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Πρόλογος και Εσταριστίες 

Ζ ιαηνά πενζπέηεζα, ηδξ μπμίαξ απμηέθεζια είκαζ δ ακά πείναξ δζδαηημνζηή δζαηνζαή, 

έπεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζηζξ ζπμοδέξ ιμο ζημ Σιήια Φοζζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ. 

ηακ ζημ ηέηανημ έημξ παναημθμφεδζα δφμ ιαεήιαηα πμο πνμζέθενακ ηυηε μ Ανζ-

ζηείδδξ Μπαθηάξ ηαζ μ Κχζηαξ Γαανυβθμο βζα ηδκ Ηζηνξία θαη Φηινζνθία ησλ Δπη-

ζηεκψλ, υπζ ιυκμ ήνεα ακηζιέηςπδ ιε έκα ακηζηείιεκμ ελςηζηυ βζα ημκ έςξ ηυηε εεηζ-

ηυ πνμζακαημθζζιυ ιμο, αθθά έθηαζα κα επζεοιχ κα αθθάλς πνμζακαημθζζιυ. 

Ζ ―ηοθθή‖ αβάπδ βζα ηδ θοζζηή ηαζ ηα ιαεδιαηζηά άνπζζε ζηαδζαηά κα ακηζ-

ηαείζηαηαζ απυ έκα βκήζζμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ απμζαθήκζζδ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ γδ-

ηδιάηςκ πμο ιέπνζ πνζκ ήηακ ―αοημκυδηα‖, ―δεδμιέκα‖, αθθά ηαζ άβκςζηα. Κζ αοηυ 

πμο βζκυηακ υθμ ηαζ πζμ λεηάεανμ ήηακ πςξ ιέζα απυ ηζξ πνμπηοπζαηέξ ζπμοδέξ ιμο 

έραπκα πζα κα ανς θάπνην άιιν λφεκα. ε ιζα ιεηαααηζηή πενίμδμ ακαγήηδζδξ εεχ-

νδζα πςξ μζ εονφηενεξ ακδζοπίεξ πμο είπακ εκηςιεηαλφ δδιζμονβδεεί εα ιπμνμφζακ 

κα ζηακμπμζδεμφκ ζημ πενζαάθθμκ εκυξ επζζηδιμκζημφ ηθάδμο πμο ιε ηάπμζμκ ηνυπμ 

είκαζ πζμ ημκηά ζημκ άκενςπμ. Θεχνδζα, θμζπυκ, πςξ ιζα ηέημζα εοηαζνία εα ηδκ εί-

πα ιέζα απυ ηδ αζμθοζζηή. Αοηυ δεκ ηνάηδζε πμθφ. Γνήβμνα ζοκεζδδημπμίδζα πςξ 

μπμζαδήπμηε επζθμβή ιμο επνυηεζημ κα ηζκδεεί ζημ πχνμ ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ, 

ηαεχξ αοηή δεκ ιπμνμφζε κα αθμνά ηεθζηά ηζξ ίδζεξ ηζξ ζζημνζηέξ ηαζ θζθμζμθζηέξ 

πνμτπμεέζεζξ αοηχκ ηςκ επζζηδιχκ, εα ήηακ, βζα ιέκα, πάκηα εθθεζιιαηζηή ηαζ ηεθζ-

ηά θακεαζιέκδ. 

 Απμθάζζζα, θμζπυκ, κα ζηναθχ ιε πζμ λεηάεανμ ηνυπμ ζηα γδηήιαηα ηδξ ζζημ-

νίαξ ηαζ ηδξ θζθμζμθίαξ. Ο Κχζηαξ Γαανυβθμο δέπηδηε, ηαζ ηυζα πνυκζα ιεηά ημκ 

εοπανζζηχ λακά εενιά βζα αοηυ, κα επζαθέρεζ ηυηε ηδκ πηοπζαηή ιμο ενβαζία ιε εέ-

ια ημκ Κφζκν ησλ Αιρεκηζηψλ. Βθέπμκηάξ ημ εη ηςκ οζηένςκ, θές υηζ πέναζα ζημ 

Σιήια Φοζζηήξ ιε ηδ ζζβμονζά πςξ εα ζπμοδάζς ιζα αοζηδνή επζζηήιδ ηαζ ηεθείς-

ζα ηζξ ζπμοδέξ ιμο ιε ιζα ηενάζηζα ααεααζυηδηα βζα ημ ηζ είκαζ επζζηήιδ ηαζ ιε ιζα 

πηοπζαηή ενβαζία πάκς ζηδκ αθπδιεία βζα ηδκ μπμία ηαευθμο εφημθα δεκ εα θέβαιε 

υηζ απμηεθεί επζζηήιδ. 

Ο Κχζηαξ Γαανυβθμο ήηακ, υιςξ, ηαζ εηείκμξ πμο ιμο οπέδεζλε ημ δνυιμ ηαζ 

ιε παναηίκδζε βζα ζπεηζηέξ ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ. ημκ Σμιέα ΑΚΔΓ ημο Μεηζυ-

αζμο Πμθοηεπκείμο οπήνπε ήδδ έκαξ ζδζαίηενα γςκηακυξ πονήκαξ ακενχπςκ, πμο ζημ 

πθαίζζμ δζαθυνςκ ζειζκανίςκ ενβάγμκηακ ζηδκ πενζμπή ηδξ ζζημνίαξ ηαζ θζθμζμθίαξ 

ηςκ επζζηδιχκ. Σμ εεζιζηυ πθαίζζμ δεκ άνβδζε κα ένεεζ ιε ηδ δδιζμονβία ημο Γζα-

πακεπζζηδιζαημφ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ βζα ηδκ Ηζημνία ηαζ ηδ Φζθμζμθία ηςκ Δ-

πζζηδιχκ ηαζ ηδξ Σεπκμθμβίαξ, ςξ ζφιπναλδ ημο ΑΚΔΓ ημο ΔΜΠ ηαζ ημο ΜΗΘΔ ημο 

ΔΚΠΑ. Αοηυ ημ Μεηαπηοπζαηυ Πνυβναιια ήηακ εη κέμο απμηαθοπηζηυ βζα ιέκα. 

Καζκμφνζεξ πενζμπέξ, κέα ενςηήιαηα, ααεφηενμζ πνμαθδιαηζζιμί. Αθθά ηαζ ιζα πνυ-

ηθδζδ. Σμ κα εκηνοθήζεζ ηακείξ ζε ηάπμζμ απυ ηα παναηθάδζα ηςκ ιαεδιαηζηχκ ηαζ 

ηδξ θοζζηήξ, υζμ δφζημθμ ηαζ κα ήηακ αοηυ, βζκυηακ ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ ηαηάθθδθςκ 

εβπεζνζδίςκ ηαζ βζα έκα ζηαεενυ ζχια βκχζδξ πμο δεκ επζδέπεηαζ ενιδκείεξ. ηδκ 

ζζημνία ηαζ ηδ θζθμζμθία, ακηίεεηα, οπάνπεζ ςξ εββεκέξ ημοξ ζημζπείμ δ εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ημο εηάζημηε εέιαημξ. Ζ πνυηθδζδ, θμζπυκ, ήηακ πςξ βζα ηάεε ηζ έπνεπε 

ηακείξ κα ηαηακμεί ηα ενιδκεοηζηά πνμαθήιαηα αθθά ηαζ, αηυια ηαθφηενα, κα θαι-

αάκεζ εέζδ επί αοηχκ. 

Με ηδκ παναημθμφεδζδ ιαεδιάηςκ, ζειζκανίςκ ηαζ ηδκ ακάθδρδ ηςκ ακηί-

ζημζπςκ ενβαζζχκ, ημ δζηυ ιμο πζμ εζδζηυ εκδζαθένμκ άνπζζε κα πνμζακαημθίγεηαζ 

πθέμκ πενζζζυηενμ πνμξ ηδ θζθμζμθία ηςκ επζζηδιχκ ηαζ ηα γδηήιαηα ηδξ εειεθίς-

ζήξ ημοξ. Σμ ενχηδια πμο ηονίςξ ιε απαζπμθμφζε ηυηε αθμνμφζε ηζξ θεβυιεκεξ πα-

ναηδνδζζαηέξ πνμηάζεζξ πμο οπάνπμοκ ζημ ζχια ιζαξ επζζηήιδξ ηαζ ηδκ αθήεεζα 



 

πμο αοηέξ μζ πνμηάζεζξ ημιίγμοκ. Καζ αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο ιε μδδβμφζε λακά ηαζ 

λακά ζημ γήηδια ηδξ ακηίθδρδξ. Δίκαζ δ ακηίθδρδ ήδδ πάκηα έιθμνηδ εεςνίαξ; Ή 

ιήπςξ, ακηίεεηα, οπάνπεζ ηάηζ ζακ ―ηαεανή‖ ακηίθδρδ; Καζ ακ καζ, ιε ηζ ενβαθεία κα 

ηδκ πνμζεββίζμοιε ηαζ κα ηαηαθένμοιε κα ηδκ πενζβνάρμοιε; Αθθά ηαζ πμζα ιπμνεί 

κα είκαζ δ ζπέζδ ιζαξ ηέημζαξ ―ηαεανήξ‖ ακηίθδρδξ ιε ηζξ δζάθμνεξ επζζηδιμκζηέξ 

εεςνίεξ; Δπέθελα, μιμθμβχ ηυηε πενίπμο οπκμααηχκηαξ, κα ελεηάζς ημ γήηδια ηδξ 

ακηίθδρδξ πμο ιε απαζπμθμφζε ζημ πθαίζζμ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο Μενθχ-Πμκηφ ηαζ 

εζδζηυηενα ζημ ένβμ ημο Φαηλνκελνινγία ηεο Αληίιεςεο. Ο Ανζζηείδδξ Μπαθηάξ δέ-

πηδηε κα επζαθέρεζ ηδ ζπεηζηή δζπθςιαηζηή ενβαζία ιμο. Κζ εδχ δεκ ιπμνχ θοζζηά 

κα ιδκ ημκίζς πςξ μ Ανζζηείδδξ Μπαθηάξ ιμο ζηάεδηε πναβιαηζηυξ ηαζ ακεηηίιδημξ 

δάζηαθμξ. Με ηζκδημπμίδζε ηαζ ιε αμήεδζε πμθθαπθά. Υςνίξ εηείκμκ, ηυζμ δ ιεηα-

πηοπζαηή δζπθςιαηζηή ενβαζία ιμο, υζμ ηαζ δ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή, δεκ εα 

είπακ ζοκηαπεεί πμηέ. Σμο πνςζηχ πμθθά· πενζζζυηενα απυ υζα οπμρζάγεηαζ. Σμκ 

εοπανζζηχ ηαζ ημκ εοβκςιμκχ. 

Ζ πνχηδ βκςνζιία ιε ηδ θζθμζμθία ημο Μενθχ-Πμκηφ απμδείπηδηε ηεθζηά δ 

πφθδ εζζυδμο ζηδ θαζκμιεκμθμβζηή θζθμζμθία. Ο Μενθχ-Πμκηφ πνμτπέεεηε άιεζα 

ημκ Υμφζενθ. Μμο ήηακ, θμζπυκ, ζπεδυκ αοημκυδημ ηαζ ηαοηυπνμκα ημ ακηζιεηχπζγα 

ςξ κέα ιεβάθδ πνυηθδζδ κα ηαηεοεοκεχ πίζς ζηζξ πνμτπμεέζεζξ ηδξ ιενθςπμκηζα-

κήξ θζθμζμθίαξ ηαζ κα ιεθεηήζς ημκ Υμφζενθ. Θεχνδζα, ιάθζζηα, υηζ δ έκκμζα-

ηθεζδί πμο εα ιε αμδεμφζε ζε αοηή ηδ ιεηάααζδ ηαζ ζηδκ πεναζηένς ιεθέηδ ηδξ 

πνμαθδιαηζηήξ ηδξ ακηίθδρδξ ήηακ δ έκκμζα ηδξ ζςιαηζηυηδηαξ, βζα ηδκ μπμία είπα 

ήδδ δμοθέρεζ ζηδ δζπθςιαηζηή ιμο ενβαζία. Σμ ανπζηυ ζπέδζμ ήηακ κα ενεοκήζς 

ζοζηδιαηζηά ημ γήηδια ηδξ εκζχιαηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ημ ζοβηνμηδηζηυ νυθμ 

πμο αοηή έπεζ ζημ βκςζζαηυ ηαζ πναηηζηυ ιαξ αίμ, απυ ηδ ιενζά πζα ηδξ πμοζενθζα-

κήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ. ηδκ πμνεία, ηαζ ιέζα απυ ηδκ επίπμκδ ιεθέηδ ημο ένβμο ημο 

Υμφζενθ (αθθά, ζε ιεβάθμ ααειυ, ηαζ ηςκ δζηχκ ημο πνμτπμεέζεςκ), απμηνοζηαθ-

θχεδηε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ένεοκάξ ιμο. Σμ ανπζηυ ηζκδημπμζδηζηυ αθθά βεκζηυ εκ-

δζαθένμκ βζα ηδ θφζδ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηδ εεςνία ηνάπδηε, εκηυξ 

ημο θαζκμιεκμθμβζημφ ενεοκδηζημφ πενζαάθθμκημξ, ζε ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα ιε 

λεηάεανμ ζηυπμ. Αοηυ πμο επζδίςηα πθέμκ ήηακ δ εκδεθεπήξ θαζκμιεκμθμβζηή πναβ-

ιάηεοζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε ηζξ βθςζζζηέξ εκκμζμ-

θμβήζεζξ, ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ηαζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ εεςνδηζηέξ ελζδακζηεφ-

ζεζξ. ε αοηήκ ηδκ ηεθζηή δζαιυνθςζδ ηδξ ένεοκάξ ιμο ζοκέααθε, πνχημκ, ημ υηζ 

απυ ημ ίδζμ ημ πμοζενθζακυ ένβμ απμοζίαγε ιζα ζαθήξ, μθμηθδνςιέκδ ηαζ ζοβηε-

κηνςηζηή πενζβναθή ηςκ εκ θυβς γδηδιάηςκ. Γεφηενμκ, ημ υηζ δ δεοηενεφμοζα αζ-

αθζμβναθία, υπζ ιυκμ δεκ είπε κα πνμζθένεζ ηάπμζα θαζκμιεκμθμβζηή ιεθέηδ πμο κα 

πναβιαηεφεηαζ ζε αάεμξ ηαζ θεπημιένεζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδ ζπέζδ 

ημο ιε ηα ακχηενδξ ηάλδξ εκενβήιαηα, αθθά, επζπθέμκ, ακαθμνζηά ιε ηδκ ελέηαζδ 

επζιένμοξ γδηδιάηςκ πανμοζίαγε δζαθμνεηζηέξ, ζοπκά ακηζηνμουιεκεξ ιεηαλφ ημοξ 

ενιδκείεξ. ηδ δζδαηημνζηή ιμο δζαηνζαή, θμζπυκ, μδδβήεδηα κα ηάκς αηνζαχξ αοηυ: 

κα δχζς θφζδ ζε επζιένμοξ ενιδκεοηζηά πνμαθήιαηα ηαζ κα επζπεζνήζς ηδκ πνςηυ-

ηοπδ ηαζ ζοζηδιαηζηή απμηαηάζηαζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ Πξσηαξρηθήο Αληίιεςεο, 

ηεο Γισζζηθήο Θεκαηνπνίεζεο θαη ηεο Δπηζηεκνληθήο Δμηδαλίθεπζεο ζηε Φαηλνκελν-

ινγία ηνπ Υνχζεξι. 

Χξ επζαθέπςκ ηδξ δζαηνζαήξ ιμο, μ Ανζζηείδδξ Μπαθηάξ ιε ζηήνζλε ζε ηάεε 

αήια ηαζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ιζαξ ιαηνάξ ηαζ δφζημθδξ πμνείαξ. Καζ πάθζ μθυροπα 

ημκ εοπανζζηχ. Δοπανζζηχ εενιά ηαζ ηα άθθα δφμ ιέθδ ηδξ ηνζιεθμφξ ζοιαμοθεοηζ-

ηήξ επζηνμπήξ, ημκ Θακάζδ Σγααάνα ηαζ ημκ Γζχνβμ Ξδνμπαΐδδ. Ο ηαεέκαξ ιε ημκ 

ηνυπμ ημο ιμο πνυζθενε πμθφηζιδ ηαζ μοζζαζηζηή αμήεεζα. 



 

Απυ ηδ ιεβάθδ πανέα ηςκ πνυκςκ ημο ιεηαπηοπζαημφ εέθς κα εοπανζζηήζς 

ζδζαίηενα, ηαζ ηαεέκακ λεπςνζζηά, ημοξ: Κχζηα Παβςκδζχηδ, Υνήζημ ηαιαηέθμ, 

Πυπδ Παπαιακχθδ, Καθμιμίνα ςηδνίμο, πφνμ Πεηνμοκάημ, πφνμ Λαπαηζζχνα, 

Γζχνβμ Φμονημφκδ, Καηενίκα Μπακηζκάηδ, Υνοζμφθα Παπασςάκκμο, Ακηνέα Κανί-

ηγδ, Άνζ Αναβεχνβδ, Λάνα ημονθά, Μανία Ρεηεκηγή, Μανίκα Βθαζζά, Μζζέθ Κυ-

κημο, Γδιήηνδ Παπαβζακκάημ, Μανία Πακαβζςηάημο, Υάνδ Υνυκδ, Σάηδ άιζμ, Βζ-

αή ηαζ Μακυθδ Αεακαζάηδ, Νηυνα Σμοθζάημο, Πέηνμ Πμθοιέκδ, Πέηνμ Γαιζακυ, 

Βαζίθδ Ραΐζδ, Μακχθδ Παηδκζχηδ, Κχζηα ηενβζυπμοθμ, Ηππμηνάηδ Κθήιδ, Βάσμ 

Παπαεεμπάνδ. 

 Έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζημοξ δζδάζημκηεξ ημο ΑΚΔΓ ηαζ ημο ΜΗΘΔ βζα ηδκ 

ηενάζηζα οπμιμκή ηαζ ειπζζημζφκδ πμο ιμο έδεζλακ υθα αοηά ηα πνυκζα. Δοπανζζηχ 

ζδζαίηενα ημκ Γζμκφζζμ Ακαπμθζηάκμ βζα ηδκ πμθφπθεονδ ζοιαμθή ημο ηαζ ηδ ζηήνζ-

λδ πμο πνμζέθενε ςξ δζεοεοκηήξ ημο ΠΜ «Ηζημνία ηαζ Φζθμζμθία ηςκ Δπζζηδιχκ 

ηαζ ηδξ Σεπκμθμβίαξ». 

 Γεκ λεπκχ ηδκ οθζηή οπμζηήνζλδ απυ ημ ΜΗΘΔ ιε ιμκμεηή οπμηνμθία ζηδκ 

ανπή ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ δζαηνζαήξ ιμο. Δοπανζζηχ επίζδξ ημ Ίδνοια Κναηζηχκ Τπμ-

ηνμθζχκ βζα ηδκ ζδιακηζηή ηνζεηή οπμηνμθία πμο ιμο παναπχνδζε. 

 Νζχες ηοπενή πμο πνυθααα κα βκςνίζς ημκ Joseph Kockelmans. Σμκ εοπανζ-

ζηχ βζα ηδ ζοιπανάζηαζή ημο ηαζ ηδ βεκκαζμδςνία ημο. Δοπανζζηχ εενιά ημκ Burt 

Hopkins βζα ηδκ ακεηηίιδηδ αμήεεζα, ηζξ επζζδιάκζεζξ ημο, ηζξ οπμδείλεζξ, ημ πνυκμ 

πμο ιμο έπεζ αθζενχζεζ, ηδκ Olga Vishnyakova βζα ηδ ζοκμθζηυηενδ εκεάννοκζδ ηαζ 

ηζκδημπμίδζδ. Δοπανζζηχ ηαζ ημκ Pat Burcke βζα ημ ζοβηζκδηζηυ ημο εκδζαθένμκ ηαζ 

ηζξ ζοκμιζθίεξ ιαξ.  

