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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ή μετάφραση στήν έλληνική του Blue and Brown Books 
άπό τόν κ. Κ. Κωβαϊο άποτ€λ€Ϊ ^να άξιοσημείωτο γεγονός στήν 
πορεία της οίκείωσης της φιλοσοφίας του L Wittgenstein άπό 
τήν έλληνική φιλοσοφική διανόηση καί άπό τό εύρύτερο έλληνι-
κό άναγνωστικό κοινό. Ή μετάφραση του Ιργου αύτου ήταν κάτι 
τό'άπαραίτητο μιά καί οΙ ύστεροι φιλοσοφικοί προβληματισμοί 
τοΰ βιενναίου φιλοσόφου Ιχουν ώς άφετηρία τίς άπόψεις πού 
άναπτύσσονται καί τόν τρόπο τοΰ φιλοσοφείν πού παρουσιάζεται 
στό εργο αύτό. Δεν θά ήταν ύπερβολή τό νά ισχυρισθούμε πώς, 
χωρίς τή γνώση τών άναπτυσσομένων στό Μπλέ καί τό καφέ 
βιβλίο, ή κατανόηση της φιλοσοφίας τού L Wittgenstein παραμέ-
νει έλλιπής. Τό Μπλβ καί τό καφέ βιβλίο φωτίζει μέ μοναδικό 
τρόπο τή διάσταση της μετά τό 1930 φιλοσοφικής πορείας τού L 
Wittgenstein καί όπωσδήποτε άποτελεϊ τό καλύτερο ύπόμνημα 
γιά τό εργο του φιλοσοφικές έρ€υν€ς. 

Ή μετάφραση τού κ. Κ. Κωβαίου είναι ύψηλής ποιότητας· ό 
μεταφραστής εχει Ικανή έλληνική καί φιλοσοφική παιδεία, είναι 
γνώστης τού δλου έργου τού μεταφραζομένου φιλοσόφου καί 
έχει δοκιμασθεί στίς δυσχέρειες πού δημιουργεί ό λόγος τού 
Wittgenstein (βλέπε, λ.χ., τή μετάφρασή του: L Wittgenstein, 
Διαλέξεις περί της αίσθητικής, στό Κ. Βουδούρη, Άνθολόγιον 
άναλυτικών φιλοσόφων, 'Αθήναι 1980, σ. 135-194). 

Ό μεταφραστής, έκτός άπό τίς διασαφήσεις πού ύπάρχουν 
στό τέλος της κειμένου, κατάρτισε καί τόν πίνακα όνομάτων καί 
πραγμάτων. 

Μπορώ νά διαβεβαιώσω τόν έλληνα άναγνώστη πώς ή μετά-
φραση αύτή λόγω της πιστότητας, άλλά καί της ρέουσας γλώσ-
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σας της, καθίσταται κΕίμενο αύτοτΕλές, άπαλλάσσοντάς τον έτσι 
άπό τήν άνάγκη νά άνατρ€ξ€ΐ γιά πληρέστΕρη κατανόηση στό 
πρωτότυπο. 

Εύχαριστοΰμε τόν Εκδοτικό οίκο Καρδαμίτσα πού έδωσ€ 
δλ€ς τίς δυνατότητες γιά μιά Ιγκυρη μετάφραση και άψογη έκδο-
ση. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 



ΣΗΜΕΙΩΜΑ TOY ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ 

Είναι μ€ρικ€ς λ€τττομ€ρ€ΐ€ς πού καλό eivai νά Ιχ€ΐ ύπ δψη ό 
άναγνώατης, σχετικά μέ τό Ιργο τοΰτο του L. Wittgenstein καί 
τήν παρουσίασή του στήν έλληνική γλώσσα. Σ' αύτό τό σκοπό 
άποβλ€π€ΐ ή σύντομη, άλλά κατατοπιστική πληροφόρηση πού 
άκολουθ€Ϊ. 

Ή μετάφραση του Blue and Brown Books ^γινβ άπό τό 
άγγλικό πρωτότυπο καί συγκεκριμένα άπό τήν άνατύπωση του 
1978 (Basil Blackwell, Oxford), ή όποία περιλαμβάνει μερικές 
βελτιώσεις του άρχικοΰ κειμένου (TO\J Μπλέ βιβλίου μόνο), πού 
κυκλοφόρησε ό οίκος Blackwell τό 1958. Πρόκειται γιά βελτιώ-
σεις πού άφοροΰν κατά κύριο λόγο τό ϋφος, τή γραμματική καί τή 
στίξη, καί προέρχονται άπό ^να άντίγραφο πού βρίσκεται στήν 
κατοχή του στενοΰ φίλου του Wittgenstein, ίταλοΰ οικονομολό-
γου Piero Sraffa. 

Γιά τήν άπόδοση όρισμένων δυσχερών σημείων τοΰ κειμέ-
νου συμβουλεύτηκα τή γαλλική μετάφραση τοΰ Guy Durand (Le 
cahier bleu et le cahier brun, preface de Jean Wahl, NRF Galli-
mard, 1965) καί τή γερμανική μετάφραση της Petra von Mor-
stein (Das blaue Buch - Eine phHosophische Betrachtung (Das 
6rai//7e Sac/?)), herausgegeben von Rush Rhees, Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft, 1980). 

Ή γερμανική έκδοση έχει τήν ίδιοτυπία ν' άποτελεϊ συγκερα-
σμό τοΰ Blue Book, τοΰ PhHosophische Betrachtung καί ένός 
τμήματος τοΰ Brown Book. 

«Eine philosophische Betrachtung» είναι ό τίτλος πού έδωσε 
ό Rhees σέ μιά γερμανική άναδιαμόρφωση τοΰ άγγλικοΰ κειμέ-
νου τοΰ Καφέ βιβλίου, πού έγινε άπό τόν ίδιο τόν Wittgenstein 
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καί πού παρ€μ€ΐν€ ήμιτ€λής, γιατί τό 1936 ό συγγραφέας άποφά-
σισ€ νά έγκαταλ€ίψ€ΐ τήν ίόιότυπη μέθοδο πού άκολούθησ€ στό 
έργο αύτό. Ό λόγος θά πρέπει μάλλον νά ήταν ότι ή έπιμέρους 
τεχνική της προβολής των πρωτογόνων γλωσσικών μορφών δέν 
άποδ€ΐκνύ€ται πρόσφορη σ' όλες τίς περιπτώσεις. Ή τεχνική 
αύτή θ' άποτελέσει ένα στοιχείο μοναχά της ποικιλόμορφης 
μεθόδου τών φιλοσοφικών έρβυνών. Αύτή ή μερική άναδιαμόρ-
φωση του Brown Book στη γερμανική, καταδικασμένη άπό τόν 
Wittgenstein μέ τή φράση «dieser ganze Versuch einer Umar-
beitung' ist nichts wert» (βλ. τόν πρόλογο του Rhees πού άκο-
λουθεϊ) κυκλοφόρησε γιά πρώτη φορά στίς έκδόσεις Suhrkamp 
τό 1970 μέ τίτλο Eine phHosophische Betrachtung (τίτλο πού 
δέν άποτελεΤ αυθαιρεσία του Rhees, άλλά έπιθυμία του 
Wittgenstein, δπως έξηγεϊ ό πρώτος στόν Πρόλογο του 
Betrachtung). 

Ό λόγος πού δέν χρησιμοποιήσαμε τό Betrachtung σάν 
πρωτότυπο τοΰ άντιοτοίχου τμήματος του Καφέ βιβλίου (τρία τέ-
ταρτα περίπου του άγγλικοΰ κειμένου), δπως έκανε ό γερμανικός 
έκδοτικός οϊκος, δέν είναι φυσικά ή 'άπόρριψή' του άπό τόν 
Wittgenstein (πού προφανώς άφοροΰσε τή δυνατότητα μιας άνε-
ξάρτητης δημοσίευσης καί όχι τίς ιδέες πού περιέχονταν έκεϊ), 
άλλά τό γεγονός ότι προτιμήσαμε ν' άκολουθήσουμε τή. γραμμή 
τών έκδόσεων Blackwell, πού έχουν πιά άποκτήσει τόν χαρακτή-
ρα στερεοτύπων κειμένων άναφοράς γιά τό corpus της φιλοσο-
φίας τοΰ Wittgenstein. Ή μετάφραση τοΰ PhHosophische 
Betrachtung θά πρέπει, κατά τή γνώμη μας, ν' άποτελέσει άντι-
κείμενο άνεξάρτητης δημοσίευσης, οϋτως ώστε νά έξασφαλίζε-
ται παραλληλία άνάμεσα στά διάφορα τμήματα τών Καταλοίπων 
(NachlaB) - έτσι δπως οί ταξινομητές τους Rhees, Anscombe καί 
Wright άποφάσισαν νά τά έκδόσουν — καί στίς όποιεσδήποτε 
μεταφράσεις τους. 

Προσπαθήσαμε νά περιοριστούμε αύστηρά στά πλαίσια μιας 
νοηματικά άκριβοΰς καί κατά τό δυνατόν ρέουσας μετάφρασης 
χωρίς καμμιάν άπόπειρα φιλοσοφικού σχολιασμού. Εκείνο πού 
κρίναμε άπαραίτητο νά δοθεΤ στή δημοσιότητα ήταν τό κείμενο 
τοΰ L. Wittgenstein. Οί έντός άγκυλών άριθμοί πού άπαντοΰν 
στό κείμενο παραπέμπουν σέ σχόλια καθαρώς μεταφραστικού 
χαρακτήρα. 

Τά σχόλια στό κάτω μέρος τών σελίδων είναι τοΰ Rush 
Rhees, ό όποΤος στό Καφέ βιβλίο κάνει όρισμένους παραλληλι-
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σμούς άγγλικών λέξεων ή έκφράσεων πού χρησιμοποιεί ό 
Wittgenstein με γερμανικές. Οί συσχετίσεις αύτές θά πρέπει νά 
έχουν άντληθεϊ δχι τόσο άπό τό Betrachtung, δσο άπό τήν πρώ-
τη γερμανική version του Brown Book, ή όποία σώζεται σέ χει-
ρόγραφο. Τό άγγλικό χειρόγραφο έχει χαθεϊ' άντίθετα, τοΰ Blue 
Book σώζονται καί τό άγγλικό καί τό γερμανικό χειρόγραφο. 

Στό τέλος προσθέσαμε έναν πίνακα όνομάτων καί πραγμά-
των πού είναι πληρέστερος άπό έκεΤνον της πρωτότυπης έκδο-
σης. 

Ή μετάφραση κειμένου του Wittgenstein δέν είναι δπως ξέ-
ρουμε έπιχείρηση εύκολη, γιατί άπαιτεΤ έπίπονη άνίχνευση των 
διανοημάτων πού κρύβονται πίσω άπό τή φειδωλή παράταξη των 
λέξεων. Καί πρέπει νά όμολογήσω πώς δέν θά έπαιρνα ποτέ τό 
θάρρος νά έπιχειρήσω τούτη τή μετάφραση, άν δέν είχα τήν 
ενθάρρυνση καί συμπαράσταση τοΰ διευθυντή καί έμπνευστή 
της σειράς, καθηγητή κ. Κ. Βουδούρη. Μόνο μέ τήν πολύτιμη 
συνεργασία του καί τίς εύστοχες ύποδείξεις του κατόρθωσα ν' 
άποφύγω όλισθήματα καί νά ύπερνικήσω μεταφραστικές δυσκο-
λίες ίδίως έκεΤ, δπου ή λιτότητα τοΰ κειμένου δέν προσφέρεται 
εύκολα σέ, μονοσήμαντη άπόδοση. Εύάρεστο καθήκον μου είναι 
νά εύχαριστήσω γΓ αύτό καί άπό τή θέση τούτη τόν καθηγητή κ. 
Βουδούρη. 

Εύχαριοτίες όφείλω επίσης στήν καθηγήτρια (καί μαθήτρια 
τοΰ L. Wittgenstein) G. Ε. Μ. Anscombe, γιά τήν ύπομονή καί 
κατανόηση πού έδειξε στήν άλληλογραφία πού είχαμε (άπό 
τήν όποία άντλησα σημαντικές καί διαφωτιστικές πληροφορίες 
πάνω σέ μερικά προβληματικά χωρία τοΰ κειμένου), καθώς καί 
τόν φίλο μου Πανταζή Τσελεμάνη, ύποψήφιο διδάκτορα τοΰ 
Πανεπιστημίου της Όξφόρδης, γιά τίς όξυδερκέστατες παρατη-
ρήσεις του πάνω σέ κρίσιμα σημεΤα τοΰ κειμένου. 

Ελπίζω, ή προσπάθειά μας, παρ' δλες τίς πιθανές άτέλειες 
τοΰ άποτελέσματός της — άτέλειες οί όποΤες δυστυχώς είναι 
συχνά άναπότρεπτες — νά συμβάλει στήν κατανόηση άπό μέρους 
τοΰ έλληνικοΰ άναγνωστικοΰ κοινοΰ ένός άπό τά πιό βαθιά, πρω-
τότυπα καί επαναστατικά πνεύματα δλων τών έποχών. 

Άθήνο, Σεπτέμβριος 1983 Κωστής Μ. Κωβαϊος 





ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOY RUSH RHEES 

Ό Wittgenstein καθυπαγόρ€υσ€ τό «Μπλέ βιβλίο» (έκ€Ϊνος 
δέν τ όνόμαζ€ Ιτσι) στούς μαθητές της τάξης του στό Cambridge 
κατά τό άκαόημαϊκό ^τος 1933-34 κι ΰστ€ρα τδβγαλ€ σέ πολυ-
γραφημένα άντίτυπα [1]. Τό «Καφέ Βιβλίο» τό καθυπαγόρ€υσ€ 
σέ δύο μαθητές του (τόν Francis Skinner καί τήν Alice Ambrose) 
κατά τό άκαδημαϊκό έτος 1934-35. Εϊχ€ βγάλ€ΐ μονάχα τρία 
δακτυλογραφημένα άντίτυπα, πού έδ€ΐχν€ μόνο σέ πολύ στενούς 
φίλους καί μαθητές του. 'Αλλά όσοι τά €Ϊχαν δαν€ΐστ€Ϊ €Ϊχαν βγά-
λ€ΐ τά δικά τους άντίγραφα, κι έτσι τό βιβλίο κυκλοφόρησε σ' 
€ύρύτ€ρους κύκλους. "Αν ο Wittgenstein €Ϊχ€ δώσει κάποιο όνο-
μα σ' έκεϊνες τίς σημειώσεις, θά τίς όνόμαζε μάλλον «φιλοσοφι-
κές παρατηρήσεις» ή «φιλοσοφικές έρευνες». 'Αλλά έπειδή τό 
πρώτο κομμάτι είχε μπλέ έξώφυλλο καί τό δεύτερο καφέ, όλοι 
συνήθισαν ν' άναφέρονται σ' αύτά μέ τό χρώμα τοΰ έξωφύλλου 
τους. 

'Αργότερα έστειλε ένα άντίγραφο τοΰ Μπλέ βιβλίου στόν 
Λόρδο Russell, μέ τήν άκόλουθη σημείωση στό έξώφυλλο: 

'Αγαπητέ Russell, 
πρίν δύο περίπου χρόνια εΤχα ύποσχεθεϊ νά σοΰ στείλω ένα 

δικό μου χειρόγραφο. Αύτό πού σοΰ στέλνω σήμερα δέν είναι 
€Κ€ίνο τό χειρόγραφο. 'Ακόμη καταγίνομαι μαζί του· κι ένας Θεός 
ξέρει άν θά τό δημοσιεύσω ποτέ όλόκληρο ή κάποιο τμήμα του. 
Πρίν δυό χρόνια ώστόσο έδωσα κάτι διαλέξεις στό Cambridge 
καί καθυπαγόρευσα μερικές σημειώσεις στούς μαθητές μου έτσι 
ώστε νάχουν κάτι νά πάρουν σπίτι τους, άν όχι στό κεφάλι τους, 
τουλάχιστο στά χέρια τους. "Εβγαλα άντίγραφα αύτών τών 
σημειώσεων. Μόλις τώρα άκόμη διόρθωνα τυπογραφικά καί άλ-
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λα λάθη σέ μερικά άντίτυπα καί σκέφτηκα μήν τυχόν καί ήθελες 
κι έσύ κανένα. Σου στέλνω λοιπόν ^να. Δέ σου λέω πώς θάπρεπε 
νά διαβάσεις τίς διαλέξεις* όμως, δν δέν είχες τίποτε καλύτερο νά 
κάνεις, κι άν τελικά άντλοΰσες κάποιαν άπόλαυση άπ αύτές, θά 
μ' εύχαριστοΰσε ίδιαίτερα νά τίς διαβάσεις. (Νομίζω πώς θδναι 
πολύ δύσκολο νά τίς καταλάβεις, γιατί πάρα πολλά θέματα έξετά-
ζονται άκροθιγώς. Προορίζονται βλέπεις μόνο γιά τούς άνθρώ-
πους πού είχαν παρακολουθήσει τίς διαλέξεις). Όπως σου είπα, 
άν δέν τίς διαβάσεις, όέν καμμ/άν άπολύτως σημασία. 

Παντοτεινά δικός σου, 
Ludwig Wittgenstein 

Αύτό ήταν πάντως τό ΙΝ/Ιπλέ βιβλίο: #να σύνολο σημειώσεων. 
Τό Καφέ βιβλίο ήταν κάπως διαφορετικό- γιά ^να διάστημα τό 
έβλεπε σάν προσχέδιο μιας πιθανής μελλοντικής δημοσίευσης. 
Πάνω άπό μιά φορά ξεκίνησε νά τό άναμορφώνει μέ σκοπό μιάν 
έκδοσή του στά γερμανικά. Ή τελευταία άπόπειρα ήταν τόν Αύ-
γουστο τοΰ 1936. Έβαλε αύτή τήν παραλλαγή, μέ μερικές μετα-
τροπές καί παρεμβολές, στήν άρχή τής συζήτησης γιά τήν έκού-
σια πράξη στή σελίδα 209 τοΰ κειμένου μας. Ύστερα έγραψε μέ 
παχιά γράμματα «Dieser ganze 'Versuch einer Umarbeitung' vom 
(Anfang) bis hierher ist nichts wert». («Όλη αύτή ή "προσπάθεια 
έπανεξεργασίας", άπό τήν άρχή μέχρι τούτο 'δω τό σημείο, είναι 
άνώφβλη»). Αύτό συνέβη τήν έποχή πού άρχιζε νά γράφει έκεϊνο 
πού τώρα ξέρουμε (μέ έλάχιστες τροποποιήσεις) ώς πρώτο μέ-
ρος τών φιλοσοφικών έρΕυνών. 

'Αμφιβάλλω άν θά δημοσίευε ποτέ τό Καφέ βιβλίο στά 
άγγλικά, δ,τι κι άν συνέβαινε. Καί όποιος μπορεΤ νά διαβάζει τά 
γερμανικά του, θά καταλάβει τό γιατί. Τό στύλ τών άγγλικών του 
είναι συχνά άδέξιο καί γεμάτο γερμανικούς ίδιωματισμούς. 'Αλλά 
τό άφήσαμε δπως ήταν, έκτός άπό πολύ λίγες περιπτώσεις δπου 
παραμορφωνόταν τό νόημα καί ή διόρθωση ήταν προφανής. 
Αύτό πού έμεΤς δημοσιεύουμε έδώ είναι σημειώσεις πού έδωσε 
στούς μαθητές του καί ένα προσχέδιο πού κρατούσε γιά δική του 
χρήση. Αυτό είναι όλο. 

*Η φιλοσοφία ήταν γιά τόν Wittgenstein μιά μέθοδος έρευ-
νας, άλλά ή άντίληψή του γι' αύτή τή μέθοδο άλλαζε μέ τόν και-
ρό. Κι αύτό μπορούμε νά τό διαπιστώσουμε,φερ' είπεϊν, άπ' τόν 
τρόπο πού χειρίζεται τήν ίδέα τών «γλωσσικών παιχνιδιών». 
Συνήθιζε νά τά εισάγει γιά ν' άποσείει τήν ίδέα μιας άναγκαίας 



TO ΜΠΛΕ ΚΑΙ TO ΚΑΦΕ ΒΙΒΛΙΟ 15^ 

μορφής γλώσσας. Αυτή ήταν τουλάχιστο μιά άπό τίς χρήσεις πού 
τούς ^καν€ καί μιά άπ' τίς πρωιμότ€ρ€ς. Είναι συχνά χρήσιμο νά 
φαντάζεσαι διάφορα γλωσσικά παιχνίδια. Στήν άρχή άγραφε καμ-
μιά φορά «διάφορες μορφές γλώσσας», σάν αύτά τά δύο νά μήν 
ήταν τό ίδιο πράγμα. Σε μεταγενέστερες παραλλαγές, τό διόρθω-
νε πάντως που καί που. Στό Μπλέ βιβλίο μιλάει μερικές φορές γιά 
έπινόηση διαφόρων γλωσσικών παιχνιδιών, κι άλλοτε πάλι γιά 
διάφορα συστήματα σήμανσης, λές καί τό γλωσσικό παιχνίδι εί-
ναι δλο κι όλο ένα σύστημα σήμανσης. 

Λέει πώς φτάνουμε νά καταλαβαίνουμε τί έννοοΰν οί άλλοι, 
βάζοντας, λ.χ., κάποιον νά μας έξηγεϊ τά νοήματα τών λέξεων. 
Λές καί «καταλαβαίνω» καί «έξηγώ» εϊναι δυό πράγματα κατ' 
άνάγκην άλληλένδετα. 'Αλλά στό Καφέ βιβλίο τονίζει δτι ή έκμά-
θηση ένός γλωσσικού παιχνιδιού είναι κάτι πού προηγείται της 
έξήγησης. Κι αύτό πού χρειάζεται δέν είναι ή έξήγηση, άλλά ή 
έκπαίό€υση, ύπό τήν έννοια πού έκπαιδεύουμε ένα ζώο. Αύτό 
σχετίζεται μέ τό σημείο πού τονίζει στίς Έρευνες, δτι τό νά είσαι 
σέ θέση νά μιλάς καί νά καταλαβαίνεις δ,τι λέγεται - τ ό νά ξέρεις 
τί σημαίνει— δέ σημαίνει δτι μπορείς νά ηείςτί σημαίνει, ουτε καί 
είναι αυτό έκεϊνο πού έμαθες. Λέει άκόμη έκεϊ {Έρευνες, §32) 
ΟΤΙ «ό Αύγουστϊνος περιγράφει τήν έκμάθηση μιας άνθρώπινης 
γλώσσας, σάν τό παιδί νά έρχόταν σέ μιά ξένη χώρα καί δέν 
καταλάβαινε τή γλώσσα της χώρας, δηλαδή σάν νά είχε ήδη μιά 
γλώσσα, μονάχα δχι αύτή τή συγκεκριμένη». Μπορεί νά βλέπεις 
άν τό παιδί ξέρει γαλλικά ρωτώντας το τί σημαίνουν οί διάφορες 
έκφράσεις. Άλλά αύτό δέν είναι τρόπος γιά νά πεις άν τό παιδί 
μιλάει. Καί δταν μαθαίνει νά μιλάει, έκεϊνο πού μαθαίνει δέν είναι 
ή έξήγηση τών έκφράσεων. 

"Οταν τό Καφέ βιβλίο μιλάει γιά διαφορετικά γλωσσικά παι-
χνίδια ώς «συστήματα επικοινωνίας» (Systeme menschlicher 
Verstandigung), δέν έννοεϊ άπλώς διαφορετικά συστήματα σή-
μανσης. Καί αύτό εισάγει μιάν έννοια του καταλαβαίνω, καί της 
σχέσης του καταλαβαίνω πρός τή γλώσσα, πού δέν κάνει διόλου 
τήν έμφάνισή της στό Μπλέ βιβλίο. Στό Καφέ βιβλίο έπιμένει, έπί 
παραδείγματι, δτι τό «καταλαβαίνω» δέν είναι ένα μονάχα πράγ-
μα. Ποικίλλει τόσο δσο καί τά ίδια τά γλωσσικά παιχνίδια. Πράγ-
μα πού θά συνιστούσε ένα λόγο γιά νά ίσχυριστεϊ κανείς δτι, 
δταν όντως φανταζόμαστε διάφορα γλωσσικά παιχνίδια, δέν 
φανταζόμαστε μέρη ή πιθανά μέρη κάποιου γενικού συστήματος 
γλώσσας. 



JS LUDWIG WITTGENSTEIN 

Τό Μπλέ βιβλίο €Ϊναι λιγότ€ρο σαφές πάνω σ' αύτό. Στή 
σ€λίδα 44 λ€€ΐ πώς «ή μ€λ€τη των γλωσσικών παιχνιδιών €Ϊναι ή 
μ€λ€τη πρωτόγονων μορφών γλώσσας ή πρωτογόνων γλωσ-
σών». 'Αλλά μ€τά συν€χίζ€ΐ: <ΓΑν θ€λουμ€ νά μ€λ€τήσουμ€ τά 
προβλήματα της άλήθ€ΐας καί του ψ€ύδους, της συμφωνίας καί 
της άσυμφωνίας τών προτάσβων μέ την πραγματικότητα, της φύ-
σης του ίσχυρισμου, της ύπόθ€σης καί του έρωτήματος, θά 
Ιχουμ€ μβγάλη ώφέλεια παρατηρώντας τίς πρωτόγον€ς μορφές 
γλώσσας στίς όποιες αυτές οί σκέψεις κάνουν τήν έμφάνισή τους 
δίχως τό παραπλανητικό ύπόστρωμα έξαιρετικά περίπλοκων δια-
δικασιών σκέψης. Όταν παρατηρούμε τέτοιες άπλές μορφές 
γλώσσας, ή πνευματική άχλύς πού φαίνεται νά τυλίγει τή συνηθι-
σμένη χρήση της γλώσσας έξαφανίζεται. Βλέπουμε ένέργειες, 
άντιδράσεις, μέ σαφήνεια περιγεγραμμένες καί διάφανες. Άπ' 
τήν άλλη μεριά άναγνωρίζουμε σ' αύτές τίς άπλές διαδικασίες 
μορφές γλώσσας πού δέν έχουν άποσχισθεϊ έντελώς άπ' τίς 
περισσότερες πολύπλοκες μορφές. Βλέπουμε ότι μπορούμε νά 
οίκοδομήσουμε τίς πολύπλοκες μορφές άπό τίς πρωτόγονες προ-
σθέτοντας βαθμιαία νέες μορφές». 

Αύτό δημιουργεί σχεδόν τήν έντύπωση δτι προσπαθούμε νά 
δώσουμε κάτι σάν άνάλυση της καθημερινής μας γλώσσας. Σάν 
νά θέλουμε ν' άνακαλύψουμε κάτι πού συμβαίνει στή γλώσσα 
μας, έτσι δπως τή μιλάμε, πού δμως δέν μπορούμε νά δούμε μέ-
χρις δτου έφαρμόσουμε τή μέθοδο διέλευσης μέσα άπ τήν όμί-
χλη πού τήν περιβάλλει. Καί σάν «ή φύση του ίσχυρισμοΰ, της 
ύπόθεσης καί του έρωτήματος» νά είναι ή ίδια έκεϊ [2]. Έμεϊς 
άπλώς βρήκαμε έναν τρόπο νά τή διαφανοποιούμε. 'Αλλά τό 
Καφέ βιβλίο τό άρνεϊται αύτό. Νά γιατί ό Wittgenstein έπιμένει 
στό Καφέ βιβλίο ( σελ. 122) δτι «δέ θεωρεί τά γλωσσικά παιχνί-
δια πού περιγράφουμε σάν άτελή μέρη γλώσσας, άλλά σάν αύτο-
τελεϊς γλώσσες». "Ετσι ώστε, λ.χ., όρισμένες γραμματικές λει-
τουργίες της μιας γλώσσας νά μήν έχουν άντίστοιχες λειτουργίες 
σέ όποιαδήποτε άλλη. Καί ή «συμφωνία ή άσυμφωνία μέ τήν 
πραγματικότητα» νά είναι κάτι διαφορετικό σέ διαφορετικές 
γλώσσες, έτσι ώστε ή μελέτη αύτής της έννοιας στά πλαίσια 
έκείνης της γλώσσας νά μή σου δείχνει καί πολλά πράγματα γιά 
τό τί είναι στά πλαίσια αύτής έδώ. Νά γιατί στό Καφέ βιβλίο 
ρωτάει κατά πόσον ή λέξη «τούβλο» σημαίνει στήν πρωτόγονη 
γλώσσα δ,τι καί στή δική μας. Γιατί αύτό συνδέεται μέ τόν ίσχυ-
ρισμό του δτι ή άπλούστερη γλώσσα δέν είναι άτελής μορφή κά-
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ποιας π€ρισσότ€ρο π€ρίπλοκης. Αύτη ή συζήτηση γύρω άπ τό άν 
^χουμ€ ^δώ νά κάνουμ€ μέ μιάν Ελλειπτική πρόταση €Ϊναι σημαν-
τικό κομμάτι των λεγομένων του γύρω άπ τό τί €Ϊναι τά διάφορα 
γλωσσικά παιχνίδια. 'Αλλά δέν ύπάρχει τίποτ€ στό Μπλέ βιβλίο 
πού έστω καί νά τό προϊδ€άζ€ΐ. 

Σ' ^να άπό τά σημ€ΐωματάρια του Wittgenstein ύπάρχ€ΐ μιά 
παρατήρηση γιά τά γλωσσικά παιχνίδια, πού θά πρ€π€ΐ νδχ€ γρα-
φτ€Ϊ στίς άρχές του 1934. Ύποπτ€ύομαι πώς βΤναι μ€ταγ€ν€σχ€-
ρη άπό Εκείνη της σ€λ. 44 πού άνέφερα. Όπως καί νάχ€ΐ τό 
πράγμα, €Ϊνάι διαφορ€τική. «Wenn ich bestimmte einfache 
Sprachspiele beschreibe, so geschieht es nicht, um mit ihnen 
nach und nach die Vorgange der ausgebildeten Sprache —oder 
des Denkens— aufzubauen, was nur zu Ungerechtigkeiten fiihrt 
(Nicod und Russell), -sondern ich stelle die Spiele als solche bin, 
und lasse sie ihre aufklarende Wirkung auf die besonderen Pro-
bleme ausstrahlen». («Όταν περιγράφω όρισμένα άπλά γλωσσι-
κά παιχνίδια, δέν τό κάνω γιά νά κατασκευάσω, ξεκινώντας άπ' 
αύτά, βαθμιαία τίς διαδικασίες της Εξελιγμένης μας γλώσσας —ή 
της σκέψης— πράγμα πού μόνο σέ πλάνες μπορεί νά όδηγήσει 
(Nikod καί Russell). 'Απλώς προβάλλω τά γλωσσικά παιχνίδια γΓ 
αύτό πού είναι, καί τ άφήνω νά ρίχνουν τό φώς τους στά συγκε-
κριμένα προβλήματα»). 

Νομίζω δτι αύτό είναι μιά καλή περιγραφή της μεθόδου του 
πρώτου μέρους τοΰ Καφέ βιβλίου. Συγχρόνως δμως δείχνει καί 
τή μεγάλη διαφορά άνάμεσα στό Καφέ βιβλίο καί τίς Tpeuveq. 

Στό Καφέ βιβλίο ή άναφορά στά διαφορετικά γλωσσικά παι-
χνίδια δέν είναι μιά άπ' εύθείας συζήτηση συγκεκριμένων φιλο-
σοφικών προβλημάτων, μ' δλο πού σκοπός της είναι νά ρίξει φώς 
σ' αύτά τά προβλήματα. Ρίχνει φώς σέ διάφορες δψεις της γλώσ-
σας, καί ίδιαίτερα στίς όψεις έκεϊνες πού συχνά δέ βλέπουμε έξ 
αίτίας άκριβώς έκείνων τών τάσεων πού Εκδηλώνονται μέ τή 
μεγαλύτερή τους ένταση στά φιλοσοφικά προβλήματα. Καί μ' 
αύτό τόν τρόπο ή συζήτηση όντως προβάλλει τό χώρο γενέσεως 
αύτών τών δυσκολιών πού δημιουργούν έκεϊνα τά προβλήματα. 

Λ.χ., στά όσα λέει γιά τή λέξη «μπορεΤ» καί τή σχέση άνάμε-
σα σ' αύτήν καί στή φράση «βλέπω τί κοινό ύπάρχει», θέτει τό 
έρώτημα τοΰ τί άκριβώς μαθαίνεις, δταν μαθαίνεις τή γλώσσα ή 
τί πράγμα γνωρίζεις, δταν γνωρίζεις τί σημαίνει κάποιο πράγμα. 
Θέτει δμως συνάμα καί τό έρώτημα τοΰ τί θά σήμαινε νά ρωτή-
σουμε πώς ή γλώσσα μπορ€Γ (̂χ έξελιχθεϊ —«Είναι αύτό κάτι πού 
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συν€χίζ€ΐ νάχ€ΐ νόημα άκόμη; Συν€χίζ€ΐς τώρα ^σύ νά μιλάς, ή 
άπλώς βαβίζβις;» ή πάλι «πώς ξ€ρουμ€ δτι ήταν πρόταση;» ή τί Εί-
ναι πρόταση, ή τί eivai γλώσσα. 10 τρόπος μ€ τόν όποιο περιγρά-
φει έδώ τά γλωσσικά παιχνίδια άποσκοπεϊ στό νά δείξει δτι δέ 
χρβ/άζ€τα/ κανείς νά φτάνει νά ρωτάει τέτοια πράγματα* καί δτι 
τό νά κάνει κάτι τέτοιο σημαίνει παρανόηση. 'Αλλά τό πρόβλημα 
είναι δτι μένουμε μέ τήν άπορία γιατί οί άνθρωποι τό κάνουν 
σταθερά. Καί ώς πρός αυτό οί Έρβυνβς είναι διαφορετικές. 

Τά γλωσσικά παιχνίδια έκεΤ (στίς Tpeuveg) δεν είναι προ-
βαθμίδες στήν έκθεση μιας πιό περίπλοκης γλώσσας, δπως άλ-
λωστε δέν είναι ούτε στό Καφέ βιβλίο- κι άκόμη λιγότερο, μάλι-
στα. Είναι δμως φάσεις στή συζήτηση πού όδηγεΤ πρός τό «μεγά-
λο έρώτημα» του τί είναι γλώσσα (§65). 

Τά είσάγει —στίς Έρβυνβς, άλλά καί στό Καφέ βιβλίο— γιά νά 
ρίξει φώς στό έρώτημα της σχέσης τών λέξεων μ' έκεϊνο γιά τό 
όποιο στέκουν. Άλλά στίς Έρβί/νβς· άσχολεϊται μέ τή «φιλοσοφι-
κή άντίληψη του νοήματος» πού βρίσκουμε στόν Αύγουστϊνο καί 
δείχνει πώς αύτή ή άντίληψη είναι έκφραση μιας τάσης πού δια-
φαίνεται καθαρότερα σ' έκείνη τή θεωρία των λογικώς κυρίων 
όνομάτων πού υποστηρίζει δτι τά μόνα πραγματικά όνόματα είναι 
τά δεικτικά μόρια αυτό καί έκείνο. Καί τήν όνομάζει «ή τάση τοΰ 
νά έξιδανικεύουμε τή λογική της γλώσσας μας» (die Logik unse-
rer Sprache zu sublimieren) (§38), έν μέρει διότι, σέ σύγκριση μέ 
τά λογικώς κύρια όνόματα, δλα τ' άλλα μπορούμε νά τά λέμε όνό-
ματα μόνο ύπό μιάν άνακριβή, προσεγγιστική έννοια». Αύτή ή τά-
ση είναι έκείνη πού όδηγεϊ τούς άνθρώπους νά μιλούν γιά τήν 
έσχατη φύση της γλώσσας ή τή λογικώς όρθή γραμματική. Γιατί 
δμως οΙ άνθρωποι πέφτουν σ' αύτή τήν πλάνη; Δέν ύπάρχει άπλή 
άπάντηση· ώστόσο ό Wittgenstein άρχίζει έδώ νά δίνει μία, πιά-
νοντας νά συζητάει γιά τίς έννοιες «άπλός» καί «σύνθετος» καί 
γιά τήν ίδέα της λογικής άνάλυσης. (Αυτό δέν τό κάνει διόλου στό 
Καφέ βιβλίο, κι άν δλο κι δλο πού ήθελε ήταν νά ρίξει φώς στή 
λειτουργία της γλώσσας, δέν υπήρχε βέβαια λόγος νά τό κάνει). 

ΊΗ δλη ίδέα της λογικής άνάλυσης της γλώσσας, ή της λογι-
κής άνάλυσης τών προτάσεων, είναι παράξενη καί συγκεχυμένη. 
Καί ό Wittgenstein είσηγούμενος τά γλωσσικά του παιχνίδια δέν 
προσπαθούσε διόλου νά δώσει κάποιαν άνάλυση. Τό δτι τά όνο-
μάζουμε «πιό πρωτόγονες» ή «πιό άπλές» γλώσσες, δέν σημαίνει 
δτι άποκαλύπτουν τά στοιχεία πού μιά πιό σύνθετη γλώσσα πρέ-
πει νάχει (Πς>βΚ. Έρευνες, §64). Άλλά τότε ϊσως θελήσουμε νά 
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ρωτήσουμ€ τί €Ϊναι έκέϊνο πού ^χουν καί πού μας κάνει νά λέμε 
πώς δλα €/να/ γλώσσες. Τί είναι τέλος πάντων έκεΤνο πού κάνει 
κάτι γλώσσα; Κι αύτό είναι τό «μεγάλο έρώτημα» (§65) γύρω 
άπό τή φύση της γλώσσας ή τή φύση της πρότασης, πού ύπέφω-
σκε πίσω άπ' δλη τή συζήτηση μέχρις αύτό τό σημείο. 

Θά μπορούσαμε άκόμη νά ποΰμε πώς ή συζήτηση μέχρις 
αύτό τό σημείο των Έρβυνών ήταν μιά άπόπειρα κατάδειξης της 
σημασίας τοΰ νά χειρίζεσαι τά φιλοσοφικά προβλήματα σέ άνα-
φορά μέ τά γλωσσικά παιχνίδια ή, ϊσως καλύτερα, μιά άπόπειρα 
νά δείξει πώς ή χρήση τών γλωσσικών παιχνιδιών μπορεί νά 
ξεκαθαρίσει τί είναι ^να φιλοσοφικό πρόβλημα. 

Στό Καφέ βιβλίο, άπ' τήν άλλη μεριά, περνάει άπό παραδείγ-
ματα διαφόρων είδών όνοματοθεσίας σέ μιά συζήτηση τών ποι-
κίλων τρόπων «σύγκρισης μέ τήν πραγματικότητα». Αυτή έξακο-
λουθεϊ νά είναι, τό δίχως άλλο μιά συζήτηση γιά τίς σχέσεις τών 
λέξεων καί έκεΤνο γιά τό όποιο στέκουν. 'Αλλά έδώ δέν προσπα-
θεί νά φέρει στό φώς τήν τάση πού κρύβεται πίσω άπ' αύτό τόν 
τρόπο θεώρησης τών λέξεων πού μας ταλαιπωρεί στή φιλοσο-
φία. 

Στίς Tpeuveg συνεχίζει λοιπόν μέ μιά συζήτηση τών σχέ-
σεων λογικής καί γλώσσας, πράγμα πού δέν κάνει στό Καφέ 
βιβλίο —μολονότι συνδέεται στενά μέ τά δσα λέει έκεϊ. Εννοώ 
πάν' άπ' δλα τά δσα λέει γιά τό «μπορώ» καί τή σχέση του μέ τήν 
ίδέα τοΰ τί μπορεί νά λεχθεί («Πότε λέμε δτι αύτό είναι άκόμη 
γλώσσα; Πότε λέμε δτι είναι πρόταση;»). Γιατί τότε ύπάρχει ό 
πειρασμός νά άρχίσουμε νά σκεφτόμαστε έναν λογισμό καί τό τί 
μπορεΤ νά λεχθεΤ μέσα στά πλαίσιά του. 'Αλλά ό Wittgenstein θά 
όνόμαζε κάτι τέτοιο παρανόηση τοΰ τί είναι κανόνας της γλώσ-
σας καί τοΰ τί είναι χρήση της γλώσσας. "Οταν μιλάμε δπως έν 
γένει μιλάμε, δέν χρησιμοποιούμε έπακριβώς καθορισμένες έν-
νοιες οΰτε άκριβεϊς κανόνες. Καί τό διανοητό στά πλαίσια της 
γλώσσας είναι κάτι διαφορετικό άπό έκεϊνο στά πλαίσια ένός 
λογισμού. 

Επειδή ό κόσμος σκεφτόταν τό «τί μπορεί νά λεχθεί» ώς τό 
«τί έπιτρέπεται στά πλαίσια ένός λογισμού» («διότι τί άλλη έννοια 
τοΰ 'έπιτρέπεται' ύπάρχει;») —γΓ αύτό τό λόγο ύπέθετε δτι ή 
λογική διέπει τήν ένότητα της γλώσσας: Τί άνήκει στή γλώσσα 
καί τί δχι· τί είναι διανοητό καί τί δχι· τί είναι πρόταση καί τί δέν 
είναι. Στό Καφέ βιβλίο ό Wittgenstein έπιμένει δτι ή γλώσσα δέν 
έχει αύτό τό είδος της ένότητας. Ουτε αύτό τό είδος της κατανοη-
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τότητας. 'Αλλά δέ συζητάει όιόλου τό γιατί ό κόσμος ύπ€θ€Τ€ δτι 
«Χ€ΐ. 

Ίσως Ιχ€Τ€ τή γνώμη πώς αύτό τό κάν€ΐ νωρίτερα, στό 
Μπλέ βιβλίο, άλλά ^γώ Ιχω άντίθετη γνώμη. Δε νομίζω πώς βλέ-
πει έκεϊ τό πρόβλημα της λογικής καί της γλώσσας, πού σίγουρα 
τό Καφέ βιβλίο προβάλλει, έστω καί δίχως νά ξεκαθαρίζει άπόλυ-
τα τί είδους πρόβλημα είναι αύτό. Στή σελίδα 54 του Μπλέ 
βιβλίου λέει δτι «έν γένει δέν χρησιμοποιούμε τή γλώσσα άκο-
λουθώντας αύστηρούς κανόνες —ούτε τή διδαχθήκαμε σύμφωνα 
μέ αύστηρούς κανόνες. Έμβίς δμως, στίς συζητήσεις μας, συνε-
χώς συγκρίνουμε τή γλώσσα μ' ένα λογισμό πού κινείται σύμφω-
να μέ άκριβεϊς κανόνες». Όταν ρωτάει (στή μέση της σελίδας 54) 
γ/ατί τό κάνουμε αύτό, άπαντάει άπλώς «ή άπάντηση είναι δτι τά 
άπορήματα πού προσπαθούμε ν' άπομακρύνουμε πηγάζουν πάν-
τοτε άπ' αύτήν άκριβώς τήν τάση μας άπέναντι στή γλώσσα». Καί 
μπορεί ν' άναρωτηθεΤτε κατά πόσον αύτό αυν/οτο άπάντηση. 
Αύτό πού θέλει νά πεΤ, δπως, λ.χ., τό τοποθετεί στή σελίδα 56, 
εϊναι δτι «ό άνθρωπος πού διακατέχεται άπό κάποια φιλοσοφική 
άπορία βλέπει ένα νόμο στόν τρόπο χρήσης μιας λέξης καί, προ-
σπαθώντας νά έφαρμόσει αύτό τό νόμο μέ συνέπεια, άντιμετω-
πίζει... παραδοξολογικά συμπεράσματα». Καί έκ πρώτης όψεως, 
τούτο έδώ μοιάζει μ' έκεϊνο πού λέει άργότερα στίς Έρβυνβς γιά 
τήν τάση νά έξιδανικεύουμε τή λογική της γλώσσας μας. Άλλά 
έδώ, στό Μπλέ βιβλίο, δέ μας λέει σαφώς τί είναι έκεϊνο πού 
ύπάρχει στή χρήση τής γλώσσας ή στήν κατανόησή της πού 
κάνβί τόν κόσμο νά σκέφτεται τίς λέξεις κατ' αύτό τόν τρόπο. Ά ς 
ύποθέσουμε πώς είναι τό δτι οί φιλόσοφοι βλέπουν τή γλώσσα 
μεταφυσικά. Σύμφωνοι* άλλά, όταν ρωτάμε τί είναι έκεϊνο πού 
τούς όδηγεϊ νά κάνουν αύτό τό πράγμα, ό Wittgenstein άπαντάει 
στό Μπλέ βιβλίο δτι είναι ό πόθος μας γιά γενικότητα, καί τό 
γεγονός δτι «οί φιλόσοφοι έχουν πάντοτε τή μέθοδο της έπιστή-
μης πρό όφθαλμών καί μπαίνουν στόν άκατανίκητο πειρασμό νά 
ρωτούν καί ν' άπαντούν στίς έρωτήσεις, δπως άκριβώς κάνει ή 
έπιστήμη» (σελ. 45). Μ' άλλα λόγια, δέ βρίσκει τήν πηγή τής 
μεταφυσικής σέ κάτι ίδιαίτερα συνδεδεμένο μέ τή γλώσσα. Αύτό 
είναι ένα πολύ σημαντικό σημεϊο, καί δείχνει πώς άκόμη δέν είχε 
διασαφήσει μέσα του τό χαρακτήρα τής φιλοσοφικής άπορίας, 
τόσο, δσο δταν έγραφε τίς Έρ€υν€ς. Όπως καί νάχει πάντως τό 
πράγμα, δέν είναι έκείνη ή τάση —νά ρωτάς καί ν' άπαντάς μέ τόν 
τρόπο πού τό κάνει ή έπιστήμη— ή έν πάση περιπτώσει δέν είναι 



TO ΜΠΛΕ ΚΑΙ TO ΚΑΦΕ ΒΙΒΛΙΟ 15̂  

έκ€ίνη κυρίως πού κάν€ΐ τούς φιλοσόφους νά σκέφτονται μιάν 
ίδεώδη γλώσσα ή μιά λογικώς όρθή γραμματική κάθ€ φορά πού 
άποροΰν γιά τή γλώσσα καί τό κατανοεϊν. Κάποιος άλλος λόγος 
ύπάρχ€ΐ. 

Ό Wittgenstein ^χ€ΐ ξεκαθαρίσει άπόλυτα στό Μπλε βιβλίο 
δτι δέ χρησιμοποιούμε τή γλώσσα σύμφωνα μέ αύστηρούς κανό-
νες καί δτι δέ χρησιμοποιούμε τίς λέξεις σύμφωνα μέ νόμους σάν 
έκείνους γιά τούς όποίους ή έπιστήμη μάς μιλάει. 'Αλλά δέν έχει 
άπόλυτα διασαφήσει μέσα του τίς έννοιες «γνωρίζω τό νόημα»'ή 
«καταλαβαίνω», κι αύτό σημαίνει δτι έχει άκόμη άρκετά άσαφή 
άντίληψη γύρω άπ' τήν έννοια «άκολουθώ έναν κανόνα». Καί γΓ 
αύτό τό λόγο δέν άναγνωρίζει άπόλυτα τό είδος των συγχύσεων 
πού μπορούν νά υπάρχουν στήν τάση του κόσμου νά λέει δτι 
γνώση μιας γλώσσας σημαίνει γνώση του τί///ζορβ/" νά λεχθεί. 

«Άπό τί έξαρτάται ή δυνατότητα νοήματος των λέξεών μας;». 
Νά τί ύπάρχει πίσω άπ' τήν ίδέα του νοήματος πού βρίσκουμε 
στή θεωρία τών λογικώς κυρίων όνομάτων καί της λογικής άνά-
λυσης. Καί αύτό συνάπτεται μέ τό έρώτημα γύρω άπ' τό τί μαθαί-
νεις, δταν μαθαίνεις τή γλώσσα ή τί είναι ή έκμάθηση της γλώσ-
σας. Ό Wittgenstein καθιστά σαφές στό Μπλέ βιβλίο τό δτι οί 
λέξεις έχουν τά νοήματα πού έμεΤς τούς δίνουμε καί δτι μιά έρευ-
να τών πραγματικών τους νοημάτων θά ήταν προϊόν σύγχυσης. 
Άλλά δέν έχει δεΤ άκόμη καθαρά τή διαφορά άνάμεσα στήν 
έκμάθηση μιας γλώσσας καί στήν έκμάθηση ένός συστήματος 
σήμανσης. Καί γΓ αύτό τό λόγο δέν μπορεί νά προσδιορίσει άπό-
λυτα τό χαρακτήρα της σύγχυσης πού τόν άπασχολεϊ. 

Μ' άλλα λόγια, στό Μπλέ βιβλίο ό Wittgenstein δέν έχει άκό-
μη δει καθαρά τή φύση του έρωτήματος περί τών προϋποθέ-
σεων της γλώσσας ή περί της κατανοητότητας της γλώσσας. Νά 
γιατί μπορεί καί λέει, στή σελίδα 57, δτι «ή'καθομιλούμενη 
γλώσσα είναι έν τάξει». Πού είναι σά νά λέει «είναι γλώσσα' 
έντάξει». Κι αύτό φαίνεται νά σημαίνει πώς πληροί τίς προϋποθέ-
σεις. 'Αλλά μιλώντας κατ' αύτό τόν τρόπο βρίσκεται κι αυτός 
στήν ίδια σύγχυση πού έντόπισε άργότερα. Κι έμένα μάλιστα μου 
φαίνεται πώς τό νά μιλάει κανείς δπως έδώ ό Wittgenstein, 
συσκοτίζει τή σκοπιμότητα τών ίδεωδών γλωσσών, συσκοτίζει 
τίς προθέσεις τών άπολογητών τους. Λές καί «ή έπινόηση ίδεω-
δών γλωσσών» είναι τό ίδιο μ' έκείνο πού αύτός κάνει έπινοών-
τας γλωσσικά παιχνίδια. Δέ θά μιλούσε κατ' αύτό τόν τρόπο 
άργότερα. 
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Μπορ€ϊ νά €Ϊναι αύτή ή Γδια άσάφ€ΐα ή κάτι συγγενές μ' αΰτή, 
πού κάν€ΐ τόν Wittgenstein νά μιλάει περισσότερο άπό μία φορά 
στό Μπλε βιβλίο γιά «λογισμό της γλώσσας» (π.χ., σελ. 74, 
πρώτη παράγραφος, ή καλύτερα, σελ. 103, πρώτη καί τρίτη 
παράγραφος), μ' δλο πού €χει ήδη πει ότι μόνο σε πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τή γλώσσα σά λογισμό. "Αν δεν 
χεις διακρίνει άνάμεσα σε γλώσσα καί σύστημα σήμανσης, 
δύσκολα βλέπεις καμμιά διαφορά άνάμεσα στό ((άκολουθώ μιά 
γλώσσα» καί στό «άκολουθώ ^να σύστημα σήμανσης». 'Αλλά σ' 
αύτή τήν περίπτωση μπορεί νά Ιχεις σοβαρές δυσκολίες ώς πρός 
τήν κατανόηση των προβλημάτων πού σχετίζονται μέ τή γλώσσα 
καί τή λογική. 

Αυτά τά προβλήματα γίνονται άκόμη σαφέστερα στό Καφέ 
βιβλίο, άν καί δέν άναφέρεται σ' αύτά ρητώς. Θά μπορούσαμε 
όμως νά ποΰμε δτι άποτελοϋν τό κεντρικό θέμα των Ερευνών. 

Διότι αύτό είναι τό μοτίβο πού βρίσκεται πίσω άπ' τίς συζη-
τήσεις γιά τό «βλέπω κάτι σάν κάτι», καθώς καί στά προηγούμενα 
μέρη. Καί γιά μιά φορά άκόμη βλέπουμε τόν Wittgenstein τών 
Ερευνών \j(i τρέπει αύτές τίς συζητήσεις σέ μιάν έκθεση τών 
φιλοσοφικών δυσχερειών, κατά τρόπο διαφορετικό άπό έκεϊνον 
του Καφέ βιβλίου. 

Κάποτε ό Wittgenstein ένδιαφερόταν γιά τό έρώτημα τοΰ τί 
είναι νά «άναγνωρίζω κάτι ώς πρόταση» (εστω κι άν είναι κάτι 
τελείως πρωτόγνωρο) ή ν' άναγνωρίζω κάτι ώς γλώσσα —ν' άνα-
γνωρίζω δτι κάτι, λ.χ., είναι γραμμένο έκεϊ— άνεξάρτητα άπ' τό άν 
άναγνωρίζω τί λέει. Στό δεύτερο μέρος τοΰ Καφέ βιβλίου άσχο-
λεϊται μ' αύτό. Καί δείχνει πώς, άν τέτοιου είδους «άναγνωρίσεις» 
βλέπονταν μέ τό σωστό τρόπο, δέ θά μας όδηγοΰσαν στίς έρω-
τήσεις πού οί φιλόσοφοι διατυπώνουν. Οί άναλογίες πού μας 
προτρέπει νά δοΰμε άνάμεσα στήν κατανόηση μιας πρότασης καί 
στήν κατανόηση, λ.χ., ένός μουσικού θέματος, ή άνάμεσα στό νά 
θέλεις νά πεΤς πώς αύτή ή πρόταση σημαίνει κάτι, καί νά θέλεις 
νά πεϊς πώς αύτός ό χρωματικός συνδυασμός λέει κάτι —δεί-
χνουν καθαρά πώς δέν έχουμε νά κάνουμε μέ τήν περίπτωση της 
άναγνώρισης κάποιου γενικού χαρακτήρα (κατανοητότητας πιθα-
νόν), καί πώς όφέίλεις νά είσαι σέ θέση νά μας πεις ποιός είναι 
αύτός ό γενικός χαρακτήρας, στό μέτρο πού έχει νόημα γιά σένα 
νά μέ ρωτήσεις τί λέει αύτός ό χρωματικός συνδυασμός. 

'Αλλά γιατί ό κόσμος ήθελε, λ.χ., νά μιλάει γιά «μετα-λογική» 
σ' αύτή τήν περίπτωση; Τό Καφέ βιβλίο κάνει κάποια προσπάθεια 
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νά ΤΟ έξηγήσΕί, θίγοντας κι άλλα θέματα. 'Αλλά ύπάρχ€ΐ κάτι στόν 
τρόπο μέ τόν όποϊο χρησιμοποιούμε τή γλώσσα καί στή σύνδεση 
της γλώσσας μέ τή σκέψη —ή δύναμη των Επιχειρημάτων καί ή 
δύναμη των έκφράσεων έν γένει— πού δημιουργεί τήν έντύπω-
ση δτι τό ν' άναγνωρίζεις κάτι σάν γλώσσα είναι κάτι πολύ διαφο-
ρετικό, άκόμη κι άπ' τό νά τ' άναγνωρίζθς σά μιά κίνηση κάποιου 
παιχνιδιού. (Λές καί ή κατανόηση είναι κάτι έξω άπ' τά σημεία καί, 
γιά νά είναι κάτι γλώσσα, χρειάζεται κάτι άλλο πού νά μήν κλίνει 
τήν έμφάνισή του στό ίδιο τό σύστημα των σημείων). Καί στίς 
τελευταίες ένότητες των Έρβυνών προσπαθεί νά έξηγήσει αύτό 
τό πράγμα 

Μιλούσε γιά «χειρισμό σημείων». Κι αύτό ίσως έκανε κά-
ποιον νά πει: «Μιλάς σά νά πρόκειται γιά τό χειρισμό ένός μηχα-
νήματος, όποιουδήποτε τυχαίου μηχανήματος. 'Αλλά, άν όλο κι 
δλο πού ύπάρχει μέσα της δέν είναι παρ' αύτό —ένας μηχανι-
σμός- τότε δέν είναι γλώσσα». Λοιπόν, αύτό τό πράγμα δέν 
παίρνει σύντομη άπάντηση. Είναι δμως ένα σημαντικό έρώτημα. 
Όπως έπίσης καί τό έρώτημα, τί έννοουμε μέ τήν έκφραση «σκέ-
φτομαι μέ σημεία». Τί πράγμα είναι αύτό; Κι ή άναφορά σέ 
σημεία πού γράφουμε μέ τό μολύβι πάνω στό χαρτί, μας βοηθάει 
άραγε πραγματικά; 

Πολλά άπ' αύτά μπορούν ν' άπαντηθοΰν, άν δώσουμε έμφα-
ση στό γεγονός δτι ή όμιλία καί ή γραφή άνήκουν στόν χώρο της 
έπικοινωνίας μέ τούς άλλους άνθρώπους. Τά σημεία άντλοΰν τή 
ζωή τους άπό κει μέσα κι αύτός είναι ό λόγος πού ή γλώσσα δέν 
είναι άπλώς ένας μηχανισμός. 

'Αλλά ή άντίρρηση είναι δτι θά μπορούσε κανείς νά τάκανε 
δλ' αύτά, νά χειριζόταν τά σημεία σωστά στό «παιχνίδι» μέ τούς 
άλλους καί νά τά πήγαινε μιά χαρά, άκόμη κι άν έπασχε άπό 
«άνοηματοψία» [3]. Ό Wittgenstein χρησιμοποιούσε αύτή τήν 
έκφραση κατ' άναλογία πρός τόν δρο «άχρωματοψία». Ά ν σου 
πω μιάν άμφίσημη λέξη, όπως, λ.χ., «τράπεζα», μπορεί νά σέ 
ρωτήσω τί νόημα της δίνεις άκούγοντάς τη, κι έσύ νά πεις δτι 
σκέφτεσαι έναν όργανισμό όπως ή Τράπεζα Πίστεως, ή νά πεις 
δτι σκέφτεσαι τήν 'Αγία Τράπεζα. Δέ θά μπορούσαμε δμως νά 
φανταστούμε κάποιον πού δέ θά έβγαζε νόημα άπό μιά τέτοια 
έρώτηση; νά του έλεγες μιά λέξη σάν κι αύτή καί νά μήν έβγαζε 
καθόλου νόημα; Κι ώστόσο θά μπορούσε ν' «άντιδράσει μέ λέ-
ξεις» σέ προτάσεις καί άλλες έκφράσεις πού θά συναντούσε, καί 
σέ καταστάσεις έπίσης, καί ν' άντιδράσει σωστά. "Η μήπως καί 
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όέν μπορούμε νά τό φανταστούμε; Ό Wittgenstein δέν ήταν σί-
γουρος, νομίζω. "Αν κάποιος €Ϊχ€ «άνοηματοψία», θά €ίχ€ αύτό 
κάποια Επίπτωση στόν τρόπο πού χρησιμοποιούσε τή γλώσσα; 
Ή μήπως ή σύλληψη τοΰ νοήματος είναι άνεξάρτητη άπό τή χρή-
ση της γλώσσας; 

Υπάρχει κάποιο σφάλμα ώς πρός τήν τελευταία Ερώτηση. 
Κάποιο σφάλμα ώς πρός τό νά τή ό/ατυττών€/ς. 'Αλλά φαίνεται νά 
δείχνει πώς ύπάρχει άκόμη κάτι άσαφες στήν έννοια πού έχουμε 
γιά τή «χρήση της γλώσσας». 

Ή πάλι, άν άπλώς τονίσουμε τό γεγονός δτι τά σημεϊα άνή-
κουν στό χώρο της Επικοινωνίας με τούς άνθρώπους, τί θά πρέ-
πει νά ποΰμε γιά τό ρόλο της «ένόρασης» σε σχέση, λ.χ., μέ τά 
μαθηματικά καί τήν άνακάλυψη των άποδείξεων; 

Όσο ύπάρχουν τέτοιες δυσκολίες, ό κόσμος θά συνεχίσει νά 
νομίζει πώς πρέπει νά υπάρχει κάποιο είδος έρμηνείας. Θά συνε-
χίσει νά νομίζει πώς άν κάτι είναι γλώσσα, τότε πρέπει νά σημαί-
νει κάτι σέ μένα. Και οϋτω καθ' έξί̂ ς. Καί γΓ αύτό τό λόγο —γιά νά 
μπορέσει νά καταλάβει τί είδους δυσχέρειες είν' αύτές— ήταν 
άπαραίτητο γιά τόν Wittgenstein νά περάσει μέσα άπ' δλο έκεϊνο 
τό περίπλοκο θέμα του νά «βλέπεις κάτι σάν κάτι» μέ τόν τρόπο 
πού τδκανε. 

Καί ή μέθοδος έπρεπε νάναι κάπως διαφορετική έκεϊ. Δέν 
μπορεί κανείς νά πετύχει τά πάντα μέ τά γλωσσικά παιχνίδια. 

Μάρτιος, 1958 Rush Rhees 
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Τί είναι νόημα μιας λέξης; 
Γιά μιά πρώτη άντιμετώπιση αύτοΰ του έρωτήματος, δς ρωτή-

σουμε τί είναι έξήγηση του νοήματος μιας λέξης· σαν τί μοιάζει ή 
έξήγηση μιας λέξης; 

Αύτή ή έρώτηση μας βοηθάει κατά τρόπο άνάλογο μ' έκεινον 
πού ή έρώτηση «πώς μετρούμε δνα μήκος;» μας βοηθάει νά καταλά-
βουμε τό πρόβλημα «τί είναι μήκος;». 

Τά έρωτήματα «τί είναι μήκος;», «τί είναι νόημα;», «τί είναι ό 
άριθμός δνα;» κλπ. μας δημιουργούν δνα είδος νοητικής άγκύλω-
σης. Άπό τή μιά νοιώθουμε πώς δέν μπορούμε να δείξουμε κάποιο 
πράγμα σ' άπάντησή τους κι άπό τήν άλλη πώς πρέπει νά δείξουμε 
κάτι. (Βρισκόμαστε μπρός σέ μιά άπό τίς μεγαλύτερες πηγές φιλο-
σοφικής άπορίας: Ένα ούσιαστικό μας κάνει ν' άναζητούμε κάποιο 
πράγμα πού ν' άντιστοιχει σ' αύτό). 

Μέ τό νά ρωτάς πρώτα «τί είναι έξήγηση του νοήματος;» άπο-
κτάς δύο πλεονεκτήματα. Κατά μίαν δννοια, προσγειώνεις τήν έρώ-
τηση «τί είναι νόημα;». Διότι, άσφαλώς, γιά νά καταλαβαίνεις τό 
νόημα τής λέξης «νόημα», πρέπει νά καταλαβαίνεις καί τό νόημα 
τής φράσης «έξήγηση του νοήματος». Μέ άπλά λόγια: «"Ας ρωτή-
σουμε τί είναι έξήγηση τού νοήματος, γιατί έκεινο πού αύτή έξηγει 
θά είναι τό νόημα». Ή μελέτη τής γραμματικής τής έκφρασης «έξή-
γηση τού νοήματος» θά σέ διδάξει κάτι γιά τή γραμματική τής λέ-
ξης «νόημα» καί θά σέ θεραπεύσει άπ' τόν πειρασμό νά κυττάς γύρω 
σου γιά κάποιο άντικείμενο πού θά μπορούσες νά όνομάσεις «τό 
νόημα». 

Αύτά πού όνομάζει κανείς έν γένει «έξηγήσεις τού νοήματος 
μιας λέξης» μπορούν πολύ χονδρικά νά διαιρεθούν σέ λεκτικούς καί 
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δεικτικούς όρισμούς. Θά δούμε άργότερα ύπό ποίαν δννοια αύτή ή 
διαίρεση είναι μονάχα χονδρική και προσωρινή (και τό γεγονός δτι 
είναι τέτοια συνιστά Ενα σημαντικό σημείο). Ό λεκτικός όρισμός, 
καθώς μας μεταφέρει άπό μιά λεκτική Εκφραση σέ κάποιαν άλλη, 
κατά μιάν Εννοια δέν μας πηγαίνει πουθενά. Στόν δεικτικό όρισμό 
ώστόσο φαίνεται νά κάνουμε Ενα πολύ πιό πραγματικό βήμα. πρός 
τήν Εκμάθηση τού νοήματος. 

Μία άπ' τίς δυσκολίες πού Εχουμε ν' άντιμετωπίσουμε είναι τό 
δτι γιά πολλές λέξεις της γλώσσας μας δέν φαίνεται νά ύπάρχει δει-
κτικός όρισμός, δπως, λ.χ., γιά τίς λέξεις «Ενα», «άριθμός», «δέν» 
κλπ. 

Ερώτηση: Δέ θά πρέπει καί ό Γδιος ό όρισμός δείξης νά είναι 
κατανοητός; Δέν ύπάρχει περίπτωση νά μήν καταλαβαίνεις τόν όρι-
σμό δείξης; 

"Αν ό όρισμός έξηγεΤ τό νόημα μιας λέξης, δέν είναι άνάγκη, 
άσφαλώς, νδχεις ξανακούσει τή λέξη. Είναι δουλειά του όρισμοΰ 
δείξης νά της δώο&ι νόημα. "Ας Εξηγήσουμε λοιπόν τή λέξη «λύρι» 
[4] δείχνοντας Ενα μολύβι καί λέγοντας «αύτό είναι λύρι». ('Αντί 
γιά «αύτό είναι λύρι», θά μπορούσα νά είχα πει «αύτό λέγεται 'λύ-
ρι'». Τό τονίζω αύτό γιά νά Εξαλείψω, μιά γιά πάντα, τήν ίδέα πώς 
οί λέξας τού όρισμοΰ δείξης άναφέρονται σέ κάποιαν ίδιότητα του 
όριζόμενου· τή σύγχυση άνάμεσα στήν πρόταση «αύτό είναι κόκκι-
νο», πού άποδίδει τό κόκκινο χρώμα σέ κάτι καί στόν όρισμό δείξης 
«αύτό λέγεται 'κόκκινο'»). Ό όρισμός δείξης «αύτό είναι λύρι» μπο-
ρεί τώρα νά Ερμηνευθεί μ' Ενα σωρό τρόπους. Θά σας δώσω μερικές 
τέτοιες Ερμηνείες χρησιμοποιώντας Ελληνικές [5] λέξεις μέ καθιε-
ρωμένη χρήση. Ό όρισμός μπορεί νά Ερμηνευθεί Ετσι, ώστε νά 
σημαίνει: 

«Αύτό είναι μολύβι». 
«Αύτό είναι στρογγυλό». 
«Αύτό είναι ξύλο». 
«Αύτό είναι Ενα». 
«Αύτό είναι σκληρό» κλπ. κλπ. 

Μπορεί κανείς σ' αύτό τό Επιχείρημα νά φέρει τήν άντίρρηση 
πώς δλες αύτές οί Ερμηνείες προϋποθέτουν μιάν δλλη γλώσσα μέ 
λέξεις. Κι αύτή ή άντίρρηση είναι σημαντική, δν μέ τόν δρο «Ερμη-
νεία» Εννοούμε άπλώς «μετάφραση σέ μιά γλώσσα λέξεων». "Ας κά-
νω μερικές νύξεις πού Ισως ξεκαθαρίσουν περισσότερο τό ζήτημα. 
"Ας άναρωτηθοΰμε ποιό είναι τό κριτήριό μας, δταν λέμε πώς κά-
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ποιος έρμήνευσε τόν δρισμό δείξης μ' δνα συγκεκριμένο τρόπο. 
Υποθέστε πώς δίνω σ' δναν Άγγλο τόν όρισμό δείξης «αύτό είναι 
έκεινο πού οί γερμανοί όνομάζουν 'Buch'». Τότε, δπως καί νδχει τό 
πράγμα, στίς περισσότερες περιπτώσεις ή λέξη 'book' θδρθει στό 
νου του δγγλου. Μπορούμε νά πούμε πώς έρμήνευσε τή λέξη 
'Buch' ώς 'book'. Θά εΤναι διαφορετική περίπτωση δν τοΰ δείξουμε 
ένα πράγμα πού δέν έχει ξαναδεί ποτέ του καί τού πούμε: «Αύτό εί-
ναι μπάντζο». Ισως ή λέξη «κιθάρα» νά τούρθει στό νού, Γσφς νά 
μήν τούρθει καμμιά λέξη, άλλά ή εΙκόνα ένός παρόμοιου όργάνου, 
Γσως καί τίποτε άπολύτως. Καί τώρα ύποθέστε πώς τού δίνω τήν 
έντολή «πάρε τώρα ένα μπάντζο άπό τούτα έδώ τά πράγματα». "Αν 
πάρει έκεινο πού έμεις όνομάζουμε «μπάντζο», μπορούμε νά πούμε 
«έδωσε στή λέξη 'μπάντζο' τή σωστή έρμηνεία»· δν πάρα κάποιο 
δλλο δργανο, «έρμήνευσε τή λέξη 'μπάντζο' ώς 'έγχορδο'». 

Λέμε «Κωσε στή λέξη 'μπάντζο' τή μιά ή τήν δλλη έρμηνεία», 
καί τείνουμε νά σκεφτόμαστε κάποια καθορισμένη πράξη έρμηνείας 
δίπλα στή ν πράξη της έκλογής. 

Τό πρόβλημά μας είναι άνάλογο μέ τό έξης: 
"Αν δώσω σέ κάποιον τήν έντολή «φέρε μου ένα κόκκινο λου-

λούδι άπ' αύτό τό λαβάδι», πώς θά ξέρει τί εϊδους λουλούδι νά μού 
φέρει, άφού τό μόνο πού τούδωσα ήταν μιά σκέτη λέξη; 

Ή άπάντηση πού θά μπορούσε κανείς νά προτείνει πρώτ' άπ' 
δλα είναι πώς πήγε νά ψάξει γιά τό κόκκινο λουλούδι έχοντας μιά 
κόκκινη είκόνα στό μυαλό του, τήν δποία συνέκρινε μέ τά λουλού-
δια γιά νά δει ποιό άπ' αύτά είχε τό χρώμα της είκόνας. Τέτοιος τρό-
πος έρευνας ύπάρχει, άλλά δέν είναι διόλου άναγκαιο ή είκόνα νά 
είναι νοητική. Ή διαδικασία θά μπορούσε στήν πραγματικότητα νά 
είναι αύτή: Κουβαλάω μαζί μου έναν πίνακα μέ δείγματα χρωμά-
των καί μέ δνόματα πού άντιστοιχούν σ' αύτά. "Οταν άκούω τήν 
έντολή «φέρε μου κλπ.», σύρω τό δάχτυλό μόυ πάνω στόν πίνακα 
άπό τή λέξη 'κόκκινο' π ^ ς ένα τετραγωνάκι καί μετά πάω νά βρω 
ένα λουλούδι πού νδχει τό Ιδιο χρώμα μέ τό τετραγωνάκι. 'Αλλ' 
αύτός δέν είναι ό μόνος τρόπος άναζήτησης ούτε δ συνηθισμένος. 
Συνήθως παμε, κυτταμε γύρω μας, προχωράμε πρός ένα λουλούδι 
καί τό κόβουμε, δίχως να τό συγκρίνουμε μέ τίποτε. Γιά νά δείτε δτι 
ή διαδικασία έκτέλεσης της έντολής μπορεί νάναι αύτού τού είδους, 
σκεφτείτε τήν έντολή «φαντάσου μιά κόκκινη έπιφάνεια». Σ' αύτή 
τήν περίπτωση δέν μπαίνεις στόν πειρασμό νά σκεφτείς δτι τφίν 
ύπακούσεις πρέπα νά φανταστείς μιά κόκκινη έπιφάνεια γιά νά σού 
χρησιμεύσει σάν ύπόδειγμα γιά τήν κόκκινη έπκράνεια πού δια-
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τάχτηκες νά φανταστείς. 
Ίσως δμως νά ρωτούσατε: Μήπως Ερμηνεύουμε τίς λέξεις πριν 

ύπακούσουμε στήν έντολή; Σέ μερικές περιπτώσας θά βρείτε πώς 
κάνετε κάτι πού Μ μπορούσε νάτ όνομασθει έρμηνεία πριν άπ' τήν 
έκτέλεση, σέ μερικές άλλες, δχι. 

Φαίνεται σάν νά ύπάρχουν κάποιες καθορισμένες νοητικές διερ-
γασίες δεμένες μέ τή λειτουργία της γλώσσας, πού μόνο μέσ' άπ' 
αύτές μπορεί ή γλώσσα καί λειτουργεί. Εννοώ τίς διαδικασίες του 
κατανοείν καί του σημαίνειν. Τά σημεία της γλώσσας μας μοιάζουν 
νεκρά δίχως αύτές τίς νοητικές διεργασίες· καί Γσως νά νομίσουμε 
πώς ή μόνη λειτουργία των σημείων είναι νά προκαλούν τέτοιες 
διεργασίες καί πώς αύτές είναι τά μόνα πράγματα πού θδπρεπε νά 
μας ένδιαφέρουν. Έτσι, δταν σέ ρωτούν ποιά ε:ίναι ή σχέση άνάμε-
σα σ' §να δνομα καί στό πράγμα πού αύτό όνομάζει, τείνεις ν' άπαν-
τήσεις πώς ή σχέση είναι ψυχολογικής ύφής· ϊσως λέγοντας αύτό 
νά σκέφτεσαι συγκεκριμένα τόν συνειρμικό μηχανισμό. Μπαίνουμε 
στόν πειρασμό νά σκεφτούμε πώς ή δράση τής γλώσσας χωρίζεται 
σέ δύο μέρη· ένα άνόργανο —ό χειρισμός των σημείων— κι ένα 
όργανικό, πού θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε κατανόηση αύτών 
των σημείων, σημασιοδότησή τους, έρμηνεία τους, σκέψη. Αύτές οί 
τελευταίες δραστηριότητες φαίνονται νά συμβαίνουν σ' ένα παράξε-
νο μέσον, τό μυαλό· καί ό μηχανισμός του μυαλού, τή φύση του 
όποίου φαίνεται πώς δέν καταλαβαίνουμε, μπορεί νά κάνει πράγμα-
τα πού κανένας ύλικός μηχανισμός δέ θά μπορούσε. Έτσι, λ.χ., μιά 
σκέψη (πού είναι μιά τέτοιου είδους διαδικασία) μπορεί νά συμφω-
νεί ή νά διαφωνεί μέ τήν πραγματικότητα. Είμαι σέ θέση νά σκεφτώ 
έναν άνθρωπο πού δέν είναι παρών· μπορώ νά τόν φανταστώ, νά 
τόν 'έννοήσω' σέ μιά παρατήρηση πού κάνω γι' αύτόν, άκόμη κι δν 
βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά ή είναι πεθαμένος. «Τί παράξενος 
μηχανισμός», ίσως πεί κανείς, «πρέπει νά είναι ό μηχανισμός τής 
έπιθυμίας, άφού μπορώ καί έπιθυμώ πράγματα πού δέν πρόκειται νά 
συμβούν ποτέ». 

Υπάρχει ένας τρόπος ν' άποφύγουμε τουλάχιστο έν μέρει τή 
μαγική έξωτερική έμφάνιση τών διαδικασιών τής σκέψης, άντικαθι-
στώντας σ' αύτές τίς διαδικασίες δλες τίς δράσεις τής φαντασίας μέ 
πράξεις πού περιλαμβάνουν παρατήρηση άληθινών άντικειμένων. 
Έτσι μπορεί νά φαίνεται άπαραίτητο, τουλάχιστο σέ μερικές περι-
πτώσεις, άκούγοντας τή λέξη «κόκκινο» καί καταλαβαίνοντάς την, 
μιά κόκκινη εικόνα νά βρίσκεται μπρός άπ' τό μάτι τού μυαλού 
μου. 'Αλλά γιατί νά μήν άντικαταστήσω τό νά φαντάζομαι μιά κόκ-
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κινη έπιφάνεια μέ τό νά βλέπω δνα κομμάτι κόκκινο χαρτί; Ή όπτι-
κή είκόνα θά είναι άπλώς πιό ζωηρή. Φανταστείτε κάποιον πού δχει 
πάντα στήν τσέπη του δνα κομμάτι χαρτί πάνω στό όποιο τά όνόμα-
τα των χρωμάτων άντιστοιχοϋν σέ δγχρωμα δείγματα. Θά μου πείτε 
πώς είναι ταλαιπωρία νά κουβαλάς μαζί σου ένα χρωματολόγιο καί 
πώς άντί γι' αύτό χρησιμοποιούμε συνήθως τόν μηχανισμό συνειρ-
μού. 'Αλλά αύτό εϊναι άσχετο. Καί σέ πολλές περιπτώσεις δέν εϊναι 
κάν άλήθεια. "Αν, λ.χ., σού ζητούσανε νά ζωγραφίσεις μιά συγκε-
κριμένη άπόχρωση τού μπλέ, αύτό πού λέμε «μπλέ της Πρωσσίας», 
θά δπρεπε νά χρησιμοποιήσεις δναν πίνακα πού νά σέ όδηγει άπό τή 
λέξη «μπλέ της Πρωσσίας» σ' δνα δείγμα χρώματος πού θά σου 
χρησίμευε σάν ύπόδειγμα. 

Θά μπορούσαμε θαυμάσια γιά τούς σκοπούς μας ν' άντικατα-
στήσουμε δλες τίς διαδικασίες του νά φαντάζεσαι μέ μιά διαδικασία 
του νά κυττάζεις δνα άντικείμενο ή του νά ζωγραφίζεις, νά σχεδιά-
ζεις ή νά πλάθεις· καί δλες τίς διαδικασίες του νά μιλάς άπό μέσα 
σου μ' έκείνη του νά μιλάς φωναχτά ή του νά γράφεις. 

Ό Frege χλεύαζε τή μορφοκρατική [6] σύλληψη των μαθηματι-
κών λέγοντας πώς οί μορφοκράτες συγχέουν τό άσήμαντο, τό 
σημείο, μέ τό σημαντικό, τό νόημα. Σίγουρα, θά πεί κανείς, τά 
μαθηματικά δέν άσχολοΰνται μέ σύμβολα στό χαρτί. Ή ίδέα του 
Frege θά μπορούσε νά έκφραστεί ώς έξης: Οί προτάσεις των μαθη-
ματικών, άν ήταν άπλώς συμπλέγματα συμβόλων, θά ήταν νεκρές 
καί δίχως κανένα ένδιαφέρον, ένώ προφανώς έχουν ένα είδος ζωής. 
Καί τό ίδιο φυσικά θά μπορούσε νά είπωθεί γιά κάθε πρόταση: Δί-
χως τό νόημα ή δίχως τή σκέψη, ή πρόταση θά ήταν ένα πράγμα 
όλότελα νεκρό καί μηδαμινό. Έπί πλέον είναι σαφές, δτι καμμία 
προσθήκη άνοργάνων σημείων δέν μπορεί νά ζωντανέψει τήν πρό-
ταση. Καί τό συμπέρασμα πού άντλούμε άπ' αύτό είναι πώς έκείνο 
πού πρέπει νά προστεθεί είναι κάτι δυλο, μέ ίδιότητες διαφορετικές 
άπό έκείνες τών σκέτων σημείων. 

'Αλλ' άν έπρεπε νά όνομάσουμε κάτι «ζωή τού σημείου», έμείς 
θά λέγαμε πώς αύτό ε ί^ι ή xprfar; του. 

"Αν τό νόημα του σημείου (κοντολογής, έκείνο πού έχει σημα-
σία σχετικά μέ τό σημείο) είναι μιά είκόνα πού έμφανίζεται στό μυα-
λό μας κάθε φορά πού βλέπουμε ή άκούμε κάτι, τότε &ς έφαρμόσου-
με τή μέθοδο πού μόλις περιγράψαμε, άντικαθιστώντας αύτή τή 
νοητική είκόνα μέ κάποιο έξωτερικό όρατό άντικείμενο, λ.χ., μιά 
ζωγραφιστή ή γλυπτή είκόνα. Γιατί τότε θάπρεπε τό γραπτό σημείο 
μαζί μέ τή ζωγραφιστή είκόνα νάναι ζωντανό, άφού τό γραπτό 
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σημείο μονάχο του είναι νεκρό; Πράγματι, μόλις σκεφτείς ν' άντι-
καταστήσεις τή νοητική είκόνα μέ μιά ζωγραφιστή, φέρ' είπείν· και 
μόλις ή είκόνα χάσει κατ' αύτόν τόν τρόπο τόν μαγικό της χαρα-
κτήρα, παύει νά δημιουργεί τήν έντύπωση δτι παρέχει διόλου ζωή 
στήν πρόταση. (Στήν πραγματικότητα δέν ήταν παρά αύτός άκρι-
βώς ό μαγικός χαρακτήρας πού σου χρειαζόταν γιά τούς σκοπούς 
σου). 

Τό λάθος πού κάνουμε θά μπορούσε νά έκφραστεί ως έξης: 
'Αναζητούμε τή χρήση του σημείου, άλλά τήν άναζητουμε σάν κά-
ποιο άντικείμενο πού συνυπάρχει μέ τό σημείο. (Ένας άπό τούς λό-
γους πού κάνουμε αύτό τό λάθος είναι ξανά τό δτι άναζητουμε ένα 
«πράγμα πού ν' άντιστοιχεί σ' ένα ούσιαστικό»). 

Τό σημείο (ή πρόταση) άποκτά τή σημασία της άπό τό σύστημα 
των σημείων, άπό τή γλώσσα στήν όποία άνήκει. Κοντολογής: 
Καταλαβαίνω μιά πρόταση σημαίνει καταλαβαίνω μιά γλώσσα. 

Σάν μέρος του συστήματος της γλώσσας, μπορεί νά πεί κανείς, 
ή πρόταση έχει ζωή. Άλλά μπαίνει στόν πειρασμό νά φαντάζεται 
έκείνο πού δίνει στήν πρόταση ζωή σάν κάτι πού άνήκει σέ μιά 
μαγική σφαίρα καί πού συνοδεύει τήν πρόταση. Ό,τι δμως καί νά 
τή συνόδευε δέν θάτανε γιά μας παρά ένα άκόμη σημείο. 

Φαίνεται έκ πρώτης δψεως δτι έκείνο πού δίνει στή σκέψη τόν 
ίδιάζοντα χαρακτήρα της βρίσκεται στό δτι είναι μιά άκολουθία άπό 
νοητικές καταστάσεις καί δτι έκείνο πού είναι παράξενο καί συνάμα 
δύσκολο νά καταλάβει κανείς γύρω άπό τό θέμα της σκέψης είναι ο{ 
διαδικασίες πού συμβαίνουν στό μέσον του μυαλοΰ, διαδικασίες πού 
μόνο σ' αύτό τό μέσον μπορούν νά συμβούν. Καί ή είκόνα πού μας 
ύποβάλλεται αύτόματα είναι έκείνη του νοητικού μέσου ώς πρωτο-
πλάσματος κάποιου κυττάρου, δπως, λ.χ., της άμοιβάδας. Παρατη-
ρούμε όρισμένες δραστηριότητες της άμοιβάδας· τό πώς παίρνει 
τήν τροφή της προτείνοντας τά ψευδόποδά της, πώς διασπάται σέ 
δμοια κύτταρα, καθένα άπ' τά όποία άναπτύσσεται καί συμπεριφέ-
ρεται δπως τό άρχικό κύτταρο. Λέμε «τί παράξενο πράγμα πρέπει 
νδναι αύτό τό πρωτόπλασμα γιά νά συμπεριφέρεται κατά τέτοιον 
τρόπο»· καί ίσως λέμε άκ'όμη πώς κανένας φυσικός μηχανισμός δέν 
θά συμπεριφερόταν κατ' αύτό τόν τρόπο· καί πώς ό μηχανισμός της 
άμοιβάδας θά πρέπει νδναι κάποιου τελείως διαφορετικού τύπου. 
Κατά τόν ϊδιο τρόπο μπαίνουμε στόν πειρασμό νά λέμε «ό μηχανι-
σμός του μυαλοΰ πρέπει νά είναι έξαιρετικά ίδιόμορφος γιά νά κά-
νει αύτά πού τό μυαλό κάνει». 'Αλλά έδώ κάνουμε δύο λάθη. Διότι 
έκείνο πού έμεΐς θεωρούμε παράξενο σχετικά μέ τή σκέψη καί τό 
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σκέπτεσθαι, δέν είναι διόλου τό δτι δχα παράξενα άποτελέσματα 
πού δέν είμαστε σέ θέση νά έξηγήσουμε (αίτιωδώς). Τό πρόβλημά 
μας, μ' δλλα λόγια, δέν είναι έπιστημονικό, άλλά δνα νοητικό μπέρ-
δεμα πού νοιώθουμε σαν πρόβλημα. 

"Ας ύποθέσουμε δτι προσπαθούμε νά κατασκευάσουμε δνα μον-
τέλο του μυαλού άκολουθώντας τ' άποτελέσματα ψυχολογικών 
έρευνών, ένα μοντέλο τό όποιο, θά λέγαμε, έξηγει τή λειτουργία του 
μυαλού. Τό μοντέλο αύτό είναι μέρος κάποιας ψυχολογικής θεω-
ρίας ύπό τήν έννοια πού ένα μηχανικό μοντέλο γιά τόν αίθέρα μπο-
ρεί νάναι μέρος της θεωρίας του ήλεκτρισμού. (Ένα τέτοιο μοντέ-
λο, παρεμπιπτόντως, είναι πάντοτε μέρος του σνμβολισμοΰ μιας 
θεωρίας. Το πλεονέκτημά του μπορεί νά είναι δτι έχει κανείς τή 
δυνατότητα νά τό συλλάβει μέ μιά ματιά καί νά τό συγκρατήσει εύ-
κολα. Έχει λεχθεί πώς τό μοντέλο κατά μιάν έννοια ντύνει τήν 
καθαρή θεωρία· πώς ή γυμνή θεωρία είναι προτάσεις κι έξισώσας. 
Αύτό θά πρέπει νά τό έξετάσουμε άπό πιό κοντά άργότερα). 

Μπορεί ν' άνακαλύψουμε πώς ένα τέτοιο μοντέλο μυαλού πρέ-
πει νάναι πολύ περίπλοκο καί δαιδαλώδες γιά νά είναι σέ θέση νά 
έξηγεί τίς νοητικές διεργασίες πού παρατηρούμε- καί γι' αύτό τό λό-
γο δνομάζουμε τό μυαλό παράξενο είδος μέσου. Άλλ' αύτή ή θεώ-
ρηση τού μυαλού δέ μας ένδιαφέρει. Τά προβλήματα πού πιθανόν 
νά θέτει είναι ψυχολογικά προβλήματα καί ή μέθοδος έπίλυσής 
τους έκείνη των φυσικών έπιστημών. 

Όταν λοιπόν δέν είναι οί αίτιώδας διασυνδέσεις πού μας 
άπασχολούν, τότε οί δραστηριότητες τού μυαλού βρίσκονται μπρός 
στά μάτια μας. Καί δταν άνησυχούμε γιά τή φύση της σκέψης, τό 
άπόρημα πού έσφαλμένα έρμηνεύουμε σάν άπόρημα γύρω άπό τή 
φύση ένός μέσου προέρχεται άπό τήν ποικιλότροπη καί πλανερή 
χρήση της γλώσσας. Αύτό τό είδος σφάλματος συμβαίνει ξανά καί 
ξανά στή φιλοσοφία, δταν λ.χ, άπορούμε γύρω άπό τή φύση τού 
χρόνου, δταν ό χρόνος μας φαίνεται παράξενο πράγμα. Νοιώθουμε^ 
έναν άβάσταχτο πειρασμό να σκεφτούμε πώς κάποιο πράγμα είναι 
κρυμμένο έδώ πέρα, κάτι πού μπορούμε καί βλέπουμε άπ' έξω, 
άλλά πού δέν μπορορμε νά κυττάξουμε μέσα του. Κι ώστόσο τίποτε 
τέτοιο δέ συμβαίνει. Δέ ζητούμε νά μάθουμε νέα πράγματα γιά τό 
χρόνο. Όλα τά γεγονότα πού μας άφορούν βρίσκονται μπρός στά 
μάτια μας. Άλλά είναι ή χρήση τού ούσιαστικού «χρόνος» πού μας 
μπερδεύει. "Αν προσέξουμε τή γραμματική αύτής της λέξης, θά δού-
με πώς δέν είναι λιγότερο άξιο άπορίας πού οί άνθρωποι συνέλαβαν 
μιά θεότητα γιά τό χρόνο, άπ' δ,τι θά ήταν άν είχαν συλλάβει κά-
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ποια θεότητα της άρνησης ή της διάζευξης. 
Είναι λοιπόν παραπλανητικό νά μιλάμε γιά τή σκέψη σάν κά-

ποια «νοητική ένέργεια». Μπορεί νά πούμε πώς ή σκέψη ^ναι κατά 
βάση βνας χειρισμός σημείων. Αύτή ή δραστηριότητα έκτελειται μέ 
τό χέρι, δταν σκεφτόμαστε γράφοντας· μέ τό στόμα καί τό λάρυγγα, 
δταν σκεφτόμαστε μιλώντας· κι δταν σκεφτόμαστε φανταζόμενοι 
σημεία καί είκόνες, δέν μπορούμε νά βρούμε κανέναν πού κάνει τή 
σκέψη. "Αν τότε μού πεις δτι σ' αύτές τίς περιπτώσεις είναι τό μυα-
λό πού σκέφτεται, θά στρέψω άπλώς τήν προσοχή σου στό γεγονός 
δτι κάνεις μιά μεταφορά καί δτι έδώ τό μυαλό κάνει τή σκέψη μ' δλ-
λην έννοια άπό έκείνη πού μπορεί κανείς νά πεί δτι τό χέρι κάνει τή 
σκέψη γράφοντας. 

"Αν πάλι μιλάμε γιά τόν τόπο πού ή σκέψη λαμβάνει χώραν 
έχουμε δικαίωμα νά πούμε πώς αύτός ό τόπος είναι τό χαρτί πάνω 
στό όποίο γράφουμε ή τό στόμα πού μιλάει. "Αν δμως μιλάμε γιά τό 
κεφάλι ή τόν έγκέφαλο σάν τόν τόπο της σκέψης, αύτό σημαίνει 
πώς χρησιμοποιούμε τήν έκφραση «τόπος σκέψης» μέ διαφορετικό 
νόημα. "Ας έξετάσουμε ποιοί είναι οί λόγοι πού μας κάνουν νά όνο-
μάζουμε τό κεφάλι έδρα της σκέψης. Πρόθεσή μας δέν είναι νά κρί-
νουμε αύτή τή μορφή έκφρασης ή νά δείξουμε πώς είναι άκατάλλη-
λη. Εκείνο πού πρέπει νά κάνουμε είναι νά καταλάβουμε τή λει-
τουργία της, τή γραμματική της· λ.χ., νά δούμε τί σχέση έχει αύτή ή 
γραμματική μ' έκείνη της έκφρασης «σκεφτόμαστε μέ τό στόμα 
μας» ή «σκεφτόμαστε μέ τό μολύβι ή πάνω στό χαρτί». 

Ίσως ό κύριος λόγος πού νοιώθουμε τέτοια ίσχυρή τάση νά 
μιλάμε γιά τό κεφάλι σάν τόν τόπο των σκέψεών μας ναναι αύτός: 
Ή συνύπαρξη των λέξεων «σκέπτομαι» καί «σκέψη» δίπλα σέ λέξεις 
πού ύποδηλώνουν (σωματικές) ένέργειες, δπως τό γράψιμο, ή όμι-
λία κλπ., μας κάνει νά κυττάμε γιά κάποια δραστηριότητα διαφορε-
τική μέν, άλλά άνάλογη πρός έκείνες, πού ν' άντιστοιχεί στή λέξη 
«σκέψη». Όταν οί λέξεις στήν καθημερινή μας γλώσσα έχουν έκ 
πρώτης δψεως άνάλογη γραμματική τείνουμε νά τίς έρμηνεύουμε 
άνάλογα: Προσπαθούμε δηλαδή νά κάνουμε τήν άναλογία νά 
ίσχύει πέρα γιά πέρα. Λέμε: «Ή σκέψη δέν είναι ή ίδια μέ τήν πρό-
ταση· διότι μιά άγγλική καί μιά γαλλική πρόταση, οί όποίες είναι 
τελείως διαφορετικές, μπορούν καί έκφράζουν τήν ίδια σκέψη». 
Άλλά μιά καί οί προτάσεις ύπάρχουν κάπου, ψάχνουμε γιά μιά θέ-
ση καί γιά τή σκέψη. (Είναι σάν νά ψάχνουμε γιά τή θέση του βασι-
λιά γιά τόν όποίο μιλάνε οί κανόνες του σκακιού, κατ' άναλογία 
πρός τίς θέσεις που τά διάφορα ξύλινα πιόνια καταλαμβάνουν στίς 
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διάφορες σκακιέρες). Λέμε «σίγουρα ή σκέψη είναι κάτι- δέν είναι 
ίνα τίποτε»· άλλα τό μόνο πού μπορεί κανείς νά πει σέ κάτι τέτοιο 
είναι πώς ή λέξη «σκέψη» έχει τή χρήση της πού είναι τελείως δια-
φορετικού τύπου άπό τή χρήση της λέξης «πρόταση». 

Μήπως λοιπόν αύτό σημαίνει πώς δέν δχει νόημα νά μιλάμε γιά 
τόν τόπο πού ή σκέψη λαμβάνει χώρα; 'Ασφαλώς δχι. Αύτή ή φρά-
ση δχει νόημα, δν της δώσουμε νόημα. "Αν λοιπόν πούμε «ή σκέψη 
συμβαίνει στά κεφάλια μας», ποιό είναι τό νόημα αύτής της φράσης, 
άν τήν πάρουμε στά σοβαρά; «Υποθέτω πώς έννοούμε δτι όρισμέ-
νες φυσιολογικές διαδικασίες άντιστοιχούν στίς σκέψεις μας κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε, δν ξέρουμε τήν άντιστοιχία, μπορούμε, παρα-
τηρώντας αύτές τίς διαδικασίες, νά βρίσκουμε τίς σκέψεις. Άλλά 
ύπό ποίαν έννοια μπορεί νά πει κανείς πώς οί φυσιολογικές διαδικα-
σίες άντιστοιχούν στίς σκέψεις μας καί ύπό ποίαν δννοια πώς παίρ-
νουμε τίς σκέψεις άπό τήν παρατήρηση τού έγκεφάλου; 

Υποθέτω δτι φανταζόμαστε πώς ή άντιστοιχία δχει έπιβεβαιω-
θεΓ πειραματικά. "Ας φανταστούμε χονδρικά δνα τέτοιο πείραμα, 
δπου μπορούμε νά κυττάμε τόν έγκέφαλο τήν ώρα πού σκέφτεται. 
Ίσως σκεφτείτε τώρα δτι ό λόγος πού οί έξηγήσεις μου θά πάρουν 
λάθος δρόμο είναι δτι ό πειραματιστής προσλαμβάνει τίς σκέψεις 
τού ύποκειμένου μόνο έμμεσα, καθώς τό ύποκείμενο τίς έκφράζει 
κατά τόν δλφα ή βήτα τρόπο. Άλλά θά έξαλείψω αύτή τή δυσχέ-
ρεια μέ τό νά ύποθέσω δτι τό ύποκείμενο είναι ταυτοχρόνως ό πει-
ραματιστής καί δτι κυττάα τό δικό του έγκέφαλο, δς πούμε μέσα σ' 
δναν καθρέφτη. (Τό δτι ή περιγραφή είναι χονδρική μέ κανέναν τρό-
πο δέν μειώνει τή δύναμη τού έπιχειρήματος). 

Σας ρωτάω τώρα, πόσα πράγματα παρατηρεί ό πειραματιστής, 
ένα ή δύο; (Μή μού πείτε δτι παρατηρεί ένα πράγμα άπό μέσα κι άπ' 
έξω· διότι αύτό δέ μας άπαλλάσσει άπ' τή δυσχέρεια. Θά μιλήσουμε 
γιά τό μέσα καί τό έξω άργότερα^· Τό ύποκείμενο - πειραματιστής 
παρατηρεί τή συσχέτιση δύο φαινομένων. Ένα άπ' αύτά, τό όνομά-
ζει ϊσως σκέψη-καί μπορεί ν' άπαρτίζεται άπό μιάν άκολουθία είκό-
νων, όργανικών αισθημάτων ή πάλι άπό μιάν άκολουθία ποικίλων 
όπτικών, άπτικών καί μυϊκών έμπειριών πού έκεινος έχει καθώς 
γράφει ή προφέρει μιά πρόταση. Ή δλλη έμπειρία είναι έκείνη τού 
νά βλέπει τό'ν έγκέφαλό του νά λειτουργεί. Καί τά δύο αύτά φαινό-
μενα θά μπορούσαν όρθά νά όνομασθούν «έκφράσεις σκέψης»· καί 
τό έρώτημα «πού είναι ή ϊδια ή σκέψη;» θά ήταν καλύτερο, γιά ν' 

1. Βλ. σελ. 42, 76 καί έφεξής. 
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άποφευχθοΰν συγχύσεις, ν' άπορριφθέΤ ώς άνοησία. "Αν ώστόσο 
χρησιμοποιούμε π^γματι tf\v δκφραση «ή σκέψη γίνεται μέσ' στό 
κεφάλι», δχουμε δώσει στήν δκφραση τό νόημά της περιγράφοντας 
τήν έμπειρία πού θά δικαιολογούσε τήν ύπόθεση δτι ή σκέψη γίνε-
ται μέσ' στά κεφάλια μας, περιγράφοντας τήν έμπειρία πού μας άρέ-
σει νά όνομάζουμε «παρατήρηση της σκέψης μέσ' στόν έγκέ(ραλό 
μας». 

Εΰκολα ξεχνάμε πώς ή λέξη «τόπος» χρησιμοποιείται μέ πολλές 
διαφορετικές σημασίες καί πώς ύπάρχουν πολλών είδών δηλώσεις 
γιά ένα πράγμα τίς όποιες σέ είδικές περιπτώσεις, σύμφωνα μέ τήν 
τρέχουσα χρήση, μπορούμε νά όνομάσουμε προσδιορισμούς του 
τόπου του πράγματος. Έτσι φτάνουμε νά λέμε πώς ό τόπος του 
όπτικοΰ χώρου είναι μέσ' στό κεφάλι μας· καί δχω τήν έντύπωση 
δτι μπαίνει κανείς στόν πειρασμό νά πει κάτι τέτοιο, έν μέρει λόγω 
κάποιας γραμματικής παρεξήγησης. 

Μπορώ νά πω: «Μέσ' στό όπτικό μου πεδίο βλέπω τήν είκόνα 
του δέντρου δεξιά άπ' τήν είκόνα του πύργου» ή «βλέπω τήν είκόνα 
του δέντρου στό κέντρο του όπτικοΰ πεδίου». Όπότε νοιώθουμε 
τήν τάση νά ρωτήσουμε «καί που βλέπεις τό όπτικό πεδίο;». "Αν μέ 
τό «που» θέλουμε νά ρωτήσουμε γιά τόν τόπο, ύπό τήν έννοια πού 
προσδιορίσαμε τόν τόπο της είκόνας του δέντρου, τότε θά στρέψω 
τήν προσοχή σας στό γεγονός δτι δέν έχουμε άκόμη προσδώσει 
νόημα σ' αύτή τήν έρώτηση· δτι δηλαδή προχωρήσαμε ξεκινώντας 
άπό μιά γραμματική άναλογία, δίχως νδχουμε έπεξεργαστεΤ τήν 
άναλογία σέ λεπτομέρεια. 

Λέγοντας πώς ή ίδέα του όπτικοΰ μας πεδίου τοποθετημένου 
μέσ' στόν έγκέφαλό μας προέκυψε άπό μιά γραμματική παρεξήγη-
ση, δέν ήθελα νά πω πώς δέ θά μπορούσαμε νά δώσουμε νόημα σ' 
έναν τέτοιο προσδιορισμό. Θά μπορούσαμε, λ.χ., νά φανταστούμε 
εΰκολα μιάν έμπειρία πού θά περιγράφαμε μέ μιά τέτοια δήλωση. 
Φανταστείτε πώς κυττάμε μιάν όμάδα πραγμάτων μέσα σ' αύτό τό 
δωμάτιο καί, ένώ κυττάμε, μας βυθίζουν έναν καθετήρα στόν έγκέ-
φαλό, καί άνακαλύπτουν πώς,δταν τό άκρο τοΰ καθετήρα φτάνει 
ένα όρισμένο σημείο τοΰ έγκεφάλου μας, τότε ένα συγκεκριμένο 
κομματάκι τοΰ όπτικοΰ μας πεδίου έξαλείφεται. Μ' αύτό τόν τρόπο 
μπορούμε ν' άντιστοιχήσουμε σημεία τοΰ έγκεφάλου μας μέ σημεία 
τοΰ όπτικοΰ μας πεδίου· κι αύτό ίσως μας κάνει νά ποΰμε δτι τό 
όπτικό μας πεδίο έδρεύα στό τάδε σημείο τοΰ έγκεφάλου μας. Κι δν 
τώρα ρωτήσουμε «ποΰ βλέπεις τήν είκόνα αύτοΰ τοΰ βιβλίου;» ή 
άπάντηση μπορεί νά είναι (δπως πρίν) «δεξιά άπό τό μολύβι» ή «στό 
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άριστερό μέρος του όπτικου μου πεδίου» ή άκόμη «δξη πόντους πί-
σω άπ' τ' άριστερό μου μάτι». 

'Αλλά τί θά γινόταν δν κάποιος Ελεγε «σας διαβεβαιώνω πώς 
νοιώθω τήν όπτική είκόνα πέντε πόντους πίσω άπό τό ρινικό μου 
όστοΰν;»· τί θά του άπαντούσαμε τότε; Θά του λέγαμε πώς μας λέει 
ψέμματα ή πώς δέν μπορεί νά ύπάρξει τέτοιο αίσθημα; Κι δν μας 
ρωτούσε έκείνος· «ξέρεις λοιπόν δλα τά αίσθήματα πού ύπάρχουν; 
πώς τό ξέρεις δτι δέν ύπάρχει τέτοιο αίσθημα;»; 

Τί γίνεται δταν ό ραβδοσκόπος μας λέει δτι τήν ώρα πού κρα-
τάει τή διχάλα νοιώθει πώς τό νερό περνάει δυό μέτρα κάτω άπ' τό 
χώμα· ή δτι νοιώθει πώς δνα κραμα χαλκού καί χρυσου βρίσκεται 
δυό μέτρα κάτω άπ' τό χώμα; Υποθέστε πώς άπαντάει στίς άμφιβο-
λίες μας: «Έσύ μπορείς νά έκτιμήσεις §να μήκος δταν τό βλέπεις. 
Γιατί νά μήν μπορώ κι έγώ νά τό έκτιμήσω μέ κάποιον δλλο τρό-
πο;». 

"Αν κατανοήσουμε τήν ίδέα μιας τέτοιας έκτίμησης, θά ξεκαθα-
ρίσουμε τή φύση τών άμφιβολιών μας γύρω άπό τίς δηλώσεις του 
ραβδοσκόπου καί του άνθρώπου έκείνου πού λέει πώς νοιώθει τήν 
όπτική είκόνα πίσω άπ' τό κόκκαλο της μύτης του. 

Έχουμε τή δήλωση «αύτό τό μολύβι είναι δώδεκα πόντους 
μακρύ» καί τή δήλωση «νοιώθω πώς αύτό τό μολύβι είναι δώδεκα 
πόντους μακρύ» καί πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τή σχέση της γραμ-
ματικής της πρώτης δήλωσης μέ τή γραμματική της δεύτερης. Στή 
δήλωση «τό νοιώθω στό χέρι μου πώς τό νερό περνάει δνα μέτρο 
κάτω άπ' τό χώμα», θά θέλαμε ν' άπαντήσουμε: «Δέν ξέρω τί 
σημαίνε) αύτό πού μου λές». 'Αλλά ό ραβδοσκόπος θάλεγε: «'Ασ(ρα-
λώς καί ξέρεις τί σημαίνα. Ξέρεις τί σημαίνει ή πρόταση «ένα μέτρο 
κάτω άπ' τό χώμα», δπως έπίσης ξέρεις καί τί σημαίνει «νοιώθω»! 
'Αλλά έγώ θά του άπαντούσα: Ξέρω τί μιά λέξη σημαίνει σέ 
όρισμένα γλωσσικά περιβάλλοντα. Έτσι καταλαβαίνω τή φράση 
«ένα μέτρο κάτω άπ' τό χώμα» δς πούμε στίς προτάσεις «ή μέτρηση 
έδειξε πώς τό νερό περνάει ένα μέτρο κάτω άπ' τό χώμα», «δν σκά-
ψουμε σ' ένα μέτρο βάθος θά βρούμε νερό», «τό βάθος τού νερού εί-
ναι ένα μέτρο μέ τό μάτι». 'Αλλά τή χρήση της έκφρασης «ένα αί-
σθημα στά χέρια μου πώς τό νερό είναι ένα μέτρο κάτω άπ' τό χώ-
μα» θά πρέπει νά μού τήν έξηγήσεις. 

Θά μπορούσαμε νά ρωτήσουμε τό ραβδοσκόπο: «Πώς έμαθες τό 
νόημα της φράσης 'ένα μέτρο'; Υποθέτουμε πώς μέ τό νά σού δεί-
ξουν τέτοια μήκη, μέ τό νά τά μετρήσεις κι δλλα παρόμοια. Μήπως 
σέ δίδαξαν έπίσης νά μιλάς καί γιά ένα αίσθημα δτι τό νερό είναι 
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Eva μέτρο κάτω άπ' τό χώμα, δνα αϊσθημα, δς ποΰμε, στα χέρια σου; 
Διότι δν δέν σέ δίδαξαν, τί σ' δκανε νά συνδέσεις τή φράση 'δνα μέ-
τρο' μέ κάποιο αϊσθημα στο χέρι σου;». "Ας ύποθέσουμε δτι πάντοτε 
έκτιμούσαμε μήκη μέ τό μάτι, άλλά ποτέ μας δέν μετρήσαμε ένα μή-
κος μέ πιθαμές. Πώς θά μπορούσαμε νά έκτιμήσουμε ένα μήκος 
μετρώντας το μέ πιθαμές; Δηλαδή, πώς θά μπορούσαμε νά έρμηνεύ-
σουμε τήν έμπειρία του νά μετράς έκατοστά μέ πιθαμές; Τό έρώτη-
μα είναι: Τί σύνδεση ύπάρχει άνάμεσα, δς ποΰμε, σ' ένα άπτικό αί-
σθημα καί τήν έμπειρία του νά μετράς ένα πράγμα μέ τή βοήθεια 
ένός ξύλινου μέτρου; Αύτή ή σύνδεση θά μας δείξει τί σημαίνει 
«νοιώθω πώς ένα πράγμα είναι δεκαπέντε πόντους μακρύ». Υποθέ-
στε πώς ό ραβδοσκόπος ίλεγε «ποτέ μου δέν έμαθα νά συσχετίζω 
βάθη ύδατίνων φλεβών μέ αίσθήματα στό χέρι μου, άλλά κάθε φορά 
πού έχω ένα αϊσθημα έντασης στά χέρια μου, ή φράση 'ένα μέτρο' 
έμφανίζεται ξαφνικά στό μυαλό μου». Θά μπορούσαμε ν' άπαντή-
σουμε:«Αύτή είναι μιά θαυμάσια έξήγηση τοΰτί έννοεϊς μέ τό'νοιώ-
θω πώς τό βάθος είναι ένα μέτρο' καί ή δήλωση πώς τό νοιώθεις δέν 
θδχει οΰτε περισσότερο οδτε λιγότερο νόημα άπ' δ,τι τοϋδωσε ή 
έξήγησή σου. Κι δν ή έμπειρία δείξει πώς τό πραγματικό βάθος του 
νερού συμφωνεί πάντοτε μέ τή φράση 'η μέτρα' πού σούρχεται στό 
μυαλό, ή έμπειρία σου θά είναι χρήσιμη γιά τόν προσδιορισμό του 
βάθους του νερού». Βλέπεις δμως δτι τό νόημα τών λέξεων «νοιώθω 
πώς τό βάθος του νερού είναι η μέτρα» έπρεπε νά έξηγηθει· δέν 
ήταν γνωστό, μ' δλο πού τό νόημα τών λέξεων «// μέτρα» ύπό τή 
συνηθισμένη σημασία (δηλαδή στά συνηθισμένα περιβάλλοντα) 
ήταν γνωστό. Δέ λέμε πώς ό άνθρωπος πού μας λέει δτι νοιώθει τήν 
όπτική είκόνα πέντε πόντους πίσω άπό τό ρινικό του όστούν λέει 
ψέμματα ή άνοησίες. Λέμε δμως πώς δέν καταλαβαίνουμε τό νόημα 
αύτής της φράσης. Συνδυάζει γνωστότατες λέξεις, άλλά κατά έναν 
τρόπο πού άκόμη δέν καταλαβαίνουμε. Ή γραμματική αύτής της 
φράσης δέν μας έχει άκόμη έξηγηθει. 

Ή σημασία τής διερεύνησης της άπάντησης του ραβδοσκόπου 
έγκειται στό γεγονός δτι συχνά νομίζουμε πώς δίνουμε νόημα σέ 
μιά δήλωση Ρ μέ τό νά Ισχυριστούμε άπλώς «νοιώθω (ή πιστεύω) 
δτι συμβαίνει Ρ». (Θά μας δοθεί άργότερα ή εύκαιρία νά μιλήσουμε^ 
γιά έκεϊνο πού λέει ό καθηγητής Hardy: Ότι τό θεώρημα του 
Goldbach είναι μιά πρόταση έπειδή αύτός μπορεί νά πιστέψει δτι εί-
ναι άληθής). Εϊπαμε ήδη πώς έξηγώντας άπλώς τό νόημα τών λέ-

1. Ή ύπόσχεση αύτή δέν έκπληρώνεται. 
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ξεων «δνα μέτρο» μέ τό συνηθισμένο τρόπο δέν έξηγήσαμε άκόμη 
τό νόημα της φράσης «νοιώθω πώς τό νερό είναι δνα μέτρο κλπ.». 
Ίσως δμως νά μήν είχαμε νοιώσει αύτές τις δυσκολίες, δν ό ραβδο-
σκόπος μας δλεγε πώς είχε μάθει νά έκτιμά τό βάθος του νεροΰ, δς 
ποΰμε, μέ τό νά σκάβει γιά νερό κάθε φορά πού είχε ίνα όρισμένο 
αίσθημα συσχετίζοντας κατ' αύτό τόν τρόπο αύτά τά αισθήματα μέ 
μετρήσεις του βάθους. Θά πρέπει ώστόσο νά έξετάσουμε τή σχέση 
της διαδικασίας του νά μαθαίνεις νά έκτιμας μέ τήν πράξη της έκτί-
μησης. Ή σημασία αύτής της έξέτασης έγκειται στό δτι διαφωτίζει 
τή σχέση άνάμεσα στήν έκμάθηση του νοήματος μιας λέξης κάί στή 
χρήση της λέξης. Ή γενικότερα στό δτι δείχνει τίς διάφορες δυνα-
τές σχέσας άνάμεσα σ' ένα δεδομένο κανόνα καί τήν έφαρμογή του. 

"Ας πάρουμε τή διαδικασία της έκτίμησης ένός μήκους μέ τό 
μάτι: Έχει τεράστια σημασία ν' άναγνωρίσεις δτι ύπάρχουν πολλές 
διαφορετικές διαδικασίες τίς όποιες όνομάζουμε «έκτίμηση μέ τό 
μάτι». 

Πάρτε τίς έξης περιπτώσεις: 
1. Ρωτάει κάποιος «πώς ύπολόγισες τό δψος αύτοϋ του κτι-

ρίου;» κι έγώ άπαντώ: «Έχει τέσσερας όρόφους· ύποθέτω πώς κάθε 
δροφος έχει πέντε μέτρα 6ψος· θά πρέπει λοιπόν νδναι γύρω στά εί-
κοσι μέτρα». 

2. "Αλλη περίπτωση: «Ξέρω περίπου πόσο φαίνεται ένα μέτρο 
άπό τέτοια άπόσταση· θά πρέπει λοιπόν νδχει γύρω στά τέσσερα μέ-
τρα μήκος. 

3. Ή πάλι: «Μπορώ νά φανταστώ έναν ψηλό δντρα πού νά φτά-
νει ως αύτό τό σημείο· θά πρέπει νδναι γύρω στό 1,80 άπό τό έδα-
φος». 

4. Ή : «Δέν ξέρω· μου φαίνεται δμοος γύρω στό ένα μέτρο». 
Αύτή ή τελευ^χία περίπτωση μπορεί νά μας μπερδέψει. "Αν 

ρωτήσεις «τί συνέβη δταν έκείνος ό άνθρωπος έκανε τήν έκτίμηση 
του μήκους;» ή σωστή άπάντηση μπορεί νά είναι: ̂ .κύτταζε τό πράγ-
μα καί είπε 'μου φαίνεται γύρω στό ένα μέτρο'».Μπορεί αύτό νά 
ήταν δλο κι δλο. 

Είπαμε προηγουμένως πώς δέ θά μας προβλημάτιζε ή άπάντηση 
του ραβδοσκόπου, fiv μας είχε πεί δτι άχε μάθει πώς νά έκτιμάει τό 
βάθος. Τώρα, ή έκμάθηση της έκτίμησης μπορούμε σέ άδρές γραμ-
μές νά ποΰμε δτι σχετίζεται κατά δύο διαφορετικούς τρόπους πρός 
τήν πράξη της έκτίμησης· είτε μέ τό νά είναι αίτιο του φαινομένου 
της έκτίμησης είτε μέ τό νά μας προμηθεύει έναν κανόνα (έναν πί-
νακα, ένα χάρτη ή κάτι τέτοιο) τόν όποιο χρησιμοποιούμε, δταν 
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έκτιμοϋμε κάτι. 
"Ας ύποθέσουμε δτι μαθαίνω σέ κάποιον τή χρήση της λέξης 

«κίτρινο» δείχνοντάς του έπανειλημμένα μιά κίτρινη έπιφάνεια καί 
προφέροντας τή λέξη. 'Αργότερα τόν βάζω νά έφαρμόσει δ,τι δμαθε 
δίνοντάς του τήν έντολή «διάλεξε μιά κίτρινη μπάλλα μέσ' άπ' αύτό 
τό σακκί». Τί ήταν έκεΤνο πού συνέβη δταν ύπάκουσε στήν έντολή 
μου; Λέω «πιθανόν μονάχ' αύτό: άκουσε τά λόγια μου καί πήρε μιά 
κίτρινη μπάλλα άπ' τό σάκκί». Ίσως δμως νοιώσετε τήν τάση νά 
σκεφτείτε πώς δέν μπορεί νάταν αύτό δλο κι δλο· καί τό εϊδος του 
πράγματος πού θά προτείνατε είναι πώς φαντάστηκε κάτι κίτρινο 
δταν κατάλαβε τή διαταγή κι ύστερα διάλεξε μιά μπάλλα σύμφωνα 
μέ τήν είκόνα πού φαντάστηκε. Γιά νά δείτε πώς αύτό δέν είναι 
άναγκαΐο θυμηθείτε πώς θά μπορούσα νά του είχα δώσει τήν έντολή 
«φαντάσου μιά κίτρινη έπιφάνεια». Θά νοιώθατε άκόμη καί τότε τήν 
τάση νά ύποθέσετε δτι πρώτα φαντάζεται μιά κίτρινη έπιφάνεια 
καταλαβαίνοντας τήν έντολή μου κι ύστερα μιάν άλλη κίτρινη έπι-
φάνεια πού νά μοιάζει μέ τήν πρώτη; (Δέ λέω πώς αύτό είναι άδύνα-
το. 'Απλώς, μέ τό νά θέσω έτσι τό πράγμα σας δείχνω άμέσως πώς 
δέν χρειαζόταν νά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κι αύτό, παρεμπιπτόντως, 
δίνει μιά καλή είκόνα της φιλοσοφικής μεθόδου). 

"Αν μας έχουν μάθει τό νόημα της λέξης «κίτρινο» δίνοντάς μας 
ένα είδος όρισμοΰ δείξης (έναν κανόνα χρήσης της λέξης) μπορού-
με νά δούμε αύτή τή διδασκαλία κατά δυό διαφορετικούς τρόπους. 

Α. Ή διδασκαλία είναι μιά άσκηση. Αύτή ή άσκηση μας κάνει 
νά συνδέουμε μιά κίτρινη είκόνα, κίτρινα πράγματα, μέ τή λέξη «κί-
τρινο». Έτσι, δταν έδοοσα τήν έντολή «διάλεξε μιά κίτρινη μπάλλα 
μέσ' άπ' αύτό τό σακκί», ή λέξη «κίτρινη» μπορεί νά γέννησε μιά κί-
τρινη είκόνα ή ένα αίσθημα άναγνώρισης, δταν τό μάτι τού προσώ-
που έκείνου έπεσε πάνω στήν κίτρινη μπάλλα. Ή διδασκαλία αύτή 
θά μπορούσε σ' αύτή τήν περίπτωση νά πούμε δτι άποκατέστησε 
έναν ψυχικό μηχανισμό. Αύτό, ώστόσο, θά ήταν άπλώς μιά ύπόθε-
ση ή ίσως μιά μεταφορά. Θά μπορούσαμε νά συγκρίνουμε τή διδα-
σκαλία μέ τήν έγκατάσταση μιας ήλεκτρικής σύνδεσης άνάμεσα σ' 
ένα διακόπτη κι ένα λαμπτήρα. Παράλληλο φαινόμενο τότε μέ τήν 
κακή λειτουργία ή τό βραχυκύκλωμα της σύνδεσης θά ήταν έκείνο 
πού όνομάζουμε «ξεχνώ τήν έξήγηση ή τό νόημα της λέξης». (Θά 
πρέπει νά μιλήσουμε έκτενέστερα γύρω άπ' τό νόημα της πρότασης 
«^χνώ τό νόημα μιας λέξης»^. 

1. Αύτό δέν τό κάνει πουθενά. 
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Στό μέτρο πού ή διδασκαλία γέννα τή διασύνδεση, τό αΓσθημα 
της άναγνώρισης κλπ. κλπ., είναι τό αίτιο των φαινομένων της 
κατανόησης, της ύπακοής στήν έντολή κλπ.· καί δέν είναι παρά μιά 
ύπόθεση τό δτι χρειάζεται ή διαδικασία της διδασκαλίας γιά νά φέ-
ρει αύτά τ' άποτελέσματα. Είναι διανοητό, ύπ' αύτή τήν δννοια, 
ΛΙες οί διαδικασίες της κατανόησης, της ύπακοής κλπ., νά συνέβαι-
ναν χωρίς τό πρόσωπο νά είχε ποτέ του διδαχτεί τή γλώσσα. ('Αλλ' 
αύτό άκριβώς φαίνεται τώρα έξαιρετικά παραδοξολογικό). 

Β. Ή διδασκαλία μπορεί νά μας προμηθεύει δναν κανόνα πού 
έμπλέκεται ό ϊδιος στίς διαδικασίες τής κατανόησης, τής'ύπακοής 
κλπ.· μέ τόν δρο «έμπλέκεται» ώστόσο έννοώ δτι ή ^φραση αύτοϋ 
του κανόνα άποτελεί μέρος αύτών των διαδικασιών. 

Πρέπει νά διακρίνουμε άνάμεσα σ' έκείνο πού θά μπορούσε νά 
όνομαστεί «διαδικασία πού βρίσκεται σέ συμφωνία μέ έναν κανόνα», 
καί «διαδικασία πού έμπεριέχει έναν κανόνα» (ύπό τήν προηγούμε-
νη έννοια). 

Πάρτε ένα παράδειγμα. Κάποιος μου μαθαίνει νά τετραγωνίζω 
άπολύτους άριθμούς· γράφει τή σ^ρά 

1 2 3 4, 
καί μου ζητάει νά τούς τετραγωνίσω. (Ξανά, σ' αύτή τήν περίπτω-
ση, θ' άντικαταστήσω δλες τίς διαδικασίες πού ϊσως συμβαίνουν 
μέσ' στό μυαλό, μέ διαδικασίες ύπολογισμοΰ στό χαρτί). Υποθέστε 
λοιπόν δτι κάτω άπό τήν πρώτη σειρά άριθμών γράφω: 

1 4 9 16. 
Αύτό πού έγραψα συμφωνεί μέ τόν γενικό κανόνα του τετραγωνι-
σμού· άλλά προφανώς συμφωνεί καί μ' δσους άλλους κανόνες θέ-
λουμε· καί δέ συμφωνεί περισσότερο μέ τόν ένα ή τόν άλλο άπ' 
αύτούς τούς κανόνες. Μέ τήν έννοια πού πιό πρίν είπαμε πώς ένας 
κανόνας έμπλέκεται σέ μιά διαδικασία, σ' αύτήν έδώ δέν ένεπλάκη 
κανένας κανάνας. "Ας ύποθέσούμε πώς γιά νά πάρω τ' άποτελέσμα-
τά μου έκανα τούς έξης ύπολογισμούς: 1 χ 1, 2x2, 3x3,4x4 (δηλα-
δή σ' αύτή τήν περίπτωση έγραψα τούς πολλαπλασιασμούς)· ξανά 
αύτοί θά συμφωνούσαν μέ όποιουσδήποτε κανόνες θέλαμε. "Ας 
ύποθέσούμε δμως δτι έγραψα γιά νά πάρω τ' άποτελέσματά μου 
αύτό πού θά λέγατε «κανόνα τετραγωνισμού», δς πούμε, άλγεβρικά 
[7]. £' αύτή τήν περίπτωση ό κανόνας αύτός έμπλέκεται στή διαδι-
κασία ύπό μιάν έννοια πού κανένας άλλος δέν τό έκανε. 

Θά πούμε πώς ένας κανόνας έμπλέκεται στήν κατανόηση, τήν 
ύπακοή κλπ., δν, δπως θδθελα νά τό θέσω, τό σύμβολο του κανόνα 
άποτελεί μέρος του ύπολογισμοΰ. ΟΑφού δέν μας ένδιαφέρει τό πού 
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oi διαδικασίες της σκέψης, του ύπολογισμοϋ, συμβαίνουν, μπορού-
με γιά τό σκοπό μας νά φανταστούμε πώς οί ύπολογισμοί γίνονται 
άποκλειστικά στό χαρτί. Δέ μας άπασχολειή διαφορά: έσωτερικός, 
έξωτερικός). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της Β περίπτωσης θά ήταν κά-
ποιο στό όποιο ή διδασκαλία θά μας προμήθευε έναν πίνακα πού νά 
χρησιμοποιούμε πράγματι στήν κατανόηση, στήν ύπακοή κλπ. 
Όταν μας μαθαίνουν νά παίζουμε σκάκι, ϊσως μας μαθαίνουν κανό-
νες. Όταν ύστερα παίζουμε σκάκι, αύτοί οί κανόνες δέν είναι άνάγ-
κη νά έμπλέκονται στήν πράξη του νά παίζεις σκάκι. 'Αλλά θά μπο-
ρούσαν νά έμπλέκονται. Φανταστείτε, λ.χ., πώς οί κανόνες έκφρά-
ζονται ύπό τή μορφή ένός πίνακα· στή μία στήλη σκιτσάρονται τά 
σχήματα των πιονιών καί σέ μιά παράλληλη στήλη διαγράμματα 
πού δείχνουν τήν 'έλευθερία' (τίς θεμιτές κινήσεις) τών κομματιών. 
Υποθέστε τώρα πώς ό τρόπος μέ τόν όποιο τό παιχνίδι παίζεται 
έγκλείει μιά μετάβαση άπό τό σχήμα στίς δυνατές κινήσεις, μέ τό νά 
σύρεις τό δάχτυλό σου πάνω στόν πίνακα άπ' τή μιά στήλη στήν 
άλλη κι ύστερα νά κάνεις μιά άπ' αύτές τίς κινήσας. 

Ή διδασκαλία ώς ή ύποθετική προϊστορία τών μετέπειτα πρά-
ξεών μας (κατανόηση, ύπακοή, έκτίμηση ένός μήκους κλπ.) είναι 
άσχετη μέ τή θεώρησή μας. Ό κανόνας πού διδάσκεται καί ύστερα 
έφαρμόζεται μας ένδιαφέρει μόνο έφ' δσον έμπλέκεται στήν έφαρ-
μογή. Ένας κανόνας, στό μέτρο πού άφορα έμάς, δέν δρα έξ άπο-
στάσεως. 

'Υποθέστε πώς δείχνω δνα κομμάτι χαρτί σέ κάποιον καί λέω 
«αύτό τό χρώμα λέγεται 'κόκκινο'». Ύστερα τού δίνω τήν έντολή 
«τώρα ζωγράφισέ μου μιά κόκκινη έπιφάνεια». Καί τόν ρωτάω: 
«Γιατί, έκτελώντας τήν έντολή μου, ζωγράφισες αύτό άκριβώς τό 
χρώμα;». Ή άπάντησή του θά μπορούσε νδταν: «Αύτό τό χρώμα 
(δείχνοντας τό δείγμα πού τού δδωσα) λέγεται κόκκινο· καί ή έπιφά-
νεια πού ζωγράφισα έχει, δπως βλέπεις, τό χρώμα του δείγματος». 
Μού έδωσε τώρα ένα λόγο γιά τόν όποιο έξετέλεσε τήν έντολή μου 
μέ τόν τρόπο πού τδκανε. Τό νά δίνεις ένα λόγο γιά κάτι πού έκανες 
ή είπες σημαίνει νά δείχνεις έναν τρόπο πού όδηγει σ' αύτήν τήν 
πράξη. Σέ όρισμένες περιπτώσεις σημαίνει τό νά δίνεις τόν τρόπο 
πού άκολούθησες έσύ ό Γδιος· σέ άλλες, σημαίνει νά περιγράφεις 
έναν τρόπο πού όδηγει έκει καί πού συμφωνεί μέ όρισμένους παρα-
δεδεγμένους κανόνες. Έτσι, δταν ρωτήθηκε «γιατί έκτέλεσες τήν 
έντολή μου ζωγραφίζοντας αύτό άκριβώς τό χρώμα;», τό πρόσωπο 
έκεινο θά μπορούσε νάχε περιγράψει τόν τρόπο πού τό ϊδιο είχε 
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άκολουθήσει γιά νά φτάσει σ' αύτή τή συγκεκριμένη άπόχρωση. Τά 
πράγματα θά ήταν δτσι, δν, άκούγοντας τή λέξη «κόκκινο», είχε πά-
ρει τό δείγμα πού του είχα δώσει, μέ τήν έπιγραφή «κόκκινο» καί εί-
χε ζωγραφίσει τήν έπιφάνεια, άντιγράφοντάς το. Θά μπορούσε δμως 
καί νά τήν είχε ζωγραφίσει 'αύτόματα' ή άπό μνήμης, άλλά δταν 
τού ζητούσαμε νά μας δώσει τό λόγο, νά έξακολουθοΰσε νά μας δεί-
χνει τό δείγμα, λέγοντας πώς ταίριαζε μέ τήν έπιφάνεια πού ζωγρά-
φισε. Σ' αύτή τήν τελευταία περίπτωση ό παρεχόμενος λόγος θά 
ήταν του δευτέρου εϊδους- δηλαδή μιά post hoc δικαιολόγηση. 

"Αν τώρα νομίζει κανείς πώς δέν είναι δυνατό νά ύπάρξει κατα-
νόηση καί ύπακοή σέ μιά έντολή δίχως προηγούμενη διδασκαλία, 
νομίζει πώς ή διδασκαλία παρέχει τό λόγο του νά κάνει κανείς έκει-
νο πού κάνει· σά νά παρέχει τό δρόμο πού περπατάει. 'Υπάρχει έξ 
δλλου ή έντύπωση πώς, δταν καταλαβαίνουμε ή ύπακούουμε σέ 
μιάν έντολή, πρέπει νά ύπάρχει κάποιος λόγος πού τό κάνουμε· καί 
μάλιστα μιά άλυσίδα λόγων πού έκτείνεται στό δπειρο· πού είναι σά 
νά λές: «Όπου κι δν βρίσκεσαι, άπό κάπου θά πρέπει νδχεις έρθει 
καί σ' έκείνη τήν προηγούμενη θέση άπό κάπου άλλου καί ούτω 
καθ' έξης έπ* άπεφονι». CAv δμως έλεγες «δπου κι δν βρίσκεσαι, 
μπορεί ν&χεχς έρθει άπό μιάν δλλη θέση δέκα μέτρα μακριά· κι άπ' 
αύτή τήν άλλη θέση άπό μιά τρίτη άλλα δέκα μέτρα πιό πέρα καί 
ούτω καθ' έξης έπ' άπειρονα*, δν έλεγες κάτι τέτοιο θά τόνιζες τήν 
δπειρη δυνατότητα του νά κάνεις ένα βήμα. Έτσι ή ίδέα μιας άτέ-
λειωτης άλυσίδας λόγων προέρχεται άπό μιά σύγχυση άνάλογη μέ 
τούτη: Μιά γραμμή όρισμένου μήκους συντίθεται άπό έναν δπειρο 
άριθμό μερών έπειδή είναι έπ' άόριστον διαιρετή· έπειδή δηλαδή 
δέν ύπάρχει δριο στή δυνατότητά της νά διαιρείται). ~ 

"Αν δμως συνειδητοποιήσεις δτι ή άλυσίδα των πραγματικών 
λόγων έχει άρχή, δέν θά έξανίστασαι πιά μέ τήν ίδέα της περίπτω-
σης στήν όποία δέν ύπάρχει κανένας λόγος γιά τόν τρόπο πού ύπα-
κούς νιτήν έντολή. Σ' αύτό ώστόσο τό σημείο μιά δλλη σύγχυση 
κάνει τήν έμφάνισή της· έκείνη άνάμεσα στόν λόγο καί στό αίτιο. 
Ή σύγχυση δημιουργείται άπό τή διφορούμενη χρήση της λέξης 
«γιατί». Έτσι, δταν ή άλυσίδα των λόγων έχει φτάσει σ' ένα τέλος 
καί παρ' δλ' αύτά συνεχίζουμε νά ρωτάμε «γιατί;», τείνει κανείς νά 
μας δώσει άντί γιά λόγο, μιάν αίτία. "Αν, λ.χ., στήν έρώτηση «γιατί 
ζωγράφισες αύτό άκριβώς τό χρώμα δταν σου είπα νά μου ζωγραφί-
σεις μιά κόκκινη έπιφάνεια;» έσύ δίνεις τήν άπάντηση «μου είχαν 
δείξει ένα δείγμα αύτοΰ του χρώματος καί τήν ίδια στιγμή μου εί-
χαν προφέρει τή λέξη 'κόκκινο'· κι έτσι τώρα πιά κάθε φορά πού 
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άκούω τή λέξη 'κόκκινο' μοϋρχεται στο μυαλό αύτό τό χρώμα», τό-
τε μου δίνεις τό αΓτιο της πράξης σου κι δχι τό λόγο. 

Ή πρόταση δτι ή πράξη σου δχει τήν τάδε αίτία είναι μιά ύπόθε-
ση. Ή ύπόθεση είναι καλά θεμελιωμένη, fiv δχει κανείς άποκτήσει 
δναν άριθμό έμπειριών οί όποιες, σέ άδρές γραμμές, συμφωνούν ώς 
πρός τό δτι ή πράξη σου είναι ή κανονική άπόρροια όρισμένων 
συνθηκών, πού ώς έκ τούτου όνομάζουμε αίτια της πράξης. Γιά νά 
ξέρεις τόν λόγο πού σ' δκανε νά διατυπώσεις δναν ίσχυρισμό, πού 
σ' δκανε νά δράσεις μ' Εναν όρισμένο τρόπο κλπ., κανένα σύνολο 
έμπειριών πού νά συμφωνούν μεταξύ τους δέν χρειάζεται· καί ή δή-
λωση του λόγου σου δέν είναι ύπόθεση. Ή διαφορά άνάμεσα στή 
γραμματική της λέξης «λόγος» καί σ' έκείνη της.λέξης «αίτιο» μοιά-
ζει πολύ μέ τή διαφορά άνάμεσα στή γραμματίκή της λέξης «κίνη-
τρο» καί σ' έκείνη της λέξης «αίτία». Γιά τήν αίτία λέει κανείς πώς 
δέν μπορείς νά τήν ξέρεις παρά μονάχα νά τήν εικάζεις. Μιλώντας 
δμως γιά τό κίνητρο λέμε: «'Ασφαλώς έγώ πρέπει νά ξέρω γιατί τδ-
κανα». "Οταν λέω «τήν αίτία μπορούμε μονάχα νά τήν εικάσουμε, 
ένώ τό κίνητρο τό γνωρίζουμε^^, αύτη ή δήλωση θά δούμε άργότερα 
πώς είναι μιά γραμματική δήλωση. Τό «μπορούμε» άναφέρεται σέ 
μιά λογική δυνατότητα. 

Ή διττή χρήση της λέξης «γιατί», τό νά ζητάς τήν αίτία καί νά 
ζητάς τό κίνητρο, μαζί μέ τήν ίδέα δτι μπορούμε νά γνωρίζουμε κι 
δχι μονάχα νά είκάζουμε τά κίνητρά μας, όδηγεΤστή σφαλερή δπο-
ψη δτι τό κίνητρο dvai μιά αίτία τήν όποία συνειδητοποιούμε άμέ-
σως, μιά αίτία πού τή βλέπουμε άπό μέσα ή μιά αίτία πού βιώνουμε. 
Τό νά δίνεις τό λόγο είναι σά νά δίνεις τήν άριθμητική πράξη μέσω 
της όποίας έφτασες σ' ένα όρισμένο έξαγόμενο. 

"Ας έπιστρέψουμε στή δήλωση δτι ή σκέψη κατά βάση συνίστα-
ται σ' ένα χειρισμό σημείων. 'Ισχυριζόμουν έκεΤ πώς, άν πούμε «ή 
σκέψη είναι μιά νοητική ένέργεια», αύτό μπορεί νά μας παραπλανή-
σει. Τό έρώτημα τί είδους ένέργεια είναι ή σκέψη είναι άνάλογο μέ 
τό έρώτημα «πού γίνεται ή σκέψη;». Μπορούμε ν' άπαντήσουμε: 
Στό χαρτί, στό κεφάλι μας, στό μυαλό. Κάνένας άπ' αύτούς τούς 
τοπικούς προσδιορισμούς δέν δίνει τόν τόπο της σκέψης. Ή χρήση 
δλων αύτών τών προσδιορισμών είναι σωστή, άλλά δέν πρέπει νά 
μας παραπλανούν μέ τή γλωσσική τους μορφή δημιουργώντας μας 
έσφαλμένη άντίληψη της γραμματικής τους. Όπως, δταν, λ.χ., λές: 
«Σίγουρα ό τφαγματικός τόπος της σκέψης είναι μέσ' στό κεφάλι 
μας». Τό ϊδιο ίσχύει καί γιά τήν ίδέα πώς ή σκέψη rfvai μιά δραστη-
ριότητα. Είναι σωστό νά πούμε πώς ή σκέψη είναι μιά δράστη ριό-
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τητα του χεριού πού γράφει, του λάρυγγά μας, του κεφαλιού μας 
και τού μυαλού μας, έφ' δσον καταλαβαίνουμε τή γραμματική 
αύτών των δηλώσεων. Καί είναι άκόμη έξαιρετικά σημαντικό νά 
καταλάβουμε τό πώς, παρανοώντας τή γραμματική των έκφράσεων 
πού χρησιμοποιούμε, φτάνουμε νά νομίζουμε πώς έκεΤνο πού ύπο-
δηλώνει δνας άπ' αύτούς τούς Ισχυρισμούς συνιστά τήν τφαγματική 
§δρα της πράξης τού σκέπτεσθαι. 

Ύπάρχα άντίρρηση στο νά λέμε πώς ή σκέψη είναι κάτι άνάλο-
γο μέ μιά δραστηριότητα τού χεριού. Ή σκέψη, θδλεγε κανείς, είναι 
μιά «προσωπική έμπειρία». Δέν είναι ύλική, άλλά είναι ίνα γεγονός 
πού συμβαίνει στό προσωπικό μας συνειδητό. Αύτή ή άντίρρηση 
βρίσκει τήν δκφρασή της στό έρώτημα: «Μπορεί μιά μηχανή νά 
σκέφτεται;». Θά μιλήσω γι' αύτό τό θέμα άργότερα^· τώρα άπλώς θ' 
άναφερθώ σ' ένα άνάλογο έρώτημα: «Μπορεί ή μηχανή νδχει πονό-
δοντο;». 'Ασφαλώς θά νοιώσεις τήν τάση ν' άπαντήσεις: «Μιά 
μηχανή δέν μπορεί νά έχει πονόδοντο». Τό μόνο πού θά κάνω τώρα 
είναι νά στρέψω τήν προσοχή σας στή χρήση πού κάναμε της λέξης 
«μπορεί» καί νά σας ρωτήσω: «Θέλεις τάχα νά πείς πώς δλη ή 
παρελθοντική μας έμπειρία έχει δείξει δτι καμμιά μηχανή δέν ^χε 
ποτέ πονόδοντο;». Ή άδυναμία γιά τήν όποία μιλάς dvai μιά λογι-
κή άδυναμία. Τό έρώτημα είναι: Ποιά είναι ή σχέση άνάμεσα στή 
σκέψη (ή τόν πονόδοντο) καί τό πρόσωπο πού σκέφτεται, έχει 
πονόδοντο κλπ.; Δέ θά μιλήσω περισσότερο γι' αύτά πρός τό 
παρόν. 

"Αν πούμε πώς ή σκέψη είναι κατά βάση ένας χειρισμός 
σημείων, τό πρώτο πράγμα πού μπορεί νά ρωτήσετε είναι: «Τί είναι 
σημεία;». 'Αντί νά σας δώσω κάποια γενική άπάντηση σ' αύτό τό 
έρώτημα, θά σας προτείνω νά δούμε άπό πιό κοντά συγκεκριμένες 
περιπτώσεις τίς όποίες θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε «χειρισμό 
σημείων». "Ας δούμε ένα άπλό παράδειγμα χειρισμού λέξεων. Δίνω 
σέ κάποιον τήν έντολή «φέρε μου έξη μήλα άπ' τό μανάβη»· θά σας 
περιγράψω έναν τρόπο γιά νά κάνει κανείς χρήση αύτης της έντο-
λής: Οί λέξεις «έξη μήλα» είναι γραμμένες σ' ένα κομμάτι χαρτί, δί-
νω τό χαρτί στό μανάβη κι ό μανάβης συγκρίνει τή λέξη «μήλο» μέ 
ταμπελάκια πού ύπάρχουν στά διάφορα ράφια. Βρίσκει πώς ταιριά-
ζει μ' ένα άπ' τά ταμπελάκια, μετράει άπ' τό 1 ίσαμε τό νούμερο 
πούναι γραμμένο στό χαρτί καί γιά κάθε νούμερο πού μετράει παίρ-
νει ένα φρούτο άπό τό ράφι καί τό βάζει στή σακκούλα. Κι έδώ έχε-
ι. Βλ. στή σελ. 81 λίγες άκόμη παρατηρήσεις πάνω σ' αύτό τό θέμα. 
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τε νά κάνετε μέ μιά περίπτωση χρήσης των λέξεων. Στό μέλλον θά 
στρέφω τήν προσοχή σας ξανά σ' έκεινο πού έγώ όνομάζω γλωσσι-
κά παιχνίδια. Αύτά τά γλωσσικά παιχνίδια είναι τρόποι χρήσης 
σημείων άπλούστεροι άπό έκείνους μέ τούς όποίους χρησιμοποιού-
με τά σημεία μιας έξαιρετικά περίπλοκης καθημερινής γλώσσας. Εί-
ναι έκεινες οί μορφές γλώσσας μέ τίς όποιες τό παιδί άρχίζει νά κά-
νει χρήση των λέξεων. Ή μελέτη των γλωσσικών παιχνιδιών είναι 
ή μελέτη πρωτογόνων μορφών γλώσσας ή πρωτογόνων γλωσσών. 
"Αν θέλουμε νά μελετήσουμε τά προβλήματα της άλήθειας καί τού 
ψεύδους, της συμφωνίας ή άσυμφωνίας τών προτάσεων μέ τήν 
πραγματικότητα, της φύσης του ίσχυρισμού, της ύπόθεσης καί τού 
έρωτήματος, θά έχουμε μεγάλη ώφέλεια παρατηρώντας πρωτόγονες 
μορφές γλώσσας στίς όποιες αύτές οί σκέψεις κάνουν τήν έμφάνισή 
τους δίχως τό παραπλανητικό ύπόστρωμα έξαιρετικά περίπλοκων 
διαδικασιών σκέψης. Όταν παρατηρούμε τέτοιες άπλές μορφές 
γλώσσας, ή πνευματική άχλύς, πού φαίνεται νά τυλίγει τή συνηθι-
σμένη χρήση της γλώσσας, έξαφανίζεται. Βλέπουμε ένέργειες, άντι-
δράσεις, μέ σαφήνεια περιγεγραμμένες καί διάφανες. Άπ ' τήν δλλη 
μεριά άναγνωρίζουμε σ' αύτές τίς άπλές διαδικασίες μορφές γλώσ-
σας πού δέν έχουν άποσχισθεϊ έντελώς άπό τίς περισσότερο πολύ-
πλοκες μορφές. Βλέπουμε πώς μπορούμε νά οίκοδομήσουμε τίς 
πολύπλοκες μορφές άπό τίς πρωτόγονες προσθέτοντας βαθμιαία 
καινούργιες μορφές. 

Έκεινο δμως πού μας δυσκολεύει στό ν' άκολουθήσουμε μιά τέ-
τοια γραμμή έρευνας είναι ό πόθος μας γιά γενίκευση. 

Αύτός ό πόθος μας γιά γενίκευση είναι άποκύημα μιας σειράς 
τάσεων πού συνδέονται μέ φιλοσοφικές συγχύσεις: 

α) Υπάρχει ή τάση ν' άναζητούμε κάτι κοινό σ' δλες τίς όντότη-
τες πού συνήθως ύπάγουμε σ' ένα γενικό δρο. Έχουμε, λ.χ., τήν τά-
ση νά σκεφτόμαστε πώς πρέπει νά ύπάρχει κάτι κοινό σ' δλα τά παι-
χνίδια καί πώς αύτή ή κοινή ίδιότητα ^ναι ό λόγος γιά τόν όποιο 
άποδίδουμε τό γενικό δρο «παιχνίδι» στά διάφορα παιχνίδια· άλλά 
τά παιχνίδια σχηματίζουν μιάν οικογένεια τά μέλη της όποίας έχουν 
οίκογενειακές όμοιότητες. Μερικά μέλη έχουν τήν ϊδια μύτη, άλλα 
τά ϊδια φρύδια κι άλλα πάλι τό Ιδιο περπάτημα· κι αύτές οί όμοιότη-
τες άλληλοεπικαλύπτονται. Ή ίδέα μιας γενικής έννοιας πού είναι 
ή κοινή ίδιότητα τών έπιμέρους μελών της συνδέεται μ' άλλες πρω-
τόγονες, πολύ άπλές ίδέες γιά τή δομή της γλώσσας. Μπορεί νά τήν 
παραβάλει κανείς μέ τήν ίδέα δτι οί ιδιότητες είναι συστατικά τών 
πραγμάτων πού έχουν αύτές τίς ίδιότητες· λ.χ., δτι τό ώραιο είναι 
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συστατικό των ώραίων πραγμάτων δπως ή άλκοόλη είναι συστατι-
κό της μπύρας καί του κρασιού και δτι συνεπώς μπορούμε νδχουμε 
καθαρή όμορφιά, έλεύθερη άπό προσμίξεις. 

β) Υπάρχει μιά τάση ριζωμένη στίς συνηθισμένες μας μορφές 
έκφρασης νά νομίζουμε πώς ό άνθρωπος πού έμαθε νά καταλαβαί-
νει ένα γενικό δρο, άς ποΰμε τόν δρο «φύλλο», έχει φτάσει νά διαθέ-
τει ένα είδος γενικής είκόνας του φύλλου σ' άντιπαράθεση μέ τίς 
είκόνες συγκεκριμένων φύλλων. Όταν μάθαινε τό νόημα της λέξης 
«φύλλο», του δείχνανε διαφόρων ε(δών φύλλα· καί τό δτι του δεί-
χνανε τά έπιμέρους φύλλα ήταν άπλώς ένα μέσο γιά νά παραχθεί 
«μέσα του» μιά ίδέα, τήν όποία ίδέα φανταζόμαστε σάν ένα είδος 
γενικής είκόνας. Λέμε πώς βλέπει δ,τι κοινό ύπάρχει σ' δλα έκεινα 
τά φύλλα· κι αύτό είναι άλήθεια, δν έννοοΰμε δτι μπορεί νά πει, 
δταν τόν ρωτήσουν, όρισμένα γνωρίσματα ή ίδιότητες πού έχουν 
κοινά. 'Αλλά τείνουμε νά νομίζουμε πώς ή γενική ίδέα του φύλλου 
είναι κάτι σάν μιά όπτική είκόνα, πού δμως διαθέτει δ,τι ύπάρχει 
κοινό σ' δλα τά φύλλα (δπως οί σύνθετες φωτογραφίες Galton). 
Κι αύτό συνδέεται ξανά μέ τήν ίδέα δτι τό νόημα μιας λέξης είναι 
μιά είκόνα ή ένα πράγμα πού συνδέεται μέ τή λέξη. (Αύτό πάνω-
κάτω σημαίνει πώς κυττάμε τίς λέξεις σάν νάταν δλες τους κύρια 
όνόματα κι έτσι συγχέουμε τό φορέα του όνόματος μέ τό νόημα του 
όνόματος). 

γ) Καί πάλι, ή ίδέα πού έχουμε γιά τό τί συμβαίνει δταν συλ-
λαμβάνουμε τήν γενική ίδέα «φύλλο», «φυτό» κλπ. κλπ. συνδέεται 
μέ τήν άδυναμία μας νά διακρίνουμε άνάμεσα σέ μιά νοητική κατά-
σταση πού σημαίνει μιά κατάσταση ένός ύποθετικοΰ νοητικού 
μηχανισμού καί μιά νοητική κατάσταση πού σημαίνει μιά συνειδη-
σιακή κατάσταση (πονόδοντος κλπ.). 

δ) Ό πόθος μας γιά γενίκευση έχει καί μιάν άλλη κύρια πηγή 
προέλευσης: Τή συνεχή καί άποκλειστική μας ένασχόληση μέ τή 
μέθοδο της έπιστήμης. Εννοώ τή μέθοδο άναγωγής της έξήγησης 
τών φυσικών φαινομένων στό μικρότερο δυνατό άριθμό πρωταρχι-
κών φυσικών νόμων· καί στά μαθηματικά τή μέθοδο ένοποίησης 
του χειρισμού διαφορετικών θεμάτων μέ τή χρήση της γενίκευσης. 
Οί φιλόσοφοι έχουν συνεχώς τή μέθοδο της έπιστήμης μπρός στά 
μάτια τους καί νοιώθουν τόν άκατανίκητο πειρασμό νά θέτουν έρω-
τήσεις καί νά δίνουν άπαντήσεις μέ τόν τρόπο πού ή έπιστήμη τό 
κάνει. Αύτή ή τάση είναι ή πραγματική πηγή της μεταφυσικής καί 
όδηγει τό φιλόσοφο στό τέλειο σκοτάδι. Θάθελα σ' αύτό τό σημείο 
νά πώ πώς ή δική μας δουλειά δέν μπορεί ποτέ νά είναι ή άναγωγή 
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ένός πράγματος σέ κάποιο δλλο ή ή έξήγηση ένός πράγματος. Ή 
φιλοσοφία είναι στήν πραγματικότητα «καθαρώς περιγραφική». 
(Σκεφτείτε μιάν έρώτηση δπως «ύπάρχουν δεδομένα των αίσθή-
σεων;» καί ρωτήστε: Ποιά είναι ή μέθοδος προσδιορισμού τους; 
Μήπως ή ένδοσκόπηση;). 

•Αντί γιά «πόθο τής γενίκευσης» θά μπορούσα έξ Γσου νδχα 
μιλήσει γιά «τήν περιφρονητική στάση άπέναντι στή συγκεκριμένη 
περίπτωση». "Αν λ.χ. κάποιος προσπαθούσε νά έξηγήσει τήν gvvoia 
του άριθμοΰ καί μας δλεγε πώς ό τάδε όρισμός δέν κάνει ή πώς είναι 
άδέξιος γιατί ίσχύει μονάχα, δς πούμε, γιά τούς πεπερασμένους 
άριθμούς, θά του άπαντοϋσα πώς καί μόνο τό γεγονός δτι μπόρεσε 
κι έδωσε έναν τόσο στενό όρισμό, κάνει αύτό τόν όρισμό έξαιρετικά 
σημαντικό γιά μας. (Μν είναι ή κομψότητα έκεϊνο πού προσπαθού-
με νά πετύχουμε). Γιατί θδπρεπε νά μας ένδιαφέρει περισσότερο τό 
τί κοινό ύπάρχει άνάμεσα στούς πεπερασμένους καί τούς ύπερπεπε-
ρασμένους άριθμούς, άπό τό τί είναι έκείνο πού τούς διακρίνει [8]; 
Ή μάλλον, δέ θδπρεπε νά πω «γιατί νά μας ένδιαφέρει περισσότε-
ρο;» άλλά «ίεν μας ένδιαφέρει»· κι αύτό άκριβώς χαρακτηρίζει τό 
δικό μας τρόπο σκέψης. 

Ή ροπή πρός τό περισσότερο γενικό καί τό περισσότερο είδικό 
στή λογική είναι συνδεδεμένη μέ τή χρήση της λέξης «είδος» πού 
τείνει νά δημιουργεί σύγχυση. Μιλάμε γιά εϊδη άριθμών, εϊδη προ-
τάσεων, είδη άποδείξεων· άλλά καί γιά ^δη μήλων, γιά είδη χάρτου 
κλπ. Κατά μίαν έννοια έκείνο πού καθορίζει τά είδη είναι Ιδιότητες, 
δπως ή γλυκύτητα, ή σκληρότητα κλπ. Κατά μίαν δλλη, τά διάφο-
ρα είδη είναι διάφορες γραμματικές δομές. Μία περί μήλων πραγμα-
τεία μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς άτελής, δν ύπάρχουν μήλα τά 
όποία δέν πραγματεύεται. Έδώ έχουμε νά κάνουμε μ' ένα πρότυπο 
φυσικής τελειότητας. "Ας ύποθέσουμε δμως δτι ύπήρχε ένα παιχνίδι 
πού έμοιαζε μέ τό σκάκι, άλλά ήταν άπλούστερο χαί δέν παιζόταν 
μέ πιόνια. Θά χαρακτηρίζαμε ένα τέτοιο παιχνίδι ώς άτελές; Ή μή-
πως θδπρεπε νά χαρακτηρίζαμε κάποιο δλλο ώς πληρέστερο άπ' τό 
σκάκι δν κατά κάποιον τρόπο περιείχε τό σκάκι καί μερικά άκόμη 
νέα στοιχεία; Ή περιφρόνηση πρός δ,τι μοιάζει μέ λιγότερο γενική 
περίπτωση στή λογική προέρχεται άπ' τήν ίδέα πώς είναι άτελές. 
Είναι δμως παραπλανητικό νά μιλάμε γιά τήν άριθμητική των άπο-
λύτων άριθμών ώς κάτι μερικό σέ σύγκριση μέ κάτι περισσότερο 
γενικό. Ή άριθμητική των άπολύτων άριθμών δέν έχει καμμιά 
σφραγίδα άτέλειας· οδτε καί μιά άριθμητική πού είναι καί γιά άπο-
λύτους καί γιά πεπερασμένους [91. (Δ^ ύπάρχουν λεπτές διακρί-
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σεις μεταξύ των λογικών μορφών, δπως ύπάρχουν μεταξύ τών δια-
φόρων είδών μήλων). 

"Αν μελετήσουμε τή γραμματική, δς ποΰμε, τών λέξεων «έπιθυ-
μία», «σκέψη», «κατανόηση», «νόημα», δέ θά μείνουμε δυσαρεστημέ-
νοι έχοντας περιγράψει διάφορες περιπτώσεις έπιθυμίας, σκέψης, 
κλπ. "Αν κάποιος έλεγε, «σίγουρα αύτό δέν είναι δλο κι δλο έκεινο 
πού λέμε 'έπιθυμία'», θ' άπαντούσαμε «άσφαλώς δχι, άλλά μπορείς 
άν θέλεις νά κατασκευάσεις πιό περίπλοκες περιπτώσεις». Καί στό 
κάτω-κάτω δέν ύπάρχει μονάχα ένα καθορισμένο σύνολο γνωρι-
σμάτων πού χαρακτηρίζουν δλες τίς περιπτώσεις έπιθυμίας (δχι 
τουλάχιστον δπως ή ^ ξ η συνήθως χρησιμοποιείται). "Αν άπ' τήν 
δλλη θέλεις νά δώσεις έναν όρισμό της έπιθυμίας, δηλαδή νά χαρά-
ξεχς ένα καθαρό περίγραμμα, είσαι έλεύθερος νά τό κάνεις δπως έπι-
θυμεις· κι αύτό τό περίγραμμα ποτέ δέν θά συμπίπτει άπόλυτα μέ 
τήν πραγματική χρήση, άφοΰ αύτή ή χρήση δέν έχει σαφές περί-
γραμμα. 

