχίοπι ο/ ΐηβηΐίγ, θά μπορούσε νά 
εκφραστεί στή γλώσσα άπό τό πώς θά ύπήρχε μιά άπειρία άπό 
ονόματα μέ διαφορετική σημασία.
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5.5351 ' Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις πού βρίσκεται κανείς στόν 
πειρασμό νά χρησιμοποιήσει εκφράσεις τής μορφής «α = α» ή «ρ 
ορ» καί τά παρόμοια. Καί μάλιστα αύτό συμβαίνει, όταν θέλει 
νά μιλήσει κανείς γιά τήν πρωτοεικόνα: πρόταση, πράγμα κλπ. 
“Ετσι ό Κθ5ί€ΐΙ στό «ΡηησϊρΙεχ ο/ ΜαιΗβτηαΐΐσχ» απόδωσε τήν 
ά-νόητη έκφραση «ρ είναι μιά πρόταση» μέ τά σύμβολα «ρζ>ρ» 
καί τήν τοποθέτησε, ώς υπόθεση, μπροστά άπό ορισμένες προ
τάσεις, ώστε, στίς θέσεις όρισμάτων τους, νά μπορούν νά 
μπαίνουν μόνο προτάσεις.

(Καί είναι γιά αύτό ά-νόητο νά τοποθετήσουμε τήν υπόθεση ρορ 
μπροστά άπό μιά πρόταση γιά νά τής εξασφαλίσουμε όρίσματα 
μέ σωστή μορφή, επειδή μέ μιά μή-πρόταση, ώς όρισμα, ή 
υπόθεση δέν είναι λαθεμένη άλλά ά-νόητη, καί επειδή ή ίδια ή 
πρόταση, μέ τό λαθεμένο είδος όρισμάτων, γίνεται ά-νόητη, 
δηλαδή προφυλάγεται άπό τά λαθεμένα όρίσματα τό ίδιο καλά 
ή άσχημα όπως ή ά-νόητη υπόθεση πού προστέθηκε γιά τό 
σκοπό αύτό.)

5.5352 Μέ τόν ίδιο τρόπο θέλησαν νά έκφράσουν τό «Δέν υπάρχουν 
πράγματα» μέ τό «~(3χ) χ = χ». Άλλά άκόμα καί άν αύτό ήταν 
μιά πρόταση - δέ θά ήταν καί τότε άληθής άν «υπήρχαν 
πράγματα» πού νά μήν ήταν όμως ταυτόσημα μέ τόν εαυτό 
τους;

5.54 Στή γενική προτασιακή μορφή ή πρόταση μέσα στήν πρόταση 
έμφανίζεται μόνο ώς βάση τών πράξεων άλήθειας.

5.541 Μέ τήν πρώτη ματιά φαίνεται σά νά μπορούσε νά εμφανίζεται 
μιά πρόταση μέσα σέ μιά άλλη καί μέ διαφορετικό τρόπο.

Ιδιαίτερα σέ ορισμένες προτασιακές μορφές τής -ψυχολογίας, 
όπως «Α πιστεύει πώς ρ συμβαίνει», ή «Α σκέφτεται ρ» κλπ.

Έδώ, άν κοιτάξουμε έπιπόλαια, φαίνεται σάν ή πρόταση νά 
βρίσκεται σέ ένα είδος σχέσης πρός ένα άντικείμενο Α.

(Καί στή σύγχρονη θεωρία τής γνώσης (ΚικμΙΙ, Μοογϊ, κλπ.) 
αύτές τίς προτάσεις τίς άντιλαμβάνονται μέ τόν ΐδιο τρόπο.)
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Κίναι όμως φανερό πώς «Λ πιστεύει πώς ρ», «Α σκέφτεται ρ», 
«Α λέει ρ» είναι τής μορφής «V  λέει ρ». Καί έδώ δέν 
πρόκειται γιά ένα συνταίριασμα ένός γεγονότος μέ ένα άντικεί- 
μενο, άλλά γιά τό συνταίριασμα γεγονότων διαμέσου τοϋ συν- 
ταιριάσματος τών άντικείμενών τους.

Αύτό δείχνει άκόμα πώς ή ψυχή -  τό υποκείμενο, κλπ .-, δπως 
τήν άντιλαμβάνεται ή σημερινή έπιπόλαιη ψυχολογία, είναι 
άνύπαρχτο κατασκεύασμα.

Πραγματικά μιά σύνθετη ψυχή θά έπαυε νά είναι ψυχή.

Ή σωστή εξήγηση τής μορφής τής πρότασης «Α κρίνει πώς ρ» 
πρέπει νά δείχνει πώς είναι άδύνατο νά είναι ή κρίση ά-νόητη. 
('Η θεωρία τοϋ ΚαπεΙΙ δέν πληρεί αύτό τόν δρο.)

Νά άντιλαμβανόμαστε ένα πλέγμα, σημαίνει νά άντιλαμβανό- 
μαστε πώς τά συστατικά στοιχεία του σχετίζονται μεταξύ τους 
μέ τούτο καί μέ τούτο τόν τρόπο.

Μέ αύτό έξηγεϊται άκόμα πώς μπορεί κανείς τό σχήμα

νά τό δεϊ ώς κύβο μέ δυό διαφορετικούς τρόπους· καθώς καί δλα 
τά παρόμοια φαινόμενα. Γιατί πραγματικά βλέπουμε δυό διαφο
ρετικά γεγονότα.

(Ά ν κοιτάξω πρώτα τίς γωνίες α. καί μόνο φευγαλέα τίς 
γωνίες <>. οί α φαίνονται μπροστά· καί άντίστροφα.)
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5.551

5.552

5.5521

5.553

Τώρα πρέπει νά απαντήσουμε α ρηοη στό ζήτημα γιά όλες τίς 
δυνατές μορφές τών στοιχειωδών προτάσεων.

'Η στοιχειώδης πρόταση άποτελεϊται άπό ονόματα. Επειδή 
όμως δέν μπορούμε νά δώσουμε τόν άριθμό τών ονομάτων μέ 
διαφορετικές σημασίες, δέν μπορούμε νά δώσουμε καί τή σύνθεση 
τής στοιχειώδους πρότασης.

Ή άρχή μας είναι πώς κάθε ζήτημα, πού γενικά λύνεται μέ τή 
λογική, πρέπει τό δίχως άλλο νά λύνεται.

(Καί άν βρεθούμε στή θέση νά πρέπει νά δώσουμε άπάντηση σέ 
ένα τέτοιο πρόβλημα κοιτάζοντας τόν κόσμο, αύτό δείχνει πώς 
άκολουθούμε όλότελα λαθεμένα άχνάρια.)

'Η «έμπειρία» πού χρειαζόμαστε γιά νά καταλάβουμε τή λογι
κή, δέν είναι πώς κάτι είναι έτσι ή έτσι, άλλά πώς κάτι είναι: 
αύτό όμως δέν είναι έμπειρία.

'Η λογική είναι πριν άπό κάθε έμπειρία - πώς κάτι είναι έτσι.

Είναι πρίν άπό τό πώς, οχι πρίν άπό τό τί.

Καί άν αύτό δέν ήταν έτσι, μέ ποιό τρόπο θά ήταν δυνατό νά 
έφαρμόσουμε τή λογική; θά μπορούσε νά πεϊ κανείς: Ά ν υπήρχε 
μιά λογική, άκόμα καί άν δέν υπήρχε κόσμος, πώς θά μπορούσε 
τότε νά υπάρχει μιά λογική άφού υπάρχει κόσμος;

Ό Κα$5ΐΙΙ έλεγε πώς υπάρχουν άπλές σχέσεις άνάμεσα σέ 
διαφορετικούς άριθμούς πραγμάτων (ίηώνίάααίε). Άλλά άνά
μεσα σέ ποιούς άριθμούς; Καί πώς μπορεϊ νά άποφασιστεϊ αύτό;
-  Μέ τήν έμπειρία;

(Λέν υπάρχει προνομιούχος άριθμός.)

θά ήταν όλότελα αύθαίρετο νά δώσουμε όποιαδήποτε ειδική 
μορφή.

5.55'» 1 θά πρέπει νά μπορεϊ νά καθορίζεται α ρήοή τό άν, π .χ ., μπορώ
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νά βρεθώ στή θέση νά πρέπει νά ύποσημάνω κάτι μέ τό σημείο 
μιάς 27ψηφης σχέσης.

Μπορούμε γενικά νά κάνουμε τέτοιο ρώτημα; Μπορούμε νά 
δώσουμε μιά μορφή σημείου καί νά μήν ξέρουμε άν μπορεϊ νά 
άντιστοιχεϊ κάτι σέ αύτή;

Έχει νόημα ή έρώτηση: Τί πρέπει νά ύπάρχει γιά νά μπορεϊ νά 
συμβαίνει κάτι;

Είναι φανερό πώς έχουμε μιά έννοια γιά τή στοιχειώδη πρότα
ση, άνεξάρτητα άπό τήν ιδιαίτερη λογική μορφή της.

Όπου όμως μπορούμε νά φτιάχνουμε σύμβολα σύμφωνα μέ ένα 
σύστημα, έκεϊ τό λογικά σημαντικό είναι τό σύστημα καί όχι τά 
ξεχωριστά σύμβολα.

Στή λογική δέ θά ήταν δυνατό νά έχω νά κάνω μέ μορφές πού 
μπορώ νά τίς έφευρίσκω· πρέπει όμως νά έχω νά κάνω μέ αύτό 
πού μού δίνει τή δυνατότητα νά τίς έφευρίσκω.

Δέν μπορεϊ νά υπάρχει ιεραρχία στίς μορφές τών στοιχειωδών 
προτάσεων. Μπορούμε νά προβλέπουμε μόνο αύτό πού κατα
σκευάζουμε οί ίδιοι.

Ή έμπειρική πραγματικότητα όροθετεϊται άπό τήν ολότητα 
τών άντικείμενων. Τό οριο φανερώνεται πάλι στήν ολότητα 
τών στοιχειωδών προτάσεων.

Οί ιεραρχίες είναι καί πρέπει νά είναι άνεξάρτητες άπό τήν 
πραγματικότητα.

“Λν άπό καθαρά λογικά αίτια, γνωρίζουμε πώς πρέπει νά 
υπάρχουν στοιχειώδεις προτάσεις, τότε αύτό πρέπει νά τό γνω
ρίζει ό καθένας πού καταλαβαίνει τίς προτάσεις στή μή άναλυ- 
μένη μορφή τους.

Στήν πραγματικότητα όλες οί προτάσεις τής κοινής γλώσσας 
μας, έτσι όπως είναι, βρίσκονται βαλμένες σέ τέλεια λογική
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τάξη. -  Εκείνο τό άπλούστατο, πού έχουμε νά διατυπώσουμε 
έδώ, δεν είναι ένα ομοίωμα τής αλήθειας, άλλά ή ίδια ή 
άλήθεια ολόκληρη.

(Τά προβλήματά μας δέν είναι άφηρημένα, άλλά ΐσως τά πιο 
συγκεκριμένα πού ύπάρχουν.)

ΊΙ έφαρμογή τής λογικής άποφασίζει ποιές στοιχειώδεις προτά
σεις ύπάρχουν.

'Η λογική δέν μπορεϊ νά προεξοφλεί αύτό πού περιέχει ή 
έφαρμογή.

Τούτο είναι φανερό: 'Η λογική δέ θά πρέπει νά βρίσκεται σέ 
σύγκρουση μέ τήν έφαρμογή της.

Ή  λογική όμως πρέπει νά βρίσκεται σέ έπαφή μέ τήν έφαρμογή 
της.

Έτσι ή λογική καί ή έφαρμογή της δέ θά πρέπει νά έπικαλύ- 
πτουν ή μιά τήν άλλη.

Ά ν δέν μπορώ νά δίνω αρήοή τίς στοιχειώδεις προτάσεις, τότε, 
τό νά θέλω νά τίς δίνω, πρέπει νά οδηγεί σέ φανερή ά-νοησία.

Τά όρια τής γλώσσας μου σημαίνουν τά όρια τού κόσμου μου.

'Η λογική γεμίζει τόν κόσμο· τά όρια τού κόσμου είναι καί δικά 
της όρια.

Έτσι στή λογική δέν μπορούμε νά πούμε: Αύτό καί αύτό ύπάρχει 
στόν κόσμο, έκεϊνο δέν υπάρχει.

Μέ αύτό δηλαδή φανερά θά προϋποθέταμε πώς άποκλείουμε 
ορισμένες δυνατότητες, πράγμα πού δέν μπορεϊ νά συμβαίνει, 
έπειδή διαφορετικά ή λογική θά έπρεπε νά βγεϊ έξω άπό τά όρια 
τού κόσμου- θά έπρεπε τότε δηλαδή νά μπορεϊ νά θεωρεί τά όρια 
αύτά καί άπό τήν άλλη πλευρά.
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Αύτό πού δέν μπορούμε νά σκεφτούμε, αύτό δέν μπορούμε νά τό 
σκεφτούμε· καί δέν μπορούμε νά πούμε αύτό πού δέν μπορούμε νά 
σκεφτούμε.

Αύτή ή παρατήρηση δίνει τό κλειδί γιά τή λύση τού ζητήματος 
ώς ποιό σημείο ό 5θΙίρ$ί$ηια3 είναι μιά άλήθεια.

Αύτό δηλαδή πού ό εοίίρχίχηιιιχ έννοεϊ είναι όλότελα σωστό, μόνο 
πού δέ λέγεται, άλλά φανερώνεται.

Πώς ό κόσμος είναι ό κόσμος μου, αύτό φανερώνεται στό πώς τά 
όρια τής γλώσσας (τής γλώσσας πού μόνος έγώ καταλαβαίνω) 
σημαίνουν τά όρια τού κόσμου μου.