 Αθήκς εδχ ηεθεοηαίμοξ ημοξ πμθφ δζημφξ ιμο ακενχπμοξ. Δοπανζζηχ ημοξ βμ-

κείξ ιμο Νζηυθαμ ηαζ Βαζζθζηή βζα ηδκ αιένζζηδ αμήεεζα ηαζ ηαηακυδζή ημοξ. Ο 

Πάκμξ Θεμδχνμο ήηακ ιαγί ιμο ζε υθδ αοηή ηδ δφζημθδ πμνεία πμθφηζιμξ ζφκηνμ-

θμξ, παηέναξ ημο παζδζμφ ιαξ, ηαεμδδβδηήξ, μ ―αθακήξ ηέηανημξ‖ ηδξ ζοιαμοθεοηζ-

ηήξ επζηνμπήξ, ζοκμιζθδηήξ ηαζ πμθθά άθθα. Σμκ εοπανζζηχ ηάεε ζηζβιή. Σεθεοηαίμξ 

ηαζ ηαθφηενμξ μ βζυξ ιαξ μ Νζηυθαξ πμο ιεβάθςζε ιαγί ιε ηδ δζαηνζαή. Σμκ εοπανζ-

ζηχ βζα ηδκ οπμιμκή ημο ηαζ υπζ ιυκμ. 

 

 

 

 

                                                                                        Ρέεοικμ,  Φεζκυπςνμ 2013 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ βκςζηή πανυηνοκζδ ημο Υμφζενθ (Edmund Husserl) βζα ζηνμθή ―πνμξ αοηά ηα 

ίδζα ηα πνάβιαηα (zu den Sachen Selbst)‖ ηςδζημπμζεί ζε ιζα θνάζδ ημ παναηηήνα 

πμο μ ίδζμξ εεςνμφζε υηζ πνέπεζ κα έπεζ δ θζθμζμθία. Καζ ημ κα ζηναθμφιε θζθμζμ-

θζηά ζε απηά ηα ίδηα ηα πξάγκαηα δεκ ζδιαίκεζ, βζα ημκ Υμφζενθ, πανά κα αθήζμοιε 

ηαηά ιένμξ ηάεε αοημκυδηδ ακηίθδρδ ημο ημζκμφ κμο αθθά ηαζ ηάεε πνμ-δεδμιέκδ 

βκχζδ ηςκ επζζηδιχκ βζα ημ πχξ είκαζ μ ηυζιμξ, ιε υ,ηζ αοηυξ πενζθαιαάκεζ, ηαζ κα 

πναβιαηεοεμφιε ην ζπκβάλ ηεο εκθάληζεο αοημφ ημο θφζκνπ-γηα-εκάο. Απηά ηα ίδηα ηα 

πξάγκαηα είκαζ ηυηε μζ δζαθυνςκ εζδχκ ηαζ δζαθυνςκ ηάλεςκ ακηζηεζιεκυηδηεξ, έηζζ 

υπςξ ειθακίγμκηαζ, έηζζ υπςξ δίκμκηαζ ςξ ζφζημζπα ηςκ ζοβηνμηδηζηχκ εκενβδιά-

ηςκ ηδξ ζοκείδδζδξ. ημπυξ ηδξ θζθμζμθίαξ, αέααζα, δεκ είκαζ κα αηονχζεζ ηζξ επζ-

ζηήιεξ, μφηε ηαζ ηζξ δζάθμνεξ ακενχπζκεξ πναηηζηέξ, ηα πμζηίθα πμθζηζζιζηά ιμνθχ-

ιαηα, η.θπ. Ζ θζθμζμθία αλζχκεζ ηδκ μνζμεέηδζδ ηαζ εειεθίςζδ ηςκ εεςνδηζηχκ, 

πναηηζηχκ ηαζ αλζμθμβζηχκ εηθάκζεςκ ημο ακενχπζκμο αίμο, ενεοκχκηαξ αηνζαχξ 

ημοξ υνμοξ δοκαηυηδηαξ ηάεε ιζαξ απυ αοηέξ. 

 ε ιεβάθμ ααειυ, δ χνζιδ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβζηή θζθμζμθία ηζκείηαζ 

ζημ πκεφια ηδξ ηακηζακήξ οπενααημθμβζηήξ θζθμζμθίαξ. Αθεκυξ, ακηζηίεεηαζ ζημ ε-

ιπεζνζζηζηυ πνυβναιια ηαζ ζηδκ ζδέα υηζ ημ οπμηείιεκμ είκαζ αοηυ πμο νοειίγεηαζ 

πνμξ ημκ ελςηενζηυ ηυζιμ, εκχ δ ακηζηεζιεκζηή βκχζδ βζα αοηυκ ημκ ηυζιμ πνμηφ-

πηεζ ζηδ αάζδ ηςκ εκηοπχζεςκ, ηςκ ζδεχκ, ηςκ παναζηάζεςκ πμο ζπδιαηίγμκηαζ υ-

ηακ ηα δζάθμνα ελςηενζηά ενεείζιαηα πνμζαάθθμοκ ιε ιδπακζηυ ηνυπμ ηα αζζεδηή-

νζα. Αθεηένμο, δ πμοζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία ακηζηίεεηαζ ζημκ άηναημ μνεμθμβζ-

ζιυ πμο εεςνεί υηζ δ βκχζδ ημο ηυζιμο είκαζ δοκαηή πάνδ απμηθεζζηζηά ζημκ μνευ 

Λυβμ ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ημο οπμηεζιέκμο πμο νοειίγμκηαζ ηαζ οπαημφμοκ ζημοξ ηα-

κυκεξ ηδξ Σοπζηήξ Λμβζηήξ. Δάκ δ ειπεζνζζηζηή παναδμπή πενί ημο ηονίανπμο νυθμο 

ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ειπεζνίαξ ζηδκ απυηηδζδ βκχζδξ ζοκζζηά ηεναηχδδ ιμκμιένεζα, 

δ πεπμίεδζδ ηςκ μνεμθμβζζηχκ πενί ιζαξ ηαεανήξ κυδζδξ πςνίξ αζζεδηζηυηδηα δεκ 

είκαζ, βζα ημκ Υμφζενθ, πανά ιζα ακμδζία. πςξ μ Κακη (Immanuel Kant), έηζζ ηαζ μ 

Υμφζενθ δέπεηαζ υηζ ιυκμ ιε ηδ ζχκπξαμε ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ κυδζδξ είκαζ 

δοκαηή δ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζηεζιεκζημφ ηυζιμο ηαζ δ βκχζδ ιαξ βζα αοηυκ.  

 Χζηυζμ, μ θαζκμιεκμθμβζηυξ οπενααημθμβζηυξ ζδεαθζζιυξ ημο Υμφζενθ δζαθέ-

νεζ ζδιακηζηά απυ ηδκ οπενααημθμβζηή θζθμζμθία ημο Κακη. Ο Υμφζενθ δεκ δέπεηαζ 

υηζ οπάνπμοκ πνάβιαηα ηαε‘ εαοηά· μ ζοβηνμημφιεκμξ ηυζιμξ είκαζ, βζα ημκ ίδζμ, ηαζ 

μ πναβιαηζηυξ ηυζιμξ. Δπζπθέμκ, ζηδ πμοζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία ζοκηεθείηαζ ιζα 

ξηδηθνπνίεζε ημο ηακηζακμφ ηνζηζημφ πνμβνάιιαημξ, ηαεχξ επζπεζνείηαζ δ απμζαθή-

κζζδ ημο νυθμο ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, υπζ 

ιυκμ ζημ επίπεδμ ηςκ ηνίζεςκ ηαζ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, αθθά ηαζ ζηδκ πενζμπή 

ημο πνμ-επζζηδιμκζημφ ηαζ πνμ-ηαηδβμνζαημφ πνςηανπζημφ ακενχπζκμο αίμο. Ο 

Υμφζενθ επακενιδκεφεζ ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε αζζεδηζηυηδηα ηαζ κυδζδ ιε ηδκ 

εζζαβςβή ημο δζπυθμο «πνςηανπζηή ειπεζνία – εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ». Μάθζ-

ζηα, ηχνα, δ θαζκμιεκμθμβζηή έκκμζα ηδξ αθήεεζαξ ςξ εκανβμφξ θακένςζδξ δζαηνέ-

πεζ ημ ζφκμθμ ημο πεδίμο ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ ζοκεέζεςκ (πνςηανπζηχκ ηαζ αοευν-

ιδηςκ), ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, δ θαζκμιεκμθμβζηή έκκμζα ηδξ επμπηείαξ δζεονφκεηαζ βζα 

κα ζοιπενζθάαεζ υπζ ιυκμ ηα πνςηανπζηά εκενβήιαηα αθθά ηαζ εκενβήιαηα ακχηενδξ 

ηάλδξ. 
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 Ζ πνμδβμφιεκδ ηάπςξ βεκζηυθμβδ απμηίιδζδ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ είκαζ πε-

νίπμο αοημκυδηα απμδεηηή ζημοξ θαζκμιεκμθμβζημφξ ηφηθμοξ. Με ημ πμο εεθήζεζ, 

υιςξ, ηακείξ κα ηδκ ελεηάζεζ πνμζεηηζηά ζηζξ θεπημιένεζέξ ηδξ ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ 

ιε ζμαανέξ δοζημθίεξ. Ζ ζδιακηζηυηενδ ίζςξ απυ αοηέξ αθμνά ηδκ αηνζαή μνζμεέ-

ηδζδ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδκ απμηάθορδ ηςκ υνςκ ζοβηνυηδζήξ ηδξ. 

Πχξ εκκμεί μ Υμφζενθ ηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία ηαζ ηζ πενζθαιαάκεζ αοηή; Σζ ζδιαί-

κεζ ημ υηζ δ πνςηανπζηή ειπεζνία είκαζ πνμ-επζζηδιμκζηή ηαζ πνμ-ηαηδβμνζαηή; Πμζ-

μξ είκαζ μ νυθμξ ηδξ κυδζδξ ζηδ ζοβηνυηδζή ηδξ; Μήπςξ, έζης ηαζ οπυννδηα, δ 

πνςηανπζηή ειπεζνία ήδδ ειπενζέπεζ κμδηζηά ζημζπεία ηαζ άνα, ζε ηεθεοηαία ακάθο-

ζδ, δεκ δζαθένεζ νζγζηά απυ ηα εκενβήιαηα ηδξ ζηέρδξ; Πχξ δζαθμνμπμζείηαζ, βζα 

πανάδεζβια, δ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα απυ ηα εκενβήιαηα ηαηδβυνδζδξ; Σζ 

εκκμμφιε υηακ θέιε υηζ δ ακηίθδρδ, βζα κα εζηζάζμοιε ζε αοηήκ, είκαζ ζοκεεηζηυ ε-

κένβδια; Σζ είδμοξ ζοκεέζεζξ είκαζ μζ ακηζθδπηζηέξ ζοκεέζεζξ; Καζ ηζ ιπμνμφιε κα 

πμφιε βζα ημ απμηέθεζια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζφκεεζδξ; Πνυηεζηαζ βζα ηάπμζμ πνμσυκ 

πάκς ή δίπθα απυ ηα ζοκηζεέιεκα ιένδ; Σζ είδμοξ ιένδ είκαζ ηα ιένδ ημο ακηζθδπημφ; 

Πχξ είκαζ ηεθζηά ζοβηνμηδιέκμ αοηυ ημ ηεθεοηαίμ; Πμζα είκαζ δ δμιή ηαζ δ δζα-

ζηνςιάηςζή ημο; Γζαηνίκεηαζ ίζςξ απυ ηάπμζεξ ιμνθέξ εκυηδηαξ; Σζ ζδιαίκεζ ημ υηζ 

ηα ακηζθδπηά πνάβιαηα ζοβηνμημφκηαζ απυ ιζα εκζχιαηδ ζοκείδδζδ; Καζ ηζ νυθμ 

παίγεζ δ ηζκαίζεδζδ ζε αοηή ηδ ζοβηνυηδζδ; 

 ηυπμξ ιαξ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή είκαζ κα ακαθάαμοιε ηδ δζενεφκδζδ αοηχκ 

ηςκ ενςηδιάηςκ ηαζ, εζηζάγμκηαξ ζημ εκένβδια ηδξ πνςηανπζηήξ ακηίθδρδξ, ςξ ημο 

ααζζημφ πονήκα ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ, κα απμζαθδκίζμοιε ημκ απμαθεπηζηυ 

ημο παναηηήνα ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ηζξ απμαθεπηζηυηδηεξ ηςκ εκενβδιάηςκ ακχηε-

νδξ ηάλδξ. Σμ πνχημ ιέθδιά ιαξ είκαζ κα δζαζθαθίζμοιε ηδ εέζδ απυ ηδκ μπμία εα 

δζελαπεμφκ μζ ακαθφζεζξ πμο εα αημθμοεήζμοκ, ελεηάγμκηαξ ααζζηά ιεεμδμθμβζηά 

ζημζπεία ηδξ πμοζενθζακήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ. 

Έπμκηαξ ζπμοδάζεζ Μαεδιαηζηά, μ Υμφζενθ ζηνάθδηε ζηδ θζθμζμθία επζπεζ-

νχκηαξ ανπζηά κα απακηήζεζ ζε ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ εειεθίςζδ ηδξ Ανζειδηζ-

ηήξ. Αθθά ηαζ δ ζοκμθζηυηενδ ελέθζλδ ηδξ πμοζενθζακήξ ζηέρδξ δεκ ζηαιάηδζε πμηέ 

κα δζαιμνθχκεηαζ εκ ζπέζδ πνμξ ημ γήηδια ηδξ εειεθίςζδξ ηςκ Μαεδιαηζηχκ ηαζ 

ηςκ επζζηδιχκ βεκζηυηενα. Οζ δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ πνμξ ηζξ μπμίεξ ηζκείηαζ ημ 

ακενχπζκμ πκεφια βζα κα ακαθάαεζ ιε επζζηδιμκζηυ ηνυπμ ηδκ πενζβναθή, ηδκ ηαηα-

κυδζδ ηαζ ηδκ ελήβδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, γδηήιαηα ακαθμνζηά ιε ηδ δζηαζμδμζί-

α, ημ εφνμξ ηαζ ηα υνζα ηςκ επζζηδιμκζηχκ εεςνήζεςκ, ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ιε-

ηαλφ ηςκ δζαθυνςκ επζζηδιχκ, αθθά ηαζ ηδ ζπέζδ αοηχκ ιε ηδ ζηδνζηηζηή ημοξ πνμ-

εεςνδηζηή αάζδ, απμηέθεζακ ημ ααζζηυηενμ άλμκα βφνς απυ ημκ μπμίμ ηζκήεδηε δ 

πμοζενθζακή θζθμζμθία. 

Ο Υμφζενθ, απυ ηδ ιζα, άζηδζε ηνζηζηή ζηζξ επζζηήιεξ ηδξ θφζδξ: ηδξ ζηέηα 

οθζηήξ αθθά ηαζ ηδξ γςζηήξ θφζδξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ηνζηζηή ημο είπε ςξ ζηυπμ ηζξ 

επζζηήιεξ ημο πκεφιαημξ ηαζ, ηονίςξ, ηζξ θεβυιεκεξ θζθμζμθίεξ ηδξ γςήξ. Ο ίδζμξ 

εεςνμφζε πςξ ηυζμ δ ζηάζδ ηςκ επζζηδιχκ ηδξ θφζδξ, δ καημοναθζζηζηή ζηάζδ, 

υζμ ηαζ εηείκδ ηςκ επζζηδιχκ ημο πκεφιαημξ, αοηή πμο μ ίδζμξ απμηαθμφζε πενζμ-

καθζζηζηή, ιμζνάγμκηαζ ημ ημζκυ έδαθμξ ηδξ εεηζηυηδηαξ ιζαξ θοζζηήξ-απθμσηήξ ζηά-

ζδξ. Ζ ηθζιαηςηή ηνζηζηή ημο Υμφζενθ ζηα ακεπενχηδηα εειέθζα ηςκ επζζηδιχκ 

μζημδυιδζε εκ πμθθμίξ ημκ θαζκμιεκμθμβζηυ οπενααημθμβζηυ ζδεαθζζιυ ημο. Δίκαζ, 

άθθςζηε, βκςζηυ πςξ δ μδυξ πμο δζαιμνθχκεηαζ ιέζα απυ ηδκ ηνζηζηή ζηζξ επζζηή-

ιεξ είκαζ κία απυ ηζξ μδμφξ (ίζςξ ιάθζζηα δ πζμ εφημθδ ηαζ άιεζδ) πμο ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζηδκ Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβζηή Φζθμζμθία. Δκημφημζξ, ιε αοηυκ 

ημκ ηνυπμ παναηάιπημοιε έκα πμθφ ζδιακηζηυ ηεθάθαζμ, αοηυ ηδξ Φαζκμιεκμθμβζ-

ηήξ Φοπμθμβίαξ. Ζ μδυξ ιέζα απυ ηδ (Φαζκμιεκμθμβζηή) Φοπμθμβία, δ πθέμκ δζδα-
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ηηζηή δζαδνμιή ηαηά ημκ Υμφζενθ, ακαδεζηκφεζ πζζηυηενα ηδκ ίδζα ηδκ ζζημνζηή ελέ-

θζλδ ηδξ πμοζενθζακήξ ζηέρδξ, αθθά ηαζ ιαξ αμδεά κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ηδκ 

οπενααημθμβζηή ζηνμθή ηαζ ημ κυδια ημο θαζκμιεκμθμβζημφ οπενααημθμβζημφ ζδεα-

θζζιμφ. Αοηή ηδκ μδυ εα ακζπκεφζμοιε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ εεςνχκηαξ ηδκ, επζπθέ-

μκ, ηδκ πζμ ηαηάθθδθδ πνμηεζιέκμο κα πναβιαηεοημφιε ηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ 

εζδζηυηενα ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ. 

 

Έηζζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ εα λεηζκήζμοιε ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ 

ζηάζδξ εηείκδξ πμο μ Υμφζενθ μκμιάγεζ θπζηθή-απιντθή. Σμ παναηηδνζζηζηυ αοηήξ 

ηδξ ζηάζδξ είκαζ δ αθεθχξ αοημκυδηδ απυδμζδ εεηζηυηδηαξ ζημ ζφκμθμ ημο ηυζιμο 

ιε υ,ηζ αοηυξ πενζθαιαάκεζ. Με αοηυ μ Υμφζενθ εκκμεί υηζ υθα ηα άροπα ηαζ ηα έι-

αζα, ζδςιέκα πάκημηε ιέζα απυ ημ πνίζια ζοβηεηνζιέκςκ αημιζηχκ, ημζκςκζηχκ, 

ενδζηεοηζηχκ, πμθζηζηχκ, πμθζηζζιζηχκ, επζζηδιμκζηχκ πναηηζηχκ, εηθαιαάκμκηαζ 

ιέζα απυ ηδ θοζζηή-απθμσηή ζηάζδ ιε ηνυπμ αοημκυδημ ςξ νεαθζζηζηά οπάνπμκηα. 

Χζηυζμ, αοηή δ ηυζμ αοημκυδηδ ζπέζδ ιαξ ιε ηα πνάβιαηα, απυ ηα απθά ακηζθδπηά 

ιέπνζ ηα δζάθμνα πμθζηζζιζηά ή επζζηδιμκζηά ιμνθχιαηα, ηνέπεηαζ ζημ ιεβαθφηενμ 

ιοζηήνζμ υηακ εεθήζμοιε κα ζημπαζημφιε πάκς ζε αοηήκ ηαζ κα ηδκ ελδβήζμοιε. 

 Ζ ηανηεζζακή εεχνδζδ ηδξ ζπέζδξ ζοκείδδζδξ–ηυζιμο δείπκεζ ιε ημκ πζμ α-

κηζπνμζςπεοηζηυ ηνυπμ ηδκ έκηαζδ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηδκ αοημκυδηδ πνμτπυ-

εεζδ ηςκ δφμ ακελάνηδηςκ πενζμπχκ (res cogitans ηαζ res extensa), απυ ηδ ιζα, ηαζ 

ημο εαφιαημξ ηδξ βεθφνςζδξ αοηχκ ηςκ πενζμπχκ, απυ ηδκ άθθδ. ημ πθαίζζμ ηδξ 

ηανηεζζακήξ θζθμζμθίαξ, ημ εαφια ημφ πχξ ηα ζοκεζδδζζαηά πενζεπυιεκα ακηζζημζ-

πμφκ ζηα ακηζηείιεκα ημο ελςηενζημφ ηυζιμο ημ εββοάηαζ μ αβαευξ Θευξ. Διείξ εα 

ελεηάζμοιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα ημ πχξ μ δάζηαθμξ ημο Υμφζενθ, μ Μπνε-

κηάκμ (Franz Brentano), ζε ιζα πνμζπάεεζα πανάηαιρδξ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ζπέ-

ζδξ εζςηενζημφ-ελςηενζημφ, έδςζε έιθαζδ ζηελ εκκέλεηα ηδξ ζοκείδδζδξ. Καηά ημκ 

Μπνεκηάκμ, ζηα κμδηζηά εκενβήιαηά ιαξ ζηνεθυιαζηε πνμξ ηδκ εζςηενζηυηδηά ιαξ, 

εκχ υ,ηζ οπάνπεζ ελςηενζηά δεκ εζημκίγεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζοκείδδζδξ, αθθά ζο-

κζζηά ιυκμ ηδ θοζζηή αζηία ημο. 