Ή ίδέα δτι γιά νά διασαφήσεις τό νόημα ένός γενικού δρου πρέ-
πει νά βρεις τό κοινό στοιχείο πού ύπάρχει σ' δλες τίς περιπτώσεις 
έφαρμογής του άλυσόδεσε τή φιλοσοφική έρευνα· διότι δχι μονάχα 
δέν έφερε κανένα άποτέλεσμα, άλλά έκανε καί τό φιλόσοφο ν' άπορ-
ρίψει ώς άνευ σημασίας τίς συγκεκριμένες περιπτώσεις, πού μονά-
χα αύτές θά τόν είχαν βοηθήσει νά καταλάβει τή χρήση του γενικού 
δρου. Όταν ό Σωκράτης ρωτάει «τί είναι γνώση;» δέ βλέπει τήν 
άπαρίθμηση διαφόρων περιπτώσεων γνώσης ουτε κάν σάν μιά 
προκαταρκτική άπάντηση^ "Αν ήθελα νά βρώ τί σόι πράγμα είναι ή 
άριθμητική, θά ήμουν στ' άλήθεια πολύ εύχαριστημένος, δν είχα 
έξετάσει τήν περίπτωση μιας άριθμητικής πεπερασμένων άπολύτων 
άριθμών. Διότι 

(α) αύτό θά μέ όδηγουσε σέ δλο καί πιό περίπλοκες περιπτώ-
σεις, 

(β) μιά άριθμητική τών πεπερασμένων άπολύτων άριθμών δέν 
είναι άτελής, δέν έχει κενά τά όποια θά συμπληρωθούν ύστερα άπ' 
τήν ύπόλοιπη άριθμητική. 

Τί συμβαίνει δταν ό Α περιμένει τόν Β άπό τίς 4 μέχρι τίς 4.30 
νάρθει στό δωμάτιό του; Κατά μία της χρήση, ή φράση «περιμένω 
κάποιον άπ' τίς 4 ώς τίς 4.30» άσφαλώς δέν άναφέρεται σέ κάποια 
διαδικασία ή νοητική κατάσταση πού έκτείνεται σ' δλο αύτό τό 
χρονικό διάστημα, άλλά σέ μιά μεγάλη ποικιλία διαφορετικών δρα-

1. Θεαίτητος 146d-7c. 
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στηριοτήτων καί νοητικών καταστάσεων. "Αν, λ.χ., περιμένω τόν Β 
νάρθει γιά τσάι, μπορούν νά συμβαίνουν τά έξης πράγματα: Στίς 4 
κυττάω τό ήμερολόγιό μου καί βλέπω τό δνομα «Β» άπέναντι στή 
σημερινή ήμερομηνία· έτοιμάζω τσάι γιά δύο· κάποια στιγμή σκέ-
φτομαι «άραγε καπνίζει ό Β;» καί βγάζω μερικά τσιγάρα· κατά τίς 
4.30 άρχίζει νά μέ πιάνει άνυπομονησία· φαντάζομαι πώς θάναι 
άραγε ό Β δταν θά μπει στό δωμάτιο μου. Όλ ' αύτά λέγονται «περι-
μένοντας τόν Β άπό τίς 4 ως τίς 4.30». Καί ύπάρχουν άμέτρητες 
παραλλαγές αύτής της διαδικασίας πού δλοι μας περιγράφουμε μέ 
τήν ίδια έκφραση. "Αν κανείς ρωτήσει τί κοινό έχουν οί διάφορες 
διαδικασίες του νά περιμένεις κάποιον γιά τσάι, ή άπάντηση είναι 
πώς δέν ύπάρχει ένα μοναδικό γνώρισμα κοινό σέ δλες τους, μολο-
νότι ύπάρχουν πολλά έπικαλυπτόμενα γνωρίσματα. Αύτές οί περι-
πτώσεις του νά περιμένεις κάποιον σχηματίζουν μιάν οίκογένεια· 
έχουν οίκογενειακές όμοιότητες πού δέν είναι σαφώς καθορισμένες. 

Πρόκειται γιά μιά τελείως διαφορετική χρήση της λέξης 
«προσδοκία», δταν τή χρησιμοποιούμε γιά νά σημάνουμε ένα συγ-
κεκριμένο αίσθημα. Λέξεις δπως «έπιθυμία», «προσδοκία», ύποβάλ-
λουν άμέσως μιάν όρισμένη χρήση. Υπάρχει προφανής σχέση άνά-
μεσα σ' αύτή τή χρήση καί στήν άλλη πού περιγράψαμε παραπάνω. 
Δέν . ύπάρχει άμφιβολία πώς σέ πολλές περιπτώσεις, δταν περιμέ-
νουμε κάποιον, ύπό τήν πρώτη έννοια, μερικές ή δλες οί δραστη-
ριότητες πού περιγράψαμε συνοδεύονται άπό ένα παράξενο συναί-
σθημα, μιά ένταση· καί είναι φυσικό νά χρησιμοποιούμε τή λέξη 
«προσδοκία» γιά νά σημάνει αύτή τήν έμπειρία της έντασης. 

Προκύπτει τώρα τό έρώτημα: Θά πρέπει αύτό τό αίσθημα νά 
όνομασθεί «τό αίσθημα της προσδοκίας» ή «τό αίσθημα της προσδο-
κίας δτι ό Β θά έρθει»; Στήν πρώτη περίπτωση, τό νά λές δτι βρί-
σκεσαι σέ μιά κατάσταση προσμονής είναι γεγονός δτι δέν περιγρά-
φει πλήρως τήν κατάσταση τού νά περιμένεις πώς αύτό κι αύτό θά 
συμβεί. Ή δεύτερη περίπτωση προτείνεται συνήθως άπερίσκεπτα 
ώς έξήγηση της χρήσης της φράσης «περιμένοντας πώς αύτό κι 
αύτό θά συμβεί» κι ίσως μάλιστα νά σκεφτείς δτι μ' αύτή τήν έξήγη-
ση έχεις έξασφαλισθεί, άφού κάθε περαιτέρω έρώτηση άντιμετωπί-
ζεται μέ τό νά πείς δτι τό αίσθημα της προσμονής είναι άπροσδιόρι-
στο. 

Δέν ύπάρχει πάντως άντίρρηση στό νά όνομάζεις ένα όρισμένο 
αίσθημα «ή προσδοκία δτι ό Β θά έρθει». Μπορεί μάλιστα νά ύπάρ-
χουν σοβαροί πρακτικοί λόγοι πού σέ κάνουν νά χρησιμοποιήσεις 
μιά τέτοια έκφραση. Σημειώστε μονάχα τά έξης: "Αν έχουμε έξηγή-
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σει τό νόημα της φράσης «προσδοκώντας δτι ό Β θά δρθει» κατ' 
αύτό τόν τρόπο, καμμιά φράση πού θά προέλθω άπ' αύτή μέ τήν 
άντικατάσταση του «Β» άπό κάποιο δλλο δνομα δέ θά έξηγειται. Θά 
μπορούσε κανείς νά πει πώς ή φράση «προσδοκώντας δτι ό Β θά δρ-
θει» δέν είναι τιμή μιας συνάρτησης, συγκεκριμένα της συνάρτησης 
«προσδοκώντας δτι ό Χ θά δρθει». Γιά νά τό καταλάβετε αύτό συγ-
κρίνετε τήν περίπτωσή μας μ' έκείνη της συνάρτησης «τρώγω χ». 
Καταλαβαίνουμε τήν πρόταση «τρώγω μιά καρέκλα» μολονότι δέν 
διδαχτήκαμε είδικά τό νόημα της δκφρασης «τρώγω μιά καρέκλα». 

Ό ρόλος πού τό δνομα «Β» παίζει σ' αύτή τήν περίπτωση στήν 
δκφραση «περιμένω τόν Β» μπορεί νά συγκριθεί μ' έκεΤνον πού τό 
δνομα «Bright» παίζει στήν έκφραση «ή νόσος του Bright»^ Συγκρί-
νετε τή γραμματική αύτής της λέξης, δταν ύποδηλώνει δνα συγκε-
κριμένο εϊδος άσθένειας, μ' έκείνη της έκφρασης «ή νόσος του 
Bright», δταν αύτή σημαίνει τήν άρρώστεια πού έχει ό Bright. Θά 
χαρακτηρίσω τή διαφορά λέγοντας πώς ή λέξη «Bright» στήν πρώ-
τη περίπτωση είναι ίνας δείκτης στό σύνθετο δνομα «ή νόσος του 
Bright»· στή δεύτερη περίπτωση θά τήν όνομάσω άνεξάρτητη μετα-
βλητή της συνάρτησης «ή νόσος του χ». Μπορεί νά πεί κανείς πώς 
ένας δείκτης υπαινίσσεται κάποιο πράγμα κι ένας τέτοιος ύπαινιγ-
μός μπορεί νά έκληφθεί κατά χίλιους δυό τρόπους. Έτσι, δνομά-
ζοντας ένα αίσθημα «ή προσδοκία δτι ό Β θά έρθει» είναι σάν νά του 
δίνουμε ένα σύνθετο δνομα καί τό «Β» είναι δυνατό νά ύπαινίσσεται 
τόν άνθρωπο πρίν άπ' τήν δφιξη του δποίου είχαμε πάντοτε αύτό τό 
αίσθημα. 

Θά μπορούσαμε πάλι νά χρησιμοποιήσουμε τή φράση «προσδο-
κία δτι ό Β θά έρθα» δχι σάν δνομα, άλλά σάν χαρακτηριστικό όρι-
σμένων αίσθημάτων. Θά μπορούσαμε, λ.χ., νά πούμε πώς^ιά όρι-
σμένη ένταση μπορεί νά όνομαστεί προσδοκία δτι ό Β θάρθει, δν 
αύτή ύποχωρεί μέ τόν έρχομό του Β. "Αν χρησιμοποιούμε τή φρά-
ση κατ' αύτό τόν τρόπο, τότε άληθεύει τό δτι δέν ξέρουμε τί πράγμα 
περιμένουμε μέχρις δτου ή προσδοκία μας έκπληρωθεί (Πρβλ. 
Russell). Άλλά δέν μπορεί κανείς νά πιστέψει πώς αύτός είναι ό μό-
νος τρόπος ή έστω ό πιό συνηθισμένος τρόπος χρήσης της λέξης 
«περιμένω». "Αν ρωτούσα κάποιον «ποιόν περιμένεις;» καί παίρνον-
τας τήν άπάντηση ξαναρωτούσα «είσαι σίγουρος δτι δέν περιμένεις 
κάποιον άλλο;» τότε, στίς περισσότερες περιπτώσεις, αύτή ή έρώτη-
ση θά έθεωρείτο παράλογη καί ή άπάντηση πού θά μας έδιναν θά 

1. Βλ. Tractatus 5.02. 
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ήταν περίπου «άσφαλώς ξέρω ποιόν περιμένω». 
Μπορεί κανείς νά χαρακτηρίσει τό νόημα πού ό Russell δίνει 

στή λέξη «έπιθυμία» λέγοντας δτι γι' αύτόν σημαίνει Ενα είδος πεί-
νας. Είναι ύπόθεση τό δτι δνα όρισμένο αΓσθημα πείνας θ' άνακόυ-
φιστει, δν φαμε δνα συγκεκριμένο πράγμα. Μέ τόν τρόπο πού ό 
Russell χρησιμοποιεί τή λέξη «έπιθυμία» δέν δχει νόημα νά πούμε 
«ήθελα ένα μήλο άλλά δνα άχλάδι μέ ίκανοποίησε))^ 'Αλλά τό λέμε 
αύτό πράγματι καμμιά φορά, χρησιμοποιώντας τή λέξη «έπιθυμία» 
μ' έναν τρόπο διαφορετικό άπό έκείνον του Russell. Κατ' αύτή τήν 
έννοια μπορούμε νά πούμε πώς ή ένταση τής έπιθυμίας ύποχώρησε 
δίχως ή έπιθυμία νά έκπληρωθει· καί άκόμη δτι ή έπιθυμία έκπλη-
ρώθηκε δίχως ή ένταση νά ύποχωρήσει. Δηλαδή μπορώ ύπ' αύτή 
τήν έννοια νά Ικανοποιηθώ δίχως νδχει Ικανοποιηθεί ή έπιθυμία 
μου. 

Ισως τώρα νοιώσει κανείς τόν πειρασμό νά πεί πώς ή διαφορά 
γιά τήν όποία μιλάμε, άνάγεται τελικά στό δτι σέ μερικές περιπτώ-
σεις ξέρουμε τί θέλουμε καί σ' άλλες δχι. 'Υπάρχουν σίγουρα περι-
πτώσεις πού λέμε «έχω ένα αίσθημα νοσταλγίας, δν καί δέν ξέρω τί 
άκριβώς είν' έκείνο πού νοσταλγώ» ή «νοιώθω ένα φόβο, άλλά δέν 
ξέρω τί άκριβώς φοβάμαι» ή πάλι «νοιώθω φόβο, άλλά δέ φοβάμαι 
κάτι συγκεκριμένο». 

Θά μπορούσαμε τώρα νά περιγράψουμε αύτές τίς περιπτώσεις 
λέγοντας πώς έχουμε όρισμένα αίσθήματα πού δέν άναφέρονται σέ 
άντικείμενα. Ή φράση «πού δέν άναφέρονται σέ άντικείμενα» είσά-
γει μιά γραμματική διάκριση. "Αν χαρακτηρίζοντας τέτοια αίσθήμα-
τα χρησιμοποιούμε ρήματα δπως «φοβούμαι», «νοσταλγώ» κλπ., 
αύτά τά ρήματα θά είναι άμετάβατα· τό «φοβούμαι» θά ^ναι άνάλο-
γο μέ τό «κλαίω». Μπορεί νά κλαίμε γιά κάτι, άλλά έκείνο γιά τό 
όποίο κλαίμε δέν είναι συστατικό τής διαδικασίας του κλάματος· 
δηλαδή θά μπορούσαμε νά περιγράψουμε έκείνο πού συμβαίνει τήν 
ώρα πού κλαίμε δίχως ν' άναφέρουμε κδν γιά τί πράγμα κλαίμε. 

Υποθέστε τώρα δτι προτείνω νά χρησιμοποιούμε τήν έκφραση 
«νοιώθω φόβο» καί δλλες παρόμοιες έκφράσεις μόνο μέ μεταβατικό 
τρόπο. Εκεί πού πρίν λέγαμε «έχω ένα αίσθημα φόβου» (άμετάβα-
τος τρόπος), θά λέμε τώρα «φοβάμαι κάτι, άλλά δέν ξέρω τί». Υπάρ-
χει καμμιά άντίρρηση σ' αύτή τήν όρολογία; 

Ιίοως πούμε: «Δέν ύπάρχει, έκτός άπ' τό δτι χρησιμοποιούμε τή 
λέξη 'γνωρίζω' μέ παράξενο τρόπο». Σκεφτείτε τήν έξης περίπτωση: 

1. Πρβλ. Russell, Analysis of Mind» III. 
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Έχουμε δνα γενικό άνεστίαστο αΓσθημα φόβου. 'Αργότερα δχουμε 
μιάν έμπειρία πού μας κάνει νά πούμε «τώρα ξέρω τί πράγμα φοβό-
μουν· φοβόμουν μή συμβεί αύτό κι αύτό». Είναι τάχα σωστό νά 
περιγράψω τό πρώτο μου αΓσθημα μ' δνα άμετάβατο ρήμα ή μήπως 
θδπρεπε νά πώ δτι ό φόβος μου ^χε άντικειμενο μ' δλο πού δέν 
ήξερα δτι είχε; Κι οί δυό αύτές μορφές περιγραφής μπορούν νά 
χρησιμοποιηθούν. Γιά νά τό καταλάβετε αύτό, έξετάσετε τό άκό-
λουθο παράδειγμα: Μπρρέι νά βρίσκαμε βολικό νά όνομάζουμε μιά 
συγκεκριμένη μορφή τερηδόνας, πού δέ συνοδεύεται άπό έκεινο 
πού συνήθως όνομάζουμε πονόδοντο, «άσυνείδητο πονόδοντο» και 
νά χρησιμοποιούσαμε σ' αύτή τήν περίπτωση τήν δκφραση δτι 
δχουμε πονόδοντο άλλά δέν τό ξέρουμε. Ύπ' αύτήν άκριβώς τήν 
δννοια ή ψυχανάλυση μιλάει γιά άσυνείδητες σκέψεις, βουλητικές 
ένέργειες κοκ. Είναι λοιπόν λάθος, ύπ' αύτή τήν δννοια, νά πώ δτι 
δχω πονόδοντο, άλλά δέν τό ξέρω; Δέν ύπάρχει κανένα λάθος στό 
νά πεις κάτι τέτοιο, άφοϋ δέν είναι παρά μιά νέα όρολογία καί μπο-
ρεί άνά πασα στιγμή νά μεταφρασθεί στήν καθημερινή γλώσσα. Εί-
ναι ώστόσο προφανές δτι χρησιμοποιεί τή λέξη «γνωρίζω» μ' δναν 
καινούργιο τρόπο. "Αν θέ^τε νά έξετάσετε πώς αύτή ή έκφραση 
χρησιμοποιείται, θά σας βοηθήσει πολύ ν' άναρωτηθείτε «σάν τί 
μοιάζει σ' αύτή τήν περίπτωση τό νά φτάνω νά γνωρίζω κάτι;», «τί 
όνομάζουμε 'φτάνω νά γνωρίζω' ή 'άνακαλύπτω';». 

Δέν είναι λάθος σύμφωνα μέ τή νέα μας όρολογία νά πώ «έχω 
άσυνείδητο πονόδοντο». Διότι τί παραπάνω θά μπορούσες νά ζητή-
σεις άπ' αύτό σου τό σύστημα σήμανσης άπ' τό νά είναι σέ θέση νά 
διακρίνει άνάμεσα σ' ένα χαλασμένο δόντι πού δέν πονάει καί σ' 
ένα πού πονάα; Άλλά ή νέα έκφραση μας παραπλανά μέ τό νά 
δημιουργεί είκόνες καί άναλογίες πού δυσχεραίνουν τήν έφαρμογή 
της σύμβασής μας. Καί είναι έξαιρετικά δύσκολο νά ξεφύγουμε άπ' 
αύτές τίς είκόνες έκτός κι άν είμαστε σέ συνεχή έγρήγορση · ίδιαίτε-
ρα δύσκολο στίς περιπτώσεις έκείνες δπου, φιλοσοφώντας, παρατη-
ρούμε τά δσα λέμε γιά τά πράγματα. Έτσι, μέ τήν έκφραση «άσυνεί-
δητος πονόδοντος» μπορείς είτε νά παρασυρθείς στό νά νομίσεις 
πώς έγινε κάποια έκπληκτική άνακάλυψη —άνακάλυψη πού κατά 
μιάν έννοια δημιουργεί κυριολεκτική σύγχυση στήν κατανόησή 
μας— είτε νά νοιώσεις μιά φοβερή άμηχανία (φιλοσοφική άμηχανία) 
καί ν' άρχίσεις νά κάνεις έρωτήσας του τύπου «πώς είναι δυνατό νά 
ύπάρχει άσυνείδητος πονόδοντος;». Καί μπορεί μ' αύτό τόν τρόπο 
νά μπείς στόν πειρασμό ν' άρνηθέίς τή δυνατότητα ύπαρξης άσυνεί-
δητου πονόδοντου· άλλά ό έπιστήμονας θά σου πεί πώς dvai άπο-
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δεδειγμένο γεγονός τό δτι ύπάρχει τέτοιο πράγμα· καί θά τό πει μέ 
δφος άνθρώπου πού καταργεί μιά χυδαία προκατάληψη. Θά πει: 
«Κύτταξε, είναι πολύ άπλό· ύπάρχουν πράγματα τά όποια άγνοεϊς 
καί μπορεί ώραιότατα νά ύπάρχει κι ίνας πονόδοντος πού ν' 
άγνοεϊς. Είναι άπλώς μιά καινούργια άνακάλυψη». Έσύ βέβαια δέ 
θά Ικανοποιηθείς, άλλά δέ θά ξέρεις καί τί ν' άπαντήσεις. Αύτή ή 
κατάσταση άναφύεται συνεχώς μεταξύ έπιστημόνων καί φιλοσό-
φων. 

Σ' αύτή τήν περίπτωση θά μπορούσαμε νά ξεκαθαρίσουμε τά 
πράγματα λέγοντας: «Γιά νά δοΰμε πώς ή λέξη 'άσυνείδητος', 'γνω-
ρίζω' κλπ. κλπ. χρησιμοποιούνται σ' αυτή τήν περίπτωση καί πώς 
σέ άλλες». Μέχρι που ισχύει ή άναλογία άνάμεσα σ' αυτές τις 
χρήσεις; Θά προσπαθήσουμε έπίσης νά κατασκευάσουμε νέα 
συστήματα σήμανσης γιά νά έξαλείψουμε τή γοητεία πού άσκούν 
πάνω μας έκεινα πού είχαμε συνηθίσει. 

Είπαμε πώς τό ν' άναρωτιόμαστε τί θδπρεπε νά όνομάζουμε 
«φτάνω νά γνωρίζω» σ' αύτή τήν συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
ένας τρόπος έξέτασης της γραμματικής (της χρήσης) της λέξης 
«γνωρίζω», ίσως νομίσει κανείς πώς αύτή ή έρώτηση έχει κάποια 
άσαφή σχέση, δν δχει κδν σχέση, μέ τήν έρώτηση «ποιό είναι τό 
νόημα της λέξης 'γνωρίζω';». Δίνουμε τήν έντύπωση δτι βρισκόμα-
στε έκτός θέματος ρωτώντας «σάν τί μοιάζει σ' αύτή τήν περίπτωση 
ή έκφραση 'φτάνω νά γνωρίζω';». Όμως αύτή ή έρώτηση άφορα 
πράγματι τή γραμματική της λέξης 'γνωρίζω' κι αύτό γίνεται πιό 
σαφές δν της δώσουμε τή μορφή: «Τί όνομάζουμε 'φτάνω νά γνωρί-
ζω';». Είναι μέρος της γραμματικής της λέξης «καρέκλα» τό δτι 
αύτό όνομάζουμε «κάθομαι στήν καρέκλα» καί είναι μέρος της 
γραμματικής της λέξης «νόημα» τό δτι αύτό όνομάζουμε «έξήγηση 
του νοήματος»· κατά τόν ίδιο τρόπο τό νά έξηγήσω τό κριτήριό μου 
γιά τό δτι κάποιο δλλο πρόσωπο έχει πονόδοντο είναι τό ίδιο μέ τό 
νά δώσω μιά γραμματική έξήγηση γιά τή λέξη «πονόδοντος» καί, 
ύπ' αύτή τήν έννοια, μιάν έξήγηση πού άφορα τό νόημα της λέξης 
«πονόδοντος». 

Όταν μας μάθαιναν τή χρήση της φράσης «ό τάδε έχει πονό-
δοντο» μας έδειχναν διάφορα είδη συμπεριφοράς δσων ύποτίθεται 
πώς είχαν πονόδοντο. Σάν μέρος αύτών τών είδών συμπεριφοράς 
δς πάρουμε τό νά κρατάς τό μάγουλό σου. Υποθέστε πώς βρήκα μέ 
διάφορες παρατηρήσεις πού έκανα δτι σέ όρισμένες περιπτώσεις, 
κάθε φορά πού αύτά τά άρχικά κριτήρια μου λένε πώς κάποιος έχει 
πονόδοντο, ένα κόκκινο σημάδι κάνει τήν έμφάνισή του στό μάγου-
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λό του. "Ας ύποθέσουμε τώρα πώς δλεγα σέ κάποιον «βλέπω ό Α 
δχει πονόδοντο, δχει δνα κόκκινο σημάδι στό μάγουλό του». Κι δς 
πούμε δτι έκεινος μέ ρωτούσε «καί πώς τό ξέρεις δτι ό Α δχει πονό-
δοντο κάθε φορά πού βλέπεις ίνα κόκκινο σημάδι;». Θά τοΰλεγα 
τότε δτι όρισμένα φαινόμενα συνέπιπταν πάντοτε μέ τήν έμφάνιση 
τού κόκκινου σημαδιού. 

Ίσως τώρα κάποιος συνέχιζε νά ρωτάει: «Πώς ξέρεις δτι δχει 
πονόδοντο κάθε φορά πού κρατάν τό μάγουλό του;». Ή άπάντηση 
θά μπορούσε νάναι: «Λέω δτι αύτός δχει πονόδοντο, δταν κρατάει 
τό μάγουλό του, γιατί κι έγώ κρατάω τό μάγουλό Ι̂ου δταν δχω 
πονόδοντο». 'Αλλά τι θά γινόταν'Λν συνεχίζαμε νά ρωτάμε: «Καί τί 
σέ κάνει νά ύποθέτεις δτι ύπάρχα άντιστοιχία άνάμεσα στόν πονό-
δοντο καί στό δτι κρατάει τό μάγουλό του; "Αραγε τό γεγονός 
μονάχα δτι ό δικός σου πονόδοντος άντιστοιχει μέ τό κράτημα τού 
δικού σου μάγουλου;». Δέ θδξερες τί ν' άπαντήσεις σέ μιά τέτοια 
έρώτηση καί θ&λεγες πώς τώρα πιάσαμε πάτο, πώς εϊναι πιά θέμα 
σύμβασης. CΑν προτείνετε σάν άπάντηση στό τελευταίο έρώτημα 
δτι, κάθε φορά πού βλέπουμε άνθρώπους νά κρατούν τό μάγουλό 
τους καί τούς ρωτούμε τί τρέχει, έκεινοι μας άπαντούν «δχω πονό-
δοντο», νά θυμάστε δτι αύτή ή έμπειρία άπλώς άντιστοιχίζει τό κρά-
τημα τού μάγουλου μέ τήν έκφορά όρισμένων λέξεων). 

"Ας εισαγάγουμε δυό άντιθετικούς δρους γιά ν' άποφύγουμε 
όρισμένες βασικές παρανοήσας: Στό έρώτημα «πώς ξέρεις δτι συμ-
βαίνει τό τάδε;» άπαντούμε άλλοτε δίνοντας «κριτήρια» καί άλλοτε 
δίνοντας ((συμπτώματα». "Αν ή ίατρική έπιστήμη όνομάζει άμυγδα-
λίτιδα μιά φλεγμονή όφειλόμενη σ' έναν όρισμένο βάκιλλο καί 
ρωτήσουμε σέ κάποια περίπτωση «γιατί λές δτι αύτός ό άνθρωπος 
έχει άμυγδαλίτιδα;», ή άπάντηση «βρήκα τόν τάδε βάκιλλο στό αίμα 
του» μας δίνει τό κριτήριο ή αύτό πού θά όνομάζαμε τό καθοριστικό 
κριτήριο της άμυγδαλίτιδας. "Αν δμως πάρουμε τήν άπάντηση «ό 
λαιμός του ήταν έρεθισμένος», παίρνουμε ένα σύμπτωμα της 
άμυγδαλίτιδας. 'Ονομάζω «σύμπτωμα» ένα φαινόμενο πού ή έμπει-
ρία μας δίδαξε δτι συμπίπτει κατά τόν άλφα ή βήτα τρόπο μέ τό 
φαινόμενο πού συνιστά τό καθοριστικό μας κριτήριο. Τότε ή πρό-
ταση «ένας άνθρωπος έχει άμυγδαλίτιδα, άν βρεθεί αύτός ό βάκιλ-
λος στό αίμα του» εϊναι μιά ταυτολογία ή ένας άδόκιμος τρόπος δια-
τύπωσης τού όρισμού της «άμυγδαλίτιδας». Άλλά λέγοντας πώς 
«ένας άνθρωπος έχει άμυγδαλίτιδα δποτε έχει έρεθισμένο λαιμό» 
διατυπώνεις μιάν ύπόθεση. 

Στήν πράξη, άν σέ ρωτούσαν ποιό φαινόμενο είναι τό καθορι-
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στικό κριτήριο καί ποιό τό σύμπτωμα, δέ θάσουνα τίς περισσότερες 
φορές σέ θέση ν' άπαντήσεις, έκτός κι δν Επαιρνες μιάν ad hoc 
αύθαίρετη άπόφαση. Μπορεί νά μας βολεύει νά όρίσουμε μιά λέξη 
παίρνοντας δνα φαινόμενο σάν τό καθοριστικό κριτήριο, άλλα θά 
πεισθούμε εύκολα νά όρίσουμε τή λέξη μ' έκεϊνο πού, σύμφωνα μέ 
τήν πρώτη μας χρήση, ήταν δνα σύμπτωμα. Οί γιατροί χρησιμο-
ποιούν όνόματα άσθενειών χωρίς ποτέ ν' άποφασίζουν ποιά φαινό-
μενα θά θεωρούν ώς κριτήρια καί ποιά ώς συμπτώματα· κι ώστόσο 
αύτό δέν είναι κατ' άνάγκη μιά άξιοκατάκριτη Ελλειψη σαφήνειας. 
Διότι μήν ξεχνάτε δτι έν γένει δέν χρησιμοποιούμε τή γλώσσα σύμ-
φωνα μέ άπαράβατους κανόνες, ούτε βέβαια μας τή δίδαξαν μέ άπα-
ράβατους κανόνες. Έμεΐς δμως στίς συζητήσ^ς μας συνεχώς συγ-
κρίνουμε τή γλώσσα μ' δνα λογισμό πού βαδίζει σύμφωνα μέ άκρι-
βεις κανόνες. 

Άλλ' αύτός είναι δνας πολύ μονόπλευρος τρόπος νά κυττας τή 
γλώσσα. Στήν πράξη πολύ σπάνια χρησιμοποιούμε τή γλώσσα σάν 
δνα τέτοιου είδους λογισμό. Διότι δχι μόνο δέ σκεφτόμαστε τούς 
κανόνες χρήσης —τούς όρισμούς κλπ.— τήν ώρα πού χρησιμο-
ποιούμε τή γλώσσα, άλλά κι δταν μας ζητούν νά δώσουμε αύτούς 
τούς κανόνες, τίς περισσότερες φορές, δέν εΤμαστε σέ θέση νά τό 
κάνουμε. Δέν είμαστε σέ θέση να καθορίσουμε μέ σαφήνεια τά δρια 
των έννοιών πού χρησιμοποιούμε· δχι έπειδή άγνοούμε τόν πραγ-
ματικό τους όρισμό, άλλά έπειδή δέν ύπάρχει πραγματικός 'όρι-
σμός' τους. Τό νά ύποθέτουμε δτι πρέπει νά ύπάρχει είναι σάν νά 
ύποθέτουμε δτι κάθε φορά πού τά παιδιά παίζουν μέ μιά μπάλλα 
παίζουν δνα παιχνίδι σύμφωνα μέ άπαράβατους κανόνες. 

"Οταν μιλάμε γιά τή γλώσσα σά νά ήταν δνας συμβολισμός χρη-
σιμοποιούμενος σ' δναν άκριβή λογισμό, δχουμε στό μυαλό μας ένα 
πρότυπο πού προέρχεται άπό 'τίς φυσικές έπιστημες καί τά μαθημα-
τικά. Ή συνηθισμένη μας χρήση τής γλώσσας συμβαδίζει μ' αύτό 
τό πρότυπο άκρίβειας μόνο σέ σπάνιες περιπτώσεις. Γιατί λοιπόν 
δταν κάνουμε φιλοσοφία συγκρίνουμε συνεχώς τή χρήση πού κά-
νουμε στίς λέξ^ς μέ μιά χρήση πού άκολουθεϊαύστηρούς κανόνες; 
Ή άπάντηση είναι δτι τά αίνίγματα πού προσπαθούμε νά λύσουμε 
έκπηγάζουν πάντοτε άπ' αύτήν άκριβώς τή στάση μας άπέναντι στή 
γλώσσα. 

Πάρτε σάν παράδειγμα τό έρώτημα «τί είναι χρόνος;» πού 
άπασχολούσε τόν ίερό ΑύγουστΤνο καί τόσους άλλους. Έκ πρώτης 
δψεως αύτό πού (ραίνεται νά ζητάει ή έρώτηση είναι ένας όρισμός· 
άλλά τότε προκύπτει άμέσως τό έρώτημα: «Καί τί θά κερδίσουμε 
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άπό §ναν όρισμό, άφου θά μας όδηγήσει μέ τή σειρά του σέ δλλους 
δρους πού θά πρέπει έπίσης νά όρίσουμε;». Καί γιατί θά δπρεπε 
κανείς ν' άπορεΤ περισσότερο γιά τήν Ελλειψη όρισμου της λέξης 
«χρόνος» άπ' δ,τι γιά τήν Ελλειψη όρισμου της λέξης «καρέκλα»; 
Γιατί δέν άπορουμε σ' δλες έκεΤνες τίς περιπτώσεις πού δέν δχουμε 
όρισμό; Ό όρισμός συχνά μας ξεκαθαρίζει τή γραμματική μιας λέ-
ξης. Καί είναι στήν πραγματικότητα ή γραμματική της λέξης «χρό-
νος» πού μας μπερδεύει. Μόνο πού έκφράζουμε αύτό τό μπέρδεμα, 
διατυπώνοντας μιάν έλαφρώς παραπλανητική έρώτηση, της μορ-
φής: «Τί είναι...;». Αύτή ή έρώτηση είναι ή Εκφραση μιας άσάφειας, 
μιας νοητικής δυσφορίας καί μπορεί νά συγκριθεί μέ τό «γιατί;» πού 
τά παιδιά τόσο συχνά ρωτάνε. Διότι κι έκέίνο είναι έκδήλωση νοη-
τικής δυσφορίας καί δέν παίρνει κατ' άνάγκη σάν άπάντηση κά-
ποιαν αίτία ή κάποιο λόγο. (Hertz, 'Αρχές της Μηχανικής). Τό μπέρ-
δεμα τώρα γύρω άπ' τή γραμματική τής λέξης «χρόνος» προέρχεται 
άπό έκείνο πού θά μπορούσε κανείς νά όνομάσει φαινομενικές άντι-
φάσεις σ' αύτή τή γραμματική. 

Μιά τέτοιου είδους «άντίφαση» προβλημάτιζε τόν ίερό Αύγου-
στίνο δταν Επιχειρηματολογούσε περί χρόνου: Πώς είναι δυνατόν 
νά μετράει κανείς τό χρόνο; Τό παρελθόν δέν μπορείς νά τό μετρή-
σεις γιατί Εχει παρέλθει· τό μέλλον δέν μπορείς έπίσης γιατί δέν Εχει 
άκόμη Ελθει. Καί τό παρόν δέν μπορείς πάλι νά τό μετρήσεις γιατί 
δέν Εχει διάρκεια. 

Ή άντίφαση πού έδώ μοιάζει ν' άναφύεται θά μπορούσε νά όνο-
μαστεί σύγκρουση άνάμεσα σέ δυό διαφορετικές χρήσεις μιας λέ-
ξης, στήν περίπτωσή μας της λέξης «μετρώ». Ό Αύγουστίνος, θά 
μπορούσαμε νά ποΰμε. Εχει στό νου του τή διαδικασία μέτρησης 
ένός μήκους: λ.χ. τής άπόστασης μεταξύ δύο σημείων πάνω σέ μιά 
ταινία πού ξετυλίγεται μπρός μας καί της όποίας δέν μπορούμε νά 
Εχουμε παρά Ενα πολύ μικρό κομμάτι (τό παρόν) μπρός στά μάτια 
μας. Ή λύση αύτοΰ του αινίγματος συνίσταται στό νά συγκρίνουμε 
έκείνο πού έννοοϋμε μέ τή λέξη «μέτρηση» (τή γραμματική της λέ-
ξης «μέτρηση»), δταν τή χρησιμοποιούμε γιά μιάν άπόσταση πάνω 
σέ μιά κινούμενη ταινία, μέ τή γραμματική αύτής της λέξης, δταν 
τή χρησιμοποιούμε σ' άναφορά μέ τό χρόνο. Ισως τό πρόβλημα νά 
φαίνεται άπλό, άλλά ή έξαιρετική του δυσκολία όφείλεται στή γοη-
τεία πού έξασκεί έπάνω μας ή άναλογία άνάμεσα σέ δυό παρόμοιες 
δομές της γλώσσας μας. (Θυμηθείτε σ' αύτό τό σημείο πώς είναι 
σχεδόν άδύνατο γιά Ενα παιδί νά πιστέψει δτι μιά λέξη μπορεί νδχει 
δύο σημασίες). 
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Είναι τώρα σαφές δτι αύτό τό πρόβλημα γύρω άπ' τήν δννοια 
του χρόνου άπαιτει μιάν άπάντηση δοσμένη ύπό μορφήν αύστηρών 
κανόνων. Ή άπορία είναι γύρω άπ' τούς κανόνες. Πάρτε 6να δλλο 
παράδειγμα: Τό έρώτημα του Σωκράτη «τί είναι γνώση;». Έδώ ή 
περίπτωση είναι άκόμη σαφέστερη, καθώς ή συζήτηση άρχίζει μέ τό 
μαθητή πού δίνει ίνα παράδειγμα άκριβοϋς όρισμοϋ κι ύστερα άνα-
λογικά μ' αύτόν του ζητείται ίνας όρισμός της λέξης «γνώση». Μέ 
τόν τρόπο πού τίθεται τό πρόβλημα δημιουργείται ή έντύπωση πώς 
κάτι δέν πάει καλά μέ τή συνηθισμένη χρήση της λέξης «γνώση»· ή 
έντύπωση δτι δέν ξέρουμε τί σημαίνει καί δτι Γσως γι' αύτό τό λόγο 
δέν έχουμε τό δικαίωμα νά τή χρησιμοποιούμε. Έμεις θ' άπαντού-
σαμε: «Δέν ύπάρχει μία άκριβής χρήση της λέξης «γνώση»· άλλά 
μπορούμε νά έπιν'οήσουμε διάφορες τέτοιες χρήσεις, οί όποιες λίγο-
πολύ θά συμφωνούν μέ τούς τρόπους πού ή λέξη χρησιμοποιείται 
στήν πραγματικότητα». 

Ό άνθρωπος πού βρίσκεται σέ φιλοσοφική άμηχανία βλέπει κά-
ποιο νόμο στόν τρόπο χρήσης μιας λέξης καί, προσπαθώντας νά 
έφαρμόσει αύτό τό νόμο μέ συνέπεια, άντιμετωπίζει περιπτώσεις 
δπου ή έφαρμογή του όδηγεί σέ παράδοξα άποτελέσματα. Πολύ 
συχνά ό τρόπος μέ τόν όποίο γίνεται ή συζήτηση αύτού του προ-
βλήματος είναι ό έξης: Πρώτα διατυπώνεται ή έρώτηση «τί είναι 
χρόνος;», ή όποία μας κάνει νά νομίζουμε πώς έκείνο πού θέλουμε 
είναι ένας όρισμός. Νομίζουμε έσφαλμένα πώς ένας όρισμός θ' άπο-
μακρύνει τή δυσχέρεια (δπως σέ μερικές περιπτώσεις δυσπεψίας 
νοιώθουμε ένα είδος πείνας πού δέν μπορεί ν' άνακουφισθεί μέ φαί). 
Ύστερα άπαντούμε στήν έρώτηση μ' ένα λανθασμένο όρισμό· άς 
πούμε «χρόνος είναι ή κίνηση των ούρανίων σωμάτων». Τό έπόμε-
νο βήμα μας είναι νά δούμε πώς ό όρισμός δέ μας ίκανοποιεί. Άλλ' 
αύτό σημαίνει άπλώς δτι δέ χρησιμοποιούμε τή λέξη «χρόνος» καί 
τή φράση «κίνηση των ούρανίων σωμάτων» σάν συνώνυμες έκφρά-
σεις. Μέ τό νά λέμε δμως δτι ό πρώτος όρισμός είναι έσφαλμένος 
μπαίνουμε στόν πειρασμό νά σκεφτούμε πώς θά πρέπει νά τόν άντι-
καταστήσουμε μ' ένα διαφορετικό, τό σωστό. 

Συγκρίνετε τώρα αύτό μέ τήν περίπτωση τού όρισμού ένός 
άριθμού. Έδώ ή έξήγηση δτι ό άριθμός είναι τό ίδιο πράγμα μέ τό 
άριθμητικό ίκανοποιεί έκείνον τόν πρώτο πόθο γιά όρισμό. Κι είναι 
πολύ δύσκολο νά μή ρωτήσεις: «Καλά, άν δέν είναι άριθμητικό, τό-
τε π είναι;». 

Ή φιλοσοφία, έτσι δπως έμείς έννοούμε τή λέξη, είναι ένας 
άγώνας ένάντια στή γοητεία πού άσκούν έπάνω μας όρισμένα είδη 
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έκφράσεων. 
Θδθελα νά σας ύπενθυμίσω πώς οί λέξεις δχουν έκεινα τά νοή-

ματα πού έμεΤς τούς έχουμε δώσει· καί τούς δίνουμε νοήματα μέσω 
έξηγήσεων. Μπορεί νδχω δώσει τον όρισμό μιας λέξης καί νδχω 
χρησιμοποιήσει τή λέξη σύμφωνα μ' αύτόν· ή έκεινοι πού μέ δίδα-
ξαν τή χρήση της λέξης μπορεί νά μοδδωσαν τήν έξήγηση. Ή 
άλλοιώς, θά μπορούσαμε, μέ τήν έξήγηση μιας λέξης, νά έννοοϋμε 
τήν έξήγηση έκείνη πού είμαστε έτοιμοι νά δώσουμε, δταν μας 
ρωτάνε. "Αν φυσικά είμαστε έτοιμοι νά δώσουμε κάποιαν έξήγηση· 
γιατί τίς περισσότερες φορές δέν είμαστε. Πολλές λέξεις λοιπόν ύπ' 
αύτή τήν έννοια δέν έχουν άκριβές νόημα. Αύτό δμως δέν είναι 
έλάττωμα. Καί τό νά νομίζεις δτι είναι, μοιάζει μέ τό νά λές δτι τό 
φως του πορτατίφ σου δέν είναι πραγματικό φως γιατί δέν έχει 
σαφές περίγραμμα. 

Οί φιλόσοφοι πολύ συχνά μιλούν γιά έρευνα, γιά άνάλυση του 
νοήματος των λέξεων. Άλλ' δς μήν ξεχνάμε πώς μιά λέξη δέν έχει 
νόημα δοσμένο άπό κάποια δύναμη τρόπον τινά άνεξάρτητη άπό 
μας, ούτως ώστε νά ύπάρχει ένα είδος έπιστημονικής έρευνας ώς 
πρός τό τί μιά λέξη πραγματικά σημαίνει. Μιά λέξη έχει τό νόημα 
πού κάποιος της δίνει. 

Υπάρχουν λέξεις μέ διάφορα σαφώς καθορισμένα νοήματα. Κι 
είναι εύκολο νά καταγράψετε αύτά τά νοήματα. Υπάρχουν δμως 
λέξεις γιά ,τίς όποιες μπορεί κανείς νά πεί: Χρησιμοποιούνται μέ χί-
λιους δυό διαφορετικούς τρόπους πού βαθμιαία συγχωνεύονται ό 
ένας στόν δλλο. Καί δέν είναι παράξενο πού δέν μπορούμε νά κατα-
γράψουμε τούς κανόνες χρήσης αύτών των λέξεων. 

Είναι σφάλμα νά λέμε πώς στή φιλοσοφία καταγινόμαστε μέ 
μιάν ίδεώδη γλώσσα σ' άντιπαράθεση μέ τήν καθημερινή μας γλώσ-
σα. Γιατί αύτό δίνει τήν έντύπωση δτι νομίζουμε πώς μπορούμε νά 
βελτιώσουμε τήν καθημερινή γλώσσα. Άλλά ή καθημερινή γλώσσα 
είναι μιά χαρά. Κάθε φορά πού έπινοούμε «ίδεώδεις γλώσσες» δέν 
τό κάνουμε γιά νά ύποκαταστήσουμε μ' αύτές τήν καθημερινή μας 
γλώσσα· άλλά άπλώς γιά ν' άπομακρύνουμε μιά δυσχέρεια πού 
δημιουργήθηκε στό μυαλό κάποιου μέ τό νά νομίζει δτι συνέλαβε 
τήν άκριβή χρήση μιας συνηθισμένης λέξης. Αύτός είναι έπίσης ό 
λόγος πού ή μέθοδός μας δέ συνίσταται σέ μιάν άπλή άπαρίθμηση 
πραγματικών χρήσεων λέξεων, άλλά μάλλον στήν έσκεμμένη έπι-
νόηση νέων χρήσεων, μερικές άπ' τίς όποίες προτείνονται έξ αίτίας 
της παράλογης έξωτερικής τους έμφάνισης. 

Όταν λέμε πώς μέ τή μέθοδό μας προσπαθούμε νά άντισταθμί-
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σουμε τήν παραπλανητική έπίδραση όρισμένων άναλογιών, Εχει 
μεγάλη σημασία νά καταλάβετε πώς ή ίδέα μιας παραπλανητικής 
άναλογίας δέν είναι κάτι σαφώς περιγεγραμμένο. Κανένα σαφές 
δριο δέν μπορεί νά χαραχτεί γύρω άπό τίς περιπτώσεις έκεϊνες δπου 
θά λέγαμε πώς κάποιος παραπλανήθηκε άπό μιάν άναλογία. Ή χρή-
ση έκφράσεων δομημένων κατ' άναλογικό τρόπο συχνά τονίζει 
άναλογίες άνάμεσα σέ περιπτώσεις πού άπέχουν πολύ. Καί κάνον-
τας αύτό τό πράγμα, οί έκφράσεις αύτές μπορεί νά φάνουν έξαιρετι-
κά χρήσιμες. Τίς περισσότερες φορές rfvai άδύνατο νά βρεις άκρι-
βώς τό σημείο άπ' τό όποιο μιά άναλογία άρχίζει νά γίνεται παρα-
πλανητική. Κάθε σύστημα σήμανσης τονίζει κάποιαν Ιδιαίτερη 
όπτική γωνία. "Αν, λ.χ., όνομάσουμε τήν Ερευνά μας «φιλοσοφία», 
αύτός ό τίτλος άπ' τή μιά φαίνεται κατάλληλος, άπ' τήν άλλη είναι 
προφανές πώς δχει παραπλανήσει τόν κόσμο. (Θά μπορούσε κανείς 
νά πει δτι τό θέμα πού μας άπασχολεί είναι δνας άπό τούς κληρονό-
μους του θέματος έκείνου πού συνηθίσαμε νά όνομάζουμε «φιλοσο-
φία»). Οί περιπτώσεις δπου θά ταίριαζε περισσότερο νά ποΰμε δτι 
κάποιος παραπλανήθηκε άπό μιάν Εκφραση είναι έκεϊνες δπου θά 
λέγαμε «δέ θά μιλούσε δπως μιλάει, δν είχε συνειδητοποιήσει αύτή 
τή διαφορά στή γραμματική αύτών κι αύτών των λέξεων ή, δν είχε 
ύπ' δψη του δτι κι αύτή ή δλλη Εκφραση είναι δυνατή» καί οδτω 
καθεξής. Έτσι μπορούμε νά ποΰμε γιά όρισμένους φιλοσοφουντες 
μαθηματικούς δτι δέν Εχουν προφανώς συναδητοποιήσει τή διαφο-
ρά άνάμεσα στίς ποικίλες χρήσεις της λέξης «άπόδειξη»· καί δτΐ δέν 
Εχουν ξεκαθαρίσει τή διαφορά άνάμεσα στίς χρήσεις της λέξης «εί-
δος», δταν μιλάνε γιά εϊδη άριθμών, εϊδη άποδείξεων, σάν ή λέξη 
«είδος» νά σήμαινε έδώ τό ϊδιο πράγμα μ' έκεΤνο πού σημαίνει στή 
φράση «είδη μήλων». Ή , μπορούμε νά ποΰμε, δέν Εχουν συνείδηση 
τών διαφόρων νοημάτων της λέξης «άνακάλυψη», δταν μιλάμε άπ' 
τή μιά γιά τήν άνακάλυψη της κατασκευής τοΰ κανονικού πενταγώ-
νου καί άπό τήν δλλη γιά τήν άνακάλυψη τοΰ Νοτίου Πόλου. 

Όταν λίγο πρίν διακρίναμε μιά μεταβατική καί μιάν άμετάβατη 
χρήση λέξεων, δπως «Επιθυμία», «φόβος», «προσδοκία» κλπ., εΤχαμε 
πει δτι Ισως κάποιος προσπαθούσε νά άμβλύνει τίς δυσκολίες μας 
λέγοντας: «Ή διαφορά άνάμεσα στίς δύο περιπτώσεις είναι άπλώς 
δτι στή μιά περίπτωση ξέρουμε τί άκριβώς έπιθυμοΰμε ένώ στήν 
δλλη τό άγνοοΰμε». Όποιος δμως λέει κάτι τέτοιο δέ βλέπει νομίζω 
πώς ή διαφορά τήν όποία προσπαθεί νά άμβλύνει μέ τίς Εξηγήσεις 
του Επανεμφανίζεται, δταν Εξετάζουμε προσεκτικά τή χρήση της λέ-
ξης «γνωρίζω» στίς δύο περιπτώσεις. Ή Εκφραση «ή ^ φ ο ρ ά dvai 
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άπλώς...» δίνει τήν έντύπωση δτι άναλύσαμε τήν περίπτωση καί 
βρήκαμε τά άπλά συστατικά της, δπως δταν άποδεικνύουμείτι δυό 
ούσίες μέ πολύ διαφορετικά όνόματα διαφέρουν έλάχιστα ώς πρός 
τή σύνθεσή τους. 

Είπαμε σ' αύτή τήν περίπτοόση πώς θά μπορούσαμε νά χρησιμο-
ποιήσουμε καί τίς δυό έκφράσεις: «Νοιώθουμε μιάν έπιθυμία» (δπου 
ή λέξη «έπιθυμία» χρησιμοποιείται άμετάβατα) καί «νοιώθουμε μιάν 
έπιθυμία, άλλά δέν ξέρουμε τί πράγμα έπιθυμουμε». Μπορεί νά φαί-
νεται παράξενο πού λέμε πώς μπορούμε νά χρησιμοποιούμε σωστά 
όποιαδήποτε άπ' αύτές τίς έκφράσεις, ένώ μοιάζουν ν' άντικρούουν 
ή μιά τήν δλλη· ώστόσο τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ συχνές. 

"Ας χρησιμοποιήσουμε τό άκόλουθο παράδειγμα γιά νά ξεκαθα-
ρίσουμε αύτό τό σημείο. Λέμε πώς ή έξίσωση χ^ = — 1 δχει τή λύση 
± γ/—1. Υπήρχε μιά έποχή πού λέγανε πώς αύτή ή έξίσωση δέν 
δχει λύση. Αύτός τώρα ό Ισχυρισμός, είτε συμφωνεί εΤτε διαφωνεί 
μ' έκείνον πού μας Εδινε τίς λύσεις, σίγουρα δέν Εχει τήν πολλαπλό-
τητα έκείνου. 'Αλλά μπορούμε εύκολα νά του δώσουμε αύτή τήν 
πολλαπλότητα λέγοντας πώς ή έξίσωση χ^ -η ax -ι- b = Ο δέν έχει 
λύση άλλά πλησιάζει κατά α τήν πλησιέστερη λύση ή όποία είναι ή 
β. Κατ' άνάλογο τρόπο μπορούμε νά πούμε είτε «μιά εύθεία τέμνει 
πάντοτε έναν κύκλο· άλλοτε σέ πραγματικά, άλλοτε σέ φανταστικά 
σημεία» είτε «μιά εύθεία ή τέμνει έναν κύκλο ή δέν τόν τέμνα καί 
άπέχει κατά α άπ' τό νά τό κάνει» [10]. Αύτοί οί δύο ίσχυρισμοί 
σημαίνουν άκριβώς τό Ιδιο πράγμα. Θά είναι λίγο ή πολύ Ικανο-
ποιητικοί άνάλογα μέ τόν τρόπο πού μας άρέσει νά τούς κυτταμε. 
Μπορεί νά θέλουμε νά κάνουμε τή διαφορά άνάμεσα στήν τομή καί 
στή μή τομή δσο γίνεται πιό άνεπαίσθητη. Ή μπορεί νά θέλουμε νά 
τήν τονίσουμε· καί οί δυό τάσεις μπορεί vdvai δικαιολογημένες, δς 
πούμε, άπό τίς συγκεκριμένες, πρακτικές μας προθέσεις. Ώστόσο ό 
λόγος πού προτιμούμε τή μιά μορφή έκφρασης άπό τήν δλλη Ισ(ος 
νά μήν είναι διόλου ό Ιδιος. Τό ποιά μορφή προτιμούμε καί τό κατά 
πόσον έχουμε κδν κάποια προτίμηση έξαρταται συχνά άπό γενικές 
καί βαθιά ριζωμένες στή σκέψη μας τάσεις. 

(Θά λέγαμε δραγε δτι ύπάρχουν φορές πού ένας άνθρωπος περι-
φρονεί έναν δλλο χωρίς νά τό ξέρει· ή θά περιγράφαμε αύτές τίς 
περιπτώσεις λέγοντας δτι δέν τόν περιφρονεί άλλά τού συμπεριφέ-
ρεται κατά κάποιον τρόπο -τού μιλάει μέ τέτοιο τόνο φωνής κλπ.-
πού, άν καί χωρίς καμμιά πρόθεση, πλησιάζει πολύ τόν τρόπο πού 
θά χρησιμοποιούσε δν τόν περιφρονούσε πραγματικά; Καί οί δυό 
μορφές έκφρασης είναι σωστές· ϊσοος δμως προδίδουν διαφορετικές 
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νοητικές τάσεις). 
"Ας έπιστρέψουμε στήν έξέταση της γραμματικής των έκφρά-

σεων «θέλω», «περιμένω», «έπιθυμώ» κλπ. κι δς πάρουμε τήν πολύ 
σημαντική έκείνη περίπτωση στήν όποία ή Εκφραση «θέλω νά συμ-
βεί αύτό κι αύτό» είναι δμεση περιγραφή μιας συνειδητής διαδικα-
σίας. Μ' δλλα λόγια τήν περίπτωση δπου θά νοιώθαμε τήν τάση ν' 
άπαντήσουμε στήν έρώτηση «είσαι βέβαιος δτι πράγματι θέλεις 
αύτό τό πράγμα;» λέγοντας: «'Ασφαλώς καί θά πρέπει νά ξέρω τί θέ-
λω». Συγκρίνετε τώρα αύτή τήν άπάντηση μ' έκείνη πού οί περισ-
σότεροι θά δίναμε στήν έρώτηση «ξέρεις τήν άλφαβήτα;». Ό έμφα-
τικός Ισχυρισμός δτι τήν ξέρεις δχει δραγε νόημα άνάλογο μ' έκεϊνο 
του προηγούμενου ίσχυρισμοϋ; Καί οί δυό τους κατά μίαν έννοια 
άψηφοΰν τήν έρώτηση. Όμως ό πρώτος δέ θέλει νά πει «άσφαλώς 
καί ξέρω ένα τέτοιο άπλό πράγμα», άλλά δτι «ή έρώτηση πού μοδ-
κανες δέν έχει νόημα». Θά μπορούσαμε νά πούμε: Σ' αύτή τήν περί-
πτωση χρησιμοποιήσαμε λάθος μέθοδο γιά νά παραμερίσουμε τήν 
έρώτηση. Ή φράση «άσφαλώς καί ξέρω» θά μπορούσε έδώ ν' άντι-
κατασταθεΤ άπό τή φράση «άσφαλώς, δέν ύπάρχει άμφιβολία» πού 
θά σήμαινε «σ' αύτή τήν περίπτωση δέν έχει νόημα νά μιλάς γι' 
άμφιβολία». Κατ' αύτό τόν τρόπο ή άπάντηση «άσφαλώς καί ξέρω 
τί θέλω» μπορεί νά θεωρηθεί σάν μιά γραμματική δήλωση. 

Είναι παρόμοιο, δταν ρωτάμε «έχει μήκος αύτό τό δωμάτιο;» καί 
κάποιος άπαντάει: «Άσφαλώς καί έχει». Θά μπορούσε ν' άπαντήσει 
«μήν κάνεις άνόητες έρωτήσεις». Όμως ή πρόταση «τό δωμάτιο 
έχει μήκος» μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σάν γραμματική δήλωση. 
Καί τότε λέει δτι μιά πρόταση της μορφής «τό δωμάτιο έχει μήκος 
— μέτρα» έχει νόημα. 

Πάρα πολλές φιλοσοφικές δυσχέρειες σχετίζονται μ' αύτή τήν 
έννοια τών έκφράσεων «θέλω», «σκέφτομαι» κλπ., τήν όποία έξετά-
ζουμε τώρα. Καί ή έπιτομή αύτών τών δυσχερειών κατοπτρίζεται 
στήν έρώτηση: «Πώς μπορεί κανείς νά σκέφτεται κάτι πού δέ συμ-
βαίνει;». 

'Ιδού ένα ώραιο παράδειγμα φιλοσοφικού έρωτήματος: Ρωτάμε 
«πώς μπορεί κανείς...;» κι ένώ άπορούμε πώς μπορεί, θά πρέπει άλή-
θεια νά παραδεχτούμε πώς τίποτε δέν είναι εύκολότερο άπ' τό νά 
σκεφτεί κανείς κάτι πού δέ συμβαίνει. Αύτό τό γεγονός, λέω λοι-
πόν, μας δείχνει ξανά πώς ή δυσκολία στήν όποία έχουμε βρεθεί 
δέν προέρχεται άπ' τήν άδυναμία μας νά φανταστούμε πώς γίνεται 
νά σκεφτόμαστε κάτι· άκριβώς δπως ή φιλοσοφική δυσχέρεια γύρω 
άπό τή μέτρηση του χρόνου δέν προερχόταν άπ' τήν άδυναμία μας 
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νά φανταστούμε πώς πραγματικά μετριέται ό χρόνος. Τό λέω αύτό 
διότι καμμιά φορά μας φαίνεται πώς ή δυσκολία μας δγκειται στό νά 
θυμηθούμε τί άκριβώς συνέβη τήν ώρα πού σκεφτόμασταν κάτι, μιά 
δυσκολία ένδοσκόπησης ή κάτι παρόμοιο· ένώ στήν πραγματικότη-
τα προέρχεται άπ' τό δτι κυττάμε τά γεγονότα μέσ' άπ' τό μάτι μιας 
παραπλανητικής μορφής Εκφρασης. 

«Πώς μπορεί κανείς νά σκέφτεται κάτι πού δέ συμβαίνει; Όταν 
σκέφτομαι πώς τό King's College έπιασε φωτιά, ένώ δέν δχει πιάσει 
φωτιά, τό γεγονός δτι έπιασε φωτιά δέν ύφίσταται. Μά τότε πώς 
μπορώ καί τό σκέφτομαι; Πώς μπορούμε νά κρεμάσουμε έναν άνύ-
παρκτο κλέφτη;». Ή άπάντησή μας θά μπορούσε νά πάρει τήν έξής 
μορφή: «"Αν δέν ύπάρχει, δέν μπορώ νά τόν κρεμάσω· μπορώ δμως 
νά ψάξω νά τόν βρώ». 

Αύτή τή φορά παραπλανηθήκαμε άπό τά ούσιαστικά «άντικείμε-
νο τής σκέψης» καί «γεγονός» κι άπό τίς διάφορες σημασίες τής λέ-
ξης «ύπάρχω». 

Τό νά μιλάμε γιά τά γεγονότα σάν «συμπλέγματα άντικείμενων» 
όφείλεται σ' αύτή τήν παρανόηση (Πρβλ. Tractatus Logico-
philosophicus), "Ας πούμε δτι ρωτάμε: Πώς μπορεί κανείς νά 
φαντάζεται κάτι πού δέν ύπάρχει; Ή άπάντηση φαίνεται ναναι: 
«Όταν κάνουμε κάτι τέτοιο φανταζόμαστε άνύπαρκτους συνδυα-
σμούς ύπαρκτών στοιχείων». Ό κένταυρος δέν ύπάρχει, άλλά τό 
κεφάλι, ό κορμός καί τά χέρια τού άνθρώπου καθώς καί τά πόδια 
τού άλόγου ύπάρχουν. «Όμως δέν μπορούμε νά φανταστούμε ένα 
άντικείμενο όλότελα διαφορετικό άπ' ότιδήποτε ύπαρκτό;». Νοιώ-
θουμε τήν τάση ν' άπαντήσουμε: «Όχι· τά στοιχεία, τά άτομα πρέ-
πει νά ύπάρχουν. "Αν ή έρυθρότητα, ή κυκλικότητα καί ή γλυκύτη-
τα δέν ύπήρχαν, δέ θά μπορούσαμε νά τίς φανταστούμε». 

'Αλλά τί έννοεΐς μέ τή φράση «ή έρυθρότητα ύπάρχει;». Τό 
ρολόι μου ύπάρχει, άν δέν έχει γίνει κομμάτια, άν δέν έχει 
καταστραφεί, Τί πράγμα θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε «κατα-
στροφή τής έρυθρότητας»; Θά μπορούσαμε βέβαια νά έννοούμε τήν 
καταστροφή δλων τών έρυθρών άντικειμένων· άλλά θά καθιστούσε 
αύτή ή πράξη άδύνατο τό νά φανταστεί κανείς ένα έρυθρό άντικεί-
μενο; "Ας ύποθέσουμε δτι κάποιος άπαντούσε: «Μά σίγουρα τά 
έρυθρά άντικείμενα θά πρέπει νά ύπήρχαν κι έσύ θά πρέπει νά τά εί-
χες δει γιά νά είσαι σέ θέση νά τά φαντάζεσαι». Πώς τό ξέρεις δμως 
δτι έτσι έχουν τά πράγματα; Υποθέστε δτι λέω «ή άσκηση πίεσης 
στό βολβό τού ματιού δημιουργεί μιάν έρυθρή είκόνα». Δέ θά μπο-
ρούσε νδναι αύτός ό τρόπος μέ τόν όποιον έκανες τήν πρώτη σου 
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γνωριμία μέ τό έρυθρό; Καί γιατί νά μήν ήταν τό δτι φαντάστηκες 
μιάν έρυθρή έπιφάναα; (Ή δυσκολία πού μπορεί νά αίσθάνεσθε σ' 
αύτό τό σημείο θά πρέπει νά συζη'τηθεΤ σέ κάποια μεταγενέστερη 
εύκαιρία)^ 

Ίσως τώρα θελήσουμε νά πούμε: «'Αφού τό γεγονός πού θά 
έπαλήθευε τή σκέψη μας, δν ύπήρχε, δέν ύπάρχει πάντοτε, δέν είναι 
τό γεγονός έκεινο πού σκεφτόμαστε». Άλλ' αύτό έξαρτάταΓάπλώς 
άπ' τό πώς έπιθυμώ νά χρησιμοποιήσω τή λέξη «γεγονός». Γιατί νά 
μήν έλεγα «νομίζω τό γεγονός πώς τό κολλέγιο πήρε φωτιά»; Είναι 
άπλώς ένας άδέξιος τρόπος γιά νά πω «νομίζω πώς τό κολλέγιο πή-
ρε φωτιά». Τό νά λέμε «δέν είναι τό γεγονός έκεινο πού νομίζουμε» 
είναι τό ϊδιο άποτέλεσμα σύγχυσης. Νομίζουμε πώς λέμε κάτι άνά-
λογο μέ τό: «Δέν τρώμε τό ζαχαροκάλαμο, άλλά τή ζάχαρη», «δέν 
είναι ό κ. Smith πού κρέμεται στήν πινακοθήκη, άλλά τό πορτραίτο 
του». 

Τό έπόμενο βήμα πού νοιώθουμε τήν τάση νά κάνουμε είναι νά 
σκεφτούμε πώς, άφού τό άντικείμενο τής σκέψης μας δέν είναι τό 
γεγονός, δ, τότε θά είναι ή σκιά του γεγονότος. Καί ύπάρχουν διά-
φορα όνόματα γι' αύτή τή σκιά, λ.χ., «λογική πρόταση» [11], «νόη-
μα τής πρότασης» [12]. 

'Αλλ' αύτό δέ μας άπαλλάσσει άπ' τή δυσκολία. Γιατί τώρα φτά-
νουμε στό έρώτημα: «Καί πώς μπορεί ένα πράγμα νά είναι ή σκιά 
ένός άνύπαρκτου γεγονότος;». 

Μπορώ νά δώσω στήν έκφραση του προβλήματός μας άλλη 
μορφή μέ τό νά πώ: «Πώς μπορούμε νά ξέρουμε τίνος πράγματος 
σκιά είναι μιά σκιά;». Ή σκιά είναι ένα είδος πορτραίτου· όπότε 
μπορώ ν' άναδιατυπώσω τό πρόβλημά μας ρωτώντας: «Τί είναι 
έκεινο πού κάνα ένα πορτραίτο, πορτραίτο του κ. Ν;». Μιά πρώτη 
άπάντηση πού θά μπορούσε νά μας έρθει θά ήταν: «Ή όμοιότητα 
άνάμεσα στό πορτραίτο καί τόν κ. Ν». Αύτή ή άπάντηση δείχνει 
πραγματικά τί είχαμε στό νου μας, δταν μιλούσαμε γιά τή σκιά ένός 
γεγονότος. Είναι δμοας σαφές πώς ή όμοιότητα δέ συμβαδίζει μέ τήν 
άντίληψη πού έχουμε γιά τό τί είναι πορτραίτο· γιατί είναι μέσ' 
στόν πυρήνα αύτής τής ίδέας τό δτι έχει νόημα νά μιλάμε γιά κακά 
καί καλά πορτραίτα. Μ' άλλα λόγια, είναι θεμελιώδης ίδιότητα τής 
σκιάς νά μπορεί νά άναπαριστά τά πράγματα διαφορετικά άπ' δ,τι 
είναι στήν πραγματικότητα. 

Μιά προφανής καί σωστή άπάντηση στό έρώτημα «τί είναι έκεί-

I. Δέν τό κάνει πουθενά. 



TO ΜΠΛΕ ΒΙΒΛΙΟ . ^ 

vo πού κάνει δνα πορτραίτο πορτραίτο του τάδε;» είναι πώς είναι ή 
τφόθεση. 'Αλλ' δν θέλουμε νά ξέρουμε τι σημαίνει «δχω τήν πρόθε-
ση νά κάνω δνα πορτραίτο του τάδε» δς δούμε τι συμβαίνα πράγμα-
τι, δταν έχουμε αύτή τήν πρόθεση. Θυμηθείτε τήν περίπτωση πού 
άναρωτιόμασταν τί συμβαίνει, δταν περιμένουμε κάποιον άπ' τίς 4 
ώς τίς 4.30. Τό νά προτίθεσαι νά κάνεις μιάν είκόνα πορτραίτο του 
τάδε (άπ' τή μεριά του καλλιτέχνη, λ.χ.) δέν είναι οδτε μιά Ιδιαίτερη 
νοητική κατάσταση ουτε μιά ίδιαίτερη νοητική διαδικασία. 'Αλλά 
ύπάρχουν ένα σωρό συνδυασμοί πράξεων καί νοητικών διεργασιών 
τίς όποίες θά όνομάζαμε «προτίθεμαι...». Μπορεί νά^ήταν τό δτι του 
είπαν νά κάνα δνα πορτραίτο του Ν κι έκείνος κάθισε μπροστά άπ' 
τόν Ν κι έκανε διάφορες ένέργειες τίς όποίες όνομάζουμε «άντιγρα-
φή του προσώπου του Ν». Θά μπορούσε κανείς νά φέρα τήν άντίρ-
ρηση πώς ή ούσία της άντιγραφής είναι ή πρόθεση ν' άντιγράψεις. 
Κι έγώ θ' άπαντούσα πώς ύπάρχουν ένα σωρό διαφορετικές διαδι-
κασίες πού όνομάζουμε «άντιγραφή ένός πράγματος». Πάρτε ένα 
παράδειγμα: Σχεδιάζω μιάν έλλειψη πάνω σ' ένα κομμάτι χαρτί καί 
σας ζητάω νά τήν άντιγράψετε. Τι είναι έκείνο πού χαρακτηρίζει τή 
διαδικασία άντιγ ραφής; Είναι σαφές πώς δέν είναι τό γεγονός δτι 
σχεδιάζεις μιά παρόμοια έλλειψη. Μπορεί νά προσπάθησες νά τό 
κάνεις άλλά άπέτυχες· ή μπορεί νά σχεδίασες μιάν έλλειψη μέ όλό-
τελα διαφορετική πρόθεση καί έτυχε νά μοιάζει μ' έκείνη ποδπρεπε 
ν' άντιγράψας. Τί κάνεις λοιπόν, δταν προσπαθείς ν' άντιγράψεις 
μιάν έλλειψη; Νά, τήν κυττας, σχεδιάζεις κάτι σ' ένα κομμάτι χαρτί, 
ίσως μετράς αύτό πού σχεδίασες, ή μπορεί καί νά βλαστημας, δν 
βρίσκεις πώς δέ συμφωνεί μέ τό μοντέλο· ή Ισως πάλι λές «θά άντι-
γράψω αύτή τήν έλλειψη» καί σχεδιάζεις μιάν έλλειψη σάν κι αύτή. 
Υπάρχει μιά άπέραντη ποικιλία άπό ένέργειες καί λέξεις πού έχουν 
οίκογενειακές όμοιότητες μεταξύ τους καί τίς όποίες όνομάζουμε 
«προσπάθειες άντιγραφής». 

Έστω πώς λέμε: «Τό δτι μιά είκόνα άναπαριστα ένα συγκεκρι-
μένο άντικείμενο συνίσταται στό δτι προέκυψε άπ' αύτό τό άντικεί-
μενο κατά έναν όρισμένο τρόπο». Είναι εύκολο νά περιγράψουμε 
έκείνο πού θά όνομάζαμε διαδικασίες παραγωγής μιας είκόνας άπό 
ένα άντικείμενο (σέ άδρές γραμμές, διαδικασίες προβολής). 'Αλλά 
ύπάρχει μιά παράξενη δυσκολία στό νά παραδεχτείς δτι κάποια άπ' 
δλες αύτές τίς διαδικασίες συνιστά έκείνο πού όνομάζουμε «προθε-
τική άναπαράσταση». Γιατί, δπως καί νά περιγράψουμε όποιαδήπο-
τε διαδικασία (ένέργεια) προβολής θέλουμε, ύπάρχει πάντοτε ένας 
τρόπος έπανερμηνείας αύτης της προβολής. Συνεπώς —θά θελήσει 
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κάποιος νά πει- μιά τέτοια διαδικασία δέν μπορεί ποτέ νά είναι ή 
ϊδια ή πρόθεση. Διότι θά μπορούσαμε συνεχώς νά δχουμε τήν άντί-
θετη πρόθεση έπανερμηνεύοντας τή διαδικασία προβολής. Φαντα-
στείτε τήν έξής περίπτωση: Δίνουμε σέ κάποιον τήν έντολή νά 
βαδίσει πρός μιάν όρισμένη κατεύθυνση δείχνοντάς του ή ζωγραφί-
ζοντάς του ένα βέλος πού δείχνει πρός αύτή τήν κατεύθυνση. Πέ-
στε πώς ό σχεδιασμός βελών είναι ή γλώσσα στήν όποία έν γένει δί-
νουμε μιά τέτοιαν έντολή. Δέ θά μπορούσε αύτή ή έντολή νά έρμη-
νευθει έτσι ώστε ό έντολοδόχος νά πρέπει νά περπατήσει πρός τήν 
άντίθετη κατεύθυνση άπό έκείνη πού δείχνει τό βέλος; Αύτό θά 
μπορούσε νά γίνει προφανώς προσθέτοντας στό βέλος μας μερικά 
σύμβολα πού θά όνομάζαμε «έρμψβία». Κι είναι εύκολο νά φαντα-
στούμε μιά περίπτωση δπου, άς πούμε, γιά νά ξεγελάσουμε κά-
ποιον, κάνουμε μιά τέτοια διάταξη βελών ώστε ή έντολή νά έκτελε-
στει κατά τήν άντίθετη έννοια άπ' τή συνηθισμένη. Τό σύμβολο 
έκεινο πού προσθέτει τήν έρμηνεία στό άρχικό μας βέλος θά μπο-
ρούσε, λ.χ., νά είναι ένα άκόμη βέλος. Κάθε φορά πού έρμηνεύουμε 
ένα σύμβολο μέ τόν δλφα ή βήτα τρόπο, ή έρμηνεία είναι ένα και-
νούργιο σύμβολο πού προστίθεται στό παλιό. 

Θά μπορούσαμε τώρα νά πούμε πώς, δταν δίνουμε μιάν έντολή 
σέ κάποιον δείχνοντάς του ένα βέλος καί δέν τό κάνουμε «μηχανι-
κά» (δίχως νά σκεφτόμαστε), τότε νοούμε τό βέλος κατά τόν δλφα ή 
κατά τόν βήτα τρόπο. Άλλ' αύτή ή διαδικασία τού έννοειν, δ,τι 
μορφής καί νάναι, μπορεί νά παρασταθεί μ' ένα άκόμη βέλος (πού 
νά δείχνει πρός τήν ίδια ή τήν άντίθετη κατεύθυνση άπ- τό πρώτο). 
Σ' αύτή τήν εικόνα πού δημιουργούμε γιά τό «έννοώ καί λέγω» εί-
ναι προφανές δτι θά πρέπει νά φανταζόμαστε τό λέγειν καί τό 
έννοειν σάν διαδικασίες πού συμβαίνουν σέ δυό διαφορετικές σφαί-
ρες. 

Θάναι σωστό τότε νά πούμε δτι κανένα βέλος δέν μπορεί νδναι 
τό νόημα, άφού τό κάθε βέλος μπορεί νά νοηθεί κατά τήν άντίθετη 
έννοια; Υποθέστε πώς καταγράφουμε τό σχήμα τού λέγειν καί 
έννοειν σέ μιά στήλη άπό βέλη τδνα κάτω άπ' τάλλο. 

"Αν αύτό τό σχήμα μας χρησιμεύει διόλου στό σκοπό μας, θά πρέ-
πει νά μας δείχνει ποιό άπ' τά τρία έπίπεδα είναι τό έπίπεδο τού 
νοήματος. Μπορώ, λ.χ., νά κάνω ένα σχήμα μέ τρία έπίπεδα, δπου 
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τό κάτω έπίπεδο νά είναι πάντα τό έπίπεδο του νοήματος. 'Αλλά 
όποιοδήποτε μοντέλο ή σχήμα παραδεχτείτε, θά δχει πάντοτε ένα 
τελευταίο έπίπεδο καί δέ θά ύπάρχει καμμιά έρμηνεία γι' αύτό τό 
τελευταίο. Τό νά ποΰμε σ' αύτή τήν περίπτωση πώς κάθε βέλος 
μπορεί άκόμα νά έρμηνευθει σημαίνει μονάχα 6τ\ μπορώ πάντοτε νά 
κάνω §να διαφορετικό μοντέλο του λέγειν καί έννοειν πού νδχει ένα 
έπίπεδο παραπάνω άπό έκεϊνο πού χρησιμοποιώ. 

"Ας τό θέσουμε ώς έξής: Έκεινο πού θ&θελε κανείς νά πει είναι: 
«Κάθε σημείο είναι έπιδεκτικό έρμηνείας· άλλά τό νόημα δέν μπορεί 
νά είναι. Αύτό είναι ή τελευταία έρμηνεία». Συμπεραίνω λοιπόν πώς 
θεωρείς τό νόημα σάν μιά διαδικασία πού συνοδεύει τά λόγια μας 
καί πού μπορεί νά έρμηνευθει, έπομένως νά είναι ίσοδύναμο μ' ένα 
άλλο σημείο. 'Οφείλεις λοιπόν άκόμη νά μου πεις τί είν' έκεινο πού 
πιστεύεις δτι διακρίνει τό σημείο άπό τό νόημα. "Αν μου πεις, π.χ., 
δτι τό νόημα είναι τό βέλος πού φαντάζεσαι άντίθετα μ' έκεινα τά 
όποια σχεδιάζεις ή παράγεις καθ' οίονδήποτε άλλο τρόπο, δηλώνεις 
κατ' αύτό τόν τρόπο δτι δέ θά όνομάσεις κάποιο άλλο βέλος έρμη» 
νεία έκείνου πού φαντάστηκες. 

Όλ ' αύτά θά γίνουν σαφέστερα, άν έξετάσουμε τί συμβαίνει 
στήν πραγματικότητα, δταν λέμε κάτι καί έννοοϋμε έκεινο πού λέ-
με. "Ας άναρωτηθοΰμε: Όταν λέμε σέ κάποιον «θά ήθελα πολύ νά 
σέ ξαναδώ» καί τό έννοοϋμε, ύπάρχει άραγε κάποια συνειδητή δια-
δικασία πού συμβαίνει μαζί μ' αύτές τίς λέξεις, κάποια διαδικασία 
πού θά μπορούσε νά έρμηνευθει μέ λόγια; Είναι ζήτημα άν συμβαί-
νει ποτέ τέτοιο πράγμα. 

Άλλά έμεις άς φανταστούμε μιά περίπτωση δπου μπορεί νά 
συμβαίνει. "Ας ύποθέσουμε πώς έχω τή συνήθεια νά συνοδεύω κάθε 
άγγλική πρόταση πού λέω φωναχτά μέ μιά γερμανική πρόταση πού 
λέω άπό μέσα μου. "Αν τώρα, γιά τόν άλφα ή βήτα λόγο, όνομάσετε 
τή σιωπηρή πρόταση νόημα έκείνης πού προφέρω φωναχτά, ή δια-
δικασία του έννοειν πού συνοδεύει τή διαδικασία του λέγειν, θά εί-
ναι μιά διαδικασία πού θά μπορούσε νά έρμηνευτει ή ίδια μέ έξωτε-
ρικευόμενα σημεία. "Η, ηρίν άπό κάθε πρόταση πού λέμε φωναχτά, 
άς ύποθέσουμε πώς λέμε τό νόημά της (δποιο καί νδναι αύτό) κατ' 
ίδίαν. Ένα παράδειγμα τουλάχιστον παρόμοιο μέ τήν περίπτωση 
πού συζητάμε, θά ήταν νά λέμε κάτι καί ταυτόχρονα νά βλέπουμε 
μέ τό μάτι του μυαλού μας μιάν είκόνα, ή όποία νά είναι τό νόημα 
καί νά συμφωνεί ή νά διαφωνεί μ' έκείνο πού λέμε. Τέτοιες περιπτώ-
σεις κι άλλες παρόμοιες ύπάρχουν, άλλά δέν είναι έκείνες πού συμ-
βαίνουν κατά κανόνα, δταν λέμε κάτι καί τό έννοοϋμε ή έννοοϋμε 



106 • LUDWIG WITTGENSTEIN 

κάτι δλλο. Υπάρχουν φυσικά πραγματικές περιπτώσεις Γττίς όποιες 
έκεινο πού όνομάζουμε νόημα είναι μιά καθορισμένη συνειδητή 
διαδικασία ή όποια συνοδεύει, προηγείται ή δπεται της ρηματικής 
έκφρασης και είτε είναι ή Ιδια ρηματική δκφραση εΤτε είναι μετα-
φράσιμη σέ μιά τέτοια. Τυπικό παράδειγμα τέτοιων περιπτώσεων εί-
ναι τό θεατρικό 'κατ' ίδίαν'. 

'Αλλά έκεινο πού μας κάνει νά σκεφτόμαστε τό νόημα των 
δσων λέμε σάν μιά διαδικασία κατά βάσιν του τύπου πού περιγρά-
ψαμε είναι ή άναλογία άνάμεσα στίς μορφές έκφρασης: 

«λέω κάτι» 
«έννοώ κάτι», 

οί όποιες δίνουν τήν έντύπωση πώς άναφέρονται σέ δύο παράλλη-
λες διαδικασίες. 

Μιά διαδικασία πού συνοδεύει τά λόγια μας καί πού θά μπορού-
σε ίσως κανείς νά όνομάσει «διαδικασία του νά τά έννοεις» είναι ή 
τροποποίηση της φωνής τήν ώρα πού προφέρουμε τίς λέξεις· ή 
—μιά διαδικασία παραπλήσια μ' αύτή— οί διάφορες έκφράσας του 
προσώπου. Αύτά συνοδεύουν τά λόγια μας, δχι μέ τόν τρόπο πού 
μιά γερμανική πρόταση θά μπορούσε νά συνοδεύει μιάν άγγλική 
πρόταση ή τό γράψιμο μιας πρότασης νά συνοδεύει τήν προφορική 
της έκφορά· άλλά μέ τήν έννοια πού ή μελωδία ένός τραγουδιού 
συνοδεύει τά λόγια. Αύτή ή μελωδία άντιστοιχει στό 'συναίσθημα' 
μέ τό όποιο λέμε τήν πρόταση. Καί θδθελα νά δείξω πώς ,αύτό τό 
συναίσθημα είναι ή έκφραση μέ τήν όποία ή πρόταση λέγεται ή κάτι 
παρόμοιο μ' αύτή τήν έκφραση. 

"Ας έπιστρέψουμε στό έρώτημά μας: «Ποιό είναι τό άντικείμενο 
της σκέψης;» (δταν λέμε, λ.χ., «νομίζω πώς τό King's College πήρε 
φωτιά»). 

Τό έρώτημα, έτσι δπως τίθεται, είναι ήδη ή έκφραση ποικίλων 
συγχύσεων. Αύτό φαίνεται άπ' τό άπλό γεγονός δτι ήχει σχεδόν 
σάν έρώτημα στό χώρο της φυσικής· δπως δταν ρωτάς: «Ποιά είναι 
τά έσχατα συστατικά της ύλης;». (Αύτό είναι ένα τυπικό μεταφυσι-
κό έρώτημα· καί τό χαρακτηριστικό ένός μεταφυσικού έρωτήματος 
είναι δτι έκφράζουμε μιάν άσάφεια γύρω άπ' τή γραμματική των λέ-
ξεων υπό μορφήν έπιστημονικοΰ έρωτήματος). 

Μιά άπό τίς πηγές προέλευσης του έρωτήματός μας είναι ή διτ-
τή χρήση τής προτασιακής συνάρτησης «σκέφτομαι χ». Λέμε «σκέ-
φτομαι δτι αύτό κι αύτό θά συμβεί» ή «δτι αύτό κι αύτό συμβαίνα», 
δπως έπίσης «σκέφτομαι άκριβώς τό ϊδιο τφάγμα μ' έκεινον»· καί 
λέμε «τόν περιμένω», κι άκόμα «περιμένω πώς θδρθει». Συγκρίνετε 
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τις έκφράσεις «τόν περιμένω» καί «τόν πυροβολώ». Δέν μπορούμε 
νά τόν πυροβολήσουμε, δν δέν είναι παρών. 'Ιδού λοιπόν πώς άνα-
κύπτει τό έρώτημα: «Πώς είναι δυνατόν νά περιμένουμε κάτι πού δέ 
συμβαίνει;». «Πώς είναι δυνατόν νά περιμένουμε §να γεγονός πού 
δέν ύφίσταται άκόμη;». 

Καί νομίζουμε πώς ό μόνος τρόπος γιά νά ξεφύγουμε άπ' τή 
δυσκολία είναι ό έξης: Έκεϊνο πού περιμένουμε δέν είναι τό γεγο-
νός, άλλά ή σκιά του γεγονότος· σά νά λέμε, τό πράγμα πού βρίσκε-
ται άμέσως μετά τό γεγονός. Είπαμε πώς αύτό δέν είναι παρά μία 
μετάθεση του έρωτήματος ένα βήμα παραπίσω. Υπάρχουν διάφο-
ρες πηγές προέλευσης αύτης τής ίδέας της σκιάς. Μιά άπ' αύτές εί-
ναι ή έξής: Λέμε «άσφαλώς δυό προτάσεις διαφορετικών γλωσσών 
μπορούν νδχουν τό ϊδιο νόημα» καί ρωτάμε «ποιό είναι λοιπόν τό 
νόημα;». Καί κάνουμε τό 'ποιό' δνα σκιώδες δν, ένα άπ' τά πολλά 
πού δημιουργούμε δταν θέλουμε νά δώσουμε νόημα σέ ούσιαστικά 
πρός τά όποια κανένα ύλικό άντικείμενο δέν άντιστοιχεϊ. 

Μιά άλλη πηγή προέλευσης τής Ιδέας πώς άντικείμενο τής σκέ-
ψης μας είναι μιά σκιά είναι ή έξής: Φανταζόμαστε τή σκιά σάν μιά 
είκόνα τής όποίας τό νόημα δέν μπορεί ν' άμφισβητηθεΐ, σάν μιά 
είκόνα δηλαδή τήν όποία δέ χρειάζεται νά έρμηνεύσουμε γιά νά τήν 
καταλάβουμε καί τήν όποία καταλαβαίνουμε δίχως έρμηνεία. Είναι 
γεγονός ότι ύπάρχουν εΙκόνες πού θά λέγαμε πώς τίς έρμηνεύουμε, 
πώς τίς μεταφράζουμε δηλαδή σ' ένα άλλο είδος είκόνας, γιά νά τίς 
καταλάβουμε· άλλά ύπάρχουν καί είκόνες πού θά λέγαμε πώς τίς 
καταλαβαίνουμε άμέσως, δίχως περαιτέρω έρμηνεία. "Αν δεις ένα 
κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα καί ξέρεις τήν κλείδα άποκρυπτο-
γράφησης, δέ θά πεις κατά κανόνα δτι καταλαβαίνεις τό τηλεγράφη-
μα πρίν τό μεταφέρεις στήν κανονική μας γλώσσα. Φυσικά δέν έκα-
νες τίποτε άλλο άπ' τό νά άντικαταστήσεις ένα είδος συμβόλων μ' 
ένα άλλο· κι δμως, άν τώρα διαβάσεις τό τηλεγράφημα στή δική 
σου γλώσσα καμμιά περαιτέρω έρμηνευτική διαδικασία δέ θά συμ-
βεί. Μπορείς βέβαια, σ' όρισμένες περιπτώσεις, νά έπανερμηνεύσεις 
τό τηλεγράφημα, λ.χ., σέ μιάν είκόνα· άλλά κι έκεί ξανά δέν έκανες 
τίποτε άλλο άπ' τό ν' άντικαταστήσας μιάν όμάδα συμβόλων μέ 
μιάν άλλη. 

Ή σκιά, έτσι δπως τήν άντιλαμβανόμαστε, είναι ένα είδος είκό-
νας· καί μάλιστα, κάτι πολύ παρόμοιο μέ τήν είκόνα πού σχηματίζε-
ται μπρός άπ' τό μάτι του μυαλού μας· κι αυτή ή είκόνα πάλι δέν 
άπέχει καί πολύ άπό μιά συνηθισμένη ζωγραφική άναπαράσταση. 
Μιά πηγή τής ίδέας τής σκιάς είναι άσφαλώς τό γεγονός δτι σέ 
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μερικές περιπτώσεις τό νά λέμε, ν' άκοϋμε ή νά διαβάζουμε μιά 
πρόταση φέρνει διάφορες είκόνες στό μυαλό μας, είκόνες πού άντι-
στοιχοΰν λίγο ή πολύ έπακριβώς στήν πρόταση και πού, ώς έκ τού-
του, κατά μιάν έννοια είναι μεταφράσεις αύτής της πρότασης σέ 
μιάν είκονική γλώσσα. 'Αλλά είναι άπολύτως άπαραίτητο αύτή ή 
είκόνα (πού είναι ή σκιά δπως τή φανταζόμαστε) νά είναι έκεινο 
πού θά όνομάζω «είκών καθ' όμοίωσιν». Μ' αύτό τόν δρο δέν έννοώ 
μιάν είκόνα δμοια μ' έκεινο πού ύποτίθεται πώς άπεικονίζει, άλλά 
μιάν είκόνα πού θά είναι όρθή μόνο δταν είναι δμοια μ' έκεινο πού 
άπεικονίζει. Θά μπορούσε κανείς νά χρησιμοποιήσει καί τή λέξη 
«άντίγραφο» γιά μιά τέτοιου εΓδους είκόνα. Χονδρικά μιλώντας, τά 
άντίγραφα είναι καλές είκόνες, δταν μπορεί κανείς νά τά πάρει εύ-
κολα γιά έκεινο πού άναπαριστοϋν. 

Μιά έπίπεδη προβολή του ένός ήμισφαιρίου της ύδρογείου δέν 
είναι είκόνα καθ' όμοίωσιν ή άντίγραφο ύπ' αύτή τήν έννοια. Είναι 
διανοητό ν' άναπαραστήσω τό πρόσωπο κάποιου προβάλλοντάς το 
μέ κάποιον περίεργο τρόπο πάνω σ' ένα κομμάτι χαρτί, ένεργώντας 
ώστόσο σ' άπόλυτη συμφωνία μέ τόν κανόνα προβολής πού παρα-
δέχτηκα, άλλά έτσι ώστε κανείς νά μήν όνόμαζε κανονικά τήν προ-
βολή αύτή «ένα καλό πορτραίτο του τάδε», διότι δέ θά τοϋμοιαζε 
στό παραμικρό. 

"Αν έχουμε πάντα κατά νουν τή δυνατότητα μιας είκόνας, ή 
όποία, άν καί σωστή, δέν έχει Ιχνος όμοιότητας μέ τό άντικείμενο 
πού άπεικονίζει, ή παρεμβολή μιας σκιάς μεταξύ της πρότασης καί 
της πραγματικότητας χάνει τό σκοπό της. Διότι τώρα ή ϊδια ή πρό-
ταση μπορεί νά παίξει τό ρόλο της σκιάς. Ή πρόταση είναι άκριβώς 
μιά τέτοια είκόνα πού δέν έχει τήν παραμικρή όμοιότητα μ' έκεινο 
πού άναπαριστά. "Αν έχουμε άμφιβολίες γιά τό πώς ή πρόταση «τό 
King's College πήρε φωτιά» μπορεί νά είναι είκόνα του καιομένου 
King's College, άρκεΤ άπλώς ν' άναρωτηθουμε: «Πώς θά έξηγούσα-
με τί αύτή ή πρόταση σημαίνει;». Αύτή ή έξήγηση μπορεί ν' άποτε-
λειται άπό όρισμούς δείξης. Θά λέγαμε, λ.χ., «αύτό είναι τό King's 
College» (δείχνοντας τό κτήριο), «νά καί μιά φωτιά» (δείχνοντας μιά 
πυρκαγιά). Κι αύτή ή διαδικασία σου δείχνει τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο λέξεις καί πράγματα μπορούν νά συνδεθούν. 

Ή ίδέα πώς έκεινο πού θέλουμε νά συμβεί πρέπει νδναι παρόν 
σάν μιά σκιά μέσ' στήν έπιθυμία μας είναι βαθιά ριζωμένη στίς μορ-
φές τών έκφράσεών μας. Άλλά, θά μπορούσαμε ίσως νά πούμε, 
αύτό δέν είναι τόσο παράλογο, δσο έκείνο πού πραγματικά θά θέλα-
με νά πούμε. Ά ν δέν ήταν δλως διόλου παράλογο, έκείνο πού θά 
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θέλαμε νά ποΰμε είναι δτι τό γεγονός πού έπιθυμουμε πρέπει νάναι 
αύτό τό ϊδιο παρόν στήν δκφραση της έπιθυμίας μας. Διότι πώς 
μπορούμε νά θέλουμε νά συμβεί αύτό άκριβώς τό πράγμα, δν αύτό 
άκριβώς τό πράγμα δέν είναι παρόν στήν έπιθυμία μας; Έχουμε δί-
κιο νά λέμε: Μιά άπλή σκιά δέν άρκει· γιατί βέβαια δέν είναι τό 
άντικείμενο· κι έμεις θέλουμε ή έπιθυμία μας νά περιέχει τό ίδιο τό 
άντικείμενο, θέλουμε ή έπιθυμία μας νά δρθει ό κ. Smith νά είναι 
έπιθυμία γιά τόν έρχομό του κ. Smith αύτοπροσώπως κι δχι κά-
ποιου ύποκατάστατου του κ. Smith καί ό έρχομός νά μήν είναι κανέ-
να ύποκατάστατο του έρχομού καί τό δωμάτιο μου νά μήν είναι 
κανένα ύποκατάστατο του δωματίου μου. 'Αλλά αύτό είναι άκριβώς 
έκεινο πού λέγαμε. 

Ή πλάνη μας θά μπορούσε νά περιγράφει ώς έξης: Σ' άπόλυτη 
συμφωνία μέ τή συνηθισμένη μορφή Εκφρασης σκεφτόμαστε τό 
γεγονός πού θέλουμε νά συμβεί σάν δνα πράγμα τό όποιο δέν είναι 
άκόμη έδώ καί τό όποιο συνεπώς δέν μπορούμε νά δείξουμε. Γιά νά 
καταλάβουμε δμως τή γραμματική της δκφρασής μας «άντικείμενο 
της έπιθυμίας μας» δς έξετάσουμε τήν άπάντηση πού δίνουμε στήν 
έρώτηση: «Ποιό είναι τό άντικείμενο της έπιθυμίας σου;». Ή άπάν-
τηση σ' αύτή τήν έρώτηση είναι φυσικά «έπιθυμώ νά συμβεί αύτό κι 
αύτό». Ποιά θά ηταν δμως ή άπάντηση, δν συνεχίζαμε νά ρωτάμε 
«καί ποιό είναι τό άντικείμενο αύτής της έπιθυμίας;»; Δέ θά μπορού-
σε νάναι δλλη άπό τήν έπανάληψη της προηγούμενης έκφρασης 
της έπιθυμίας ή τή μετάφρασή της σέ κάποιαν δλλη μορφή έκφρα-
σης. Θά μπορούσαμε, λ.χ., νά δηλώσουμε τί πράγμα έπιθυμουμε μ' 
δλλα λόγια ή νά τό παραστήσουμε μέ μιάν είκόνα κλπ. κλπ. Όταν 
δμως έχουμε τήν έντύπωση πώς έκεινο πού όνομάζουμε άντικείμε-
νο της έπιθυμίας μας είναι τρόπον τινά κάποιος άνθρωπος πού δέ 
μπήκε άκόμη στό δωμάτιο καί πού συνεπώς δέν μπορούμε νά δού-
με, φανταζόμαστε πώς όποιαδήποτε έξήγηση τού τί είναι έκεινο πού 
έπιθυμούμε δέν θά είναι τόσο καλή δσο ή έξήγηση πού θά μας δείξει 
τό πραγματικό γεγονός, τό όποιο, άφού άκόμη δέν έχει μπει, φοβό-
μαστε πώς δέν μπορεί νά μας δείξει κανείς. Είναι σά νά λέω σέ κά-
ποιον «περιμένω τόν κ. Smith» κι έκεινος μέ ρωτάει «ποιός είναι ό κ. 
Smith» καί τού άπαντάω «δέν μπορώ νά στόν δείξω τώρα γιατί δέν 
είναι έδώ· τό μόνο πού μπορώ νά σου δείξω είναι μιά φωτογραφία 
του». Μ' αύτό τόν τρόπο δίνω τήν έντύπωση πώς δέν μπορώ νά 
έξηγήσω ποτέ τελείως τί έπιθυμώ, δν πρώτα δέν συμβεί πραγματι-
κά. 'Αλλά φυσικά αύτό είναι μιά αύταπάτη. Ή άλήθεια είναι πώς δέ 
δίνω κατ' άνάγκη καλύτερη έξήγηση έξήγηση τού τί έπιθυμούσα 



106 • LUDWIG WITTGENSTEIN 

δταν ήδη έχει έκπληρωθει ή έπιθυμία μου, άπ' δ,τι πρίν νά έκπλη-
ρωθεί. Διότι θά μπορούσα έξ Γσου καλά νά είχα δείξει τόν κ. Smith 
στό φίλο μου, νά του είχα δείξει τί σημαίνει «έρχεται» καί τί άκρι-
βώς είναι τό δωμάτιο μου, πρίν άκόμα ό κ. Smith μπει στό δωμάτιό 
μου. 

Ή άπορία μας αύτή θά μπορούσε νά τεθεί καί ώς έξης: Σκεφτό-
μαστε διάφορα πράγματα· πώς δμως αύτά τά πράγματα μπαίνουν 
μέσ' στίς σκέψεις μας; Σκεφτόμαστε τόν κ. Smith· άλλά ό κ. Smith 
μπορεί νά μήν είναι παρών. Ή είκόνα του δέν μας βοηθάει· διότι 
πώς θά καταλάβουμε ποιόν παριστάνει; Τελικά κανένα ύποκατά-
στατο του κ. Smith δέ μας κάνει. Πώς λοιπόν μπορεί αύτός ό ίδιος 
νά είναι άντικείμενο τών σκέψεών μας; (Έδώ χρησιμοποιώ τήν έκ-
φραση «άντικείμενο της σκέψης μας» κατά έναν τρόπο διαφορετικό 
άπό έκεινον πού τήν είχα χρησιμοποιήσει πρίν. Τώρα έννοώ τό 
πράγμα περί του όποίου σκέφτομαι καί δχι 'έκεινο τό όποιο σκέφτο-
μαι'). 

Είπαμε πώς ή σύνδεση άνάμεσα στή σκέψη μας ή τά λόγια μας 
γιά έναν άνθρωπο καί τόν άνθρωπο τόν ίδιο έγινε, δταν, θέλοντας 
νά έξηγήσουμε τό νόημα της λέξης «κ. Smith», τόν δείξαμε λέγον-
τας «αύτός είναι ό κ. Smith». Καί δέν ύπάρχει τίποτε τό μυστηριώ-
δες σ' αύτή τή σύνδεση. Θέλω νά πώ πώς δέν ύπάρχει καμμιά παρά-
ξενη νοητική πράξη ή όποία παρουσιάζει ώς διά μαγείας τόν κ. 
Smith στό μυαλό μας, ένώ στήν πραγματικότητα δέ βρίσκεται έδώ. 
Εκείνο πού μας δυσκολεύει στό νά δούμε πώς αύτή είναι ή σύνδε-
ση είναι μιά ίδιόμορφη έκφραση της καθημερινής γλώσσας, ή όποία 
δημιουργεί τήν έντύπωση πώς ή σύνδεση άνάμεσα στή σκέψη μας 
(ή τήν έκφραση της σκέψης μας) καί τό πράγμα πού σκεφτόμαστε 
πρέπει νά ύφίσταται κατά τή διάρκεια της νοητικής πράξης. 

«Μά δέν είναι παράξενο πού έμείς στήν Εύρώπη μπορούμε καί 
έννοούμε κάποιον πού βρίσκεται στήν Αμερική;». "Αν κάποιος έλε-
γε «ό Ναπολέων στέίρθηκε τό 1804» κι έμείς τόν ρωτούσαμε 
«έννοούσες έκείνον πού νίκησε στή μάχη του Austerlitz;» έκείνος 
ια(ος άπαντοΰσε «ναί, έκείνον έννοοί5σα». Καί ή χρήση του παρω-
χημένου χρόνου «έννοοϋσα» ίσως μας έδινε τήν "έντύπωση πώς ή 
ιδέα δτι ό Ναπολέων νίκησε στή μάχη του Austerlitz θάπρεπε νά εί-
ναι παρούσα στό μυαλό του άνθρωπου αύτου τήν ώρα πού έλεγε 
πώς ό Ναπολέων στέφθηκε τό 1804. 

Λέει κάποιος «ό κ. Ν θδρθει νά μέ δεί σήμερα τ' άπόγευμα»· 
ρωτάω «μήποος έννοέϊς αυτόν;» δείχνοντας κάποιον παρευρισκόμε-
νο κι έκείνος άπαντάει «ναί». Σ' αύτή τή συζήτηση έγινε μιά σύνδε-
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ση άνάμεσα στή λέξη «κ. Ν» καί τόν κ. Ν. Άλλα τείνουμε νά νομί-
ζουμε πώς τήν ώρα πού ό φίλος μου δλεγε «ό κ. Ν θάρθει νά μέ δει» 
καί έννοοΰσε δ,τι δλεγε, τό μυαλό του θά πρέπει νά έκανε τή σύνδε-
ση. 

Αύτό είναι έν μέρει έκεινο πού μας κάνει νά σκεφτόμαστε τό 
'έννοώ' ή τό 'σκέφτομαι' σά μιά παράξενη νοητική δραστηριότητα-
δπου ή λέξη «νοητική» ύπαινίσσεται πώς δέν θά πρέπει νά περιμέ-
νουμε νά καταλαβαίνουμε πώς αύτά τά πράγματα λειτουργούν. 

Τά δσα είπαμε γιά τό 'σκέφτομαι' ίσχύουν καί γιά τό 'φαντάζο-
μαι'. Λέει κάποιος δτι φαντάζεται πώς τό King's College πήρε 
φωτιά. Τόν ροπαμε: «Πώς τό ξέρας δτι είναι το King's College πού 
φαντάζεσαι πώς έχει πάρα φωτιά; Δέ θά μπορούσε νάναι κάποιο άλ-
λο κτήριο πού νά του μοιάζει πολύ; Είναι λοιπόν τόσο άκριβής ή 
φαντασία σου ώστε νά είναι άδύνατο νά ύπάρχουν καμμιά ντουζίνα 
κτήρια πού ή είκόνα σου νά άναπαριστά;» Καί δμως έσύ λές: «Δέ 
χωρεί άμφιβολία δτι φαντάζομαι τό King's College καί κανένα άλλο 
κτήριο». 'Αλλά δέ θά μπορούσε καί μόνο αύτό πού λέμε νά κάνει τή 
σύνδεση πού θέλουμε; Θά ήταν σά νά γράφαμε κάτω άπό μιάν είκό-
να τίς λέξεις «πορτραίτο του κ. Τάδε». Δέν άποκλείεται τήν ώρα πού 
φανταζόσουν πώς τό King's College πήρε φωτιά νά πρόφερες τά λό-
για «τό King's College πήρε φωτιά». 'Αλλά σέ πάρα πολλές περι-
πτώσεις δέ λές έπεξηγηματικές κουβέντες μέ τό νου σου τήν ώρα 
πού έχεις τήν είκόνα. Καί προσέξτε: 'Ακόμη κι άν τό κάνεις, δέν 
διανύεις δλη τήν άπόσταση άπ' τήν είκόνα μέχρι τό King's College, 
άλλά μονάχα μέχρι τά λόγια «τό King's College». Ή σύνδεση άνά-
μεσα σ' αύτά τά λόγια καί τό King's College είχε γίνει πιθανόν κά-
ποιαν άλλη φορά. 

Τό λάθος πού σ' δλες μας τίς σκέψεις γύρω άπ' αύτά τά θέματα 
τείνουμε νά κάνουμε είναι νά νομίζουμε πώς οί είκόνες καί οί κάθε 
λογής έμπειρίες, οί όποίες είναι κατά μιάν έννοια στενά συνδεδεμέ-
νες ή μιά μέ τήν άλλη, πρέπει νά είναι ταυτόχρονα παρούσες στό 
μυαλό μας. Όταν τραγουδάμε τή μελωδία ποΰχουμε μάθει άπ' έξω 
ή λέμε τήν άλφαβήτα, οί νότες ή τά γράμματα μοιάζουν νά συν-
δέονται μεταξύ τους έτσι ώστε τό ένα νά παρασύρει τό έπόμενο, σά 
χάντρες περασμένες στήν κλωστή πού τραβώντας μιά μέσα άπ' τό 
κουτί τραβάμε καί τή διπλανή μαζί. 

Δέν ύπάρχει λοιπόν άμφιβολία πώς έχοντας τήν όπτική είκόνα 
μιας κλωστής μέ χάντρες πού τήν τραβάμε έξω, άπ' τό κουτί μέσα 
άπό μιά τρύπα ποϋχει τό καπάκι τείνουμε νά λέμε: «Αυτές οί χάν-
τρες πρέπει νδταν δλες μαζί στό κουτί πρίν βγουν έξω». 'Αλλά δέν 
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είναι δύσκολο νά δει κανείς πώς αύτό δέν είναι παρά μιά ύπόθεση. 
Θά είχα άκριβώς τήν Ιδια είκόνα, δν οί χάντρες ύλοποιοΰνταν μία-
μία στήν τρύπα του καπακιου. Εύκολα παραβλέπουμε τή διαφορά 
άνάμεσα στό νά δηλώνεις δνα συνειδητό νοητικό περιστατικό καί 
τό νά κάνεις μιάν ύπόθεση γιά έκεινο πού θά όνόμαζε κανείς μηχα-
νισμό του νου· καθώς μάλιστα τέτοιες ύποθέσεις ή είκόνες της λει-
τουργίας του νου μας βρίσκονται ένσωματωμένες σέ πολλές μορ-
φές έκφράσεων της καθημερινής μας γλώσσας. Ό παρωχημένος 
χρόνος «έννοοΰσα» στήν πρόταση «έννοοΰσα τόν άνθρωπο πού νί-
κησε στή μάχη του Austerlitz» είναι κομμάτι μιας τέτοιας είκόνας, 
σύμφωνα μέ τήν όποία ό νους είναι ό χώρος δπου φυλάγονται, άπο-
θηκεύονται οί άνάμνήσεις μας πρίν τίς έκφράσουμε. "Αν τήν ώρα 
πού σφυρίζω δνα σκοπό πού ξέρω καλά μέ διακόψουνε κι ύστερα μέ 
ρωτήσουνε «ήξερες τή συνέχεια;» έγώ θ' άπαντήσω «ναί τήν ήξερα». 
Τί σόι διαδικασία είναι αύτό τό ξέρω τή συνέχεια-, "Ισως νομίζουμε 
πώς δλη ή συνέχεια της μελωδίας δπρεπε νάναι παρούσα τήν ώρα 
πού ήξερα τή συνέχεια. 

Κάνετε στόν έαυτό σας τήν έξής έρώτηση: «Πόσην ώρα παίρνει 
τό νά γνωρίζεις τή συνέχεια;». Ή μήπως πρόκειται γιά στιγμιαία 
διαδικασία; Δέν κάνουμε δνα λάθος άνάλογο μέ τό νά συγχέεις τήν 
ύπαρξη ένός δίσκου γραμμοφώνου μέ τή μελωδία, μέ τήν ύπαρξη 
της ίδιας της μελωδίας; Καί δέν ύποθέτουμε πώς κάθε φορά πού μιά 
μελωδία ύποστασιοποιειται πρέπει νά ύπάρχει κάποιο είδος δίσκου 
μέ τή μελωδία, πού νά παίζει έκείνη τήν ώρα; 

Σκεφτείτε τό έξής παράδειγμα: Ένα τουφέκι έκπυρσοκροτει κά-
που κοντά μου καί λέω: «Αύτός ό πυροβολισμός δέν ήταν τόσο 
δυνατός δσο περίμενα». Κάποιος μέ ρωτάει: «Πώς είναι δυνατόν; 
Υπήρχε μήπως στή φαντασία σου κανένας πυροβολισμός δυνατό-
τερος άπό του δπλου;». Θά πρέπει νά παραδεχτώ πώς δέν ύπήρχε 
κάτι τέτοιο. Όπότε μου λέει: «Τότε άσφαλώς δέν περίμενες δνα 
δυνατότερο πυροβολισμό, άλλά πιθανόν τή σκιά ένός πυροβολι-
σμού. Πώς δμως ήξερες δτι ήταν σκιά ένός δυνατότερου πυροβολι-
σμού;». "Ας έξετάσουμε τί μπορεί νά συνέβη στήν πραγματικότητα 
αύτή τή φορά. "Ισως περιμένοντας τόν πάταγο άνοιξα τό στόμα 
μου, συγκεντρώθηκα σέ κάτι καί είπα: «Πώ, πώ, θάναι φοβερό». Καί 
μετά τήν έκπυρσοκρότηση: «"Α, τελικά δέν ήταν καί τόσο δυνατό». 
Κάποιες έντάσεις στό σώμα μου χαλαρώνουν. Ποιά είναι δμως ή 
σύνδεση άνάμεσα σ' αύτές τίς έντάσεις, τό άνοιγμα του στόματός 
μου κλπ. καί σ' δνα δυνατότερο πυροβολισμό; "Ισως αύτή ή σύνδε-
ση νά γίνεται μέ τό ν' άκούω τόν πυροβολισμό καί νδχω ταυτόχρο-
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να τίς έμπειρίες πού προαναφέραμε. 
Εξετάσετε έκφράσεις του τύπου «έχω μιάν ίδέα στο μυαλό 

μου», «άναλύω τήν ίδέα μέσ' στο μυαλό μου». Γιά νά μή σας παρα-
πλανούν, προσέχετε τί άκριβώς συμβαίνει δταν, δς πούμε, γράφον-
τας δνα γράμμα προσπαθείτε νά βρείτε τίς λέξεις οί όποιες έκφρά-
ζουν όρθά τήν ίδέα πού βρίσκεται «μέσ' στό μυαλό σας». Τό δτι 
προσπαθούμε νά έκφράσουμε τήν ίδέα πού βρίσκεται στό μυαλό 
μας είναι μιά μεταφορά, ή όποία δρχεται άπό μόνη της· καί ή όποία 
είναι μιά χαρά έφ' δσον δέν μας παραπλανά, δταν κάνουμε φιλοσο-
φία. Διότι, άν θυμηθούμε τί πραγματικά συμβαίνει σ' αύτές τίς περι-
πτώσεις, θά βρούμε μιά μεγάλη ποικιλία διαδικασιών λίγο ή πολύ 
συγγενών μεταξύ τους. Ισως νά θέλαμε νά πούμε πώς σ' δλες αύτές 
τίς περιπτώσεις, δπως καί νάχει τό πράγμα, όδηγηθήκϋψε άπό κάτι 
πού ύπήρχε στό μυαλό μας. 'Αλλά οί λέξεις «οδηγηθήκαμε» καί 
«κάτι μέσ' στό μυαλό μας» χρησιμοποιούνται μέ τόσα διαφορετικά 
νοήματα δσο καί οί λέξεις «Ιδέα» καί «δκφραση μιας ίδέας». 

Ή φράση «έκφράζω μιάν ίδέα πού βρίσκεται μέσ' στό μυαλό 
μου» ύπαινίσσεται πώς έκεινο πού προσπαθούμε νά έκφράσουμε μέ 
λέξεις είναι ήδη έκπεφρασμένο, άλλά σέ διαφορετική γλώσσα· πώς 
αύτή ή έκφραση βρίσκεται μέσ' στό μυαλό μας· καί πώς έμείς κά-
νουμε μετάφραση άπό τή νοητή στή ρητή γλώσσα. Στίς περισσότε-
ρες περιπτώσεις, πού όνομάζουμε «Εκφραση μιας ίδέας κλπ.», κάτι 
πολύ διαφορετικό συμβαίνει. Φανταστείτε τί μπορεί νά συμβαίνει 
σέ περιπτώσεις σάν κι αύτή: Ψάχνω νά βρω τήν κατάλληλη λέξη. 
Διάφορες λέξεις προτείνονται άλλά τίς άπορρίπτω. Τελικά μου προ-
τείνουν μιά καί λέω: «Αύτό ήθελα νά πω!». 

(Θά νοιώθαμε τήν τάση νά πούμε πώς ή άπόδειξη της άδυνα-
μίας τριχοτόμησης γωνίας μέ γνώμονα καί διαβήτη άποτελεϊ τήν 
άνάλυση της ίδέας πού έχουμε γιά τήν τριχοτόμηση μιας γωνίας. 
Άλλά ή άπόδειξη μας δίνει μιά νέα ίδέα της τριχοτόμησης, μιάν 
ίδέα πού δέν είχαμε πρίν ή άπόδειξη τήν κατασκευάσει. Ή άπόδειξη 
μας πέρασε άπό §να δρόμο που είχαμε τήν τάση νά πάρουμε- άλλά 
μας δφερε μακριά άπό κει πού βρισκόμασταν καί δέ μας έδειξε, 
άπλώς καθαρά πού βρισκόμασταν δλη αύτή τήν ώρα). 

Ά ς γυρίσουμε τώρα σ' έκεινο τό σημείο δπου λέγαμε πώς δέν 
κερδίζουμε τίποτε μέ τό νά ύποθέτουμε πώς πρέπει νά παρεμβάλλε-
ται μιά σκιά άνάμεσα στήν έκφραση της σκέψης μας καί στήν πραγ-
ματικότητα μέ τήν όποία ή σκέψη μας άσχολειται. Είπαμε πώς, δν 
θέλουμε μιάν είκόνα της πραγματικότητας, ή ίδια ή πρόταση είναι 
μιά τέτοια είκόνα (δν καί δχι είκόνα καθ' όμοίωσιν). 
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M' δλ' αύτά πού προηγήθηκαν προσπάθησα ν' άποσείσω τήν 
τάση πού μας κάνει νά σκεφτόμαστε πώς 'τφέπει νά ύπάρχει' έκεϊνο 
πού όνομάζουμε νοητική διαδικασία της σκέψης, της έλπίδας, της 
έπιθυμίας, της πίστης κλπ. καί πού είναι άνεξάρτητο άπ' τή διαδικα-
σία της έκφρασης μιας σκέψης, μιας έλπίδας, μιας έπιθυμίας κλπ. 
Καί θέλω νά σας δώσω σχετικά τον έξης χρυσό κανόνα: Κάθε φορά 
πού άπορεΤτε γύρω άπ' τή φύση της σκέψης, της πίστης, της γνώ-
σης καί των όμοίων ύποκαθιστατε τή σκέψη μέ τήν έκφραση της 
σκέψης κλπ. Ή δυσκολία ώς πρός αύτή τήν ύποκατάσταση καί ταυ-
τοχρόνως ώς πρός τό δλο θέμα είναι ή έξης: Ή έκφραση πίστης, 
σκέψης κλπ δέν είναι παρά μιά πρόταση· καί ή πρόταση έχει νόημα 
μόνο σάν μέλος ένός γλωσσικού συστήματος, δπως μιά έκφραση 
στά πλαίσια ένός λογισμού. Αύτόν τώρα τό λογισμό έχουμε τήν τά-
ση νά τόν φανταζόμαστε τρόπον τινά σάν τό σταθερό ύπόστρωμα 
κάθε πρότασης πού λέμε καί νά σκεφτόμαστε πώς μ' δλο πού ή πρό-
ταση γραφόμενη σ' ένα κομμάτι χαρτί ή προφερόμενη στέκεται 
άπομονωμένη, στή νοητική πράξη του σκέπτεσθαι ό λογισμός είναι 
παρών όλόκληρος μονομιάς. Ή νοητική πράξη μοιάζει νά έπιτελεΤ 
κατά κάποιο θαυμαστό τρόπο δ,τι καμμιά πράξη χειρισμού συμβό-
λων δέ θά μπορούσε νά έπιτελέσει. "Οταν δμως ό πειρασμός του νά 
σκεφτόμαστε δτι κατά μιάν έννοια όλόκληρος ό λογισμός πρέπει 
ταυτόχρονα νάναι παρών έξαφανίζεται, δέν ύπάρχει πιά κανένας 
λόγος παραδοχής της ύπαρξης κάποιου παράξενου τύπου νοητικής 
ένέργειας πού συμβαδίζει μέ τήν έκφρασή μας. Αύτό φυσικά δέ 
σημαίνει πώς άποδείξαμε δτι δέν ύπάρχουν παράξενες συνειδησια-
κές πράξεις πού συνοδεύουν τήν έκφραση των σκέψεών μας! 
'Απλώς τώρα πιά δέ λέμε πώς θά τφέπει νά τή συνοδεύουν. 

«Όμως ή έκφραση των σκέψεών μας μπορεί νά ψεύδεται, διότι 
μπορεί άλλα νά λέμε κι άλλα νά έννοούμε». Φανταστείτε πόσα δια-
φορετικά πράγματα συμβαίνουν, δταν λέμε κάτι κι έννοούμε κάτι 
δλλο! Κάντε τό έξης πείραμα: Πέστε τήν πρόταση «κάνει ζέστη έδώ 
μέσα», έννοώντας «κάνει κρύο». Παρατηρήστε προσεκτικά τί άκρι-
βώς κάνετε. 

Μπορούμε εύκολα νά φανταστούμε δντα πού κάνουν τίς ιδιωτι-
κές τους σκέψεις μέ 'κατ' ίδίαν' καί πού βολεύουν τά ψέμματά τους 
λέγοντας κάτι φωναχτά κι ύστερα κατ' ίδίαν τό άντίθετο. 

«Μά τό έννοέΤν, τό σκέπτεσθαι κλπ. dvai ίδιωτικές έμπειρίες. 
Δέν είναι δραστηριότητες δπα)ς τό γράψιμο, ή όμιλία κλπ.». Γιατί 
δμως τότε νά μή λέμε πώς τά μυϊκά, όπτικά, άπτικά αισθήματα της 
γραφής καί της όμιλίας συνιστούν τίς ίδιωτικές έμπειρίες της γρα-
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φής καί της όμιλίας; 
Κάντε τό έξης πείραμα: Πέστε καί έννοήσετε τήν πρόταση, λ.χ., 

«Γσως αϋριο νά βρέξα». Κάντε τώρα τήν ίδια σκέψη ξανά, έννοήσε-
τε έκεινο πού έννοούσατε, άλλά δίχως νά λέτε τίποτε (^τε φωναχτά 
εΤτε άπό μέσα σας). "Αν ή σκέψη δτι θά βρέξει αδριο συνόδευε τήν 
προφορική της έκφραση, τότε κάντε τήν πρώτη ένέργεια κι άφήστε 
έξω τή δεύτερη. "Αν σκέψη καί όμιλία είχαν μεταξύ τους τήν ϊδια 
σχέση πού τά λόγια έχουν πρός τή μελωδία μέσα σ' ένα τραγούδι, 
θά μπορούσαμε ν' άφήσουμε έξω τήν όμιλία καί νά κάνουμε άπλώς 
τή σκέψη, δπως θά τραγουδούσαμε ένα σκοπό δίχως λόγια. 

Δέν μπορούμε δμως έν πάση περιπτώσει ν' άφήσουμ' έξω τή 
σκέψη; 'Ασφαλώς· παρατηρήστε δμως τί εϊδους πράγματα κάνετε, 
δταν μιλάτε δίχως νά σκέφτεστε. Παρατηρήστε πρώτ' άπ' δλα πώς 
ή διαδικασία πού θά όνομάζαμε «μιλάω καί έννοώ αύτά πού λέω» 
δέν είναι κατ' άνάγκην διακριτή άπό τή διαδικασία του νά μιλάω δί-
χως νά σκέφτομαι ώς πρός τό τί συμβαίνα τήν ώρα πού μιλάω. Τό 
διακριτικό τους γνώρισμα θά μπορούσε κάλλιστα νά είναι κάτι πού 
συμβαίνει πρίν ή μετά τήν όμιλία. 

Υποθέστε δτι προσπαθούσα έσκεμμένα νά μιλάω δίχως νά σκέ-
φτομαι· τί θά έκανα, στ' άλήθεια; Ισως διάβαζα μιά πρόταση άπό 
ένα βιβλίο, προσπαθώντας νά τό κάνω αύτόματα, δηλαδή προσπα-
θώντας ν' άποτρέψω τόν έαυτό μου άπ' τό νά συνοδέψει τήν πρότα-
ση μέ είκόνες ή συναισθήματα πού, καλώς έχόντων τών πραγμά-
των, θά παρήγε. Ένας τρόπος θά ήταν νά συγκεντρώσω τήν προσο-
χή μου σέ κάτι άλλο δσην ώρα διαβάζω τήν πρόταση, τσιμπώντας, 
λ.χ., δυνατά τό δέρμα μου τήν ώρα πού μιλάω. Τοποθετήστε το ώς 
έξής: Τό νά λές μιά πρόταση δίχως νά σκέφτεσαι συνίσταται στό ν' 
άνοίγεις τό διακόπτη τής όμιλίας καί νά κλείνεις τό διακόπτη όρι-
σμένων συνοδών περιστατικών τής όμιλίας. 'Αναρωτηθείτε τώρα: 
Μήπως τό νά σκέφτεσαι τήν πρόταση δίχως νά μιλάς συνίσταται 
στό νά γυρίζεις τό διακόπτη (ν' άνοίγεις έκεινο πού προηγουμένως 
κλείσαμε κι άντιστρόφως); Δηλαδή: Μήπως τό νά σκέφτεσαι τήν 
πρόταση δίχως νά μιλάς συνίσταται στό νά διατηρείς έκεινο πού 
συνοδεύει τίς κουβέντες καί ν' άφήνεις αύτές έξω; Για προσπαθήστε 
νά κάνετε τίς σκέψας μιας πρότασης δίχως τήν πρόταση καί δέστε 
άν δντως αύτό τό πράγμα συμβαίνα. 

"Ας άνακε(ραλαιώσουμε: Όταν διερευνούμε τόν τρόπο πού χρη-
σιμοποιούμε λέξεις δπως «σκέπτομαι», «έννοω», «έπιθυμώ» κλπ., ή 
έρευνητική αύτή διαδικασία μας άπαλλάσσα άπ' τόν πειρασμό νά 
ψάχνουμε νά βρούμε κάποκχν ί&όρρυθμη πράξη του σκέπτεσθαι. 
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άνεξάρτητη άπ' την πράξη δκφρασης των σκέψεών μας κι άσφαλι-
σμένη σέ κάποιο παράξενο μέσον. Δέ μας παρακωλύουν πιά οί 
καθιερωμένες μορφές έκφρασης στό ν' άναγνωρίζουμε πώς ή έμπει-
ρία της σκέψης μπορεί κοχ νδναι'άπλώς ή έμπειρία της δμιλίας ή 
μπορεί ν' άποτελέιται άπ' αύτή τήν έμπειρία καί άπό άλλες πού τή 
συνοδεύουν. (Είναι χρήσιμο έπίσης νά έξετάσουμε καί τήν έξης 
περίπτωση: Υποθέστε πώς δνας πολλαπλασιασμός είναι μέρος μιας 
πρότασης· άναρωτηθειτε λοιπόν σάν τί μπορεί νά μοιάζει τό νά λές 
τόν πολλαπλασιαμό 7x5 = 35, νά τόν σκέφτεσαι καί, άπ' τήν άλλη 
μεριά, νά τόν λές δίχως νά τόν σκέφτεσαι). Ή διερεύνηση της γραμ-
ματικής μιας λέξης έξασθενίζει τή θέση όρισμένων σταθερών προ-
τύπων δκφρασης, πού μας έμπόδιζαν νά βλέπουμε τά γεγονότα μέ 
άπροκατάληπτα μάτια. Ή έρευνά μας προσπάθησε νά δρει αύτή τήν 
προκατάληψη πού μας ώθει στό νά νομίζουμε πώς τά γεγονότα 
πρέπει νά συμφωνούν μέ όρισμένες είκόνες πού έχουν ένσωματωθει 
στή γλώσσα μας. 

Ή λέξη «νόημα» είναι άπό κείνες τίς λέξεις πού θδλεγε κανείς 
πώς έχουν άσυνήθιστες άσχολίες μέσ' στή γλώσσα μας. Τέτοιου εί-
δους λέξεις δημιουργούν κατά κανόνα τά φιλοσοφικά προβλήματα. 
Φανταστείτε ένα ίδρυμα σάν καί τούτο: Τά περισσότερα μέλη του 
έχουν όρισμένες κανονικές άσχολίες, άσχολίες πού μπορούν εύκο-
λα νά περιγραφούν, άς πούμε, στό καταστατικό του ίδρύματος. 
Υπάρχουν δμως καί όρισμένα μέλη μέ άσυνήθιστες άσχολίες, οί 
όποιες ώστόσο μπορεί νδναι έξαιρετικά σημαντικές. Εκείνο πού 
δημιουργεί τίς μεγαλύτερες δυσχέρειες στή φιλοσοφία είναι τό δτι 
τείνουμε νά περιγράφουμε τή χρήση λέξεων μέ άσυνήθιστες, άλλά 
σημαντικές λειτουργίες, σάν νά ήταν λέξεις μέ κανονικές λειτουρ-
γίες. 

Ό λόγος πού άνέβαλα νά μιλήσω γιά τό θέμα της προσωπικής 
έμπειρίας ήταν δτι ή σκέψη γύρω άπ' αύτό τό ζήτημα δημιουργεί 
ένα σωρό φιλοσοφικές δυσχέρειες, οί όποίες άπειλούν νά διαλύ-
σουν κάθε κοινή άντίληψη πού έχουμε γύρω άπ' τό τί συνήθως όνο-
μάζουμε άντικείμενα της έμπειρίας. Κι δν τυχόν μπλέκαμε σ' αύτά 
τά προβλήματα, μπορεί νά φτάναμε νά σκεφτούμε πώς δσα είπαμε 
γιά τά σημεία καί γιά τά διάφορα άντικείμενα πού άναφέραμε στά 
παραδείγματά μας, έπρεπε νά πεταχτούν στόν κάλαθο των άχρή-
στων. 

Ή κατάσταση αύτή είναι κατά κάποιον τρόπο τυπική στή φιλο-
σοφία· πού καί πού προσπαθεί κανείς νά τήν περιγράψει λέγοντας 
πώς κανένα φιλοσοφικό πρόβλημα δέν μπορεί νά λυθεί, δν πρώτα 
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δέ λυθούν δλα τά φιλοσοφικά προβλήματα· πράγμα πού σημαίνει 
πώς, άφού δέν δχουν έπιλυθει δλα, κάθε νέα δυσκολία θά κάνει δλα 
τά προηγούμενα συμπεράσματά μας συζητήσιμα. Σ' αύτό τόν Ισχυ-
ρισμό μπορούμε νά δώσουμε μόνο μίά χονδρική άπάντησή, δν θέ-
λουμε νά μιλήσουμε γιά τή φιλοσοφία μέ τέτοιες γενικότητες. Κι 
αύτή είναι δτι κάθε νέο πρόβλημα πού άνακύπτα μπορεί νά θέσα 
ύπό συζήτηση τή θέση πού τά προηγούμενα μερικά άποτελέσματά 
μας θά κατέχουν στήν τελική είκόνα. Τότε, θά μας πει κάποιος, θά 
πρέπει νά έπανερμηνεύσουμε αύτά τά προηγούμενα άποτελέσματα· 
κι έμεις θά του άπαντήσουμε: θά πρέπει νά τά τοποθετήσουμε σέ 
διαφορετικό περίγυρο. 

Φανταστείτε πώς δχουμε νά ταξινομήσουμε τά βιβλία μιας 
βιβλιοθήκης. Πριν ξεκινήσουμε, τά βιβλία βρίσκονται φύρδην -
μίγδην στό πάτωμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι νά τά ξεχωρίσουμε 
καί νά τά βάλουμε στή θέση τους. Ένας είναι νά πάρουμε τά βιβλία 
ένα - ένα καί νά τά βάλουμε στή σωστή τους θέση στό ράφι. "Αλλος 
τρόπος είναι νά πάρουμε μερικά βιβλία άπ' τό πάτωμα καί νά τά βά-
λουμε στή σειρά πάνω στό ράφι, απλώς γιά νά δείξουμε πώς αύτά 
τά βιβλία πρέπει νά πάνε μαζί, μ' αύτή τή σειρά. Καθώς θά ταχτο-
ποιούμε τή βιβλιοθήκη, δλη αύτή ή σειρά των βιβλίων πού ξεχωρί-
σαμε θά πρέπει ν' άλλάξει θέση. 'Αλλά θά ήταν σφάλμα νά πούμε 
πώς τό γεγονός δτι τά βάλαμε κατ' αύτό τόν τρόπο μαζί δέν συνι-
στούσε βήμα πρός τό τελικό άποτέλεσμα. 'Απεναντίας, σ' αύτή τήν 
περίπτωση είναι όλοφάνερο πώς τό νά βάζεις μαζί βιβλία πού πάνε 
μαζί είναι ένα όλοκληρωμένο έπίτευγμα, έστω κι άν όλόκληρη ή 
σειρά πρέπει ν' άλλάξει θέση. Μερικά δμως άπό τά μεγαλύτερα έπι-
τεύγματα στή φιλοσοφία θά μπορούσαν νά παραλληλιστούν μέ τό 
νά παίρνεις μερικά βιβλία πού φαίνονταν νά πηγαίνουν μαζί καί νά 
τά βάζεις σέ διαφορετικά ράφια· καί δέν ύπάρχει τίποτε τό τελειωτι-
κό ώς πρός τήν τοποθέτησή τους πέρα άπ' τό γεγονός δτι δέν βρί-
σκονται πιά τό ένα δίπλα στ' άλλο. Ό παρατηρητής πού δέν κατα-
νοεί τή δυσκολία αύτού τού έργου μπορεί νά σκεφτεί πώς έτσι τίπο-
τε άπολύτως δέν πετύχαμε. Τό δυσκολότερο πράγμα στή φιλοσοφία 
είναι τό νά μή λές περισσότερα άπ' δσα γνωρίζεις. Λ.χ., τό νά βλέ̂  
πεις πώς δταν βάζουμε δυό βιβλία μαζί μέ τή σωστή τους σειρά, δέ 
σημαίνει πώς τά βάλαμε καί στήν τελική τους θέση. 

Όταν σκεφτόμαστε τή σχέση πού έχουν τ' άντικείμενα πού μας 
περιβάλλουν μέ τήν έμπειρία πού ό καθένας μας έχει γι' αύτά, τεί-
νουμε καμμιά φορά νά πούμε πώς αύτές οί προσωπικές έμπειρίες εί-
ναι τό ύλικό πού συνθέτει τήν πραγματικότητα. Τό πώς μας 
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δημιουργείται αύτή ή τάση θά διασαφηθει άργότερα. 
Σκεπτόμενοι κατ' αύτό τόν τρόπο νοιώθουμε νά χάνουμε τή 

σταθερή μας έπαφή με τά πράγματα πού μας περιβάλλουν. Καί άντί 
γι' αύτά μένουμε μ' δνα σωρό χωριστές προσωπικές έμπειρίες δια-
φορετικών άτόμων. Κι αύτές οί προσωπικές έμπειρίες μοιάζουν πά-
λι άκαθόριστες καί σέ διαρκή ροή. Ή γλώσσα μας φαίνεται άκατάλ-
ληλη γιά νά τίς περιγράψει. Μπαίνουμε στόν παρασμό νά σκεφτού-
με πώς γιά νά διασαφήσουμε τέτοιου είδους θέματα μέ φιλοσοφικό 
τρόπο ή καθημερινή μας γλώσσα είναι πολύ χοντροκομμένη καί 
πώς χρειαζόμαστε μιά πιό έξειδικευμένη. 

Μας φαίνεται πώς κάναμε κάποια άνακάλυψη πού θά μπορούσα 
ίσως νά περιγράψω λέγοντας πώς τό Εδαφος πού πατούσαμε καί 
πού φαινόταν στέρεο καί άσφαλές άνακαλύψαμε πώς ήταν ένα άνα-
σφαλές τέλμα. Αύτό φυσικά συμβαίνει μόνο, δταν κάνουμε φιλοσο-
φία· διότι μόλις έπιστρέψουμε στή σκοπιά του κοινού νου αύτή ή 
γενική άβεβαιότητα έξαφανίζεται. 

Αύτή ή παράξενη κατάσταση μπορεί κάπως νά ξεκαθαριστεί, fiv 
κυττάξουμε προσεκτικά ένα παράδειγμα· στήν πραγματικότητα δέν 
είναι παρά μία παραβολή πού είκονίζει μ' εύστοχο τρόπο τή δυσχέ-
paa πού άντιμετωπίζουμε, ένώ ταυτόχρονα μας δείχνει τό δρόμο 
πού θά πάρουμε γιά νά ξεφύγουμε άπ' αύτή: Μας λένε οί διάφοροι 
έκλαίκευτές της έπιστήμης πώς τό πάτωμα πού παταμε δέν είναι 
στέρεο, δπως φαίνεται στόν κοινό νου, διότι άνακάλυψαν δτι τό ξύ-
λο άποτελέίται άπό σωματίδια τόσο άραιά διευθετημένα στό χώρο, 
πού δέ θά ήταν ύπερβολή νά όνομάζαμε αύτό τό χώρο κενό. Αύτός 
ό ίσχυρισμός μπορεί νά μας μπλέξει άσχημα, γιατί κατά μίαν έννοια 
γνωρίζουμε πώς τό πάτωμα είναι τό δίχως άλλο στέρεο, καί πώς, δν 
τυχόν δέν είναι, ή μόνη αίτία πού μπορούμε νά φανταστούμε είναι 
πώς τό ξύλο ίχεχ σαπίσει· δχι πώς συντίθεται άπό ήλεκτρόνια. Τό 
νά λέμε, στηριζόμενοι σ' αύτή τήν τελευταία άπόφαση, δτι τό πάτω-
μα δέν είναι στέρεο, σημαίνει πώς κάνουμε κακή χρήση της γλώσ-
σας. Διότι άκόμη κι δν τά σωματίδια ήταν μεγάλα σάν κόκκοι άμ-
μου καί τόσο κολλητά τό ένα μέ τάλλο δσο καί σ' ένα άμμόλοφο, τό 
πάτωμα δέν θάταν στέρεο, δν άπετελείτο άπ' αύτά ύπό τήν έννοια 
πού ένας άμμόλοφος άποτελείται άπό κόκκους. Τό μπέρδεμά μας 
όφειλόταν σέ μιά παρανόηση· ή είκόνα του άραιά γεμισμένου χώ-
ρου είχε έφαρμοσθεΐΙΜος, Διότι ή εΙκόνα της δομής της ύλης ^χε 
σά σκοπό τήν έξήγηση άκριβώς του φαινομένου της στερεότητας. 

Όπως στό παράδειγμα αύτό ή λέξη «στερεότητα» χρησιμοποιή-
θηκε λάθος καί μας φάνηκε πώς άποδείξαμε δτι τίποτε δέν είναι στέ-
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ρεο, άκριβώς κατά τόν Ιδιο τρόπο, διατυπώνοντας τά άπορήματά 
μας γύρω άπό τή γενική άσάφεια της αισθητηριακής έμπειρίας καί 
τή ροή δλων των φαινομένων, χρησιμοποιούμε τις λέξεις «ροή» καί 
«άσάφεια» λανθασμένα μ' δναν τυπικά μεταφυσικό τρόπο, δηλαδή 
δίχως άντίθεση· ένώ στή σωστή καί συνηθισμένη τους χρήση ή 
άσάφεια άντιπαραβάλλεται πρός τή σαφήνεια, ή ροή πρός τή σταθε-
ρότητα, ή άνακρίβεια πρός τήν άκρίβεια καί τό τφόβλημα πρός τή 
λύση. Ή ϊδια ή λέξη «πρόβλημα», θά λέγαμε, έφαρμόζεται λάθος, 
δταν χρησιμοποιείται γιά τίς φιλοσοφικές μας δυσχέρειες. Όσο 
άντιμετωπίζουμε τίς δυσχέραες αύτές σάν προβλήματα, τόσο θά 
μας βασανίζουν καί θά μας φαίνονται άλυτες. 

Έχω τήν τάση νά λέω πώς μόνο ο( δικές μου έμπειρίες είναι 
πραγματικές: «Τό μόνο πού ξέρω είναι πώς έγώ βλέπω, άκούω, 
πονάω κλπ. καί δχι τί κάνουν οί άλλοι. Καί δέν μπορώ νά ξέρω τί 
κάνουν οί άλλοι γιατί έγώ είμαι έγώ κι αύτός είναι αύτός». 

Ντρέπομαι δμως νά πω στούς άλλους πώς μονάχα οί δικές μου 
έμπειρίες είναι άληθινές· κι ύστερα ξέρω πώς θά μου άπαντήσουν 
πώς κι έκεινοι μπορούν νά πούν τά Γδια γιά τίς δικές τους έμπειρίες. 
Κι έτσι φαίνεται νά φτάνουμε σέ μιάν άνόητη σοφιστεία. Μού λένε 
άκόμη: «"Αν λυπάσαι κάποιον πού πονάει, άσφαλώς θά πρέπει του-
λάχιστον νά πιστεύεις πώς πονάει». Πώς δμως μπορώ άκόμη καί νά 
πιστέψω κάτι τέτοιο; Πώς μπορούν αύτές οΐ λέξεις νά σημαίνουν 
κάτι γιά μένα; Πώς μπορώ άκόμη νάχω τήν παραμικρή ίδέα γιά τίς 
έμπαρίες τών άλλων, άφού δέν ύπάρχει δυνατότητα κάποιας μαρτυ-
ρίας γι' αύτές; 

Μά δέν ήταν παράξενη αύτή ή έρώτηση πού έκανα; Στ' άλήθεια 
λοιπόν δέν μπορώ νά πιστέψω πώς κάποιος άλλος πονάει; Δέν είναι 
εύκολότατο νά πιστέψω κάτι τέτοιο; Θά ήταν άπάντηση τό νά πώ 
δτι τά πράγματα είναι δπως έμφανίζονται στόν κοινό νού; Δέν 
χρειάζεται νά έπαναλάβουμε πώς δέν νοιώθουμε αύτές τίς δυσκο-
λίες στήν καθημερινή μας ζωή. Ούτε άληθεύει τό δτι τίς αισθανόμα-
στε, δταν διερευνούμε τίς έμπειρίες μας κάνοντας ένδοσκόπηση ή 
κάνοντας έπιστημονικές έρευνες σχετικά μ' αύτές. Άλλά κάπως, 
δταν τίς κυττάμε μ' έναν όρισμένο τρόπο, οί έκφράσας μας τείνουν 
νά μπερδεύονται. Μάς δημιουργείται ή έντύπωση πώς εΤτε έχουμε 
λάθος κομμάτια εΤτε λιγότερα άπ' δσα έπρεπε γιά νά φτιάξουμε τή 
συναρμολογούμενη είκόνα μας [13]. Τά κομμάτια ώστόσο βρίσκον-
ται δλα έκει μπροστά μας, μόνο πού είναι άνακατεμένα· καί ύπάρχει 
κι άλλη μιά άκόμη άναλογία άνάμεσα στό συναρμολογούμενο παι-
χνίδι καί τήν περίπτωσή μας: Είναι άνώφελο νά έφαρμόζουμε βία 



106 • LUDWIG WITTGENSTEIN 

γιά νά ταιριάσουν τά κομμάτια. Τό μόνο πού θά πρέπει νά κάνουμε 
είναι νά τά κυττάζουμε προσεκτικά και νά τά βάζουμε στή θέση 
τους. 

Υπάρχουν προτάσέΤς οί όποιες θά λέγαμε πώς περιγράφουν 
γεγονότα του ύλικοΰ κόσμου (του έξωτερικοΰ κόσμου). Σέ άδρές 
γραμμές προτάσεις πού δχουν νά κάνουν μέ φυσικά άντικείμενα: 
σώματα, ύγρά κλπ. Δέν δχω κατά νουν είδικά τούς νόμους των 
φυσικών έπιστημών, άλλά όποιαδήποτε πρόταση του τύπου «οί 
τουλίπες του κήπου μας δχουν άνθήσει» ή «ό Smith φτάνει άπό 
στιγμή σέ στιγμή». Καί ύπάρχουν άπ' τήν άλλη προτάσεις πού περι-
γράφουν προσωπικές έμπειρίες, δπως όταν τό ύποκείμενο σ' δνα 
ψυχολογικό πείραμα περιγράφει τίς αίσθητηριακές του έμπειρίες· 
δς πούμε τίς όπτικές του έμπειρίες, άνεξάρτητα άπ' τό τί είδους σώ-
ματα βρίσκονται πράγματι μπρός στά μάτια του καί, προσέξτε καλά, 
άνεξάρτητα έπίσης άπ' όποιαδήποτε διαδικασία θά μπορούσε νά 
παρατηρηθεί πώς συμβαίνει στόν άμφιβληστροειδή του, στά νεύρα 
του, στόν έγκέφαλό του ή σ' άλλα μέρη του σώματός του. (Κοντο-
λογής, άνεξάρτητα άπ' όποιοδήποτε φυσικό ή φυσιολογικό γεγο-
νός). 

Έκ πρώτης δψεως ίσως φαίνεται (άλλά τό γιατί θά διασαφηθεί 
άργότερα) πώς έδώ δχουμε νά κάνουμε μέ δύο είδών κόσμους, κό-
σμους κατασκευασμένους άπό διαφορετικό ύλικό· ένα νοητικό κι 
ένα φυσικό κόσμο. Τόν νοητικό κόσμο έχουμε μάλιστα τήν τάση νά 
τόν φανταζόμαστε σάν άεριώδη ή μάλλον σάν αίθέρινο. Επιτρέψτε 
μου δμως σ' αύτό τό σημείο νά σας ύπενθυμίσω τόν παράξενο ρόλο 
πού τό άεριώδες καί τό αίθέρινο παίζουν στή φιλοσοφία· δταν άντι-
λαμβανόμαστε πώς κάποιο ούσιαστικό δέν χρησιμοποιείται σάν 
έκείνο πού έν γένει θά όνομάζαμε δνομα ένός άντικειμένου καί, 
δταν έξ αίτίας αύτοϋ του γεγονότος δέν μπορούμε νά κάνουμε 
άλλοιώς παρά νά πούμε πώς είναι τό δνομα ένός αίθέρινου άντικει-
μένου. Θέλω νά πω πώς ήδη γνωρίζουμε τήν ίδέα των 'αίθέρινων 
άντικειμένων' ώς ύπεκφυγών, κάθε φορά πού ή γραμματική όρισμέ-
νων λέξεων μας φέρνει άμηχανία· καί τό μόνο πού ξέρουμε είναι δτι 
δέν χρησιμοποιούνται ώς όνόματα ύλικών άντικειμένων. Αύτό εί-
ναι μιά νύξη πάνω στό πώς τό πρόβλημα των δύο ύλικών, τού 
πνεύματος καί της όλης, μπορεί νά διαλυθεί. 

Έχουμε μερικές φορές τήν έντύπωση πώς τά φαινόμενα της 
προσωπικής έμπειρίας είναι κατά κάποιον τρόπο φαινόμενα των 
άνωτέρων στρωμάτων της άτμοσφαίρας σ' άντίθεση μέ τά ύλικά 
φαινόμενα πού συμβαίνουν στό έδαφος. Ύπάρχουν όρισμένες άπό-



TO ΜΉΛΕ ΒΙΒΛΙΟ 81 

ψεις σύμφωνα μέ τις όποιες αύτά τά φαινόμενα των άνωτέρων 
στρωμάτων προκύπτουν, δταν τά ύλικά φαινόμενα φτάνουν δναν 
καθορισμένο βαθμό συνθετότητας. Δεχόμαστε, λ.χ., δτι τά νοητικά 
φαινόμενα, δπως ή αίσθητηριακή έμπειρία, ή βούληση κλπ., γεν-
νώνται, δταν δνας τύπος ζωικού σώματος μιας όρισμένης συνθετό-
τητας άναπτύσσεται. Φαίνεται νά ύπάρχει κάποια προφανής άλή-
θεια σ' αύτή τήν δποψη, γιατί βέβαια ή άμοιβάδα οδτε μιλάα οδτε 
γράφει οΰτε συζητάει δπως έμεϊς. Άπ ' τήν άλλη δμως άνακύπτει 
ένα πρόβλημα πού θά μπορούσαμε νά έκφράσουμε μέ τό έρώτημα: 
«Είναι δυνατόν μιά μηχανή νά σκέφτεται;» (ή λειτουργία αύτής της 
μηχανής μπορεί νά περιγράφει καί νά προβλεφθεί εϊτε άπό τούς νό-
μους της φυσικής είτε, ίσως, μόνο άπό νόμους άλλου τύπου πού 
άρμόζουν στή συμπεριφορά τών έμβίων όργανισμών). Καί τό πρό-
βλημα πού έκφράζεται μ' αύτό τό έρώτημα δέν είναι πώς δέν ξέρου-
με πράγματι άκόμη τή μηχανή πού θά μπορεί νά κάνει αύτή τή δου-
λειά. Τό έρώτημα δέν είναι άνάλογο μ' έκείνο πού κάποιος θά διατύ-
πωνε πρίν έκατό χρόνια: «Μπορεί μιά μηχανή νά ύγροποιήσει ένα 
άέριο;». Τό πρόβλημα είναι μάλλον δτι ή πρόταση «μιά μηχανή 
σκέφτεται (άντιλαμβάνεται, έπιθυμεί)» μοιάζει κάπως σά νά μήν έχει 
νόημα. Είναι σά νά ρωτάμε: «Έχει χρώμα ό άριθμός 3;». («Τί σόι 
χρώμα θδναι αύτό, άφου προφανώς δέν είναι κανένα άπ' τά χρώμα-
τα πού γνωρίζουμε;»). Διότι άπό μιάν άποψη του θέματος, ή προσω-
πική έμπειρία, άπέχοντας πολύ άπ' τό νά είναι προϊόν φυσικών, 
χημικών ή φυσιολογικών διεργασιών, μοιάζει νάναι ίσα - ίσα ή 
βάση δλων δσων λέμε μέ νόημα γιά τέτοιου εϊδους διαδικασίες. 
Βλέποντας τό θέμα κατ' αύτό τόν τρόπο έχουμε τήν τάση νά_χρησι-
μοποιήσουμε τήν ίδέα μας γιά τά οίκοδομικά ύλικά μ' έναν άκόμη 
παραπλανητικό τρόπο καί νά πούμε πώς δλος ό κόσμος, νοητικός 
καί φυσικός, είναι φτιαγμένος άπό ένα μοναδικό ύλικό. 

Όταν βλέπουμε τό κάθε τί πού ξέρουμε καί πού μπορούμε νά 
πούμε γιά τόν κόσμο σάν νά έξαρτάται άπό τίς προσωπικές μας 
έμπειρίες, τότε τά δσα ξέρουμε μοιάζουν νά χάνουν πολύ άπ' τήν 
άξία τους, τήν άξιοπιστία τους καί τή σταθερότητά τους. Νοιώθου-
με τήν τάση νά λέμε πώς τά πάντα είναι «ύποκειμενικά». Άλλά ό 
δρος «ύποκειμενικά» χρησιμοποιείται έδώ μέ μειωτική σημασία, 
δπως δταν λέμε δτι μιά γνώμη είναι άπλώς ύποκειμενική, θέμα γού-
στου. Τό γεγονός τώρα δτι αύτή ή άποψη φαίνεται νά κλονίζει τήν 
άξιοπιστία της έμπειρίας καί της γνώσης μας δείχνει πώς έδώ ή 
γλώσσα μας βάζει στόν πειρασμό νά κάνουμε μιά παραπλανητική 
άναλογία. Κι αύτό θά πρέπει νά μας θυμίζει τήν περίπτωση έκείνη 
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δπου ό έκλαϊκευτής έπιστήμονας φάνηκε νά δχει δείξει δτι τό πάτω-
μα πού πατάμε δέν είναι πράγματι στέρεο έπειδή dvai φτιαγμένο 
άπό ήλεκτρόνια. 

Βρισκόμαστε άντιμέτωποι μέ δυσχέρειες πού προέρχονται άπ' 
τον τρόπο πού έκφραζόμαστε. 

Μιά άλλη πολύ συγγενική δυσχέρεια έκφράζεται μέ τήν πρότα-
ση: «Τό μόνο πού μπορώ νά ξέρω είναι πώς έγώ 6χω προσωπικές 
έμπειρίες και δχι τί δχουν οί άλλοι». Θά πρέπει λοιπόν νά θεωρή-
σουμε αύθαίρετη ύπόθεση τό δτι οΐ άλλοι δχουν προσωπικές έμπει-
ρίες; 'Αλλά είναι άραγε κάν ύπόθεση; Διότι πώς είναι δυνατόν νά 
κάνω μιάν ύπόθεση πού ύπερβαίνει κάθε δυνατή έμπειρία; Τί είδους 
νόημα μπορεί νά βρίσκεται πίσω άπό μιά τέτοια ύπόθεση; (Δέ θά 
μοιάζει μέ τραπεζογραμμάτιο δίχως άντίκρυσμα σέ χρυσό;). Δέν 
ώφελεί νά μας πεί κάποιος δτι, μ' δλο πού δέν ξέρουμε άν ό άλλος 
πονάει, άσφαλώς τό πιστεύουμε, άφοϋ, λ.χ., τόν λυπόμαστε. Σίγου-
ρα δέν θά τόν λυπόμασταν, άν δέν πιστεύαμε πώς πονάει· άλλά μή-
πως αύτή ή πίστη είναι φιλοσοφική, μεταφυσική; "Αραγε ό ρεαλι-
στής μέ λυπάται περισσότερο άπ' δ,τι ό ίδεαλιστής ή ό σολιψιστής; 
Στήν πραγματικότητα ό σολιψιστής ρωτάει: «Πώς μπορούμε νά 
πιστεύουμε πώς δ άλλος πονάει· τί σημαίνα τό νά πιστεύουμε κάτι 
τέτοιο; Πώς μπορεί ή πρόταση αύτή νά σημαίνει κάτι;». 

Ή άπάντηση τώρα του φιλοσόφου του κοινού νου —καί 
προσέξτε, δέν πρόκειται γιά τόν άνθρωπο μέ τόν κοινό νόϋ, ό 
όποίος άπέχει τόσο άπ' τό ρεαλισμό δσο κι άπ' τόν ίδεαλισμό— ή 
άπάντηση λοιπόν αύτοΰ του φιλοσόφου είναι πώς σίγουρα δέν 
ύπάρχει καμμιά δυσκολία στήν ίδέα του νά ύποθέτουμε, νά σκεφτό-
μαστε, νά φανταζόμαστε πώς ό άλλος ίχει δ,τι κι έγώ. Άλλά τό αιώ-
νιο πρόβλημα μέ τό ρεαλιστή είναι πώς δέ λύνει άλλά προσπερνάει 
τίς δυσκολίες πού οί άντίπαλοί του βλέπουν, χωρίς βέβαια νά είναι 
σέ θέση νά τίς λύσουν. Ή άπάντηση του ρεαλιστή γιά μας άπλώς 
προδίδει τή δυσχέραα· διότι δποιος έπιχειρηματολογεί κατ' αυτό 
τόν τρόπο παραβλέπει τή διαφορά άνάμεσα στίς διάφορες χρήσεις 
τών λέξεων «έχω», «φαντάζομαι». Ή πρόταση «ό Α έχει ένα χρυσό 
δόντι» σημαίνει πώς τό δόντι βρίσκεται στό στόμα του Α. Αύτό 
μπορεί νά δικαιολογεί τό γεγονός δτι δέν είμαι σέ θέση νά τό δω. Ή 
περίπτωση δμως του πονόδοντου, τόν όποίο λέω πώς δέν μπορώ νά 
αίσθανθώ γιατί είναι μέσ' στό στόμα του άλλου, δέν είναι άνάλογη 
μέ τήν περίπτωση του χρυσού δοντιού. Είναι άπό τή μιά ή <ραινομε-
νική άναλογία καί άπό τήν άλλη ή έλλειψη άναλογίας μεταξύ 
αύτών τών δύο περιπτώσεων, πού μας δημιουργώ" προβλήματα. Καί 
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είναι αύτό άκριβώς τό προβληματικό γνώ]ρισμα της γραμματικής 
μας πού ό ρεαλιστής δέν άντιλαμβάνεται. Είναι διανοητό να νοιώθω 
πόνο σέ δόντι πού βρίσκεται στό στόμα κάποιου δλλου· καί έκεϊνος 
πού λέει πώς δέν μπορεί νά νοιώσει τόν πονόδοντο του δλλου δέν 
άρνεΤται αυτό τό πράγμα. Τή γραμματική δυσχέρεια πού άντιμετω-
πίζουμε θά τή δούμε καθαρά όταν έξοικαωθουμε μέ τήν ίδέα του νά 
νοιώθεις πόνο στό σώμα ένός δλλου. Διότι άλλοιώς, άπορώντας γύ-
ρω άπ' αύτό τό πρόβλημα θά τείνουμε νά συγχέουμε τή μεταφυσική 
πρόταση «δέν μπορώ νά νοιώσω τόν πόνο του» μέ τήν έμπειρική 
πρόταση «δέν μπορούμε νδχουμε (κατά κανόνα δέν Εχουμε) πόνο 
στό δόντι ένός δλλου». Στήν πρόταση αύτή ή λέξη «δέν μπορούμε» 
χρησιμοποιείται μέ τόν Γδιο τρόπο δπως στήν πρόταση «ένα σιδερέ-
νιο καρφί δέν μπορεί νά χαράξα τό γυαλί». (Θά μπορούσαμε νά δώ-
σουμε σ' αύτή τήν πρόταση τήν έξης μορφή: «Ή πείρα μας διδάσκει 
πώς τό σιδερένιο καρφί δέ χοφάζει τό γυαλί», όπότε άπαλλασσόμα-
στε άπό τό «δέν μπορεί»). Γιά νά μπορέσουμε νά δούμε πώς είναι 
διανοητό κάποιος νδχει πόνο στό σώμα ένός δλλου, θά πρέπει νά 
έξετάσουμε τί είδους γεγονότα όνομάζουμε κριτήρια τού δτι ένας 
πόνος ύπάρχει σέ κάποιο σημείο. Είναι εύκολο νά φανταστούμε τήν 
έξης περίπτωση: Όταν βλέπω τά χέρια μου δέν έχω πάντοτε συνεί-
δηση τού δτι είναι συνδεδεμένα μέ τό ύπόλοιπο σώμα μου. Βλέπω 
δηλαδή συχνά τό χέρι μου νά κινείται, άλλά δέ βλέπω τό βραχίονα 
πού τό συνδέει μέ τόν κορμό μου. Ούτε έλέγχω κατ' άνάγκην κάθε 
φορά μέ κάποιον δλλο τρόπο κατά πόσον ύφίσταται ό βραχίονάς 
μου. Επομένως τό χέρι μπορεί, δν δέν άπατώμαι, νά συνδέεται μέ 
τό σώμα κάποιου πού στέκει δίπλα μου (ή βέβαια καί μ' ένα μή 
άνθρώπινο σώμα). Υποθέστε πώς νοιώθω έναν πόνο, τόν όποίο 
έχοντας σάν άποκλειστική μαρτυρία (έπειδή, λ.χ., έχω τά μάτια 
κλειστά) όνομάζω πόνο στό άριστερό μου χέρι. Κάποιος μού ζητάει 
ν άγγίξω τό σημείο πού μέ πονάει μέ τό δεξί μου χέρι. Κάνω δπως 
μού λέει καί καθώς γυρνάω νά κυττάξω άντιλαμβάνομαι πώς άγγί-
ζω τό χέρι τού διπλανού μου (δηλαδή τό χέρι πού συνδέεται μέ τόν 
κορμό τού διπλανού μου). 