Κόσμος καί ζωή είναι ένα.

Κίμαι ό κόσμος μου. (Ό  μικρόκοσμος.)

Τό σκεφτόμενο υποκείμενο, τό υποκείμενο πού έχει παραστά
σεις, δέν υπάρχει.

Ά ν έγραφα ένα βιβλίο «Ό  κόσμος όπως τόν βρήκα», θά είχα νά 
μιλήσω έκεϊ καί γιά τό σώμα μου καί νά πώ ποιά μέλη 
ύπόκεινται στή θέλησή μου καί ποιά όχι, κλπ., πράγμα πού 
είναι δηλαδή μιά μέθοδος νά άπομονώνει κανείς τό υποκείμενο, 
ή μάλλον νά δείχνει" πώς, άπό μιά σημαντική άποψη, δέν 
υπάρχει ύποκείμενο: Μόνο γιά αύτό δέ θά μπορούσε νά γίνει 
λόγος στό βιβλίο αύτό.

Τό υποκείμενο δέν άνήκει στόν κόσμο, άλλά είναι ένα όριο τού 
κόσμου.

Πού μέσα στόν κόσμο μπορεϊ νά βρεθεί ένα μεταφυσικό ύποκείμε-

θά μού πεις πώς έδώ συμβαίνει άκριβώς όπως με το ματι και το 
οπτικό πεδίο. Άλλά τό μάτι πραγματικά δέν τό βλέπεις.

___________ τκλστΑτυευοαιεο - ρ η ιιχ >50ρ η κ ι/5___________________ ιπ

Καί τίποτα στό όπτικό πεδίο δέν άφήνει νά συμπερανουμε πως το 
βλέπει τό μάτι.
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Γιατί τό όπτικό πεδίο δέν έχει μιά τέτοια περίπου μορφή:

“ - Ο
Αύτό σχετίζεται μέ τό πώς κανένα μέρος τής εμπειρίας μας δέν 
είναι καί α ρηοή.

Όλα όσα βλέπουμε θά μπορούσαν νά είναι καί διαφορετικά.

Όλα όσα γενικά μπορούμε νά περιγράφουμε θά μπορούσαν νά 
είναι καί διαφορετικά.

Δέν υπάρχει καμιά τάξη α ρηοη στά πράγματα.

Βλέπουμε έδώ πώς ό $οΙίρ$ί$πια5, άν τόν τηρήσουμε αύστηρά, 
συμπίπτει μέ τόν καθαρό Γ?αΙί$πια$. Τό εγώ τού εοΐΐρεϊχπιια ρι
κνώνεται σέ ένα μή έκτατό σημείο καί άπομένει ή πραγματικό
τητα πού είναι συντεταγμένη στό σημείο αύτό.

' 1‘πάρχει λοιπόν πραγματικά μιά έννοια, σύμφωνα μέ τήν οποία 
μπορεί, στή φιλοσοφία, νά γίνεται λόγος γιά τό έγώ μέ όχι 
ψυχολογικό τρόπο.

Μέ τό πώς «ό κόσμος είναι ό κόσμος μου», μέ τούτο, μπαίνει τό 
έγώ στή φιλοσοφία.

Ίό φιλοσοφικό έγώ δέν είναι ό άνθρωπος, δέν είναι τό άνθρώπινο 
σώμα ή ή ανθρώπινη ψυχή, πού πραγματεύεται ή -ψυχολογία, 
άλλά τό μεταφυσικό υποκείμενο, τό όριο -  όχι ένα μέρος -  τού 
κόσμου.

Ή γενική μορφή τής συνάρτησης άλήθειας είναι: |ρ, ξ, Ν(ξ)|.

Αύτή είναι ή γενική μορφή τής πρότασης.

Αύτό δέ λέει τίποτα άλλο παρά πώς κάθε πρόταση είναι άποτέ
λεσμα τής διαδοχικής έφαρμογής τής πράξης Ν (ξ) στίς στοι
χειώδεις προτάσεις.

_________________ ιυρνηα  υ/π τ ο ε ν 5τ ε ιν ______________________________



τκΛστΛτυε ιοοιεο · ΡΗΐιοεοΡΗίευε

(ί.002

(>.01

0.02

(Ϊ.031

(ί.Ο ·»

Ά ν  μάς έχει δοθεί ή γενική μορφή σύμφωνα μέ τήν όποια είναι 
οίκοδομημένη μιά πρόταση, τότε μάς έ χει κιόλας δοθεί καί ή

γενική μορφή τού πώς μέ μιά πράξη μπορεϊ μιά πρόταση νά 
παραχθεϊ άπό μιά άλλη.

Αύτή είναι ή γενική μορφή τής μετάβασης άπό τή μιά πρόταση 
στήν άλλη.

Καί έτσι φτάνουμε στούς άριθμούς: Ό ρ ίζω  
χ =  Ω°'χ Όρ. καί 
Ω Ώ - ’ X = Ω*+·' X Όρ.

Σύμφωνα μέ αύτούς τούς κανόνες σημείων γράφουνε τή σειρά 
χ. Ω ’ X. Ω Ώ  χ. Ω Ώ Ώ ’χ.... μέ τόν ακόλουθο τρόπο!
Ω °’χ. Ω υ+,’ χ. Ω0+,+ι’ χ. Ω "+ι ' +'χ,...

Δηλαδή άντί «I*. ξ, Ω ’ ς|» γράφω: «|Ω"’χ. Ω' χ. Ω , + ,' χ|».

Καί όρίζω:

0 + 1 = 1 Ό ρ.,
0 + 1 + 1 = '2  Όρ.,
0 + 1 + 1 + 1 = 3 Ό ρ.,
(κ.ο.κ.)

Ό  αριθμός είναι ό έκθετης μιάς πράξης.

Ί Ι  έννοια του άριθμού δέν είναι τίποτα άλλο άπό αύτό πού είναι 
κοινό σέ ολους τούς άριθμούς, ή γενική μορφή τού άριθμού.

Ί Ι  έννοια τού αριθμού είναι ό μεταβλητός άριθμός.

γ εν1κή μορφή

Ί Ι  γενική μορφή τού ακεραίου άριθμού είναι: |(), ξ, ξ + 1|.
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Ί Ι  θεωρία των κλίσεων είναι όλότελα περιττή στά μαθηματι-

Τούτο σχετίζετα ι με τό πώς ή ■ 
στά μαθηματικά, δέν είναι ή ^

Οί προτάσεις τής λογικής είναι ταυτολογίες.

()ί προτάσεις τής λογικής, λοιπόν, δέ λένε τίποτα. (Κιναι οί 
αναλυτικές προτάσεις.)

Κιναι πάντα σφαλερές οί θεωρίες που θέλουν νά κάνουν μιά. 
πρόταση τής λογικής νά μοιάζει γεμάτη από περιεχόμενο, θά 
μπορούσαμε π.χ. νά πιστέψουμε πώς οί λέξεις ,.άληθής» καί 
«ψευδής» ΰποσημαίνουν δυό ιδιότητες ανάμεσα σέ άλλες ιδιότη
τες, καί τότε θά φαινόταν σάν ένα αξιοσημείωτο γεγονός πώς 
κάθε πρόταση κατέχει μιά από αυτές τίς ιδιότητες. Λυτό φαί
νεται νά είναι τόσο λίγο αυτονόητο, όσο λίγο αυτονόητη θά 
ήταν π.χ. ή πρόταση «όλα τά τριαντάφυλλα είναι είτε κίτρινα 
είτε κόκκινα», άκόμα καί αν ήταν αληθής. Καί 
αυτή ή πρόταση λαβαίνει τώρα όλότελα τό ] 
πρότασης τών φυσικών επιστημών, καί αυτό είναι τό πιό σί
γουρο σημάδι πώς τήν άντιληφθήκαμε σφαλερά.

II σωστή εξήγηση τών λογικών προτάσεων πρέπει νά τους 
δίνει μιά μοναδική θέση ανάμεσα σέ όλες τίς 7

θεϊς, καί αυτό τό γεγονός κλείνει μέσα του ολόκληρη τή φιλο
σοφία τής λογικής. Καί έτσι ένα άπό τά  σημαντικότερα γεγο
νότα είναι ακόμα πώς ή αλήθεια ή τό ψεύδος τών μή λογικών

Τό πώς οί προτάσεις τής λογικής είναι ταυτολογίες, τούτο 
δείχνει τίς τυπικές -  λογικές -  ιδιότητες τής γλώσσας καί τού
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οίνουν μιά ταυτολογία, τούτο χαραχτηρίζει τή λογική τών

Γ'.ά νά οίνουν οι προτάσεις, συνδεμένες με ορισμένο τρόπο, μιά 
ταυτολογία. —ρε—ει νά έχουν ορισμένες ιδιότητες στή δομή. Ίο 
-(ός, συνδεμένες μέ τέτο ιο  τρόπο, δίνουν μιά ταυτολογία, δεί
χνει. λοιπόν, “ ίός κατέχουν αυτές τίς ιδιότητες ττή < ,.

(’·. 1 ■?()I Τό πώς π .χ . οί προτάσεις «·■/>» καί «~/»> στό συνδυασμό «~(/> ■ 
—/?)» δίνουν μιά ταυτολογία, δείχνει πώς αντιφάσκουν μεταξύ 
τους. Τό πώς οί προτάσεις «/> 3 ^ » , «π» καί «</», συνδεμένες 
μεταςύ τους στή μορφή «(/> ο φ  ■ ( ρ ) : 3 : (</Κ δίνουν μιά ταυτο
λογία, δείχνει πώς τό </ προκύπτει άπό τό /? καί άπό τό Τό 
πώς «ί.ο ■/* : 3 . /ο» είναι ταυτολογία, δείχνει πώς τό/α προκύ
πτει άπό τό Μ  -/λ\ Κλπ. κλπ.

0.1202 Κίναι φανερό πώς Οά μπορούσε κανείς άντί γιά τίς ταυτολογίες 
νά χρησιμοποιήσει επίσης, γιά τόν ίδιο σκοπό, τίς αντιφάσεις.

Ο. Ι2().'{ Γιά νά αναγνωρίσει κανείς πώς μιά ταυτολογία είναι ταυτολο
γ ία , μπορεϊ νά χρησιμοποιήσει, στίς περιπτώσεις πού δέν εμφα
νίζεται σημείο γενικότητας στήν ταυτολογία, τήν ακόλουθη 
παραστατική μέθοδο: Ά ν τ ί γιά  «/>», «</», «γ» ,  κλπ. γράφω. 
«Α/ϊ *Γ»,' «Λ</Μ’», «Λγ 'Γ», κλπ. Τούς συνδυασμούς αλήθειας 
τούς εκφράζω με παρενθέσεις, π .χ .:

καί τήν αντιστοιχία τής αλήθειας ή τού ψεύδους ολόκληρης τχς η τού ψευόους όλοκληρης της
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Αύτό τό σημείο λοιπόν θά παρίστανε π.χ. τήν πρόταση ρ ο (/. 
Τώρα θέλω νά έξετάσω κατά πόσο π.χ. ή πρόταση ~ (ρ ■ —ρ) 
(νόμος τής αντίφασης) είναι ταυτολογία. Ή μορφή « -ξ »  γρά
φεται στό συμβολισμό μας

\
ΑξΨ
\
Τ

καί ή μορφή «ξ · η.» μέ τόν τρόπο αύτό:

Α

Α

Αν έδώ βάλουμε άντί «</» «ρ» καί εξετάσουμε πώς είναι συνδε
μένα τά εξωτερικά Λ καί 'Γ μέ τά έσωτερικά, τό άποτέλεσμα 
είναι πώς ή άλήθεια ολόκληρης τής πρότασης άντιστοιχεϊ σέ 
όλους τούς συνδυασμούς άλήθειας τοϋ όρίσματός της, καί τό 
ψεύδος της δέν άντιστοιχεϊ σέ κανένα συνδυασμό άλήθειας.

11.121 Οί προτάσεις τής λογικής έπιδείχνουν τίς λογικές ιδιότητες 
τών π?οτάσε<υν, συνουάζοντάς τες μέ προτάσεις πού δέ λένε



Τή μέθοδο αύτή θά μπορούσε κανείς νά τήν ονομάσει καί μηδε
νική μέθοδο. Στή λογική πρόταση οί προτάσεις μπαίνουν σέ 
ισορροπία άνάμεσά τους καί ή κατάστατΓ, ισορροπίας δείχνει 
τότε αέ ποιό τοόπο αύτές οί προτάσεις πρέπει νά είναι λογικά 
πλασμένες.

0.122 Άπό αύτό βγαίνει πώς μπορούμε νά κάνουμε καί χωρίς τίς 
λογικές προτάσεις, άφού μπορούμε πραγματικά, σέ μιά άνά- 
λογη σημειογραφία, νά άναγνωρίσουμε τίς τυπικές ιδιότητες 
τών προτάσεων μέ τήν άπλή θεώρηση τών προτάσεων αυτών.

(5.1221 Άν π.χ. στό συνδυασμό «ρ 3 <?>> δυό προτάσεις «/>» καί «<7» 
δίνουν μιά ταυτολογία, τότε είναι φανερό πώς τό </ προκύπτει 
άπό τό ρ.

Τό πώς π.χ. τό «</» προκύπτει άπό τό «ρ 3 </ ·ρ» τό βλέπουμε 
άπό τίς ίδιες αύτές τίς δυό προτάσεις, άλλά αύτό μπορούμε νά 
τό δείξουμε καί έτσ/.' συνδυάζοντάς τες στό «ρ 3 </ ρ : ο : </» καί 
δείχνοντας τώρα πώς αύτό είναι μιά ταυτολογία.