 Δπδνεαζιέκμξ απυ ηδ θζθμζμθία ημο Μπνεκηάκμ, μ Υμφζενθ εεχνδζε ανπζηά 

πςξ δ θφζδ ζημ πνυαθδια ημο ζπεηζζιμφ ιαξ ιε ηζξ δζαθυνςκ εζδχκ ακηζηεζιεκυηδ-

ηεξ ιπμνμφζε κα δμεεί ζημ πθαίζζμ ιζαξ Καεανήξ Φοπμθμβίαξ. Θεχνδζε, δδθαδή, 

πςξ ιπμνεί ηακείξ κα εέζεζ ηαηά ιένμξ ημ πνυαθδια ηδξ ίδζαξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, 

κα ―εέζεζ εκηυξ πανεκεέζεςκ‖ υθεξ ηζξ μκημεεζίεξ (―εεηζηυηδηεξ‖) ηδξ θοζζηήξ ζηά-

ζδξ ηαζ κα απέπεζ απυ ηάεε ηνίζδ πενί πναβιαηζηήξ (ή ιδ) φπανλδξ, πενζμνζγυιεκμξ 

ζηδκ πθμφζζα, ηαηά ηα άθθα, πενζμπή ηςκ ροπμθμβζηχκ θαζκμιέκςκ. ηζξ Λνγηθέο 

Έξεπλεο (1900-01), πςνίξ εηεί κα βίκεηαζ απμθφηςξ νδηή δ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ 

πμο αημθμοεείηαζ, ηίεεκηαζ ηα εειέθζα βζα ιζα Καεανή Φοπμθμβία, δ μπμία ακαθαι-

αάκεζ αηνζαχξ ηδκ ένεοκα ηδξ ηαεανήξ ροπζηυηδηαξ, απέπμκηαξ ηαοηυπνμκα απυ ημ 

γήηδια ηδξ φπανλδξ ιζαξ πναβιαηζηυηδηαξ πένα απυ ηδκ πενζμπή ηςκ ροπζηχκ θαζ-

κμιέκςκ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, μ Υμφζενθ απμηθίκεζ ζε ηαίνζα ζδιεία απυ ηδ ιπνε-

κηακζακή θζθμζμθία. Αοηά αθμνμφκ ηα αηυθμοεα ηνία ααζζηά γδηήιαηα βφνς απυ ηα 

μπμία ανενχκεηαζ δ δζηή ημο Καεανή Φοπμθμβία ςξ Φαηλνκελνινγηθή Πενζβναθζηή 

Φοπμθμβία. 

 (α) Σν δήηεκα ηεο απνβιεπηηθφηεηαο. ηδκ πέιπηδ Λνγηθή Έξεπλα μ Υμφζενθ α-

ζηεί ηνζηζηή ζηδκ ειιμκμηναηζηή εεςνία ημο δαζηάθμο ημο Μπνεκηάκμ ηαζ επακα-

πνμζδζμνίγεζ θαζκμιεκμθμβζηά ηδκ ημιαζηή έκκμζα ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ. Σμ ζημζ-

πείμ ζημ μπμίμ, ηονίςξ, εα εζηζάζμοιε αθμνά ημ παναηηήνα ηδξ ιε-κυδια ζηνμθήξ 

ηδξ ζοκείδδζδξ πνμξ ακηζηεζιεκυηδηεξ πμο ππεξβαίλνπλ ημ νμο ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ 

αζςιάηςκ. ε υ,ηζ αθμνά, εζδζηυηενα, ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ, μ Υμφζενθ δείπκεζ 
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υηζ δ αίζεδζδ, ςξ ζηέηδ ηαημπή αζζεδηδνζαηχκ πενζεπμιέκςκ, είκαζ απυ ιυκδ ηδξ 

―ηοθθή‖ ηαζ πςξ ιε ηδκ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα ζοκηεθείηαζ αηνζαχξ ημ λεπέ-

ναζια ηδξ ηοθθήξ ειιέκεζαξ ηδξ ζηέηδξ αζζεδηζηυηδηαξ. Ζ αίζεδζδ δεκ είκαζ εκέν-

βδια· απυ ιυκδ ηδξ δεκ είκαζ απμαθεπηζηή. Μυκμ ιε ηδκ ακηζθδπηζηή ―ειρφπςζή‖ 

ηδξ μδδβεί ζηδκ απμαθεπηζηή θακένςζδ οπενααηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. 

 (α) Σν δήηεκα ηεο θαηεγνξηαθήο ζπλζεηηθήο επνπηείαο. Με ηδ εεςνία ηςκ Λνγη-

θψλ Δξεπλψλ, μ Υμφζενθ λεπενκά ιζα ιμνθή ροπμθμβζζιμφ πμο είπε ακεπίβκςζηα 

οζμεεηήζεζ ζημ πνχημ ένβμ ημο, ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο (1891). Δηεί μζ ηαηδ-

βμνζαηέξ ιμνθέξ πενζμνίγμκηακ απμηθεζζηζηά ζημ πχνμ ηςκ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ. 

ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ νδηά ηα εκενβήιαηα ηδξ απθήξ επμπηείαξ, 

ηαζ εζπάηςξ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ, απυ ηα ζηδνζβιέκα εκενβήιαηα ακχηενδξ 

ηάλδξ, ζηα μπμία δ ζοκείδδζδ πνμπςνά ζηδκ αοευνιδηδ ζφκεεζδ επζιένμοξ ζημζπεί-

ςκ. Αθθά, πθέμκ, αοηά ηα ηεθεοηαία, ηα ηαηδβμνζαηά ζοκεεηζηά εκενβήιαηα, έπμοκ 

ηα δζηά ημοξ (ακχηενδξ ηάλδξ) ακηζηείιεκα πμο δζαηνίκμκηαζ απυ ηζξ δζηέξ ημοξ ηαηδ-

βμνζαηέξ ιμνθέξ. Σα ακηζηείιεκα ακχηενδξ ηάλδξ ηαζ μζ ιμνθέξ ημοξ δίκμκηαζ ζε ιζα 

κέμο ηφπμο, δζεονοιέκδ επμπηεία, ηδκ θαηεγνξηαθή επνπηεία. Ζ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ 

ηδξ ηαηδβμνζαηήξ επμπηείαξ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο εεςνείηαζ πςξ είκαζ ιία απυ ηζξ 

εειεθζχδεζξ ακαηαθφρεζξ ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ. Καηαθαιαάκεζ δε ιζα ηυζμ ηεκηνζηή 

εέζδ, ηαεχξ, απυ ηδ ιζα, ζοιαάθθεζ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ απμαθεπηζ-

ηυηδηαξ ηαζ ζηδκ απμηάθορδ εκυξ πθμφζζμο ζοκεζδδζζαημφ αίμο απαθθαβιέκμο απυ 

αζζεδζζμηναηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ. Απυ ηδκ άθθδ, ζοκζζηά ημ βκχιμκα βζα ηδκ μνεή 

ηαηακυδζδ ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εεςνίαξ βζα ημ απνζυνζ. Γεκ εα ήηακ οπεναμθή κα 

ζζπονζζημφιε υηζ δ εεςνία ηδξ ηαηδβμνζαηήξ επμπηείαξ είκαζ δ ηανδζά ηδξ βκςζζμθμ-

βίαξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. 

 (β) Σν δήηεκα ηνπ εηδεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πεξηγξαθηθψλ ςπρνινγηθψλ εξεπ-

λψλ. Κονίςξ ζηα Πξνιεγφκελα ηαζ ηδ δεφηενδ Έξεπλα, ιέζα απυ ηδκ ηνζηζηή ζημκ 

ροπμθμβζζιυ ηαζ ζηζξ εεςνίεξ ηςκ ηθαζζζηχκ ειπεζνζζηχκ βζα ηδκ αθαίνεζδ, ε-

δναζχκεηαζ μ παναηηήναξ ιζαξ Δηδεηηθήο Φαζκμιεκμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ δ μπμία 

πνέπεζ κα δζαηνίκεηαζ νδηά απυ ηάεε ειπεζνζηή Φοπμθμβία πμο ζηδνίγεηαζ ζε επαβς-

βζηέξ βεκζηεφζεζξ. Θα δμφιε υηζ μ Υμφζενθ απμθεφβεζ ηδκ ροπμθμβίζηζηδ ηαφηζζδ 

ηςκ ζδιαζζαηχκ ηαηδβμνζχκ ιε ελαημιζηεοιέκα ροπμθμβζηά αζχιαηα. Δπζπθέμκ, εα 

θςηίζμοιε ημ υηζ μζ ζδιαζζαηέξ ηαηδβμνίεξ ιπμνμφκ κα εθέβπμκηαζ ηαζ κα εειεθζχ-

κμκηαζ έκακηζ ηδξ επμπηείαξ ζφζημζπςκ ακηζηεζιεκζηχκ εζδχκ. 

 ιςξ, μ Υμφζενθ δεκ έιεζκε ζηακμπμζδιέκμξ απυ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή-

ροπμθμβζηή πνμζέββζζδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. Ανβυηενα ζοκεζδδημπμζεί (ζηδκ Ηδέα, 

1907 ηαζ ηαεανυηενα ζηζξ Ηδέεο Η, 1913) υηζ δ ιεεμδμθμβζηή επμπή απυ ημ γήηδια ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ (ή ιδ) εκυξ ηυζιμο πένα, ή πίζς απυ ηα ροπμθμβζηά θαζκυιεκα δεκ 

ελαθείθεζ ηδκ πνμαθδιαηζηυηδηα ημο δοσζιμφ ηδξ θοζζηήξ-απθμσηήξ ζηάζδξ, αθθά 

ακηίεεηα ιαξ δεζιεφεζ ζηδ αάζδ αδζέλμδςκ καημοναθζζηζηχκ παναδμπχκ. Μπμνεί μ 

ηυζιμξ ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ κα έπεζ ηεεεί ―εκηυξ πανεκεέζεςκ‖, ςζηυζμ ζοκεπίγεζ κα 

πνμτπμηίεεηαζ οπυννδηα απυ ηζξ ακαθφζεζξ ημο θαζκμιεκμθμβζημφ ροπμθυβμο. Αοηυ 

έπεζ ςξ ακεπζεφιδηδ ζοκέπεζα ημ θεβυιεκμ ππεξβαηνινγηθφ παξάδνμν, δδθαδή ημ υηζ 

δ ζοκείδδζδ θαίκεηαζ κα ζοβηνμηεί απμαθεπηζηά ημκ ηυζιμ ημκ μπμίμ αοηή έπεζ ηαο-

ηυπνμκα ςξ πνμτπυεεζή ηδξ. 

Ο θακεάκςκ δοσζιυξ ηδξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηςκ ΛΔ λεπενκζέηαζ ιε 

ηδκ οπενααημθμβζηή ζηνμθή ημο Υμφζενθ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ακάβηδξ φπανλδξ 

ημο οπενααημθμβζημφ Δβχ, ηδξ οπενααημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ, ςξ οπμηεζιεκζημφ πυ-

θμο εκυηδηαξ πένα απυ ημ νμο ηςκ ειπεζνζηχκ-ροπμθμβζηχκ αζςιάηςκ ηαζ ηδ δζαδμ-

πή ημοξ. Σαοηυπνμκα, μ Υμφζενθ αθήκεζ πίζς ημο ηζξ πνμδβμφιεκεξ πθαηςκίγμοζεξ 

παναδμπέξ ημο. Γεκ ιζθά ιε υνμοξ Δίδμοξ ηαζ ―δεζβιαηζζιμφ‖ ημο, αθθά πθέμκ ιε 
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υνμοξ οπενααημθμβζηχκ ζοκεέζεςκ. Ζ πνμδβμφιεκδ οπενααημθμβζηά απθμσηή ακηζ-

ιεηχπζζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ζπέζδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηυζιμο λεπενκζέηαζ ηαζ ηχνα 

είκαζ δ οπενααημθμβζηή ζοκείδδζδ αοηή πμο, οπαημφμκηαξ ζε οπενααημθμβζημφξ ηα-

κυκεξ ζφκεεζδξ, ζοβηνμηεί ημκ ηυζιμ ζηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ. Με ηδκ οπενααημθμ-

βζηή ζηνμθή ηςκ Ηδεψλ, δ Φαζκμιεκμθμβζηή Φοπμθμβία ακαααειίγεηαζ ζε Τπενααημ-

θμβζηή Φαζκμιεκμθμβία, ελαημθμοεχκηαξ κα δζαηδνεί ημκ απνζυνζ παναηηήνα ηδξ. Ζ 

Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβζηή Φζθμζμθία ημο Υμφζενθ αλζχκεζ έηζζ κα είκαζ δ 

επζζηήιδ πμο ενεοκά ηαζ πενζβνάθεζ ημ ζφκμθμ ηςκ απνζυνζ υνςκ πμο μδδβμφκ ηζξ 

ζοβηνμηήζεζξ ηδξ οπενααημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ ζηδκ εηάζημηε μκημθμβζηή πενζμπή 

(ηδξ οθζηήξ θφζδξ, ημο έιαζμο ηαζ ημο πκεφιαημξ) ηαζ ζε ηάεε ααειίδα (πνμ-

βθςζζζηή, βθςζζζηή, αθθά ηαζ εζδζηά επζζηδιμκζηή). 

 

Έπμκηαξ δζενεοκήζεζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ααζζηά ιεεμδμθμβζηά γδηήιαηα ηαζ έπμ-

κηαξ δχζεζ ημ πενίβναιια ηςκ θαζκμιεκμθμβζηχκ ακαθφζεςκ ημο Υμφζενθ, εα πε-

νάζμοιε ζηδ ζοκέπεζα ζηδ θεπημιενέζηενδ ελέηαζδ ηδξ δμιήξ ηςκ απμαθεπηζηχκ 

εκενβδιάηςκ ηαζ ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ ημο απμαθεπηζημφ αίμο. Πνχηα απ‘ υθα εα 

επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ηαθφηενα ηδ πμοζενθζακή έκκμζα ηδξ απμαθεπηζηυηδ-

ηαξ. 

Σμ υηζ δ ζοκείδδζδ είκαζ απμαθεπηζηή ζδιαίκεζ, βζα ημκ Υμφζενθ, υηζ αοηή α-

καθαιαάκεζ ηα εηάζημηε πνμζζδζάγμκηα πενζεπυιεκα ηαζ ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεζδδ-

ζζαηέξ ζοκανηήζεζξ ηα ιμνθμπμζεί ζοβηνμηχκηαξ ζφζημζπεξ απμαθεπηζηέξ ακηζηεζιε-

κυηδηεξ, ιε ηζξ μπμίεξ ζπεηίγεηαζ ζηα δζάθμνα εκενβήιαηά ηδξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

οπενααηζηήξ ακηίθδρδξ, ιζα πιενλαζκαηηθή απμαθεπηζηή ενιήκεοζδ ακαθαιαάκεζ 

ηδκ ―ειρφπςζδ‖ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ, ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ. Μυκμ έηζζ 

ημ ―κεηνυ‖ αζζεδηδνζαηυ οθζηυ ηαείζηαηαζ πανμοζζαζηζηυ βζα ηα οπενααηζηά βκςνί-

ζιαηα ημο ακηζθδπημφ. 

Αοηυ ημ ζπήια πμο πνδζζιμπμζεί μ Υμφζενθ βζα κα ιζθήζεζ βζα ηδκ απμαθεπηζ-

ηυηδηα ηδξ ζοκείδδζδξ ζοκδείγμοιε κα ημ απμηαθμφιε ζπήια «ενιήκεοζδ–

πενζεπυιεκμ» ή «ιμνθή–πενζεπυιεκμ». Θα δζαπζζηχζμοιε υηζ μ Υμφζενθ έπεζ δεπηεί 

ηνζηζηή βζα ηδ πνήζδ ημο εκ θυβς ζπήιαημξ ηαζ ιάθζζηα ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα. Θα 

ακαθενεμφιε ζηδ ζπεηζηή ηνζηζηή πμο αθμνά ηζξ έζπαηεξ ζοκεέζεζξ ηδξ εζςηενζηήξ 

ζοκείδδζδξ ημο πνυκμο αθθά ηαζ ηζξ ζοκεέζεζξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ακχ-

ηενδξ ηάλδξ. Θα εζηζάζμοιε, ςζηυζμ, πενζζζυηενμ ζηδκ ηνζηζηή πμο δέπεηαζ ημ ζπή-

ια «ιμνθή–πενζεπυιεκμ» ακαθμνζηά ιε ηζξ ζοκεέζεζξ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ. 

ε αοηυ ημ επίπεδμ, δ ηνζηζηή πανμοζζάγεζ δφμ αθθδθέκδεηεξ υρεζξ. Απυ ηδ ιζα, εέηεζ 

οπυ αιθζζαήηδζδ, ςξ ιδ θαζκμιεκμθμβζηυ δεδμιέκμ, ηδκ φπανλδ ηάπμζαξ άκνξθεο 

ηαζ αλνξγάλσηεο φθδξ πμο ζηδ ζοκέπεζα ιμνθμπμζείηαζ απυ ημοξ απμαθεπηζημφξ ζο-

κεζδδζζαημφξ παναηηήνεξ. Απυ ηδκ άθθδ, ακηζιεηςπίγεζ ιε ηαποπμρία ημ υηζ ηεθζηά δ 

ακηίθδρδ θαίκεηαζ κα είκαζ οπυεεζδ ηδξ κυδζδξ, ηάηζ πμο, υιςξ, ηαεζζηά δφζημθδ, 

ακ υπζ αδφκαηδ, ηδ δζαθμνμπμίδζή ηδξ απυ άθθα εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ. Γζαηί, 

πχξ ιπμνεί μ Υμφζενθ κα ζζπονίγεηαζ υηζ δ ακηίθδρδ είκαζ έκα πνςηανπζηυ εκένβδ-

ια, ζημ μπμίμ ζηδνίγμκηαζ ηα δζάθμνα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα, ηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή 

δ ακηίθδρδ κα πνμτπμεέηεζ ηαζ αοηή κμδηζηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ εηείκεξ ηςκ ηαηδβμ-

νζαηχκ εκενβδιάηςκ; Σμ ζδιείμ αοηυ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ βζα ειάξ ηαεχξ ιαξ 

δίκεζ ηδκ εοηαζνία κα εέζμοιε ελανπήξ έκα απυ ηα πζμ ηνίζζια γδηήιαηα πμο εα ιαξ 

απαζπμθήζμοκ ζηδ ζοκέπεζα, ημ γήηδια ηδξ ηδηαίηεξεο θχζεο ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμ-

αθεπηζηυηδηαξ. 