Κάνετε τήν έξης έρώτηση στούς έαυτούς σας: Πώς ξέρουμε πού 
νά δείξουμε δταν μας ζητούν νά τούς δείξουμε τό πονεμένο σημείο; 
Μπορεί τάχα τό νά δείχνεις κάτι τέτοιο νά συγκριθεί μέ τό νά δεί-
χνεις μιά μαύρη κηλίδα πάνω σ' ένα κομμάτι χαρτί δταν κάποιος 
σου λέει «δαξε μιά μαύρη κηλίδα σ' αύτό τό κομμάτι χαρτί»; Υπο-
θέστε πώς κάποιος λέει «δείχ^ις αύτό τό σημείο, γιατί γνωρίζεις 
πρίν τό δείξεις δτι ό πόνος ^ναι έκέί»· κι άναρ(οτηθ»τε: «Τί σημαί-
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νει νά γνωρίζεις δτι ό πόνος είναι έκει;». Ή λέξη «έκει» άναφέρεται 
σ' §ναν τόπο· άλλά σέ ποιό χώρο, δηλαδή 'τόπος' ύπό ποίαν έννοια; 
Γνωρίζουμε τάχα τόν τόπο τοΰ πόνου στόν εύκλείδειο χώρο, §τσι 
ώστε, δταν γνωρίζουμε που πονάμε, νά γνωρίζουμε σέ τί άπόσταση 
άπό δυό συνεχόμενους τοίχους αύτοΰ του δωματίου καί άπό τό πά-
τωμα βρίσκεται; Όταν δχω δναν πόνο στήν άκρη του δακτύλου μου 
καί άγγίξω μ' αύτή τό δόντι μου, είναι μήπως τώρα ό πόνος καί του 
δακτύλου καί του δοντιού; Σίγουρα κατά μίαν δννοια μποροί5με νά 
ποΰμε πώς ό πόνος βρίσκεται στό δόντι. Μήπως άραγε τό δτι είναι 
λάθος σ' αύτή τήν περίπτωση νά πώ πώς έχω πονόδοντο νά όφείλε-
ται στό γεγονός δτι γιά νά είναι ό πόνος στό δόντι θά πρέπει ν' άπέ-
χει ένάμισυ χιλιοστό άπό τήν άκρη του δακτύλου μου; Θυμηθείτε 
πώς ή λέξη «που» μπορεί ν' άναφέρεται σέ τόπους ύπό πολλές έν-
νοιες. (Πολλά καί διάφορα γραμματικά παιχνίδια, πού διαφέρουν 
μεταξύ τους λίγο ή πολν, παίζονται μ' αύτή τή λέξη. Σκεφτείτε τίς 
διάφορες χρήσεις του άριθμητικοΰ «1»). Μπορεί νά γνωρίζω που 
βρίσκεται ένα πράγμα κι ύστερα νά τό δείχνω στηριζόμενος σ' αύτή 
τή γνώση. Ή γνώση μου λέει πού νά δείξω. Έδώ άντιλαμβανόμα-
στε τή γνώση αύτή ώς τή συνθήκη γιά έκούσια δείξη ένός άντικει-
μένου. Έτσι μπορούμε νά ποΰμε: «Μπορώ νά δείξω τήν κηλίδα πού 
λές, γιατί τή βλέπω», «μπορώ νά σου δείξω άπό πού νά πάς, γιατί 
ξέρω τό μέρος πού γυρεύας· θά κάνεις πρώτα δεξιά κλπ.». Ίσως τώ-
ρα θελήσα κανείς νά πεί: «Πρέπει νά ξέρω που βρίσκεται ένα πράγ-
μα γιά νά μπορώ νά τό δείξω». Ή πρόταση δμως «πρέπει νά ξέρω 
πού βρίσκεται ένα πράγμα γιά νά μπορώ νά τό κυττάξω» μάλλον δέ 
θά σας εύχαριστούσε τό ϊδιο. Μερικές φορές φυσικά είναι σωστό τό 
νά πείς κάτι τέτοιο. 'Αλλά μπαίνουμε στόν πειρασμό νά σκεφτούμε 
πώς ύπάρχει κάποια συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση ή γεγονός, ή 
γνώση του τόπου δηλαδή, πού πρέπει νά προηγείται όποιασδήποτε 
έκούσιας πράξης δείξης, μετακίνησης κλπ. Σκεφτείτε τήν άνάλογη 
περίπτωση: «Μπορεί κανείς νά ύπακούσει σέ μιάν έντολή, μόνο 
άφού τήν καταλάβα». 

Όταν έδειχνα τό πονεμένο σημείο στό μπράτσο μου, ύπό ποίαν 
έννοια μπορούμε νά ποΰμε πώς ήξερα πού ήταν ό πόνος προτού τό 
δείξω; Θά μπορούσα νά είχα πεί πρίν δείξω «ό πόνος είναι στό άρι-
στερό μου μπράτσο». Άλλ' δς ύποθέσουμε πώς τό μπράτσο μου 
ήταν καλυμμένο μ' ένα πυκνό πλέγμα γραμμών άριθμημένων κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε νά μπορώ ν' άναφέρομαι σ' όποιοδήποτε 
σημείο της έπιφανείας του. Είναι τάχα άπαραίτητο νά μπορώ νά 
περιγράψω τό πονεμένο σημείο μέσω αύτών τών συντεταγμένων 
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γιά νά είμαι σέ θέση νά τό δείξω; Έκεινο πού θέλω νά πω είναι πώς 
ή ένέργεια της δείξης καθορίζει μιά θέση γιά τον πόνο. Αύτή ή ένέρ-
γεια δείξης, μιά καί τδφερε ό λόγος, δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν 
ένέργεια εϋρεσης του πονεμένου σημείου μέ τή μέθοδο του καθετη-
ριασμού. Μάλιστα ή κάθε μιά τους μπορεί νά όδηγήσα σέ διαφορε-
τικά άποτελέσματα. 

Μπορεί κανείς νά σκεφτεί άναρίθμητες περιπτώσεις, δπου θδλε-
γε πώς κάποιος πονάει στό σώμα ένός δλλου ή, δς πούμε, σέ κάποιο 
δπιπλο ή κάπου στόν κενό χώρο. Φυσικά δέν θά πρέπει νά ξεχνάμε 
πώς δνας πόνος σ' ένα συγκεκριμένο μέρος τού σώματός μας, π.χ. 
σ' ένα δόντι της δνω γνάθου, έχει έναν ίδιότυπο άπτικό καί αίσθη-
σιοκινητικό περίγυρο. Κουνώντας τό χέρι μας λιγάκι πρός τά πάνω 
άγγίζουμε τό μάτι μας· καί ή λέξη «λιγάκι» άναφέρεται σέ άπτική 
άπόσταση ή αίσθησιοκινητική άπόσταση ή καί στίς δυό. (Είν^ εύκο-
λο νά φανταστούμε άπτικές καί αίσθησιοκινητικές άποστάσας 
συσχετισμένες κατά τρόπο διαφορετικό άπ' τό συνηθισμένο. Ή 
άπόσταση άπ' τό στόμα μας στό μάτι μας μπορεί νά φάνει τεράστια 
'στούς μύς τού μπράτσου μας', δταν κουνάμε τό δάκτυλο άπ' τό 
στόμα στό μάτι. Θυμηθείτε πόσο μεγάλη σας φαίνεται ή κοιλότητα 
τού δοντιού σας, δταν ό όδοντίατρος τό τρυπάει μέ τόν τροχό ή τό 
καθετηριάζει). 

Όταν έλεγα πώς κουνώντας τό χέρι μας λιγάκι πρός τά πάνω θ' 
άγγίξουμε τό μάτι μας, άναφερόμουν άποκλειστικά σέ άπτική μαρ-
τυρία. Τό κριτήριο δηλαδή τού δτι τό δάχτυλό μου δγγιξε τό μάτι 
μου θά ήταν άπλώς τό δτι είχα έκεινο τό συγκεκριμένο αϊσθημα πού 
θά μ' έκανε νά πω πώς δγγιξα τό μάτι μου άκόμη καί δίχως νδχω 
όπτική μαρτυρία γι' αύτό τό πράγμα κι άκόμη, δν τυχόν κυττώντας 
μέσα σ' έναν καθρέφτη, έβλεπα τό δάχτυλό μου ν' άγγίζει δχι τό μά-
τι μου, άλλά, δς πούμε, τό μέτωπό μου. Όπως άκριβώς τό «λιγάκι» 
πού προανέφερα άφορούσε μιάν άπτική ή αίσθησιοκινητική άπό-
σταση, κατά τόν ϊδιο τρόπο οί θέσεις γιά τίς όποιες είπα «άπέχουν 
λιγάκι μεταξύ τους» ήταν άπτικές θέσεις. Όταν λέω λοιπόν πώς τό 
δάχτυλό μου στόν άπτικό καί αίσθησιοκινητικό χώρο κινείται άπ' 
τό δόντι στό μάτι μου, σημαίνει πώς έχω έκεινες τίς άπτικές καί 
αίσθησιοκινητικές έμπειρίες πού κανονικά έχουμε, δταν λέμε «τό 
δάκτυλό μου κινείται άπ' τό δόντι στό μάτι μου». Άλλά έκείνο πού 
θεωρούμε σά μαρτυρία γι' αύτή τήν τελευταία πρόταση, δπως δλοι 
ξέρουμε, δέν είναι έπ' ούδενί άπλώς άπτικό ή αίσθησιοκινητικό. 
Στήν πραγματικότητα, δν είχα τά άπτικά καί αίσθησιοκινητικά 
αίσθήματα πού άναφέραμε, ϊσως νά έξακολουθούσα νά άρνούμαι 
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τήν πρόταση «τό δάχτυλο μου κινείται κλπ....» έξ αΙτίας έκείνου πού 
θά έβλεπα. Αύτή ή πρόταση είναι μιά πρόταση περί φυσικών άντι-
κειμένων. (Μή νομίσετε δμοος τώρα πώς ό ρόλος της Εκφρασης 
«φυσικά άντικείμενα» είναι νά διακρίνει δνα είδος άντικειμένων άπό 
ένα δλλο). Ή γραμματική των προτάσεων τίς όποιες όνομάζουμε 
προτάσεις περί φυσικών άντικειμένων έπιδέχεται ποικίλες μαρτυ-
ρίες γιά τήν κάθε μιά άπ' αύτές τίς προτάσεις. Τό γεγονός δτι θεωρώ 
τίς προτάσεις «τό βλέπω νά κινείται», «τό νοιώθω νά κινείται», «τό 
βλέπει νά κινείται», «μου λέει πώς κινείται» κλπ., σάν μαρτυρίες του 
δτι τό δάχτυλό μου κινείται κλπ., χαρακτηρίζει τή γραμματική της 
πρότασης «τό δάκτυλό μου κινείται κλπ...... "Αν τώρα πώ «βλέπω 
τό χέρι μου νά κινείται», αύτό έκ πρώτης δψεως φαίνεται νά 
προϋποθέτει τό δτι συμφωνώ μέ τήν πρόταση «τό χέρι μου κινεί-
ται». 'Αλλά, δταν θεωρώ τήν πρόταση «βλέπω τό χέρι μου νά κινεί-
ται» σάν μιά άπ' τίς μαρτυρίες γιά τήν πρόταση «τό χέρι μου κινεί-
ται», ή άλήθεια της πρώτης δέν προϋποθέτει φυσικά τήν άλήθεια 
της δεύτερης. Θά μπορούσε λοιπόν κανείς νά προτείνει τήν έκφρα-
ση «τό χέρι μου φαίνεται σάν νά κινείται» άντί γιά τήν «βλέπω τό 
χέρι μου νά κινείται». Αύτή δμως ή έκφραση, μολονότι δείχνει δτι 
τό χέρι μου μπορεί νά φαίνεται πώς κινώται ένώ στήν πραγματικό-
τητα είναι άκίνητο, θά μπορούσε ίσως άκόμη νά λέει δτι στό κάτω-
κάτω της γραφής πρέπει νά ύπάρχει ένα χέρι πού νά φαίνεται πώς 
κινείται· άλλά μπορούμε εύκολα νά φανταστούμε περιπτώσεις στίς 
όποίες ή πρόταση πού περιγράφει τήν όπτική μαρτυρία είναι άλη-
θής ένώ ταυτόχρονα άλλες μαρτυρίες μας κάνουν νά πούμε πώς δέν 
έχουμε χέρι. Ό συνηθισμένος μας τρόπος έκφρασης συσκοτίζει 
αύτό τό γεγονός. Μέ τήν καθημερινή μας γλώσσα βρισκόμαστε σέ 
μειονεκτική θέση, καθώς είμαστε άναγκασμένοι νά περιγράψουμε, 
λ.χ., ένα άπτικό αίσθημα μέ δρους φυσικών άντικειμένων δπως ή 
λέξη «μάτι», «δάκτυλο» κλπ., τή στιγμή πού έκείνο πού θέλουμε νά 
πούμε δέν άπαιτεί τήν ύπαρξη ματιών ή δακτύλων κλπ. Είμαστε 
άναγκασμένοι νά κάνουμε έμμεση περιγραφή τών αίσθημάτων μας. 
Αύτό φυσικά δέ σημαίνει πώς ή καθημερινή γλρίκτσα είναι άνεπαρ-
κής γιά τούς είδικούς σκοπούς μας, άλλά δτι rfvai κάπως άβολη καί 
πολλές φορές παραπλανητική. Ό λόγος αύτής της ίδιομορφίας της 
γλώσσας μας είναι άσφαλώς ή συχνή σύμπτωση όρισμένων αισθη-
τηριακών έμπειριών. Έτσι, δταν νοιώθω τό μπράτσο μου νά κινεί-
ται, μπορώ κατά κανόνα καί νά τό βλέπω νά κινείται. Κι δταν τό 
άγγίζω μέ τό χέρι μου, τό χέρι νοιώθει έπίσης τήν κίνηση κλπ. 
(Ένας άνθρωπος μέ κομμένο πόδι θά περιγράψει κάποιο συγκεκρι-
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μένο πόνο ώς πόνο στό πόδι). Σ' αύτές τις περιπτώσεις νοιώθουμε 
δντονη τήν άνάγκη μιας έκφρασης δπως «§να αΓσθημα τρέχει άπ' τό 
άπτικό μου μάγουλο στό άπτικό μου μάτι». Όλ ' αύτά τά ^πα γιατί, 
δταν έχεις συνείδηση του άπτικοΰ καί αίσθησιοκινητικου περιβάλ-
λοντος ένός πόνου, δυσκολεύεσαι νά φανταστείς πώς θά μπορούσε 
κανείς νδχει πονόδοντο δχι μονάχα στό δικό του δόντι άλλά καί 
όπουδήποτε άλλου. 'Αλλά, δταν φανταζόμαστε μιά τέτοια περίπτω-
ση, αύτό σημαίνα άπλώς πώς φανταζόμαστε μιά σχέση άνάμεσα σέ 
όπτικές, άπtικές, αίσθησιοκινητικές κλπ. έμπειρίες διαφορετική άπό 
τή συνηθισμένη σχέση. Έτσι μπορούμε νά φανταστούμε πώς κά-
ποιος Ιχεχ τό αίσθημα του πονόδοντου μαζί μ' έκεινες τίς άπτικές 
καί αίσθησιοκινητικές έμπειρίες οί όποιες κανονικά είναι συνδεδε-
μένες μέ τό νά βλέπει τό χέρι του νά πηγαίνει άπ' τό δόντι στή μύτη 
του, στά μάτια του κλπ., άλλά συνδεδεμένες μέ τήν όπτική έμπειρία 
του χεριού του νά πηγαίνει σ' αύτές τίς θέσεις πάνω στό πρόσωπο 
ένός άλλου. Ή πάλι μπορούμε νά φανταστούμε κάποιον πού έχει τό 
αίσθημα κίνησης τού χεριού του καί τό άπτικό αΓσθημα των δακτύ-
λων του πού κινούνται πάνω στό γόνατό του. "Αν εΓχαμε ένα αίσθη-
μα πονόδοντου μαζί μέ όρισμένα άπτικά καί αίσθησιοκινητικά 
αίσθήματα πού χαρακτηρίζουν συνήθως τό άγγιγμα τού πονεμένου 
δοντιού καί των γατονικών περιοχών τού προσώπου μας, κι άν 
αύτά τά αίσθήματα συνοδεύονταν άπ' τό νά βλέπω τό χέρι μου ν' 
άγγίζει καί νά κινείται πάνω στήν κόχη τού τραπεζιού μου, θά είχα-
με άμφιβολίες άν θάπρεπε νά όνομάσουμε αύτή τήν έμπειρία έμπει-
ρία έπιτραπέζιου πονόδοντου ή δχι. "Αν άπ' τήν άλλη μεριά τά περι-
γραφόμενα άπτικά καί αίσθησιοκινητικά αίσθήματα συνδέονταν μέ 
τήν όπτική έμπειρία τού νά βλέπω τό χέρι μου ν' άγγίζει ένα δόντι ή 
άλλα μέρη τού προσώπου κάποιου άλλου, δέ χωρεί άμφιβολία πώς 
θά όνόμαζα τήν έμπειρία αύτή «πονόδοντο στό δόντι κάποιου άλ-
λου». ^ 

Είπα προηγουμένως πώς έκείνος πού ίσχυρίζεται πώς είναι άδύ-
νατο νά νοιώσεις τόν πόνο τού άλλου δέ θέλει μ' αύτό ν' άρνηθεί 
πώς θά μπορούσε κάποιος νά νοιώσει πόνο στό σώμα ένός άλλου. 
Στήν πραγματικότητα θέλει νά πεί «μπορώ νάχω πονόδοντο στό 
δόντι κάποιου άλλου, άλλά δχι τόν πονόδοντό τοϋ». 

ΤΕτσι λοιπόν οί προτάσας «ό Α έχει χρυσό δόντι» καί «ό Α έχει 
πονόδοντο» δέν έχουν άνάλογη χρήση. Διαφέρουν ώς πρός τή 
γραμματική τους, ένώ έκ πρώτης δψεως δέν φαίνονται νά διαφέ-
ρουν. 

Όσο γιά τή χρήση της λέξης «φαντάζομαι», θά μπορούσε κανείς 
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νά πει: «Σίγουρα ύπάρχα μια άπολύτως καθορισμένη πράξη του νά 
φαντάζεσαι τόν δλλο νά πονάει». Φυσικά δέν άρνούμαστε αύτό τό 
πράγμα ή όποιαδήποτε δλλη δήλωση περί γεγονότων. Άλλά γιά νά 
δοΰμε πώς δχουν τά πράγματα: "Αν κάνουμε μιάν είκόνα του πόνου 
του δλλου, θά τή χρησιμοποιήσουμε μέ τόν ϊδιο τρόπο πού χρησι-
μοποιούμε, δς πούμε, τήν είκόνα ένός μαύρου ματιού, δταν φαντα-
ζόμαστε πώς ό δλλος Εχει μαύρα μάτια; "Ας άντικαταστήσουμε καί 
πάλι τό νά φαντάζεσαι κάτι ύπό τή συνηθισμένη δννοια, μέ τό νά 
κάνεις μιά ζωγραφιστή είκόνα. (Θά μπορούσε ώραιότατα αύτός νά 
είναι ό τρόπος μέ τόν όποιο όρισμένα δντα φαντάζονται). Καί δστω 
τώρα δτι κάποιος φαντάζεται μ' αύτό τόν τρόπο πώς ό Α έχει μαύρα 
μάτια. Μιά πολύ σημαντική χρήση αύτής της είκόνας θά είναι τό νά 
τή συγκρίνουμε με τά πραγματικά μάτια γιά νά δούμε δν ή είκόνα 
είναι σωστή. "Οταν φανταζόμαστε μέ ζωηρά χρώματα πώς κάποιος 
ύποφέρει άπ' τόν πόνο, συχνά παρεισφρέει στήν είκόνα μας έκεινο 
πού θά όνομάζαμε σκιά τού πόνου σ' ένα μέρος άντίστοιχο μ' έκει-
νο δπου λέμε πώς τόν νοιώθει. Άλλά ή έννοια ύπό τήν όποία μιά 
είκόνα είναι είκόνα καθορίζεται άπ' τόν τρόπο μέ τόν όποιο τή συγ-
κρίνουμε μέ τήν πραγματικότητα. Καί θά μπορούσαμε νά όνομά-
σουμε τόν τρόπο αύτό μέθοδο προβολής. Σκεφτείτε τώρα πώς συγ-
κρίνετε μιάν είκόνα τού πονόδοντου τού Α μέ τόν πονόδοντο τού 
Α. Πώς θά κάνατε τή σύγκριση; Ά ν πείτε πώς τήν κάνετε 'έμμεσα' 
μέσω της συμπεριφοράς τού σώματός του, θ' άπαντήσω πώς αύτό 
σημαίνει δτι δέν τήν κάνετε δπως κάνετε τή σύγκριση άνάμεσα 
στήν είκόνα της συμπεριφοράς του καί τήν ϊδια τή συμπεριφορά 
του. 

Ά ν πάλι πείτε «δέχομαι πώς δέν μπορείς νά ξέρεις δν ό Α 
πονάει, μπορείς δμως άπλώς νά τό είκάζεις», δέ βλέπετε τή δυσκο-
λία πού ύπάρχα στίς διάφορες χρήσεις των λέξεων «είκάζω» καί 
«ξέρω». Σέ τί είδους άδυναμία αναφέρεστε, δταν λέτε πώς δέν μπο-
ρείς νά ξέρεις; Δέ σκεφτόσαστε μιά περίπτωση άνάλογη μ' έκείνη 
δπου δέν μπορούμε νά ξέρουμε κατά πόσον ό δλλος έχει χρυσό 
δόντι, έπειδή έχει κλειστό τό στόμα; Σ' αύτή τήν περίπτωση μπο-
ρείς νά φανταστείς πώς ξέρεις έκείνο πού δέν ξέρεις· έχει νόημα νά 
πείς πώς είδες τό δόντι του έστω κι δν δέν τό είδες· ή καλύτερα, έχει 
νόημα νά πείς δτι δέν βλέπεις τό δόντι του καί συνεπώς έχει έξ ίσου 
νόημα νά πείς δτι τό βλέπεις. Όταν δμως παραδεχτήκατε πώς δέν 
μπορεί κανείς νά ξέρει δν ό δλλος πονάει, δέ θέλατε βέβαια νά πείτε 
δτι είναι γεγονός πώς ό κόσμος δέν ξέρει, άλλά δτι δέν έχει νόημα 
νά πούμε πώς ξέρει (καί συνεπώς δέν έχει νόημα νά πούμε ούτε πώς 
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δέν ξέρει). Όταν λοιπόν σ' αύτή τήν περίπτωση χρησιμοποιείτε τόν 
δρο «είκάζω» ή «πιστεύω», δέν τόν χρησιμοποιείτε κατ' άντιπαράθε-
ση πρός τό «ξέρω». Δέ λέτε δηλαδή πώς ή γνώση είναι ένας σκοπός 
πού δέν μπορούμε νά πετύχουμε καί γι' αύτό θά πρέπει νά άρκε-
σθοΰμε στήν είκασία· έννοειτε μάλλον πώς αύτό τό παιχνίδι είναι 
δσκοπο. 'Ακριβώς δπως, δταν λέει κάποιος «δέν μπορείς νά μετρή-
σεις δλη τή σειρά των άπολύτων άριθμών», δέν άναφέρεται στό 
πεπερασμένο της άνθρώπινης φύσης, άλλά σέ μιά σύμβαση πού 
έχουμε κάνει. Ή δήλωσή μας δέν είναι συγκρίσιμη, δν καί πάντοτε 
λανθασμένα συγκρίνεται μέ δηλώσεις του τύπου «δνα άνθρώπινο 
πλάσμα είναι άδύνατο νά περάσει κολυμπώντας τόν Ατλαντικό»· 
είναι δμως άνάλογη μέ δηλώσεις του τύπου «ένας άγώνας άντοχής 
δέν Εχει τέρμα». Κι αύτό είναι δνα άπ' τά πράγματα πού βλέπει άμυ-
δρά έκεινος πού δέν Ικανοποιείται μέ τήν έξήγηση πώς μ' δλο πού 
δέν μπορείς νά ξέρεις... παρ' δλ' αύτά μπορείς νά είκάζεις... 

Όταν θυμώνουμε μέ κάποιον πού βγαίνει δξω στό κρύο, ένώ 
έχει πάθει ψύξη, λέμε καμιά φορά: «Δέν είμαι έγώ πού θά κρυώσω». 
Κι αύτό Γσως σημαίνει: «Δέν πρόκειται νά ύποφέρω έγώ, δν άρπά-
ξεις κανένα κρύο». Αύτή είναι μιά πρόταση πού ή πείρα μας διδά-
σκει. Διότι θά μπορούσαμε νά φανταστούμε μιά τρόπον τινά άσύρ-
ματη σύνδεση άνάμεσα σέ δυό σώματα, ή όποία θά δκανε τό ένα 
πρόσωπο νά νοιώθει πόνο στό κεφάλι, κάθε φορά πού τό δλλο πρό-
σωπο έξέθετε τό δικό του κεφάλι στό κρύο. Ισως κανείς νά ισχυρι-
ζόταν σ' αύτή τήν περίπτωση πώς ό πόνος είναι δικός μου γιατί τόν 
νοιώθω στό κεφάλι μου · άλλά ύποθέστε πώς έγώ καί κάποιος δλλος 
είχαμε ένα μέλος του σώματός μας κοινό, δς πούμε ένα χέρι. Φαν-
ταστείτε πώς τά νεύρα καί οί τένοντες του μπράτσου του Α καΤτοΰ 
δικού μου είχαν συνδεθεί μ' αύτό τό χέρι μέ μιά χειρουργική έπέμ-
βαση. Φανταστείτε τέλος μιά σφήκα νά τσιμπάει τό χέρι. Βάζουμε 
καί οί δυό μας τίς φωνές, τά πρόσωπά μας συσπώνται, δίνουμε κι οί 
δυό τήν ίδια περιγραφή του πόνου κλπ. Τί θά πούμε τώρα· πώς 
έχουμε τόν ίδιο πόνο ή διαφορετικούς; "Αν σέ μιά τέτοια περίπτωση 
πείτε «νοιώθουμε ίτόνο στό ίδιο μέρος, στό ίδιο σώμα, οί περιγραφές 
μας συμπίπτουν κι ώστόσο ό πόνος μου δέν μπορεί να ναι δικός 
του», ύποθέτω πώς θά δικαιολογηθείτε λέγοντας: «Γιατί ό πόνος 
μου είναι δικός μου πόνος κι ό πόνος του είναι δικός του πόνος». 
Κι έδώ δέν κάνετε παρά μιά γραμματική δήλωση γιά τή χρήση φρά-
σεων δπως «ό ίδιος πόνος». Λέτε πώς δέ θέλετε νά χρησιμοποιήσετε 
τή φράση «έχει τόν πόνο μου» ή «έχουμε κι οί δυό μας τόν ίδιο πό-
νο» κι ίσως αντίθετα θά χρησιμοποιήσετε μιά φράση δπως «ό πόνος 
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του είναι άκριβώς δπως ό δικός μου». (Δέ θά συνιστούσε έπιχείρη-
μα τό νά πεις δτι οί δυό τους δέ θά μπορούσαν νδχουν τόν Γδιο πό-
νο, διότι μπορεί ν' άναισθητοποιούσαμε ή νά σκοτώναμε τόν δναν 
άπ' τούς δυό, ένώ ό δλλος θά συνέχιζε νά πονάει). Φυσικά, δν άπο-
κλείσουμε τή φράση «έχω τόν πονόδοντό του» άπό τή γλώσσα μας, 
άποκλείουμε ταυτόχρονα και τή φράση «έχω (ή νοιώθω) τόν πονό-
δοντό μοΌτ». Μιά δλλη μορφή της μεταφυσικής μας δήλωσης είναι 
κι αύτή : «Τά αίσθητηριακά δεδομένα ένός άνθρώπου είναι Ιδιωτι-
κά». Κι αύτός ό τρόπος έκφρασης της μεταφυσικής μας δήλωσης εί-
ναι άκόμη πιό παραπλανητικός γιατί μοιάζει άκόμη περισσότερο μέ 
έμπαρική πρόταση· ό φιλόσοφος πού λέει αύτό τό πράγμα μπορεί 
στ' άλήθεια νά νομίζει πώς έκφράζει μιάν έπιστημονική άλήθαα. 

Χρησιμοπόιούμε τή φράση «δυό βιβλία έχουν τό ίδιο χρώμα», 
άλλά θά μπορούσαμε κάλλιστα νά πούμε: «Δέν μπορεί νδχουν τό 
ϊδιο χρώμα, γιατί στό κάτω-κάτω αύτό τό βιβλίο έχει τό δικό του 
χρώμα καί τό δλλο βιβλίο έχει έπίσης τό δικό του χρώμα». Κι αύτό 
θά ήταν ξανά ή δήλωση ένός γραμματικού κανόνα, ένός κανόνα 
πού τυχαίνει νά μή συμφωνεί μέ τή συνηθισμένη μας χρήση. Ό λό-
γος πού πάει ό νούς μας σ' αύτές τίς δύο διαφορετικές χρήσεις είναι 
ό έξης: Συγκρίνουμε τήν περίπτωση τών αίσθητηριακών δεδομένων 
μ' έκείνη τών φυσικών σωμάτων, δπου κάνουμε διάκριση άνάμεσα 
στίς προτάσεις «αύτή είναι ή Γδια καρέκλα πού είδα πρίν μιά ώρα» 
καί «αύτή δέν είναι ή Γδια καρέκλα, άλλά είναι άκριβώς δμοια μέ τήν 
δλλη». Έδώ έχει νόημα νά πούμε καί είναι έμπειρική πρόταση τό 
δτι «ό Α καί ό Β δέν μπορεί νά είδαν τήν ίδια καρέκλα, διότι ό Α 
ήταν στό Λονδίνο κι ό δλλος στό Cambridge· είδαν δυό καρέκλες 
άκριβώς δμοιες». (Έδώ θά ήταν χρήσιμο νά έξετάσετε τά διάφορα 
κριτήρια έκείνου πού όνομάζουμε «ταυτότητα τών άντικαμένων 
αύτών». Πώς χρησιμοποιούμε τή δήλωση «αύτή είναι ή Ιδια μέ-
ρα...», «αύτή είναι ή ίδια λέξη...», «αύτή είναι ή ίδια περίπτωση...» 
κλπ.;). 

Σ' αύτές τίς συζητήσεις κάναμε δ,τι κάνουμε πάντοτε κάθε φορά 
πού συναντάμε τή λέξη «μπορεί» σέ μιά μεταφυσική πρόταση. Δεί-
χνουμε πώς αύτή ή πρόταση κρύβει ένα γραμματικό κανόνα. Κατα-
στρέφουμε δηλαδή τήν έξωτερική όμοιότητα άνάμεσα σέ μιά μετα-
φυσική καί μιάν έμπειρική πρόταση καί ψάχνουμε νά βρούμε τή 
μορφή έκφρασης πού θά ίκανοποιήσει έναν όρισμένο πόθο τού 
μεταφυσικού φιλοσόφου, πόθο πού ή καθημερινή μας γλώσσα δέν 
Ικανοποιεί καί πού δσο δέν Ικανοποιείται θά προκαλεί τή μεταφυσι-
κή άπορία. Όταν πάλι λέω μέ μεταφυσικό νόημα ^πρέπει πάντοτε 
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νά ξέρω πότε πονάω», αύτό άπλώς κάνει τή λέξη «ξέρω» πλεονάζου-
σα· και άντί γιά «ξέρω πώς πονάω» μπορώ νά πώ άπλά «πονάω». Τό 
πράγμα άλλάζει προφανώς, δν δώσουμε νόημα στή φράση «άσυνεί-
δητος πόνος» προσδιορίζοντας έμπειρικά κριτήρια γιά τήν περίπτω-
ση πού κάποιος πονάει δίχως νά τό ξέρει, κι δν ύστερα πούμε (όρθά 
ή έσφαλμένα) πώς εΤναι γεγονός δτι κανείς δεν πονάει ποτέ δίχως 
νά τό ξέρει. 

Όταν λέμε «δέν μπορώ νά νοιώσω τόν πόνο του» μας δημιουρ-
γείται ή Ιδέα ένός άνυπέρβλητου φράγματος. "Ας σκεφτούμε άμέ-
σως μιά παρόμοια περίπτωση: «Τό πράσινο καί τό μπλέ χρώμα δέν 
μπορούν νά βρίσκονται ταυτόχρονα στό ϊδιο μέρος». Έδώ ή είκόνα 
της φυσικής άδυναμίας πού μας δημιουργείται, δέν είναι ϊσως ή 
εΙκόνα ένός φράγματος· νοιώθουμε μάλλον πώς τό ένα χρώμα βρί-
σκεται στό δρόμο τού δλλου. Άπό πού προέρχεται αύτή ή Ιδέα; Λέ-
με πώς τρία δτομα δέν μπορούν νά καθήσουν πλάι-πλάι σ' ένα θρα-
νίο· δέ χωράνε. Ή περίπτωση δμως τών χρωμάτων δέν είναι άνάλο-
γη μ' αύτή· είναι περίπου άνάλογη μέ τήν πρόταση «6x20 έκατοστά 
δέ χωράνε σ' ένα μέτρο». Αύτό είναι ένας γραμματικός κανόνας καί 
δηλώνει μιά λογική άδυναμία. Ή πρόταση «τρία δτομα δέν μπο-
ρούν νά κάτσουν πλάι-πλάι σ' ένα θρανίο μισό μέτρο μακρύ» δηλώ-
νει μιά φυσική άδυναμία· κι αύτό τό παράδειγμα δείχνει καθαρά, 
γιατί οί δύο άδυναμίες συγχέονται. (Συγκρίνετε τήν πρόταση «^ναι 
10 πόντους ψηλότερός μου» μέ τήν πρόταση «οί 10 πόντοι είναι 10 
χιλιοστά παραπάνω άπ' τούς 9 πόντους». Οί προτάσεις αύτές είναι 
όλότελα διαφορετικών είδών, ώστόσο φαίνονται παρόμοιες). Ό λό-
γος πού στίς περιπτώσεις αύτές δημιουργείται ή ίδέα της φυσικής 
άδυναμίας είναι δτι άπ' τή μιά άποφασίζουμε νά μή χρησιμοποιή-
σουμε μιάν όρισμένη μορφή έκφρασης κι άπ' τήν δλλη νοιώθουμε 
έντονο τόν πειρασμό νά τή χρησιμοποιήσουμε διότι (α) είναι σωστά 
άγγλικά ή γερμανικά καί (β) ύπάρχουν μορφές έκφρασης πού χρη-
σιμοποιούνται σ' δλλες περιοχές της γλώσσας μας καί πού μοιά-
ζουν πολύ μ' αύτήν πού μας άπασχολεϊ. 'Αποφασίσαμε νά μή χρη-
σιμοποιήσουμε τή φράση «βρίσκονται στήν Γδια θέση»· κι δμως ή 
φράση αύτή μας έπιβάλλεται έντονα άπό μόνη της έξ αίτίας της 
άναλογίας της μέ άλλες φράσεις, ώστε, κατά μιάν έννοια, πρέπει νά 
τή βγάλουμε άπ' τή μέση διά της βίας. Κι αύτός είναι ό λόγος πού 
νομίζουμε πώς άπορρίπτουμε μιάν ύφ' οίεσδήποτε συνθήκες ψευδή 
πρόταση. Κατασκευάζουμε μιάν είκόνα, δπως έκείνη μέ τά δυό 
χρώματα πού στέκονται τό ένα στό δρόμο τού δλλου ή έκείνη μέ τό 
φράγμα πού δέν έπιτρέπει σέ κάποιον νά πλησιάσει περισσότερο 
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τήν έμπειρία του δλλου πέρα άπ' τό σημείο παρατήρησης της συμ-
περιφοράς του· άλλα κυττώντας άπό πιό κοντά βλέπουμε πώς δέν 
μπορούμε νά έφαρμόσουμε τήν είκόνα πού κατασκευάσαμε. 

Ή άμφιταλάντευσή μας άνάμεσα σέ λογική καί φυσική άδυνα-
μία μας κάνει νά διατυπώνουμε Ισχυρισμούς της μορφής: <ΓΑν έκει-
νο πού νοιώθω είναι πάντοτε ό δικός μου πόνος μόνο, τί μπορεί νά 
σημαίνει ή ύπόθεση δτι κάποιος άλλος πονάει;». Αύτό πού πρέπει 
νά κάνουμε σέ τέτοιες περιπτώσεις είναι νά κυττάμε πώς οί ύπό 
συζήτηση λέξας χρησιμοποιούνται πράγματι στη γλώσσα μας. Σκε-
φτόμαστε σ' δλες αύτές τίς περιπτώσεις μιά χρήση διαφορετική άπό 
έκείνη πού οί λέξεις δχουν στήν καθημερινή μας γλώσσα. Μιά χρή-
ση πού ώστόσο γι' αύτόν άκριβώς τό λόγο μας έπιβάλλεται έντονα. 
"Αν καμμιά φορά κάτι μας φαίνεται παράξενο μέ τή γραμματική των 
λέξεών μας είναι γιατί θέλουμε νά τίς χρησιμοποιούμε πότε μέ τόν 
ένα, πότε μέ τόν άλλο τρόπο. Κι είναι ίδιαίτερα δύσκολο ν' άνακα-
λύψεις πώς ένας ίσχυρισμός πού διατυπώνει κάποιος μεταφυσικός 
φιλόσοφος έκφράζει δυσαρέσκεια μέ τή γραμματική μας τή στιγμή 
πού οί λέξεις πού άπαρτίζουν τόν ίσχυρισμό αύτό μπορούν έπίσης 
νά χρησιμοποιηθούν γιά τή δήλωση ένός γεγονότος της έμπειρίας. 
Έτσι, δταν λέει «μόνο ό δικός μου πόνος είναι πραγματικός πόνος», 
αύτή ή πρόταση μπορεί καί νά σημαίνει πώς οί άλλοι προσποιούν-
ται. Κι δταν λέει «αύτό τό δέντρο δέν ύπάρχει, δταν κανείς δέν τό 
βλέπει», αύτό μπορεί νά σημαίνει: «Αύτό τό δέντρο έξαφανίζεται 
δταν του γυρνάμε τήν πλάτη». Όποιος λέει «μόνο ό δικός μου πό-
νος είναι πραγματικός» δέ θέλει νά πεί πώς άνακάλυψε άπ' τά συνη-
θισμένα κριτήρια —τά κριτήρια δηλαδή πού παρέχουν στίς λέξεις τό 
συνηθισμένο τους νόημα— δτι οί άλλοι, πού λένε πώς πονούν, 
κοροϊδεύουν τόν κόσμο. Εκείνο κατά τού όποίου έπαναστατεί είναι 
ή χρήση αυτής της έκφρασης σέ συσχετισμό μ* αυτά τά κριτήρια. 
'Αρνείται δηλαδή νά χρησιμοποιήσει αύτή τή λέξη μέ τόν τρόπο 
πού συνήθως τή χρησιμοποιούμε. Άπ' τήν άλλη μεριά δέν έχει 
συνείδηση τού δτι άρνείται μιά σύμβαση. Εκείνος βλέπει έναν τρό-
πο διαίρεσης της χώρας διαφορετικό άπό έκείνον πού χρησιμο-
ποιείται σ' ένα συνηθισμένο χάρτη. Νοιώθει τήν άνάγκη άς πούμε 
νά χρησιμοποιήσει τό δνομα «Devonshire» δχι γιά μιά κομητεία μέ 
τά συμβατικά της σύνορα, άλλά γιά μιά κομητεία τελείως διαφορε-
τικά όριοθετημένη. Θά μπορούσε νά έκφράσει αύτό τό πράγμα λέ-
γοντας: «Δέν είναι παράλογο νά χαράξεις έδώ τά σύνορα καί νά κά-
νεις αυτό έδώ κομητεία;». Εκείνο πού λέει δμως είναι: Τό 
πραγματικό Devonshire είναι αύτό». Εμείς θά μπορούσαμε νά τού 
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άπαντήσουμε: «Έκεϊνο πού θέλεις είναι άπλώς ένα νέο σύστημα σή-
μανσης καί μ' ένα νέο σύστημα σήμανσης κανένα γεγονός της γεω-
γραφίας δέν άλλάζα». Είναι άλήθεια ώστόσο πώς ένα σύστημα σή-
μανσης μπορεί ν' άσκήσει πάνω μας μιαν άκατανίκητη έλξη ή άπώ-
θηση. (Εύκολα ξεχνάμε πόσα πολλά μπορεί νά σημαίνει γιά μας ένα 
σύστημα σήμανσης, μιά μορφή έκφρασης καί πώς δέν είναι πάντοτε 
εύκολο πράγμα ή άλλαγή του, δπως συχνά είναι στά μαθηματικά ή 
στίς φυσικές έπιστήμες. Ή άλλαγή ένδύματος ή όνόματος άλλοτε 
δέ σημαίνει τίποτε κι άλλοτε σημαίνει πολλά). 

Θά προσπαθήσω νά διασαφήσω τό πρόβλημα πού άπασχολει 
τούς ρεαλιστές, τούς ιδεαλιστές καί τούς σολιψιστές δείχνοντάς σας 
ένα πρόβλημα μέ τό όποιο συνδέεται στενά· τό έξης: «Μπορούμε 
νάχουμε άσυνείδητες σκέψεις, άσυνείδητα αίσθήματα κλπ.;». Ή 
ίδέα πώς ύπάρχουν άσυνείδητες σκέψεις έξήγειρε πολύν κόσμο. 
"Αλλοι πάλι είπαν πώς δσοι έξεγείρονται κάνουν λάθος, άν νομί-
ζουν πώς μόνο συνειδητές σκέψεις μπορούν νά ύπάρξουν, καί πώς 
ή ψυχανάλυση άνακάλυψε καί άσυνείδητες σκέψεις. Οι άρνητές της 
άσυνείδητης σκέψης δέν έβλεπαν πώς δέν άρνούνταν τίς νέες ψυχο-
λογικές άντιδράσεις πού είχαν άνακαλύψει οί ψυχαναλυτές, άλλά 
τόν τρόπο περιγραφής τους. Οί ψυχαναλυτές άπό τήν άλλη παρα-
πλανήθηκαν άπ' τόν ϊδιο τόν τρόπο έκφρασής τους φτάνοντας νά 
νομίσουν πώς κατάφεραν κάτι περισσότερο άπό τήν άνακάλυψη 
νέων ψυχολογικών άντιδράσεων· πώς, κατά κάποιον τρόπο, άνακά-
λυψαν συνειδητές σκέψεις πού ήταν άσυνείδητες. Οί πρώτοι θά 
μπορούσαν νά δηλώσουν τήν άντίρρησή τους λέγοντας «δέ θέλου-
με νά χρησιμοποιήσουμε τή φράση 'άσυνείδητες σκέψεις'· θέλουμε 
νά διατηρήσουμε τή λέξη 'σκέψη' γιά έκεινο πού έσεις όνομάζετε 
'συνειδητές σκέψεις'». Δηλώνουν μέ λανθασμένο τρόπο τήν περί-
πτωσή τους, δταν λένε: «Μόνο συνειδητές σκέψεις μπορούν νά 
ύπάρχουν καί καθόλου άσυνείδητες». Διότι, δν δέ θέλουν νά μιλάνε 
γιά «άσυνείδητη σκέψη», δέ θάπρεπε νά μιλάνε ούτε γιά «συνειδητή 
σκέψη». 

Δέν είναι δμως σωστό νά πούμε πώς, έν πάση περιπτώσει, άν 
κάποιος μιλάει καί γιά συνειδητές καί γιά άσυνείδητες σκέψεις έπε-
ται πώς χρησιμοποιεί τή λέξη «σκέψεις» μέ δυό διαφορετικούς τρό-
πους; "Αραγε χρησιμοποιούμε τό σφυρί κατά δυό διαφορετικούς 
τρόπους, δταν άπό τή μιά χτυπάμε ένα καρφί κι άπό τήν άλλη μπή-
γουμε έναν πάσσαλο στήν τρύπα του; Κι άραγε, δταν μπήγουμε 
δυό πασσάλους, μ' άλλον τρόπο τό χρησιμοποιούμε μπήγοντας τόν 
ένα καί μ' άλλο τόν άλλο ή μήπως μέ τόν ϊδιο τρόπο; Ή μήπως 
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θάπρεπε νά μιλάμε γιά διαφορετικές χρήσεις, μόνο δταν άπ' τή μιά 
χτοπαμε κάτι γιά νά μπει κάπου κι άπ' τήν άλλη χτυπάμε κάτι γιά 
νά τό σπάσουμε; Ή μήπως πάλι δλ' αύτά συνιστούν δναν τρόπο 
χρήσης καί θδπρεπε νά μιλάμε γιά διαφορετική χρήση δταν, λ.χ., 
χρησιμοποιούμε τό σφυρί σάν βαρίδι γιά τά χαρτιά μας; Σέ ποιές 
περιπτώσεις θά πρέπει νά πούμε πώς μιά λέξη χρησιμοποιείται μέ 
δυό διαφορετικούς τρόπους καί σέ ποιές μέ έναν; Τό νά πούμε πώς 
μιά λέξη χρησιμοποιείται μέ δυό (ή περισσότερους) διαφορετικούς 
τρόπους δέ μας δίνει καμμιάν ίδέα γύρω άπ' τή χρήση τους. 'Απλώς 
καθορίζει δναν τρόπο θέασης αύτής της χρήσης προμηθεύοντάς μας 
μ' ένα σχήμα περιγραφής της μέ δυό (ή περισσότερες) ύποδιαιρέ-
σεις. Δέν ύπάρχει πρόβλημα στό νά πω: «Κάνω δυο πράγματα μ' 
αύτό τό σφυρί· καρφώνω ένα καρφί σ' αύτό τόν τοίχο κι ένα καρφί 
σ' έκεινο τόν τοίχο». 'Αλλά θά μπορούσα έξ ϊσου νά είχα πεί: «Ένα 
μονάχα πράγμα κάνω μ' αύτό τό σφυρί· καρφώνω καρφιά, ένα σ' 
αύτό τόν τοίχο κι ένα σ' έκείνον». Μπορούν νά ύπάρξουν δύο είδη 
συζητήσεων ώς πρός τό κατά πόσον μιά λέξη χρησιμοποιείται κατά 
έναν ή δύο τρόπους: α) Δυό άνθρωποι μπορεί νά συζητούν γιά τό 
άν ή άγγλική λέξη «cleave» χρησιμοποιείται μονάχα γιά τό τεμαχί-
ζω ή καί γιά τό συγκολλώ. Αύτή είναι μιά συζήτηση περί τών γεγο-
νότων κάποιας συγκεκριμένης ύπαρκτής χρήσης, β) Μπορούν νά 
συζητούν γιά τό άν ή λέξη «altus», πού σημαίνει καί «βαθύς» καί 
«ψηλός», χρησιμοποιείται ώς έκ τούτου κατά δύο τρόπους. Αύτό τό 
έρώτημα είναι άνάλογο μέ τό άν ή λέξη «σκέψη» χρησιμοποιείται μέ 
δύο ή μ' έναν τρόπο δταν μιλάμε γιά συνειδητή καί άσυνείδητη σκέ-
ψη. Εκείνος πού λέει «άσφαλώς, αύτές είναι δύο διαφορετικές χρή-
σεις» έχει ήδη άποφασίσει νά χρησιμοποιήσω ένα δυϊκό σχήμα καί 
τά δσα λέει έκφράζουν αύτήν άκριβώς τήν άπόφαση. 

Όταν τώρα μας λέει ό σολιψιστής πώς μόνο οί δικές του έμπει-
ρίες είναι πραγματικές, δέν ώφελεί νά τού άπαντούμε: «Καί τί μας 
τά λές λοιπόν αύτά, άφού τελικά δέν πιστεύεις πώς πράγματι τ' 
άκούμε;». Ή , δπως καί νάχει τό πράγμα, δέ θά πρέπει νά πιστεύου-
με πώς μέ μιά τέτοιαν άπάντηση, δώσαμε λύση στό πρόβλημά του. 
Ό κοινός νούς δέν μπορεί νά δώσει άπάντηση σ' ένα φιλοσοφικό 
πρόβλημα. Ό μόνος τρόπος γιά νά ύπερασπιστεί κανείς τόν κοινό 
νού άπέναντι στίς έπιθέσεις τών φιλοσόφων είναι νά τούς άπαλλά-
ξει άπ' τήν άμηχανία τους, νά τούς θεραπεύσει μ' άλλα λόγια άπ' 
τόν πειρασμό νά έπιτίθενται στόν κοινό νού. Δέν κάνουμε τίποτε 
άναδιατυπώνοντας τίς άπόψεις τού κοινού νού. Ό φιλόσοφος δέν 
είναι ένας άνθρωπος πού έχει χάσει τά λογικά του καί πού δέ βλέπει 
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αύτά πού οί δλλοι βλέπουν· οΰτε καί ή διαφωνία του μέ τόν κοινό 
νου είναι του τύπου της διαφωνίας του έπιστήμονα μέ τίς άντιλή-
ψεις των άπλών άνθρώπων. Μ' δλλα λόγια ή διαφωνία του δέ βασί-
ζεται σέ μιά πιό έμπεριστατωμένη γνώση γεγονότων. Πρέπει λοιπόν 
νά άναζητήσουμε τήν πηγή της άπορίας του. Καί βρίσκουμε πώς 
ύπάρχει άπορία καί νοητική δυσφορία, δχι μόνο δταν ή περιέργεια 
μας γύρω άπό όρισμένα γεγονότα δέν Ικανοποιείται ή δταν δέν μπο-
ρούμε νά βρούμε ένα φυσικό νόμο πού νά ταιριάζει μ' δλες μας τίς 
έμπειρίες, άλλά κι δταν ένα σύστημα σήμανσης δέ μας ίκανοποιει, 
Γσως έξ αίτίας όρισμένων συνειρμικών είκόνων πού άνακαλει. Ή 
καθημερινή μας γλώσσα, πού άπ' δλα τά δυνατά συστήματα σήμαν-
σης είναι έκείνη πού διέπει δλη μας τή ζωή, κρατάει κατά κάποιον 
τρόπο τό μυαλό μας σφιχτοδεμένο σέ μιά στάση· κι έκεινο νοιώθει 
καμμιά φορά νά πιάνεται άπ' τήν άκινησία καί θέλει ν' άλλάξει στά-
ση. Έτσι καμμιά φορά θέλουμε ένα σύστημα σήμανσης πού νά 
τονίζει περισσότερο τή διαφορά, νά τήν κάνει προφανέστερη άπ' 
δ,τι τήν κάνει ή καθημερινή γλώσσα ή ένα πού σέ μιάν ειδική περί-
πτωση χρησιμοποιεί περισσότερο παραπλήσιες μορφές έκφρασης 
άπ' δ,τι ή καθημερινή μας γλώσσα. Ή νοητική μας άγκύλωση 
χαλαρώνει, δταν μας δείχνουν έκεινα τά συστήματα σήμανσης πού 
ίκανοποιούν τίς άνάγκες αύτές. 'Ανάγκες πού μπορούν νά ποικί-
λουν σέ μεγάλο βαθμό. 

Ό άνθρωπος τώρα πού όνομάζουμε σολιψιστή καί πού Ισχυρί-
ζεται πώς μόνο οί δικές του έμπαρίες είναι πραγματικές, δέ σημαί-
νει πώς μ' αύτά πού λέει διαφωνεί μαζί μας ώς πρός τά γεγονότα, δέ 
λέει πώς προσποιούμαστε δτι πονάμε, δταν παραπονούμαστε δτι 
πονάμε· άπεναντίας μάς λυπάται δπως θά μάς λυπόταν ό καθένας, 
μόνο πού θέλει νά περιορίσει τή χρήση του έπιθέτου «πραγματικός» 
σ' έκεινα τά γεγονότα πού όνομάζουμε έμπειρίες του· κι ϊσω^ νά μή 
θέλει νά όνομάζει τίς δικές μας έμπειρίες «έμπειρίες» (ξανά δίχως 
αύτό νά σημαίνει πώς διαφωνεί μαζί μας γύρω άπό κάποιο γεγο-
νός). Διότι θέλει νά πεί πώς είναι άδιανόητο νά-ύπάρχουν στήν 
πραγματικότητα άλλες έμπειρίες έκτός άπ' τίς δικές του. Είναι λοι-
πόν ύποχρεωμένος νά χρησιμοποιήσει ένα σύστημα σήμανσης στό 
όποίο μιά φράση, δπως «ό Α έχει πραγματικό πονόδοντο» (δπου ό 
Α δέν είναι αύτός ό ίδιος) νά είναι δίχως νόημα, ένα σύστημα πού οί 
κανόνες του ν' άπαγορεύουν αυτή τή φράση δπως άκριβώς οί κανό-
νες του σκακιού άπαγορεύουν στό πιόνι νά κάνει τίς κινήσας του 
άξιωματικοϋ. Ό σολιψιστής έν έσχάτη άναλύσει μάς καλεί νά προ-
τιμήσουμε τή χρήση μιας φράσης δπως «ύπάρχει πραγματικός 
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πονόδοντος» άπό τήν «ό Smith (ό σολιψιστής) δχει πονόδοντο». Καί 
ποιός ό λόγος νά μήν άποδεχτοΰμε τό σύστημα του; Δέ χραάζεται 
νά πώ δτι γιά ν' άποφύγα τή σύγχυση θάταν καλύτερα σ' αύτή τήν 
περίπτωση νά μή χρησιμοποιούσε διόλου τή λέξη «πραγματικός» σ' 
άντιπαράθεση μέ τό «προσποιητός»· πράγμα πού σημαίνει άκριβώς 
πώς θά πρέπει ν' άντιμετωπίσουμε τή διάκριση άνάμεσα στό «πραγ-
ματικός» καί στό «προσποιητός» άλλοιώς. Ό σολιψιστής πού λέει 
«μόνο έγώ νοιώθω πραγματικό πόνο», «μόνο έγώ βλέπω (ή άκούω) 
στήν πραγματικότητα» δέ διατυπώνει γνώμη· κι αύτός είναι ό λόγος 
πού λέει μέ τόση σιγουριά τά δσα λέει. Νοιώθει μιάν άκατανίκητη 
έλξη πρός μιάν όρισμένη μορφή έκφρασης· άπομένει δμως άκόμη 
νά βρούμε γιατί τή νοιώθει. 

Ή φράση «μόνο έγώ βλέπω πραγματικά» συνδέεται στενά μέ 
τήν ίδέα πού έκφράζει ό Ισχυρισμός «ποτέ δέν ξέρουμε τί βλέπει 
πραγματικά ό άλλος δταν κυττάει ένα πράγμα» ή ό ίσχυρισμός 
«ποτέ δέ θά μπορέσουμε νά μάθουμε δν ό άλλος όνομάζει 'μπλέ' 
έκεινο πού έμεις όνομάζουμε 'μπλέ'. Θά μπορούσαμε μάλιστα νά 
προβάλουμε τό έξης έπιχείρημα: «Ποτέ μου δέ θά μάθω τί βλέπει ό 
άλλος, άκόμη καί τό δν βλέπει κδν, γιατί τό μόνο πού διαθέτω είναι 
τά διάφορα εϊδη σημείων πού αύτός μου δίνει· έπομένως είναι μιά 
τελείως αύθαίρετη ύπόθεση τό νά πώ δτι ό δλλος βλέπει· τί πράγμα 
είναι τό νά βλέπει κανείς τό ξέρω μονάχα άπ' τό δτι έγώ ό ι3ιος 
βλέπω». Φυσικά αύτό είναι άπλώς λάθος, διότι έχω σίγουρα μάθει 
μιά διαφορετική καί πολύ πιό περίπλοκη χρήση της λέξης «βλέπω» 
άπ' αύτήν πού έδώ ύποστηρίζω. "Ας προσπαθήσουμε νά διασαφή-
σουμε τήν τάση πού μ' έκανε νά ύποστηρίξω αύτή τή χρήση, παίρ-
νοντας ένα παράδειγμα άπό μιά κάπως διαφορετική σφαίρα: Σκε-
φτείτε τό έξης έπιχείρημα: «Πώς είναι δυνατόν νά θέλουμε τό χαρτί 
αύτό νά είναι κόκκινο, τή στιγμή πού δέν είναι κόκκινο; Δέ σημαί-
νει αύτό πώς θέλω κάτι πού δέν ύπάρχει καθόλου; Συνεπώς ή έπιθυ-
μία μου μπορεί νά περιέχει μονάχα κάτι παραπλήσιο μέ τό γεγονός 
δτι τό χαρτί είναι κόκκινο. Δέ θάπρεπε λοιπόν νά χρησιμοποιούμε 
μιάν δλλη λέξη άντί γιά 'κόκκινο' δταν λέμε πώς θέλουμε κάτι νά 
είναι κόκκινο; Οί είκόνες πού άπαρτίζουν τήν έπιθυμία μας μας δεί-
χνουν κάτι λιγότερο καθορισμένο, κάτι πιό όμιχλώδες άπ' τήν 
πραγματικότητα του χαρτιού πού είναι κόκκινο. Θδπρεπε λοιπόν 
νά πώ, άντί γιά «θδθελα αύτό τό χαρτί νάταν κόκκινο», κάτι σάν 
«θδθελα ένα άχνό κόκκινο γι' αύτό τό χαρτί». Άλλά, δν έκείνος έλε-
γε μέ τό συνηθισμένο τρόπο όμιλίας «θδθελα ένα άχνό κόκκινο γι' 
αύτό τό χαρτί», θδπρεπε, γιά νά έκπληρώσουμε τήν έπιθυμία του, 
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νά τό βάψουμε μ' ένα άχνό κόκκινο κι αύτό βέβαια δέν θά ήταν 
έκεινο πού ήθελε. Δέν ύπάρχει δμως άντίρρηση στό ν' άποδεχτούμε 
τή μορφή δκφρασης πού προτείνει, έφ' δσον γνωρίζουμε πώς μέ τή 
φράση «θέλω ένα άχνό χ γι' αύτό τό χαρτί», έννοει έκεινο πού συνή-
θως έκφράζουμε μέ τήν πρόταση «θάθελα αύτό τό χαρτί νάχε τό 
χρώμα Λ:». Αύτά πού είπε ήταν στήν πραγματικότητα μιά προσπά-
θεια έπιβολής του συστήματος σήμανσής του μέ τήν δννοια πού ένα 
σύστημα σήμανσης μπορεί νά έπιβληθει. Άλλά δέ μας είπε καμμιά 
καινούργια άλήθεια, οΰτε μας δδειξε πώς δσα λέγαμε πρίν ήταν λά-
θος. ΓΟλ' αύτά συνδέουν τό τωρινό μας πρόβλημα μέ τό πρόβλημα 
της άρνησης. Θά σας κάνω μονάχα μιά νύξη, λέγοντας πώς είναι 
δυνατή ή ύπαρξη ένός συστήματος σήμανσης στό όποιο, σέ άδρές 
γραμμές, μιά ίδιότητα έχει πάντα δύο όνόματα, δνα γιά τήν περί-
πτωση πού λέμε πώς ένα πράγμα τή διαθέτει κι ένα γιά τήν περί-
πτωση πού λέμε πώς δέν τή διαθέτει. Ή άρνηση της δήλωσης «αύτό 
τό χαρτί είναι κόκκινο» θά μπορούσε τότε νά είναι, δς πούμε, «αύτό 
τό χαρτί δέν είναι κόγκινο» [14]. Ένα τέτοιο σύστημα σήμανσης 
πράγματι θά έκπλήρωνε πολλές άπό τίς έπιθυμίες πού ή καθημερινή 
μας γλώσσα μας άρνειται καί οί όποιες μερικές φορές δημιουργούν 
μιάν αγκύλωση φιλοσοφικής ύφής γύρω άπ' τήν ίδέα της άρνησης). 

Ή δυσχέραα πού έκφράζουμε λέγοντας «δέν μπορώ νά ξέρω τί 
βλέπει δταν λέει (χωρίς νά ψεύδεται) πώς βλέπει μιά μπλέ κηλίδα» 
προέρχεται άπ' τήν ίδέα δτι «ξέρω τί βλέπει» σημαίνει «βλέπω έκει-
νο πού κι αύτός βλέπει»· δχι δμως ύπό τήν έννοια πού βλέπουμε 
δταν κι οί δυό έχουμε τό ϊδιο άντικείμενο μπρός στά μάτια μας· 
άλλά ύπό τήν έννοια δτι τό αντικείμενο πού βλέπει είναι ένα άντι-
κείμενο, δς πούμε μέσ' στό κεφάλι του ή //εσα του. Τό νόημα είναι 
δτι μπορεί τό ιδιο άντικείμενο νά βρίσκεται μπρός στά δικά του καί 
τά δικά μου μάτια, άλλά δτι δέν μπορώ νά χώσω τό κεφάλι μου μέσ' 
στό δικό του (ή τό μυαλό μου στό δικό του, πού καταλήγει ούσια-
στικά στό ϊδιο πράγμα) έτσι ώστε τό πραγματικό καί άμεσο 
άντικείμενο της δρασής του νά γίνει τό πραγματικό καί άμεσο άντι-
κείμενο καί της δικής μου δράσης. Μέ τήν πρόταση «δέν ξέρω τί 
βλέπει ό άλλος» έννοούμε στήν πραγματικότητα «δέν ξέρω τί κυτ-
τάει», δπόυ τό 'τί κυττάει' είναι κρυμμένο καί δέν μπορεί νά μου τό 
δείξει· είναι μπρός άπ* τό μάτι του μναλου του. Συνεπώς, γιά ν' άπαλ-
λαγειτε άπ' αύτό τό πρόβλημα έξετάσετε τή γραμματική διαφορά 
άνάμεσα στίς δηλώσεις «δέν ξέρω τί βλέπει» καί «δέν ξέρω τί κυτ-
τάει», δπως αύτές χρησιμοποιούνται πραγματικά στή γλώσσα μας. 

Μερικές φορές ή πιό ίκανοποιητική έκφραση του σολιψισμού 
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μας μοιάζει νάναι αύτή: «Ότιδήποτε βλέπεται (βλέπεται πραγ-
ματικά) είμαι έγώ πάντοτε έκεινος πού τό βλέπει» [15]. 

Εκείνο πού θάπρεπε νά μας έκπλήσσει μ' αύτή τήν δκφραση εί-
ναι ή φράση «πάντοτε έγώ». Πάντοτε ποιος, δηλαδή [16]; Γιατί, δσο 
κι άν φαίνεται παράξενο, δέν έννοώ «πάντοτε ό L. W». Κι αύτό μας 
όδηγεΤ στήν έξέταση του θέματος των κριτηρίων της ταυτότητας 
ένός προσώπου. Ύπό ποιές συνθήκες λέμε «αύτό είναι τό ϊδιο πρό-
σωπο μ' έκεΤνο πού είδα πριν μιά ώρα»; Ή πραγματική μας χρήση 
της φράσης «τό ϋδιο πρόσωπο» καί του όνόματος του προσώπου 
βασίζεται στό γεγονός δτι πολλά χαρακτηριστικά τά όποια χρησι-
μοποιούμε ώς κριτήρια ταυτότητας συμπίπτουν τίς περισσότερες 
φορές. Κατά κανόνα άναγνωρίζομαι άπ' τήν έξωτερική έμφάνιση 
του σώματός μου. Τό σώμα μου ύφίσταται βαθμιαίες, άλλά σχετικά 
μικρές καί άργές μεταβολές, τό Γδιο κι ή φωνή μου, οί προσωπικές 
μου συνήθειες κλπ.· δλ' αύτά μεταβάλλονται άργά καί σέ περιορι-
σμένη έκταση. Τό δτι τείνουμε νά χρησιμοποιούμε όνόματα προσώ-
πων μέ τόν τρόπο πού τά χρησιμοποιούμε είναι άκριβώς άπόρροια 
αύτών τών γεγονότων. Αύτό μπορεί νά τό δεί κανείς καλύτερα, δν 
προσπαθήσω νά φανταστεί έξωπραγματικές καταστάσεις οί όποίες 
μας δείχνουν πόσες καί ποιές διαφορετικές 'γεωμετρίες' θά τείναμε 
νά χρησιμοποιήσουμε, δν τά γεγονότα ήταν διαφορετικά. Φαντα-
στείτε, λ.χ., δτι δλα τά ύπάρχοντα άνθρώπινα σώματα έμοιαζαν 
μεταξύ τους καί δτι άπ' τήν δλλη διάφορα σύνολα γνωρισμάτων 
φαίνονταν κατά κάποιον τρόπο ν' άλλάζουν κατοικία, μείανα-
στεύοντας άπό σώμα σέ σώμα. Ένα τέτοιο σύνολο γνωρισμάτων θά 
μπορούσε, λ.χ., νδταν μιά μειλίχια ιδιοσυγκρασία, μαζί μέ μιά 
λεπτή φωνή καί άργές κινήσως ή μιά χολερική Ιδιοσυγκρασία, 
βαθειά φωνή καί νευρικές κινήσεις καί δλλα παρόμοια. Ύπ' αύτές 
τίς συνθήκες, ένώ θά ήταν δυνατό νά δώσουμε στά σώματα όνόμα-
τα, ίσως νά νοιώθαμε τόσο μικρή διάθεση νά τό κάνουμε δση θά 
νοιώθαμε γιά νά δώσουμε όνόματα στίς καρέκλες της τραπεζαρίας 
μας. Άπ' τήν δλλη, ίσως νδταν χρήσιμο νά δώσεις όνόματα στά σύ-
νολα τών γνωρισμάτων, όπότε ή χρήση αύτών τών όνομάτων θ' 
άντιστοιχούσε πάνω-κάτω μ' έκείνη τών κυρίων όνομάτων της 
κανονικής μας γλώσσας. 

Ή φανταστείτε, π.χ., πώς είναι συνηθισμένο πράγμα γιά άνθρώ-
πινα δντα νά έχουν δυό διαφορετικούς χαρακτήρες: Τό σχήμα, τό 
μέγεθος καί ή χαρακτηριστική συμπεριφορά τού καθενός νά ύφί-
σταται κατά περιόδους ριζική άλλαγή. Καί νάναι συνηθισμένο 
πράγμα γιά έναν άνθρωπο νδχει δυό τέτοιες καταστάσεις μεταπί-
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πτοντας ξαφνικά άπ' τή μιά στήν δλλη. Είναι πολύ πιθανό σέ μιά 
τέτοια κοινωνία νά θέλουμε νά βαφτίζουμε τόν κάθε άνθρωπο μέ 
δυό :όνόματα καί ϊσως μάλιστα καί νά μιλάμε γιά τά δυό πρόσωπα 
πού ζουν μέσ' στό σώμα του. Νδταν άραγε ό Dr. Jekyll καί ό Mr. 
Hyde δυό πρόσωπα ή τό Ιδιο πρόσωπο πού άπλώς άλλαζε; Μπο-
ρούμε νά πούμε δ,τι μας άρέσει. Τίποτε δέ μας άναγκάζει νά μιλή-
σουμε γιά διπλή προσωπικότητα. 

Υπάρχουν πολλές χρήσεις της λέξης «προσωπικότητα», δλες 
λίγο - πολύ συγγενικές, πού Γσοος νοιώθουμε μιά τάση νά υίοθετή-
σουμε. Τό Γδιο ίσχύει δταν προσδιορίζουμε τήν ταυτότητα ένός 
προσώπου μέσω τών μνημών του. Φανταστείτε κάποιον πού οί 
μνήμες του τίς ζυγές μέρες της ζωής του περιλαμβάνουν τά γεγονό-
τα δλων τών ζυγών ήμερών, ένώ δέν περιλαμβάνουν τίποτε άπ' δ,τι 
συνέβη τίς μονές μέρες. Άπ' τήν άλλη, θυμάται τίς μονές μέρες δ,τι 
συνέβη τίς προηγούμενες μονές, ένώ ή μνήμη του διαγράφει τίς 
ζυγές μέρες δίχως κανένα αίσθημα άσυνέχειας. "Αν θέλουμε μάλι-
στα, μπορούμε νά ύποθέσουμε πώς ή έξωτερική του έμφάνιση καί 
τά χαρακτηριστικά του είναι άλλα τίς μονές κι άλλα τίς ζυγές μέρες. 
Μας ύποχρεώνει κανείς νά πούμε πώς έδώ δυό πρόσωπα κατοικούν 
στό ίδιο σώμα; Δηλαδή είναι σωστό νά πούμε πώς ύπάρχουν καί 
λάθος πώς δέν ύπάρχουν· ή άντίστροφα; Τίποτε άπ' τά δύο. Διότι ή 
κανονική χρήση της λέξης «πρόσωπο» είναι αύτό πού θάλεγε κανείς 
μιά σύνθετη χρήση κατάλληλη γιά κανονικές συνθήκες. "Αν ύποθέ-
σω, δπως §κανα προηγουμένως, δτι αύτές οί συνθήκες άλλάζουν, 
αύτό σημαίνει πώς καί ή χρήση τού δρου «πρόσωπο» ή «προσωπι-
κότητα» άλλάζει κατά συνέπεια· κι άν θέλω νά διατηρήσω αύτό τόν 
δρο καί νά τού δώσω μιά χρήση άνάλογη μ' αύτήν πού είχε πρίν, εί-
μαι έλεύθερος νά διαλέξω άνάμεσα σέ πολλές χρήσας, δηλαδή άνά-
μεσα σέ πολλά διαφορετικά είδη άναλογιών. Θά μπορούσε κανείς 
νά πει πώς σ' αύτή τήν περίπτωση ό δρος «προσωπικότητα» δέν 
§χει ένα μοναδικό νόμιμο κληρονόμο. (Αύτή ή θεώρηση είναι 
σημαντική στή φιλοσοφία τών μαθηματικών. Σκεφτείτε τή χρήση 
τών λέξεων «άπόδειξη», «τύπος» κ.ά. Σκεφτείτε τήν έρώτηση: «Γιά 
ποιό λόγο θάπρεπε τά δσα κάνουμε 'δω πέρα νά λέγονται 'φιλοσο-
φία'; Γιατί τάχα πρέπει νά θεωρούνται ό μοναδικός νόμιμος κληρο-
νόμος τών διαφόρων δραστηριοτήτων πού είχαν τό ίδιο δνομα τά 
παλιά τά χρόνια;»). 

Καί τώρα άς άναρωτηθούμε σέ τί λογής ταυτότητα προσωπικό-
τητας άναφερόμαστε δταν λέμε «ότιδήποτε βλέπεται, είμαι έγώ πάν-
τοτε έκείνος πού τό βλέπει». Τί πράγμα θέλω νά έχουν κοινό δλες 
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αύτές οί περιπτώσεις του νά βλέπεις κάτι; Θά πρέπει άπαντώντας 
νά όμολογήσω πώς δέν άναφέρομαι στήν έξωτερική έμφάνιση του 
σώματος μου. Δέ βλέπω πάντοτε κάποιο μέρος του σώματος μου, 
δταν βλέπω. Καί δέν είναι άπαραίτητο, δν άνάμεσα στά πράγματα 
πού βλέπω είναι καί τό σώμα μου, νά τό βλέπω πάντοτε κατά τον 
ίδιο τρόπο. Στήν πραγματικότητα δέν μέ νοιάζει καθόλου τό δν καί 
τό πόσο άλλάζει. Τό ϊδιο νοιώθω καί γιά δλες τίς ιδιότητες του 
σώματός μου, τά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς μου άκόμη καί 
γιά τίς μνήμες μου. "Αν τό σκεφτώ λιγάκι παραπάνω θά δω πώς 
έκεινο πού ήθελα νά πω ήταν: «'Οτιδήποτε βλέπεται, πάντοτε κάτι 
βλέπεται». Μ' άλλα λόγια, έκεινο γιά τό όποιο ελεγα πώς διατηρεί-
ται σ' δλες τίς έμπειρίες του βλέπειν δέν είναι κάποια συγκεκριμένη 
όντότητα «έγώ», άλλά ή ϊδια ή έμπειρία του νά βλέπεις κάτι. Αύτό 
ίσως γίνει σαφέστερο, δν φανταστούμε έκεινον πού κάνει τή σολι-
ψιστική δήλωση νά δείχνει τά μάτια του τήν ώρα πού λέει «έγώ». 
(Ίσως έπειδή θέλει νδναι άκριβής καί θέλει νά προσδιορίσει ποιά 
μάτια άνήκουν στό στόμα πού λέει «έγώ» καί στά χέρια πού δεί-
χνουν τό ϊδιο του τό σώμα). Άλλά τί πράγμα δείχνει; Αύτά τά συγ-
κεκριμένα μάτια μέ τήν ταυτότητα του φυσικού άντικειμένου; (Γιά 
νά καταλάβετε αύτή τήν πρόταση, θά πρέπει νά μήν ξεχνάτε πώς ή 
γραμματική των λέξεων οί όποιες λέμε πώς στέκουν γιά φυσικά 
άντικείμενα χαρακτηρίζεται άπ' τόν τρόπο πού χρησιμοποιούμε τή 
φράση «τό idio τάδε», ή «τό ϊδιο τό τάδε», δπου ή λέξη «τάδε» 
προσδιορίζει τό φυσικό άντικείμενο). Εϊπαμε παραπάνω πώς δέν 
ήθελε νά δείξει κανένα φυσικό άντικείμενο. Ή ίδέα πώς τάχα ^κανε 
μιά δήλωση μέ νόημα προερχόταν άπό μιά σύγχυση άντίστοιχη μ' 
έκείνη άνάμεσα στό λεγόμενο «γεωμετρικό μάτι» καί τό «φυσικό μά-
τι». Θά προσδιορίσω τή χρήση αύτών των δύο δρων: "Αν κάποιος 
προσπαθήσει νά ύπακούσει στήν έντολή «δείξε τό μάτι σου», μπορεί 
νά κάνει διάφορα πράγματα καί διάφορα κριτήρια νά δεχτεί γιά τό 
δτι έδειξε τό μάτι του. Ά ν τά κριτήρια αύτά συμπίπτουν, δπως 
συνήθως, μπορώ νά τά χρησιμοποιήσω έναλλακτικά καί σέ διάφο-
ρους συνδυασμούς γιά νά δείξω στόν έαυτό μου πώς άγγιξα τό μάτι 
μου. "Αν δέν συμπίπτουν, θά πρέπει νά διακρίνω άνάμεσα σέ διάφο-
ρα νοήματα της φράσης «άγγίζω τό μάτι μου» ή «κινώ τό δάχτυλό 
μου πρός τό μάτι μου».'Άν, λ.χ., τά μάτια μου είναι κλειστά, μπορώ 
ώστόσο νδχω τή χαρακτηριστική αίσθησιοκινητική έμπειρία στό 
μπράτσο μου πού θά όνόμαζα αίσθησιοκινητική έμπειρία του νά 
σηκώνω τό χέρι μου μέχρι τό μάτι μου. Τό δτι πέτυχα νά τό κάνω, 
θά τό άναγνωρίσω άπ' τό ίδιότυπο άπτικό αίσθημα του ν' άγγίζω τό 
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μάτι μου. Άλλ' άν τό μάτι μου είναι πίσω άπό δνα τζάμι δεμένο 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε νά μήν μπορώ νά τό πιέσω μέ τό δάχτυλό 
μου, πάλι θά ύπάρχει κάποιο κριτήριο ένός μυϊκού αισθήματος πού 
θά μέ κάνει νά πω πώς τώρα τό δάχτυλό μου βρίσκεται μπρός άπ' 
τό μάτι μου. Όσο γιά όπτικά κριτήρια, μπορώ νά υίοθετήσω δύο 
είδών. Υπάρχει ή συνηθισμένη έμπειρία του νά βλέπω τό χέρι μου 
νά σηκώνεται και νάρχεται πρός τό μάτι μου, έμπειρία φυσικά δια-
φορετική άπό έκείνη του νά βλέπεις δυό πράγματα νά συναντώνται, 
δπως, λ.χ., οί άκρες δυό δακτύλων. Άπ ' τήν άλλη, μπορώ νά χρησι-
μοποιήσω σάν κριτήριο του δτι τό δάχτυλό μου κινείται πρός τό 
μάτι μου έκεΤνο πού βλέπω κυττώντας μέσα σ' δναν καθρέφτη 
παρακολουθώντας τό δάχτυλό μου νά ζυγώνει τό μάτι μου. "Αν τό 
μέρος έκεινο του σώματός μου, πού δπως λέμε 'βλέπει', πρόκειται 
νά καθοριστεί άπ' τό δτι κουνάω τό δάχτυλό μου πρός τό μάτι μου 
σύμφωνα μέ τό δεύτερο κριτήριο, τότε είναι διανοητό νά βλέπω καί 
μέ κάτι πού σύμφωνα μέ δλλα κριτήρια είναι ή άκρη της μύτης μου 
ή κάποιο μέρος του μετώπου μου· ή θά μπορούσα κατ' αύτό τόν 
τρόπο νά δείχνω καί μιά θέση Εξω άπ' τό σώμα μου. "Αν θέλω κά-
ποιος νά δείξει τό μάτι του (ή τά μάτια του) σύμφωνα μέ τό δεύτερο 
κριτήριο μόνο̂  θά έκφράσω τήν έπιθυμία μου λέγοντας: «Δείξε τό 
γεωμετρικό σου μάτι (ή μάτια)». Ή γραμματική της λέξης [17] 
«γεωμετρικό μάτι» εχει μέ τή γραμματική της λέξης «φυσικό μάτι» 
τήν ϊδια σχέση πού ή γραμματική της Εκφρασης «τό όπτικό δεδομέ-
νο ένός δέντρου» δχει μέ τή γραμματική της έκφρασης «τό φυσικό 
δέντρο». Καί στίς δύο περιπτώσεις τό νά πούμε δτι «τό Ενα είναι 
τελείως διαφορετικό είδος άντικειμένου άπ' τό άλλο» θά όδηγήσει 
σέ πλήρη παρανόηση· διότι έκεινοι πού λένε πώς τό αισθητηριακό 
δεδομένο είναι άλλου είδους άντικείμενο άπό τό φυσικό άντικείμε-
νο παρανοούν τή γραμματική της λέξης «είδος», δπως άκριβώς κι 
έκείνοι πού λένε πώς ό άριθμός είναι άλλου είδους άντικείμενο άπό 
τ' άριθμητικό. Έχουν τήν έντύπωση πώς κάνουν μιά δήλωση του 
τύπου «μιά άμαξοστοιχία, Ενας σιδηροδρομικός σταθμός κι Ενα 
βαγόνι είναι διαφορετικά είδη άντικειμένων», ένώ ή δήλωσή τους 
είναι άνάλογη μ' αύτήν έδώ: «Μιά άμαξοστοιχία. Ενα σιδηροδρομι-
κό δυστύχημα καί μιά νομική διάταξη περί σιδηροδρόμων είναι δια-
φορετικά είδη άντικειμένων». 

Εκείνο πού μ' Εκανε νά πώ «έγώ είμαι πάντοτε έκείνος πού βλέ-
πει, δταν κάποιο πράγμα βλέπεται» θά μπορούσε έξ ίσου νά μέ κάνει 
νά πώ «δταν κάποιο πράγμα βλέπεται, αύτό είναι έκείνο πού βλέπε-
ται» συνοδεύοντας τή λέξη «αύτό» μέ μιά χειρονομία πού ν' άγκα-
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λιάζει τό όπτικό μου πεδίο (χωρίς δμως νά έννοώ μέ τή λέξη «αύτό» 
τά συγκεκριμένα άντικείμενα πού συμβαίνει νά βλέπω τή στιγμή 
έκείνη). Θά μπορούσε κανείς νά πει «δείχνω τό όπτικό πεδίο ώς 
όπτικό πεδίο καί δχι κάτι συγκεκριμένο μέσα σ' αύτό». Κι αύτό δέν 
κάνει τίποτε δλλο άπ' τό νά προδίδει τήν άπουσία νοήματος άπ' τήν 
προηγούμενη δκφραση. 

"Ας βγάλουμε τώρα όλωσδιόλου τό «πάντοτε» άπ' τήν δκφρασή 
μας. Θά μπορώ άκόμη καί τότε νά έκφράσω τό σολιψισμό μου λέ-
γοντας: «Μόνο έκεινο πού έγώ βλέπω (ή βλέπω τώρα) βλέπεται 
στήν πραγματικότητα». Κι έδώ νοιώθω τόν πειρασμό νά πω: «Παρ' 
δλο πού μέ τή λέξη «έγώ» δέν έννοώ τόν L. W., δέν πειράζει οί άλ-
λοι νά καταλαβαίνουν τό «έγώ» ώς L. W., άν τώρα δά είμαι πράγμα-
τι ό 'L. W.». Θά μπορούσα άκόμη νά έκφράσω τόν ίσχυρισμό μου 
λέγοντας: «Έγώ είμαι τό δοχείο της ζωής». Προσέξτε δμως· είναι 
άπαραίτητο δλοι έκεινοι στούς όποίους λέω αύτό τό πράγμα νά μήν 
είναι σέ θέση νά μέ καταλαβαίνουν. Είναι άπαραίτητο ό δλλος νά 
μήν είναι σέ θέση νά καταλάβει «τί έγώ πραγματικά έννοώ», ένώ 
στήν πράξη θά μπορούσε νά κάνει έκεινο πού θέλω παραχωρώντας 
μου μιάν έξέχουσα θέση στό δικό του σύστημα σήμανσης. 'Αλλά 
έγώ θέλω νά είναι λογικώς άδύνατο νά μέ καταλαβαίνε, δηλαδή νά 
είναι δίχως νόημα κι δχι άπλώς λάθος τό νά μέ καταλαβαίνει. Έτσι 
ή δκφρασή μου είναι μιά μονάχα άπ' τίς πολλές πού χρησιμο-
ποιούνται κατά καιρούς άπό τούς φιλοσόφους καί πού ύποτίθεται 
πώς λένε κάτι στό πρόσωπο πού τίς διατυπώνει, άλλά άπολύτως τί-
ποτε σέ όποιονδήποτε άλλο. "Αν τώρα τό νά έχει μιά έκφραση νόη-
μα σήμαινε νά συνοδεύεται ή νά παράγει όρισμένες έμπειρίες, ή 
έκφρασή μας θά μπορούσε νάχει δλων των είδών τά νοήματα καί 
δέν προτίθεμαι νά πω τίποτε γι' αύτά. Άλλά είναι γεγονός δτι κά-
νουμε τό λάθος νά νομίζουμε πώς ή έκφρασή μας έχει νόημα ύπό 
τήν έννοια πού μιά μή μεταφυσική έκφραση έχει· γιατί συγκρίνουμε 
έσφαλμένα τήν περίπτωσή μας μ' έκείνη δπου ό άλλος δέν μπορεί 
νά καταλάβει τί λέμε έπειδή τού λείπουν όρισμένες πληροφορίες. 
(Αύτή ή παρατήρηση μπορεί νά γίνει σαφής μόνο, δταν κατανοή-
σουμε τή σχέση άνάμεσα στή γραμματική άπό τή μιά καί τό νόημα 
καί τήν άνοησία άπ' τήν άλλη. 

Τό νόημα μιας φράσης χαρακτηρίζεται, κατά τήν άποψή μας, 
άπό τό πώς τή χρησιμοποιούμε. Τό νόημα δέν είναι κάποιος νοητι-
κός συνοδός της έκφρασης. Κατά συνέπεια ή φράση «νομίζω πώς 
έννοώ κάτι μ' αύτό έδώ» ή «^μαι σίγουρος πώς έννοώ κάτι μ' αύτό 
έδώ», φράση πού τόσο συχνά άκούμε σέ φιλοσοφικές συζητήσεις νά 
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προβάλλεται σάν δικαιολογία γιά τή χρήση μιας δκφρασης, γιά μας 
δέν είναι διόλου δικαιολογία. Ρωτάμε «π' έννοεΤς;», δηλαδή «πώς 
χρησιμοποιείς αύτή τήν δκφραση;». "Αν κάποιος μου μάθαινε τή λέ-
ξη «θρανίο» καί μοϋλεγε πώς μερικές φορές ή πάντοτε δβαζε μιά 
παύλα άπό πάνω ώς έξης: «θρανίο» καί πώς αύτό σήμαινε κάτι γιά 
έκεινον, θά τοϋλεγα: «Δέν ξέρω τί είδους ίδέα συνδέεις μ' αύτή τήν 
παύλα, έμένα πάντως δέ μ' ένδιαφέρει έκτός κι δν μου δείξεις πώς 
ύπάρχει κάποια χρήση γιά τήν παύλα στό είδος του λογισμού δπου 
θέλεις νά χρησιμοποιείς τή λέξη «θρανίο». Θέλω νά παίξω σκάκι καί 
κάποιος φοράει στό βασιλιά των λευκών δνα χάρτινο στέμμα, άφή-
νοντας άναλλοίωτη τή χρήση του πιονιού, λέγοντάς μου δμως δτι 
τό στέμμα έχει κάποιο νόημα γι' αύτόν στό παιχνίδι, νόημα πού δέν 
μπορεί νά έκφράσει μέ κανόνες. Τού άπαντώ: «'Αφού δέν άλλάζει 
τή χρήση τού πιονιού, δέν δχει αύτό πού έγώ όνομάζω νόημα». 

'Ακούει κανείς καμμιά φορά πώς μιά φράση δπως «αύτό είναι 
έδώ», πού προφέρω δείχνοντας κάποιο τμήμα τρύ όπτικού μου 
πεδίου, έχει ένα είδος πρωταρχικού νοήματος γιά μένα, δν καί δέν 
μπορεί νά μεταδώσα πληροφορία σέ κανέναν δλλο. 

Όταν λέω «μόνο αύτό βλέπεται», ξεχνάω πώς μιά πρόταση μπο-
ρεί νά μας έρθει άβίαστα δίχως νδχει κάποια χρήση στό γλωσσικό 
μας λογισμό. Σκεφτείτε τό νόμο της ταυτότητας, «α = α», καί τήν 
προσπάθεια πού μερικές φορές καταβάλλουμε γιά νά συλλάβουμε 
τό νόημά του, νά τό ίδεασθούμε, στηλώνοντας τά μάτια μας σ' ένα 
άντικείμενο κι έπαναλαμβάνοντας στόν έαυτό μας μιά πρόταση τού 
τύπου «αύτό τό δέντρο είναι τό ίδιο πράγμα μ' αύτό τό δέντρο». Οι 
χειρονομίες καί οί είκόνες μέ τίς όποίες φαινομενικά δίνουμε νόημα 
στήν πρόταση αύτή μοιάζουν πολύ μ' έκείνες πού χρησιμοποιώ 
στήν περίπτωση της δήλωσης «μόνο αύτό βλέπεται στήν πραγματι-
κότητα». (Γιά νά διασαφούμε τάη)ΐλοσοφικά προβλήματα είναι χρή-
σιμο νά προσέχουμε τίς φαινομενικά άσήμαντες λεπτομέρειες της 
συγκεκριμένης περίστασης στήν όποία νοιώθουμε τήν τάση νά δια-
τυπώσουμε ένα μεταφυσικό ισχυρισμό. Έτσι ίσως νά νοιώθουμε 
τήν τάση νά πούμε «μόνο αύτό βλέπεται στήν πραγματικότητα», 
δταν έχουμε τά μάτια μας στραμμένα σ' έναν άμετάλλακτο περίγυ-
ρο, ένώ ίσως νά μήν νοιώθαμε κανέναν πειρασμό νά πούμε κάτι τέ-
τοιο, δν κυττούσαμε όλόγυρα τήν ώρα πού περπατάμε). 

Δέν ύπάρχει, δπως είπαμε, καμμιά άντίρρηση ν' άποδεχτούμε 
ένα συμβολισμό στόν όποίο κάποιος πάντοτε ή προσωρινά κατέχει 
μιάν έξέχουσα θέση. Καί κατά συνέπεια, δταν έκφέρω τήν πρόταση 
«μόνο έγώ βλέπω στήν πραγματικότητα», είναι διανοητό οί συνάν-
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θρωποί μου νά διευθετήσουν κατά τέτοιον τρόπο τό σύστημα 
σήμανσής τους ώστε νά συμβαδίζουν μαζί μου καί νά λένε «τό τάδε 
βλέπεται στήν πραγματικότητα» άντί γιά «ό L. W. βλέπει τό τάδε» 
κλπ. κλπ. Τό σφάλμα δμως είναι νά νομίζω πώς μπορώ νά 
δικαιολογήσω αύτή τήν έκλογή συστήματος σήμανσης. Όταν ^λε-
γα μέ τόση αύτοπεποίθηση πώς μόνο έγώ βλέπω, ήθελα νά πώ έξ 
ίσου πώς μέ τό «έγώ» δέν έννοοΰσα πραγματικά τόν L. W., δν καί 
γιά χάρη τών συνανθρώπων μου θά μπορούσα νδλεγα «τώρα είναι ό 
L. W. πού βλέπει στήν πραγματικότητα» κι άς μήν έννοοΰσα πράγ-
ματι αύτό. Θά μπορούσα σχεδόν νά πώ δτι μέ τό «έγώ» έννοώ κάτι 
πού αύτή τή στιγμή κατοικεί στόν L. W., κάτι πού οί άλλοι δέν μπο-
ρούν νά δούν. (Θά έννοοΰσα τό πνεύμα μου, άλλά θά μπορούσα νά 
τό δείξω μονάχα μέσω τού σώματός μου). Δέν ύπάρχει τίποτα κακό 
στό νά λέω πώς οί άλλοι θά πρέπει νά μού δώσουν μιά ξεχωριστή 
θέση στό σύστημα σήμανσής τους· τό κακό βρίσκεται στή δικαιο-
λόγηση πού θέλω νά δώσω γι' αύτό· τό δτι αύτό τό σώμα είναι τώρα 
ή δδρα έκείνου πού ζει πραγματικά, αύτό είναι δίχως νόημα. Διότι 
θά πρέπει νά παραδεχτούμε δτι μ' αύτό δέ δηλώνουμε κάτι πού μέ 
τή συνηθισμένη έννοια είναι θέμα έμπειρίας. (Καί μή νομίζετε πώς 
πρόκειται γιά μιάν έμπειρική πρόταση πού μόνο έγώ μπορώ νά 
γνωρίζω, διότι μόνο έγώ είμαι σέ θέση νά έχω τή συγκεκριμένη 
έμπειρία). Ή ίδέα τώρα πώς τό πραγματικό έγώ ζει μέσ' στό σώμα 
μου συνδέεται μέ τήν Ιδιότυπη γραμματική της λέξης «έγώ» καί μέ 
τίς παρανοήσεις πού ή γραμματική αύτή τείνει νά δημιουργεί. 
Υπάρχουν δυό διαφορετικές περιπτώσεις στή χρήση της λέξης, 
«έγώ» (ή «μου») πού θά μπορούσα νά όνομάσω «ή χρήση ώς άντικεί-
μενο» καί «ή χρήση ώς ύποκείμενο». Παραδείγματα του πρώτου εί-
δους χρήσης είναι τά έξης: «Έσπασα τό χέρι μου», «ψήλωσα δέκα 
πόντους», «έχω ένα καρούμπαλο στό κούτελο», «ό άνεμος άνακατώ-
νει τά μαλλιά μου». Παραδείγματα του δευτέρου είδους είναι: αΈγώ 
βλέπω τό τάδε», αέγώ άκούω τό τάδε», <̂ έγώ προσπαθώ νά σηκώσω 
τό χέρι μου», «eya3 νομίζω πώς θά βρέξει», <ϋέγώ έχω πονόδοντο». 
Μπορεί κανείς νά δείξει τή διαφορά άνάμεσα στίς δύο κατηγορίες 
λέγοντας: Οί περιπτώσεις της πρώτης κατηγορίας περιέχουν τήν 
άναγνώριση ένός συγκεκριμένου προσώπου καί ύπάρχει σ' αύτές 
τίς περιπτώσεις ή δυνατότητα σφάλματος ή καλύτερα: Υπάρχει 
πρόβλεψη γιά τή δυνατότητα σφάλματος. Στά ήλεκτρικά παιχνίδια 
τών σφαιριστηρίων ύπάρχει ή πρόβλεψη ν' άποτύχεις νά πάρεις 
πόντους. Όταν δμως ρίχνεις τό κέρμα στή σχισμή γιά νά πάρεις τίς 
μπίλλιες δέν είναι μέσα στούς κινδύνους τού παιχνιδιού τό νά μήν 
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κατεβούν οί μπίλλιες. Είναι δυνατόν σ' ίνα δυστύχημα, δς πούμε, 
νά νοιώσω πόνο στό χέρι μου, νά δώ ίνα σπασμένο χέρι δίπλα μου 
καί νά τό πάρω γιά δικό μου, ένώ στήν πραγματικότητα είναι τοΰ 
διπλανού μου. Καί θά μπορούσα, κυττώντας σ' §ναν καθρέφτη, νά 
πάρω ίνα καρούμπαλο στό κούτελό του γιά δικό μου. Ένώ δέν 
ύπάρχει θέμα άναγνώρισης προσώπου, δταν λέω πώς έχω πονόδον-
το. Καί θδταν άνοησία νά ρωτήσω «είσαι σίγουρος πώς έσύ 
πονάς;». Τό δτι σ' αύτή τήν περίπτωση δέν ύπάρχει δυνατότητα 
σφάλματος όφείλεται στό δτι ή κίνηση πού ϊσως τείνουμε νά θεω-
ρούμε έσφαλμένη, μιά 'κακή κίνηση', δέν είναι διόλου κίνηση 
αύτού τού παιχνιδιού. (Στό σκάκι διακρίνουμε άνάμεσα σέ καλές 
καί κακές κινήσεις καί όνομάζουμε λανθασμένη κίνηση τό νά έκθέ-
τεις τή βασίλισσα στόν τρελλό. Δέν είναι δμως λάθος τό νά προω-
θείς ίνα πιόνι πρός τό βασιλιά). Καί τώρα έρχεται άπό μόνη της ή 
έξης διατύπωση της ίδέας μας: Είναι έξ ίσου άδύνατο νά πάρω κά-
ποιον άλλο γιά τόν έαυτό μου, δταν κάνω τή δήλωση «έχω πονό-
δοντο», δσο είναι τό νά βογγάω άπό πόνο κατά λάθος, έχοντας πά-
ρει κάποιον άλλο γιά μένα. Ή έκφραση «πονάω» είναι τόσο δήλωση 
περί ίνδς συγκεκριμένου προσώπου, δσο καί τό βογγητό. «Μά σί-
γουρα ή λέξη 'έγώ' στό στόμα ένός άνθρώπου άναφέρεται στόν άν-
θρωπο πού τή λέει: τόν δείχνει· καί πολύ συχνά έκεινος πού τό λέει 
δείχνει πράγματι τόν έαυτό του μέ τό δάχτυλό του». Μά είναι δλως 
διόλου περιττό τό δτι δείχνει τόν έαυτό του. Θά μπορούσε κάλλι-
στα νά σηκώνει τό χέρι του. Είναι λάθος νά πούμε πώς, δταν κά-
ποιος δείχνει τόν ήλιο μέ τό χέρι του, δείχνει ταυτόχρονα καί τόν 
ήλιο καί τόν έαυτό του έπειδή είναι έκεινος πού δείχνει· θά μπορού-
σε δμως δείχνοντας νά προσελκύει τήν προσοχή καί στόν ήλιο καί 
στόν έαυτό του. 

Ή λέξη «έγώ» δέν σημαίνει τό ϊδιο μέ τό «L. W.» ακόμη καί 
στήν περίπτωση πού είμαι ό L. W. ούτε σημαίνει τό Γδιο μέ τήν έκ-
φραση «τό πρόσωπο πού μιλάει αύτή τή στιγμή». Άλλ' αύτό δέν 
σημαίνει πώς «L. W.» καί «έγώ» σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. 
Σημαίνει άπλώς πώς οί λέξεις αύτές είναι διαφορετικά δργανα μέσα 
στή γλώσσα μας. 

Προσπαθήστε νά σκεφτείτε τίς λέξεις σάν δργανα μέ χαρακτηρι-
στική χρήση κι ύστερα σκεφτείτε τή χρήση τού σφυριού, τή χρήση 
τού σκαρπέλου, τή χρήση της γωνιάς, τού δοχείου της κόλλας καί 
της ίδιας της κόλλας. (Έχετε άκόμη ύπ' δψη σας δτι δλα δσα λέμε 
έδώ μπορούν νά γίνουν κατανοητά μόνο δν κανείς καταλαβαίνει δτι 
μέ τίς προτάσεις της γλώσσας μας παίζονται πολλά και διάφορα 
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παιχνίδια: Τό νά δίνεις καί ν' άκολουθεις έντολές· τό νά κάνεις έρω-
τήσεις καί νά τίς άπαντάς· τό νά περιγράφεις ένα γεγονός· τό νά 
διηγείσαι μιά φανταστική Ιστορία- τό νά λές άνέκδοτα· τό νά περι-
γράφεις μιάν άμεση έμπειρία· τό νά κάνεις είκασίες γιά γεγονότα 
του φυσικού κόσμου· τό νά διατυπώνεις έπιστημονικές ύποθέσεις 
καί θεωρίες· τό νά χαιρετάς κάποιον κλπ. κλπ.). Τό στόμα πού λέει 
«έγώ» ή τό χέρι πού σηκώνεται γιά νά προσδιορίσει δτι είμαι έγώ 
πού μιλάω ή έγώ πού δχω πονόδοντο δέ σημαίνει πώς δείχνει κά-
ποιο πράγμα. "Αν ώστόσο θέλω νά προσδιορίσω τόν τόπο του πό-
νου μου, δείχνω. Κι έδώ θυμηθείτε ξανά τή διαφορά άνάμεσα στό 
νά δείχνεις τό σημείο πού πονάς δίχως νά καθοδηγείσαι άπ' τό μάτι 
σου καί στό νά δείχνεις μιάν ούλή στό σώμα σου, άφου τήν άναζη-
τήσεις. («Έδώ μου έκαναν τό έμβόλιο»). Εκείνος πού φωνάζα άπ' 
τόν πόνο ή λέει πώς πονάει δέν κάνει έκλογή του στόματος που τό 
λέει. 

Όλ ' αύτά καταλήγουν στό δτι έκείνος γιά τόν όποίο λέμε 
«πονάει» είναι, σύμφωνα μέ τούς κανόνες του παιχνιδιού, τό πρόσ-
ωπο πού φωνάζει, συσπά τό πρόσωπό του κλπ. Ό τόπος του πό-
νου -δπως είπαμε- θά μπορούσε νά είναι στό σώμα κάποιου άλ-
λου. Όταν, λέγοντας «έγώ», δείχνω τό ίδιο μου τό σώμα, κατα-
σκευάζω μιά χρήση της λέξης «έγώ» έπί τή βάσει της χρήσης του 
δεικτικού «αύτό τό πρόσωπο» ή «αύτός». (Αύτός ό τρόπος έξομοίω-
σης δύο έκφράσεων είναι κάπως άνάλογος μ' έκείνον πού μερικές 
φορές χρησιμοποιούμε στά μαθηματικά, άς πούμε στήν άπόδειξη 
τού δτι τό άθροισμα των τριών γωνιών ένός τριγώνου είναι 180°. 

Λέμε «α=α', β=β , καί y=y». Οί δυό πρώτες Ισότητες είναι τελείως 
διαφορετικής ύφής άπό τήν τρίτη). Στή φράση «έγώ πονάω» τό 
«έγώ» δέν dvax δακτική άντωνυμία. 

Συγκρίνετε τίς δύο περιπτώσας: 1. «Πώς ξέρεις δτι αύτός 
πονάα;». - «Τόν άκούω πού βογγάει». 2. «Πώς ξέρεις δτι πονάς;». 
— «Τό νοιώθωτ», 'Αλλά «νοιώθω έναν πόνο» σημαίνει τό ίδιο μέ τό 
«έχω έναν πόνο». Επομένως αύτό πού είπα δέν ήταν διόλου έξήγη-
ση. Τό γεγονός δμως δτι στήν άπάντησή μου τείνω νά τονίσω τή 
λέξη «νοιώθω» δίχως νά προσθέτω τήν άντωνυμία «έγώ» δείχνει 
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πώς δέ θέλω νά έκλέξω κάποιο πρόσωπο (άνάμεσα σέ πολλά πρόσ-
ωπα). 

Ή διαφορά άνάμεσα στίς έκφράσεις «πονάω» καί «πονάει» δέν 
είναι ϊδια μ' έκείνη άνάμεσα στό «ό L. W. πονάει» καί «ό Smith 
πονάει». Μάλλον άντιστοιχει στή διαφορά άνάμεσα στό βογγητό 
καί στό νά λες πώς κάποιος βογγάει. «Μά σίγουρα ή λέξη 'έγώ' στή 
φράση 'έγώ πονάω' χρησιμεύει στό νά διακρίνει έμένα άπ' τούς άλ-
λους, διότι μέ τό σημείο 'έγώ' διακρίνω άνάμεσα στό νά λέω πώς 
έγώ πονάω καί στό νά λέω πώς κάποιος άλλος πονάει». Φανταστεί-
τε μιά γλώσσα στήν όποία, άντί γιά «δέ βρήκα κανέναν στό δωμά-
τιο», νά λέγαμε «βρήκα τόν κ. Κανένα στό δωμάτιο». Βάλτε μέ τό 
νου σας τά φιλοσοφικά προβλήματα πού θά προέκυπταν άπό μιά τέ-
τοια σύμβαση. Κάποιοι φιλόσοφοι γαλουχημένοι μ' αύτή τή γλώσ-
σα ίσως νάνοιωθαν πώς δέν τούς άρεσε ή όμοιότητα των έκφρά-
σεων «ό κ. Κανένας» καί «ό κ. Smith». Όταν νοιώθουμε πώς θέλου-
με νά καταργήσουμε τό «έγώ» στήν πρόταση «έγώ πονάω», θάλεγε 
κανείς πώς πάμε νά έξομοιώσουμε τή ρητή δκφραση του πόνου μέ 
τή έκφρασή του μέσω του βογγητοΰ. Τείνουμε νά ξεχάσουμε πώς 
είναι άπλώς ή συγκεκριμένη χρήση μιάς λέξης έκεινο πού της δίνει 
νόημα. "Ας θυμηθούμε τό παλιό μας παράδαγμα μέ τή χρήση των 
λέξεων: Στέλνουμε κάποιον στό μανάβη δίνοντάς του δνα κομμάτι 
χαρτί πού γράφει έπάνω «πέντε μήλα». Ή χρήση της λέξης στήν 
πράξη είναι τό νόημά της. Φανταστείτε νά ήταν συνηθισμένο πράγ-
μα δλα τ' άντικείμενα γύρω μας νά είχαν κρεμασμένες ταμπελίτσες 
μέ λέξας γραμμένες πάνω τους μέσω των όποιων ό λόγος μας ν' 
άναφερόταν σ' αύτά τά άντικείμενα. Μερικές άπ' αύτές τίς λέξεις θά 
ήταν κύρια όνόματα των άντικειμένων, άλλες όνόματα γενών (δπως 
τραπέζι, καρέκλα κλπ.), άλλες πάλι όνόματα χρωμάτων, όνόματα 
σχημάτων κλπ. Δηλαδή μιά ταμπέλα θά είχε νόημα γιά μάς, μόνο 
έφ' δσον τή χρησιμοποιούσαμε μέ κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Θά 
μπορούσαμε τώρα εύκολα νά φανταστούμε τούς έαυτούς μας νά 
έντυπωσιάζονται άπλώς βλέποντας μιά ταμπέλα πάνω σ' Ινα πράγ-
μα, ξεχνώντας πώς έκεινο πού κάνει αύτές τίς ταμπέλες σημαντικές 
είναι ή χρήση τους. Κατ' αύτό τόν τρόπο άκριβώς πιστεύουμε μερι-
κές φορές πώς όνομάζουμε κάποιο πράγμα δταν κάνουμε τή χαρο-
νομία της δείξης καί έκφέρουμε λέξεις δπίος «αύτό είναι...» (ό τύπος 
του όρισμοΰ δείξης). Λέμε πώς όνομάζουμε κάτι «πονόδοντο» καί 
νομίζουμε πώς ή λέξη άποκτά καθορισμένη λειτουργία στά πλαίσια 
των γλοκτσικών μας ένεργημάτων, δταν, κάτω άπό όρισμένες συν-
θήκες, δείχνουμε τό μάγουλό μας καί λέμε: «Αύτό είναι πονόδον-
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τος». (Έχουμε τήν έντύπωση πώς, δταν έμεις δείχνουμε καί ό άλλος 
«ξέρει άπλώς τί πράγμα δείχνουμε», αύτός ξέρει τή χρήση της λέ-
ξης. Κι αύτό έπειδή έχουμε στό μυαλό μας τήν είδική έκείνη περί-
πτωση δπου 'αύτό πού δείχνουμε' είναι, άς ποΰμε, κάποιο πρόσωπο 
καί «τό νά ξέρεις έκεινο πού δείχνω» σημαίνει νά βλέπεις ποιό άπ' 
τά παρευρισκόμενα πρόσωπα δείχνω). 

Έχουμε τότε τήν αϊσθηση πώς στίς περιπτώσεις όπου τό «έγώ» 
χρησιμοποιείται ώς ύποκείμενο δέν τό χρησιμοποιούμε έπειδή άνα-
γνωρίζουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο άπ' τά σωματικά του 
;^ρακτηριστικά· κι αύτό δημιουργεί τήν ψευδαίσθηση πώς χρησι-
μοποιούμε αύτή τή λέξη γιά ν' άναφερθούμε σέ κάτι άσώματο, to 
όποιο δμως έχει τήν έδρα του στό σώμα μας. Καί μάλιστα αύτό 
φαίνεται νάναι τό πραγματικό έγώ, έκεινο γιά τό όποιο λέγανε 
«cogito, ergo sum». «Δέν ύπάρχει λοιπόν πνεύμα, παρά μόνο σώ-
μα;». 'Απάντηση: Ή λέξη «πνεύμα» έχει νόημα, δηλαδή μιά χρήση 
μέσ' στή γλώσσα μας· άλλά λέγοντας αύτό τό πράγμα δέν λέμε άκό-
μη τί είδους χρήση είν' αύτή. 

Θά μπορούσε πράγματι νά πει κανείς πώς έκεινο πού μας 
άπησχόλησε σ' αύτές τίς έρευνες ήταν ή γραμματική των λέξεων 
έκείνων πού περιγράφουν τίς λεγόμενες «νοητικές δραστηριότη-
τες»: Τό νά βλέπεις, ν' άκούς, νά αίσθάνεσαι κλπ. Κι αύτό είναι τό 
ίδιο μέ τό νά λές πώς μας άπασχολεϊ ή γραμματική 'φράσεων πού 
περιγράφουν αίσθητηριακά δεδομένα'. 

Οί φιλόσοφοι έκφέρουν τή φιλοσοφική γνώμη ή έχουν τήν 
πεποίθηση πώς ύπάρχουν αίσθητηριακά δεδομένα. Άλλά τό νά λέω 
δτι πιστεύω στή ν ύπαρξη αίσθητηριακών δεδομένων είναι σά νά 
λέω δτι πιστεύω πώς ένα άντικείμενο μπορεί νά φαίνεται μπρός στά 
μάτια μας δίχως πράγματι νά ύπάρχει. Όταν δμως χρησιμοποιεί 
κανείς τή λέξη «αίσθητηριακό δεδομένο», θά πρέπει ναχει σαφή 
άντίληψη της ιδιομορφίας της γραμματικής της. Διότι ό λόγος πού 
κάναμε τήν είσαγωγή αύτής της έκφρασης ήταν γιά νά προσομοιώ-
σουμε έκφράσεις άναφερόμενες στή ν 'έξωτερική έμφάνιση' μέ 
έκφράσεις πού άναφέρονται στήν 'πραγματικότητα'. Λεγόταν, λ.χ., 
πώς, δν δύο πράγματα φαίνονται νά είναι ίσα, πρέπει νά ύπάρχουν 
καί δύο πράγματα πού νά είναι ίσα. Πράγμα πού βέβαια δέ σημαίνει 
τίποτε παραπάνω άπ' τό δτι άποφασίσαμε νά χρησιμοποιήσουμε 
τήν έκφραση «οί έξωτερικές έμφανίσεις αύτών των πραγμάτων είναι 
ίσες» ώς συνώνυμη τής έκφρασης «αύτά τά δύο πράγματα μοιάζουν 
νάναι ίσα». 'Αρκετά παράδοξα, ή είσαγωγή αύτής τής νέας φρασεο-
λογίας παραπλάνησε τόν κόσμο κάνοντάς τον νά νομίζει πώς άνα-
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κάλυψε καινούργιες όντότητες, καινούργια στοιχεία της δομής του 
κόσμου, λές καί ή πρόταση «πιστεύω πώς ύπάρχουν αίσθητηριακά 
δεδομένα» είναι παρόμοια μέ τήν πρόταση «πιστεύω πώς ή ύλη συν-
τίθεται άπό ήλεκτρόνια». Όταν μιλάμε γιά τήν ίσότητα των έξωτε-
ρικών έμφανίσεων ή των αίσθητηριακών δεδομένων, είσάγουμε μιά 
νέα χρήση τής λέξης «ίσος». Είναι δυνατόν τά μήκη Α καί Β νά μάς 
φαίνονται Γσα, τά Β καί Γ νά μάς φαίνονται κι αύτά Γσα, άλλά τά Α 
καί Γ νά μή μάς φαίνονται ϊσα. Καί σ' αυτό τό νέο σύστημα σήμαν-
σης θά πρέπει νά ποΰμε πώς, άν καί ή έξωτερική έμφάνιση (τό 
αίσθητηριακό δεδομένο) του Α είναι Γση πρός έκείνη του Β καί ή 
έξωτερική έμφάνιση του Β ίση πρός του Γ, ή έξωτερική έμφάνιση 
του Α δέν είναι Γση πρός του Γ· διατύπωση άποδεκτή, άν δέ μάς 
νοιάζει νά χρησιμοποιούμε τή λέξη «ϊσος» άμετάβατα. 

Ό κίνδυνος δμως πού άντιμετωπίζουμε υίοθετώντας τό σύστη-
μα σήμανσης μέ τά αίσθητηριακά δεδομένα είναι νά ξεχάσουμε τή 
διαφορά άνάμεσα στή γραμματική μιας δήλωσης περί αίσθητηρια-
κών δεδομένων καί τή γραμματική μιάς έξωτερικά δμοιας δήλωσης 
περί φυσικών άντικειμένων. ('Απ' αύτό τό σημείο θά μπορούσε 
κανείς νά συνεχίσει τή συζήτηση μιλώντας γιά τίς παρανοήσεις πού 
έκφράζουν προτάσεις του τύπου «δέν μπορούμε νά δούμε ποτέ έναν 
τέλειο κύκλο», «δλα μας τά αισθητηριακά δεδομένα είναι άσαφή». 
Επίσης, αύτά όδηγούν στή σύγκριση τής γραμματικής των λέξεων 
«θέση», «κίνηση» καί «μέγεθος» στόν εύκλείδειο καί στόν όπτικό χώ-
ρο,. Υπάρχει, λ.χ., άπόλυτη θέση, άπόλυτη κίνηση καί μέγεθος στόν 
όπτικό χώρο). 

Μπορούμε ώστόσο νά κάνουμε χρήση έκφράσεων, δπως «δεί-
χνω τήν έξωτερική έμφάνιση ένός σώματος» ή «δείχνω ένα όπτικό 
δεδομένο». Σέ άδρές γραμμές, αύτό τό είδος δείξης είναι τό ιδιο μέ 
τό νά σημαδεύεις κατά μήκος τής κάνης ένός δπλου. Έτσι μπορού-
με νά δείχνουμε.λέγοντας: «Πρός αύτή τήν κατεύθυνση βλέπω τό 
είδωλό μου μέσ' στόν καθρέφτη». Μπορεί έπίσης κανείς νά χρησι-
μοποιήσει μιάν έκφραση, δπως «ή έξωτερική έμφάνιση ή τό αισθη-
τηριακό δεδομένο του δακτύλου μου δείχνει τό αισθητηριακό δεδο-
μένο ένός δέντρου» κι άλλες παρόμοιες. Άπ ' αύτές ώστόσο τίς 
περιπτώσεις δείξης, θά πρέπει νά διακρίνουμε έκεινες δπου δείχνεις 
τήν κατεύθυνση άπ' δπου φαίνεται νάρχεται ένας ήχος ή έκεινες 
δπου δείχνεις τό μέτωπό σου μέ κλειστά τά μάτια κλπ. 

Όταν πάλι λέω κατά τό σολιψιστικό τρόπο ααότό βλέπεται στήν 
πραγματικότητα» δείχνω μπρός μου καί είναι βασικό τό δτι δείχνω 
οπτικά. "Αν έδειχνα στό πλάι ή πίσω μου —πρός πράγματα, σά νά 



106 • LUDWIG WITTGENSTEIN 

λέμε, πού δέν βλέπω— ή δείξη σ' αύτη τήν περίπτωση δέ θάχε νόη-
μα γιά μένα· δέ θάταν δείξη ύπό τήν δννοια πού θέλω νά δείξω. 
'Αλλ' αύτό σημαίνει πώς, δταν δείχνω μπρός μου λέγοντας «αύτό 
βλέπεται στήν πραγματικότητα», μ' δλο πού κάνω μιά χειρονομία 
δείξης, δέ δείχνω Ενα πράγμα σ' άντιδιαστολή μέ κάποιο άλλο. Εί-
ναι δπως δταν ταξιδεύουμε μ' αύτοκίνητο καί βιαζόμαστε νά φτά-
σουμε στόν προορισμό μας, πού σπρώχνουμε ένστικτωδώς πρός τά 
μπρός, σάν νά ήταν ποτέ δυνατό νά σπρώξουμε τό αύτοκίνητο άπό 
μέσα. 

"Αν έχει νόημα νά λέω «βλέπω αύτό» ή «αύτό τό πράγμα βλέπε-
ται», δείχνοντας έκέΤνο πού βλέπω, έχει έξ Γσου νόημα νά λέω «βλέ-
πω αύτό» ή «αύτό τό πράγμα βλέπεται», δείχνοντας κάτι πού δέν 
βλέπω. Όταν διατύπωνα τή σολιψιστική μου δήλωση, έδειχνα, 
άλλά έκλεβα τό νόημα της δείξης δένοντας άναπόσπαστα έκεινο 
πού δείχνει μ' έκεινο πρός τό όποιο αύτό δείχνει. Έφτιαξα ένα 
ρολόι μ' δλους τούς τροχούς του κλπ., άλλά στό τέλος έδεσα τό δί-
σκο μέ τό δείκτη κάνοντάς τον νά τρέχει μαζί του. Καί κατ' αύτόν 
τόν τρόπο ή ρήση του σολιψιστη «μόνο αύτό βλέπεται στήν πραγ-
ματικότητα» μας θυμίζει μιά ταυτολογία. 

Βέβαια ένας άπ' τούς λόγους πού μπαίνουμε στόν πειρασμό νά 
κάνουμε τήν ψευδοδήλωσή μας είναι ή όμοιότητά της μέ τή δήλω-
ση «μόνο αύτό βλέπω» ή «αύτή είναι ή περιοχή πού βλέπω», δταν 
δείχνω όρισμένα άντικείμενα γύρω μου, σ' άντιδιαστολή μέ άλλα ή 
πρός μιάν όρισμένη κατεύθυνση μέσ' στό φυσικό χώρο (δχι στόν 
όπτικό χώρο), σ' άντιδιαστολή μέ άλλες κατευθύνσεις στό φυσικό 
χώρο. Καί άν, δείχνοντας κατ' αύτή τήν έννοια, λέω «αύτό είναι 
πού βλέπεται στήν πραγματικότητα», μπορεί κάποιος νά μου άπαν-
τήσει «αύτό είναι έκεινο πού έσύ, ό L. W., βλέπεις· άλλά δέν έχω 
άντίρρηση ν' άποδεχτώ ένα σύστημα σήμανσης, δπου δ,τι συνηθί-
σαμε νά όνομάζουμε 'τά πράγματα πού βλέπει δ L. W.' τώρα θά 
όνομάζεται 'τά πράγματα πού βλέπονται στήν πραγματικότητα'». 
"Αν δμως πιστεύω πώς, δείχνοντας έκεινο πού σύμφωνα μέ τή 
γραμματική μου δέν έχει κανένα γείτονα, μπορώ νά μεταδώσω κάτι 
στόν έαυτό μου (άν δχι σέ άλλους), διαπράττω ένα σφάλμα δμοιο μ' 
έκεινο του νά νομίζω πώς ή πρόταση «είμαι έδώ» έχει νόημα γιά μέ-
να (καί παρεμπιπτόντως είναι πάντοτε άληθής) κάτω άπό συνθήκες 
διαφορετικές άπό έκεινες τίς πολύ είδικές συνθήκες δπου δντως 
έχει νόημα. Π.χ., δταν ή φωνή μου καί ή διεύθυνση άπ' τήν όποία 
μιλάω άναγνωρίζεται άπό κάποιον άλλο· ξανά μιά σημαντική περί-
πτωση άπ' δπου μπορείς νά μάθεις πώς μιά λέξη παίρνει νόημα άπό 
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τή συγκεκριμένη χρήση πού της κάνουμε. Είμαστε σάν έκείνους 
πού νομίζουν πώς διάφορα κομμάτια ξύλχ) μέ λίγο-πολύ τό σχήμα 
των πιονιών του σκακιού ή τής ντάμας τοποθετημένα πάνω στή 
σκακιέρα άπαρτίζουν δνα παιχνίδι, άκόμη κι δν δέν δχει λεχθεί τίπο-
τε ώς πρός τό πώς θά πρέπει νά χρησιμοποιηθούν. 

Ή πρόταση «μέ πλησιάζα» δχει νόημα άκόμη κι δν, μιλώντας 
μέ δεδομένα του φυσικού κόσμου, τίποτε δέν πλησιάζει τό σώμα 
μου· καί κατά τόν Γδιο τρόπο δχει νόημα νά πώ «είν' έδώ» ή «μ' 
έφτασε», χωρίς τίποτε νά έχει πλησιάσει τό σώμα μου. Καί, άπ' τήν 
άλλη μεριά, ή πρόταση «είμαι έδώ» έχει νόημα, δν ή φωνή μου άνα-
γνωρίζεται κι άκούγεται νδρχεται άπό μιά όρισμένη θέση του συνη-
θισμένου χώρου. Στήν πρόταση «είναι έδώ» τό έδώ ήταν ένα έδώ 
στόν όπτικό χώρο. Σέ άδρές γραμμές, ήταν τό γεωμετρικό μάτι. Ή 
πρόταση «είμαι έδώ», γιά νά έχει νόημα, πρέπει νά προσελκύει τήν 
προσοχή πρός μιά θέση του συνηθισμένου χώρου. (Καί ύπάρχουν 
διάφοροι τρόποι μέ τούς όποίους αύτή ή πρόταση θά μπορούσε νά 
χρησιμοποιηθεΟ. Ό φιλόσοφος πού νομίζει πώς έχει νόημα νά πει 
στόν έαυτό του «είμαι έδώ» παίρνει τή ρηματική έκφραση άπό τήν 
πρόταση στήν όποία τό «έδώ» είναι μιά θέση στό συνηθισμένο χώρο 
καί σκέφτεται τό «έδώ» σάν τό έδώ στόν όπτικό χώρο. Επομένως 
λέει κάτι σάν «έδώ είν' έδώ». 

Θά μπορούσα δμως νά έκφράσω τό σολιψισμό μου καί μ' ένα 
διαφορετικό τρόπο: Φαντάζομαι πώς έγώ καί διάφοροι δλλοι 
ζωγραφίζουμε είκόνες ή κάνουμε γραπτές περιγραφές τού τί βλέπει 
ό καθένας μας. Φέρνουν μπροστά μου αύτές τίς περιγραφές. Δείχνω 
έκείνη πού έκανα έγώ καί λέω: «Μόνο αύτό βλέπεται (ή βλεπόταν) 
στήν πραγματικότητα». Έχω δηλαδή τήν τάση νά πώ: «Μόνο αύτή 
ή περιγραφή έχει πραγματικότητα (όπτική πραγματικότητα) άπό πί-
σω της». Τίς δλλες θά τίς όνόμαζα «κενές περιγραφές». Θά μπορού-
σα έπίσης νά έκφραστώ ώς έξης: «Μόνο αύτή ή περιγραφή άντλή-
θηκε άπ' τήν πραγματικότητα· μόνο αύτή άντιπαραβλήθηκε πρός 
τήν πραγματικότητα». Όταν τώρα λέμε πώς αύτή ή είκόνα ή περι-
γραφή είναι προβολή, δς πούμε, αύτής τής όμάδας άντικειμένων 
—τής δενδροστοιχίας πού βλέπω— ή δτι προέρχεται άπ' αύτά τ' 
άντικείμενα, τά δσα λέμε έχουν σαφές νόημα. Άλλά θά πρέπει νά 
προσέξουμε καλά τή γραμματική μιας φράσης δπως «αύτή ή περι-
γραφή άντλήθηκε άπ' τό αίσθητηριακό μου δεδομένο». Μιλάμε γιά 
κάτι πού συνδέεται μ' έκείνη τήν παράξενη τάση νά λέμε: «Ποτέ 
μου δέ θά μάθω τί έννοεΤ πραγματικά ό δλλος μέ τή λέξη 'καφέ' ή τί 
βλέπει στήν πραγματικότητα, δταν λέει (ειλικρινά) πώς βλέπει ένα 
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καφέ άντικείμενο». Θά μπορούσαμε νά προτείνουμε σ' δποιον λέει 
αυτό τό πράγμα νά χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές λέξεις άντί 
γιά μία («καφέ»)· τή μιά λέξη γιά τή συγκεκριμένη του οπτική έντύ-
πωση καί τήν άλλη μέ τό νόημα έκεινο πού κι άλλοι άνθρωποι 
έκτός άπ' αύτόν χρησιμοποιούν έξ Γσου. "Αν συλλογιστεί αύτό πού 
του προτείνουμε, θά δει πώς κάτι δέν πάει καλά μέ τήν άντίληψή 
του γιά τό νόημα, τή λειτουργία της λέξης «καφέ» καί άλλων. 'Ανα-
ζητάει μιά δικαιολόγηση της περιγραφής του έκει πού δέν ύπάρχει 
καμμία. ('Ακριβώς σάν τήν περίπτωση έκείνου πού νομίζει πώς ή 
άλυσίδα τών λόγων πρέπει νάναι άτέλειωτη. Σκεφτείτε τή δικαιολό-
γηση, μέσω κάποιου γενικού τύπου, της έκτέλεσης όρισμένων 
μαθηματικών πράξεων· κι ύστερα σκεφτείτε τήν έρώτηση: "Αραγε 
αύτός ό τύπος μας ώθει νά τόν χρησιμοποιήσουμε σ' αύτή τήν περί-
πτωση μέ τόν τρόπο πού τόν χρησιμοποιούμε;). Ή πρόταση 
«άντλώ μιά περιγραφή άπό τήν όπτική πραγματικότητα» δέν μπορεί 
νά σημαίνει κάτι άνάλογο μέ τήν πρόταση «άντλώ μιά περιγραφή 
άπό έκεινο πού βλέπω έδώ». "Εστω, λ.χ., δτι βλέπω δναν πίνακα 
δπου δνα χρωματιστό τετραγωνάκι συσχετίζεται μέ τή λέξη «καφέ» 
καί βλέπω έπίσης μιάν έπιφάνεια του ίδίου χρώματος κάπου άλλού· 
όπότε λέω: «Αύτός ό πίνακας μου λέει πώς πρέπει νά χρησιμοποιή-
σω τή λέξη 'καφέ' γιά νά περιγράψω αύτή τήν έπιφάνεια». Νά πώς 
μπορώ ν' άντλήσω τή λέξη πού χρειάζεται στήν περιγραφή μου. 
'Αλλά δέ θδχε νόημα νά πώ δτι άντλώ τή λέξη 'καφέ' άπό τη συγκε-
κριμένη χρωματική έντύπωση πού προσλαμβάνω. 

"Ας ρωτήσουμε τώρα: «Μπορεί δνα άνθρώπινο σώμα νά 
πονάει;». "Ισως κάποιος νάλεγε: «Πώς μπορεί ένα σώμα νά πονάει; 
Τό σώμα μονάχο του είναι δνα πράγμα πεθαμένο· δέν δχει συνείδη-
ση!». Νά λοιπόν ξανά πού μιλάμε σά νά κυττάξαμε μέσα στή φύση 
του πόνου καί είδαμε πώς είναι άπόρροια αύτής της φύσης τό γεγο-
νός δτι δνα ύλικό σώμα δέν μπορεί νά πονάει. Κι είναι σά νά είδαμε 
πώς δ,τι πονάει πρέπει νδναι μιά όντότητα διαφορετικής ύφής άπό 
έκείνην ένός ύλικού άντικειμένου· πώς στήν πραγματικότητα πρέ-
πει vdvai πνευματικής ύφής. 'Αλλά τό νά λέμε πώς τό έγώ είναι 
πνευματικής ύφής είναι σά νά λέμε πώς ό άριθμός 3 δχει μιά πνευ-
ματική ή άυλη ύπόσταση, δταν άναγνωρίζουμε πώς τό άριθμητικό 
«3» δέν χρησιμοποιείται γιά νά σημάνει κάποιο φυσικό άντικείμενο. 

Όμως μπορούμε κάλλιστα νά υίοθετήσουμε τήν δκφραση «αύτό 
τό σώμα πονάει» καί ύστερα, ώς συνήθως, νά του πούμε νά πάει στό 
γιατρό, νά ξαπλώσει στό κρεββάτι ή άκόμη καί νά θυμηθεί πώς τήν 
τελευταία φορά πού είχε τόν ίδιο πόνο του πέρασε σέ μιά μέρα. «Μά 
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αύτή ή μορφή δκφρασης δέ θδταν, τό λιγότερο πού μπορεί νά πει 
κανείς, έμμεση;». "Ωστε λοιπόν χρησιμοποιούμε δμμεση δκφραση, 
δταν λέμε «όπου 'χ' βάλε '3' στόν τύπο αύτό» άντί νά πούμε «άντι-
κατάστησε τό χ μέ τό 3»; (Ή μήπως ή πρώτη άπ' αύτές τίς δυό 
έκφράσεις είναι ή πιό άμεση, δπως νομίζουν μερικοί φιλόσοφοι;). 
Καμμία δκφραση δέν είναι πιό άμεση άπό μιάν άλλη. Τό νόημα της 
έκφρασης έξαρτάται έξ όλοκλήρου άπ' τό πώς τή χρησιμοποιούμε. 
"Ας πάψουμε νά φανταζόμαστε τό νόημα σά μιά μυστηριώδη σύνδε-
ση πού τό μυαλό άποκαθιστά άνάμεσα σέ μιά λέξη κι δνα πράγμα 
καί νά νομίζουμε δτι αύτή ή σύνδεση έμπεριέχει δλη τή χρήση της 
λέξης, δπως θά λέγαμε δτι ό καρπός περιέχει τό δέντρο. 

Τό Απόσταγμα τού Ισχυρισμού μας πώς έκεινο πού πονάει ή 
βλέπει ή σκέφτεται δχει πνευματική ύπόσταση είναι δλο κι δλο δτι 
ή λέξη «έγώ» στήν πρόταση «έγώ πονάω» δέν ύποδηλώνει δνα συγ-
κεκριμένο σώμα, διότι δέν μπορούμε νά ύποκαταστήσουμε τό «έγώ» 
μέ τήν περιγραφή ένός σώματος. 
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Περιγράφοντας ό ΑύγουστΓνος τό πώς δμαθε τή γλώσσα, λέει 
πώς διδάχτηκε τήν όμιλία μαθαίνοντας τά όνόματα τών πραγμάτων. 
Είναι προφανές πώς έκεινος πού λέει κάτι τέτοιο δχει στο νου του 
τόν τρόπο μέ τον όποιο τό παιδί μαθαίνει λέξεις του τύπου «άνθρω-
πος», «ζάχαρη», «τραπέζι» κλπ. Κατά βάση δέν σκέφτεται λέξεις του 
τύπου «σήμερα», «δέν», «άλλά», «ισως». 

'Υποθέστε πώς κάποιος περιγράφει ένα παιχνίδι σκακιού, δίχως 
ν' άναφέρει τήν ύπαρξη καί τίς κινήσεις τών πιονιών. Ή περιγραφή 
αυτή τού παιχνιδιού ώς φυσικού φαινομένου θά είναι άτελής. Θά 
μπορούσαμε δμως καί νά πούμε πώς δκανε μιά πλήρη περιγραφή 
ένός άπλούστερου παιχνιδιού. Ύπ' αύτή τήν έννοια ή περιγραφή 
της έκμάθησης της γλώσσας άπ' τόν Αύγουστινο είναι σωστή γιά 
μιά γλώσσα άπλούστερη άπ' τή δική μας. Φανταστείτε αύτή τή 
γλώσσα: 

(1). Ή λειτουργία της είναι ή έπικοινωνία άνάμεσα σ' έναν κτί-
στη Α καί στό βοηθό του Β. Ό Β πρέπει νά δίνει διάφορα ύλικά 
στόν Α. Υπάρχουν κύβοι, τούβλα, πλάκες, δοκάρια, κολώνες. Ή 
γλώσσα συντίθεται άπό τίς λέξεις «κύβος», «τούβλο», «πλάκα», 
«κολώνα». Ό Α προφέρει μιά άπ' αύτές τίς λέξεις, όπότε ό Β τού 
φέρνει μιά πέτρα όρισμένου σχήματος. "Ας φανταστούμε μιά κοινω-
νία στήν όποία αύτό είναι τό μοναδικό γλωσσικό σύστημα. Οί 
μεγάλοι μαθαίνουν στά παιδιά αύτή τή γλώσσα έκπαιδεύοντάς τα 
στή χρήση της. Χρησιμοποιώ τή λέξη «έκπαιδεύω» άκριβώς δπως, 
δταν μιλώντας γιά κάποιο ζώο, λέμε πώς τό έκπαιδεύουμε νά κάνει 
όρισμένα πράγματα. Κι αύτή ή έκπαίδευση γίνεται μέ παραδείγμα-
τα, άμοιβές, τιμωρίες καί τά τοιαύτα. Μέρος αύτής της έκπαίδευσης 
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συνίσταται στό νά δείχνουμε δνα δομικό ύλικό, νά κατείυθύνουμε 
πρός τά έκεΤ τήν προσοχή του παιδιού καί νά προφέρουμε μια λέξη. 
Θά όνομάσω αύτή τή διαδικασία δεικτική διδασκαλία λέξεων. Στήν 
τρέχουσα χρήση αύτης της γλώσσας ό δνας έκφέρει τίς λέξεις ώς 
έντολές καί ό άλλος δρα σύμφωνα μ' αύτές. Άλλα ή έκμάθηση καί 
ή διδασκαλία αύτης της γλώσσας περιέχει τήν έξης διαδικασία: Τό 
παιδί άπλώς 'όνομάζει' πράγματα, δηλαδή προφέρει τίς λέξεις της 
γλώσσας, δταν ό δάσκαλος δείχνει τά πράγματα. Υπάρχει βέβαια 
καί μιά άκόμη άπλούστερη άσκηση: Τό παιδί έπαναλαμβάνει λέξεις 
πού ό δάσκαλος προφέρει. 

(Σημείωση. 'Αντίρρηση: Ή λέξη «τούβλο» στή γλώσσα (1) δέν 
δχει τό νόημα πού έχει σΐή δική μας γλώσσα. Πράγματι, άν μ' αύτό 
θέλουμε νά ποΰμε δτι στή γλώσσα μας ύπάρχουν χρήσεις της λέξης 
«τούβλο» διαφορετικές άπό τίς χρήσεις αύτής της λέξης στή γλώσ-
σα (1). Μά δέ συμβαίνει καμμιά φορά νά χρησιμοποιούμε τή λέξη 
«τούβλο!» κατ' αύτόν άκριβώς τόν τρόπο; Ή μήπως θάπρεπε νά 
πούμε δτι τή χρησιμοποιούμε σάν μιά έλλειπτική πρόταση, σάν μιά 
συντομογραφία τού «φέρε μου ένα τούβλο»; Είναι άραγε σωστό νά 
πούμε πώς, δταν έμεΐς λέμε «τούβλο!» έννοοομε «φέρε μου ένα τού-
βλο»; Γιατί θάπρεπε νά μεταφράσω τήν έκφραση «τούβλο!» στήν 
έκφραση «φέρε μου ένα τούβλο»; Κι άν είναι συνώνυμες, γιατί νά 
μήν πω «άφού λέει 'τούβλο!' έννοει 'τούβλο!'»; Ή : "Αν μπορεί νά 
έννοει «φέρε μου ένα τούβλο», γιατί νά μήν μπορεί νά έννοει άπλώς 
«τούβλο!»; Εκτός κι άν θέλεις νά ίσχυριστεις δτι, τή στιγμή πού 
λέει φωναχτά «τούβλο!», στήν πραγματικότητα λέει πάντοτε άπό 
μέσα του «φέρε μου ένα τούβλο». 'Αλλά τί λόγους έχουμε γιά νά 
ισχυριστούμε κάτι τέτοιο; 'Υποθέστε πώς κάποιος ρωτάει: Όταν 
κάποιος δίνει τήν έντολή «φέρε μου ένα τούβλο», τήν έννοει σάν 
τέσσερεις λέξεις ή μήπως τήν έννοει σάν μιά σύνθετη λέξη συνώνυ-
μη μέ τή μία λέξη «τούβλο»; Νοιώθει κανείς τόν πειρασμό ν' άπαν-
τήσει: '^ννοεΓκαί τίς τέσσερας λέξεις, άν στή γλώσσα του χρησιμο-
ποιεί αύτή τήν πρόταση σ' άντιδιαστολή μ' άλλες προτάσεις στίς 
όποιες αύτές οί λέξεις χρησιμοποιούνται, δπως, λ.χ., «πάρε άπό δω 
αύτά τά δυό τούβλα». Τί γίνεται δμο)ς, άν ρωτήσω «καί πώς άντιδια-
στέλλεται αύτή ή πρόταση άπό έκεινες τίς άλλες· θά πρέπει μήπως 
νά τίς έχει στό νού του ταυτόχρονα ή λίγο πρίν ή λίγο μετά ή μή-
πως άρκει κάποτε νά τίς είχε μάθει κλπ.;»; Υποβάλλοντας τέτοιου 
είδους έρωτήσεις στούς έαυτούς μας, δααπιστώνουμε πώς δέν έχει 
καμμιά σημασία ποιά άπ' αύτές τίς δύο έκδοχές ίσχύα. Καί νοιώ-
θουμε τήν τάση νά πούμε πώς τό μόνο πού πραγματικά έχει σημα-
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σία είναι αύτές οί άντιδιαστολές νά όφίστανται μέσ' στό γλωσσικό 
σύστημα πού αύτός χρησιμοποιεί καί πώς δέν είναι διόλου άναγ-
καΓο νά είναι παρούσες στό μυαλό του τή στιγμή πού έκφέρει τήν 
πρόταση. Συγκρίνετε τώρα αύτό τό συμπέρασμα μέ τήν άρχική μας 
έρώτηση. Όταν τή διατυπώναμε, μας φαινόταν πώς κάναμε μιάν 
έρώτηση γύρω άπ' τή νοητική κατάσταση έκείνου πού λέει τήν πρό-
ταση, ένώ ή άντίληψη περί νοήματος στήν όποία φτάσαμε τελικά 
δέν περιείχε καμμιά νοητική κατάσταση. Φανταζόμαστε τό νόημα 
των σημείων, άλλοτε σά νοητικές καταστάσεις έκείνου πού τά χρη-
σιμοποιεί, κι άλλοτε σάν τό ρόλο πού τά σημεία αύτά παίζουν σ' 
ένα γλωσσικό σύστημα. Ή σ χ έ ^ άνάμεσα σ' αύτές τίς δύο ίδέες εί-
ναι δτι οί νοητικές έμπειρίες πού συνοδεύουν τή χρήση των 
σημείων όφείλονται τό δίχως άλλο στή χρήση πού ένα σημείο έχει 
σ' ένα συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα. Ό William James μιλάει 
γιά είδικοϋ τύπου αίσθήματα πού συνοδεύουν τή χρήση λέξεων 
δπως «καί», «άν», «ή». Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς τουλάχιστον 
όρισμένες χειρονομίες συνδέονται συχνά μέ τέτοιες λέξεις, δπως, 
λ.χ., μιά άθροιστική χειρονομία μέ τό «καί» ή μιά χειρονομία δια-
γραφής μέ τό «δέν». Καί είναι άκόμη προφανές δτι ύπάρχουν όπτι-
κά καί μυϊκά αίσθήματα πού συνδέονται μ' αρτές τίς χειρονομίες. 
Είναι δμως έξ ίσου σαφές δτι αύτά τά αίσθήματα δέν συνοδεύουν 
δλες τίς χρήσεις του «δέν» ή του «καί». "Αν σέ κάποια γλώσσα ή λέ-
ξη «άλλά» σήμαινε δ,τι ή λέξη «δέν» σημαίνει στά άγγλικά, είναι 
προφανές δτι δέ θά συγκρίναμε τά νοήματα αύτών των δύο λέξεων 
συγκρίνοντας τά αίσθήματα πού προκαλούν. 'Αναρωτηθείτε τί μέσα 
διαθέτουμε γιά νά βρίσκουμε τά αίσθήματα πού αύτές οί λέξεις προ-
καλούν σέ διαφορετικούς άνθρώπους καί σέ διαφορετικές περιστά-
σεις. 'Αναρωτηθείτε: «Όταν έλεγα 'δώσε μου ένα μήλο και ένα 
άχλάδι, καί φεύγα άπό δω', είχα άραγε τό Γδιο αίσθημα προφέρον-
τας κάί τίς δύο λέξας 'καί';». Δέν άρνούμαστε δμως πώς έκείνοι πού 
χρησιμοποιούν τή λέξη «άλλά» δπως ή λέξη «δέν» χρησιμοποιείται 
στά έλληνικά [18], θά έχουν σέ,γενικές γραμμές παρόμοια αίσθήμα-
τα νά συνοδεύουν τή λέξη «άλλά» μ' έκείνα πού έχουν οί έλληνες, 
δταν χρησιμοποιούν τό «δέν». Καί ή λέξη «άλλά» στίς δύο γλώσσες 
θά συνοδεύεται έν γένει άπό διαφορετικά σύνολα έμπειριών). 

(2). "Ας δούμε τώρα μιάν έπέκταση της γλώσσας (1). Ό βοηθός 
του χτίστη ξέρει άπ' έξω τή σειρά των λέξεων άπ' τό ένα ώς τό δέκα. 
Όταν του δίνουν τήν έντολή «πέντε πλάκες», πάει στό μέρος πού 
φυλάνε τίς πλάκες, λέει τίς λέξας άπ' τό ένα ώς τό πέντε, παίρνον-
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τας γιά κάθε λέξη κι άπό μία πλάκα καί τίς πάει στό χτίστη. Έδώ 
καί οί δυό πλευρές χρησιμοποιούν τή γλώσσα προφέροντας τίς λέ-
ξεις. Τό νά μαθαίνεις τ' άριθμητικά άπ' δξω είναι ξνα άπ' τά θεμελιώ-
δη γνωρίσματα τήζ έκμάθησης αύτής της γλώσσας. Ή χρήση των 
άριθμητικών διδάσκεται καί έδώ μέ δείξη. Μόνο πού τώρα ή Γδια λέ-
ξη, λ.χ., «τρία», διδάσκεται μέ τό νά σού δείχνουν είτε πλάκες εϊτε 
τούβλα εϊτε κολώνες κλπ. Ένώ άπ' τήν άλλη μεριά, τά διάφορα 
άριθμητικά διδάσκονται μέ τό νά σού δείχνουν όμάδες δομικών ύλι-
κών τού Γδιου σχήματος. 

(Παρατήρηση: Τονίσαμε τή σημασία τού νά μαθαίνεις άπ' έξω τ' 
άριθμητικά, έπειδή στή γλώσσα (1) δέν ύπήρχε κάποιο πράγμα συγ-
κρίσιμο μ' αύτή τή δραστηριότητα. Κι αύτό μας δείχνει πώς είσά-
γοντας τ' άριθμητικά κάναμε είσαγωγή ένός τελείως διαφορετικού 
eidovq έργαλείου στή γλώσσα μας. Ή διαφορά είδους γίνεται πιό 
σαφής, δταν παρατηρούμε ένα τέτοιο άπλό παράδειγμα παρά, δταν 
παρατηρούμε τήν καθημερινή μας γλώσσα μέ τ' άναρίθμητα είδη 
λέξεων πού δλες μοιάζουν λίγο-πολύ μεταξύ τους έτσι δπως έκτί-
θενται στό λεξικό. 

Τί κοινό έχουν οί μέσω δείξεων έξηγήσεις τών άριθμητικών μ' 
έκεινες τών λέξεων «πλάκα», «κολώνα» κλπ, έκτός άπ' τή χειρονο-
μία καί τήν έκφορά της λέξης; Ό τρόπος μέ τόν όποιο αύτή ή χει-
ρονομία χρησιμοποιείται στίς δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικός. 
Ή διαφορά χάνει τήν εύκρίνειά της, άν τυχόν πει κανείς «στή μιά 
περίπτωση δείχνουμε ένα σχήμα, στήν άλλη δείχνουμε έναν άριθ-
μό». Ή διαφορά γίνεται έμφανής καί άνάγλύφη, μόνο δταν παρατη-
ρούμε ένα πλήρες παράδειγμα (δηλαδή τό παράδειγμα μιας γλώσ-
σας δουλεμένης σ' δλες της τίς λεπτομέρειες). 

(3). "Ας είσαγάγουμε ένα νέο δργανο έπικοινωνίας· ένα κύριο 
δνομα. Αύτό τό δίνουμε σ' ένα συγκεκριμένο άγτικείμενο (ένα συγ-
κεκριμένο δομικό ύλικό) δείχνοντάς το καί προφέροντας τό δνομα. 
Όταν ό Α λέει τό δνομα, ό Β τού φέρνει τό άντικείμενο. Ή διά δεί-
ξεως διδασκαλία ένός κυρίου όνόματος είναι ξανά διαφορετική άπό 
τή διά δείξεως διδασκαλία τών περιπτώσεων (1) καί (2). 

(Παρατήρηση: 'Ωστόσο αύτή ή διαφορά δέν έγκειται στήν πρά-
ξη της δείξης καί της έκφοράς της λέξης ή σ' όποιαδήποτε πράξη 
(τού έννοειν;) πού νά τή συνοδεύει, άλλά στό ρόλο πού ή δείξη (τό 
νά δείχνεις καί νά προφέρεις μαζί) παίζει στήν δλη έκπαίδευση καί 
στή χρήση πού της γίνεται στήν πρακτική της έπικοινωνίας μέσω 
αύτής της γλώσσας. "Ισως κανείς νά σκέφτεται πώς ή διαφορά θά 
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μπορούσε νά περιγραφεί μέ τό νά ποΰμε πώς στίς διάφορες περι-
πτώσεις δείχνουμε διαφορετικά είδη άντικειμένων. 'Αλλά ύποθέστε 
πώς δείχνω μέ τό χέρι μου μιά μπλέ φανέλλα. Σέ τί διαφέρει τό νά 
δείχνεις τό χρώμα της άπ' τό νά δείχνεις τό σχήμα της; Νοιώθουμε 
τήν τάση νά ποΰμε πώς έννοουμε κάτι διαφορετικό στίς δύο περι-
πτώσεις. Καί τό 'έννοειν' έδώ τό άντιλαμβανόμαστε σάν δνα είδος 
διαδικασίας πού συμβαίνει τήν ώρα πού δείχνουμε. Εκείνο πού 
κυρίως μας Προσανατολίζει πρός αύτή τήν δποψη είναι τό δτι, δταν 
σέ ρωτούν κατά πόσον δδειξες τό χρώμα ή τό σχήμα, είσαι κατά 
κανόνα σέ θέση ν' άπαντάς, καί είσαι βέβαιος πώς ή άπάντησή σου 
είναι σωστή. "Αν δμως άναζητήσουμε δύο τέτοιες χαρακτηριστικές 
νοητικές πράξεις, δπως ή νοητική πράξη του νά έννοείς τό χρώμα 
καί ή νοητική πράξη του νά έννοείς τό σχήμα κλπ., δέ θά μπορέ-
σουμε νά βρούμε καμμία ή τουλάχιστον καμμία πού νά πρέπει νά 
συνοδεύει πάντοτε τήν πράξη του νά δείχνεις τό χρώμα ή του νά 
δείχνεις τό σχήμα, αντίστοιχα. Έχουμε μονάχα μιά χονδρική 
αντίληψη του τί σημαίνει νά συγκεντρώνεις τήν προσοχή σου στό 
χρώμα σ' άντίθεση μέ τό νά τή συγκεντρώνεις στό σχήμα καί άντι-
στρόφως. Ή διαφορά, θά μπορούσαμε νά πούμε, δέ βρίσκεται στήν 
ίδια τήν πράξη τής δείξης, άλλά μάλλον στό περιβάλλον αύτής τής 
πράξης στά χρηστικά πλαίσια τής γλώσσας). 

(4). Μόλις ό Β πάρει τήν έντολή «αύτή τήν πλάκα!» φέρνει στόν 
Α τήν πλάκα πού έκείνος του δείχνει. Μόλις πάρει τήν έντολή 
«πλάκα, έκεί!», φέρνει μιά πλάκα στό μέρος πού του ύποδεικνύει. Ή 
λέξη «έκεί» διδάσκεται σέ τούτη τήν περίπτωση δεικτικά; Καί ναί 
καί δχι! Όταν κάποιος έκπαιδεύεται στή χρήση τής λέξης «έκεί», ό 
δάσκαλος έκπαιδεύοντάς τον κάνει τή χαρονομία δείξης καί προφέ-
ρει τή λέξη «έκεί». Θάπρεπε δμως νά πούμε πώς έτσι δίνει σέ κάποια 
θέση τό δνομα «έκεί»; Θυμηθείτε πώς ή χειρονομία δείξης σ' αύτή 
τήν περίπτωση είναι μέρος τής ίδιας τής έπικοινωνίας. 

(Παρατήρηση: Έχει διατυπωθεί ή γνώμη δτι λέξεις, δπως 
«έκεί», «έδώ», «τώρα», «αύτό», είναι τά 'πραγματικά κύρια ονόματα* 
σ' άντίθεση μ' έκείνα πού στήν καθημερινή μας ζωή όνομάζουμε 
κύρια όνόματα καί τά όποία, κατά τήν άποψη πού άναφέρω, μόνο 
χονδρικά μπορούν νά όνομάζονται έτσι. Υπάρχει μιά άρκετά διαδε-
δομένη τάση νά θεωρούμε δ,τι στήν καθημερινή ζωή λέγεται κύριο 
δνομα μόνο μιά χονδρική προσέγγιση έκείνου πού ίδεωδώς θά μπο-
ρούσε νά όνομάζεται έτσι. Συγκρίνετε μ' αύτό τήν άντίληψη τού 
Russell περί τού «άτόμου». Μιλάει γιά τά άτομα σάν τά έσχατα 
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συστατικά της πραγματικότητας, άλλα λέει πώς είναι δύσκολο νά 
πεις ποια πράγματα είναι άτομα. Ή δποψή του είναι πώς ή περαιτέ-
ρω άνάλυση θά τό άποκαλύψει. Έμεϊς δμως κάναμε είσαγωγή της 
ίδέας του κυρίου όνόματος σέ μιά γλώσσα στήν όποία χρησιμο-
ποιείται γιά έκεινα πού στήν καθημερινή ζωή όνομάζουμε «άντικεί-
μενα», «πράγματα» («δομικά ύλικά»). 

«Τί σημαίνει ή λέξη 'άκρίβεια'; Είναι μήπως πραγματική άκρί-
βεια, δταν πρέπει νά πάμε γιά τσάι στίς 4.30' καί πηγαίνουμε τήν 
ώρα πού gva καλό ρολόι χτυπάει 4.30'; Ή μήπως είναι μονάχα, 
δταν πάμε ν' άνοίξουμε τήν πόρτα τή στιγμή πού τό ρολόι άρχίζει 
νά χτυπάει; 'Αλλά πώς θά καθορίσουμε αυτή τή στιγμή καί πώς τό 
'πάμε ν' άνοίξουμε τήν πόρτα'; Θδταν μήπως σωστό νά πούμε 'είναι 
δύσκολο νά πούμε τί είναι πραγματική άκρίβεια, γιατί τό μόνο πού 
ξέρουμε είναι χονδρικές προσεγγίσεις';»). 

(5). Ερωτήσεις καί άπαντήσεις: Ρωτάει ό Α «πόσες πλάκες;». Ό 
Β τίς μετράει καί άπαντάα μ' 6να άριθμητικό. 

Συστήματα έπικοινωνίας, δπως αύτά πού περιγράφονται στίς 
παραγράφους (1), (2), (3), (4), (5), θά τά όνομάζουμε άπό δώ καί 
μπρός «γλωσσικά παιχνίδια». Τά γλωσσικά παιχνίδια είναι λίγο ή 
πολύ συγγενικά μ' έκεινα πού στήν καθημερινή μας γλώσσα όνομά-
ζουμε παιχνίδια. Τά παιδιά διδάσκονται τή μητρική τους γλώσσα 
μέσω αύτών τών παιχνιδιών, πού στήν περίπτωση αύτή διατηρούν 
άκόμη καί τόν ψυχαγωγικό χαρακτήρα τών παιχνιδιών. Δέ θεωρού-
με δμως τά γλωσσικά παιχνίδια πού περιγράφουμε σάν άτελή τμή-
ματα γλώσσας, άλλά σάν αύτοτελείς γλώσσες, σάν πλήρη συστήμα-
τα έπικοινωνίας. Γιά νά έχουμε αύτή τήν άποψη πάντα πρό όφθαλ-
μών, είναι χρήσιμο νά φανταζόμαστε πώς μιά τέτοια άπλή γλώσσα 
συνιστά όλόκληρο τό έπικοινωνιακό σύστημα μιάς φυλής σέ κά-
ποια πρωτόγονη κοινωνική κατάσταση. Σκεφτείτε, λ.χ., τήν πρωτό-
γονη άριθμητική τέτοιων φυλών. 