(5.1222 Αύτό διαφωτίζει τό ζήτημα γιατί οί λογικές προτάσεις δέν 
μπορούν νά επικυρωθούν άπό τήν εμπειρία, τό ίδιο όπως καί δέν 
μπορούν νά άνασκευαστούν άπό τήν εμπειρία. Μιά πρόταση τής 
λογικής όχι μόνο δέν πρέπει νά μπορεϊ νά άνασκευάζεται άπό 
μιά δυνατή έμπειρία, άλλά άκόμα δέ θά πρέπει νά απορεί καί νά 
έπικυρο'ίνεται άπό αύτήν.

(5.1223 Τώρα γίνεται φανερός ό λόγος γιατί είχε συχνά κανείς τήν 
αίσθηση σάν νά ήταν οί «λογικές αλήθειες» δικά μας «αΐτήμα- 
τα». '() λόγος είναι πιός μπορούμε νά τίς θέτουμε ώς αιτήματα 
στόν ίδιο βαθμό πού μπορούμε νά θέτουμε ώς αίτημα μιά κατάλ
ληλη σημειογραφία.

(ί. 122 'ι Ίωρα γίνεται άκόμα φανερό γιατί ή λογική ονομάστηκε θεωρία 
τών μορφών καί τού συμπερασμού.

(5.123 Είναι φανερό πώς: οί λογικοί νόμοι δέ θά πρέπει νά είναι μέ τή 
σειρά τους υποκείμενοι σέ λογικούς νόμους.
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(Λέν υπάρχει, όπως πίστευε ό ΕιιχχοΙΙ. ένας ιδιαίτερος νόμος τής 
αντίφασης γιά κάθε αΤχρε», άλλά ένας άρκεϊ, άφού ό ίδιος δέν 
εφαρμόζεται στόν έαυτό του.)

II γενική ισχύ <ί>ό’ είναι τό σημάδι τής λογικής πρότασης.

Γενικότητα σημαίνει μόνο: συμπτωματική ισχύ γιά όλα τά 
πράγματα. Μιά μή γενικευμένη πρόταση μπορεϊ νά είναι το ίδιο 
ταυτολογική, όπως άκριβώς μιά γενικευμένη.

Τή λογική γενική ισχύ Οά μπορούσαμε νά τήν ονομάσουμε 
ουσιαστική, σέ άντίΟεση μέ τή συμπτωματική εκείνη ισχύ, άς 
πούμε, τής πρότασης: «Ολοι οί άνθρωποι είναι θνητοί». Προ
τάσεις οπ<υς τό «Αχίοηι ο/ Γβάκί'ώϋίΐχη τού ΚυχχβΙΙ οέν είναι 
λογικές προτάσεις, καί έτσι έξηγεϊται γιατί έχουμε τό αίσθημα 
πώς. άν οί προτάσεις αύτές ήταν άληθεϊς, Οά μπορούσαν νά 
είναι άληθεϊς μόνο άπό μιά ευτυχή σύμπτωση.

Μπορεϊ κανείς νά φανταστεί έναν κόσμο, στόν όποϊο νά μήν 
ισχύει τό Αχίοηι ο/ηάαάΜϊΐχ. Κίναι όμως φανερό πώς ή λογική 
δέν έχει νά κάνει τίποτα μέ τό ζήτημα άν ό κόσμος μας 
πραγματικά είναι έτσι ή όχι.

Οί λογικές προτάσεις περιγράφουν τό σκελετό τού κόσμου, ή 
καλύτερα τόν παριστάνουν. Λέν «πραγματεύονται» τίποτα. 
Προϋποθέτουν πώς τά ονόματα έχουν σημασία καί οί στοιχει
ώδεις προτάσεις νόημα: Καί αύτός είναι ό δεσμός τους μέ τόν 
κόσμο. Κίναι φανερό πώς κάτι πρέπει νά δείχνει γιά τόν κόσμο 
τό πώς μερικοί συνδυασμοί άπό σύμβολα -  πού ούσιαστικά έχουν 
έναν ορισμένο χαραχτήρα -  είναι ταυτολογίες. Έδώ βρίσκεται 
τό άποφασιστικό σημείο. Είπαμε πώς κάτι άπό τά σύμβολα πού 
χρησιμοποιούμε είναι αύθαίρετο, κάτι οχι αυθαίρετο. Στή λο
γική μόνο τό μή αύθαίρετο μπορεϊ νά έκφράζει: Αύτό σημαίνει 
όμως πώς στή λογική δέν έκφράζουμε έμεΐς, μέ τή βοήθεια τών 
σημείων, αύτό πού θέλουμε, άλλά πώς άποφαίνεται στή λογική 
ή ίδια ή φύση τών σημείων, πού έχουν φυσική άναγκαιότητα: 
Άν γνωρίζουμε τή λογική σύνταξη όποιασδήποτε γλώσσας 
σημείων, τότε μάς είναι κιόλας δοσμένες όλες οί προτάσεις τής 
λογικής.
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Είναι δυνατό, σύμφωνα μάλιστα καί με τήν παλιά αντίληψη 
τής λογικής, νά δίνουμε άπό πρίν μιά περιγραφή γιά όλες τίς 
«άληθείς» λογικές προτάσεις.

Γιά αύτό καί στή λογική ποτέ δέν υπάρχουν έκπλήξεις.

Μπορούμε νά υπολογίσουμε άν μιά πρόταση άνήκει στή λογική, 
υπολογίζοντας τίς λογικές ιδιότητες τού σύμβολου.

Καί αύτό κάνουμε όταν «άποδείχνουμε» μιά λογική πρόταση. 
Γιατί, χωρίς νά ένδιαφερόμαστε γιά τό νόημα καί τή σημασία, 
σχηματίζουμε τή λογική πρόταση άπό άλλες προτάσεις χρησι- 
μοποκυντας μονο κανόνες σημείων.

ΊΙ απόδειξη τών λογικών προτάσεων έγκειται στό πώς τίς 
παράγουμε άπό άλλες λογικές προτάσεις, μέ τή διαδοχική 
έφαρμογή ορισμένων πράξεων, οί όποιες παράγουν άπό τίς 
πρώτες ολοένα ταυτολογίες. (Καί πραγματικά άπό μιά ταυτο
λογία προκύπτουν μόνο ταυτολογίες.)

Φυσικά αυτός ό τρόπος, μέ τόν όποιο δείχνουμε πώς οί προτάσεις 
τής λογικής είναι ταυτολογίες, είναι όλότελα επουσιώδης γιά 
τή λογική. Καί τούτο επειδή οί προτάσεις, άπό τίς όποιες ή 
άπόδειξη ξεκινάει, πρέπει βέβαια νά δείχνουν, χωρίς άπόδειξη, 
πώς είναι ταυτολογίες.

Διαδικασία καί άποτέλεσμα στή λογική είναι ισοδύναμα. 
( ’Κξού καί δέν ύπάρχουν εκπλήξεις.)

ΊΙ άπόδειξη στή λογική είναι μόνο ένα μηχανικό βοήθημα γιά 
τήν εύκολότερη άναγνώριση τής ταυτολογίας σέ περιπτώσεις 
πού αύτή είναι πολύπλοκη.

Θά ήταν βέβαια πολύ άξιοσημείωτο άν μπορούσε κανείς νά 
άποδείξει /Ιο}>"«ί μιά πρόταση μέ νόημα άπό άλλες προτάσεις 
καί συνάμα μιά πρόταση λογική. Είναι άπό πρίν φανερό πώς ή 
λογική άπόδειξη μιάς πρότασης μέ νόημα καί ή άπόδειξη στή 
λογική πρέπει νά είναι δυό έντελώς διαφορετικά πράγματα.
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0.1204 'Η πρόταση μέ νόημα λέει κάτι, καί ή άπόδειξή της δείχνει 
πώς αύτό πού λέει είναι έτσι· στή λογική κάθε πρόταση είναι ή 
μορφή μιάς άπόδειξης.

Κάθε πρόταση τής λογικής είναι ένας ηχοάαε ροηεηχ πού παρι- 
στάνεται μέ σημεία. (Καί δέν μπορεϊ κανείς νά έκφράσει τόν 
τηοάκχ ροηβηζ μέ μιά πρόταση.)

0. 120Γ) Μπορεϊ κανείς νά άντιλαμβάνεται πάντα τή λογική έτσι ώστε 
κάθε πρόταση νά είναι, ή ΐδια, άπόδειξή δική της.

0. 127 Όλες οί προτάσεις τής λογικής είναι ισόνομες· ουσιαστικά δέν 
υπάρχουν άνάμεσά τους βασικοί νόμοι καί προτάσεις παράγω-
γε;·

Κάθε ταυτολογία δείχνει ή ίδια πώς είναι ταυτολογία.

0.1271 Κίναι φανερό πώς ό άριθμός τών «λογικών βασικών νόμων» 
είναι αυθαίρετος, γιατί θά μπορούσε κανείς πραγματικά νά 
παράγει τή λογική άπό ένα βασικό νόμο άπλώς μέ τό νά 
σχηματίσει π.χ. άπό τούς βασικούς νόμους τού Γγϊ£€ τό λογικό 
γινόμενο. (Ό Γγ€£€ θά έλεγε ίσως πώς ό βασικός αύτός νόμος 
δέν είναι πιά άμεσα προφανής. Άλλά είναι άξιοσημείωτο πώς 
ένας τόσο άκριβολόγος στοχαστής όπως ό Ρτβ%6 επικαλέστηκε 
τό βαθμό τής προφάνειας γιά κριτήριο τής λογικής πρότασης.)

0.13 ΊΙ λογική δέν είναι θεωρία, άλλά ένας κατοπτρισμός τού κό
σμου.

ΊΙ λογική είναι υπερβατική.

0.2 Τά μαθηματικά είναι μιά λογική μέθοδος.

Οί προτάσεις τών μαθηματικών είναι έξισώσεις, δηλαδή ψευτο- 
προτάσεις.

0.21 II πρόταση στά μαθηματικά δέν εκφράζει καμιά σκέψη.

0 .21 1 Βέβαια ή μαθηματική πρόταση δέν είναι ποτέ στή ζωή αύτό πού 
χρειαζόμαστε, χρησιμοποιούμε όμως τή μαθηματική πρόταση
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μόνο γιά νά βγάλουμε συμπεράσματα άπό προτάσεις, που δέν 
άνήκουν στά μαθηματικά, γιά άλλες που καί αύτές δέν άνήκουν 
στά μαθηματικά.

(Στή φιλοσοφία ή έρώτηση: «Γιά ποιό σκ^πό χρησιμοποιούμε 
πραγματικά τή δείνα λέξη, τή δείνα πρόταση·,» οδηγεί πάντα 
σέ πολύτιμες θεωρήσεις.)

6.22 Τή λογική τού κόσμου, πού οί προτάσεις τής λογικής τή δεί
χνουν στίς ταυτολογίες, τά μαθηματικά τή δείχνουν στίς έξ- 
ισώσεις.

6.23 Άν δυό έκφράσεις συνδέονται μέ τό σημείο τής ισότητας, αύτό 
σημαίνει πώς ή μιά μπορεϊ νά άντικαθιστά τήν άλλη. Πρέπει 
όμως στίς ίδιες τίς δυό αύτές εκφράσεις νά φαίνεται άν συμβαί
νει αύτό.

Κάτι πού χαραχτηρίζει τή λογική μορφή δυό έκφράσεων είναι 
πώς ή μιά μπορεϊ νά άντικαθιστά τήν άλλη.

6.231 ' Μιά ιδιότητα τής κατάφασης είναι πώς μπορεϊ κανείς νά τήν 
εννοήσει ώς διπλή άποφατικότητα.

Μιά ιδιότητα τού «1 + 1 + 1 + 1» είναι πώς μπορεϊ κανείς νά 
τό εννοήσει ώς «(1 + 1) + (1 + 1)».

(>.232 Ό λέει πώς οί δυό εκφράσεις έχουν τήν ΐδια σημασία,
άλλά διαφορετικό νόημα.

Τό ούσιαστικό στήν εξίσωση είναι όμως πώς δέν είναι άναγκαία 
γιά νά δείξουμε πώς οί δυό εκφράσεις, τίς όποιες συνδέει τό 
σημείο τής ισότητας, έχουν τήν ίδια σημασία, άφού αύτό φαί
νεται άπό τίς ίδιες τίς εκφράσεις.

6.2321 Καί τό πώς οί προτάσεις τών μαθηματικών μπορούν νά άποδεί- 
χνονται δέ σημαίνει στήν πραγματικότητα τίποτα άλλο, άπό 
τό πώς ή όρθότητά τους γίνεται χωρίς αύτό πού εκφράζουν νά 
πρέπει τό ΐδιο νά παραβάλλεται μέ τά γεγονότα γιά τόν καθορι
σμό τής όρθότητάς του.
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(1.2322 Λεν μπορούμε νά ισχυριζόμαστε πώς ή σημασία δυό εκφράσεων 
είναι ταυτόσημη. Γιατί γιά νά μπορώ νά ισχυριστώ κάτι γιά τή 
σημασία τους πρέπει νά γνωρίζω τή σημασία τους: Καί άν 
γνωρίζω τή σημασία τους, ξέρω άν αύτό πού σημαίνουν είναι τό 
ίδιο ή διαφορετικό.

(1.2323 ΊΙ εξίσωση χαραχτηρίζει μόνο τή σκοπιά άπό τήν όποία παρα
τηρώ τίς δυό εκφράσεις, δηλαδή άπό τή σκοπιά τής ισότητας 
τής σημασίας τους.