Αοηυ ημ γήηδια απαζηεί εδχ ιζα πεναζηένς επελενβαζία. Έηζζ, θμζπυκ, εα πνμ-

πςνήζμοιε πνχηα ζηδ θεπημιενή πενζβναθή ηαζ απμζαθήκζζδ ηδξ ζφζηαζδξ ηςκ 

εκενβδιάηςκ. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, έκα εκένβδια δζαηνίκεηαζ απυ ηδκ πμζυηδ-
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ηα, δδθαδή απυ εηείκμ ημ ζημζπείμ πμο πνμζδζμνίγεζ ημ είδνο ημο εκενβήιαημξ, ηαζ ημ 

εκκμδηζηυ ή ενιδκεοηζηυ κυδια, δδθαδή εηείκμ ημ ζημζπείμ πμο εοεφκεηαζ βζα ημ ηη 

ηαζ ημ πψο ημο ζπεηζζιμφ ιε ημ εηάζημηε ακηζηεζιεκζηυ ζφζημζπμ. Έπεζηα, έπμκηαξ 

ηαηά κμο ημ ηζ ιπμνεί κα είκαζ ημ εκκμδηζηυ ή ενιδκεοηζηυ κυδια εα θςηίζμοιε δφμ 

δζαθμνεηζηέξ δζαηνίζεζξ πμο ζοκακημφιε ζημ πχνμ ηςκ εκενβδιάηςκ: ηδ δζάηνζζδ 

ακάιεζα ζηα ακηζηεζιεκμπμζδηζηά ηαζ ηα ιδ-ακηζηεζιεκμπμζδηζηά εκενβήιαηα ηαζ ηδ 

δζάηνζζδ ακάιεζα ζηα απθά ηαζ ηα ζηδνζβιέκα εκενβήιαηα. Ζ απμζαθήκζζδ αοηχκ 

ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ εα ιαξ αμδεήζεζ κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ημ πανα-

ηηήνα ημο εκενβήιαημξ ηδξ ακηίθδρδξ αθθά ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ηα οπυθμζπα εκεν-

βήιαηα. 

ηδ ζοκέπεζα εα ιαξ απαζπμθήζμοκ δφμ πμθφ ζδιακηζηέξ πηοπέξ ηδξ εεςνίαξ 

ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα. Ζ πνχηδ πηοπή αθμνά ηδκ εκα-

κηίςζή ημο ζηζξ ακαπαναζηαζζμηναηζηέξ εεςνίεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ αοηυ πμο 

δίκεηαζ άιεζα ζηδκ ακηίθδρδ δεκ είκαζ πανά ιζα εζηυκα ή έκα ζδιείμ βζα ηάηζ άθθμ, 

βζα ημ πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ. Ο Υμφζενθ, ςζηυζμ, ζζπονίγεηαζ πςξ ζηδκ ακηίθδρδ 

δεκ ακα-πανμοζζάγμκηαζ ηα ακηζθδπηά, πανά παξνπζηάδνληαη απηά ηα ίδηα απην-

πξφζσπα ή ζψκαηη. Σα εκενβήιαηα ηδξ ζοκείδδζδξ εζηυκςκ ή ηδξ ζδιεζςηζηήξ ακα-

θμνάξ ζε ηάηζ είκαζ άθθμο είδμοξ ηαζ άθθδξ ηάλδξ εκενβήιαηα. Ζ δεφηενδ ζδιακηζηή 

πηοπή αθμνά ημκ μοζζχδδ παναηηήνα ηδξ ιενζηυηδηαξ ηδξ ακηίθδρδξ. ε έκα ακηζ-

θδπηζηυ εκένβδια ημ ακηζθδπηυ δίκεηαζ πάκημηε απυ ιζα υρδ ημο, οπυ ιζα μνζζιέκδ 

πνμμπηζηή βςκία, δίκεηαζ πάκημηε ιμκυπθεονα. Θα δμφιε υηζ ανπζηά, ζηζξ Λνγηθέο 

Έξεπλεο, μ Υμφζενθ επζπείνδζε κα ιζθήζεζ βζα αοηυκ ημκ παναηηήνα ηδξ ιενζηυηδηαξ 

θέβμκηαξ υηζ ζε έκα ακηζθδπηζηυ εκένβδια δζαηνίκμκηαζ μζ επμπηζηέξ ηαζ μζ ζδιεζςηζ-

ηέξ απμαθεπηζηέξ ζοκζζηχζεξ ημο. Οζ πνχηεξ απμαθέπμοκ πνμξ υ,ηζ δίκεηαζ αοεεκηζηά 

αζζεδηδνζαηά εκχ μζ δεφηενεξ πνμξ ηζξ ιδ-αζζεδηδνζαηά δμζιέκεξ υρεζξ. Ανβυηενα, 

υιςξ, μ ίδζμξ δζμνεχκεζ αοηή ηδκ πνμαθδιαηζηή ακηζιεηχπζζδ ηαζ ιζθά πθέμκ ιε υ-

νμοξ πιήξσλ ηαζ θελψλ απμαθέρεςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ ακηίζημζπα πνμξ ηα αοεεκηζ-

ηά ηαζ ηα ιδ-αοεεκηζηά δμζιέκα ζημζπεία ημο ακηζθδπημφ. 

Ζ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ηδξ ζοκείδδζδξ έπεζ βκςνίζεζ 

δφμ ηφνζεξ ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ, ηδ δζαιεζμθααδηζηή (ή θνεβηεακή) ηαζ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηή. Καζ ζηζξ δφμ αοηέξ πνμζεββίζεζξ βίκεηαζ πνμζπάεεζα δζαζάθδζδξ ιζαξ 

ζδζαίηενδξ έκκμζαξ πμο εζζάβεζ μ Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο, ηδξ έκκμζαξ ημο ελλνήκαηνο 

(Noema). ηδ δζαιεζμθααδηζηή εεςνία (π.π. Φέθεζκηαθ (Dagfinn Føllesdal), ιζε 

(David Woodruff Smith), Μαηζκηάζν (Ronald McIntyre)) ημ εκκυδια εηθαιαάκεηαζ 

ςξ ηάπμζμο ηφπμο ζδεαηή ζδιαζία πμο ιεζμθααεί ιεηαλφ ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηςκ α-

κηζηεζιέκςκ ηδξ ηαζ είκαζ αοηή πμο ελαζθαθίγεζ ημ ζπεηζζιυ ημοξ. Ακηίεεηα, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ πμοζενθζακήξ απμαθεπηζηυηδηαξ (π.π. 

Γημφναζηξ (Aron Gurwitsch), μημθυθζηζ (Robert Sokolowski), Νηνάιμκη (John 

Drummond), Εαπάαζ (Dan Zahavi)) ημ εκκυδια εηθαιαάκεηαζ ςξ ημ ακηζηείιεκμ ημ 

ίδζμ φζηενα απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ακαβςβήξ. Απυ ηδ δζηή ιαξ ιε-

νζά, εα δζαθςκήζμοιε ιε ηδ δζαιεζμθααδηζηή πνμζέββζζδ, πνχημκ βζαηί εεςνμφιε 

πςξ δεκ ζοκάδεζ ιε ημκ ακηζ-ακαπαναζηαζζμηναηζηυ παναηηήνα ηδξ πμοζενθζακήξ 

εεςνίαξ. Αθθά ηαζ, δεφηενμκ, βζαηί, υπςξ εα θακεί ηαθφηενα ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, 

ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ακηίθδρδ ςξ ηαη‘ μοζίακ εκκμζμθμβζηυ εκένβδια. Θα ζοκηαπεμφιε 

ζε έκα πνχημ επίπεδμ ιε ηδκ ηαηεοεοκηήνζα βναιιή ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ πνμζέββζζδξ 

ηαζ εα ζοιθςκήζμοιε ζημ υηζ ημ εκκυδια είκαζ αοηυ ημ ίδζμ ημ ακηζηεζιεκζηυ ζφ-

ζημζπμ ζδςιέκμ οπυ ηαεεζηχξ οπενααημθμβζηήξ ακαβςβήξ. 

Γεκ εα ανηεζημφιε, υιςξ, ζε αοηή ηδ βεκζηή ημπμεέηδζδ. Θα ακαγδηήζμοιε 

ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ βζα ημ εκκυδια ηαζ εα δχζμοιε ζδζαίηενδ 

έιθαζδ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ εζςηενζηήξ εκκμδιαηζηήξ δμιήξ. Καηά ημκ Υμφζενθ, ζημ 
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εκκυδια ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε δφμ δζαθμνεηζηά ζημζπεία: ημ εκκμδιαηζηυ κυδια 

ηαζ ημ ηαεανυ απνμζδζυνζζημ ή πνμζδζμνίζζιμ Υ. Αθθά ηζ ιπμνεί κα είκαζ ημ εκκμδ-

ιαηζηυ κυδια ηαζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ςξ ζοζηαηζηά ημο απμαθεπηζημφ ζοζημίπμο 

εκυξ εκενβήιαημξ; Δίκαζ βεβμκυξ πςξ αοηή δ δζάηνζζδ έπεζ πνμαθδιαηίζεζ ζδζαίηενα 

ημοξ ιεθεηδηέξ ημο πμοζενθζακμφ ένβμο. Θα εζηζάζμοιε ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ ζημ γήηδ-

ια εζδζηά ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ ηαζ εα ελεηάζμοιε δφμ δζαθμνεηζηέξ ακα-

βκχζεζξ πμο έπμοκ πνμηαεεί απυ ηδ ζημπζά ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ βζα ηδκ απμ-

αθεπηζηυηδηα: ηδκ ακάβκςζδ ημο Γημφναζηξ ηαζ ηδκ ακάβκςζδ ημο Νηνάιμκη. 

Ο Γημφναζηξ ζζπονίγεηαζ πςξ δ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδ-

ια ηαηαηνφπεηαζ απυ ιζα ηαηή ιεηαθοζζηή πμο ημκ ακαβηάγεζ κα δέπεηαζ (α) ηάπμζ-

μοξ πυθμοξ εκυηδηαξ ηςκ δζαθυνςκ ακηζθδπηζηχκ εκκμδιαηζηχκ μθμηήηςκ, πυθμοξ 

πμο υιςξ δεκ δζαθένμοκ ηαζ πμθφ απυ ηζξ «οπμζηάζεζξ» ημο Λμη ηαζ (α) ακηζθδπηζηέξ 

κμδηζηέξ δζενβαζίεξ εκυξ δεφηενμο επζπέδμο οπενηείιεκμο ζηδ ζηέηδ αίζεδζδ. Έηζζ, 

μ Γημφναζηξ απυ ηδ ιενζά ημο, αθεκυξ, απαθείθεζ ηδκ έκκμζα ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ 

εεςνχκηαξ ηδκ ηαηάθμζπμ ιδ απμδεηηχκ ιεηαθοζζηχκ παναδμπχκ. Αθεηένμο, ενιδ-

κεφεζ ηα εκκμδιαηζηά λνήκαηα ςξ ηζξ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ (Ab-

schattungen) πμο ζοκηίεεκηαζ ηαζ ζοβηνμημφκ ημ ακηζθδπηυ ζηδκ μθυηδηά ημο. Μπμ-

νμφιε κα πμφιε υηζ δ ενιδκεία ημο Γημφναζηξ είκαζ ιζα πνμζπάεεζα πακηνέιαημξ 

ζημζπείςκ ηδξ πμοζενθζακήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ηαζ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ 

(Gestaltpsychologie). Τπυ έκα ηέημζμ πνίζια, ημ ακηζθδπηυ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ιζα 

εκζαία μθυηδηα ηα ιένδ ηδξ μπμίαξ, μζ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ, ζο-

κέπμκηαζ ιεηαλφ ημοξ πάνδ ζημ θεζημονβζηυ-μνβακζηυ νυθμ πμο έπμοκ ζηδ ιεηαλφ 

ημοξ αθθδθελάνηδζδ. Αθθά απυ ιζα ηέημζα ενιδκεία απμοζζάγεζ μπμζαδήπμηε ακαθμ-

νά ζε ηάπμζμ κμδηζηυ πανάβμκηα πμο κα ακαθαιαάκεζ ηδκ ακηζθδπηζηή ιμνθμπμίδζδ 

ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ. Ο Γημφναζηξ ακήηεζ ζε εηείκμοξ πμο απμννίπημοκ ημ 

ζπήια «ιμνθή–πενζεπυιεκμ» ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ ςξ θακεαζιέκα ιεκηα-

θζζηζηυ. 

Απυ ηδ δζηή ημο ζημπζά μ Νηνάιμκη αζηεί ηνζηζηή ζηδκ πνμζέββζζδ ημο 

Γημφναζηξ, πςνίξ, υιςξ, κα ηδκ αηονχκεζ ζημ ζφκμθυ ηδξ. Γέπεηαζ, ιαγί ιε ημκ 

Γημφναζηξ, υηζ ζηδ αάζδ ιενμθμβζηχκ ζπέζεςκ, πμο εεςνεί πςξ είκαζ οπυεεζδ ηςκ 

ζηαηζηχκ πμοζενθζακχκ ακαθφζεςκ, ζοβηνμηείηαζ δ δμηζηυηδηα ημο ακηζθδπημφ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ, δδθαδή δ δμηζηυηδηα ιζαξ εη ιένμοξ έηθακζδξ 

ημο ακηζθδπημφ. Χζηυζμ, μ Νηνάιμκη δεκ αημθμοεεί ημκ Γημφναζηξ ηαζ ζημ υηζ ηέ-

ημζεξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ζπεηίγμκηαζ εη κέμο ιενμθμβζηά βζα κα ζοβηνμηήζμοκ 

ζηδκ εκυηδηά ημοξ ημ ακηζηείιεκμ ην νπνίν ηοβπάκεζ απυαθερδξ, ημ ακηζηείιεκμ ην 

ίδην. Θεςνχκηαξ αδφκαηδ ηδκ επίηεολδ εκυηδηαξ ζηδ αάζδ ιζαξ απεηξίαο εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ, μ Νηνάιμκη εα ακηζηείκεζ υηζ ημ ακηζηείιεκμ ην ίδην (ηεθζηά ημ απνμζδζυ-

νζζημ ή πνμζδζμνίζζιμ Υ) είκαζ δ ηαοηυηδηα πμο ακαδφεηαζ ιέζα απυ ηδκ πμθθυηδηα 

ηςκ ιενμθμβζηά ζοβηνμηδιέκςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, εέια πμο μ ίδζμξ εεςνεί πςξ 

ημ πναβιαηεφμκηαζ μζ βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ. 

Κθείκμκηαξ ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ εα ιαξ δμεεί δ εοηαζνία κα εηεέζμοιε ηά-

πμζεξ πνχηεξ ακηζννήζεζξ ιαξ απέκακηζ ζηζξ ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο Γημφν-

αζηξ ηαζ ημο Νηνάιμκη. οκεζδδημπμζμφιε, ςζηυζμ, υηζ ηα γδηήιαηα πμο ακαηφπημοκ 

ζπεηζηά ιε ηδ δφζημθδ πνμαθδιαηζηή ημο εκκμήιαημξ ηαζ ηδξ δμιήξ ημο, απαζημφκ 

ηδ δζαζάθδζδ ενςηδιάηςκ ακαθμνζηά ιε ημ ηζ είδμοξ κέξε είκαζ ηα εκκμδιαηζηά ζο-

ζηαηζηά ηαζ πμζα είκαζ δ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ, υπςξ ηαζ ακαθμνζηά ιε ημ πχξ ζοβηνμ-

ηείηαζ ημ εκκυδια σο φινλ ηαζ πμζα είκαζ δ ζπέζδ ημο ιε ηα ιένδ ημο. Σα γδηήιαηα, 

δδθαδή, πμο ακαηφπημοκ ηαζ απαζημφκ δζαζάθδζδ είκαζ γδηήιαηα κεξνινγίαο. Καηα-

θαααίκμοιε, θμζπυκ, πςξ είκαζ ακαβηαίμ κα ελεηάζμοιε απυ πζμ ημκηά ηδ ιενμθμβζηή 

εεςνία ημο Υμφζενθ. Αοηυ είκαζ μοζζαζηζηά ημ εέια ημο ηνίημο ηεθαθαίμο. 
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Γζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ πμοζενθζακχκ εέζεςκ, αθθά ηαζ βεκζηυηενα ηςκ 

γδηδιάηςκ πμο ηίεεκηαζ ζημ πθαίζζμ ιζαξ εεςνίαξ βζα ηα ιένδ ηαζ ηζξ μθυηδηεξ, εα 

λεηζκήζμοιε ηζξ ακαθφζεζξ ημο ηνίημο ηεθαθαίμο ιε ηδ δζενεφκδζδ ηςκ πξνυπνζέζε-

σλ ηδξ πμοζενθζακήξ ιενμθμβίαξ. Θα ακαγδηήζμοιε αοηέξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πνχηα 

απ‘ υθα ζηζξ ζπεηζηέξ εεςνίεξ ηςκ δαζηάθςκ ημο Υμφζενθ, ζημκ Μπνεκηάκμ ηαζ ημκ 

ημοιπθ (Carl Stumpf). Όζηενα εα πενάζμοιε ζηζξ ζπεηζηέξ εέζεζξ δφμ άθθςκ ια-

εδηχκ ημο Μπνεκηάκμ, ημο Ένεκθεθξ (Christian von Ehrenfels) ηαζ ημο Μάζκμκβη 

(Alexius von Meinong). Θα ηθείζμοιε αοηυ ημ ημιιάηζ ηςκ πνμτπμεέζεςκ ιε ηδκ 

ελέηαζδ ηδξ εεςνδηζηήξ δζαιάπδξ πμο λέζπαζε ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα ακάιεζα 

ζηδ πμθή ημο Γηναηξ ηαζ ηδ πμθή ημο Βενμθίκμο. Θα δμφιε υηζ μζ εεςνδηζημί ηδξ 

πμθήξ ημο Γηναηξ (Μπεκμφζζ (Vittorio Benussi), Βίηαζεη (Stephan Witasek)) οζμεε-

ημφκ ααζζηά ζημζπεία απυ ηδ ιασκμκβηζακή θζθμζμθία ηαζ ηάζζμκηαζ οπέν ηδξ άπμ-

ρδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ζφκεεζδ εκζαίςκ μθμηήηςκ πμο δίκμκηαζ ζηδ ζοκείδδ-

ζδ (είηε απθχκ επμπηζηχκ είηε αθδνδιέκςκ) πνμτπμεέημοκ πάκηα ηδκ εθανιμβή ηά-

πμζαξ κμδηζηήξ δζενβαζίαξ. ηδ πμθή ημο Γηναηξ ακηέδναζε άιεζα δ πμθή ημο Βε-

νμθίκμο (Βενηπάζιεν (Max Wertheimer), Κυθηα (Kurt Koffka), Κέθεν (Wolfgang 

Köhler)) μδδβχκηαξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ απμηαθμφιεκδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβί-

αξ. Ζ ζηζαβνάθδζδ ημο πθαζζίμο ακάδοζδξ ηδξ εκ θυβς Φοπμθμβίαξ εα ιαξ επζηνέ-

ρεζ κα ηαηακμήζμοιε αηυια ηαθφηενα ηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί μ Γημφναζηξ ζηδ πμο-

ζενθζακή εεςνία ακηίθδρδξ. Θα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ βημοναζηζζακή ηνζηζηή ζηδ εε-

ςνία ημο Υμφζενθ βζα ημ εκκυδια ηαζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ είκαζ ιζα ηνζηζηή πμο βίκε-

ηαζ αηνζαχξ απυ ηδ ζημπζά ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηδξ πμθήξ ημο Βενμθί-

κμο. Σαοηυπνμκα, δ ζηζαβνάθδζδ ημο πθαζζίμο ακάδοζδξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμ-

θμβίαξ, εα ιαξ ηαηαζηήζεζ πζμ εοαίζεδημοξ ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ απακηήζεςκ ζηα 

ενςηήιαηα πμο έπμοκ ηεεεί ακαθμνζηά ιε ημ πμοζενθζακυ εκκυδια. 