Όταν τό παιδί ή ό μεγάλος μαθαίνει έκεινο πού θά μπορούσε 
κανείς νά όνομάσει είδικές τεχνικές γλώσσες, λ.χ., τή χρήση χαρ-
τών καί διαγραμμάτων, παραστατική γεωμετρία, χημικό συμβολι-
σμό κλπ., μαθαίνει περισσότερα γλωσσικά παιχνίδια. (Παρατήρη-
ση: Ή είκόνα πού Εχουμε γιά τή γλώσσα τών μεγάλων είναι ή είκό-
να μιάς νεφελώδους γλωσσικής μάζας· δηλαδή ή μητρική τους 
γλώσσα, περιστοιχισμένη άπό διακριτά καί λίγο-πολύ σαφώς περι-
γεγραμμένα γλωσσικά παιχνίδια, τίς τεχνικές γλώσσες). 
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(6). Ρωτώντας τό δνομα είσάγουμε νέες μορφές δομικών ύλι-
κών. Ό Β δείχνει δνα άπ' αύτά και ρωτάει «τί είναι αύτό;». Ό Α 
άπαντάει «είναι... ». Ύστερα ό Α προφέρει τή νέα αύτή λέξη, δς πού-
με «άψίδα», καί ό Β φέρνει τό ύλικό. Τίς λέξεις «αύτό είναι...» μαζί 
μέ τή χειρονομία δείξης θά τίς όνομάζόυμε έξήγηση μέ δείξη ή όρι-
σμό δείξης. Στήν περίπτωση (6) ένα δνομα γένους έξηγειται στήν 
πραγματικότητα ώς τό δνομα ένός σχήματος. Άλλα Βά μπορούσα-
με κατ' άναλογία νά ρωτήσουμε ποιό είναι τό κύριο δνομα ένός 
συγκεκριμένου άντικειμένου, τό δνομα ένός χρώματος, ένός άριθ-
μητικου, μιας διεύθυνσης. 

(Παρατήρηση: Ή χρήση πού έπιβάλλουμε σέ λέξεις, δπως 
«όνόματα άριθμών», «όνόματα χρωμάτων», «όνόματα ύλικών», 
«όνόματα έθνών», μπορεί νά προέρχεται άπό δύο διαφορετικές 
πηγές. Ή μία είναι δτι φανταζόμαστε Ισως τίς λειτουργίες των 
κυρίων όνομάτων, τών άριθμητικών, τών λέξεων γιά χρώματα, 
κλπ., πολύ πιό συγγενικές άπό δ,τι στήν πραγματικότητα είναι. 
Έτσι μπαίνουμε στόν πειρασμό νά σκεφτόμαστε πώς ή λειτουργία 
δλων τών λέξεων είναι πάνω-κάτω δμοια μέ τή λειτουργία του 
κυρίου όνόματος ένός προσώπου ή όνομάτων γενών δπως «τραπέ-
ζι», «καρέκλα», «πόρτα» κλπ. Ή δεύτερη πηγή είναι ή έξης: Όταν 
βλέπουμε πόσο ούσιωδώς διαφορετικές είναι οί λατουργίες λέξεων, 
δπως «τραπέζι», «καρέκλα» κλπ., άπό έκεινες τών κυρίων όνομάτων 
καί πόσο διαφορετικές κι άπό τίς δυό προηγούμενες οί λειτουργίες, 
λ.χ., τών όνομάτων χρωμάτων, δέ βλέπουμε γιά ποιό λόγο δέν 
θάπρεπε νά μιλάμε γιά όνόματα άριθμών ή άκόμη καί γιά όνόματα 
διευθύνσεων, δχι μέ τό νά λέμε, λ.χ., «άριθμοί καί διευθύνσεις είναι 
άπλώς διαφορετικές μορφές άντικειμένων», άλλά μάλλον μέ^τό νά 
τονίζουμε τήν άναλογία πού ύφίσταται στήν έλλειψη άναλογίας 
μεταξύ τών λέξεων «καρέκλα» καί «Jack» άπό τή μιά, καί «άνατολή» 
καί «Jack» άπό τήν άλλη). 

(7). Ό Β έχει έναν πίνακα μέ σημεία γραμμένα άπέναντι άπό 
άντικείμενα (άς ποΰμε, ένα τραπέζι, μιά καρέκλα, ένα φλυτζάνι 
κλπ.). Ό Α γράφει ένα άπ' τά σημεία, ό Β ψάχνει νά τό βρεί στόν πί-
νακα, κυττάει ή δείχνει μέ τό δάχτυλό του άπό τό σημείο πρός τήν 
άντίστοιχη είκόνα καί φέρνει τό άντικείμενο πού παριστάνει ή είκό-
να. 

"Ας δούμε τώρα τά διάφορα είδη σημείων πού είσαγάγαμε. Ά ς 
κάνουμε πρώτα τή διάκριση μεταξύ προτάσεων καί λέξεων. Θά 
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όνομάσω πρόταση^ κάθε πλήρες σημείο μέσα σ' δνα γλωσσικό παι-
χνίδι του όποιου τά συστατικά σημεία είναι λέξεις. (Αύτή είναι 
άπλώς μιά χονδρική καί γενική παρατήρηση γύρω άπ' τόν τρόπο 
πού σκοπεύω νά χρησιμοποιήσω τίς λέξεις «πρόταση» καί «λέξη»). 
Μιά πρόταση μπορεί νά συντίθεται μόνο άπό μία λέξη. Στό γλωσσι-
κό παιχνίδι (1) τά σημεία «τούβλο!», «κολώνα!» είναι οί προτάσεις. 
Στό (2) ή πρόταση συντίθεται άπό δυό λέξεις. 'Ανάλογα μέ τό ρόλο 
πού οί προτάσεις παίζουν σ' ένα γλωσσικό παιχνίδι, διακρίνουμε 
έντολές, έρωτήσεις, έξηγήσεις, περιγραφές κ.ο.κ. 

(8). "Αν σ' ένα γλωσσικό παιχνίδι παρόμοιο μέ τό (1), ό Α δίνει 
τήν έντολή «πλάκα», «κολώνα», «τούβλο», ή όποία έκτελείται άπό 
τόν Β πού φέρνει μιά πλάκα, μιά κολώνα κι ένα τούβλο, μπορούμε 
έδώ νά μιλάμε γιά τρείς προτάσεις ή καί γιά μία μονάχα. "Αν δμως 

(9). ή σειρά των λέξεων δείχνει στόν Β τή σειρά μέ τήν όποία 
πρέπει νά φέρνει τά δομικά ύλικά, θά πούμε πώς ό Α έκφέρει μιά 
πρόταση συνιστάμενη άπό τρείς λέξεις. "Αν σ' αύτή τήν περίπτωση 
ή έντολή πάρει τή μορφή «πλάκα, μετά κολώνα, μετά τούβλο!», θά 
πούμε πώς άποτελείται άπό τέσσερεις λέξεις (δχι πέντε). 'Ανάμεσα 
στίς διάφορες λέξεις βλέπουμε όμάδες λέξεων μέ παρόμοιες λει-
τουργίες. Μπορούμε εύκολα νά δούμε μιάν όμοιότητα στή χρήση 
των λέξεων «ένα», «δύο», «τρία» κλπ. καί άκόμη μιά στή χρήση των 
λέξεων «πλάκα», «κολώνα», «τούβλο» κλπ· καί είναι μ' αύτόν τόν 
τρόπο πού διακρίνουμε τά μέρη τού λόγου. Στό (8) δλες οί λέξεις 
της πρότασης άνηκαν στό ίδιος μέρος τού λόγου. 

(10). Ή σειρά μέ τήν όποία ό Β έπρεπε νά φέρνει τά ύλικά στό 
παράδειγμα (9) θά μπορούσε νά είχε προσδιοριστεί καί μέ τή χρήση 
τακτικών άριθμητικών, ώς έξης: «Δεύτερη, κολώνα· πρώτη, πλάκα· 
τρίτο, τούβλο!». Έχουμε έδώ μιά περίπτωση δπου ή λειτουργία της 
άλληλουχίας των λέξεων στό ένα γλωσσικό παιχνίδι είναι ή λει-
τουργία ξεχωριστών λέξεων στό άλλο. 

Σκέψεις δπως οί προηγούμενες μας δείχνουν τήν άπειρη ποικι-
λία των λειτουργιών τών λέξεων μέσα στίς προτάσεις· καί έχει 
ένδιαφέρον νά συγκρίνουμε έκείνο πού βλέπουμε στά παραδείγμα-
τά μας μέ τούς άπλούς καί άκαμπτους κανόνες τούς όποίους οί θεω-

1. Έδώ ό Wittgenstein χρησιμοποιεί χωρίς διάκριση άλλοτε τή λέξη «sentence» καί 
άλλοτε τή λέξη «proposition» γιά τή γερμανική «Satz» 
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ρητικοί της λογικής δίνουν γιά τήν κατασκευή των προτάσεων. "Αν 
κατατάσσουμε τίς λέξεις σέ όμάδες μέ βάση τήν όμοιότητα των λει-
τουργιών τους, διακρίνοντας κατ' αύτόν τόν τρόπο μέρη του λόγου, 
είναι εϋκολο νά δούμε δτι διάφοροι τρόποι ταξινόμησης μπορούν 
νά υίοθετηθοΰν. Πράγματι, θά μπορούσαμε εύκολα νά φανταστούμε 
κάποιο λόγο πού θά μας άπέτρεπε άπ' τό νά ταξινομήσουμε τή λέξη 
«ένα» μαζί μέ τίς λέξεις «δύο», «τρία» κλπ., ώς έξής: 

(11). Σκεφτείτε τήν έξής παραλλαγή τού γλωσσικού παιχνιδιού 
(2). Ό Α, άντί νά φωνάζει «μία πλάκα!», «έναν κύβο» κλπ., φωνάζει 
άπλώς «πλάκα!», «κύβο!» κλπ., καί ή χρήση των άλλων άριθμητι-
κών είναι έκείνη πού περιγράφεται στήν παράγραφο (2). Υποθέστε 
πώς μαθαίνουμε σέ κάποιον άνθρωπο συνηθισμένο στή μορφή έπι-
κοινωνίας πού περιγράφεται στό παράδειγμα (11) τή χρήση της λέ-
ξης «ένα», όπως περιγράφεται στήν παράγραφο (2). Μπορούμε εύ-
κολα νά φανταστούμε πώς θ' άρνιόταν νά ταξινομήσει τό «ένα» μαζί 
μέ τ' άριθμητικά «2», «3» κλπ. 

(Παρατήρηση: Σκεφτείτε τούς λόγους πού έχουμε ύπέρ ή κατά 
της συγκατάλεξης τού Ό' μαζί μέ τούς άλλους άπολύτους άριθμούς. 
«Είναι τό μαύρο καί τό άσπρο χρώματα;». Σέ ποιές περιπτώσεις θά 
νοιώθατε τήν τάση ν' άπαντήσετε ναί καί σέ ποιές δχι; Οί λέξεις 
μπορούν κατά πολλές έννοιες νά συγκριθούν μέ τά πιόνια τού σκα-
κιού. Σκεφτείτε τούς διάφορους τρόπους διάκρισης είδών πιονιών 
στό σκάκι (λ.χ., 'στρατιώτες' καί 'άξιωματικοί'). 

Θυμηθείτε τή φράση «δύο ή περισσότερα»). 
Είναι φυσικό γιά μας νά όνομάζουμε χειρονομίες, δπως έκεινες 

πού χρησιμοποιούνται στό γλωσσικό παιχνίδι (4) ή είκόνες, δπως 
έκεινες στό (7), στοιχεία ή δργανα της γλώσσας. (Μιλάμε πολλές 
φορές γιά γλώσσα χειρονομιών). Τίς είκόνες τού παραδείγματος (7) 
καί άλλα δργανα της γλώσσας μέ παραπλήσια λειτουργία θά τά 
όνομάζω στό έξής σχέδια. (Ή έξήγηση αύτή, δπως καί άλλες πού 
έχουμε δώσει, είναι άσαφής· καί έπίτηδες άσαφής). Μπορούμε νά 
πούμε πώς λέξεις καί σχέδια έχουν διαφορετικά εϊδη λειτουργιών. 
Όταν κάνουμε χρήση ένός σχεδίου συγκρίνουμε κάποιο πράγμα μ' 
αύτό, λ.χ., μιά καρέκλα μέ τήν είκόνα μιας καρέκλας. Δέν κάναμε 
δμως σύγκριση της πλάκας μέ τή λέξη «πλάκα». Μέ τήν είσαγωγή 
αύτής της διαίρεσης, 'λέξη / σχέδιο', δέν έχουμε σκοπό ν' άποκατα-
στήσουμε μιά τελεσίδικη δυαδική σχέση. Άπλώς άπομονώσαμε 
δύο χαρακτηριστικά είδη όργάνων άπό τό σύνολο τών ποικίλων 
όργάνων της γλώσσας μας. Θά όνομάζουμε τά σημεία «ένα», «δύο». 
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«τρία» κλπ. λέξεις. "Αν άντί γι' αύτά χρησιμοποιούσαμε τά σημεία 
«—« « « θά μπορούσαμε αύτά νά τά όνο-
μάζαμε σχέδια. Υποθέστε πώς σέ μιά γλώσσα τά άριθμητικά ήταν 
«ένα», «ένα ένα», «ένα ένα ένα» κλπ. Πώς θά όνομάζαμε τό «ένα»· λέ-
ξη ή σχέδιο; Τό ίδιο στοιχείο μπορεί σέ μιά θέση νά χρησιμοποιεί-
ται σάν λέξη και σέ μιάν άλλη σά σχέδιο. Ένας κύκλος θά μπορού-
σε νά είναι τό δνομα μιας έλλ^ψης, δπως έπίσης κι ένα σχέδιο μέ τό 
όποίο συγκρίνουμε τήν έλλειψη σύμφωνα μέ μιά συγκεκριμένη μέ-
θοδο προβολής. Σκεφτείτε έπίσης τά έξης δύο συστήματα έκφρά-
σεων: 

(12). Ό Α δίνει στόν Β μιά έντολή άποτελούμενη άπό δυό γρα-
πτά σύμβολα: τό πρώτο είναι μιά άκανόνιστη πινελλιά ένός όρισμέ-
νου χρώματος, πράσινου δς πούμε, ένώ τό δεύτερο, τό σχεδιασμένο 
περίγραμμα ένός γεωμετρικού σχήματος, ένός κύκλου δς πούμε. Ό 
Β φέρνει ένα άντικείμενο αύτού του σχήματος κι αύτού του χρώμα-
τος· δς πούμε ένα πράσινο κυκλικό άντικείμενο. 

(13). Ό Α δίνει στόν Β μιά έντολή άποτελούμενη άπό ένα σύμ-
βολο: ένα γεωμετρικό σχήμα χρωματισμένο μ' ένα συγκεκριμένο 
χρώμα, δς πούμε έναν πράσινο κύκλο. Ό Β τού φέρνει ένα πράσινο 
κυκλικό άντικείμενο. Στό γλωσσικό παιχνίδι (12) τά σχέδια άντι-
στοιχούν στά όνόματα χρωμάτων τής γλώσσας μας· καί δλλα σχέ-
δια στά όνόματα σχημάτων τής γλώσσας μας. Τά σύμβολα τού 
παραδείγματος (13) δέν μπορούν νά θεωρηθούν συνδυασμοί δύο τέ-
τοιων στοιχείων. Μιά λέξη έντός άνεστραμμένων κομμάτων μπορεί 
νά όνομασθεί σχέδιο. Έτσι στήν πρόταση «είπε 'δει στό διάολο'», τό 
«δει στό διάολο» είναι ένα σχέδιο του τί είπε. Συγκρίνετε τίς έξης 
περιπτώσεις: α) Κάποιος λέει «σφύριξα...» (σφυρίζει μιά μελωδία^ 

β) Κάποιος γράφει, «σφύριξα ^ ^ ρ Γ ». Μιά ήχοποίητη λέξη δ-
πως «θρόισμα» μπορεί νά όνομαστει σχέδιο. 'Ονομάζουμε «σύγκρι-
ση ένός άντικειμένου μ' ένα σχέδιο» μιά τεράστια ποικιλία διαδικα-
σιών. Πολλά ειδη συμβόλων ύποτάσσουμε στό γενικό δνομα «σχέ-
διο». Στό (7) ό Β συγκρίνει μιάν είκόνα του πίνακα μέ τ' άντικείμενα 
πού έχει μπροστά του. Άλλά σέ τί συνίσταται τό νά συγκρίνα μιάν 
είκόνα μέ τό άντικείμενο; "Ας ύποθέσουμε πώς ό πίνακας Κειχνε α) 
μιάν είκόνα ένός σφυριού, μιας τανάλιας, ένός πριονιού, ένός σκαρ-
πέλου· β) είκόνες είκοσι διαφορετικών είδών πεταλούδων. Φαντα-
στείτε σέ τί θά συνίστατο ή σύγκριση σ' αύτές τίς δύο περιπτώσεις 
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καί προσέξτε τή διαφορά. Συγκρίνετε μ' αύτές τίς δύο περιπτώσεις 
μιά τρίτη περίπτωση γ) δπου οί είκόνες στόν πίνακα άντιπροσω-
πεύουν οίκοδομικά ύλικά σχεδιασμένα ύπό κλίμακα καί ή σύγκριση 
θά πρέπει νά γίνει μέ κανόνα καί διαβήτη. Υποθέστε δτι δουλειά 
του Β είναι νά φέρνει ^να κομμάτι ύφασμα μέ τό χρώμα του δείγμα-
τος. Πώς θά πρέπει νά συγκριθεί τό χρώμα του δείγματος μέ τό 
χρώμα του ύφάσματος; Φανταστείτε μιά σειρά άπό διαφορετικές 
περιπτώσας: 

(14). Ό Α δείχνει τό δείγμα στόν Β, όπότε ό Β πηγαίνει καί φέρ-
νει τό ύλικό 'άπό μνήμης'. 

(15). Ό Α δίνει στόν Β τό δείγμα καί ό Β κυττάει άπό τό δείγμα 
πρός τά ύλικά στά ράφια, άπ' δπου πρέπει νά κάνει τήν έκλογή του. 

(16). Ό Β άκουμπάει τό δείγμα πάνω σε κάθε τόπι ύφασμα καί 
διαλέγει §να πού δέν μπορεί νά ξεχωρίσει άπ' τό δείγμα· δνα τού 
όποίου ή διαφορά άπό τό δείγμα φαίνεται νά χάνεται. 

(17). Φανταστείτε τώρα πώς ή έντολή ήταν «φέρε ίνα ύλικό λίγο 
πιό σκούρο άπ' αύτό τό δείγμα». Στό (14) είπα πώς ό Β φέρνα τό 
ύλικό 'άπό μνήμης', πού είναι μιά συνηθισμένη έκφραση. 'Αλλά τό 
τί μπορεί νά συμβεί σ' αύτή τήν περίπτωση σύγκρισης 'άπό μνήμης' 
έχει τεράστια ποικιλία. Φανταστείτε μερικές περιπτώσεις: 

(14α). Ό Β έχει μιάν είκόνα στή μνήμη του πηγαίνοντας γιά τό 
ύλικό. Τή μιά κυττάει τά διάφορα ύλικά, τήν άλλη άνακαλεί τήν 
είκόνα στή μνήμη του. Κάνει αύτή τή διαδικασία μέ πέντε τόπια, 
λέγοντας πού καί πού άπό μέσα του, άλλοτε «πολύ σκούρο» κι άλ-
λοτε «πολύ άνοιχτό». Στό πέμπτο τόπι σταματάει καί λέει «αύτό εί-
ναι» καί τό κατεβάζει άπ' τό ράφι. 

(14β). Ό Β δέν ίχεχ καμμιάν είκόνα στή μνήμη του. Κυττάει 
τέσσερα τόπια κουνώντας κάθε φορά τό κεφάλι καί νοιώθοντας ένα 
είδος νοητικής έντασης. Φτάνοντας στό πέμπτο τόπι, ή ένταση 
χαλαρώνει, νεύει καταφατικά μέ τό κεφάλι καί κατεβάζει τό τόπι. 

(14γ). Ό Β πήγαινα στό ράφι δίχως καμμιάν είκόνα στή μνήμη, 
κυττάει πέντε τόπια τό ένα μετά τό άλλο καί παίρνει τό πέμπτο τόπι 
άπ' τό ράφι. 

'Μά δέν μπορεί ή σύγκριση νδναι μονάχα αύτό τό πράγμα'. 
'Ονομάζοντας αύτές τίς τρεις προηγούμενες περιπτώσας, περι-

πτώσεις σύγκρισης άπό μνήμης, έχουμε τήν έντύπωση πώς ή περι-
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γραφή τους είναι ύπό μιάν δννοια μή ίκανοποιητική ή άτελής. Τεί-
νουμε νά ποΰμε πώς ή περιγραφή άφησε δξω τό ούσιώδες γνώρισμα 
αύτής της διαδικασίας καί μας δδωσε μόνο περιφερειακά γνωρίσμα-
τα. Τό ούσιώδες γνώρισμα μας φαίνεται πώς θδπρεπε νάναι κάτι 
πού θά όνομάζαμε είδική έμπειρία σύγκρισης καί άναγνώρισης. Εί-
ναι ώστόσο γεγονός δτι κυττώντας άπό κοντά περιπτώσεις σύγκρι-
σης είναι εύκολότατο νά δούμε δνα σωρό δραστηριότητες καί νοη-
τικές καταστάσεις, πού δλες λίγο-πολύ χαρακτηρίζουν τήν πράξη 
της σύγκρισης. Αύτό ίσχύει πράγματι εϊτε μιλάμε γιά άπό μνήμης 
σύγκριση είτε γιά σύγκριση μέσω κάποιου δείγματος που Εχουμε 
μπρός στά μάτια μας. Γνωρίζουμε δναν τεράστιο άριθμό άπό τέτοιες 
διαδικασίες, διαδικασίες πού μοιάζουν ή μιά μέ τήν άλλη κατά χί-
λιους δυό διαφορετικούς τρόπους. Κρατάμε άντικείμενα πού θέλου-
με νά συγκρίνουμε τά χρώματά τους ή πλησιάζουμε τδνα στ' άλλο 
γιά λίγη ή γιά πολλή ώρα, τά κυττάμε έναλλακτικά ή ταυτόχρονα, 
τά τοποθετούμε κάτω άπό διαφορετικό φως, λέμε διαφορετικά πράγ-
ματα καθώς τά φωτίζουμε, έχουμε διαφορετικές μνημονικές είκόνες, 
αίσθήματα έντασης καί χαλάρωσης, Ικανοποίησης καί άπογοήτευ-
σης, διάφορα αίσθήματα κόπωσης καί βάρους μέσα καί γύρω άπ' τά 
μάτια μας πού συνοδεύουν τήν παρατεταμένη προσήλωση του 
βλέμματός μας πάνω στό ίδιο άντικείμενο κι δλους τούς δυνατούς 
συνδυασμούς αύτών καί πολλών άλλων έμπειριών. Όσο περισσό-
τερες τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούμε καί άπ' δσο πιό κοντά τίς 
κυττάμε, τόσο μεγαλύτερη άμφιβολία νοιώθουμε γιά τό άν θά βρού-
με μιάν ίδιαίτερη νοητική έμπειρία πού νά χαρακτηρίζει τή σύγκρι-
ση. Πράγματι,'άν άφού είχατε έρευνήσει κάμποσες τέτοιες περιπτώ-
σεις άπό κοντά, έγώ ύποστήριζα πώς ύπήρχε μιά ίδιαίτερη νοητική 
έμπειρία πού θά μπορούσε κανείς νά όνομάσει έμπειρία σύγκρισης 
καί πώς, άν έσεις έπιμένατε, θά ήμουν πρόθυμος νά υίοθετήσω τή 
λέξη «σύγκριση» μόνο γιά τίς περιπτώσεις έκεινες, δπου δκανε τήν 
έμφάνισή του αύτό τό ίδιαίτερο αίσθημα, θά βλέπατε τότε πώς ή 
παραδοχή μιάς τέτοιας Ιδιόρρυθμης έμπειρίας χάνει κάθε σκοπιμό-
τητα, άφού αύτή ή έμπειρία μπαίνει πλάι-πλάι μ' έναν τεράστιο 
άριθμό άλλων έμπειριών, οί όποιες, άπ' δ,τι μάς δείχνει ή έρευνα 
των περιπτώσεων, φαίνεται νδναι τελικά έκεινο πού πραγματικά 
συνδέει δλες τίς περιπτώσεις σύγκρισης. Γιατί ή Ίδιαίτερη έμπειρία' 
πού άναζητούσαμε θέλαμε νά παίζει τό ρόλο πού άνελάμβανε όλό-
κληρη ή μάζα των έμπειριών πού ή έρευνά μας άπεκάλυψε. Δέ θέ-
λαμε ποτέ ή ίδιαίτερη έμπειρία νά είναι άπλώς μία μέσα σ' ένα πλή-
θος Azyo ή πολύ χαρακτηριστικές έμπειρίες. (Θά μπορούσαμε νά 
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ποΰμε πώς ύπάρχουν δύο τρόποι νά δει κανείς τό πράγμα, ό δνας σά 
νά λέμε έκ του σύνεγγυς κι ό άλλος έκ του μακρόθεν και μέσα άπό 
μιά παράξενη άτμόσφαιρα). Βρήκαμε λοιπόν πώς ή πραγματική 
χρήση πού κάναμε στή λέξη «σύγκριση» είναι διαφορετική άπό 
έκείνη πού περιμέναμε καθώς τήν κυττούσαμε άπό μακριά. Βρί-
σκουμε πώς έκεινο πού συνδέει δλες τίς περιπτώσεις σύγκρισης εί-
ναι ένα πλήθος άπό έπικαλυπτόμενες όμοιότητες· καί μόλις δοϋμε 
αύτό τό πράγμα δέν νοιώθουμε πιά τήν τάση νά λέμε πώς πρέπει νά 
ύπάρχει κάποιο κοινό γνώρισμα σ' δλες τους. Έκεινο πού δένει τό 
καράβι στήν άποβάθρα είναι ένα σχοινί καί τό σχοινί είναι καμωμέ-
νο άπό νήματα, άλλά τήν άντοχή του δέν τήν όφείλει σέ κάποιο νή-
μα πού διατρέχει δλο του τό μήκος άπ' άκρη σ' άκρη, άλλά στό 
γεγονός δτι ύπάρχει ένα τεράστιο πλήθος έπικαλυπτομένων νημά-
των. 

'Μά σίγουρα στήν περίπτωση (14γ) ό Β ένήργησε τελείως αυτό-
ματα. "Αν δλο κι δλο πού συνέβη ήταν πράγματι έκεινο πού περι-
γράφεται έκεί, τότε δέν ήξερε γιατί διάλεγε τό τόπι πού διάλεξε. Δέν 
είχε κανένα λόγο νά τό διαλέξει. "Αν διάλεξε τό σωστό, τό έκανε 
δπως θά τδκανε καί μιά μηχανή'. Ή πρώτη μας άπάντηση είναι πώς 
δέν άρνηθήκαμε δτι ό Β στήν περίπτωση (14γ) είχε έκεινο πού θά 
όνομάζαμε προσωπική έμπειρία, διότι δέν είπε πώς δέν είδε τά ύλι-
κά άπ' τά όποια έπέλεξε ή έκεινο πού έπέλεξε ουτε πώς δέν είχε 
μυϊκά, άπτικά ή άλλου είδους αίσθήματα τήν ώρα πού έκανε τήν 
εκλογή. Τί σόι πράγμα δμως ήταν αύτός ό λόγος πού στήριξε τήν 
έκλογή του καί τήν έκανε μή αύτόματη; (Δηλαδή σάν πώς τόν 
φανταζόμαστε-^ Θά λέγαμε ύποθέτω πώς τό άντίθετο τής αύτόμα-
της σύγκρισης, σά νά λέμε ή ίδεώδης περίπτωση συνειδητής σύγ-
κρισης, είναι τό νά έχεις μιά καθαρή είκόνα στή μνήμη σου ή νά 
βλέπεις ένα πραγματικό δείγμα καί νάχεις ένα ιδιαίτερο αίσθημα 
πώς δέν είσαι σέ θέση νά ξεχωρίσεις μέ κάποιον τρόπο αύτό πού 
διάλεξες άπό τά δείγματα. Ύποθέτω πώς αύτό τό ίδιαίτερο αίσθημα 
είναι ό λόγος, ή δικαιολόγηση τής έκλογής. Αύτό τό ίδιαίτερο αί-
σθημα, θά μπορούσε κανείς νά πει, συνδέει τίς δυό έμπειρίες του νά 
βλέπεις τό δείγμα άπ' τή μιά καί τό ύλικό άπ' τήν άλλη. "Αν δμως 
είναι έτσι, τί είναι έκεινο πού συνδέει αύτό τό ίδιαίτερο αίσθημα μέ 
τό ύλικό ή μέ τό δείγμα; Δέν άρνούμαστε πώς μιά τέτοια έμπειρία 
μπορεί νά ύπεισέρχεται. Άλλά μέ τό νά τήν κυττάμε, δπως τήν κυτ-
τούσαμε τώρα δά, ή διάκριση άνάμεσα σέ αύτόματο καί μή αύτόμα-
το δέν έμφανίζεται πιά ξεκάθαρη καί τελειωτική δπως πρώτα. Δέ θέ-
λουμε νά ποΰμε πώς αύτή ή διάκριση χάνει τήν πρακτική της άξία 
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σέ συγκεκριμένες περιστάσεις· δταν, λ.χ., μας ρωτούν κάτω άπό 
συγκεκριμένες περιστάσεις «πήρες αύτό τό τόπι άπ' τό ράφι αύτό-
ματα ή τό σκέφτηκες πρώτα;»· μπορεί νά έχουμε κάποιο λόγο γιά τό 
δτι δέν ένεργήσαμε αύτόματα καί νά δώσουμε σάν έξήγηση τό δτι 
κυττάξαμε μέ προσοχή τό ύλικό, προσπαθήσαμε ν' άνακαλέσουμε 
στή μνήμη μας τήν είκόνα του σχεδίου καί διατυπώσαμε άπό μέσα 
μας άμφιβολίες καί άποφάσεις. Αύτή ή έξήγηση μπορεί στή συγκε-
κριμένη περίπτωση νά θεωρηθεί δτι διακρίνει τό αύτόματο άπ' τό μή 
αύτόματο. Σέ άλλη περίπτωση δμως ϊσως χρειαστεί νά διακρίνουμε 
μεταξύ ένός αύτόματου κι ένός μή αύτόματου τρόπου έμφάνισης 
μιας μνημονικής είκόνας κ.ο.κ. 

"Αν ή περίπτωσή μας (14γ) σέ προβληματίζει, Γσως νοιώσεις 
τήν τάση νά πεις: «Μά yzan έφερε αύτό τό συγκεκριμένο τόπι ύφα-
σμα; Πώς άναγνώρισε δτι αύτό ήταν τό σωστό; Μέ τί τρόπο;». 
Ρωτώντας 'γιατί', ζητάς τήν αίτία ή τό λόγο; "Αν ζητάς τήν αιτία, εί-
ναι άρκετά εύκολο νά σκεφτείς μιά φυσιολογική ή ψυχολογική ύπό-
θεση πού νά έξηγει τήν έκλογή αύτή στίς συγκεκριμένες συνθήκες. 
Είναι δργο τών πειραματικών έπιστημών ό έλεγχος τέτοιου είδους 
ύποθέσεων. "Αν δμως ζητάς τό λόγο, ή άπάντηση είναι: «Δέν είναι 
άνάγκη νά ύπήρχε λόγος γιά τήν έκλογή. Ό λόγος είναι μιά βαθμί-
δα πού προηγείται της βαθμίδας τής έκλογής. 'Αλλά ποιός μας λέει 
δτι κάθε βαθμίδας πρέπει νά προηγείται κάποια άλλη;». 

'Μά τότε ό Β δέν άναγνώρισε πράγματι πο>ς τό ύλικό ήταν τό 
σωστό'. Δέν είναι άνάγκη νά κατατάξεις τή (14γ) μεταξύ τών περι-
πτώσεων άναγνώρισης, άλλά, άν έχεις άποκτήσει συνείδηση του 
γεγονότος δτι οί διαδικασίες πού όνομάζουμε διαδικασίες άναγνώ-
ρισης συνιστούν μιά τεράστια οίκογέν^α μέ έπικαλυπτόμενες 
όμοιότητες, ίσως νά μή νοιώσεις άπρόθυμος νά συμπεριλάβεις καί 
τήν (14γ) σ' αύτή τήν οίκογένεια. 'Άλλά σ' αύτή τήν περίπτωση δέ 
λείπει άπ' τόν Β τό κριτήριο βάσει τού όποίου άναγνωρίζουμε τό 
ύλικό; Στή ν περίπτωση (14α), λ.χ., είχε τήν είκόνα στό μυαλό του 
καί άναγνώρισε τό ύλικό πού κύτταζε έπί τή βάσει τής συμφωνίας 
του μέ τήν είκόνα'. Είχε δμως τάχα καί μιάν είκόνα αύτής τής συμ-
φωνίας μπρός του, μιάν είκόνα μέ τήν όποία θά μπορούσε νά συγ-
κρίνει τή συμφωνία άνάμεσα στό σχέδιο καί στό τόπι, γιά νά δεί δν 
ήταν ή σωστή; Άλλά έδώ πού τά λέμε, δέ θά μπορούσε νά του έχει 
δοθεί μιά τέτοια είκόνα; Υποθέστε, λ.χ., πώς δ Α ήθελε νά θυμάται 
ό Β πώς έκείνο πού τού ζητούσαν ήταν ένα τόπι άκριβώς δπως τό 
δείγμα, κι δχι, δπως ίσως νά συνέβαινε σ' άλλες περιπτώσεις, ένα 
ύλικό λιγάκι πιό σκούρο άπό τό δείγμα. Δέ θά μπορούσε σ' αύτή 
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τήν περίπτωση ό Α νάχε δώσει στόν Β δνα παράδειγμα της άπαιτού-
μενης συμφωνίας δίνοντας του δυό κομμάτια του ίδιου χρώματος 
(λ.χ., σάν ενα είδος ύπομνήματος); Υπάρχει κάποιος κρίκος άνάμε-
σα στήν έντολή καί τήν έκτέλεσή της πού είναι κατ' άνάγκην ό 
τελευταίος; Κι άν πεις δτι στήν (14β) τουλάχιστον είχε έκείνη τή 
χαλάρωση της δντασης μέ τήν όποία άναγνώρισε τό σωστό ύλικό, 
θδπρεπε μήπως νδχει μιάν είκόνα αύτης της χαλάρωσης κάπου έκεΤ 
κοντά του γιά νά είναι σέ θέση νά τήν άναγνωρίσει ώς έκείνη έπί τη 
βάσει της όποίας θδπρεπε νά γίνει ή άναγνώριση του σωστού ύλι-
κοΰ; 

'Κι δν ύποθέσουμε πώς ό Β φέρνει τό τόπι, δπως στήν (14γ) καί 
καθώς τό συγκρίνουμε μέ τό σχέδιο άνακαλύπτουμε πώς ήταν λά-
θος;'. 'Αλλ' αύτό τό πράγμα δέ θά μπορούσε νδχει συμβεί σ' όλες 
τίς δλλες περιπτώσεις; Υποθέστε δτι στή (14α) τό τόπι πού φέρνει 
ό Β βρίσκουμε πώς δέν ταιριάζει μέ τό σχέδιο. Δέ θά λέγαμε σέ 
μερικές άπ' αύτές τίς περιπτώσεις δτι δλλαξε ή μνημονική του είκό-
να, σ' δλλες δτι τό σχέδιο ή τό ύλικό δλλαξε καί σ' δλλες πάλι δτι 
δλλαξε ό φωτισμός; Δέν είναι δύσκολο νά έπινοήσουμε περιπτώ-
σεις, νά φανταστούμε συνθήκες, στίς όποιες κάθε μία άπ' αύτές τίς 
κρίσεις θά διατυπωνόταν. 'Μά δέν ύπάρχει τελικά μιά ούσιώδης 
διαφορά άνάμεσα στίς περιπτώσεις (14α) καί (14γ);'. 'Ασφαλώς! 
Έκείνη άκριβώς πού προβάλλεται στήν περιγραφή αύτών των περι-
πτώσεων. 

Στό παράδειγμα (1) ό Β μαθαίνει νά φέρνει ίνα οίκοδομικό ύλι-
κό κάθε φορά πού άκούει τή λέξη «κολώνα!». Θά μπορούσαμε νά 
φανταστούμε πώς συνέβη τό έξης σ' αύτή τήν περίπτωση: Τό άκου-
σμα της λέξης Εφερε στό νου του Β τήν είκόνα, δς πούμε, μιας 
κολώνας· ή έκπαίδευση ήταν, δπως είπαμε, έκείνη πού άποκατέστη-
σε τή σύνδεση. Ό Β παίρνει τό ύλικό πού συμφωνεί μέ τήν είκόνα 
πού ίχει στό μυαλό του. 'Αλλά δ,τι συνέβη είναι τάχα κατ' άνάγκην 
αύτό έδώ; "Αν ή έκπαίδευση μπορεί καί φέρνει αύτόματα τήν είκόνα 
στό μυαλό του Β, γιατί νά μήν πραγματοποιεί άπ' εύθείας τίς 
ένέργειες του Β δίχως τήν παρεμβολή είκόνας; Αύτό δέ θδταν τελι-
κά παρά μιά μικρή τροποποίηση του συνειρμικού μηχανισμού. 
Μήν ξεχνάτε πώς δέν φτάνουμε μέσω κάποιας λογικής διαδικασίας 
στήν είκόνα πού ή λέξη άνακαλέί (καί δν τυχόν φτάνουμε έτσι, 
αύτό άπλώς μεταθέτει τό έπιχείρημά μας παραπέρα)· αύτή ή περί-
πτωση μπορεί κάλλιστα νά συγκριθεί μ' έκείνη ένός μηχανισμού 
δπου πατας ένα κουμπί καί έμφανίζεται ένας ένδείκτης. Μπορούμε 
μάλιστα νά χρησιμοποιήσουμε αύτό τό μηχανισμό άντί γιά τόν 
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συνειρμικό. Τις νοητικές είκόνες χρωμάτων, σχημάτων, ήχων κλπ. 
κλπ., πού παίζουν κάποιο ρόλο στή γλωσσική μας έπικοινωνία τίς 
βάζουμε στήν ϊδια κατηγορία μέ χρωματικές έπιφάνειες πού πράγ-
ματι βλέπουμε, ήχους πού πράγματι άκοϋμε. 

(18). Ό σκοπός της έκπαίδευσης στή χρήση των πινάκων (δπώς 
στό παράδειγμα (7)) μπορεί νά μήν είναι μονάχα τό νά διδάξεις στό 
μαθητή τή χρήση ένός συγκεκριμένου πίνακα, άλλά τό νά τόν μά-
θεις νά χρησιμοποιεί ή νά κατασκευάζει ό Γδιος πίνακες μέ νέες 
άντιστοιχήσεις γραπτών σημείων καί είκόνων. Υποθέστε πώς ό 
πρώτος πίνακας πού μάθαινε κάποιος νά χρησιμοποιεί περιείχε τίς 
τέσσερεις λέξεις «σφυρί», «τανάλια», «πριόνι», «σκαρπέλο» καί τίς 
άντίστοιχες είκόνες. Θά μπορούσαμε τώρα νά προσθέσουμε τήν 
είκόνα ένός άλλου άντικειμένου πού ό μαθητής δχει μπροστά του, 
δς πούμε τήν είκόνα ένός ροκανιοΰ καί νά συσχετίσουμε μ' αυτή τή 
λέξη «ροκάνι». Θά κάνουμε τή συσχέτιση άνάμεσα σ' αύτή τή νέα 
είκόνα καί τή νέα λέξη δσο γίνεται πιό δμοια μέ τίς συσχετίσεις 
στόν προηγούμενο πίνακα. Μπορούμε, λ.χ., νά προσθέσουμε τή νέα 
λέξη καί είκόνα στό Ιδιο χαρτί τοποθετώντας τή νέα λέξη κάτω άπ' 
τίς προηγούμενες λέξεις καί τή νέα είκόνα κάτω άπ' τίς προηγούμε-
νες είκόνες. Θά ένθαρρύνουμε τώρα τό μαθητή νά κάνει χρήση της 
νέας είκόνας καί λέξης, χωρίς τήν είδική έκπαίδευση πού του κάνα-
με, δταν του μαθαίναμε πώς νά χρησιμοποιεί τόν πρώτο πίνακα. 
Αυτές οί ένθαρρυντικές ένέργειες θά είναι διαφόρων είδών· κοιί πολ-
λές άπ' αύτές θά είναι δυνατές, μόνον έφόσον ό μαθητής άνταποκρί-
νεται (καί έφόσον άνταποκρίνεται μέ ένα συγκεκριμένο τρόπο). 
Φανταστείτε τίς χειρονομίες, τούς ήχους κλπ. ένθάρρυνσης πού 
χρησιμοποιείτε γιά νά μάθετε ένα σκύλο ν' άνιχνεύει. Φανταστείτε 
άπ' τήν άλλη δτι προσπαθούσατε νά μάθετε μιά γάτα ν' άνιχνεύει. 
Μιά καί ή γάτα δέν πρόκειται ν' άνταποκριθει στίς ένθαρρυντικές 
σας προτροπές, οί περισσότερες άπ' τίς ένθαρρυντικές ένέργειες 
πού χρησιμοποιούσατε, δταν έκπαιδεύατε τό σκύλο, θά είναι έδώ 
έκτός τόπου. 

(19). Θά μπορούσαμε άκόμη νά έκπαιδεύσουμε τό μαθητή νά 
έπινοει μόνος του καινούργια όνόματα καί νά φέρνει τ' άντικείμενα 
μόλις άκούει τά όνόματα. Του δείχνουμε, λ.χ., έναν πίνακα στόν 
όποιο ύπάρχουν είκόνες τών άντικειμένων πού τόν περιβάλλουν 
άπ' τή μιά πλευρά καί κενά διαστήματα άπ' τήν άλλη· καί παίζει τό 
παιχνίδι γράφοντας τά όνόματα πού έπινοει ό Γδιος άπέναντι άπ' τίς 
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είκόνες καί άντιδρώντας μέ τον προηγούμενο τρόπο, δταν τά 
σημεία αύτά χρησιμοποιούνται ώς έντολές. Ή 

(20). θά μπορούσε τό παιχνίδι νά συνίσταται στήν κατασκευή 
ένός πίνακα άπό τόν Β καί στήν έκτέλεση έντολών πού θά δίνονται 
μέσω αύτού τού πίνακα. Όταν μαθαίνουμε τή χρήση ένός πίνακα 
πού άποτελεϊται, δς πούμε, άπό δύο κατακόρυφες στήλες, άπ' τίς 
όποιες ή άριστερή περιέχει τά όνόματα καί ή δεξιά τίς είκόνες καί τό 
κάθε δνομα συσχετίζεται μέ μιάν είκόνα μέ τό νά βρίσκεται στήν 
Γδια όριζόντια γραμμή μ' αύτή, δνα σημαντικό γνώρισμα της έκπαί-
δευσης μπορεί νάναι τό νά σύρουμε τό δάχτυλό μας άπ' τά άριστε-
ρά στά δεξιά, μ' άλλα λόγια τό νά τραβάμε μιά σειρά όριζόντιες 
γραμμές τή μιά κάτω άπ' τήν άλλη. Μιά τέτοια έκπαίδευση μπορεί 
νά βοηθάει στή μετάβαση άπό τόν πρώτο πίνακα στό καινούργιο 
άντικείμενο. 

Τούς πίνακες, τούς όρισμούς δείξης καί άλλα παρόμοια έργα-
λεια θά τά όνομάζω κανόνες, μέ τό συνηθισμένο νόημα τού δρου. 
Ή χρήση ένός κανόνα μπορεί νά έξηγηθει μ' έναν άλλο κανόνα. 

(21). Σκεφτείτε τό έξης παράδειγμα: Είσάγουμε διάφορους τρό-
πους άνάγνωσης πινάκων. Κάθε πίνακας άποτελεϊται άπό δύο στή-
λες λέξεων καί είκόνων, δπως προηγουμένως. Μερικές φορές θά 
πρέπει νά διαβάζονται όριζοντίως άπ' τ' άριστερά στά δεξιά, δηλαδή 
σύμφωνα μέ τό σχήμα: 

άλλοτε πάλι σύμφωνα μέ τό σχήμα: 

ή: 

κλπ. 
Μπορούμε νά έπισυνάψουμε τέτοιου είδους σχήματα στούς 

πίνακές μας σάν κανόνες άνάγνωσης. Δέν θά μπορούσε αύτοί οί 
κανόνες νά έξηγηθούν πάλι μέ άλλους κανόνες; 'Ασφαλώς. Αύτό 
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δμως δέ σημαίνει πώς κάνουμε άτελή έξήγηση ένός κανόνα δν δέ 
δίνουμε καί κάποιον άλλο κανόνα χρήσης του. 

ΕΙσάγουμε στά γλωσσικά μας παιχνίδια τήν άπεριόριστη σειρά 
των άριθμητικών. Πώς γίνεται δμως αύτό; Προφανώς ή άναλογία 
άνάμεσα σ' αύτή τή διαδικασία καί στή διαδικασία είσαγωγής μιας 
σειράς είκοσι άριθμητικών δέν είναι ή ϊδια μ' έκείνη άνάμεσα στή ν 
είσαγωγή είκοσι άριθμητικών καί τήν είσαγωγή δέκα άριθμητικών. 
Υποθέστε πώς τό παιχνίδι μας ήταν σάν τό (2), άλλά παιζόταν μέ 
τήν άπεριόριστη σειρά τών άριθμητικών. Ή διαφορά άνάμεσα σ' 
αύτό καί στό (2) δέ θά ήταν άπλώς τό δτι χρησιμοποιούνται περισ-
σότερα άριθμητικά. Υποθέστε δηλαδή πώς συνέβαινε παίζοντας τό 
παιχνίδι νά χρησιμοποιούσαμε στήν πραγματικότητα, άς πούμε 155 
άριθμητικά. Τότε τό παιχνίδι πού παίζουμε δέ θδταν έκεινο πού θά 
μπορούσε νά περιγράφει λέγοντας δτι παίζουμε τό (2), άλλά μέ 155 
άριθμητικά άντί γιά 10. Άλλά σέ τί συνίσταται ή διαφορά; (Ή δια-
φορά μοιάζει νάναι περίπου ή διαφορά στό πνεύμα μέ τό όποιο παί-
ζονται τά παιχνίδια). Ή διαφορά άνάμεσα στά παιχνίδια έγκειται, άς 
πούμε, στό πόσες φίσες χρησιμοποιούνται, στό πόσα τετράγωνα 
έχει ή σκακιέρα ή στό γεγονός δτι άλλοτε χρησιμοποιούμε τετρά-
γωνα κι άλλοτε έξάγωνα καί τά τοιαύτα. Ή διαφορά τώρα άνάμεσα 
στό πεπερασμένο καί στό άπειρο [19] παιχνίδι δέ φαίνεται νά έγκει-
ται στά ύλικά έργαλεια τού παιχνιδιού· θά νοιώθαμε τήν τάση νά 
πούμε δτι τό άπειρο δέν μπορεί νά έκφραστεί μ' αύτά, δτι δηλαδή, 
μπορούμε νά τό συλλάβουμε μόνο μέ τή σκέψη μας καί ώς έκ τού-
του μόνο μέ αύτή τή σκέψη θά πρέπει νά γίνεται ή διάκριση πεπερα-
σμένου καί άπειρου παιχνιδιού. (Δέν είναι ώστόσο παράξενο πού 
αύτή ή σκέψη μπορεί καί έκφράζεται μέ σημεία;). 

"Ας έξετάσουμε δυό παιχνίδια. Παίζονται καί τά δύο μέ χαρτιά 
πού έχουν έπάνω άριθμούς καί ό μεγαλύτερος άριθμός κερδίζει. 

(22). Τό ένα παιχνίδι παίζεται μ' ένα σταθερό άριθμό τέτοιων 
χαρτιών, άς πούμε 32. Στό άλλο παιχνίδι έχουμε τή δυνατότητα, 
κάτω άπό όρισμένες συνθήκες, ν' αύξήσουμε δσο θέλουμε τόν άριθ-
μό τών χαρτιών κόβοντας κομμάτια χαρτί καί γράφοντας πάνω 
τους άριθμούς. Θά όνομάζουμε τό πρώτο παιχνίδι περιορισμένο καί 
τό δεύτερο άπεριόριστο [20]. Υποθέστε πώς παίζουμε μιά παρτίδα 
τού δεύτερου παιχνιδιού καί ό άριθμός τών χαρτιών πού χρησιμο-
ποιείται στήν πραγματικότητα είναι 32. Ποιά είναι έδώ ή διαφορά 
άνάμεσα στό νά παίζεις μιά παρτίδα (α) τού άπεριόριστου παιχνι-
διού καί μιά παρτίδα (β) τού περιορισμένου παιχνιδιού; 

Ή διαφορά δέν θδναι έκείνη πού ύπάρχει άνάμεσα σέ μιά παρτί-
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δα περιορισμένου παιχνιδιού μέ 32 χαρτιά καί μιά παρτίδα περιορι-
σμένου παιχνιδιού μέ μεγαλύτερο άριθμό χαρτιών. Ό άριθμός των 
χαρτιών πού χρησιμοποιήσαμε ήταν, είπαμε, ό ίδιος. Άλλα θά 
ύπάρξουν διαφορές ένός άλλου είδους: Λ.χ., τό περιορισμένο παι-
χνίδι παίζεται μέ τή συνηθισμένη τράπουλα, τό άπεριόριστο παιχνί-
δι μ' ένα μεγάλο άπόθεμα λευκών χαρτιών καί μολυβιών. Τό άπε-
ριόριστο παιχνίδι άνοίγει μέ τήν έρώτηση «στά πόσα θά τό πάμε;». 
"Αν οί παίκτες ψάξουν νά βρουν τούς κανόνες αύτοΰ του παιχνι-
διού στό βιβλιαράκι μέ τούς κανόνες, θά βρουν τή φράση «καί ούτω 
καθεξής» ή «καί ούτω καθ' έξής έπ' άπειρον» στό τέλος κάθε σειράς 
κανόνων. "Ωστε λοιπόν ή διαφορά άνάμεσα στίς δυό παρτίδες (α) 
καί (β) έγκειται στά έργαλεία πού χρησιμοποιούμε, άν καί όμολο-
γουμένως δχι στά χαρτιά μέ τά όποια παίζονται. Αύτή δμως ή δια-
φορά φαίνεται άσήμαντη καί μέ κανέναν τρόπο ή ούσιώδης διαφορά 
άνάμεσα στά παιχνίδια. Νοιώθουμε πώς κάπου θά πρέπει νά ύπάρ-
χεχ κάποια μεγάλη καί ούσιώδης διαφορά. Όταν δμως βλέπεις άπό 
κοντά τί άκριβώς συμβαίνει τήν ώρα πού παίζονται οί παρτίδες, 
βρίσκεις δτι τό μόνο πού μπορείς νά διαπιστώσεις είναι μερικές δια-
φορές στίς λεπτομέρειες· διαφορές πού φαίνονται δλες τους άσή-
μαντες. Οί πράξεις, λ.χ., του νά λογαριάζεις καί νά παίζεις χαρτιά 
μπορεί νάναι καί στίς δύο περιπτώσεις ίδιες. Μπορεί τήν ώρα πού 
παίζουν τήν παρτίδα (α) οί παίκτες νά σκεφτούν νά φτιάξουν μερικά 
χαρτιά άκόμη καί στή συνέχεια ν' άπορρίψουν τήν ίδέα. 'Αλλά τί 
πράγμα είναι τό νά σκέφτεσαι κάτι τέτοιο; Θά μπορούσε ναναι μιά 
διαδικασία τού νά λές άπό μέσα σου ή φωναχτά «θαρώ πώς πρέπει 
νά φτιάξω άλλο ένα χαρτί». Καί πάλι δέν είναι διόλου άναγκαιο νά 
πέρασε τέτοια σκέψη άπ' τό μυαλό τών παικτών. Είναι δυνατόν 
όλόκληρη ή διαφορά στά γεγονότα μιας παρτίδας τού περιορισμέ-
νου καί μιας παρτίδας τού άπεριόριστου παιχνιδιού νά έγκειται στό 
τί λέγεται πρίν τό παιχνίδι άρχίσει, λ.χ. «άς παίξουμε τό περιορισμέ-
νο παιχνίδι». 

'Δέν είναι άραγε σωστό νά πούμε πώς οί παρτίδες τών δύο δια-
φορετικών παιχνιδιών άνήκουν σέ δυό διαφορετικά συστήματα;'. 
'Ασφαλώς. Μόνο πού τά γεγονότα στά όποια άναφερόμαστε λέγον-
τας δτι άνήκουν σέ διαφορετικά συστήματα είναι πολύ πιό σύνθετα 
άπ' δ,τι νομίζουμε. 

Ά ς συγκρίνουμε τώρα γλωσσικά παιχνίδια, πού θά λέγαμε πώς 
παίζονται μ' ένα περιορισμένο σύνολο άριθμητικών, μέ γλωσσικά 
παιχνίδια πού θά λέγαμε πώς παίζονται μέ τήν άπεριόριστη σειρά 
τών άριθμητικών. 
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(23). Όπως στό γλωσσικό παιχνίδι (2), ό Α διατάζει τόν Β νά 
του φέρει μερικά οικοδομικά ύλικά. Τ' άριθμητικά είναι «1», «2», 
...«9», δλα τους γραμμένα σ' δνα χαρτί. Ό Α ίχει μιά τράπουλα μέ 
τέτοια χαρτιά καί δίνει στόν Β τήν έντολή δείχνοντάς του ίνα χαρτί 
καί προφέροντας μιά άπό τίς λέξεις «πλάκα», «κολώνα» κλπ. 

(24). Όπως τό γλωσσικό παιχνίδι (23), μόνο πού τώρα δέν 
ύπάρχει τράπουλα μέ άριθμημένα χαρτιά. Ή σειρά των άριθμητι-
κών 1...9 μαθαίνεται άπ' δξω. Τά άριθμητικά προφέρονται μαζί μέ 
τίς έντολές καί τό παιδί τά μαθαίνει άκούγοντάς τα. 

(25). Έδώ χρησιμοποιείται ένα άβάκιο. Ό Α ρυθμίζει τό άβά-
κιο, τό δίνει στόν Β, ό Β τό παίρνει, πάει έκει πού βρίσκονται οί 
πλάκες κλπ. 

(26). Ό Β πρέπει νά μετρήσει πόσες πλάκες έχει ένας σωρός. 
Τίς μετράει μέ τη βοήθεια ένός άβάκιου· τό άβάκιο έχει είκοσι χάν-
τρες. Σέ κανένα σωρό δέν ύπάρχουν πάνω άπό 20 πλάκες. Ό Β 
ρυθμίζει τό άβάκιο γιά τό σωρό πού του ζήτησαν νά μετρήσει καί 
δείχνει στόν Α τό άβάκιο, δπως τό ρύθμισε. 

(27). Όπως τό (26). Τό άβάκιο έχει 20 μικρές χάντρες καί μία 
μεγάλη. "Αν ό σωρός περιέχει πάνω άπό .20 πλάκες, κουνάμε τή 
μεγάλη χάντρα. (Κατά μιάν έννοια ή μεγάλη χάντρα άντιστοιχει 
στή λέξη «πολλές»). 

(28). Όπως τό (26). "Αν ό σωρός περιέχει τ/ πλάκες, δπου 
40>//>20, ό Β κουνάει η—20 χάντρες, δείχνει στόν Α τό άβάκιο 
ρυθμισμένο κατ' αύτό τόν τρόπο καί χτυπάει μιά φορά παλαμάκια. 

(29). Οί Α καί Β χρησιμοποιούν τ' άριθμητικά του δεκαδικού 
συστήματος (γραπτά ή προφορικά) μέχρι τό 20. Τό παιδί μαθαίνον-
τας αύτή τή γλώσσα μαθαίνει άπ' έξω αύτά τ' άριθμητικά, δπως στό 
(2). 

(30). Κάποια φυλή έχει γλώσσα του τύπου (2). Τ' άριθμητικά 
πού χρησιμοποιούνται είναι του δεκαδικού μας συστήματος. Κανέ-
να άπ' τ' άριθμητικά πού χρησιμοποιούνται δέ βλέπουμε νά παίζει 
τόν δεσπόζοντα ρόλο τού τελευταίου άριθμητικού σέ μερικά άπ' 
αύτά τά παιχνίδια ((27), (28)). (Τείνει κανείς νά συνεχίσει αύτή τήν 
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πρόταση λέγοντας «μ' δλο πού βέβαια στήν πραγματικότητα χρησι-
μοποιείται §να άριθμητικό μεγαλύτερο άπ' δλα τ' δλλα»). Τά παιδιά 
της φυλής μαθαίνουν τ' άριθμητικά μέ τόν έξης τρόπο: Διδάσκονται 
τά σημεία άπ' τό 1 ώς τό 20 δπως στό παράδειγμα (2) καί νά 
μετρούν σειρές μέ λιγότερες άπό 20 χάντρες, δταν τούς δίνουν τήν 
έντολή «μετρήστε αύτά έδώ». Όταν ό μαθητής φτάνει μετρώντας τό 
20, κάποιος κάνει μιά χειρονομία πού σημαίνει «συνέχισε», όπότε 
τό παιδί λέει (τίς περισσότερες φορές έν πάση περιπτώσει) «21». Μ' 
άνάλογο τρόπο τά παιδιά μαθαίνουν νά μετρούν μέχρι τό 22 κι άκό-
μη παραπάνω, καί κανένας άπ' δλους αύτούς τούς άριθμούς δέν 
παίζει τό δεσπόζοντα ρόλο του τελευταίου. Τό τελευταίο στάδιο τής 
έκπαίδευσης είναι, δταν τό παιδί παίρνει τήν έντολή νά μετρήσει 
μιάν όμάδα άντικειμένων, άρκετά περισσότερων άπό 20. "Αν κάποιο 
παιδί δέν άνταποκρίνεται στήν ύποδηλωτική χειρονομία, τά άλλα 
παιδιά τό άπομακρύνουν καί του συμπεριφέρονται σάν σέ παρα-
νοϊκό. 

(31). Μιά άλλη φυλή. Ή γλώσσα της είναι σάν έκείνη του παρα-
δείγματος (30). Τό μεγαλύτερο άριθμητικό πού βλέπει κανείς νά 
χρησιμοποιείται είναι τό 159. Στή ζωή αύτής τής φυλής τό άριθμη-
τικό 159 παίζει ίδιαίτερο ρόλο. Υποθέστε δτι λέω: «Μεταχειρίζον-
ται τό 159 σάν τό μεγαλύτερο άριθμό τους». Τί σημαίνει δμως αύτό; 
Θά μπορούσαμε μήπως ν' άπαντήσουμε «άπλώς λένε πώς είναι ό 
μεγαλύτερος»; Λένε βέβαια όρισμένες λέξεις, πώς δμως ξέρουμε τί 
έννοοΰν μ' αύτές; Ένα κριτήριο του τί έννοοΰν θά ήταν οί περιστά-
σεις στίς όποιες χρησιμοποιείται ή λέξη πού τείνουμε ν' άποδίδουμε 
μέ τή δική μας λέξη «μεγαλύτερος»· ό ρόλος, μ' άλλα λόγια, πού 
αύτή ή λέξη βλέπουμε νά παίζει στή ζωή τής φυλής. Πράγματι θά 
μπορούσαμε εύκολα νά φανταστούμε τό άριθμητικό 159 νά χρησι-
μοποιείται σέ τέτοιες περιστάσεις σέ σχέση μέ τέτοιες χειρονομίες 
καί μορφές συμπεριφοράς πού θά μας έκαναν νά πούμε πώς αυτό τό 
άριθμητικό παίζει τό ρόλο ένός άνυπερβλήτου όρίου, άκόμη κι άν ή 
φυλή δέν είχε λέξη πού ν' άντιστοιχει στή δική μας «μεγαλύτερο» 
καί τά κριτήρια του δτι τό 159 είναι τό μεγαλύτερο άριθμητικό δέν 
είχαν καμμιά σχέση μέ τό τί λέγεται περί του άριθμητικού. 

(32). Μιά φυλή έχει δυό συστήματα μέτρησης. Οί άνθρωποι 
έχουν μάθει νά μετρούν μέ τό άλφάβητο άπό τό Α στό Ω δπως έπί-
σης καί μέ τό δεκαδικό σύστημα του παραδείγματος (30). Όταν 
πρέπει κάποιος νά μετρήσει άντικείμενα μέ τό πρώτο σύστημα, του 
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λένε νά μετρήσει ψέ τον κλειστό τρόποι», ένώ στή δεύτερη περίπτω-
ση, ψέ τον άνοιχτό τρόποϊ>' καί ή φυλή χρησιμοποιεί τίς λέξεις 
«κλειστός» καί «άνοιχτός» έπίσης γιά μιά κλειστή καί μιά άνοιχτή 
πόρτα. 

(Παρατηρήσεις: Τό παιχνίδι (23) είναι περιορισμένο κατά τρόπο 
προφανή άπό τό σύνολο των χαρτιών. Στό παιχνίδι (24): Παρατη-
ρήστε τήν άναλογία καί τήν Ελλειψη άναλογίας άνάμεσα στό πε-
ριορισμένο άπόθεμα χαρτιών του (23) καί τών άπομνημονευομένων 
λέξεων του (24). Παρατηρήστε πώς ό περιορισμός του (26) άπό τή 
μιά όφείλεται στό έργαλεΐο (στό άβάκιο μέ τίς 20 χάντρες) καί στή 
χρήση πού έχει στό παιχνίδι μας, άπ' τήν άλλη (κατά μία τελείως 
διαφορετική έννοια) στό γεγονός δτι μέ τόν τρόπο πού παίζουμε τό 
παιχνίδι στή ν πραγματικότητα ποτέ δέν μετράμε πάνω άπό 20 άντι-
κείμενα. Στό παιχνίδι (27) τό τελευταίο είδος περιορισμού ήταν 
άπόν, καί ήταν ή χοντρή χάντρα μάλλον πού τόνιζε τόν περιορισμό 
τών μέσων μας. Τό (28) dvai περιορισμένο ή άπεριόριστο παιχνίδι; 
Ή πρακτική πού περιγράψαμε θέτει ώς δριο τό 40. Νοιώθουμε τήν 
τάση νά ποϋμε πώς αύτό τό παιχνίδι 'τδχει μέσα του' νά συνεχίζεται 
έπ' άπειρον, άλλά θυμηθείτε πώς θά μπορούσαμε νά είχαμε έρμη-
νεύσει τά προηγούμενα παιχνίδια ώς άπαρχές ένός συστήματος. 
Στό (29) ή συστηματική άποψη τών χρησιμοποιουμένων άριθμητι-
κών είναι άκόμη πιό έμφανής άπ' δ,τι στό (28). Θάλεγε κανείς πώς 
δέν ύπήρχε περιορισμός έπιβαλλόμενος άπό τά έργαλεία αύτου του 
παιχνιδιού, άν δέν ύπήρχε ή παρατήρηση δτι τ' άριθμητικά μέχρι τό 
20 μαθαίνονται άπ' έξω. Διότι αυτή ή παρατήρηση ύποβάλλεΐ τήν 
ίδέα πώς τό παιδί δέ μαθαίνει νά 'καταλαβαίνει* τό σύστημα πού 
βλέπουμε στό δεκαδικό σύστημα σήμανσης. Γιά τή φυλή του παρα-
δείγματος (30) θά λέγαμε άσφαλώς δτι τά μέλη της έκπαιδεύονται 
στό νά κατασκευάζουν άριθμητικά έπ' άόριστον, δτι ή άριθμητική 
της δικής τους γλώσσας δέν είναι πεπερασμένη, δτι ή σειρά τών 
άριθμών τους δέν έχει τέλος. (Είναι σέ μιά τέτοια περίπτωση άκρι-
βώς, δπου άριθμητικά κατασκευάζονται 'έπ' άόριστον', πού λέμε 
πώς οί άνθρωποι έχουν τήν άπειρη σειρά τών άριθμών). Τό παιχνίδι 
(31) θά μπορούσε νά σας δείξει τί τεράστια ποικιλία περιπτώσεων 
μπορούμε νά φανταστούμε, δπου θά νοιώθαμε τήν τάση νά πούμε 
πώς ή άριθμητική της φυλής άφορα μιά πεπερασμένη σειρά άριθ-
μών, παρά μάλιστα τό γεγονός δτι ό τρόπος μέ τόν όποίο τά παιδιά 
έκπαιδεύονται στή χρήση τών άριθμητικών δέν ύποβάλλει κανένα 
άνώτατο δριο. Στό (32) οί δροι «κλειστός» καί «άνοιχτός» (οί όποίοι 
θά μπορούσαν μέ μιάν έλαφρά παραλλαγή του παραδείγματος ν' 
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άντικατασταθοϋν άπό τούς δρους «περιορισμένος» και «άπεριόρι-
στος») είσάγονται στή γλώσσα της Ιδιας της φυλής. Μέ τό νά είσά-
γουμε σ' αύτό τό άπλό καί σαφώς περιγεγραμμένο παιχνίδι' τή λέξη 
«άνοιχτός» καταφέρνουμε ν' άπαλλάξουμε τή χρήση της άπ' ότιδή-
ποτε μυστηριώδες. 'Αλλ' αύτή ή λέξη άντιστοιχει στή δική μας λέ-
ξη «δπειρο», καί τά παιχνίδια πού έμεις παίζουμε μέ τήν τελευταία 
διαφέρουν άπ' του (31) μόνο κατά τό δτι είναι πολύ πιό περίπλοκα. 
Μ' δλλα λόγια, ή χρήση μας της λέξης «δπειρο» είναι τόσο 
χειροπιαστή δσο κι έκείνη της λέξης «άνοιχτός» στό παιχνίδι (31), 
καί ή ίδέα μας δτι τό νόημά της είναι τάχα 'ύπερβατικό' όφείλεται 
σέ μιά παρεξήγηση). 

Θά μπορούσαμε χονδρικά νά ποΰμε πώς οί άπεριόριστες περι-
πτώσεις χαρακτηρίζονται άπ' τό έξης: δτι δέν παίζονται μ' δνα 
καθορισμένο απόθεμα άριθμητικών, άλλά άντίθετα μ' ένα σύστημα 
(έπ' άόριστον) κατασκευής άριθμητικών. Όταν λέμε πώς κάποιος 
διαθέτει ένα σύστημα κατασκευής άριθμητικών, σκεφτόμαστε έν γέ-
νει τρία πράγματα: α) δτι έχει έκπαιδευτει κατά τρόπο παραπλήσιο 
μ' έκεινον πού περιγράφεται στό (30)· καί αύτή ή έκπαίδεύση, δπως 
ή πείρα μας διδάσκει, θά του έπιτρέψει νά περάσει άπ' τις δοκιμα-
σίες πού άναφέρονται έκεΤ- β) δτι έχει δημιουργηθεί μιά προδιάθεση 
στό μυαλό ή στόν έγκέφαλο αύτοΰ του άνθρώπου, ώστε ν' άντιδρά 
κατ' αύτό τόν τρόπο· γ) δτι του προμηθεύουν έναν γενικό κανόνα 
κατασκευής άριθμητικών. 

Τί όνομάζουμε κανόνα; Εξετάσετε τό έξής παράδειγμα: 

(33). Ό Β κινείται σύμφωνα μέ κανόνες πού του δίνει ό Α. 

Δίνουμε στόν Β τόν έξής πίνακα: 

α — 

β — 
γ f I 
δ I 

Ό Α δίνει μιάν έντολή φτιαγμένη μέ τά γράμματα του πίνακα, 
άς ποΰμε: «ααγαδδδ». Ό Β κυττάει τό βέλος πού άντιστοιχει σέ κά-
θε γράμμα τής διαταγής καί κινείται άναλόγως· στή ν περίπτωσή 
μας, ώς έξής: ^ 
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Τον πίνακα (33) θά τόν όνομάζουμε κανόνα (ή άλλοιώς «δκφραση 
ένός κανόνα»· τό γιατί δίνω αύτές τίς συνώνυμες έκφράσεις θά 
φάνει άργότερα). Δέν δχουμε τήν τάση νά όνομάζουμε τήν Γδια τήν 
πρόταση «ααγαδδδ» κανόνα. Είναι βεβαίως ή περιγραφή του δρό-
μου πού πρέπει νά πάρει ό Β. Κάτω άπό όρισμένες συνθήκες, δμως, 
μιά τέτοια περιγραφή θά όνομαζόταν κανόνας, δπως, λ.χ., στήν 
έξης περίπτωση: 

(34). Ό Β πρέπει νά σχεδιάσει διάφορα διακοσμητικά σχέδια. 
Κάθε σχέδιο είναι ή έπανάληψη ένός στοιχείου πού του δίνει ό Α. 
Έτσι, δταν ό Α δίνει τήν έντολή «γαδα», ό Β σχεδιάζει τή γραμμή 

Γ ^ τ υ ^ 
Σ' αύτή τήν περίπτωση νομίζω πώς θά λέγαμε δτι «γαδα» είναι ό 

κανόνας κατασκευής του σχεδίου. Σέ άδρές γραμμές ή δκφραση 
αύτή χαρακτηρίζει έκεινο πού όνομάζουμε κανόνα μέ έπ' άόριστον 
έπαναλαμβανόμενη έφαρμογή. Πρβλ., λ.χ., τήν έξης περίπτωση μέ 
τό (34): 

(35). Ένα παιχνίδι παίζεται μέ πιόνια διαφόρων σχημάτων πά-
νω σέ μιά σκακιέρα. Ό τρόπος πού κάθε πιόνι πρέπει νά κινείται δί-
νεται μ' έναν κανόνα. Έτσι ό κανόνας γιά ένα όρισμένο πιόνι είναι 
«αγ», γιά ένα άλλο «αγαα», κ.ο.κ. Όπότε τό πρώτο πιόνι πρέπει νά 

κάνει τήν κίνηση: J , τό δεύτερο τήν * . 'καί ένας τύπος 

δπως τό «αγ» καί ένα διάγραμμα δπως αύτό, πού ν' άντιστοιχει σ' 
αύτό τόν τύπο, θά μπορούσαν έδώ νά όνομαστουν κανόνες. 

(36). Υποθέστε πώς άφοΰ παίξουμε μερικές φορές τό παιχνίδι 
(33), δπως περιγράφεται προηγουμένως, παίζουμε τήν έξης παραλ-
λαγή του: ό Β δέν κυττάει πιά τόν πίνακα, άλλά καθώς διαβάζει τήν 
έντολή του Α, τά γράμματα τόν κάνουν ν' άνακαλέσει (συνειρμικά) 
τίς είκόνες των βελών, καί ένεργει σύμφωνα μ' αύτά τά άνακαλού-
μενα βέλη. 

(37). Άφοΰ παίξουμε κατ' αύτό τόν τρόπο άρκετές φορές, ό Β 
κινείται σύμφωνα μέ τή γραπτή έντολή, δπως θά είχε κάνει δν κύτ-
ταζε ή άν φανταζόταν τά βέλη, άλλά τώρα χωρίς τήν παρεμβολή 
είκόνας. Φανταστείτε άκόμη αύτή τήν παραλλαγή: 
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(38). Θέλοντας νά έκπαιδεύσουμε τόν Β ν' άκολουθει μιά γρα-
πτή έντολή, του δείχνουμε τόν πίνακα του παραδείγματος (33) μιά 
φορά, όπότε έκεΤνος ύπακούει στίς έντολές του Α, χωρίς περαιτέρω 
παρεμβολή του πίνακα, δπως άκριβώς κάνα στο (33) βοηθούμενος 
έκει κάθε φορά άπ' τόν πίνακα. 

Καί στίς δυό αύτές περιπτώσεις θά μπορούσαμε νά πούμε πώς ό 
πίνακας (33) είναι κανόνας του παιχνιδιού. Άλλά σέ κάθε μία, παί-
ζει διαφορετικό ρόλο. Στό παράδειγμα (33) ό πίνακας είναι δνα 
έργαλειο έκείνου πού θά λέγαμε πρακτική τού παιχνιδιού. Στό (36) 
άντικαθίσταται άπό τή λειτουργία τού συνειρμού. Στό (37) άκόμη κι 
αύτό τό φάντασμα τού πίνακα βγαίνει έκτός της πρακτικής τού παι-
χνιδιού καί στό (38) είναι προφανώς δνα δργανο γιά τήν έκπαίδευση 
τού Β μονάχα. 

Φανταστείτε δμως αύτή τήν περαιτέρω περίπτωση: 

(39). Μιά φυλή χρησιμοποιεί δνα όρισμένο σύστημα έπικοινω-
νίας. Θά τό περιγράψω λέγοντας πώς είναι παρόμοιο μέ τό παιχνίδι 
μας στό (38) μόνο πού έδώ δέ χρησιμοποιείται πίνακας γιά τήν 
έκπαίδευση. Ή έκπαίδευση θά μπορούσε νδταν τό νά παίρνας τό 
μαθητή άπ' τό χέρι καί νά τόν βάζεις νά κάνει τή διαδρομή πού τού 
ζητάς. Άλλά θά μπορούσαμε έξ ϊσου νά φανταστούμε μιά περίπτω-
ση 

(40). δπου άκόμη κι αύτή ή έκπαίδευση δέν είναι άπαραίτητη· 
δπου, θά λέγαμε, καί μόνη ή θέα των γραμμάτων αβγδ σού προκα-
λεί μιά τάση νά κινηθείς μέ τόν περιγραφόμενο τρόπο. Αύτή ή περί-
πτωση φαίνεται έκ πρώτης δψεως προβληματική. Είναι σάν νά 
δεχόμαστε μιά τελείως άσυνήθιστη νοητική λειτουργία. Ή μπορεί 
νά ρωτήσουμε «πώς στήν όργή ξέρει τί κίνηση πρέπει νά κάνει, μό-
νο μέ τό δτι τού δείξαμε τό γράμμα α;». Μά ή άντίδραση τού Β σ' 
αύτή τήν περίπτωση δέν είναι ίδια μ' έκείνη πού περιγράψαμε στό 
(37) καί στό (38)· καί μάλιστα ή συνηθισμένη μας άντίδραση κάθε 
φορά πού, λ.χ., άκούμε καί έκτελούμε κάποια έντολή; Διότι τό 
γεγονός δτι ή έκπαίδευση στό (38) καί (39) προηγειτο της έκτελέ-
σεως της διαταγής δέ μεταβάλλει τή διαδικασία έκτελέσεως. Μ' άλ-
λα λόγια, ό 'παράξενος νοητικός μηχανισμός' πού προϋποτίθεται 
στό (40) δέν είναι άλλος άπό έκείνον πού ύποθέσαμε δτι δημιουργή-
θηκε μέ τήν έκπαίδευση στά παραδείγματα (37) καί (38). 'Θά 
μπορούσε δμως νδχες γεννηθεί μ' αύτό τό μηχανισμό;'. Μά βρήκες 
λοιπόν καμμιά δυσκολία στό νά ύποθέσεις δτι ό Β γεννήθηκε μέ τό 
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μηχανισμό έκεΐνο πού του έπέτρεψε ν' άνταποκριθεΤ στήν έκπαίδευ-
ση, δπως άνταποκρίθηκε; Καί μήν ξεχνάτε πώς ό κανόνας ή ή έξή-
γηση πού δίνεται στόν πίνακα (33) των σημείων αβγδ δέν είναι 
στήν ούσία ό τελευταίος καί πώς θά μπορούσαμε νά ^^χαμε δώσει 
δναν πίνακα γιά τή χρήση τέτοιου Λδους πινάκων κοκ. (Πρβλ. 
(21)). 

Πώς έξηγοϋμε σέ κάποιον πώς θά πρέπει νά έκτελέσει τήν έντο-
λή «πήγαινε πρός τά /cef!» (δείχνοντας μ' ένα βέλος τήν κατεύθυνση 
πού πρέπει νά πάρει); Δέ θά μπορούσε αύτό νά σημαίνει νά πάρει 
τήν άντίθετη κατεύθυνση άπό έκείνη πού θά λέγαμε πώς δείχνει τό 
βέλος; Κάθε περαιτέρω έξήγηση γιά τό πώς θά πρέπει ν' άκολουθή-
σει τό βέλος δέν έπέχει ουσιαστικά τή θέση ένός άκόμη βέλους; Τί 
θά λέγατε γι' αύτήν έδώ τήν έξήγηση: Λέει κάποιος «δταν σου δεί-
χνω πρός τά κει (δείχνοντας μέ τό δεξί του χέρι), έννοώ νά πάρεις 
αύτή τήν κατεύθυνση» (δείχνοντας μέ τ' άριστερό του χέρι τήν Γδια 
κατεύθυνση). Αύτό άκριβώς σας δείχνει άνάμεσα σέ τί άκραιες περι-
πτώσεις μπορεί νά κυμανθεί ή χρήση τών σημείων. 

"Ας ξαναγυρίσουμε στό (39). Κάποιος έπισκέπτεται τή φυλή καί 
παρακολουθεί τή χρήση πού έχουν τά σημεία στή γλώσσα της. 
Περιγράφει τή γλώσσα λέγοντας πώς οί προτάσεις της άποτελουν-
ται άπό τά γράμματα αβγδ χρησιμοποιούμενα σύμφωνα μέ τόν πί-
νακα (του (33)). Βλέπουμε πώς ή έκφραση «ένα παιχνίδι παίζεται 
σύμφωνα μέ τόν τάδε κανόνα» χρησιμοποιείται δχι μόνο στό πλή-
θος τών περιπτώσεων πού παραδείγματά τους άποτελουν οί περι-
πτώσεις (36), (37) καί (38), άλλά άκόμη καί στίς περιπτώσεις έκεϊνες 
δπου ό κανόνας δέν είναι δργανο ούτε της έκπαίδευσης ουτε της 
πρακτικής του παιχνιδιού, άλλά έχει ώς πρός αύτή, τήν Ιδια θέση, 
πού ό πίνακάς μας έχει ώς πρός τήν πρακτική του παιχνιδιού της 
περίπτωσης (39). Σ' αύτή τήν περίπτωση θά μπορούσε κανείς νά 
όνομάσει τόν κανόνα φυσικό νόμο πού περιγράφει τή συμπεριφορά 
τών μελών της φυλής. Ή θά μπορούσαμε νά πούμε δτι ό πίνακας εί-
ναι ένα γεγονός πού άνήκει στή φυσική ίστορία της φυλής. 

Σημειώστε δτι στό παιχνίδι (33) έκανα σαφή διάκριση άνάμεσα 
στήν ύπό έκτέλεση έντολή καί στόν χρησιμοποιούμενο κανόνα. 
Στό (34) δμως όνομάσαμε κανόνα τήν πρόταση «γαδα» πού ήταν 
ταυτοχρόνως καί έντολή. Φανταστείτε άκόμη κι αύτή τήν παραλλα-
γή: 

(41). Έδώ τό παιχνίδι είναι δμοιο μέ τό (33), μόνο πού ό μαθη-
τής δέν έκπαιδεύεται άπλώς στή χρήση ένός μοναδικού πίνακα· ή 
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έκπαίδευση άποβλέπει στό νά κάνει τό μαθητή ίκανό νά χρησιμο-
ποιεί όποιονδήποτε πίνακα συσχετισμού γραμμάτων καί βέλων. Μ' 
αύτό δμως δέν έννοώ τίποτε περισσότερο άπ' τό δτι ή έκπαίδευση 
είναι ίδιαίτερης μορφής, σέ άδρές γραμμές σάν κι έκείνη πού περι-
γράφεται στό (30). Θ' άναφέρομαι σέ μιάν έκπαίδευση λίγο-πολύ 
παραπλήσια μ' έκείνη στό (30) ώς ατγενική έκπαίδευση». Οί διάφορες 
γενικές έκπαιδεύσεις άπαρτίζουν μιάν οίκογέναα, της όποίας τά μέ-
λη διαφέρουν σέ μεγάλο βαθμό τό ένα άπ' τ' άλλο. Τό είδος της 
έκπαίδευσης πού έχω τώρα στό μυαλό μου συνίσταται: α) σέ μιάν 
έκπαίδευση γιά περιορισμένου φάσματος πράξεις, β) στό νά καθο-
δηγείς τό μαθητή πώς νά έπεκτείνει αύτό τό φάσμα καί γ) σέ τυχαίες 
άσκήσεις καί δοκιμασίες. Μετά τή γενική έκπαίδευση ή έντολή 
συνίσταται τώρα στό νά του δίνεις ένα σημείο αύτής της μορφής: 

ρρτστ 

κι έκεινος νά έκτελει τήν έντολή κάνοντας τήν έξης διαδρομή: 

Έδώ ύποθέτω θά λέγαμε πώς ό πίνακας, ό κανόνας, είναι μέρος της 
διαταγής. 

Προσέξτε: Δέ λέμε *τί είναι κανόνας'- &ηΚώς δίνουμε διάφορες 
χρήσεις τής λέξης «κανόνας». Καί πετυχαίνουμε άσφαλώς αύτό τό 
πράγμα μέ τό νά δίνουμε διάφορες χρήσεις των λέξεων «έκφραση 
ένός κανόνα». 

Σημειώστε άκόμη δτι στό (41) δέν ύπάρχει καμμία σαφής περί-
πτωση πού νά μας άποτρέπει άπ' τό νά όνομάσουμε όλόκληρο τό 
σύμβολο πού μας δίνουν πρόταση, μ' όλο πού θά μπορούσαμε & 
αύτή τήν περίπτωση νά διακρίνουμε άνάμεσα στήν πρόταση καί 
τόν κανόνα. ΈκέΤνο πού σ' αύτή τήν περίπτωση μας ώθει νά κάνου-
με τή διάκριση είναι κυρίως ή γραμμική γραφή ρρτστ του μέρους 
πού βρίσκεται έξω άπό τόν πίνακα. Μ' δλο πού άπό όρισμένη σκο-
πιά θά όνομάζαμε τόν γραμμικό χαρακτήρα τής πρότασης άπλώς 
έξωτερικό καί έπουσιώδη, αύτός ό χαρακτήρας καί άλλοι παρόμοιοι 
παίζουν μεγάλο ρόλο στά δσα ώς θεωρητικοί τής λογικής τείνουμε 
νά λέμε περί προτάσεων καί λογικών προτάσεων. Καί συνεπώς, άν 



106 • LUDWIG WITTGENSTEIN 

άντιλαμβανόμαστε τό σύμβολο του παραδείγματος (41) ώς μονάδα, 
αύτό ίσως μας κάνει νά συλλάβουμε σάν τί μπορεί νά μοιάζει μιά 
πρόταση. 

"Ας έξετάσουμε δμως αύτά τά δυό παιχνίδια: 

(42). Ό Α δίνει έντολές στόν Β: Πρόκειται γιά γραπτά σημεία 
άποτελούμενα άπό τελείες καί παύλες, καί ό Β έκτελεί τίς έντολές 
αύτές κάνοντας χορευτικές φιγούρες μέ χαρακτηριστικά βήματα. 
Έτσι τήν έντολή « - ·» θά πρέπει νά τήν έκτελέσει ό Β κάνοντας Ενα 
βήμα κι ένα πήδημα διαδοχικά· τήν έντολή «· » κάνοντας 
δύο διαδοχικά πηδήματα καί τρία βήματα κλπ. Ή έκπαίδευση στό 
παιχνίδι αύτό είναι 'γενική' μέ τήν gvVoia πού έξηγήσαμε στό (41)· 
καί θδλεγα τό έξης: «Οί έντολές πού δίνονται δέν κινούνται σέ 
περιορισμένο φάσμα· περικλείουν συνδυασμούς άπό όσεσδήποτε 
τελείες καί παύλες». 'Αλλά τί πάει νά πεί δτι οί έντολές πού δίνονται 
δέν κινούνται σέ περιορισμένο φάσμα; Δέν είναι άνοησία αύτό τό 
πράγμα; Οί ίδιες οί έντολές πού δίνονται στά πλαίσια της πρακτι-
κής τού παιχνιδιού είναι έκείνες πού καθορίζουν τό περιορισμένο 
φάσμα. Σύμφωνοι, έκέίνο δμως πού ήθελα νά πω έγώ μέ τήν πρότα-
ση «οί διαταγές δέν κινούνται σέ περιορισμένο φάσμα» ίίταν δτι ού-
τε στή διδασκαλία του παιχνιδιού ουτε στήν πρακτική του παίζει 
πρωτεύοντα ρόλο ή όριοθέτηση τού φάσματος (βλ. (30)) ή, θά μπο-
ρούσαμε νά πούμε, τό φάσμα τού παιχνιδιού (είναι περιττό νά πού-
με περιορισμένο) είναι άκριβώς ή έκταση της πραγματικής ('ένδεχο-
μενικής') πρακτικής. (Τό παιχνίδι μας είναι ύπ' αύτή τήν έννοια σάν 
τό (30)). Πρβλ. μ' αύτό τό παιχνίδι τό έξής: 

(43). Οί έντολές καί ή έκτέλεσή τους, δπως στό (42)· άλλά έδώ 
χρησιμοποιούνται μόνο τρία σημεία: «—», «— · ·», « ». Λέμε δτι 
στό (42) ό Β, έκτελώντας τή διαταγή, καθοδηγείται άπ' τό σημείο 
πού τού δίνουν. 'Αλλ' άν άναρωτηθούμε κατά πόσον τά τρία σημεία 
στό (43) καθοδηγούν τόν Β στήν έκτέλεση των διαταγών, θά δούμε 
πώς μπορούμε νά πούμε καί ναί καί δχι άνάλογα μέ τό πώς βλέπου-
με τήν έκτέλεση τών έντολών. 

Όταν πάμε ν' άποφασίσουμε κατά πόσον ό Β στό (43) καθοδη-
γείται άπ' τά σημεία ή δχι, τείνουμε νά δίνουμε άπαντήσεις τού τύ-
που: α) ό Β καθοδηγείται, δν δέν κυττάει άπλώς μιάν έντολή, πέστε 
« », σάν δλο καί ύστερα ένεργεί, άλλ' δν τή διαβάζει 'λέξη πρός 
λέξη' (οί λέξεις'τής γλώσσας μας είναι «·» καί «—») καί ένεργεί σύμ-
φωνα μέ τίς λέξεις πού διάβασε. 
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Μπορούμε νά διασαφήσουμε περισσότερο αύτές τίς περιπτώ-
σεις, δν φανταστούμε δτι τό 'λέξη προς λέξη διάβασμα' συνίσταται 
στό νά δείχνεις μιά-μιά τίς λέξεις της πρότασης μέ τό δάχτυλο σου 
σ' άντίθεση μέ τό νά δείχνεις όλόκληρη τήν πρόταση μονομιάς, δεί-
χνοντας άς ποΰμε τήν άρχή της πρότασης. Καί τό 'νά ένεργεις σύμ-
φωνα μέ τίς λέξεις' θά φανταστούμε χάριν άπλότητος δτι συνίστα-
ται στό νά ένεργεις (νά βηματίζεις καί νά πηδάς) μετά άπό κάθε λέ-
ξη. β) Ό Β καθοδηγείται, δν πραγματοποιεί μιά συνειδητή ένέργεια 
ή όποία συνδέει τή δείξη μέ τήν πράξη τού νά πηδάς ή νά βηματί-
ζεις. Μιά τέτοιου είδους σύνδεση θά μπορούσαμε νά τή φανταστού-
με κατά πολλούς καί διάφορους τρόπους. Π.χ., ό Β δχει έναν πίνακα 
στόν όποιον ή παύλα συσχετίζεται μέ τήν είκόνα ένός άνθρώπου 
πού κάνει ένα βήμα καί ή τελεία μέ τήν είκόνα ένός άνθρώπου πού 
πηδάει. Τότε οί συνειδητές δράσας πού συνδέουν τήν άνάγνωση 
της έντολής μέ τήν έκτέλεσή της θά μπορούσαν νά συνίστανται στό 
νά συμβουλεύεσαι τόν πίνακα ή μιά μνημονικήν είκόνα του 'μέ τό 
νου σου', γ) Ό Β καθοδηγείται, δν δέν άντιδρά άπλώς στό κύτταγ-
μα κάθε λέξης της έντολής, άλλά δχει τήν έμπειρία μιας ίδιόμορφης 
Εντασης, καθώς 'προσπαθεί νά θυμηθεί τί σημαίνει τό σημείο' καί 
άκόμη τής χαλάρωσης αύτής της δντασης, δταν τό νόημα, ή κατάλ-
ληλη ένέργεια, δρχονται στό νου του. 

Όλες αύτές οί έξηγήσεις μοιάζουν κατά παράδοξο τρόπο μή 
ίκανοποιητικές καί είναι ό περιορισμός τού παιχνιδιού μας πού τίς 
κάνει μή,Ικανοποιητικές. Αύτό είναι πού έκφράζεται μέ τήν έξήγη-
ση δτι ό Β καθοδηγείται άπ' τό συγκεκριμένο συνδυασμό των λέ-
ξεων σέ μιάν άπό τίς τρεις προτάσεις μας, δν //πορεΓέξ ίσου νά έκτε-
λέσει έντολές άποτελούμενες άπό διαφορετικούς συνδυασμούς 
τελειών καί παυλών. Καί λέγοντας κάτι τέτοιο, μας φαίνεταΜτώς ή 
Ικανότητα* νά έκτελει άλλες έντολές είναι μιά ίδιαίτερη κατάσταση 
τού προσώπου πού έκτελει τίς έντολές τού (42). Άλλά ταυτόχρονα 
δέν μπορούμε σ' αύτή τήν περίπτωση νά βρούμε κάτι πού θά λέγα-
με πώς είναι ή κατάσταση γιά τήν όποία μιλάμε. 

"Ας δούμε τί ρόλο οί λέξεις «μπορώ» ή «είμαι σέ θέση νά» παί-
ζουν στή γλώσσα μας. Πάρτε τά έξης παραδείγματα: 

(44). Φανταστείτε πώς γιά τόν δλφα ή βήτα λόγο οί δνθρωποι 
χρησιμοποιούν ένα είδος όργάνου ή έργαλείου· αύτό τό δργανο 
άποτελειται άπό έναν πίνακα μέ μιά σχισμή πού όδηγει τίς κινήσεις 
μιας καβίλιας. Ό χειριστής τού όργάνου γλιστράει τήν καβίλια 
κατά μήκος τής σχισμής. Υπάρχουν πίνακες μέ Γσιες σχισμές. 
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κυκλικές σχισμές, έλλειπτικές κοκ. Ή γλώσσα των άνθρώπων πού 
χρησιμοποιούν αύτό τό έργαλείο διαθέτει έκφρασεις γιά τήν περι-
γραφή της πράξης του νά κινείς τήν καβίλια μέσ' στή σχισμή. 
Μιλούν γιά κυκλική κίνηση, εύθεία κίνηση κλπ. Έχουν έπίσης τρό-
πο νά περιγράφουν καί τόν πίνακα πού χρησιμοποιούν. Τόν έξης: 
«Αύτός είναι δνας πίνακας μέσ' στόν όποιο ή καβίλια μπορεί νά 
κινηθεί σέ κύκλο». Θά μπορούσε κανείς σ' αύτή τήν περίπτωση νά 
όνομάσει τή λέξη «μπορώ» τελεστή μέσω τού όποίου ή μορφή Εκ-
φρασης πού περιγράφει μιά πράξη μετατρέπεται σέ περιγραφή του 
όργάνου. 

(45). Φανταστείτε έναν λαό στού όποίου τή γλώσσα δεν ύπάρχει 
πρόταση τού τύπου «τό βιβλίο είναι στό συρτάρι» ή «τό νερό rfvai 
στό ποτήρι», άλλά έκει πού έμεις χρησιμοποιούμε αύτές τίς μορφές 
έκεινοι λένε «τό βιβλίο μπορεί νά βγει άπ' τό συρτάρι», «τό νερό 
μπορεί νά βγεί άπ' τό ποτήρι». 

(46). Μιά δραστηριότητα των μελών κάποιας φυλής είναι νά 
έλέγχει τή σκληρότητα ραβδιών. Κάνουν τόν έλεγχο προσπαθών-
τας νά λυγίσουν τά ραβδιά μέ τά χέρια τους. Στή γλώσσα τους 
έχουν έκφράσεις της μορφής «αύτό τό ραβδί μπορεί νά λυγίσα εύ-
κολα» ή «αύτό τό ραβδί μπορεί νά λυγίσει δύσκολα». Χρησιμο-
ποιούν αύτές τίς έκφράσεις, δπως έμείς χρησιμοποιούμε τίς έκφρά-
σεις «αύτό τό ραβδί είναι μαλακό» ή «αύτό τό ραβδί είναι σκληρό». 
Θέλω νά πώ δτι δέν χρησιμοποιούν τήν έκφραση «αύτό τό ραβδί 
μπορεί νά λυγίσει εύκολα», δπως έμείς θά χρησιμοποιούσαμε τήν 
πρόταση «λυγίζω τό ραβδί μ' εύκολία». Μάλλον χρησιμοποιούν 
τήν έκφρασή τους μ' έναν τρόπο πού θά μας έκανε νά πούμε πώς 
περιγράφουν μιά κατάσταση τού ραβδιού. Δηλαδή χρησιμοποιούν 
προτάσεις τού τύπου «αύτή ή καλύβα είναι χτισμένη άπό ραβδιά 
πού μπορούν νά λυγίσουν εύκολα». (Σκεφτείτε τόν τρόπο με τόν 
όποίο παράγουμε έπίθετα άπό ρήματα μέ τή βοήθεια τού προσφύμα-
τος «-ιμος», λ.χ., «παραμορφώσιμος»). 

Θά μπορούσαμε τώρα νά πούμε δτι στίς τρείς τελευταίες περι-
πτώσεις οί προτάσεις της μορφής «μπορεί νά συμβεί τό τάδε» περιέ-
γραφαν καταστάσεις άντικειμένων· άλλά ύπάρχουν μεγάλες διαφο-
ρές άνάμεσα σ' αύτά τά παραδείγματα. Στό (44) είδαμε τήν κατά-
σταση νά περιγράφεται μπροστά στά μάτια μας. Είδαμε πώς ή πινα-
κίδα ^χε μιά κυκλική ή ίσια σχισμή κλπ. Στό (45), μερικές φορές 
τουλάχιστο, τά πράγματα ήταν όντως έτσι· μπορούσαμε νά δούμε τ' 
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άντικείμενα στό κουτί, τό νερό στό ποτήρι κλπ. Σ' αύτές τίς περι-
πτώσεις χρησιμοποιούμε τήν δκφραση «κατάσταση ένός άντικειμέ-
νου» μέ τέτοιον τρόπον ώστε νά μπορεί ν' άντιστοιχει σ' αύτήν έκει-
νο πού θά όνομάζαμε αίσθητηριακή έμπειρία κατάστασης. 

Όταν δμως μιλάμε γιά κατάσταση ένός ραβδίου στό (46), παρα-
τηρήστε δτι σ' αύτή τήν «κατάσταση» δέν άντιστοιχει μιά συγκεκρι-
μένη αίσθητηριακή έμπειρία πού νά διαρκεί τόσο, δσο καί ή κατά-
σταση. Άντί γι' αύτό, τό καθοριστικό κριτήριο του δτι κάτι βρίσκε-
ται σ' αύτή τήν κατάσταση συνίσταται σέ όρισμένες δοκιμασίες. 

Μπορούμε νά πούμε πώς ένα αύτοκίνητο τρέχει μέ 30 χλμ. τήν 
ώρα άκόμη κι δν ταξιδεύει μόνο μισή ώρα. Μπορούμε νά έξηγήσου-
με αύτή τή μορφή έκφρασης λέγοντας πώς τό αύτοκίνητο τρέχει μέ 
μιά ταχύτητα πού τού έπιτρέπει νά κάνει 30 χλμ σέ μιάν ώρα. Κι 
έδώ έπίσης τείνουμε νά μιλάμε γιά τήν ταχύτητα τού αύτοκινήτου 
σάν μιά κατάσταση της κίνησής του. Νομίζω πώς δέ θά χρησιμο-
ποιούσαμε αύτή τήν έκφραση, fiv δέν εϊχαμε άλλες 'έμπειρίες κίνη-
σης' έκτός άπό έκεινες ένός σώματος πού βρίσκεται έδώ τή μιά 
στιγμή κι έκει τήν άλλη - άν, λ.χ., οί έμπειρίες μας της κίνησης ήταν 
τού είδους πού έχουμε, δταν βλέπουμε πώς ό ώροδείκτης κινήθηκε 
άπ' τό ένα σημείο του δίσκου τού ρολογιού στό άλλο. 

(47). Μιά φυλή έχει στή γλώσσα της έντολές γιά τήν έκτέλεση 
όρισμένων πράξεων τών άνδρών έν καιρώ πολέμου, δπως, λ.χ., «έπί 
σκοπόν!», «τροχάδην!», «πρηνηδόν!», κλπ. Έχουν άκόμη κι έναν 
τρόπο νά περιγράφουν τή σωματική διάπλαση ένός άνδρα. Μιά τέ-
τοια περιγραφή έχει τή μορφή «μπορεί νά τρέξει γρήγορα», «μπορεί 
νά ρίξει τό ακόντιο μακριά». Αύτό πού μου δίνει τό δικαίωμα νά πώ 
πώς οί προτάσεις αύτές είναι περιγραφές της σωματικής διάπλασης 
τού άνδρα είναι ή χρήση πού τά μέλη της φυλής χάνουν σέ προτά-
σεις αύτού του τύπου. Συγκεκριμένα, άν δούν έναν άνδρα μέ άνε-
πτυγμένους κνημιαίους μυς, ό όποιος δμως δέν χρησιμοποιεί τά πό-
δια του έκείνη τήν ώρα γιά τόν άλφα ή βήτα λόγο, λένε πώς είναι 
ένας άνδρας πού μπορεί νά τρέξει γρήγορα. Τή ζωγραφιστή είκόνα 
ένός άνδρα μέ άνεπτυγμένους δικεφάλους τήν περιγράφουν λέγον-
τας δτι παριστάνει έναν άνδρα «πού μπορεί νά ρίξει μακριά τό άκόν-
τιο». 

(48). Οί άνδρες μιας φυλής ύπόκεινται σ' ένα είδος ίατρικής έξέ-
τασης πρίν φύγουν γιά τόν πόλεμο. Ό έξεταστής τούς περνάει άπό 
μιά σειρά τυποποιημένων δοκιμασιών. Τούς βάζει νά σηκώσουν 
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βάρη, νά στριφογυρίσουν τά χέρια τους, νά πηδήξουν έμπόδια κλπ. 
Ό έξεταστής δίνει στό τέλος τή γνωμάτευσή του ύπό τή μορφή «ό 
τάδε μπορεί νά ρίξει άκόντιο» ή «μπορεί νά ρίξει μπούμερανγκ» ή 
«είναι κατάλληλος γιά τήν καταδίωξη του έχθροΰ» κλπ. Δέν ύπάρ-
χουν είδικές έκφράσεις στή γλώσσα αύτής της φυλής γιά τίς δρα-
στηριότητες πού έκτελοΰνται κατ' αύτές τίς δοκιμασίες· άλλ' άνα-
φέρεται κανείς σ' αύτές μόνο ώς τίς δοκιμασίες γιά όρισμένες πολε-
μικές δραστηριότητες. 

Μιά σημαντική παρατήρηση πού άφορα τό παράδειγμα αύτό 
καί άλλα του τύπου πού δίνουμε έδώ είναι δτι μπορεί κανείς νά δχει 
άντίρρηση μέ τήν περιγραφή πού κάνουμε της γλώσσας μιας 
φυλής, ώς πρός τό δτι, στά άντιπροσωπευτικά δείγματα πού δίνου-
με της γλώσσας της, βάζουμε^ τά μέλη της νά μιλάνε έλληνικά [21], 
προϋποθέτοντας κατ' αύτό τόν τρόπο όλόκληρο τό ύπόστρωμα της 
έλληνικής γλώσσας, δηλαδή τά νοήματα πού συνήθως δίνουμε στίς 
λέξεις. Έτσι, δν πω δτι σέ μιά γλώσσα δέν ύπάρχει είδικό ρήμα γιά 
τό «ύπερπηδώ», άλλά δτι αύτή ή γλώσσα χρησιμοποιεί άντί γι' αύτό 
τό ρήμα τήν δκφραση «κάνω τή δοκιμασία γιά τή ρίψη του μπούμε-
ρανγκ», θά μπορεί κανείς νά ρωτήσα πώς έγώ κατάλαβα πώς ή χρή-
ση των έκφράσεων «κάνω τή δοκιμασία» καί «ρίψη του μπούμε-
ρανγκ» είναι τέτοια, ώστε νά δικαιολογεί τήν ύποκατάσταση των 
όποιωνδήποτε πραγματικών τους λέξεων μέ τίς έλληνικές αύτές 
έκφράσεις. Στήν άντίρρηση αύτή θά πρέπει ν' άπαντήσουμε πώς δέ 
δώσαμε παρά μιά πολύ σκαριφηματική περιγραφή των πρακτικών 
των φανταστικών μας γλωσσών, σέ πολλές περιπτώσεις μάλιστα 
κάναμε άπλές νύξεις, άλλά δτι μπορεί κανείς εδκολα νά τίς κάνει 
πληρέστερες. Στό (48), λ.χ., θά μπορούσα νάλεγα πώς ό έξεταστής 
χρησιμοποιεί έντολές γιά νά ύποχρεώσει τούς άνδρες νά περάσουν 
τίς δοκιμασίες. Οί έντολές αύτές άρχίζουν δλες τους μέ μιά συγκε-
κριμένη έκφραση πού θά μπορούσα νά μεταφράσω στίς έλληνικές 
λέξεις «πέρνα άπ' τή δοκιμασία». Κι αύτή ή Εκφραση άκολουθείται 
άπό μιάν άλλη ή όποία έν καιρώ πολέμου χρησιμοποιείται γιά όρι-
σμένες ένέργειες. Υπάρχει, λ.χ., μιά διαταγή πού μόλις προφέρεται 
οί άνδρες ρίχνουν τά μπούμερανγκ καί τήν όποία γι' αύτό τό λόγο 
θά μετέφραζα ώς «ρίξτε τά μπούμερανγκ». Έπί πλέον, δταν ένας άν-
δρας άναφέρει στόν άρχηγό του τά δσα διαδραματίστηκαν στή μά-
χη» χρησιμοποιεί καί πάλι τήν έκφραση πού μετέφρασα ώς «ρίχνω 
τό μπούμερανγκ», άλλ' αύτή τή φορά τή χρησιμοποιεί στά πλαίσια 

1. Στά γερμανικά lassen, δηλαδή *βάζονμε\ 
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μιας περιγραφής. ΈκεΓνο τώρα πού δίνει τό χαρακτήρα τής έντολής 
σέ μιαν έντολή ή τό χαρακτήρα τής περιγραφής σέ μια περιγραφή ή 
τής έρώτησης σέ μιαν έρώτηση κλπ., είναι —δπως είπαμε— ό ρόλος 
πού ή έκφορά αύτών των σημείων παίζει στήν δλη πρακτική τής 
γλώσσας. Μ' άλλα λόγια, τό κατά πόσον μια λέξη τής γλώσσας τής 
φυλής μας μεταφράζεται σωστά σέ μιά λέξη τής έλληνικής γλώσσας 
έξαρτάται άπ' τό ρόλο πού αύτή ή λέξη παίζει στήν δλη ζωή τής 
φυλής· άπ' τίς περιστάσας δπου χρησιμοποιείται, άπ' τίς έκφράσεις 
συναισθημάτων πού κατά κανόνα τή συνοδεύουν, άπ' τίς ίδέες πού 
κατά κανόνα ξυπνάει ή έμπνέει ή έκφορά της κλπ. κλπ. Σάν άσκηση 
κάντε στόν έαυτό σας τήν έξής έρώτηση: Σέ ποιές περιστάσεις θά 
λέγατε πώς μιά όρισμένη λέξη έκφερόμενη άπό τά μέλη μιας φυλής 
είναι χαιρετισμός; Σέ ποιές περιστάσεις θά λέγαμε πώς άντιστοιχεϊ 
στό δικό μας «άντίο» ή στό δικό μας «γειά σου»; Σέ ποιές περιστά-
σεις θά λέγατε πώς μιά λέξη κάποιας ξένης γλώσσας άντιστοιχεϊ 
στό δικό μας «Ισως»· στίς δικές μας έκφράσεις άμφιβολίας, έμπιστο-
σύνης, βεβαιότητας; Θά δείτε πώς οί λόγοι γιά τούς όποίους όνομά-
ζουμε κάτι έκφραση άμφιβολίας, πεποίθησης, κλπ. συνίστανται, άν 
δχι βέβαια έξ όλοκλήρου, πάντως σέ μεγάλο βαθμό, σέ περιγραφές 
χειρονομιών, έκφράσεων του προσώπου ή άκόμη καί του τόνου τής 
φωνής. Θυμηθείτε σ' αύτό τό σημείο πώς οί προσωπικές έμπειρίες 
ένός συναισθήματος πρέπει έν μέρει νάναι αύστηρώς έντοπισμένες 
έμπειρίες· γιατί, δταν σμίγω τά φρύδια θυμωμένος, νοιώθω τή μυϊκή 
τάση τής συνοφρύωσης στό μέτωπό μου καί, δταν κλαίω, τά αισθή-
ματα γύρω άπ' τά μάτια μου είναι προφανώς κομμάτι καί μάλιστα 
σημαντικό κομμάτι του τί νοιώθω. Αύτό είναι νομίζω έκείνο πού ό 
William James έννοουσε, δταν έλεγε πώς δέν κλαίει κανείς έπειδή 
είναι θλιμμένος, άλλά είναι θλιμμένος έπειδή κλαίει. Ό λόγος πού 
αύτό τό σημείο συχνά παρεξηγείται είναι δτι σκεφτόμαστε τήν 
έκφορά ένός συναισθήματος σάν ένα είδος τεχνάσματος γιά νά δεί-
χνουμε στούς άλλους πώς έχουμε αύτό τό συναίσθημα. Δέν ύπάρ-
χει δμως καμμιά σαφής μεθόριος άνάμεσα σ' αύτά τά 'τεχνάσματα' 
καί σ' έκείνο πού θά όνομάζαμε φυσικές έκφράσεις συναισθημάτων: 
Πρβλ. ύπ' αύτή τήν έννοια: α) τό νά κλαίς, β) τό νά ύψώνεις θυμω-
μένα τή φωνή σου, γ) τό νά γράφεις ένα όργισμένο γράμμα, δ) τό νά 
καλείς μέ τό κουδούνι έναν ύπηρέτη πού θέλεις νά μαλώσεις. 

(49). Φανταστείτε μιά φυλή στή γλώσσα τής όποίας ύπάρχει μιά 
έκφραση άντίστοιχη μέ τή δική μας «έκανε τό τάδε» καί μιά άλλη 
άντίστοιχη μέ τή ^ ή μας «μπορεί νά κάνει τό τάδε», μόνο πού ή 
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τελευταία δκφραση χρησιμοποιείται μονάχα στίς περιπτώσεις έκει-
νες δπου ό λόγος έφαρμογής της είναι ό ίδιος μέ τό λόγο έφαρμο-
γής της πρώτης. Όμως, τί ώδους περιστάσεις μου έπιτρέπουν νά 
φανταστώ κάτι τέτοιο; Τά μέλη αύτης της φυλής δχουν μιά μορφή 
έπικοινωνίας πού θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε άφήγηση παρελ-
θόντων γεγονότων λόγω τών περιστάσεων στίς όποιες χρησιμο-
ποιείται. Υπάρχουν έπίσης περιστάσεις στίς όποιες θά διατυπώναμε 
καί θ' άπαντούσαμε έρωτήσεις του τύπου «μπορεί ό τάδε νά κάνει 
αύτό;». Τέτοιου είδους περιστάσεις μπορούν νά περιγράφουν, λ.χ., 
μέ τό νά λές πώς ό άρχηγός έπιλέγει άνδρες κατάλληλους γιά μιά 
δραστηριότητα, δς ποΰμε γιά τή διάβαση ένός ποταμού, τήν κατά-
ληψη ένός ύψώματος κλπ. Σάν καθοριστικά κριτήρια του δτι «ό 
άρχηγός έκλέγει άνδρες κατάλληλους γι' αύτή τή δραστηριότητα» 
δέν θά πάρω τά δσα λέει, άλλά μονάχα τά άλλα γνωρίσματα τής 
κατάστασης. Ό άρχηγός ύπ' αυτές τίς συνθήκες κάνει μιάν έρώτη-
ση, ή όποία, άπ' δσο τουλάχιστον δείχνουν οί πρακτικές της συνέ-
πειες, θά πρέπει νά μεταφραστεί στή δική μας γλώσσα ώς «μπορεί ό 
τάδε νά διασχίσει κολυμπώντας αύτό τό ποτάμι;». Στή ν έρώτηση 
αύτή ώστόσο άπαντούν καταφατικά μόνο δσοι δχουν πράγματι 
διασχίσει κολυμπώντας τό ποτάμι. Αύτή ή άπάντηση δέν δίνεται μέ 
τίς λέξεις έκεινες τίς όποιες, σέ περιπτώσεις άφήγησης, θά χρησιμο-
ποιούσε κανείς γιά νά πει πώς διέσχισε κολυμπώντας τό ποτάμι, 
άλλά δίνεται στό πνεύμα της έρώτησης του άρχηγού. 'Απ' τήν άλλη 
δμως, αύτή ή άπάντηση δέν δίνεται σέ περιπτώσεις δπου άσφαλώς 
θά δίναμε τήν άπάντηση «μπορώ νά διασχίσω κολυμπώντας τό 
ποτάμι», άν, λ.χ., είχα κάνει στό παρελθόν μεγαλύτερα κολυμβητικά 
κατορθώματα, άν καί δχι τό νά διασχίσω κολυμπώντας αύτό τό 
συγκεκριμένο ποτάμι. 

Μιά καί τδφερε ό λόγος, οί δύο φράσεις «δκανε τό τάδε» καί 
«μπορεί νά κάνει τό τάδε» Εχουν τό ϊδιο νόημα σ' αύτή τή γλώσσα ή 
έχουν διαφορετικά νοήματα; "Αν κάτσετε νά τό σκεφτείτε, κάτι θά 
σας κάνει νά πείτε τό ένα, κάτι νά πείτε τό άλλο. Αύτό δείχνει 
άπλώς πώς ή έρώτηση έδώ δέν έχει σαφώς καθορισμένο νόημα. Τό 
μόνο πού μπορεί κανείς νά πεί είναι: "Αν τό γεγονός δτι λένε άπλώς 
«μπορεί... », άν έχει κάνει... είναι τό κριτήριό σου γιά τό δτι έχουν 
τό ϊδιο νόημα, τότε οί δυό έκφράσεις έχουν τό ίδιο νόημα. "Αν οί 
περιστάσεις κάτω άπ' τίς όποίες μιά έκφραση χρησιμοποιείται είναι 
έκείνες πού δίνουν τό νόημα, τότε τά νοήματα είναι διαφορετικά. Ή 
χρήση πού κάνουμε στή λέξη «μπορώ» —στήν έκφραση δυνατότη-
τας στό (49)— μπορεί νά ρίξει φώς στήν ίδέα πώς ότιδήποτε μπορεί 
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νά συμβεί πρέπει νά δχει συμβεί στό παρελθόν (Nietzsche). Θά είναι 
έπίσης ένδιαφέρον νά κυττάξουμε ύπό τό φως των παραδειγμάτων 
μας τόν ίσχυρισμό δτι έκεινο πού συμβαίνει μπορεί νά συμβεί. 

Πρίν συνεχίσουμε τή θεώρησή μας της χρήσης της φράσης 'ή 
δκφραση δυνατότητας', δς ξεκαθαρίσουμε λίγο άκόμη έκεινο τό δια-
μέρισμα της γλώσσας μας δπου μιλάμε γιά παρελθόν καί μέλλον· 
δς ξεκαθαρίσουμε δηλαδή τή χρήση προτάσεων πού περιέχουν 
έκφράσεις του τύπου «χθές», «πρίν ίνα χρόνο», «σέ πέντε λεπτά», 
«πρίν κάνω αύτό» κλπ. Σκεφτείτε τό έξης παράδειγμα: 

(50). Φανταστείτε πώς θά έκπαιδεύαμε ένα παιδί στήν πρακτική 
της 'άφήγησης παρελθόντων γεγονότων'. Θά του ζητούσαμε πρώτα 
νά κάνει όρισμένα πράγματα (σά νά λέμε, θά του δίναμε έντολές· 
βλ. (1)). Μέρος αύτής της έκπαίδευσης είναι ή έξάσκηση στήν 'όνο-
ματοθεσία πραγμάτων'. Μαθαίνει κατ' αύτό τόν τρόπο νά όνομάζει 
(καί νά ζητάει) δώδεκα παιχνίδια του. Πέστε τώρα δτι παίζει μέ τρία 
άπ' αύτά (λ.χ., μιά μπάλλα, ένα μπαστούνι, μιά κουδουνίστρα)· 
ύστερα κάποιος μεγάλος του τά παίρνει καί του λέει τήν έξης φρά-
ση: «Έχει μιά μπάλλα, ένα μπαστούνι καί μιά κουδουνίστρα». Σέ 
μιάν δλλη παρόμοια περίσταση κάνει παύση μετά άπό κάθε άπαρίθ-
μηση καί παροτρύνα τό παιδί νά συνεχίσα τήν πρόταση. Σ' δλλη 
περίπτωση ϊσως του λέει μόνο «έχει...» κι άφήνει τό παιδί νά κάνει 
δλη τήν άπαρίθμηση. Καί τώρα, δς πούμε πώς ό τρόπος 'παρότρυν-
σης του παιδιού νά συνεχίσει' είναι ό έξης: Κάνει παύση στήν άπα-
ρίθμηση μέ μιάν ίδιαίτερη έκφραση στό πρόσωπο καί μέ τόν τόνο 
της φωνής του ύψωμένο· σημάδια, θά λέγαμε, άναμονης. Τά πάντα 
τότε έξαρτώνται άπ' τό δν τό παιδί θ' άνταποκριθει σ' αύτή τήν 
'παρότρυνση' ή δχι. Υπάρχει δμως μιά παράξενη παρανόηση πού 
έχουμε τήν τάση νά κάνουμε καί ή όποία συνίσταται στό νά θεωρείς 
τά 'έξωτερικά μέσα' πού ό δάσκαλος χρησιμοποιεί γιά νά παροτρύ-
νει τό παιδί νά συνεχίσει ώς έκεινο πού θά όνόμαζε κανείς πλάγια 
μέσα γιά νά γίνει κατανοητός στό παιδί. Ό τρόπος πού άντιμετωπί-
ζουμε αύτή τήν περίπτωση ξεκινάει άπ' τήν ίδέα μας πώς τάχα τό 
παιδί διαθέτει ήδη μιά γλώσσα μέ τήν όποία σκέφτεται καί πώς ή 
δουλειά του δάσκαλου είναι νά τό προτρέψει νά μαντέψει ποιό άπ' 
δλα τά νοήματα πού τό παιδί έχει στό μυαλό του είναι τό νόημα του 
δάσκαλου· σά νά μπορούσε τό παιδί ν' άναρωτηθει στή δική του 
ίδιωτική γλώσσα: «Τί θέλει τώρα δραγε; Νά συνεχίσω, νά έπαναλά-
βω αύτό πού είπε ή μήπως τίποτε δλλο;». (Πρβλ. μέ (30)). 

(51). Πάρτε έν' δλλο παράδειγμα πρωτόγονης μορφής άφήγη-
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σης παρελθόντων γεγονότων: Ζούμε σέ μιά τοποθεσία μέ χαρακτη-
ριστικά φυσικά όρόσημα στό ύψος του όρίζοντα. Είναι εύκολο χά-
ρη σ' αύτά νά θυμάσαι τή θέση δπου ό ήλιος άνατέλλει μιάν όρισμέ-
νη έποχή ή τή θέση του ζενίθ του ή τή θέση δπου δύει. Έχουμε 
μερικές χαρακτηριστικές είκόνες τού ήλιου σέ διάφορες θέσεις τού 
τοπίου μας. "Ας όνομάσουμε αυτή τή σειρά είκόνων είκόνες τού 
ήλιου. Έχουμε έπίσης μερικές χαρακτηριστικές είκόνες των δρα-
στηριοτήτων ένός παιδιού· νά κοιμάται, νά σηκώνεται, νά ντύνεται, 
νά τρώει κλπ. Αύτό τό σύνολο θά τ' όνομάσω είκόνες τής ζωής. 
Φαντάζομαι πώς τό παιδί μπορεί συχνά νά βλέπει τή θέση τού 
ήλιου κατά τή διάρκεια των καθημερινών του δραστηριοτήτων. 
Κατευθύνουμε τήν προσοχή τού παιδιού πρός τόν ήλιο, πού βρί-
σκεται σέ μιάν όρισμένη θέση τήν ώρα πού έκεινο είναι άπασχολη-
μένο μέ μιά συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τού δείχνουμε ύστερα 
μιάν είκόνα πού άναπαριστά τήν άσχολία του καί μιάν είκόνα πού 
δείχνει τόν ήλιο στή θέση πού βρισκόταν τήν ώρα έκείνη. Μ' αύτό 
τόν τρόπο μπορούμε σέ άδρές γραμμές νά πούμε τό ίστορικό τής 
μέρας τού παιδιού σχεδιάζοντας μιά σειρά άπό τίς είκόνες ζωής καί 
πάνω άπ' αύτή έκεινο πού όνόμασα σειρά τού ήλιου συσχετίζοντας 
κατάλληλα τίς δυό σειρές. Μετά συνεχίζουμε βάζοντας τό παιδί νά 
συμπληρώσει μιά τέτοια είκονογραφημένη ίστορία, τήν όποία άφή-
νουμε ήμιτελή. Καί θάθελα σ' αύτό τό σημείο νά πώ δτι αύτή ή μορ-
φή εκπαίδευσης (βλ. (50) καί (30)) είναι ^να άπό τά σημαντικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής χρήσης τής γλώσσας ή τής σκέ-
ψης. 

(52). Μιά παραλλαγή τού (51). Μέσ' τό δωμάτιο τού παιδιού 
ύπάρχει ένα μεγάλο ρολόι· χάριν άπλότητος φανταστείτε πώς έχει 
μόνο ώροδείκτη. Ή διήγηση τού ίστορικού τής μέρας τού παιδιού 
γίνεται δπως προηγουμένως, μόνο πού τώρα δέν ύπάρχει ή σειρά 
τού ήλιου· άντί γι' αύτή γράφουμε έναν άριθμό τού δίσκου άπέναντι 
άπό κάθε είκόνα ζωής. 

(53). Σημειώστε πώς θά μπορούσε νά ύπάρχει ένα παρόμοιο 
παιχνίδι στό όποιο έπίσης θά λέγαμε πώς έχουμε νά κάνουμε μέ 
χρόνο: Τό παιχνίδι τού νά σχεδιάζεις μιά σειρά είκόνες ζωής. Θά 
μπορούσαμε νά παίξουμε τό παιχνίδι αύτό μέ τή βοήθεια λέξεων οί 
όποιες θ' άντιστοιχούσαν στό δικό μας «πριν» καί «μετά». Ύπ' αύτή 
τήν έννοια μπορούμε νά πούμε πώς τό (53) έγκλείει τίς ίδέες τού 
πρίν καί τού μετά, άλλά δχι τήν ίδέα τής μέτρησης τού χρόνου. Δέ 
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χρειάζεται βέβαια κδν νά πώ δτι οί άφηγήσεις στά (51), (52) καί (53) 
άπέχουν μόλις ίνα βήμα άπό τίς άφηγήσεις μέ λέξεις. Ισως κάποιος 
λογαριάζοντας αύτές τίς μορφές άφήγησης νά σκεφτόταν πώς δέν 
έμπερικ>^ίουν άκόμη τήν πραγματική ίδέα του χρόνου, άλλά μονά-
χα §να χονδρικό ύποκατάστατό της, δπως οί θέσεις του ώροδείκτη 
καί τά τοιαύτα. "Αν τώρα κάποιος ισχυριζόταν πώς ύπάρχει μιά ίδέα 
του 'πέντε ή ώρα' πού δέν άπαιτεΤ τήν ύπαρξη ρολογιού καί πώς τό 
ρολόι δέν είναι παρά ίνα χονδροειδές δργανο πού άπλώς μας δεί-
χνει πότε είναι πέντε ή ώρα, ή πώς ύπάρχει μιά ίδέα τής ώρας πού 
δέ χρειάζεται τήν εισαγωγή ένός όργάνου μέτρησης τού χρόνου, 
εγώ δέν θά τού άντέτεινα, άλλά θά τού ζητούσα νά μού πει τί χρήση 
κάνει στούς δρους «ή ώρα» ή «πέντε ή ώρα». Γιατί, άν ή χρήση του 
δέν έγκλείει ρολόι, τότε είναι διαφορετική χρήση· όπότε θά τόν 
ρωτούσα γιατί χρησιμοποιεί τούς δρους «πέντε ή ώρα», «ή ώρα», 
«πολλή ώρα», «λίγη ώρα» κλπ., τή μιά σέ σχέση μέ κάποιο ρολόι, 
τήν άλλη άνεξάρτητα άπ' αύτό· ό λόγος θά ήταν δτι ύπάρχουν όρι-
σμένες άναλογίες άνάμεσα στίς δυό χρήσεις· νά δμως πού τώρα 
έχουμε δύο χρήσεις τών δρων αύτών καί κανένα λόγο νά ίσχυρι-
στούμε πώς τάχα ή μιά είναι λιγότερο πραγματική καί καθαρή άπό 
τήν άλλη. Ισως αύτό νά γινόταν σαφέστερο, άν έξετάζαμε τό έπό-
μενο παράδειγμα: 

(54). "Αν δώσουμε σέ κάποιον τήν έντολή «πές δναν άριθμό, 
δποιον σούρχεται στό νού», έκεινος έν γένει θά συμμορφωθεί άμέ-
σως. Υποθέστε δτι άνακαλύπτουμε πώς, δσο προχωράει ή μέρα, τό-
σο οί άριθμοί πού λέει μεγαλώνουν· καί συμβαίνει τό Γδιο μέ δλους 
τούς κανονικούς άνθρώπους· ξεκινάει κανείς μ' ^να μικρό άριθμό 
τό πρωί καί πρίν πέσει νά κοιμηθεί τό βράδυ έχει φτάσει τόν μεγα-
λύτερο. Γιά σκεφτείτε, τί θά μπορούσε ναταν έκεινο πού θά ίκανε 
κάποιον νά όνομάσει τίς περιγραφόμενες άντιδράσεις «μέσο μέτρη-
σης τού χρόνου» ή άκόμη νά πει πώς αύτές είναι οί πραγματικοί 
δείκτες τής ροής τού χρόνου, ένώ τά ήλιακά ρολόγια κλπ. δέν είναι 
παρά εμμεσοι ένδεικτες. (Εξετάστε τόν ίσχυρισμό πώς ή άνθρώπινη 
καρδιά είναι τό πραγματικό ρολόι πού βρίσκεται πίσω άπό κάθε άλ-
λο ρολόι). 

"Ας δούμε τώρα μερικά άλλα γλωσσικά παιχνίδια στά όποια 
ύπεισέρχονται χρονικές έκφράσεις. 

(55). Αύτό τό παιχνίδι προκύπτει άπ' τό (1). Ό Β είναι έκπαι-
δευμένος νά φέρνει άμέσως μιά πλάκα, μιά κολώνα, μόλις ό Α δίνει 
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τήν έντολή «πλάκα!», «κολώνα!» κλπ. Βάζουμε τώρα κι δνα ρολόι 
στό παιχνίδι, δίνουμε μιάν έντολή καί έκπαιδεύουμε τό παιδί νά μήν 
έκτελει τήν έντολή προτού ό δείκτης του ρολογιού μας φτάσει ένα 
σημείο πού καθορίσαμε πρίν δείχνοντάς το μέ τό δάχτυλό μας. 
(Αύτό θά μπορούσα, λ.χ., νά γίνει ώς έξης: Πρώτα έκπαιδεύεις τό 
παιδί νά έκτελει τήν έντολή άμέσως. Ύστερα δίν^ς τήν έντολή, 
άλλά συγκρατείς τό παιδί καί τ' άφήνεις, μόνο δταν ό δείκτης του 
ρολογιού φτάνει τό σημείο του δίσκου πού δείχνουμε μέ τό δάχτυ-
λό μας). 

Σ' αύτή τή φάση θά μπορούσαμε νά είσαγάγουμε μιά λέξη δπως 
«τώρα». Έχουμε δυό είδη έντολών σ' αύτό τό παιχνίδι: Τίς έντολές 
πού χρησιμοποιούνται στό (1) καί έντολές άποτελούμενες άπό 
αύτές καί άπό μιά χειρονομία πού δείχνει ένα σημείο στό δίσκο του 
ρολογιού. Γιά νά κάνουμε τή διαφορά άνάμεσα σ' αύτά τά δύο είδη 
πιό φανερή μπορούμε νά προσαρτήσουμε ένα όρισμένο σημείο στίς 
έντολές τού πρώτου είδους καί νά πούμε, λ.χ., «πλάκα, τώρα!». 

Θάταν εύκολο τώρα νά περιγράψουμε γλωσσικά παιχνίδια μέ 
έκφράσεις τού τύπου «σέ πέντε λεπτά», «πρίν μισή ώρα». 

(56). "Ας πάρουμε τώρα τήν περίπτωση μιας περιγραφής τού 
μέλλοντος, μιά πρόβλεψη. Θά μπορούσε, λ.χ., κανείς νά έγείρα τό 
αίσθημα προσμονής σ' ένα παιδί κρατώντας γιά κάμποσην ώρα τήν 
προσοχή του στραμμένη σέ κάποια φώτα της τροχαίας πού άλλά-
ζουν χρώμα περιοδικά. Έχουμε άκόμη κι έναν κόκκινο, έναν πρά-
σινο κι έναν κίτρινο δίσκο μπρός μας κι έναλλακτικά δείχνουμε 
έναν άπ' αύτούς τούς δίσκους προμαντεύοντας τό χρώμα πού θά 
έμφανιστεί κάθε φορά. ΕΪν' εύκολο νά φανταστεί κανείς περαιτέρω 
έξελίξεις αύτού τού παιχνιδιού. 

Κυττώντας αύτά τά γλωσσικά παιχνίδια δέν συναντάμε πουθε-
νά τίς ίδέες τού παρελθόντος, τού μέλλοντος καί τού παρόντος μέ 
τήν προβληματική καί σχεδόν μυστηριώδη δψη τους. Ποιά είν' 
αύτή ή δψη καί πώς συμβαίνει νά έμφανίζεται μπορούμε νά δούμε 
στό σχεδόν χαρακτηριστικό παράδειγμα της έρώτησης «πού πάει τό 
παρόν, δταν γίνεται παρελθόν· καί πού βρίσκεται τό παρελθόν;». 
Ύπό ποίες συνθήκες αύτή ή έρώτηση dvai δελεαστική γιά μας; 
Γιατί ύπό όρισμένες συνθήκες δέν είναι· καί θδπρεπε νά τήν άπο-
διώξουμε ώς άνοησία. 

Είναι σαφές δτι αύτή ή έρώτηση διατυπώνεται κυρίως, δταν 
έχουμε νά κάνουμε μέ περιπτώσεις πραγμάτων πού κυλάνε μπρός 
μας, σάν τούς κορμούς τών δέντρων πού κατεβαίνουν τό ρέμμα τού 
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ποταμού. Σ' αύτη τήν περίπτωση μπορούμε νά πούμε πώς οί κορμοί 
πού πέρασαν άπό μπρός μας πήγαν κάτω πρός τ' άριστερά καί οί 
κορμοί πού θά περάσουν είναι δλοι τους πάνω δεξιά. Ύστερα χρησι-
μοποιούμε αύτή τήν κατάσταση σάν μιά μεταφορά γιά ότιδήποτε 
συμβαίνει έν χρόνω καί στό τέλος φτάνουμε νά ένσωματώνουμε τή 
μεταφορά στή γλώσσα μας, δπως δταν λέμε δτι 'τό τωρινό γεγονός 
περνάει' (δνας κορμός περνάει), 'τό μελλοντικό γεγονός δρχεται' 
(δνας κορμός δρχεται). Μιλάμε γιά τή ροή των γεγονότων, άλλά καί 
γιά τή ροή τού χρόνου (τό ποτάμι μέσ' τό όποιο κυλάνε ο( κορμοί 
των δέντρων). 

Νά λοιπόν μιά άπό τίς πλουσιότερες πηγές φιλοσοφικής άπο-
ρίας: Μιλάμε γιά τό μελλοντικό γεγονός δτι κάποιος θδρθει στό 
δωμάτιό μου, άλλά καί γιά τόν μελλοντικό έρχομό αύτού τού Γδιου 
τού γεγονότος. 

Λέμε «καπ θά συμβεί», άλλά καί «κάτι δρχεται κατά 'δω». 'Ανα-
φερόμαστε μέ τή λέξη «κάτι» στόν κορμό, άλλά καί στόν έρχομό 
τού κορμού κατά δω. 

Κι έτσι φτάνουμε στό σημείο νά μήν μπορούμε πιά ν' άπαλλα-
γούμε άπ' τά παρεπόμενα τού συμβολισμού μας, ό όποιος φαίνεται 
νά έπιτρέπει έρωτήσεις τού τύπου «πού πάει ή φλόγα τού κεριού 
δταν τή σβήνουμε;», «πού πάει τό φως της;», «πού πάει τό παρελ-
θόν;». Ό συμβολισμός μας μας έχει κατακυριαρχήσει. Φτάνουμε ν' 
άπορούμε έξ αίτίας μιας άναλογίας πού άδυσώπητα μας τραβάει 
πρός τά 'κει. Τό ίδιο πράγμα συμβαίνει, δταν τό νόημα της λέξης 
«τώρα» μας παρουσιάζεται τυλιγμένο σ' ένα μυστηριώδες φως. Στό 
παράδειγμα (55) ή λειτουργία τού «τώρα» δέν φαίνεται νδναι μέ 
κανέναν τρόπο συγκρίσιμη μ' έκείνη μιας έκφρασης τού τύπου 
«πέντε ή ώρα», «μεσημέρι», «ή ώρα πού ό ήλιος δύει» κλπ. Αύτή^ν 
τελευταία όμάδα έκφράσεων θά μπορούσα νά τήν όνομάσω «χρονι-
κοί προσδιορισμοί». Άλλά ή καθημερινή μας γλώσσα χρησιμοποιεί 
τή λέξη «τώρα» καί τούς χρονικούς προσδιορισμούς σέ παρόμοια 
γλωσσικά περιβάλλοντα. Έτσι λέμε: 

«Ό ήλιος δύει στίς έξι ή ώρα». 
«Ό ήλιος δύει τώρα». 
Τείνουμε νά πούμε πώς καί τό «τώρα» καί τό «έξι ή ώρα» 'άναφέ-

ρονται σέ χρονικά σημεία'. Αύτή ή χρήση τών λέξεων δημιουργεί 
μιάν άμηχανία πού θά μπορούσε κανείς νά έκφράσει μέ τήν έρώτη-
ση «τί είναι τό 'τώρα'; Διότι, ένώ είναι μιά χρονική στιγμή, δέν μπο-
ρείς νά πεις πώς είναι 'ή στιγμή πού μιλάω' ούτε 'ή στιγμή πού τό 
ρολόι χτυπάει' κλπ. κλπ.». 
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Ή άπάντησή μας είναι: Ή λειτουργία της λέξης «τώρα» είναι 
έντελώς διαφορετική άπό έκείνη ένός χρονικού προσδιορισμού. 
Αύτό μπορούμε εδκολα νά τό δοΰμε, δν προσέξουμε τό ρόλο πού ή 
λέξη αύτή παίζει πράγματι στή χρήση της γλώσσας μας, άλλα δύ-
σκολα θά τό διακρίνουμε, άν άντί νά κυττάμε όλόκληρο τό γλωσσι-
κό παιχνίδι, κυττάμε μονάχα τά συμφραζόμενα, τίς φράσεις της 
γλώσσας στίς όποιες ή λέξη χρησιμοποιείται. (Ή λέξη «σήμερα» 
δέν είναι ήμερομηνία, άλλά οϋτε καί κάτι πού μοιάζει μέ ήμερομη-
νία. Δέ διαφέρει άπ' τήν ήμερομηνία δπως τό σφυρί άπ' τή ματσόλα, 
άλλά δπως τό σφυρί άπ' τό καρφί· καί άσφαλώς μπορούμε νά πούμε 
πώς ύπάρχει σχέση καί άνάμεσα στό σφυρί καί στή ματσόλα καί 
άνάμεσα στό σφυρί καί στό καρφί). 

"Αλλος πάλι μπαίνει στόν πειρασμό νά πει πώς ή λέξη «τώρα» 
είναι τό δνομα μιας χρονικής στιγμής· κι αύτό φυσικά είναι άνάλο-
γο μέ τό νά λέει πώς ή λέξη «έδώ» είναι τό δνομα μιας θέσης, ή λέξη 
«αύτό» τό δνομα ένός πράγματος καί ή λέξη «έγώ» τό δνομα ένός 
άνθρώπου. (Κι άλλος πάλι θά μπορούσε φυσικά νά πει κατά τόν 
Γδιο τρόπο πώς ή φράση «πρίν ένα χρόνο» είναι τό δνομα ένός και-
ρού, «έκει πέρα» τό δνομα μιας τοποθεσίας, καί «έσύ» τό δνομα ένός 
προσώπου). Άλλά τίποτε δέ διαφέρει τόσο πολύ, δσο ή χρήση της 
λέξης «αύτό» άπό τή χρήση ένός κυρίου όνόματος· έννοώ τά παιχνί-
δια πού παίζονται μ' αύτές τίς λέξεις κι δχι τίς φράσεις στίς όποιες 
έμφανίζονται. Διότι δντως λέμε «αύτός είναι κοντός» καί «ό Jack 
είναι κοντός»· άλλά μήν ξεχνάτε πώς ή φράση «αύτός είναι κοντός», 
δίχως τή δεικτική χειρονομία καί δίχως τό πράγμα πού δείχνουμε, 
δέν θά είχε νόημα. Αύτό πού μπορεί νά παραβληθεί μέ δνομα δέν εί-
ναι ή λέξη «αύτό» άλλά τό σύμβολο, άν άγαπάτε, πού άποτελειται 
άπ' αύτή τή λέξη, τή χειρονομία καί τό δείγμα. Θά μπορούσαμε νά 
πούμε: Τίποτε δέν είναι πιό χαρακτηριστικό γιά ένα κύριο δνομα 
άπ' τό γεγονός δτι μπορούμε νά τό χρησιμοποιήσουμε σέ φράσεις 
του τύπου «αύτό είναι Α»· καί δέν έχει νόημα νά λέμε «αύτό είν' 
αύτό» ή «τώρα είναι τώρα» ή «έδώ είν' έδώ». 

Ή ίδέα μιας πρότασης πού λέει κάτι γι' αύτό πού θά συμβεί στό 
μέλλον τείνει νά μας μπερδέψει περισσότερο άπ' δ,τι μιά πρόταση 
περί τού παρελθόντος. Διότι, δταν συγκρίνει κανείς μελλοντικά μέ 
παρελθοντικά γεγονότα μπορεί νά νοιώσει τήν τάση νά πει δτι τά 
γεγονότα τού παρελθόντος μ' δλο πού δέν ύπάρχουν στό φως της 
μέρας, ύπάρχουν πάντως σ' έναν άλλο κόσμο δπου πήγαν φεύγον-
τας άπ' τήν πραγματική ζωή· ένώ τά μελλοντικά γεγονότα δέν 
έχουν ούτε αύτή τή σκιώδη ύπαρξη. Θά μπορούσαμε φυσικά νά 
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φανταστούμε ένα βασίλειο άγέννητων, μελλοντικών γεγονότων, άπ' 
δπου αύτά έρχονται στήν πραγματικότητα γιά νά περάσουν στό 
βασίλειο του παρελθόντος· καί σκεπτόμενοι στά πλαίσια αύτής της 
μεταφοράς, είναι έπόμενο νά έκπλήσσεστε πού τό μέλλον φαίνεται 
λιγότερο ύπαρκτό άπ' τό παρελθόν. Μήν ξεχνάτε δμως πώς ή γραμ-
ματική τών χρονικών μας έκφράσεων δέν συμβιβάζεται με τήν ίδέα 
μιας άφετηρίας πού άντιστοιχει στήν παρούσα στιγμή. Έτσι ή 
γραμματική τών έκφράσεων πού σχετίζονται μέ μνήμη δέν έπανεμ-
φανίζεται 'μέ άντίθετο πρόσημο' στή γραμματική του μέλλοντος 
χρόνου. Νά γιατί λέγανε πώς οί προτάσεις πού άφοροΰν μελλοντι-
κά συμβάντα δέν είναι πράγματι προτάσεις. Καί δέν ύπάρχει πρό-
βλημα νά λέμε αύ-̂ ό τό πράγμα, άρκει νά μή σημαίνει τίποτε παρα-
πάνοά άπό μιάν άπόφαση ώς πρός τή χρήση του δρου «πρόταση»· 
μιάν άπόφαση ή όποία, μολονότι δέν συμφωνεί μέ τή συνηθισμένη 
χρήση της λέξης «πρόταση», μπορεί νά παρθεί φυσικά κι άβίαστα 
άπό άνθρώπινα δντα σέ όρισμένες περιστάσεις. "Αν κάποιος φιλό-
σοφος ίσχυρίζεται πώς οί περί μέλλοντος προτάσεις δέν είναι πραγ-
ματικές προτάσας, είναι έπειδή έχει έντυπωσιασθει άπ' τήν άσυμμε-
τρία της γραμματικής τών χρονικών έκφράσεων. Ό κίνδυνος βρί-
σκεται δμως στό δτι φαντάζεται πώς κάνα δνα είδος έπιστημονικής 
δήλωσης 'περί της φύσεως του μέλλοντος'. 

(57). Ένα παιχνίδι παίζεται ώς έξης: Ρίχνεις ένα ζάρι, άλλά πρίν 
τό ρίξεις σχεδιάζεις σ' ένα χαρτί μιάν άπό τίς έξι δψεις του ζαριού. 
"Αν έρθει ή δψη πού σχεδίασες, νοιώθεις (έκφράζεις) ικανοποίηση. 
"Αν έρθει άλλη δψη, νοιώθεις άπογοήτευση. "Η, άς πούμε πώς έχου-
με δυό παίκτες· καί κάθε φορά πού ό ένας μαντεύει σωστά τή ζαριά 
του, ό συμπαίκτης του τόν πληρώνει μιά δραχμή· άν τή μαντέψει 
λάθος, πληρώνει έκείνος τό συμπαίκτη του. Ή σχεδίαση της δψης 
του ζαριού μέσα στά πλαίσια αύτού του παιχνιδιού θά όνομάζεται 
«πρόβλεψη» ή «είκασία». 

(58). Σέ μιά φυλή γίνονται άγώνες δρόμου, άρσης βαρών κλπ. 
καί οί θεατές στοιχηματίζουν χρήματα στούς συναγωνιζόμενους. 
Οί είκόνες δλων τών άγωνιστών τοποθετούνται σέ μιά σειρά κι έκεί-
νο πού όνόμασα 'στοιχηματίζω χρήματα' σ' έναν άπό τούς συναγω-
νιζόμενους συνίσταται στό νά βάζεις χρήματα (χρυσά νομίσματα) 
κάτω άπό μιάν είκόνα. "Αν κάποιος βάλει τά νομίσματά του κάτω 
άπ' τήν είκόνα του νικητή παίρνει πίσω τό στοίχημα διπλασιασμέ-
νο· άλλοιώς χάνει τό στοίχημα. Ένα τέτοιο έθιμο θά τό όνομάζαμε 
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άναμφίβολα 'στοιχήματα' άκόμη κι δν τό παρατηρούσαμε σέ μιά 
κοινωνία πού ή γλώσσα της δέ διέθετε κάποιο σύστημα διατύπωσης 
'βαθμών πιθανότητας', 'πιθανοτήτων' [22] κλπ. Υποθέτω πώς ή 
συμπεριφορά των θεατών έκφράζει μεγάλη άγωνία και δξαψη πρίν 
καί μετά τή γνωστοποίηση του άποτελέσματος. Φαντάζομαι άκόμη 
πώς έξετάζοντας τό πώς §χουν μπει τά στοιχήματα μπορώ νά κατα-
λάβω *γιατΓ μπήκαν κατ' αύτόν τόν τρόπο. 

Λ.χ., σ' gva άγώνισμα άνάμεσα σέ δυό παλαιστές, κατά κανόνα 
τό φαβορί είναι ό πιό σωματώδης· ή, άν είναι ό πιό μικροκαμωμέ-
νος, μαθαίνω πώς ξδειξε μεγαλύτερη δύναμη σ' άλλες περιστάσεις· 
ή πώς ό πιό σωματώδης ήταν άρρωστος πρίν λίγο καιρό, πώς είχε 
παραμελήσει τήν προπόνησή του κλπ. Τά πράγματα δμως μπορεί 
νδν' έτσι, έστω κι άν ή γλώσσα τής φυλής δέν έχει τή δυνατότητα 
νά έκφράσει λόγους γιά τήν κατανομή τών στοιχημάτων. Δηλαδή 
άκόμη κι δν δέν ύπάρχει τίποτε στή γλώσσα της πού ν' άντιστοιχει, 
λ.χ., στήν έκφρασή μας «στοιχηματίζω σ' αύτόν γιατί είναι σέ φόρ-
μα, ένώ ό άλλος παραμέλησε τήν προπόνησή του» καί σ' άλλες 
παρόμοιες. Θά μπορούσα νά περιγράψω αύτή τήν κατάσταση πραγ-
μάτων λέγοντας πώς οί παρατηρήσεις μου μου έμαθαν μερικές 
αιτίες γιά τίς όποιες τά μέλη της φυλής βάζουν τά στοιχήματα μέ 
τόν τρόπο πού τά βάζουν, μ' δλο πού έκεινοι πού τά βάζουν δέν 
παρέχουν λόγους γιά τό δτι ένεργοΰν δπως ένεργοϋν. 

Θά μπορούσε βέβαια ή φυλή νάχει μιά γλώσσα πού νά περιλαμ-
βάνει 'παροχή λόγων'. Αύτό δμως τό παιχνίδι παροχής λόγων του 
δτι κάποιος δρα μ' ένα συγκεκριμένο τρόπο δέν έμπερικλείει τήν εύ-
ρεση τών αίτίων τών πράξεών του (μέσω συχνών παρατηρήσεων 
τών συνθηκών κάτω άπ' τίς όποιες έπιτελούνται). "Ας φανταστούμε 
τό έξης: 

(59). "Αν κάποιος άπό τή φυλή χάσει τό στοίχημά του, όπότε οί 
άλλοι τόν κοροϊδεύουν ή τόν μαλώνουν, έκεινος ύποδεικνύει, ίσως 
ύπερβάλλοντας, όρισμένα γνωρίσματα του άνδρα πάνω στόν όποιο 
στοιχημάτισε. Μπορεί κανείς νά φανταστεί μιά συζήτηση γύρω άπ' 
τά ύπέρ καί τά κατά ένός στοιχήματος μέ τήν έξης μορφή: Δυό άν-
θρωποι ύποδεικνύουν άντίστοιχα όρισμένα γνωρίσματα τών δύο 
άνταγωνιστών τών όποίων τίς πιθανότητες, δπως θά λέγαμε, συζη-
τούν· ό Α δείχνει μέ μιά κίνηση πόσο ψηλός είναι ό ένας, δ Β άντί 
γιά άπάντηση σηκώνει τούς ώμους του άδιάφορα καί δείχνει τό μέ-
γεθος τών δικεφάλων του άλλου, κοκ. Θά μπορούσα εύκολα νά 
προσθέσω περισσότερες λεπτομέρειες πού θά μας έκαναν νά πούμε 
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πώς ό Α καί ό Β παρέχουν λόγους γιά τούς όποιους βάζουν στοίχη-
μα γιά τό ένα πρόσωπο κι δχι γιά τό άλλο. 

Θά μπορούσε τώρα νά πει κανείς πώς γιά νά παρέχουν μ' αύτό 
τόν τρόπο τούς λόγους πού βάζουν τά στοιχήματα πού βάζουν εί-
ναι άπαραίτητη προϋπόθεση νά έχουν παρατηρήσει αίτιώδεις δια-
συνδέσεις άνάμεσα στό άποτέλεσμα της πάλης, άς πούμε, καί σέ 
όρισμένα γνωρίσματα των σωμάτων των παλαιστών ή της έκπαί-
δευσής τους. 'Αλλ' αύτό είναι μιά ύπόθεση, τήν όποία, άσχετα άπ' 
τό πόσο εύλογη είναι, δέν είχα κάνει στήν περιγραφή της περίπτω-
σής μας. (Ούτε έκανα τήν παραδοχή δτι οί παίκτες παρέχουν λό-
γους γιά τούς όποιους δίνουν τούς λόγους πού δίνουν). Σέ μιά περί-
πτωση σάν κι αυτή πού μόλις περιγράψαμε δέν θάπρεπε ν' άποροΰ-
με, άν τυχόν ή γλώσσα της φυλής περιέχει έκεινο πού θά όνομάζα-
με έκφράσεις βαθμών πίστης, πεποίθησης, βεβαιότητας. Θά μπο-
ρούσαμε νά φανταστούμε πώς οί έκφράσεις αύτές δέν είναι τίποτε 
περισσότερο άπό μιά λέξη έκφερόμενη μέ διάφορες τονικές άπο-
χρώσεις ή άπό μιά σειρά λέξεων. (Δέ σκέφτομαι πάντως τή χρήση 
μιας πιθανολογικής κλίμακας). Είναι άκόμη εύκολο νά φανταστού-
με πώς τά μέλη της φυλής μας συνοδεύουν τά στοιχήματά τους μέ 
ρηματικές έκφράσεις τίς όποιες μεταφράζουμε ώς «πιστεύω πώς δ 
τάδε μπορεί νά νικήσει τόν τάδε στήν πάλη» κλπ. 

(60). 'Ανάλογα, φανταστείτε πώς διατυπώνονται είκασίες γύρω 
άπό τό κατά πόσον μιά όρισμένη ποσότητα πυρίτιδας θά έπαρκέσει 
γιά τήν άνατίναξη ένός βράχου καί πώς ή είκασία έκφράζεται μέ μιά 
φράση της μορφής «αύτή ή ποσότητα πυρίτιδας μπορεί ν' άνατινά-
ξει τό βράχο αύτό». 

(61). Συγκρίνετε μέ τήν (60) τήν περίπτωση στήν όποία ή έκ-
φραση «θά μπορέσω νά σηκώσω αύτό τό βάρος» χρησιμοποιείται 
σάν συντομογραφία της είκασίας «τό χέρι μου πού κρατάει αύτό τό 
βάρος θά σηκωθεί, άν περάσω άπ' τή διαδικασία (έμπειρία) του νά 
'κάνω προσπάθεια νά τό σηκώσω'». Στίς δύο τελευταίες περιπτώ-
σεις ή λέξη «μπορεί» χαρακτήριζε έκεινο πού θά όνομάζαμε έκφρα-
ση μιας είκασίας. (Φυσικά δέν θέλω νά πω δτι όνομάζουμε μιά πρό-
ταση είκασία, έπειδή περιέχει τή λέξη «μπορεί»· άλλά μέ τό νά όνο-
μάζουμε μιά πρόταση είκασία άναφερόμαστε στό ρόλο πού ή πρό-
ταση παίζει στό γλωσσικό παιχνίδι· καί μεταφράζουμε μιά λέξη πού 
ή φυλή μας χρησιμοποιεί μέ τό «μπορεί», άν τό «μπορεί» είναι ή λέ-
ξη πού θά χρησιμοποιούσαμε κάτω άπ' τίς περιστάσεις πού περι-
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γράψαμε). Είναι τώρα σαφές δτι ή χρήση του «μπορεί» στά (59), 
(60), (61), είναι στενά συνδεδεμένη μέ τή χρήση του «μπορεί» στά 
παραδείγματα άπ' τό (46) ώς τό (49)· διαφέρει ώστόσο κατά τό έξης: 
στά παραδείγματα άπ' τό (46) μέχρι τό (49) οί προτάσεις πού λένε 
πώς κάτι μπορείνά συμβεί δέν είναι έκφράσεις είκασίας. Ίσως δμως 
κάποιος νά προέβαλλε τήν έξης άντίρρηση: 'Ασφαλώς έχουμε τή 
διάθεση νά χρησιμοποιήσουμε τή λέξη «μπορεί» μόνο σέ περιπτώ-
σεις σάν κι αύτές των παραδειγμάτων (46) έως (49), έπειδή είναι εδ-
λογο σ' αύτές τίς περιπτώσεις νά είκάσεις τί μπορεί κανείς νά κάνει 
στό μέλλον κρίνοντας άπό τίς δοκιμασίες πού πέρασε ή άπό τήν 
κατάσταση πού βρίσκεται. 

Είναι τώρα άλήθεια πώς έσκεμμένα τροποποίησα τίς περιπτώ-
σεις άπ' τό (46) ώς τό (49) γιά νά κάνω αύτοΰ του είδους τήν είκα-
σία νά φαίνεται πιό εύλογη. 'Αλλά τίς τροποποίησα έπίσης έτσι 
ώστε νά μην περιέχουν είκασία. Μπορούμε άν θέλουμε νά ύποθέ-
σουμε πώς ή φυλή δέ θά χρησιμοποιούσε ποτέ μιάν έκφραση σάν κι 
έκείνη πού χρησιμοποιείται στό (49) κλπ., &ν ή έμπειρία δέν τούς εί-
χε διδάξει δτι... κλπ. 'Αλλά αύτή είναι μιά ύπόθεση, ή όποία, άκόμη 
κι άν είναι σωστή, δέν προϋποτίθεται διόλου στά παιχνίδια (46) έως 
(49) έτσι δπως τά περιέγραψα. 

(62). Έστω τό έξης παιχνίδι: Ό Α γράφει μιά σειρά άριθμών. Ό 
Β τόν παρατηρεί καί προσπαθεί νά βρεί τό σύστημα άλληλουχίας 
των άριθμών αύτών. Μόλις τό β ρίσκα λέει: «Τώρα μπορώ νά συνε-
χίσω». Αύτό τό παράδειγμα είναι ίδιαίτερα διδακτικό γιατί τό 'είμαι 
σέ θέση νά συνεχίσω' μοιάζει έδώ νά είναι κάτΙ πού μπαίνει έξαφνα 
ύπό τή μορφή ένός σαφώς περιγεγραμμένου γεγονότος. Υποθέστε 
λοιπόν δτι ό Α γράφει τή σειρά 1, 5, 11, 19, 29. Στό σημείο αύτό ό 
Β φωνάζει «τώρα μπορώ νά συνεχίσω». Τί ί|ταν αύτό πού συνέβη 
δταν είδε ξαφνικά δτι μπορούσε νά συνεχίσω; Πολλά καί διάφορα 
μπορεί νά συνέβησαν. "Ας ύποθέσουμε λοιπόν δτι στή συγκεκριμέ-
νη περίπτωση, ένώ ό Α έγραφε τόν έναν άριθμό μετά τόν άλλο, ό Β 
καταγινόταν μέ τό νά δοκιμάζει διάφορους άλγεβρικούς τύπους γιά 
νά δεί άν ταίριαζαν. Όταν ό Α έγραφε «19», ό Β δοκίμαζε τόν τύπο 
On = η̂  -Η η — 1. Τό δτι ό Α συνέχισε μέ τό 29 έπιβεβαίωσε τήν 
είκασία του. 

(63). 'Ή πέστε πώς κανένας τύπος δέν έρχεται στό μυαλό του Β. 
Άφού κυττάει τήν αύξουσα σειρά τών άριθμών πού ό Α γράφει, 
ίσως μ' ένα αίσθημα έντασης καί μέ άκαθόριστες ίδέες νά περνούν 
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άπ' τό μυαλό του, λέει άπό μέσα του τά έξης λόγια: «Τετραγωνίζει 
καί προσθέτει πάντα δνα». Ύστερα βγάζει τόν έπόμενο άριθμό της 
σειράς καί τόν βρίσκει νά συμφωνεί μέ τούς άριθμούς πού έγραψε ό 
Α. 