(1.233 Στό ζήτημα άν γιά τή λύση τών μαθηματικών προβλημάτων 
χρειάζεται κανείς τήν έποπτεία, πρέπει νά δοθεί ή άπάντηση 
πώς τήν άπαραίτητη έποπτεία έδώ τήν παρέχει άκριβώς ή 
γλώσσα.

(1.2331 ΊΙ διαδικασία τοΰ υπολογισμού πορίζει άκριβώς τήν έποπτεία 
αύτή.

'() υπολογισμός δέν είναι πείραμα.

(1.234 Ία μαθηματικά είναι μιά μέθοδος τής λογικής.

(1.234 1 Τό ουσιαστικό στή μαθηματική μέθοδο είναι πώς δουλεύει μέ 
έξισώσεις. Άκριβώς στή μέθοδο αύτή βασίζεται τό πώς κάθε 
πρόταση τών μαθηματικών πρέπει νά είναι αύτονόητη.

(1.24 ΊΙ μέθοδος πού έχουν τά μαθηματικά γιά νά φτάνουν στίς 
έξισώσεις τους είναι ή μέθοδος τής άντικατάστασης.

Γιατί οί εξισώσεις εκφράζουν τό άντικατάστατο δυό έκφράσεων, 
καί άπό έναν άριθμό έξισώσεων προχωρούμε σέ νέες εξισώσεις 
άντικαθιστώντας έκφράσεις μέ άλλες έκφράσεις, σύμφωνα μέ 
τίς εξισώσεις.

6.241 Ή  άπόδειξή τής πρότασης 2x2 = 4 είναι ή άκόλουθη:

(Ω νΓ  χ = Ω νΧμ' χ  Ό ρ .

Ω 1χ2’ χ = ( Ω 2)2’ χ  = ( Ω 2) " " χ = Ω 2’ Ω 2’ χ = Ω ,4 ,·Ω 1* 1· χ 
= ( Ω , Ω ) ’ (Ω ’ Ω ) ’ χ  = Ω Ώ Ώ Ώ ’ χ  = Ω ι+1+μ ’ .χ =Ω 4 , λ; .
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Γ..:} ΊΙ διερεύνηση τής λογικής σημαίνει διερεύνηση κάθε νομοτέλει
ας Καί έ;ω άπό τή λογική καθετί είναι τυχαίο.

(>.:ί 1 'Ο λεγόμενος νόμος τής επαγωγής δέν μπορεϊ σέ καμιά περί
πτωση νά είναι ένας λογικός νόμος, γιατί φανερά είναι μιά 
πρόταση μέ νόημα. -  Καί γιά αύτό δέν μπορεϊ νά είναι καί νόμος 
α ρήοή.

(>.32 'Ο νόμος τής αιτιότητας δέν είναι νόμος, άλλά ή μορφή ένός

(5.321 «Νόμος τής αιτιότητας» είναι ένα όνομα γενικό. Καί όπως στή 
μηχανική υπάρχουν, άς πούμε, νόμοι τού ελάχιστου -  π.χ. τής 
ελάχιστης δράσης - ,  έτσι υπάρχουν στή φυσική νόμοι τής αιτι
ότητας, νόμοι μέ τή μορφή τής αιτιότητας.

<5.1121 1 Πραγματικά οί άνθρωποι προϊδεάστηκαν ένα «νόμο τής έλάχι- 
στης δράσης» προτού άκόμα γνωρίσουν άκριβώς πώς έκφράζε- 
ται. (Έδώ, όπως πάντα, τό α ρήοή βέβαιο άποδείχνεται σάν 
κάτι καθαρά λογικό.)

(1.33 Δέν πιστεύουμε α ρήοή σέ ένα νόμο τής διατήρησης, άλλά γνωρί
ζουμε α ρήοή τή δυνατότητα μιάς λογικής μορφής.

(5.34 "Ολες εκείνες οί προτάσεις, όπως ή άρχή τού άποχρώντος λό
γου, τής συνέχειας στή φύση, τής έλάχιστης προσπάθειας στή 
φύση, κλπ. κλπ., ολα αύτά είναι α ρήοή άπόψεις γιά τή δυνατή 
διαμόρφωση τών προτάσεων τής έπιστήμης.

(5.341 ΊΙ μηχανική τού Νεύτωνα π.χ. προσδίνει στήν περιγραφή τού 
κόσμου μιά ενιαία μορφή. “Ας φανταστούμε μιά λευκή έπιφά- 
νεια πάνω στήν όποία βρίσκονται άκανόνιστες μελανές κηλίδες. 
Λέμε τώρα: Όποιαδήποτε εικόνα καί άν δημιουργείται έτσι, 
πάντα μπορώ νά πλησιάσω όσο θέλω τήν περιγραφή της, σκε
πάζοντας τήν έπιφάνεια μέ ένα άνάλογα πυκνό διχτυωτό μέ 
τετράγωνους βρόχους καί λέγοντας γιά κάθε τετράγωνο πώς 
είναι λευκό ή μελανό. Μέ αύτό τόν τρόπο θά έχω προσδώσει 
στήν περιγραφή τής επιφάνειας μιά ένιαία μορφή. Αύτή ή 
μορφή είναι τυχαία, γιατί θά μπορούσα νά χρησιμοποιήσω μέ
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τήν ίδια επιτυχία ένα δίχτυ μέ τρίγωνους ή έξάγωνους βρόχους. 
Μπορεϊ ή περιγραφή νά γινόταν άπλούστερη μέ τή βοήθεια ένός 
διχτυωτοΰ μέ τρίγωνους βρόχους· αύτό σημαίνει πώς μέ ένα 
διχτυωτό μέ αραιότερα τρίγωνα θά μπορούσαμε νά περιγρά
φουμε τήν επιφάνεια άκριβέστερα παρά μέ ένα διχτυωτό μέ 
πυκνότερα τετράγωνα (ή άντίστροφα), κ.ο.κ. Στά διάφορα δι- 
χτυωτά άντιστοιχοΰν διαφορετικά συστήματα περιγραφής τού 
κόσμου. 'Η μηχανική ορίζει μιά μορφή περιγραφής τού κόσμου 
λέγοντας: Όλες οί προτάσεις τής περιγραφής τού κόσμου πρέ
πει νά παράγοντα ι άπό έναν άριθμο οοσμενων προτάσεων — άπο 
τά άξιώματα τής μηχανικής -  μέ ένα δοσμένο τρόπο. Έτσι ή 
μηχανική παρέχει τά λιθάρια γιά τό χτίσιμο τού οικοδομήματος 
τής επιστήμης καί λέει: Όποιοδήποτε οικοδόμημα καί άν θέ
λεις νά σηκώσεις, πρέπει νά τό καταφέρεις μέ αύτά τά λιθάρια 
καί μόνο μέ αύτά.

( "Οπως μέ τό σύστημα τών άριθμών μπορεϊ κανείς νά γράφει 
όποιονδήποτε άριθμό θέλει, έτσι καί μέ τό σύστημα τής μηχανι
κής πρέπει κανείς νά μπορεϊ νά γράφει όποιαδήποτε πρόταση 
τής φυσικής θέλει.)

(>.3-45 Καί τώρα βλέπουμε τήν άμοιβαιότητα στή θέση τής λογικής 
καί τής μηχανικής. (Τό διχτυωτό θά μπορούσε νά άποτελεϊται 
καί άπό βρόχους διαφορετικού σχήματος, π.χ. άπό τρίγωνα καί 
έξάγωνα.) Τό πώς μιά εικόνα, όπως αύτή πού άναφέραμε πρίν, 
μπορεϊ νά περιγράφει άπό ένα διχτυωτό μέ δοσμένη μορφή, δέ 
λέει τίποτα γιά τήν εικόνα. (Γιατί αύτό ισχύει γιά κάθε εικόνα 
τού είδους αύτού.) Τήν εικόνα όμως τή χαραχτηρίζει τοΰτο: πώς 
μπορεϊ όλότελα νά περιγράφει άπό ένα ορισμένο διχτυωτό ορι
σμένης λεπτότητας.

Κατά τόν ΐδιο τρόπο καί τό πώς μπορούμε νά περιγράφουμε τόν 
κόσμο μέ τή μηχανική τού Νεύτωνα δέ μάς λέει τίποτα γιά τόν 
κόσμο· μάς λέει όμως κάτι γιά τόν κόσμο, τό πώς μπορούμε νά 
τόν περιγράφουμε έτσι όπως άκριβώς τόν περιγράφουμε μέ έκεί- 
νη. Καί άκόμα τούτο μάς λέει κάτι γιά τόν κόσμο: τό πώς 
μπορούμε μέ τή μιά μηχανική νά τόν περιγράφουμε άπλούστερα 
παρά μέ τήν άλλη.
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'Η μηχανική είναι μιά προσπάθεια νά κατασκευάσουμε σύμ
φωνα μέ ένα σχέδιο όλες τίς άληθεϊς προτάσεις πού χρειαζόμα
στε γιά τήν περιγραφή τού κόσμου.

Διαμέσου ολόκληρου τοϋ λογικού μηχανισμού πέρα γιά πέρα οί 
νόμοι τής φυσικής, όπως καί νά τό κάνουμε, μιλάνε τελικά γιά 
τά άντικείμενα τού κόσμου.

Λέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς ή περιγραφή τού κόσμου άπό τή 
μηχανική είναι πάντα ή όλότελα γενική. Σέ αύτή δέ γίνεται 
π.χ. ποτέ λόγος γιά όρισμένα ύλικά σημεία, άλλά πάντα μόνο 
γιά όποιαδήποτε σημεία.

Άν καί οί κηλίδες στήν εικόνα μας είναι γεωμετρικά σχήματα, 
άναμφίβολα ή γεωμετρία δέν μπορεϊ νά πεϊ τίποτα γιά τήν 
πραγματική μορφή καί τή θέση τους. Τό διχτυωτό όμως είναι 
καθαρά γεωμετρικό, όλες του οί ιδιότητες μπορούν νά δοθούν α 
ρηοη.

Νόμοι, όπως ή άρχή τού άποχρώντος λόγου κλπ., άφορούν τό 
διχτυωτό καί όχι αύτό πού περιγράφει τό διχτυωτό.

Άν υπήρχε νόμος τής αιτιότητας, θά έλεγε: «Υπάρχουν φυσι
κοί νόμοι».

Αλλά βέβαια αύτό δέ λέγεται: δείχνεται.

Ηά μπορούσε νά πεϊ κανείς μιλώντας τή γλώσσα τού Ηβηζ: 
Μόνο νομοτελεΐς συσχετίσεις είναι νοητές.

Λέν μπορούμε νά άντιπαραβάλλουμε καμιά διενέργεια μέ τή 
«ροή τού χρόνου» -  αύτή δέν υπάρχει -  άλλά μόνο μέ μιά άλλη 
διενέργεια (π.χ. μέ τήν κίνηση τού χρονομέτρου).

Γιά τό λόγο αύτό, μπορούμε νά περιγράφουμε τό πέρασμα τού 
χρόνου μονάχα όταν στηριζόμαστε σέ μιά άλλη διενέργεια.
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Κάτι άκριβώς άνάλογο ισχύει γιά τό χώρο. Όταν π.χ. λέει 
κανείς πώς δέν μπορεϊ νά συμβεϊ κανένα άπό δυό γεγονότα (που
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«.302

6.363

6.3631

τό ένα αποκλείει τό άλλο), έπειδή δέν υπάρχει καμιά αιτία ώστε 
νά πρέπει νά συμβεί τό ένα περισσότερο άπό τό άλλο, τότε στήν 
πραγματικότητα πρόκειται γιά τό πώς οέν μπορεϊ κανείς νά 
περιγράψει ένα άπό τά δυό γεγονότα, άν δέν υπάρχει μιά κάποια 
άσυμμετρία. Καί άν υπάρχει μιά τέτοια άσυμμετρία, τότε μπο
ρούμε νά τή θεωρήσουμε ώς αιτία που συμβαίνει τό ένα καί δέ 
συμβαίνει τό άλλο.

Τό καντιανό πρόβλημα γιά τό δεξί καί τό άριστερό χέρι, που δέν 
μπορεϊ κανείς νά τά κάνει νά συμπέσουν, υπάρχει κιόλας στό 
επίπεδο, ακόμα καί στό μονοδιάστατο χώρο,

-  -  -Ο ----------- X- - X ------------ Ο - -  -
α β

όπου τά δυό ομοια σχήματα α καί β οέν μπορούν να συμπέσουν, 
χωρίς νά μετακινηθούν έξω άπό αύτό τό χώρο. Τό δεξί καί τό 
άριστερό χέρι είναι πραγματικά όλότελα όμοια. Καί τό πώς δέν 
μπορούμε νά τά κάνουμε νά συμπέσουν δέν έχει τίποτα νά κάνει 
μέ αυτό.

Τό δεξί γάντι θά μπορούσε κανείς νά τό φορέσει στό άριστερό 
χέρι, άν μπορούσε νά τό περιστρέφει στόν τετραδιάστατο χώρο.

Αύτό πού μπορούμε νά περιγράφουμε, μπορεϊ καί νά συμβαίνει, 
καί αύτό πού άποκλείει ό νόμος τής αιτιότητας, δέν μπορούμε καί 
νά τό περιγράφουμε.

'Η διενέργεια τής επαγωγής συνίσταται στό πώς άποδεχόμα- 
στε τόν άπλούστατο νόμο πού μπορεϊ νά έρθει σέ συμφωνία μέ τίς 
εμπειρίες μας.

Ή  διενέργεια αύτή δέ στηρίζεται όμως λογικά, παρά μόνο 
ψυχολογικά.

Κΐναι φανερό πώς δέν ύπάρχει κανένας λόγος νά πιστεύει κανείς 
πώς καί τό άπλούστερο συμβάν θά συμβεϊ πραγματικά τώρα.