 Θα πενάζμοιε ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ ελέηαζδ ηδξ ιενμθμβζηήξ εεςνίαξ ημο ίδζμο 

ημο Υμφζενθ. Θα ανπίζμοιε κα λεηοθίβμοιε ημ κήια ηδξ δζαιυνθςζήξ ηδξ λεηζκχ-

κηαξ ήδδ απυ ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο. Αοηυ ημ ένβμ, υπςξ πνμείπαιε, έπεζ έ-

κακ ζαθή ειπεζνζζηζηυ πνμζακαημθζζιυ. Ο πνχζιμξ Υμφζενθ επζπεζνεί εηεί ηδ εειε-

θίςζδ ααζζηχκ ανζειδηζηχκ εκκμζχκ ζε δεδμιέκα ηδξ εζςηενζηήξ αίζεδζδξ. Καζ μ 

πονήκαξ αοημφ ημο πνχζιμο ροπμθμβίζηζημο εβπεζνήιαημξ είκαζ δ ζεσξία ζρέζεσλ 

(Relationstheorie) πμο ακαπηφζζεζ μ Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ 

μπμίμοξ ζοκδοάγμκηαζ ηα δζάθμνα είδδ ζοκεζδδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ. Γζα αοηή ηδ 

εεςνία ακηθεί ζημζπεία απυ ηζξ ζοκαθείξ εειαηζηέξ ηςκ δαζηάθςκ ημο, Μπνεκηάκμ 

ηαζ ημοιπθ ηαζ δζαηνίκεζ δφμ δζαθμνεηζηά είδδ ζπέζεςκ, ηζξ ςπρηθέο ηαζ ηζξ πξσηεχ-

νπζεο ζπέζεζξ. Οζ ροπζηέξ ζπέζεζξ είκαζ απμαθεπηζηέξ ηαζ ηαοηυπνμκα ακελάνηδηεξ 

απυ ηδ θφζδ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ ιενχκ. ηζξ ροπζηέξ ζπέζεζξ, ςξ δεδμιέκα ηδξ εζς-

ηενζηήξ αίζεδζδξ, μ πνχζιμξ Υμφζενθ εκημπίγεζ ηδ αάζδ βζα ηδκ αθαίνεζδ ηςκ δζα-

θυνςκ ηοπζηχκ εκκμζχκ, υπςξ είκαζ αοηή ηδξ «πμθθυηδηαξ», απ‘ υπμο πνμηφπηεζ ηαζ 

δ έκκμζα ημο «ανζειμφ», ημο «ηάηζ εκ βέκεζ», η.θπ. ηδ δεφηενδ Λνγηθή Έξεπλα ζοκα-

κημφιε ηo ζοζηδιαηζηυ έθεβπμ ηαζ ηδκ ακαζηεοή αοηήξ ηδξ θακεαζιέκδξ ροπμθμβί-

ζηζηδξ εεχνδζδξ ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ εεςνίαξ βζα ηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία ζδέα-

ζδξ (ζημζπεία ηδξ μπμίαξ ακαπηφλαιε πζμ ακαθοηζηά ζημ πνχημ ηεθάθαζμ). 

Οζ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ, ηχνα, δεκ δζαηνίκμκηαζ απυ απμαθεπηζηυηδηα ηαζ εί-

καζ αοηέξ πμο, ζφιθςκα ιε ημκ πνχζιμ Υμφζενθ, ελανηχκηαζ απυ ηδ θφζδ ηςκ ζπε-

ηζγυιεκςκ ιενχκ ηαζ δίκμκηαζ άιεζα ζηδκ επμπηεία ιαγί ιε αοηά ηα ιένδ. Δδχ μ 

Υμφζενθ δζαηνίκεζ δζάθμνα οπμ-είδδ: ηζξ ιεηαθοζζηέξ ζπέζεζξ (π.π. ακάιεζα ζηδκ 

έηηαζδ ηαζ ημ πνχια), ηζξ θμβζηέξ ζπέζεζξ (π.π. ακάιεζα ζε έκα βέκμξ ηαζ ηα είδδ 

ημο), ηζξ θοζζηέξ ζπέζεζξ (π.π. ακάιεζα ζηα απμπςνίζζια ιένδ εκυξ ακηζθδπημφ, υ-
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πςξ είκαζ ηα πυδζα ιζαξ ηανέηθαξ) ηαζ υθεξ εηείκεξ ηζξ ζπέζεζξ πμο πανμοζζάγμοκ μζ 

αζζεδηδνζαηέξ μιάδεξ πανυιμζςκ πναβιάηςκ (π.π. ιζα δεκηνμζημζπία, ή έκα ζιήκμξ 

πμοθζχκ). 

Χζηυζμ, ζηδ ΦΑ μ Υμφζενθ ελαημθμοεεί κα ιέκεζ πζζηυξ ζηδ ιπνεκηακζακή 

εεςνία ηαζ δεκ έπεζ πνμπςνήζεζ αηυια ζηδκ επακενιήκεοζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ απμαθε-

πηζηυηδηαξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ 

εκένβδια ζπγθξφηεζεο ηςκ ακηζηεζιέκςκ ημο πανά ςξ ροπζηυ θαζκυιεκμ απμδμπήξ 

ηςκ παναζηαζζαηχκ ζοκεζδδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ, ηα μπμία ζοκδοάγμκηαζ ζηδ αάζδ 

ηςκ ηαηάθθδθςκ πνςηεομοζχκ ζπέζεςκ. Δίκαζ ζηδκ πμθφ ζδιακηζηή ηνίηδ Λνγηθή 

Έξεπλα, υπμο μ Υμφζενθ, απυ ηδ ιζα, απαθθάζζεηαζ απυ ηζξ ροπμθμβίζηζηεξ παναδμ-

πέξ ηδξ πνχζιδξ εεςνίαξ ζπέζεςκ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ακαπηφζζεζ ιε ζοζηδιαηζηυ ηαζ 

απμηνοζηαθθςιέκμ ηνυπμ ηδ εεςνία ημο βζα ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ιενχκ ηαζ μθμηήηςκ 

οπυ ημ πνίζια πζα ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ημο εεςνίαξ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα. Μά-

θζζηα, δ ιενμθμβζηή εεςνία ηδξ ηνίηδξ ΛΔ απμηεθεί ααζζηυ ενβαθείμ βζα ημ ζχλνιν 

ηςκ πμοζενθζακχκ θαζκμιεκμθμβζηχκ ακαθφζεςκ. ηδ ζοκέπεζα ημο ηνίημο ηεθαθαί-

μο εα ακαζοβηνμηήζμοιε ηα ααζζηά ζημζπεία αοηήξ ηδξ εεςνίαξ, θςηίγμκηαξ ηαοηυ-

πνμκα ηα ζδιεία πμο εκδζαθένμοκ εζδζηυηενα ηδκ πανμφζα ένεοκά ιαξ. Θα δμφιε υηζ 

μ Υμφζενθ εηιεηαθθεφεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζημζπεία ηςκ εεςνζχκ ημο Μπνεκηάκμ 

ηαζ ημο ημοιπθ ηαζ ―ζοκμιζθεί‖ ζζςπδνά ιε ηζξ εέζεζξ ημο Ένεκθεθξ ηαζ ημο Μάζ-

κμκβη. Δπζπθέμκ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα θφκμκηαζ μζ αζάθεζεξ ηαζ 

ηα θάεδ πμο οπήνπακ ζηδ εεςνία ζπέζεςκ ηδξ ΦΑ. Θα ιαξ απαζπμθήζεζ ζδζαίηενα ημ 

γήηδια ηςκ κνξθψλ ελφηεηαο ηςκ δζαθυνςκ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ακαθμνζηά 

ιε ηδ θφζδ ημοξ αθθά ηαζ ημ νυθμ ημοξ ζηδ ζφζηαζδ εκυξ υθμο. 

Ζ ζδιακηζηυηενδ ίζςξ δζάηνζζδ πμο ηάκεζ μ Υμφζενθ ζηδ ιενμθμβία ημο είκαζ 

αοηή ακάιεζα ζε αοηυκμια ηαζ ιδ-αοηυκμια πενζεπυιεκα. Τπάνπεζ, υιςξ, ιζα δο-

ζημθία ζηδκ πνμζέββζζδ ημο ηεζιέκμο ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο, ηαεχξ αοηή δ δζάηνζζδ 

ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζε δφμ δζαθμνεηζηά επίπεδα: ημ μκημθμβζηυ ηαζ ημ επμπηζηυ-

ζοκεζνιζηυ. Θα μνζμεεηήζμοιε ιε ζαθήκεζα αοηά ηα επίπεδα ηαζ ζηδ αάζδ ηςκ ακα-

θφζεχκ ιαξ εα ηάκμοιε νδηή ιζα άθθδ δζάηνζζδ πμο εεςνμφιε πςξ εκοπάνπεζ οπυν-

νδηα ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα ηαζ πμο ζδιαημδμηεί ημ λεπέναζια ηδξ ζπεηζηήξ ζφβποζδξ 

πμο οπήνπε ζημ πνχζιμ ένβμ ημο Υμφζενθ. Αοηή είκαζ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ ν-

ληνινγηθή ζπγρψλεπζε, δ μπμία παναηηδνίγεζ ηα μκημθμβζηχξ αοηυκμια πενζεπυιεκα, 

ηαζ ηδκ επνπηηθή-ζπλεηξκηθή ζοβπχκεοζδ, πμο αθμνά ζπεηζηχξ αοηυκμια ιεηαλφ 

ημοξ πενζεπυιεκα. 

Μεηά ηδ δζαζάθδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ ιενμ-

θμβζηχκ δζαηνίζεςκ εα ζηναθμφιε ζηδκ ελυπςξ ζδιακηζηή έκκμζα ηδξ ζηήξημεο. Θα 

δζαπζζηχζμοιε υηζ μ Υμφζενθ ενιδκεφεζ θαζκμιεκμθμβζηά αοηήκ ηδκ ιασκμκβηζακήξ 

έιπκεοζδξ έκκμζα ηαζ ηδκ ηαεζζηά ημιαζηή βζα ηδκ εκζαία πναβιάηεοζδ ημο ζοκυθμο 

ηςκ ζοβηνμημφιεκςκ μθμηήηςκ. Θα ελεηάζμοιε ηα δζαθμνεηζηά είδδ ζηδνίλεςκ, ηά-

κμκηαξ άιεζεξ ζοκδέζεζξ ιε ηζξ πνμδβμφιεκα εεςνδιέκεξ δζαηνίζεζξ, ηαζ εα δμφιε 

ηαζ εδχ ιε πμζμκ ηνυπμ μ Υμφζενθ δζμνεχκεζ ιζα θακεαζιέκδ πνμτπυεεζδ, δ μπμία 

πνμζδζυνζγε ιε μοζζαζηζηυ ηνυπμ ηδ εεςνία ζπέζεςκ ημο πνχημο ένβμο ημο. Ζ ζηή-

νζλδ ιεηαλφ πενζεπμιέκςκ ακαδεζηκφεηαζ, ζηδκ ηνίηδ ΛΔ, ςξ μ ιυκμξ εκμπμζδηζηυξ 

πανάβμκηαξ ιζαξ μθυηδηαξ. Αοηυ, υιςξ, επίζδξ ζδιαίκεζ υηζ μζ θαζκμιεκμθμβζηά εν-

ιδκεοιέκεξ ζπέζεζξ ζηήνζλδξ ιεηαλφ πενζεπμιέκςκ, ηαζ άνα ηαζ δ ακάδεζλδ ηςκ ζηδ-

νζβιέκςκ ιμνθχκ εκυηδηαξ ηςκ δζαθυνςκ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ, δζέπμκηαζ 

πάκηα απυ απνζυνζ κυιμοξ, μζ μπμίμζ ελανηχκηαζ απυ αοηά ηα ίδζα ηα πενζεπυιεκα, 

δδθαδή απυ απνζυνζ ζοκεεηζημφξ κυιμοξ. 

Βέααζα, μ ζοκμθζηυηενμξ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ είκαζ ηππη-

θφο-αλαιπηηθφο. ε αοηυ ημ ένβμ μ Υμφζενθ εκδζαθένεηαζ πνςηίζηςξ βζα ηδκ απμζα-
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θήκζζδ ηςκ αλαιπηηθψλ κυιςκ πμο δζέπμοκ ηδκ αοεεκηζηή ηαζ ηδ ιδ αοεεκηζηή ζηέ-

ρδ. ε έκα ηέημζμ εεςνδηζηυ πθαίζζμ, δ ηνίηδ Έξεπλα, ακ ηαζ αθήκεζ ακμζπηή ηδ δο-

καηυηδηα ακάπηολδξ πιηθψλ ιενμθμβζχκ ςξ ημιιάηζα ηαζ ενβαθεία ηςκ ακηίζημζπςκ 

Τθζηχκ Οκημθμβζχκ, έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ απμζαθήκζζδ ιζα ηππηθήο ιενμθμβίαξ ςξ 

ημιιάηζ ηαζ ενβαθείμ ηδξ Σοπζηήξ Οκημθμβίαξ. Αοηυ, υιςξ, ζδιαίκεζ υηζ δ ιενμθμβία 

ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ δεκ ζημπεφεζ ηεθζηά ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ εεςνίαξ ζπγθξφηεζεο, 

βζα πανάδεζβια, ηςκ πναβιάηςκ ηδξ ακηίθδρδξ. Μπμνεί κα δίκμκηαζ ηα ααζζηά ζημζ-

πεία ηαζ μζ απαναίηδηεξ ιενμθμβζηέξ δζαηνίζεζξ, αθθά αοηά δεκ ζοιπνάηημοκ εηεί ζηδ 

ζφζηαζδ ιζαξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εεςνίαξ βζα ηδκ ακηίθδρδ (υπςξ ηαζ μφηε βεκζηά 

ηςκ δζαθυνςκ εεςνδηζηχκ ημιιαηζχκ ηςκ Τθζηχκ Οκημθμβζχκ). 

οκεπίγμοιε, θμζπυκ, κα αθήκμοιε αηυια ζε εηηνειυηδηα ηα γδηήιαηα πμο έ-

πμοιε εέζεζ ακαθμνζηά ιε ηδ ζφζηαζδ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ, ιε ημ ηζ είκαζ 

ημ εκκμδιαηζηυ κυδια ηαζ ημ ακηζθδπηζηυ πνμζδζμνίζζιμ ή απνμζδζυνζζημ Υ, αθθά 

ηαζ ιε ηδκ ίδζα ηδ θφζδ ημο ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ. ημ ζδιείμ αοηυ ηαηαθαααί-

κμοιε, υιςξ, πςξ βζα κα ιπμνέζμοιε κα πνμπςνήζμοιε ηδκ ένεοκά ιαξ ηαζ κα δχ-

ζμοιε μνζζηζηέξ απακηήζεζξ ζε αοηά ηα γδηήιαηα πνέπεζ κα ακαθάαμοιε ηδκ ελέηαζδ 

ιζαξ ζδζαίηενα ζδιακηζηήξ ηαζ δφζημθδξ παναιέηνμο. Πνέπεζ κα ελεηάζμοιε ζοζηδ-

ιαηζηά ηδ ζπέζδ ηδξ ακηίθδρδξ ιε ηζξ βθςζζζηέξ εκκμζμθμβήζεζξ ηαζ ηαηδβμνήζεζξ. 

Αοηυ είκαζ ημ εέια ημο ηέηανημο ηεθαθαίμο. 

 

Σζξ πνχηεξ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ βζα ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηα ε-

κενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ ηζξ ζοκακημφιε ζηδκ έηηδ Έξεπλα (οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ, 

αέααζα, ηαζ ηςκ ακαθφζεςκ βζα ηδ βθχζζα ηαζ ηζξ βθςζζζηέξ απμαθέρεζξ ζηδκ πνχηδ 

ΛΔ). Δίκαζ αθήεεζα πςξ αοηέξ μζ ακαθφζεζξ δεκ δζαηνίκμκηαζ απυ ζδζαίηενδ ζοζηδια-

ηζηυηδηα ηαζ, υπςξ εα δείλμοιε, πενζέπμοκ ηάπμζεξ αζάθεζεξ πμο είκαζ δοκαηυ κα μ-

δδβήζμοκ ζε πανακμήζεζξ. Ο Υμφζενθ ημκίγεζ εηεί ημκ πνςηανπζηυ ηαζ υπζ ηαηδβμ-

νζαηά ζηδνζβιέκμ παναηηήνα ηςκ ακηζθδπηζηχκ εκενβδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ημ βεβμκυξ 

ηδξ άιεζδξ δμηζηυηδηαξ ηςκ ακηζθδπηχκ ακηζηεζιέκςκ. ηδκ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ 

ηα ζφζημζπα ακηζηείιεκα δίκμκηαζ κε κηαο πςνίξ κα πνμτπμηίεεηαζ δ ζοβηνυηδζδ α-

κηζηεζιέκςκ άθθςκ εκενβδιάηςκ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα απιή 

ακηίθδρδ, δ μπμία πνμδβείηαζ μπμζμοδήπμηε ηαηδβμνζαημφ εκενβήιαημξ. Ζ βεκζηή 

ζδέα είκαζ πςξ δ πνςηανπζηή, απθή ακηίθδρδ θεζημονβεί ςξ ζηεξηθηηθή βάζε ηςκ δζα-

θυνςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ. 

 Δζδζηυηενα, μ Υμφζενθ πενζβνάθεζ, απυ ηδ ιζα, ηδκ απθή ακηίθδρδ ςξ ιζα ζπλε-

ρφκελε ζοβπχκεοζδ ιενζηχκ ακηζθδπηζηχκ θάζεςκ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηα ηαηδβμνζα-

ηά εκενβήιαηα ςξ αξζξσηά εκενβήιαηα πμο επζηεθμφκηαζ ιέζα απυ ιζα πμνεία ηνζχκ 

ζηαδίςκ. Σμ πνχημ ζηάδζμ δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδκ απθή ζπλνιηθή ακηίθδρδ ημο ακηζ-

ηεζιέκμο ςξ υθμο. Σμ δεφηενμ ζηάδζμ ζοκίζηαηαζ ζε ιζα δζαδζηαζία δηεξκήλεπζεο 

(Explikation) πμο μδδβεί ζηδ δηαίξεζε ημο ακηζθδπημφ ζε ηιήιαηα ηαζ ζηζβιέξ. ημ 

ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ επζηεθείηαζ μ ζπλζεηηθφο ζοκδοαζιυξ ηςκ δζαθυνςκ δζεν-

ιδκεοιέκςκ ηιδιάηςκ ηαζ ζηζβιχκ είηε ζηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ, είηε ζηζξ ζπέζεζξ 

ημοξ ιε ημ υθμκ. ιςξ, ζηδκ πενζβναθή ημο Υμφζενθ, δ θεπηή δμιή ηδξ ηνζπθήξ αο-

ηήξ άνενςζδξ δεκ είκαζ πάκηα ηαεανή ηαζ μζ επζιένμοξ ζοκζζηχζεξ ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ηδξ δζενιήκεοζδξ ζοπκά ζοβπέμκηαζ ιε ηζξ δζαδμπζηέξ ιενζηέξ θάζεζξ ηδξ ζοκεπυιε-

κδξ ακηίθδρδξ. Μμζάγεζ, ηυηε, ςξ εάκ δ ηαηδβμνζαηή ζφκεεζδ κα επζηεθείηαζ άιεζα 

επί αοηχκ ηςκ δζαδμπζηχκ ιενζηχκ θάζεςκ. Σδ δοζημθία ζηδκ απμζαθήκζζδ ηςκ 

δζαηνζηχκ ζηαδίςκ άνενςζδξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ εα ηδκ ακζπκεφζμοιε 

ηαζ πζμ εζδζηά ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ ζπέζδξ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηδκ ακηζθδπηζηή 

ζφκεεζδ ημο ηαοηυζδιμο ακηζθδπημφ ηαζ ηδκ ηαηδβμνζαηή ζφκεεζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ. 

Ζ ηαηδβμνζαηή ζφκεεζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ είκαζ ιζα ινγηθή ζφκεεζδ πμο ακαθαιαάκεζ 
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ηδ ζφβηνζζδ επζιένμοξ δζαηνζηχκ ακηζθήρεςκ πμο υιςξ ζοπκά ζηα ηείιεκα ημο 

Υμφζενθ δφζημθα δζαηνίκμκηαζ απυ ηζξ επζιένμοξ θάζεζξ ιζαξ ακηζθδπηζηήξ ζοκέπεζ-

αξ. Γεκ είκαζ ηοπαίμ, θμζπυκ, πμο ηαζ ζηδ ζπεηζηή δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία, ηδκ 

μπμία ηαζ ελεηάγμοιε ηνζηζηά, ημ γήηδια ηδξ ζπέζδξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ιε ηα ε-

κενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ειθακή αιδπακία. 

Απυ ηδ δζηή ιαξ ιενζά, εα ελεηάζμοιε ζηδ ζοκέπεζα λεπςνζζηά δφμ δζαθμνεηζ-

ηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ενιδκείαξ πμο απμηαθμφιε «ενιδκεία ηδξ θαηεγνξηαθήο ψζκσ-

ζεο», ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία οπάνπεζ ιζα άιεζδ επζημζκςκία ακάιεζα ζημ πχνμ ηδξ 

ακηίθδρδξ ηαζ ημ πχνμ ηδξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ, ιε ημκ πνχημ κα ηαενεθηίγεηαζ ή κα 

νδημπμζείηαζ ζημκ δεφηενμ. Ζ ιία δζάζηαζδ αθμνά ηδ ζπέζδ ηδξ ακηίθδρδξ ιε ηζξ ο-

παβςβζηέξ εκκμζμθμβήζεζξ ηαζ δ άθθδ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηζξ ηαηδβμνδιαηζηέξ ηνίζεζξ. 