(64). Ή έστω πώς ή σειρά πού γράφει ό Α είναι 2, 4, 6, 8. Ό Β 
τήν κυττάει καί λέει «φυσικά μπορώ νά συνεχίσω»· καί συνεχίζει τή 
σειρά τών άρτίων. Ή δέ λέει τίποτε καί άπλώς συνεχίζει. Ίσως τήν 
ώρα πού κυττάει τή σειρά 2, 4, 6, 8, πού ίχεχ γράψει ό Α, έχει κά-
ποιο αίσθημα ή αίσθήματα πού συχνά συνοδεύουν έκφράσεις του 
τύπου «αύτό είν' εύκολο!». Αίσθημα αύτοΰ του τύπου είναι, λ.χ., ή 
έμπειρία μιας έλαφριάς, γρήγορης είσπνοής, αύτό πού θά όνόμαζε 
κανείς έλαφρό σκίρτημα. 

Θδπρεπε μήπως νά πούμε πώς ή πρόταση «ό Β συνεχίζει τή σει-
ρά» σημαίνει πώς κάποιο γεγονός συμβαίνει άπ' αύτά πού μόλις 
περιγράψαμε; Δέν είναι σαφές δτι ή δήλωση «ό Β μπορεί νά συνεχί-
σει...» δέν είναι ϊδια μέ τή δήλωση δτι ό τύπος αη ^ η̂  + η — 1 έρχε-
ται στό νου του Β; Μπορεί δλο κι δλο πού συνέβη νδταν αύτό τό 
γεγονός. (Είναι σαφές παρεμπιπτόντως δτι δέν παίζει κανένα ρόλο 
γιά μας έδώ τό δν ό Β έχει τήν έμπειρία της έμφάνισης αύτοΰ του 
τύπου στό μυαλό του ή τήν έμπειρία της γραφής ή της προφορικής 
έκφοράς του τύπου ή της έπιλογής του μέ τό μάτι άνάμεσα άπό διά-
φορους τύπους πού έχει γραμμένους άπό πρίν). "Αν είχε έκφέρει 
τόν τύπο ένας παπαγάλος, δέ θά λέγαμε δτι μπορεί νά συνεχίσει τή 
σειρά. Επομένως, τείνουμε νά πούμε, τό «νά είσαι σέ θέση νά...» θά 
πρέπει νά σημαίνει περισσότερα άπ' τήν άπλή έκφορά του τύπου· 
καί μάλιστα περισσότερα άπ' όποιοδήποτε γεγονός πού περιγράψα-
με. Κι αύτό, συνεχίζουμε, δείχνει πώς ή έκφορά του τύπου δέν ήταν 
παρά ένα σύμπτωμα του δτι ό Β ήταν σέ θέση νά συνεχίσει καί δχι ή 
ίδια ή Ικανότητα του νά συνεχίσει. Εκείνο δμως πού είναι παρα-
πλανητικό σ' αύτή μας τήν άντίληψη είναι δτι φαίνεται νά ύπαινισ-
σόμαστε πώς ύπάρχει μιά ίδιαίτερη δραστηριότητα, διαδικασία ή 
κατάσταση, όνομαζόμενη «τό νά είσαι σέ θέση νά συνεχίσας», ή 
όποία είναι κατά κάποιον τρόπο κρυμμένη, άλλά έκδηλώνεται σ' 
έκείνα τά γεγονότα πού όνομάζουμε συμπτώματα (δπως ή φλεγμο-
νή του βλεννογόνου της ρινικής κοιλότητας δημιουργεί τό σύμ-
πτωμα του φτερνίσματος). Μ' αύτό τόν τρόπο μιλάμε γιά τά συμ-
πτώματα, άλλά στήν περίπτωσή μας είναι παραπλανητικός. Όταν 
λέμε «άσφαλώς πρέπει νά ύπάρχει κάτι άλλο πίσω άπ' τήν άπλή 
έκφορά του τύπου, διότι αύτό μονάχα δέ θά τ' όνομάζαμε 'τό νά εί-
σαι σέ θέση νά...'», τή λέξη «πίσω» σ' αύτήν έδώ τήν περίπτωση τή 



106 • LUDWIG WITTGENSTEIN 

χρησιμοποιούμε άσφαλώς μεταφορικά και 'πίσω' άπό τήν έκφορά 
του τύπου μπορεί νά βρίσκονται οί περιστάσας μέσ' στίς όποιες 
έκφέρεται. Είναι άλήθαα πώς ή έκφραση «ό Β μπορεί νά συνεχί-
σει...» δέν είναι Γδια μέ τήν δκφραση «ό Β λέει τον τύπο...», άλλά δέν 
έπεται άπ' αύτό δτι ή έκφραση «ό Β μπορεί νά συνεχίσει...» άναφέρε-
ται σέ μιά δραστηριότητα διαφορετική άπό έκείνη του νά λές τόν 
τύπο μέ τόν Γδιο τρόπο πού ή έκφραση «ό Β λεεχ τόν τύπο» άναφέρε-
ται σέ μιά πολύ γνωστή δραστηριότητα. Τό σφάλμα μας είναι άνά-
λογο μέ τό έξης: Λένε σέ κάποιον πώς ή λέξη «καρέκλα» δέ σημαί-
νει τή συγκεκριμένη καρέκλα πού δείχνω, όπότε έκείνος ψάχνα 
όλόγυρα στό δωμάτιο νά βρει τό άντικείμενο πού δντως ή λέξη 
«καρέκλα» ύποδηλώνει. (Ένα άκόμη πιό διαφωτιστικό παράδειγμα 
θά ήταν ή περίπτωση κάποιου πού θά προσπαθούσε νά κυττάξει μέ-
σα στήν καρέκλα γιά νά βρεί τό πραγματικό νόημα της λέξης 
«καρέκλα»). Είναι σαφές πώς, δταν σέ άναφορά μέ τήν πράξη της 
γραφής ή της έκφοράς του τύπου κλπ. χρησιμοποιούμε τήν πρότα-
ση «μπορεί νά συνεχίσει τή σαρά», αύτό πρέπει νά όφείλεται σέ κά-
ποια σύνδεση πού ύπάρχει άνάμεσα στό νά γράφεις τόν τύπο καί 
στό νά συνεχίζεις πράγματι τή σειρά. Καί ή σύνδεση αύτών των 
δύο διαδικασιών ή δραστηριοτήτων είναι άρκετά σαφής στήν πρά-
ξη. Άλλά αύτή ή σύνδεση μας βάζει σέ πειρασμό νά ύπαινιχθούμε 
πώς ή πρόταση «ό Β μπορεί νά συνεχίσει...» σημαίνει κάτι άνάλογο 
μέ τό «ό Β κάνει κάτι πού, άπ' δτι μας έμαθε ή πείρα, θά του έπιτρέ-
ψει νά συνεχίσει τή σειρά». Άλλά, δταν ό Β λεεχ «τώρα μπορώ νά 
συνεχίσω», έννοεί άραγε πράγματι «τώρα κάνω κάτι πού, άπ' δτι 
μας διδάσκει ή πείρα κλπ. κλπ»; Θέλετε άραγε νά πείτε πώς είχε 
αύτή τή φράση στό μυαλό του ή δτι ήταν έτοιμος νά τή δώσει σάν 
έξήγηση των δσων είπε; Τό νά λέω πώς ή φράση «ό Β μπορεί νά 
συνεχίσει...» χρησιμοποιείται σωστά, άν ύπαγορεύεται άπό γεγονό-
τα δπως έκείνα πού περιγράφονται στά παραδείγματα (62), (63), 
(64), άλλά δτι αύτά τά γεγονότα δικαιολογούν τή χρήση της μόνο 
κάτω άπό όρισμένες περιστάσεις (δταν, λ.χ., ή πείρα μας δείχνει 
όρισμένες συνδέσεις) δέν είναι ϊδιο μέ τό νά λέω πώς ή πρόταση «ό 
Β μπορεί νά συνεχίσει...» είναι βραχυγραφία της πρότασης πού 
περιγράφει δλες αύτές τίς περιστάσεις, δηλαδή τήν δλη κατάσταση 
πού είναι τό ύπόστρωμα του παιχνιδιού μας. 

Θά ήμασταν ώστόσο έτοιμοι σέ όρισμένες περιστάσεις νά ύπο-
καταστήσουμε τήν πρόταση «ό Β μπορεί νά συνεχίσει τή σειρά» μέ 
τίς προτάσεις «ό Β γνωρίζει τόν τύπο», «ό Β είπε τόν τύπο». Όπως, 
δταν ρωτάμε τό γιατρό «μπορεί νά περπατήσει ό άσθενής;», ήμαστε 
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πολλές φορές δτοιμοι νά ύποκαταστήσουμε τήν έρώτησή μας μέ 
την έρώτηση «δγινε καλά τό πόδι του;». Ή πρόταση «μπορεί νά 
μιλήσει;» σ' όρισμένες περιστάσεις σημαίνει «είναι έντάξει ό λαιμός 
του;», σ' άλλες (λ.χ., δταν πρόκειται γιά κανένα μικρό παιδί) σημαί-
νει «δμαθε νά μιλάει;». Ή άπάντηση του γιατρού στήν έρώτηση 
«μπορεί νά περπατήσει ό άσθενής;» μπορεί νδναι «τό πόδι του είναι 
έντάξει». Χρησιμοποιούμε τή φράση «μπορεί νά περπατήσει, δν κρί-
νουμε τουλάχιστον άπ' τήν κατάσταση του ποδιού του», κυρίως 
δταν θέλουμε ν' άντιδιαστείλουμε αύτή τή συνθήκη άπό μιάν άλλη, 
δπως άς πούμε τήν κατάσταση της σπονδυλικής του στήλης. Έδώ 
θά πρέπει νάχουμε τό νου μας μήν τυχόν καί κάνουμε τή σκέψη 
πώς τάχα ύπάρχει κάτι μέσ' στή φύση της περίπτωσης πού θά όνο-
μάζαμε τό πλήρες σύνολο των συνθηκών, λ.χ., του περπατήματός 
του, έτσι ώστε τρόπον τινά ό άσθενής νά μήν μπορεί παρά νά περ-
πατήσει, νά πρέπει νά περπατήσει, δν δλες αύτές οί συνθήκες δχουν 
πληρωθεί. 

Μπορούμε νά πούμε: Ή δκφραση «ό Β μπορεί νά συνεχίσω τή 
σειρά» χρησιμοποιείται σέ όρισμένες περιστάσεις γιά νά κάνουμε 
όρισμένες διακρίσεις. Έτσι μπορεί νά διακρίνει α) άνάμεσα στήν 
περίπτωση δπου κάποιος ξέρει τόν τύπο καί στήν περίπτωση δπου 
δέν τόν ξέρα· ή β) άνάμεσα στήν περίπτωση δπου κάποιος ξέρα 
τόν τύπο καί δέν έχει ξεχάσα πώς γράφονται τ' άριθμητικά τού 
δεκαδικού συστήματος καί στήν περίπτωση δπου αύτός ξέρει τόν 
τύπο, άλλά έχει ξεχάσει πώς γράφονται τ' άριθμητικά· ή γ) (δπως 
ίσως στό (64)) άνάμεσα στήν περίπτωση δπου κάποιος νοιώθει στά 
καλά του καί τήν περίπτωση πού βρίσκεται άκόμη σέ κατάσταση 
σόκ άπό τίς κακουχίες τού πολέμου ή δ) άνάμεσα στήν περίπτωση 
δπου κάποιος έχει ξανακάνει μιάν άσκηση καί στήν περίπτωση πού 
τήν κάνει γιά πρώτη φορά. Αύτές οί περιπτώσεις είναι ένα έλάχιστο 
δείγμα άπό μιά μεγάλη οικογένεια περιπτώσεων. 

Ή έρώτηση κατά πόσον ή πρόταση «μπορεί νά συνεχίσει...» 
σημαίνει τό ίδιο μέ τήν πρόταση «ξέρει τόν τύπο» μπορεί ν' άπαντη-
θεί κατά πολλούς καί διάφορους τρόπους: Μπορούμε νά πούμε «δέ 
σημαίνουν τό ίδιο· δηλαδή δέ χρησιμοποιούνται έν γένει σά συνώ-
νυμα, δπως, λ.χ., οί φράσεις 'είμαι καλά' καί 'ύγιαίνω'»· ή μπορούμε 
νά πούμε «σε όρισμένες περιστάσεις ή πρόταση 'μπορεί νά συνεχί-
σει...' σημαίνει δτι ξέρει τόν τύπο». Φανταστείτε τήν περίπτωση 
μιας γλώσσας (κάπως άνάλογης μ' έκείνη στό (49)) στήν όποία δυό 
μορφές έκφρασης, δυό διαφορετικές προτάσεις, χρησιμοποιούνται 
γιά νά πούμε πώς τά πόδια κάποιου δέν βρίσκονται σέ κατάσταση 
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λειτουργίας. Ή μιά μορφή έκφρασης χρησιμοποιείται άποκλειστικά 
σέ περιπτώσεις, δπου γίνονται προετοιμασίες γιά έκστρατεία, γιά 
πορεία καί τά τοιαύτα· ή δλλη χρησιμοποιείται σέ περιπτώσεις, 
δπου δέν τίθεται θέμα τέτοιου είδους έτοιμασιών. Βρισκόμαστε σέ 
δίλημμα έδώ δν θά πρέπει νά πούμε πώς οί δυό προτάσεις ίχουν τό 
ίδιο νόημα ή διαφορετικά νοήματα. Γιά όποιαδήποτε περίπτωση κι 
δν πρόκαται, ή άληθινή κατάσταση πραγμάτων μπορεί νά διαπι-
στωθεί, μόνο δν κυττάξουμε τίς λεπτομέρειες της χρήσης των 
έκφράσεων. Καί είναι σαφές δτι, δν στήν προκείμενη περίπτωση 
άποφασίσουμε νά ποΰμε πώς οί δυό έκφράσεις δχουν διαφορετικά 
νοήματα, άσφαλώς δέν θά είμαστε σέ θέση νά ποΰμε πώς ή διαφορά 
έγκειται στό δτι τό γεγονός πού κάνει τή δεύτερη πρόταση άληθη 
είναι διαφορετικό άπό έκείνο πού κάνει τήν πρώτη πρόταση άληθή. 

Έχουμε δίκιο νά λέμε πώς ή πρόταση «μπορεί νά συνεχίσει...» 
εχει διαφορετικό νόημα άπό τήν πρόταση «ξέρει τόν τύπο». 'Αλλά 
δέν πρέπει νά φανταζόμαστε δτι μπορούμε νά βρούμε μιά συγκεκρι-
μένη κατάσταση πραγμάτων 'στήν όποία ή πρώτη πρόταση άναφέ-
ρεται', σέ μιά στάθμη τρόπον τινά πάνω άπό έκείνη στήν όποία συμ-
βαίνουν τά είδικά γεγονότα (δπως τού νά ξέρεις τόν τύπο, τού νά 
φαντάζεσαι όρισμένους παραπέρα δρους κλπ.). 

"Ας κάνουμε τήν έξης έρώτηση: Υποθέστε πώς γιά τόν δλφα ή 
βήτα λόγο ό Β λέει «μπορώ νά συνεχίσω τή σειρά», άλλά, δταν τού 
ζητούν νά τή συνεχίσα, άποδεικνύεται πώς δέν μπορεί νά τό κάνει. 
Θδπρεπε δραγε νά ποΰμε πώς αύτό άποδεικνύει πώς ό Ισχυρισμός 
του δτι μπορεί νά συνεχίσει ήταν λανθασμένος ή μήπως θδπρεπε νά 
ποΰμε πώς τή στιγμή πού τδλεγε ήταν σέ θέση νά τό κάνει; Θδλεγε 
τάχα ό ίδιος ό Β «βλέπω πώς δκανα λάθος» ή «αύτό πού είπα ήταν 
άλήθεια, μπορούσα τότε νά τό κάνω, άλλά δέν μπορώ τώρα»; 
Υπάρχουν περιπτώσεις δπου θδλεγε τό δνα καί θδταν πράγματι 
έτσι καί περιπτώσεις στίς όποίες θδλεγε τό δλλο καί θάταν πράγμα-
τι δτσι. Υποθέστε δτι α) δταν είπε πώς μπορεί νά συνεχίσει ήταν 
έπειδή τούρθε ό τύπος στό νοΰ, άλλά δταν τού ζήτησαν νά συνεχί-
σει είδε πώς τόν είχε ξεχάσει· ή β) δταν είπε πώς μπορεί νά συνεχί-
σει ήταν έπειδή είπε άπό μέσα του τούς πέντε έπόμενους δρους της 
σειράς, άλλά τώρα βλέπει πώς δέν τοΰρχονται στό μυαλό· ή γ) πρίν, 
είχε συνεχίσει τή σειρά ύπολογίζοντας πέντε άπ' τίς έπόμενες θέ-
σεις, τώρα θυμάται αύτούς τούς πέντε άριθμούς, άλλά δχει ξεχάσει 
πώς τούς ύπολόγισε· ή δ) λέει «τότε δνοιωθα πώς θά μποροΰσα νά 
συνεχίσω καί τώρα δέν μπορώ· ή ε) «δταν είπα πώς μποροΰσα νά 
σηκώσω τό βάρος, δέν μοΰ πονούσε τό χέρι, άλλά τώρα μοΰ 
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πονάει»· κλπ. 
Λέμε δμως κι άπ' τήν δλλη «νόμιζα πώς μπορούσα νά σηκώσω 

αύτό τό βάρος, άλλά βλέπω πώς δέν μπορώ», «νόμιζα πώς μπορού-
σα νά πω αύτό τό ποίημα άπ' Ιξω, άλλά βλέπω πώς δκανα λάθος». 

Στά παραδείγματα αύτά της χρήσης της λέξης «μπορώ» θδπρεπε 
νά προσθέσουμε καί παραδείγματα πού νά δείχνουν τήν ποικιλία 
των χρήσεων πού κάνουμε στούς δρους «ξεχνάω» καί «προσπαθώ», 
γιατί οί χρήσεις αύτές είναι στενά δεμένες μ' έκεινες της λέξης 
«μπορώ». "Ας δούμε αύτές τίς περιπτώσεις: α) Πριν, ό Β είχε πει άπό 
μέσα του τόν τύπο, τώρα ξαφνικά δέν είναι σίγουρος '&ν ήταν 2" ή 
3"'. γ) Έχει ξεχάσει δνα δνομα καί δμως τδχει 'στήν άκρη της 
γλώσσας του'. Ή δ) δέν είναι σίγουρος άν ξέχασε τό δνομα ή άν δέν 
τό ήξερε ποτέ του. 

Κυττάξτε τώρα πώς χρησιμοποιούμε τή λέξη «προσπαθώ»: α) 
Κάποιος προσπαθεί ν' άνοίξει μιά πόρτα τραβώντας την δσο δυνα-
τά μπορεί, β) Προσπαθεί ν' άνοίξει τήν πόρτα ένός χρηματοκιβω-
τίου προσπαθώντας νά βρει τό συνδυασμό, γ) Προσπαθεί νά βρει 
τό συνδυασμό προσπαθώντας νά τόν θυμηθεί ή δ) γυρνώντας τό 
κουμπί κι άκούγοντας μ' ίνα στηθοσκόπιο. Προσέξτε τίς διάφορες 
διαδικασίες πού όνομάζουμε «προσπαθώ νά θυμηθώ». Συγκρίνετε 
τό ε) νά προσπαθείς νά κουνήσεις τό δάχτυλό σου, δταν σού φέρ-
νουν άντίσταση (δταν, λ.χ., κάποιος στό κρατάει σφιχτά), μέ τό στ) 
νάχεις μπλέξει τά δάχτυλα των δυό σου χεριών μέ τέτοιον τρόπο 
ώστε νά νοιώθεις πώς 'δέν ξέρεις τί νά κάνεις γιά νά κουνήσας ένα 
συγκεκριμένο δάχτυλο'. 

(Εξετάστε άκόμη τήν όμάδα τών περιπτώσεων δπου λέμε «μπο-
ρώ νά κάνω τό τάδε, άλλά δέ θά τό κάνω»: «Θά μπορέσφ, άν προ-
σπαθήσω», λ.χ., νά σηκώσω 50 κιλά· «θά μπορούσα, άν ήθελα», λ.χ., 
νά πώ τήν άλφαβήτα). 

Ισως κάποιος νάλεγε πώς ή μόνη περίπτωση δπου είναι σωστό 
νά πούμε άνεπιφύλακτα δτι μπορούμε νά κάνουμε ένα όρισμένο 
πράγμα είναι έκείνη στήν δποία, τήν ώρα πού λέω δτι μπορώ νά τό 
κάνω, τό κάνω πράγματι, καί δτι διαφορετικά θά πρέπει νά πώ «μπο-
ρώ νά τό κάνω στό μέτρο πού έξαρτάται άπ' τό...». Μπορεί κανείς ν' 
άρχίσει νά νομίζει πώς μόνο σ' αύτή τήν περίπτωση δίνει μιά πραγ-
ματική άπόδειξη τού δτι μπορεί νά κάνει ένα πράγμα. 

(65). "Αν δμως κυττάξουμε ένα γλωσσικό παιχνίδι στό όποιο ή 
φράση «μπορώ...» χρησιμοποι^ται κατ' αύτό τόν τρόπο (δηλαδή, σ' 
ένα παιχνίδι δπου τό νά κάνεις δντως ένα πράγμα θεωρείται ώς ή 
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μόνη δικαιολόγηση του νά λές δτι μπορείς νά τό κάνεις), θά δούμε 
πώς έκει δέν ύπάρχει ή μεταφυσική διαφορά άνάμεσα σ' αύτό τό 
παιχνίδι καί σ' δνα δλλο δπου άλλοι λόγοι γίνονται δεκτοί γιά τό 
δτι λέμε «μπορώ νά κάνω τό τάδε». Ένα παιχνίδι του τύπου (65) 
παρεμπιπτόντως μας δείχνει τήν πραγματική χρήση της φράσης 
«δν κάτι συμβαίνα, σίγουρα μπορεί νά συμβεί»· μιας φράσης πού 
δέν έχει σχεδόν καμμία χρήση στή γλώσσα μας. Μοιάζει νδχει κά-
ποιο πεντακάθαρο καί βαθύ νόημα, άλλά δπως οί περισσότερες 
γενικές φιλοσοφικές προτάσεις δτσι κι αύτή δέν δχει νόημα έκτός 
άπό πολύ είδικές περιπτώσεις. 

(66). Μπορείτε ν' άποκτήσετε μιά σαφέστερη άντίληψη αύτοΰ 
του πράγματος, δν φανταστείτε μιά γλώσσα (παρόμοια μέ τό (49)) 
πού νά διαθέτει δύο έκφράσας γιά προτάσεις του τύπου «σηκώνω 
ένα βάρος πενήντα κιλών»· ή μία έκφραση χρησιμοποιείται, δταν ή 
πράξη έκτελείται ύπό μορφήν δοκιμασίας (π.χ., πρίν άπό μιάν άθλη-
τική συνάντηση)· ή άλλη έκφραση χρησιμοποιείται, δταν ή πράξη 
δέν έκτελείται ώς δοκιμασία. 

Βλέπουμε πώς ένα τεράστιο δίχτυ άπό οίκογενειακές όμοιότη-
τες συνδέει τίς περιπτώσεις στίς όποίες χρησιμοποιούνται οί έκφρά-
σεις δυνατότητας «μπορώ», «είμαι σέ θέση νά» κλπ. Όρισμένα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, μπορούμε νά πούμε, έμφανίζονται σ' 
αύτές τίς περιπτώσεις σέ διαφορετικούς συνδυασμούς: Υπάρχει, 
λ.χ., τό στοιχείο της είκασίας (δτι κάτι θά συμπεριφερθεί μ' έναν 
όρισμένο τρόπο στό μέλλον)· ή περιγραφή της κατάστασης ένός 
πράγματος (ώς συνθήκης γιά τή μελλοντική του συμπεριφορά)· ή 
άναφορά όρισμένων δοκιμασιών στίς όποίες κάτι ή κάποιος ύπο-
βλήθηκαν. 

Υπάρχουν άπ' τήν άλλη διάφοροι λόγοι πού μας κάνουν νά 
κυττάμε τό γεγονός δτι κάτι είναι δυνατό, τό δτι κάποιος είναι ίκα-
νός νά κάνει κάτι κλπ., ώς τό γεγονός δτι αύτός ή αύτό βρίσκονται 
σέ μιά συγκεκριμένη κατάσταση. Σέ άδρές γραμμές αύτό είναι Ισο-
δύναμο μέ τό νά λές δτι ή πρόταση «ό Α είναι σέ κατάσταση νά 
μπορεί νά κάνει κάτι» Ιείναι ή μορφή άναπαράστασης ηού αίσθανό-
μαστε μεγαλύτερο πειρασμό νά υίοθετήσουμε· ή, δπως άκόμη θά 
μπορούσε κανείς νά τό θέσει, νοιώθουμε έντονη τήν τάση νά χρησι-
μοποιούμε τή μεταφορά ένός πράγματος πού βρίσκεται σέ μιάν 
ίδιαίτερη κατάσταση γιά νά πούμε πώς κάτι μπορεί νά συμπεριφερ-
θεί μ' έναν συγκεκριμένο τρόπο. Κι αύτός ό τρόπος άναπαράστασης 
ή αύτή ή μεταφορά είναι ένσωματωμένη στίς έκφράσεις μας «dvai 
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ίκανός νά...», «είναι σέ θέση νά πολλαπλασιάζει μεγάλους άριθμούς 
μέ τό μυαλό του», «μπορεί νά παίξει σκάκι»: Σ' αύτές τίς προτάσεις 
τό ρήμα χρησιμοποιείται στον ένεστόηα και ύποδηλώνα πώς οί 
φράσεις είναι περιγραφές καταστάσεων οί όποιες ύφίστανται τή 
στιγμή πού μιλάμε. 

Ή ίδια τάση έμφανίζεται στό γεγονός δτι όνομάζουμε νοητικές 
καταστάσεις τό νά είναι κανείς σέ θέση νά λύσει Ενα μαθηματικό 
πρόβλημα, τό νά είναι σέ θέση νά χαρεί ένα μουσικό κομμάτι κλπ· 
μέ τήν έκφραση νοητικές καταστάσεις δέν έννοοϋμε 'συν^δητά 
νοητικά φαινόμενα'. Νοητική κατάσταση ύπ' αύτή τήν δννοια είναι 
ή κατάσταση ένός ύποθετικοΰ μηχανισμού, ένός μοντέλου γιά τή 
λειτουργία του νου προορισμένου νά έξηγει τά συνειδητά νοητικά 
φαινόμενα. (Τέτοιου είδους πράγματα, δπως άσυνείδητες ή ύποσυν-
είδητες νοητικές καταστάσεις, είναι γνωρίσματα του μοντέλου του 
νου). Μέ τόν Γδιο τρόπο φτάνουμε έπίσης άναπόφευκτα στό ν' άντι-
λαμβανόμαστε τή μνήμη σάν ένα είδος άποθηκευτικοΰ χώρου. Κυτ-
τάξτε άκόμη πόσο σίγουρος είναι ό κόσμος δτι στήν Ικανότητα του 
νά προσθέτεις ή νά πολλαπλασιάζεις ή νά λές άπ' έξω ένα ποίημα, 
πρέπει ν' άντιστοιχει μιά Ιδιαίτερη κατάσταση του έγκεφάλου του 
ατόμου, κι δς μήν έχει ίδέα άπό τέτοιου είδους ψυχοφυσιολογικές 
άντιστοιχήσεις. Θεωρούμε τά φαινόμενα αύτά έκδηλώσεις αύτοΰ 
τού μηχανισμού καί ή δυνατότητά τους κατοπτρίζει τή συγκεκριμέ-
νη κατασκευή τού ίδιου τού μηχανισμού. 

Ξανακυττώντας τώρα τή συζήτηση πού είχαμε στό (43), βλέ-
πουμε πώς ή πραγματική έξήγηση τού δτι ό Β καθοδηγείται άπ' τά 
σημεία δέν ίίταν έκείνο πού λέγαμε· πώς δηλαδή ό Β καθοδηγείται 
μόνο δν μπορεί έπίσης νά έκτελεί έντολές άποτελούμενες άπό συν-
δυασμούς τελιών καί παυλών διαφορετικούς άπό έκείνους στό 
(43). Πράγματι, δταν σκεφτόμαστε τήν έρώτηση κατά πόσον ό Β 
στό (43) καθοδηγείται άπ' τά σημεία, νοιώθουμε δλη τήν ώρα τήν 
τάση νά πούμε πάνω - κάτω πώς θά μπορούσαμε ν' άπαντήσουμε σ' 
αύτή τήν έρώτηση μέ βεβαιότητα, μόνο άν μπορούσαμε νά κυττά-
ξουμε μέσ' στόν πραγματικό μηχανισμό πού συνδέει τό νά βλέπεις 
τά σημεία μέ τό νά ένεργείς σύμφωνα μ' αύτά. Διότι έχουμε μιά 
προκαθορισμένη είκόνα τού τί άκριβώς θά όνομάζαμε καθοδήγηση 
όρισμένων μερών άπό άλλα μέρη σ' ένα μηχανισμό. Πράγματι ό 
μηχανισμός πού μας έρχεται αύτόματα στό νού, δταν θέλουμε νά 
δείξουμε σέ μιά περίπτωση σάν καί τήν (43) τί θά όνομάζαμε «τό νά 
όδηγείσαι άπ' τά σημεία», είναι ένας μηχανισμός τού τύπου της πια-
νόλας. 'Εδώ, στήν περίπτωση της λειτουργίας της πιανόλας, έχουμε 
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μιά ξεκάθαρη περίπτωση δπου όρισμένες δράσεις, έκεινες των μαρ-
τώ του πιάνου, καθοδηγούνται άπό τό σχέδιο των όπών πάνω στόν 
κύλινδρο της πιανόλας. Θά μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσουμε τήν 
δκφραση «ή πιανόλα διαβάζει τήν έγγραφή πού δχει γίνει μέσω των 
όπών του κυλίνδρου» καί θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε τά διάφο-
ρα σχέδια των διατρήτων κυλίνδρων σύνθετα σημεία ή προτάσεις, 
άντιπαραβάλλοντας τή λειτουργία τους στήν πιανόλα μέ τή λει-
τουργία άναλόγων τεχνασμάτων σέ μηχανισμούς διαφορετικού τύ-
που, δπως, λ.χ., των έγκοπών καί των όδοντώσεων του πέλματος 
του κλειδιού. Τό έμβολο της κλειδαριάς προωθείται χάρη σ' αύτόν 
τόν συγκεκριμένο συνδυασμό, άλλά δέ θά λέγαμε πώς ή κίνηση του 
έμβόλου προέρχεται άπ' τόν τρόπο πού συνδυάζουμε έγκοπές καί 
όδοντώσεις· δέ θά λέγαμε δηλαδή πώς τό έμβολο κινείται σύμφωνα 
μέ τό σχέδιο του πέλματος προωθήσεως. Βλέπετε έδώ τή σύνδεση 
άνάμεσα στήν ίδέα του νά καθοδηγείσαι καί τήν ίδέα τού νά είσαι σέ 
θέση νά διαβάζεις νέους συνδυασμούς σημείων· γιατί θά λέγαμε 
πώς ή πιανόλα μπορεί νά διαβάσει όποιοδήποτε διάτρητο σχέδιο 
ένός όρισμένου τύπου· δέν είναι φτιαγμένη γιά μία συγκεκριμένη 
μελωδία ή σύνολο μελωδιών (δπως τά γιαπωνέζικα μουσικά κουτά-
κια), ένώ τό έμβολο της κλειδαριάς άνταποκρίνεται μονάχα σ' έκει-
νο τό πέλμα προωθήσεως πού έχει προκαθοριστεί άπ' τόν κατα-
σκευαστή της κλειδαριάς. Θά μπορούσαμε νά πούμε πώς οί έγκοπές 
καί οί όδοντώσεις τού πέλματος δέν είναι συγκρίσιμες μέ τίς λέξεις 
πού άπαρτίζουν μιά πρόταση, άλλά μέ τά γράμματα πού άπαρτί-
ζουν μιά λέξη καί πώς τό σχέδιο τού πέλματος δέν άντιστοιχει ύπ' 
αύτή τήν έννοια σ' ένα σύνθετο σημείο, σέ μιά πρόταση, άλλά σέ 
μιά λέξη. 

Είναι σαφές δτι, δν καί θά μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσουμε 
τίς Ιδέες τέτοιων μηχανισμών σάν μεταφορές γιά τήν περιγραφή 
τού τρόπου μέ τόν όποιο ό Β ένεργει στά παιχνίδια (42) καί (43), 
κανένας τέτοιος μηχανισμός δέν έμπλέκεται σ' αύτά τά παιχνίδια. 
Θά πρέπει νά πούμε πώς ή χρήση πού κάναμε στήν έκφραση «καθο-
δηγούμαι» στά παραδείγματά μας μέ τήν πιανόλα καί τήν κλειδαριά 
είναι μονάχα μία άπό μιά όλόκληρη οίκογένεια χρήσεων, μ' δλο 
πού αύτά τά παραδείγματα μπορούν νά χρησιμεύσουν σάν μεταφο-
ρές, τρόποι άναπαράστασης, γιά άλλες χρήσεις. 

"Ας μελετήσουμε τή χρήση της έκφρασης «καθοδηγούμαι» μελε-
τώντας τή χρήση της >^ξης «διαβάζω». Μέ τή λέξη «διαβάζω» 
έννοώ έδώ τή δραστηριότητα του νά μεταφράζεις μιά γραφή σέ 
ήχους, έπίσης του νά γράφεις κάτι πού σου καθυπαγορεύουν ή τού 
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ν' άντιγράφεις μέ τό χέρι μιά τυπωμένη σελίδα καί τά τοιαύτα· τό 
διάβασμα ύπ' αύτή τήν δννοια δέν περιλαμβάνει τέτοιου εϊδους 
πράγματα δπως ή κατανόηση του τί διαβάζεις. Ή χρήση της λέξης 
«διαβάζω» μας είναι φυσικά έξαιρετικά οίκεία στις περιστάσεις της 
καθημερινής μας ζωής (θά ήταν έξαιρετικά δύσκολο νά περιγρά-
ψουμε, δστω καί χονδρικά, αύτές τίς περιστάσεις). Κάποιος άγγλος 
άς πούμε άκρλούθησε σάν παιδί μιά συνηθισμένη έκπαίδευση στό 
σχολείο ή στό σπίτι· δμαθε νά διαβάζει τή γλώσσα του, άργότερα 
άρχισε νά διαβάζει βιβλία, έφημερίδες, γράμματα κλπ. Τί άκριβώς 
συμβαίνει δταν διαβάζει έφημερίδα; Τά μάτια του γλιστρούν πάνω 
στίς τυπωμένες λέξεις, τίς προφέρει φωναχτά ή άπό μέσα του· άλλά 
όρισμένες λέξεις τίς προφέρει συλλαμβάνοντας τό σχέδιό τους σάν 
δλο, άλλες λέξεις τίς προφέρει μόλις δει μονάχα τά πρώτα λίγα 
γράμματα, άλλες πάλι τίς διαβάζει γράμμα πρός γράμμα. Θά λέγαμε 
άκόμη πώς διαβάζει μιά πρόταση, άν τήν ώρα πού τά μάτια του γλι-
στρούν πάνω της δέ λέει τίποτε φωναχτά ή άπό μέσα του, άλλά, 
δταν μετά τόν ρωτούν τί διάβασε, είναι σέ θέση ν' άναπαραγάγει 
τήν πρόταση κατά λέξη ή μέ έλαφρώς διαφορετικές λέξεις. Μπορεί 
άκόμη ν' άντιδρά δπως μιά σκέτη μηχανή άνάγνωσης, δίχως δηλα-
δή νά προσέχει τά δσα λέει, ίσως συγκεντρώνοντας τήν προσοχή 
του πάνω σέ κάτι τελείως διαφορετικό. Θά λέγαμε σ' αύτή τήν περί-
πτωση πώς διαβάζει, άν δρα άψογα δπως δνα μηχάνημα άκριβείας. 
Συγκρίνετε μ' αύτή τήν περίπτωση έκείνη ένός άρχάριου. Διαβάζει 
τίς λέξεις προφέροντάς τις μέ κόπο. Μερικές λέξεις ώστόσο τίς 
είκάζει άπλώς άπό τά συμφραζόμενα· ή μπορεί νά ξέρει έκείνο τό 
κομμάτι άπ' δξω. Ό δάσκαλος λέει τότε δτι καμώνεται πώς τάχα 
διαβάζει τίς λέξας ή άπλώς δτι δέν τίς διαβάζει. "Αν, κυττώντας 
αύτό τό παράδειγμα, άναρωτιόμαστε τί είναι διάβασμα, θά νοιώσου-
με τήν τάση νά πούμε πώς είναι μιά συγκεκριμένη συνειδητή νοητι-
κή πράξη. Είναι σ' αύτή τήν περίπτωση πού λέμε «μονάχα αύτός ξέ-
ρει άν διαβάζα· κανείς άλλος δέν μπορεί νά ξέρει». Θά πρέπει ώστό-
σο νά παραδεχτούμε πώς δσον άφορα τό διάβασμα μιας συγκεκρι-
μένης λέξης, τό ίδιο πράγμα άκριβώς πού συμβαίνει στό μυαλό τού 
έμπειρου άναγνώστη τήν ώρα πού διαβάζει μιά λέξη, θά μπορούσε 
νά συμβαίνει καί στό μυαλό τού άρχάριου τήν ώρα πού 'προσποιεί-
ται' δτι διαβάζει. Χρησιμοποιούμε τή λέξη «διαβάζω» διαφορετικά 
μιλώντας γιά §ναν όλοκληρωμένο άναγνώστη καί διαφορετικά γιά 
δναν άρχάριο. Έκείνο πού όνομάζουμε διάβασμα στή μιά περίπτω-
ση δέν τό όνομάζουμε διάβασμα στή ν άλλη. Φυσικά τείνουμε νά 
πούμε πώς έκείνο πού συνέβη στόν όλοκληρωμένο άναγνώστη καί 
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στόν άρχάριο, δταν προφέρανε τή λέξη, δέν μπορεί νδταν τό Γδιο 
πράγμα. Καί ή διαφορά δγκειται, δν δχι στίς συνειδητές τους κατα-
στάσεις, τότε στίς άσυνείδητες περιοχές του μυαλού τους ή στούς 
έγκεφάλους τους. Φανταζόμαστε έδώ δύο μηχανισμούς, των 
όποιων μπορούμε νά βλέπουμε τίς έσωτερικές διεργασίες· κι αύτές 
οί έσωτερικές διεργασίες είναι τό πραγματικό κριτήριο τού δτι κά-
ποιος διαβάζει ή δέν διαβάζει. 'Αλλά στήν πραγματικότητα δέν ξέ-
ρουμε κανένα μηχανισμό σ' αύτές τίς περιπτώσεις. Δέστε τό πράγ-
μα καί μέ τόν έξης τρόπο: 

(67). Φανταστείτε πώς χρησιμοποιούμε άνθρώπινα δντα ή ζώα 
σάν άναγνωστικές μηχανές· ύποθέστε πώς γιά νά γίνουν άναγνω-
στικές μηχανές χρειάζονται μιάν όρισμένη έκπαίδευση. Ό άνθρω-
πος πού τά έκπαιδεύει λέει πώς μερικά άπ' αύτά μπορούν νά διαβά-
ζουν, μερικά πώς δέν μπορούν. Πάρτε τήν περίπτωση κάποιου πού 
μέχρι στιγμής δέν δχει άνταποκριθεΤστήν έκπαίδευση. Όταν βάζετε 
μπροστά του μιά τυπωμένη λέξη, βγάζει πού καί πού μερικούς 
ήχους καί καμμιά φορά 'συμβαίνει' αύτοί οί ηχοι ν' άντιστοιχούν 
στήν τυπωμένη λέξη. Κάποιος τρίτος άκούει τό έκπαιδευόμενο 
πλάσμα νά έκφέρει τόν σωστό ήχο καθώς κυττάει τή λέξη «τραπέ-
ζι», όπότε λέει «διαβάζει»· άλλά ό δάσκαλος άπαντάει «δχι, δέ δια-
βάζει, τυχαία τό είπε». Άλλά ύποθέστε τώρα πώς δείχνουμε στό 
μαθητή κι άλλες λέξεις καί προτάσας κι αύτός συνεχίζει νά τίς δια-
βάζει σωστά. Μετά άπό ένα χρονικό διάστημα ό δάσκαλος λέει «τώ-
ρα μπορεί καί διαβάζει». Τί γίνεται δμως μέ τήν πρώτη λέξη «τραπέ-
ζι»; Μήπως ό δάσκαλος θάπρεπε νά πει «έκανα λάθος· τήν είχε δια-
βάσει κι έκείνη»; Ή μήπως θάπρεπε νά πει «δχι, μόνο άργότερα άρ-
χισε νά διαβάζει»; Πότε άρχισε νά διαβάζει πραγματικά ή ποιά ήταν 
ή πρώτη λέξη ή τό πρώτο γράμμα πού διάβασε; Είναι σαφές πώς 
αύτή ή έρώτηση δέν έχει νόημα, έκτός κι άν δώσω μιά 'τεχνητή' 
έξήγηση δπως: «Ή πρώτη λέξη πού διαβάζει = ή πρώτη λέξη της 
πρώτης έκατοντάδας λέξεων πού διαβάζει σωστά». Ύποθέστε δμως 
δτι χρησιμοποιούσαμε τή λέξη «διαβάζω» γιά νά διακρίνουμε τήν 
περίπτοοση δπου μιά όρισμένη συνειδητή διαδικασία έκφοράς λέ-
ξεων συμβαίνει στό μυαλό κάποιου, άπ' τήν περίπτωση δπου αύτό 
τό πράγμα δέν συμβαίνα. Τότε, τουλάχιστο τό πρόσωπο πού διαβά-
ζει θά μπορούσε νά πει πώς ή τάδε λέξη ήταν στ' άλήθεια έκείνη 
πού διάβασε πρώτη. Επίσης στή διαφορετική περίπτωση της άνα-
γνωστικής μηχανής, ή όποία είναι ένας μηχανισμός πού συνδέει 
σημεία μέ άντιδράσεις πρός αύτά τά σημεία, λ.χ., μιά πιανόλα, θά 
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μπορούσαμε νά ποΰμε: «Μόνο άπό τή στιγμή πού κάναμε τό τάδε 
πράγμα στή μηχανή, λ.χ., συνδέσαμε όρισμένά τμήματα μέ καλώ-
δια, ή μηχανή άρχισε νά διαβάζει πράγματι· τό πρώτο γράμμα πού 
διάβασε ήταν τό δ». 

Στήν περίπτωση (67), όνομάζοντας όρισμένα πλάσματα «άνα-
γνωστικές μηχανές» θέλαμε άπλώς νά πούμε πώς άντιδρουν μ' Εναν 
ίδιαίτερο τρόπο, δταν βλέπουν τυπωμένα σημεία. Καμμία σύνδεση 
άνάμεσα στό νά βλέπουν καί νά διαβάζουν, κανένας έσώτερος 
μηχανισμός δέν ύπεισέρχεται σ' αύτή τήν περίπτωση. Θά ήταν 
παράλογο νά είχε άπαντήσει ό έκπαιδευτής «ίσως νά τή διάβασε» 
στήν έρώτηση κατά πόσον ό έκπαιδευόμενος διάβασε τή λέξη ή δχι, 
διότι στην περίπτωση αύτή δέν ύπάρχει άμφιβολία γύρω άπ' τό τί 
πράγματι δκανε. Ή άλλαγή πού συνέβη ήταν κάτι πού θά μπορούσε 
κανείς νά όνομάσει άλλαγή στή γενική συμπεριφορά του μαθητή· 
καί σ' αύτή τήν περίπτωση δέ δώσαμε κανένα νόημα στήν έκφραση 
«ή πρώτη λέξη της νέας περιόδου». (Συγκρίνετε αύτή τήν περίπτω-
ση μέ τήν έξης: 

Στό σχήμα μας μιά σειρά άπό τελείες σέ άραιά διαστήματα διαδέχε-
ται μιάν άλλη σέ πυκνά διαστήματα. Ποιά είναι ή τελευταία τελεία 
της πρώτης σαράς καί ποιά ή πρώτη της δεύτερης; Φανταστείτε 
πώς οί τελείες μας ήταν τρύπες στό δίσκο μιας σειρήνας. Θ' άκού-
γαμε τότε έναν ήχο χαμηλής συχνότητας νά διαδέχεται έναν ήχο 
ύψηλής συχνότητας (ή άντίστροφα). 'Αναρωτηθείτε: Πότε άκριβώς 
άρχίζει ό ήχος της χαμηλής συχνότητας καί πότε τελειώνα ό άλ-
λος;). 

Είναι ώστόσο μεγάλος ό πειρασμός νά θεωρήσουμε τή συνειδη-
τή νοητική πράξη ώς τό μόνο πραγματικό κριτήριο πού διακρίνει 
τήν άνάγνωση άπ' τή μή άνάγνωση. Γιατί νοιώθουμε τήν τάση νά 
ποΰμε «άσφαλώς είμαστε πάντοτε σέ θέση νά ξέρουμε πότε διαβά-
ζουμε πραγματικά». "Αν ό Α προσπαθεί νά κάνει τόν Β νά πιστέψει 
πώς είναι ίκανός νά διαβάζει κυριλλική γραφή, κοροϊδεύοντάς τον 
μέ τό νά μάθει μιά πρόταση στά ρωσικά κι ύστερα νά τήν πεί άπ' 
έξω κυττώντας ταυτόχρονα τήν τυπωμένη πρόταση, μπορούμε 
άσφαλώς νά πούμε πώς ό Α ξέρει δτι προσποιείται καί τό γεγονός 
δτι δέ διαβάζει χαρακτηρίζεται σ' αύτή τήν περίπτωση άπό μιάν 
ίδιαίτερη προσωπική έμπαρία, συγκεκριμένα τήν έμπειρία του νά 
λές τήν πρόταση άπ' έξω. Επίσης, άν ό Α μπερδέψει τή γλώσσα 
του, τήν ώρα πού τή λέει άπ' έξω, αύτή ή έμπειρία θά είναι διάφορε-
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τική άπό έκείνη πού έχει κανείς, δταν μπερδεύει τή γλώσσα του 
διαβάζοντας. 

(68). 'Αλλ' δς ύποθέσουμε τώρα δτι κάποιος πού μπορεί καί δια-
βάζει μ' εύχέρεια καί πού τόν βάζουν νά διαβάσει προτάσεις πού 
δέν δχει ξαναδιαβάσει στό παρελθόν, διαβάζει αύτές τίς προτάσεις, 
άλλά έχει δλη τήν ώρα τό παράξενο συναίσθημα πώς ξέρει άπ' δξω 
δλη τήν άκολουθία των λέξεων. Θά λέγαμε μήπως σ' αύτή τήν περί-
πτωση δτι δέ διάβαζε; Θά θεωρούσαμε δηλαδή τήν προσωπική του 
έμπειρία ώς τό κριτήριο διάκρισης άνάμεσα στό νά διαβάζεις καί νά 
μή διαβάζεις; 

(69). Ή φανταστείτε αύτή τήν περίπτωση: Δείχνουμε σέ κά-
ποιον πού βρίσκεται ύπό τήν έπήρεια ναρκώτικών ένα σύνολο πέν-
τε σημείων, πού δέν είναι γράμματα του ύφισταμένου άλφαβήτου· 
έκείνος κυττώντας τα μέ δλα τά έξωτερικά σημάδια καί τίς προσω-
πικές έμπειρίες της έκφοράς μιας λέξης, προφέρει τή λέξη «ΑΝΩ-
ΘΙ». (Αύτό τό πράγμα συμβαίνει καί στά δνειρα. Άφοΰ ξυπνήσου-
με λέμε «μου φάνηκε πώς διάβαζα έκείνα τά σημεία μ' δλο πού δέν 
ηταν διόλου σημεία»). Σέ μιά τέτοια περίπτωση μερικοί ϊσως ένοιω-
θαν τήν τάση νά πουν πώς διαβάζει, άλλοι πώς δχι. Θά μπορούσαμε 
νά φανταστούμε πώς, άφοϋ προφέρει τή λέξη «δνωθι», του δείχνου-
με κι άλλους συνδυασμούς των πέντε σημείων κι έκείνος τά διαβά-
ζει σέ συνέπεια μέ τήν άνάγνωση πού έκανε στόν πρώτο συνδυασμό 
πού του έδειξαν. Μέ μιά σειρά άπό παρόμοιες δοκιμασίες άνακαλύ-
πτουμε ίσως δτι χρησιμοποιούσε κάτι πού θά όνομάζαμε φανταστι-
κό άλφάβητο. "Αν είναι έτσι, θά νοιώσουμε μεγαλύτερη προθυμία 
νά πούμε «διαβάζει» παρά «φαντάζεται πώς διαβάζει, άλλά στήν 
πραγματικότητα δέ διαβάζει». 

Παρατηρήστε άκόμη πώς ύπάρχει μιά συνεχής σειρά άπό ένδιά-
μεσες περιπτώσεις άνάμεσα στήν περίπτωση, δπου κάποιος ξέρει 
άπ' έξω αύτό πού βρίσκεται μπροστά του τυπωμένο καί στήν περί-
πτωση δπου προφέρει τά γράμματα κάθε λέξης δίχως καμμιά βοή-
θεια του τύπου 'μαντεύω άπ' τά συμφραζόμενα', 'ξέρω άπ' έξω' καί 
τά τοιαύτα. 

Κάντε τό έξης πείραμα: Πέστε άπ' έξω τή σειρά των άπολύτων 
άριθμών άπ' τό ένα μέχρι τό δώδεκα. Κυττάξτε τώρα τό δίσκο του 
ρολογιού σας καί διαβάστε αύτή τή σειρά των άριθμών. 'Αναρωτη-
θείτε τί πράγμα σ' αύτή τήν περίπτωση όνομάσατε άνάγνωση · τί κά-
νατε δηλαδή γιά νά μετατρέψετε τήν άπαγγελία σέ διάβασμα; 
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"Ας δοκιμάσουμε αυτή τήν έξήγηση: Διαβάζει κανείς δταν 
άντλεΐ τό άντίγραφο πού παράγει άπό τό μοντέλο πού άντιγράφει 
(θά χρησιμοποιήσω τή λέξη «μοντέλο» έννοώντας έκεινο πού αύτός 
διαβάζει, λ.χ., τίς τυπωμένες προτάσεις πού διαβάζει ή άντιγράφει 
στό χαρτί, ή σημεία του τύπου « · · —» των παραδειγμάτων (42) 
καί (43) τά όποια «διαβάζει» μέ τίς κινήσεις του, ή τήν παρτιτούρα 
πού παίζει ένας πιανίστας κλπ. Τή λέξη «άντίγραφο» τή χρησιμο-

. ποιώ γιά τήν πρόταση πού άντιγράφεται προφορικά ή γραπτά άπό 
τήν τυπωμένη, γιά τίς κινήσεις πού γίνονται σύμφωνα μέ σημεία 
του τύπου « · —», γιά τίς κινήσεις των δακτύλων του πιανίστα 
ή καί γιά τή μουσική πού παίζει άπ' τίς παρτιτούρες κλπ.). Έτσι, άν 
μαθαίναμε σέ κάποιον τό κυριλλικό άλφάβητο μαθαίνοντάς τον πώς 
κάθε γράμμα προφέρεται κι ύστερα του δίναμε ένα άπόσπασμα 
γραμμένο σέ κυριλλική γραφή κι αύτός τό πρόφερε σύμφωνα μέ 
τήν προφορά του κάθε γράμματος πού τούχαμε μάθει, θά λέγαμε τό 
δίχως άλλο δτι άντλοΰσε τόν ηχο κάθε λέξης άπ' τό γραπτό καί 
προφορικό άλφάβητο πού του μάθαμε. Κι αύτή έπίσης θά ήταν μιά 
σαφής περίπτωση άνάγνωσης. (Θά μπορούσαμε νά πούμε «του μά-
θαμε τόν κανόνα του άλφαβήτου»). 

'Αλλά γιά νά δούμε· τί μας έκανε νά πούμε δτι άντλοΰσε τίς προ-
φερόμενες λέξεις άπό τίς τυπωμένες μέ τή βοήθαα ένός κανόνα του 
άλφαβήτου; Όλο κι δλο πού ξέρουμε δέν είναι τάχα τό δτι του εί-
παμε πώς αύτό τό γράμμα προφέρεται μ' αύτό τόν τρόπο, έκεινο τό 
γράμμα μ' έκεινο τόν τρόπο κλπ. καί τό δτι μετά αύτός διάβασε τίς 
λέξεις πού ηταν γραμμένες σέ κυριλλική γραφή; Έκεινο πού μας 
έρχεται σάν άπάντηση είναι πώς θά πρέπει μέ κάποιον τρόπο νά 
έδειξε αύτός δτι πράγματι έκανε τή μετάβαση άπό τίς τυπωμένες 
στίς προφερόμενες λέξεις μέ τή βοήθεια του κανόνα του άλφαβήτου 
πού του δώσαμε. Καί τί πράγμα έννοούμε λέγοντας πώς τό έδαξε 
θά γίνει σίγουρα σαφέστερο, άν μεταβάλουμε τό παράδειγμά μας 
καί 

(70). ύποθέσουμε πώς διαβάζει τό κείμενο μεταγράφοντάς το 
άπό κεφαλαία γράμματα σέ πεζά. Διότι σ' αύτή τήν περίπτωση μπο-
ρούμε νά ύποθέσουμε πώς ό κανόνας του άλφαβήτου δόθηκε ύπό 
τή μορφή ένός πίνακα πού δείχνει τό άλφάβητο μέ κεφαλαία καί τό 
άλφάβητο μέ πεζά σέ δυό παράλληλες στήλες. Τότε τήν άντληση 
του άντιγράφου άπό τό κείμενο θά τή φανταστούμε ώς έξης: Εκεί-
νος πού άντιγράφει κυττάει τόν πίνακα άναζητώντας κάθε τόσο τά 
γράμματα ή λέει άπό μέσα του κάτι τέτοιο, «πώς νάναι τώρα τό 
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μικρό α;» ή προσπαθεί νά φέρει στό μυαλό του τόν πίνακα άποφεύ-
γοντας νά τόν κυττάξει πραγματικά. 

(71). 'Αλλά τί γίνεται, άν, κάνοντας δλ' αύτά, μεταγράψει τό 
«Α» σέ «β», τό «Β» σέ «γ» κοκ; Δέ θά τό λέγαμε αύτό «διάβασμα» ή 
Γσως «άντληση»; Θά μπορούσαμε σ' αύτή τήν περίπτωση νά περι-
γράψουμε τή διαδικασία του λέγοντας δτι χρησιμοποίησε τόν πίνα-
κα, δπως έμεις θά τόν χρησιμοποιούσαμε, άν δέν κυττούσαμε άπ' 
εύθείας άπ' τ' άριστερά στά δεξιά, έτσι: 

άλλά έτσι: 

άν καί αύτός κυττώντας τόν πίνακα πέρασε μέ τά μάτια του ή τό 
δάκτυλό του όριζόντια άπ' τ' άριστερά στά δεξιά. "Ας ύποθέσουμε 
δμως τώρα 

(72). δτι άκολουθώντας τήν κανονική διαδικασία κυττάγματος, 
μεταγράφει τό «Α» σέ «η», τό «Β» σέ «χ», κοντολογής, ένεργει, δπως 
θά λέγαμε, σύμφωνα μ' ένα σχήμα βελών πού δέν δείχνει καμμιάν 
άπλή κανονικότητα. Δέ θά μπορούσαμε κι αύτό νά τό πούμε «άν-
τληση»; Υποθέστε δμως δτι 

(73). δέν κολλούσε σ' αύτό τόν τρόπο μεταγραφής, άλλά τόν άλ-
λαζε σύμφωνα μ' έναν άπλό κανόνα: 'Αφού μεταγράψει το «Α» σέ 
«η», μεταγράφει τό έπόμενο «Α» σέ «ο» καί τό μεθεπόμενο σέ «ρ» 
κοκ. Άλλά πού βρίσκεται ή σαφής μεθόριος άνάμεσα σ' αύτή τή 
διαδικασία καί τή διαδικασία παραγωγής μιας μεταγραφής δίχως 
κανένα σύστημα; Θά μπορούσατε βέβαια τώρα ν' άντιτείνετε λέγον-
τας: «Στήν περίπτωση (71) πήρες προφανώς σά δεδομένο τό δτι 
αύτός κατάλαβε τόν πίνακα διαφορετικά- δτι δέν τόν κατάλαβε μέ 
τό φυσιολογικό τρόπο». 'Αλλά τί σημαίνει «καταλαβαίνω τόν πίνα-
κα μ' ένα συγκεκριμένο τρόπο»; 'Οποιαδήποτε διαδικασία φαντα-
στείς πώς είναι τό 'καταλαβαίνω' δέν θά είναι παρά ένας άκόμη κρί-
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κος πού μπαίνει άνάμεσα στίς έξωτερικές καί έσωτερικές διαδικα-
σίες δντλησης πού περιέγραψα καί τήν πραγματική μεταγραφή. 
Μάλιστα αύτή ή διαδικασία κατανόησης θά μπορούσε προφανώς νά 
περιγράφει με τή βοήθεια ένός σχήματος του εϋδους πού χρησιμο-
ποιήσαμε στήν (71)· καί θά μπορούσαμε τότε νά ποΰμε πώς σέ μιά 
συγκεκριμένη περίπτωση κυττοΰσε τόν πίνακα ώς έξης: 

τόν καταλάβαινε ώς έξης: 

καί τόν μετέγραφε ώς έξης: 

Άλλά σημαίνει μήπως αύτό πώς ή λέξη «άντλώ» (ή «καταλαβαίνω») 
δέν έχει πράγματι νόημα, διότι, δταν έπιχειροϋμε νά διερευνήσουμε 
τό νόημά της, αύτό μοιάζει νά έξατμίζεται; Στήν περίπτωση (70) τό 
νόημα της λέξης «άντλώ» ήταν πεντακάθαρο, άλλά είχαμε τότε πει 
πώς έκείνη ήταν άπλώς μιά είδική περίπτωση δντλησης. Μας φαι-
νόταν πώς ή ούσία της διαδικασίας της άντλησης μας παρουσιαζό-
ταν έκει μ' ένα ίδιαίτερο ένδυμα καί πώς βγάζοντάς της το θά πετυ-
χαίναμε τήν ούσία. Στίς περιπτώσεις δμως (71), (72), (73), προσπα-
θήσαμε νά γδύσουμε τήν περίπτωσή μας βγάζοντάς της αύτό πού 
κάθε τόσο μας φαινόταν κι ένα καινούργιο κοστούμι, μόνο καί μόνο 
γιά νά βρούμε πώς έκεινα πού έμοιαζαν νά μήν είναι τίποτε παρα-
πάνω άπό κοστούμια ήταν τά ούσιώδη γνωρίσματα της περίπτω-
σης. (Σάν νά ξεφλουδίζαμε μιάν άγκινάρα γιά νά βρούμε τήν πραγ-
ματική άγκινάρα). Ή χρήση της λέξης «άντλώ» έκτίθεται πράγματι 
στό παράδαγμα (70)· δηλαδή, αύτό τό παράδειγμα μας δείχνει μιάν 
άπό τίς οίκογένειες τών περιπτώσεων στίς όποιες αύτή ή λέξη χρη-
σιμοποιείται. Καί ή έξήγηση της χρήσης αύτης της λέξης, δπως κι 
έκείνη της λέξης «διαβάζω» ή «καθοδηγούμαι άπό σύμβολα» συνί-
σταται κατ' ούσίαν στήν περιγραφή μιας έπιλογής παραδειγμάτων 
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πού έμφανίζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα, άπ' τά όποια παρα-
δείγματα, δλλα έμφανίζουν αύτά τά χαρακτηριστικά ύπερτονισμέ-
να, άλλα στό στάδιο της μετάβασης κι άλλα έμφανίζουν αύτά τά 
χαρακτηριστικά έκφυλισμένα. Φανταστείτε πώς κάποιος θέλει νά 
σας δώσει μιάν ίδέα των χαρακτηριστικών τών προσώπων μιας 
οίκογένειας, τών Τάδε· θά τό κάνει δείχνοντάς σας μιά σειρά άπό 
οίκογενειακά πορτραίτα, συγκεντρώνοντας τήν προσοχή σας σέ 
όρισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα καί τό κύριο μέλημά του θά 
είναι νά διατάξει κατάλληλα αύτές τίς εικόνες, δτσι ώστε νά μπορέ-
σετε νά δείτε πώς όρισμένες έπιδράσεις μεταβάλλουν βαθμιαία τά 
γνωρίσματα, μέ ποιούς χαρακτηριστικούς τρόπους τά μέλη της 
οικογένειας γερνούν, ποιά γνωρίσματα άρχίζουν νά τονίζονται 
καθώς γερνούν. 

Ή λειτουργία τών παραδειγμάτων μας δέν ήταν νά μας δείξει 
τήν ούσία τού 'άντλώ', τού 'διαβάζω' κοκ. μέσα άπό ένα πέπλο 
έπουσιωδών γνωρισμάτων· τά παραδείγματα δέν ήταν περιγραφή 
ένός 'έξω' πού θά μας έπέτρεπε νά δούμε ένα 'μέσα' τό όποιο γιά τόν 
άλφα ή βήτα λόγο δέν μπορούσαμε νά δούμε σ' δλη του τή γύμνια. 
Έχουμε τήν τάση νά νομίζουμε πώς τά παραδείγματά μας είναι 
εμμεσοι τρόποι παραγωγής μιας είκόνας ή ίδέας στό μυαλό τού 
άνθρώπου, πώς υπαινίσσονται ένα πράγμα πού δέν μπορούν νά δεί-
ξουν. Αύτό θά ϊσχυε στήν έξης περίπτωση: 'Υποθέστε πώς θέλω νά 
παραγάγω σέ κάποιον τή νοητική είκόνα τού έσωτερικού μιας αί-
θουσας τού 18ου αίώνα, στήν όποία τού άπαγορεύουν νά μπει. Υίο-
θετώ λοιπόν τήν έξης μέθοδο: Τού δείχνω τό σπίτι άπ' έξω, δείχνον-
τάς του τά παράθυρα της αίθουσας πού λέμε, μετά τόν πηγαίνω νά 
δει τό έσωτερικό άλλων αίθουσών της ίδιας περιόδου. 

Ή μέθοδός μας είναι καθαρώς περιγραφική- οί περιγραφές πού 
δίνουμε δέν είναι ύπαινιγμοί έξηγήσεων. 



II 

1. Όταν κυττάμε άντικείμενα πού μας είναι οίκεΓα, δχουμε πάν-
τοτε κάποιο αίσθημα οικειότητας; ή μήπως τό δχουμε τίς περισσό-
τερες φορές; 

Πότε άκριβώς τό δχουμε; 
Νά μιά έρώτηση πού θά μας βοηθήσα νά ξεδιαλύνουμε τό θέμα: 

Μέ ποιό πράγμα άντιπαραβάλλουμε τήν οίκειότητα; 
Ένα άπό τά πράγματα μέ τά όποια τήν άντιπαραβάλλουμε είναι 

ή Εκπληξη. 
Μπορεί κανείς νά πει: «Ή μή οίκειότητα είναι πολύ περισσότε-

ρο μιά έμπειρία άπό τήν οίκειότητα». 
Έμεις λέμε: Ό Α δείχνει στόν Β μιάν όμάδα άντικειμένων. Ό Β 

πρέπει νά πει στόν Α κατά πόσον τό τάδε άντικείμενο του είναι 
οίκεΓο ή δχι. α) Ή έρώτηση μπορεί νδναι «ξέρει ό Β ποιά είναι τ' 
άντικείμενα;» ή β) «άναγνωρίζα ό Β τό συγκεκριμένο άντικείμενο;». 
(1). Πάρτε τήν περίπτοκτη δπου δείχνουμε στόν Β μιά σειρά 
συσκευών: μιά ζυγαριά, δνα θερμόμετρο, Ενα φασματοσκόπιο κλπ. 
ή: 
(2). Δείχνουμε στόν Β δνα μολύβι, §ναν κοντυλοφόρο, ίνα μελανο-
δοχείο κι ένα βότσαλο. Ή : 
(3). Μαζί μέ τά οίκεία άντικείμενα του δείχνουμε κι ένα γιά τό όποίο 
λέει «αύτό μου φαίνεται σά νά έξυπηρετεί κάποιον σκοπό, άλλά δέν 
ξέρω ποιόν». 

Τί άκριβώς συμβαίνει, δταν ό Β άναγνωρίζει κάτι ώς μολύβι; 
Υποθέστε πώς ό Α του δείχνει ένα άντικείμενο πού μοιάζει μέ 

μπαστούνι. Ό Β παίρνει στά χέρια του τό άντικείμενο, τό όποίο 
ξαφνικά διαλύεται καί τά μέρη του είναι ένα καπάκι κι ένα μολύβι. 
Ό Β λέει «δ, μά αύτό είναι μολύβι». 'Αναγνώρισε τό άντικείμενο ώς 
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μολύβι. 
(4). Θά μπορούσαμε νά πούμε: «Ό Β ήξερε πώς είναι δνα μολύβι· 
θά μπορούσε, λ.χ., νάχε ζωγραφίσει δνα, δν τού τό ζητούσαν. Δέν 
ήξερε δτι τό άντικείμενο πού τού Εδωσαν περιείχε δνα μολύβι, 
πράγμα πού θά μπορούσε νά ζωγραφίσει δ,τι ώρα ήθελε». Συγκρίνε-
τε αύτή τήν περίπτωση μέ τήν έξης: 
(5). Δείχνουμε στόν Β μία λέξη γραμμένη σ' ένα κομμάτι χαρτί κρα-
τημένο άνάποδα. Δέν άναγνωρίζει τή λέξη. Περιστρέφουμε βαθ-
μιαία τό χαρτί, ώσπου ό Β λέει: «Τώρα βλέπω τί είναι- είναι τό 
'μολύβι'». 

Θά μπορούσαμε νά πούμε: «Ήξερε άπό πρίν σάν τί μοιάζει ή 
λέξη 'μολύβι'· δέν ήξερε δμως πώς ή λέξη πού τού έδειχναν, άν τήν 
γυρνούσαν στά ϊσα της, θά έμοιαζε μέ τή λέξη 'μολύβι'». 

Καί στίς δύο περιπτώσεις, (4) καί (5), Γσως λέγατε πώς κάτι 
ήταν κρυμμένο. Προσέξτε δμως τή διαφορετική χρήση τής λέξης 
«κρυμμένο». 
(6). Παραβάλλετε μέ τό έξής: Διαβάζετε ένα γράμμα καί δέ βγάζετε 
μιά λέξη του. Μαντεύετε ποιά πρέπει νδναι άπ' τά συμφραζόμενα· 
καί τότε ξαφνικά μπορείτε νά τή διαβάσετε. 'Αναγνωρίζετε αύτή τή 
μουτζούρα σάν έ, τή δεύτερη σάν α, τήν τρίτη σάν ν. Αύτή ή περί-
πτωση είναι διαφορετική άπό έκείνη δπου ή λέξη «έάν» έχει καλυ-
φθεί άπό μιά σταγόνα μελάνι καί είκάζεις άπλώς δτι ή λέξη «έάν» θά 
πρέπει νάταν σ' αύτή τή θέση. 
(7). Παραβάλλετε: Βλέπετε μιά λέξη καί δέν μπορείτε νά τή διαβά-
σετε. Κάποιος τήν άλλάζει λίγο προσθέτοντας μιά παύλα, μακραί-
νοντας μιά γραμμή καί τά τοιαύτα. Τώρα μπορείτε νά τή διαβάσετε. 
Συγκρίνετε αύτή τήν τροποποίηση μέ τήν περιστροφή τού χαρτιού 
στό (5) καί παρατηρήστε πώς έχει νόημα νά πούμε δτι, ένώ ή λέξη 
περιστρεφόταν, είδατε δτι δέν άλλαζε. Υπάρχει δηλαδή μιά περί-
πτωση 5που λέμε «κυττούσα τή λέξη ένώ περιστρεφόταν καί ξέρω 
πώς είναι ή Γδια τώρα, δπως καί τότε πού δέν τήν άναγνώριζα». 
(8). Υποθέστε πώς τό παιχνίδι πού παίζουν ό Α καί ό Β είναι άπλώς 
τό έξής: Ό Β θά πρέπει νά πει άν ξέρα ή δχι τό άντικείμενο δίχως 
νά λέει τί πράγμα d^vai. Πέστε πώς τού δείχνουμε ένα συνηθισμένο 
μολύβι, άφού προηγουμένως τού δείξουμε ένα ύγρόμετρο πού δέν 
έχει δει ποτέ στή ζωή του. Όταν τού δείχνουμε τό ύγρόμετρο, μας 
λ&ι πώς δέν τού είναι οίκεΓο· δταν τού δείχνουμε τό μολύβι, μας 
λέει πώς τό ξέρει. Τί συμβαίνει τή στιγμή πού τό άναγνωρίζει; Μή-
πως λέει άπό μέσα του, δίχως νά τό λέει στόν Α, πώς αύτό πού βλέ-
πει είναι ένα μολύβι; Γιατί θά πρέπει νά ύποθέσουμε κάτι τέτοιο; 
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Ύστερα, δταν άναγνωρίζει τό μολύβι, ώς τί τό άναγνωρίζει; 
(9). Υποθέστε άκόμη πώς λέα άπό μέσα του «δ, μά αύτό είναι δνα 
μολύβι»· θά μπορούσατε νά συγκρίνετε αύτή τήν περίπτωση μέ τήν 
(4) ή τήν (5); Σ' αύτές τις περιπτώσεις θά μπορούσε κανείς νά πει 
«αύτό τό άναγνώρισε ώς έκεϊνο» (δείχνοντας, λ.χ., τό καλυμμένο 
μολύβι γιά τό «αύτό» καί τό συνηθισμένο μολύβι γιά τό «έκεϊνο»· 
και παρόμοια στήν (5)). 

Στήν περίπτωση (8) τό μολύβι δέν ύπέστη καμμιάν άλλαγή καί 
οΐ λέξεις «δ, μά αύτό είναι ένα μολύβι» δέν άναφέρονταν σέ κάποιο 
ύπόδειγμα, του όποίου τήν όμοιότητα μέ τό μολύβι πού του έδει-
ξαν άναγνώρισε ό Β. 

"Αν ρωτούσαμε «τί είναι μολύβι;», ό Β δέ θά μας έδειχνε κάποιο 
δλλο άντικείμενο ώς ύπόδαγμα ή δείγμα, άλλά άπ' εύθείας τό μολύ-
βι πού του δείχναμε. 

«Όταν δμως είπε 'δ, μά αύτό είναι ένα μολύβι', πώς ήξερε πώς 
ήταν πράγματι μολύβι, δν δέν τδχε άναγνωρίσει ώς κάτι;». Αύτό 
στήν πραγματικότητα είναι Γδιο μέ τό νά πεις: «Πώς άναγνώρισε τή 
λέξη 'μολύβι' ώς τό δνομα αύτοΰ του πράγματος;». Τί θά πει 'πώς 
τό άναγνώρισε'! 'Απλώς άντέδρασε μ' αύτόν τόν συγκεκριμένο τρό-
πο λέγοντας αύτή τή λέξη. 
(10). Υποθέστε πώς κάποιος σας δείχνει διάφορα χρώματα καί σας 
ζητάει νά τά όνομάσετε. Δείχνοντας ένα άντικείμενο λέτε «αύτό εί-
ναι κόκκινο». Τί θ' άπαντούσατε, δν σας ρωτούσανε «πώς ξέρεις δτι 
είναι κόκκινο;»; 

Υπάρχει φυσικά ή περίπτωση στήν όποία δίνεται στόν Β μιά 
γενική έξήγηση, δς πούμε: «Θά όνομάζουμε 'μολύβι' ότιδήποτε μέ 
τό όποιο μπορεί κανείς νά γράψει εύκολα πάνω σέ μιά κέρινη πλά-
κα». Όπότε ό Α δείχνει στόν Β ένα μικρό αίχμηρό άντικείμενο άνά-
μεσα σέ δλλα άντικείμενα κι ό Β λέει «δ, αύτό είναι μολύβι», άφού 
σκέφτηκε «θά μπορούσε κανείς νά γράψει εύκολα μ' αύτό». Σ' αύτή 
τήν περίπτωση, θά μπορούσαμε νά πούμε, έχουμε νά κάνουμε μέ 
μιά διαδικασία παραγωγ//ς [23], Στίς περιπτώσεις (8), (9), (10) δέν 
ύπάρχει κάτι τέτοιο. Στήν (4) θά μπορούσαμε νά πούμε πώς ό Β 
παρήγαγε τό δτι τό άντικείμενο πού του έδειχναν ήταν ένα μολύβι 
μέ τή βοήθεια ένός ύποδείγματος, άλλοιώς δέν θάχε συμβεί καμμιά 
παραγωγή. 

Θδπρεπε τώρα νά πούμε πώς ό Β, βλέποντας τό μολύβι κι έχον-
τας ήδη δει δργανα πού δέν ήξερε, είχε ένα αίσθημα οίκειότητας; 
Είδε ένα μολύβι, χαμογέλασε, ένοιωσε άνακούφιση καί τ' δνομα 
του άντικειμένου πού είδε του ήρθε στό νου ή στό στόμα. 
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Δέν είναι δμως τό αίσθημα άνακούφισης έκεΤνο άκριβώς πού 
χαρακτηρίζει τήν έμπειρία μετάβασης άπό μή οίκεϊα σέ οίκεΓα πράγ-
ματα; 

2. Λέμε πώς νοιώθουμε δνταση καί χαλάρωση, άνακούφιση, 
καταπόνηση καί ήρεμία σ' δνα σωρό διαφορετικές περιπτώσεις: Κά-
ποιος κρατάει δνα βάρος έχοντας τεντωμένο τό χέρι του· τό. χέρι 
του, τό σώμα του όλόκληρο βρίσκονται σέ μιά κατάσταση δντασης. 
Του λέμε ν' άφήσει κάτω τό βάρος καί ή Ενταση χαλαρώνει. Κά-
ποιος τρέχει, μετά άναπαύεται. Σκέφτεται έπίμονα τή λύση ένός 
προβλήματος στήν Εύκλείδεια γεωμετρία,, ύστερα τή βρίσκει καί 
χαλαρώνα. Προσπαθεί νά θυμηθεί ένα δνομα καί μόλις τό βρίσκει 
χαλαρώνει. 

Τί γίνεται, δν ρωτήσουμε «τί κοινό δχουν δλες αύτές οί περι-
πτώσεις πού μας κάνει νά πούμε πώς είναι περιπτώσεις καταπόνη-
σης καί χαλάρωσης;»; 

Τί μας κάνει νά χρησιμοποιούμε τήν έκφραση «ψάχνω στό μυα-
λό μου», δταν προσπαθούμε νά θυμηθούμε μιά λέξη; 

"Ας κάνουμε τήν έρώτηση: «Τί όμοιότητα ύπάρχει άνάμεσα στό 
νά ψάχνω στό μυαλό μου γιά μιά λέξη καί στό νά ψάχνω στό πάρκο 
γιά τό φίλο μου;». Τί άπάντηση θά δίναμε σέ μιά τέτοια έρώτηση; 

Ένα είδος άπάντησης θά συνίστατο άσφαλώς στό νά περιγρά-
ψεις ένα σύνολο άπό ένδιάμεσες περιπτώσεις. Θά μπορούσε κανείς 
νά πεί πώς ή περίπτωση πού πλησιάζει περισσότερο σ' έκείνη τού 
νά ψάχνεις στό μυαλό σου γιά κάτι δέν είναι τό νά ψάχνεις τό φίλο 
σου στό πάρκο, άλλά, δς πούμε, τό νά ψάχνεις πώς προφέρεται μιά 
λέξη στό λεξικό. Καί θά μπορούσε κανείς νά συνεχίσα παρεμβάλ-
λοντας περιπτώσας. Ένας δλλος τρόπος διευκρίνισης της όμοιότη-
τας θά ί|ταν νά πούμε «καί στίς δυό αύτές περιπτώσεις, στήν άρχή 
δέν μπορούμε νά γράψουμε μιά λέξη, ένώ ύστερα μπορούμε». Αύτό 
είναι έκείνο πού λέμε 'δείχνω ένα κοινό γνώρισμα'. 

Έχει δμως σημασία ν' άντιληφθούμε πώς δέν είναι άνάγκη νά 
έχουμε συνείδηση κάποιων όμοιοτήτων πού μας δείχνουν μ' αύτό 
τόν τρόπο, κάθε φορά πού νοιώθουμε τήν τάση νά χρησιμοποιή-
σουμε τίς λέξας «ψάχνω», «άναζητώ» κλπ., δταν προσπαθούμε νά 
θυμηθούμε κάτι. 

Ισως κανείς νά ένοιωθε τήν τάση νά πεί: «Άσφαλώς κάποια 
όμοιότητα θά ύπάρχει πού χτυπάει στό μάτι μας, άλλοιώς δέ θά 
νοιώθαμε τήν τάση νά χρησιμοποιήσουμε τήν Ιδια λέξη». Συγκρίνε-
τε αύτό τόν Ισχυρισμό μέ τόν έξης: «Πρέπει νά βλέπουμε κάποιαν 



TO ΚΑΦΕ ΒΙΒΛΙΟ 

όμοιότητα σ' αύτές τίς περιπτώσεις γιά νά νοιώθουμε τήν τάση νά 
χρησιμοποιούμε τήν ϊδια είκόνα γιά νά άναπαραστήσουμε και τίς 
δυό». Πράγμα πού σημαίνει πώς κάποια δλλη πράξη πρέπει νά 
προηγείται της πράξης χρησιμοποίησης αύτης της εικόνας. Γιά 
ποιό λόγο δμως δέ θάπρεπε αύτή ή «όμοιότητα πού βλέπουμε» νά 
συνίσταται έν μέρει ή έν δλω στό γεγονός δτι χρησιμοποιούμε τήν 
ίδια είκόνα; Καί γιατί δέ θάπρεπε νά συνίσταται έν μέρει ή έν δλω 
στό δτι νοιώθουμε τήν τάση νά χρησιμοποιήσουμε τήν Ιδια φράση; 

Λέμε: «Αύτή ή είκόνα (ή αύτή ή φράση) μας έπιβάλλεται άναπό-
τρεπτα». Λοιπόν; Αύτό δέν είναι έμπειρία; 

Έχουμε έδώ νά κάνουμε μέ περιπτώσεις στίς όποιες, δπως θδ-
λεγε κανείς σέ άδρές γραμμές, ή γραμματική μιας λέξης μοιάζει νά 
ύποβάλλει τήν άναγκαιότητα μιας ένδιάμεσης βαθμίδας, μ' δλο πού 
στήν πραγματικότητα ή λέξη χρησιμοποιείται σέ περιπτώσεις δπου 
δέν ύπάρχει καμμιά ένδιάμεση βαθμίδα. Γι' αύτό τείνουμε νά λέμε: 
αΠρέπει κανείς νά καταλαβαίνε μιάν έντολή γιά νά τήν έκτελέσει», 
«πρέπει νά ξέρει πού βρίσκεται ό πόνος του γιά νά είναι σέ θέση νά 
τόν δείξει», «πρέπει νά ξέρει τή μελωδία γιά νά μπορέσει νά τήν τρα-
γουδήσει» κλπ. 

"Ας κάνουμε τήν έρώτηση: Υποθέστε πώς έχω έξηγήσει σέ κά-
ποιον τή λέξη «κόκκινο» (ή τή σημασία της λέξης «κόκκινο») μέ τό 
νά του δείξω διάφορα κόκκινα άντικείμενα καί νά τού δώσω τόν 
όρισμό δείξης. Τι σημαίνει «δν τώρα κατάλαβε τό νόημα, θά μού φέ-
ρει ένα κόκκινο άντικείμενο μόλις τού τό ζητήσω»; Αύτό φαίνετα. 
νά λέει: "Αν πράγματι συνέλαβε τί κοινό ύπάρχει σ' δλα τ' άντικεί-
μενα πού τούδειξα, θά είναι σέ θέση ν' άκολουθήσει τήν έντολή 
μου. 'Αλλά τί κοινό ύπάρχει σ' αύτά τά άντικείμενα; 

Θά μπορούσατε νά μού πείτε τί κοινό ύπάρχει άνάμεσα σ' ένα 
κόκκινο άνοιχτό κι ένα κόκκινο σκούρο; Συγκρίνετε τήν περίπτω-
ση αύτή μέ τήν έξης: Σας δείχνω δύο είκόνες δύο διαφορετικών 
τοπίων. Καί στίς δυό είκόνες, άνάμεσα σέ πολλά δλλα άντικείμενα, 
ύπάρχει ή είκόνα ένός θάμνου πού είναι άκριβώς ή ίδια καί στίς 
δύο. Σας ζητώ «δείξτε μου τί κοινό ύπάρχει σ' αύτές τίς δυό είκό-
νες» κι έσέίς σ' άπάντηση δείχνετε αύτό τόν θάμνο. 

Σκεφτείτε τώρα τήν έξης έξήγηση: Δίνω σέ κάποιον δυό κουτιά 
πού περιέχουν διάφορα πράγματα καί λέω «τό άντικείμενο πού 
έχουν κοινό τά δυό κουτιά όνομάζεται πηρούνι». Τό πρόσωπο στό 
όποίο δίνω τήν έξήγηση αύτή θά πρέπει νά ξεδιαλέξει τά άντικείμε-
να πού είναι μέσα στά δύο κουτιά μέχρις δτου βρεί έκείνο πού 
έχουν κοινό καί μ' αύτό τόν τρόπο, μπορούμε νά πούμε, φτάνει 
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στόν όρισμό δείξης. Ή σκεφτείτε τήν έξης έξήγηση: «Σ' αύτές τίς 
δυό είκόνες βλέπετε έπιφάνειες διαφόρων χρωμάτων· τό χρώμα πού 
βρίσκεται καί στίς δυό είκόνες λέγεται 'μώβ'». Σ' αύτή τήν περίπτω-
ση ή φράση «άν είδε (ή βρήκε) τί κοινό έχουν αύτές οί δυό είκόνες, 
μπορεί τώρα νά μου φέρει ένα μώβ άντικείμενο» έχει σαφές νόημα. 

Υπάρχει έπίσης ή έξής περίπτωση: Λέω σέ κάποιον «θά σου 
έξηγήσω τή λέξη 'φ' δείχνοντάς σου διάφορα άντικείμενα· έκεινο 
πού έχουν κοινό δλα τους είναι τό νόημα τής λέξης 'φ'». Του δεί-
χνω πρώτα δυό βιβλία, κι έκείνος άναρωτιέται «μήπως 'φ' σημαίνει 
'βιβλίο';». Ύστερα δείχνω ένα τούβλο κι έκεινος λέει άπό μέσα του 
«ίσως 'φ' σημαίνει 'παραλληλεπίπεδο'». Στό τέλος του δείχνω ένα 
άναμμένο κάρβουνο κι αύτός λέει άπό μέσα του: «Άχά, θέλει νά πει 
πώς είναι 'κόκκινο', γιατί δλ' αύτά τά άντικείμενα είχαν κάτι κόκκι-
νο». Θάταν ένδιαφέρον νά έξετάσουμε μιάν άλλη μορφή αύτοϋ του 
παιχνιδιού, δπου θά πρέπει κανείς κάθε φορά νά ζωγραφίζει [24] 
έκεινο πού νομίζω πώς έννοώ. Τό ένδιαφέρον αύτής τής παραλλα-
γής έγκειται στό έξής: δτι σέ μερικές περιπτώσεις είναι όλοφάνερο 
τί θά πρέπει νά ζωγραφίσει, δταν, λ.χ., βλέπει πώς δλα τ' άντικείμε-
να πού του δείχνω έχουν μέχρι στιγμής τό Γδιο σήμα κατατεθέν. 
(Θά ζωγραφίσει τό σήμα). Τί δμως θά ζωγράφιζε άναγνωρίζοντας 
δτι δλα τους έχουν κάτι κόκκινο; Mux κόκκινη έπιφάνεια; Καί τί 
σχήματος ή τί άπόχρωσης; Έδώ θά χρειαζόταν ή θέσπιση μιας σύμ-
βασης· δς πούμε, δτι τό νά ζωγραφίσας μιά κόκκινη έπιφάνεια μέ 
άκανόνιστες άκμές δέ σημαίνει πώς τά άντικείμενα έχουν αύτή τήν 
κόκκινη έπιφάναα μέ τίς άκανόνιστες άκμές κοινή, άλλά κάτι 
κόκκινο. 

"Αν, δείχνοντας έπιφάνειες διαφόρων άποχρώσεων του κόκκι-
νου, ρωτούσες κάποιον «τί πράγμα έχουν κοινό αύτές άνάμεσά τους 
καί τίς λές κόκκινες;», θά ένοιωθε τήν τάση ν' άπαντήσει «μά δέ βλέ-
πεις;». Κι αύτό φυσικά δέν θάταν δείξη ένός κοινού στοιχείου. 

Υπάρχουν περιπτώσεις δπου ή έμπειρία μας διδάσκει δτι κά-
ποιος δέν είναι σέ θέση νά έκτελέσει μιάν έντολή, άς πούμε, τής 
μορφής «φέρε μου τό χ», δν δέν έχει δει τί κοινό ύπάρχει άνάμεσα 
στά διάφορα άντικείμενα πού δείχνω ώς έξήγηση τού «χ». Καί τό 
'βλέπω τί κοινό έχουν' σέ μερικές περιπτώσεις συνίσταται στό νά τό 
δείχνεις, στό ν' άφήνεις τή ματιά σου νά σταματά σέ μιά χρωματι-
στή έπιφάναα μετά άπό μιά διαδικασία έρευνας καί σύγκρισης, στό 
νά λές άπό μέσα σου «δ, έννοει δτι είναι κόκκινο», ίσως ταυτοχρό-
νως κυττάζοντας δλες τίς κόκκινες έπιφάνειες των διαφόρων Αντι-
κειμένων κοκ. Υπάρχουν δμως περιπτώσεις, στίς όποιες δέν συμ-
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βαίνει καμμιά διαδικασία συγκρίσιμη μ' αύτή τήν ένδιάμεση διαδι-
κασία 'βλέπω τί κοινό ύπάρχει'· καί στίς όποιες χρησιμοποιούμε 
έπίσης αύτή τή φράση, δν καί αύτή τή φορά θά πρέπει νά πούμε «δν 
άφου του δχω δείξει αύτά τά πράγματα, μού φέρα κάποιο δλλο κόκ-
κινο άντικείμενο, τότε θά πω πώς είδε τό κοινό γνώρισμα των άντι-
κειμένων πού τού δδειξα». Τό δτι έξετέλεσε τή διαταγή είναι τώρα 
τό κριτήριο τού δτι κατάλαβε. 

3. Τιατί όνομάζεις «καταπόνηση» δλες αύτές τίς διαφορετικές 
έμπειρίες;'. Τιατί δχουν κάποιο κοινό στοιχείο'. Τί κοινό ύπάρχει 
άνάμεσα στή σωματική καί στήν πνευματική καταπόνηση;'. 'Δέν 
ξέρω, άλλά προφανώς ύπάρχει κάποια όμοιότητα'. 

Γιατί λές τότε πώς οί έμπειρίες έχουν κάτι κοινό; Αύτή ή έκ-
φραση δέν συγκρίνει άπλώς τήν τωρινή περίπτωση μ' έκεινες τίς 
περιπτώσεις δπου κατ' έξοχήν λέμε πώς δυό έμπειρίες έχουν κάτι 
κοινό; (Θά μπορούσαμε έτσι νά πούμε πώς μερικές έμπειρίες χαράς 
ή φόβου έχουν κοινό τό αίσθημα τού καρδιοχτυπιού). Άλλά, δταν 
λές πώς οί δυό έμπειρίες καταπόνησης έχουν κάτι κοινό, αύτό είναι 
άπλώς μιά δλλη διατύπωση τού δτι είναι δμοιες. Επομένως δέν 
συνιστά έξήγηση τό νά πεις πώς ή όμοιότητα συνίσταται στήν 
ύπαρξη ένός κοινού στοιχείου. 

Θά πούμε άκόμη πώς είχες ένα αίσθημα όμοιότητας, δταν συνέ-
κρινες τίς δύο έμπειρίες καί πώς έκεινο σ' έκανε νά χρησιμοποιή-
σεις τήν ίδια λέξη καί γιά τίς δυό τους; "Αν λές πώς είχες ένα αίσθη-
μα όμοιότητας, δς κάνουμε μερικές έρωτήσεις σχετικά μ' αύτό: 

Θά μπορούσες νά πεις πώς τό αίσθημα ήταν έντοπισμένο έδώ ή 
έκει; 

Πότ& άκριβώς είχες αύτό τό αίσθημα; Διότι αύτό πού όνομάζου-
με σύγκριση των δύο έμπειριών είναι μιά πολύ περίπλοκη δραστη-
ριότητα: Ισως άνακάλεσες τίς δυό έμπειρίες στό μυαλό σου καί 
βρήκες πώς τό νά φαντάζεσαι μιά σωματική καταπόνηση ή τό νά 
φαντάζεσαι μιά πνευματική καταπόνηση ήταν μιά όλόκληρη διαδι-
κασία καί δχι μιά κατάσταση όμοιόμορφη δλη τήν ώρα. Ύστερα 
άναρωτήσου ποιά στιγμή άκριβώς σ' δλην αύτή τή χρονική περίο-
δο είχες τό αίσθημα όμοιότητας. 

'Σίγουρα δμως δέ θδλεγα πώς είναι δμοιες, δν δέν είχα κάποιαν 
έμπαρία όμοιότητας'. Άλλά θά πρέπει αύτή ή έμπειρία ν&ταν κάτι 
πού θά όνομάζαμε αίσθημα; Υπόθεσε, λ.χ., πώς ήταν ή έμπειρία 
τού δτι ή λέξη «δμοιες» σού ύποβαλλόταν άπό μόνη της. Θά όνόμα-
ζες αύτό τό πράγμα αίσθημα; 
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'Μά δέν ύπάρχει αίσθημα όμοιότητας;'. Νομίζω πώς ύπάρχουν 
αίσθήματα πού θά μπορούσε κανείς νά όνομάσει αίσθήματα όμοιό-
τητας. 'Αλλά δεν έχεις πάντοτε τέτοια αίσθήματα δταν 'άντιλαμβά-
νεσαι όμοιότητα'. Σκεφτείτε μερικές άπό τίς διάφορες έμπειρίες πού 
εχετε κάθε φορά πού άντιλαμβάνεστε κάποιαν όμοιότητα: 

(α) Υπάρχει ένα είδος έμπειρίας πού θά μπορούσε κανείς νά 
όνομάσει 'μόλις μπορώ νά διακρίνω'. Βλέπετε, λ.χ., δύο μήκη, δύο 
χρώματα, σχεδόν άπαράλλακτα. 'Αλλά, fiv άναρωτηθώ «αύτή ή 
έμπειρία συνίσταται στό δτι ίχω δνα ίδιαίτερο αίσθημα;», θά πρέπει 
νά πώ πώς άσφαλώς δέν χαρακτηρίζεται άπό τέτοια αισθήματα 
μονάχα· πώς ένα πολύ σημαντικό μέρος της έμπειρίας συνίσταται 
στό δτι άφήνω τό βλέμμα μου νά πηγαινοέρχεται άπό τό ένα άντι-
κείμενο στό άλλο, προσηλώνοντάς το πότε στό ένα, πότε στό δλλο, 
ίσως λέγοντας λόγια πού έκφράζουν άμφιβολία, κουνώντας τό 
κεφάλι μου κλπ. κλπ. Δέν άπόμεινε, θάλεγε κανείς, σχεδόν καθόλου 
χώρος γιά κάποιο αίσθημα όμοιότητας άνάμεσα σ' αύτές τίς πολυ-
ποίκιλες έμπειρίες. 

(β) Συγκρίνετε μ' αύτή τήν περίπτωση έκείνη δπου είναι άδύνα-
το νά έχεις δυσκολία στό νά διακρίνεις δύο άντικείμενα. "Ας ύποθέ-
σουμε πώς λέω «θά ήθελα αύτά τά δύο είδη λουλουδιών σ' αύτή τήν 
πρασιά νά έχουν παρόμοιο χρώμα γιά ν' άποφύγω τή μεγάλη άντί-
θεση». Έδώ έχουμε νά κάνουμε μέ μιάν έμπειρία πού θά μπορούσα-
με νά περιγράψουμε σάν ένα άνετο γλίστρημα της ματιάς άπό τό 
ένα στό άλλο. 

(γ) 'Ακούω μιά παραλλαγή ένός θέματος καί λέω «δέ βλέπω 
άκόμη πώς αύτό τό κομμάτι είναι παραλλαγή του θέματος, άλλά 
βλέπω μιά κάποια όμοιότητα». 'Εκείνο πού συμβαίνει είναι δτι σέ 
όρισμένα σημεία της παραλλαγής, σέ όρισμένα τονικά γυρίσματα, 
έχω τήν έμπειρία του νά 'ξέρεις σέ ποιό σημείο του θέματος βρίσκε-
σαι'. Κι αύτή ή έμπειρία θά μπορούσε καί πάλι νά συνίσταται στό 
νά φαντάζεσαι όρισμένες νότες του θέματος, ή στό νά τίς βλέπεις 
γραμμένες μέ τό νου σου ή νά τίς δείχνεις πράγματι μέσ' στήν παρ-
τιτούρα κλπ. κλπ. 

'Άλλά, δταν δύο χρώματα είναι δμοια, ή έμπειρία όμοιότητας 
θά πρέπει σίγουρα νά συνίσταται στό νά διαπιστώνεις τήν όμοιότη-
τα πού υπάρχει άνάμεσά τους'. Είναι δμως τό γαλαζοπράσινο δμοιο 
μέ τό κιτρινοπράσινο ή δχι; Σέ όρισμένες περιπτώσεις θά λέγαμε 
πώς είναι δμοια καί σ' άλλες πώς είναι τελείως άνόμοια. Θά ήταν 
σωστό νά πούμε πώς στίς δύο περιπτώσεις διαπιστώσαμε διαφορε-
τικές σχέσας άνάμεσά τους; Υποθέστε δτι παρατηρώ μιά διαδικα-
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σία κατά τήν όποία μια γαλαζοπράσινη έπιφάνεια τρέπεται βαθμιαία 
σέ καθαρά πράσινη, σέ κιτρινοπράσινη, σέ κίτρινη καί σέ πορτοκα-
λί. Λέω «τό γαλαζοπράσινο δέν άργει νά γίνει κιτρινοπράσινο, έπει-
δή αύτά τά δυό χρώματα είναι παρόμοια». Δέ θδπρεπε δμως νά δχεις 
κάποιαν έμπειρία όμοιότητας γιά νά είσαι σέ θέση νά πεις κάτι τέ-
τοιο; Ή έμπαρία θά μπορούσε νάταν ή έξης: Νά βλέπεις δυό χρώ-
ματα καί νά λές πώς είναι καί τά δυό τους πράσινα. Ή θά μπορούσε 
νάταν ή έξης: Νά βλέπεις μιά κορδέλα της όποίας τό χρώμα άλλά-
ζει άπ' τή μιάν άκρη στην άλλη μέ τόν τρόπο πού περιγράψαμε καί 
νδχεις κάποιαν άπ' τίς έμπαρίες τίς όποιες θά μπορούσε κανείς νά 
όνομάσει 'τό νά διαπιστώνας πόσο κοντά τό δνα στ' άλλο βρίσκον-
ται τό γαλαζοπράσινο καί τό κιτρινοπράσινο έν συγκρίσει μέ τό 
γαλαζοπράσινο καί τό πορτοκαλί'. 

Χρησιμοποιούμε τή λέξη «δμοιος» σέ μιά τεράστια οίκογένεια 
περιπτώσεων. 

Υπάρχει κάτι άσυνήθιστο στό νά λές πώς χρησιμοποιούμε τή 
λέξη «καταπόνηση» καί γιά τήν πνευματική καί γιά τή σωματική 
καταπόνηση, έπειδή ύπάρχει κάποια όμοιότητα άνάμεσά τους. Θά 
λέγατε δτι χρησιμοποιούμε τή λέξη «μπλέ» γιά τό άνοιχτό μπλέ καί 
γιά τό σκούρο μπλέ, έπειδή ύπάρχει όμοιότητα μεταξύ τους; "Αν 
σας ρωτούσαν «γιατί όνομάζεις κι αύτό έδώ 'μπλέ';» θά λέγατε «διό-
τι είναι κι αύτό μπλέ». 

Ίσως κάποιος νά προτείνει πώς ή έξήγηση είναι δτι στήν περί-
πτωση αύτή όνομάζεις «μπλέ» έκεινο πού τά δύο χρώματα έχουν 
κοινό καί δτι, άν όνόμαζες «καταπόνηση» έκεινο πού οί δύο έμπει-
ρίες καταπόνησης έχουν κοινό μεταξύ τους, θά ήταν λάθος νά πεις 
«τίς όνόμασα καί τίς δύο 'καταπονήσεις' γιατί είχαν μιά κάποια 
όμοιότητα», άλλά θάπρεπε νά πεις «χρησιμοποίησα τή λέξη 'κατα-
πόνηση' καί στίς δύο περιπτώσεις γιατί μιά καταπόνηση ήταν 
παρούσα καί στίς δύο». 

Τί άπάντηση δμως θά δίναμε στήν έρώτηση «τί κοινό έχουν τό 
άνοιχτό μπλέ καί τό σκούρο μπλέ;»; Έκ πρώτης δψεως ή άπάντηση 
μοιάζει νάναι προφανής: «Είναι καί τά δύο άποχρώσεις τού μπλέ». 
Άλλ' αύτό είναι στήν πραγματικότητα μιά ταυτολογία. Γι' αύτό άς 
ρωτήσουμε «τί κοινό έχουν αύτά τά χρώματα πού δείχνω έδώ πέ-
ρα;». (Υποθέστε πώς τό ένα είναι άνοιχτό μπλέ, τό άλλο σκούρο). 
Ή άπάντηση έδώ θάπρεπε κανονικά νά είναι: «Δέν ξέρω τί παιχνίδι 
παίζεις». Κι έξαρτάται άπ' αύτό τό παιχνίδι τό δν θά πω πώς έχουν 
κάτι κοινό καί τό τί πράγμα έχουν κοινό. 

Φανταστείτε τό έξης παιχνίδι : / 0 Α δείχνει στόν Β διάφορες 
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χρωματιστές έπιφάνειες και τόν ρωτάει τί κοινό δχουν. Ό Β θά πρέ-
πει ν' άπαντήσει δείχνοντας κάποιο άπ' τά βασικά χρώματα. Έτσι, 
δν ό Α δείξει τό ρόζ καί τό πορτοκαλί, ό Β θά πρέπει νά δείξει τό 
καθαρό κόκκινο· άν ό Α δείξει δυό άποχρώσεις του πρασινογάλα-
ζου, ό Β θά πρέπει νά δείξει τό καθαρό μπλέ καί τό καθαρό πράσινο 
κλπ. 'Άν σ' αύτό τό παιχνίδι ό Α δδειχνε στόν Β δνα άνοιχτό μπλέ 
κι §να σκούρο μπλέ καί ρωτούσε τί δχουν κοινό, δέ θά ύπήρχε άμφι-
βολία γιά τήν άπάντηση. "Αν ϋστερα έδαχνε δνα καθαρό κόκκινο κι 
ένα καθαρό πράσινο, ή άπάντηση θά ήταν πώς δέν έχουν τίποτε κοι-
νό. 'Αλλά θά μπορούσα εύκολα νά φανταστώ περιστάσεις, δπου θά 
λέγαμε πώς έχουν κάτι κοινό καί δέ θά διστάζαμε νά πούμε τί πράγ-
μα είναι: Φανταστείτε μιά χρήση γλώσσας (έναν πολιτισμό) στήν 
όποία ύπάρχει ένα κοινό δνομα γιά τό πράσινο καί τό κόκκινο άπό 
τή μιά καί γιά τό κίτρινο καί τό μπλέ άπ' τήν άλλη. Υποθέστε, λ.χ., 
πώς ύπάρχουν δύο κοινωνικές τάξεις, ή μία των πατρικίων πού 
φορούν κόκκινα καί πράσινα ρούχα κι ή άλλη των πληβείων πού 
φορούν μπλέ καί κίτρινα ρούχα- τό κίτρινο καί τό μπλέ άναφέρον-
ται ώς τά χρώματα των πληβείων, καί τό πράσινο καί τό κόκκινο ώς 
τά χρώματα των πατρικίων. "Αν ρωτούσαν κάποιον άνθρωπο αύτής 
της φυλής τί κοινό έχουν μιά κόκκινη καί μιά πράσινη έπιφάνεια, δέ 
θά δίσταζε ν' άπαντήσει πώς είναι καί τά δύο χρώματα των πατρι-
κίων. 

Θά μπορούσαμε έπίσης νά φανταστούμε μιά γλώσσα (κι αύτό 
σημαίνει ξανά έναν όλόκληρο πολιτισμό) στήν όποία δέν ύπάρχει 
κοινή έκφραση γιά τό άνοιχτό μπλέ καί τό σκούρο μπλέ, άλλά τό 
πρώτο λέγεται «Καίμπριτζ» καί τό δεύτερο «Όξφόρδη». "Αν ρωτού-
σες έναν άνθρωπο αύτής της φυλής τί κοινό έχουν Καίμπριτζ καί 
Όξφόρδη, θά σού άπαντούσε «τίποτε». 

Συγκρίνετε μέ τό προηγούμενο παιχνίδι τό έξής: Δείχνουμε 
στόν Β μερικές είκόνες, συνδυασμούς χρωματιστών έπιφανειών. 
Όταν τόν ρωτούμε τί κοινό έχουν αύτές οί είκόνες, έκεινος πρέπει 
νά δείξει ένα κόκκινο δείγμα, άν, άς πούμε, ύπάρχει μιά κόκκινη 
έπιφάνεια καί στά δύο ή ένα πράσινο δείγμα, άν ύπάρχει μιά πράσι-
νη έπιφάνεια καί στά δύο κλπ. Αύτό σας δείχνα μέ πόσους διαφορε-
τικούς τρόπους μπορεί ή ϊδια αύτή άπάντηση νά χρησιμοποιηθεί. 

Σκεφτείτε μιάν έξήγηση τής μορφής «μέ τή λέξη 'μπλέ' έννοώ 
έκεϊνο πού τά δύο αύτά χρώματα έχουν κοινό». Είναι τάχα άδύνατο 
νά καταλάβει κανείς αύτή τήν έξήγηση; "Αν, λ.χ., τού δώσουν τήν 
έντολή νά φέρει ένα άλλο μπλέ άντικείμενο, θά τήν έκτελέσει Ικανο-
ποιητικά. "Ισως δμως νά φέρα ένα κόκκινο άντικείμενο, όπότε θά 
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πούμε: «Φαίνεται πώς διαπίστωσε κάποια όμοιότητα άνάμεσα στά 
δείγματα πού τού δείξαμε καί σ' έκεινο τό κόκκινο άντικείμενο». 

Σημειώστε τό έξης: Μερικοί, δταν τούς ζητούμε νά τραγουδή-
σουν μιά νότα πού τούς παίζουμε στό πιάνο, τραγουδούν πάντοτε 
τήν πέμπτη αύτής της νότας. Αύτό μας διευκολύνει νά φανταστού-
με μιά γλώσσα πού ϊσως νά διέθετε ένα μονάχα δνομα γιά μιά νότα 
καί τήν πέμπτη της. 'Απ' τήν άλλη δμως ίσως νά νοιώθαμε άμηχα-
νία στό ν' άπαντήσουμε στό έρώτημα: Τί κοινό έχουν μιά νότα καί 
ή πέμπτη της; Γιατί βέβαια δέν είναι άπάντηση νά πεις: «Έχουν μιά 
κάποια συγγέναα». 

Σ' αύτή τήν περίπτωση μιά άπ' τίς δουλειές μας είναι νά δώσου-
με μιάν είκόνα της γραμματικής (της χρήσης) της έκφρασης «μιά 
κάποια». 

Μέ τό νά πεις δτι χρησιμοποιούμε τή λέξη «μπλέ» έτσι, ώστε νά 
σημαίνει 'έκεινο πού δλες οΐ άποχρώσεις έχουν κοινό', δέ λές τίποτε 
παραπάνω άπ' τό δτι χρησιμοποιούμε τή λέξη «μπλέ» σ' δλες αυτές 
τίς περιπτώσεις. 

Καί ή φράση «βλέπει τί κοινό ύπάρχει σ' δλες αύτές τίς άπο-
χρώσεις» μπορεί ν' άναφέρεται σέ κάθε λογής φαινόμενο· κάθε 
λογής φαινόμενο χρησιμοποιείται δηλαδή σάν κριτήριο τού δτι 
'αύτός βλέπει δτι...'. Μπορεί τό μόνο πού συμβαίνα, δταν τού 
ζητούμε νά φέρει μιάν άλλη άπόχρωση τού μπλέ, νά είναι δτι έκτε-
λεί τήν έντολή μας ίκανοποιητικά. Ή μπορεί νά έμφανίζεται στό 
νού του μιά έπιφάνεια καθαρού μπλέ, δταν τού δείχνουμε τά διάφο-
ρα δείγματα μπλέ· ή μπορεί νά γυρίζει ένστικτωδώς τό κεφάλι πρός 
κάποιαν άλλη άπόχρωση τού μπλέ, τήν όποία δέν τού έχουμε δώσει 
ώς δείγμα κλπ. κλπ. 

Θά λέγαμε τώρα πώς μιά πνευματική καί μιά σωματική καταπό-
νηση είναι 'καταπονήσεις' μέ τήν ίδια σημασία της λέξης ή μέ δια-
φορετικές (ή 'έλαφρώς διαφορετικές') σημασίες της λέξης; 'Υπάρ-
χουν περιπτώσεις δπου δέν θά είχαμε άμφιβολία γιά τήν άπάντηση. 

4..Σκεφτείτε τήν έξης περίπτωση: Έχουμε μάθει σέ κάποιον τή 
χρήση των λέξεων «σκοτανότερο» καί «άνοιχτότερο». Αύτός θά 
μπορούσε, λ.χ., νά έκτελέσει μιάν έντολή τού τύπου «ζωγράφισέ 
μου μιάν έπιφάνεια σκοτεινότερη άπ' αύτήν πού σού δείχνω». Υπο-
θέστε τώρα πώς τού λέω: «"Ακουσε τά πέντε φωνήεντα α, ε, ι, ο, ω 
καί κατάταξέ τα κατά σειράν σκοτεινότητας». Ίσως άπλώς νά νοιώ-
σει άμηχανία καί νά μήν κάνει τίποτε· ίσως δμως (καί οί περισσότε-
ροι θά τό έκαναν) νά κατατάξει τά φωνήεντα μέ μιάν όρισμένη σει-



242 LUDWIG WITTGENSTEIN 

ρά (ώς έπί τό πλείστον ι, ε, α, ο, ω). Ίσως τώρα κανείς νά φαντάζε-
ται πώς τό νά κατατάσσεις τά φωνήεντα κατά σειράν σκοτεινότητας 
προϋποθέτει τό γεγονός δτι, κάθε φορά πού άκούγεται Ενα φωνήεν, 
6να όρισμένο χρώμα δρχεται στό μυαλό σου καί δτι ύστερα κατα-
τάσσεις αύτά τά χρώματα κατά σειράν σκοτεινότητας καί λές τήν 
άντίστοιχη διάταξη των φωνηέντων. 'Αλλά δέν είναι άπαραίτητο νά 
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί κανείς νά συμμορφωθεί μέ τήν έντο-
λή «κατάταξε τά φωνήεντα κατά σειράν σκοτεινότητας» χωρίς νά 
βλέπει κανένα χρώμα μέ τό νου του. 

"Αν τώρα ρωτήσουμε αύτόν τόν άνθρωπο κατά πόσον τό ω είναι 
πράγματι» σκοτεινότερο άπ' τό ε, θά,μάς δώσει σχεδόν στά σίγουρα 
μια τέτοια άπάντηση: «Δέν είναι πράγματι σκοτεινότερο, άλλά κά-
πως μού προκαλεί μιά σκοτεινότερη έντύπωση». 

Τί γίνεται δμως, δν τόν ρωτήσουμε «τί ήταν αύτό πού σ' δκανε 
νά χρησιμοποιήσεις τή λέξη 'σκοτεινότερο' σ' αύτή τήν περίπτω-
ση;»; 

Καί πάλι ισως νοιώσουμε τήν τάση νά πούμε «θά πρέπει νά είδε 
κάτι πού ή σχέση άνάμεσα στά δύο χρώματα καί ή σχέση άνάμεσα 
στά δύο φωνήεντα είχαν κοινό». "Αν δμως δέν είναι σέ θέση νά 
καθορίσει ποιό ήταν αύτό τό κοινό στοιχείο, μένουμε μονάχα μέ τό 
γεγονός δτι δνοιωσε τήν τάση νά χρησιμοποιήσει τίς λέξεις «σκοτα-
νότερο», «άνοιχτότερο» καί στίς δύο αύτές περιπτώσεις. 

Διότι, γιά προσέξτε τή λέξη «πρέπει» στήν πρόταση «θά πρέπει 
νά είδε κάτι...». Όταν τήν έκφέρατε, δέν έννοούσατε πώς άπό 
παρελθοντική πείρα συμπεράνατε δτι πιθανόν νά είδε κάτι· αύτός 
άκριβώς είναι ό λόγος πού έτούτη ή πρόταση δέν προσθέτει τίποτε 
στά δσα ξέρουμε, άλλά άπλώς προτείνει μιάν δλλη μορφή λεκτικής 
περιγραφής τους. 

"Αν κάποιος Ελεγε «βλέπω πράγματι μιάν όμοιότητα, μόνο πού 
δέν μπορώ νά τήν περιγράψω», θά του δλεγα: «Αύτό άκριβώς τό 
πράγμα χαρακτηρίζει τήν έμπειρία σου». 

Υποθέστε πώς κυττάζετε δύο πρόσωπα καί λέτε: «Μοιάζουν, 
άλλά δέν ξέρω ώς πρός τί πράγμα μοιάζουν». Καί ύποθέστε πώς 
μετά άπό λίγο λέτε: «Τώρα ξέρω· τά μάτια τους δχουν τό ίδιο σχή-
μα». Έγώ τότε θά σας δλεγα: «Όμως ή έμπειρία σου του δτι μοιά-
ζουν είναι διαφορετική άπό έκείνη πού είχες, δταν είδες δτι μοιά-
ζουν, άλλά δέν ήξερες ώς πρός τί». Τώρα, δσον άφορα τό έρώτημα 
«τί σ' Εκανε νά χρησιμοποιήσεις τή λέξη 'σκοτεινότερος'...;», ή 
άπάντηση θά μπορούσε νδταν «τίποτε δέ μ' δκανε νά χρησιμοποιή-
σω τή λέξη 'σκοτεινότερος', δν δηλαδή μέ ρωτάς τό λόγο πού τή 
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χρησιμοποίησα. 'Απλώς τή χρησιμοποίησα, καί μάλιστα μέ τόν ϊδιο 
τόνο στή φωνή καί ϊσως μέ τήν ϊδια δκφραση στο πρόσωπο καί τίς 
ϊδιες χειρονομίες, πού θά χρησιμοποιούσα σέ όρισμένες περιπτώ-
σεις δπου άποδίδουμε τή λέξη σέ χρώματα». 

Είναι εύκολότερο νά δεις αύτό τό πράγμα, δταν μιλάς γιά μιά 
βαθειά θλίψη, έναν βαθύ ήχο, §να βαθυ πηγάδι. Μερικοί μπορούν 
καί ξεχωρίζουν τίς παχειές άπ' τίς ίσχνές ήμέρες της έβδομάδας. 
Καί ή έμπειρία τους, δταν άντιλαμβάνονται μιά μέρα σάν παχειά 
συνίσταται στό νά χρησιμοποιούν αύτή τή λέξη ϊσως μαζί μέ μιά 
χειρονομία πού έκφράζει πάχος καί μιά κάποια εύωχία. 

Ισως δμως μπείτε στόν πειρασμό νά πείτε: Αύτή ή χρήση της 
λέξης καί της χειρονομίας δέν είναι ή πρωταρχική έμπειρία αύτών 
τών άνθρώπων. Θά πρέπει πρώτ' άπ' δλα νά άντιλαμβάνονται πώς 
ή μέρα είναι παχειά κι ύστερα νά έκφράζουν αύτή τήν άντίληψη μέ 
λέξεις ή χειρονομίες. 

Γιατί δμως χρησιμοποιείτε τήν δκφραση «θά πρέπει»; Ξέρετε 
έσείς καμμιάν έμπειρία σ' αύτή τήν περίπτωση τήν όποία όνομάζετε 
«ή άντίληψη κλπ»; Διότι, δν δέν ξέρετε, δέν ήταν τότε μά τήν άλή-
θεια μιά γλωσσική προκατάληψη, τρόπον τινά, πού σας δκανε νά 
πείτε «θά πρέπει πρώτ' άπ' δλα ν' άντιλαμβάνεται... κλπ.»; 

Εκείνο πού τό παράδειγμα αύτό καί τόσα δλλα μπορεί νά σας 
διδάξει είναι μάλλον τό δτι ύπάρχουν περιπτώσεις δπου μπορούμε 
νά όνομάσουμε μιάν όρισμένη έμπειρία «διαπιστώνω, βλέπω, άντι-
λαμβάνομαι δτι συμβαίνει τό τάδε», πρίν τήν έκφράσουμε μέ λόγια 
ή χειρονομίες καί δτι ύπάρχουν άλλες περιπτώσεις δπου, άν τυχόν 
μιλάμε γιά έμπαρία άντίληψης, θά πρέπει ν' άποδώσουμε αύτή τή 
λέξη στήν έμπειρία τού νά χρησιμοποιείς όρισμένες λέξεις, χειρονο-
μίες κλπ. 

Όταν έκεινος ό άνθρωπος λέει «τό ω δέν είναι πράγματι σκοτει-
νότερο άπό τό ε...» είναι ούσιώδες τό δτι έννοεΤ πώς ή λέξη «σκοτει-
νότερο» χρησιμοποιείται μέ άλλο νόημα, δταν μιλάμε γιά κάποιο 
χρώμα σκοτεινότερο άπό ένα άλλο καί μέ άλλο νόημα, δταν μιλάμε 
γιά κάποιο φωνήεν σκοτεινότερο άπό ένα άλλο. 

Σκεφτείτε τό έξης παράδειγμα: Υποθέστε πώς έχουμε μάθει σέ 
κάποιον πώς νά χρησιμοποιεί τίς λέξεις «πράσινο», «κόκκινο», 
«μπλέ», δείχνοντάς του έπιφάνειες αύτών τών χρωμάτων. Τού έχου-
με μάθει νά μας φέρνει άντικείμενα ένός όρισμένου χρώματος, δταν 
τόν διατάζουμε «φέρε μου κάτι κόκκινο!», νά έπιλέγει άντικείμενα 
διαφόρων χρωμάτων άπό ένα σωρό καί τά τοιαύτα. Υποθέστε τώρα 
πώς τού δείχνουμε ένα σωρό άπό φύλλα, μερικά άπ' τά όποία είναι 
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έλαφρώς καφεκόκκινα, δλλα πάλι κιτρινοπράσινα· καί του δίνουμε 
τήν έντολή «βάλε τά κόκκινα καί τά πράσινα φύλλα σέ χωριστούς 
σωρούς». Τό πιό πιθανό είναι πώς θά ξεχωρίσει τά κιτρινοπράσινα 
άπό τά καφεκόκκινα. Θά λέγαμε δμως τώρα δτι χρησιμοποιήσαμε 
έδώ τίς λέξεις «κόκκινο» καί «πράσινο» μέ τό ϊδιο νόημα, δπως καί 
στίς προηγούμενες περιπτώσεις ή μήπως δτι τίς χρησιμοποιήσαμε 
μέ διαφορετικά μέν, άλλά παραπλήσια νοήματα; Τί λόγους θδδινε 
κανείς γιά τήν υίοθέτηση της τελευταίας άποψης; Ίσως νάλεγε πώς, 
δν του ζητούσαν νά ζωγραφίσει μιά κόκκινη έπιφάναα, άσφαλώς 
δέν θά ζωγράφιζε μιάν έλαφρά καφεκόκκινη· καί έπομένως μπορεί 
νά έλεγε πώς ή λέξη «κόκκινο» σημαίνει κάτι διαφορετικό στίς δυό 
περιπτώσας. 'Αλλά γιατί νά μήν δλεγα πώς δχει μόνο δνα νόημα, 
άλλά χρησιμοποιείται φυσικά σύμφωνα μέ τίς περιστάσεις; 

Τό έρώτημα είναι: Συμπληρώνουμε άραγε τή δήλωσή μας δτι ή 
λέξη δχει δύο νοήματα μέ μιά δήλωση πού νά λέει πώς στή μιά περί-
πτωση είχε αύτό καί στήν άλλη έκείνο τό νόημα; Ώς κριτήριο του 
δτι μιά λέξη δχει δύο νοήματα, θά μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσου-
με τό γεγονός δτι γι' αύτή τή λέξη δίνονται δύο έξηγήσ^ς. Έτσι λέ-
με πώς ή λέξη «τράπεζα» δχει δύο νοήματα· γιατί στή μία περίπτω-
ση σημαίνει αύτό τό πράγμα (δείχνοντας, δς πούμε, μιάν 'Αγία Τρά-
πεζα), στήν δλλη περίπτωση έκείνο τό πράγμα (δείχνοντας τήν 
Τράπεζα Ελλάδος [25]). Αύτά δμως πού δείχνω τώρα έδώ είναι 
ύποδείγματα γιά τή χρήση των λέξεων. Δέ θά μπορούσε κανείς νά 
πεί: «Ή λέξη 'κόκκινο' δχει δύο νοήματα, έπειδή στή μιά περίπτωση 
σημαίνει αύτό (δείχνοντας ένα άνοιχτό κόκκινο), στήν δλλη έκείνο 
(δείχνοντας ένα σκούρο κόκκινο)»· δν δηλαδή χρησιμοποιούσαμε 
μονάχα έναν όρισμό δείξης γιά τή λέξη «κόκκινο» στό παιχνίδι μας. 
Θά μπορούσε δμως κανείς νά φανταστεί ένα γλωσσικό παιχνίδι στό 
όποίο δύο λέξεις, δς πούμε «κόκκινο» καί «κοκκινωπό», έξηγούνται 
μέ δύο δεικτικούς όρισμούς, άπ' τούς όποίους ό πρώτος δείχνει ένα 
σκούρο κόκκινο άντικείμενο κι ό δεύτερος ένα άνοιχτό κόκκινο. Τό 
κατά πόσον δίνονται δύο τέτοιες έξηγήσας ή μονάχα μία ίσως έξαρ-
ταται άπό τίς φυσικές άντιδράσεις των άνθρώπων πού χρησιμο-
ποιούν τή γλώσσα. Μπορεί νά βρίσκαμε πώις δίνοντας σέ κάποιον 
τόν δεικτικό όρισμό «αύτό όνομάζεται 'κόκκινο'» (δείχνοντας ένα 
κόκκινο άντικείμενο) αύτός μας φέρνα ένα κόκκινο άντικείμενο 
όποιασδήποτε άπόχρωσης μόλις του δίνουμε τήν έντολή: «Φέρε 
μου κάτι κόκκινο!». Κάποιος δλλος δμως μπορεί νά μήν ένεργούσε 
μέ τόν ίδιο τρόπο, άλλά νά έφερνε άντικείμενα ένός όρισμένου φά-
σματος άποχρώσεων πού γειτονεύουν μόνο μέ τήν άπόχρωση πού 
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του δείξαμε στήν έξήγηση. Θά μπορούσαμε νά πούμε πώς αύτός ό 
άνθρωπος 'δέ βλέπει τί κοινό ύπάρχει σ' δλες αύτές τίς άποχρώσεις 
του κόκκινου'. Όμως μήν ξεχνάτε παρακαλώ δτι τό μόνο μας κρι-
τήριο γι' αύτό πού λέμε είναι ή συμπεριφορά πού περιγράψαμε. 

Σκεφτείτε τήν έξης περίπτωση:Έχουμε μάθει στόν Β μιά χρήση 
τών λέξεων «άνοιχτότερο» καί «σκοτανότερο». Του Εχουμε δείξει 
άντικείμενα διαφόρων χρωμάτων καί του δχουμε μάθει πώς αύτό τό 
χρώμα τό λένε σκοτεινότερο άπό έκεινο, τόν έχουμε έκπαιδεύσει νά 
φέρνει ένα άντικείμενο μόλις τόν διατάζουμε «φέρε μου κάτι σκοτα-
νότερο άπ' αύτό» καί νά περιγράφει τό χρώμα ένός άντικειμένου λέ-
γοντας πώς είναι σκοτανότερο ή άνοιχτότερο άπό ένα όρισμένο 
δείγμα κλπ. κλπ. Του δίνουμε τώρα τήν έντολή νά σχεδιάσει μιάν 
όμάδα άντικειμένων, κατατάσσοντάς τα κατά σειρά σκοτεινότητας. 
Εκείνος έκτελει τήν έντολή σχεδιάζοντας μιά σειρά βιβλία, γρά-
φοντας μιά σειρά όνόματα ζώων καί γράφοντας τά πέντε φωνήεν-
τα ω, ο, α, ε, ι. Τόν ρωτάμε γιά ποιό λόγο έγραψε αύτή τήν τελευ-
ταία σειρά κι έκεινος άπαντάει: «Νά, τό ο είναι άνοιχτότερο άπ' τό 
ω καί τό ε άνοιχτότερο άπ' τό ο». Θά έκπλαγούμε μέ τή στάση του, 
άλλά θά παραδεχτούμε συνάμα πώς κάτι ύπάρχει σ' αύτό πού λέει. 
Ισως νά πούμε: «Μά κύττα νά δεις, τό ε δέν είναι άνοιχτότερο άπ' 
τό ο ύπό τήν έννοια πού αύτό τό βιβλίο είναι άνοιχτότερο άπό έκει-
νο». 'Αλλ' αύτός μπορεί νά σηκώσει τούς ώμους καί νά πει: «Ίδέαν 
δέν έχω, πάντως τό ε είναι άνοιχτότερο άπ' τό ο· είναι ή δέν είν' 
έτσι;». 

Ίσως νοιώσουμε τήν τάση νά μεταχειριστούμε τήν περίπτοκτη 
αύτή σάν μιάν άνωμαλία καί νά πούμε: «Ό Β πρέπει νάχει κάποιου 
άλλου είδους αίσθηση μέ τή βοήθαα της όποίας μπορεί καί κατα-
τάσσει καί χρωματιστά άντικείμενα καί φωνήεντα». Κι άν προσπα-
θούσαμε νά ξεδιαλύνουμε (άπόλυτα) αύτή μας τήν ίδέα, θά φτάναμε 
νά ύποστη ρίξουμε τό έξης: Κάθε κανονικός άνθρωπος καταγράφει 
τή φωτεινότητα καί σκοτεινότητα τών όπτικών άντικειμένων σ' ένα 
δργανο· καί έκείνο πού θά όνόμαζε κανείς φωτεινότητα καί σκοτει-
νότητα ήχων (φωνηέντων) σ' ένα άλλο, ύπό τήν έννοια πού θάλεγε 
κανείς δτι καταγράφουμε άκτίνες ένός όρισμένου μήκους κύματος 
μέ τά μάτια καί άκτίνες μιας άλλης περιοχής του φάσματος μέ τήν 
αίσθηση της θερμοκρασίας. Όμως ό Β, θά θέλαμε νά πούμε, κατα-
τάσσει καί ήχους καί χρώματα διαβάζοντας ένα δργανο (αίσθητήριο 
δργανο) μονάχα (ύπό τήν έννοια πού μιά φωτογραφική πλάκα μπο-
ρεί νά καταγράψει άκτίνες μιας τάξης πού έμείς θά μπορούσαμε νά 
καλύψουμε μονάχα μέ δύο άπ' τίς αίσθήσεις μας). 
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Αύτή πάνω - κάτω είναι ή είκόνα πού βρίσκεται πίσω άπό τήν 
ίδέα μας δτι ό Β θά πρέπα νά 'κατάλαβε' τή λέξη «σκοτεινότερο» 
διαφορετικά άπ' τόν κανονικό άνθρωπο. "Ας βάλχ)υμε δμως πλάι -
πλάι μ' αύτή τήν είκόνα τό γεγονός δτι στήν περίπτωσή μας δέν 
ύπάρχει ίχνος μαρτυρίας γιά κάποιαν 'άλλη αίσθηση'. Καί πράγματι 
ή χρήση της λέξης «πρέπει», δταν λέμε «ό Β θά πρέπει νά κατάλαβε 
τή λέξη διαφορετικά», ήδη μας δείχνει πώς αύτή ή πρόταση (στήν 
πραγματικότητα) έκφράζει τήν άπόφασή μας νά κυττάμε τά φαινό-
μενα πού παρατηρούμε μέσ' άπ' τό πρίσμα^ της είκόνας πού διαγρά-
φεται σ' αύτή τήν πρόταση. 

'Κι δμως σίγουρα χρησιμοποίησε τή λέξη «άνοιχτότερος» μέ 
διαφορετικό νόημα, δταν είπε πώς τό ε είναι άνοιχτότερο άπ' τό ω'. 
Μά τί σημαίνα αύτό; Μήπως κάνεις διάκριση άνάμεσα στό νόημα 
μέ τό όποιο χρησιμοποίησε τή λέξη καί στή χρήση πού δκανε της 
λέξης; Θέλεις δηλαδή νά πεις πώς, δταν κάποιος χρησιμοποιεί τή 
λέξη δπως τή χρησιμοποιεί ό Β, κάποια άλλη διαφορά, άς πούμε 
στό μυαλό του, πρέπει νά συντρέχει μαζί μέ τή διαφορά στή χρήση; 
Ή μήπως θέλας άπλώς νά πείς δτι άσφαλώς ή χρήση της λέξης 
«άνοιχτότερος» ήταν διαφορετική, δταν τή χρησιμοποίησε γιά τά 
φωνήεντα; 

Τό γεγονός δμως δτι οι χρήσεις διαφέρουν είναι άραγε κάτι 
περισσότερο καί πάνω άπό έκείνο πού περιγράφεις, δταν δείχνεις 
τίς συγκεκριμένες διαφορές; 

Τί γίνεται, άν κάποιος, δείχνοντας δύο έπιφάνειες πού έγώ όνό-
μασα κόκκινες, πεί «χρησιμοποιείς άσφαλώς τή λέξη 'κόκκινη' μέ 
δύο διαφορετικούς τρόπους»; Θάλεγα «αύτή είναι κόκκινη άνοιχτή 
καί έκείνη κόκκινη σκούρα· γιατί τάχα θάπρεπε νά μιλήσω γιά δια-
φορετικές χρήσεις;». 

Σίγουρα είναι εύκολο νά βρείς διαφορές άνάμεσα σ' έκείνο τό 
μέρος του παιχνιδιού δπου έφαρμόσαμε τίς λέξεις «άνοιχτότερο» 
καί «σκοτεινότερο» σέ χρωματιστά άντικείμενα καί σ' έκείνό τό μέ-
ρος δπου έφαρμόσαμε τίς λέξεις αύτές σέ φωνήεντα. Στό πρώτο μέ-
ρος συγκρίναμε τά δυό άντικείμενα βάζοντας τδνα πλάι στ' άλλο 
καί κυττώντας πότε τό ένα πότε τό άλλο, ζωγραφίζαμε μιά σκουρό-
τερη ή άνοιχτότερη άπόχρωση άπό ένα δεδομένο δείγμα· στό δεύτε-
ρο δέν συγκρίναμε μέ τό μάτι, δέν ζωγραφίζαμε κλπ. 'Αλλά, δταν 
αύτές οί διαφορές βρίσκονται, είμαστε άκόμη έλεύθεροι νά μιλάμε ή 
γιά δυό μέρη του ϊδιου παιχνιδιού (δπο)ς τώρα μόλις κάναμε) ή γιά 

1. Στά γερμανικά «nach», δηλαδή «σύμφωνα μέ» ή «όπό τό φως της». 
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δύο διαφορετικά παιχνίδια. 
'Δέν άντιλαμβάνομαι δμως δτι ή σχέση άνάμεσα σ' δνα άνοιχτό-

τερο κι δνα σκοτανότερο ύλικό είναι διαφορετική άπό έκείνη άνά-
μεσα στά φωνήεντα ε και ω, δπως άκριβώς άντιλαμβάνομαι δτι ή 
σχέση άνάμεσα στό ω καί τό ε είναι ϊδια μ' έκείνη άνάμεσα στό ε καί 
τό ι;'. Κάτω άπ' όρισμένες συνθήκες θά θέλαμε σ' αύτές τίς περι-
πτώσεις νά μιλήσουμε γιά διαφορετικές σχέσεις, κάτω άπό άλλες νά 
μιλήσουμε γιά τήν Γδια σχέση. Θά μπορούσε κανείς νά πει: «Εξαρ-
τάται άπ' τό πώς τίς συγκρίνει κανείς». 

"Ας κάνουμε τήν έξης έρώτηση: «Θά λέγαμε δτι τά βέλη καί 
^ δείχνουν τήν ϊδια, ή διαφορετικές κατευθύνσεις;». Έκ πρώτης 
δψεως θάνοιωθες τήν τάση νά πεις «φυσικά διαφορετικές». Γιά δέ-
στε το δμως κι έτσι: Όταν κυττάζομαι σ' έναν καθρέφτη καί βλέπω 
τήν άντανάκλαση του προσώπου μου, μπορώ νά θεωρώ αύτό σάν 
κριτήριο του δτι βλέπω τό ϊδιο μου τό κεφάλι. "Αν δμως έβλεπα σ' 
αύτόν τό πίσω μέρος του κεφαλιού μου, θάλεγα «δέν μπορεί αύτό 
πού βλέπω ναναι τό δικό μου κεφάλι, άλλά κάποιο άλλο πού κυτ-
τάει πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση». Αύτό τώρα θά μπορούσε νά μέ 
όδηγήσει στό νά πώ δτι ένα βέλος καί ή άντανάκλασή του στόν 
καθρέφτη έχουν τήν ϊδια κατεύθυνση, δταν κυττοΰν τό ένα ταλλο, 
καί άντίθετες κατευθύνσεις, δταν τό κεφάλι του ένός κυττάει τήν 
ούρά του άλλου. Φανταστείτε τήν περίπτωση ένός άνθρώπου πού 
έχει διδαχθεί τή συνηθισμένη χρήση της λέξης «τό Γδιο» στίς περι-
πτώσεις «τό ϊδιο χρώμα», «τό ϊδιο σχήμα», «τό ϊδιο μήκος». Έχει 
έπίσης διδαχθεί τή χρήση της λέξης «δείχνω» σέ γλωσσικά περιβάλ-
λοντα του τύπου «τό βέλος δείχνει τό δέντρο». Του δείχνουμε τώρα 
δύο βέλη άντίρροπα καί δύο όμόρροπα καί τόν ρωτάμε σέ ποιάν άπ' 
αύτές τίς δύο περιπτώσεις θά έφάρμοζε τή φράση «τά βέλη δείχνουν 
πρός τήν ϊδια κατεύθυνση». Δέν είναι εύκολο νά φανταστούμε πώς, 
άν όρισμένες χρήσεις κυριαρχούν στό νου του, θά θελήσει νά πει 
πώς τά βέλη δείχνουν πρός τήν ϊδια κατεύθυνση; 

Όταν άκούμε τή διατονική κλίμακα, νοιώθουμε τήν τάση νά 
πούμε πώς μετά άπό κάθε έφτά νότες έπαναλαμβάνεται ή ϊδια νότα· 
όπότε, άν ρωτήσουμε κάποιον γιατί της δίνουμε ξανά τό ϊδιο δνομα, 
έκεϊνος ϊσως άπαντήσει «έ πώς; άφού είναι ξανά τό ντο!». Άλλά 
αύτό δέν είναι ή έξήγηση πού θέλουμε, γιατί θά ρωτήσουμε πάλι 
«καί τί είναι έκεϊνο πού σ' έκανε νά τό πεις ντο ξανά;». Κι ή άπάντη-
ση έδώ μπορεί νά του φανεϊ πώς είναι «μά καλά, δέν άκούς πώς εί-
ναι ή ϊδια νότα, μόνο μιάν όκτάβα ψηλότερα;». Έδώ έπίσης θά μπο-
ρούσαμε νά φανταστούμε κάποιον πού νά έχει διδαχθεί τή δική μας 
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χρήση της λέξης «ίδιο», δταν αύτή άποδίδεται σέ χρώματα, μήκη, 
κατευθύνσεις κλπ. καί πού του παίζουμε τή διατονική κλίμακα 
ρωτώντας τον κατά πόσον θά έλεγε δτι άκούει τίς Ιδιες νότες σέ όρι-
σμένα διαστήματα· θά μπορούσαμε νά φανταστούμε εύκολα διάφο-
ρες άπαντήσεις, δπως, λ.χ., δτι άκούει τήν ίδια νότα κάθε τέσσερεις 
ή τρεις νότες (όνομάζει τήν τονική, τή δεσπόζουσα καί τήν όγδόη 
ϊδιες νότες). 

"Αν είχαμε κάνει αύτό τό πείραμα μέ δύο άτομα Α καί Β, καί ό Α 
έφήρμοζε τήν έκφραση «ή Γδια νότα» μόνο στήν όγδόη, ένώ ό Β στή 
δεσπόζουσα καί τήν όγδόη, θά είχαμε τό δικαίωμα νά πούμε πώς οί 
δυό τους άκοΰν διαφορετικά πράγματα, δταν τούς παίζουμε τή δια-
τονική κλίμακα; "Αν πούμε ναί, θά πρέπα νά διασαφήσουμε κατά 
πόσον θέλουμε νά ίσχυριστουμε δτι ύπάρχει κάποια άλλη διαφορά 
άνάμεσα στίς δύο περιπτώσεις έκτός άπό έκείνη πού παρατηρήσαμε 
ή κατά πόσον δέ θέλουμε νά Ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. 

5. Όλα τά έρωτήματα πού έξετάσαμε έδώ συνδέονται μέ τό έξης 
πρόβλημα: Υποθέστε πώς έχετε μάθει σέ κάποιον νά γράφει σειρές 
άριθμών σύμφωνα μέ κανόνες της μορφής: Γράφε κάθε φορά έναν 
άριθμό η μεγαλύτερο άπ' τόν προηγούμενο. (Αύτός ό κανόνας δίνε-
ται συντομογραφικά ώς «πρόσθεσε η »). Τά άριθμητικά στό παιχνίδι 
αύτό θά είναι όμάδες καθέτων ||, ||| κλπ. Έκεινο πού όνομάζω 
διδασκαλία αύτού του παιχνιδιού συνίσταται φυσικά στό νά δίνεις 
γενικές έξηγήσας καί παραδείγματα. 

Αύτά τά παραδείγματα παίρνονται, άς πούμε, άπό τό φάσμα 
άνάμεσα στό 1 καί τό 85. Δίνουμε τώρα στόν μαθητή τήν έντολή 
«πρόσθεσε 1». Μετά άπό λίγη ώρα παρατηρούμε πώς μόλις περνάει 
τό 100 κάνει αύτό πού θά όνομάζαμε 'προσθέτω 2'· μόλις περάσει 
τό 300 κάνει αύτό πού θά όνομάζαμε 'προσθέτω 3'. Τόν μαλώνουμε 
γι' αύτό: «Δέ σού είπα νά προσθέτεις πάντοτε 1; Κύτταξε τί έκανες 
πρίν νά φτάσεις τό 100!». 'Υποθέστε πώς ό μαθητής λέα, δείχνον-
τας τούς άριθμούς 102, 104 κλπ.: «Έ, δέν έκανα τό ίδιο κι έδώ; Νό-
μιζα δτι θέλατε νά κάνω αύτό τό πράγμα». Βλέπετε πώς δέ θά όδη-
γούσε πουθενά νά πούμε πάλι «μά δέ βλέπεις δτι...;» δείχνοντάς του 
ξανά τούς κανόνες καί τά παραδείγματα πού του είχαμε δώσει. Θά 
μπορούσαμε σ' αύτή τήν περίπτωση νά πούμε πώς αύτός ό άνθρω-
πος προφανώς καταλαβαίνει (έρμηνεύει) τόν κανόνα (καί τά παρα-
δείγματα) πού τού δώσαμε, δπως έμεις καταλαβαίνουμε τόν κανόνα 
(καί τά παραδείγματα) πού μας λέει: «Πρόσθετε 1 μέχρι τό 100, 
ύστερα 2 μέχρι τό 200 κλπ.». 
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(Αύτή ή περίπτωση είναι παρόμοια μ' έκείνη δπου κάποιος άκο-
λουθεΤ μιάν έντολή πού του δίνεται μέ μιά χειρονομία δείξης κινού-
μενος δχι πρός τήν κατεύθυνση άπό τόν ώμο στό δκρο του χεριού, 
άλλά πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση. Καί έδώ 'καταλαβαίνω' σημαί-
νει τό Ιδιο μέ 'άντιδρώ'). 

'Υποθέτω πώς αύτά πού λές άνάγονται στό έξης: Γιά ν' άκο-
λουθήσας σωστά τόν κανόνα «πρόσθεσε 1» χρειάζεται μιά νέα Εμ-
πνευση, ένόραση σέ κάθε σου βήμα'. Τί σημαίνει δμως 'άκολουθώ 
σωστά δναν κανόνα'; Πότε καί μέ ποιόν τρόπο θ' άποφασίσω ποιό 
είναι τό σωστό βήμα νά κάνω σ' δνα συγκεκριμένο σημείο; 'Τό 
σωστό βήμα κάθε φορά είναι έκεινο πού γίνεται σύμφωνα μέ τόν 
κανόνα δπως τόν έννοοΰμε, δπως δχουμε τήν πρόθεση νά τόν έφαρ-
μόσουμε'. Υποθέτω πώς ή ίδέα σου είναι ή έξής: Όταν δίνεις τόν 
κανόνα «πρόσθεσε 1» καί τόν έννοεις, θέλεις νά σου γράψουν 101 
μετά τό 100, 199 μετά τό 198, 1041 μετά τό 1040 κοκ. Πώς δμως 
κάνεις δλες αύτές τίς πράξεις του έννοειν (έναν άπειρο άριθμό πρά-
ξεων, ύποθέτω), δταν δίνεις τόν κανόνα; Ή μήπως δέν τό θέτω 
σωστά; Θδλεγες μήπως πώς ύπάρχει μόνο μία πράξη του έννοειν, 
άπό τήν όποία ώστόσο δλες οί άλλες ή όποιαδήποτε άπ' τίς άλλες 
άκολουθεΐ μέ τή σειρά της; 'Αλλά τό θέμα δέν είναι άκριβώς 'τί 
πράγμα προκύπτει άπ' τόν γενικό κανόνα;'; Ισως νάλεγες 'άσφα-
λώς ήξερα, δταν του έδινα τόν κανόνα, πώς ήθελα τό 101 ν' άκο-
λουθεΐ τό 100'. Όμως σ' αύτό τό σημείο σέ παραπλανά ή γραμματι-
κή τής λέξης «ξέρω». Τί πράγμα είναι αύτό τό 'ξέρω': μιά νοητική 
πράξη μήπως, μέ τή βοήθεια της όποίας κάνεις στήν κατάλληλη 
στιγμή τή μετάβαση άπό τό 100 στό 101, δηλαδή μιά πράξη άνάλο-
γη μέ τό νά λές άπό μέσα σου «τώρα θέλω νά γράψει 101 μετά τό 
100»; "Αν είναι έτσι, άναρωτήσου πόσες τέτοιες πράξεις κάνεις, 
δταν δίνεις σέ κάποιον έναν κανόνα. Ή μήπως μέ τό 'ξέρω' έννοείς 
κάποιο είδος προδιάθεσης; Τότε μόνο ή έμπειρία μπορεί νά μας μά-
θει γιά τί εϊδους πράγμα ήταν προδιάθεση. 'Όμως σίγουρα, άν κά-
ποιος μέ ρωτούσε ποιόν άριθμό θάπρεπε νά γράψει μετά τό 1568, 
έγώ θά τούλεγα «1569»'. Δέ λέω πώς δέ θά τό έλεγες· πώς δμως εί-
σαι σίγουρος πώς θά τό έλεγες; Έχεις τήν έντύπωση δτι κατά κά-
ποιον τρόπο μέσ' στή μυστηριώδη πράξη του νά έννοείς τόν κανόνα 
κάνεις τίς μεταβάσεις δίχως νά τίς κάνεις στήν πραγματικότητα. 
Διαβαίνεις δλα τά γεφύρια πρίν κδν τά φτάσεις. 

Αύτή ή παράξενη ίδέα συνδέεται μέ μιά παράξενη χρήση τής λέ-
ξης «έννοώ». Υποθέστε πώς ό μαθητής μας φτάνει στόν άριθμό 100 
κι ύστερα γράφει 102. Θά πούμε τότε «έννοούσα νά γράψεις 101». 
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Ό Ιστορικός δμως χρόνος στόν όποιο βάζουμε τό ρήμα «έννοώ» 
ύπαινίσσεται δτι μιά Ιδιαίτερη πράξη του έννοείν συνέβη τήν ώρα 
πού δίναμε τόν κανόνα, ένώ είναι γεγονός δτι ή πρόταση αύτή δέν 
ύπαινίσσεται καμμιά τέτοια πράξη. Ό ίστορικός χρόνος θά μπορού-
σε νά έξηγηθει μέ τό νά δώσουμε στήν πρόταση τήν έξής μορφή: 
«"Αν μέ ρωτούσες άπό πρίν τί ήθελα νά κάνεις έκείνη τή στιγμή, θά 
σοΰλεγα...». 'Αλλά τό δτι θά τδλεγες δέν είναι παρά μιά ύπόθεση. 

Γιά νά διασαφήσετε αύτό τό σημείο, σκεφτείτε τό έξής παρά-
δειγμα: Λέει κάποιος «ό Ναπολέων στέφθηκε στά 1804». Τόν 
ρωτάω «έννοούσες μήπως έκεινον πού νίκησε στή μάχη του 
Austerlitz;». Λέα «ναί, αύτόν έννοούσα». Σημαίνα τάχα αύτό πώς, 
δταν τόν 'έννοοΰσε' σκεφτόταν κατά κάποιον τρόπο τόν Ναπολέον-
τα νά νικάει στή μάχη του Austerlitz; 

Ή δκφραση «μ' αύτό τόν κανόνα έννοούσα νά μου γράψει τό 
101 μετά τό 100» δίνει τήν αίσθηση πώς αύτός ό κανόνας, δτσι 
δπως τόν έννοούσαμε, προδιέγραψε δλες τίς μεταβάσεις πού δπρεπε 
νά γίνουν σύμφωνα μ' αύτόν. 'Αλλά ή παραδοχή μιας σκιώδους 
μετάβασης δέ μας πάει πουθενά, γιατί δέ γεφυρώνει τό χάσμα άνά-
μεσα σ' αύτή ν καί τήν πραγματική μετάβαση. "Αν οί λέξεις του 
κανόνα δέν μπορούσαν άπό μόνες τους νά προδιαγράψουν μιά μελ-
λοντική μετάβαση, τότε καμμιά νοητική πράξη πού θά συνόδευε 
αύτές τίς λέξεις δέ θά μπορούσε νά τό κάνει. 

'Αντιμετωπίζουμε ξανά καί ξανά αύτή τήν παράξενη προκατά-
ληψη, δπως θδνοιωθε κανείς τήν τάση νά τήν όνομάσει, πώς τάχα ή 
νοητική πράξη είναι σέ θέση νά διαβεί ένα γεφύρι πρίν άκόμη φτά-
σουμε σ' αύτό. Αύτή ή δυσχέρεια άναφύεται κάθε φορά πού προσ-
παθούμε νά στοχαστούμε γύρω άπ' τίς Ιδέες της σκέψης, της έπιθυ-
μίας, της προσδοκίας, της πίστης, της γνώσης, τού νά προσπαθείς 
νά λύσεις δνα μαθηματικό πρόβλημα, της μαθηματικής έπαγωγής 
κοκ. 

'Εκείνο πού μας κάνει νά χρησιμοποιούμε τόν κανόνα, δπως 
τόν χρησιμοποιούμε σέ κάποιο συγκεκριμένο σημείο τής σειράς, 
δέν είναι κάποια πράξη Εμπνευσης ή ένόρασης. Ίσως, δν τό όνομά-
ζαμε πράξη άπόφασης, νά προκαλούσαμε λιγότερη σύγχυση, μ' δλο 
πού κι αύτή ή έκφραση είναι παραπλανητική, διότι καμμιά πράξη 
άπόφασης δέ συμβαίνει, παρά ίσως μονάχα μιά πράξη γραφής ή 
όμιλίας. Καί τό λάθος πού καί έδώ καί σέ χιλιάδες άλλες περιπτώ-
σεις τείνουμε νά κάνουμε χαρακτηρίζεται άπ' τή λέξη «κάνω» δπως 
τή χρησιμοποιήσαμε στήν πρόταση «έκείνο πού μας κάνει νά χρη-
σιμοποιούμε τόν κανόνα, δπως τόν χρησιμοποιούμε, δέν είναι κά-
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ποια πράξη ένόρασης», διότι δχουμε τήν έντύπωση δτι 'κάτι πρέπει 
νά μδς κάνει' νά κάνουμε δ,τι κάνουμε. Καί τούτο πάλι συνδέεται 
μέ τή σύγχυση άνάμεσα στό αϊτιο καί τό λόγο. Jev είναι άνάγκη νά 
έχουμε κάποιο λόγο γιά ν' άκολονθήσουμε τον κανόνα, δπως τον άκο-
λουθονμε. Ή άλυσίδα των λόγων δχει ένα τέλος. 

Συγκρίνετε τώρα αύτές τίς προτάσεις: «'Ασφαλώς τό νά γράφεις 
102 μετά τό 100 σημαίνει δτι χρησιμοποιείς τόν κανόνα 'πρόσθεσε 
Γ μέ διαφορετικό τρόπο» καί «άσφαλώς τό νά άποδίδουμε τή λέξη 
'σκοτεινότερος' στά φωνήεντα, άφού τήν άποδώσουμε σέ χρωματι-
στές έπιφάνειες, σημαίνει πώς τή χρησιμοποιούμε μέ διαφορετικό 
τρόπο». Κι έγώ θ&λεγα: «Αύτό έξαρταται άπ' τό τί πράγμα όνομά-
ζεις 'διαφορετικό τρόπο'». 

'Αλλά σίγουρα θά έλεγα πώς κι έγώ θά όνόμαζα 'διαφορετική 
χρήση τών λέξεων' τή χρήση των λέξεων «άνοιχτότερος» καί «σκο-
τεινότερος» γιά τά φωνήεντα· κι άκόμη θά συνέχιζα τή σειρά 'πρό-
σθεσε Γ γράφοντας 101, 102 κλπ.· δχι δμως —ή τουλάχιστον δχι 
κατ' άνάγκην- έξ αίτίας κάποιας δλλης νοητικής πράξης πού θά 
δικαιολογούσε τό γεγονός. 

6. Είναι ένα είδος γενικής άρρώστιας της σκέψης τό νά ψάχνεις 
(καί νά βρίσκεις) αύτό πού θά όνόμαζε κανείς 'ή νοητική κατάστα-
ση άπ' τήν όποία δλες μας οί πράξεις άπορρέουν σάν άπό μιά δεξα-
μενή'. Έτσι λέμε «ή μόδα άλλάζει, έπειδή τό γούστο τών άνθρώπων 
άλλάζει». Τό γούστο είναι έδώ ή νοητική δεξαμενή. Όταν δμως 
δνας σημερινός ράφτης σχεδιάζει μιά 'κούπ' διαφορετική άπό έκείνη 
πού σχεδίασε ένα χρόνο πρίν, δέ θά μπορούσε αύτό πού λέμε άλλα-
γή γούστου νά συνίσταται, έν μέρει ή έν δλω, σ' αύτό άκριβώς τό 
γεγονός; 

Καί λέμε σέ μιά τέτοια περίπτωση: «Άσφαλώς δμως τό ϊδιο τό 
γεγονός δτι σχεδιάζεις ένα μοντέλο δέν συνιστά τήν άλλαγή γού-
στου· καί τό νά λές μιά λέξη δέν σημαίνει κιόλας πώς τήν έννοεις· 
καί τό νά λές δτι πιστεύας, δέν σημαίνει δτι δντως πιστεύεις. Πρέ-
πει νά ύπάρχουν αίσθήματα, νοητικές πράξεις, πού νά συμβαίνουν 
τήν ώρα πού έκφέρονται αύτές οί προτάσεις κι αύτές οί λέξεις». Καί 
ό λόγος πού δίνουμε γιά τό δτι λέμε αύτά τά πράγματα είναι πώς θά 
μπορούσε κανείς νά σχεδιάσει ένα νέο μοντέλο δίχως τό γούστο 
του νδχει άλλάξει, θά μπορούσε νά πει δτι πιστεύει κάτι δίχως 
πράγματι νά τό πιστεύα κλπ. Πράγμα προφανώς σωστό. Δέν έπεται 
δμως δτι έκεΤνο πού διακρίνει μιά περίπτωση άλλαγής γούστου άπό 
μιά περίπτωση μή άλλαγης του δέν είναι σέ όρισμένες περιστάσεις 
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τό νά σχεδιάζεις άπλώς κάτι πού δέν σχεδίαζες πρίν. Οΰτε δπεται, 
σέ περιπτώσας δπου τό νά σχεδιάζεις Ενα νέο μοντέλο δέν είναι τό 
κριτήριο άλλαγής γούστου, δτι τό κριτήριο πρέπει νάναι κάποια 
άλλαγή σέ κάποιαν ίδιαίτερη περιοχή του μυαλού μας. 

Μ' άλλα λόγια, δέ χρησιμοποιούμε τή λέξη «γούστο» σάν δνομα 
ένός αίσθήματος. Μέ τό νά νομίζουμε κάτι τέτοιο παρουσιάζουμε 
τήν πρακτική της γλώσσας μας άπαράδεκτα άπλουστευμένη. Αύτός 
είναι προφανώς ό τρόπος μέ τόν όποιο έγείρονται έν γένει τά φιλο-
σοφικά προβλήματα· καί ή περίπτωσή μας είναι άπολύτως άνάλογη 
μ' έκείνη τού νά νομίζεις πώς, δποτε κάνουμε μιά κατηγορική δή-
λωση, δηλώνουμε πώς τό ύποκείμενο διαθέτει δνα όρισμένο συστα-
τικό (δπως πράγματι κάνουμε στήν περίπτωση ,τής δήλωσης «ή 
μπύρα είναι οίνοπνευματώδης»). 

'Αντιμετωπίζοντας τό πρόβλημά μας θά ήταν χρήσιμο, παράλ-
ληλα μέ τό χαρακτηριστικό αίσθημα ή αίσθήματα τού νά δχεις ένα 
όρισμένο γούστο, τού ν' άλλάζεις τό γούστο σου, τού νά έννοεϊς τά 
δσα λές κλπ. κλπ., νά έξετάζουμε τή χαρακτηριστική έκφραση τού 
προσώπου (τίς χειρονομίες ή τόν τόνο της φωνής) στίς Γδιες κατα-
στάσεις ή γεγονότα. "Αν κάποιος έχει άντίρρηση, λέγοντας δτι 
αίσθήματα καί έκφράσεις τού προσώπου δέν μπορούν νά συγκρι-
θούν, διότι τά πρώτα είναι έμπειρίες, ένώ οί δεύτερες δχι, δς έξετά-
σει τίς μυϊκές, αίσθησιοκινητικές καί άπτικές έμπειρίες πού είναι 
δεμένες μέ χειρονομίες καί έκφράσεις τού προσώπου. 