6.36311 Πώς αύριο θά βγει ό ήλιος, είναι μιά υπόθεση- καί αύτό σημαί
νει: Δέν ξέρουμε άν θά βγεϊ.
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Λεν ύπάρχει καταναγκασμός σύμφωνα μέ τόν όποίο κάτι πρέπει 
νά συμβεϊ, έπειδή έχει συμβεϊ κάτι άλλο. Υπάρχει μόνο λογική 
άναγκαιότητα.

Όλόκληρη ή σύγχρονη κοσμοθεωρία βασίζεται στήν πλάνη πώς 
οί λεγόμενοι φυσικοί νόμοι άποτελούν τίς έξηγήσεις τών φυσι
κών φαινομένων.

Έ τσι οί άνθρωποι σταματούν μπροστά στούς φυσικούς νόμους 
σάν μπροστά σέ κάτι άπαραβίαστο, όπως οί παλαιότεροι μπρο
στά στό θεό καί στή Μοίρα.

Καί οί δυό έχουν πραγματικά καί δίκιο καί άδικο. Οί παλαιοί 
μιά φορά είναι σαφέστεροι στό βαθμό πού μέ σαφήνεια άναγνω- 
ρίζουν ένα τέρμα, ένώ στό νέο σύστημα είναι σά νά φαίνεται 
πώς όλα έχουν εξηγηθεί.

'() κόσμος είναι άνεξάρτητος άπό τή θέλησή μου.

Ακόμα καί άν συνέβαιναν όλα όσα επιθυμούμε, αύτό θά ήταν 
μόνο, άς πούμε, ένα χάρισμα τής μοίρας, γιατί δέν υπάρχει 
καμιά λογική συνάφεια άνάμεσα στή θέληση καί στόν κόσμο πού 
νά τό έγγυάται, καί ή ΐδια ή ύποθετική συνάφεια στή φυσική 
είναι πάλι κάτι πού δέν μπορούμε νά τό θελήσουμε έμείς.

"Οπως υπάρχει μόνο λογική άναγκαιότητα, τό ίδιο υπάρχει μόνο 
λογική άδυνατότητα.

Είναι άδύνατο π.χ. νά υπάρχουν δυό χρώματα ταυτόχρονα στό 
ίδιο σημείο τού οπτικού πεδίου, καί μάλιστα λογικά άδύνατο, 
γιατί αύτό άποκλείεται άπό τή λογική δομή τού χρώματος.

Ά ς σκεφτούμε πώς εμφανίζεται αύτή ή άντίφαση στή φυσική: 
περίπου έτσι -  ένα σωματίδιο δέν μπορεϊ νά έχει ταυτόχρονα δυό 
ταχύτητες· αύτό σημαίνέι πώς δέν μπορεϊ νά βρίσκεται ταυτό
χρονα σέ δυό τόπους· αύτό σημαίνει πώς σωματίδια πού βρίσκον
ται σέ διαφορετικούς τόπους δέν μπορούν ταυτόχρονα νά είναι 
ταυτόσημα.
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(Κίναι φανερό πώς τό λογικό γινόμενο δυό στοιχειωδών προτά
σεων δέν μπορεϊ νά είναι ούτε ταυτολογία ούτε άντίφαση. Ή 
αποφαντική πρόταση, πώς ένα σημείο τοϋ οπτικού πεδίου έχει 
ταυτόχρονα δυό διαφορετικά χρώματα, άποτελεϊ άντίφαση.)

Ολες οί προτάσεις είναι ισότιμες.

Ίό νόημα τού κόσμου πρέπει νά βρίσκεται έξω άπό τόν κόσμο. 
Στόν κόσμο όλα είναι όπως είναι, καί όλα συμβαίνουν όπως 
συμβαίνουν· μέσα στόν κόσμο δέν υπάρχει καμιά άξία -  καί άν 
υπήρχε, δέ 0ά είχε καμιά άξία.

Άν υπάρχει μιά άξία, πού νά έχει άξία, πρέπει νά βρίσκεται 
έξω άπό ολα οσα συμβαίνουν καί είναι έτσι. Γιατί όλα όσα 
συμβαίνουν καί είναι έτσι, είναι συμπτωματικά.

Αύτό πού τά κάνει νά μήν είναι συμπτωματικά δέν μπορεί νά 
βρίσκεται μέσα στόν κόσμο, γιατί τότε θά ήταν καί αύτό συμ- 
πτωματικό.

Πρέπει νά βρίσκεται έξω άπό τόν κόσμο.

Γιά αύτό προτάσεις τής ήθικής δέν μπορούν νά υπάρχουν.

Οί προτάσεις δέν μπορούν νά εκφράζουν τίποτα άνώτερο.

Είναι φανερό πώς τήν ήθική δέν μπορούμε νά τήν έκφράσουμε μέ 
λέξεις.

Ή  ήθική είναι ύπερβατική.

(Ήθική καί αισθητική είναι ένα.)

'Η πρώτη σκέψη όταν διατυπώνεται ένας ήθικός νόμος τής 
μορφής «Ου...» είναι: «Καί τί θά γίνει, άν τό κάνω;» Είναι 
όμως φανερό πώς ή ήθική δέν έχει νά κάνει τίποτα μέ τήν 
τιμωρία καί τήν άμοιβή μέ τή συνηθισμένη έννοια. Έτσι αύτή 
ή ερώτηση γιά τίς συνέπειες μιάς πράξης πρέπει νά είναι άδι- 
άφορη. -  Τουλάχιστον αύτές οί συνέπειες δέν πρέπει νά είναι
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γεγονότα. Γιατί στην ερώτηση εκείνη πού θέσαμε, κάτι πρέπει 
νά είναι τελικά σωστό. Πρέπει βέβαια νά υπάρχει ένα είδος 
ήθικής άμοιβής καί ήθικής τιμωρίας, άλλά αύτές πρέπει νά 
βρίσκονται στήν Ιδια τήν πράξη.

(Καί τούτο άκόμα είναι φανερό, πώς ή άμοιβή πρέπει νά είναι 
κάτι ευχάριστο, ή τιμωρία κάτι δυσάρεστο.)

6.423 Δέν μπορεϊ νά γίνεται λόγος γιά τή βούληση ώς φορέα τής 
ήθικής.

Καί ή βούληση ώς φαινόμενο ενδιαφέρει μόνο τήν ψυχολογία.

6.43 Άν τό καλό ή τό κακό-θέλημα άλλάζει τόν κόσμο, δέν μπορεί 
παρά νά άλλάζει μόνο τά όρια τού κόσμου, όχι τά γεγονότα -  
όχι αύτό πού μπορεϊ νά εκφράζεται μέ τή γλώσσα.

Κοντολογίς ό κόσμος μέ τόν τρόπο αύτό πρέπει νά γίνει όλοσδι- 
όλου ένας άλλος. Πρέπει, θά λέγαμε, ώς σύνολο νά ελαττώνε
ται ή νά αυξάνεται.

'Ο κόσμος τού ευτυχισμένου άνθρώπου είναι άλλος άπό τόν 
κόσμο τού δυστυχισμένου άνθρώπου.

6.431 Τό ίδιο καί μέ τό θάνατο, ό κόσμος δέν άλλάζει άλλά σταματά-

6.4311 Ό θάνατος δέν είναι συμβάν τής ζωής. Τό θάνατο δέν τόν 
ζούμε.

Ά ν μέ τήν αιωνιότητα δέν εννοούμε άπειρη χρονική διάρκεια 
άλλά άχρονικότητα, τότε αιώνια ζεϊ αύτός πού ζεϊ στό παρόν.

'Η ζωή μας είναι τό ίδιο δίχως τέρμα, όπως τό οπτικό μας 
πεδίο είναι δίχως όρια.

6.4312 Ή  άθανασία τής ψυχής τού άνθρώπου, μέσα στό χρόνο, δηλαδή 
ή αιώνια συνέχιση τής ζωής τής ψυχής καί ύστερα άπό τό 
θάνατο, οχι μόνο δέν είναι εγγυημένη μέ κανένα τρόπο, άλλά
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πρίν άπό δλα μιά υπόθεση σάν αύτή δέν προσφέρει ούτε κάν αύτό 
πού ό άνθρωπος ζητούσε πάντα νά πετύχει μέ αύτή. Μήπως 
λύνεται κανένα αίνιγμα μέ τό πώς συνεχίζω νά ζώ αιώνια; 'Η 
αιώνια αύτή ζωή δέν είναι τότε τό ίδιο αινιγματική όπως ή 
παρούσα; 'Η λύση τού αινίγματος τής ζωής στό χώρο καί στό 
χρόνο βρίσκεται έξω άπό τό χώρο καί τό χρόνο.

(Έδώ δέν έχουμε βέβαια νά λύσουμε προβλήματα τών φυσικών 
επιστημών.)

0.432 Τό πώς είναι ό κόσμος, είναι εντελώς άδιάφορο γιά τό άνώτερο. 
'Ο Θεός δέν άποκαλύπτεται μέσα στόν κόσμο.

0.4321 Τά γεγονότα άνήκουν όλα μόνο στό πρόβλημα, οχι στή λύση.

0.44 Τό μυστικό στοιχείο δέν είναι πώς είναι ό κόσμος, άλλά πώς 
είναι.

6.45 Ή θεώρηση τού κόσμου $ιώ χρεοΐε αβιβΓηί είναι ή θεώρησή του ώς
-  περιορισμένου -  σύνολου.

Τό μυστικό στοιχείο είναι τό αίσθημα τού κόσμου ώς περιορισμέ
νου σύνολου.

6.5 Σέ μιά άπάντηση πού δέν μπορεϊ κανείς νά τήν έκφράσει μέ 
λόγια,8έν μπορεϊ κανείς ούτε τήν ερώτηση νά τήν έκφράσει μέ 
λόγια.

Τό αίνιγμα δέν ύπάρχει.

Ά ν γενικά μπορεϊ νά τεθεί μιά ερώτηση, τότε μπορεϊ νά λάβει 
καί άπάντηση.

6.51 'Ο σκεπτικισμός δέν είναι άκαταμάχητος, άλλά φανερά 
ά-νόητος, όταν προβάλλει άμφιβολίες έκεϊ πού δέν μπορούν νά 
μπαίνουν ερωτήσεις.

Γιατί άμφιβολία μπορεϊ νά υπάρχει μόνο έκεϊ όπου υπάρχει 
ερώτηση· ερώτηση μόνο έκεϊ όπου ύπάρχει άπάντηση· καί 
απάντηση μόνο έκεϊ όπου μπορά νά λέγεται κάτι.
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Αισθανόμαστε πώς, ακόμα καί άν δοθούν άπαντήσεις σέ όλες τίς 
δυνατές επιστημονικές ερωτήσεις, τά προβλήματα τής ζωής 
μας δέ θά τά έχουμε κάν άγγίξει. Φυσικά τότε δέ μένει πιά 
καμιά ερώτηση· καί αύτό άκριβώς είναι ή άπάντηση.

Τή λύση τού προβλήματος τής ζωής τή βλέπει κανείς στήν 
εξαφάνιση τοΰ προβλήματος τής ζωής.

(Αύτός δέν είναι ό λόγος πού οί άνθρωποι, στούς οποίους, ύστερα 
άπό μακροχρόνιες άμφιβολίες, έγινε φανερό τό νόημα τής ζωής, 
δέν μπόρεσαν νά πούν σέ τί συνίσταται αύτό τό νόημα;)

Χωρίς άλλο ύπάρχει αύτό πού δέ λέγεται μέ λόγια. Αύτό δεί
χνεται. είναι τό μυστικό στοιχείο.

'Η σωστή μέθοδος τής φιλοσοφίας θά ήταν στήν πραγματικό
τητα αύτή: Νά μή λέμε τίποτα έκτός άπό αύτό πού μπορεϊ νά 
ειπωθεί, δηλαδή προτάσεις τών φυσικών έπιστημών -  δηλαδή 
κάτι πού δέν έχει νά κάνει τίποτα μέ τή φιλοσοφία - ,  καί κάθε 
φορά πού κάποιος άλλος θά ήθελε νά πει κάτι μεταφυσικό, νά 
τού ύποδείχνουμε πώς άφησε ορισμένα σημεία στίς προτάσεις 
του χωρίς νά τούς προσδώσει μιά σημασία. Αύτή ή μέθοδος δέ 
θά ικανοποιούσε τόν άλλο -  δέ θά είχε τό αίσθημα πώς τόν 
διδάξουμε φιλοσοφία -  άλλά αύτή Θά ήταν ή μόνη αύστηρά 
σωστή μέθοδος.

Οί προτάσεις μου άποτελούν διευκρινίσεις όταν αύτός πού μβ 
καταλαβαίνει, άφού μέ τή βοήθειά τους -  πατώντας πάνω τους
— τίς υπερπηδήσει καί προχωρήσει πέρα άπό αύτές, τελικά τίς 
άναγνωρίσει ώς στερημένες άπό νόημα. (Πρέπει, θά λέγαμε, 
νά πετάξει μακριά τήν άνεμόσκαλα, άφού άνέβεί πρώτα με 
αύτή.)

Πρ έπει νά ξεπεράσει τίς προτάσεις αύτές καί τότε θά δει τόν 
κόσμο σωστά.