Ακαθέναιε ηαζ πνζκ υηζ δ δζαιεζμθααδηζηή ενιδκεία ηδξ πμοζενθζακήξ απμ-

αθεπηζηυηδηαξ είκαζ ηαηά αάζδ εκκμζμθμβζηή. ημ πθαίζζυ ηδξ βίκεηαζ δεηηυ πςξ ιε-

ηαλφ ημο εκενβήιαημξ ηαζ ημο ηεθζημφ ακηζηεζιέκμο ηδξ απυαθερδξ ιεζμθααεί ηά-

πμζα ζδεαηή ζδιαζία πμο δζαζθαθίγεζ ηδκ ακηζηεζιεκζηή ακαθμνά. Αοηή δ ζδεαηή ζδ-

ιαζία οπμηίεεηαζ πςξ είκαζ ημ ςξ-έκκμζα εκκυδια, βζα ημ μπμίμ ιζθάεζ μ Υμφζενθ 

ζηζξ Ηδέεο. Αθθά ηαζ δ ακηζηεζιεκζηή πνμζέββζζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ ακηζθδ-

πηζηυ εκκυδια είκαζ αοηυ ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ εεςνδιέκμ οπυ οπενααημθμβζηή ια-

ηζά, έπεζ ηδκ εκκμζμθμβζηή εηδμπή ηδξ. Υαναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ είκαζ εδχ δ πνμ-

ζέββζζδ ημο Νηνάιμκη, ηδκ μπμία ηαζ εα ελεηάζμοιε ιε θεπημιένεζα. 

Πνχηα απ‘ υθα, μ Νηνάιμκη επζιέκεζ ζηδ νδηή δζάηνζζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ 

απυ ηδκ ηαηδβυνδζδ. Ζ ακηίθδρδ είκαζ έκα νλνκαηηθφ ηαζ υπζ πνμηαζζαηυ εκένβδια 

πμο ζοκεέηεζ, βζα πανάδεζβια, ηαηά ημ πνυηοπμ ηδξ ιμνθήξ ηδξ ηνίζδξ «ημ Τ είκαζ 

Κ». Ο Νηνάιμκη, υιςξ, εα ζζπονζζηεί επζπθέμκ υηζ δ ακηίθδρδ είκαζ έκα μκμιαηζηυ 

θαηεγνξηαθφ εκένβδια, ημ μπμίμ, βζα ηδκ αηνίαεζα, δζαηνίκεηαζ απυ ιζα πξφδξνκε, 

πξν-ιεπηηθή (anticipatory) ηαηδβμνζαηυηδηα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πξν-ηαηδβμνδιαηζηή, 

πξν-ζοκηαηηζηή ηαηδβμνζαηυηδηα, δ μπμία ―δείπκεζ πνμξ‖ ηδκ ηαηδβμνζαηυηδηα ηςκ 

ηαηδβμνήζεςκ. Ζ πνυδνμιδ (ακηζθδπηζηή) ηαηδβμνζαηυηδηα αθμνά ηδκ ίδζα ηδ ιμν-

θή ηςκ πενζεπμιέκςκ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ, δδθαδή ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ 

ηαζ ηςκ εκκμδιαηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ ημο. 

Σμ επζπείνδια ημο Νηνάιμκη είκαζ ζφκεεημ ηαζ απαζηεί ιζα εζξ αάεμξ ελέηαζδ. 

Θα δμφιε υηζ αοηυ έπεζ ζακ αθεηδνία ημο, αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ κμιζιμπμζδηζηή αά-

ζδ ημο, ιζα αθθαβή πμο ζδιεζχκεηαζ ζηδ πμοζενθζακή εεςνία ακαθμνζηά ιε ηδκ 

πθήνςζδ ηςκ μκμιαηζηχκ εκενβδιάηςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκχ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ 

ηδξ έηηδξ Έξεπλαο (1901) μ Υμφζενθ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα εκενβήιαηα μκμιαημδμζίαξ 

πθδνχκμκηαζ απυ ιδ-ηαηδβμνζαηά απθά ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα, ζηα πεζνυβναθα 

ζηα μπμία δμηζιάγεζ ηδκ επακεπελενβαζία αοηήξ ηδξ Έξεπλαο (1913-14) δδθχκεζ πςξ 

υθα ηα ζδιαζζαηά θαη ζεκαζηνπιεξσηηθά εκενβήιαηα είκαζ νπσζδήπνηε θαηεγνξηα-

θά. ηδ αάζδ αοημφ μ Νηνάιμκη ζοιπεναίκεζ πςξ δ απθή ακηίθδρδ, πμο οπμηίεεηαζ 

πθδνχκεζ ζδιαζζαηά απθέξ μκμιαημδμζίεξ, ακηζιεηςπίγεηαζ πθέμκ απυ ημκ Υμφζενθ 

ςξ ηαηδβμνζαηυ εκένβδια. Γζα κα δζαθεοηάκεζ ζηδ ζοκέπεζα μ Νηνάιμκη αοηυκ ημκ 

ηαηδβμνζαηυ παναηηήνα ηδξ ακηίθδρδξ, ηαηαθεφβεζ ζηδ εεςνία πμο ακαπηφζζεζ μ 

Υμφζενθ βζα ηζξ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθέξ ηονίςξ ζηδκ Σππηθή θαη Τπεξβαηνινγηθή Λνγη-

θή (1929). Δηεί βίκεηαζ ζαθέξ υηζ ζε ιζα ακηζθδπηζηή ηνίζδ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε 

αθεκυξ ηδ ζοκηαηηζηή ηδξ ιμνθή ηαζ αθεηένμο ημοξ έζπαημοξ ηνζζζαημφξ πονήκεξ 

πμο ιμνθμπμζμφκηαζ απυ αοηή ηδ ιμνθή. Αθθά αοημί μζ έζπαημζ πονήκεξ έπμοκ ηζξ 

δζηέξ ημοξ κε-ζπληαθηηθέο ιμνθέξ: ηδ ιμνθή ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ (Substantivität) ηαζ 

ηδ ιμνθή ηδξ επζεεηυηδηαξ (Adjektivität). Ο ααζζηυξ ζζπονζζιυξ ημο επζπεζνήιαημξ 

ημο Νηνάιμκη είκαζ, θμζπυκ, πςξ αοηέξ μζ ηαηδβμνζαηέξ, ιδ-ζοκηαηηζηέξ ιμνθέξ ηςκ 

πονήκςκ ηςκ ηνίζεςκ εκημπίγμκηαζ ηαζ ζηα ζοζηαηζηά ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ. 
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ηζ οπάνπεζ ιζα ιμνθζηή μιμθμβία ιεηαλφ ηςκ πονήκςκ ηςκ ηνίζεςκ ηαζ ηςκ ακηζ-

θδπηζηχκ εκκμδιαηζηχκ ζοζηαηζηχκ. Έηζζ, μ ίδζμξ εεςνεί πςξ ημ ιεκ πνμζδζμνίζζιμ 

Υ έπεζ ηδ ιμνθή ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ, εκχ ηα δζάθμνα βκςνίζιαηα ημο ακηζθδπημφ, 

πμο ζοκζζημφκ ημ εκκμδιαηζηυ ημο κυδια, έπμοκ ηδ ιμνθή ηδξ επζεεηυηδηαξ. Τπυ 

αοηυ ημ πνίζια, δ ααεζά Γναιιαηζηή ηδξ βθχζζαξ είκαζ εκ ηέθεζ Γναιιαηζηή ηδξ ί-

δζαξ ηδξ ακηίθδρδξ. 

Ζ ηφνζα πεπμίεδζδ πμο ζοκέπεζ υθμ ημ επζπείνδια ημο Νηνάιμκη είκαζ πςξ ηα 

απθά ζδιαζζαηά εκενβήιαηα, μζ απθέξ μκμιαημδμζίεξ, εηθνάγμοκ ιε άιεζμ ηνυπμ 

απθά ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα. Με ηδκ πνμζεηηζηή ελέηαζδ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο δζαπζ-

ζηχκμοιε πςξ πνάβιαηζ οπάνπεζ ιζα ηέημζα πηοπή ζηδ πμοζενθζακή εεςνία. Ακαγδ-

ηχκηαξ ηζξ θεπημιένεζεξ ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ηδξ πθήνςζδξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ 

ηνίζεςκ ζοιπεναίκμοιε πςξ ιε αάζδ ηδ εεςνία ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, ιζα ακηζθδ-

πηζηή ηνίζδ πθδνχκεηαζ ελ κέξεη ζηδκ ακηίθδρδ ηςκ ακηζθδπηχκ πμο ακηζζημζπμφκ 

ζημοξ έζπαημοξ πονήκεξ ηςκ ηνίζεςκ ηαζ εκ ιένεζ ζηδκ ηαηδβμνζαηή ακηίθδρδ ηδξ 

ηαηδβμνζαηήξ ιμνθήξ ηδξ ζοβηνμημφιεκδξ ηαηάζηαζδξ πναβιάηςκ. Θα ζζπονζζημφ-

ιε πςξ αοηή δ εέζδ πνμηφπηεζ ηαεχξ μ Υμφζενθ δεκ ηαηαθένκεζ κα ακαβκςνίζεζ ελ-

λνεκαηηθά ζφζημζπα βζα ηζξ δζάθμνεξ ζδιαζζαηέξ μκμιαημδμζίεξ. 

ηδ ζοκέπεζα εα ζηναθμφιε ζηδ ζοζηδιαηζηή ελέηαζδ ηςκ πεζνμβνάθςκ ζηα 

μπμία μ Υμφζενθ επζπείνδζε ηδκ επακεπελενβαζία ηδξ έηηδξ Έξεπλαο (1913-14). ε 

αοηά ηα ηείιεκα μ Υμφζενθ είκαζ πζμ πνμζεηηζηυξ ηαζ ημκίγεζ ζε δζάθμνα ζδιεία υηζ 

ιε ηα ζδιαζζαηά εκενβήιαηα αθθά ηαζ ιε ηα εκενβήιαηα μκμιαημδμζίαξ δεκ εηθνά-

γμοιε άιεζα ηδκ απθή ακηίθδρδ· εηθνάγμοιε ηδκ ελλνηνινγεκέλε ακηίθδρδ. Αοηή δ 

θεπηή ηνμπμπμίδζδ ηδξ εεςνίαξ ημο, υιςξ, έπεζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ ζοκέπεζεξ. Σχ-

να απμζαθδκίγεηαζ πςξ ηα εκενβήιαηα ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ζηέρδξ, ακάιεζά ημοξ ηαζ 

μζ απθέξ μκμιαημδμζίεξ πθδνχκμκηαζ ιυκμ απυ εκκμζμθμβζηά ιμνθμπμζδιέκα ηαζ δζ-

ενιδκεοιέκα ακηζηείιεκα. ηα πεζνυβναθα ηδξ επακεπελενβαζίαξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο 

δ απθή ακηίθδρδ δζαηνίκεηαζ νδηά απυ ηζξ οπαβςβζηέξ-ηαλζκμιδηζηέξ εκκμζμθμβήζεζξ 

ηαζ επζπθέμκ ακαβκςνίγμκηαζ ηα εκκμδιαηζηά ζφζημζπα αοηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ. Γεί-

πκεηαζ, θμζπυκ, υηζ ζηδ βθχζζα εηθνάγμοιε αοηυ πμο αθέπμοιε ζηδκ θαηεγνξηαθή 

επμπηεία, δ μπμία πάκηα δζαιμνθχκεηαζ ζηε βάζε ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ. ηακ μ Υμφ-

ζενθ ιε ηδ δζμνεςιέκδ εεςνία ημο οπμζηδνίγεζ υηζ υθα ηα ζδιαζζμπθδνςηζηά εκεν-

βήιαηα είκαζ ηαηδβμνζαηά (δ ααζζηή πνμηείιεκδ ημο Νηνάιμκη) δεκ εκκμεί ιε αοηυ 

πςξ ηαζ δ απθή ακηίθδρδ ςξ ηέημζα είκαζ ηαηδβμνζαηή (υπςξ ηαηαθαααίκεζ μ Νηνά-

ιμκη). Δκκμεί αηνζαχξ ημ ακηίεεημ: πςξ δ απθή ακηίθδρδ δελ ιπμνεί κα είκαζ ζδια-

ζζμπθδνςηζηυ εκένβδια βζαηί αηνζαχξ δελ είκαζ ηαηδβμνζαηή. 

Ζ δεφηενδ δζάζηαζδ πμο δζαηνίκμοιε ζημ πχνμ ηδξ ενιδκείαξ ηδξ ηαηδβμνζα-

ηήξ χζιςζδξ αθμνά, υπςξ πνμακαββείθαιε, ηδ ζπέζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ιε ηζξ 

ηαηδβμνδιαηζηέξ ηνίζεζξ. Μεηαλφ ηςκ ιεθεηδηχκ ημο Υμφζενθ είκαζ ζδζαίηενα δζα-

δεδμιέκδ δ εέζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ακηίθδρδ είκαζ ιζα ππφξξεηε ηνίζδ εκχ ημ 

ακηζθδπηυ δμιείηαζ ςξ έκα οπυζηνςια ιε πνμζδζμνζζιμφξ, δμιή πμο ηαημπηνίγεηαζ 

ζηδ νδηή ηαηδβυνδζδ ζηδ ζπέζδ οπμηεζιέκμο–ηαηδβμνήιαημξ. Ζ απυδεζλδ αοηήξ 

ηδξ ενιδκεοηζηήξ εέζδξ βίκεηαζ ζοκήεςξ ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ ζημζπείςκ απυ ηα ηεί-

ιεκα ημο Υμφζενθ ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε (1939). Θα ελεηάζμοιε ηζ ειείξ αοηά ηα 

ηείιεκα. Θα δζαπζζηχζμοιε υηζ o Υμφζενθ εηεί υκηςξ επζπεζνεί κα ιζθήζεζ βζα ημ 

―νίγςια‖ ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ηνίζδξ ζηδκ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία. Θα δεί-

λμοιε, ςζηυζμ, υηζ δ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία, έηζζ υπςξ αοηή εειαημπμζείηαζ 

ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε, δελ είκαζ δ απθή, πνςηανπζηή ακηίθδρδ. 

Ζ πνμζεηηζηή ιεθέηδ ηδξ Δηζαγσγήο ημο Δκπεηξία θαη Κξίζε ιπμνεί κα θςηίζεζ 

ηαεανά ηα δζαθμνεηζηά ζοβηνμηδηζηά επίπεδα ηαεχξ ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ 

ενεοκχκ αοημφ ημο ένβμο. Δηεί βίκεηαζ ζαθέξ, ηζ αοηυ είκαζ ηάηζ πμο πανααθέπεηαζ 
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ζηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία, πςξ δ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία απυ ηδκ μπμία εηπδ-

βάγμοκ μζ ηνίζεζξ πνμτπμεέηεζ ηα ζοβηνμηδηζηά ζηνχιαηα ηδξ (επίζδξ πνμ-

ηαηδβμνδιαηζηήξ) αθθά υπζ ηαηδβμνζαηήξ απθήξ ακηίθδρδξ. Σμ ηείιεκμ ημο Υμφ-

ζενθ πμο πενζέπεζ ιε πζμ ζοζηδιαηζηυ ηαζ θεπημιενή ηνυπμ ακαθφζεζξ βζα αοηήκ ηδκ 

πενζμπή ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ είκαζ δ Πανάδμζή ημο βζα ημ Πξάγκα θαη Υψξνο 

(1907). Σμ ζημζπείμ πμο ηονίςξ εα εηιεηαθθεοημφιε απυ ηζξ εκ θυβς ακαθφζεζξ αθμ-

νά ηδκ πενζβναθή εηείκςκ ηςκ θαζκμιέκςκ πμο ακήημοκ ζηδ ζθαίνα ηςκ πνςηανπζ-

ηχκ ακηζθδπηζηχκ ζοκαθεζχκ ηαζ ζοκεέζεςκ ηαζ πμο βεκζηά ιπμνμφιε κα απμηα-

θμφιε θαζκυιεκα ημο απινχ αληηιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. 

φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ ελέθζλδξ εκυξ ακηζθδπηζημφ εκεν-

βήιαημξ ηαζ ηδξ ζοκεπυιεκδξ δζαδμπήξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ θαιαάκεζ πχνα ιζα 

ζεζνά απυ θαζκυιεκα, ηα μπμία πνμδβμφκηαζ ηάεε εκκμζμθμβζηήξ ηαλζκυιδζδξ ηαζ 

ηάεε ηαηδβυνδζδξ. ηζβιέξ ηαζ ιένδ ημο ακηζθδπημφ πμο ανπζηά δίκμκηακ ιε απνμζ-

δζμνζζηία είκαζ δοκαηυ ζηδ ζοκέπεζα κα πνμζδζμνίγμκηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, ιε 

πενζζζυηενδ ή θζβυηενδ αηνίαεζα, ιε πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ πενζεπμιεκζηυ πθμφημ, 

ιε πενζζζυηενδ ή θζβυηενδ ζαθήκεζα. Δίκαζ επίζδξ δοκαηυ δ ελεηαζηζηή ιαηζά κα 

ζηνέθεηαζ πνμξ ηάπμζμ ιένμξ ή ηάπμζα ζηζβιή πμο ηζκεί πενζζζυηενμ ηδκ πνμζμπή, 

πςνίξ ηζ εδχ αοηυ κα ζδιαίκεζ πςξ έπμοιε ηυηε κα ηάκμοιε ιε έκα εζδζηά βκςζζαηυ 

εκδζαθένμκ. ε έκα επυιεκμ ζηάδζμ, ςζηυζμ, δ απθή ακηζθδπηζηή ελέηαζδ, πμο θαι-

αάκεζ πχνα ζημ πθαίζζμ ιζαξ ζπλερφκελεο βναιιζηήξ πμνείαξ, είκαζ δοκαηυ κα ηναπεί 

ζε δηεξκελεπηηθή εμέηαζε. Ζ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ είκαζ αοηή πμο ηζκδημπμζείηαζ 

απυ έκα εζδζηά βκςζζαηυ εκδζαθένμκ ηαζ ανενχκεηαζ ζε δηαθξηηά αήιαηα, ζηα μπμία 

ημ ακηζθδπηυ αδνάπκεηαζ ηαζ δηαηξείηαη βζα πνχηδ θμνά ζε οπυζηνςια ηαζ πνμζδζμ-

νζζιμφξ. Ο ααζζηυξ ζζπονζζιυξ ιαξ εδχ είκαζ πςξ δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ, πμο μο-

ζζαζηζηά απμηεθεί ημ δεφηενμ ζηάδζμ άνενςζδξ εκυξ ηαηδβμνζαημφ εκενβήιαημξ, εί-

καζ ιεκ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή, απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, είκαζ θαηεγνξηαθή. Ζ πνςημ-

δζαίνεζδ ημο ακηζθδπημφ ηαζ δ ιμνθμπμίδζή ημο ζε ππφζηξσκα-κε-πξνζδηνξηζκνχο 

είκαζ αοηή πμο βζα πνχηδ θμνά επζθένεζ έκακ ηαηδβμνζαηυ-ζοκηαηηζηυ παναηηήνα. 