7. "Ας έξετάσουμε τώρα τήν πρόταση: «Τό νά πιστεύεις κάτι δέν 
μπορεί νά συνίσταται άπλώς στό νά λές πώς τό πιστεύεις· θά πρέπει 
νά τό λές μέ κάποιαν ίδιαίτερη έκφραση προσώπου, χειρονομία καί 
τόνο στή φωνή σου». Δέν άμφιβάλλει κανείς πώς όρισμένες έκφρά-
σεις προσώπου, χειρονομίες κλπ. θεωρούμε δτι χαρακτηρίζουν τήν 
έκφραση πίστης. Μιλάμε γιά έναν 'τόνο σιγουριάς'. Άλλά είναι 
σαφές πώς αύτός ό τόνος σιγουριάς δέν είναι πάντοτε παρών κάθε 
φορά πού δικαιολογημένα μιλάμε γιά σιγουριά. «Αύτό άκριβώς», 
Γσως νάλεγες έσύ, «άποδεικνύα πώς κάτι δλλο ύπάρχει, κάτι πίσω 
άπ' αύτές τίς χειρονομίες κλπ., τό όποιο είναι ή πραγματική πίστη 
σ' άντίθεση μέ τίς άπλές έκδηλώσεις πίστης». «Καθόλου», θάλεγα 
έγώ, «πολλά καί διάφορα κριτήρια διακρίνουν, σέ διαφορετικές συν-
θήκες, περιπτώσ^ς δπου πιστεύεις τά δσα λές καί περιπτώσεις δπου 
δέν πιστεύεις τά δσα λές». Μπορεί νά ύπάρχουν περιπτώσεις δπου 
ή παρουσία ένός αίσθήματος διαφορετικού άπό έκεινα πού είναι 
δεμένα μέ χειρονομίες, τόνο της (ρωνης κλπ., χρησιμεύει στό νά δια-
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κρίνεις τό γεγονός δτι τό έννοεΤς, άπό τό γεγονός δτι δέν τό έννοέΤς. 
Μερικές φορές δμως έκεΤνο πού διακρίνει αύτά τά δύο γεγονότα δέν 
είναι κάτι πού συμβαίνει τήν ώρα πού μιλάμε, άλλά μιά ποικιλία 
ένεργειών καί έμπειριών διαφόρων είδών πρίν καί μετά. 

Γιά νά καταλάβουμε αύτή τήν οίκογένεια περιπτώσεων θδναι 
καί πάλι πρόσφορο νά έξετάσουμε μιάν άνάλογη περίπτωση παρμέ-
νη άπό τήν οίκογένεια τών έκφράσεων του προσώπου. Υπάρχει μιά 
οίκογένεια φιλικών έκφράσεων προσώπου. Υποθέστε δτι ρωτάμε 
«ποιό είναι τό χαρακτηριστικό γνώρισμα ένός φιλικού προσώπου;». 
Στήν άρχή μπορεί νά νομίσεις πώς ύπάρχουν όρισμένα σημάδια 
πού θά μπορούσε κανείς νά όνομάσει φιλικά σημάδια καί πού τό 
καθένα τους κάνει τό πρόσωπο νά φαίνεται φιλικό μέχρις ένός όρι-
σμένου βαθμού καί τά όποια, δν είναι παρόντα σέ μεγάλη ποσότη-
τα, συνιστούν τή φιλική έκφραση. Αύτή ή ίδέα Γσως μας φαίνεται 
πώς ύποστηρίζεται άπ' τόν καθημερινό μας λόγο, δπου μιλάμε γιά 
•φιλικά μάτια', 'φιλικό στόμα' κλπ. Άλλά είν' εύκολο νά δει κανείς 
πώς τά Γδια μάτια πού λέμε πώς κάνουν ένα πρόσωπο νά φαίνεται 
φιλικό δέ μοιάζουν φιλικά, άλλά μάλλον έχθρικά, δταν τά συνδυά-
ζουμε μέ όρισμένες ρυτίδες τού μετώπου, γραμμές γύρω άπ' τό στό-
μα κλπ. Γιατί λοιπόν νά λέμε πώς είναι αύτά τά μάτια πού φαίνον-
ται φιλικά; Δέν είναι λάθος νά λέμε πώς αύτά χαρακτηρίζουν τό 
πρόσωπο ώς φιλικό; Διότι, άν πούμε πώς τό κάνουν 'σέ όρισμένες 
περιστάσεις' (δπου αύτές οί περιστάσεις είναι τά άλλα γνωρίσματα 
τού προσώπου), γιατί άπομονώνουμε τό ένα γνώρισμα άπ' δλα τ' 
άλλα; Ή άπάντηση είναι δτι μέσ' στή μεγάλη οίκογένεια τών φιλι-
κών προσώπων ύπάρχει κι έκεΤνο πού θά όνόμαζε κανείς κύριο κλά-
δο χαρακτηριζόμενο άπό ένα όρισμένο είδος ματιών, ένας άλλος 
κλάδος άπό ένα όρισμένο είδος στόματος κλπ· μ' δλο πού στή μεγά-
λη οίκογένεια τών έχθρικών προσώπων συναντάμε αύτά τά ΐδια μά-
τια χωρίς έκεΤ νά μετριάζουν τήν έχθρικότητα της έκφρασης. 
Υπάρχει άκόμη τό γεγονός δτι, δταν άντιλαμβανόμαστε τή φιλική 
έκφραση ένός προσώπου, ή προσοχή μας, ή ματιά μας, τραβιέται 
πρός ένα συγκεκριμένο γνώρισμα τού προσώπου, τά 'φιλικά μάτια' 
ή τό 'φιλικό στόμα' κλπ. καί δτι αύτό δέν έξαρτάται άπό τ' άλλα 
γνωρίσματα παρ' δλο πού κι αύτά είναι συνυπεύθυνα γιά τή φιλική 
έκφραση. 

'Μά δέν ύπάρχα διαφορά άνάμεσα στό νά λές κάτι καί νά τό 
έννοεις, καί στό νά τό λές δίχως νά τό έννοεΤς;'. Δέ χρειάζεται νά 
ύπάρχει διαφορά τήν ώρα πού τό λές· καί άν ύπάρχει, αύτή ή διαφο-
ρά μπορεί νά είναι κάθε λογής, άνάλογα μέ τίς συμπαρομαρτούσες 
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περιστάσεις. Άπό τό γεγονός δτι ύπάρχει αύτό πού λέμε φιλική καί 
έχθρική έκφραση των ματιών δέν έπεται πώς πρέπει νά ύπάρχει κά-
ποια διαφορά άνάμεσα στά μάτια ένός φιλικού καί στά μάτια ένός 
έχθρικού προσώπου. 

Ίσως νάμπαινε κανείς στόν πειρασμό νά πει «αύτό τό σημάδι 
δέν μπορείς νά πεις πώς κάνει τό πρόσωπο νά φαίνεται φιλικό, διότι 
θά μπορούσε νά διαψεύδεται άπό κάποιο άλλο σημάδι». Κι αύτό εί-
ναι σά νά λές: «Τό νά λές κάτι μ' δναν τόνο σιγουριάς δέν μπορεί 
νδναι τό χαρακτηριστικό της σιγουριάς, διότι μπορεί νά διαψευσθεί 
άπό διάφορες έμπειρίες πού τό συνοδεύουν». Καμμιά δμως άπ' 
αύτές τίς προτάσεις δέν είναι σωστή. Είναι άλήθεια πώς άλλα σημά-
δια σ' αύτό τό πρόσωπο θά μπορούσαν νά έξαλείψουν τόν φιλικό 
χαρακτήρα των ματιών· κι δμως σ' αύτό τό πρόσωπο, τό κύριο 
φιλικό γνώρισμα είναι τό μάτι. 

Είναι οί φράσεις τού τύπου «τό είπε καί τό έννοούσε» έκείνες 
πού πάνω άπ' δλες τείνουν νά μας παραπλανούν. Συγκρίνετε τό νά 
έννοείς «θά χαρώ πολύ νά σέ δώ» μέ τό νά έννοείς «τό τραίνο φεύγει 
στίς 3.30». Υποθέστε δτι λέτε τήν πρώτη πρόταση σέ κάποιον κι 
αύτός σας ρωτάει «τό έννοούσες αύτό;»· ίσως έδώ νά σκέφτεστε τά 
αίσθήματα, τίς έμπειρίες πού είχατε τήν ώρα πού τό λέγατε. Κι έπο-
μένως θά νοιώσετε σ' αύτή τήν περίπτωση τήν τάση νά πείτε «δέν 
είδες δτι τό έννοούσα;». Υποθέστε δμως άπ' τήν άλλη πώς δίνετε σέ 
κάποιον τήν πληροφορία «τό τραίνο φεύγει στίς 3.30» κι έκείνος 
σας ρωτάει «τό έννοούσες αύτό;»· έδώ θά νοιώθατε τήν τάση ν' 
άπαντήσετε: «Προφανώς· γιατί νά μήν τό έννοούσα;». 

Στήν πρώτη περίπτωση τείνουμε νά μιλήσουμε γιά κάποιο 
χαρακτηριστικό αίσθημα τού δτι έννοούσες αύτό πού έλεγες, δχι 
δμως καί στή δεύτερη. Συγκρίνετε άκόμη τό νά ψεύδεσαι καί στίς 
δυό αύτές περιπτώσεις. Στήν πρώτη περίπτωση θά τείναμε νά πού-
με δτι τό νά ψεύδεσαι συνίσταται στό νά λές αύτό πού λές δίχως 
δμως τά κατάλληλα αίσθήματα ή άκόμη καί μέ άντίθετα αίσθήματα. 
"Αν λέγαμε ψέματα δίνοντας τήν πληροφορία γιά τό τραίνο, είναι 
πολύ πιθανό νά είχαμε διαφορετικές έμπειρίες τήν ώρα πού τή δίνα-
με άπό έκείνες πού έχουμε, δταν δίνουμε άληθινές πληροφορίες· 
άλλά ή διαφορά έκέί δέν θά συνίστατο στήν άπουσία τού χαρακτη-
ριστικού αισθήματος, άλλά ίσως άπλώς στήν παρουσία ένός αίσθή-
ματος δυσφορίας. 

Είναι άκόμη δυνατό τήν ώρα πού λές ψέματα νά έχεις έντονότα-
τη τήν έμπαρία αύτού πού θά όνομάζαμε 'χαρακτηριστικό του δτι 
κάποιος έννοεί αύτά πού λέει', κι ώστόσο σέ άλλες περιστάσεις, κι 
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Ισως άκόμη στίς συνηθισμένες περιστάσεις, ν' άναφέρεται κανείς σ' 
αύτήν άκριβώς τήν έμπειρία λέγοντας «αύτό πού είπα τό έννοοΰ-
σα», έπειδή δέν μπαίνουν στή συζήτηση οί περιπτώσεις έκεινες 
δπου κάτι θά διέψευδε αύτές τίς έμπειρίες. Σέ πολλές περιπτώσεις 
τείνουμε συνεπώς νά λέμε: Τό νά «έννοώ αύτό πού λέω» σημαίνει 
νά δχω τίς τάδε έμπειρίες τήν ώρα πού τό λέω. 

"Αν μέ τόν δρο «πιστεύω» έννοοϋμε μιά δραστηριότητα, μιά δια-
δικασία, πού συμβαίνει τήν ώρα πού λέμε πώς πιστεύουμε, μπορού-
με νά πούμε πώς τό νά πιστεύεις είναι κάτι παρόμοιο ή τό ίδιο μέ 
τήν έκφραση της πίστης σου. 

8. Έχει ένδιαφέρον νά έξετάσουμε μιάν άντίρρηση σ' αύτό τόν 
ισχυρισμό: Τί γίνεται, δν πώ «πιστεύω πώς θά βρέξει» (έννοώντάς 
το) καί κάποιος θελήσει νά έξηγήσει σ' δναν γάλλο πού δέν καταλα-
βαίνει έλληνικά [26] τί είναι έκεινο πού πιστεύω; Ίσως νά πείτε 
πώς, δν τό μόνο πού συμβαίνει τήν ώρα πού πιστεύω δ,τι πιστεύω 
είναι τό δτι έκφέρω τήν πρόταση, ό γάλλος θά πρέπει νά ξέρει τί 
πιστεύω, δν του πει κανείς άκριβώς τά λόγια πού χρησιμοποιώ ή δν 
του πει «II croit 'θά βρέξει'». Είναι δμως πασιφανές δτι αύτό τό 
πράγμα δέν πρόκειται νά τόν πληροφορήσει τί πιστεύω καί συνε-
πώς, θά λέγατε, άποτύχαμε νά του διαβιβάσουμε έκεινο άκριβώς 
πού γι' αύτόν είναι ούσιώδες, τήν πραγματική μου νοητική πράξη 
του πιστεύειν. Ή άπάντηση δμως είναι πώς, άκόμη κι δν τά λόγια 
μου συνοδεύονταν άπό κάθε λογής έμπειρίες κι δν μπορούσαμε νά 
διαβιβάσουμε αύτές τίς έμπειρίες στό γάλλο, πάλι δέ θά ήξερε τί πί-
στευα. Διότι άπλούστατα ή έκφραση «ξέρω τί πιστεύω» δέν σημαί-
νει «νοιώθω τί κάνω τήν ώρα πού τό λέω»· δπως άκριβώς τό νά ξέ-
ρω πού άποσκοπέΤ αύτή ή κίνησή μου στήν παρτίδα σκάκι πού παί-
ζουμε δέν σημαίνει νά ξέρω τήν άκριβή κατάσταση του μυαλού μου 
τήν ώρα πού κάνω τήν κίνηση. "Αν καί βέβαια σέ όρισμένες περι-
πτώσεις, τό νά γνωρίζεις αύτή τήν κατάσταση του μυαλού μου θά 
μπορούσε νά σου προσφέρει άκριβέστατες πληροφορίες γύρω άπ' 
τήν πρόθεσή μου. 

Θά έπρεπε νά πούμε πώς πληροφορούμε τό γάλλο γιά τό τί 
πιστεύω, μεταφράζοντας τά λόγια μου στά γαλλικά. Καί μπορεί 
κάνοντας κάτι τέτοιο νά μήν του λέμε τίποτε —ουτε κδν έμμεσα— 
γιά τό τί συμβαίνει μέσα μου τή στιγμή πού έκφράζω τήν πίστη 
μου. Μάλλον, του δείχνουμε μιά πρόταση ή όποία στή γλώσσα του 
κατέχει μιά θέση άνάλογη μέ έκείνη πού κατέχει ή δική μου πρότα-
ση στήν έλληνική γλώσσα. Καί πάλι θά μπορούσε κανείς νά πει. 
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τουλάχιστον σέ όρισμένες περιπτώσεις, πώς θά μπορούσαμε νά του 
δχουμε πει μέ πολύ μεγαλύτερη άκρίβεια τί πίστευα, δν τυχόν 
ένοιωθε άπό έλληνικά, γιατί τότε θά ήξερε άκριβώς τί συνέβη μέσα 
μου τήν ώρα πού μιλούσε. 

Χρησιμοποιούμε τίς λέξεις «έννοώ», «πιστεύω», «προτίθεμαι», 
σά ν' άναφέρονται σέ συγκεκριμένες πράξεις, νοητικές καταστάσεις, 
σέ όρισμένες περιστάσεις· δπως μέ τήν δκφραση «κάνω μάτ σέ κά-
ποιον» άναφερόμαστε στήν πράξη του νά παίρνεις τό βασιλια του. 
"Αν δμως κάποιος, δνα παιδί &ς πούμε, παίζοντας στήν τύχη μέ τά 
πιόνια, δβαζε μερικά πάνω στή σκακιέρα καί δκανε τίς κινήσεις πού 
κάνουμε κανονικά γιά νά πάρουμε τόν βασιλιά, δέ θά λέγαμε πώς τό 
παιδί έκανε μάτ σέ κάποιον. Κι έδώ δμως μπορεί κανείς νά νομίσει 
πώς έκεινο πού διακρίνει αύτή τήν περίπτωση άπό έκείνη του νά 
κάνεις στ' άλήθεια μάτ είναι τά δσα συμβαίνουν στό μυαλό του παι-
διού. 

Υποθέστε πώς κάνω μιά κίνηση στό σκάκι καί κάποιος μέ 
ρωτάει «είχες τήν πρόθεση νά τού κάνεις μάτ;»· άπαντώ «ναί» κι 
αύτός πάλι μέ ρωτάει «πώς είναι δυνατόν νά τό ξέρεις, άφού τό μό-
νο πού ήξερες ήταν έκεινο πού συνέβαινε μέσα σου τήν ώρα πού 
έκανες τήν κίνηση;»· θά μπορούσα ν' άπαντήσω «σ' αύτές τίς 
συγκεκριμένες περιστάσεις μ' αύτή τήν κίνηση είχα τήν πρόθεση νά 
τού κάνω μάτ». 

9. Ό,τι ίσχύει γιά τό 'έννοώ' ίσχύει καί γιά τό 'σκέφτομαι'. Βρί-
σκουμε πολύ συχνά άδύνατο τό νά σκεφτούμε δίχως νά μιλήσουμε 
άπό μέσα μας ψιθυριστά· δν ζητούσαμε νά μας περιγράψουν τί συμ-
βαίνει σ' αύτή τήν περίπτωση, κανείς δέν θδλεγε πώς ύπάρχει κάτι 
—ή σκέψη— πού συνοδεύει τήν όμιλία, δν δέν παρασυρόταν άπό τό 
ζεύγος τών ρημάτων «μιλάω» / «σκέφτομαι» κι άπό τόσες δλλες 
καθημερινές φράσεις πού οί χρήσεις τους βαδίζουν παράλληλα. 
Εξετάσετε τά έξης παραδείγματα: «Σκέψου πρίν μιλήσεις!», «μιλάει 
δίχως νά σκέφτεται», «αύτό πού είπα δέν έκφράζει άπόλυτα τή σκέ-
ψη μου», «σού λέει ένα πράγμα καί σκέφτεται άκριβώς τ' άντίθετο», 
«δέν έννόούσα ούτε λέξη άπ' δσα είπα», «ή γαλλική γλώσσα χρησι-
μοποιεί τίς λέξεις της μέ τή σ^ρά πού τίς σκεφτόμαστε». 

"Αν σέ μιά τέτοια περίπτοκτη ύπάρχει κάτι πού μπορεί κανείς νά 
πει πώς συμβαδίζει μέ τήν όμιλία, θά είναι κάτι δπως τ' άνεβοκατε-
βάσματα της φωνής, οί άλλαγές της χροιάς, ό τονισμός καί τά 
τοιαύτα, δηλαδή κάθε τί πού θά όνομάζαμε μέσα έκφρασης. Μερικά 
άπ' αύτά, δπως ό τόνος της φωνής καί τό accent της [27], κανείς δέ 
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θά τά όνόμαζε συνοδεία του λόγου, γιά προφανείς λόγους· καί μέσα 
Εκφρασης, δπως οΐ έκφράσεις του προσώπου καί οΐ χειρονομίες πού 
μπορούμε νά πούμε πώς συνοδεύουν τό λόγο, δέ θά περνούσε άπ' 
τό μυαλό κανενός νά τά όνομάσει σκέψη. 

10. "Ας έπιστ ρέψουμε στό παράδειγμά μας μέ τή χρήση των λέ-
ξεων «άνοιχτότερο» καί «σκοτεινότερο», δταν αύτές άποδίδονται σέ 
χρωματιστά άντικείμενα καί φωνήεντα. Ένας λόγος πού θά θέλαμε 
νά δώσουμε γιά τό δτι λέμε πώς έδώ δχουμε νά κάνουμε μέ δύο δια-
φορετικές χρήσεις καί δχι μία είναι ό έξης: 'Δέ νομίζουμε πώς οί λέ-
ξεις «σκοτεινότερο» καί «άνοιχτότερο» είναι πράγματι κατάλληλες 
γιά τήν περιγραφή της σχέσης άνάμεσα στά φωνήεντα· άπλώς νοιώ-
θουμε μιάν όμοιότητα άνάμεσα στή σχέση των ήχων καί τά σκοτει-
νότερα κι άνοιχτότερα χρώματα'. "Αν τώρα θέλετε νά δείτε τί σόι αί-
σθημα είναι αύτό, προσπαθήστε νά φανταστείτε δτι δίχως προηγού-
μενη είσαγωγή λέτε σέ κάποιον: «Πές τά φωνήεντα α, ε, ι, ο, ω κατά 
σειράν σκοτεινότητας». "Αν έκανα κάτι τέτοιο, σίγουρα θά τδλεγα 
μέ διαφορετικό τόνο άπό έκείνον μέ τόν όποίο θά έλεγα «κατάταξε 
αυτά τά βιβλίά κατά σειράν σκοτεινότητας»· θά τό πρόφερα δηλαδή 
μ' έναν τόνο δισταγμού, σά νά τούλεγα «άμφιβάλλω άν μέ καταλα-
βαίνεις», ίσως χαμογελώντας πονηρά, λέγοντάς το. Κι αύτό, άπ' 
δσο μπορώ νά πω, περιγράφει τό αίσθημά μου. 

Αύτό τώρα μέ όδηγεί στό έξής σημείο: "Αν κάποιος μέ ρωτήσει 
«τί χρώμα είναι έκείνο έκεί τό βιβλίο;» καί γώ τού πω «κόκκινο» κι 
ύστερα μέ ξαναρωτήσει «τί σ' έκανε νά όνομάσεις αύτό τό χρώμα 
'κόκκινο';», στίς περισσότερες περιπτώσεις θά πρέπει ν' άπαντήσω: 
«Τίποτε δέ μ' έκανε νά τό πω κόκκινο· κανένας λόγος, δηλαδή. 
Άπλώς τό κύτταξα καί είπα 'είναι κόκκινο'». Τείνει τότε κανείς νά 
πεί: «Σίγουρα δέν είναι δλο κι δλο αύτό πού συνέβη· διότι θά μπο-
ρούσα νά κυττάξω ένα χρώμα, νά πώ μιά λέξη κι ώστόσο νά μήν 
έχω όνομάσει τό χρώμα». Κι ύστερα νοιώθει κανείς τήν τάση νά 
συνεχίσει: «Ή λέξη 'κόκκινο', δταν τήν προφέρουμε όνομάζοντας 
τό χρώμα πού κυττάμε, άρχεται μ* ̂ ναν ιδιαίτερο τρόποι*. Κι δμως, 
δταν σέ ρωτούν «μπορείς νά περιγράψεις τόν τρόπο πού λές;» δέ 
νοιώθας προετοιμασμένος νά δώσεις καμμιά περιγραφή. Υποθέστε 
τώρα πώς τόν ρωτάμε: «Θυμάσαι έν πάση περιπτώσει δτι τό δνομα 
σου έρχόταν κατ' αυτόν τό συγκεκριμένο τρόπο κάθε (ρορά πού όνό-
μαζες χρώματα σέ προηγούμενες εύκαιρίες;». Θά πρέπει νά παρα-
δεχτεί πώς δέ θυμάται κάποιο συγκεκριμένο τρόπο μέ τόν όποίο 
συνέβαινε αύτό τό πράγμα. Μάλιστα θά μπορούσε κανείς εύκολα νά 
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τόν κάνει νά δει πώς τό νά όνομάζεις δνα χρώμα μπορεί νά συνο-
δεύεται άπό κάθε λογής διαφορετικές έμπειρίες. Συγκρίνετε περι-
πτώσεις σάν κι αύτές: (α) Βάζω ένα κομμάτι σίδερο στή φωτιά νά τό 
ζεστάνω μέχρις δτου έρυθροπυρωθει έλαφρά. Σου ζητώ νά παρατη-
ρήσεις τό σίδερο καί νά μου λές κάθε τόσο σέ τί στάδιο 
πυρακτώσεως έχει φτάσει. Κυττάς καί λές: «'Αρχίζει νά γίνεται 
κόκκινο άνοιχτό». (β) Στεκόμαστε σ' δνα σταυροδρόμι κι έγώ λέω: 
«Έχε τό νου σου στό πράσινο φώς· μόλις άνάψει, πές μου νά τρέξω 
νά περάσω». Κάνε στόν έαυτό σου τήν έξής έρώτηση: "Αν σέ μιά τέ-
τοια περίπτωση φωνάξεις «πράσινο!» kai σέ μιάν δλλη «τρέξε!», 
αύτές οί λέξεις άρχονται μέ τόν ϊδιο ή μέ διαφορετικούς τρόπους; 
Μπορεί κανείς νά πει τίποτε γι' αύτό τό πράγμα μέ τρόπο γενικό; 
(γ) Σέ ρωτάω: «Τί χρώμα δχει τό ύλικό πού κρατας στό χέρι σου;» 
(έγώ δέν μπορώ νά δώ). Σκέφτεσαι: «Πώς τό λένε τώρα αύτό; Είναι 
'μπλέ τής Πρωσσίας' ή 'λουλακί';». 

Είναι δμως πραγματικά δξιο παρατήρησης τό γεγονός δτι σέ 
μιά φιλοσοφική συζήτηση, δταν λέμε «τό δνομα ένός χρώματος δρ-
χεται μ' δνα συγκεκριμένο τρόπο», δέν κάνουμε τόν κόπο νά σκε-
φτούμε τίς διάφορες περιπτώσεις καί τούς τρόπους μέ τούς όποίους 
ερχεται αύτό τό δνομα. Καί τό βασικό μας έπιχείρημα είναι στήν 
πραγματικότητα δτι τό νά όνομάζεις τό χρώμα είναι διαφορετική 
ένέργεια άπ' τό νά προφέρεις μιά λέξη σέ κάποιαν άλλη περίπτωση 
ένώ κυττάς τό χρώμα. Έτσι θά μπορούσε κανείς νά πει: «Υποθέστε 
πώς μετράμε μερικά άντικείμενα πάνω στό τραπέζι μας· ένα μπλέ, 
ένα κόκκινο, δνα άσπρο κι §να μαύρο* κυττώντας τα δνα-δνα λέμε: 
'Ένα, δύο, τρία, τέσσερα'. Δέν είναι άλήθεια εύκολο νά δει κανείς 
πώς στήν περίπτωση αύτή, καθώς προφέρουμε τίς λέξεις, συμβαίνει 
κάτι διαφορετικό άπό έκεινο πού θά συνέβαινε, δν λέγαμε σέ κά-
ποιον τά χρώματα τών άντικειμένων; Καί δέ θά μπορούσαμε μέ τό 
ϊδιο δικαίωμα, νά λέγαμε 'τίποτε άλλο δέ συμβαίνει, δταν λέμε τ' 
άριθμητικά, άπ' τό δτι άπλώς τά λέμε ένώ κυττάμε τ' άντικείμενα';». 
Δύο άπαντήσεις μπορούν τώρα νά δοθούν σ' αύτό: Πρώτον: Τό δί-
χως δλλο, στή μεγάλη τουλάχιστον πλειονότητα τών περιπτώσεων, 
τό νά μετράς άντικείμενα συνοδεύεται άπό διαφορετικές έμπειρίες 
άπ' δ,τι τό νά όνομάζεις τό χρώμα τους. Κι είναι εύκολο νά περι-
γράψεις πάνω - κάτω ποιά είναι ή διαφορά. Γιά τήν άπαρίθμηση ξέ-
ρουμε μιάν όρισμένη χειρονομία, δπως, λ.χ., τό νά χτυπάς τά νού-
μερα μέ τό δάχτυλό σου ή τό νά κουνάς τό κεφάλι σου. Υπάρχει 
άπ' τήν δλλη μιά έμπαρία πού θά μπορούσε νά όνομαστεΤ «τό νά 
συγκεντρώνας τήν προσοχή σου στό χρώμα», νά παίρνεις δλη τήν 
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έντύπωση πού προκαλεί. Κι αύτό είναι τό είδος των πραγμάτων 
πού θυμάται κανείς, δταν λέει «είν' εδκολο νά δεις πώς κάτι διαφο-
ρετικό συμβαίνει δταν μετράμε τ' άντικείμενα άπ' δ,τι συμβαίνα 
δταν όνομάζουμε τά χρώματά τους». 'Αλλά δέν είναι διόλου άναγ-
καΐο νά συμβαίνουν τίποτε Ιδιαίτερες έμπειρίες λίγο ή πολύ χαρα-
κτηριστικές της διαδικασίας του νά μετράς, οδτε νά συμβαίνει τό 
ίδιαίτερο φαινόμενο του νά στηλώνεις τά μάτια στό χρώμα, δταν 
κυττάς τό άντικείμενο καί όνομάζεις τό χρώμα του. Είναι άλήθεια 
πώς οί διαδικασίες του νά μετράς τέσσερα άντικείμενα καί του νά 
όνομάζεις τά χρώματά τους είναι, τίς περισσότερες φορές έν πάση 
περιπτώσει, διαφορετικές, θεωρούμενες στό σύνολό τους· καί είναι 
αύτό τό πράγμα πού χτυπάει στό μάτι μας· άλλ' αύτό δέ σημαίνει 
διόλου δτι γνωρίζουμε κάτι διαφορετικό πού συμβαίνει κάθε φορά 
σ' αύτές τίς δύο περιπτώσεις, δταν προφέρουμε ίνα νούμερο άπ' τή 
μιά καί τδνομα ένός χρώματος άπ' τήν άλλη. 

Όταν φιλοσοφούμε γύρω άπ' αύτό τό πράγμα, σχεδόν πάντα 
κάνουμε κάτι σάν κι αύτό: Επαναλαμβάνουμε στόν έαυτό μας μιάν 
όρισμένη έμπειρία, λ.χ., του νά κυττάς σταθερά ένα άντικείμενο καί 
νά προσπαθείς νά 'διαβάσεις' τρόπον τινά τό δνομα του χρώματός 
του. Κι είναι άπολύτως φυσικό, κάνοντας καί ξανακάνοντας αύτό 
τό πράγμα, νά νοιώθουμε τήν τάση νά λέμε «κάτι ίδιαίτερο συμβαί-
νει τήν ώρα πού λέμε τή λέξη 'μπλέ'». Γιατί έχουμε συνείδηση του 
δτι περνάμε ξανά καί ξανά μέσ' άπ' τήν Γδια διαδικασία. 'Αναρωτη-
θείτε δμως: Επαναλαμβάνεται άραγε ή ίδια διαδικασία, δταν σέ διά-
φορες άλλες περιπτώσεις —μή φιλοσοφώντας— όνομάζουμε τό χρώ-
μα ένός άντικειμένου; 

11. Τό πρόβλημα πού μας άπασχολει τό συναντάμε έπίσης, 
δταν σκεφτόμαστε γύρω άπ' τή βούληση, τήν έκούσια καί άκούσια 
πράξη. 'Εξετάστε, λ.χ., τά παραδείγματα αύτά: Σκέφτομαι άν θά 
πρέπει νά σηκώσω ένα μεγαλούτσικο βάρος, άποφασίζω νά τό κά-
νω, μετά έφαρμόζω μιά δύναμη καί τό σηκώνω. Έδώ, θά μπορούσα-
τε νά πείτε, έχεις τήν κατ' έξοχήν περίπτωση βούλησης καί προθετι-
κής πράξης. Συγκρίνετε αύτή τήν περίπτωση μέ μιάν άλλη, δπου δί-
νεις σέ κάποιον ένα άναμμένο σπίρτο, άφού άναψες μ' αύτό τό τσι-
γάρο σου, καί βλέπεις πώς θέλει ν' άνάψει καί τό δικό του· ή τήν 
περίπτωση, δπου κουνάς τό χέρι σου τήν ώρα πού γράφεις ένα 
γράμμα ή κουνάς τό στόμα σου, τόν λάρυγγά σου κλπ. τήν ώρα πού 
μιλάς. Όταν όνόμασα τό πρώτο παράδειγμα 'κατ' έξοχήν περίπτω-
ση βούλησης', έσκεμμένα χρησιμοποίησα αύτή τήν παραπλανητική 
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δκφραση. Γιατί αύτή ή δκφραση ύποδηλώνει πώς τείνει κανείς, σκε-
πτόμενος γύρω άπό τό θέμα της βούλησης, νά θεωρεί δτι αύτό τό εί-
δος παραδείγματος παρουσιάζει σαφέστερα άπ' όποιοδήποτε δλλο 
τό τυπικό χαρακτηριστικό της βούλησης. ΆντλεΤ κανείς τίς ίδέες 
του καί τή γλώσσα του γιά τή βούληση άπ' αύτό τό είδος παραδείγ-
ματος κι έχει τήν έντύπωση πώς αύτές θά πρέπει νά ίσχύουν —δν 
καί δχι ίσως κατ' αύτόν τόν προφανή τρόπο— σ' δλες τίς περιπτώ-
σεις πού μπορεί κανείς δικαιολογημένα νά όνομάζει περιπτώσας 
βούλησης. Είναι ή Γδια περίπτωση πού έχουμε συναντήσα ξανά καί 
ξανά: Οί μορφές έκφρασης της καθημερινής μας γλώσσας φαίνεται 
νά ταιριάζουν περισσότερο μέ όρισμένες πολύ είδικές χρήσεις των 
λέξεων «βούληση», «σκέψη», «νόημα», «διάβασμα» κλπ. κλπ. Κι 
έτσι θά μπορούσαμε νά όνομάζαμε τήν περίπτωση δπου κάποιος 
'πρώτα σκέφτεται κι ύστερα μιλάει' κατ' έξοχήν περίπτωση σκέψης 
καί τήν περίπτωση δπου κάποιος προφέρει φωναχτά τίς λέξεις πού 
διαβάζει κατ' έξοχήν περίπτωση διαβάσματος. Μιλάμε γιά μιά 'πρά-
ξη βούλησης' διαφορετικά άπ' δ,τι μιλάμε γιά μιά πράξη πού θέλου-
με· καί στό πρώτο μας παράδειγμα ύπάρχουν πλήθος διαφορετικές 
πράξεις οί όποίες σαφώς διαχωρίζουν αύτή τήν περίπτωση άπό 
έκείνη στήν όποία τό μόνο πού συμβαίνει είναι δτι τό χέρι καί τό 
βάρος σηκώνονται: Ύπάρχουν οί προετοιμασίες της σκέψης καί 
τής άπόφασης, ύπάρχα ή προσπάθεια άρσης. Που βρίσκονται δμως 
οί άνάλογες μ' αύτήν διαδικασίες στ' άλλα μας παραδείγματα καί σέ 
άναρίθμητα άλλα πού θά μπορούσαμε νά δώσουμε; 

Άπ ' τήν άλλη δμως λέγεται πώς, δταν κάποιος άς πούμε σηκώ-
νεται άπ' τό κρεββάτι τό πρωί, τό μόνο πού συμβαίνει είναι τό έξής: 
'Αναρωτιέται «είναι ώρα νά σηκωθώ;», προσπαθεί ν' άποφασίσει καί 
τότε ξαφνικά άνακαλύπτει δτι σηκώνεται. Περιγράφοντάς το κατ' 
αύτόν τόν τρόπο δίνεις έμφαση στήν άπουσία βουλητικής πράξης. 
Όμως, πρώτον: Που βρίσκουμε τό πρότυπο ένός τέτοιου πράγμα-
τος· πώς δηλαδή φτάνουμε στήν ίδέα αύτής τής πράξης; Νομίζω 
πώς τό πρότυπο τής βουλητικής πράξης είναι ή έμπειρία τής μυϊκής 
προσπάθειας. 'Υπάρχει τώρα κάτι στήν παραπάνω περιγραφή πού 
μας βάζει σέ πειρασμό νά τήν άντικρούσουμε λέγοντας: «Δέν 'άνα-
καλύπτουμε' άπλώς ουτε παρατηρούμε τούς έαυτούς μας νά σηκώ-
νονται σά νά παρατηρούσαμε κάποιον άλλο! Δέν είναι δηλαδή σά 
νά παρακολουθούμε όρισμένες άντανακλαστικές ένέργειες. "Αν, 
λ.χ., τοποθετηθώ πρός τό πλάι κοντά στόν τοίχο, μέ τό χέρι μου 
πού βρίσκεται πρός τή μεριά του τοίχου κρεμασμένο πρός τά κάτω 
καί τό πίσω μέρος του χεριού ν' άκουμπάει στόν τοίχο· κι άν κρα-
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τώντας τό χέρι μου άκαμπτο πιέσω τό πίσω μέρος του μέ δύναμη 
πάνω στόν τοίχο, κάνοντας δλη τή δουλειά μέ τόν δελτοειδή κι 
ύστερα άπομακρυνθώ άπ' τόν τοίχο άφήνοντας τό χέρι μου νά κρε-
μαστεί καί πάλι χαλαρωμένο, δίχως καμμιά δική μου ένέργεια τό 
μπράτσο μου θ' άρχίσει νά σηκώνεται άπό μόνο του· αύτό είναι τό 
είδος της περίπτωσης δπου δικαιολογημένα θά λέγαμε *άνα-
καλύπτω δτι τό χέρι μου σηκώνεται'». 

Κι έδώ δμως πάλι είναι σαφές δτι ύπάρχουν πολλές έντυπωσια-
κές διαφορές άνάμεσα στήν περίπτωση δπου παρατηρώ τό χέρι μου 
νά σηκώνεται σ' αύτό τό πείραμα ή παρατηρώ κάποιον άλλο νά 
σηκώνεται άπ' τό κρεββάτι καί στήν περίπτωση δπου άνακαλύπτω 
δτι έγώ σηκώνομαι. Υπάρχει, λ.χ., στήν περίπτωση αύτή πλήρης 
άπουσία έκείνου πού θά μπορούσα νά όνομάσω έκπληξη- έπίσης 
δέν κυττάω τίς Ιδιες μου τίς κινήσεις, δπως θά παρατηρούσα κά-
ποιον νά στριφογυρνάει στό κρεββάτι, λέγοντας, λ.χ., άπό μέσα μου 
«έτοιμάζεται άραγε νά σηκωθεΓ;». Υπάρχει διαφορά άνάμεσα στήν 
έκούσια πράξη τού νά σηκώνεσαι άπ' τό κρεββάτι καί στό άκούσιο 
σήκωμα τού χεριού σου. 'Αλλά δέν ύπάρχει μιά μοναδική κοινή 
διαφορά άνάμεσα στίς λεγόμενες έκούσιες καί άκούσιες πράξεις· 
δηλαδή ή παρουσία ή άπουσία κάποιου στοιχείου: της 'βουλητικής 
πράξης'. 

Ή περιγραφή της έγερσης, δπου κάποιος λέει «άπλώς άνακάλυ-
ψα πώς σηκωνόμουνα», ύπαινίσσεται πώς αύτός θέλει νά πει δτι 
παρατηρεί τον έαυτό του νά σηκώνεται. Καί μπορούμε άσφαλώς νά 
πούμε πώς άπ' αύτή τήν περίπτωση άπουσιάζει ή στάση παρατήρη-
σης. 'Αλλά ή στάση παρατήρησης δέν είναι μιά συνεχής κατάσταση 
τού μυαλού ή μιά κατάσταση στήν όποία βρισκόμαστε σά νά λέμε 
συνεχώς, δσην ώρα παρατηρούμε. Υπάρχει μάλλον μιά οίκογένεια 
πού άπαρτίζεται άπό όμάδες δραστηριοτήτων καί έμπειριών τίς 
όποιες όνομάζουμε στάσεις παρατήρησης. Σέ άδρές γραμμές θά 
μπορούσε κανείς νά πει πώς ύπάρχουν παρατηρησιακά στοιχεία 
περιέργειας, παρατηρησιακή προσμονή, έκπληξη, δπως έπίσης θά 
λέγαμε δτι ύπάρχουν έκφράσ^ς προσώπου καί χειρονομίες περιέρ-
γειας, παρατηρησιακής προσμονής καί έκπληξης· κι άν συμφωνείτε 
πώς ύπάρχουν πάνω άπό μία χαρακτηριστικές έκφρασεις προσώ-
που γιά κάθε μιά άπ' αύτές τίς περιπτώσεις καί πώς μπορούν αύτές 
οί περιπτώσας νά ύπάρξουν δίχως καμμιά χαρακτηριστική έκφρα-
ση προσώπου, θά παραδεχτείτε πώς σέ κάθε μιά άπ' αύτές τίς τρείς 
λέξεις άντιστοιχεί μιά οικογένεια φαινομένων. 
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12. "Αν έλεγα «δταν του είπα πώς τό τραίνο δφευγε στίς 3.30 
πιστεύοντας αυτό πού §λεγα, δέ συνέβη τίποτε περισσότερο άπ' τό 
δτι έξέφερα τήν πρόταση» καί, άν κάποιος άντικρούοντάς με δλεγε 
«σίγουρα δέν μπορεί νά είναι αύτό δλο κι δλο, διότι θά μπορούσες 
'άπλώς νά πεις μιά πρόταση' δίχως νά τήν πιστεύεις», ή άπάντησή 
μου θά ηταν: «Δέν ήθελα νά πώ πώς δέν ύπάρχει διαφορά άνάμεσα 
στό νά μιλάς πιστεύοντας τά δσα λές καί στό νά μιλάς μήν 
πιστεύοντας τά δσα λές· άλλά τό ζεύγος 'πιστεύω' / 'δέν πιστεύω' 
άναφέρεται σέ ποικίλες διαφορές σέ διάφορες περιπτώσεις (διαφο-
ρές πού άπαρτίζουν μιάν οίκογένεια) κι δχι σέ μιά διαφορά: έκείνη 
άνάμεσα στήν παρουσία καί τήν άπουσία μιας όρισμένης νοητικής 
κατάστασης». 

13. "Ας έξετάσουμε διάφορα χαρακτηριστικά έκουσίων καί 
άκουσίων πράξεων. Στήν περίπτωση πού σηκώνουμε τό μεγάλο βά-
ρος, οί ποικίλες έμπειρίες προσπάθειας είναι προφανώς οί πιό χαρα-
κτηριστικές του δτι σηκώνεις τό βάρος έκούσια. Συγκρίνετε δμως 
μ' αύτή τήν περίπτωση έκείνη του νά γράφεις έκούσια, δπου στίς 
περισσότερες άπ' τίς συνηθισμένες περιπτώσεις δέν ύπάρχει καμμιά 
προσπάθεια· καί άκόμη κι άν νοιώθουμε πώς τό γράψιμο κουράζει 
τά χέρια μας καί καταπονεί τούς μυς τους, αύτή έδώ ή έμπειρία δέν 
είναι έκείνη ή έμπειρία του νά 'τραβάς' καί του νά 'σπρώχνεις' πού 
θά όνομάζαμε τυπικές έκούσιες πράξεις. Συγκρίνετε έπί πλέον τό 
σήκωμα του χεριού σας, δταν, λ.χ., δείχνετε κάποιο άντικείμενο 
άπό πάνω σας. Αύτό άσφαλώς θά θεωρηθεί σάν έκούσια πράξη, μ' 
δλο πού τό στοιχείο της προσπάθειας κατά πάσαν πιθανότητα είναι 
άπόν· μάλιστα αύτό τό σήκωμα του χεριού γιά νά δείξεις δνα άντι-
κείμενο μοιάζει πάρα πολύ μέ τό νά σηκώνεις τό μάτι γιά νά τό κυτ-
τάξεις· κι έδώ δύσκολα θ' άντιλαμβανόμαστε κάποια προσπάθεια. 
"Ας έξετάσουμε τώρα μιά. πράξη άκούσιας δρσης του χεριού μας. 
Έχουμε τήν περίπτωση τού πειράματός μας πού χαρακτηριζόταν 
άπό τέλεια άπουσία μυϊκής καταπόνησης κι άπ' τήν παρατηρησιακή 
μας στάση άπέναντι στήν άρση τού χεριού μας. Άλλά είδαμε 
άπλώς μιά περίπτωση δπου ή μυίκή καταπόνηση ήταν άπούσα- καί 
ύπάρχουν περιπτώσεις στίς όποίες θά όνομάζαμε μιά πράξη έκού-
σια, παρ' δλο πού παίρνουμε μιά στάση παρατήρησης άπέναντί της. 
Άλλά σ' δνα μεγάλο άριθμό περιπτώσεων έκείνο πού χαρακτηρίζει 
μιά πράξη ώς έκούσια είναι ή παράξενη άδυναμία του νά πάρεις μιά 
στάση παρατήρησης άπέναντί της. Προσπαθήστε, λ.χ., νά παρατη-
ρήσετε τό χέρι σας τήν ώρα πού σηκώνεται, δταν τό σηκώνετε 
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έκούσια. Τό βλέπετε βέβαια νά (τηκώνεται, δπως τό βλέπατε και 
στό πείραμα· άλλά δέν μπορείτε τρόπον τινά νά τό παρακολουθήσε-
τε ύπό τήν ίδια §ννοια μέ τά μάτια σας. Αύτό Γσως γίνει σαφέστερο, 
δν συγκρίνετε δύο διαφορετικές περιπτώσεις παρακολούθησης 
γραμμών πάνω στό χαρτί μέ τό μάτι· (α) μιάν άκανόνιστη γραμμή 
σάν κι αύτή: 

(β) μιά γραμμένη πρόταση. Θ' άνακαλύψετε δτι στήν (α) τό μάτι 
τρόπον τινά γλιστράει καί κολλάα έναλλακτικά, ένώ, δταν διαβά-
ζουμε μιά πρόταση, γλιστράει όμαλά. 

Σκεφτείτε τώρα μιά περίπτωση στήν όποία παίρνουμε πράγματι 
μιά στάση παρατήρησης άπέναντι σέ μιάν έκούσια πράξη· έννοώ 
τήν πολύ διδακτική περίπτοοση του νά σχεδιάζεις ένα τετράγωνο μέ 
τίς διαγωνίους του, στήνοντας έναν καθρέφτη δίπλα στό χαρτί σου 
καί κατευθύνοντας τό χέρι σου βάσει έκείνου πού βλέπεις μέσα 
στόν καθρέφτη. Έδώ νοιώθει κανείς τήν τάση νά πει πώς οί πραγ-
ματικές μας πράξεις, έκεΤνες στίς όποιες ή βούληση έφαρμόζεται 
άμεσα, δέν είναι οί κινήσεις του χεριού μας, άλλά κάτι πολύ πιό 
βαθύ, άς πούμε οί δράσεις των μυών μας. Νοιώθουμε τήν τάση νά 
συγκρίνουμε τήν περίπτωση μέ τήν έξης: Φανταστείτε πώς δχουμε 
μιά σειρά μοχλούς μπροστά μας, μέσω των όποίων, μ' έναν κρυμμέ-
νο μηχανισμό, μπορούμε νά διευθύνουμε ένα μολύβι νά σχεδιάσει 
στό χαρτί. Τίσως μπούμε σ' άμφιβολίες γύρω άπ' τό ποιόν μοχλό θά 
πρέπει νά τραβήξουμε γιά νάχουμε τήν έπιθυμητή κίνηση του 
μολυβιού· καί μπορούμε νά πούμε πώς τραβάμε έσκεμμένα αύτόν 
τό συγκεκριμένο μοχλό, δν καί τό λανθασμένο άποτέλεσμα πού ή 
κίνησή μας παράγει δέν είναι έσκεμμένο. Άλλά αύτή ή σύγκριση, 
μ' δλο πού εύκολα ύποβάλλεται, είναι έξαιρετικά παραπλανητική. 
Διότι στήν περίπτωση των μοχλών πού βλέπουμε μπροστά μας 
ύπάρχει ένα πράγμα πού θά όνομάζαμε άπόφαση γιά τό ποιό μοχλό 
θά τραβήξω πρίν τόν τραβήξω. Άλλά νά παίζει δραγε ή βούλησή 
μας ένα είδος πιάνου μέ τούς μυς μας άποφασίζοντας ποιόν άπ' 
δλους θά χρησιμοποιήσει κάθε φορά; Γιά μερικές πράξεις τίς όποιες 
χαρακτηρίζουμε ώς έσκεμμένες είναι χαρακτηριστικό τό δτι ύπό 
μιάν έννοια 'ξέρουμε τί πάμε νά κάνουμε' πρίν τό κάνουμε. Ύπ' 
αύτή τήν έννοια ξέρουμε τί άντικείμενο πρόκαται νά δείξουμε· κι 
έκεϊνο πού θά όνομάζαμε 'ή πράξη του νά γνωρίζεις' ίσως νά συνί-
σταται στό νά κυττας τό άντικείμενο πρίν τό δείξεις ή στό νά περι-
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γράφεις τή θέση του μέ λόγια ή μέ εΙκόνες. Θά μπορούσαμε τώρα 
νά περιγράψουμε τό γεγονός δτι σχεδιάζουμε τό τετράγωνο μέσ' 
άπ' τόν καθρέφτη λέγοντας πώς οί πράξεις μας είναι έσκεμμένες 
δσον άφορα τήν κινητική τους δποψη, άλλά δχι δσον άφορα τήν 
όπτική τους δποψη. Αύτό φαίνεται άπ' τό γεγονός δτι είμαστε σέ 
θέση νά έπαναλάβουμε, δταν μας τό ζητούν, μιά κίνηση τού χεριού 
ή όποία παρήγαγε δνα λανθασμένο άποτέλεσμα. 'Αλλά θά ηταν 
προφανώς παράλογο νά πούμε πώς αύτός ό κινητικός χαρακτήρας 
της έκούσιας κίνησης συνίσταται στό δτι γνωρίζουμε άπό πρίν τί 
πρόκειται νά κάνουμε· σά νά δχουμε κάποιαν είκόνα ένός αίσθησιο-
κινητικού αίσθήματος στό μυαλό μας κι άποφασίζουμε νά ύλοποιή-
σουμε αύτό τό αίσθημα. Θυμηθείτε τό πείραμα δπου τό ύποκείμενο 
έχει πλεγμένα τά δάχτυλά του· έδώ, άν άντί νά δείξεις άπό άπόστα-
ση τό δάχτυλο πού τού ζητάς νά κουνήσει, τό άγγίξεις, θά τό κου-
νήσει δίχως τήν παραμικρότερη δυσκολία. Καί μπαίνουμε στόν πει-
ρασμό νά πούμε: «'Ασφαλώς μπορώ νά τό κουνήσω τώρα, γιατί τώ-
ρα ξέρω ποιό είναι τό δάχτυλο πού μού ζητάς νά κουνήσω». Αύτό 
δημιουργεί τήν έντύπωση πώς σού έδειξα μ' αύτό τόν τρόπο ποιόν 
μύ νά συστείλεις γιά νά πετύχεις τό έπιθυμητό άποτέλεσμα. Ή λέξη 
«άσφαλώς» δίνει τήν έντύπωση πώς άγγίζοντας τό δάχτυλό σου 
σούδωσα μιά πληροφορία γύρω άπ' τό τί νά κάνεις. (Αές καί, δταν 
ύπό κανονικές συνθήκες λές σέ κάποιον νά κουνήσει τό τάδε δάχτυ-
λο, αύτός μπορεί καί άκολουθεί τήν έντολή σου, έπειδή ξέρει πώς 
νά πετύχει τήν κίνηση). 

(Έχει ένδιαφέρον σ' αύτό τό σημείο νά σκεφτούμε τήν περίπτω-
ση έκείνη δπου ρουφάμε ένα ύγρό άπό έναν σωλήνα· άν σέ ρωτή-
σουν μέ ποιό μέρος τού σώματός σου ρουφάς, θά πείς μέ τό στόμα 
σου, άν καί δλη ή δουλειά γίνεται μέ τούς μύς μέ τούς όποίους είσ-
πνέεις). 

"Ας άναρωτηθούμε τώρα τί πράγμα θά όνομάζαμε «άκούσια όμι-
λία». Προσέξτε πρώτα - πρώτα πώς δέν περιγράφετε σχεδόν τίποτε, 
άν θέλοντας νά περιγράψετε τήν περίπτωση δπου μιλάτε κανονικά 
μέ τή θέλησή σας, πείτε δτι μέ μιά βουλητική πράξη κινείτε τό στό-
μα σας, τή γλώσσα σας, τό λάρυγγά σας κλπ. χρησιμοποιώντας τα 
σάν μέσα γιά τήν παραγωγή όρισμένων ήχων. Ό,τι καί νά συμβαί-
νει στό στόμα σας, στό λάρυγγά σας κλπ. κι ότιδήποτε αίσθήματα 
νά έχετε σ' αύτά τά μέρη τήν ώρα πού μιλάτε, φαίνονται δλα τους 
σάν δευτερογενή φαινόμενα πού συνοδεύουν τήν παραγωγή τών 
ήχων· καί ή βούληση, θάλεγε κανείς, έπενεργεί άπ' εύθείας στούς 
ήχους, δίχως κανέναν ένδιάμεσο μηχανισμό. Αύτό δείχνει πόσο 
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χαλαρή ίδέα δχουμε γι' αύτό τόν παράγοντα πού λέμε 'βούληση'. 
"Ας περάσουμε τώρα στήν άκούσια όμιλία. Πέστε πώς δχετε νά 

περιγράψετε μιά περίπτωση άκούσιας όμιλίας· τί άκριβώς θά κάνα-
τε; Υπάρχει βέβαια ή περίπτοοση του νά μιλάς στον ύπνο σου, της 
όποίας χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι τό δτι μιλάς δίχως νά τό 
συνειδητοποιείς καί δίχως νά θυμάσαι πώς τδκανες. Προφανώς 
δμως δέν είναι αύτό πού θά όνόμαζες χαρακτηριστικό γνώρισμα 
μιας άκούσιας πράξης. 

Ένα καλύτερο παράδειγμα άκούσιας όμιλίας θά ήταν ύποθέτω 
τό παράδειγμα των άκούσιων έπιφωνημάτων «ώ!», «βοήθεια!», καί 
τά τοιαύτα. Αύτές οί έκφράσεις είναι συγγενικές μέ τό νά κουλου-
ριάζεσαι άπ' τόν πόνο. (Αύτό παρεμπιπτόντως θά μπορούσε νά μας 
κάνει ν' άρχίσουμε νά στοχαζόμαστε γύρω άπό τίς 'λέξεις ώς 
έκφράσεις συναισθημάτων'.). Θά μπορούσε κανείς νά πει: «'Ασφα-
λώς αύτά είναι καλά παραδείγματα άκούσιας όμιλίας, γιατί σ' αύτές 
τίς περιπτώσεις δχι μόνο δέν ύπάρχει καμμιά πράξη βούλησης μέ 
τή βοήθαα της όποίας μιλάμε, άλλά σέ πολλές περιπτώσεις έκφέ-
ρουμε αύτές τίς λέξεις παρά τή θέλησή μας». Έγώ θά έλεγα: Σίγου-
ρα αύτό θά τό όνόμαζα άκούσια όμιλία· καί συμφωνώ πώς άπουσιά-
ζει άπ' αύτή τήν περίπτωση μιά βουλητική πράξη πού νά προηγεί-
ται ή νά συνοδεύει αύτές τίς λέξεις, δν μέ τόν δρο «βουλητική πρά-
ξη» άναφέρεσαι σέ όρισμένες προθετικές πράξεις, πράξεις προμελέ-
της ή προσπάθειας. Όμως καί σέ πολλές περιπτώσεις έκούσιας όμι-
λίας δέ νοιώθω καμμιά προσπάθεια· πολλά άπ' δσα λέω οίκειοθελώς 
δέν τάχω προμελετήσει καί δέν ξέρω καμμιά προθετική πράξη πού 
νά προηγείται της έκούσιας όμιλίας. 

Τό νά κλαις άπό πόνο παρά τή θέλησή σου θά μπορούσε νά 
συγκριθεί μέ τό νά σηκώνεις τό χέρι σου παρά τή θέλησή σου, δταν 
κάποιος στό σηκώνει μέ τή βία καθώς παλεύεις μαζί του. Άλλά έχει 
σημασία νά προσέξουμε δτι τή θέληση —ή μήπως θάπρεπε νά πούμε 
'έπιθυμία'— νά μήν κλάψεις τήν ξεπερνάς μέ διαφορετικό τρόπο 
άπό έκείνον πού χρησιμοποιείς στήν περίπτωση πού ή άντίστασή 
σου έχει καμφθεί άπό τή δύναμη του άντιπάλου. "Οταν κλαίμε παρά 
τή θέλησή μας, είναι σά νά μας πιάνουν έξ άπήνης· σάν κάποιος νά 
μας κάνα νά σηκώνουμε ψηλά τά χέρια κολλώντας άπροσδόκητα 
τήν κάννη του πιστολιού του στά πλευρά μας καί προστάζοντας 
«ψηλά τά χέρια!». 

14. "Ας δούμε δμως ένα παράδειγμα πού θά μας βοηθήσει πολύ 
σ' δλ' αύτά πού μας άπασχολούν: Γιά νά δούμε τί συμβαίνει, δταν 
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καταλαβαίνουμε μιά λέξη, δς παίξουμε τό έξης παιχνίδι: ΈσεΤς έχε-
τε έναν κατάλογο μέ λέξεις* μέρος αύτών των λέξεων άνήκει στή 
μητρική μου γλώσσα κι ένα δλλο μέρος σέ γλώσσες όλότελα άγνω-
στες σέ μένα (ή —κάτι πού καταλήγει στό t5io— άκατανόητες λέξεις 
κατασκευασμένες είδικά γιά τήν περίπτωση). Μερικές άπό τίς λέξεις 
της μητρικής μου γλώσσας είναι πάλι λέξεις του συνηθισμένου 
καθημερινού ίδιώματος· καί μερικές άπ' αύτές, δπως «σπίτι», «τρα-
πέζι», «άνθρωπος», είναι αύτό πού θά όνομάζαμε πρωτόγονες λέξεις, 
μιά καί είναι άπό έκεινες πού τό παιδί μαθαίνει πρώτες, καί μερικές 
πάλι άπ' αύτές, νηπιακές λέξεις δπως «μαμά», «μπαμπά». Υπάρχουν 
άκόμη καί λίγο - πολύ συνηθισμένοι τεχνικοί δροι, δπως «καρμπυ-
ρατέρ», «δυναμό», «μπουζί» κλπ. κλπ. Μου διαβάζουν δλες αύτές 
τίς λέξεις καί μετά άπό κάθεμιά τους έγώ θά πρέπει νά λέω «ναί» ή 
«δχι» άνάλογα μέ τό άν καταλαβαίνω ή όχι τή λέξη. Ύστερα προσ-
παθώ νά θυμηθώ τί συνέβαινε στό μυαλό μου τήν ώρα πού κατα-
λάβαινα τίς λέξας πού καταλάβαινα ή τήν ώρα πού δέν καταλάβαι-
να τίς άλλες. Κι έδώ ξανά θά είναι χρήσιμο νά συλλογιστούμε τόν 
ίδιαίτερο τόνο της φωνής καί τίς έκφράσεις του προσώπου μέ τίς 
όποιες λέω «ναί» καί «δχι» ταυτόχρονα μέ τά λεγόμενα νοητικά 
γεγονότα. Ίσως τώρα νά μας έκπλήσσει τό γεγονός δτι, μ' δλο πού 
αύτό τό πείραμα μας δείχνει ένα πλήθος διαφορετικές χαρακτηρι-
στικές έμπειρίες, δέ μας δείχνει καμμιάν έμπειρία πού θά ήμασταν 
διατεθειμένοι νά όνομάσουμε 'ή έμπειρία της κατανόησης'. Υπάρ-
χουν έμπειρίες σάν κι αύτές: 'Ακούω τή λέξη «δέντρο» καί λέω 
«ναί» μέ τόν τόνο στή φωνή καί τό αίσθημα του «φυσικά». Ή άκούω 
«έπαλήθευση» καί λέω άπό μέσα μου «γιά νά δώ»· θυμάμαι άμυδρά 
μιάν ύποβοηθητική περίπτωση καί λέω «ναί». Άκούω «μαραφέτι», 
θυμάμαι κάποιον πού χρησιμοποιούσε δλη τήν ώρα αύτή τή λέξη, 
καί λέω «ναί». Άκούω «μαμά», μου φαίνεται άστεϊο καί παιδιάστικο 
καί λέω «ναί». Μιά ξένη λέξη πολύ συχνά τή μεταφράζω μέ τό μυα-
λό μου στά έλληνικά [28] πρίν άπαντήσω. Άκούω «σπινθαρισκό-
πιο» καί λέω άπό μέσα μου «θά πρέπει νάναι κανένα έπιστημονικό 
δργανο»· προσπαθώ ισως νά βρώ τό νόημά του έτυμολογικά, άπο-
τυγχάνω καί λέω «δχι». Σ' άλλη περίπτωση θά μπορούσα νά πώ 
«αύτά είναι κινέζικα· δχι». Κλπ. Υπάρχει δμως κι ένας μεγάλος 
άριθμός περιπτώσεων δπου δέν έχω συνείδηση του τί άλλο συμβαί-
νει έκτός άπ' τό δτι άκούω τή λέξη καί δίνω τήν άπάντηση. Καί 
ύπάρχουν άσφαλώς περιπτώσεις κατά τίς όποιες θυμάμαι έμπαρίες 
(αίσ^ματα, σκέψεις) πού δέν έχουν θάλεγα καμμιά σχέση μέ τή λέ-
ξη. Έτσι άνάμεσα στίς έμπειρίες πού μπορώ νά περιγράψω ύπάρχει 
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μιά όμάδα πού θά όνόμαζα τυπικές έμπειρίες κατανόησης καί μιά 
δλλη όμάδα πού θά όνόμαζα τυπικές έμπειρίες μή κατανόησης. 
'Αλλά σ' άντίθεση μ' αύτές ύπάρχα και μιά μεγάλη όμάδα περιπτώ-
σεων στίς όποιες θάπρεπε νά πώ: «Δέν έχω ύπ' δψη μου καμμιάν 
ίδιαίτερη έμπειρία· άπλώς έλεγα 'ναί' ή 'δχι'». 

"Αν τώρα κάποιος πει «σίγουρα όμως κάτι συνέβαινε τήν ώρα 
πού καταλάβαινες τή λέξη 'δέντρο', έκτός κι δν ήσουν έντελώς 
άφηρημένος τή στιγμή πού έλεγες 'ναί'», ίσως νδνοιωθα τήν τάση 
νά βάλω μέ τό νου μου: «Δέν είχα ένα είδος αίσθήματος οικειότητας 
τήν ώρα πού κατάλαβα τή λέξη 'δέντρο';». Έχω δμως πάντοτε αύτό 
τό αίσθημα στό όποιο τώρα άναφέρθηκα, δταν άκούω νά προφέ-
ρουν μιά λέξη ή δταν τήν προφέρω έγώ ό Ιδιος; Θυμάμαι δραγε δτι 
τήν είχα, θυμάμαι μήπως πέντε, δς πούμε, αίσθήματα μερικά άπ' τά 
όποια είχα κάθε φορά πού θά μπορούσα νά πώ δτι κατάλαβα τή λέ-
ξη; Επιπλέον αύτό τό 'αίσθημα οίκαότητας' στό όποιο άναφέρθηκα 
δέν είναι μιά έμπειρία πού χαρακτηρίζει μάλλον τήν ίδιαίτερη κατά-
σταση στήν όποία βρίσκομαι τώρα δά, του δτι δηλαδή φιλοσοφώ 
γύρω άπ' τό θέμα της 'κατανόησης'; 

Φυσικά στό πείραμά μας θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε τό 
«ναί» ή τό «δχι» χαρακτηριστικές έμπειρίες της κατανόησης ή της 
μή κατανόησης· τί γίνεται δμως, δταν άπλώς άκούμε μιά λέξη σέ 
μιά πρόταση, δπου δέν τίθεται κδν θέμα άντίδρασης σ' αυτήν; 
Έχουμε νά κάνουμε μέ μιά παράξενη δυσχέρεια: Άπό τή μιά φαίνε-
ται νά μήν έχουμε κανένα λόγο νά πούμε πώς σέ δλες τίς περιπτώ-
σεις, δπου καταλαβαίνουμε μιά λέξη, είναι παρούσα κάποια ίδιαίτε-
ρη έμπειρία ή Γσως ένα σύνολο έμπειριών. Άπό τήν δλλη μπορεί νά 
νοιώθουμε πώς είναι δλως διόλου λάθος νά λέμε πώς σέ μιά_τέτοια 
περίπτωση τό μόνο πού συμβαίνει είναι τό γεγονός δτι άκούω ή 
λέω τή λέξη. Διότι αύτό είναι σά νά λέμε πώς γιά ένα χρονικό διά-
στημα ένεργούμε σάν αύτόματα. Καί ή άπάντηση είναι δτι κατά 
μιάν έννοια ένεργούμε σάν αύτόματα, κατά μιάν δλλη δχι. 

Όταν κάποιος μου μιλάει μέ μιάν εύγενική έκφραση στό πρόσ-
ωπό του, είναι άπαραίτητο κάθε λίγο καί λιγάκι τό πρόσωπό του 
νά μου δίνει τήν έντύπωση πώς, δν τδβλεπα κάτω άπ' όποιεσδήποτε 
δλλες συνθήκες, θά όνόμαζα τήν έκφρασή του σαφώς εύγενική; Κι 
δν δχι, μήπως δραγε αύτό σημαίνει πώς ή 'εύγενική του έκφραση' 
διακόπτεται άπό περιόδους έλλειψης έκφρασης; 'Ασφαλώς δέν θά 
λέγαμε κάτι τέτοιο κάτω άπ' τίς συνθήκες πού θεωρώ· καί δέ θά 
νοιώθαμε πώς ή δψη του έκείνη τή στιγμή χάνει τήν έκφραστικότη-
τά της, παρ' δλο πού άπομονώνοντάς τη θά τήν όνομάζαμε άνέκ-
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φραστη. 
Κατ' αύτόν άκριβώς τόν τρόπο, μέ τή φράση «καταλαβαίνω μιά 

λέξη» άναφερόμαστε δχι κατ' άνάγκη σ' έκεϊνο πού συμβαίνει τήν 
(δρα πού τή λέμε ή τήν άκοΰμε, άλλά στο δλο περιβάλλον του γεγο-
νότος της έκφοράς της. Κι αύτό Ισχύει έπίσης στήν περίπτωση 
δπου λέμε δτι κάποιος μιλάει σάν αύτόματο ή σάν παπαγάλος. Τό 
νά μιλάς μέ κατανόηση σίγουρα διαφέρει άπ' τό νά μιλάς σάν αύτό-
ματο, άλλ' αύτό δέ σημαίνε πώς ή όμιλία στήν πρώτη περίπτωση 
συνοδεύεται άπό κάτι πού στή δεύτερη περίπτωση άπουσιάζει. 
Όπως άκριβώς, δταν λέμε πώς δύο άνθρωποι κινούνται σέ διαφορε-
τικούς κύκλους, δέν έννοοϋμε πώς δέν μπορούν νά περπατούν στό 
δρόμο στό ίδιο περιβάλλον. 

Κατ' αύτόν τόν τρόπο έπίσης, τό νά ένεργεις έκούσια (ή άκού-
σια) χαρακτηρίζεται, σέ πολλές περιπτώσεις άπό δνα πλήθος περι-
στάσεων στίς όποιες ή πράξη συμβαίνει κι δχι άπό μιάν έμπειρία 
πού θά λέγαμε δτι χαρακτηρίζει τήν έκούσια πράξη. Καί ύπ' αύτή 
τήν έννοια άληθεύει νά πούμε πώς έκεινο πού συμβαίνει, δταν 
σηκώνομαι άπ' τό κρεββάτι —δταν φυσικά δέν τό όνομάζω άκού-
σιο— είναι τό δτι βρίσκομαι σηκωμένος. Ή μάλλον αύτή είναι μία 
δυνατή περίπτωση· διότι βέβαια κάθε μέρα κάτι διαφορετικό συμ-
βαίνει. 

15. Τά προβλήματα γύρω άπ' τά όποια περιστρεφόμαστε άπό 
τήν §7 συνδέονται δλα τους στενά μέ τή χρήση της λέξης «ίδιαίτε-
ρος». Νοιώθουμε τήν τάση νά λέμε πώς, δταν βλέπουμε οίκεια άντι-
κείμενα, έχουμε ένα ίδιαίτερο αίσθημα- πώς ή λέξη «κόκκινο» μας 
έρχεται μ' έναν ίδιαίτερο τρόπο κάθε φορά πού άναγνωρίζουμε τό 
χρώμα ώς κόκκινο· πώς έχουμε μιάν Ιδιαίτερη έμπειρία, δταν ένερ-
γούμε έκούσια. 

Ή χρήση δμως της λέξης «ιδιαίτερος» τείνει νά παράγει ένα εί-
δος αύταπάτης καί αύτή ή αύταπάτη σέ άδρές γραμμές δημιουργεί-
ται άπ' τή διπλή είκόνα αύτης της λ^ης. Άπό τή μιά, μπορούμε νά 
πούμε, χρησιμοποιείται σάν προκαταρκτική διευκρίνηση, περιγρα-
φή, σύγκριση· άπ' τήν άλλη, σάν έκείνο πού θά περιγράφαμε ώς έμ-
φαση. Τήν πρώτη χρήση θά τήν όνομάσω μεταβατική, τή δεύτερη 
άμετάβατη. Έτσι άπ' τή μία λέω «αύτό τό πρόσωπο μου προκαλεί 
μιάν ίδιαίτερη έντύπωση πού δέν μπορώ νά περιγράψω». Ή τελευ-
ταία πρόταση μπορεί νά σημαίνει κάτι σάν κι αύτό: «Αύτό τό πρόσ-
ωπο μου προκαλεί μιάν έντονη έντύπωση». Αύτά τά παραδείγματα 
θά ήταν ίσως άκόμη πιό εύγλωττα, δν άντικαθιστούσαμε τή λέξη 
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«ίδιαίτερος» μέ τή λέξη «παράξενος», γιατί τά Ιδια σχόλια Ισχύουν 
και γιά τό «παράξενος». Όταν λέω «αύτό τό σαπούνι δχει παράξενη 
μυρουδιά· είναι έκεινο πού χρησιμοποιούσαμε σάν παιδιά», ή λέξη 
«παράξενη» μπορεί νά χρησιμοποιείται άπλώς σάν είσαγωγή στή 
σύγκριση πού άκολουθεΤ- σά νά λέω «θά σου πω σάν τί μυρίζει αύτό 
τό σαπούνι:...». "Αν δμως λέω «αύτό τό σαπούνι £χει παράξενη 
μυρουδιά» ή «δχει πολύ παράξενη μυρουδιά», ή λέξη «παράξενη» σ' 
αύτή τήν περίπτωση είναι συνώνυμη μέ μιάν έκφραση του τύπου 
«άσυνήθιστη», «σπάνια», «έντυπωσιακή». 

Θά μπορούσαμε νά ρωτήσουμε: «Είπες μήπως δτι έχει παράξε-
νη μυρουδιά σ' άντίθεση μέ μιά μή παράξενη μυρουδιά ή δτι έχει 
αύτή τή μυρουδιά σ' άντίθεση μέ κάποιαν άλλη ή μήπως ήθελες νά 
πεις καί τά δύο;». Τί θέλω δμως νά πω, δταν φιλοσοφώντας λέω 
πώς ή λέξη «κόκκινο» μπαίνει μέ ίδιαίτερο τρόπο, δταν περιγράφω 
κάτι πού βλέπω ώς κόκκινο; Πάω μήπως νά περιγράψω τόν τρόπο 
μέ τόν όποιο ή λέξη «κόκκινο» μπαίνει; Θέλω δηλαδή νά πω κάτι 
σάν κι αύτό· «έρχεται πάντοτε πρίν άπ' τή λέξη 'δύο', δταν μετράω 
χρωματιστά άντικείμενα» ή «δποτε μπαίνει μου δημιουργεί σόκ» 
κλπ; Ή μήπως θέλω νά πω πώς ή λέξη «κόκκινο» μπαίνει πάντοτε 
μ' έντυπωσιακό τρόπο; Οδτε αύτό άκριβώς. Άλλά σίγουρα μάλλον 
τό πρώτο παρά τό δεύτερο. Γιά νά δείτε αύτό τό πράγμα σαφέστερα, 
σκεφτείτε έν' άλλο παράδειγμα: 'Αλλάζετε προφανώς τή στάση του 
σώματός σας δλη τή μέρα· συλλάβετε τόν έαυτό σας σέ μιά τέτοια 
στάση (τήν ώρα πού γράφετε, διαβάζετε, μιλάτε κλπ. κλπ.) καί πέ-
στε, μέ τόν τρόπο πού λέτε «ή λέξη 'κόκκινο' μπαίνα μ' έναν ιδιαί-
τερο τρόπο...», «βρίσκομαι τώρα σέ μιάν ίδιαίτερη κατάσταση». Θά 
βρείτε πώς μπορείτε φυσικότατα νά τό πείτε. Άλλά μήπως δέν βρί-
σκεστε πάντοτε σέ κάποιαν ίδιαίτερη κατάσταση; Καί άσφαλώς δέν 
έννοείτε πώς έκείνη άκριβώς τή στιγμή βρίσκεστε σέ μιάν ίδιαίτερα 
έντυπωσιακή κατάσταση. Τί ήταν λοιπόν αύτό πού συνέβη; Συγ-
κεντρώσατε τήν προσοχή σας· κυττάξατε κατάματα, θά λέγαμε, τά 
αίσθήματά σας. Κι αύτό άκριβώς είν' έκείνο πού κάνατε, δταν είπα-
τε πώς τό «κόκκινο» μπήκε μέ κάποιον ίδιαίτερο τρόπο. 

«Μά δέν έννοοϋσα πώς τό 'κόκκινο' μπήκε μέ διαφορετικό τρό-
πο άπό τό 'δύο';». Τσως νά έννοουσες αύτό τό πράγμα, άλλά ή φρά-
ση «μπαίνουν μέ διαφορετικό τρόπο», δημιουργεί άπό μόνη της 
σύγχυση. 'Υπόθεσε πώς έλεγα «ό Smith κι ό Jones μπαίνουν πάντο-
τε στό δωμάτιό μου μέ διαφορετικούς τρόπους». Ίσως νά συνέχιζα 
λέγοντας «ό Smith μπαίνα γρήγορα, ό Jones άργά»· προσδιορίζω 
τούς τρόπους. Ίσως δμως νάλεγα «δέν ξέρω ποιά είναι ή διαφορά» 
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ύπαινισσόμενος δτι τφοσπαθώ νά προσδιορίσω τή διαφορά κι Ισως 
άργότερα νά πώ «τώρα ξέρω ποιά είναι· είναι...». Θά μπορούσα 
δμως καί νά σου πώ δτι μπήκαν μέ διαφορετικό τρόπο καί σύ νά 
μήν ξέρεις τι συμπέρασμα νά βγάλεις άπ' αύτή τή δήλωση καί ν' 
άπαντήσεις «φυσικά μπαίνουν μέ διαφορετικούς τρόπους· άφοΰ 
είναι διαφορετικοί». Θά μπορούσαμε νά περιγράψουμε τό πρόβλη-
μά μας λέγοντας πώς νοιώθουμε σά νά μπορούμε νά δώσουμε δνο-
μα σέ μιάν έμπειρία, δίχως ταυτόχρονα νά δεσμευόμαστε άπ' τή 
χρήση του όνόματος καί μάλιστα δίχως νδχουμε διόλου τήν πρόθε-
ση νά τό χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, δταν λέω πώς τό «κόκκινο» 
μπαίνει μ' έναν ίδιαίτερο τρόπο..., νοιώθω πώς μπορώ τώρα δά νά 
δώσω ένα δνομα σ' αύτό τόν τρόπο, άν δέν έχει ήδη· άς πούμε «Α». 
Άπ ' τήν άλλη δμως δέν είμαι διόλου προετοιμασμένος νά πώ δτι 
άναγνωρίζω πώς τό «κόκκινο» μπαίνει πάντοτε μ' αύτό τόν τρόπο 
σέ τέτοιες περιστάσας ούτε κάν νά πώ δτι ύπάρχουν, δς πούμε, τέσ-
σερεις τρόποι, Α, Β, Γ, Δ, μ' έναν άπ' τούς όποίους μπαίνει πάντοτε. 
Θά μπορούσατε νά πείτε πώς οί δύο τρόποι μέ τούς όποίους τό 
«κόκκινο» καί τό «δύο» μπαίνουν, μπορούν ν' άναγνωρισθούν, δν, 
δς πούμε, κάνουμε άνταλλαγή τού νοήματος των δύο λέξεων, χρη-
σιμοποιώντας τή λέξη «κόκκινο» γιά τόν δεύτερο άπ' τούς άπολύ-
τους άριθμούς, καί τή λέξη «δύο» γιά τό δνομα ένός χρώματος. 
Έτσι ώστε, δταν μέ ρωτούν πόσα μάτια έχω, έγώ ν' άπαντώ «κόκκι-
νο», καί στήν έρώτηση «ποιό είναι τό χρώμα τού αίματος;» ν' άπαν-
τώ «δύο». Εγείρεται δμως τό έρώτημα κατά πόσον μπορείς ν' άνα-
γνωρίσεις τόν 'τρόπο πού μπαίνουν αύτές οί λέξεις' άνεξάρτητα άπ' 
τόν τρόπο πού χρησιμοποιούνται· τόν τρόπο δηλαδή πού μόλις 
περιγράψαμε. Θέλατε δραγε νά πείτε πώς άπ' τήν πείρα μας γνωρί-
ζουμε δτι ή λέξη, δταν χρησιμοποιείται κατ' αυτόν τόν τρόπο μπαί-
νει πάντοτε μέ τόν τρόπο Α, άλλά μπορεί τήν έπόμενη φορά νά 
μπει μέ τόν τρόπο πού ή λέξη «δύο» μπαίνει συνήθως; Θά δείτε τότε 
πώς δέν έννοούσατε κάτι τέτοιο. 

Εκείνο πού είναι ιδιαίτερο, ώς πρός τόν τρόπο πού τό «κόκκι-
νο» μπαίνει, είναι τό δτι μπαίνει, δταν φιλοσοφείτε γι' αύτό, δπως 
άκριβώς ή ίδιαιτερότητα της θέσης τού σώματός σας, δταν συγκεν-
τρώσατε τήν προσοχή σας πάνω της, ί̂ ταν αύτή άκριβώς ή συγκέν-
τρωση. Έχουμε τήν έντύπωση δτι βρισκόμαστε στό μεταίχμιο τού 
νά περιγράψουμε τόν τρόπο, ένώ στήν πραγματικότητα δέν τόν 
άντιπαραβάλλου^ε μέ κανέναν δλλο τρόπο. Δίνουμε έμφαση, δέν 
κάνουμε σύγκριση, άλλά έκφραζόμαστε σάν αύτή ή έμφαση νά 
ήταν στήν πραγματικότητα κάποια σύγκριση τού άντικειμένου μέ 
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τόν έαυτό του· φαίνεται σά νά ύπάρχει μιά Ανακλαστική σύγκριση. 
Θά έξηγήσω τί θέλω νά πώ μέ τόν έξης τρόπο: Υποθέστε πώς 
μιλάω γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο ό Α μπαίνει στό δωμάτιο· λέω, 
π.χ., «παρατήρησα τόν τρόπο μέ τόν όποιο ό Α μπαίνει στό δωμά-
τιο» καί, δταν μέ ρωτούν «ποιός είναι αύτός ό τρόπος;», άπαντώ 
«βάζει πάντοτε μπρός τό κεφάλι πρίν μπει μέσα». 'Αναφέρομαι έδώ 
σ' δνα καθορισμένο γνώρισμα καί θά μπορούσα νά πώ δτι ό Β είχε 
τόν ϊδιο τρόπο ή δτι ό Α δέν τόν είχε πιά. Σκεφτείτε δμως τή δήλω-
ση «παρατηρούσα μόλις τώρα τόν τρόπο πού ό Α κάθεται καί 
καπνίζει». Θέλω νά τόν ζωγραφίσω σ' αύτή τή στάση. Σ' αύτή τήν 
περίπτωση δέν χρειάζεται νά είμαι δτοιμος νά δώσω μιά περιγραφή 
κάποιου ίδιαίτερου χαρακτηριστικού της στάσης του· καί ή δήλωσή 
μου μπορεί άπλώς νά σημαίνει «παρατηρούσα τόν Α καθώς καθό-
ταν καί κάπνιζε». Σ' αύτή τήν περίπτωση δέν μπορούμε νά ξεχωρί-
σουμε 'τόν τρόπο' άπ' τόν ϊδιο τόν Α. "Αν τώρα ήθελα νά τόν 
ζωγραφίσω καθώς κάθεται έκει πέρα καί παρατηρούσα, μελετούσα 
τή στάση του, θά δνοιωθα τήν τάση καθώς τόν ζωγράφιζα νά λέω 
καί νά έπαναλαμβάνω άπό μέσα μου «κάθεται μ' δναν Ιδιαίτερο τρό-
πο». 'Αλλά ή άπάντηση στό έρώτημα «μέ ποιόν τρόπο;» θά ήταν 
«νά, μ' αυτόν τόν τρόπο» καί θά μπορούσε ίσως κανείς νά τόν άπο-
δώσει σχεδιάζοντας τό χαρακτηριστικό περίγραμμα της στάσης 
του. Άπό τήν δλλη, ή φράση μου «κάθεται μ' δναν Ιδιαίτερο τρόπο» 
θά μπορούσε άπλώς νά μεταφρασθεί ώς «παρατηρώ τή στάση του». 
Μέ τό νά της δώσουμε αύτή τή μορφή, ίσιώσαμε κατά κάποιον τρό-
πο τήν πρόταση· ένώ στήν πρώτη της μορφή τό νόημά της φαίνεται 
νά περιγράφει μιά θηλειά, δηλαδή ή λέξη «ίδιαίτερος» μοιάζει έκει 
νά χρησιμοποιείται μεταβατικά καί, πιό συγκεκριμένα, Ανακλαστι-
κά· μ' άλλα λόγια θεωρούμε τή χρήση της σά μιά είδική πεβίπτωση 
της μεταβατικής χρήσης. Τείνουμε ν' Απαντήσουμε στήν έρώτηση 
«ποιόν τρόπο έννοείς;» λέγοντας «αϋτον τόν τρόπο», άντί ν' Απαντή-
σουμε: «Δέν Αναφέρθηκα σέ κανένα ίδιαίτερο γνώρισμα· Απλώς 
παρατηρούσα τή στάση του». Ή δκφραση μού δίνει τήν έντύπωση 
δτι έδειχνα κάτι γύρω άπό τόν τρόπο πού καθόταν ή, στήν προηγού-
μενη περίπτωσή μας, γύρω Από τόν τρόπο πού ή λέξη «κόκκινο» έμ-
παινε, ένώ έκείνο πού μέ κάνει νά χρησιμοποιήσω τή λέξη «ίδιαίτε-
ρος» έδώ είναι δτι μέ τή στάση μου Απέναντι στό φαινόμενο Απλώς 
τού δίνω έμφαση· συγκεντρώνω τήν προσοχή μου έπάνω του, τό 
ξαναφέρνω στό νού μου, τό ζωγραφίζω κλπ. 

Αύτή λοιπόν είναι μιά χαρακτηριστική κατάσταση στήν όποία 
βρισκόμαστε, δταν σκεφτόμαστε φιλοσοφικά προβλήματα. Πολλά 
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προβλήματα άναφύονται κατ' αύτό τόν τρόπο, άπ' τό γεγονός δηλα-
δή δτι μιά λέξη έχει μεταβατική καί άμετάβατη χρήση καί δτι θεω-
ρούμε τήν τελευταία σάν ίδιαίτερη περίπτωση της προηγούμενης, 
έξηγώντας τή λέξη, δταν χρησιμοποιείται άμετάβατα, μέ μιαν άνα-
κλαστική κατασκευή. 

Λέμε κατ' αύτό τόν τρόπο «μέ τόν δρο 'χιλιόγραμμο' έννοώ τό 
βάρος ένός λίτρου νερού», «μέ τό Ά ' έννοώ Έ', δπου Β είναι έξήγη-
ση τού Α». Υπάρχει δμως καί ή άμετάβατη χρήση: «Είπα πώς μού 
προκαλούσε άηδία καί τό έννοούσα». Έδώ ξανά τό νά έννοεΤς αύτό 
πού λές θά μπορούσε νά όνομασθει «ύπογραμμίζω», «δίνω έμφαση». 
'Αλλά τό νά χρησιμοποιείς τή λέξη «έννοώ» σ' αύτή τήν πρόταση 
δημιουργεί τήν έντύπωση πώς θάχει νόημα νά ρωτήσουμε «π 
έννοεις;» καί νά μας άπαντήσουν «μ' αύτό πού είπα έννοούσα αύτό 
πού είπα», μεταχειριζόμενοι έτσι τήν περίπτοαση του «έννοώ αύτό 
πού λέω» σάν είδική περίπτωση της «μέ τό Ά ' έννοώ τό Έ'». Στήν 
πραγματικότητα χρησιμοποιούμε τήν έκφραση «έννοώ αύτό πού 
λέω» γιά νά πούμε «δέν μπορώ νά στό έξηγήσω περισσότερο». Ή 
έρώτηση «τί σημαίνει αύτή ή πρόταση ρ?», δν δέ ζητάει μιά μετα-
γραφή της ρ σέ άλλα σύμβολα, δέ λέει τίποτε περισσότερο άπ' τό «τί 
πρόταση σχηματίζεται μ' αύτή τήν άκολουθία λέξεων;». 

Υποθέστε δτι στήν έρώτηση «τί είναι χιλιόγραμμο;» άπαντούσα 
«είναι τό βάρος ένός λίτρου νερού» καί κάποιος μέ ρωτούσε «καί 
ποιό είναι τό βάρος ένός λίτρου νερού;». 

Συχνά χρησιμοποιούμε τήν άνακλαστική μορφή λόγου γιά νά 
δώσουμε έμφαση σέ κάτι. Καί σ' δλες αύτές τίς περιπτώσεις οί άνα-
κλαστικές μας έκφράσας μπορούν νά Ισιώσουν'. Έτσι χρησιμο-
ποιούμε τήν έκφραση «δέν μπορώ σημαίνα δέν μπορώ», «είμαι 
αύτός πού είμαι», «είναι αύτό πού είναι», δπως έπίσης καί «αύτό 
ήταν». Αύτή ή τελευταία φράση σημαίνει δ,τι καί ή φράση «ταχτο-
ποιήθηκε»· γιατί δμως θάπρεπε νά έκφράσουμε τό «ταχτοποιήθηκε» 
μέ τό «αύτό ί|ταν»; Ή άπάντηση μπορεί νά δοθεί, δν βάλουμε 
μπρός μας μιά σειρά έρμηνείες πού θά μας χρησιμεύσουν γιά νά 
μεταβούμε άπό τή μιά έκφραση στήν δλλη. Έτσι γιά τό «ταχτοποιή-
θηκε» θά πώ «τό θέμα έκλασε», καί αύτή ή έκφραση φακελώνει τρό-
πον τινά τό θέμα καί τό βάζει στό ράφι. Καί τό φακέλωμα είναι σά 
νά σύρεις μιά γραμμή γύρω του, δπως κάνουμε καμμιά φορά μέ τό 
έξαγόμενο τών ύπολογισμών μας δίνοντάς του έτσι τελική μορφή. 
'Αλλά αύτό άκριβώς τό πράγμα τό κάνει νά ξεχωρίζει: είναι ένας 
τρόπος γιά νά τού δώσεις έμφαση. Κι έκεινο στό όποιο ή έκφραση 
«αύτό ήταν» δίνει έμφαση είναι τό ύπονοούμενο 'αύτό' 1291. 
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Μιά δλλη δκφραση συγγενική μ' αύτές πού μόλις έξετάσαμε εί-
ναι ή έξης: «Αύτό είναι δλο· ή τό παίρνας ή τ' άφήνας!». Κι αύτό 
μέ τή σειρά του συγγενεύει μ' ένα είδος είσαγωγικών δηλώσεων 
πού κάνουμε καμμιά φορά πρίν διατυπώσουμε άπόψεις πάνω σέ 
όρισμένες έκδοχές, δπως, δταν λέμε: «Ή βρέχει ή δέ βρέχει· δν βρέ-
χει, θά μείνουμε μέσα, δν δχι...». Τό πρώτο μέρος αύτης της πρότα-
σης δέν είναι πληροφορία (δπως άκριβώς καί τό «ή τό παίρνεις ή τ' 
άςχήνεις»). 'Αντί γιά «ή βρέχει ή δέ βρέχει» θά μπορούσαμε νά ποΰμε 
«σκέψου αύτές τίς δύο έκδοχές...». Ή έκφραση μας ύπογραμμίζει 
αύτές τίς έκδοχές, σου λέει νά τίς προσέξεις. 

Στενά δεμένο μ' αύτό είναι τό γεγονός δτι περιγράφοντας μιά 
περίπτωση σάν τήν (30)̂  μπαίνουμε στόν πειρασμό νά χρησιμο-
ποιήσουμε τή φράση «ύπάρχει φυσικά ένας άριθμός πέρ' άπ' τόν 
όποιο κανένας άπό τή φυλή δέ μέτρησε ποτέ· έστω δτι είναι ό...». 
"Αν {σιώσουμε αύτή τήν έκφραση θά έχουμε: «Έστω δτι ό άριθμός 
πέρ' άπ' τόν όποιο κανείς άπ' τή φυλή δέ μέτρησε ποτέ είναι...». Ό 
λόγος πού προτιμούμε τήν πρώτη έκφραση άπό τήν Ισιωμένη είναι 
δτι αύτή κατευθύνει μέ μεγαλύτερη ένταση τήν προσοχή μας στό 
άνω δριο του άριθμητικοΰ φάσματος πού τά μέλη της φυλής μας 
χρησιμοποιούν στήν τρέχουσα πρακτική τους. 

16. "Ας σκεφτούμε τώρα τήν πολύ διδακτική περίπτωση έκείνης 
της χρήσης της λέξης «ίδιαίτερος», δπου αύτή δέν ύπαινίσσεται κά-
ποια σύγκριση κι δς φαίνεται έντονότατα πώς τό κάνει· τήν περί-
πτωση δπου παρατηρούμε τήν έκφραση ένός προσώπου σχεδιασμέ-
νου μέ άπλές γραμμές σάν καί τούτο: 

"Εστω δτι αύτό τό πρόσωπο σας δημιουργεί μιάν έντύπωση. 
"Ισως θελήσετε νά πείτε: «'Ασφαλώς δέν βλέπω μόνο γραμμές· βλέ-
πω ένα πρόσωπο μέ ιδιαίτερη έκφραση». Άλλά δέν έννοεις πώς έχει 
άξιοπρόσεχτη έκφραση ούτε λές αύτό τό πράγμα ύπό τύπον είσα-
γωγής σέ μιά περιγραφή της έκφρασης, μ' δλο πού θά μπορούσαμε 
νά δώσουμε μιά τέτοια περιγραφή λέγοντας, λ.χ., «μοιάζει σάν ένας 
φαντασμένος κι άκατάδεχτος έπιχειρηματίας πού παρ' δλο τό πάχος 
του θαρεΓ πώς είναι μεγάλος καρδιοκαταχτητής». Άλλά αύτό θά τό 

1. Γλωσσικό παιχνίδι άρ. 30 στό Μέρος I του Καφέ βφλίου. 
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έννοούσαμε μονάχα σάν μιά προσεγγιστική περιγραφή της έκφρα-
σης. «Δέν μπορείς νά τό περιγράψεις άκριβώς με λόγια», λέμε καμ-
μιά φορά. Κι δμο>ς νοιώθουμε πώς έκεινο πού όνομάζουμε δκφραση 
του προσώπου είναι κάτι πού μπορεί νά άποσπασθει άπό τό σχέδιο 
του προσώπου. Είναι σά νά μπορούσαμε νά πούμε: «Αύτό τό πρόσ-
ωπο έχει μιάν ίδιαίτερη δκφραση · συγκεκριμένα αύτή» (δείχνοντας 
κάτι). 'Αλλά, δν θάπρεπε νά δείξω κάτι σ' αύτή τήν περίπτωση, 
αύτό θδταν τό Γδιο τό σχέδιο πού κυττάω. (Παθαίνουμε τρόπον τινά 
δνα είδος όφθαλμαπάτης πού λόγω κάποιας άντανάκλασης μας κά-
νει νά νομίζουμε πώς ύπάρχουν δύο άντικείμενα έκει πού ύπάρχει 
μόνο ένα. Ή όφθαλμαπάτη ύποβοηθείται άπ' τό γεγονός δτι χρησι-
μοποιούμε τό ρήμα «έχω» λέγοντας δτι «τό πρόσωπο £χει μιάν ίδιαί-
τερη έκφραση». Τό πράγμα φαίνεται ν' άλλάζεί;, δν άντί γι' αύτό 
πούμε: «Αύτό είναι ένα ίδιαίτερο πρόσωπο». Θέλουμε νά πούμε πώς 
έκεινο πού ένα πρόσωπο είναι συνδέεται άναπόσπαστα μ' αύτό· 
έκεινο δμως πού τό πρόσωπο έχει μπορεί νά χωριστεί άπ' αύτό). 

Άύτό τό πρόσωπο έχει μιάν ίδιαίτερη έκφραση'. Έχω τήν τάση 
νά λέω αύτό τό πράγμα, δταν τό άφήνω νά μού έντυπώνεται καλά. 

Αύτό πού συμβαίνει έδώ είναι μιά πράξη, τρόπον τινά, πέψης, 
σύλληψης· καί ή φράση «συλλαμβάνω τήν έκφραση ένός προσώ-
που» ύπαινίσσεται δτι συλλαμβάνουμε ένα πράγμα πού βρίσκεται 
μέσα στό πρόσωπο καί είναι διαφορετικό άπ' αύτό. Φαίνεται σά νά 
ψάχνουμε γιά κάτι, μόνο πού δέν τό άναζητούμε δπως θ' άναζητού-
σαμε ένα πρότυπο της έκφρασης έξω άπ' τό πρόσωπο πού βλέπου-
με, άλλά δπως θά έξετάζαμε ένα πράγμα έπιπόλαια. Όταν άφήνω τό 
πρόσωπο νά μού έντυπωθει, είναι σά νά ύπάρχει κάποιο πανομοιό-
τυπο της έκφρασης· σάν αύτό τό πανομοιότυπο νά είναι τό πρωτό-
τυπο της έκφρασης καί τό νά βλέπεις τήν έκφραση τού προσώπου 
νά είναι τό νά βρίσκεις τό πρωτότυπο στό όποιο αύτή άντιστοιχει· 
σά νά ύπάρχει κάποιο καλούπι στό μυαλό μας καί ή είκόνα πού 
βλέπουμε πέφτει μέσα σ' αύτό τό καλούπι καί έφαρμόζει. 'Αλλά εί-
ναι μάλλον δτι άφήνουμε τήν είκόνα νά βυίδιστεΤ στό μυαλό μας 
φτιάχνοντας έκει ένα καλούπι. 

Λέγοντας «αύτό είναι ένα npooomo κι δχι σκέτες γραμμές», δια-
κρίνουμε προφανώς ένα τέτοιο σχέδιο 
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άπό §να τέτοιο 

Και άλήθεια. "Αν ρωτήσεις κάποιον «τι είναι αύτό;» (δείχνοντας τό 
πρώτο σχέδιο) άσφαλώς θά πει «είν' δνα πρόσωπο»· καί θά είναι σέ 
θέση ν' άπαντήσει άμέσως σ' έρωτήσεις του τύπου «είναι άνδρικό ή 
γυναικείο;», «χαμογελαστό ή θλιμμένο;» κλπ. "Αν δμως τόν ρωτή-
σεις «τι είν' αύτό;» (δείχνοντας τό δεύτερο σχέδιο), είναι πολύ πιθα-
νόν δτι θά σου πει «αύτό δέν είναι τίποτε άπολύτως» ή «αύτό είναι 
μιά σκέτη γραμμή». Φανταστείτε τώρα πώς ψάχνετε δναν άνθρωπο 
μέσα σέ μιά μαγική είκόνα· σ' αύτή τήν περίπτωση συμβαίνει συχνά 
έκεινο πού πρώτα φαινόταν μιά σκέτη γραμμή άργότερα νά φαίνε-
ται σάν πρόσωπο. Λέμε σ' αύτές τίς περιπτώσεις: «Τώρα τό βλέπω 
σάν πρόσωπο». Θά πρέπει νά σας είναι άπολύτως σαφές δτι αύτό 
δέν σημαίνει πώς τό άναγνωρίζουμε σάν πρόσωπο κάποιου φίλου ή 
πώς δχουμε τήν ψευδαίσθηση δτι βλέπουμε ίνα 'πραγματικό' πρόσ-
ωπο. Μάλλον αύτό τό 'τό βλέπω σάν τφόσωπο' θά πρέπει νά παρα-
βληθεί μέ τό νά βλέπεις αύτό τό σχέδιο 

εϊτε σάν κύβο είτε σάν έπίπεδο σχήμα συνιστάμενο άπό δνα τετρά-
γωνο καί δύο ρόμβους· ή μέ τό νά βλέπεις αύτό 

'σάν τετράγωνο μέ τίς διαγωνίους του' ή 'σάν σβάστικα', δηλαδή 
σάν μιά όριακή περίπτωσή της· 

ή πάλι μέ τό νά βλέπεις αύτές τίς τέσσερεις τελείες σάν δυό 
ζευγάρια τελειών τό δνα δίπλα στ' άλλο ή σάν δύο άλληλοπλεκόμε-
να ζευγάρια ή σάν δνα ζευγάρι μέσα σ' δνα άλλο κλπ. [30]. 

Ή περίπτωση δπου 'βλέπουμε τό 
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σάν σβάστικα' 6χει Ιδιαίτερο ένδιαφέρον, διότι αύτή ή δκφραση θά 
μπορούσε νά σημαίνει τό νά έχεις τρόπον τινά τήν όπτική ψευδαί-
σθηση πώς τό τετράγωνο δέν ^ναι άπολύτως κλειστό, δτι δηλαδή 
ύπάρχουν τά κενά πού διακρίνουν τή σβάστικα άπό τό σχέδιό μας. 
Είναι ώστόσο σαφές πώς δέν έννοούσαμε αύτό τό πράγμα μέ τήν 
δκφραση «βλέπω τό σχέδιο σάν σβάστικα». Τό βλέπουμε κατά δναν 
τρόπο ό όποιος μας ύποβάλλει τήν περιγραφή «τό βλέπω σάν σβά-
στικα». Μπορεί κάποιος νά προτείνα πώς θδπρεπε νά λέγαμε «τό 
βλέπω σάν μιά κλειστή σβάστικα»· τότε δμως ποιά είναι ή διαφορά 
άνάμεσα σέ μιά κλειστή σβάστικα κι ένα τετράγωνο μέ τίς διαγω-
νίους του; Νομίζω πώς σ' αύτή τήν περίπτωση είναι εύκολο ν' άνα-
γνωρίσουμε 'τί συμβαίνει δταν βλέπουμε τό σχήμα μας σάν σβάστι-
κα'. Φαντάζομαι πώς αύτό πού συμβαίνει είναι δτι ξαναπερνάμε μέ 
τό μάτι μας τό σχήμα κατά έναν όρισμένο τρόπο· στηλώνοντας 
δηλαδή τό μάτι στό κέντρο, κυττώντας κατά μήκος μιας άκτίνας καί 
κατά μήκος μιας προσκείμενης πλευράς, ξαναρχίζοντας άπ' τό κέν-
τρο, παίρνοντας τήν έπόμενη άκτίνα καί τήν έπόμενη πλευρά, &ς 
πούμε κατά μία δεξιόστροφη πορεία κλπ. 'Αλλ' αύτή ή έξήγηση του 
φαινομένου του νά βλέπεις τό σχήμα σάν σβάστικα δέ μας άφορα 
έδώ. Μας ένδιαφέρα μόνο στό μέτρο πού μας βοηθάει νά δούμε πώς 
ή έκφραση «βλέπω τό σχήμα σάν σβάστικα» δέν σημαίνει βλέπω 
αυτό ή έκεινο, βλέπω ένα πράγμα σάν κάτι άλλο, δταν κατά βάσιν 
δύο όπτικά άντικείμενα ύπεισέρχονται στή διαδικασία τού νά βλέ-
πεις κάτι σάν κάτι άλλο. Έτσι έπίσης τό νά βλέπεις τό πρώτο σχή-
μα σάν κύβο δέν σημαίνει 'τό πΛρνω γιά κύβο'. (Διότι θά μπορούσε 
νά μήν έχουμε δει ποτέ μας κύβο κι ώστόσο νά έχουμε άκόμη τήν 
έμπειρία τού 'νά τό βλέπουμε σάν κύβο'). 

Καί κατ' αύτό τόν τρόπο ή έκφραση 'τό νά βλέπεις μιά γραμμή 
σάν πρόσωπο' δέν έμπεριέχει καμμιά σύγκριση άνάμεσα σέ μιάν 
όμάδα γραμμών καί κάποιο πραγματικό άνθρώπινο πρόσωπο· κι 
δμως αύτή ή μορφή έκφρασης μας ύποβάλλα έντονα τήν ίδέα κά-
ποιας σύγκρισης. 

Εξετάστε άκόμη αύτό τό παράδαγμα: Δέστε τό W τή μιά σάν 
ένα διπλό κεφαλαίο V καί τήν άλλη σάν ένα άνάποδο κεφαλαίο Μ. 
Παρατηρήστε σέ τί συνίσταται τό νά κάνεις τό ένα καί σέ τί τό νά 
κάνας τό άλλο. 

Κάνουμε διάκριση άνάμεσα στό νά βλέπεις ένα σχέδιο σάν πρό-
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σωπο καί στό νά τό βλέπεις σάν κάτι δλλο ή σαν μια 'άπλή γραμ-
μή'. Καί κάνουμε άκόμη διάκριση άνάμεσα στό νά κυττας φευγαλέα 
δνα σχέδιο (βλέποντάς το σάν πρόσωπο) καί στό ν' άφήνεις τό πρό-
σωπο νά σου έντυπωθεΤ. 'Αλλά θάταν παράξενο νά πω «άφήνω τό 
πρόσωπο νά μου κάνει μιάν ιδιαίτερη έντύπωση» (έκτός στίς περι-
πτώσεις έκεΤνες δπου μπορείς νά πεις δτι μπορείς ν' άφήσεις τό Γδιο 
πρόσωπο νά σου κάνει διάφορες έντυπώσεις). Καί άφήνοντας τό 
πρόσωπο νά μου έντυπωθει καί παρατηρώντας τήν Ιδιαίτερη έντύ-
πωσή' του, δέν δχω δύο στοιχεία της πολλαπλότητας ένός προσώ-
που πού νά συγκρίνονται τό δνα μέ τ' άλλο- ύπάρχει μονάχα iva 
φορτωμένο έμφαση. Μέ τό ν' άπορροφώ τήν έκφρασή του, δέ βρί-
σκω κάποιο πρότυπο της έκφρασης μέσ' στό μυαλό μου· μάλλον 
τρόπον τινά κόβω μιά σφραγίδα άπ' τήν έντύπωση [31]. 

Κι αύτό έπίσης περιγράφει τί συμβαίνει, δταν στό (15)̂  λέμε 
στούς έαυτούς μας «ή λέξη 'κόκκινο' μπαίνει μ' έναν ίδιαίτερο τρό-
πο...». Ή άπάντηση θά μπορούσε νδταν: «Βλέπω πώς έπαναλαμβά-
νετε στόν έαυτό σας κάποιαν έμπειρία καί ξανά καί ξανά προσηλώ-
νεστε σ' αύτήν». 

17. Μπορούμε νά ρίξουμε φως σ' δλες αύτές τίς σκέψεις, &ν 
παραβάλουμε τό τί συμβαίνει, δταν θυμόμαστε τό πρόσωπο κά-
ποιου πού μπαίνει στό δωμάτιό μας, δταν τόν άναγνωρίζουμε ώς κ. 
Τάδε, άν παραβάλουμε τό τί συμβαίνα πραγματικά σ' αύτές τίς 
περιπτώσας μέ τήν άναπαράσταση των γεγονότων πού μερικές 
φορές τείνουμε νά κάνουμε. Διότι έδώ κυριαρχούμαστε συχνά άπό 
μιάν άρχέγονη άντίληψη, πώς τάχα συγκρίνουμε τόν άνθρωπο πού 
βλέπουμε μέ μιά μνημονική είκόνα πού έχουμε στό μυαλό μας καί 
βρίσκουμε πώς οί δύο τους συμφωνούν. Μ' άλλα λόγια παριστούμε 
τό 'άναγνωρίζω κάποιον' σάν μιά διαδικασία άναγνώρισης μέσω 
μιας είκόνας (δπως άναγνωρίζουμε έναν έγκληματία άπ' τή φωτο-
γραφία του). Δέ χρειάζεται νά πω δτι, στίς περισσότερες περιπτώ-
σεις δπου άναγνωρίζουμε κάποιον, κανενός είδους σύγκριση δέν γί-
νεται άνάμεσα σ' αύτόν καί σέ κάποια νοητική είκόνα. Μπαίνουμε 
φυσικά στόν πειρασμό νά δώσουμε αύτή τήν περιγραφή έξ αίτίας 
του γεγονότος δτι ύπάρχουν μνημονικές είκόνες. Πολύ συχνά, λ.χ., 
μιά τέτοια είκόνα έρχεται στό νου μας άμεαωςμετά τήν άναγνώριση 
κάποιου. Τόν βλέπω νά στέκει δπως τότε πού είδωθήκαμε γιά 
τελευταία φορά πρίν δέκα χρόνια. 

1. §15, Καφέ βιβλίο. Μέρος II. 
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Ξανά έδώ θά περιγράψω τί είδους περιστατικό συμβαίνει στό 
μυαλό ή ότιδήποτε δλλο μπορεί νά συμβαίνει, δταν άναγνωρίζεις 
δνα πρόσωπο πού μπαίνει στό δωμάτιό σου μέ τή βοήθεια των δσων 
λές άναγνωρίζοντάς το. Αύτά λοιπόν τά λόγια μπορεί νά είναι 
άπλώς: «Γειά σου!». Κι έτσι μπορεί νά πούμε πώς ένα είδος γεγονό-
τος πού συμβαίνει, δταν άναγνωρίζουμε κάποιο πράγμα πού βλέ-
πουμε, συνίσταται στό δτι του λέμε «γειά σου!» μέ λόγια, χειρονο-
μίες, έκφράσεις προσώπου κλπ. 

Έτσι έπίσης μπορεί νά νομίσουμε πώς, δταν κυτταμε τό σχέδιό 
μας καί βλέπουμε πώς είναι ένα πρόσωπο, τό παραβάλλουμε μέ κά-
ποιο ύπόδειγμα πού συμφωνεί μ' αύτό ή ταιριάζει σέ κάποιο καλού-
πι πού είναι δτοιμο νά τό ύποδεχτέί μέσ' στό μυαλό μας. Κανένα 
καλούπι ώστόσο καί κανενός είδους παραβολή δέν ύπεισέρχεται 
στήν έμπειρία μας· ύπάρχει μονάχα αύτό τό σχήμα καί δχι κάποιο 
άλλο μέ τό όποίο τό συγκρίνουμε καί κατά κάποιον τρόπο του λέμε 
«φυσικά». Όπως, δταν συνθέτουμε μιά συναρμολογούμενη είκόνα 
καί κάποιο μικρό τμήμα της έχει μείνει άσυμπλήρωτο καί βλέπουμε 
ένα κομμάτι πού ταιριάζει προφανώς, όπότε τό βάζουμε στή θέση 
του λέγοντας «φυσικά». Εκεί δμως λέμε «φυσικά», έπειδή τό κομμά-
τι ταιριάζει στήν ύποδοχή, ένώ στήν περίπτωσή μας, δπου βλέπου-
με τό σχέδιο σάν πρόσωπο, κρατάμε τήν ίδια στάση δίχως κανένα 
λόγο. 

Αύτή ή ίδια αυταπάτη πού δημιουργείται, δταν έχουμε τήν 
έντύπωση πώς άναζητοΰμε έκείνο τό κάτι πού ένα πρόσωπο έκφρά-
ζει, ένώ στήν πραγματικότητα παραδινόμαστε στά γνωρίσματα πού 
βρίσκονται μπροστά μας, αύτή ή ίδια αύταπάτη μας κυριεύει άκόμη 
πιό έντονα, δταν, έπαναλαμβάνοντας άπό μέσα μας μιά μελωδία κι 
άφήνοντάς τη νά μας έντυπωθεί, λέμε «αύτή ή μελωδία λέει καπ»· 
καί νοιώθω τότε σά νά πρέπει νά ψάξω νά βρω π λέει. Κι δμως ξέ-
ρω πώς δέ λέει τίποτε πού θά μπορούσα νά έκφράσω μέ κουβέντες ή 
είκόνες. Καί άν έν τέλει, άναγνωρίζοντας αύτό τό πράγμα, παραιτη-
θώ άπ' τήν άναζήτηση λέγοντας «άπλώς έκφράζει μιά μουσική σκέ-
ψη», αύτό δέ σημαίνει τίποτε περισσότερο άπ' τό δτι «έκφράζει τόν 
έαυτό της». «Σίγουρα δμως, δταν τήν παίζας, δέν τήν παίζεις δπως 
λάχει, άλλα μ' ένα συγκεκριμένο τρόπο, κάνοντας έδώ ένα 
crescendo, έκεί ένα diminuendo, μιά παύση σ' αύτό τό σημείο κλπ.». 
'Ακριβώς· κι αύτό είναι δλο κι δλο πού μπορώ νά πώ γι' αύτήν· ή 
ίσως νδναι δλο κι δλο πού μπορώ νά πώ γι' αύτήν. Διότι σέ μερικές 
περιπτώσας μπορώ νά δικαιολογήσω, νά έξηγήσω τήν ίδιαίτερη έκ-
φραση μέ τήν όποία παίζω τή μελωδία μέ τή βοήθεια μιας σύγκρι-
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σης, δπως, δταν λέω «σ' αύτό τό σημείο του θέματος ύπάρχει κάτι 
σάν ένα κώλον» ή «αύτό είναι ένα είδος άπάντησης στά προηγούμε-
να» κλπ. (Αύτό παρεμπιπτόντως δείχνει τί εΓδους πράγμα είναι ή 
'δικαιολόγηση' καί ή 'έξήγηση' στήν αίσθητική). Είναι άλήθεια πώς 
θά μπορούσα ν' άκούσω μιά μελωδία καί νά πω «νά πώς πρέπει νά 
παιχτεί· έτσι πάει» καί νά σφυρίξω τή μελωδία σέ διαφορετικό 
tempo. 'Εδώ τείνα κανείς νά ρωτήσει «τί πράγμα είναι τό νά γνωρί-
ζεις σέ τί tempo πρέπει νά παιχτεί ένα μουσικό κομμάτι;». Καί μας 
ύποβάλλεται ή ίδέα πώς κάπου μέσ' στό μυαλό μας πρέπει νά ύπάρ-
χει ένα ύπόδειγμα καί πώς προσαρμόσαμε τό tempo έτσι ώστε νά 
συμφωνεί μ' αύτό τό ύπόδειγμα. 'Αλλά τίς περισσότερες φορές, 
δταν κάποιος μέ ρωτάει «πώς νομίζεις δτι πρέπει νά παιχτεί αύτή ή 
μελωδία;» σάν άπάντηση τή σφυρίζω μ' έναν ίδιαίτερο τρόπο καί τί-
ποτε δέν είναι παρόν στό μυαλό μου έκτός άπ' τή μελωδία πού 
πράγματι σφυρίζω (κι δχι κάποια είκόνα αυτής της σφυριχτής μελω-
δίας). 

Αύτό δεν σημαίνει πώς ή κατανόηση ένός μουσικού θέματος 
δέν μπορεί νά συνίσταται στό νά βρίσκεις μιά ρητή μορφή έκφρα-
σης πού άντιλαμβάνεσαι ώς τό ρητό άντίστοιχο του θέματος. Κατά 
τόν ίδιο τρόπο μπορώ νά πώ «τώρα καταλαβαίνω τήν έκφραση 
αύτού του προσώπου» κι έκείνο πού συμβαίνει, δταν έρχεται ή 
κατανόηση, νά είναι τό δτι βρίσκω τή λέξη πού τή συνοψίζει. 

Σκεφτείτε άκόμη αύτή τήν έκφραση: «Πές στόν έαυτό σου δτι 
είναι ένα βάλς καί θά τό παίξεις σωστά». 

Αύτό πού όνομάζουμε «κατανόηση μιας πρότασης» έχει σέ πολ-
λές περιπτώσας πολύ μεγαλύτερη όμοιότητα μέ τήν κατανόηση 
ένός μουσικού θέματος άπό δ,τι θά νόμιζε κανείς. Άλλά δέ θέλω νά 
πώ πώς τό νά καταλαβαίνεις ένα μουσικό θέμα μοιάζει περισσότερο 
μέ τήν είκόνα πού τείνει κανείς νά κατασκευάζει γιά τό τί είναι 
κατανόηση μιας πρότασης· άλλά μάλλον πώς ή είκόνα αύτή είναι 
λανθασμένη καί πώς ή κατανόηση μιας πρότασης μοιάζει πολύ 
περισσότερο μ' έκείνο πού πραγματικά συμβαίνει δταν καταλαβαί-
νουμε μιά μελοοδία, άπ' δ,τι φαίνεται έκ πρώτης δψεως. Διότι ή 
κατανόηση μιας πρότασης δείχνει, καθώς λέμε, πρός μιά πραγματι-
κότητα πού βρίσκεται έξω άπ' τήν πρόταση. 'Ενώ θά μπορούσε 
κανείς νά πεί «τό νά κατανοείς μιά πρόταση σημαίνει νά συλλαμβά-
νεις τό περιεχόμενό της· καί τό περιεχόμενο της πρότασης είναι 
μέσα στήν πρόταση». 

18. Μπορούμε τώρα νά ξαναγυρίσουμε στίς ίδέες της 'άναγνώ-
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ρισης' καί της 'οίκειότητας' καί μάλιστα σ' έκείνο τό παράδειγμα 
άναγνώρισης καί οίκειότητας πού μας δκανε ν' άρχίσουμε νά στο-
χαζόμαστε γύρω άπ' τή χρήση αύτών των δρων καί μιας πληθώρας 
άλλων πού σχετίζονται μ' αύτούς. Εννοώ τό παράδειγμα της άνά-
γνωσης μιας γραπτής πρότασης κάποιας γνωστής γλώσσας. Διαβά-
ζω μιά τέτοια πρόταση γιά νά δω τί πράγμα είναι ή έμπειρία της 
άνάγνωσης, τί 'πράγματι συμβαίνει', δταν κανείς διαβάζει· καί παίρ-
νω μιάν Ιδιαίτερη έμπειρία πού θεωρώ πώς είναι ή έμπειρία της άνά-
γνωσης. Καί δημιουργείται ή έντύπωση πώς αύτή ή έμπ^ρία δέ 
συνίσταται άπλώς στό νά βλέπεις καί νά προφέρεις τίς λέξεις, άλλά 
καί σέ μιάν έμπειρία τρόπον τινά ίδιωτικοΰ χαρακτήρα (έχω τρό-
πον τινά μιάν ίδιωτική σχέση μέ τή λέξη 'διαβάζω'). 

Όταν διαβάζουμε, οί προφερόμενες λέξεις μπαίνουν μέ Ιδιαίτε-
ρο τρόπο, νοιώθω τήν τάση νά πώ· καί οί ίδιες οί γραπτές λέξεις τίς 
όποιες διαβάζω δέν μου φαίνονται βέβαια σάν όποιαδήποτε 
μουτζούρα. Ταυτόχρονα δμως είμαι άνίκανος νά δείξω ή νά συλλά-
βω αύτόν τόν Ιδιαίτερο τρόπο'. 

Τό φαινόμενο του νά βλέπεις καί νά προφέρεις τίς λέξεις μοιάζει 
νάναι τυλιγμένο σέ μιάν Ιδιαίτερη άτμόσφαιρα. Άλλά δέν άναγνω-
ρίζω αύτή τήν άτμόσφαιρα σάν κάτι πού χαρακτηρίζει πάντοτε τήν 
κατάσταση της άνάγνωσης. Μάλλον τήν Αντιλαμβάνομαι, δταν δια-
βάζω μιά γραμμή προσπαθώντας νά δω τί σόι πράγμα είναι ή άνά-
γνωση. 

Όταν άντιλαμβάνομαι αύτή τήν άτμόσφαιρα, βρίσκομαι στήν 
κατάσταση κάποιου πού έργάζεται στό δωμάτιό του, διαβάζοντας, 
γράφοντας, μιλώντας κλπ. καί πού ξάφνου συγκεντρώνει τήν προσ-
οχή του σέ κάποιον άμυδρό όμοιόμορφο θόρυβο, σάν κι αύτούς 
πού άκούει κανείς κάθε μέρα, ίδιαίτερα στήν πόλη (έκεινο τόν άνε-
παίσθητο βόμβο πού προέρχεται άπ' τούς θορύβους του δρόμου, 
τούς ήχους του άνέμου, της βροχής, των συνεργείων κλπ). Θά μπο-
ρούσαμε νά φανταστούμε αύτόν τόν άνθρωπο νά σκέφτεται κάποιον 
συγκεκριμένο θόρυβο ώς τό κοινό στοιχείο δλων των έμπειριών 
πού έχει μέσ' στό δωμάτιο. Θά κατευθύναμε τότε τήν προσοχή του 
στό γεγονός δτι τήν περισσότερη ώρα δέν άντιλαμβάνεται κανένα 
θόρυβο άπ' έξω· κι ύστερα στό δτι ό θόρυβος πού μπορεί κι άκούει 
δέν είναι δλη τήν ώρα ό ίδιος (πού καί που φυσάει· που καί πού δχι 
κλπ). 

Χρησιμοποιήσαμε δμως μιά παραπλανητική έκφραση λέγοντας 
δτι, έκτος άπ' τίς έμπαρίες του νά βλέπεις καί νά μιλάς κατά τήν 
άνάγνωση, ύπάρχει μιά άλλη έμπειρία κλπ. Κι αύτό είναι σά νά λές 
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πώς σέ όρισμένες έμπειρίες κάποια δλλη έμπειρία προστίθεται. 
Πάρτε τώρα τήν έμπειρία του νά βλέπεις ένα θλιμμένο πρόσωπο σ' 
ένα σχέδιο, λ.χ.· μπορούμε νά ποϋμε πώς τό νά βλέπεις τό σχέδιο 
σάν ένα θλιμμένο πρόσωπο δέν είναι 'άπλώς' τό νά τό βλέπεις σάν 
ένα σύμπλεγμα γραμμών (σκεφτείτε τή μαγική είκόνα). 'Αλλά ή λέ-
ξη 'άπλώς' μοιάζει έδώ νά ύπαινίσσεται δτι, βλέποντας τό σχέδιο 
σάν πρόσωπο, κάποια έμπειρία προστίθεται στήν έμπειρία τού νά τό 
βλέπεις σάν άπλές γραμμές· σάν νά έπρεπε νά πω πώς τό νά βλέπεις 
τό σχέδιο σάν πρόσωπο άποτελεΤται άπό δύο έμπειρίες, άπό δύο 
στοιχεία. 

Θά πρέπει τώρα νά παρατηρήσετε τή διαφορά άνάμεσα στίς ποι-
κίλες περιπτώσεις, δπου λέμε πώς μιά έμπειρία άποτελεϊται άπό διά-
φορα στοιχεία ή πώς είναι μιά σύνθετη έμπειρία. Μπορούμε νά πού-
με στό γιατρό «δέν έχω έναν πόνο· έχω δύο: πονόδοντο καί πονοκέ-
φαλο». Καί θά μπορούσε κανείς νά έκφράσει αύτό τό πράγμα λέγον-
τας «ή έμπειρία μου τού πόνου δέν είναι άπλή, άλλά σύνθετη· έχω 
πονόδοντο καί πονοκέφαλο». Συγκρίνετε μ' αύτή τήν περίπτωση 
έκείνη δπου λέω «έχω καί τούς δυό πόνους στό στομάχι μου κι ένα 
γενικό αΓσθημα καχεξίας». Έδώ δέν διαχωρίζω τίς συνιστώσες 
έμπειρίες δείχνοντας δύο τοποθεσίες τού πόνου. Ή έξεταστε αύτή 
τή δήλωση: «Όταν πίνω γλυκό τσάι, ή γευστική μου έμπειρία είναι 
μιά ένωση άπό γεύση ζάχαρης καί άπό γεύση τσαγιού». Ή πάλι: 
«Όταν άκούω τή ντο μείζονα, ή έμπειρία μου συντίθεται άπό τό 
ντο, τό μι καί τό σολ». Κι άπ' τήν άλλη: «Άκούω τόν ήχο τού πιά-
νου καί κάποιο θόρυβο στό δρόμο». Ένα πολύ διδακτικό παράδειγ-
μα είναι τούτο: Στά τραγούδια έχουμε λόγια πού τραγουδιώνται σέ 
όρισμένες νότες. Ύπό ποιάν έννοια ή έμπειρία τού ν' άκούς τό 
φωνήεν α νά τραγουδιέται στό ντο είναι σύνθετη; 'Αναρωτηθείτε 
σέ κάθε μιά άπ' αύτές τίς περιπτώσεις: Τί πράγμα είναι τό ν' άπομο-
νώνεις τίς έμπειρίες πού συναποτελούν τή σύνθετη έμπειρία; 

Μολονότι ώστόσο ή δήλωση δτι τό νά βλέπεις ένα σχέδιο σάν 
πρόσωπο δέν είναι άπλώς τό νά βλέπεις γραμμές μοιάζει νά ύπαι-
νίσσεται κάποιο είδος πρόσθεσης έμπειριών, δέ θά λέγαμε άσφαλώς 
πώς, δταν βλέπουμε τό σχέδιο σάν πρόσωπο, έχουμε καί τήν έμπει-
ρία τού νά τό βλέπουμε σάν άπλές γραμμές καί κάποιαν δλλη έμπει-
ρία έπί τίλέον. Κι αύτό γίνεται άκόμη σαφέστερο, δν φανταστούμε 
πώς κάποιος λέα δτι τό νά βλέπεις τό σχέδιο 
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σαν κύβο συνίσταται στο νά τό βλέπεις σαν έπίπεδο σχήμα καί vfi-
χεις ταυτόχρονα μιάν έμπειρία βάθους. 

Όταν δμως Ενοιωθα πώς μιά σταθερή έμπειρία συνέβαινε άδιά-
κοπα τήν ώρα πού διάβαζα κι ώστόσο δέν μπορούσα ύπό μιάν έν-
νοια νά συλλάβω αύτή τήν έμπειρία, ή δυσκολία μου προερχόταν 
άπ' τό δτι λανθασμένα παρέβαλλα αύτή τήν περίπτωση μέ μιάν άλ-
λη δπου ένα μέρος της έμπειρίας μου μπορούμε νά πούμε πώς ήταν 
συνοδεία κάποιου άλλου. Έτσι μπαίνουμε καμμιά φορά στόν πειρα-
σμό νά ρωτάμε: «"Αν νοιώθω αύτό τόν διαρκή βόμβο τήν ώρα πού 
διαβάζω, που βρίσκεται αύτός ό βόμβος;». Θέλω νά κάνω μιά χειρο-
νομία δείξης καί δέν ύπάρχει τίποτε νά δείξω. Καί ή λέξη «συλλαμ-
βάνω» έκφράζα τήν Ιδια παραπλανητική άναλογία. 

Άντί νά ρωτήσουμε «πού βρίσκεται αύτή ή άδιάκοπη έμπειρία 
πού μοιάζει νά διαρκεί δσην ώρα διαβάζω;», θάπρεπε νά ρωτήσουμε 
«δταν λέω πώς 'μιά ίδιαίτερη άτμόσφαιρα τυλίγει τίς λέξεις πού δια-
βάζω', μέ τί πράγμα άντιπαραβάλλω αύτή τήν περίπτωση;». 

Θά προσπαθήσω νά διασαφήσω αύτό τό πράγμα μέ τή βοήθεια 
μιας άνάλογης περίπτωσης: Μας μπερδεύει ή τριδιάστατη έμφάνιση 
τού σχεδίου 

μ' έναν τρόπο πού έκφράζεται στό έρώτημα «σέ τί συνίσταται τό νά 
τό βλέπεις τριδιάστατα;». Κι αύτό τό έρώτημα στήν πραγματικότη-
τα ζητάει τό έξης: 'Τί είναι έκεινο πού προστίθεται στό νά βλέπεις 
άπλώς τό σχέδιο, δταν τό βλέπεις τριδιάστατα;'. 'Αλλά τί εΓδους 
άπάντηση μπορούμε νά περιμένουμε σ' αύτή τήν έρώτηση; Είναι ή 
μορφή αύτής της έρώτησης πού δημιουργεί τήν άμηχανία. Όπως 
λέει ό Hertz: «Aber offenbar irrt die Frage in Bezug auf die Antwort, 
welche sie erwartet» (σ. 9 Einleitung, Die Prinzipien der Mechanik) 
[32]. Ή ίδια ή έρώτηση πιέζει τό μυαλό μας πάνω σ' ένα γυμνό τοί-
χο, άποτρέποντάς μας άπ' τό νά βρούμε ποτέ τήν έξοδο. Γιά νά δεί-
ξεις σέ κάποιον πώς νά βγει έξω θά πρέπει πρώτα νά τόν έλευθερώ-
σεις άπ' τήν παραπλανητική έπίδραση τού έρωτήματος. 

Κυτταξτε μιά γραπτή λέξη· δς πούμε τή λέξη «διαβάζω». «Αύτό 
δέν είναι μιά σκέτη μουτζούρα, dvai τό 'διαβάζω'»· θάθελα νά πω 
«έχει μιά συγκεκριμένη φυσιογνωμία». Άλλά τί λέω στήν πραγματι-
κότητα γι' αύτό; Τί είναι αύτή ή δήλωση, δν τήν ίσιώσουμε; «Ή λέ-
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ξη πέφτει», μπαίνεις στον πειρασμό νά έξηγήσεις, «μέσα σέ μιαν 
ύποδοχή του μυαλού μου πού δχει άπό καιρό έτοιμαστεί γι' αύτό τό 
σκοπό». 'Αλλά καθώς δέν άντιλαμβάνομαι τή λέξη μαζί μέ τήν ύπο-
δοχή της, ή μεταφορά του δτι ή λέξη ταιριάζει σέ μιάν ύποδοχή δέν 
μπορεί νά ύπαινίσσεται κάποιαν έμπειρία σύγκρισης άνάμεσα σ' ίνα 
κοϊλο καί σ' βνα στερεό σχήμα πρίν μπουν τό ένα στ' άλλο, άλλά 
μάλλον τήν έμπειρία του νά βλέπεις τό στερεό σχήμα νά τονίζεται 
άπό ένα ίδιαίτερο φόντο. 

ί) ' Α π) 

Τό 0 είναι ή είκόνα του κοίλου καί του στερεού σχήματος πρίν ται-
ριάξουν. Έδώ βλέπουμε δύο κύκλους καί μπορούμε νά τούς συγ-
κρίνουμε. Τό ίί) είναι ή είκόνα τού στερεού μέσ' στό κοίλο. Υπάρ-
χει μονάχα ένας κύκλος κι έκεινο πού όνομάζουμε ύποδοχή άπλώς 
τόν τονίζει ή, δπως λέμε καμμιά φορά, τού δίνει έμφαση. 

Μπαίνω στόν πειρασμό νά πώ «αύτό δέν είναι μιά άπλή 
μουτζούρα, άλλά είναι αυτό τό συγκεκριμένο πρόσωπο». Άλλά δέν 
μπορώ νά πώ «βλέπω αύτό σάν αύτό τό πρόσωπο»· θά έπρεπε μάλ-
λον νά πώ «βλέπω αύτό σάν κάποιο πρόσωπο». Άλλά νοιώθω πώς 
θέλω νά πώ «δέν τό βλέπω σάν κάποιο πρόσωπο· τό βλέπω σάν 
αύτό τό πρόσωπο». Άλλά στό δεύτερο ήμισυ αύτής τής πρότασης ή 
λέξη «πρόσωπο» είναι περιττή· θδπρεπε δηλαδή νά πούμε «δέν τό 
βλέπω σάν πρόσωπο· τό βλέπω σάν αύτό τό πράγμα». 

Υποθέστε δτι λέω «βλέπω αύτή τή μουτζούρα σάν αύτόι» καί 
ένώ λέω «αύτή τή μουτζούρα» τήν κυττάω σάν άπλή μουτζούρα· 
καί ένώ λέω «σάν αύτό», βλέπω τό πρόσωπο. Αύτό είναι τό Γδιο μέ 
τό νά πώ «έκέΤνο πού τή μία μου φαίνεται σάν αύτό, τήν άλλη μου 
φαίνεται σάν έκεινο», καί έδώ οί λέξεις «αύτό» καί «έκεινο» θά συνο-
δεύονται άπό τούς δύο διαφορετικούς τρόπους τού νά βλέπεις. 
Άλλά θά πρέπει ν' άναρωτηθούμε σέ ποιό παιχνίδι θά χρησιμοποιη-
θεί αύτή ή πρόταση καί ποιές διαδικασίες τή συνοδεύουν. Λ.χ., σέ 
ποιόν τή λέω; Υποθέστε πώς ή άπάντηση είναι: «Τή λέω στόν έαυ-
τό μου». Άλλά αύτό δέν είναι άρκετό. Διατρέχουμε σοβαρό κίνδυ-
νο νά φτάσουμε νά πιστέψουμε πώς ξέρουμε τί νά κάνουμε μιά πρό-
ταση, δν μοιάζει λίγο - πολύ μέ κάποιαν άπό τίς συνηθισμένες προ-
τάσεις τής γλώσσας μας. Έδώ δμως γιά νά μήν παραπλανιόμαστε 
θά πρέπει νά ρωτάμε: Ποιά είναι ή χρήση δς πούμε τού «αύτό» καί 
τού «έκεινο»; Ή μάλλον: Μέ ποιούς διαφορετικούς τρόπους χρησι-
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μοποιοϋμε αύτές τίς λέξεις; Αύτό πού όνομάζουμε νόημά τους δέν 
είναι κάτι πού δχουν μέσα τους ή πού είναι δεμένο μαζί τους άνε-
ξάρτητα άπό τή χρήση πού τούς κάνουμε. Έτσι είναι μία χρήση της 
λέξης «αύτό» τό νά πηγαίνει μαζί μέ μιά χειρονομία πού νά δείχνει 
κάτι: λέω «βλέπω τό τετράγωνο μέ τίς διαγωνίους σάν αύτό», δεί-
χνοντας μιά σβάστικα. Καί άναφερόμενος στό τετράγωνο μέ τίς 
διαγωνίους του θά μπορούσα νά πω: «Έκεινο πού τή μιά μου φαίνε-
ται σάν αύτό 

τήν άλλη μου φαίνεται σάν αύτό 

Καί σίγουρα δέν είναι αύτό ή χρήση πού κάναμε στήν πρόταση 
στήν παραπάνω περίπτωση. Ίσως κανείς νομίσει πώς δλη κι δλη ή 
διαφορά άνάμεσα στίς δύο περιπτώσεις είναι ότι στήν πρώτη οί 
είκόνες είναι νοητικές, στή δεύτερη πραγματικά σχεδιάσματα. Θά 
πρέπει έδώ ν' άναρωτηθούμε ύπό ποίαν δννοια μπορούμε νά όνομά-
σουμε τίς νοητικές είκόνες κυριολεκτικά είκόνες· γιατί οί νοητικές 
είκόνες ^ναι άλλοτε συγκρίσιμες μέ σχεδιάσματα ή ζωγραφιστές 
είκόνες κι άλλοτε δχι. Είναι, λ.χ., ένα άπ' τά θεμελιώδη γνωρίσματα 
της χρήσης μιας 'ύλικής' είκόνας τό γεγονός δτι λέμε πώς παραμέ-
νει ϊδια δχι μόνο έπειδή φαίνεται σέ μας πώς είναι ή !δια, έπειδή 
δηλαδή θυμόμαστε πώς φαινόταν πρίν δπως φαίνεται καί τώρα. 
Μάλιστα κάτω άπό όρισμένες περιστάσεις θά πούμε πώς μιά είκόνα 
δέν έχει άλλάξει, μ' δλο πού φαίνεται νάχει άλλάξει- καί λέμε πώς 
δέν έχει άλλάξει, διότι διαφυλάχτηκε κατά κάποιον τρόπο, διαφυ-
λάχτηκε άπό όρισμένες έπιδράσεις. Επομένως ή έκφραση «ή είκόνα 
δέν άλλαξε» χρησιμοποιείται μέ άλλον τρόπο, δταν μιλάμε γιά ύλι-
κές είκόνες καί μέ άλλον, δταν μιλάμε γιά νοητικές. Άκριβφς δπως 
ή δήλωση «αύτοί οί χτύποι άκούγονται σέ κανονικά διαστήματα» 
έχει μία γραμματική, άν οί χτύποι είναι ένός έκκρεμούς καί τό κρι-
τήριο της κανονικότητάς τους είναι τό άποτέλεσμα μετρήσεων πού 
κάναμε στή συσκευή μας, καί μιάν άλλη γραμματική, άν οί χτύποι 
είναι φανταστικοί. Θά μπορούσα, λ.χ., νά κάνω τήν έρώτηση: Όταν 
άναρωτιόμουνα «έκέΤνο πού τή μιά μου φαίνεται σάν αύτό, τήν άλ-
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λη...»· άναγνώριζα τάχα δύο δψεις, αύτή κι έκείνη, σάν ίδιες μ' έκεϊ-
νες πού είχα στίς προηγούμενες περιπτώσεις; Ή τις δβλεπα πρώτη 
φορά καί προσπαθούσα νά τίς θυμηθώ γιά μελλοντικές περιπτώ-
σεις; Ή μήπως ήθελα νά πώ άπλώς «μπορώ ν' άλλάξω τήν δψη 
αύτού του σχήματος»; 

19. Ό κίνδυνος της πλάνης τόν όποιο διατρέχουμε θά γίνει 
άκόμη πιό σαφής, δν σκεφτούμε νά δώσουμε όνόματα στίς δψεις 
«αύτό» καί «έκεΤνο»· δς πούμε Α καί Β. Γιατί νοιώθουμε έντονότατο 
πειρασμό νά φανταστούμε πώς τό νά δίνεις ένα δνομα συνίσταται 
στό νά συσχετίζεις κατά κάποιον παράξενο καί μυστηριώδη τρόπο 
έναν ήχο (ή κάποιο άλλο σημείο) μέ κάποιο πράγμα. Τό πώς χρησι-
μοποιούμε αύτή τήν παράξενη συσχέτιση φαίνεται τότε σάν ένα 
σχεδόν δευτερεύον θέμα. (Τείνει σχεδόν νά φανταστεί κανείς πώς ή 
όνοματοθεσία γίνεται μέ κάποια παράξενη Ιεροτελεστία καί πώς 
αύτή ή ίεροτελεστία παράγει ένα είδος μαγικής σχέσης άνάμεσα στό 
δνομα καί στό πράγμα). 

Άλλ' άς δούμε ένα παράδειγμα· πάρτε τό έξης παιχνίδι: Ό Α 
στέλνει τόν Β σέ διάφορα σπίτια τής πόλης νά φέρει φαγητά διαφό-
ρων είδών άπό διάφορους άνθρώπους. Ό Α δίνει στόν Β διαφόρους 
καταλόγους. Στό πάνω μέρος κάθε καταλόγου γράφει ένα σύμβολο 
καί ό Β έχει έκπαιδευτεΤ νά πηγαίνει στό σπίτι στήν πόρτα τού 
όποίου βρίσκει τό ίδιο σύμβολο· αύτό είναι τό δνομα τού σπιτιού. 
Στήν πρώτη στήλη κάθε καταλόγου βρίσκει τότε ένα ή περισσότερα 
σύμβολα τά όποια έχει μάθει νά διαβάζει. Μπαίνοντας στό σπίτι, 
φωνάζει αύτές τίς λέξεις καί δλοι οί κάτοικοι τού σπιτιού έχουν 
έκπαιδευτει νά τρέχουν πρός τό μέρος του, δταν άκούγεται κάποιος 
άπ' αύτούς τούς ήχους· αύτοί οί ήχοι είναι τά όνόματα τών άνθρώ-
πων. Ύστερα άπευθύνεται στόν καθένα τους μέ τή σειρά, δείχνον-
τάς του διαδοχικά δυό σύμβολα πού στόν κατάλογο βρίσκονται 
άπέναντι στ' δνομά του. Οί άνθρωποι αύτής τής πόλης έχουν έκπαι-
δευτει νά συνδέουν τό πρώτο άπ' τά δύο σύμβολα μέ κάποιο συγκε-
κριμένο είδος άντικειμένου· άς πούμε, μέ μήλα. Τό δεύτερο άνήκει 
σέ μιά σειρά συμβόλων πού δλοι κουβαλάν μαζί τους σ' ένα κομμά-
τι χαρτί. Τό πρόσωπο στό όποιο άπευθύνεται ό Β φέρνει, άς πούμε, 
πέντε μήλα. Τό πρώτο σύμβολο είναι τό δνομα τού γένους τών 
άπαιτουμένων άντικειμένων· τό δεύτερο, τό δνομα τού άριθμού 
των. 

Ποιά δμως είναι ή σχέση άνάμεσα σ' ένα δνομα καί τό όνομαζό-
μενο άντικείμενο· λ.χ., ή σχέση άνάμεσα στό σπίτι καί στ' δνομά 
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του; Υποθέτω πώς θά μπορούσαμε νά δώσουμε μία άπό δύο άπαν-
τήσεις. Ή μία είναι πώς ή σχέση συνίσταται στο δτι δχουν ζωγραφι-
στεί όρισμένες γραμμές πάνω στήν πόρτα του σπιτιού. Ή δεύτερη 
άπάντηση πού έννοουσα είναι πώς ή σχέση πού μαςάπασχολει δέν 
άποκαθίσταται μέ τό νά ζωγραφίζεις γραμμές στήν πόρτα, άλλά 
έξαρτάται άπό τόν ίδιαίτερο ρόλο πού οί γραμμές αύτές παίζουν 
στήν πρακτική της γλώσσας μας, δτσι δπως τή σκιαγραφήσαμε. Καί 
πάλι, ή σχέση του όνόματος ένός προσώπου μέ τό πρόσωπο συνί-
σταται έδώ στό δτι τό πρόσωπο δχει έκπαιδευτει νά τρέχει πρός τό 
μέρος έκείνου πού φωνάζει τ' όνομα- ή πάλι, θά μπορούσαμε νά 
πούμε δτι συνίσταται σ' αύτό καί στήν δλη χρήση του όνόματος μέ-
σα στό γλωσσικό παιχνίδι. 

Κυττάξτε αύτό τό παιχνίδι προσεκτικά καί δέστε δν μπορείτε νά 
βρείτε τή μυστηριώδη σχέση του άντικειμένου πρός τό δνομά του. 
Ή σχέση όνόματος καί άντικειμένου, μπορούμε νά πούμε, συνίστα-
ται στό δτι κάποιο σύμβολο είναι γραμμένο πάνω σ' δνα άντικείμε-
νο (ή κάποια άλλη τέτοια κοινότυπη σχέση) κι αύτό είναι δλο. 
Άλλά δέ μας άρκει αύτό, γιατί δχουμε τήν έντύπωση πώς §να σύμ-
βολο γραμμένο πάνω σ' ένα άντικείμενο δέν μπορεί αύτό τό ίδιο νά-
ναι σημαντικό γιά μας καί δέ μας ένδιαφέρει καθόλου. Κι αύτό είναι 
άλήθεια· δλη ή σημασία έγκειται στή συγκεκριμένη χρήση πού κά-
νουμε στό σύμβολο πού είναι γραμμένο πάνω στό άντικείμενο κι 
έμεις κατά μίαν έννοια άπλοποιούμε τά πράγματα μέ τό νά λέμε πώς 
τό δνομα έχει μιάν ίδιόμορφη σχέση μέ τό άντικείμενό του, μιά σχέ-
ση άλλοιώτικη άπό έκείνη, λ.χ., του νά είναι γραμμένο πάνω στό 
άντικείμενο ή του νά έκφέρεται άπό κάποιον πού δείχνει ένα άντι-
κείμενο μέ τό δάχτυλό του. Οί πρωτόγονες μορφές φιλοσοφίας 
συμπυκνώνουν όλόκληρη τή χρήση του όνόματος στήν ίδέα μιας 
σχέσης, ή όποία μ' αύτό τόν τρόπο γίνεται μυστηριώδης. (Συγκρί-
νετε τίς ίδέες των νοητικών δραστηριοτήτων, της έπιθυμίας, της πί-
στης, της σκέψης κλπ., πού γιά τόν ίδιο λόγο έχουν κάτι τό μυστη-
ριώδες καί τό άνεξήγητο). 

Θά μπορούσαμε τώρα νά χρησιμοποιήσουμε τήν έκφραση «ή 
σχέση όνόματος καί άντικειμένου δέν συνίσταται άπλώς σ' αύτή 
τήν κοινότυπη, 'καθαρά έξωτερική' σύνδεση», έννοώντας δτι έκείνο 
πού όνομάζουμε σχέση όνόματος καί άντικειμένου χαρακτηρίζεται 
άπό όλόκληρη τή χρήση του όνόματος· τότε δμως είναι σαφές πώς 
δέν ύπάρχει μία μονάχα σχέση όνόματος καί άντικειμένου, άλλά τό-
σες, δσοι καί οί ήχοι ή τά σύμβολα πού όνομάζουμε όνόματα. 

Μπορούμε λοιπόν νά πούμε πώς, δν τό νά όνομάζεις κάτι είναι 
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κάτι περισσότερο άπ' τό νά έκφέρας άπλώς δναν ήχο καί νά δεί-
χνεις κάτι, πρέπει έπίσης νά ύπάρχει ύπό κάποια μορφή ή γνώση 
του πώς στή συγκεκριμένη περίπτωση ό ήχος ή τό γραπτό σύμβολο 
θά πρέπει νά χρησιμοποιηθούν. 

Όταν δμως προτείναμε νά δώσουμε όνόματα στίς δψεις ένός 
άντικειμένου, δώσαμε τήν έντύπωση δτι βλέποντας τό σχέδιο μέ 
δυό διαφορετικούς τρόπους καί κάθε φορά λέγοντας κάτι, κάναμε 
κάτι παραπάνω άπ' τήν έκτέλεση αύτής της άσήμαντης ένέργειας· 
ένώ τώρα βλέπουμε πώς είναι ή χρήση του 'όνόματος' καί στήν 
πραγματικότητα ή λεπτομέρεια αύτής τής χρήσης πού δίνει στήν 
όνοματοθεσία τήν ίδιαίτερη σημασία της. 

Δέν είναι λοιπόν άσήμαντο έρώτημα, άλλά δνα έρώτημα περί 
τής ούσίας του θέματος τό έξής: «Μπορούν τά Ά ' καί 'Β' νά μου 
ύπενθυμίζουν αύτές τίς δψεις; Μπορώ νά έκτελώ μιά διαταγή του 
τύπου 'δές αύτό τό σχέδιο άπό τήν δψη Α'; Υπάρχουν κατά κά-
ποιον τρόπο είκόνες αύτών τών δψεων συσχετισμένες μέ τά όνόμα-
τα Ά ' καί 'Β' (δπως 

Κ 
καί 

); 

Χρησιμοποιούνται τά Ά ' καί 'Β' στήν έπικοινωνία μας μέ άλλους 
άνθρώπους καί ποιό άκριβώς είναι τό παιχνίδι πού παίζεται μ' 
αύτά;». 

Όταν λέω «δέ βλέπω μονάχα άπλές γραμμές (μιάν άπλή 
μουτζούρα), άλλά ένα πρόσωπο (ή λέξη) μ' αυτή τήν ίδιαίτερη 
φυσιογνωμία», δέ θέλω νά προβάλω κάποιο γενικό χαρακτηριστικό 
έκείνου πού βλέπω, άλλά νά ίσχυριστώ δτι βλέπω έκείνη τή συγκε-
κριμένη φυσιογνωμία πού βλέπω. Καί είναι προφανές πώς έδώ ή 
δκφρασή μου κινείται σέ κύκλο. 'Αλλ' αύτό συμβαίνει γιατί πραγ-
ματικά ή συγκεκριμένη φυσιογνωμία πού είδα θδπρεπε νδχει μπει 
στήν πρότασή μου. Όταν βρίσκω πώς «δταν διαβάζω μιά πρόταση, 
μιά παράξενη έμπειρία συμβαίνει δλη τήν ώρα», πρέπει στήν πραγ-
ματικότητα νά διαβάσω γιά άρκετήν ώρα γιά νά πάρω τήν παράξε-
νη έντύπωση πού μας κάνει νά λέμε αύτό τό πράγμα. 

Μπορεί λοιπόν νά έλεγα «βρίσκω πώς ή Γδια έμπειρία συμβαίνει 
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δλη τήν ώρα», άλλά ήθελα νά πώ: «Δέν διαπιστώνω άπλώς δτι πρό-
κειται συνεχώς για τήν ϊδια έμπειρία· παρατηρώ μιά συγκεκριμένη 
έμπειρία». Κυττώντας δναν όμοιόμορφα βαμμένο τοίχο θά μπορού-
σα νά πώ «δέ βλέπω άπλώς δτι ίχεχ τό Βιο χρώμα παντού· βλέπω 
ένα συγκεκριμένο χρώμα». Λέγοντας δμως αύτό τό πράγμα άντι-
λαμβάνομαι λάθος τή λειτουργία μιας πρότασης. Μοιάζω νά θέλω 
νά προσδιορίσω τό χρώμα πού βλέπω, δχι δμως λέγοντας κάτι γι' 
αύτό ούτε συγκρίνοντάς το μέ κάποιο δείγμα, άλλά δείχνοντάς το· 
χρησιμοποιώντας το ταυτοχρόνως σάν δείγμα καί σάν έκείνο πού 
παραβάλλουμε μέ τό δείγμα. 

Σκεφτείτε αύτό τό παράδειγμα: Μού λέτε νά γράψω μερικές 
γραμμές καί ένώ τίς γράφω μέ ρωτάτε «αίσθάνεσάι τίποτε στό χέρι 
σου τήν ώρα πού γράφεις;». Λέω «ναί, δχω δνα ίδιόμορφο αίσθημα». 
Δέν μπορώ νά πώ στόν έαυτό μου τήν ώρα πού γράφω «δχω αύτό τό 
αίσθημα»; 'Ασφαλώς καί μπορώ νά τό πώ· καί, ένώ λέω «αύτό τό αί-
σθημα», συγκεντρώνω τήν προσοχή μου σ' αύτό τό αίσθημα. Τί κά-
νω δμως μ' αύτή τήν πρόταση; Τί μού χρησιμεύει; Θαρώ πώς δεί-
χνω στόν έαυτό μου τί πράγμα αίσθάνομαι, σάν ή πράξη της συγ-
κέντρωσης της προσοχής μου νά ήταν μιά 'έσωτερική' πράξη δεί-
ξης· μιά πράξη τής όποίας κανείς άλλος έκτός άπό έμένα δέν έχει 
συνείδηση, πράγμα πού ώστόσο δέν έχει σημασία. Άλλά δέ δείχνω 
τό αίσθημα μέ τό νά στρέφω τήν προσοχή μου σ' αύτό. Μάλλον, μέ 
τό νά στρέφω τήν προσοχή μου στό αίσθημα, τό παράγω ή τό τρο-
ποποιώ. CAv καί προφανώς τό νά παρατηρώ μιά καρέκλα δέν 
σημαίνει δτι παράγω ή τροποποιώ τήν καρέκλα). 

Ή πρότασή μας «έχω αύτό τό αίσθημα τήν ώρα πού γράφω» εί-
ναι τού ίδιου τύπου μέ τήν πρόταση «βλέπω αύτό». Δέν έννοώ τήν 
πρόταση, δπως τή χρησιμοποιώ γιά νά πληροφορήσω κάποιον δτι 
κυττάζω τό άντικείμενο πού δείχνω ούτε, δπως τή χρησιμοποιώ, 
σάν καί πρίν, γιά νά μεταβιβάσω σέ κάποιον τό δτι βλέπω ένα σχέ-
διο μέ τόν Α καί δχι μέ τόν Β τρόπο. Έννοώ τήν πρόταση «βλέπω 
αύτό», δπως τή θεωρούμε καμμιά φορά, δταν συλλογιζόμαστε όρι-
σμένα φιλοσοφικά προβλήματα. Συγκεντρωνόμαστε, δς πούμε, τότε 
σέ μιά συγκεκριμένη όπτική έμπαρία στηλώνοντας τό βλέμμα μας 
σέ κάποιο άντικείμενο· καί μας φαίνεται άπολύτως φυσικό νά λέμε 
στούς έαυτούς μας «βλέπω αύτό», άν καί δέν ξέρουμε νά κάνουμε 
καμμιάν άλλη χρήση σ' αύτή τήν πρόταση. 

20. ''Ασφαλώς έχει νόημα νά πώ τί βλέπω· καί τί καλύτερο τρό-
πο θάβρισκα γιά νά τό κάνω άπ' τό ν' άφήσω έκείνο πού βλέπω νά 
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μιλήσει γιά τόν έαυτό του!'. 
'Αλλά ή λέξη «βλέπω» είναι περιττή στήν πρότασή μας. Δέ θέλω 

νά πω στόν έαυτό μου πώς είμαι έγώ πού τό βλέπω ούτε πώς τό 
βλέπω. Ή , δπως θά μπορούσα νά τό θέσω, είναι άδύνατο νά μή βλέ-
πω αύτό. Κι αύτό είναι τό Γδιο μέ τό νά λέω πώς δέν μπορώ νά δείξω 
στόν έαυτό μου μέ τή βοήθεια ένός όπτικού χεριού τί πράγμα βλέ-
πω· γιατί αύτό τό χέρι δέ δείχνει αύτό πού βλέπω, άλλά άποτελεί 
μέρος έκείνου τού πράγματος πού βλέπω. 

Είναι σάν ή πρόταση ν' άπομονώνα τό συγκεκριμένο χρώμα 
πού βλέπω· σά νά μού τό παρουσιάζει. 

Τό χρώμα πού βλέπω μοιάζει vdvai δική της περιγραφή. 
Γιατί ή δείξη μέ τό δάχτυλό μου δέν είναι άποτελεσματική. (Καί 

τό νά κυττάς δέ σημαίνει νά δείχνεις· δέ μού δείχνει κάποια κατεύ-
θυνση πού θά σήμαινε άντιπαραβολή μιας κατεύθυνσης πρός άλλες 
κατευθύνσεις). 

Έκεινο πού βλέπω ή αίσθάνομαι μπαίνει στήν πρότασή μου, 
δπως θδμπαινε ένα δείγμα· άλλά καμμιά χρήση δέ γίνεται σ' αύτό 
τό δείγμα· οί λέξεις της πρότασής μου δέν φαίνεται νά παίζουν ρό-
λο· άπλώς χρησιμεύουν στό νά μού παρουσιάζουν τό δείγμα. 

Δέ μιλάω στήν πραγματικότητα yict έκεινο πού βλέπω, άλλά σε 
έκεινο πού βλέπω. 

Στήν πραγματικότητα έκτελώ τίς πράξεις προσήλωσης πού θά 
μπορούσαν νά συνοδεύουν τή χρήση ένός δείγματος. Κι αύτό είναι 
πού δημιουργεί τήν έντύπωση πώς κάνω χρήση ένός δείγματος. 
Αύτό τό σφάλμα συγγενεύει μ' έκεινο τού νά πιστεύεις πώς ένας 
δεικτικός όρισμός λέει κάτι γιά τό άντικείμενο πρός τό όποιο στρέ-
φει τήν προσοχή μας. 

Είπα «έχω έσφαλμένη άντίληψη της λειτουργίας μιας πρότα-
σης» γιατί έδινα τήν έντύπωση πώς μέ τή βοήθειά της έδειχνα ποιό 
είναι τό χρώμα πού έβλεπα, ένώ άπλώς παρατηρούσα ένα δείγμα 
κάποιου χρώματος. Μού φαινόταν πώς τό δείγμα -ίίταν ή περιγραφή 
τού ίδιου τού χρώματός του. 

21. Υποθέστε πώς λέω σέ κάποιον: «Πρόσεξε τί Ιδιόμορφο 
φωτισμό έχει αύτό τό δωμάτιο». Σέ όρισμένες περιστάσεις τό νόημα 
αύτής της έντολής είναι άπολύτως σαφές· άν, λ.χ., οί τοίχοι τού 
δωματίου έχουν κοκκινίσω άπ' τόν ήλιο τού δειλινού. Υποθέστε 
δμως δτι λέω μιάν όποιαδήποτε άλλην ώρα, δταν δέν ύπάρχει τίπο-
τε τό έντυπωσιακό μέ τό φωτισμό, «πρόσεξε τί ίδιόμορφο φωτισμό 
έχει αύτό τό δωμάτιο»: Λοιπόν, δέν ύπάρχει κάποιος Ιδιαίτερος 
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φωτισμός; Τί δυσκολία δχεις νά τόν παρατηρήσεις; Άλλά έκεινος 
πού του λένε νά προσέξει τό φωτισμό, δταν δέν ύπάρχει τίποτε τό 
έντυπωσιακό σ' αύτόν, είναι πολύ πιθανό πώς θά κυττάξει δνα γύρω 
τό δωμάτιο καί θά πει «δ, τί τό ίδιαίτερο δχει;». Μπορεί δμως νά 
συνέχιζα νά του λέω «είναι άκριβώς ό φωτισμός πού είχε χτές τέ-
τοιαν ώρα» ή «είναι άκριβώς αύτό τό άπαλό φώς πού βλέπεις σ' 
έκεΐνο τόν πίνακα του δωματίου». 