Γιά όσα δέν μπορεϊ νά μιλάει κανείς, γιά αύτά πρέπει νά 
σωπαίνει.
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4.016, 2.2, 4.015, 4.041 
άπεικονιστική σχέση (αδΰϊΐάεηάε ΒεζίεΗιιηξ)

2.1514, 2.1513 
άπλός (είη/κΗ)

2.02,3.202,3.21,4.24, 3.201, 3.23, 3.24, 4.21, 5.02, 5.4541, 5.553,
5.5563, 6.363 · 

άπόδειξη (Βε\νείχ)
6.1262,6.1265, 6.126, 6.1263 , 6.1264 , 6.241 

αποδείχνω (δεη’είχεη)
6.2321, 4.5, 6.126, 6.1263 

άποφατικότητα (νεΓηείηαηχ)
4.0621, 5.2341, 5.44, 3.42 , 4.064 , 4.0641, 5.1241, 5.254 , 5.451,
5.5, 5.502, 5.512, 5.514, 6.231

α ρΓΪΟΓΪ
2.225, 5.133, 5.4731, 3.04, 3.05, 5.4541, 5.55, 5.5541, 5.5571, 
5.634, 6.31, 6.3211, 6.33, 6.34, 6.35
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άριθμός
(ΑηζαΗΙ) 4.1272, 6.1271, 4.442, 4.45, 5.101, 5.11, 5.15, 5.151, 
5.2521, 5.32, 5.43, 5.474, 5.475, 5.476, 5.55, 5.553, 0.24, 
6.341

(ΖαΗΙ) 5.453, 4.126, 4.1272 , 4.12721, 4.128, 5.154 , 5.553 , 6.02
6.021, 6.022, 6.341

άρνηση (Νεχαήοη)
5.5, 5.502 

βάση (Βαχίί)
5.442, 5.21, 5.22, 5.234 , 5.24 , 5.25, 5.251, 5.54 

βεβαιότητα (ΟεννίχχΗείι)
5.525, 5.152, 5.156 

βούληση, θέληση, θέλημα (ν/ΐΙΙε, ν/οΙΙεη)
5.1362, 5.631, 6.373, 6.374, 6.423, 6.43

γεγονός (ΤαίχαοΠε)
1.1.2, 1.11, 1.12, 1.13, 1.2, 2.0121, 2.034, 2.1, 2.141, 2.16, 3,
3 .14 ,3 .142 ,3 .143 ,4 .016 ,4 .0312 ,4 .061 ,4 .063 ,4 .122 ,4 .1221 , 
4 .2211 ,4 .463,5 .156 ,5 .43 ,5 .461 ,5 .542 ,5 .5423 ,6 .111 ,6 .113 ,
6.2321, 6.43, 6.4321

γενική μορφή τής πράξης (αΙΙξεηιείηε Ροηη άβΓ ΟρβΓαίΐοη)
6.002, 4.1273, 6.01

γενική προτασιακή μορφή (αΙΙχεηιείηε 8αΐφηη)
4.53, 5.472, 4.5, 5.47, 5.471, 5.54 

γενικό πρωτοσημεΐο (αΙΙ$εηιεΐηεχ υηεκΗεη)
5.46 5.472 

γενικότητα (ΑΙΙ%ειηείηΗείι)
6.031, 5.1311, 5.521 

γλώσσα (ΞρκααΗε)
6.12. 3.032, 3.325, 3.343, 4.001, 4.002, 4.011, 4.014, 4.0141,
4.025, 4.121, 4.5, 5.4731, 5.535, 5.6, 5.62, 6.124, 6.233, 6.43

γνωρίζω (\νίχχεη)
6.36311, 3.05, 3.24 , 3.334 , 4.002, 4.024 , 4.0411, 4.062, 4.063, 
4.243; 4.461, 5.1362, 5.156, 5.5542, 5.5562, 6.2322, 6.33

δείχνω (ζείξεη)
4.121, 4.126, 2.02331, 3.261, 4.022, 4.0621, 4.063, 4.0641,
4 .1211 ,4 .1212,4 .122 ,4 .461 ,5 .1311 ,5 .24 ,5 .4 ,5 .515 ,5 .5261 ,
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5.5421, 5.5422, 5.551, 5.5561, 5.62, 5.631, 6.12, 6.1201,
6.121, 6.1221, 6.126, 6.1264, 6.127, 6.22, 6.23, 6.232, 6.36, 
6.522

δομή (ΞιγηΚιηγ)
2.032,'2.033, 2.034, 2.15, 4.1211, 4.122, 5.13, 5.2, 5.22, 6.12,
6.3751 

δυνατός (ηιό̂ ΙϊσΗ)
2.0124, 3.3421, 5.473, 2.0122, 2.013, 2.202, 3.02, 3.11, 3.3441,
4.124, 4.125, 4.45, 4.46, 4.462, 4.464, 4.5, 5.252, 5.46,
5.4733, 5.525, 5.55, 5.555, 6.1222, 6.125, 6.34, 6.3611, 6.52

δυνατότητα (Μό^ΙίΜείί)
2.0121,2.0141, 2.012, 2.0123, 2.014, 2.033, 2.15, 2.151, 2.201, 
2.203, 3.02, 3.04, 3.13, 3.23, 3.3421, 3.411, 4.015, 4.0321,
4.2, 4.27, 4.28, 4.3, 4.42, 5.252, 5.42, 5.44, 5.525, 5.61, 6.33

εικόνα (ΒίΙά)
2.11, 2.13, 2.141, 2.16, 2.161, 2.17, 2.182, 2.202, 2.22, 2.223, 4.021, 4.462, 
2.0212, 2.1, 2.12, 2.131, 2.14, 2.15, 2.151, 2.1511, 2.1512, 
2.1513, 2.1514, 2.1515, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.18, 
2.181, 2.2, 2.201, 2.203, 2.21, 2.221, 2.222, 2.224, 2.225,
3.001, 3.01, 3.42, 4.01, 4.011, 4.012, 4.013, 4.015, 4.03,
4.0311, 4.032, 4.06, 4.063, 4.463, 5.156, 6.341, 6.342, 6.35

εκφράζω (αυχάΓϋε&η)
4.121,4.124,4.126, 3 .1 , 3.12 , 3.13 , 3.142 , 3.2 , 3.24 , 3.251, 3.34,
3.341, 3.3441, 4.002, 4.013, 4.0411, 4.125, 4.1272, 4.1273,
4.241, 4.43, 4.431, 4.441, 4.5, 5.131, 5.242, 5.31, 5.503, 
5.5151, 5.525, 5.535, 5.5352, 6.124, 6.1264, 6.21, 6.2321,
6.24, 6.43

έκφραση (ΑυχάηισΚ)
3.31,3.314, 3.262, 3.311, 3.312, 3.313, 3.318, 3.323, 3.33, 4.03,
4.122, 4 .126,4.1272,4 .1273, 4 .242 ,4 .245 ,4 .4 , 4.431, 4.442,
5.22, 5.24, 5.242, 5.2522, 5.476, 5.503, 5.525, 5.526, 5.5331,
6.23, 6.232, 6.2322, 6.2323, 6.4 

εμπειρία (ΕφΗηίη^)
5.552, 5.553, 5.634, 6.1222, 6.363 

έννοια (Ββ%Γίβ)
4 .0 6 3 , 4 . 126, 4 . 127 , 4. 1271 , 4 . 1272 , 4 . 12721 , 4 . 1273 , 4 . 1274 ,
4 . 431 , 5 .252 3 , 5 .5 2 1 , 5 .555 , 6.022
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έννοιογραφία (ΒεΒήββχαΗήβ)
3.325, 4.1272, 4.1273, 4.431, 5.533, 5.534

εξίσωση (ΟΙείεΗαη )̂
6.2, 6.2323, 4.241, 6.22 , 6.232 , 6.2341, 6.24 

έφαρμογή (Αηννεηάαηχ)
5.557, 3.262 (χρήση), 3.5, 5.2521, 5.2523, 5.32, 5.5, 5.5521, 
6 .001 ,6 .123 ,6 .126

ζωή (1*1>εη)
5.621, 6.211, 6.4311, 6.4312, 6.52, 6.521

ήθική (ΕιΗΐΙι)
6.42, 6.421, 6.422, 6.423

θάνατος (Τοά)
6.431, 6.4312 

θεός (Οοΐι)
3.031, 5.123, 6.372, 6.432

ιδιότητα (ΕίξβηχοΗαβ)
2.01231, 2.0231, 2.0233, 2.02331, 4.023, 4.063, 4.122,
4.1221, 4.123, 4.124, 4.1241, 4.126, 4.1271, 5.231, 5.473,
5.5302, 6.111, 6.12, 6.121, 6.122, 6.126, 6.231, 6.35

ιεραρχία (ΗΐεΓαΓΜε)
5.252, 5.556, 5.5561

καταλαβαίνω (νεηίεΗεη)
4.024, 4.016, 4.02, 4.021, 4.026 

κατάσταση (5αεΗΙα$ε)
2.11, 5.135, 2.0121, 2.0122, 2.014, 2.202, 2.203, 3.02, 3.11, 
3.144, 3.21, 4.021, 4.03, 4.031, 4.032, 4.04, 4.124, 4.125, 
4.462, 4.466, 5.156, 5.525

κατάσταση πραγμάτων (5αοΗνεΓΗαΙί)
2.01, 2.0124, 2, 2.011, 2.012, 2.0121, 2.0122, 2.0123, 2.013,
2.0141, 2.0272, 2.03, 2.031, 2.032, 2.034, 2.04, 2.05, 2.06,
2.061, 2.062, 2.11, 2.201, 3.001, 3.0321, 4.023, 4.0311, 4.1,
4.122, 4.2, 4.21, 4.2211, 4.25, 4.27, 4.3

κατάφαση (Βε)αΗαη )̂
5.124, 5.1241, 5.44, 5.513, 5.514, 6.231
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κλάση (ΚΙααε)
4.1272, 5.451, 6.031

κοινή γλώσσα (ί/ηιααηξίψΓασΗε)
5.5563, 3.323, 4.002

κοινός (χβτηβίηίατη, ξβτηβίη (Ηαόβη), άα$ Οβηβϊηχαιηε)
2.022, 2.16, 2.17, 2.18, 2.2, 3.31, 3.311, 3.317, 3.321, 3.322, 
3 .333 ,3 .341 ,3 .3411 ,3 .343 ,3 .344 , 3.3441, 4.014, 4.12, 5.11, 
5.143, 5.152, 5.24, 5.47, 5.4733, 5.512, 5.513, 5.5261, 5.5302, 
6.022

κόσμος (ΨβΙι)
1.13, 2.04, 4.12, 5.61, 1, 1.1, 1.11, 1.2, 2.021, 2.0211, 2.0212,
2.022, 2.0231, 2.026, 2.063, 2.19, 3.01, 3.031, 3.12, 3.3421,
4.014, 4.023, 4.2211, 4.26, 4.462, 5.123, 5.4711, 5.526,
5.5261, 5.5262, 5.551, 5.5521, 5.6, 5.62, 5.621, 5.63, 5.631,
5.632, 5.633, 5.641, 6.12, 6.1233, 6.124, 6.13, 6.22, 6.342, 
6 .3431 ,6 .373 ,6 .374 ,6 .41 ,6 .43 ,6 .431 ,6 .432 ,6 .44 ,6 .45 ,6 .54

λέξη (ν/οη)
4.026, 2.0122 , 3.14 , 3.141, 3.143 , 3.323 , 4.002, 4.025, 4.111,
4.123, 4.1272, 4.243, 5.452, 5.4733, 5.525, 6.111, 6.211 

λογική (Ιο^Οι)
4.0312, 4.12, 2.012, 2.0121, 3.032, 4.015, 4.1121, 4.126, 4.128,
5.45, 5.451, 5.452, 5.453, 5.454, 5.472, 5.473, 5.4731, 5.511, 
5.551, 5.552, 5.5521, 5.555, 5.557, 5.61, 6.113, 6.12, 6.1224, 
6.1233, 6.124, 6.125, 6.1251, 6.126, 6.1261, 6.1262, 6.1263, 
6.1264, 6.1265, 6.1271, 6.13, 6.22, 6.234, 6.3, 6.3211, 6.342

λογική γραμματική (Ιο^ΐχοΗε ΟΓαηιιηαΐίΚ)
3.325

λογική εικόνα (Ιο̂ ΐχοΗβχ ΒιΙά)
2.19,4.03, 2.181, 2.182, 3 

λογική μορφή (ΙοχΐχοΗβ Γοιτη)
2.18, 2.0233, 2.181, 2.2, 3.315, 3.327, 4.0031, 4.12, 4.121,
4.128, 5.555, 6.23, 6.33 

λογική πρόταση (ΙοχΐίαΗβΓ 5αΐζ)
6.124, 6.112, 6.113, 6.121, 6.122, 6.1222, 6.1231, 6.1232,
6.125, 6.126, 6.1263, 6.1271

λογική σταθερά (Ιο ί̂χεΠε Κοηχίαηΐε)
4.0312, 5.4, 5.441, 5.47
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λογική σύνταξη (ΙοξίχσΗε ϋγηιαχ)
3.325, 3.327, 3.33, 3.334, 3.344, 6.124 

λογικό άθροισμα (ΙοχίζϋΗε 5αηιπιβ)

3.42, 5.521
λογικό άντικείμενο (Ιο^ίχεΗβΓ Οβ^βηχίαηά)

4.441. 5.4 
λογικό γινόμενο (ΙοξϊίεΗβχ ΡΓοάαΙα)

3.42, 4.465, 5.521, 6.1271, 6.3751
λογικός νόμος (Ιο^ίχοΜβί Οβεβίζ)

3.031, 6.123, 6.31 
λογικός τόπος (ΙοβΐεεΗβΓ Οη)

3.4, 3.41, 3.411, 4.0641
λογικός χώρος (Ιο^χεΗβκ Καηπι)