Ζ δζενιήκεοζδ ημο ακηζθδπημφ ηαζ δ ακάδεζλδ ηςκ πνμζδζμνζζιχκ ημο (ηςκ 

ηιδιάηςκ ηαζ ηςκ ζηζβιχκ ημο) ζοκζζηά ιζα εκενβδηζηή ηίκδζδ πμο υιςξ ειπενζέπεζ 

έκα ζημζπείμ παεδηζηυηδηαξ. Καηά ηδ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ ημ οπυζηνςια ηαοηίγε-

ηαζ ιενζηχξ, ζοιπίπηεζ ιενζηχξ, ιε ημκ εηάζημηε πνμζδζμνζζιυ. Ο εηάζημηε πνμζδζ-

μνζζιυξ, ςξ πνμζδζμνζζιυξ απηνχ ηνπ οπμζηνχιαημξ ειπθμοηίγεζ ιε παεδηζηυ ηαζ υπζ 

νδηυ ηνυπμ ημ οπυζηνςια· μδδβεί ζε ιζα αφλδζδ ημο κμήιαηυξ ημο. ε έκα επυιεκμ 

αήια, ηαζ οζμεεηχκηαξ ιζα κέα εκενβδιαηζηή ζηάζδ, ημ εειαηζηυ εκδζαθένμκ ζηνέθε-

ηαζ πνμξ ημ παεδηζηά ειπθμοηζζιέκμ οπυζηνςια αηνζαχξ ηαηά ηδκ αφλδζδ ημο κμή-

ιαηυξ ημο ιε έκακ αοευνιδημ πθέμκ ηνυπμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ οπυζηνςια πνμζ-

δζμνίγεηαζ ελεξγεηηθά ηαζ ηνέπεηαζ ζε θμβζηυ οπμηείιεκμ ζημ μπμίμ απμδίδμοιε ζοκ-

εεηζηά ηάπμζμ ηαηδβμνμφιεκμ. Σμ ζοκεεηζηυ άδναβια ημο οπμηεζιέκμο ιε ημ ηαηδ-

βμνμφιεκυ ημο εηθνάγεηαζ απυ ημ «είκαζ» ςξ copula. 

Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε ζοκακημφιε ηδ θαζκμιεκμθμ-

βζηή ενιδκεία ηδξ ανζζημηεθζηήξ ζδέαξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ηνίζδ είκαζ δηαίξεζε 

ηαζ ζχλζεζε. Δίκαζ ζδιακηζηυ υηζ ζε αοηυ ημ ένβμ δζαηνίκμκηαζ ιε ζαθήκεζα ηα δζα-

θμνεηζηά ζηάδζα ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ηνίζδξ ηαζ λεπενκζμφ-

κηαζ μζ ζπεηζηέξ αζάθεζεξ πμο παναηηήνζγακ ηδκ ακηίζημζπδ εεςνία ηδξ έηηδξ Λνγηθήο 

Έξεπλαο. ηδ αάζδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ακαθφζεχκ ιαξ εα θακεί ηαεανά δ απμηαηά-

ζηαζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ηνζπθήξ άνενςζδξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ζημ 

φζηενμ ένβμ ημο Υμφζενθ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, εα δεζπεεί ημ ααάζζιμ ηδξ άπμρδξ πμο 

εέθεζ ηδκ απθή ακηίθδρδ κα ζζμδοκαιεί ιε ιζα οπυννδηδ ηνίζδ. 
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Μέπνζ αοηυ ημ ζδιείμ έπμοιε ηαηαθένεζ κα δείλμοιε υηζ ζηδ πμοζενθζακή Φαζ-

κμιεκμθμβία ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ δεκ ιπμνεί κα ηαοηίγεηαζ ιε ηδ ζηέηδ αί-

ζεδζδ. Ζ ακηίθδρδ είκαζ έκα απνβιεπηηθφ ζοκεζδδζζαηυ εκένβδια, ζημ μπμίμ ζπεηζ-

γυιαζηε κε λφεκα ιε ηα ζφζημζπα ζοβηνμημφιεκα ακηζηείιεκα. Ζ απμαθεπηζηυηδηα 

ηδξ ακηίθδρδξ, υιςξ, δεκ είκαζ ηάπμζα κμδηζηή ζοκάνηδζδ ακχηενδξ ηάλδξ. Ζ απθή 

ακηίθδρδ είκαζ πξν-(ππαγσγηθά)ελλνηνινγηθή ηαζ πξν-(ζπληαθηηθά)θαηεγνξηαθή. ημ 

πέιπημ ηαζ ημ έηημ ηεθάθαζμ εα επζπεζνήζμοιε κα δζαζαθδκίζμοιε ηαθφηενα ημ γή-

ηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ ηαζ ημο εκδζάιεζμο πχνμο πμο αοηή ηαηα-

θαιαάκεζ ιεηαλφ ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ηδξ θμβζηήξ ζηέρδξ, αθθά ηαζ κα πναβιαηεοημφιε 

ηα ααζζηά ζημζπεία ιζαξ εεςνίαξ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ. 

 

ημ πέιπημ ηεθάθαζμ εα ελεηάζμοιε πνχηα απ‘ υθα ηζξ θεπημιένεζεξ πμο αθμνμφκ 

ηδ δζαζηνςιάηςζδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ζηέηα θοζζημφ πνάβιαημξ, δδθαδή ημο α-

κηζθδπημφ αθαζνμοιέκςκ υθςκ ηςκ κμδιάηςκ πμο ζοβηνμημφκηαζ ιε ηδ εεςνδηζηή, 

ηδκ πναηηζηή ή ηδκ αλζμθμβζηή ιαξ ζηάζδ. ημ ακηζθδπηυ ςξ ζηέηα θοζζηυ πνάβια μ 

Υμφζενθ δζαηνίκεζ δφμ ααζζηέξ ζοβηνμηδηζηέξ ζηνχζεζξ: αοηή ηδξ θαζιαηζηήξ ή 

ζπδιαηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ αοηή ηδξ οθζηήξ-αζηζαηήξ ζοβηνυηδζδξ. Σμ πνάβια ζηδ 

θαζιαηζηή ημο ζοβηνυηδζδ, ημ απμηαθμφιεκμ «θάζια» (Phantom), είκαζ ημ ακηζθδ-

πηυ ζηδ ζηέηδ αζζεδηδνζαηή δμηζηυηδηά ημο εεςνδιέκμ ακελάνηδηα απυ μπμζαδήπμ-

ηε αζηζαηή αθθδθεπίδναζδ ιε άθθα ακηζθδπηά πνάβιαηα. Με θαζιαηζηυ, δδθαδή ιε 

ζηέηα αζζεδηδνζαηυ ηνυπμ, ιαξ δίκμκηαζ, βζα πανάδεζβια, μ μονακυξ, έκα μονάκζμ 

ηυλμ ή μζ δζάθμνεξ ζηενεμζημπζηέξ εζηυκεξ ζε έκα ηαθεζδμζηυπζμ. 

ημ θάζια ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηνεζξ αθθδθελανηχιεκεξ δζαθμνεηζηέξ 

δζαζηάζεζξ: ηδ πνμκζηή δζάζηαζδ, ηδ πςνζηή δζάζηαζδ ηαζ ημ αζζεδηδνζαηυ πθήνςια 

ηδξ πνμκζηήξ ηαζ ηδξ πςνζηήξ δζάζηαζδξ. Σμ αζζεδηδνζαηά πθδνςιέκμ πνμκμ-πςνζηυ 

θάζια είκαζ ημ θαζκμιεκμθμβζηά ενιδκεοιέκμ ακηζθδπηυ ςξ res temporalis ηαζ res 

extensa. ιςξ, ζε έκα αιέζςξ επυιεκμ επίπεδμ, ημ ακηζθδπηυ ζοβηνμηείηαζ ςξ πιή-

ξεο πνάβια ζηδκ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο, ςξ res materialis. Σμ οθζηυ-αζηζαηυ πνάβ-

ια δίκεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ ιε ιζα πζμ εονεία έκκμζα. ε αοηήκ ηδκ πιηθή ακηίθδρδ 

αθέπμοιε ηζξ ―αζηζαηέξ‖ ζδζυηδηεξ ηςκ πναβιάηςκ, ηζξ ―πνμδζαεέζεζξ‖ ημοξ, ηζξ δοκα-

ηυηδηέξ ημοξ «βζα κα …». Βέααζα, πνέπεζ κα ημκίζμοιε υηζ ιε ηδκ ακηίθδρδ ηδξ πνς-

ηανπζηήξ οθζηυηδηαξ-αζηζυηδηαξ ζοκεπίγμοιε κα ηζκμφιαζηε εκηυξ ηδξ ζθαίναξ ηδξ 

πνςηανπζηήξ απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ υπζ ηάπμζαξ εεςνδηζηήξ ή εζδζηά επζζηδιμκζηήξ 

ζηάζδξ. 

Ζ θαζκμιεκμθμβζηή εεςνία βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο οπενααηζημφ ακηζθδπημφ 

ζηδ πνμκζηή ηαζ πςνζηή εηηαηυηδηά ημο ηαζ ηδκ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο πνμαπαζηεί 

θοζζηά ηδκ ελέηαζδ ηδξ πενζμπήξ ηδξ ειιέκεζαξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ δζαθυνςκ 

αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ. ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηεθαθαίςκ ακαπηφζζμοιε 

ακαθοηζηά ημ γήηδια ακαθμνζηά ιε ημ ζπήια «πενζεπυιεκμ–ενιήκεοζδ» ηαζ ιε ημ 

υηζ είκαζ μ απμαθεπηζηυξ, ενιδκεοηζηυξ παναηηήναξ ηδξ ακηίθδρδξ εηείκμξ πμο ακα-

θαιαάκεζ ηδκ ―ειρφπςζδ‖ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ημοξ πνμζδίδεζ ηδκ πα-

νμοζζαζηζηή ημοξ θεζημονβία. Αοηυ πμο εα δζαπζζηχζμοιε, υιςξ, ηχνα είκαζ υηζ αο-

ηά ηα δεδμιέκα δεκ είκαζ έκα ζοκμκεφθεοια άιμνθςκ ηαζ αζφκδεηςκ ιεηαλφ ημοξ 

πενζεπμιέκςκ. Σα οθδηζηά δεδμιέκα ζοκεκχκμκηαζ ζε ζοκεπείξ εκυηδηεξ πμο έπμοκ 

έκακ εηηαζζαηυ πνμκζηυ ηαζ πςνζηυ παναηηήνα. Αοηή δ έηηαζή ημοξ, ςζηυζμ, δεκ 

πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ηδκ έηηαζδ ηςκ οπενααηζηχκ ακηζθδπηχκ υκηςκ. Γζ‘ αοηυ ηαζ 

μ Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα νηνλεί-έηηαζδ ηςκ ειιεκχκ αζζεδηδνζαηχκ πενζεπμιέκςκ, 

ή αθθζχξ βζα πνμ-θαζκυιεκδ ή πνμ-ειπεζνζηή έηηαζδ πμο ζοκζζηά ζοκεήηδ δοκαηυ-

ηδηαξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ οπενααηζηήξ εηηαηυηδηαξ. Ζ πνμ-θαζκυιεκδ πνμκζηή έ-

ηηαζδ ηαζ δ πνμ-θαζκυιεκδ πςνζηή έηηαζδ ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ ζοκζζημφκ ηζξ 
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ιμνθέξ εκυηδηάξ ημοξ. Ζ πνχηδ ιμνθμπμζεί ηα ειιεκή δεδμιέκα ζε δζαηεηαβιέκεξ, 

βναιιζηέξ εκυηδηεξ εκχ δ δεφηενδ ημοξ πνμζδίδεζ ηδ ζοκάθεζα ημο ελφο-δίπια-ζην-

άιιν. 

Αθθά εηηυξ απυ ηδ ιμνθή ηδξ μνβάκςζδξ ηαηά ηδ δζαδμπή ηαζ ηδ ζοκφπανλδ 

ηα ειιεκή δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ δζεοεεημφκηαζ ηαζ μνβακχκμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ 

ηάεε θμνά δζαιμνθχζεζξ ζηδ αάζδ ηςκ κυιςκ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ (Urassoziation). 

φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, εκχ μ ζοκεζνιυξ ιε ηδ ζοκήεδ έκκμζα αθμνά ηδ ζφκδεζδ 

ήδδ ζοβηνμηδιέκςκ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ, μ πνςημ-ζοκεζνιυξ αθμνά ηδκ 

παεδηζηή ζφκεεζδ ηςκ ειιεκχκ αζζεδηδνζαηχκ πενζεπμιέκςκ. Σα ηονζυηενα θαζκυ-

ιεκα πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ πθαίζζμ ηςκ πνςημ-ζοκεζνιζηχκ ζοκεέζεςκ είκαζ αο-

ηά ηδξ αζζεδηδνζαηήξ μιμζυηδηαξ ηαζ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίεεζδξ. ηδ αάζδ αοηχκ 

ηςκ θαζκμιέκςκ δζαιμνθχκμκηαζ ζηα αζζεδηδνζαηά πεδία αζζεδηδνζαηέξ εκυηδηεξ 

ηαζ πμθθυηδηεξ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ημ μπηζηυ πεδίμ μνβακχκεηαζ ςξ έκα ζφζηδια 

πνςιαηζηχκ ηυπςκ. Σμ ενχηδια πμο, ςζηυζμ, αιέζςξ ακαηφπηεζ εδχ είκαζ ημ πχξ μ 

ιενζζιυξ ημο μπηζημφ πεδίμο ζε πνςιαηζημφξ ηυπμοξ δεκ βίκεηαζ ιε αοεαίνεημ ηνυπμ 

πανά μδδβεί ζηδκ μνβάκςζδ ημο πεδίμο ςξ ζοζηήιαημξ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Μζα 

εη ιένμοξ έηθακζδ εκυξ ακηζθδπημφ πνάβιαημξ ιπμνεί κα πανμοζζάγεζ εζςηενζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ. Μπμνεί, κα δζαηνίκμκηαζ ζε αοηήκ πμζμηζηέξ (πνςιαηζηέξ) ζοκέπεζ-

εξ ηαζ αζοκέπεζεξ, πνςιαηζημί ηυπμζ ιεηαλφ ημοξ αζζεδηδνζαηά υιμζμζ ή ακηζεεηζημί. 

οκμθζηά, υιςξ, δ εη ιένμοξ έηθακζδ έπεζ ιζα ζπεηζηή αοημκμιία εκ ζπέζδ πνμξ ημ 

οπυααενυ ηδξ, αοημκμιία πμο ιπμνεί κα ακαδεζπεεί ιυκμ ζηδ αάζδ ηδξ αθθαβήξ ηαζ 

μνζαηά ηδξ εηιδδέκζζήξ ηδξ. Με άθθα θυβζα, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιζα εη ιένμοξ έηθακ-

ζδ ςξ ηέημζα λεπςνίγεζ απυ ημ ακηζθδπηζηυ ηδξ οπυααενμ ιέζα απυ ηδκ ίδζα ηδ δοκα-

ιζηή ελέθζλδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 

Ο Υμφζενθ εηιεηαθθεφεηαζ ζε αάεμξ ηδκ ζδέα πενί ημο δοκαιζημφ παναηηήνα 

ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ζε αοηυ ημ πθαίζζμ οπμβναιιίγεζ ηδ ζπμοδαζυηδηα πμο έπεζ βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηςκ ακηζθδπηχκ δ θηλαηζζεηηθή καο εκπεηξία δδθαδή δ αίζεδζδ πμο έ-

πμοιε βζα ηζξ ηζκήζεζξ, βζα ηδ εέζδ ηαζ ηδκ ηάζδ ηςκ ιενχκ ημο ζχιαηυξ ιαξ ζημ ε-

πίπεδμ ηδξ ηαεανήξ αίζεδζδξ ηαζ πνζκ απυ ηδκ ακηζηεζιεκζηή ημοξ εεχνδζδ. Κονίςξ 

ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο μ ίδζμξ επελενβάγεηαζ ιε ημκ πθέμκ ζοζηδιαηζηυ ηαζ θεπημ-

ιενή ηνυπμ ηζξ πηοπέξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ ζημ επίπεδμ ημο πςνζημφ 

θάζιαημξ ηαζ ηαηαδεζηκφεζ ημκ ακαβηαίμ νυθμ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηζκαζζεδηζημφ 

ζχιαημξ. Ζ εεςνία βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο (μπηζημφ) πςνζημφ θάζιαημξ πμο ακα-

πηφζζεηαζ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο έπεζ έκακ ιεεμδμθμβζηά ααειζδςηυ παναηηήνα. Ο 

Υμφζενθ λεηζκά ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ ακηίθδρδξ εκυξ ζηαηζημφ ακηζηεζιέκμο θαιαάκμ-

κηαξ οπυρδ ιυκμ ημ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια ημο εκυξ ιαηζμφ. ηδ ζοκέπεζα πνμπςνά 

ζηδκ ελέηαζδ ηδξ δζμθεαθιζηήξ υναζδξ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ δφμ ιαηζχκ. Έπεζηα 

ζοκοπμθμβίγεζ ηδ ζοιαμθή ηδξ ηζκαζζεδηζηήξ θεζημονβίαξ μθυηθδνμο ημο ζχιαημξ 

ηαηά ημ πθδζίαζια, ηδκ απμιάηνοκζδ ηαζ ηδκ πενζθμνά βφνς απυ ημ ακηζθδπηυ α-

κηζηείιεκμ. 

Αοηυ πμο βίκεηαζ ζαθέξ είκαζ πςξ ζε ηάεε ακηζθδπηζηυ εκένβδια ιπμνμφιε κα 

εκημπίζμοιε ιζα δζπθή αημθμοεία αζζεδιάηςκ. Απυ ηδ ιζα, έπμοιε ηα δεδμιέκα ηδξ 

αίζεδζδξ, ηα μπμία ζηδ ζοκεπή νμή ημοξ θεζημονβμφκ πανμοζζαζηζηά βζα ηα ακηί-

ζημζπα βκςνίζιαηα ημο ακηζθδπημφ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηα ηζκαζζεδηζηά δεδμιέκα, ηα 

μπμία θεζημονβμφκ θηλεηνπνηεηηθά (motivierend) βζα ηζξ αθθαβέξ ηςκ πανμοζζαζηζηχκ 

δεδμιέκςκ. Ζ ηζκδημπμζδηζηή αοηή ζπέζδ έπεζ ηδ ιμνθή «εάκ … ηυηε»: «εάλ ηα ηζ-

καζζεδηζηά αζζεήιαηα είκαζ αοηά ηαζ αοηά, ηφηε ηα μπηζηά ή/ηαζ απηζηά δεδμιέκα ηδξ 

αίζεδζδξ εα είκαζ εηείκα ηαζ ηα άθθα.» Καηαθαααίκμοιε, δδθαδή, υηζ δ ηζκαζζεδηζηή 

ζοκεήηδ είκαζ αοηή πμο πνμδζαβνάθεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ αημθμοείαξ ηςκ εη ιένμοξ εη-

θάκζεςκ. 
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Κάεε εκενβεία ηζκαζζεδηζηή αημθμοεία πμο ζοκμδεφεζ ηζκδημπμζδηζηά ηδ δζα-

δμπή ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ανίζηεηαζ αοεζζιέκδ ζε έκακ μνίγμκηα άπεζνςκ άθ-

θςκ δοκαηχκ ηζκαζζεδηζηχκ αημθμοεζχκ. Οζ ηζκαζζεήζεζξ ακήημοκ ζε έκα αζζεδηδ-

νζαηυ ζφζηδια απυ «εβχ δφκαιαζ» («Ich kann»), ηα μπμία νοειίγμοκ ημ παναηηήνα 

ηδξ μνζγμκηζαηήξ δμηζηυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ. Σμ ακηζθδπηυ είκαζ αοηυ πμο ιπμνεί 

κα δμεεί ηχνα απυ αοηή ηδκ πνμμπηζηή βςκία, ιε ηδκ ηίκδζδ ηςκ ιαηζχκ ή ημο ηεθα-

θζμφ απυ ιζα άθθδ, ιε ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ηζκαζζεδηζημφ ζχιαημξ απυ ιζα επίζδξ 

δζαθμνεηζηή, ιε ηδκ πενζθμνά βφνς απυ ημ ακηζηείιεκμ ιε ιζα κέα, η.μ.η. Οζ δζαθμ-

νεηζηέξ δοκαηυηδηεξ πανμοζίαζδξ είκαζ ζοκάνηδζδ ημο ζπεηζζιμφ ηαζ ηδξ πνμζέββζ-

ζδξ ημο ακηζηεζιέκμο απυ ημ ηζκαζζεδηζηά πνμζακαημθζζιέκμ οπμηείιεκμ πμο ακηζ-

θαιαάκεηαζ. Ζ ―ακηζθδπηζηή ηνζαή‖ ιε ημ ακηζηείιεκμ, π.π. ημ πχξ ηζκμφιαζηε ςξ 

πνμξ αοηυ, ημ πχξ ημ αββίγμοιε, ημ πχξ ημ ελενεοκμφιε ιε ηδ ιαηζά ιαξ, η.θπ., θέν-

κεζ ζηδκ επζθάκεζα πμζηίθεξ δοκαηυηδηεξ πανμοζίαζήξ ημο. Μάθζζηα, ημ οπμηείιεκμ 

πμο ακηζθαιαάκεηαζ είκαζ πάθζ αοηυ πμο ιπμνεί, αημθμοεχκηαξ ημοξ ηαηάθθδθμοξ 

ηζκαζζεδηζημφξ δνυιμοξ, κα μδδβδεεί ζηζξ εηάζημηε αέθηζζηεξ πανμοζζάζεζξ. 