Στήν πρώτη περίπτωση, δταν τό δωμάτιο φωτιζόταν μ' έκεινο 
τό έντυπωσιακό κόκκινο, θά μπορούσες νά δείξεις τήν ίδιομορφία 
πού σου ζητοί)σαν νά παρατηρήσεις, μ' δλο πού δέ στήν είχαν 
προσδιορίσει μέ σαφήνεια. Θά μπορούσες, λ.χ., νά χρησιμοποιήσεις 
ένα δείγμα του συγκεκριμένου αύτοϋ χρώματος γιά νά έκτελέσεις 
τήν έντολή. Σ' αύτή τήν περίπτωση θά τείναμε νά πούμε πώς μιά 
ιδιαιτερότητα προστέθηκε στήν κανονική έμφάνιση του δωματίου. 

Στή δεύτερη περίπτωση, δταν τό δωμάτιο ήταν κανονικά φωτι-
σμένο καί δέν ύπήρχε τίποτε τό έντυπωσιακό στήν έμφάνισή του, 
δέν ήξερες τί άκριβώς νά κάνεις, δταν σου είπαν νά παρατηρήσεις 
τό φωτισμό του δωματίου. Τό μόνο πού μπορούσες νά κάνεις ήταν 
νά κυττάξεις γύρω σου περιμένοντας νά σου πουν κάτι άκόμη πού 
θά συμπλήρωνε τό νόημα της πρώτης έντολής. 

Μά δέν ήταν τελικά τό δωμάτιο φωτισμένο ίδιόμορφα; Αύτό τό 
έρώτημα ετσι διατυπωμένο δέν δχει νόημα· τό ίδιο καί ή άπάντηση 
«ήταν...». Ή έντολή «πρόσεξε τί ίδιόμορφο φωτισμό έχει αύτό τό 
δωμάτιο» δέν ένέχει κάποια δήλωση γύρω άπ' τήν έμφάνιση αύτου 
του δωματίου. Μοιάζει νά λέει: «Αύτό τό δωμάτιο έχει έναν ίδιό-
μορφο φωτισμό πού δέ χρειάζεται νά όνομάσω· πρόσεξέ τον!». Ό 
φωτισμός στόν όποίο άναφερόμαστε μοιάζει νά δίνεται μέ κάποιο 
δείγμα· κι έσύ πρέπει νά κάνεις χρήση αύτοϋ του δείγματος, δπως 
θά εκανες γιά ν' άντιγράψεις τήν άκριβή άπόχρωση ένός χρωματι-
κού δείγματος πάνω στήν παλέττα. Άλλά ή έντολή είναι άνάλογη 
μέ τούτη: «Πιάσε αύτό τό χρώμα!». 

Φανταστείτε πώς λέτε «ύπάρχει ένας Ιδιαίτερος φωτισμός τόν 
όποίο πρέπει νά προσέξω». Θά μπορούσατε νά φανταστείτε τόν έαυ-
τό σας σ' αύτή τήν περίπτωση νά κυττάτε μάταια όλόγυρά σας, 
χωρίς δηλαδή νά βλέπετε τό φωτισμό. 

Θά μπορούσε νά σας έδιναν ένα δείγμα· λ.χ., ένα κομμάτι έγ-
χρωμου ύλικού καί νά σας έλεγαν: «Παρατήρησε τό χρώμα αύτής 
της έπιφάναας». Καί μπορούμε νά κάνουμε διάκριση άνάμεσα στό 
νά παρατηρείς, νά προσέχας τό σχήμα του δείγματος καί στό νά 
παρατηρείς τό χρώμα του. 'Αλλά τό νά προσέχεις τό χρώμα δέν 
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μπορεί νά περιγράφει ώς τό νά κυττάζεις κάποιο πράγμα συνδεδεμέ-
νο μέ τό δείγμα, άλλά μάλλον ώς τό νά κυττάζεις τό δείγμα μέ ίδιαί-
τερο τρόπο. 

Όταν ύπακούουμε στήν έντολή «πρόσεξε τό χρώμα...», αύτό 
πού κάνουμε είναι ν' άνοίγουμε τά μάτια μας στό χρώμα. «Πρόσεξε 
τό χρώμα...» δέν σημαίνει «δές τό χρώμα πού βλέπεις». Ή έντολή 
«κύτταξε τό τάδε»̂  είναι του τύπου «γύρνα τό κεφάλι σου πρός αύτή 
τήν κατεύθυνση»· αύτό πού θά δείς, δταν κάνεις αύτό τό πράγμα, 
δέν μπαίνει στήν έντολή. Μέ τό νά προσέχεις, νά κυττας, παράγεις 
τήν έντύπωση· δέν μπορείς νά κυττάξας τήν έντύπωση. 

Υποθέστε πώς κάποιος άπαντοΰσε στήν έντολή μας: «Εντάξει, 
παρατηρώ τώρα τόν ίδιαίτερο φωτισμό πού έχει αύτό τό δωμάτιο». 
Αύτό θά μας δημιουργούσε τήν έντύπωση δτι μπορούσε νά μας δεί-
ξει τί φωτισμός ηταν. Ή έντολή δηλαδή μπορεί νά φαινόταν πώς 
σου είπε νά κάνεις κάτι μ' αύτό τόν ίδιαίτερο φωτισμό, άντί μέ κά-
ποιον άλλο (δπως «ζωγράφισε αύτό τό φωτισμό, δχι έκείνον»). Ένώ 
ύπακούς στήν έντολή παρατηρώντας φωτισμό, άντί νά παρατηρείς 
διαστάσεις, σχήματα κλπ. 

(Παράβαλε τήν έντολή «πιάσε τό χρώμα αύτού του δείγματος» 
μέ τήν έντολή «πιάσε αύτό τό μολύβι»· δηλαδή, νά το, πιάστο). 

Ξαναγυρνώ στήν πρότασή μας «αύτό τό πρόσωπο έχει μιάν 
ίδιαίτερη έκφραση». Σ' αύτή τήν περίπτωση έπίσης δέν παρέβαλα 
τήν έντύπωση μέ κάτι· δέν έκανα χρήση του δείγματος πού βρισκό-
ταν μπρός μου. Ή πρόταση ίίταν ή ρητή διατύπωση^ μιας κατάστα-
σης προσοχής. 

Αύτό πού θά πρέπει νά έξηγηθεί είναι τό έξης: Γιατί μιλάμε 
στήν έντύπωσή μας; Διαβάζεις, τοποθετείσαι σέ κατάσταση προσο-
χής καί λές: «Τό δίχως άλλο, κάτι παράξενο συμβαίνει». Νοιώθεις 
τήν τάση νά συνεχίσεις: «Υπάρχει κάτι τό άβίαστο». Άλλά έχεις 
τήν έντύπωση πώς αύτό δέν είναι παρά μιά άτελής περιγραφή καί 
πώς μόνο ή ίδια ή έμπειρία μπορεί νά έκπροσωπήσει τόν έαυτό της. 
Μέ τό νά λές «τό δίχως άλλο κάτι παράξενο συμβαίνει» είναι σά νά 
λές «είχα μιάν έμπειρία». Αέ θέλεις δμως νά κάνεις μιά γενική δήλω-
ση άνεξάρτητη άπ' τή συγκεκριμένη έμπαρία πού είχες, άλλά μάλ-
λον μιά δήλωση στήν όποία αύτή ή έμπειρία μπαίνει. 

Έχεις μιάν έντύπωση. Κι αύτή σέ κάνει νά λές «έχω μιάν 
ιδιαίτερη έντύπωση»· κι αύτή ή πρόταση φαίνεται νά λέει τουλάχι-
στο σέ σένα ποιά είναι αύτή ή έντύπωση. Σά ν' άναφερόσουν σέ 

1. Δηλ. Aufierung. Βλ. Φιλοσοφικές ^Έρευνες, 256. 
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μιάν δτοιμη είκόνα στο μυαλό σου κι έλεγες «νά σάν τί μοιάζει ή 
έντύπωσή μου». Ένώ άπλώς δδειξες τήν έντύπωσή σου. Στήν περί-
πτωσή μας (σ. 234), τό νά λές «προσέχω τό ίδιαίτερο χρώμα αύτου 
του τοίχου» είναι σά νά σχεδιάζεις, δς ποΰμε, ένα μαϋρο όρθογώνιο 
πού νά περικλείει ένα μικρό κομμάτι της έπιφάνειας του τοίχου καί 
μ' αύτό τόν τρόπο νά προσδιορίζεις αύτό τό κομμάτι σάν δνα δείγμα 
γιά περαιτέρω χρήση. 

Όταν διαβάζεις, προσέχοντας τρόπον τινά άπό κοντά τί συμ-
βαίνει τήν ώρα του διαβάσματος, σου φαίνεται δτι παρατηρείς τό 
διάβασμα μ' ένα μεγεθυντικό φακό καί βλέπεις τή διαδικασία διαβά-
σματος. ('Αλλά ή περίπτωση μοιάζει περισσότερο μέ τό νά παρατη-
ρείς κάτι μέσα άπό ένα έγχρωμο φίλτρο). Νομίζεις πώς παρατηρείς 
τή διαδικασία του διαβάσματος, τόν ίδιαίτερο τρόπο μέ τόν όποίο 
τά σημεία μεταφράζονται σέ προφερόμενες λέξεις. 

22. Διαβάζω μιά γραμμή μέ ίδιαίτερη προσοχή· έντυπωσιάζομαι 
άπ' τό διάβασμα κι αύτό μέ κάνει νά πώ δτι παρατηρώ κάτι έκτός 
άπ' τήν άπλή θέαση τών γραπτών σημείων καί τήν έκφορά τών λέ-
ξεων. Εκφράζω έπίσης αύτό τό πράγμα λέγοντας δτι διαπιστώνω 
μιάν ίδιαίτερη άτμόσφαιρα γύρω άπ' τό κύτταγμα καί τό διάβασμα. 
Πώς μιά μεταφορά, δπως αύτή ή ένσωματωμένη στήν τελευταία 
πρόταση, φτάνει νά μου ύποβάλλεται, μπορεί νά φανεί πιό καθαρά, 
άν κυττάξουμε αύτό τό παράδειγμα: 'Ακούγοντας προτάσεις 
άπαγγελλόμενες σέ μονότονο ύφος, ίσως νάμπαινες στόν πειρασμό 
νά πείς πώς δλα τά λόγια είναι τυλιγμένα σέ μιάν ίδιαίτερη άτμό-
σφαιρα. Δέν είναι δμως παράξενος αύτός ό τρόπος άναπαράστασης· 
νά λές δηλαδή πώς άπαγγέλλοντας προτάσεις σέ μονότονο ύφος 
σημαίνει προσθήκη κάποιου πράγματος στήν άπλή έκφορά τους; 
Δέ θά μπορούσαμε ν' άντιληφθοΰμε τό γεγονός του νά μιλάς μέ 
μονότονο υφος σάν άποτέλεσμα άφαίρεσης του χρωματισμού της 
πρότασης; Διαφορετικές περιστάσεις μας κάνουν νά υίοθετούμε 
διαφορετικές μορφές άναπαράστασης. "Αν, λ.χ., όρισμένες λέξεις 
πρέπει νά διαβαστούν μέ μονότονο ύφος καί ύποδηλώνουμε αύτή 
τήν άπαίτηση προσθέτοντας κάτω άπ' τίς προτάσεις ένα πεντάγραμ-
μο μέ μιά κρατημένη νότα, αύτό τό σύστημα σήμανσης θά μας ύπο-
βάλει πολύ έντονα τήν ίδέα πώς κάποιο πράγμα προστίθεται στήν 
άπλή έκφορά τών προτάσεων. 

Είμαι έντυπωσιασμένος άπ' τήν άνάγνωση μιας πρότασης καί 
γι' αύτό λέω πώς ή πρόταση μου έδειξε κάτι, πώς διαπίστωσα κάτι 
σ' αύτή ν. Αύτό μου φέρνει στό νου ένα δλλο παράδειγμα: Κάποτε 
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ένας φίλος μου κι έγώ παρατηρούσαμε κάτι παρτέρια μέ πανσέδες. 
Κάθε παρτέρι είχε κι άπό δνα διαφορετικό είδος. Τό καθένα μας 
έντυπωσίαζε μέ τή σειρά του. Σέ κάποια στιγμή, καθώς συζητούσα-
με γι' αύτά, λέει ό φίλος μου: «Τί ποικιλία χρωματικών μοτίβων· 
καί τό καθένα τους λέει κάτι». Κι αύτό ήταν άκριβώς έκεινο πού 
ήθελα νά πώ κι έγώ. 

Συγκρίνετε αύτή τή δήλωση μέ τήν έξης: «Καθένας άπ' αύτούς 
τούς άνθρώπους λέει κάτι». 

"Αν ρωτούσε κανείς τί δλεγε τό χρωματικό μοτίβο του πανσέ, ή 
σωστή άπάντηση Γσως φαινόταν νάναι δτι δλεγε τόν έαυτό του. 
Στήν περίπτωση αύτή θά μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσουμε μιάν 
άμετάβατη μορφή έκφρασης· άς πούμε, «καθένα άπ' αύτά τά χρωμα-
τικά μοτίβα σέ έντυπωσιάζει». 

Λέγεται καμμιά φορά πώς ή μουσική μας μεταφέρει αίσθήματα 
χαρας, μελαγχολίας, θριάμβου κλπ. κλπ.· αύτό πού βρίσκουμε άπω-
θητικό σέ μιά τέτοια περιγραφή είναι τό δτι μοιάζει νά λέει πώς ή 
μουσική είναι ένα δργανο γιά τήν παραγωγή άκολουθιών αίσθημά-
των. Κι άπ' αύτό Γσως κανείς νά συνεπέραινε πώς όποιοδήποτε άλ-
λο μέσο παραγωγής τέτοιων αίσθημάτων θά μας έκανε έξ ίσου άντί 
γιά τή μουσική. Κι έχοντας μιά τέτοιαν άποψη μπαίνουμε στόν πει-
ρασμό ν' άντιτείνουμε: «Ή μουσική δεν μας μεταφέρει παρά τόν 
έαυτό της!». 

Παρόμοια ίσχύουν καί μέ έκφράσεις του τύπου «καθένα άπ' 
αύτά τά χρωματικά μοτίβα σ' έντυπωσιάζει». Νοιώθουμε πώς πρέ-
πει νά φυλαχτούμε άπ' τήν ίδέα πώς ένα χρωματικό μοτίβο είναι 
ένα μέσον γιά τήν παραγωγή μιας όρισμένης έντύπωσης, σάν νά 
ήταν τό χρώμα ένα είδος φάρμακου κι έμεις ένδιαφερόμασταν 
άπλώς γιά τίς έπιδράσεις του. Θέλουμε ν' άποφύγουμε όποιαδήποτε 
μορφή έκφρασης πού μοιάζει ν' άναφέρεται σέ έπίδραση ένός άντι-
κειμένου πάνω σ' ένα ύποκείμενο. (Σ' αύτό τό σημείο άγγίζουμε τή 
μεθόριο του προβλήματος του Ιδεαλισμού καί του ρεαλισμού καί 
του προβλήματος της ύποκειμενικότητας ή άντικειμενικότητας των 
αίσθητικών δηλώσεων). Τό νά λές «βλέπω αύτό καί μ' έντυπωσιά-
ζει» σέ κάνει νά σκέφτεσαι πώς ή έντύπωση είναι κάποιο αίσθημα 
πού συνοδεύει τό κύτταγμα καί πώς ή πρόταση λέει κάτι της μορ-
φής «βλέπω αύτό καί αίσθάνομαι μιά πίεση». 

Θά μπορούσα νά χρησιμοποιήσω τήν έκφραση «καθένα άπ' 
αύτά τά χρωματικά μοτίβα έχει νόημα»· άλλά δέν είπα «έχει νόημα», 
γιατί έτσι θά προκαλούσα τήν έρώτηση «ποιό νόημα;», ή όποία 
στήν περίπτωση πού μας άπασχολεϊ δέν έχει νόημα. Κάνουμε διά-
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κρίση άνάμεσα σέ μοτίβα πού δέν δχουν νόημα και μοτίβα πού 
έχουν· άλλά στό παιχνίδι μας δέν ύπάρχει δκφραση του τύπου 
«αύτό τό μοτίβο έχει τό τάδε νόημα». Οΰτε κι ή δκφραση «αύτά τά 
δυό μοτίβα δχουν διαφορετικά νοήματα»· έκτός κι fiv αύτό σημαί-
νει: «Αύτά είναι δύο διαφορετικά μοτίβα κι έχουν καί τά δυό τους 
νόημα». 

Είναι ώστόσο εύκολο νά καταλάβουμε γιατί νοιώθουμε τήν τά-
ση νά χρησιμοποιήσουμε τη μεταβατική μορφή έκφρασης. "Ας δού-
με, λ.χ., τί χρήση κάνουμε σέ μιάν έκφραση του τύπου «αύτό τό 
πρόσωπο λέει κάτι»· ποιές είναι δηλαδή οί περιστάσεις δπου χρησι-
μοποιούμε αύτή τήν έκφραση, τί προτάσεις προηγούνται ή έπονται 
αύτής της έκφρασης (τί εϊδους συζήτησης άποτελούν μέρος). Ίσως 
νά συνεχίζαμε αύτή τήν παρατήρηση λέγοντας «κύττα τή γραμμή 
αύτού τού φρυδιού» ή «πρόσεξε τά μαύρα μάτια πάνω σ' αύτό τό 
ώχρό πρόσωπο!»· αύτές οί έκφράσεις θά τραβούσαν τήν προσοχή 
μας σέ όρισμένα γνωρίσματα. Θά μπορούσαμε σέ παρόμοιες περι-
στάσεις νά χρησιμοποιήσουμε συγκρίσεις, δπως, λ.χ., «ή μύτη είναι 
σά ράμφος», άλλά καί έκφράσεις τού τύπου «δλο τό πρόσωπο 
έκφράζει σύγχυση»· κι έδώ χρησιμοποιούμε τήν έκφραση «έκφρά-
ζει» μεταβατικά. 

23. Μπορούμε τώρα νά έξετάσουμε προτάσεις πού, δπως θδλεγε 
κανείς, δίνουν μιάν άνάλυση της έντύπωσης πού δεχόμαστε, δς 
πούμε, άπό ένα πρόσωπο. Πάρτε μιά δήλωση τού τύπου, «ή ίδιαίτε-
ρη έντύπωση πού σου δημιουργεί αύτό τό πρόσωπο όφείλεται στά 
μικρά μάτια καί τό μικρό μέτωπο». Έδώ οί λέξεις «ή ιδιαίτερη έντύ-
πωση» ίσως νά στέκουν γιά κάποιο συγκεκριμένο προσδιορισμό, 
λ.χ., «ή ήλίθια έκφραση». Ή , μπορεί άπ' τήν άλλη νά σημαίνουν 
'έκεινο πού κάνει έντυπωσιακή αύτή τήν έκφραση' (δηλαδή άσυνή-
θιστη)· ή 'έκεινο πού σ' έντυπωσιάζει σ' αύτό τό πρόσωπο' (έκεινο 
δηλαδή πού τραβάει τήν προσοχή σου). Ή πάλι ή πρότασή μας 
μπορεί νά σημαίνει «άν άλλάξεις έλάχιστα αυτά τά χαρακτηρισΐικά, 
ή έκφραση θ' άλλάξει έντελώς (ένώ θά μπορούσες ν' άλλάξεις άλλα 
χαρακτηριστικά δίχως ν' άλλάξεις τήν έκφραση τόσο πολύ)». 
Όμως ή μορφή αύτής της δήλωσης δέν πρέπει νά μας παραπλανά 
καί νά νομίζουμε πώς ύπάρχει κάθε φορά μιά συμπληρωματική δή-
λωση της μορφής «πρώτα ή έκφραση ήταν αύτη- μετά τήν άλλαγή 
έγινε έκείνψ. Μπορούμε φυσικά νά πούμε «ό Smith συνοφρυώθηκε 
κι ή έκφρασή του άλλαξε άπό αύτή σ' έκείνη» δείχνοντας, άς πούμε, 
δύο σκίτσα τού προσώπου του. (Συγκρίνετε μ' αύτήν έδώ τίς έξης 
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δύο δηλώσεις: «Είπε αυτά τά λόγια» καί «τά λόγια του δλεγαν κά-
τι»). 

Όταν, προσπαθώντας νά δώ σέ τι συνίσταται τό διάβασμα, δια-
βάζω μιά γραπτή πρόταση, άφήνω τό διάβασμα νά μου έντυπωθει 
καί λέω πώς δχω μιάν ίδιαίτερη έντύπωση, μπορεί κάποιος νά μέ 
ρωτήσει κατά πόσον ή έντύπωσή μου δέν όφείλεται στόν ιδιόμορφο 
γραφικό χαρακτήρα. Καί θά είναι σά νά μέ ρωτάει κατά πόσον ή 
έντύπωσή μου δέν θδταν διαφορετική, δν ή γραφή ήταν διαφορετι-
κή ή, δς ποΰμε, δν κάθε λέξη της πρότασης ήταν γραμμένη μέ δια-
φορετικό γραφικό χαρακτήρα. Ύπ' αύτή τήν έννοια θά μπορούσαμε 
έπίσης νά ρωτήσουμε κατά πόσον έκείνη ή έντύπωση δέν όφειλό-
ταν τελικά στό νόημα της συγκεκριμένης πρότασης πού διάβασα. 
Ίσως κάποιος νά προτείνει: Διάβασε μιά διαφορετική πρόταση (ή 
τήν ίδια μέ διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα) καί δές κατά πόσον θά 
έξακολουθοΰσες νά λές πώς έχεις τήν Γδια έντύπωση. Καί ή άπάν-
τηση μπορεί νδναι: «Ναί, ή έντύπωση πού είχα όφειλόταν πράγματι 
στόν γραφικό,χαρακτήρα». 'Αλλά άπ' αύτό δέν μπορείς νά συναγά-
γεις πώς, δταν έλεγα τήν πρώτη φορά πώς ή πρόταση μου δημιουρ-
γούσε μιάν ίδιαίτερη έντύπωση, άντιπαρέβαλλα τήν έντύπωση αύτή 
μέ κάποιαν δλλη ή πώς ή δήλωσή μου δέν ήταν του τύπου «αύτή ή 
πρόταση έχει τό δικό της χαρακτήρα», Αύτό θά γχνεχ σαφέστερο, μό-
λις δούμε τό έπόμενο παράδειγμα: Υποθέστε πώς έχουμε τρία 
σκίτσα προσώπων τό ένα δίπλα στ' δλλο: 

α) β) γ) f ^ r 

Παρατηρώ τό πρώτο καί λέω άπό μέσα μου «αύτό τό πρόσωπο έχει 
παράξενη έκφραση». Ύστερα μου δείχνουν τό δεύτερο καί μέ 
ρωτούν κατά πόσον έχει τήν ϊδια έκφραση. 'Απαντώ «ναί». Τέλος 
μου δείχνουν τό τρίτο καί λέω «έχει διαφορετική έκφραση». Στίς 
δυό μου άπαντήσεις θά μπορούσε κανείς νά πει πώς διέκρινα τό 
πρόσωπο καί τήν έκφρασή του: Διότι τό (β) είναι διαφορετικό άπ' 
τό (α) κι δμως λέω πώς έξακολουθούν νά έχουν τήν ϊδια έκφραση, 
ένώ ή διαφορά άνάμεσα στό (γ) καί στό (α) άντιστοιχεί σέ μιά δια-
φορά έκφρασης· κι αύτό ίσως μας κάνει νά νομίσουμε πώς στήν 
πρώτη μου δήλωση είχα έπίσης κάνει διάκριση άνάμεσα στό πρόσ-
ωπο καί τήν έκφρασή του. 

24. "Ας έπιστρέψουμε τώρα στήν ίδέα του αισθήματος οίκειότη-
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τας πού δημιουργείται, δταν βλέπω οίκεϊα άντικείμενα. Καθώς συλ-
λογιζόμαστε τό έρώτημα κατά πόσον ύπάρχει τέτοιο αίσθημα ή δχι, 
είναι πιθανό νά κυττάξουμε κάποιο άντικείμενο καί νά ποΰμε «δέν 
δχω ένα ίδιαίτερο αίσθημα, δταν κυττάζω τό παλιό μου σακκάκι καί 
τό καπέλλο;». Σ' αύτό δμως άπαντοΰμε: Μέ ποιό αίσθημα τό συγ-
κρίνεις ή τό άντιπαραβάλλεις; Θδλεγες μήπως δτι τό παλιό σου 
σακκάκι σου δίνει τό ίδιο αίσθημα μέ τόν παλιό σου φίλο Α του 
όποίου ή έξωτερική έμφάνιση σου είναι άρκετά οίκεία ή μήπως δτι, 
δποτε συμβαίνει νά κυττάξεις τό σακκάκι σου, έχεις έκεϊνο τό αί-
σθημα, δς ποΰμε της οίκειότητας καί της ζεστασιάς; 

'Μά δέν ύπάρχει λοιπόν αίσθημα οίκειότητας;'. Θδλεγα άπλώς 
δτι ύπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές έμπειρίες, μερικές άπό τίς 
όποιες είναι αίσθήματα καί τίς όποιες θά μπορούσαμε νά όνομάσου-
με «έμπειρίες (αίσθήματα) οίκειότητας». 

Διαφορετικές έμπειρίες οίκειότητας: (α) Κάποιος μπαίνει στό 
δωμάτιό μου· κάποιος πού έχω νά τόν δω καιρό καί δέν τόν περίμε-
να. Τόν κυττάω, του λέω ή νοιώθω «έσύ είσαι λοιπόν!»... Γιατί, δί-
νοντας τό παράδειγμα αύτό, είπα πώς είχα νά τόν δω καιρό; Δέν 
σκόπευα νά περιγράψω έμπεφίες οίκειότητας; Κι δποια καί ναταν ή 
έμπειρία πού ύπαινισσόμουν, δέ θά μπορούσα νά τήν είχα, άκόμη κι 
δν τόν είχα δει πρίν μισή ώρα; Έδωσα, θέλω νά πω, τίς περιστάσεις 
άναγνώρισης του άνθρώπου σά μέσο γιά τήν περιγραφή της άκρι-
βούς κατάστασης άναγνώρισης. Ίσως κάποιος νάχε άντίρρηση ώς 
πρός τόν τρόπο περιγραφής της έμπεφίας, λέγοντας δτι βάζω μέσα 
δσχετα πράγματα καί δτι τελικά αύτό τό πράγμα δέν είναι διόλου 
περιγραφή του αίσθήματος. Λέγοντας κάτι τέτοιο παίρνουμε σάν 
ύπόδειγμα περιγραφής τήν περιγραφή, λ.χ., ένός τραπεζιού, πού 
μας λέει τό άκριβές σχήμα, τίς διαστάσ^ς, τό ύλικό άπ' τό όποιο εί-
ναι φτιαγμένο καί τό χρώμα του. Μιά τέτοια περιγραφή θδλεγε 
κανείς πώς συναρμολογεί τό τραπέζι. Υπάρχει δμως κι ένα δλλο εί-
δος περιγραφής τραπεζιού, σάν κι αύτές πού βρίσκουμε στά μυθι-
στορήματα. Λ.χ. «ήταν ένα μικρό σαραβαλιασμένο τραπέζι διακο-
σμημένο σέ μαυριτανικό στύλ σάν κι αύτά πού βλέπει κανείς στά 
Είδη καπνιστού'». Μιά τέτοια περιγραφή θά μπορούσε νά χαρακτη-
ριστεί ώς έμμεση· άλλά, δν προορισμός της είναι νά φέρει στό νού 
σου μονομιάς μιά ζωντανή είκόνα τού τραπεζιού, ίσως νά έξυπηρε-
τεί αύτό τό σκοπό πολύ καλύτερα άπό μιά λεπτομερή 'δμεση' περι-
γραφή. "Αν τώρα έπρεπε νά δώσω τήν περιγραφή ένός αίσθήματος 
οίκειότητας ή άναγνώρισης, τί θά περιμένατε νά κάνω; Κατά μίαν 
έννοια φυσικά θά μπορούσα νά περιγράψω τό αίσθημα δίνοντάς σας 
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πολλά διαφορετικά στάδια καί τον τρόπο πού τά αίσθήματά μου 
μεταβάλλονται. Τέτοιου είδους περιγραφές μπορείς νά βρεις σέ 
μερικά άπό τά μεγάλα μυθιστορήματα. "Αν τώρα σκέφτεσαι περι-
γραφές έπίπλων πού θά μπορούσες νά βρεις σ' ένα μυθιστόρημα, 
βλέπεις πώς σ' αύτοΰ του εϊδους τήν περιγραφή μπορείς ν' άντιπα-
ραθέσεις κάποιαν δλλη πού νά κάνει χρήση σχεδίων, μετρήσεων, 
σάν κι αύτές πού δίνουμε στούς έπιπλοποιούς. Αύτό τό τελευταίο 
είδος τείνα κανείς νά τό χαρακτηρίσει ώς τή μόνη άμεση καί πλήρη 
περιγραφή (δν καί αύτός ό τρόπος έκφρασης δείχνει πώς ξεχνάμε 
δτι ύπάρχουν όρισμένοι σκοποί τούς όποίους ή 'πραγματική' περι-
γραφή δέν έξυπηρετεϊ). Αύτές οί σκέψας θάπρεπε νά σας προφυ-
λάσσουν άπ' τό νά νομίζετε πώς τάχα ύπάρχει μία πραγματική καί 
άμεση περιγραφή του αισθήματος, λ.χ., της άναγνώρισης, σ' άντι-
παράθεση μέ τήν 'έμμεση' περιγραφή πού έδωσα. 

(β) Τό ϊδιο μέ τό (α), άλλά έδώ τό πρόσωπο δέν μου είναι άμέ-
σως οίκείο. Μετά άπό λίγο ή άναγνώριση άρχίζει ν' «άχνοφέγγει μέ-
σα μου». Λέω «έσύ είσαι λοιπόν!», άλλά μέ τελείως διαφορετικό 
χρώμα στή φωνή μου άπό τήν (α). (Θεωρήστε τόν τόνο της φωνής, 
τό χρώμα της, τίς χειρονομίες, σάν ουσιώδη μέρη της έμπειρίας 
μας, δχι σάν έπουσιώδεις συνοδούς ή άπλά μέσα έπικοινωνίας. (Πρ-
βλ. σ. 198-201)). (γ) Υπάρχει ένα είδος έμπειρίας κατευθυνόμενης 
πρός άνθρώπους ή πράγματα πού βλέπουμε κάθε μέρα, δταν, λ.χ., 
τούς αίσθανόμαστε σάν 'παλιούς γνώριμους' ή 'παλιούς καλούς μας 
φίλους'· θά μπορούσε κανείς άκόμα νά περιγράψει τό αίσθημα ώς 
αίσθημα ζεστασιάς ή άνεσης μαζί τους. (δ) Τό δωμάτιό μου μ' δλα 
του τ' άντικείμενα μου είναι έξαιρετικά οίκείο. Κάθε πρωί πού μπαί-
νω μέσα χαιρετάω άραγε τίς γνωστές μου καρέκλες, τά τραπέζια 
κλπ., μ' ένα αίσθημα «ώ, γειά σου!»; Ή έχω ένα αίσθημα του τύπου 
πού περιγράφεται στή (γ); Άλλά ό τρόπος πού περπατάω μέσ' στό 
δωμάτιο, πού παίρνω κάτι άπ' τό συρτάρι, κάθομαι κλπ., δέν είναι 
διαφορετικός άπό τή συμπεριφορά μου σ' ένα δωμάτιο πού δέν ξέ-
ρω; Καί γιατί δέ θάπρεπε λοιπόν νά λέω πώς έχω έμπειρίες οίκειό-
τητας κάθε φορά πού βρίσκομαι άνάμεσα σ' αύτά τά οίκεία πράγμα-
τα; (ε) Δέν πρόκειται γιά έμπειρία οίκειότητας, δταν μέ ρωτούν 
«ποιός είν' αύτός;» καί άπαντώ άμέσως (ή μετά άπό κάποια σκέψη) 
«είναι ό τάδε»; Συγκρίνετε αύτή τήν έμπειρία μέ (στ) τό νά κυττας 
τή γραμμένη λέξη «αίσθημα» καί νά λες «αύτός είναι ό γραφικός 
χαρακτήρας του Α» καί άπ' τήν άλλη (ζ) τήν έμπειρία του νά διαβά-
ζεις τή λέξη, πού είναι έξ ίσου μιά έμπειρία οίκαότητας. 

Στό (ε) θά μπορούσε κανείς ν' άντιτείνει πώς ή έμπειρία του νά 
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λές τδνομα κάποιου δέν είναι αύτή ή έμπειρία της οίκειότητας· πώς 
θδπρεπε νά μας είναι οίκεϊος γιά νά ξέρουμε τδνομά του καί πώς 
θδπρεπε νά ξέρουμε τδνομά του γιά νά είμαστε σέ θέση νά τό προφέ-
ρουμε. Ή θά μπορούσαμε νά πούμε «τό νά λές τδνομα δέν άρκεΤ, 
διότι βέβαια μπορούμε νά λέμε τδνομα δίχως νά ξέρουμε πώς είναι 
τδνομά του». Κι αύτή ή παρατήρηση άσφαλώς άληθεύει, άρκει ν' 
άναγνωρίζουμε πώς δέ συνεπάγεται δτι τό νά ξέρας τδνομα είναι 
μιά διαδικασία πού συνοδεύει ή προηγείται της έκφοράς του όνόμα-
τος. 

25. Εξετάστε τό έξης παράδειγμα: Ποιά είναι ή διαφορά άνάμε-
σα σέ μιά μνημονική είκόνα, μιάν είκόνα πού έχουμε καθώς περιμέ-
νουμε κάτι καί, πέστε, τήν είκόνα μιας όνειροπόλησης. Ισως νά θέ-
λατε ν' άπαντήσετε «ύπάρχει μιά έσωτερική διαφορά άνάμεσα σ' 
αύτές τίς είκόνες. Διαπιστώσατε αύτή τή διαφορά ή άπλώς λέτε πώς 
ύπάρχει διαφορά έπειδή νομίζετε πώς ύπάρχει; 

Μά σίγουρα άναγνωρίζω μιά μνημονική είκόνα ώς μνημονική 
είκόνα, τήν είκόνα μιας όνειροφαντασίας ώς είκόνα μιας όνειρο-
φαντασίας κλπ.! Μήν ξεχνάτε πώς μερικές φορές έχετε άμφιβολίες 
γιά τό δν είδατε ένα γεγονός νά συμβαίνα πραγματικά ή άν τ' όνει-
ρευτήκατε, ή άπλώς είχατε άκούσει γι' αύτό καί τό φανταστήκατε μέ 
ζωντάνια. Εκτός δμως άπ' αύτό, τί έννοειτε μέ τό «άναγνωρίζω 
μιάν είκόνα ώς μνημονική είκόνα»; Συμφωνώ δτι (τουλάχιστο στίς 
περισσότερες περιπτώσεις), τήν ώρα πού έχετε στό νου σας μιάν 
είκόνα, δέ βρισκόσαστε σέ κατάσταση άμφιβολίας ώς πρός τό δν 
πρόκειται γιά μνημονική είκόνα κλπ. Κι δν σας ρωτήσουν κατά πό-
σον ή είκόνα σας είναι μνημονική, (στίς περισσότερες περιπτώσεις) 
θ' άπαντήσετε δίχως δισταγμό. Τί θά κάνατε δμως, δν σας ρωτούσα. 
«ποτε άκριβώς γνωρίζεις τί εΓδους είκόνα είναι;»; Μήπως όνομάζετε 
γνώση του είδους μιας είκόνας τό νά μήν είναι κανείς σέ κατάσταση 
άμφιβολίας, τό νά μήν άναρωτιέται γι' αύτό; Είναι μήπως ή ένδο-
σκόπηση έκείνη πού σας κάνει νά βλέπετε μιά κατάσταση ή δρα-
στηριότητα του μυαλού πού θά όνομάζατε γνώση του δτι ή είκόνα 
είναι μνημονική καί πού συμβαίνει τήν ώρα πού έχετε τήν είκόνα 
στό μυαλό σας; Έπί πλέον, δταν άπαντάτε στό έρώ,τημα γιά τό τί εί-
δους είκόνα έχετε, τό κάνετε δραγε αύτό κυττώντας σά νά λέμε τήν 
είκόνα καί άνακαλύπτοντας ένα όρισμένο χαρακτηριστικό της 
(δπως στήν περίπτοκτη πού σας ρωτούν ποιός ζωγράφισε έναν πίνα-
κα κι έσεις τόν κυττατε, τόν άναγνωρίζετε καί λέτε πώς είναι του 
Rembrandt); 

Είν' εύκολο ώστόσο νά βρούμε έμπειρίες πού χαρακτηρίζουν τή 
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μνήμη, τήν προσμονή κλπ. καί πού συνοδεύουν τίς εΙκόνες, καθώς 
καί περαιτέρω διαφορές στό δμεσο ή μακρινότερο περιβάλλον τους. 
Έτσι άσφαλώς A^e διαφορετικά πράγματα σέ διαφορετικές περι-
πτώσεις, λ.χ., «τόν θυμάμαι, δταν έρχόταν στό δωμάτιό μου», «τόν 
περιμένω νάρθει στό δωμάτιό μου», «τόν φαντάζομαι νδρχεται στό 
δωμάτιό μου». «Κι δμως, σίγουρα δέν μπορεί αύτή ναναι δλη κι δλη 
ή διαφορά!». Δέν είναι αύτή δλη κι δλη: Υπάρχουν τρία διαφορετι-
κά παιχνίδια πού παίζονται μ' αύτές τίς τρεις λέξεις πού περιβάλ-
λουν αύτές τίς δηλώσεις. 

Όταν μας προκαλούν ν' άπαντήσουμε κατά πόσον κατα-
λαβαίνουμε τή λέξη «θυμάμαι» κλπ., ύπάρχει τάχα στήν πραγματι-
κότητα κάποια άλλη διαφορά άνάμεσα στίς περιπτώσεις, έκτός άπ' 
τήν άπλή λεκτική διαφορά; Οί σκέψεις μας κινούνται στό δμεσο 
περιβάλλον της είκόνας πού δχουμε ή της Εκφρασης πού χρησιμο-
ποιούμε. Έχω μιάν είκόνα πώς τάχα παίρνω τό δείπνο μου στή 
Λέσχη μαζί μέ τόν Τ. Όταν μέ ρωτούν κατά πόσον πρόκειται γιά 
μνημονική είκόνα, λέω «φυσικά» κι οί σκέψεις μου άρχίζουν νά 
κινούνται πάνω σέ άξονες πού ξεκινούν άπ' αύτή τήν είκόνα. Θυμά-
μαι ποιός καθόταν στό διπλανό κάθισμα, γιά τί πράγμα συζητούσα-
με, τί σκεφτόμουν γι' αύτή τή συζήτηση, τί συνέβη άργότερα στόν 
Τ κλπ. κλπ. 

Φανταστείτε δυό διαφορετικά παιχνίδια σκακιού πού παίζονται 
καί τά δυό μέ πιόνια πάνω σέ μιά σκακιέρα. Οί άρχικές θέσεις καί 
στά δύο είναι οί ϊδιες. Τό ίνα άπ' τά παιχνίδια παίζεται πάντοτε μέ 
κόκκινα καί πράσινα κομμάτια, τό δλλο μέ μαύρα κι δσπρα. Δυό 
παίχτες άρχίζουν νά παίζουν δχοντας τή σκακιέρα άνάμεσά τους μέ 
τά πράσινα καί τά κόκκινα κομμάτια στίς θέσεις τους. Κάποιος τούς 
ρωτάει «ξέρετε τί παιχνίδι θέλετε νά παίξετε;». Ένας παίκτης άπαν-
τα «φυσικά· παίζουμε τό 2». «Ποιά είναι δμίος ή διαφορά άνάμεσα 
στό νά παίζας τό ύπ' άρ. 2 καί στό νά παίζεις τό ύπ' άρ. 1;». «Έ νά, 
ύπάρχουν κόκκινα καί πράσινα κομμάτια στή σκακιέρα κι δχι μαύ-
ρα κι άσπρα· καί λέμε άκόμη πώς παίζουμε τό ύπ' άρ. 2». «Μά δέν 
μπορεί νδναι αύτή δλη κι δλη ή διαφορά· δέν καταλαβαίνεις κιόλας 
τί σημαίνει 'ύπ' άρ. 2' καί ποιανού παιχνιδιού είναι τά κόκκινα καί 
τά πράσινα πιόνια;». Έδώ νοιώθουμε τήν τάση ν' άπαντήσουμε 
«φυσικά καταλαβαίνω» καί γιά νά πεισθούμε καί οί ίδιοι άρχίζουμε 
νά κινούμε τά πιόνια σύμφωνα μέ τούς κανόνες τού παιχνιδιού ύπ' 
άρ. 2. Αύτό τό πράγμα όνομάζω 'κίνηση στό δμεσο περιβάλλον της 
άρχικής μας θέσης'. 

Μά δέν ύπάρχει έπίσης κι δνα ίδιαίτερο αίσθημα παρελθοντικό-
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τητας πού χαρακτηρίζει τίς είκόνες ώς μνημονικές; Υπάρχουν 
άσφαλώς έμπειρίες πού θά δνοιωθα τήν τάση νά όνομάσω αίσβ^μα-
τα παρελθοντικότητας, δν και, δταν θυμαμαι κάτι, δέν είναι πάντοτε 
παρόν κάποιο άπ' αύτά τά αίσθήματα. Γιά νά διασαφήσουμε τή φύ-
ση αύτών των αίσθημάτων θάναι και πάλι πολύ χρήσιμο νά θυμη-
θούμε πώς ύπάρχουν χειρονομίες παρελθοντικότητας καί φωνητι-
κοί χρωματισμοί παρελθοντικότητας, οί όποιοι μπορούμε νά πούμε 
δτι άναπαριστούν τίς έμπειρίες της παρελθοντικότητας. 

Θά έξετάσω μιάν Ιδιαίτερη περίπτωση· έκείνη δπου έχουμε ένα 
αίσθημα πού θά μπορούσα πάνω - κάτω νά περιγράψω λέγοντας 
πώς είναι τό αίσθημα τού 'πολύ, πολύ παλιά'. Τά λόγια αύτά καί ό 
τόνος μέ τόν όποιο προφέρονται είναι μιά χειρονομία παρελθοντι-
κότητας. 'Αλλά θά προσδιορίσω τήν έμπειρία πού έννοώ άκόμη 
περισσότερο λέγοντας πώς είναι έκείνη πού άντιστοιχει σέ μιάν όρι-
σμένη μελωδία (τούς χορούς του David Biindler «Wie aus weiter 
Feme» [33]). Φαντάζομαι αύτή τή μελωδία νά παίζεται μέ τή σωστή 
έκφραση κι ύστερα νά γράφεται σ' ένα δίσκο γραμμοφώνου, δς πού-
με. Αύτή λοιπόν είναι ή πιό περίτεχνη καί άκριβής έκφραση του 
αίσθήματος παρελθοντικότητας πού θά μπορούσα ποτέ νά φαντα-
στώ. 

€)δπρεπε δμως νά πω πώς τό ν' άκούς αύτή τή μελωδία παιγμέ-
νη μ' αύτή τήν έκφραση είναι αύτή ή Γδια έκείνη ή ίδιαίτερη έμπει-
ρία παρελθοντικότητας fj μήπως θδπρεπε νά πω πώς τό ν' άκούς τή 
μελωδία έγείρει τό αίσθημα της παρελθοντικότητας καί πώς αύτό τό 
αίσθημα συνοδεύει τή μελωδία; Μ' δλλα λόγια, μπορώ νά ξεχωρίσω 
αύτό πού όνομάζω έμπαρία παρελθοντικότητας άπό τήν έμπειρία 
τού ν' άκούω τή μελωδία; Ή άλλοιώς· μπορώ νά ξεχωρίσω μιάν 
έμπειρία παρελθοντικότητας πού έκφράζεται μέ μιά χειρονομία άπό 
τήν έμπειρία τού νά κάνεις αύτή τή χειρονομία; Είμαι σέ θέση άρα-
γε ν' άνακαλύψω κάποιο πράγμα, δηλαδή τό ούσιαστικό αίσθημα 
παρελθοντικότητας πού παραμένει, άφού άφαιρέσουμε δλες έκεινες 
τίς έμπειρίες πού θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε έμπειρίες τού νά 
έκφράζεις ένα αίσθημα; 

Νοιώθω τήν τάση νά σας προτείνω νά βάλετε στή θέση της 
έμπειρίας μας τήν έκφραση της έμπειρίας μας. 'Δέν είναι δμως τό 
ίδιο πράγμα αύτές οί δύο'. Αύτό είναι σίγουρα άλήθεια, τουλάχιστο 
μέ τήν έννοια πού είναι άλήθεια νά πούμε πώς ό σιδηρόδρομος καί 
τό σιδηροδρομικό άτύχημα δέν είναι τό ίδιο πράγμα. Κι ώστόσο 
ύπάρχει κάποιος λόγος γιά νά μιλάει κανείς σάν ή έκφραση «ή χει-
ρονομία 'πολύ, πολύ παλιά'» καί ή έκφραση «τό αίσί9ημα 'πολύ. 



TO ΚΑΦΕ ΒΙΒΛΙΟ . ; 19^ 

πολύ παλιά'» νδχαν τό Ιδιο νόημα. Έτσι θά μπορούσα νά δώσω 
τούς κανόνες του σκακιού μέ τόν άκόλουθο τρόπο: Έχω μια σκα-
κιέρα μπροστά μου καί τό σύνολο των πιονιών έπάνω της. Δίνω 
κανόνες γιά τήν κίνηση αύτών τών συγκεκριμένων πιονιών (αύτών 
τών συγκεκριμένων κομματιών ξύλου) σ' αύτή τή συγκεκριμένη 
σκακιέρα. Μπορούν αύτοί οί κανόνες νά είναι οί κανόνες του σκα-
κιού; Μπορούν νά τραπούν σέ κανόνες τού σκακιού μέ τή χρήση 
ένός μοναδικού τελεστή, δπως ή λέξη «δλα». Ή οί κανόνες γιά τό 
συγκεκριμένο σύνολο πιονιών νά παραμείνουν δπως δχουν καί νά 
τραπούν σέ κανόνες τού σκακιού μέ τό ν' άλλάξουμε τή στάση μας 
άπέναντί τους. 

Υπάρχει ή άντίληψη πώς τό αίσθημα, άς πούμε, της παρελθον-
τικότητας είναι ένα άμορφο κάτι σέ κάποιο μέρος καί πώς αύτό τό 
κάτι είναι τό αίτιο ή τό άποτέλεσμα έκείνου πού όνομάζουμε έκφρα-
ση αίσθήματος. Ή έκφραση αίσθήματος είναι τότε ένας έμμεσος 
τρόπος μεταβίβασης τού αίσθήματος. Κι ό κόσμος μιλάει συχνά γιά 
κάποιαν άμεση μεταβίβαση αίσθημάτων πού θά παρέκαμπτε τό έξω-
τερικό μέσον έπικοινωνίας. 

Φανταστείτε πώς σας λέω ν' άναμίξετε ένα όρισμένο χρώμα καί 
πώς σας περιγράφω τό χρώμα λέγοντας πώς είναι έκεΐνο πού παίρ-
νουμε, δταν τό θειικό όξύ άντιδρά μέ τό χαλκό. Αύτό θά μπορούσε 
νά όνομαστεΤ έμμεσος τρόπος μετάδοσης τού χρώματος πού 
έννοούσα. Είναι διανοητό ή άντίδραση τού θειικού όξέος μέ τό χαλ-
κό κάτω άπ' όρισμένες συνθήκες νά μήν παραγάγει τό χρώμα πού 
ήθελα ν' άναμίξεις· καί βλέποντας τό χρώμα πού έβγαλες νάλεγα 
«δχι, δέν είν' αύτό»· καί νά σούδινα ένα δείγμα. 

Μπορούμε δμως νά πούμε πώς ή μετάδοση αίσθημάτων μέ χει-
ρονομίες είναι έμμεση ύπ' αύτή τήν έννοια; Έχει τάχα νόημα νά 
μιλάμε γιά άμεση μετάδοση σ' άντιπαράθεση μ' έκείνη τήν έμμεση; 
Έχει νόημα νά πώ «δέν μπορώ νά νοιώσω τόν πονόδοντό του, 
άλλά, άν μπορούσα, θά ήξερα πώς νοιώθει»; 

Όταν μιλάω γιά μετάδοση ένός αίσθήματος σέ κάποιον άλλο, 
δέ θά πρέπει γιά νά καταλαβαίνω τί λέω, νά γνωρίζω αύτό πού θά 
όνόμαζα κριτήριο τού δτι πέτυχα τή μετάδοση; 

Νοιώθουμε τήν τάση νά λέμε πώς, δταν μεταβιβάζουμε ένα αί-
σθημα σέ κάποιον άλλο, κάτι συμβαίνει στήν άλλη άκρη· κάτι πού 
έμείς δέν πρόκειται νά μάθουμε ποτέ. Τό μόνο πού έμείς μπορούμε 
νά πάρουμε άπ' αύτόν είναι ξανά μιά έκφραση. Κι αύτό ^ναι άνάλο-
γο μέ τό νά λές πώς δέν μπορούμε νά ξέρουμε ποτέ, στό πείραμα 
τού Fizeau, πότε ή άκτίνα τού φωτός φτάνει τόν καθρέφτη. 





ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ 

1 σελ. 11 he had stencilled copies made: (γερμανική άπόδοση: auf Ma-
trizen schreiben- γαλλική άπόδοση: roneotyper). Ή άρχική 
άπόδοση του δρου «stencil» γινόταν σέ μεταλλικά έλάσματα, 
άπό τά όποια είχε άποκοπει τό περίγραμμα σχημάτων, γραμ-
μάτων κτλ., ετσι ώστε μέ τή βοήθεια ένός πινέλλου ή ένός 
τυπογραφικού κυλίνδρου ν' άποτυπώνεται τό περίγραμμα σέ 
όποιαδήποτε έπίπεδη έπιφάνεια. Ό δρος άποδίδεται άκόμη 
διεθνώς στά πλαστικά ή μεταλλικά έλάσματα πού χρησιμο-
ποιούν οί άρχιτέκτονες, οί σχεδιαστές, οί χαράκτες κλπ. γιά 
τήν προτυποποιημένη έπανάληψη σχημάτων έπίπλων, είδών 
ύγιεινης, γραμμάτων κλπ. Αύτή ήταν ή άρχική ίδέα. Στά 
άγγλικά δμως ή χρήση τού δρου έπεκτάθηκε σ' έκεινο πού 
στά έλληνικά θά όνομάζαμε «μεμβράνες πολυγράφου». Οί 
μεμβράνες αύτές, κατασκευασμένες άπό ένα ίδιαίτερο μϊγμα 
πλαστικού, δακτυλογραφούνται μέ γυμνό πλήκτρο (χωρίς 
χρήση μελανοταινίας, έτσι ώστε νά διατρυπώνται άπό τό 
μεταλλικό γράμμα τού πλήκτρου της γραφομηχανής). Μετά 
τοποθετούνται στόν λεγόμενο πολύγραφο, ό όποιος τίς έπα-
λείφει μέ μελάνι πού περνάει μέσα άπό τά διάτρητα γράμμα-
τα, καί μέ τή βοήθεια ένός περιστρεφομένου κυλίνδρου, τό 
κείμενο άναπαράγεται σέ άπεριόριστο (θεωρητικά) άριθμό 
άντιτύπων. Ό λόγος πού έπιμένω σ' αύτή τήν κάπως λεπτο-
μερειακή τεχνολογική άνάλυση είναι δτι ό δρος πού οί άγ-
γλοι συνήθως χρησιμοποιούν γιά τά πολυγραφημένα άντίτυ-
πα είναι «mimeographed copies»· καί δέν άποκλείεται νά 
νομίσει κανείς δτι τά «stencilled copies» είναι κάτι διαφορε-
τικό. Ή άπάντηση είναι δτι πρόκειται γιά τήν ίδια άκριβώς 
μέθοδο, καί ό λόγος πού ό Rush Rhees άποφεύγει τή χρήση 
τού συνηθέστερου δρου «mimeographed» είναι δτι ό δρος 
αύτός έχει προέλθει άπό τό δνομα του πρώτου μοντέλου 
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πολυγράφου Mimeograph, (Κάτι άνάλογο συμβαίνει σήμερα 
μέ τά ξηρογραφικά άντίγραφα, τά όποια οί άγγλοι συνηθί-
ζουν νά όνομάζουν «xerox-copies» άπό τό δνομα τής πρώτης 
κατασκευάστριας έταιρείας ξηρογραφικών μηχανημάτων 
Rank Xerox), Φαντάζομαι πώς ό Rhees χρησιμοποίησε 
έσκεμμένα τόν δρο «stencilled copies» ώς κομψότερο καί έπι-
σημότερα πολιτογραφημένο. 

2 σελ. 14 and as if «the nature of assertion, assumption and question» 
were the same there: Δέν είναι διόλου σαφές που άναφέρεται 
τό «there». Ή πιό άποδεκτή ώστόσο έκδοχή σέ συνδυασμό μέ 
τά συμφραζόμενα τής ύπόλοιπης καί τής προηγούμενης 
παραγράφου είναι δτι άναφέρεται εϊτε στό «ordinary lan-
guage» εϊτε στό «primitive forms of language». Ή σύγκριση 
δηλαδή («the same») γίνεται άνάμεσα ,στή φύση του ίσχυρι-
σμοΰ, τής ύπόθεσης καί του έρωτήματος στήν καθομιλούμε-
νη γλώσσα άπό τή μιά, καί στή φύση τους στίς πρωτόγονες 
μορφές γλώσσας άπ' τήν άλλη. Πράγματι στό Καφέ βιβλίο 
γίνεται σαφές δτι τά πρωτόγονα γλωσσικά παιχνίδια είναι 
αύτοτελεις μορφές γλώσσας, καί ή φύση των έννοιών αύτών 
στίς πρωτόγονες γλώσσες είναι ριζικά διαφορετική άπό τή 
φύση τους στά πλαίσια τής δικής μας γλώσσας, δπως έπίσης 
ριζικά διαφορετική είναι ή φύση τους στά πλαίσια των διαφό-
ρων πρωτογόνων γλωσσών. Αύτό τό καθιστά σαφές καί ό 
Rhees στή συνέχεια τής παραγράφου. 

3 σελ. 21 Ό Wittgenstein άντιπαραβάλλει τόν δρο «meaning-blind-
ness» (τόν όποιον άποδίδω ώς «άνοηματοψία» σέ μορφική 
παραλληλία μέ τόν δρο «άχρωματοψία» (colour blindness)), 
δχι μόνο μέ τόν δρο «colour-blindness», άλλά καί μέ τόν δρο 
«tone-deafness». Γιά τόν δεύτερο αύτόν δρο δέν κατάφερα νά 
βρω μιάν εύηχη καί ίσομορφική ώς πρός τούς άλλους δυό 
δρους («άχρωματοψία», «άνοηματοψία») έκφραση στά έλλη-
νικά· έτσι προτίμησα νά τόν παραλείψω —μιά καί δέν έπη-
ρεάζεται τό νόημα τών λεγομένων του Wittgenstein άπό τήν 
παράλειψη αύτή— γιά νά μή χαλάσω τόν γλωσσικό είρμό. 

4 σελ. 26 Ή έπινοημένη λέξη του Wittgenstein είναι «tove». 

5 σελ. 26 Έδώ καί σέ πολλές άλλες περιπτώσεις, ό Wittgenstein 
χρησιμοποιεί τό ζεύγος «English / German», γιά νά ύποδη-
λώσα τή γλώσσα τών άκροατών (ή άναγνωστών) του άπό τή 
μιά, καί τή μητρική του γλώσσα άπό τήν άλλη. Μιά λύση 
λοιπόν θά ήταν, δλες οί περιπτώσεις του «English» νά άποδί-
δονταν ώς «έλληνικά(ός)», μιά καί οί άναγνώστες τής μετά-
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φρασής μας είναι έλληνόφωνοι. Ά λ λ ά μ' αύτόν τόν τρόπο 
δέν θά ήταν κανείς σέ θέση νά ξέρει κατά πόσον τό «έλληνι-
κά» είναι μετάφραση του «English» ή του «Greek». Γι' αύτό 
προτιμήθηκε ή κυριολεκτική (κι δχι ή νοηματική) μετάφραση 
του «English», έκτός μονάχα άπό όρισμένες περιπτώσεις, 
δπου ή χρήση της λέξης «άγγλικά» συμπαρέσυρε καί άλλα 
τμήματα των συμφραζομένων: (Θά ήταν δηλαδή άνόητο νά 
παρουσιάζαμε προτάσεις της μορφής; «κάποιος πού μιλάει 
άγγλικά λέει «δωσε μου αύτό τό μολύβι»). Σ' δλες αύτές τίς 
περιπτώσεις θά ύπάρχουν παραπομπές σέ σημειώσεις σάν κι 
αύτήν έδώ πού θά δείχνουν πότε ή μετάφραση είναι νοηματι-
κή. 

6 σελ. 29 formalist conception of mathematics: Ό Wittgenstein ίχει ύπ' 
δψη του τήν έπίθεση του Frege στίς ένότητες §28 ,34 ,40 του 
Grundlagen der Arithmetik, καί στήν είσαγωγή σελ. χϋ, 
καθώς καί στίς ένότητες 86-137 του δεύτερου τόμου του 
Grundgesetze der Arithmetik κατά των θεωριών του Ε. Heine 
(«Die Elemente der Functionslehre», Crelle's Journal fur Ma-
th., Vol. 74, p. 172) καί του J. Thomae (Elementare Theorie 
der analytischen Functionen einer complexen Verdnderlichen, 
Halle a.S., 1898, ένότητες 1-11). 

Ό σ ο ν τώρα άφορα τήν άπόδοση του δρου «formalism», 
οί κύκλοι τών μαθηματικών συνηθίζουν νά χρησιμοποιούν 
είτε τόν δρο «φορμαλισμός» είτε τόν δρο «τυποκρατία». 
Επειδή δμως ό Wittgenstein δέν ένδιαφέρεται νά περιορίσει 
τό θέμα στά αύστηρώς μαθηματικά πλαίσια, άλλά νά έπεκτεί-
νει τίς συνέπειες τών δύο πλανημένων κατά τή γνώμη του 
άπόψεων (του Frege άπό τή μιά, καί τών φορμαλιστών άπό 
τήν άλλη) στίς εύρύτερες φιλοσοφικές σφαίρες, δπου κάνει 
τήν έμφάνισή του τό δίπολο σήμα/σημαινόμενο ή σήμα/ση-
μασία ή σημείο/σημασία κλπ., έκρινα σκόπιμο ν' άποδώσω 
τόν δρο ώς «μορφοκρατική σύλληψη τών μαθηματικών» γιά 
νά διασυνδέσω τίς άντιλήψεις τών φορμαλιστών μαθηματι-
κών μ' έκεϊνες τών μορφοκρατών φιλοσόφων (πρβλ. αίσθητι-
κή μορφοκρατία). 

7 σελ. 39 Μιά τέτοια γραφή θά μπορούσε νάταν: k^ = k · k. 

8 σελ. 46 transfinite numbers: Ό Wittgenstein άναφέρεται προφανώς 
στή θεωρία του Georg Cantor περί τών ύπερπεπερασμένων 
άριθμών (transfinite Zahlen). Σέ πολλά σημεία του βιττγεν-
σταϊνικού coφus θά δούμε άναφορές στό μεγάλο δανό μαθη-
ματικό, τού όποίρυ οί θεωρίες περί τών άσυμμέτρων καί τών 
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ύπερπεπερασμένων άριθμών, καθώς καί ή περί συνόλων θεω-
ρία του άποτελοΰσαν άντικείμενο πυρετωδών συζητήσεων 
στούς μαθηματικούς κύκλους τήν έποχή πού §γραφε ό 
Wittgenstein. Χαρακτηριστικό δείγμα άλλοίωσης του παρα-
δοσιακού μαθηματικού ίδιώματος έξ αίτιας τής παρεμβολής 
της έννοιας «δύναμη ένός συνόλου», άποτελεί ή έγκατάλειψη 
του δρου «natural number» (φυσικός άριθμός) καί ή ύποκατά-
στασή του στά βιττγενσταϊνικά γραφτά άπό τόν δρο 
«cardinal number» (άπόλυτος άριθμός). Ό π ω ς θά παρατηρή-
σει ό άναγνώστης, στά παραδείγματα δπου ό Wittgenstein 
κάνει χρήση του δεύτερου δρου, μπορεί κάλλιστα νά χρησι-
μοποιηθεί ό πρώτος χωρίς καμμιάν άλλοίωση του φιλοσοφι-
κού νοήματος τού παραδείγματος. 

9 σελ. 46 cardinal arithmetic. Βλ. τήν προηγούμενη σημείωση. 

10 σελ. 59 Ή φιλοσοφική σκοπιμότητα τών παραδειγμάτων αύτών άπό 
τήν άλγεβρα καί τή γεωμετρία είναι άρκετά σαφής: Ό 
Wittgenstein έπισημαίνει τό γεγονός δτι πολλές φορές διαφω-
νούμε έκει δπου δεν υπάρχει χώρος γιά διαφωνία. Συχνά, λ.χ., 
θεωρούμε δύο έκφράσεις άντιφατικές, έπειδή νομίζουμε πώς 
κινούνται στόν ίδιο λογικό χώρο (logische Raum), ένώ στήν 
πραγματικότητα ή κάθε μιά όρίζει τό δικό της λογικό χώρο· 
καί διαφωνία σέ δυό διαφορετικούς λογικούς χώρους δέν 
έχει νόημα. Μπορούμε μάλιστα νά βρούμε κι §ναν άλλο 
λογικό χώρο στόν όποιον οί έκφράσεις αύτές, δχι άπλώς νά 
μήν άντιφάσκουν, άλλά νά §χουν καί τό Γδιο νόημα, καί τό 
ποιάν άπ' τίς δύο θά χρησιμοποιήσουμε νά είναι άδιάφορο. 
Έκεινο πού ό Wittgenstein μας καλεί νά κατανοήσουμε είναι 
δτι τό κατά πόσον θά χρησιμοποιήσουμε τή μιά ή τήν άλλη 
έκφραση γιά νά περιγράψουμε ένα γεγονός είναι θέμα άπόφα-
σης (προαίρεσης, προτίμησης κλπ.)· καί δέν είναι κάτι πού 
άνήκει στή λογική τού χώρου πού ή έκφραση όρίζει. Πρακτι-
κές σκοπιμότητες ή «βαθιά ριζωμένες στή σκέψη μας τάσεις» 
μας προσανατολίζουν συχνά στήν έκλογή της έκφρασης. Εί-
ναι παραπλανητικό νά συγκρίνουμε τίς ποικίλες περιγραφές 
ένός γεγονόνος, γιατί αύτό μας άποτρέπει άπ' τό νά δούμε 
πώς κάθε περιγραφή άνήκει σ' ένα ξεχωριστό γλωσσικό παι-
χνίδι μέ δική του νομοτέλεια. 

Τά παραπάνω δέν θά πρέπει νά νοηθούν παρά σάν μιά 
έπιγραμματική περίληψη τού πολύ σημαντικού θέματος πού 
θίγεται στό σημείο αύτό τού Μτιλέ βιβλίου. Ό π ω ς έξήγησα 
καί στό προλογικό μου σημείωμα, τά σχόλια αύτά έχουν 
σκοπό νά διασαφήσουν τό κείμενο άπό γλωσσικής καί δχι 
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άπό φιλοσοφικής πλευράς. 'Αλλά έπειδή στό χωρίο αύτό πού 
άναφερόμαστε πιστεύω πώς ύπάρχει ένα σημαντικό μεταφρα-
στικό πρόβλημα, πού πιθανόν νά νομισθεί δτι συνδέεται μέ 
τό φιλοσοφικό περιεχόμενο του χωρίου, θεώρησα σκόπιμο 
νά παρεκκλίνω έλαφρά της καθαρά φιλολογικής τροχιάς, γιά 
νά δώσω στόν (άρκετά έξοικειωμένο μέ τή φιλοσοφική σκέ-
ψη του Wittgenstein) άναγνώστι^ όρισμένους γενικούς άξο-
νες έρμηνείας του κειμένου, πού θά τόν βοηθήσουν νά δει δτι 
ή φιλοσοφική κατανόηση του χωρίου είναι άνεξάρτητη άπό 
τή μεταφραστική δ υ σ χ έ ρ ^ πού δχω έντοπίσει. 

Ή δυσχέρεια αύτή άφορα κατά βάσιν τή σημασία των 
έλληνικών γραμμάτων α καί β, καί τή λειτουργία όποιασδή-
ποτε άπό τίς δυνατές τους έρμηνειες στό γλωσσικό περιβάλ-
λον πού τά έχει τοποθετήσει ό συγγραφέας. Ή δική μου άπο-
ψη είναι δτι τό χωρίο αύτό είναι κακά διατυπωμένο, καί καμ-
μία έκδοχή ώς πρός τή σημασία των γραμμάτων δέν μπορεί 
νά ίκανοποιήσει τιλήρως τό χωρίο. 

Στή μετάφραση πού δίνω τό α Γσταται γιά τήν άπόσταση 
μιας εύθείας άπό τό πλησιέστερο πρός αύτήν σημείο ένός κύ-
κλου πού δέν τέμνεται άπό τήν εύθεία. Τό β Γσταται γι' αύτό 
τό πλησιέστερο σημείο, 

Ή μετάφραση αύτή άκολουθει τίς άπόψεις της καθηγή-
τριας G.E.M. Anscombe (άπόψεις πού έκτέθηκαν σέ μιά σει-
ρά έπιστολών της πρός τόν ύποφαινόμενο). Ή Anscombe, 
μιά άπό τίς λιγοστές αύθεντίες στή μελέτη του έργου του 
Wittgenstein, ύπήρξε μαθήτρια του φιλοσόφου καί είχε παρα-
κολουθήσει τίς διαλέξεις κατά τίς όποιες καθυπαγο ρεύτηκαν 
οί σημειώσεις αύτές πού δημοσιεύονται ώς Τό μτιλέ βιβλίο. 
Μολονότι διαφωνώ μέ τήν Anscombe ώς πρός τό δτι ή παρα-
τιθέμενη μετάφραση είναι λογικώς άμεμπτη ή έστω λογικώς 
συνεπής, θεώρησα τήν αύθεντία της ίκανό έχέγγυο γιά τήν 
υίοθέτηση της έκδοχής της στήν παρούσα μετάφραση, άφοΰ 
μάλιστα δέν ήμουν ό ίδιος σέ θέση νά προτείνω κάποια καλύ-
τερη ερμηνεία. 'Εξ άλλου, ό σημαντικότερος έκπρόσωπος 
της νεώτερης γενιάς τών σχολιαστών του έργου του 
Wittgenstein, P.M.S. Hacker συμφωνεί μέ τήν έν γένει προ-
σέγγιση της Anscombe. Καθήκον μου ώστόσο είναι νά προ-
βάλω άπ' τή θέση αύτή τίς άντιρρήσεις μου. 

α) Ή Anscombe ύποστηρίζει δτι θά πρέπει νά δοΰμε τήν 
έξίσωση x2-fax-i-b=0 στά πλαίσια της άναλυτικης γεωμε-
τρίας (co-ordinate geometry). Νά δεχτούμε δηλαδή δτι ή έξί-
σωση είκονίζει ένα γεωμετρικό γεγονός. Ή παρατήρησή μου 
πάνω σ' αύτό είναι δτι κάτι τέτοιο δέν φαίνεται διόλου άπ' τό 
κείμενο. Ή έξίσωση μπορεί νά μήν είκονίζει τίποτε τό 
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γεωμετρικό (εΓτε δν είτε γεγονός) ή άπολύτως τίποτε, 
Ρ) Ή Anscombe ύποστηρίζει δτι ή έξίσωση x^+ax+b=0 

συνιστά άλγεβρική 'μετάφραση' του γεγονότος τής τομής 
ένός κύκλου άπό μιάν εύθεία. Μ' άλλα λόγια, τό άλγεβρικό 
παράδειγμα πού παραθέτει ό συγγραφέας συνιστά κατά τήν 
Anscombe μετάφραση του γεωμετρικού παραδείγματος πού 
άκολουθει. Ά λ λ ά ούτε αύτό φαίνεται άπό τό κείμενο. 

Καί οί δυό παραπάνω προκείμενες μπορούν νά θεωρη-
θούν δτι συνιστούν τό τάηροφοριακό ύλικό πού ή Anscombe 
συνεισφέρει ώς άκροάτρια των διαλέξεων. "Αν οί προκείμε-
νες αύτές προκύπτουν άπό τά όσα ό Wittgenstein είπε κατά 
τίς διαλέξεις, έμεις δέν δχουμε κανένα λόγο νά διαφωνήσου-
με· λέμε άπλώς δτι δέν διαφαίνονται στό κείμενο, 

Σέ συνέπεια μέ τίς παραπάνω προκείμενες ή Anscombe 
ισχυρίζεται δτι μέ τόν δρο «nearest solution» (πλησιέστερη 
λύση), ό Wittgenstein έννοει τό πλησιέστερο πρός τήν εύθεία 
σημείο του κύκλου· αύτό τό σημείο όνομάζει β. Καί δικαιο-
λογεί τόν Ισχυρισμό της λέγοντας δτι τό σημείο αύτό μπορεί 
νά θεωρηθεί ώς ή (διπλή) πραγματική λύση τής έξίσωσης 
x^+ax+b=0, σέ περίπτωση πού ή ευθεία έφάπτεται του κύ-
κλου. Όπότε σύμφωνα μέ αύτά τά δεδομένα ή έκφραση 
«comes α near» θά πρέπει νά μεταφρασθεί «πλησιάζει κατά 
α»· δηλαδή τό α (πάντοτε σύμφωνα μέ τήν Anscombe) είναι ή 
άπόσταση τής εύθείας άπό τήν «πλησιέστερη λύση», πού 
σύμφωνα μέ τήν παραδοχή της δέν είναι άλλη άπό τό πλη-
σιέστερο πρός τήν εύθεία σημείο του κύκλου. 

Θάθελα πρώτα νά παρατηρήσω πώς ή χρήση μικρών 
γραμμάτων του έλληνικού άλφαβήτου γιά τήν ύποδήλωση 
κάί σημείων καί ευθυγράμμων τμημάτων στό ϊδιο γλωσσικό 
περιβάλλον είναι ύποπτα άσυνήθιστη στό μαθηματικό Ιδίωμα 
καί φαίνεται σάν άνορθογραφία. ΓΑς μήν ξεχνάμε άπό τήν 
άλλη δτι ό Wittgenstein δέν ήταν έ ^ ι τ έ χ ν η ς μαθηματικός 
γιά νά τού δικαιολογείται τέτοιου είδους δλλειψη κομψότη-
τας). 

Ά λ λ ά ή σημαντικότερή μου άντίρρηση βρίσκεται στό δτι 
οί παραδοχές της Anscombe δέν προσδίδουν νόημα στήν ου-
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τως ή άλλως άκατανόητη πρόταση «an equation x^-»-ax+b=0 
hasn't got a solution but comes α near to the nearest solution 
which is β». Διότι, τί νόημα μπορεί κανείς νά δώσει στήν 
πρόταση «μιά έξίσωση x2-i-ax+b=0 τάησιάζει κατά α τήν 
πλησιέστερη λύση»; Σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τής Anscombe, 
έκεινο πού άπέχει άπόσταση α άπό τό σημείο β είναι ή εΰθεία 
καί δχι ή έξίσωση. Ά λ λ α τά λεγόμενα του Wittgenstein θέ-
λουν νά είναι ή έξίσωση πού πλησιάζει τό 'σημείο' β. Ά ρ α ή 
έρμηνεία της Anscombe δέν δένει μέ τό ϊδιο τό χωρίο. Έξ 
άλλου, εστω καί άν θεωρήσουμε πώς μέ τό β ό Wittgenstein 
έννοει τό πλησιέστερο πρός τήν εύθεία σημείο του κύκλου, ή 
έκφραση «πλησιέστερη λύση» έξακολουθει νά είναι άνευ νοή-
ματος. Τό δτι ή λύση μιας έξίσωσης μπορεί νά παριστά ίνα 
γεωμετρικό σημείο δέν σημαίνει πώς δσα μπορούν νά λέγον-
ται μέ νόημα γιά τό σημείο μπορούν έξ Γσου νά λέγονται μέ 
νόημα γιά τήν έξίσωση. Τό γεγονός δτι μπορούμε νά χρησι-
μοποιήσουμε τήν άλγεβρα γιά νά παραστήσουμε γεγονότα 
τού εύκλειδείου χώρου δέν σημαίνει πώς μπορούμε ν' άπο-
δώσουμε ίδιότητες των όντων τού ένός χώρου σέ όντα τού 
άλλου χώρου. Μιά έξίσωση δέν είναι ή τομή δύο καμπυλών· 
παριστά τήν τομή δύο καμπυλών. Μιά λύση μιας έξίσωσης 
δέν είναι σημείο· παριστά ένα σημείο. Καί ένώ ένα σημείο 
μπορεί ν' άπέχει μιάν άπόσταση άπό κάπου, μιά λύση έξισώ-
σεως δέν μπορεί ν' άπέχει άπό κάπου ύπό τήν ϊδιαν έννοια (ή 
έκφραση αύτή δέν έχει νόημα)· δπως έπίσης δέν μπορεί νά εί-
ναι «πλησιέστερη»· καί μία έξίσωση δέν μπορεί νά «πλησιά-
ζει». Κατ' άνάλογο τρόπο, ένώ μιλάμε γιά τόν άνθρωπο ώς 
«σμήνος άτόμων» (χρησιμοποιούμε δηλαδή δντα της φυσι-
κής γιά νά παραστήσουμε τόν δν «άνθρωπος»), δέν μπορούμε 
νά μιλήσουμε γιά τό σμήνος δπως θά μιλούσαμε γιά τόν άν-
θρωπο. Δέν μπορούμε νά μιλήσουμε γιά ένα «άξιοπρεπές (ή 
λυπημένο ή άπελπισμένο κλπ.) σμήνος άτόμων». Καί άντί-
στοιχα δέν μπορούμε νά μιλήσουμε γιά τήν «ίδιοστροφορμή 
τού άνθρώπου» κλπ. 

Γιά ν' άποκτήσουν νόημα τά δσα προτείνει ή Anscombe 
τό κείμενο πρέπει νά μεταβληθεί. Πράγμα πού σημαίνει πώς 
έτσι δπως βρίσκεται είναι ά-νόητο. Καί οί λόγοι μπορεί νάναι 
τρείς: (α) δτι ή έρμηνεία της Anscombe δέν στέκει, (β) δτι ό 
Wittgenstein έγραψε πολύ πρόχειρα αύτό τό σημείο (είτε έν 
γνώσει του ύπό μορφήν συντομογραφίας —πράγμα πού 
ώστόσο δέν άπαντα συχνά στά γραφτά του— είτε έν άγνοία 
του), (γ) δτι κάτι άλλο συμβαίνει μ' αύτό τό χωρίο, τό όποίο 
δυστυχώς δέν μπορούμε νά συλλάβουμε. 

Ά ν συμβαίνει τό πρώτο ή τό τρίτο, δέν είμαι σέ θέση νά 
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δώσω καλύτερη έρμηνεία οϋτε καίάφερα ν' άντλήσω κάποια 
καλύτερη άπό άλλον μαθηματικό ή φιλόσοφο. Ά π ό πλευράς 
ξένων μεταφραστών, ή γερμανίδα Petra von Morstein ά-
ποδίδει τό χωρίο κατά τρόπο σύμφωνο με τήν έρμηνεία της 
Anscombe· ό γάλλος Guy Durand δίνει μιάν άλλη έναλλα-
κτική λύση (πού άναφέρω παρακάτω), ή όποία δμως μου φαί-
νεται σαφώς άπαράδεκτη καί δέν θεωρώ σκόπιμο, νά τή συζη-
τήσω έδώ. 

"Αν δμως συμβαίνει τό δεύτερο, τότε τουλάχιστον μπο-
ρούμε νά θεραπεύσουμε τό κείμενο κάνοντάς του μερικές 
'έπιδιορθώσεις'. Κατά τή δική μου γνώμη, ή σωστή καί πλή-
ρης διατύπωση σέ αύστηρή μαθηματική όρολογία τών δσων 
(κατά τήν Anscombe) ήθελε νά πει ό Wittgenstein θάπρεπε 
ναναι ή άκόλουθη: 

Μπορούμε νά πούμε είτε: 
«Μιά έξίσωση της μορφής x^-^-ax+b=0, πού παριστά τήν 

τομή ένός κύκλου άπό μιάν εύθεία στό εύκλείδειο έπίπεδο, 
έχει πάντοτε δύο λύσεις, άλλοτε πραγματικές κι άλλοτε φαν-
ταστικές (μιγαδικές έπί τό άκριβέστερον)» 

είτε: 
«Μιά έξίσωση της μορφής x^-l·ax-^-b=0, πού παριστά τήν 

τομή ένός κύκλου άπό μιάν εύθεία στό εύκλείδειο έπίπεδο, 
δέν έχει λύση· άλλά ή εύθεία πού έμπλέκεται στήν παράστα-
ση πλησιάζει κατά α τό πλησιέστερο πρός αύτήν σημείο του 
κύκλου, πού παρίσταται άπό τή διπλή (καί ώς έκ τούτου 
πραγματική) λύση μιας άλλης δευτεροβάθμιας έξίσωσης της 
αύτής μορφής, πού παριστά τήν έπαφή μιας άλλης εύθείας μέ 
τόν κύκλο». 

Ά λ λ ά δέν είναι δύσκολο νά δει κανείς άμέσως πώς ή 
σωστή καί πλήρης διατύποκτη τών δσων ύποτίθεται δτι είχε 
ό Wittgenstein κατά νουν, δέν είναι συνάμα κομψή καί λακω-
νική. Καί εύλογο θά ήταν ν' άναρωτηθεΓ κατά πόσον ό συγ-
γραφέας δέν ήταν σέ θέση νά βρει ένα πιό λιγόλογο άλγεβρι-
κό παράδειγμα γιά νά «ξεκαθαρίσει», δπως ό ϊδιος λέει, «τό 
ζήτημα»· δταν μάλιστα τό γεωμετρικό παράδειγμα πού δίνει 
άμέσως παρακάτω είναι διαυγέστατο, λιτό, κομψό, καί έξει-
κονιστικότατο. Αύτη ή άσυμμετρία πιστεύω πώς θάπρεπε νά 
μας δημιουργεί άμφιβολίες γιά τό κατά πόσον τό άλγεβρικό 
παράδειγμα προσφέρεται άπό τόν Wittgenstein ώς 'άλγεβρική 
μετάφραση' του γεωμετρικού. Δέν βλέπω κανένα λόγο γιατί 
θάπρεπε αύτό νά συμβαίνει. Ή λέξη «analogously» δέν ύπαι-
νίσσεται κάτι τέτοιο κατ' άνάγκην. 'Αλλά ή κυριότερη παρα-
τήρηση ώς πρός αύτό τό σημείο είναι δτι τά δύο παραδείγμα-
τα προδίδουν άπό μόνα τους μιάν άνισομορφία, άφού στό 
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μέν πρώτο έμφανίζονται καί τά δύο έλληνικά γράμματα α καί 
β, ένώ στό δεύτερο μόνο τό α. Πράγμα πού άρκετά εύλογα 
(άλλά δχι καί εύστοχα) κάνει τόν γάλλο μεταφραστή νά 
έρμηνεύσει τά δύο πρώτα γράμματα ώς όνόματα σημείων, 
ένώ τό δεύτερο ώς τό δνομα μιας άτιόσταοης: «Une equation 

ne comporte pas de solution, mais s' en approche 
d' aussi pres que α peut s'approcher de β», καί «une ligne droi-
te peut, soit couper un cercle, soit se trouver a une distance α 
de ce cercle» (σελ. 67 τής γαλ. μετάφρασης). 

Μιά έκδόχή, πού άν ύπήρχε τρόπος νά ξέρουμε πώς 
ίσχυε, θά ήταν ή πιό είρωνική άπ' δλες, είναι νά μήν ένοιαζε 
διόλου τόν Wittgenstein ή σημασία τών α καί β, άλλά νά τά 
είσήγαγε άπλώς γιά νά δείξει πώς δ,τι ώρα θέλουμε μπορού-
με νά κατασκευάσουμε μιάν έκφραση πού νά έχει τήν ίδια 
πολλαπλότητα μέ μιά δεδομένη. Καί τό πώς θά χρησιμοποιή-
σει κανείς αύτά τά α καί β νά είναι στή δικαιοδοσία του 
όποιουδήποτε, άνάλογα μέ τήν έκφραση της όποίας πρέπει 
νά μιμηθεί τήν πολλαπλότητα. 

11 σελ. 62 «proposition». 

12 σελ. 62 «sense of the sentence». 

13 σελ. 79 jig-saw puzzle 

14 σελ. 97 «This paper is not rode». 

15 σελ. 98 «When anything is seen (really seen) it is always I who see it». 
Προτίμησα νά παραλείψω τό «when» μιά καί δέν έπηρεάζεται 
τό νόημα της πρότασης, γιατί άλλοιώς ή διατύπωση θά γινό-
ταν άδικαιολόγητα δύσκαμπτη. 

16 σελ. 98 «Always I». Always who? 'Εδώ έχουμε νά κάνουμε μέ μιάν 
άπό τίς κλασσικές περιπτώσεις δπου ό Wittgenstein διαλέγε-
ται μέ τόν έαυτό του. Παίρνει πρώτα τή θέση του σολιψιστή 
καί διατυπώνει τήν πρόταση «When anything is seen... always 
I...». Ύστερα παίρνει τή θέση ένός έξωτερικοΰ παρατηρητή 
πού ζητάει διευκρίνηση άπό τόν 'σολιψιστή' Wittgenstein: 
«Always who?y». Είναι τώρα ό γλωσσαναλυτής Wittgenstein 
πού καλεί τόν σολιψιστή έαυτό του νά του προσδιορίσει 
ποιόν άκριβώς έννοει μέ τό σολιψιστικό «έγώ», καί νά τού 
ύπενθυμίσει πώς δέν θέλει νά προσδιορίσει κάποιο συγκεκρι-
μένο π^σωπο; For, queer enough, I (ώς σολιψιστής δηλαδή) 
don't mean: «Always Ludwig Wittgenstein». 
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17 σελ. 101 Ίσως κανείς άπορήσει πού μιλάω γιά λεξ;/ δχι γιά λέξεις 
άναφερόμενος στίς δύο λέξεις «γεωμετρικό μάτι». Τό Τδιο 
κάνει καί ό Wittgenstein στό άγγλικό κείμενο (the word 
«geometrical eye»)· καί δέν είναι ίδιομορφία τής άγγλικής 
γλώσσας ή διατύποοση αύτή. Ό λόγος είναι δτι οί λέξεις της 
κανονικής γραμματικής δέν συμπίπτουν πάντοτε μέ τίς λέ-
ξεις της φιλοσοφικής γραμματικής. Έκεινο πού στά συγκε-
κριμένα συμφραζόμενα συνιστά τη λέξη είναι ή σύνθετη λέξη 
«γεωμετρικό μάτι», νοούμενη σάν πιόνι πού κινείται βάσει 
όρισμένων κανόνων. Τό γεγονός δτι έξαρταται πάντοτε άπό 
τίς συγκεκριμένες περιστάσεις τό κατά πόσον θά θεωρήσου-
με ή δχι κάτι σάν λέξη, διευκρινίζει ό Wittgenstein στό Καφέ 
βιβλίο, I, §1 καί §9: If a man gives the order, «Bring me a 
brick», must we mean it as four words, or can't he mean it as 
one composite word synonymous with the one word «brick!»? 
(§1) καί If the command in this case took the form «Slab, then 
column, then brick!» we should say that it consisted of four 
words (not of five) (§9). Θά είναι τέσσερεις καί δχι πέντε, για-
τί στό συγκεκριμένο παιχνίδι πού περιγράφει ό Wittgenstein 
ό άριθμός των λέξεων σέ μιά πρόταση καθορίζεται άπό τόν 
άριθμό των λέξεων μέ διαφορετική χρήση · καί στήν παραπά-
νω περίπτωση, ή λέξη «then» χρησιμοποιείται καί στίς δύο 
της έμφανίσεις κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο. 

18 σελ. 119 Στό πρωτότυπο: English 

19 σελ. 134 finite and infinite 

20 σελ. 134 bounded and unbounded 

21 σελ. 148 Στό πρωτότυπο: English 

22 σελ. 158 'degrees of probability', 'chances' 

23 σελ. 179 Πρός τό τέλος του Μτάέβφλίου μεταφράζω τό ρήμα «derive» 
ώς «άντλώ» καί τό ούσιαστικό «derivation» ώς «άντληση». Τό 
νόημα καί ή μορφή του κειμένου σ' έκεινο τό σημείο μου 
έπέτρεπε ν' άποφύγω τούς δρους «παράγω» καί «παραγωγή» 
πού θά μπορούσαν νά έκληφθούν σάν μετάφραση των δρων 
«deduce» καί «deduction». Στό σημείο δμως αύτό του Καφέ 
βιβλίου, είναι μονάχα τό ούσιαστικό «derivation» πού κάνει 
τήν έμφάνισή του· καί ό δρος «άντληση» δίχως τή γειτνίαση 
τού ρήματος «άντλω» ήχει παράξενος καί ξένος πρός τό 
φιλοσοφικό ίδίωμα. Γι' αύτό προτίμησα έδώ νά κρατήσω τόν 
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δρο «παραγωγή», άποφεύγοντας τή συνειρμική διασύνδεση 
μέ τό «deduction» μέσω αύτής τής διευκρινιστιιτίίς ύποση-
μείωσης. Ό δρος «deduction», έξ άλλου, δέν κάνει πουθενά 
την έμφάνισή του οΰτε στό Μτιλέ ούτε στό Καφέ βφλιο. 

24 σελ. 182 draw or paint: Δέν μπόρεσα νά βρω μιάν άπόδοση στά έλλη-
νικά πού νά δίνει μέ σαφήνεια τή διαιρορά άνάμεσα στό 
«draw» καί στό «paint». Τό ζεύγος «σχεδιάζω/ζωγραφίζω», 
πού φαίνεται ή πιό κατάλληλη άπόδοση, δέν κρατάει τή δια-
φορά, γιατί μέ τό «ζωγραφίζω» δεν έννοούμε πάντοτε 
«ζωγραφίζω μέ χρώματα». Γι' αύτό προτίμησα νά κρατήσω 
μόνο τό ρήμα «ζωγραφίζω» πού στά έλληνικά §χει άπό μόνο 
του τή διττή έννοια 'draw and paint' πού χρειαζόταν ό 
Wittgenstein γιά τό παράδειγμά του. Ό συμφυρμός δέν έπη-
ρεάζει καθόλου τό νόημα των λεγομένων του. 

25 σελ. 190 Στό πρωτότυπο, τό ζεύγος είναι: river band/Bank of En-
gland. 

26 σελ. 201 Στό πρωτότυπο: English 

27 σελ. 202 accent: Πρόκειται γιά τό χαρακτηριστικό τής φωνής πού στά 
έλληνικά εχει έπικρατήσει ν' άποδίδεται ώς «άξάν» κατά τή 
γαλλική προφορά τού δρου. Δέν σημαίνει «τονισμός» ύπό 
τήν έννοια «accentuation», ούτε «χροιά» ύπό τήν έννοια τού 
«timbre», ούτε «τόνος» ύπό τήν έννοια τού «tone». "Αν φυσικά 
άπουσίαζαν οί ύπόλοιποι αύτοί άγγλικοί δροι άπό τό κείμε-
νο, δέν θά ύπήρχε πρόβλημα ν' άποδοθεΤ εΓτε ώς «τονισμός» 
είτε ώς «τόνος» εϊτε ώς «χροιά». 'Αλλά ό Wittgenstein θέλει 
νά διακρίνει άνάμεσα σ' όλες αύτές τίς λεπτές άποχρώσεις· 
καί σίγουρα τό «accent» ένός, λ.χ., έπαρχιώτη είναι κάτι·άνε-
ξάρτητο άπό τόν τόνο, τόν τονισμό ή τή χροιά τής φωνής 
του. 

28 σελ. 212 Στό πρωτότυπο: English 

29 σελ. 218 «that's that»: Ή έλληνική μετάφραση δέν είναι φυσικά «αύτό 
ήταν αύτό», άλλά «αύτό ήταν». Καί στήν έκφραση αύτή δέν 
έχουμε τό φαινόμενο της έμφασης στό «that», διότι αύτό πού 
ή έκφραση τονίζει είναι τό δεύτερο «that» {^that's that»). 
Ά λ λ ά άφού στά έλληνικά δέν ύπάρχει ίσομορφία, σκέφτηκα, 
άντί νά μεταβάλω ή νά παραλείψω τό παράδειγμα, νά προσ-
θέσω τή λέξη «ύπονοούμενο», κάνοντας έτσι τήν έκφραση 
ίσόμορφη μέ τήν άγγλική, μόνο πού τό δεύτερο «αύτό» θά εί-
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ναι ύπονοούμενο: «aiird ήταν (αύτό)». 

30 σελ. 221 δηλαδή: α β γ δ 1) αβ, γδ 
. . . . 2 )αγ , βδ 

3) αδ, βγ 

31 σελ. 223 rather, I, as it were, cut a seal from the impression. 

32 σελ. 228 «Άλλά προφανώς σφάλλει ή έρώτηση ώς πρός τήν άπάντη-
ση πού περιμένει» (σελ. 9, Είσαγωγή, Oi άρχές της Μη-
χανικής). 

33 σελ. 246 Οί χοροί του David Biindler— «Σάν άπό πολύ μακριά». 
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άβάκιο: 136, 138 
άβεβοιότητα 

γενική —: 78 
&βολη 

ή καθημερινή γλώσσα είναι —: 86 
Άγια Τράπεζα: 190 
άγκινάρα (πρβλ. οίκογένεια, νήμα, 

σχοινί, έπικαλυπτόμενες όμοιό-
τητες καί γνωρίσματα): 175 

άγκύλωση (πρβλ. σύγχυση, παρα-
πλανητικός, παρανόηση, παρ-
εξήγηση, παράδοξο, άμηχανία) 

νοητική - : 25, 95 
—φιλοσοφικής ύφής: 97 
όγνοω τόν πραγματικό όρισμό: 54 
άγώνας: 56 
-άντοχής: 89 
—δρόμου: 157 
ad hoc αυθαίρετη άπόφαση: 54 
άδιανόητο: 95 
άδυνομία (πρβλ. δυνατότητα): 60, 

73, 88, 91-2, 208 
λογική - : 43, 92 
παράξενη - : 208 

—τριχοτόμησης γωνίας: 73 
φυσική - : 91-2 

άδύνατο: 87-9, 102 
είναι — νά νοιώσεις τόν πόνο του 

άλλου: 87 
λογικώς - : 102 

μηχανή πού μπορεί νά ύγροποιή-
σει - : 81 

άεριώδες: 80 
αιθέρας 

μηχανικό μοντέλο γιά τόν —: 31 
αίθέρινος: 80 
αίθουσα 18ου αίώνα: 176 
αινίγματα: 54 
αίσθημα, αισθήματα (πρβλ. αίσθη-

τηριακά δεδομένα, συναίσθημα, 
νοιώθω, έμπειρία, φόβος, έντύ-
πωση, πόνος): 33, 35-6, 38-9, 
48-51, 74, 85-7, 99-101/ 119, 
128-9, 154, 160-1, 179-180, 
183-4, 198, 200, 203,210,212, 
227, 234, 239, 242-3, 245-7 

αίσθησιοκινητικό —: 85, 87, 210 
άκριβής έκφραση ένός - : 246 
άμεση μεταβίβαση ένός —: 247 

—άναγνώρισης: 39, 242 
—άνακούφισης: 180 
—άνεσης: 243 
—άπογοήτευσης: 128 

άπτικό - : 36, 85, 87, 100, 129, 
180 

—άσυνέχειας: 99 
-βάρους: 128 

ένα — «ώ, γειά σου!»: 243 
-γραφής: 74 

δείχνω τό —: 234 
—δυσφορίας: 200 
-του'έάν ' : 119 

έκφραση^ ένός —: 247 
έμμεση περιγραφή των - : 86 
έμμεσος τρόπος μεταβίβασης - : 



250 LUDWIG WITTGENSTEIN 

247 
^ α - τρέχει στό άπτικό μου μά-

γουλο: 87 
-έντασης: 36, 128, 160 

έντοπισμένο - : 183 
-ζεστασιδς: 242-3 
-θριάμβορ: 239 

Ιδιαίτερο - : 129, 184, 214 
ιδιόμορφο - : 234 

—Ικανοποίησης: 128 
-καχεξίας: 227 
-κίνησης του χεριού: 87 
—κόπακτης: 128 

κυττάζω κατάματα τά — μου: 215 
-μελαγχολίας: 239 

τά - μου μεταβάλλονται: 243 
μετάδοση ένός - : 247 
μιλφ γιά δνα - : 35 
μυϊκό - : 74, 101, 119, 129 

-νοσταλγίας: 50 
-οικειότητας: 177,179,213,241-2 
—όμιλίας: 74 
-όμοιότητας: 183-4 

δνομα ένός - : 198 
όπτικά - : 119 
όργανικά - : 33 

-παρελθοντικότητας: 245-7 
-πείνας: 50 

τό - του 'πολύ, πολύ παλιά': 246-
7 

περιγραφή ένός - : 242 
πότε έχω ένα - : 183 
ένα - πού συνοδεύει μιά μελω-

δία: 246 
—πού συνοδεύουν τή χρήση των 

λέξεων: 119 
-προσδοκίας: 48 
—προσμονής: 154 

ύλοποιώ ένα —: 210 
-φόβου: 50-1 

τό - του 'φυσικά': 212 
—χαλάρωσης: 128 

χαρακτηριστικό —: 200 
-χαρας: 239 
αίσθηση: 46, 191-2 

άλλου είδους - : 191-2 
δεδομένα των - : 46, 90, 101-2, 

108-9, 111 

—θερμοκρασίας: 191 
αιοθησιοκινητική άπόσταση: 85 
-έμπειρία: 85, 87, 100, 198 
αισθησιοιανητικό αίσθημα: 85, 87, 

210 
—περιβάλλον: 87 
οίσθησιοκινητικός περίγυρος: 85 
-χώρος: 85 
αισθητηριακά δεδομένα: 46, 90, 

101-2, 108-9, 111 
αισθητηριακή έμπειρία: 80-1, 86 
—κατάστασης: 147 

γενική άσάφεια τής - : 79 
αισθητήριο δργανο: 191 
αισθητικές δηλώσεις: 239 
αισθητική: 225 
αιτία, υΧτιο (πρβλ. άλυσίδα λόγων, 

κίνητρο, λόγος): 37, 39, 41-2, 
55, 130, 158, 197, 247 

εύρεση τών - : 158 
- π ο ύ βιώνουμε: 42 
-πού τή βλέπουμε άπό μέσα: 42 
- της πράξης: 42 
- τ ο υ φαινομένου τής έκτίμησης: 

37 
—τών φαινομένων της κατανόησης: 

39 
- τών φαινομένων της ύπακοής 

στήν έντολή: 39 
αιτιώδεις διασυνδέσεις: 31, 159 
όκανόνιστη γραμμή: 209 
άκατανόητες λέξας: 212 
άκινησία: 95 
άκολουθία: 33, 239 
—έμπειριών: 33 
—όργανικών αίσθημάτων: 33 

παραγωγή - αίσθημάτων: 239 
όκολουθω (πρβλ. άντλώ, καθοδη-

γούμαι, κανόνας) 
—έναν κανόνα: 197 
-μιάν έντολή: 195 
—σωστά έναν κανόνα: 195 
όκόντιο: 147-8 
άκουσια άρση του χεριού: 207-8 
-όμιλία: 210-1 
-πράξη: 205, 211 
άκούσιο έπιφώνημα: 211 
-σήκωμα του χεριού: 207-8 



TO ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΒΙΒΛΙΟ .255 

δκούω: 132, 141 
έyώ - τό τάδε: 104 

-μιά πρόταση: 68 
άκρίβειο, άκριβής (πρβλ. δριο, 

μεθόριος, όρισμός, πορτατίφ, 
σαφήνεια): 54, 56-7, 79, 122, 
169, 236 

—άπόχρωση: 236 
—δκφραση ένός αίσθήματος: 246 
-κανόνες: 54 
-λογισμός: 54 

μηχάνημα —: 169 
-νόημα: 57 
-όρισμός: 56 

πραγματική —: 122 
—πρότυπο: 54 
—χρήση: 56-7 
όλγεβρικοι τύποι: 160 
άλήθειο, άληθής: 44, 86, 90, 97, 

164 
έπιστημονική —: 90 
καινούργια —: 97 
προβλήματα της —: 44 

—πρόταση: 164 
άλλά: 119 
άλλαγή, άλλάζω: 95, 98, 100, 119, 

171, 197-8, 202 
-γούστου: 197-8 
-στάσης: 95, 98 
—στάση άπέναντι στούς κανόνες: 

247 
-συμπεριφορά: 171 
-της χροιάς της φωνής: 202 
άλληλοειακάλυψη όμοιοτήτων: 44, 

48 
άλκοόλη (πρβλ. συστατικό): 45 
altus: 94 
άλικηδσ 

άτέλειωτη — λόγων: 41 
ή — των λόγων έχει ένα τέλος: 

197 
άλφάβητο: 71, 165, 172-3 

κανόνας του —: 173 
κυριλλικό - : 173 
τό ύφιστάμενο - : 172 
φανταστικό —: 172 

δμεση έφαρμογή της βούλησης: 
209 

—μεταβίβαση αίσθημάτων: 247 
-περιγραφή: 242-3 
5μεσο άντικείμενο τής δράσης: 97 
-περιβάλλον των είκόνων: 245 
-περιβάλλον μιάς έκφρασης: 245 
άμέσως 

καταλαβαίνω - : 67 
άμετάβοτα ρήματα: 50-1 
άμετάβατη (πρβλ. μεταβατική) μορ-

φή έκφρασης: 239 
-χρήση λέξεων: 58-9, 214, 218 
όμετάλλακτος περίγυρος: 103 
^^μηχονία (πρβλ. σύγχυση, άγκύλω-

ση, μπέρδεμα, δυσχέραα, άπο-
ρία, παραπλανητικός, παρανόη-
ση, παρεξήγηση, παράδοξο) 

ή γραμματική όρισμένων λέξεων 
μας φέρνει - : 80 

φιλοσοφική - : 51, 56, 94, 155, 
187, 228 

όμμόλοφος: 78 
άμοιβάδο: 30, 81 
δμορφο αίσθημα: 247 
όμυγδάλΤτις: 53 
άμφιβολία: 60, 149, 184, 244 

δέν έχει νόημα νά μιλώ γιά —: 60 
έκφράσεις - : 149 
κατάσταση —: 244 

άμφισβήτηση νοήματος: 67 
άναγκοηο (πρβλ. πρέπει): 38, 119, 

205 
όναγκοιότητα μιας ένδιάμεσης βαθ-

μίδας: 181 
άναγκη 

κατ' - : 131 
άναγνωρίζω, άνογνώ|Μση (πρβλ. 

οίκεΓος, οίκειότητα): 38-9, 105, 
128, 130, 177-9, 223-4, 226, 
231, 242-4 

αίσθημα - : 38-9, 242 
ή - άρχίζει ν' άχνοφέγγει: 243 
διαδικασία - : 130 
είδική έμπειρία - : 128 

-μέσω μιας είκόνας: 223 
-κάτι ώς κάτι: 177, 179 
-ένα μολύβι: 179 
-μιά μνημονική είκόνα: 244 
—έναν πίνακα: 244 
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-δνα πρόσωπο: 224 
άνάγνωση: 133, 169-71, 173, 226-7 

έμπειρία τής - : 226 
κανόνες τ ή ς - : 133 
τρόπος - πινάκων: 133 
μηχανή - : 169 

άναγνώστης άρχάριος: 169^70 
όλοκληρωμένρς —: 169 

όναγνωστικές μηχανές: 170-1 
άναγωγή (πρβλ. έξήγηση, φιλοσο-

φία, περιγραφική): 45 
άνοισ^τοποιώ'(πρβλ. λογική Αδυ-

ναμία): 90 
άνακαλω: 130-1, 140 
-έμπειρίες: 183 
-μιαν είκόνα στή μνήμη μου: 130 
άνακαλύπτω, άνοκάλυψη: 51-2, 58, 

78, 108-9, 206-7 
—καινούργιες όντότητες: 108-9 
—κατασκευής κανονικού πενταγώ-

νου: 58 
—τού Νοτίου Πόλου: 58 
—δτι σηκώνομαι: 206 
—δτι τό χέρι μου σηκώνεται: 207 
όνακλαστικές έκφράσεις: 218 
-ένέργειες: 206 
όνακλαστική κατασκευή: 218 
-μορφή λόγου: 218 
—σύγκριση: 217 
όνακούφιση: 180 
άνοκρίβεια: 79 
όναλογία (πρβλ. άσυμμετρία, 

δμοιος, όμοιότητα): 32, 34, 51-
2, 55, 58, 81-2, 91, 155 

γραμματική —: 34 
-μεταξύ χρήσεων: 153 

παραπλανητική - : 58, 81, 228 
φαινομενική —: 82 

άνάλυση, άναλύω: 57-8, 73, 122 
-μιάν ίδέα στό μυαλό μου: 73 
- τ ο υ νοήματος των λ έ ^ ν : 57 
—στά άπλά συστατικά: 58 
άναμιγνύω χρώματα: 247 
αναπαράγω μιά πρόταση κατά λέ-

ξιν: 169 
άναιια|>άστα<η|, άνοπιφιστω: ' 63, 

67-8, 166, 168, 238 
ζωγραφική - : 67 

μορφή - : 166 
προθετική —: 63 
τρόπος - : 166, 238 

όναφέρομαι: 164 
άναφορά σέ Αντικείμενο: SO 
άνε^κοτεβάσματο της φωνής: 202 
όνεξάρτητη μεταβλητή: 49 
άνεζήγητο (πρβλ. σκέψη, πίστη): 

232 
όνεηαίσθητος βόμβος: 226 
όνεηαρκής 

ή καθημερινή γλώσσα είναι - : 86 
όνεστίαστο αίσθημα φόβου: 51 
άνθρώπινα δντα: 98, 157, 170 
—σώματα: 98 
άνθρώηινη φύση: 89 
άνθρώπινο πρόσωπο: 222 
δνΟρωποι 

φυσικές Αντιδράσεις των —: 190 
δνθρωπος: 117, 212 

άπλός - : 95 
κανονικός —: 191 

άνιχνεύω 
μαθαίνω ένα σκύλο νά - : 132 
μαθαίνω μιά γάτα νά —: 132 

άνοηβια (πρβλ. δίχως νόημα): 34, 
60, 102, 105, 144, 154 

άνόητες έρωτήσεις: 60 
άνοιχτό, άνοιχτότερο: 181, 185, 

187, 190-3, 197, 203-4 
-κόκκινο: 181, 190, 204 
-μπλέ: 185 
άνοιχτός (πρβλ. Ατέλειωτο, Απειρο, 

Απεριόριστο) 
μετράω μέ τόν - τρόπο: 138 

Ανόργανα σημεία: 29 
Ανόργανο μέρος γλωσσικής δρά-

σης: 28 
Ανταλλαγή του νοήματος δύο λέ-

ξεων: 216 
Αντανάκλαση του προσώπου: 193 
Αντιγραφή, Αντίγραφο, Αντιγράφω: 

63, 68, 169, 173 
- μ έ τό χέρι: 169 
—μιά πρόταση προφορικά: 173 

ούσία —: 63 
προσπάθειες —: 63 

—πράγματος: 63 
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—προσώπου: 63 
άντιδρόσεις 

φυσικές — των άνθρώπων: 190 
άντιδρω: 133, 145, 170-1, 179,195 
—στό κύτταγμα κάθε λέξης: 145 
—σέ σημεία: 170 
όντίθεση: 79 
όντικείμενο, αντικείμενο: 25, 30, 

50-1, 61-3, 66, 69-70, 76-7, 80, 
84, 86, 90, 97, 100-1, 120-3, 
126, 128, 132, 137, 146-7, 177, 
183, 187, 203-4, 210, 214-5, 
220, 222, 231-2, 242 

αίθέρινο - : 80 
άναφορά σέ —: 50 
διαδικασίες παραγωγής εικόνας 

άπό —: 63 
είδη - : 121 
έκούσια δείξη ένός —: 84 

—έμπειρίας: 76 
έπίδραση — σέ ύποκείμενο: 239 

—έπιθυμίας: 69 
έρυθρά - : 61 
θέση ένός - : 210 
κατάσταση —: 146-7 
κόκκινο - : 183, 187 
μετράω - : 137 
οίκεία - : 177, 214, 242 
δνομα ένός —: 80 
όπτικά - : 222 

—της δράσης: 97 
—πού μας περιβάλλουν: 77 
-της σκέψης: 61-2, 66, 70 

συμπλέγματα —: 61 
ταυτότητα των —: 90 
ύλικό - : 80 

—φόβου: 51 
φυσικά - : 86, 100 
χρωματιστά - : 203, 215 

όντικειμενικότητο 
πρόβλημα — των αίσθητικών 

δηλώσεων: 239 
άντικρούω 

έκφράσεις Λού - ή μιά τήν άλλη: 
59 

άντιληψη 
άρχέγονη - : 223 
έμπειρία - : 189 

—τού νοήματος: 119 
αντίο: 149 
άντίρροπό βέλη: 193 
όντίφοση: 55 

φαινομενικές —: 55 
δντληση, άντλώ (πρβλ. παράγω, 

παραγωγή, προκύπτω): 111-2, 
173-6, 179 

ή ουσία τής διαδικασίας της —: 
175 

ή ούσία του ': 176 
-τ ίς προφερόμενες λέξεις: 173 
—τόν ήχο μιας λέξης: 173 
αντοχή 

άγώνας —: 89 
άνύπαρκτο 

σκιά ένός — γεγονότος: 62 
ανύπαρκτοι συνδυασμοί ύπαρκτών 

στοιχείων: 61 
ανύπαρκτος 

κρεμάμε έναν — κλέφτη: 61 
ανυπέρβλητο δριο: 137 
—φράγμα: 91 
δνωθι: 172 
ανωμαλία: 191 
άξιοπιστία τής γνώσης: 81 
—τής έμπειρίας: 81 
αξιοπρόσεχτη έκφραση: 219 
άξιωματικός (σκάκι): 95, 125 
άόριστον 

έπ' - κατασκευή άριθμητικών: 
138 

έπ' - έπαναλαμβανόμενη έφαρ-
μογή ένός κανόνα: 140 

άπαγγελία: 172, 238 
απάντηση: 56, 122, 225, 228 

διερεύνηση τής - του ραβδοσκό-
που: 36 

όπαράβατοι κανόνες: 54 
άπαρί^ηση: 204 
—πραγματικών χρήσεων λέξεων: 

57 
άπακονίζω: 68 
δπειρο (πρβλ. περιορισμένο, πεπε-

ρασμένο, κλειστό, άτέλειωτο, 
δριο, μεθόριος): 4!, 124, 134, 
138-9 

άλυσίδα λόγων πού έκτ^νεται 
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στό —: 41 
—δυνατότητα: 41 

έπ' - : 138 
—παιχνίδι: 134 
—ποιιαλία των λειτουργιών των λέ-

ξεων: 124 
-σειρά των άριθμών: 138 
όκεριόριστη σειρά των άριθμητι-

κών: 134-5 
άηεριόριστο παιχνίδι: 134-5, 138-9 
άπλά (πρβλ. στοιχεία) 

άναλύω στά — συστατικά: 59 
άπλες έκδηλώσεις πίστης: 198 
άπλή γραμμή (πρβλ. μουτζούρα): 

233 
όποβάθρο: 129 
άποδεδειγμενο γεγονός: 52 
άπόδειξη: 46, 58, 73, 99, 165 

είδη - : 46, 58 
—του δτι μπορώ νά κάνω τό τάδε: 

165 
άπόθεμο 

καθορισμένο — άριθμητικών: 139 
περιορισμένο - χαρτιών: 138 

όηοθηκευτικός χώρος 
ή μνήμη σάν —: 167 

άποκλειστική μαρτυρία: 83 
άποκρυπτογράφηση 

κλείδα - : 67 
όιιόλυτη θέση: 109 
—κίνηση: 109 
όπόλυτοι άριθμοι: 89, 125, 216 

άριθμητική τών - : 46 
άριθμητική πεπερασμένων —: 47 
τετραγωνίζω —: 39 

άπομονώνω τίς έμπαρίες: 227 
όηορήματα: 79 
άπορίο, άηορώ (πρβλ. πρόβλημα, 

άμηχανία, γιατί): 25, 55-6, 60, 
70, 74, 90, 95 

—γύρω άπό τή φύση της σκέψης: 
74 

μεταφυσική - : 90 
πηγή της - : 95 
φιλοσοφική —: 25 

δχόιττοση αίσθησιοκινητική: 85 
άπτική - : 85 

άιιοτέλεομα: 247 

λανθασμένο - : 210 
-μετρήσεων: 230 
άηόφαση: 54, 130, 157, 196, 209 

αύθαίρετη - : 54 
άπόχρωση: 41, 159, 185, 187, 191, 

236 
τονική —: 159 

- του μπλέ: 185, 187 
άπροσδιόριστο αίσθημα: 48 
οπτικές έμπειρίες: 33, 85, 87, 198 
-θέσεις: 85 
άπτική άπόσταση: 85 
—μαρτυρία: 85 
άπτικό αίσθημα: 36, 74, 86-7, 100, 

129 
—μάγουλο: 87 
-μάτι: 87 
-περιβάλλον: 87 
άπτικός περίγυρος: 85 
-χώρος: 85 
άριθμημένα χαρτιά: 136 
άριθμητική (πρβλ. μαθηματικά): 46-

7, 122, 138 
άτελής - : 47 

—γιά άπολύτους άριθμούς: 46 
—γιά πεπερασμένους άριθμούς: 46 
—πεπερασμένων άπολύτων άριθ-

μών: 47 
πρωτόγονη —: 122 

άριθμητικά, άριθμοί: 25-6, 39, 46-7, 
56, 58, 81, 84, 89, 101, 120, 
123-6, 134-9, 153, 160-1, 163, 
167, 172, 194, 204, 216, 219 

άπειρη σειρά τών —: 138 
άπεριόριστη σειρά τών —: 134-5 
άπόλυτοι - : 89, 125, 216 
άρτιοι —: 161 
αύξουσα σειρά τών —: 160 
διαβάζω μιά σαρά - : 172 
είδη - : 46, 58 
έπ' άόριστον κατασκευή —: 138-9 
καθορισμένο άπόθεμα - : 139 
μεγαλύτερος - : 134, 137 
όρισμός του —: 56 
πεπερασμένη σειρά - : 138 
πεπερασμένοι —: 46 
περιορισμένο σύνολο —: 135 
σειρά 160 
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σύστημα άλληλουχίας των - : 
160 

τακτικά 124 
τετραγωνίζω άπολύτους - : 39 
ύπερπεπερασμένοι —: 46 
χρήση των —: 120 
χρώμα ένός —: 81 

δρνηση 
θεότητα της - : 32 
τό πρόβλημα της - : 97 

όρρώστια 
γενική - της σκέψης: 197 

δρση βαρών: 157 
προσπάθεια - του βάρους: 206 

-του χεριού: 208 
δρτιοι άριθμοί: 161 
άρχάριος άναγνώστης: 169 
αρχέγονη άντίληψη: 223 
Άμχές Μηχανικής (πρβλ. Hertz): 

55, 228 
άσάφαα 

γενική — της αισθητηριακής 
έμπειρίας: 79 

έκφραση —: 55 
άσαφής έξήγηση: 125 
άσήμαντες διαφορές: 135 
ασήμαντη ένέργεια: 233 
όσήμαντο έρώτημα: 233 
ασθένεια (πρβλ, νόσος, άρρώστια): 

49, 197 
ασθενής: 162 3 
δσκηση: 3̂ 8, 118, 143 
δσκοπο 

τό παιχνίδι είναι —: 89 
ασυμμετρία της γραμματικής: 157 
ασυμφωνία 

προβλήματα — προτάσεων: 44 
—προτάσεων μέ τήν πραγματικότη-

τα: 44 
ασυνείδητες νοητικές καταστάσεις: 

167 
—περιοχές τού μυαλού: 170 
—σκέψεις: 51, 94 
ασυνείδητος (πρβλ. συνειδητός): 

51-2, 57, 91, 94, 167, 170 
—πονόδοντος: 51 
-πόνος: 91 
ασυνέχεια 

αίσθημα - : 99 
άσυνήθιστες άσχολίες: 76 
ασυνήθιστη έκφραση: 240 
ασύρματη σύνδεση: 89 
ασφαλώς: 210 
ασχολίες λέξεων (πρβλ. νόημα): 76 
—τού παιδιού: 152 
ατέλειωτη άλυσίδα λόγων (πρβλ. 

άπειρο): 41 
ατέλεια 

σφραγίδα —: 46 
ατελές παιχνίδι (πρβλ. πλήρες): 46 
ατελή τμήματα γλώσσας: 122 
ατελής άριθμητική: 47 
—έξήγηση ένός κανόνα: 134 
-περιγραφή: 237 
-πραγματεία: 46 
'Ατλαντικός: 89 
ατμόσφαιρα (πρβλ. έντύπωση) 

άνώτερα στρώματα τής —: 80-1 
ιδιαίτερη - : 226, 228, 238 

δτομο (πρβλ. έσχατα συστατικά): 
121-2 

ατύχημα σιδηροδρομικό: 246 
Αυγουστίνος: 54-5, 117 
αυθαίρετη άπόφαση: 54 
—ύπόθεση: 96 
Austerlitz, μάχη τού - : 72, 196 
αυστηροί κανόνες: 54, 56 
αυταπάτη: 69, 214, 224 
αυτό: 156, 229, 231, 234 
αυτοκίνητο: 110, 147 
αυτόματα 

ένεργώ - : 130 
ζωγραφίζω - : 41 
παίρνω κάτι —: 130 

αυτόματη έκλογή: 129 
—έμφάνιση μνημονικής εικόνας: 

130 
αυτόματο 

ένεργώ σάν —: 213 
μιλάω σάν —: 214 

αυτοτελείς γλώσσες: 122 
αφαίρεση τού χρωματισμού μιας 

πρότασης: 238 
αφετηρία χρονική: 157 
αφήγηση: 150^3 
-μέ λέξεις: 153 
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—παρελθόντων γεγονότων: 150-2 
πρωτόγονη μορφή —: 151 

αφήνω ('ή τό παίρνεις ή τ' άφή-
νεις'): 219 

αχλάδι: 50, 119 
άχλυς πνευματική; 44 
αχνό κόκκινο: 96-7 

βαθμιαίες μεταβολές: 98 
βαθμίδα έκλογής: 130 

ένδιάμεση - : 181 
βαθμοί πιθανότητας: 158 
-πίστης: 159 
βάθος 

έμπειρία - : 228 
μετρήσεις του —: 37 
προσδιορισμός — νεροΰ: 36 

βαθύ νόημα: 166 
-πηγάδι: 189 
βαθύς: 94 
-ήχος: 189 
βάκιλλος: 53 
βάλς: 225 
βαρίδι: 94 
βάρη 

άρση - : 157-8 
βάρος: 128,148,159, 180, 206, 218 

αισθήματα — γύρω άπ' τά μάτια: 
128 

—ένός λίτρου νερού: 218 
κρατάω δνα —: 180 
σηκώνω §να - : 159, 164-6, 205-6 

βασίλειο άγέννητων μελλοντικών 
γεγονότων: 157 

—του παρελθόντος: 157 
βασιλιάς, βασίλισσα (πρβλ. σκάκι, 

πιόνια, κίνηση): 32, 103, 105, 
202 

βεβαιότητα: 149, 159, 167 
βαθμοί - : 159 

βέλη, βέλος: 64-5, 93, 140, 142-3, 
174, 193 

άντίρροπα, όμόρροπα —: 193 
διάταξη - : 64 
στήλη άπό - : 64 
ςτχεδίασμός - : 64 

-^πού φαντάζομαι: 65, 140 
βελτιώνω τήν καθημερινή γλώσσα: 

57 
βιβλίο: 90, 146, 182, 191 
βιβλιοθήκη: 77 
βλέμμα 

προσήλωση τού - : 128 
βλεννογόνος 

φλεγμονή του —: 161 
βλέηειν 

έμπειρία του - : 100 
τρόποι τού - : 229 

βλέπεται 
μόνο αύτό — στήν πραγματικότη-

τα: 103-4, 110-1 
βλέπω (πρβλ. όπτικός): 29, 42, 65, 

96-102, 104, 110-1 132, 176, 
183, 188, 221-2, 227-30, 233-5 

αίτία πού τή — άπό μέσα: 42 
-μιά γραμμή σάν πρόσωπο: 222 

έγώ - : 96, 101-2, 104 
—κάτι σάν κάτι άλλο (πρβλ. δψεις, 

σβάστικα): 221-2, 227-30, 233 
- τ ί κοινό ύπάρχει: 183, 188 
—ένα 'μέσα': 176 
—μέ τό μάτι τού μυαλού: 65 

μιλάω γιά έκείνο πού —: 235 
μιλάω σέ έκεινο πού - : 235 
ξέρω τί - : 97 

—όμοιότητα: 188 
—ένα σχέδιο σάν πρόσωπο: 221, 

227 
-ένα σχέδιο μέ δυό διαφορετικούς 

τρόπους: 233 
μόνο έγώ - πραγματικά: 96, 98 

—κάποιο χρώμα μέ τό νού μου: 188 
βογγάω (πρβλ. κλαίω) άπό πόνο 

κατά λάθος: 105 
βόμβος άνεπαίσθητος: 226 

διαρκής - : 228 
βούληση (πρβλ. θέληση, έσκεμμέ-

νος, βουλητικόςί έκούσιος, έπι-
θυμία): 81, 205-6, 209-11 

ή - έπενεργει άπ' εύθείας: 210 
ή - έφαρμόζεται άμεσα: 209 
ή - παίζει ένα ^δος πιάνου: 209 
κατ' έξοχήν περίπτωση —: 205 
πράξη - : 206-7, 211 
τυπικό χαρακτηριστικό της —: 

206 
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βουλητικές ένέργειες: 51 
βουλητική πράξη: 206-7, 211 

άπουσία —: 206 
τό πρότυπο της —: 206 

βραχυγραφία μιας πρότασης: 162 
βραχυκύκλωμα μιας σύνδεσης: 38 
βρέχει: 75, 201, 219 

πιστεύω πώς θά — :'201 
ή σκέψη δτι θά — αύριο: 75 

Bright 
νόσος του —: 49 

βυθίζεται 
μιά είκόνα — στό μυαλό μας: 220 

Biindler, David 
οί χοροί του - : 246 

γαλαζοιιράσινο: 184-5 
yaUiKd: 201-2 
γάλλος: 201 
γάτα 

μαθαίνω μιά — ν' άνιχνεύει: 132 
γδύνω την περίπτωση: 175 
γεγονός, γεγονότα: 52,61-2,67,69, 

76, 80, 84, 92, 95, 135, 150, 
152, 155-7, 160-2, 164, 212, 
214 

άποδεδειγμένο - : 52 
άφήγηση παρελθόντων - : 150, 

152 
δήλωση ένός — τής έμπειρίας: 92 
είδικά - : 164 
έμπεριστατωμένη γνώση - : 95 

—τοϋ έξωτερικοΰ κόσμου: 80 
—πού θέλουμε νά συμβεί: 69 

μελλοντικό - : 155, 157 
νοητικό - : 212 
νομίζω τό - : 62 
παρελθοντικά —: 156 
περιβάλλον του - της έκφορδς: 

214 
πραγματικό —: 69 
ροή των - : 155 
σκιά ένός - : 62, 67 
τωρινό —: 155 

-τοϋ ύλικού κόσμου: 80 
φυσικό - : 80 
ψυχικό —: 84 

γειά σου: 149, 224, 243 

γενικές φιλοσοφικές προτάσεις: 
166 

γενίκευση, γενικεύω 
μέθοδος - : 45 
πόθος γιά - : 44-6 

γενική άβεβαιότητα: 78 
—άρρώστια τής σκέψης: 197 
—άσάφεια τής αισθητηριακής έμπει-

ρίας: 79 
—δήλωση: 237 
—είκόνα: 45 
—έκπαίδευση: 143 
-έξήγηση: 179 
—συμπεριφορά: 171 
γενικό (πρβλ. κοινό) 
-αίσθημα καχεξίας: 227 

ή έννοια του - στή λογική: 46 
γενικός (πρβλ. κοινό) κανόνας: 39, 

139, 195 
—κανόνας τετραγωνισμού: 39 

καταλαβαίνω έναν - δρο: 45 
-δρος: 44-7 

χρήση του - δρου: 47 
γένος 

δνομα - : 123, 231 
γερμανοί: 27 
γευστική έμπειρία: 227 
γεφύρι: 195-6 
γεωμετρία: 98, 122, 180 

Εύκλείδεια - : 180 
παραστατική - : 122 

γεωμετρικό μάτι: 100-1 
-σχήμα: 126 
γιατί (πρβλ. αίτία, λόγος, κίνητρο, 

έξήγηση): 41-2, 55, 130, 158 
διττή χρήση τής λέξης «—»: 42 

γιατροί: 54 
γιατρός: 162-3, 227 
γιαπωνέζικα μουσικά κουτάκια: 

168 
cleave: 94 
γλιστρώ τά μάτια μου πάνω σέ μιά 

πρόταση: 169, 184, 209 
γλυκύτητα: 61 
γλώσσα: (πρβλ. έπικοινωνία, γλωσ-

σικό παιχνίδι, σημείο, μιλάω, 
άναλογία άνάμεσα σέ γλώσσα 
καί παιχνίδι, σύστημα, λογι-
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σμός):26, 28, 30-2, 39, 44, 51, 
54-5, 57, 68, 70, 72-3, 78, 90, 
92, 95, 97-8, 117, 119-22, 125, 
139, 148, 151-2, 155-6, 158, 
165, 171-2, 186, 198, 201, 206, 
210, 212, 232 

άτελή τμήματα 122 
βελτιώνω τήν καθημερινή 57 
διδάσκομαι τή 39 
δομ^ της - : 44, 55 
δομή της - : 55 
είκονική - : 68 
έκμάθηση μιας 120 
έξειδικευμένη - : 78 
έπέκταση μιας —: 119 
έργαλειο τής - : 120 
ίδεώδης - : 57 
ίδιωτική —: 151 
καθημερινή 32, 44, 51,57, 70, 

72, 90, 92,95,97,120,122,206 
κακή χρήση της - : 78 
κανονική - : 67, 98 
καταλαβαίνω μιά - : 30 
λειτουργία της —: 28 

-μέ λέξεις: 26 
ή — δεν είναι λογισμός: 54 
μεταφορά ένσωματωμένη στή —: 

155 
μητρική - : 122, 212 
μπερδεύω τή - μου: 171-2 
νοητή —: 73 
δργανα τής - : 125 
πρακτική της - : 198, 232 
πρωτόγονες μορφές - : 44 
ρ η τ ή - : 73 
συνηθισμένη χρήση τής - : 54 
σύστημα —: 30 
τδχω στήν δκρη της — μου: 165 

-μιας φυλής: 148, 158 
-χειρονομιών: 125 

χρήση της - : 31, 54, 152, 156, 
186 

χρηστικά πλαίσια τής - : 121 
γλώσσες: 44, 67, 122, 148 

αύτοτελεις - : 122 
προτάσεις διαφορετικών —: 67 
•τεχνικές —: 122 
φανταστικές —: 148 

γλωσσικά παιχνίδια (πρβλ. γλώσ-
σα, κανόνες, παιχνίδι, λογι-
σμός): 44,122, 124,126,134-6, 
153-4, 156, 159, 165, 190, 232 

όρισμός τών - : 44, 122 
γλωσσικά περιβάλλοντα: 35, 155, 

193 
γλωσσική έπικοινωνία: 132 
-μάζα: 122 
-προκατάληψη: 189 
γλωσσικό σύστημα: 74, 117, 124 
γλωσσικός λογισμός: 103 
γνώμη: 81, 96 
γνωρίζω (πρβλ. ξέρω): 42, 50-2,58, 

60, 77, 84, 88, 209 
—τό κίνητρο: 42 

λέω περισσότερα άπ* δσα —: 77 
-δτι ό πόνος είναι έκει: 84 

ή πράξη του νά - : 209 
φτάνω νά — κάτι: 51 
χρήση τής λέξης 52 

γν(ι>ριμία μέ τό έρυθρό: 62 
γνώρισμα, γνωρίσματα: 45, 47-8, 

120, 128, 175, 183, 199-200, 
211, 217, 230, 240 

έπικαλυπτόμενα - : 48 
θεμελιώδη - : 120, 230 
ιδιαίτερο - : 217 
κοινό - : 45, 180, 183 
ούσιώδες - : 128, 175 
περιφερειακά —: 128 
φιλικό - : 200 
χαρακτηριστικό —: 199, 211 

γνώση: 47, 56, 74, 81, 84, 89, 95, 
196 

άκριβής χρήση τής λέξης «-»: 56 
άξιοπιστία τής —: 81 
έμπεριστατωμένη — γεγονότων: 

95 
όρισμός της λέξης «—»: 56 
συνηθισμένη χρήση της λέξης 

56 
—τοϋ τόπου: 84 
cogito ergo sum: 108 
γοητεία: 52, 55-6 
γούστο: 81, 197-8 

άλλαγή - : 197-8 
θέμα - : 81 
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γράμματα που άπαρτίζουν μιά λέ-
ξη: 168 

κεφαλαία καί πεζά - : 173 
—του υφισταμένου άλφαβήτου: 172 
γραμματικό παιχνίδια: 84 
γραμματικές δομές: 46 
γραμματική (πρβλ. έφαρμογή, λει-

τουργία, χειρισμός, ρόλος, χρή-
ση): 25, 31-2, 35-6, 42-3, 47, 
49, 52, 55, 58, 60, 66, 69, 76, 
80, 83, 86-7, 92, 100-2, 104, 
157, 181, 187, 195, 230 

—μιας δήλωσης: 35, 43 
δυσαρέσκεια μέ τή —: 92 

-των έκφράσεων: 25, 32, 43, 60, 
69, 157, 187 

—των λέξεων «θέλω», «περιμένω», 
«έπιθυμώ»: 60 

-των λέξεων: 42, 47, 49, 52, 55, 
58, 66, 76, 181 

-της λέξης «έγώ»: 104 
-της λέξης «έπιθυμία»: 47 
—της λέξης «κατανόηση»: 47 
—της λέξης «νόημα»: 47 
-της λέξης «ξέρω»: 195 
—της λέξης «σκέψη»: 47 
-της λέξης «χρόνος»: 31 
—του μέλλοντος χρόνου: 157 

παρανοώ τή — των έκφράσεων: 
43 

ή — μας παραπλανά: 195 
—των προτάσεων: 86 
—των χρονικών έκφράσεων: 157 
γραμμίατική άναλογία: 34 
—άσυμμετρία: 157 
-δήλωση: 42, 60, 89 
—διάκριση: 50 
—διαφορά: 97 
-έξήγηση: 52 
-παρεξήγηση: 34 
γραμματικός κανόνας: 90-1 
γραμμένη πρόταση: 209 
γραμμές άπλές: 227 

ζωγραφίζω - : 232 
σκέτες - : 220-1 
σύμπλεγμα —: 227 

γραμμή άκανόνιστη: 209 
άπλή - : 233 

βλέπω μιά — σάν πρόσωπο: 222 
γραμμικός χαρακτήρας μιας πρότα-

σης: 143 
γραμμόφωνο 

δίσκος —: 246 
γραπτό σημεία: 144, 238, 246 

άπλή θέαση - σημείων: 238 
-σύμβολα: 126, 233 
γραπτή 

άνάγνωση μιας - πρότασης: 226, 
241 

-έντολή: 140-1 
-λέξη: 228 
γραφή 

αίσθήματα της —: 74-5 
γραμμική - : 143 
κυριλλική - : 173 
πράξη - : 196 

-ένός (μαθηματικού) τύπου: 162 
γραφικός χαρακτήρας: 143, 241 

Ιδιόμορφος —: 241 
γρόφω ένα γράμμα: 73 
γρόψιμο: 32, 74 
γυμνή θεωρία: 31 
γύμνια 

δέν βλέπουμε τό 'μέσα' σ' δλη του 
τή - : 176 

γωνία 

άδυναμία τριχοτόμησης —: 73 

δάσκαλος: 170 
δάχτυλα, δάχτυλο: 84, 100-1, 123, 

154, 165, 173, 204, 210, 235 
δείξη μέ τό - : 235 
πόνος στό —: 84 

-του πιανίστα: 173 
—πλεγμένα: 210 
δεδομένα των αισθήσεων (βλ. 

αίσθητηριακά δεδομένα) 
δόγμα: 29, 40-1, 127-30, 156, 186-

7, 191, 234-8, 247 
έγχρωμο - : 29, 186 
κυττάζω τό — μέ ίδιαίτερο τρόπο: 

237 
πιάνω τό χρώμα ένός —: 237 
σύγκριση μέσω - : 128 
σχήμα έ ν ό ς - : 236 
χρήση ένός - : 235, 237-8 
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χρώμα ένός - : 40 
δέκτες, δείκτης 
-της ροής του χρόνου: 153 
—ρολογιού: 154 
-ένός συνθέτου όνόματος: 49 
δακτική διδασκαλία λέξεων: 118 
-χειρονομία: 121, 123, 156, 195, 

228 
δεικτικός όρισμός: 26, 38, 68, 123, 

133, 181-2 
δειλινό: 233 
δείξη (πρβλ. όρισμός, δεικτικός, 

δείχνω): 38, 68, 84-5, 118, 120-
1, 133, 145, 156, 181-2, 195, 
228, 234-5 

διά - διδασκαλία: 120 
έκούσια —: 84 
έξήγηση μέ - : 120, 123 

-ένός κοινού στοιχείου: 182 
όρισμός - (βλ. δεικτικός όρι-

σμός) 
χειρονομία - (βλ. δεικτική χειρο-

νομία) 
δείχνω (πρβλ. όρισμός, δείξη, δει-

κτικός): 25, 69, 83, 97, 100, 
104-10, 121, 154, 180, 233-4 

- τ ό αίσθημα: 234 
-ένα κοινό γνώρισμα: 180, 182 
- τά μάτια μου (πρβλ. σολιψισμός): 

100 
-μιά μαύρη κηλίδα: 83 
—τό πονεμένο σημείο: 83 
-ένα πράγμα: 69 
- τ ό σχήμα ή τό χρώμα: 121, 235 
δεκαδικό σύστημα: 136-8, 163 
δελτοειδής (μυς): 207 
δεν: 119 
δέντρα, δέντρο: 101, 103, 154 

κορμοί - : 154 
φυσικό —: 101 

δεξαμενή νοητική: 197 
δεσπόζουσα (μουσική): 194 
δευτερογενή φαινόμενα: 210 
Devonshire: 92 
δηλώσεις, δήλωση: 35-6, 42-3, 60, 

89-90, 92, 97, 100, 103, 105, 
157, 161, 198, 227-8, 237, 239-
41, 245 

-ένός γεγονότος τής έμπειρίας: 92 
γενική - : 237 
γραμματική - : 42, 60, 89 
γραμματική μιας - : 35, 43 
έπιστημονική —: 157 
κατηγορική - : 198 

—του λόγου: 42 
μεταφυσική - : 90 
αίσθητικές - : 239 

—περί ένός προσώπου: 105 
σολιψιστική —: 100 
συμπληρωματική - : 240 

διαβάζω (πρβλ. διάβασμα): 68, 144, 
168-73, 176, 205, 226, 228, 
233, 241 

-μιά γραπτή πρόταση: 241 
ένεργώ σύμφωνα μέ τίς λέξεις 

πού - : 144 
-μέ εύχέρεια: 172 
—έφημερίδα: 169 
—νέους συνδυασμούς σημείων: 168 
—τό δνομα ένός χρώματος: 205 

ή πιανόλα - : 168 
πότε άρχισα νά —; 170 

—πραγματικά: 171 
προσποιούμαι πώς —: 169 

-μιά πρόταση: 68, 233 
-μιά σειρά άριθμών: 172 
—σημεία: 172 

φαντάζομαι πώς —: 172 
διαβαίνω ένα γεφύρι: 196 
διάβαση ένός ποταμού: 150 
διάβασμα: 145, 169, 173, 206, 238, 

241 
κατ' έξοχήν περίπτωση - : 206 
λέξη πρός λέξη - : 145 

διαβήτης: 73, 127 
διαβιβάζω έμπειρίες: 201 
διάγραμμα: 122, 140 
διαδικασία, διαδικασίες (πρβλ. διερ-

γασίες): 27-9, 33, 37, 39-40,44, 
47, 50, 55, 60, 63-7, 72-4, 121, 
130-1, 141, 161, 174-5, 179, 
182-3, 201, 205-6, 223, 229, 
238 

-άναγνώρισης: 130 
-άναγνώρισης μέσω είκόνας: 223 
-άντιγραφής: 63 
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—άντλησης: 175 
—πού βρίσκεται σέ συμφωνία μ· 

§ναν κανόνα: 39 
—του νά γράφεις: 29 
-διαβάσματος: 238 
—της διδασκαλίας: 39 
-έκτέλεσης μιας έντολής: 27, 141 
—δκφρασης μιας σκέψης: 74 
—πού,έμπεριέχει §ναν κανόνα: 39 

ένδιάμεση - : 183 
—του έννοεΓν: 64-6 
—έρευνας καί σύγκρισης: 182 

έρμηνευτική —: 67 
-του νά ζωγραφίζεις: 29 

κανόνας πού έμπλέκεται σέ μιά 
- : 39 

—του κατανοεΐν: 28 
-του κλάματος: 50 
—του κυττάγματος: 29, 174 
—τοΰ λέγειν: 65 

λογική - : 131 
—τοΰ νά μαθαίνεις νά έκτιμας: 37 
-μέτρησης μήκους: 55 
-του νά μιλάς: 29 

νοητική —: 63 
—παραγωγής: 63, 179 
—παραγωγής είκόνας άπό άντικεί-

μενο: 63 
περίπλοκες — σκέψης: 44 

-τοΰ νά πλάθεις: 29 
-προβολής: 63-4 
-τοΰ σημαίνειν: 28 
-τής σκέψης: 28, 40, 44 

στιγμιαία - : 72 
συνειδητή —: 60, 65-6 

—πού συνοδεύει τά λόγια μας: 65 
-τοΰ νά σχεδιάζεις: 29 
—ύπολόγισμοΰ: 39-40 
—τοΰ νά φαντάζεσαι: 29 

φυσιολογικές —: 33 
διαδρομή: 141, 143 
διάζευξη 

θεότητα τής - : 32 
διαιρετή 

έπ' άπειρον — γραμμή: 41 
διακόπτης τής όμιλίας: 75 
διακοσμητικά σχέδια: 140 
διακρίνω 

μόλις μπορώ νά - : 184 
διακρίσεις, διάκριση: 47, 50, 129, 

163, 172, 223 
γραμματική —: 50 
κριτήριο τής —: 172 

-λογικών μορφών: 47 
—είδών μήλων: 47 
διαλέγω: 129 
διανοητό: 83 
διάπλαση σωματική (πρβλ. κριτή-

ρια): 147 
διάρκεια νοητι^ς πράξης: 70 
-χρόνου: 55 
διασυνδέσεις αίτιώδεις: 31, 159 
διασχίζω κολυμπώντας §να ποτάμι: 

150 
διαταγή (βλ. έπίσης έντολή): 38, 

143, 183, 233 
έκτελώ μιά —: 183 
καταλαβαίνω μιά —: 38 

διατονική κλίμακα: 193-4 
διάτρητοι κύλινδροι: 168 
διατύπωση 

άδόκιμος τρόπος — όρισμοΰ: 53 
ρητή — μιας κατάστασης προσο-

χής: 237 
διαφορά, διαφορές: 97, 127, 131, 

135, 166, 192, 199, 207-8, 215, 
241, 244-5 

άσήμαντες —: 135 
γραμματική —: 97 

—έκφρασης: 241 
έσωτερική —: 244 
λεκτική - : 245 

—στίς λεπτομέρειες: 135 
μεταφυσική —: 166 
μοναδική κοινή - : 207 
ουσιώδης —: 131 
συγκεκριμένες —: 192 

χρήση: 192 
διαφορετικά νοήματα: 164, 240 
-παιχνίδια: 193 
—συστήματα: 135 
διαφορετικές νοητικές τάσεις: 60 

προτάσεις — γλωσσών: 67 
—σχέσεις: 193 
-χρήσεις: 203 
διαφορετικός τρόπος: 197, 233 



250 LUDWIG WITTGENSTEIN 

βλέπω ένα σχέδιο μέ δυό —: 233 
διαφωνία: 65, 95 
-άνάμεσα σέ μιαν είκόνα κι έκεινο 

πού λέμε: 65 
διαψεύδομαι: 200 
διαψεύδω: 201 
διδασκαλία (πρβλ. μαθαίνω, έκπαι-

δεύω): 38-41, 118, 120, 122, 
194 

-μιας γλώσσας: 118 
διαδικασία της —: 39 
διά δείξεως - : 120 
δεικτική - λέξεων: 118 

-της μητρικής γλώσσας: 122 
—ένός παιχνιδιού: 194 
διδάσκομαι: 39-40, 137, 193 
- τή γλώσσα: 39, 193 

κανόνας πού —: 40 
διεργασίες (πρβλ. διαδικασίες) 

έσωτερικές - : 170 
νοητικές —: 28 
φυσικές —: 81 
φυσιολογικές - : 81 
χημικές - : 81 

διερεύνηση, διερευνώ: 36, 75-6, 79 
-της άπάντησης του ραβδοσκό-

που: 36 
-της γραμματικής μιας λέξης: 76 
-τ ίς έμπειρίες μου: 79 
- τ ή χρήση των λέξεων: 75 
δικαιολόγηση, δικαιολογώ (πρβλ. 