1.13. 2.11, 2.202, 3.4, 3.42, 4.463

μαθηματικά (ΜαΐΗβιηαΐϊΙί)
6.21. 5.154, 5.43, 6.031, 6.2, 6.211, 6.22, 6.2321, 6.233, 6.234, 
6.2341, 6.24 

μεταβλητή (ναήαΜε)
4.1271. 3.313, 3.314, 3.315, 3.316, 3.317, 4.0411, 4.1272,
4.1273, 4.52, 4.53, 5.156, 5.24, 5.242, 5.252, 5.501, 6.022, 
6.1231 

μεταφυσικός (πιβίαρΗγχίχαΗ)
5.633, 5.641, 6.53 

μοντέλο (ΜοάβΙΙ)
2.12, 4.01, 4.04, 4.463

μορφή (Γοπη)
2.0141, 2.033, 4.1271, 5.241, 5.554, 2.0122, 2.022 , 2.0231, 2.025,
2,0251, 2.171, 2.18, 3.13, 3.31, 3.311, 3.312, 3.333, 4.002,
4.012, 4.063, 4.1241, 4.24, 4.241, 4.242, 4.5, 5.131, 5.156,
5.231,5.24 , 5 .2522 ,5 .451,5 .47, 5.501,5.5351, 5.542,5.5422, 
5.55, 5.5542, 5.555, 5.556, 5.5562, 5.6331, 6.1201, 6.1203, 
6.1224, 6.1264, 6.32, 6.321, 6.34, 6.341, 6.342, 6.35, 6.422

μορφή, άπεικονιστική· μορφή τής άπεικόνισης (Ροπή άβΓ Αί>ύϊΙάαη%)
2.15, 2.17, 2.172, 2.151, 2.181, 2.2, 2.22 

μορφή, παραστατική (ΐοττη άετ ΟατείεΙΙαηχ)
2.173, 2.174 

μυστικό στοιχείο (άαε ΜγχύχσΗε)
6.44, 6.45, 6.522
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νόημα (5 ΐηη, ήηηνοΙΙ, χΐηπνοΙΙβΓ 8αίζ)
2.221, 2.222, 3.326, 4.002, 4.064, 5.02, 5.4733, 2.0211, 3.11, 3.13,
3.142, 3.1431, 3.144, 3.23, 3.3, 3.31, 3.34, 3.341, 3.4, 4,
4.002, 4.014, 4.02, 4.021, 4.027, 4.03, 4.031, 4.032, 4.061,
4.0621, 4.063, 4.1211, 4.122, 4.1221, 4.1241, 4.126, 4.2,
4.243, 4.431, 4.463, 4.465, 4.5, 4.52, 5.122, 5.1241, 5.2341,
5.25, 5.44, 5.46, 5.473, 5.4732, 5.514, 5.515, 5.525, 5.5302, 
5.5542, 5.631, 5.641, 6.124, 6.126, 6.1263, 6.1264, 6.232,
6.31, 6.41, 6.521

νόμος τή ς  α ιτ ιό τη τα ς  (Κω ι$αΙΐΐάΐ5ξ€5θζ)
6.32, 6.362, 6.321, 6.36 

νομοτέλε ια  (Ο αβ ίζηάχχ ΐ^ Ιίίϊι)
6.3

όλα , όλοι (αΙΙεχ, αΙΙβ)
1.11,3.13,3.311,3.341, 1, 1.12, 2.0121, 2.0122, 2.01231, 2.0124,
2.014, 2.171, 3.031, 3.24, 3.31, 3.312, 3.315, 3.328, 3.3411,
3.343, 3.344, 3.3441, 4.014, 4.116, 4.1213, 4.1251, 4.126,
4 .1272 ,4 .26 ,4 .51 ,4 .52 ,5 .12 , 5.123, 5 .133 ,5 .142 ,5 .143 ,5 .3 ,
5.32, 5.41, 5.43, 5.442, 5.451, 5.453, 5.46, 5.47, 5.4711,
5.473, 5.501, 5.511, 5.512, 5.513, 5.514, 5.52, 5.521, 5.524,
5.5302, 5.55, 5.5563, 5.634, 6.112, 6.1203, 6.1231, 6.1232,
6.124, 6.125, 6.127, 6.3, 6.34, 6.341, 6.343, 6.35, 6.372, 
6.374, 6.4, 6.41

ολό τητα  (Οεχα/ηίΗβίι)
1.1, 1.12, 2.04, 2.05, 3.01, 4.001, 4.11, 4.52, 5.5262, 5.5561

όνομα (Νατηΐ)
3.22,5 .2 (5 ,3 .142,3 .143,3 .144,3 .202,3 .203,3 .261,3 .3 ,3 .3411 ,
4 .0311 .4 .126 .4 .22 .4 .22 1 .4 .23 .4 .24 .4 .24 3 .4 .5 .5 .02 , 5.526, 
5.535, 5.55, 6.124

οπτικό πεδίο (Ο εχκΗ ιφΙά)
2.0131, 5.633, 5.6331, 6.3751, 6.4311

όριο (ΟΓβηζβ)
5.6, 5.61, 5.632, 5.143, 5.5561, 5.62, 5.641, 6.43, 6.45

ορισμέ (ΑΓ^απιεπί)
3.333, 5.523, 2.0131, 4.0411, 5.02 , 5.251, 5.47 , 5.5351, 6.1203

ορισμένος, καθορισμένος (1>€5ΐίηιηιΐ)
4.466, 2.031, 2.14 , 2.15 , 3.14 , 3.24 , 3.251, 3.3 1 5 , 4.431, 4.4 4 2,
5.11, 5.475, 5.526, 6.124, 6.342
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ορισμός (Ωεβηίΐίοη)
3.343, 3.24 , 3.26, 3.261, 4.241, 5.451, 5.452, 5.5302 

όρος (ΟΙϊβά)
4.1273, 4.442, 5.232, 5.252, 5.2522, 5.501

ούσία
(Φαβη) 3.1431, 3.342, 3.3421, 4.016, 4.027, 5.3, 5.471, 5.4711 
(Ξαύχίαηζ) 2.0211, 2.021, 2.0231, 2.024, 2.025 

ούσιαστικός (\ναβηΐΙϊοΗ, άαχ ΦεχεηίΙκΗβ)
2.011,3.34,4.465,4.4661, 3.143, 3.31, 3.317, 3.341, 3.3411, 4.013,
4.016, 4.03, 4.112, 4.1121, 4.5, 5.501, 5.533, 6.1232, 6.124, 
6 .126 ,6 .127 ,6 .232 ,6 .2341

παράσταση, παριστάνω (ΩαΓχίεΙΙαπ ,̂ άαηίβΙΙεη)
2.173, 2.201, 2.0231, 2.202, 2.203, 2.22, 2.221, 3.032, 3.0321,
3.312, 3.313, 4.011, 4.021, 4.031, 4.04, 4.1, 4.115, 4.12, 
4!121, 4.122, 4.124, 4.1242, 4.125, 4.126, 4.1271, 4.1272,
4.24, 4.31, 4.462, 5.21, 6.1203, 6.124, 6.1264 

παρένθεση (ΚΙαηυηβΓ)
5.461, 4.441, 5.452 , 5.46, 5.501 

περιγραφή, περιγράφω (ΒεχεΗΓβώαη ,̂ ΙχχεΗΓβϊΙχη)
4.023, 2.0201, 2.02331, 3.144 , 3.24 , 3.317, 3.33 , 4.016, 4.023,
4.063, 4.0641, 4.26, 4.5, 5.02, 5.156, 5.4711, 5.472, 5.501, 
5.526, 5.634, 6.124, 6.125, 6.341,6.342, 6.3432, 6.35, 6.3611, 
6.362 

περιεχόμενο
(ΙηΗαΙι) 2.025, 3.13, 3.31 
(ΟεΗαΙι) 6.111 

περιέχω (εηΐΗαΙιβη)
3.332, 3.24, 3.333, 4.063 

πιθανότητα (ΦαΗποΗβΐηΙκΗΙιβΐΐ)
5.1511,5.152, 4.464 , 5.1, 5.15, 5.151, 5.153 , 5.154 , 5.155, 5.156 

πλέγμα (ΚοηρΙεχ)
2.0201, 3.24, 3.3442, 4.1272, 4.441, 5.5423 

πράγμα (Ωίηξ, ΞαοΗε). Βλ. άντικείμενο 
πραγματικότητα

(ΚΐΓΜϊΜεϊι) 2.06, 2.063 , 2.12, 2.1511, 2.1512, 2.1515, 2.17,
2.171, 2.18, 2.201, 2.21, 2.222, 2.223, 4.01, 4.011, 4.021,
4.023, 4.05, 4.06, 4.0621, 4.12, 4.121, 4.462, 4.463, 5.512 

(ΚεαΙίιάι) 5.5561, 5.64
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πράξη (ΟρβΓαίίοη)
5.241,5.21, 5.22, 5.23, 5.232, 5.233, 5.234, 5.2341, 5.24,5 .242,
5.25, 5.251, 5.2521,5.2523, 5.253, 5.254, 5.4611, 5.47, 5.474,
5.5, 5.503, 6.001, 6.002, 6.021, 6.126

πράξη άλήθειας (ν/αΗτΗβΐΐχορβΓαήοη)
5.234, 5.3 , 5.32, 5.41, 5.442 , 5.54 

πρόταση (5αΐζ)
3.3, 4.021, 4.061, 4.064, 4.1, 4.121, 5.156, 6.1, 6.11, 6.127, 2.0122,
2.0201, 2.0211, 2.0231, 3.1, 3.11, 3.12, 3.13, 3.141, 3.143,
3.1431, 3.144, 3.2, 3.201, 3.202, 3.22, 3.221, 3.24, 3.25,
3.251, 3.263, 3.31, 3.311, 3.312, 3.313, 3.314, 3.315, 3.317,
3.318, 3.323, 3.332, 3.333, 3.34, 3.341, 3.4, 3.42, 4.001,
4.003, 4.0031, 4.01, 4.011, 4.012, 4.016, 4.022, 4.023, 4.024,
4.025, 4.026, 4.027, 4.03, 4.031, 4.0312, 4.032, 4.04, 4.05,
4 .06 .4 .062 .4 .0621 .4 .06 3 .4 .0641 .4 .1 1 .4 .112 .4 .12 , 4.1211,
4 .122 ,4 .124 ,4 .125 , 4.126, 4.1272, 4 .1273 ,4 .1274 ,4 .2 , 4.21,
4 .221,4 .23 , 4 .243 ,4 .4 , 4:41, 4 .411 ,4 .42 ,4 .4 31 ,4 .442 ,4 .4 6 ,
4.461, 4.463, 4.464, 4.465, 4.466, 4.5, 4.51, 4.52, 5, 5.01,
5.02, 5.101, 5.11, 5.12, 5.123, 5.124, 5.1241, 5.13, 5.131,
5.132, 5.1363, 5.14, 5.141, 5.142, 5.143, 5.15, 5.151, 5.152,
5.153, 5.2, 5.21, 5.23, 5.233, 5.2341, 5.24, 5.25, 5.2521, 5.3,
5.43, 5.44, 5.442, 5.451, 5.47, 5.471, 5.4711, 5.473, 5.4733,
5.5, 5.501, 5.503, 5.512, 5.513, 5.514, 5.515, 5.5151, 5.521,
5.525, 5.5261, 5.5262, 5.5301, 5.5302, 5.5321, 5.5351,
5.5352, 5.54. 5.541, 5.5422, 5.5562, 5.5563, 6, 6.001, 6.002,
6.01, 6.111, 6.112, 6.113, 6.12, 6.1201, 6.1203, 6.121, 6.122,
6.1221, 6.1222, 6.1231, 6.1232, 6.124, 6.126, 6.1264, 6.1265, 
6.211, 6.22, 6.341, 6.343, 6.4, 6.42, 6.53, 6.54

προτασιακή μεταβλητή (ΞαίζναηαΜβ)
3.313, 3.314, 3.316, 3.317, 4.126, 4.127, 5.502 

προτασιακή μορφή (5αίφΓη)
5.1311, 5.156, 5.541 

προτασιακό σημείο (ΞαίζζβίοΗίη)
3.12, 3.14, 3.143, 3.1431, 3.2, 3.21, 3.332, 3.34, 3.41, 3.5

πρωτοεικόνα {ΌτύΜ)
3.24, 3.315, 3.333, 5.522, 5.5351 

πρωτοσημεϊο (ΙΙπβίοΗβη)
3.26, 3.261, 3.263, 5.42, 5.45, 5.451
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σειρά (ΚείΗβ)
1.1252, 4.1273, 4.45, 5.1, 5.232, 5.252, 5.2522, 5.501, 6.02

σειρά  μορφών (ΡοηηεηΓείΗβ)
4.1252, 5.252, 5.2522, 5.501 

σημασία, σημαίνω (Ββάβαίατιχ, Ικάβαίβη)
3.203,3.3,4.115,5.4733, 3.203 , 3.261, 3.263 , 3.314 , 3.3 1 5 , 3.317,
3.323, 3.328, 3.33, 3.331, 3.333, 4.002, 4.026, 4.111, 4.126,
4 .241 ,4 .242 ,4 .243 ,4 .3 ,4 .31 , 4.43,4 .442, 4 .466,4 .4661,4 .5 ,
5.02, 5.31, 5.451, 5.461, 5.47321, 5.535, 5.55, 5.6, 5.62,
6.124, 6.126, 6.232, 6.2322, 6.3, 6.53