σωστό, κριτήρια): 41, 103-4, 
166, 224-5 

—στήν αίσθητική: 225 
-της έκλογής: 129 
-τήν έκλογή ένός συστήματος σή-

μανσης: 104 
post hoc —: 41 

δικός 
ό — μου πόνος: 92 

diminaeiido: 224 
δίνω δμφαση: 218, 229 
- τ ό λόγο: 40, 42 
-νόημα: 26, 34, 57 
-όνομα σέ μιάν έμπειρία: 216 
—όνομα σ' δναν τρόπο: 216 
-όνόματα: 216, 231, 233 
—τόν όρισμό μιας λέξης: 57 

διπλή είκόνα μιας λέξης: 214 
—προσωπικότητα: 99 
δίσκος γραμμοφώνου: 246 
διττή χρήση της λέξης «γιατί»: 42 
δοκιμασία, δοκιμασίες: 139, 143, 

147, 160, 166, 172 
περνάω άπό όρισμένες —: 160 
τυποποιημένες —: 147 

δομές της γλώσσας: 55 
γραμματικές —: 46 

δομή της γλώσσας: 44 
-της ύλης: 78 
δομικά ύλικά: 118, 120, 122-3 
δόντι: 51, 82, 84, 87-8 

χαλασμένο —: 51 
χρυσό - : 82, 87-8 

δοχείο της ζωής: 102 
δράσεις των μυών: 209 
—της φαντασίας: 28 
δραστηριότητα, δραστηριότητες: 

31-2, 42-3, 71, 128, 146, 148, 
201, 207, 232 

—του κεφαλιού: 43 
—του λάρυγγα: 32, 43 
-του μυαλού: 31, 43 

νοητική - : 71, 232 
όμάδες - : 207 
πολεμική —: 148 
ή σκέψη είναι μιά —: 42 

—μέ τό στόμα: 32 
-μέ τό χέρι: 32, 43 
δρόμος 

άγώνες Ι^Ί 
θόρυβοι του - : 226 

δυαδική σχέση: 125 
δυϊκό σχήμα: 94 
δυνοττά συστήματα σήμανσης: 95 
δυνατό 

είναι - μιά μηχανή νά σκέφτεται; 
81 

δυνατότητα (πρβλ. άδυναμία): 41-2, 
51, 104-5, 150-1, 166 

άπειρη —: 41 
έκφράσεις - : 150-1, 166 
λογική - : 42 

-σφάλματος: 104-5 
-ύπαρξης: 51 
δυσαρέσκεια μέ τή γραμματική: 92 
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δυσκολία ένδοσκόπησης: 61 
δυσπεψία: 56 
δυστύχημα: 105 
δυσφορία νοητική: 55, 95 
δυσχέρεια (πρβλ. άμηχανία, μπέρ-

δεμα): 56-7, 60, 76, 78-9, 82, 
213 

φιλοσοφική - : 60, 76, 79 
δωμάτιο: 60, 69-70, 226, 236, 243, 

245 
Ιδιαιτερότητα στήν έμφάνιση του 

- : 236 
φωτισμός του —: 236 

έαυτός 
παρατηρώ τόν — μου: 206-7 

έγγραφή 
ή πιανόλα διαβάζει μιαν —: 168 

Ιγερση 
περιγραφή της —: 207 

έγκέφαλος: 32-4, 80, 139, 167, 170 
έ)Ίςλημοτίας: 223 
έγκοπές: 168 
Ιγχορδο: 27 
άχρωμο δείγμα: 29 
-ύλικό: 236 
-φίλτρο: 238 
έγώ: 96, 98, 101-2, 104, 107-8,156, 

233 
μόνο — βλέπω πραγματικά: 96 
πάντοτε —: 98 
τί — πραγματικά έννοώ: 102 
τό πραγματικό —: 104 

ή — έκείνου πού ζεί πραγματικά: 
104 

—του όπτικοΰ πεδίου: 34 
πραγματική - της πράξης του 

σκέπτεσθαι: 43 
-της σκέψης: 32 
έδω (πρβλ. τόπος, θέση, τοποθε-

σία): 156 
«δη άποδείξεων: 46, 58 
-άριθμών: 46, 58 

διάκριση — μήλων: 47 
—έκφράσεων: 56-7 

Ιδιότητες πού καθορίζουν τά —: 
46 

—μήλων: 46, 58 
—προτάσεων: 46 
—συμπεριφοράς: 52 
-χάρτου: 46 
ειδικές τεχνικές γλώσσες: 122 
—χρήσεις τών λέξεων: 206 
ειδική έκπαίδευση: 132 
—έμπειρία άναγνώρισης: 128 
—έμπειρία σύγκρισης: 128 
—περίπτωση άντλησης: 175 
—περίπτωση της μεταβατικής χρή-

σης: 217 
ειδικό 

ή έννοια του - στή λογική: 46 
είδος: 46, 49-50, 58, 67, 101, 120 
—άσθένειας: 49 
—έργαλείου: 120 
—πείνας: 50 
—συμβόλων: 67 

χρήση της λέξης «-»: 46, 58, 101 
εικάζω (πρβλ. μαντεύω): 42, 88-9, 

160, 169, 178 
-δτι ό άλλος πονάει: 88 
-άπό τά συμφραζόμενα: 169 
εικασία: 89, 157, 166 
εικόνα, εικόνες (πρβλ. φωτογραφία 

τύπου Gallon, άντίγραφο, σχε-
διάζω, συναρμολογούμενη εί-
κόνα, φαντάζομαι, ίδέα, μνήμη, 
μνημονικός): 27-30, 33, 35-6, 
38, 45, 51, 61, 63, 65, 67-72, 
75-6, 78-9, 88, 91, 95-6, 103, 
123, 125-8, 130-3, 140, 145, 
152, 157, 167, 176, 181, 186, 
192, 210, 220-1, 223-5, 227, 
230, 238, 244-6 

ά κ ο λ ο υ θ ί α 3 3 
άμεσο περιβάλλον τών - : 245 
άνακαλώ μιάν — στή μνήμη μου: 

127, 130 
—άντικαμένων: 132 

μιά — βυθίζεται στό μυαλό: 220 
γενική —: 45 
γλυπτική - : 29 
διαδικασία άναγνώρισης μέσω 

μιας - : 223 
διαδικασίες παραγωγής — άπό 

άντικείμενο: 63 



250 LUDWIG WITTGENSTEIN 

διπλή - μιας λέξης: 214 
-της δομής τής ύλης: 78 

ένσωματωμένες - τής λειτουρ-
γίας του νου: 72 

—ένσωματωμένες στή γλώσσα: 76 
μιά — μας έπιβάλλεται άναπότρε-

πτα: 181 
έρυθρή —: 61 
μιά — έτοιμη μέσ' στό μυαλό: 238 
ζωγραφιστές - : 88, 230 

-τής ζωής: 152 
-του ήλιου: 152 

καλές - : 68 
-μιας καρέκλας: 125 

κατασκευάζουμε μιάν - : 91 
κίτρινη - : 38 
κόκκινη - : 27-8 

-τής λειτουργίας του νου: 72 
μαγική - : 221, 227 

—ένός μαύρου ματιού: 88 
μνημονική - : 127-8, 130-1, 145, 

223, 244-6 
-στό μυαλό (πρβλ. νοητική-): 67-

70, 130 
νόημα μιας - : 67 

-νοητική (πρβλ. - στό μυαλό): 27, 
29, 30, 67-70, 130, 176, 230 

—καθ' όμοίωσιν: 68 
—μιας όνειροφαντασίας: 244 

όπτική - : 28, 35-6, 45, 71 
παραγωγή μιας — άπό άντικείμε-

νο: 63, 176 
παρεμβολή μιας —: 131, 140 
προκαθορισμένη —: 167 

—τού πόνου τού άλλου: 88 
συγκρίνω μιάν — μέ τήν πραγμα-

τικότητα: 88 
—τής συμπεριφοράς τού σώματος: 

88 
συμφωνία δείγματος μέ μιά νοητι-

κή - : 130 
συναρμολογούμενη —: 79, 224 
συνειρμική —: 95 

—ένός φράγματος: 91 
χρήση μιας ύλικης —: 230 

εικονική γλώσσα: 68 
εικονογραφημένη ίστορία: 152 
εκδηλώσεις ένός μηχανισμού: 167 

-πίστης: 198 
έκεΤ: 121 
εκείνο: 229, 231 
έκκρεμές (πρβλ. κριτήρια, χτύποι): 

230 
έκλοϊκευτές τής έπιστήμης: 78, 82 
εκλογή 

βαθμίδα τής - : 130 
δικαιολόγηση τής —: 104, 129 
δικαιολογώ τήν — ένός συστήμα-

τος σήμανσης: 104 
πράξη τής - : 27 

έκμάθηση μιας γλώσσας: 118, 120 
-τής έκτίμησης: 37 
—τού νοήματος: 26, 37 
—έκούσια δείξη: 84 
-όμιλία: 211 
-πράξη: 84, 205, 207-10, 214 
—πράξη μετακίνησης: 84 
εκούσιο 

ένεργώ - : 214 
σηκώνω τό χέρι μου —: 209 

έκηοιδεύομαι: 138-9, 231 
έκπαίδευση: 117,120,132-3,141-4, 

152, 159, 169-70 
-μέ άμοιβές και τιμωρίες: 117 

γενική —: 143 
είδική - : 132 
όργανο γιά τήν —: 141 

—μέ παραδείγματα: 117 
-στή χρήση μιάς λέξης: 121 
—στή χρήση πινάκων: 132 
εκπαιδεύω (πρβλ. μαθαίνω, διδά-

σκω, διδασκαλία): 117, 132, 
141,,151, 153-4 

-ένα ζώο: 117 
—ένα παιδί: 151 
έκπληξη: 177, 207 
εκπλήρωση έπιθυμίας: 50 
—προσδοκίας: 49 
εκπυρσοκρότηση, (πρβλ. σκιά, είκό-

να): 72 
εκστρατεία: 164 
εκτέλεση, έκτελω: 28, 40, 133, 141, 

144, 182-3 
-μιάν έντολή (διαταγή): 40, 133, 

144, 182-3, 233 
διαδικασία - μιας έντολής: 141 
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έρμηνεΐα μιδς έντολής πριν άπό 
τήν - της: 28 

Ικτίμηση 
αΓτιο του φαινομένου της —: 37 
έκμάθηση της - : 37 

-μήκους: 35-7, 40 
-μήκους μέ τό μάτι: 36-7 
—μήκους μέ πιθαμές: 36 
έκτιμώ 

διαδικασία του νά μαθαίνεις νά - : 
37 

έκφέρω §ναν ήχο: 233 
-λέξεις παρά τή θέλησή μου: 211 
-μιά πρόταση: 119, 208 
έκφορό λέξεων: 53, 120, 238 
—ένός όνόματος: 244 

περιβάλλον του γεγονότος της —: 
214 

προφορική - μιάς πρότασης: 66, 
161 

—ένός συναισθήματος: 149 
—ένός μαθηματικού τύπου: 162 
έκφράσεις, δκφραση: 26, 32-4, 43, 

55-61, 66, 68-9, 73-4, 76, 79, 
82, 86, 90-1, 97, 101-2, 118, 
126-7, 140, 146-7, 149-51, 157-
60, 162, 166, 189, 196, 198-9, 
201,203,206-7,211-3,218-20, 
222-6, 237, 239-41, 245, 247 

-ένός αισθήματος: 247 
άμεσο περιβάλλον μιας - : 245 
άμετάβατη μορφή - : 239 

-άμφιβολίας: 149 
άνακλαστικές - : 218 

—πού άντικρούουν ή μιά τήν άλλη; 
59 

άξιοπρόσεχτη —: 219 
άπορροφώ τήν —: 223 

—άσάφειας: 55 
άσυνήθιστη - : 240 
γραμματική μιας —: 32, 43, 69, 

101 
γραμματική των - : «θέλω», «περι-

μένω», «έπιθυμώ»: 60 
διαφορά —: 241 

—δομημένες κατ' άναλογικό τρόπο: 
58 

-δυνατότητας: 150-1, 166 

είδη - : 56-7 
—είκασίας: 159-60 

έντυπωσιακή: —: 240 
-έλπίδας: 74 
-έπιθυμίας: 69, 74 

εύγενική - προσώπου: 213 
έχθρικότητα μιας - : 199 

-μιας Ιδέας: 73 
ίδιαίτερη - : 219-20, 237 
ισιώνω μιάν —: 219 

—ένός κανόνα: 140 
καταλαβαίνω τήν — ένός προσώ-

που: 225 
λειτουργία μιάς —: 32 
λεκτική - : 26 
λέξεις ώς — συναισθημάτων: 211 
μέσα - : 203 
μεταβατική μορφή - : 240 
μεταφορά ένσωματωμένη στίς — 

μας: 166 
μετάφραση μιας - : 69 
μεταφυσική —: 102 
οί — μας τείνουν νά μπερδεύον-

ται: 79 
νόημα μιας - : 33-4 
μιά - παράγει έμπειρίες: 102 
παρανοούμε τή γραμματική των 

- μας: 43 
παραπλανητική - : 61, 196, 206, 

226 
περιγραφή μιας - : 219 

-πίστης: 74, 198, 201 
προσεγγιστική περιγραφή μιάς - : 

220 
—προσώπου (πρβλ. φυσιογνωμία): 

66, 149, 189, 198-9, 203, 207, 
212, 220, 240 

πρότυπο της - : 220 
ρηματική - : 66, 225 

-μιάς σκέψης: 33, 74, 76 
σταθερά πρότυπα —: 76 

-σύγχυσης: 240 
συλλαμβάνω τήν — ένός προσώ-

που: 220 
συνώνυμες - : 56, 118, 140 
συστήματα - : 126 
τρόπος - : 82, 86, 90 
φιλική - : 199 
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φυσικές —συναισθημάτων: 149 
χρονικές - : 157 

έλεγχος (πρβλ. κριτήριο, δικαιολο-
γήση, δοκιμασία) 

—ύποθέσεων: 130 
-της σκληρότητας ραβδιών: 146 
έλλαπτική πρόταση: 118 
έλλειψη (γεωμετρία): 63, 126 
^λειψη σαφήνειας: 54 
έληίδα: 74 
^βιοι όργανισμοί: 81 
έμβολο κλειδαριάς: 168 
^μεση περιγραφή: 86, 243 
—πρόσληψη σκέψεων: 33 
άμεσος τρόπος μεταβίβασης αι-

σθήματος: 247 
-τρόπος μετάδοσης ένός χρώμα-

τος: 247 
—τρόπος παραγωγής μιας είκόνας: 

176 
έμπεφία, έμπεφίες (πρβλ. πείρα, αί-

σθημα, έντύπωση): 33-4, 36,43, 
48, 51, 71, 76-7, 79-83, 85-7, 
90-2, 94-5, 100, 104, 119, 128, 
145, 147, 149, 159-61, 171, 
180-5, 188-9, 195, 198, 200-1, 
204-5, 208, 212-4, 216, 224, 
226-9, 233-4, 237, 242-4, 246 

αίσθησιοκινητική - : 85, 87, 100, 
198 

αίσθητηριακή - : 79-81, 86, 147 
αίσθητηριακή — κατάστασης: 147 

-τών άλλων: 79 
—άναγνώρισης: 128 
—της άνάγνωσης: 226 

άντικείμενα της - : 76 
-άνταηψης: 189 

άξιοπιστία της —: 81 
άπομονώνω τίς - : 227 
άπτικές - : 33, 85, 87, 198 

-βάθους: 228 
-τοϋ βλέπειν: 100 

γευστική - : 227 
διαβιβάζω 201 
ή - μας διδάσκει: 182 
διερευνούμε τίς - μας: 79 
δίνω δνομα σέ μιάν —: 216 

-έντασης: 48 

έντοπισμένη - : 149 
έρμηνεία μιας —: 36 
θέμα - : 104 
ή Ιδια - : 233 
ιδιαίτερη - : 213-4, 226 

—κατανόησης: 212-3 
καταπόνησης: 185 
κατευθυνόμενη —: 243 

—κίνησης: 147 
κοινό στοιχείο δλων τών —: 226 

-μετάβασης: 180 
μόνο οί δικές μου — είναι πραγ-

ματικές: 79, 94-5 
μυϊκές - : 33, 198 
νοητική - : 119, 128 

-οικειότητας: 242-4 
-όμιλίας: 76 
—όμοιότητας: 185 

όπτική - : 33, 80, 87, 234 
παράξενη —: 233 
παρατηρώ μιά —: 234 
παρελθοντική —: 43 

—παρελθοντικότητας: 246 
περιγραφή μιας - : 242 

-πόνου: 227 
πραγματική - : 79, 94-5 
μιά — προστίθεται: 227 
προσωπική - : 43, 76-7, 80-2, 

149, 171 
προσωπικές — ένός συναισθήμα-

τος: 149 
-της σκέψης: 76 

σταθερή - : 228 
σύγκριση δύο —: 183 

-σύγκρισης: 128, 229 
σύνθετη - : 227 
συνιστώσες —: 227 
σχέση της — μέ τά άντικείμενα: 

77 
τυπικές — κατανόησης: 213 

-φόβου: 183 
-χαρας: 183 
έμπειρική πρόταση :̂ 83, 90, 104 
έμπλέκεται 

κανόνας πού — στήν έφαρμογή: 
40 

κανόνας πού — στήν κατανόηση: 
39 
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ϊμπνβϋση: 195-6 
έμφάνιση έξωτερική: 99, 242 

Ιδιαιτερότητα στην κανονική — 
ένός δωματίου: 236 

παράλογη έξωτερική — της χρή-
σης των λέξεων: 57 

τριδιάστατη - ένός σχεδίου: 228 
Ιμφαση: 214, 216, 218, 223, 229 

δίνω - : 218, 229 
έμφοτικός ίσχυρισμός: 60 
ένα: 125 
ένδείκτης: 131 
ένδεχομενικός: 144 
ένδιάμεσες περιπτώσεις: 172 
ένδιάμεση βαθμίδα: 181 
—δια^ασία: 183 
ένδιάμεσος μηχανισμός: 210 
ένδοσκόπηση: 46, 79, 61, 244 

δυσκολία —: 61 
ένέργεια, ένεργειες: 32, 42, 51, 63, 

85, 132, 145, 206, 233 
άνακλαστικές —: 206 
βουλητικές —: 51 

-δείξης: 85 
ένθαρρυντικές - : 132 
νοητική - : 32, 42 
συνειδητή —: 145 
σωματικές —: 32 

ένεργώ αύτόματα: 130 
—σάν αύτόματο: 213 
—έκούσια: 214 
-σύμφωνα μέ τίς λέξεις: 144-5 
-σύμφωνα μέ σημεία: 167 
ένεστώς: 167 
ένθαρρυντικες ένέργειες: 132 
—χειρονομίες: 132 
έννο«ν: 64-6, 74, 120, 195-6 

διαδικασία του —: 64-6 
πράξεις του - : 195-6 

ίννοιο του χρόνου: 56 
δρια μιας —: 54 

έννοω (πρβλ. σημαίνειν, προτίθε-
μαι, άνόητος, άνοησία, νόημα): 
65-6,. 71, 75, 102-3, 118, 121, 
137, 195, 197, 199,201-2,218 

^ ύ τ ά πού λέω: 65, 75, 199, 201 
τί έγώ πραγματικά —: 102 

-τόν κανόνα: 195 

-κάτι: 66, 102, 121, 195 
κριτήριο του τί —: 137 
νομίζω πώς — κάτι: 102 
παράξενη χρήση της λέξης 

195 
ένόροση: 195-7 
ένσωμοτωμένες (πρβλ. ριζωμένες) 

είκόνες — στή γλώσσα μας: 76 
—εικόνες της λειτουργίας του νου: 

72 
μεταφορές - στίς έκφράσεις μας: 

155, 166, 238 
ένταση: 36, 48-50, 127-8, 131, 145, 

160, 180 
αίσθημα - : 36, 128, 160, 180 
έμπειρία —: 48 

- της έπιθυμίας: 50 
ιδιόμορφη - : 145 
κατάσταση - : 180 
νοητική —: 127 
χαλάρωση της - : 131 

έντολές, εντολή (πρβλ. ύπακούω, 
διαταγή): 27, 38, 118-9, 121, 
127, 131, 133, 137, 139, 142, 
144-5, 147-9, 151, 186, 191, 
194 

αίτιο των φαινομένων ύπακοής σέ 
μιάν - : 39 

άκολουθώ μιάν - : 195 
γραπτή - : 140-1 
έκτέλεση μιας - : 27, 40, 133, 

141, 167, 182 
έρμηνεία μιας - : 64 
καταλαβαίνω μιάν - : 41, 181 
νόημα μιας - : 235 
ύπακοή σέ μιάν - : 28, 39-41, 84, 

141, 188, 237 
έντοπισμένη έμπειρία: 149 
έντοιασμένο αίσθημα: 183 
έντύποκτη (πρβλ. άτμόσφαιρα, 

έμπειρία, αίσθημα, συναίσθημα) 
άνάλυση της - : 240 
έντονη —: 214 
ίδιαίτερη - : 223,233,237,240-1 
κόβω μιά σφραγίδα άπ' τήν —: 

223 
κυττάζω τήν - : 237 
μιλάω στή ν —: 237 



250 LUDWIG WITTGENSTEIN 

παράγω τήν - : 237 
παίρνω δλη τήν - : 205,220,224 

έντυποκηοκή έκφραση: 240 
εξειδικευμένη γλώσσα: 78 
έξέταση: 52, 147 
έξήγηση: 25-6, 36, 38, 45-6, 48, 52, 

57, 69-70, 120, 123, 125, 130, 
134, 142, 145, 167, 173, 176, 
179, 182-3, 190-1, 194, 196, 
218, 222, 225 

-στήν αίσ^τική: 225 
άσαφής - : 125 
γραμματιιαι - : 52 
γενική - : 179 

-μέ δείξη: 120, 123 
-ένός κανόνα: 134 
-μιας λέξης: 25, 57 
-τοΰ νοήματος μιας λέξης: 25-6, 

36, 52, 70 
ξεχνώ τήν - μιας λέξης: 38 
περαιτέρω - : 142 

-ένός πράγματος: 46 
-ένός φαινομένου: 222 
—τών φυσικών φαινομένων: 45 
-της χρήσης μιας φράσης: 48 
έξηγώ: (πρβλ. έξήγηση, αίτία, κίνη-

τρο, λόγος): 68-9, 224 
—τί σημαίνει μιά πρόταση: 68 
έξισώσας, έξίσωση: 31, 59 
εξω: 31, 33, 136, 165, 172, 176 

βλέπω ένα πράγμα άπ' - : 31 
λέω άπ' — ένα ποίημα: 165-7 
μαθαίνω άπ' —: 136 
ξέρω άπ' - : 172 
περιγραφή ένός *-': 176 

έξωηραγματικές καταστάσεις: 98 
εξωτερικά μέσα: 151 
έξωτερικές διαδικασίες άντλησης: 

175 
έξωτερικευόμενα σημεία: 65 
έξωτείΗκή έμφάνιση: 98-100, 242 

παράλογη - έμφάνιση λέξεων: 57 
καθαρά - σύνδεση: 232 

εξωτερικό μέσον έπικοινωνίας: 247 
έξωτερικός: 40, 80, 143 
-κόσμος: 80 
επαγωγή μαθηματική: 196 
επαλήθευση: 212 

επίπεδο νοήματος: 64-5 
έπίπεδο σχήμα: 228 
έπιπλο 

πονάω σέ κάποιο —: 85 
επιστήμες πειραματικές: 130 

φυσικές - : 31, 54, 80 
έπιστήμη (πρβλ. έξήγηση, ύπόθε-

ση): 45, 53, 78 
έκλαϊκευτές της - : 78 
ίατρική - : 53 
μέθοδος της - : 45 

επιστήμονας: 51-2, 82, 95 
έκλαϊκευτής - : 82 

επιστημονική άλήθεια: 90 
-δήλωση: 157 
-έρευνα: 57, 79 
επιστημονικό έρώτημα: 66 
επιτραπέζιος πονόδοντος: 87 
έπιφάναα, έπιφάνειες: 27, 29, 38, 

40-1, 62, 182, 186, 189-90, 192, 
197 

κόκκινη - : 27, 29, 40-1, 62, 190 
φαντάζομαι μιά κίτρινη - : 38 
χρωματιστή - : 182, 186, 189, 

197, 236 
έπιφωνήματο άκούσια: 211 
έπιχείρημα: 90, 96, 204 
επιχειρηματίας: 219 
έπουσιώδη γνιορίσματα: 176 
έπουσιώδης: 143 
έργολαα, έργαλαο: 120, 133-5, 

138, 141, 145 
—της γλώσσας: 120 
—τοΰ παιχνιδιού: 134 
φευνα: 31, 47, 57, 76, 79, 182 

έπιστημονική - : 57, 79 
φιλοσοφική - : 47 
ψυχολογική —: 31 

ερμηνεία: 26-8, 36, 64-5, 67, 194 
—πρίν άπ' τήν έκτέλεση μιας έντο-

λής: 28 
—μιας έμπειρίας: 36 

έντολή γιά - : 64 
κάθε σημείο έπιδέχεται —: 65 

-ένός κανόνα: 194 
-λέξεων: 28 
-όρισμού δείξης: 26 
—σημείων: 28 
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σωστή —: 27 
έρυθρο (πρβλ. κόκκινο) 

γνωριμία μέ τό - : 62 
έρυΟροπυρ<οση: 204 
έρυθρότητο (πρβλ. κόκκινο) 

καταστροφή της —: 61 
ύπάρχει —; 61 

Οχετοί (πρβλ. μπαίνει) 
μιά λέξη — μέ ίδιαίτερο τρόπο: 

203-4 
έρχομός: 69, 155 
έρώτημα: 44, 60, 66, 228, 233 

άσήμαντο 233 
έπιστημονικό —: 66 
μεταφυσικό - : 66 
φιλοσοφικό —: 60 
παραπλανητική έπίδραση του - : 

228 
έρώτηση: 49, 55, 60, 122, 149, 228 

άνόητη - : 60 
παράλογη - : 49 
παραπλανητική —: 55 

εσκεμμένες πράξεις (πρβλ. βούλη-
ση, βουλητικός, έκούσιος, θέ-
ληση): 209-10 

έσκεμμένη έπινόηση νέων χρή-
σεων: 57 

έσωτερικές διεργασίες: 170 
—διαδικασίες άντλησης: 175 
έσωτερική διαφορά: 244 
-πράξη δείξης: 234 
εσώτερος μηχανισμός: 171 
εύγενική έκφραση στό πρόσωπο: 

213 
Εύκλείδεια γεωμετρία: 180 
Εύκλείδαος χώρος: 84 

διαβάζω μέ - : 172 
έφορμογή (πρβλ. λειτουργία, γραμ-

ματική, χειρισμός, ρόλος, χρή-
ση) 

κανόνας πού έμπλέκεται στην —: 
40 

σχέσεις κανόνα μέ τήν — του: 37 
—μιας σύμβασης: 51 
έφορμόζω §ναν κανόνα: 195 
-έναν νόμο: 56 
έσχατο σιχττοτικά της ύλης: 66 

—τής πραγματικό-πιτας: 122 
έχθρικά ηρόσωηα 

οίκογένεια —: 199 
έχθρικότητο μιας έκφρασης: 199-

200 
ξχω: 63, 73, 82, 104, 220, 228 

έγώ — πονόδοντο: 104 
-μιάν {δέα στό μυαλό μου: 73 
- τήν πρόθεση: 63, 202 

τό ρήμα «-»: 220 
-μιά συγκεκριμένη φυσιογνωμία: 

228 

Galton (Sir Francis): 45 
Goldbach: 36 

ζάρι: 157 
ζάχαρη: 62, 227 
ζενίθ τοί5 ήλιου: 152 
ζεστασιά 

αίσθημα - : 242 
ζυγές μέρες της ζωής: 99 
ζώα: 117, 170, 191 

όνόματα —: 191 
ζωή: 29-30, 102, 121-2, 152, 169 

δοχείο της - : 102 
είκόνες της - : 152 
καθημερινή - : 121-2, 169 

—ένός σημείου: 29 
ζωικό σέόμα: 81 
ζωντανή είκόνα: 242 
ζωντανό σημείο: 29 
ζωντάνια 

φαντάζομαι μέ - : 244 
ζωγραφίζω: 29, 41, 88, 182, 192, 

217, 232 
-αύτόματα ή άπό μνήμης: 41 
-γραμμές: 232 
—μιάν είκόνα: 88 
—έναν φωτισμό: 237 
ζωγραφική άναπαράσταση: 67 
ζωγραφιστές είκόνες: 230 

Hardy: 36 
Hertz: 55, 228 
ήλεκτρικη σύνδεση: 38 
ήλεκτρισμός: 31 
ήλεκτρόνια: 78, 82 
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ήλιοηςά ρολόγια: 15 3 
ήλίθια έκφραση: 240 
ήλιος: 152, 235 
-τού δειλινού: 235 

είκόνες του - : 152 
ήμερες ίσχνές καί παχειές: 189 
ήμισφαίριο της ύδρογείου: 68 
ήχ<Η, ήχος 

άντλώ τόν - μιας λέξης: 173 
βαθύς - : 189 

-ένθάρρυνσης: 132 
μέσα γιά τήν παραγωγή —: 210 
φωτεινότητα ή σκοτεινότητα —: 

191 
ήχοποίητη λέξη: 126 
Hyde, Mr: 99 

Θεαίτητος: 47 
θέαση γραπτών σημείων: 238 
-της χρήσης: 94 
θεατρικό 'κατ' Ιδίαν': 66 
θειικό όξύ: 247 
θέληση (πρβλ. βρύληση, έκούσια) 

έκφέρω μιά λέξη παρά τή —: μου: 
211 

κλαίω άπό πόνο παρά τή — μου: 
211 

θέλω 
γεγονός πού - νά συμβεί: 69 
ξέρω τί - : 50 

θέμα μουσικό: 184, 225 
τό - πού συνηθίσαμε νά όνομά-

ζουμε «φιλοσοφία»: 58 
-σύμβασης: 53 
θεμελιώδη γνωρίσματα: 120, 230 
θεμελιώδης ιδιότητα της σκιάς: 62 
θεμ^ωμένη 

μιά ύπόθεση καλά - : 42 
θεμιτές κινήσεις στό σκάκι: 40 
θεότητα της άρνησης: 32 
- της διάζευξης: 32 
-τού χρόνου: 31 
θεραπεύω (πρβλ. άμηχανία, άγκύ-

λωση): 94 
θέση ένός άντικειμένου: 210 

είμαι σέ - νά: 145, 161, 165-6, 
168 

άπτική - : 85 

έπαναλαμβάνω: 205, 223 
έπονερμηνείσ διαδικασίας προβο-

λής: 63-4 
έπ' άόριστον διαιρετή γραμμή: 41 
έπ* άπειρον: 41 
έπέκτοση μιας γλώσσας: 119 
έηιβεβαιώνω μιάν είκασία: 160 
έπιβε^ωση πειραματική: 33 
έπίδροση άντικειμένου σέ ύποκεί-

μενο: 239 
παραπλανητική — όρισμένων 

άναλογιών: 58 
παραπλανητική - ένός έρωτήμα-

τος: 228 
έηιθυμία (πρβλ. βούληση, βουλητι-

κός, έσκεμμένος, έκούσιος): 28, 
47-8, 50, 58-9, 68-9, 74, 96-7, 
101, 196, 211, 232 

άντικείμενο —: 69 
γραμματική της λέξης «-»: 47 
έκπλήρωση μιας - : 50 
έκφραση —: 69 
ένταση της —: 50 
μηχανισμός της - : 28 

έπιθυμώ: 47, 59-60, 69, 75 
γεγονός πού —: 69 
έξηγώ τί - : 69 
δέν ξέρω τί πράγμα - : 59 

έπικαλυπτόμενα γνωρίσματα (πρ 
βλ. άγκινάρα, οίκογένεια, οίκο-
γενειακές όμοιότητες, νήμα, 
σχοινί, άλληλοεπικάλυψη): 48 

—νήματα: 129 
έπικαλυπτόμενες όμοιότητες (πρβλ. 

άγκινάρα, οίκογένεια, οίκογε-
νειακές όμοιότητες, νήμα, σχοι-
νί, άλληλοεπικάλυ\|Γη): 129-30 

έπικοινωνία (πρβλ. γλώσσα): 120-
2, 125, 141, 150, 233, 247 

μέσον —: 247 
όργανο —: 120 
πρακτική της —: 120 
σύστημα - : 122, 141 

έιηνόηση 
έσκεμμένη — νέων χρήσεων: 57 

έπινοω καινούργια όνόματα: 132 
έπίηεδη προβολή ήμισφαιρίου της 

ύδρογείου: 68 
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- τ ο υ πόνου: 85 
- τής σκέψης: 32 
-στήν τελική είκόνα: 77 

φιλοσοφική - : 77 
θέλημα Goldbach: 36 
θαιορία γυμνπί: 31 
—του ήλεκτρισμοϋ: 31 

καθαρή - : 31 
συμβολισμός μιας - : ' 3 1 

-ψυχολογική - : 31 
θεωρητικοί τής λογικής: 125, 143 
θηλειά 

τό νοήμα μιας πρότασης φαίνεται 
νά περιγράφει μιά - : 217 

θλιμμένο πρόσωπο: 221, 227 
θλιμμένος (πρβλ. W. James, 

κλαίω): 149 
θλίψη βαθειά: 189 
θόρυβος: 226-7 
θρανίο: 91, 103 
θ^ισμα: 126 
θυμαμοι (πρβλ. μνήμη): 245 

προσπαθώ νά —: 165 

ιατρική έξέταση: 147 
—έπιστήμη: 53 
ιδέα: 67, 73, 152-4, 157 

έκφραση μιας —: 73 
δχω μιάν — στό μυαλό μου: 73 

—τής μέτρησης του χρόνου: 152 
νέα - τής τριχοτόμησης γωνίας: 

73 
—τού παρελθόντος: 154 
—τοϋ πρίν καί του μετά: 152 
-μιας σκιάς: 67 
—μιας χρονικής άφετηρίας: 157 
—τοϋ χρόνου: 153 
ιδεαλισμός: 239 
ιδεαλιστής: 82, 93 
ιδέες πρωτόγονες: 44 
ιδεώδης γλώσσα: 57 
—περίπτωση συνειδητής σύγκρι-

σης: 129 
ϊδια: 180, 193-4, 230, 233-4 
—έμπειρία: 233-4 
-λέξη: 180 
-νότα: 193-4 
-σχέση: 193 

ιδίαν 
τό θεατρικό 'κατ'—': 66 

ιδιαίτερη άτμόσφαιρα: 226, 228, 
238 

-έκφραση: 198, 219-20, 237 
-έμπειρία: 128, 205, 213-4, 226 
-έντύπωση: 223, 237, 240-1 
—κατάσταση: 145, 215 
—περιοχή του μυαλού: 198 
-πράξη τού έννοειν: 196 
-προσωπική έμπειρία: 171 
—φυσιογνωμία: 233 
ιδιαίτερο αίσθημα: 129, 184, 214, 

245 
—γνώρισμα: 217 
-φόντο: 229 
—χρώμα: 238 
ιδιαίτερος (πρβλ. συγκεκριμένος, 

ιδιόμορφος, άξιοπρόσεχτος, 
αύτό, μπαίνει): 203, 214-5, 217, 
219, 226, 237 

-τρόπος: 203, 214-5, 223, 226 
—φωτισμός: 237 
ιδιαιτερότητα στήν κανονική έμφά-

νιση τού δωματίου: 236 
ϊδιες νότες: 194 
iSio (πρβλ. κοινό, ταυτότητα, 

όμοιος, όμοιότητα): 90,98, ίΟΟ, 
190, 192-4 

—νόημα: 190 
-παιχνίδι: 192 
—πρόσωπο: 98 

τό - τάδε: 1Q0 
χρήση τής λέξης 194 

-χρώμα: 90 
ιδιόμορφη έκφραση της καθημερι-

νής γλώσσας: 70 
—ένταση: 145 
-σχέση: 232 
ιδιομορφία: 108, 236 
ιδιόμορφο αίσθημα: 234 
ιδιόμορφος γραφικός χαρακτήρας: 

241 
-φωτισμός (πρβλ. ίδιαίτερος, 

αύτό): 235 
ιδιόρρυθμη πράξη τού σκέπτεσθαι: 

75 
ίδιος 
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έχουμε τόν — πόνο: 89 
ιδιότητα, ιδιότητες: 26,44-6, 62, 97 

θεμελιώδης - της σκιάς: 62 
κοινή —: 44-5 

-του όριζομένου: 26 
—πού καθορίζουν τά ^δη: 46 
ιδίωμα καθημερινό: 212 
ιδιωτικό 

τά αίσθητηριακά δεδομένα είναι 
- : 90 

ιδιωτική γλώσσα: 151 
—έμπειρία (πρβλ. προσωπική έμπει-

ρία, κρυμμένο, μαγικό): 74 
--σχέση μέ μιά λέξη: 226 
ιδιωτικός χαρακτήρας: 226 
ίδρυμα (πρβλ. σύμβαση): 76 
ιεροτελεστία 231 
ικανός 

είμαι — νά κάνω κάτι: 166-7 
ικανότητα: 145, 161 
ίσα: 108 
ισιώνω μιάν Ικφραση, μιά πρόταση: 

217-9, 228 
ιστορία είκονογραφημένη: 152 

φυσική - μιας φυλής: 142 
ιστορικό της ήμέρας: 152 
Ιστορικός χρόνος: 196 
ισχνές ήμέρες: 189 
ισχυρισμός: 42, 44, 60, 92, 103, 

201 
έμφατικός - : 60 
μεταφυσικός - : 103 
φύση τοϋ —: 44 

ισως: 149 

Jack: 123, 156 
James, William: 119, 149 
Jekyll & Hyde: 99 
Jones: 215 

καβίλια: 145-6 
καθαρή είκόνα στό μυαλό: 129 
-θεωρία: 31 
-όμΟρφιά: 45 
καθαρό κόκκινο: 186 
-μπλέ: 186-7 
—περίγραμμα: 47 
-πράσινο: 185-6 

καθετηριασμός: 85 
κάθετοι 

όμάδες - : 194 
καθημερινή γλώσσα: 32,44, 51,57, 

70, 72, 78, 86, 90, 92, 95, 97, 
120, 122, 155, 194, 206, 212 

ή - είναι άβολη: 86 
ή — είναι άνεπαρκής: 86 
βελτιώνω τήν —: 57 
ίδιόμορφη έκφραση της —: 70 
ή - είναι παραπλανητική: 86 

καθημερινή ζωή: 121-2, 169 
καθημερινό ίδίωμα: 212 
καθιερωμένες μορφές έκφρασης: 76 
καθοδηγούμαι (πρβλ. άντλώ, άκο-

λουθώ, κανόνας): 144-5, 167-8, 
175 -

—άπό σημεία: 144, 167 
—άπό σύμβολα: 175 
κάθομαι μ* έναν Ιδιαίτερο τρόπο: 

217 
καθορισμένες νοητικές διεργασίες: 

28 
καθορισμένη πράξη έρμηνείας: 27 
--συνειδητή διαδικασία: 66 
καθορισμένο άπόθεμα άριθμητικών: 

139 
σαφώς — νόημα: 150 

καθοριστικό κριτήριο: 53-4, 150 
καθρέφτης: 85, 101, 105, 193, 209-

10, 247 
καθυπαγορεύω: 168 
καί: 119 
Καίμηριτζ: 186 
καινούργια άνακάλυψη: 52 
καιρός 

δνομα ένός - : 156 
κακά πορτραίτα: 62 
κακή χρήση τής γλώσσας: 78 
κακουχίες τοϋ πολέμου: 163 
καλά πορτραίτα: 62 
καλά 

ύπόθεση - θεμελιωμένη: 42 
καλές είκόνες: 68 
καλλιτέχνης: 63 
καλούια (πρβλ. ύποδοχή): 220, 224 
καμώνομαι πώς διαβάζω: 169 
Κανείς: 107 
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κανόνος, κανόνες (πρβλ. λογισμός, 
άντλώ, δντληση, παραγωγή, 
άκολουθώ, τύπος): 32, 37-40, 
54, 56-7, 68, 90-1,95,103, 133-
5, 139-43, 173-4, 194-7, 245, 
247 

άκολουθώ §ναν 197 
άκολουθώ σωστά δναν —: 195 
άκριβεΓς - : 54 
άλλάζω στάση άπέναντι στούς —: 

247 
—του άλφαβήτου: 173 
—άνάγνωσης: 133 

άπαράβατοι —: 54 
άπλοί καί άκαμπτοι —: 124 
άτελής έξήγηση ένός - : 134 
αύστηροί - : 54, 56 
γενικός - : 39, 139, 195 
γραμματικός —: 90-1 
διαδικασία πού βρίσκεται σέ συμ-

φωνία μ* §ναν —: 39 
διαδικασία πού έμπεριέχει §ναν 

- : 39 
—πού διδάσκεται: 40 

είδη - : 39-40 
έκφραση ένός - : 140 

—πού έμπλεκεται στήν έφαρμογή: 
40 

—πού έμπλεκεται στήν κατανόηση: 
39 

έξήγηση ένός —: 134 
—μέ έπ' άόριστον έπαναλαμβανόμε-

νη έφαρμογή: 140 
έφαρμόζω έναν - : 195 
καταλαβαίνω ή έρμηνεύω έναν —: 

194 
-κατασκευής ένός σχεδίου: 140 

μαθαίνω —: 40 
ό — δπως τόν έννοοΰμε: 195 

—του παιχνιδιού: 141, 245 
-προβολής: 68 

προτίθεμαι νά έφαρμόσω έναν —: 
195 

- τοϋ σκακιού: 32, 95, 247 
τό σύμβολο του - άποτελα μέρος 

του ύπολογισμού: 39 
σύμφωνα μ' έναν - : 39 
σχέσεις - μέ τήν έφαρμογή του: 

37 
—τετραγωνισμού: 39 

χρήση ένός - : 38, 54, 57, 134 
χρησιμοποιώ έναν - : 196 

κανονικά διαστήματα: 230 
κανονικές άσχολίες: 76 
κανονική γλ()(κτσα: 98 
—διαδικασία κυττάγματος: 174 
—έμφάνιση τού δωματίου: 236 
-χρήση: 99 
κανονικός άνθρωπος: 191-2 
κανονικότητα άπλή: 174 

κριτήριο - : 230 
κάνω: 73, 75, 78, 150, 196, 202 
-μάτ: 202 

μπορώ νά — κάτι: 150 
- τ ί ς σκέψεις μιας πρότασης δίχως 

τήν πρόταση: 75 
-φιλοσοφία: 73, 78 
καπέλλο: 242 
καράβι: 129 
κάρβουνο άναμμένο: 182 
καρδιά άνθρώπινη: 153 
καρδιοκαταχτητής: 219 
καρέκλα, καρέκλες: 90, 123, 125, 

162, 234, 243 
είκόνα μιας - : 125 
ή Ιδια - : 90 
παρατηρώ μιά - : 234 
τροποποιώ μιά —: 234 
χαιρετάω τίς γνωστές μου —: 243 

καρφί: 94, 156 
καταλαβοάνω (πρβλ. κατανόηση): 

25, 30, 38, 45, 67, 84, 102, 138, 
174-5, 181, 183, 192, 194-5, 
212, 214, 225, 245 

—άμέσως: 67 
—έναν γενικό δρο: 45 
—μιά γλώσσα: 30 
-μιά διαταγή (έντολή): 38,41,181 
—τήν έκφραση ένός προσώπου: 225 
—έναν κανόνα: 194 

κριτήριο τού δτι —: 183 
-μιά λέξη: 212, 214 
- τ ή λέξη «θυμάμαι»: 245 

μαθαίνω νά —: 138 
- τ ό νόημα: 25, 181 
—τόν πίνακα: 174 
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—μιά πρόταση: 30, 225 
—μέ τόν φυσιολογικό τρόπο: 174 
κατ' ιδίαν: 74 
κατάλογος: 212, 231 
-μέ λέξεις: 231 
κατάματα 

κυττάζω - τά αίσθήματά μου: 
215 

κατανοέΤν 
διαδικασία του - : 28 

κατανόηση (πρβλ. έφαρμογή, κατα-
λαβαίνω, λειτουργία, γραμματι-
κή, έργαλείο, χειρισμός, ρόλος): 
26, 28, 39-41, 47, 212-4, 225 

αίτιο των φαινομένων της —: 39 
γραμματική της λέξης «—»: 47 
έμπειρία της —: 212 
τυπικές έμπειρίες —: 213 

-μιας έντολής: 38, 41, 181 
καγόνας πού έμπλέκεται στήν - : 

39 
μιλώ μέ - : 214 

-ένός μουσικού θέματος: 225 
-τού όρισμού δείξης: 26 
-μιας πρότασης: 30, 225 
-σημείων: 28 
καταηόνηση: 183, 185, 208 

έμπειρίες - : 185 
μυϊκή - : 208 
σωματική —: 183 

κατασκευάζω έπ' άόριστον άριθμη-
τικά: 138 

κατασκευή άνακλαστική: 218 
—ένός πίνακα: 133 

κανόνας — ένός σχεδίου: 140 
—κανονικού πενταγώνου: 58 
—των προτάσεων: 125 
καταστάσας, κατάσταση (πρβλ. 

προδιάθεση, μηχανισμός, Ικα-
νότητα, μπορώ): 30, 45, 47-8, 
63, 84, 119, 128, 145-7, 158, 
161, 163-4, 166-7, 170, 180, 
183, 197, 201-2, 207, 215, 226, 
237, 242, 244 

άίσβητηριακή έμπειρία —: 147 
-άμφιβολίας: 244 
-άναγνώρισης: 242 
-άνάγνωσης: 226 

—άντικειμένων: 146- 7 
-τού έγκεφάλου: 167 
—έντασης: 180 

Ιδιαίτερη - : 145, 215 
—της κίνησης ένός πράγματος: 147 
-λειτουργίας: 163 

νοητική - : 30, 45, 47-8, 63, 119, 
128, 167, 197, 201-2, 207 

όμοιόμορφη —: 183 
—τού ποδιού μου: 163 
-ένός πράγματος: 166 
—πραγμάτων: 158, 164 
-προσοχής: 237 
-ένός ραβδιού: 146-7 

ρητή διατύπωση μιας — προσο-
χής: 237 

—της σπονδυλικής μου στήλης: 
163 

συνειδησιακή —: 45 
συνειδητή —: 170 
ψυχική —: 84 

καταστροφή της έρυθρότητας: 61 
κατατάσσω κατά σειράν σκοτεινό-

τητας: 187-8 
κατευθυνόμενη έμπειρία: 243 
κατεύθυνση: 142, 193-4 
κατευθύνω τήν προσοχή ένός παι-

διού: 152 
- τ ό χέρι μου: 209 
κατηγορική δήλωση: 198 
κάτι είναι κρυμμένο: 178 

τά λόγια του λένε - : 241 
καφεκόκκινο: 190 
καχεξία 

γενικό αίσθημα —: 227 
κενά άριθμητικής (πρβλ. γραμματι-

κές δομές): 47 
κενός χώρος: 78, 85 

πονάω στόν — χώρο: 85 
κένταυρος: 61 
κερί: 155 
ι^φαλαΤα γράμματα: 173 
κεφάλι: 32, 34, 42-3, 89, 97 

νοιώθω πόνο στό - : 89 
μέσα στό — μου: 97 
δραστηριότητα τού —: 43 

κηλίδα: 83, 97 
κιθάρα: 27 
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κίνδυνοι τοϋ παιχνιδιού: 104 
King's College: 61, 66, 68, 71 
κινήσεις των δακτύλων του πιανί-

στα: 173 
θεμιτές — των πιονιών στό σκάκι: 

40 
κίνηση (σκάκι): 105, 201-2 

έμπειρία - : 147 
κακή - (πρβλ. σκάκι, πιόνια): 

105 
κατάσταση —: 147 
λανθασμένη — (πρβλ. σκάκι, πιό-

νια): 105 
—των ούρανίων σωμάτων (πρβλ. 

3ίΡ0νος): 56 
- του χεριού: 210 
κινητική άποψη των πράξεών μας: 

210 
κινητικός χαρακτήρας της έκούσιας 

πράξης: 210 
κίνητρο (πρβλ. αίτία, αίτιο, άλυσίδα 

λόγων, έξήγηση, λόγοι, γιατί): 
42 

γνωρίζουμε τό —: 42 
κινούμαι σύμφωνα μ' ένα σχέδιο: 

168 
κινούμενη ταινία: 55 
κίτρινη είκόνα: 38 
-έπιφάνεια: 38 
-μπάλλα: 38 

φαντάζομαι μιά — έπιφάνεια: 38 
κιτρινοπράσινο: 184-5, 190 
κίτρινο: 185 
κλαίω: 50, 106, 211 

άπό πόνο παρά τή θέλησή μου: 
211 

κλάμα: 50 
κλείδα άποκρυπτογράφησης: 67 
κλαδαριά: 168 
κλειδί: 168 
κλειστό τετράγωνο (πρβλ. σβάστι-

κα, βλέπω σάν, δψεις): 222 
κλειστός (πρβλ. περιορισμένο, 

δριο) 
μετράω μέ τόν — τρόπο: 138 

κλέφτης 
πώς νά κρεμάσουμε έναν άνύπαρ-

κτο —; 61 

κληρονόμος του θέματος πού συνη-
θίσαμε νά όνομάζουμε «φιλοσο-
φία»: 58, 99 

κλίμακα διατονική: 194 
ύ π ό - : 127 
πιθανολογική - : 159 

κόβω μιά σφραγίδα άπ' τήν έντύπω-
ση: 223 

«κόγκινο»: 97 
κοίλο (πρβλ. αύτό, δψας, βλέπω 

σάν): 229 
κοινή διαφορά: 207 
—ιδιότητα: 44-5 
κοινό (πρβλ, ούσία, ούσιώδες, γενι-

κό, ίδιο) 
-γνώρισμα: 45, 99, 180, 183 
-στοιχείο: 47-8, 182-3, 188, 226 

τί — έχουν Καίμπριτζ καί 'Οξφόρ-
δη: 186 

τί — έχουν δύο χρώματα: 181-7 
τί - ύπάρχει: 45-6, 48, 181, 183 

κοινός νους: 78, 82, 94-5 
άπόψεις του - : 94 
φιλόσοφος τοϋ - : 82 

κοινωνία: 99 
κοινωνική κατάσταση: 122 
κόκκινη εΙκόνα στό μυαλό: 27-8 
—έπιγραφή: 41 
-έπιφάνεια: 40-1, 182, 190-2 
κόκκινο (πρβλ. έρυθρό, έρυθρότη-

τα): 27-9, 40-2, 52-3, 96-7, 181-
3, 186-7, 190-2, 203-4, 215, 
217, 223, 236, 245 

άνοιχτό - : 181, 190, 204 
-άντικείμενο: 181, 183, 187 

άποχρώσεις του - : 191 
άχνό - : 96-7 

-δείγμα: 186 
έντυπωσιακό —: 236 
καθαρό - : 186 
ή λέξη «—» μπαίνει μέ Ιδιαίτερο 

τρόπο: 223 
-λουλούδι: 27 
-σημάδι στό μάγουλο: 52-3 

σημασία της λέξης «-»: 181, 192 
σκούρο - : 181, 190 

κολυμπώ: 150 
κ ο ρ δ ^ (πρβλ. δμοιος): 185 
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κορμοί δέντρων (πρβλ. χρόνος): 
154-5 

κόσμος έξωτερικός: 80 
νοητικός —: 80-1 
ύλικό του - : 80 
ύλικός - : 80 
φυσικός - : 80-1 

κοστούμι (πρβλ. ούσία, ούσιώδες, 
άγκινάρα): 175 

κουνάω τό στόμα μου: 205 
—τό χέρι μου: 205 
κουτί (πρβλ. χάντρες, ύπόθεση): 71 
κουτάκια 

γιαπωνέζικα μουσικά —: 168 
κρατημένη νότα (πρβλ. άφαίρεση): 

238 
κρεββάτι 

σηκώνομαι άπ' τό —: 206, 214 
κρεμάμε §ναν άνύπαρκτο κλέφτη: 

61 
κρίκος: 174 
κριτήρια, κριτήριο (πρβλ. σωστό, 

δικαιολόγηση, έλεγχος): 26,52-
4, 83, 85, 90-2, 98-9, 101, 110,' 
130, 137, 150, 170, 172, 183, 
191, 198, 230, 247 

—άλλαγής γούστου: 198 
—άμυγδαλίτιδας: 53 
-διάκρισης: 172 

έμπειρικά —: 91 
—έρμηνείας όρισμού: 26 

καθοριστικό - : 53-4, 150 
—κανονικότητας: 230 
-μετάδοσης αισθήματος: 247 

όπτικά - : 101 
—πραγματικό —: 170 
-ταυτότητας άντικειμένων:'90 
-ταυτότητας ένός προσώπου: 98-9 
—του τί έννοώ: 137 
—του δτι καταλαβαίνω: 183 
κρυμμένη διαδικασία: 161 
κρυμμένο: 31, 97, 178 
κρυμμένος (πρβλ. Ιδιωτικός, μαγι-

κός) 
—μηχανισμός: 209 
κρύο: 89 
κρίΜίτογροφημένο τηλεγράφημα: 

67 

κτίστης: 117, 119-20 
κύβος: 117, 125, 221-2, 228 

παίρνω κάτι γιά —: 222 
κυκλικό άντικείμενο: 126 
κυκλικότητα: 61 
κύκλος: 59, 126, 229 
κύρια όνόματα: 45, 98, 120-3, 156 

λειτουργίες των - : 123 
τά πραγματικά - : 121 

κυριλλική γραφή: 171, 173 
κύριο φιλικό γνώρισμα: 200 
κύριος κλάδος μιας οίκογένειας: 

199 
κύτταγμα: 174, 238 
κυττάζω: 29, 215, 237 

δέν μπορώ νά — τήν έντύπωση: 
237 

—τό δείγμα μέ ίδιαίτερο τρόπο: 237 
—κατάματα τά αίσθήματά μου: 215 
κύτταρο: 30 
κώλον: 225 

λάθος (πρβλ. σφάλμα): 51, 97, 102, 
105, 170 

βογγάω άπό πόνο κατά —: 105 
κάνω 170 

λανθασμένη είκόνα: 225 
λανθασμένο άποτέλεσμα: 209-10 
λανθασμένος όρισμός: 56 
λάρυγγας: 32, 43, 205, 210 
λέγειν: ^ - 5 
λειτουργία (πρβλ. έφαρμογή, γραμ-

ματική, χειρισμός, ρόλος, χρή-
ση): 

-τής γλώσσας: 28 
-της έκφρασης: 32 

ένσωματωμένες είκόνες της - του 
νου: 72 

—των κυρίων όνομάτων: 123 
-της λέξης «τώρα»: 156 
—των λέξεων: 125 
-του μυαλού: 31, 72 

νοητική - : 141 
-τοΟ νου: 31, 72 
-μιας πρότασης: 234-5 
—σημείων: 28 
—τοϋ συνειρμού: 141 
λεκτική διαφορά: 245 
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-δκφραση: 26 
-περιγραφή: 188 
λεκτικοί όρισμοί: 25-6 
λέζας, λέξη: 26, 28, 36-8, 42, 44, 

46, 48-9, 52-8, 61, 66, 70, 73, 
76, 79, 92, 94, 118-20, 123-6, 
131-2, 144-5, 149, 153, 159, 
168-71, 180-2, 190, 197, 203-4, 
211-6, 225-6, 228-9, 238 

άκατανόητες —: 212 
άκριβής χρήση της - «γνώση»: 

56 
άμετάβατη χρήση —: 58 
μιά — άνακαλεΐ μιάν είκόνα: 131 
άνάλυση νοήματος μιας - : 57 
κατά — άναπαραγωγή μιδς πρότα-

σης: 169 
άνταλλαγή του νοήματος δύο —: 

216 
άντιδρώ στό κύτταγμα μιας —: 

145 
—με άσυνήθιστες άσχολίες: 76 

άφήγηση μέ —: 153 
γλώσσα μέ —: 26 
γραμματική μιας - : 42, 49^ 52, 

55, 58, 66, 76, 92, 181 
γραπτή - : 228 
διάφορες σημασίες της — «ύπάρ-

χω»: 61 
διδασκαλία - μέ δείξη: 118 
διπλή εΙκόνα μιας - : 214 
διττή χρήση μιας - : 42, 94 
έκφορά μιας - > 5 3 , 238 
είδικές χρήσεις των —: 206 
έκμάθηση νοήματος —: 37 
έκφέρω — παρά τή θέλησή μου: 

211 
—ώς έκφράσεις συναισ^μάτων: 

211 
ένεργώ σύμφωνα μέ τίς —: 144-5 
έξήγηση μιας - : 57 
έξήγηση του νοήματος μιας —: 70 
έρμηνεία μιας —: 28 
μιά - άρχεται μέ ίδιαίτερο τρόπο: 

203-4 
ήχοποίητη —: 126 
ίδιωτική σχέση μέ τή - : 226 
κανόνες χρήσης των - : 57 

—μέ κανονικές λειτουργίες: 76 
καταλαβαίνω μιά - : 212, 214 
κατάλογος μέ —: 212 
μαθαίνω τή χρήση μιας — σέ κά-

ποιον: 38 
μεταβατική χρήση μιας - : 58 
μεταφυσικός τρόπος χρήσης μιας 

- : 79 
νέα - : 132 
νόημα μιας - : 36, 38, 57, 70,182 
νόημα της — «άνακάλυψη»: 58 
νόημα της — «κίτρινο»: 38 
νόημα της — «πονόδοντος»: 52 

—μέ δύο νοήματα: 190 
ξεχνώ τήν έξήγηση μιας - : 38 
ξεχνώ τό νόημα μιας - : 38 
όμοιότητα τών λειτουργιών τών 

- : 124-5 
όρίζω μιά —: 54, 57 
όρισμός της — «γνώση»: 56 
παράλογη έξωτερική έμφάνιση 

της χρήσης - : 57 
ή/ - πέφτει σέ μιάν ύποδοχή του 

μυαλού: 229 
ποικιλία τών λειτουργιών τών —: 

124 
—πού συνοψίζει τήν έκφραση ένός 

προσώπου: 225 
πραγματική χρήση μιας - : 57 

—πρός — διάβασμα: 145 
προφερόμενη - : 238 
προφέρω μιά - : 118, 120, 213, 

226, 238 
ή πρώτη — μιας περιόδου: 171 
πρωτόγονες —: 212 
σειρά - : 159 
σύγχυση άπό τή χρήση τής — «εί-

δος»: 46 
συνηθισμένη χρήση της — «γνώ-

ση»: 56 
τρόπος χρήσης τών —: 79 
τρόπος μέ τόν όποιον οί — μπαί-

νουν: 216 
τυπωμένη —: 170 
χρήση μιας - : 37,44, 46, 52, 56-

8,73, 180,206 
ψάχνω νά βρώ τήν κατάλληλη —: 

73 
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ψάχνω πώς προφέρεται μιά —: 
180 

λεπτομέρεια 
φαινομενικά άσήμαντη —: 103 

λεπτομέρειες της συγκεκριμένης 
περίστασης: 103, 120 

-της χρήστη: 164 
λέω (πρβλ. μιλάω): 65-6,68, 74, 77, 

118, 135, 167, 198-201, 239, 
244 

—στόν έαυτό μου: 239 
έννοώ αύτό πού —: 201 

—άπ' έξω ένα ποίημα: 167 
-κάτι καί τό έννοω: 199, 201 
-κάτι καί έννοώ κάτι άλλο: 74 
-άπό μέσα μου: 65, 118, 135 
- τ ό δνομα: 244 
-περισσότερα άπ' δσα γνωρίζω: 77 
-πώς πιστεύω: 198 
—μιά πρόταση: 68 
-φωναχτά: 65, 74, 118, 135 
-ψέματα: 200 
λογαριάζω: 135 
λόγια 

διαδικασία πού συνοδεύει τά — 
μας: 65 

τά — του λένε κάτι: 241 
τά — του τραγουδιού: 66, 75 

λογικές μορφές: 47 
λογική άδυναμία (πρβλ. φυσική 

άδυναμία): 43, 92 
—διαδικασία: 131 
—δυνατότητα: 42 
-πρόταση: 62, 143 
λογική 

ή έννοια του γενικού καί είδικού 
στή - : 46 

θεωρητικοί της - : 125, 143 
λογικώς άδύνατο: 102 
λογισμός (πρβλ. φυσικός νόμος, 

κανόνας): 54, 74, 103 
άκριβής - : 54 

λόγo^ λόγος (πρβλ. αίτία, αϊτιο, 
άλυσίδα λόγων, κίνητρο, γιατί): 
40-2, 48, 55, 74, 103, 129-30, 
158-9, 188, 197, 203, 224 

άλυσίδα — πού έκτείνεται στό 
άπειρο: 41 

ή άλυσίδα τών — έχει ένα τέλος: 
197 

δίνω έναν —: 40-2 
παρέχω - : 158 
πρακτικοί —: 48 

λόγος: 124, 203, 218 
άνακλαστική μορφή —: 218 
μέρη του - : 124-5 
συνοδεία τού - : 203 

λουλακί: 204 
λουλούδι κόκκινο: 27 
λουλούδια: 184 
λυγίζω ραβδιά: 146 
«λύρι»: 26 
λύση έξίσοκπις: 59 

μαγική είκόνα: 221, 227 
—σφαίρα: 30 
—σχέση άνάμεσα στό δνομα καί 

στό πράγμα (πρβλ. κρυμμένο, 
ίδιωτικό): 231 

μάγουλο άπτικό: 87 
μαθαίνω (πρβλ. διδασκαλία, έκπαί-

δευση) 
—μιά γάτα ν' άνιχνεύει: 132 
- τ ή γλώσσα: 117 
-νά έκτιμώ: 37 
-άπ ' έξω: 71, 120, 136 
—κανόνες: 40 
—νά καταλαβαίνω: 138 
-λέξεις: 117 

τό παιδί — άκούγοντας: 136 
—ένα σκύλο ν' άνιχνεύει: 132 
—'τή χρήση λέξης σέ κάποιον: 

38, 52 
-μιά μελωδία άπ' έξω: 71 
μαθηματικά (πρβλ. μαθηματικοί, 

άριθμητική, άριθμός, λογισμός, 
μετρώ, μέτρηση, έξίσωση, σει-
ρά, τριχοτόμηση): 29, 45, 54, 
99 

μορφρκρατική σύλληψη τών - : 29 
φιλοσοφία τών —: 99 

μαθηματικές προτάσεις: 29 
μαθηματική έπαγωγή: 196 
μαθηματικό πρόβλημα: 196-7 
μαθηματικοί φιλοσοφοΰντες: 58 
μαθητής: 132, 137, 142-3, 170-1, 
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194 
μανάβης: 107 
μοντβυω (πρβλ. είκασία) 
-άπό τά συμφραζόμενα: 172, 178 
μοραφέη: 212 
μαρτυρία, μαρτυρίες: 83, 85, 86, 

192 
άποκλειστική —: 83 
άπτική - : 85 
όπτική - : 86 

μαρτώ του πιάνου: 168 
μάτ (σκάια): 202 
μάτι, μάτια 

άπτικό.-: 87 
βλέπω μέ τό - του μυαλοΰ: 65 
γεωμετρικό - : 100-1 
τό — μου γλιστράει πάνω στήν 

πρόταση: 209 
έκτίμηση μήκους μέ τό —: 36-7 
μαύρο 88 
μπρός άπό τό — του μυαλοΰ μου: 

28, 65, 67, 97 
σηκώνω τό —: 208 
συγκρίνω μέ τό - : 192 
στηλώνω τά - μου στό χρώμα: 

205 
φιλικά - : 199-200 
φυσικό - : 100-1 

ματσόλα: 156 
μαύρη κηλίδα: 83 
μεγαλύτερος άριθμός: 137 
μεγεθυντικός φακός (πρβλ. διάβα-

σμα): 238 
μέθοδος: 31, 38, 45, 57, 60, 85,88, 

126, 176 
-γενίκευσης: 45 
-ένοποίησης: 45 
-έπίλυσης ψυχολογικών προβλη-

μάτων: 31 
- τής έπιστήμης: 45 
-καθαρώς περιγραφική: 176 
-καθετηριασμού: 85 
-προβολής: 88, 126 

φιλοσοφική - : 38 
- τών φυσικών έπιστημών: 31 
μεθόριος σαφής: 149, 174 
μελέτη γραμματικής μιας έκφρα-

σης: 25 

μέλλον: 55, 151, 154-7, 160 
περιγραφή τού —: 154 
προτάσεις περί - : 157 
φύση τού —: 157 

μελλοντικά γεγονότα: 155, 157 
μέλλων χρόνος 

γραμματική τού - : 157 
μελωδία: (πρβλ. μουσική, νότες, 

λόγια, τραγούδι): 66, 71-2, 75, 
126,/ 181, 224, 246 

αίσθημα πού συνοδεύα τή - : 246 
αύτή ή - λέει κάτι: 224 
μαθαίνω άπ' έξω μιά —: 71-2 
σφυρίζω μιά - : 225 

- τ ο ύ τραγουδιού: 66 
μέρη του λόγου: 124-5 
μερικό: 46 
μέσα: 31, 33, 42, 65, 135, 176, 202, 

229 
αίτία πού τή βλέπουμε άπό - : 42 
βλέπω ένα 176 
λέω κάτι άπό - μου: 65,135,202 
κυττάζω - σ' ένα πράγμα: 31 
τό Ζ- ' καί τό 'έξω': 33 
μιλάω άπό — μου: 202 

—σέ μιάν ύποδοχή τού μυαλού: 229 
μέσα, μέσον: 30, 76, 151, 203, 247 
-έκφρασης: 203 

έξωτερικά - : 151 
-έπικοινωνίας: 247 

νοητικό 30 
-γ ιά τήν παραγωγή ήχων: 210 

παρά^νο - : 76 
πλάγια —: 151 

μετά: 152 
μεταβάσε^, μετάβαση: 195-6 

πραγματική - : 196 
σκιώδης - : 196 

μεταβατική 
είδική περίπτωση της - χρήσης: 

217 
-μορφή έκφρασης: 240 
-χρήση λέξεων: 58, 214, 217 
μεταβατικός τρόπος (πρβλ. άμετά-

βατος): 50, 218 
μεταβίβαση αίσθήματος: 247 
μεταβλητή 

άν^άρτητη —: 49 
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μεταβολές βαθμιαίες: 98 
μεταγραφή δίχως σύστημα: 174 

πραγματική —: 175 
μεταδίδω §να χρώμα έμμεσα: 247 
μετάδοση αισθημάτων μέ χειρονο-

μίες: 247 
μεταφορά:-32, 38, 73, 155, 162, 

166, 168, 229, 238 
—ένσωματωμένη στή γλώσσα μας: 

155, 166, 238 
μεταφορική χρήση: 162 
μετάφραση μιας έκφρασης: 67-9 
-άπό τή νοητή στή ρητή γλώσσα: 

73 
μεταφυσική (πρβλ. φιλοσοφία, 

άνοησία) 
πηγή της - : 45 

μεταφυσική άπορία: 90 
—δήλωση: 90 
—διαφορά: 166 
-έκφραση: 102 
—πίστη: 82 
-πρόταση: 83, 90 
μεταφυσικό έρώτημα: 66 
-νόημα: 90 
μεταφυσικός ισχυρισμός: 103 
-τρόπος χρήσης των λέξεων: 79 
-φιλόσοφος: 90, 92 
μετρήσεις, μέτρηση 

άποτέλεσμα —: 230 
• -βάθους: 37 

—μήκους: 55 
σύστημα —: 137 

-χρόνου: 55, 60, 153 
μέτρο ξύλινο: 36 
μετρώ: 25, 30, 55, 60, 137-8, 204-5 
- μ ε τόν άνοιχτό τρόπο: 138 
-άντικείμενα: 137, 204-5 
—μέ τόν κλειστό τρόπο: 138 
μέτωπο: 101, 240 
μήκη, μήκος 

εκτίμηση του —: 35-7, 40 
—κύματος: 191 

μέτρηση —: 55 
μήλο: 50, 119 
μήλα 

ειδη - : 46-7, 58 
πραγματεία περί —: 46 

μητρική γλώσσα: 122, 212 
μηχανές άναγνωστικές: 170-1 
μηχανή (πρβλ. μηχανισμός, πιανό-

λα) 
-άνάγνωσης: 169, 171 
—πού άντιλαμβάνεται: 81 
—πού έχει πονόδοντο: 43 
—πού σκέφτεται: 43, 81 
—πού ύγροποιει άέρια: 81 
μηχάνημα άκριβείας: 169 
μηχανικά 

κάνω κάτι —: 64 
Μηχανική 

'Αρχές χής - : 55, 228 
μηχανικό μοντέλο γιά τόν αίθέρα: 

31 
μηχανισμός (πρβλ. μηχανή): 28-30, 

38, 72, 131, 141, 167, 209-10 
- της άμοιβάδας: 30 

έκδηλώσεις ένός - : 167 
ενδιάμεσος - : 210 

—της έπιθυμίας: 28 
κρυμμένος —: 209 

- του μυαλού: 28, 30 
- του νου: 72, 141 

παράξενος νοητικός —: 141 
πραγματικός —: 167 
συνειρμικός —: 29, 131 
ύλικός - : 28 
ύποθετικός —: 167 
φυσικός - : 30 
ψυχικός - : 38 

μιλάω(ώ) (πρβλ. λόγος, γλώσσα, 
λέω) 

—γιά ένα αίσθημα: 35 
-σάν αύτόματο: 214 
—στήν έντύπωσή μου: 237 
—γιά έκεΓνο πού βλέπω: 235 
- σ έ έκεΓνο πού βλέπω: 235 
—μέ κατανόηση: 214 
—άπό μέσα μου: 202 

δέν έχει νόημα νά — γιά άμφιβο-
λία: 60 

-πιστεύοντας τά δσα λέω: 208 
—σκεπτόμενος: 32 
—στόν ΰπνο μου: 211 
-φωναχτά: 29 
μνήμη: (πρβλ. θυμάμαι, είκόνα): 41, 
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99-100, 127-30, 157, 167, 245 
άνακαλώ μιάν είκόνα στή — μου: 

130 
ή — σάν άποθηκευτικός χώρος: 

167 
είκόνα στή - μου: 127-30 
ζωγραφίζω άπό —: 41 
σύγκριση άπό - : 128 

μνημονική ακόνα: 127-31, 145, 
223, 244-6 

άναγνωρίζω μιά - : 244 
μόδα: 197 
μολύβι: 32, 177-9, 209, 237 

άναγνωρίζω ίνα —: 179 
πιάνω §να - : 237 
σκέφτομαι μέ τό —: 32 

μονές μέρες της ζωής: 99 
μονότονο ύφος: 238 
μοντ^ο: 31, 65, 167, 197-8 
—λειτουργίας του νοΟ: 31, 167 

μηχανικό —: 31 
σχεδιάζω §να νέο - : 197-8 

μορφές, μορφή 
—άναπαράστασης: 166 
-έκφρασης: 32, 61, 68-9, 76, 90-1, 

97, 206 
λογικές - : 47 

μορφοκρατική σύλληψη των μαθη-
ματικών: 29 

μοτίβα πού δέν έχουν νόημα: 240 
χρωματικά —: 239 

μουσικά κουτάκια: 168 
μουσική (πρβλ. μελωδία, κλίμακα, 

νότες): 173, 239 
—ώς όργανο παραγωγής αισθημά-

των: 239 
μουσική σκέψη: 224 
μουσικό 

παραλλαγή ένός — θέματος: 184 
κατανόηση ένός — θέματος: 225 

-κομμάτι: 167, 225 
μουτζούρο: 226, 228-9, 233 
μοχλοί: 209 
μπαίνει (πρβλ. έρχεται) 

μιά λέξη — μέ ιδιαίτερο τρόπο: 
215, 223. 

μπάλλα: 38, 151 
μπόντζο: 27 

μπαστούνι: 151, 177 
μπέρδεμα: 31, 55, 78 
μπερδεύονται 

οί έκφράσεις μας τείνουν νά —: 79 
μπερδεύω τή γλώσσα μου: 171 

μιά πρόταση μας —: 156 
μπλέ: 29, 91, 96, 185-7, 204 

άνοιχτό —: 185 
άποχρώσεις του —: 185, 187 
καθαρό - : 186-7 

- της Πρωσσίας: 29, 204 
σκούρο —: 185 

μπορεί, μπορώ (πρβλ. δυνατότητα, 
ικανότητα, άδυναμία): 42-3, 60, 
65, 82-3, 88-91, 97, 145-51, 
159-68, 216, 237 

—νά κάνω τό τάδε: 150, 165-7 
δέν — νά κυττάξω τήν έντύπωση: 

237 
δέν — νά νοιώσω τόν πόνο σου: 

91 
δέν — νά ξέρω άν ό άλλος πονάει: 

88 
- ν ά παίξω σκάκι: 167 

πώς — νά πιστεύω πώς ό άλλος 
πονάει; 82 

πώς — μιά πρόταση νά σημαίνει 
κάτι; 82 

έκεινο πού συμβαίνει ~ νά συμ-
βεί: 151 

—νά συνεχίσω: 160-4 
- ν ά δώσω δνομα σ' έναν τρόπο: 

216 
μπούμερανγκ: 148 
μπράτσο (πρβλ. χέρι): 84, 86, 100, 

207 
μπύρα (πρβλ. συστατικό): 45, 198 
μυαλό (πρβλ. νους): 27-8, 30-2, 42-

3, 54, 65, 67, 71, 73, 95, 97, 
119, 130-1, 139, 160-1, 170, 
180, 183, 188, 192, 198, 201-2, 
207, 210, 212, 220, 223-5, 229, 
238 

άναλύω μιάν ιδέα στό — μου: 73 
άσυνείδητες περιοχές τού —: 170 
βλέπω μέ τό μάτι τού — μου: 65 
δραστηριότητα τού —: 43 
εικόνα στό - : 130, 220, 238 
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μιά είκόνα βυθίζεται στό - : 220 
μιά §τοιμη είκόνα στό —: 238 
δχω μιάν ίδέα στό — μου: 73 
Ιδιαίτερη περιοχή του —: 198 
καλούπι στό —: 220 
τό — κάνει τή σκέψη: 32 
κατάσταση τ ο ΰ ^ : 201 
κόκκινη είκόνα στό —: 27-8 
λειτουργία του - : 31 
τό μάτι του - : 28, 67, 97 
μέσα σέ μιάν ύποδοχή τού — μου: 

229 
τό μέσον του —: 30 
μηχανισμός του - : 28, 30 
μοντέλο τού - : 31 
τό - τού παιδιού: 202 
μιά προδιάθεση στό - : 139 
συνεχής κατάσταση τού —: 207 
ψάχνω στό — μου: 180 

μυθιστορήματα (πρβλ. περιγραφή): 
242 

μυρουδιά παράξενη: 215 
μυς: 147, 209-10 

δράσεις των - : 209 
μυστηριώδες: 70, 155 

ένα — φως τυλίγει τό νόημα: 155 
μυστηριώδης 

παράξενος καί — τρόπος: 231 
-πράξη τού νά έννοεΤς κάτι: 195 
—σχέση άνάμεσα στό άντικείμενο 

καί τό δνομα: 232 
μύτη: 87, 101, 240 

ή άκρη της - μου: 101 
ή — του είναι σά ράμίρος: 240 

μώβ, 182 

Ναπολέων: 70, 196 
νέα είκόνα: 132 
-ίδέα της τριχοτόμησης: 73 
-λέξη: 132 
-όρολογία: 51 
νέα συστήματα σήμανσης: 52 
νέ^ς χρήσεις: 57 
νεκρές μαθηματικές προτάσας: 29 
νεκρό σημαό: 30 
νερό 

βάρος ένός λίτρου - : 218 
προσδιορισμός βάθους - : 36 

νεύρα: 80, 89 
νεφελώδης γλωσσική μάζα: 122 
νήματα (πρβλ. άγκινάρα, οίκογί.-

νεια, σχοινί, έπικαλυπτόμενες 
όμοιότητες καί γνωρίσματα, 
οίκογενειακές όμοιότητες): 129 

νηπιακές λέξεις: 212 
Nietzsche: 151 
νόημα (πρβλ. έννοώ, άνοησία): 25-

6, 29, 32-8, 45, 47, 49-50, 52, 
57-8, 60, 62, 64-7, 70, 73, 76, 
88,90, 102-4, 107-8, 113, 118-
9, 145, 150-1, 155-6, 162, 164, 
166, 170, 175, 181-2, 189-90, 
192, 206, 212, 216-7, 230, 234-
5, 240-1 

άκριβές - : 57 
άμφισβήτηση - : 67 
άνταλλαγή τού - δύο λέξεων: 

216 
άντίληψη τού —: 119 
άπουσϊα —: 102 

-μιας έντολής: 235 
βαθύ - : 166 
γραμματική της λέξης «-»: 47 
δέν έχει - : 60, 102, 104, 170 
διαφορετικά —: 240 
δίνω - : 26, 57 
δίχως - : 81, 102, 104, 166 

-δέν είναι είκόνα: 29, 45 
-μίας εικόνας: 67 

έκμάθηση τού - : 26, 37 
έκμάθηση τού - μιας λέξης: 37 

—μιάς έκφρασης: 34 
έξήγηση τού - : 25, 36, 52, 57, 70 
έπίπεδο —: 64-5 
έρώτηση δίχως —: 60 
τό ίδιο - : 150, 190 
καταλαβαίνω τό - : 25, 181 

- των λ έ ^ ν : 25-6, 36, 38, 45, 52, 
57, 76, 162, 175, 182, 190 

ή λέξη 76 
λέξη μέ δύο - : 190 

—της λέξης «κίτρινο»: 38 
—της λέξης «πονόδοντος»: 52 
- τ η ς λέξης «φύλλο»: 45 

μεταφυσικό —: 90 
μοτίβα που δέν δχουν —: 240 
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ξεχνωτ τό - μιας λέξης: 38 
—ένός όνόματος: 45 

προσδίδω —: 34 
-μιδς πρότασης: 62, 74, 241 

πρωταρχικό —: 103 
-σημείου: 29 

φορέας του —: 45 
-μιας φράσης: 25, 35-7, 49 

τό - είναι ή χρήση: 102-3, 107-8 
νοήματα: 57-8, 73, 164 

διάφορα - της λέξης «άνακάλυ-
ψη»: 58 

διαφορετικά —: 164 
δύο - : 55 
καταγράφω τά —: 57 

νοητή γλώσσα: 73 
νοητικά γεγονότα: 212 
-φαινόμενα: 8Γ, 167 
νοητικές διεργασίες: 28 
-δραστηριότητες: 232 
-είκόνες: 132, 230 
-καταστάσεις: 167, 202 
-τάσεις: 60 
νοητική άγκύλωση: 25, 95 
-δεξαμενή: 197 
-διαδικασία: 63, 74 
—δραστηριότητα: 71 
-δυσφορία: 55, 95 
-είκόνα: 27, 29-30, 176 
—έμπειρία: 119, 128 
-ένέργεια: 32, 42, 74 
-ένταση: 127 
-κατάσταση: 45, 47, 63, 119, 128, 

197, 208 
—λειτουργία: 141 
-πράξη: 70, 74, 121, 169, 171, 

195-7, 201 
—πράξη του πιστεύειν: 201 
—πράξη του σκέπτεσθαι: 74 
νοητικό μέσον: 30 

συνειδητό - περιστατικό: 72 
νοητικός κόσμος: 80-1 

παράξ^ος - μηχανισμός: 141 
- σ υ ν ο ^ μιας έκφρασης: 102 
νοιώθω μιάν έρθυμία: 59 
-ίκανοποίηση: 157 
- τ ί κάνω τήν ώρα πού λ ^ κάτι: 

201 

—μιάν όμοιότητα: 203 
-πόνο: 83, 87, 89 
—πόνο στό ϊδιο μέρος: 89 
—πόνο στό κεφάλι: 89 
—πόνο στό σώμα κάποιου άλλου: 

83, 87 
-δτ ι συμβαίνει Ρ: 36 
-έναν φόβο: 50 
νομίζω ένα γεγονός: 62 

έγώ - δτι: 104 
—πώς έννοώ κάτι: 102 
νομική διάταξη περί σιδηροδρό-

μων: 101 
νόμοι 

πρωταρχικοί φυσικοί —: 45 
- της φυσικής: 80-1 
νόμος 

έφαρμόζω έναν —: 56 
- της ταυτότητας: 103 

φυσικός - : 95 
νόσος του Bright: 49 
νότα, νότες: 71, 184, 193-4 

ή ιδια - : 193-4 
τραγουδάω μιά - : 187 

νοΟς (πρβλ. μυαλό): 72, 94-5, 145, 
161, 167, 188, 244 

βλέπω μέ τόν — μου: 188 
έρχεται στόν — μου: 145 
κοινός - : 78, 82, 94-5 
λειτουργία τοΰ —: 72, 167 
μηχανισμός τοΰ —: 72 

ξέρουμε τί θέλουμε: 50 
δέν - τί πράγμα έπιθυμούμε: 59 

ξέρω (πρβλ. γνωρίζω): 51, 60, 72, 
79, 82, 84, 88-9, 91, 97, 169, 
172, 195, 201 

- τ ί βλέπω: 97 
ή γραμματική της λέξης «-»: 195 

- ά π ' έξω: 172 
μόνο έγώ - : 169 
δέν μπορώ νά — δν ό άλλος 

πονάει: 88 
- τ ί πιστεύω: 201 

πονάω διχ6>ς νά τό - : 91 
- τ ί πράγμα φοβούμαι: 51 

πρέπει ν ά 6 0 , 84, 91 
—τή συνέχεια: 72 



250 LUDWIG WITTGENSTEIN 

ξεχνάω την έξήγηση μιας λέξης: 38 
—τό νόημα μιας λέξης: 38 
—τό δνομα: 165 
ξύλινα πιόνια: 32 

όγδοη (μουσική): 194 
όδοντίατρος: 85 
όδοντώσεις: 168 
οικεία, οίκέΤο (πρβλ. άναγνωρίζω): 

177-8, 180, 214, 242-3 
—άντικείμενα: 177-8, 242 
—πράγματα: 180 
οικειότητα: 179, 226, 241-4, 213 

αίσθημα - : 179, 213, 241-2 
έμπειρίες - : 242-4 

οικογένεια (πρβλ. άγκινάρα, νημα, 
σχοινί, έντύπωση, πόνος, αί-
σθημα): 44, 48, 130, 143, 163, 
168, 175-6, 185, 199, 207-8 

—έκφράσεων προσώπου: 199 
—έχθρικών προσώπων: 199 
—παιχνιδιών: 44 
—περιπτώσεων: 185, 199 
—φαινομένων: 207 
—φιλικών έκφράσεων προσώπου: 

199 
χαρακτηριστικά τών προσώπων 

μιας - : 176 
—χρήσεων: 168 
οικογενειακά πορτραίτα: 176 
οικογενειακές όμοιότητες: 44, 63, 

166 
οικοδομικά ύλικά: 81, 127, 131 
οινοπνευματώδης: 198 
οκτάβα (μουσική): 193 
δλα: 247 
ολοκληρωμένος άναγνώστης: 169 
ομιλία: 32, 74-6, 117, 202, 210-1 

αισθήματα της —: 74-5 
άκούσια - : 210-1 
διακόπτης της - : 75 
έκούσια - : 211 
έμπειρία της - : 76 
ή σκέψη συνοδεύει τήν - : 202 
συνοδά περιστατικά της —: 75 

ομοιόμορφη κατάσταση: 183 
ομοιόμορφος θόρυβος: 226 
δμοιος: 185 

όμοιότητα (πρβλ. άναλογία, άσυμ-
μετρία, οίκογένεια): 124-5, 180-
1, 183-5, 187-8, 203 

αίσθημα 183-4 
άντιλαμβάνομαι —: 184 
βλέπω - : 188 
διαπιστώνω —: 187 
έμπαρία —: 185 

—τών λειτουργιών τών λέξεων: 
124-5 

νοιώθω μιάν - : 203 
—στή χρήση τών λέξεων: 124-5 
όμοιότητες 

άλληλεπικάλυψη - : 44, 48 
έπικαλυπτόμενες - : 129-30 
οικογενειακές - : 44, 63, 166 

όμοιωσις 
είκόνα καθ' - : 68 

όμόρροπα βέλη: 193 
όμορφιά καθαρή: 45 
όνειρα: 172 
όνειρεύομαι: 244 
ονειροπόληση: 244 
όνειροφαντασία 

είκόνα μιας - : 244 
δνομα, ονόματα (πρβλ. ταμπελάκια, 

ούσιαστικό, νόημα ένός —, όνο-
ματοθεσία): 28, 45, 49, 54, 58, 
80, 97-9, 117, 120-2, 123, 126, 
132-3, 156, 165, 191, 193, 198, 
203-5, 216, 231-3, 244 

-αισθήματος: 198 
—άντικειμένου: 80 
—άσθενειών: 54 
-γένους: 123, 231 

διαβάζω τό — ένός χρώματος: 
205 

δίνω - : 216, 231 
τό — «έκει»: 121 
έκφορά του —: 244 
έπινοώ καινούργια —: 132 
τό - μου έρχεται μ' ένα συγκεκρι-

μένο τρόπο: 203-4 
-μιας θέσης: 156 
—ζώων: 191 

τό ίδιο - : 193 
—ένός καιρού: 156 

κύριο - : 45, 98, 120-2, 156 
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λέω τό 244 
μαγική σχέση άνάμεσα στό — καί 

στό πράγμα: 231 
νόημα τοϋ —: 45 
ξεχνάω τό - : 165 

—ένός πράγματος: 117, 156 
—ένός προσώπου: 98, 232 

ρωτάω τό - : 123 
σύνθετο —: 49 

—σχήματος: 123, 126 
—μιας τοποθεσίας: 156 

χρήση του - : 216, 233 
-μιας χρονικής στιγμής: 156 
-χρωμάτων: 126, 204, 216 
όνομάζω πράγματα: 118 
- τ ό χρώμα: 203-5 
όνοματοθεσιο (πρβλ. όνομα, ταμπε-

λάκια, ούσιαστικό, αύτό, φο-
ρέας): 151, 231, 233 

δντα άνθρώπινα: 98, 157, 170 
όντότητα: 100 
όξύ θειικό: 247 
Όξφόρδη: 186 
όπτικό αίσθήματα: 74, 119 
-άντικείμενα: 222 
—κριτήρια: 101 
όπτικές έμπειρίες: 33, 80 
όπτική άποψη των πράξεων: 210 
-γωνία: 58 
-είκόνα: 29, 35-6, 45, 71 
-έμπειρία: 87, 234 
—μαρτυρία: 86 
—ψευδαίσθηση (πρβλ. όφθαλμαπά-

τη): 222 
όπτικό πεδίο: 34-5, 102-3 

έδρα — πεδίου: 34 
-χέρι: 235 
οπτικός χώρος: 34, 109-11 
όραση 

πραγματικό άντικείμενο της —: 
97 

όργανικά αίσθήματα: 33 
^γοηηκό μέρος γλωσσικής δράσης: 

28 
οργανισμοί έμβιοι: 81 
δργανο: 105, 120, 125, 141, 145-6, 

153, 191, 239 
αίσθητήριο —: 191 

- της γλώσσας: 105, 125 
-γ ιά τήν έκπαίδευση: 141 
—έπικοινωνίας: 120 
-μέτρησης τον χρόνου: 153 

ή μουσική είναι ένα —: 239 
περιγραφή ένός - : 146 

δρια έννοιών (πρβλ. περιορισμέ-
νο, πεπερασμένο, άπεριόριστο, 
κλειστό, άπειρο, μεθόριος, σα-
φές, σαφήνεια, πορτατίφ, περί-
γραμμα): 47, 54-8 

όρίζω μιά λέξη: 54 
δριο άνυπέρβλητο: 137 
οριοθέτηση φάσματος: 144 
όρισμός (πρβλ. δριο, μεθόριος, έξή-

γηση, δείξη, δεικτικός): 25-6, 
38, 46, 53-7, 68,123, 133,181-
2, 190, 235 

άγνοώ τόν πραγματικό —: 54 
άδόκιμος τρόπος διατύπωσης —: 

53 
άκριβής - : 56 

—άριθμοΰ: 56 
δεικτικός - (όρισμός δείξης): 25-

6, 38, 68, 123, 133, 181-2, 190, 
235 

έρμηνεία του — δείξης: 26 
κατανόηση του — δείξης: 26 

-μιας λέξης: 57 
λανθασμένος —: 56 
λεκτικός —: 26 

—τής λέξης «γνώση»: 56 
πόθος γιά —: 56 
πραγματικός —: 54 
στενός - : 46 

δpo^ δρος: 44 5, 47, 55, 212 
γενικός —: 44 
καταλαβαίνω ένα γενικό —: 45 
χρήση του γενικού —: 47 
τεχνικοί - : 212 

ορολογία νέα: 51 
όστουν ρινικό: 35-6 
ουράνια σώματα (πρβλ. χρόνος): 56 
ουσία (πρβλ. κοινό, ούσιώδες, γενι-

κό, ιδιο) 
- της άντιγραφής: 63 
—τής διαδικασίας τής άντλησης: 

175 
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ουσίες (πρβλ. άπλα συστατικά): 59 
ουσιαστικό: 25, 30-1, 61, 80 
ουσιώδες γνώρισμα (πρβλ. ούσία): 

128 
ουσιώδη γνωρίσματα της περίπτω-

σης: 175 
μέρη της έμπειρίας μας: 243 

ουσιώδης διαφορά: 131, 135 
Οφθαλμαπάτη (πρβλ. όπτική ψευδ-

αίσθηση): 220 
Οψεις (βλ. τετράγωνο, σβάστικα): 

233 

παιδί, παιδιά: 118, 122, 136, 151-2, 
154, 202 

τό — διαθέτει ήδη μιά γλώσσα: 
151 

τά — διδάσκονται τή μητρική 
τους γλώσσα: 122 

τό — μαθαίνει άκούγοντας: 136 
παρότρυνση του — νά συνεχίσει: 

151 
παίρνω 

«ή τό παίρνεις ή τ' άφήνεις»: 219 
-κάτι γιά κύβο: 222 
—δλη τήν έντύπωση πού κάτι μου 

προκαλεί: 205 
παιχνίδι, παιχνίδια (πρβλ. χαρτιά, 

σκάκι, παιδιά^ γλωσσικό παιχνί-
δι): 44, 46, 54, 89, 103-5, 117, 
122, 133-5, 138, 140-1, 144-5, 
156-8, 160, 162, 166, 185-6, 
190, 192-4, 212, 229, 231-3, 
245 

άπειρο —: 134 
άπεριόριστο - : 138 
τό - είναι άσκοπο: 89 
άτελές - : 46 
γλωσσικό - : 44, 122, 156, 190, 

232 
διδασκαλία ένός 194 
έργαλεΤα ένός - : 134 
ήλεκτρικά — των σφαιριστηρίων: 

104 
τό Ιδιο - : 192 
κανόνες του —: 141, 245 

-ιαιροχης λόγων: 158 
οίκογενεια —: 44 

πεπερασμένο - : 134 
περιγραφή ένός - ώς φυσικού 

φαινομένου: 117 
περιορισμένο —: 135, 138, 145 
ένα — πληρέστερο άπ' τό σκάκι: 

46 
πρακτική τοΰ - : 141, 144 

—σκακιού: 245 
ψυχαγωγικός χαρακτήρας των—: 

122 
παίχτες: 245 
παλαιστές: 158-9 
πάλη: 159, 211 
παλιά 

τό αίσθημα τού 'πολύ, πολύ —': 
246-7 

παλιός γνώριμος: 243 
- φ α ο ς : 242 
π α ν σ έ ^ : 239 
παπαγάλος (πρβλ. μπορώ, μιλάω, 

άκούσια, έκούσια): 161, 214 
παραβολή: 78, 224 
παράγω τήν έντύποκτη: 237 
παραγωγή αισθημάτων: 239 

διαδικασία - : 179 
-μιας εικόνας: 63, 176 
-ήχων: 210 
παραδείγματα: 194 
παράδοξο (πρβλ. σύγχυση, άγκύ-

λωση, σφάλμα, λάθος, παρα-
πλανητικός, άμηχανία): 56 

παρακολουθώ (πρβλ. άντλώ, καθο-
δηγούμαι, κανόνας): 209 

παραλλαγή ένός μουσικόύ θέματος: 
184 

παραλληλεπίπεδο: 182 
παράλογη έξωτερική έμφάνιση 

χρήσης λέξεων: 57 
-έρώτηση: 49 
παρανοήσεις (πρβλ. σύγχυση, 

άγκύλωση, ΐξαρεξήγηση, μπέρ-
δεμα, άμηχανία, σφάλμα, λά-
θος): 53, 78, 104, 151 

παρανοϊκό: 137 
Μΐ̂ ρανοώ τή γραμματική των 

έκ Ι̂Η>άσεων: 43 
παράξενες συνειδησιακές πράξεις: 

74 
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}ΐοράζενη άδυναμία: 208 
-έμπειρία: 233 
-μυρουδιά: 215 
-νοητική πράξη: 70 
-χρήση της λέξης «έννοώ»: 195 
παράξενο είδος μέσου: 31, 76 
-πράγμα: 31 
παράξενος: 141, 215, 231 
-νοητικός μηχανισμός: 141 
—καί μυστηριώδης τρόπος: 231 
παραπλανητικές φράσεις: 200 
παραπλανητική άναλογία (πρβλ. 

σύγχυση, άγκύλωση, σφάλμα, 
λάθος, παρανόηση, μπέρδεμα, 
παράδοξο, άμηχανία, παρεξή-
γηση): 58, 81, 228 

-έκφραση: 61, 196, 205, 226 
-έπίδραση του έρωτήματος: 228 
—έρώτηση: '55 

ή καθημερινή γλώσσα είναι —: 
31, 86 

παραπλανητικός τρόπος: 81 
—τρόπος έκφρασης: 90 
παραπλανώ: 51, 73, 195, 200, 240 

ή γραμματική μάς - : 195 
παραστατική γεωμετρία: 122 
παρατηρήσεις, παρατήρηση: 33-4, 

52, 92, 158, 207 
—τοϋ έγκεφάλου: 33 
- της σκέψης: 34 

στάση - : 207 
—της συμπεριφοράς: 92 
παρατηρησιακά στοιχεία περιέρ-

γειας: 207 
παρατηρησιακή προσμονή: 207 
-στάση: 208 
παρατηρώ τόν έαυτό μου: 206-7 
-μιά καρέκλα: 234 
- τ ή στάση ένός άνθρώπου: 217 
-μιά συγκεκριμένη Απειρία: 234 
—φωτισμό: 237 
—τό χέρι μου νά σηκώνεται: 207 
- τ ό χρώμα: 236 
παρελθόν (πρβλ. παρελθοντικότη-

τα, €^!σθημα, χρόνος): 55, 151, 
154, 156-7 

βασίλειο του —: 157 
Ιδέα τοΌ - : 154 

πρόταση περί του —: 156 
παρελθόντα (παρελθοντικά) 
—γεγονότα: 156 

άφήγηση - γεγονότων: 151-2 
παρελθοντική έμπειρία: 43 
παρελθοντικότητα 

αίσθημα - : 245-7 
έμπειρίες - : 246 
φωνητικοί χρωματισμοί —: 246 
χειρονομίες - : 246 

παρεμβολή είκόνας: 131, 140 
—μιας σκιάς άνάμεσα στήν πρότα-

ση καί στήν πραγματικότητα: 
68 

—ένός πίνακα: 141 
παρεξήγηση: 34, 139 

γραμματική —: 34 
παρέχω λόγους (πρβλ. δίνω τό λό-

γο): 158-9 
παρόμοιες δομές της γλώσσας: 55 
παρόν: 55, 154 

ίδέα τοϋ - : 154 
παρτέρια μέ πανσέδες: 239 
παιίτίδα: 134-5 
παρτιτούρα: 173, 184 
παρωχημένος χρόνος: 72 
πάταγος: 72 
πάτος: 53 
πατρίκιοι: 186 
πάτωμα 

τό — δέν είναι στέρεο: 78, 82 
παύλα, παύλες: 144-5, 167, 189 
παχειές ήμέρες: 189 
πεδίο όπτικό: 34-5, 102-3 
πείνα: 50, 56 
πείρα: 83, 139, 162 
πείραμα: 75, 80, 208-10, 213, 247 
—τοϋ Fizeau: 247 

ψυχολογικό —: 80 
παραμοτικές έπιστημες: 130 
πειρoματιacή έπιβεβαίωση: 33 
παρομοτιστής: 33 
πεντάγραιιμο: 238 
πεντάγωνο: 58 
πεπΕρασμένη σειρά άριθμών: 138 
ηοαφοσμένσ παιχνίδι: 134 
πειίεραοριένο 

τό — της άνθρώπινης φύσης: 89 
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πεπερασμένοι αριθμοί: 46-7 
πέπλο επουσιωδών γνωρισμάτων: 

176 
πεποίθηση: 159 
περιβάλλον: 35, 87, 155, 193, 214 

αίσθησιοκινητικό —: 87 
άπτικό 87 

—του γεγονότος της έκφοράς: 214 
γλωσσικό —: 35, 155 

περίγραμμα (πρβλ. έννοια, δρια}: 
47, 54, 58, 126, 217 

καθαρό —: 47 
σαφές - : 47, 57 

—της στάσης ένός άνθρώπου: 217 
περιγραφές, περιγραφή: 51, 60, 86, 

117, 146, 149, 154, 159, 175, 
203, 207, 214, 219-20, 235, 
237, 239, 242-3 

-ένός αισθήματος: 86, 242 
άμεση - : 242-3 
άτελής - : 237 

- της έγερσης: 207 
—της έκφρασης: 219 

έμμεση - : 86, 243 
-έμπειρίας: 242 
—έπίπλων: 243 
—του μέλλοντος: 154 

μορφές - : 51 
—ένός όργάνου: 146 
—ένός παιχνιδιού ώς φυσικοΰ φαι-

νομένου: 117 
πραγματική - : 243 
προσεγγιστική — μιας έκφρασης: 

220 
—μιας συνειδητής διαδικασίας: 60 

ύπόδειγμα - : 242 
-ένός χρώματος: 235 
περιγραφική 

ή μέθοδός μας είναι καθαρώς - : 
176 

ή φιλοσοφία είναι καθαρώς —: 46 
περιγράφω τή θέση ένός άντικειμέ-

νου: 210 
τό νόημα μιας πρότασης — μιά 

θηλειά: 2̂17 
—ένα χρώμα: 247 
περίγυρος αίσθησιοκινητικός: 85 

άμετάλλακτος - : 103 

άπτικός - : 85 
περιέργαα: 95, 207 

παρατηρησιακά στοιχεία —: 207 
χειρονομίες —: 207 

περιεχόμενο μιας πρότασης: 225 
περιμένω (πρβλ. προσδοκία, προσ-

μονή): 47-8, 60, 66-7, 72 
—κάτι πού δέν συμβαίνει: 67 
περιορισμένο: 134-5, 138-9, 144-5 
-άπόθεμα χαρτιών: 138 
—παιχνίδι (πρβλ. κλειστό, άπειρο, 

άπεριόριστο): 134-5, 138, 145 
—σύνολο άριθμητικών: 135 
—φάσμα: 144 
περιπτώσεις, περίπτωση 
-βούλησης: 205-6 

ειδική — της μεταβατικής χρή-
σης: 217 

ένδιάμεσες - : 172 
—έπιθυμίας: 47 

οικογένεια - : 163, 175, 185, 199 
ουσιώδη γνωρίσματα τής —: 175 
συγκεκριμένη —: 46-7, 130 
φύση τής —: 163 

περιστάσεις (πρβλ. περιβάλλον, 
συμφραζόμενα) 

συγκεκριμένες —: 202 
συνηθισμένες —: 201 

περιστροφή τοΰ χαρτιού: 178 
περιφερειακά γνωρίσματα: 128 
περιφρονώ: 59 
περπάτημα: 163 
πέψη: 220 
πηγές φιλοσοφικής άπορίας: 25, 

155 
πηγή τής μεταφυσικής: 45 
πιάνομαι: 95 
πιάνω τό μολύβι: 237 
- τ ό χρώμα ένός δείγματος: 236-7 
πιθονολογική κλίμακα: 159 
πιθανότητα 

βαθμοί - : 158 
πιανίστας: 173 
πιάνο: 187, 209, 227 

ή βούληση παίζει - μέ τούς μί)ς 
μας: 209 

πιανόλο: 167-8, 170 
πίνακας, πίνακες: 27, 37, 40, 123, 
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127, 132-3, 139, 141-3, 173-5, 
236, 244 

τρόπος άνάγνωσης ένός —: 133 
καταλαβαίνω έναν —: 174 
κατασκευή ένός —: 133 
παρεμβολή ένός - : 141 
φάντασμα του —: 141 

—μέ δείγματα χρωμάτων: 27 
χρήση ένός —: 132-3 

πινελλιά: 126 
πιόνι, πιόνια: 40, 95, 103, 105, 117, 

202, 245, 247 
πιστεύειν 

νοητική πράξη του —: 201 
πιστεύω: 36, 79, 89, 159, 197-8, 

201-2, 208 
-πώς θά βρέξει: 201 

ξέρω τί - : 201 
—πώς πονάς: 79 
—πραγματικά: 197 
—δτι συμβαίνει Ρ: 36 
πίστη: 74, 82, .159, 196, 198, 201 

βαθμοί - : 159 
έκδηλώσεις - : 198 
έκφραση - : 74, 198, 201 
μεταφυσική —: 82 
φιλοσοφική —: 82 

πίσω: 161-2 
πλάγια μέσα: 151 
πλάκα: 117, 120-2, 124, 136, 153-4, 

179, 191 
κέρινη - : 179 
φωτογραφική —: 191 

πλανερή (πρβλ. παραπλανητική) 
—χρήση "Πς γλώσσας: 31 
πλάνη: 231 
πλεγμένα δάχτυλα: 210 
πλεονάζουσα 

ή λέξη «ξέρω» είναι - : 91 
πληβείοι: 186 
πλήρες παράδειγμα: 120 
—σημείο: 124 
πληρέστερο (πρβλ. τελειότητα, άτε-

λές) 
ένα παιχνίδι — άπ' τό σκάκι: 46 

πλήρη συστήματα έπικοινωνίας 
(πρβλ. άτελές): 122 

πλήρης περιγραφή: 243 

πληροφορία: 102-3, 210, 219 
πνεύμα μέ τό όποιο παίζεται ένα 

παιχνίδι: 134 
πνεύμα (πρβλ. δεξαμενή, μυαλό): 

80, 104, 108 
πνευματική άχλύς: 44 
—καταπόνηση: 183 
πόδι: 163 

κα-^σταση του —: 163 
κομμένο —: 86 
πόνος στό —: 87 

πόθος γιά γενίκευση: 44-6 
- τ ο υ μεταφυσικού φιλοσόφου: 90 
—γιά όρισμό: 56 
ποίημα: 165 
ποικιλία: 124, 127, 165 
—λειτουργιών: 124 
—χρήσεων: 165 
πόλεμος: 147-8, 163 

σόκ άπό τίς κακουχίες τού —: 163 
πολιτισμός: 186 
πολλαπλασιάζω μεγάλους άριθ-

μούς: 167 
πολλαπλασιασμός: 76 
πολλαπλότητα: 59, 223 
—ένός προσώπου: 223 
Πόλος 

άνακάλυψη τού Νοτίου - : 58 
πονάς 

πιστεύω πώς —: 79 
πονάω: 79, 85, 91, 95 
—δίχως νά τό ξέρω: 91 

πρέπει πάντοτε νά ξέρω πότε —: 
91 

—στό σώμα κάποιου άλλου: 85 
—σέ κάποιο έπιπλο: 85 
πονόδοντος: 43, 45, 51-2, 82, 84, 

87-8, 90, 95-6, 105, 107, 227, 
247 

άσυνείδητος —: 51 
είκόνα τού - : 88 
έπιτραπέζϊος —: 87 
Ιχω τόν - του: 90 
έχω - στό δόντι κάποιου δλλου: 

87 
μιά μηχανή έχει —: 43 
νόημα της λέξης «—»: 52 
πραγματικός —: 95 
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ηονοκέφαλος: 227 
ηόνος (πρβλ. αΓσβημα, κλαίω, 

βογγάω, πονόδοντος): 83-5, 87-
92, 96, 105, 181, 211, 227 

-στήν άκρη του δαχτύλου μου: 84 
ό — είναι στό άριστερό μου 

μπράτσο: 84 
άσυνείδητος —: 91 
βογγάω άπό - κατά λάθος: 105 
ό — βρίσκεται στό δόντι: 84 
ό δικός μου - : 89, 92 
ή έμπειρία μου του —: 227 
έχει τόν — μου: 89 
θέση του - : 85 
ό Γδιος - : 89-90 

—στόν κενό χώρο: 85 
—στό κεφάλι: 89 

κλαίω άπό — παρά τή θέληση 
μου: 211 

κουλουριάζομαι άπ' τόν —: 211 
νοιώθω - : 83 
δέν μπορώ νά νοιώσω τόν — σου: 

83 
περιβάλλον του - : 87 

-στό πόδι: 87 
πραγματικός - : 96 
σκιά του —: 88 
τόπος του —: 84 

πορτατίφ: 57 
πορτοκαλί: 185-6 
πορτραίτα, πορτραίτο: 62-3, 68, 71, 

176 
καλό - : 62 
οίκογενειακά —: 176 

post hoc δικαιολόγηση: 41 
ποταμός: 150, 155 
πότ€ ίχω ίνα αίσθημα: 183 
πράγμα, πράγματα: 45-6, 59, 61, 

63, 70, 78, 151, 158, 164, 166, 
180, 231 

άντιγραφή ένός —: 63 
έξήγηση ένός - : 46 
κατάσταση ένός - : 158,164,166 
μαγική σχέση άνάμεσα στό - καί 

στό δνομα: 231 
δέν ξέρουμε τί — έπιθυμοΰμε: 59 
οίκεΓα - : 180 
όνοματοθεσία —: 151 

—περί του όποίου σκέφτομαι: 70 
—πού μας περιβάλλουν: 73 

συστατικά των —: 45 
ώραια - : 45 

προγματείο άτελής: 46 
-περί μήλων: 46 
πραγματικά 

πώς — μετριέται ό χρόνος: 61 
πιστεύω - : 197 

πραγματικά 
τά — κύρια όνόματα: 121 

—σημεία: 59 
πραγματικές 

μόνο οί δικές μου έμπειρίες είναι 
- : 79, 94-5 

—προτάσεις: 157 
-χρήσεις λέξεων: 57 
πραγματική άγκινάρα: 175 
-άκρίβεια: 122 
-έδρα της πράξης του σκέπτεσθαι: 

43 
—έμπειρία: 94-5 
-ίδέα του χρόνου: 153 
-μετάβαση: 196 
—μεταγραφή: 175 
—νοητική πράξη: 201 
-περιγραφή: 243 
-πίστη: 198 
-χρήση: 47, 57 
πραγματικό άνθρώπινο πρόσωπο: 

222 
—άντικείμενο της δράσης: 97 
-γεγονός: 69 
-Devonshire: 92 

τό - «έγώ»: 104, 108 
-κριτήριο: 170 
—πρόσωπο: 221 
-ρολόι: 153 
πραγματικοί 

ή άλυσίδα τών — λόγων: 41 
-δείκτες της ροής του χρόνου: 153 
πραγματικός: 42, 54, 95-6, 167 
—μηχανισμός: 167 
—όρισμός: 54 
-πονόδοντος: 95 
-πόνος: 92 
—τόπος της σκέψης: 42 
πραγματικότητα: 44, 68, 77, 95-6, 
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103, 109-12, 122, 225 
άντλω άπ' τήν —: 111 
άσυμφωνία προτάσεων μέ τήν —: 

44 
αύτό βλέπεται στήν - : 109-10 
δσχατα συστατικά της - : 122 
όπτική - : 112 
παρεμβολή σκιάς μεταξύ πρότα-

σης καί —: 68 
συμφωνία προτάσεων μέ τήν —: 

44 
τό ύλικό πού συνθέτα τήν - : 77 

πρακτικές προθέσεις: 59 
πρακτική: 120, 138, 141-2, 144, 

148-9, 151, 198, 219, 232 
—της άφήγησης παρελθόντων γεγο-

νότων: 151 
- της γλώσσας: 198, 232 
- της έπικοινωνίας: 120 
—του παιχνιδιού: 141, 144 

τρέχουσα - : 219 
πρακτικοί λόγοι: 48 
πpάξε^, πράξη: 27, 37, 40, 42-3, 

70, 74-6, 84, 88, 121, 135, 145, 
169, 171, 195-7, 201-2,205-11, 
214, 220, 233-234 

αίτιο της - : 42 
άκούσια —: 205 
οί — μας άπορρέουν άπό μιά δεξα-

μενή: 197 
—άπόφασης: 196 
-βούλησης: 206, 211 

βουλητική - : 206, 210 
ή - του νά γνωρίζεις: 209 

—γραφής: 196 
-δείξης: 84, 121, 234 

διάρκεια νοητικής —: 70 
-έκλογής: 27 

έκούσια - : 205, 207-10, 214 
- της έκτίμησης: 37 
—της έκφρασης των σκέψεων: 76 
—έμπνευσης: 196 
—του έννοειν: 195-6 
—ένόρασης: 196-7 

έξωτερική - δείξης: 234 
—έρμηνείας: 27 

έσκεμμένες —: 209 
μιά — πού θέλουμε: 206 

κινητική άπο\|Γη των —: 210 
ή — του νά λογαριάζω: 135 

-μετακίνησης: 84 
μυστηριώδης - του νά έννοεις 

κάτι: 195 
νοητική - : 169, 195-7, 171, 201 

-όμιλίας: 196 
όπτική άποψη των —: 210 

—τοϋ νά παίζεις σκάκι: 40 
—του νά παίζεις χαρτιά: 135 

παράξενη νοητική —: 70 
πραγματική έδρα της — του σκέ-

πτεσθαι: 43 
προθετικές - : 205, 211 

—προμελέτης: 211 
-προσήλωσης: 235 
—προσπάθειας: 211 
—του σκέπτεσθαι: 43, 75 

συγκεκριμένες - : 202 
συνειδησιακές —: 74 

- του νά φαντάζεσαι: 88 
χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας 

άκούσιας —: 211 
—χειρισμού συμβόλων: 74 
πράσινο χρώμα: 91, 186 
-καθαρό: 186 
πρασινογάλαζο: 186 
πρέπει (πρβλ. αύθαίρετος, άναγ-

καιος): 54, 60, 74, 84, 90, 167, 
181, 188-9, 192, 197, 225 

κάτι — νά μας κάνει νά κάνουμε 
κάτι: 197 

- ν ά ξέρω: 60, 84, 90 
—πάντοτε νά ξέρω πότε πονάω: 91 
- ν ά υπάρχει: 74 
πρίν: 151-2 
—ένα χρόνο: 151 
πρίσμα 

μέσ' άπό τό — μιας εικόνας: 192 
πρόβλεψη: 104, 154, 157 
—γιά τή δυνατότητα σφάλματος: 

104 
πρόβλημα, προβλήματα: 44, 79-80, 

94, 97, 103, 167, 180, 196, 198, 
205, 216-7, 234, 239 

—της άλήθειας: 44 
—της άντικειμενικότητας ή ύποκει-

μενικότητας τών αισθητικών 
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δηλώσεων: 239 
- της άρνησης: 97 
—της συμφωνίας ή άσυμφωνίας 

των προτάσεων μέ τήν πραγμα-
τικότητα: 44 

—της Εύκλείδειας γεωμετρίας: 180 
- τού ίδεαλισμοΰ: 239 
—των δύο ύλικών: 80 

φιλοσοφικό - : 94, 103, 198, 217, 
234 

- τρΰ ψεύδους: 44 
προβολή (πρβλ. είκόνα, ύδρόγειος) 

έπανερμηνεία - : 63-4 
έπίπεδη — ήμισιραιρίου της ύδρο-

γείου: 68 
κανόνας - : 68 
μέθοδος - : 88, 126 

προδιαγράφει 
ό κανόνας — δλες τίς μεταβάσεις: 

196 
προδιάθεση: 139, 195 
προετοιμασίες γιά έκστρατεία: 164 
- της σκέψης: 206 
προθέσεις, πρόθεση: 59, 63-4, 202 

ίχω τήν - : 63, 202 
πρακτικές - : 59 

προθετικές πράξεις: 205, 211 
προθετική άναπαράσταση: 63 
-πράξη: 205 
προκαθορισμένη είκόνα: 167 
προκατάληψη: 52, 76, 189, 196 

γλωσσική —: 189 
χυδαία - : 52 

προκαταρκτική διευκρίνιση: 214 
προκύπτω: 63 
προμαντεύω τό χρώμα: 154 
προμελέτη: 211 
προπόνηση: 158 
προσδίδω (πρβλ. δίνω) νόημα: 34 
προσδιορίζω με σαφήνεια: 236 
προσδιορισμός βάθους νερού: 36 
—του τόπου: 34 
πρ<Μΐδιορισμοι χρονικοί: 155 
προσδοκία (πρβλ. προσμονή, περι-

μένω): 48-9, 58, 196 
αίσθημα —: 48 

-έκπλήρωση - : 49 
προσεγγιστική περιγραφή μιας έκ-

φρασης: 220 
προσέχω τό χρώμα: 237-8 
προσήλ(οση τού βλέμματος: 128 

πράξεις - : 235 
πρόσημο άντίθετο: 157 
πρόσθεση έμπειριών: 227 
προσθέτω: 161, 194, 197 
πρόσληψη 

έμμεση — σκέψεων: 33 
προσμονή (πρβλ. προσδοκία, περι-

μένω): 207, 245 
παρατηρησιακή —: 207 

προσοχή 
κατάσταση —: 237 
κατευθύνω τήν - ένός παιδιού: 

152 
συγκεντρώνω τήν — 204, 226, 

234 
προσπάθεια άντιγραφής: 63 
-άρσης τού βάρους: 206 

μυϊκή - : 206, 208 
πράξεις - : 211 

προσπαθώ: 104, 165 
- ν ά θυμηθώ: 165 
προσποιητός: 96 
προσποιούμαι: 95, 169 
-πώς διαβάζω: 169 
πρόσωπα, πρόσωπο (πρβλ. έκφρα-

ση): 63, 68, 98-9, 104-5, 149, 
188-9, 198-200, 203, 207, 212-
3,219-25,227, 229, 232-3, 237, 
240-1 

άναγνωρίζω ένα - : 104-5, 224 
άντιγραφή ένός - : 63 
βλέπω μιά 7ραμμή σάν —: 221-2, 

227 
βλέπω ένα σχέδιο σάν —: 227 
δήλωση περί ένός —: 105 
έκφραση τού - : 149, 189, 198, 

203,207,212-3,220,225 
εύγενική έκφραση στό - : 213 
έχθρικά - : 199-200 
δυό — πού ζούν στό ίδιο σώμα: 

99 
θλιμμένο - : 227 
τό ίδιο - : 98-9 
καταλαβαίνω τήν έκφραση ένός 

- : 225 
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κριτήρια ταυτότητας ένός —: 98 
δνομα ένός 232 
πολλαπλότητα ένός —: 223 
πραγματικό —: 221 
σκίτσα —: 241 
συλλαμβάνω την έκφραση ένός 

- : 220 
φιλικό - : 199-200 

προσωπικές, προσωπική (πρβλ. 
ίδιωτική) έμπειρία: 43, 76-7,80-
2, 129, 149, 171 ^^ 

—συνήθειες: 98 
προσωπικό συνειδητό: 43 
προσωπικότητα 

διπλή - : 99 
ταυτότητας μιας - : 99 

προτάσεις, πρόταση (πρβλ. σκιά, 
λέγω, φρά^) : 29-33, 44, 46, 
62, 65-8, 74-5, 80, 82-3, 86,90-
1, 104, 118, 123-5, 143-5, 156-
7, 159, 161-2, 164, 166, 168-9, 
173, 208-9,217-8, 225-6, 233-5, 
238, 241 

άκούω μιά —: 68 
άληθής - : 164 
άνάγνωση μιας γραπτής - : 226 
άναπαράγω κατά λέξιν μιά - : 169 

-πού άντιγράφεται προφορικά: 173 
άσυμφωνία — μέ τήν πραγματικό-

τητα: 44 
άφαίρεση τού χρωματισμού μιας 

- : 238 
βραχυγραφία μιας - : 162 
γραμματική των - : 86 
γραμμένη - : 209, 226, 241 
γραμμικός χαρακτήρας μιας - : 

143 
γραπτή - : 209, 226, 241 
γράψιμο μιας - : 66 
διαβάζω μιά - : 68,169, 233, 241 

—διαφορετικών γλωσσ<5^: 67 
ειδη - : 46 
έκφέρω μιά - : 208 
έμπειρική - : 83, 90, 104 
καταλαβαίνω μιά —: 30, 225 
κατασκευή των —: 125 
λειτοιφγία μιας - : 234-5 
λέω μιά - : 68 

λογική - : 62, 143 
—των μαθηματικών: 29 
—περί μέλλοντος: 157 

μεταφράσεις —: 68 
μεταφυσική —: 83, 90 
νόημα μιας —: 62, 74, 241 
μιά - έχει νόημα σάν μέλος ένός 

γλωσσικού συστήματος: 74 
—περί τού παρελθόντος: 156 

παρεμβολή μιας σκιάς άνάμεσα 
στήν — καί στήν πραγματικότη-
τα: 68 

περιεχόμενο μιας - : 225 
πραγματικές —: 157 
προβλήματα συμφωνίας καί 

άσυμφωνίας — μέ τήν πραγμα-
τικότητα: 44 

προφορική έκφορά μιας —: 66 
πώς μπορεί μιά — νά σημαίνει κά-

τι; 82 
σιωπηρή - : 65 
κάνω τίς σκέψεις μιδς — χωρίς 

τήν - : 75 
συμφωνία ή άσυμφωνία - μέ τήν 

πραγματικότητα: 44 
συστατικά σημεία μιας —: 124 

—περί φυσικών άντικειμένων: 80, 
86 

φιλοσοφικές —: 166 
μιά — έχει τό δικό της χαρακτή-

ρα: 241 
χρήση της λέξης «-»: 33, 157 
μιά ύφ' οίεσδήποτε συνθήκες ψευ-

δής - : 91 
προτοσιοκή συνάρτηση: 49, 66 
προτίθεμαι (πρβλ. έννοώ): 63, 195, 

202 
—νά έφαρμόσω έναν κανόνα: 195 
προτροπές: 132 
πρότυπο, πρότυπο (πρβλ. μοντέλο, 

ύπόδειγμα, είκόνα, σχήμα): 46, 
54, 76, 206, 220 

Ακριβείας: 54 
- της έκφρασης: 220 
-φυσικής τελειότητας: 46 
πΐΜφέρω λέξεις: 118, 120, 213, 

226, 238 
πpoφopιιcά 
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άντιγράφω - μιά πρόταση: 173 
προφορική έκφορά: 66, 75, 161 
—έκφορά μιας πρότασης: 66 
-έκφραση μιας σκέψης: 75 
πρωταρχική έμπειρία: 189 
προοταρχικό νόημα: 103 
πρωταρχικοί φυσικοί νόμοι: 45 
πρώτη λέξη μιας περιόδου: 171 
πρωτόγονες γλώσσες: 44 
-ίδέες: 44 
-λέξεις: 212 
-μορφές φιλοσοφίας: 232 
πρωτόγονη άριθμητική: 122 
—κοινωνική κατάσταση: 122 
-μορφή άφήγησης: 151 
πρωτόπλασμα κυττάρου: 30 
πρωτότυπο: 220 
πυράκτωση: 204 
πυροβολισμός (πρβλ. σκιά, είκρνα, 

^περιμένω): 72 
πυροβολώ (πρβλ. σκέπτομαι, 

έννοώ): 67 

ραβδί 
έλέγχω τή σκληρότητα ένός - : 

146 
κατάσταση ένός —: 146-7 

ραβδοσκόπος: 35-7 
ράμφος 

ή μύτη του είναι σά - : 240 
ράφι: 127 
ράφτης: 197 
ρεαλισμός: 239 
ρεαλιστής: 82-3, 93 
ρέμμα ποταμού: 154 
Rembrandt: 244 
ρήματα άμετάβατα: 50 
ρηματική έκφραση: 66 
ρητή γλώσσα: 73 
—διατύπωση μιας κατάστασης 

προσοχής: 237 
-μορφή έκφρασης: 225 
ριζωμένες στή σκέψη μας τάσεις: 

59 
ριζωμένη ιδέα: 68 
ρινικό όστούν: 35-6 
ρίχνω τό άκόνηο: 147-8 
—τό μπούμερανγκ: 148 

ρόζ: 186 
ροή των γεγονότων: 155 
—των φαινομένων: 79 
—του χρόνου: 155 
ρολόι: 122, 132, 147, 152-5, 172 
ρόλος (πρβλ. λειτουργία, γραμματι-

κή, χειρισμός, χρήση): 119, 
124, 156, 159 

ρόμβοι: 221 
ρουφάω ένα ύγρό: 210 
Russell: 49-50, 121 
ρωσικά: 171 
ρωτάω τό δνομα: 123 

σακκάκι: 242 
σαπούνι: 215 
σαφές περίγραμμα: 47, 57 
σαφήνεια: 54, 79, 236 

προσδιορίζω μέ —: 236 
έλλειψη - : 54 

σαφής μεθόριος: 174 
σαφώς καθορισμένο νόημα: 150 
—περιγεγραμμένη ίδέα: 58 
σβάστικα (πρβλ. βλέπω, σάν, 

δψεις): 221-2, 230, 233 
σαράάριθμών: 89, 134, 138,160-4 
—των άπολύτων άριθμών: 89 
-λέξεων: 159 

πεπερασμένη — άριθμών: 138 
σεφήνα: 171 
σηκώνομαι άπ' τό κρεββάτι: 206 

άνακαλύπτω δτι —: 206 
παρατηρώ κάποιον νά - : 207 

σηκώνω: 147,166,182,205, 208-9 
-ένα βάρος^ 166, 205 
- τ ό μάτι: 208 
—τό χέρι μου έκούσια: 209 
σήμα κατατεθέν: 182 
σημάδι κόκκινο: 52 
—στό μάγουλο: 53 

φιλικό - : 199-200 
σι^ίνειν 

διαδικασίες του —: 28 
σήμανση (πρβλ. σύστημα): 51-2, 

58, 93, 95, 97, 102, 104, 138, 
238 

σιιμασίες: 55, 6ί 
διάφορες — της λέξης «ύπάρχω»: 
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61 
σημοσιοδότηση σημείων: 28 
σημαα, σημαο: 28-30, 32,42-3, 59, 

65, 119, 123-4, 126, 134, 137, 
144, 149, 167-8, 170-2, 231, 
238 

άνόργανα - ; 29 
Αντιδρώ σέ 170 
άπλή θέαση γραπτών - : 238 
γραπτά - : 29, 238 
διαβάζω - : 172 
ένεργώ σύμφωνα μέ - : 167 
έρμηνεία - : 28, 65 
κάθε — είναι έπιδεκτικό έρμη-

νείας: 65 
έξωτερικευόμενα —: 65 
καθοδηγούμαι άπό - : 144, 167 
κατανόηση τών —: 28 
λειτουργία τών —: 28 
νεκρό - : 30 
νέοι συνδυασμοί —: 168 
νόημα τού —: 29 
πραγματικά —: 59 
σημασιοδότηση —: 28 
σκέτα - : 29 
ή σκέψη μπορεί καί έκφράζεται μέ 

134 
σύνθετα - : 168 
συστατικά — μιας πρότασης: 124 
τυπωμένα - : 171 
φανταστικά - (μαθηματικά): 59 
χειρισμός - : 28, 32, 42-3 
χρήση τών - : 30, 119 

σήμερα: 156 
σιγουριά: 96, 200 

τόνος - : 200 
χαρακτηριστικό της - : 200 

σίγουρος 
είμαι - : 102, 105, 165, 195 
^μαι - πώς έννοώ κάτι: 102 
είσαι - πώς πονάς; 105 

σι&ΐ|ροδρομικό άτύχημα: 101, 246 
σιβικηρή πρόταση: 65 
σκάκι (πρβλ. βασιλιάς, παιχνίδι, κί-

νηση): 32-3, 40, 46, 95, 103, 
105, 117, 125, 134, 140, 167, 
201, 245, 247 

βασιλιάς τού - : 32 

διαφορετικά παιχνίδια —: 245 
θεμιτές κινήσεις πιονιών στό —: 

40 
κανόνες - : 32, 95, 247 
παίζω —: 40 
ένα παιχνίδι πληρέστερο άπό τό 

- : 46 
σκακιέρα, σκακιέρες: 33, 134, 140, 

245,247 
σκέπτεσθαι: 31, 43, 74 

νοητική πράξη τού —: 74 
πραγματική έδρα τού —: 43 

σκεκτετοι 
μιά μηχανή πού —: 43 

σκέπτομαι (πρβλ. σκέψη): 32, 60-1, 
66, 71, 75, 81, 202 

μιλάω δίχως νά - : 75, 202 
-μιλώντας: 32 
- μ έ τό στόμα, τό μολύβι, τό χαρτί 

κλπ: 32 
σκέτο σημεία: 29 
σκέτες γραμμές: 220-1 
σκέτη μουτζούρα: 228 
σκέψεις^ σκέψη: 28, 30-4, 40, 42, 

44, 47, 51, 62, 66, 70, 74-6, 94, 
134, 152, 197,202-3, 206, 212, 
224, 232 

άντικείμενο τής - : 62, 66 
άσυνείδητη - : 94 
γενική άρρώστια της —: 197 
γραμματική της - : 47 
διαδικασίες της - : 28, 40, 44 
ή - είναι δραστηριότητα: 42 
έδρα τής - : 32 
έκφραση μιας - : 33, 74, 134 
πώς μπορεί ή - καί έκφράζεται μέ 

σημεία; 134 
έμπειρία της —: 76 
ή - συνοδεύει τήν όμιλία: 202 
κατ' έξοχήν περίπτωση —: 206 
μουσική —: 224 
τό μυαλό κάνει τή - : 32 
παρατήρηση της - : 34 
περίπλοκες διαδικασίες —: 44 
προετοιμασίες της —: 206 
πραγματικός τόπος τής —: 42 
προφορική Ικφραση μιάς —: 75 
συμφωνία της — με τήν πραγματι-
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κότητα: 28 
συνειδητή —: 94 
τόπος της 32, 42 
φύση της 31 
χρήση της λέξης 33 

σκιά (πρβλ. σκιώδης): 62, 67-9, 72, 
88 

—ένός άνύπαρκτου γεγονότος: 62, 
67 

μιά άπλή - δέν άρκεί: 69 
Ιδιότητα της —: 62 
παρεμβολή μιας — άνάμεσα στήν 

πρόταση καί στήν πραγματικό-
τητα: 68 

- του πόνου: 88 
σκίτσα, σκίτσο: 240-1 
σκιώδες δν: 67 
σκιώδης μετάβαση: 196 
-ύπαρξη: 156 
σκοπός 

σφυρίζω §ναν —: 72 
τραγουδώ §ναν — δίχως λόγια: 75 

σκοτάδι: 45 
σκοτεινός -ή -ό: 187-9, 191-2, 203 
-έντύπωση: 188 
—φωνήεν: 189 
σκοτεινότητα ήχων: 191 

κατά σειράν - : 187-8, 191, 203 
σκούρο: 127, 181, 185, 190 
-κόκκινο: 181, 190 
-μπλε: 185 
σκύλος: 132 
Smith: 62,69-70,96,107,215,240 
σόκ: 163, 215 
σολιψισμός: 97, 102 
σολιψιστής: 82, 94-6 
σολιψιστική δήλωση: 100, 109 
σπινθαρισκόιαο: 212 
σπίτι: 212, 231 
σπονδυλική στήλη: 163 
σταγόνα μελάνι: 178 
σταθερά πρότυπα έκφρασης: 76 
σταθερή έμπειρία: 228 
σ^θερότητα: 79 
στάθμη άνώτερη: 164 
στοσΐ| 

άλλάζω - : 95 
—παρατήρησης: 207-9 

παρατηρώ τή - κάποιου: 217 
περίγραμμα της - μου: 217 

—τού σώματος: 215 
στενός όρισμός: 46 
στερεό 

τό πάτωμα είναι —: 78, 82 
-σχήμα: 229 
στερεότητα 

φαινόμενο της —: 78 
στηθοσκόπιο: 165 
στηλώνω τά μάτια: 103, 205 
στιγμιαία διαδικασία: 72 
στοιχεία, στοιχαο: 47-8, 61, 226 

κοινό — δλων τών έμπειριών: 226 
άνύπαρκτοι συνδυασμοί ύπαρ-

κτών —: 61 
στοίχημα, στοιχήματα: 157-9 
στόμα: 32, 105-6, 199, 205, 210 

δραστηριότητα τού —: 32 
κουνάω τό - μου: 205 
σκέφτομαι μέ τό - : 32 
φιλικό - : 199 

στοχάζομαι γύρω άπ' τήν ίδέα της 
σκέψης: 196 

στρατιώτης (σκάκι): 125 
στρώματα 

άνώτερα - της άτμοσφαίρας: 80-
1 

συγγένεια: 187 
συγκεκριμένες διαφορές: 192 
-περιπτώσεις: 46-7 
-περιστάσεις: 202 
συγκεκριμένη (πρβλ. ίδιαίτερος, 

ίδιόμορφος) 
παρατηρώ μιά - έμπαρία: 234 

-φυσιογνωμία: 228 
συγκεκριμένο χρώμα: 234 
συγκεκριμένος τρόπος (πρβλ. ιδιαί-

τερος, ίδιόμορφος>: 203-4 
συγκεντρώνω τήν προσοχή μου: 

204, 226, 234 
συγκέντρωση: 216 
ί^γκολλω: 94 
συγκρίνω, σύγκριση: 88, 126-9, 

182-3, 192-3, 209, 214-7, 219, 
222, 225, 229, 234, 240 

Ανακλαστική - : 217 
—μέσω δείγματος: 128 
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διαδικασία - : 182 
-μιάν είκόνα μέ τήν πραγματικότη-

τα: 88 
είσαγωγή στή - : 215 
έμπειρία - : 128, 229 

-δύο έμπειριών: 183 
- μ έ τό μάτι: 192 
-άπό μνήμης: 127-8 

παραπλαντίτική - : 209 
συνειδητή - : 129 

σύγχυση (πρβλ. άγκύλωση, παρα-
πλανητικός, παρανόηση, παρ-
εξήγηση, παράδοξο, άμηχανία): 
44,51,62. 66,91,96, 100, 196-
7, 240 

άποτέλεσμα - : 62 
έκφράζω - : 66, 240 
φιλοσοφική - : 44 

—άπό τή χρήση της λέξης «είδος»: 
46 

συζήτηση: 102, 204, 240 
φιλοσοφική - : 102, 204 

συλλαμβάνω: 169, 220, 225 
- τήν έκφραση ένός προσώπου: 220 
- τ ό περιεχόμενο: 225 
- τ ό σχέδιο σάν δλο: 169 
σύλληψη: 220 
συμβαίνει: 36, 61, 67, 151, 155-6, 

166 
έκεΐνο πού - μπορεί νά συμβεί: 

151, 166 
κάτι πού δεν —: 61, 67 
νοιώθω δτι - Ρ: 36 
πιστεύω δτι — Ρ: 36 

σύμβαση: 51, 53, 92 
σύμβολο, σύμβολο: 29, 39, 64, 67, 

126, 143-4, 156, 175,218, 231-
3 

γραπτά 126, 233 
καθοδηγούμαι άπό 175 
συμπλέγματα - : 29 
τό — του κανόνα άποτελεΤ μέρος 

τοΰ ύπολογισμοϋ: 39 
συμβολισμός: 31, 54, 103, 155 
—μιδς θεωρίας: 31 

τά παρεπόμενα τοΰ — μας: 155 
συμμορφώνομαι μέ μιάν έντολή: 

188 

συμπεριφορά: 52, 59, 81, 88, 92, 
98, 100, 137, 142, 158, 166, 
171, 191, 243 

- των έμβιων όργανισμών: 81 
μορφές - : 52, 137 
παρατήρηση της - : 92 

- του σώματος: 88 
χαρακτηριστικά της - : 100 
χαρακτηριστική - : 98 

σύμπλεγμα γραμμών: 227 
συμπλέγματα άντικειμένων: 61 
-συμβόλων: 29 
συμπληρώνω μιάν είκονογραφημέ-

νη ίστορία: 152 
σύμπτωμα: 53-4, 161 
σύμπτωση αισθητηριακών έμπει-

ριών: 86 
συμπύκνωση όλόκληρης της χρή-

σης σέ μιά σχέση: 232 
συμφραζόμενα (πρβλ. περιστάσεις): 

156, 169, 172, 178 
είκάζω (μαντεύω) άπό τά - : 169, 

172, 178 
συμφωνία: 39, 44, 65, 130-1 
—μέ τήν είκόνα: 130 

διαδικασία πού βρίσκεται σέ - μ' 
έναν κανόνα: 39 

—μ' έκεΐνο πού λέμε: 65 
—προτάσεων μέ τήν πραγματικότη-

τα: 44 
συμφωνώ: 225 
συναίσθημα, συναισθήματα (πρβλ. 

αίσθημα): 66, 75, 149, 211 
έκφραση ένός —: 149 
λέξεις ώς έκφράσεις —: 211 
προσωπική έμπειρία ένός —: 149 
φυσικές έκφράσεις - : 149 

συναρμολογούμενη εικόνα: 79, 224 
συνάρτηση (πρβλ. έφαρμογή, γραμ-

ματική, χειρισμός, ρόλος, χρή-
ση): 49, 66 

προτασιακή —: 66 
τιμή μιας — : .49 

σύνδαιη: 38, 70-2, 131, 162, 171, 
232 

άποιςαθιστω μιά —: 131 
άσύρματη - : 89 
βραχυκύκλωμα μιας —: 38 
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καθαρά έξωτερική 232 
συνδυασμοί 

άνύπαρκτοι — ύπαρκτών στοι-
χείων: 61 

—σημείων: 168 
-χρωματικών έπιφανειών: 186 
ΰ^νειδησιακές πράξεις: 74 
συνειδησιακή κατάσταση: 45 
συνειδητά νοητικά φαινόμενα: 167 
συνειδητές καταστάσεις: 170 
συνειδητή 

καθορισμένη — διαδικασία: 66 
—διαδικασία έκφορας λέξεων: 170 
—ένέργεια: 145 
-νοητική πράξη: 169, 171 

περιγραφή μιας - διαδικασίας: 60 
—σκέψη: 94 
—σύγκριση: 129 
συνειδητό νοητικό περιστατικό: 72 
συναδητό 

τό προσωπικό μας - : 43 
συνειρμική εικόνα: 95 
συνεφμικός μηχανισμός: 131-2 
συνειρμός 

λειτουργία του —: 141 
μηχανισμός του - : 29 

συνέχεια 
ξέρω τή - : 72 

συνεχής κατάσταση του μυαλού: 
207 

συνεχίσω 
είμαι σέ θέση νά (μπορώ νά) - : 

160-2, 164 
συνηθισμένες περιστάσεις: 201 
συνηθισμένη χρήση: 54, 56, 90, 

157, 193, 201 
συνηθισμένος τρόπος έκφρασης: 86 
σύνθετα σημεία: 168 
σύνθετες φωτογραφίες Gallon: 45 
σύνθετη έμπειρία (πρβλ. συνθετό-

τητα): 227 
-λέξη: 118 
-χρήση: 99 
σύνθετο δνομα: 49 
—σημείο: 168 
συνθετότητα ύλικών φαινομένων: 

81 
συνθήκες 

πλήρες σύνολο τών - : 163 
συνιστώσες έμπειρίες: 227 
συνοδά περιστατικά της όμιλίας: 75 
συνοδεία: 65, 102, 203, 228 
—του λόγου: 203 
συνοδεύει 

ένα αίσθημα πού — μιά μελωδία: 
246 

διαδικασία πού — τά λόγια μας: 
65 

συνοδεύεται 
μιά έκφραση — άπό έμπειρίες: 

102 
συνοδός 

νοητικός - μιας έκφρασης: 102 
σύνολο γνωρισμάτων: 98 
συνοφρυώνομαι: 149, 240 
συντεταγμένες: 84 
συντομογραφία: 118, 194 
συνοψίζω 

μιά λέξη πού — μιάν έκφραση 
προσώπου: 225 

συνώνυμα: 163 
συνώνυμες έκφράσεις: 56, 118, 

140, 215 
συρτάρι (πρβλ. μπορεί): 146 
συσκοτίζω: 86 
συστατικά, συστατικό: 45, 50, 58, 

66, 124, 198 
άναλύω στά άπλά —: 58 

—της διαδικασίας τοΰ κλάματος: 50 
—τών πραγμάτων: 45 
- της ΰλης: 66 
—σημεία μιας πρότασης: 124 

τό ώραίο ώς —: 45 
σύστημα, συστήματα: 30, 51-2, 58, 

74, 93, 95-7, 102, 104, 119, 
122, 126, 135-9, 141, 160, 163, 
174, 238 

-άλληλουχίας τών άριθμών: 160 
γλωσσικό - : 30, 74, 119 
δεκαδικό - : 136-8, 163 
διαφορετικά —: 135 

—έκφράσεων: 126 
—έπ' άόριστον κατασκευής άριθμη-

τικών: 139 
έπικοινωνιακό —: 122, 141 
μεταγραφή δίχως —: 174 
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-μέτρησης: 137 
-σήμανσης: 51-2, 58, 93, 95, 97, 

102, 104, 138, 238 
—σημείων: 30 
συσχέτιση δύο (ραινομένων: 33 
σφάλμα: 104-5, 162 

δυνατότητα —: 104-5 
σφραγίδα άτέλειας: 46 

κόβω μιά — άπό τήν έντύπωση: 
223 

σφυρί: 94, 126, 132, 156 
σφυρίζω μιά μελωδία: 225 
—βνα σκοπό: 72 
σχεδιάζω: -29, 197-8, 209-10 
-§να μοντέλο: 197-8 
-δνα τετράγωνο: 209-210 
σχεδιάσματα: 230 
σχεδιασμός βελών: 64 
σχέδιο: 125-6, 131, 140, 168-9, 

221, 223-4, 227-8, 233 
βλέπω ίνα — σάν πρόσωπο: 227 
βλέπω ένα — με δυό διαφορετι-

κούς τρόπους: 233 
κινούμαι σύμφωνα μ' ένα —: 168 
συλλαμβάνω §να - σάν δλο: 169 
τριδιάστατη έμφάνιση ένός —: 

228 
σχέσας, σχέση: 28, 37, 77, 193, 

226, 231-2 
διαφορετικές —: 193 

- των άντικειμένων μέ τήν έμπει-
ρία: 77 

ή Ιδια - : 193 
ιδιόμορφη - : 232 
ιδιωτική - μέ τή λέξη: 226 
κοινότυπη —: 232 
μαγική — άνάμεσα στό δνομα και 

στό πράγμα: 231 
μυστηριώδης - του άντικειμένου 

πρός τό δνομά του: 232 
-ψυχολογικής ύφής: 28 
σχήμα, σχήματα: 40, 65, 94, 121, 

123, 126, 132, 175, 188, 228-9, 
231, 236.7 

γεωμετρικό 126 
—ένός δείγματος: 236 

δυϊκό - : 94 
έπίπεδο - : 228 

τό ιδιο - : 188 
δνομα ένός - : 123 

—πιονιών: 40 
στερεό - : 229 

σχισμή: 145-6 
σχοινί (πρβλ. άγκινάρα, οίκογένεια, 

νήμα, έπικαλυπτόμενες όμοιο-
τητες): 129 

Σωκράτης: 47, 56 
σωλήνας ί 210 
σώμα, σώματα: 81, 85, 88, 90, 98, 

101, 215 
άνθρώπινα - : 98 
έξωτερική έμφάνιση ένός —: 98 
ζ ω ι κ ό - : 81 
ούράνια —: 56 
πονάω στό — ένός άλλου: 85 
στάση του —: 215 
συμπεριφορά του —: 88 
φυσικά - : 90 

σωματίδια: 78 
σωματικές ένέργειες: 32 
σωματική διάπλαση: 147 
—καταπόνηση: 183 
σοΜττά (πρβλ. δικαιολογώ, δικαιο-

λόγηση, όρθό) 
άκολουθώ — έναν κανόνα: 195 

σωστή έρμηνεία: 27 

ταινία κινούμενη (πρβλ. χρόνος): 
55 

τακτικά άριθμητικά: 124 
ταμπελάκια: 43, 107 
ταξινόμηση: 125 
τάσεις νοητικές: 59-60 
τάση μυϊκή: 149 
ταυτολογία: 53, 110, 185 
ταυτότητα (πρβλ. ίδιο, αύτό) 

κριτήρια - : 90, 98-9 
νόμος της —: 103 
ένός προσώπου: 98-9 

ταχύτητα: 147 
τελεία, τελείες: 144, 167, 171, 221 
τελειότητα (πρβλ. πλήρες, άτελές) 

πρότυπο φυσικής —: 46 
τελεστής: 146, 247 
τεμαχίζω: 94 
τένοντες (πρβλ. πόνος, ταυτότητα): 
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89 
τερηδόνα (πρβλ. άσυνείδητος): 51 
τέρμα: 89 
τετραγωνίζω άπολύτους άριβμούς: 

39, 161 
τετραγωνισμός 

γενικός κανόνας —: 39 
τετράγωνα, τετράγωνο: 134, 209-

10, 221-2, 230 
τέχνασμα: 149 
τεχνητή έξήγηση: 170 
τεχνικές γλώσσες: 122 
τεχνικοί δροι: 212 
τζάμι: 101 
τηλεγράφημα κρυπτογραφημένο: 

67 
τιμή μιας συνάρτησης: 49 
τοίχος: 206, 228, 234 

γυμνός - : 228 
όμοιόμορφα βαμμένος —: 234 

τονίζω: 229 
τονικά γυρίσματα: 184 
τονικές άποχρώσεις: 159 
τονική (μουσική): 194 
τονισμός της φωνής: 202 
τόνος δισταγμού: 203 
—σιγουριάς: 200 
- της φωνής: 59, 149, 151, 189, 

198, 202, 212 
τόπι ύφασμα: 127, 129-31 
τοπία: 181 
τοποθεσία 

δνομα μιάς - : 156 
τόπος (πρβλ. έδώ) 

γνώση του —: 84 
—όπτικου χώρου: 34 
—του πόνου: 84, 106 

πραγματικός — της σκέψης: 42 
προσδιορισμός του —: 34 

- της σκέψης: 32-3, 42 
τούβλο: 117-8, 124, 182 
τουφέκι: 72 
τραγούδι: 66, 75, 227 

λόγια του —: 66 
μελωδία του —: 66 

τραγουδάω μιά νότα: 187 
—ένα σκοπό δίχως λόγια: 75 
Tractatus Logico - PMlosophicus: 

49,61 
τραίνο: 200, 208 
Τράπεζα: 190 
τρα^ ι : .212 , 242 
τραπεζογραμμάτιο: 82 
τράπουλα: 135-6 
τρέχουσα πρακτική: 219 
τριδιάσταση έμφάνιση ένός σχε-

δίου: 228 
τριχοτόμηση γωνίας: 73 
τροποποίηση της φωνής: 66 
τροποποιώ μιά καρέκλα: 234 
τρόποι, τρόπος 
-άναπαράστασης: 238 
- του νά βλέπεις: 229 
—βλέπω §να σχέδιο μέ δυό διαφορε-

τικούς - : 233 
άδόκιμος - διατύπωσης όρισμού: 

53 
διαφορετικός —: 197 

—πού έκφραζόμαστε: 82 
έκφράσεις δομημένες κατ' άναλο-

γικό - : 58 
-έκφρασης: 86 

έντυπωσιακός —: 215 
ίδιαίτερος - : 214-7, 223, 226, 

237 
κάθομαι μ' έναν ίδιαίτερο —: 217 
μιά λέξη μπαίνει μέ ίδιαίτερο —: 

203, 215-6, 223 
κυττάζω ένα δείγμα μέ ίδιαίτερο 

- : 237 
μεταβατικός —: 50 

—μεταγραφής: 174 
μεταφυσικός — χρήσης λέξεων: 

79 
μπαίνω μέ ίδιαίτερο —: 226 
παράξενος καί μυστηριώδης - : 

231 
-χρήσης μιας λέξης: 44 
—χρήσης σημείων: 44 
τροχαία: 154 
τρώγω χ: 49 
τυπικές έμπειρίες κατανόησης: 213 
τυπικό χαρακτηρισπκό τής βούλη-

σης: 206 
τύπος: 99, 140, 160-4 

άλγεβρικός - : 160 
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γραφή ή έκφορά του —: 162 
ξέρω τόν - : 163, 164 
ό — μούρχεται στό νού: 164 

τυηωμένο σημεία: 171 
τυπωμένες προτάσεις: 173 
τυπωμένη λέξη: 170 
τώρα: 154-6 
τωρινό γεγονός: 155 

υγιαίνω: 163 
υγρό 

ρουφάω §να - : 210 
ύγρόμετρο: 178 
υγροποιώ 

μηχανή πού μπορεί νά — άέρια: 
81 

υδάτινη φλέβα: 36 
υδρόγειος: 68 
ΰλη: 66, 78, 80 

είκόνα της δομής τής - : 78 
έσχατα συστατικά τής —: 66 

ύλικά, υλικό 
δομικά - : 123-4, 131 
ένα - άνοιχτότερο άπό άλλο: 193 
έγχρωμο —: 236 

—του κόσμου: 80 
—πού συνθέτει τήν πραγματικότη-

τα: 77 
ύλικά άντικείμενα: 80 
-έργαλεία ένός παιχνιδιού: 134 
—φαινόμενα: 80-1 
ύλική είκόνα: 230 
υλικός 

γεγονότα του — κόσμου: 80 
—μηχανισμός: 28 
υλοποιώ ένα αίσθημα: 210 
υπαινιγμοί έξηγήσεων: 176 
υπακοή σέ μιάν έντολή: 28, 39-41, 

.84, 141, 237 
ύπαρκτό στοιχεία: 61 

άνύπαρκτοι συνδυασμοί — στοι-
χείων: 61 

ύπαρξη 
δυνατότητα —: 51 
σκιώδης —: 156 

ύπάρχω 
διάφορες σημασίες τής λέξης «-»: 

61 

ύπεροπλούστευση τής πρακτικής 
τής γλώσσας μας: 198 

ύπερβοτικό: 139 
ύπερπεπερασμένοι άριθμοί: 46 
ύπνος 

μιλάω στόν — μου: 211 
ύπογρομμίζω: 218 
ύπόδειγμα (πρβλ. μοντέλο, είκόνα, 

ίδέα, πρωτότυπο, πρότυπο): 27, 
29,179,190,225,242 

—περιγραφής: 242 
-χρώματος: 29 
ύποδοχή τού μυαλού: 229 
ύποθέσεις, ύπόθεση (πρβλ. ύποθετι-

κός, αίτία, αίτιο, έξήγηση): 34, 
38-9,42,44, 53, 72,82,96,130, 
159-60, 196 

αύθαίρετη - : 96 
έλεγχος - : 130 
καλά Θεμελιωμένη —: 42 

—πού ύπερβαίνει κάθε δυνατή 
έμπειρία: 82 

φύση τής - : 44 
φυσιολογική - : 130 
ψυχολογική —: 130 

ύποθετικός μηχανισμός: 167 
ύποθέτω: 178 
ύποκειμενικό 

τά πάντα είναι —: 81 
ύποκειμενική γνώμη: 81 
ύποκειμενικότητα των ^ίσθητικών 

δηλώσεων: 239 
ύποκείμενο 

έπίδραση άντικειμένων σέ —: 239 
ύπολογισμός 

διαδικασίες τού —: 39-40 
έξωτερικός καί έσωτερικός —: 40 

ύπόμνημα: 131 
ύποσυνείδητες νοητικές καταστά-

σεις: 167 
ύφασμα: 127 
ύφος μονότονο: 238 

φαινόμενα, φαινόμενο: 33, 37, 39, 
45, 53-4, 79-81, 117, 167, 207, 
222 

αίτιο τού - τής έκτίμησης: 37 
αίτιο των - τής ύπακοής σέ μιάν 
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έντολή: 39 
αίτιο των - της κατανόησης: 39 

- των άνωτέρων στρωμάτων της 
άτμοσφαίρας: 80-1 

έξήγηση ένός - : 222 
έξήγηση των φυσικών - : 45 
νοητικά - : 81, 167 
οίκογένεια —: 207 
ροή των —: 79 

—της στερεότητας: 78 
συσχέτιση δύο —: 33 
ύλικά - : 80 
φυσικό —: 45, 117 

φαινομενικές άντιφάσεις: 55 
φαινομενική άναλογία: 82 
φακέλωμα: 218 
φακός μαγεθυντικός: 238 
φαντάζομαι: 29, 32, 38, 61, 65, 71, 

82, 87-8, 140, 244 
- τ ά βέλη: 65, 140 
- π ώ ς διαβάζω: 172 
—μέ ζωντάνια: 244 
—μιά κίτρινη έπιφάνεια: 38 
—μιά κόκκινη έπιφάνεια: 27 
—σημεία: 32 
-μιά σωματική καταπόνηση: 183 
-κάτι πού δέν ύπάρχει: 61 
φαντασία: 28, 71-2 
φάντασμα του πίνακα: 141 
φανταστικά σημεία: 59 
φανταστικές γλώσσες : 148 
φανταστικό άλφάβητο: 172 
φανταστικοί χ τύπο ι : 230 
φάρμακο: 239 
φάσμα 

όριοθέτηση του - : 144 
περιορισμένο —: 144 

Fizeau: 247 
φιλικά μάτια: 199-200 
-σημάδια: 199 
φιλικές έκφράσεις: 199 
φιλικό γνώρισμα: 200 
-πρόσωπο: 199-200 
—στόμα: 199 
φίλος παλιός: 242-3 

ψάχνω γιά τόν — μού: 180 
φιλοσοφία (πρβλ. γραμματική, 

γλωσσικά παιχνίδια, κανόνες. 

γλώσσα, μεταφυσική): 31, 46, 
54, 56-8, 73, 77-8, 80, 99, 232 

κάνω - : 54, 73, 78 
ή — είναι καθαρώς περιγραφική: 

46 
κληρονόμος τού θέματος πού 

όνομάζαμε «-»: 58, 99 
- τών μαθηματικών: 99 

πρωτόγονες μορφές - : 232 
φιλοσοφικά έροοτήματα: 60 
φιλοσοφικά προβλήματα: 76-7, 80, 

94, 103, 198, 217, 234 
φιλοσοφικές δυσχέρειες: 60, 76, 79 
—προτάσεις: 166 
—συγχύσεις: 44 
φιλοσοφική 

άγκύλωση — ύφής: 97 
-άμηχανία: 51, 56 
-άπορία: 25, 155 
-γνώμη: 108 
-δρευνα: 47 
-μέθοδος: 38 
—πεποίθηση: 108 
-πίστη: 82 
-συζήτηση: 102, 204 
φιλόσoφo^ φιλόσοφος: 45, 47, 52, 

57, 82, 90, 92, 94, 108. 
ό — δέν δχει χάσει τά λογικά του: 

94 
—του κοινού νοός: 82 

μεταφυσικός - : 90 
φιλοσοφοΰντες μαθηματικοί: 58 
φιλοσοφώ: 51, 205, 213, 215-6 
φίλτρο έγχρωμο: 238 
φλεγμονή: 53 
- τού βλεννογόνου: 161 
φλόγα τού κεριού: 155 
φοβούμαι 

ξέρω τί πράγμα —: 51 
φόβος: 50-1, 58, 183 

αίσ^μα —: 50-1 
άντικείμενο —: 51 
έμπειρία - : 183 
νοιώθω έναν - : 50 

φόντο ιδιαίτερο: 229 
φορέας τού νοήματος: 45 
φράγμα άνυπέρβλητο: 91 
φράση: 25, 35-7, 48-9, 52, 95, 200 
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γραμματική - : 36 
έξήγηση της χρήσης μΙάς - : 48 
νόημα μιας - : 25, 35-7, 49 
παραπλανητικές - : 200 
χρήση μιας - : 48, 52, 95 

Frcge: 29 
φρύδια: 149, 240 
<|Η)λή: 122, 136-7, 139, 141-2, 146-

9, 158-60, 219 
γλώσσα μιας - : 148 
φυσική ίστορία μιας - : 142 

φύλλα, φύλλο: 45, 189-90 
σωρός άπό - : 189 
γενική είκόνα του —: 45 

φύση 
άνθρώπινη - : 89 

- του ίσχυρισμοΰ —: 44 
—του μέλλοντος: 157 
-ένός μέσου: 31 
- τής σκέψης: 31, 74 
- της ύπόθεσης: 44 
—τού χρόνου: 31 
φυσικά: 212, 224, 245 

αίσθημα του ': 212 
φυσικά άντικείμενα: 80, 86, 90, 

100-1 
έξήγηση των — φαινομένων: 45 

-όρόσημα: 152 
προτάσεις περί — άντικειμένων: 

80, 86 
-σώματα: 90 
φυσικές άντιδράσεις των άνθβώ-

πων: 190 
-διεργασίες: 81 
-έκφράσεις συναισθημάτων: 149 
-έπιστημες: 54, 80 

νόμοι των — έπιστημών: 80 
φυσική: 66, 81 

νόμοι τής —: 81 
φυσική άδυναμία (πρβλ. λογική 

άδυναμία): 91-2 
-ίστορία της φυλής: 142 
-πρότρπο τελειότητας: 46 
φυσικό άντικείμενο: 100 
-γεγονός: 80 
—δέντρο: ΙΟΙ 
-μάτι: 100-1 

περιγραφή παιχνιδιού ώς — φαι-

νομένου: 117 
φυσικός κόσμος: 80-1 
-μηχανισμός: 30 
-νόμος (πρβλ. λογισμός, κανόνας): 

95, 142 
πρωταρχικοί - νόμοι: 45 

φυσιογνωμία (πρβλ. Ικφραση 
προσώπου, πρόσωπο): 228, 233 

φυσιολογικές διαδικασίες: 33 
-διεργασίες: 81 
φυσιολογική ύπόθεση: 130 
φυσιολογικό γεγονός: 80 
φυσιολογικός 

καταλαβαίνω μέ τόν - τρόπο: 
174 

φωναχτά 
λέω κάτι - : 65, 135 

φωνή: 59, 66, 98, 149, 189, 198, 
202, 212 

άλλαγές της χροιάς τής - : 202 
άνεβοκατεβάσματα τής —: 202 
τόνος της - : 59, 149, 189, 198, 

212 
τροποποίηση τής —: 66 

φωνήεντα: 187-9, 191-3, 197, 203, 
227 

φωνητικοί χρωματισμοί παρελθον-
τικότητας: 246 

φως 
άκτίνα 247 
άπαλό - : 236 

φώτα τροχαίας: 154 
φωτανότητα ήχων: 191 
φωτιά: 61, 68, 71 
-στό King's College: 68, 71 
φωτισμός τοϋ δωματίου: 236 

ζωγραφίζω έναν - : 237 
ιδιαίτερος - : 237 
ίδιόμορφος - : 235 
παρατηρώ τόν —: 237 

φαηογραφία: 223 
φωτογραφίες 

σύνθετες - Gallon: 45 
φωτογραφική πλάκα: 191 

W: 222 
Wittgenstein (L.W.): 98,102,104-5, 

107 
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χαιρετισμός: 149 
χαιρετώ τις γνωστές μου καρέκλες: 

243 
χαλαρώνω: 95, 127 

ή ένταση —: 127 
ή νοητική μας άγκύλωση —: 95 

χαλάρωση: 128, 131, 145, 180 
αίσ^ματα 128 

- της έντασης: 131 
χάντρα, χάντρες: 71-2, 136, 138 

κλωστή μέ —: 71 
ύλοποίηση των —: 72 

χαρά 
αίσθημα - : 239 
έμπειρία - : 183 

χαρακτήρας: 98, 143, 226 ,241 , 243 
γραμμικός — μιας πρότασης: 143 
γραφικός - : 241, 243 
έμπειρία ίδιωτικοΰ —: 226 
μιά πρόταση έχει 241 

χαρακτηριστικά: 99, 176, 240 
—των προσώπων μιας οίκογένειας: 

176 
χαρακτηριστικές έμπειρίες της 

κατανόησης: 213 
χαρακτηριστική συμπεριφορά: 98 
χαρακτηριστικό αίσθημα: 200 
-γνώρισμα: 199, 211 
χαρακτηριστικό της σιγουριάς: 200 

τυπικό - της βούλησης: 206 
χάρτες: 122 
χαρτί κόκκινο: 96 

σκέφτομαι πάνω στό —: 32 
χαρτιά: 134-8 

άριθμημένα —: 136 
χάρτινο στέμμα: 103 
χάρτης: 46, 92 

είδη - : 46 
χειρισμός (πρβλ. λειτουργία, χρή-

ση) 
-σημείων: 28, 32, 42-3 
-συμβόλων: 74 
χαρονομία, χειρονομίες: 101, 103, 

119-21, 123, 125, 132, 137, 
149, 154, 156, 189, 195, 198, 
203-4, 207, 228, 230, 246-7 

άθροιστική - : 119 
—διαγραφής: 119 

δεικτική - (δείξης): 121, 123, 
156, 195, 228 

-ένθάρρυνσης: 132 
μετάδοση αίσθημάτων μέ - : 247 

—παρελθοντικότητας: 246 
—περιέργειας: 207 
χειρουργική έπέμβαση: 89 
χέρι: 32, 43, 83, 86-7, 89, 101, 104-

5, 142, 148, 159, 164,169, 195, 
205-10, 234-5 

άκούσια άρση τού — μου: 207-8 
άνακαλύπτω δτι τό — μου σηκώ-

νεται: 207 
άντιγράφω μέ τό - : 169 
δραστηριότητα του - : 32, 43 
τό - κάνει τή σκέψη: 32 
κατευθύνω τό — μου: 209 
κίνηση του —: 210 
κουνάω τό - μου: 205 
όπτικό - : 235 
παρατηρώ τό - μου νά σηκώνε-

ται: 207 
σηκώνω τό — μου έκούσια: 209 
σπασμένο —: 105 

χημικές διεργασίες: 81 
χημικός συμβολισμός: 122 
χθές: 151 
χονδρικές προσεγγίσεις: 122 
χοντροκομμένη 

ή καθημερινή γλώσσα είναι —: 78 
χορευτική φιγούρα: 144 
χοροί τοϋ David Bundler: 246 
χρήσεις , χρήση: 30-1, 33, 37-8 ,42 , 

44, 46-8, 52, 54, 56-9, 75-6, 78, 
87, 90, 92, 94-6, 98-9, 102-4, 
107-8, 113, 119-21, 124, 127, 
129, 132-3, 142, 153, 155-7, 
160, 162, 164-5, 186-7, 191-5, 
197, 203, 206, 214,216-8, 226, 
230, 232-3, 235, 237-8 

άκριβής - : 56-7 
άμετάβατη - λέξεων: 58-9, 218 
άπαρίθμηση πραγματικών - τών 

λέξεων: 57 
—τών άριθμητικών: 120 
—ένός γενικού δρου: 47 
- της γλώσσας: 31, 54, 152, 156, 

186 
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γραμματική της - μιας λέξης: 52 
δείγμα γιά περαιτέρω —: 238 

-ένός δείγματος: 235, 237 
διαφορά στή —: 192 
διαφορετικές - : 94, 203 

-δίνει στά σημεία ζωή: 30 
διττή - τής λέξης «γιατί»: 42 

- του «έγώ» ως άντικειμένου: 104 
- του «έγώ» ώς ύποκειμένου: 104 

είδικές - των λέξεων: 206 
είδική περίπτωση της μεταβατι-

κής - : 217 
έκπαιδεύομαι στή — μιας λέξης: 

121 
—μιας έκφρασης: 187 

έξήγηση τής - μιας φράσης: 48 
έσκεμμένη έπινόηση νέων - : 57 
θέαση τής - : 94 

-ένός κανόνα: 133 
κανόνας - μιας λέξης: 38 
κανόνες - : 37-8, 54, 56-8 
κανονική - : 99 

- των λέξεων: 38,44, 58, 75-6,229-
30 

—τής λέξης «βλέπω»: 96 
- τής λ έ ^ ς «γνωρίζω»: 52, 58 
- τής λέξης «γνώση»: 56 
- τής λέξης «είδος»: 46 
- τής λέξης «έννοώ»: 195 
- τής λέξης «Ιδιο»: 194 
—τής λέξης «μπορεί»: 
—τής λέξης «πρόταση»: 33 
—τής λέξης «σκέψη»: 33 
- τής λέξης «φαντάζομαι»: 87 
- τής λέξης «χρόνος»: 31 

λεπτομέρειες τής —: 164 
μαθαίνω τή — μιας λέξης σέ κά-

ποιον: 38 
μεταβατική - λέξεων: 58 
μεταφορική — λέξεων: 162 

-τής νέας είκόνας: 132 
-τής νέας λέξης: 132 

τό νόημα είναι ή - : 102-3, 107-8, 
113 

όμοιότητα στή - των λέξεων: 
124 

- του όνόματος: 216, 233 
- του δρου «πρόταση»: 157 

—του ούσιαστικοΰ «χρόνος»: 31 
παράλογη έξωτερική έμφάνιση 

τής — των λέξεων: 57 
-ένός πίνακα: 132-3 

πραγματική - : 47, 57, 98 
-μιας πρότασης: 229-30, 234 
-ένός σημείου: 30, 119, 142 

σύγχυση άπό τή - τής λέξης «εί-
δος»: 46 

συμπύκνωση τής — σέ μιά σχέση: 
232 

συνηθισμένη - : 54, 56, 90, 193 
συνηθισμένη — τής γλώσσας: 54 
συνηθισμένη — τής λέξης «γνώ-

ση»: 56 
σύνθετη - : 99 
τρόποι — σημείων: 44 
τρόπος - μιας λέξης: 56 

-μιας υλικής είκόνας: 230 
-μιας φράσης: 48, 52, 95 
χροιά τής φωνής: 202 
χρονικό σημεία: 155 
χρονικές έκφράσεις: 153 
χρονική 

δνομα μιας - στιγμής: 156 
χρονικοί προσδιορισμοί: 155-6 
χρόνος (πρβλ. μέλλον, παρόν, 

παρελθόν, ένεστώς): "31, 54-6, 
60-1, 72, 152-3, 155, 196 

γραμματική της λέξης «—»: 31 
διάρκεια του —: 55 
δείκτες τής ροής του —: 153 
έννοια του - : 56 
θεότητα του - : 31 
ιστορικός —: 196 
μέτρηση του - : 55, 60-1, 152-3 
παρωχημένος - : 72 
πώς πραγματικά μετριέται ό —: 61 
πραγματική ίδέα του —: 153 
πρίν ένα —: 151 
ροή του —: 155 
φύση του —: 31 
χρήση τής λέξης «-»: 31 

χρώμα, χρώματα (πρβλ. μπλέ, κόκ-
κινο κλπ.): 27,40,81,90-1,97, 
121, 123, 125-7, 131-2, 154, 
179, 182, 184-6, 188-9, 194, 
203-5, 216, 234-9, 247 
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—του αίματος: 216 
άναμιγνύω —: 247 

-ένός άριθμοΰ: 81 
βασικά - : 186 
δυό βιβλία έχουν τό ιδιο 90 

—ένός δείγματος: 40 
—μιας έπιφάνειας: 236 

ιδιαίτερο - : 238 
τί κοινό έχουν δύο —: 185 
δνομα ένός - : 204, 216 
όνομάζω τό - : 203, 205 
παρατηρώ τό - : 236 
περιγραφή του - : 235, 247 
πιάνω ένα - : 236-7 
πίνακας μέ - : 27 
προσέχω τό - : 237-8 
δυό — πού στέκονται τό ένα στό 

δρόμο του άλλου: 91 · 
στηλώνω τά μάτια μου στό —: 

204-5 
συγκεκριμένο —: 234 

χρωματικές (χρωματιστές) έπιφά-
νειες: 132, 182, 186, 189, 197, 
203 

χρ(ι>ματικό μοτίβο: 239 
χρωματισμός 

άφαίρεση του — μιας πρότασης: 
238 

χρωματιστά άντικείμενα: 203, 215 
χρο>μοτολόγιο: 29 
χτυπάω κάτι: 94 
χτύποι, χτύπος 

φανταστικοί —: 230 
χυδαία προκατάληψη: 52 
χώρος: 34, 78, 84-5 ' 

αίσθησιοκινητικός —: 85 
άπτικός - : 85 
άραιά γεμισμένος - : 78 
ευκλείδειος - : 84 

κενός - : 78 
όπτικός —: 34 

ψάχνω νά βρώ τήν κατάλληλη λέ-
ξη: 73 

—στό μυαλό μου: 180 
—πώς προφέρεται μιά λέξη: 180 
—γιά τόν φίλο μου: 180 
ψέματα 

λέω - : 200 
ψευδαίσθηση: 221 
ψευδής πρόταση 

ύφ' οιεσδήποτε συνθήκες - : 91 
ψευδοδήλύκιη: 110 
ψεύδομαι: 74, 91, 97, 200 
ψευδός: 44 
ψηλά τά χέρια (πρβλ. άκούσια): 211 
ψύξη: 89 
ψυχαγωγικός χαρακτήρας τών παι-

χνιδιών: 122 
ψυχανάλυση: 51, 93 
ψυχική κατάσταση.· 84 
ψυχικό γεγονός: 84 
ψυχικός μηχανισμός: 38 
ψυχολογικά προβλήματα: 31 
ψυχολογικές άντιδράσεις: 93 
ψυχολογική έρευνα: 31 
—θεωρία: 31 
—σχέση: 28 
-ύπόθεση: 130 
ψυχολογικό πείραμα: 80 
ψυχοφυσιολογικές άντιστοιχήσεις: 

167 

ώρα 
ή ιδέα της —: 153 

ώραΐα πράγματα: 45 
ώροΓο: 44-5 

τό — ώς συστατικό: 45 
ωροδείκτης: 147, 152-3 
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