σημείο (ΖβκΗβη)
3.11, 3.12, 3.1432, 3.203, 3.221, 3.261, 3.262, 3.315, 3.32, 
3.321, 3.322, 3.325, 3.326, 3.327, 3.328, 3.33, 3.331, 3.334, 
3.3442, 4.012, 4.0312, 4.061, 4.0621, 4.126, 4.1272, 4.241,
4.242, 4.243, 4.431, 4.44, 4.441, 4.466, 4.4661, 5.02, 5.451,
5.46, 5.4611, 5.473, 5.4732, 5.47321, 5.4733, 5.475, 5.501,
5.512, 5.515, 5.5151, 5.53, 5.5541, 6.1203, 6.124, 6.1264, 
6.53

σημείο γενικότητας (ΑΙΙχβηιβΐηΗεΐκζεκΗΐη)
3.24, 4.0411, 5.522, 5.523, 6.1203

σημειογραφία (Ν οία ΐΐοη)
3.342, 3.3441, 5.474, 5.512, 5.513, 5.514, 6.1203, 6.122 

σημείο ισότητας (ΟΙεκΗΙκΐΐίζβκΗέη)
5.53, 3.323, 4.241, 5.4733, 5.5301, 5.5302, 5.533, 6.23, 6.232

σημείο στίξης (ΙηΐβΓραηϊιίοη)
5.4611

σκεπτικισμός (Ξ&ριίζίζηιΐϋί)
6.51

σκέψη (ΟεάαηΜβ)
3. 3.02, 3.1, 4, 3.01, 3.04 , 3.05, 3.12 , 3.2 , 3.5, 4.002, 4.014,
4.112, 6.21

εοϋρήχηαε
5.62, 5.64

σταθερά (Κ οηϋαη ΐβ )
3.13, 5.522 

στοιχείο (ΕΙεηβηί)
2.13.3.2, 2.131, 2.14, 2.15, 2.151, 2.1514, 2.1515, 3.14, 3.201,
3.24, 3.42
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στοιχειώδης πρόταση (ΕΙετηεηίατχαΐζ)
4.21, 4.211, 4.243, 5.134, 5.47, 5.557, 5.5771, 4.22, 4.221, 4.23, 4.24,

4.25, 4.26, 4.28, 4.3, 4.31, 4 .4., 4.41, 4.411, 4.42, 4.431,
4.45, 4.46, 4.51, 4.52, 5, 5.01, 5.101, 5.152, 5.234, 5.3, 5.31, 
5 .32 ,5 .41 ,5 .5 ., 5.524, 5.5262, 5.55, 5.555, 5.556, 5.5561, 
5.5562, 6.001, 6.124, 6.3751

συμβάν (ΕΓβίχηίς)

5.153, 5.1361, 5.154, 5.155, 5.452, 6.3611, 6.37, 6.41, 6.422, 
6.4311 

συμβολισμός (ΒγπώοΙΐχηιικ)
4.461, 5.450, 5.451 

σύμβολο (5γτηόοΙ)
5.37,3.52(5,3.24,3.317,3.32, 3.321,3 .323,3 .325,3 .341,3 .3411 ,
3.344, 4.126, 4.465, 4.4661, 4.5, 5.1311, 5.473, 5.4733,
5.513, 5.514, 5.515, 5.525, 5.5261, 5.5351, 5.555, 6.113 

συμφωνία (υεόβπϊηχΐΐηιηιιιηβ)
2.21, 2.222, 4.2, 4.4, 4.42, 4.43, 4.431, 4.462 

συνάρτηση (ΕαηΚίίοη)
3.318, 3.333, 4.24, 4.126 , 4.1272, 4.12721, 5.02 , 5.2341, 5.25, 
 ̂ 5.251, 5.44, 5.47, 5.501, 5.52, 5.5301 

σύνδεση, σύνδεσμος, συνδυασμός (νβΓόϊηάιιη^)
4.466,' 2.01, 2.0121, 4.221, 5.451, 5.521, 6.1203, 6.1221, 6.124 

συν&ιασμός (Κοηώίηαΐίοη)
4.27, 4.28, 5.46 

σύνθεση, σύνθετος, συνθεμενος (Ζαίαηαηεηχείζαηξ, ζαχαηιηκη^βίβίζί)
2.021, 3.143, 3.1431, 3.3411, 4.032, 4.2211, 5.47, 5.5261,
5.5421, 5.55

σύνολο (Κ1αχ$£)
3.142, 3.311, 3.315

συστατικό στοιχείο (ΒαίαηώεΐΙ)
2.011, 4.024, 2.0201, 3.24 , 3.315 , 3.4 , 4.025 , 5.4733 , 5.533,
5.5423, 6.12 

σύστημα (Ξγχιβτη)
5.475, 5.555, 6.341, 6.372 

συσχέτιση, συνδυασμός, άλληλεζάρτηση, σχέση <ΖιααηυηεηΗαηχ)
2.0122, 2.15, 3.3, 4.03, 4.22, 4.23, 5.1311, 5.1362, 6.374 

συσχηματισμός· (Κοηβ^αταΐίοπ)
2.0272, 2.0231, 2.0271, 3.21
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σχέση
(ΒεζίεΗαηχ) 2.1313, 2.1514, 3.12, 3.1432, 3.24, 4.0412, 4.0(51. 
4.0(541, 4.462, 4.4661, 5.131, 5.1311, 5.2, 5.21, 5.22, 5.42, 
5.461, 5.4733, 5.5151, 5.5261, 5.5301 

(ΚεΙαίΐοη) 4.122, 4.123, 4.125, 4.1251, 5.232, 5.42, 5.5301, 
5.541, 5.553, 5.5541

ταυτολογία (ΤααίοΙο&ε)
4.462, 5.142, 4.46 , 4.461, 4.4611, 4.463 , 4.4 64 , 4.4 65 , 4 .'ι«6,
4.4661, 5.1362, 5.143, 5.152, 5.525, 6.1, 6.12, 6.1201 
6.1202, 6.1203, 6.1221, 6.1231, 6.124, 6.126, 6.1262, 6.127*
6.22,6.3751

ταυτότητα, ταυτόσημος (Ιάεηΐίΐάι. ϊάβηύχσΗ)
5.5303, 6.2322, 2.161, 3.323 , 4.003 , 4.0411, 4.465 , 5.41, 5.42,

5.473, 5.4733, 5.5301, 5.5352, 6.3751
τυπική έννοια (/οΓτηαΙεΓ Βε^η#)

4.126,4.1271,4.12721, 4.127 , 4.127 2 , 4.1273 , 4.1274 
τυπική ιδιότητα (/οΓηιαΙε Εϊ ε̂ηχοΗα/ι)

4.124.6.12, 4.122 , 4.126 , 4.1271, 5.231, 6.122 
τυπικός νόμος (/οΓτηαΙεχ Οεχείζ)

5.01
τυπική σχέση (/οηηαίε ΚεΙαίΐοη)

4.122, 5.242 
τυχαίος, σύμπτωση, συμπτωματικός (Ζα/αΙΙ, ζιιβΙΙίξ)

6.031, 2.012 , 2.0121, 5.4733 , 6.1231, 6.1232 , 6.3 , 6.41

ύπαρξη
(ΒεχίεΗεη) 2.027. 2.04, 2.05, 2.062, 2, 2.0121, 2.023, 2.024, 2.0271,

2 .0 3 4 ,2 .0 6 ,2 .1 1 ,2 .1 4 ,2 .1 5 1 4 ,2 .2 0 1 , 2 .222 ,3 .14 , 4.1,
4.122,4.124, 4.125, 4.2, 4.21, 4.25, 4.27, 4.3, 5.135 

(Εχίχιεηζ) 4.1274, 3.032, 3.24, 3.323, 3.4, 3.411, 5.5151 
υπόθεση (ΗγροίΗεχε)

4.1122, 5.154, 5.5351, 6.36311
ύποκαθιστώ, υποκαθίσταμαι (νεΠΓειεη)

3.221, 4.0312, 2.131, 3.22 
ύποκείμενο ($ιώ]εΙα)

5.641, 5.5421, 5.631, 5.632, 5.633
ύποσήμανση, ύποσημαίνω (ΒεζείσΗηιιη£, όεζεκΗηεη)

3.24, 3.261, 3.317, 3.321, 3.322, 3.323, 3.325, 3.333, 3.334,
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3 .3411 ,3.3421,3.344, 4.012, 4.0411, 4.061, 4.126, 4.127,
4.1272,4.243, Γ». 1311, 3.473, 5.4733, 5.476, 5.5261, 5.5541, 
6.111

φιλοσοφ ία (ΡΜΙοεορΗΐε)
3.324, 3.3421, 4.003, 4.0031, 4.111, 4.112, 4.1121, 4.1122,
4.113, 4.114, 4.115, 4.122, 4.128, 5.641, 6.113, 6.211, 6.53 

φυσικός νόμος (Ν αιατ^χβΐζ)
6.371

χρόνος (Ζεΐι)
2.0251. 6.3611. 2.0121, 6.3751, 6.4312 

χώρος (Κ ααη )
2.0251. 2.0121, 2.013, 2.0131, 2.032, 6.3611, 6.36111, 6.4312

ψευδής (/αΙχοΗ)
2.21.2.223. 4.06. 2.0212, 2.17, 2.173, 2.18, 2.224, 3.24, 4.003,
4.023, 4.061, 4.062, 4.063, 4.1273, 4.25, 4.26, 4.31, 4.431,
4.46, 5.512, 5.5351, 6.111 

■ψυχή (5ββΐ€)
5.5421, 5.641, 6.4312

ψυχολογία (ΡχγοΗοΙο^ΐβ)
4.1121, 5.541, 5.5421, 5.641, 6.3631, 6.423
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ΓΚΕΟΕ, Οοη\οϊ>
3.143, 3.318, 3.325, 4.063, 4.1272,4.1273, 4.431, 4.442, 5.02, 5.132, 5.4, 
5.42, 5.451, 5.4733, 5.521, 6.1271, 6.232 

ΗΕΚΤΖ, ΗείητκΗ
4.04, 6.361 

ΚΑΝΤ, ΙηυηαηυεΙ 
6.36111 

ΜΑίίΤΗΝΕΚ, Γηιζ 
4.0031 

ΜΟΟΚΕ, ΕώναΓά Ο.
5.541 

ΝΕΣΤΟΝ. Ι5αα€
6.341, 6.342 

ΟεεΑΜ, ΦίΙΗβΙπι νοη 
3.328, 5.47321 

Κυ$5ΕΙ±, ΒβΠΓαηά
3.318, 3.325, 3.331, 3.333, 4.0031, 4.1272, 4.12721, 4.1273, 4.241,4.442,
5.02, 5.132, 5.252, 5.4, 5.42, 5.452, 5.4731, 5.513, 5.521, 5.525, 5.5302, 
5.532, 5.535, 5.5351, 5.541, 5.5422 , 5.553, 6.123, 6.1232 

ν/ΗΙΓΕΗΕΑϋ, Α. ΝοηΗ 
5.252, 5.452
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γ. Εξέλιξη τοΰ καρτεσιανοί οο§ίΐο 
μπορεΐ νά θεωρηθεί ό άγγλικός εμ
πειρισμός (Ιοίϊη ίοοίίε - 03νϊ(1 
Ηυπιε), αλλά καί ή οντολογία τοΰ 
ίεΐ&ηϊζ καί ή Η θική  τοΰ δρϊηοζβ. 
Την άντίδραση στον Οεδ03Γΐεδ καί 
την καινούργια στροφή τής ευρωπαϊ
κής φιλοσοφίας ενσαρκώνουν ό Κ3ηΙ 
καί ο Ηε§εΙ.

δ. Ά π ό  τον Ηε§εΙ πηγάζει ό μαρξισμός 
καί, άρνητικα, ό ΰπαρξισμός τοΰ Κί- 
ειΊίε£33ΐ·(3: ό πρώτος ώς αντιστροφή 
τής εγελιανής διαλεκτικής, ό δεύτε
ρος ώς ριζική απόρριψη τής ίδεαλι- 
στικής άφαίρεσης. Συμπλήρωμα τών 
δύο καί πηγή γιά τις μετέπειτα συνθέ
σεις μπορεΐ νά θεωρηθεί στον ίδιο 
αιώνα, ό ΝΐεΐζδςΗε.

ε. ΚβηΙ, ΚίειΊίε§33ΐχ1 καί ΝΐεΙζδοΗε μάς 
όδηγοΰν στήν φαινομενολογική σχο
λή (ΗυδδεΓΐ), στή νέα οντολογία τοΰ 
Ηεί<3ε§§εΓ καί στήν υπαρξιστική 
μεταφυσική τοΰ ΐ3$ρεΓ5, δπως καί 
στήν ανθρωπολογία τοΰ δ3ΠΓε. 

στ. Καί ξαναβρίσκουμε τή συνέχεια τής 
θετικοεμπειρικής φιλοσοφίας στή 
σύγχρονη φιλοσοφική γλωσσολογία 
(πηγή ό δ3ΐι$$ιΐΓε) καί στήν άναλυτική 
φιλοσοφία (πηγή ό \νίΙ{§εηδΙεϊη).

ζ. Στον βασικό αυτό σκελετό προστί
θενται τά κάπως ιδιόμορφα άνοίγμα- 
τα τοΰ Βει-βδοη, τοΰ Η3Γΐιτΐ3ηη καί 
τοΰ ΜοοΓε, όπως καί μερικά δείγμα
τα εντελώς σύγχρονων καί ιδιότυπων 
άναζητήσεων ( ίεν ϊ - δίΓβιΐδδ, ΑΓεικΙ).

Με αυτές τις σκέψεις έγινε ή επιλογή 
τών έργων πού άποτελοΰν τη σειρά, χω
ρίς αυτό νά σημαίνει δτι ό κατάλογος 
διεκδικεΐ τήν όποιαδήποτε, άνέφικτη άλ
λωστε, πληρότητα.

Εκδόσεις Παπαζηση