Ζ ακάδεζλδ ημο ακαβηαίμο ηζκδημπμζδηζημφ νυθμο πμο ηαηέπεζ δ ηζκαίζεδζδ 

ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο πςνζημφ θάζιαημξ είκαζ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ηεθάθαζα 

ζηδ θαζκμιεκμθμβζηή εεςνία βζα ηδκ ακηίθδρδ. Σμ γήηδια, αέααζα, πμο πνμηφπηεζ 

είκαζ ημ εάκ δ ηζκαίζεδζδ εηηυξ απυ ακαβηαία ζοκεήηδ είκαζ ηαζ ζηακή ζοκεήηδ βζα 

αοηή ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ. Θα δμφιε υηζ αοηή ηδκ άπμρδ θαίκεηαζ κα οζμεε-

ηεί μ Νηνάιμκη. ηδκ ακηζηεζιεκζηή ημο εεςνία βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια μ Νηνά-

ιμκη οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ακηζθδπηυ ημ ίδζμ ςξ οθζηή-πενζεπμιεκζηή ηαζ υπζ ζηέηα ηο-

πζηή ηαοηυηδηα ακαδεζηκφεηαζ ιέζα απυ ηδκ πμθθυηδηα ηςκ δζαθμνεηζηχκ, ζοκεπυ-

ιεκςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Καζ ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ, δ ηζκαίζεδζδ είκαζ αοηή πμο 

δζαζθαθίγεζ ηεθζηά ηδκ ακαθμνά ηςκ δζαθμνεηζηχκ ειθακίζεςκ ζε έκα ηαοηυζδιμ 

ελαημιζηεοιέκμ ακηζθδπηυ. 

Απυ ηδ ιενζά ιαξ εα δείλμοιε υηζ δ πνμζέββζζδ ημο Νηνάιμκη πενζμνίγεηαζ ζηδ 

εειαηζηή ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ ηαζ ηδξ ηζκαίζεδζδξ ηαζ πανααθέπεζ ημ ηνίζζιμ γή-

ηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ. ημ ααειυ, υιςξ, πμο ζοιααίκεζ αοηυ, δ 

πνμζέββζζή ημο πανμοζζάγεζ ιζα θακεάκμοζα νμπή πνμξ θαζκμιεκμθμβζηά ιδ απμδε-

ηηέξ αζζεδζζμηναηζηέξ ελδβήζεζξ βζα ηδκ ακηίθδρδ. Ζ ακεπάνηεζα ηδξ πνμζέββζζδξ 

ημο Νηνάιμκη εα θακεί ηαθφηενα ιε ηδκ απμζαθήκζζδ ιζαξ δζάηνζζδξ, δ μπμία είκαζ 

ζε ηάπμζμ ααειυ ζοβηαθοιιέκδ, αθθά ανίζηεηαζ επί ης ένβς ζηα πμοζενθζακά ηεί-

ιεκα. Απυ ηδ ιζα, υηακ μ Υμφζενθ πενζβνάθεζ ηδ δζαδμπή ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ 

ιζαξ ακηζθδπηζηήξ αημθμοείαξ ιζθά ιε υνμοξ απφβιεςεο ηαζ πιήξσζεο ηδξ εηάζημηε 

εη ιένμοξ έηθακζδξ ηαηά ηδ ιεηάααζδ ζε ιζα επυιεκδ, ηζ απυ ηεζ ζε ιζα επυιεκδ, 

η.μ.η. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, δ ―απυαθερδ‖ οπμδδθχκεζ ηδκ παξαπνκπή ιζαξ εη ιένμοξ 

έηθακζδξ ζηδκ επυιεκή ηδξ. Δίκαζ ιζα απυαθερδ κε ηε ινγηθή ησλ ηάζεσλ. Μζα εη 

ιένμοξ έηθακζδ ―ηείκεζ-πνμξ‖, ―δείπκεζ-πνμξ‖ ηδκ επυιεκή ηδξ ή άθθεξ δοκαηέξ εη 

ιένμοξ εηθάκζεζξ ζηδ αάζδ ηςκ κυιςκ μιμζυηδηαξ ηαζ ακηίεεζδξ ημο πνςημ-

ζοκεζνιμφ, αθθά ηαζ ιε ηδκ ηζκδημπμζδηζηή ζφιπναλδ ηδξ ηζκαίζεδζδξ. Απυ ηδκ άθ-

θδ, μ Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή απυαθερδ ιε ημ κυδια ημο θαηεπζχ-

λεζζαη-πξνο ηάπμζα ακηζηεζιεκυηδηα πένα απυ ημ νμο ηςκ αζςιάηςκ. Καζ είκαζ απηή 

δ απυαθερδ πμο ―ειροπχκεζ‖ ελνπνηεηηθά ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ηαζ ηζξ ηαεζζηά 

πανμοζζαζηζηέξ ημο εκυξ ηαοηυζδιμο ακηζθδπημφ. Ζ ακαβκχνζζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ 

απμαθεπηζηυηδηαξ ζδιαίκεζ ηδκ ακαβκχνζζδ αηνζαχξ αοηήξ ηδξ εκκμδηζηήξ εκμπμζδ-

ηζηήξ-ενιδκεοηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ ζοκείδδζδξ, δ μπμία οπενααίκεζ ηδ ζοκεπυιεκδ 

ζοιθςκία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαηά ηδκ ―απμαθεπηζηή‖ δζαδμπή ημοξ. 
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ημ επυιεκμ, έηημ ηεθάθαζμ εα επζπεζνήζμοιε κα ενεοκήζμοιε ααεφηενα ημ γήηδια 

ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ ζηδκ πνςηανπζηή εηηαηυηδηα ηαζ οθζηυηδηα-

αζηζυηδηά ημο ηαζ εα ηαηαθένμοιε έηζζ κα απμζαθδκίζμοιε αηυια πενζζζυηενμ ημ 

ηνίζζιμ γήηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ. 

 Σμ ενχηδια πμο ανπζηά εα ιαξ απαζπμθήζεζ ζημ έηημ ηεθάθαζμ είκαζ ιενμθμ-

βζηυ. Λέιε υηζ ζηδκ ακηίθδρδ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ηδ ζφκεεζδ εκενβεία ηαζ δοκά-

ιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. ιςξ, ηζ είδμοξ ιένδ είκαζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ; Καζ 

πχξ ιπμνεί δ ιενμθμβζηή εεςνία ημο Υμφζενθ κα ιαξ αμδεήζεζ κα ηαηακμήζμοιε 

πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ γήηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζφκεεζδξ; Δίκαζ πνμθακέξ πςξ μζ εη 

ιένμοξ εηθάκζεζξ εκυξ ακηζθδπημφ δεκ είκαζ μκημθμβζηχξ ελανηδιέκα ιένδ, υπςξ 

είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ έηηαζδ ηαζ δ πνςιαηζηή πθήνςζή ηδξ. Μπμνμφιε κα ζοθ-

θάαμοιε μπμζαδήπμηε εη ιένμοξ έηθακζδ ακελάνηδηα απυ ηζξ οπυθμζπεξ. Δκημφημζξ, 

μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ εκυξ ακηζθδπημφ κε θάπνηνλ ηξφπν ζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, 

πανμοζζάγμοκ θάπνηνπ είδνπο ελάνηδζδ. Θα ακαγδηήζμοιε ηα ίπκδ ιζαξ ηέημζαξ ιε-

νμθμβζηήξ ελάνηδζδξ ζηδκ ηνίηδ Λνγηθή Έξεπλα, ιε ηδ αμήεεζα ιάθζζηα ηδξ ζφβηνζ-

ζδξ ηδξ πνχηδξ ηαζ ηδξ δεφηενδξ έηδμζήξ ηδξ. Θα θακεί υηζ ζηδ πμοζενθζακή εεςνία 

υκηςξ βίκεηαζ θυβμξ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μκημθμβζηχξ αοηυκμια ιένδ ελανηχ-

κηαζ ιεηαλφ ημοξ υηακ αοηά ζοκέπμκηαζ ζε ιζα εονφηενδ μθυηδηα. Θα ζζπονζζημφιε 

υηζ έκα ηέημζμ είδμξ (ιδ-μκημθμβζηήξ) ελάνηδζδξ, ηδκ μπμία εα απμηαθμφιε ιεηηνπξ-

γηθή, πανμοζζάγμοκ ηαζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ηαηά ηδ ζφκεεζή ημοξ ηαζ ηδ ιενμθμ-

βζηή έκηαλή ημοξ ζηδκ μθυηδηα ημο οπενααηζημφ πςνζημφ θάζιαημξ. Θα επζιείκμοιε, 

υιςξ, ηαοηυπνμκα ζημ υηζ δ έκκμζα ηδξ πμοζενθζακήξ θεζημονβζηήξ ελάνηδζδξ (ιεηα-

λφ μκημθμβζηχξ αοηυκμιςκ ιενχκ) πμο ακηθμφιε απυ ηδκ ηνίηδ Έξεπλα είκαζ δζαθμ-

νεηζηή απυ ηδκ ακηίζημζπδ έκκμζα πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ Μμνθμθμ-

βζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ πμο έπεζ οζμεεηήζεζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο ηαζ μ Γημφναζηξ. 

Ο Γημφναζηξ ηαηδβμνεί ημκ Υμφζενθ βζα ημ υηζ ζηδ ιενμθμβία ημο δέπεηαζ πςξ, 

αθεκυξ, οπάνπμοκ αοηυκμια ιένδ ηαζ πςξ, αθεηένμο, ημ ίδζμ ηαοηυζδιμ ιένμξ είκαζ 

δοκαηυ κα ζοιιεηέπεζ ζε δζαθμνεηζηέξ μθυηδηεξ. Σα ζδιεία αοηά είκαζ ζδιακηζηά 

βζαηί ηαεμνίγμοκ ηδ βημοναζηζζακή απάκηδζδ ζημ γήηδια ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ηδξ 

δμιήξ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαεμνίγμοκ ημ υηζ μ Γημφν-

αζηξ απμννίπηεζ ηυζμ ηδκ ζδέα πενί εκυξ πνμζδζμνίζζιμο Υ ςξ ηαοηυζδιμο πυθμο ε-

κυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ, υζμ ηαζ ηδκ ζδέα πενί κμδηζηχκ ζοκανηήζεςκ πμο ιμνθμ-

πμζμφκ εκμπμζδηζηά ηα εκκμδιαηζηά ιένδ. Διείξ εα δείλμοιε ημ ααάζζιμ ηδξ βημον-

αζηζζακήξ ηνζηζηήξ ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ ηδξ ιδ-αοημκμιίαξ 

ζηδ πμοζενθζακή ιενμθμβία. Αηυια πενζζζυηενμ, υιςξ, εα οπμβναιιίζμοιε ηδκ α-

δοκαιία ηδξ ιμνθμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ ημο Γημφναζηξ κα ενιδκεφζεζ ιε μνευ ηαζ 

ζηακμπμζδηζηυ ηνυπμ ημ ακηζθδπηζηυ θαζκυιεκμ. Ήδδ απυ υθα ηα πνμδβμφιεκα εα 

έπεζ ανπίζεζ κα θαίκεηαζ πςξ, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Γημφναζηξ, δ δζηή ιαξ ενιδκεία α-

καθμνζηά ιε ημ γήηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ θαιαάκεζ οπυρδ νδηά ηυζμ 

ηδκ πνμζζδζάγμοζα (ιδ οπαβςβζηή-εκκμζμθμβζηή ηαζ ιδ ηαηδβμνδιαηζηή) κμδηζηή 

θεζημονβία υζμ ηαζ ημ ζοβηνμημφιεκμ εκκμδιαηζηυ πνμζδζμνίζζιμ Υ. 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μ Υμφζενθ δεκ ακαθαιαάκεζ ηάπμο ιε άιεζμ ηαζ ζοζηδιαηζ-

ηυ ηνυπμ ηδκ απμζαθήκζζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ θφζδξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυ-

ηδηαξ. Μπμνμφιε, ςζηυζμ, κα ακηθήζμοιε ηάπμζα ζδιακηζηά ζημζπεία απυ ηζξ δζαθέ-

λεζξ ημο βζα ηδκ Ζζηθή ημο 1914. Αοηά εα ιαξ αμδεήζμοκ κα μθμηθδνχζμοιε ηδκ 

εζηυκα πμο έπμοιε ανπίζεζ κα ζπδιαηίγμοιε ακαθμνζηά ιε ηδ ζοκεεηζηή εκμπμίδζδ 

ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ςξ θεζημονβζηά ελανηδιέκςκ ιενχκ. 

ηζξ δζαθέλεζξ ημο 1914, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαγήηδζδξ ιζαξ Σοπζηήξ Αλζμθμβίαξ, 

μ Υμφζενθ πνμπςνά ζε ιζα πμθφ εκδζαθένμοζα ιενμθμβζηή δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ 

αμηαθή άζξνηζε (Wertsummation) ηαζ ηδκ αμηαθή παξαγσγή (Wertproduktion). Ζ αλζ-
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αηή άενμζζδ είκαζ ιζα ζςνεοηζηή ζφκδεζδ αλζαηχκ ιενχκ απυ ηδκ μπμία δεκ πνμηφ-

πηεζ ηάπμζμ λέν αλζαηυ πξντφλ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηα ιένδ ζοκδέμκηαζ ιε έκακ 

αιγεβξηθφ, εα θέβαιε, ηνυπμ, υπςξ, βζα πανάδεζβια μζ πνμζεεηέμζ εκυξ αενμίζιαημξ. 

ηδκ πενίπηςζδ, υιςξ, ηδξ αλζαηήξ παναβςβήξ, ηα αλζαηά ιένδ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ ιε ηνυπμ ηέημζμκ χζηε κα ακαδφεηαζ έκα κέμ πνμσυκ, ιζα αμηαθή ελφηεηα 

(Werteinheit). Ο Υμφζενθ ηάκεζ εδχ ηάπμζεξ πμθφ εκδζαθένμοζεξ παναηδνήζεζξ. ε 

έκα πνχημ επίπεδμ εα επζπεζνήζμοιε κα ηζξ απμηςδζημπμζήζμοιε. ε έκα δεφηενμ 

επίπεδμ εα οπμζηδνίλμοιε υηζ ηα αλζαηά ιένδ βζα ηα μπμία ιζθάεζ μ ίδζμξ ζοκζζημφκ 

οπμπενίπηςζδ θεζημονβζηχξ ελανηδιέκςκ ιενχκ ηαζ εα ιεηαβνάρμοιε αοηέξ ηζξ πα-

ναηδνήζεζξ ζε ιζα πζμ βεκζηή ιμνθή, χζηε κα ιδκ αθμνμφκ ιυκμ ηδκ πενζμπή ηδξ Α-

λζμθμβίαξ αθθά κα απμηεθμφκ ημιιάηζ ηδξ βεκζηυηενδξ πμοζενθζακήξ ιενμθμβίαξ. Σα 

ζημζπεία πμο εα ακηθήζμοιε απυ αοηή ηδκ ηίκδζδ εα ιαξ αμδεήζμοκ κα θςηίζμοιε 

αηυια ηαθφηενα ημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ ζοκεεηζηήξ εκμπμίδζδξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκ-

ζεςκ ημο ακηζθδπημφ. 

ηδ αάζδ υθςκ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ακαθφζεςκ ηαζ ηςκ ιενζηχκ ζοιπεναζιά-

ηςκ ιαξ, ζηδ ζοκέπεζα ημο έηημο ηεθαθαίμο εα πνμπςνήζμοιε ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ 

δζηήξ ιαξ εεηζηήξ πνυηαζδξ ζημ γήηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. Θα απακηή-

ζμοιε έηζζ μνζζηζηά ζηα ενςηήιαηα πμο έπμοκ ηεεεί, ηυζμ ακαθμνζηά ιε ηδ θφζδ ηδξ 

ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ, υζμ ηαζ ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ ζπεηζζιμφ ηςκ α-

κηζθδπηζηχκ ιενχκ, ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Θα είιαζηε, υιςξ, πθέμκ ζε εέζδ κα 

μθμηθδνχζμοιε ηαζ ηδκ ηνζηζηή ιαξ ζηζξ ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο Γημφναζηξ 

ηαζ ημο Νηνάιμκη. Θα ημκίζμοιε πςξ ηαζ μζ δφμ παναβκςνίγμοκ ημ ζδιακηζηυ νυθμ 

ημο κμδηζημφ-απμαθεπηζημφ παναηηήνα ηδξ ακηίθδρδξ ιε απμηέθεζια, μ ιεκ Γημφν-

αζηξ κα πενζβνάθεζ ημ έημζιμ απμηέθεζια ιζαξ ζοβηνυηδζδξ πμο, υιςξ, δεκ είκαζ δο-

καηυ κα επζηεθεζηεί. Ο δε Νηνάιμκη κα πενζβνάθεζ ιζα —οπμηίεεηαζ— απμαθεπηζηή, 

ζοβηνμηδηζηή δζαδζηαζία πμο, υιςξ, δεκ είκαζ δοκαηυ κα μδδβεί ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο 

ακηζθδπημφ. 

Έπμκηαξ πνμδβμφιεκα εζηζάζεζ ζηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδ-

ζδξ ημο πςνζημφ θάζιαημξ ζηδκ εκκμδηζηή–εκκμδιαηζηή ηδξ ζοζημζπία, εα επζπεζνή-

ζμοιε ζηδ ζοκέπεζα κα απμζαθδκίζμοιε ηα ηφνζα ζδιεία πμο αθμνμφκ ηδ ζοβηνυηδ-

ζδ ημο πνάβιαημξ ςξ res materialis. Ζ ηαηεοεοκηήνζα βναιιή ηδξ πναβιάηεοζήξ ιαξ 

εα είκαζ ζε αοηυ ημ επίπεδμ ακάθμβδ ιε εηείκδ ηδξ πναβιάηεοζδξ ημο πςνζημφ θά-

ζιαημξ. Θα ακαγδηήζμοιε, θμζπυκ, ηα ααζζηά ζημζπεία πμο αθμνμφκ, απυ ηδ ιζα, ηδκ 

πιηθή-αηηηαθή ενιήκεοζδ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηα εκκμδιαηζηά ιένδ πμο ζοκεέημοκ ημ 

ακηζθδπηυ ζηδκ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο. Δπζπθέμκ, υιςξ, εα επζπεζνήζμοιε κα θς-

ηίζμοιε δφμ αθθδθέκδεηα ζδιεία ζδζαίηενα ζδιακηζηά βζα αοηυ ημ επίπεδμ ζοβηνυ-

ηδζδξ. Σμ πνχημ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ πνςηανπζηυ ζοβηνμηδηζηυ νυθμ ηδξ αθήξ έκα-

κηζ ηδξ υναζδξ. Σμ δεφηενμ αθμνά ημκ ζδζαίηενμ νυθμ πμο έπεζ βζα αοηή ηδ ζοβηνυ-

ηδζδ δ πναηηζηή ηζκαίζεδζδ. 

 

Μζα επζπθέμκ πηοπή πμο ιέκεζ κα ελεηάζμοιε, ηαζ κα απμζαθδκίζμοιε, έηζζ, αηυια 

ηαθφηενα ημ γήηδια ηδξ πνςηανπζηήξ, απθήξ ακηίθδρδξ ζηδ πμοζενθζακή θαζκμιε-

κμθμβία, εα απμηεθέζεζ ημ εέια ημο έαδμιμο ηεθαθαίμο. Αοηή δ πηοπή αθμνά ηδ 

ζπέζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ιε ηα εκενβήιαηα επζζηδιμκζηήξ εεςνδηζημπμίδζδξ ηαζ, 

πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε ηα εκενβήιαηα επζζηδιμκζηήξ ελζδακίηεοζδξ. 

Πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ηδ εέζδ εδχ ημο Υμφζενθ, εα ζηνα-

θμφιε ανπζηά ζηδ ζπεηζηή ηνζηζηή πμο αζηεί μ ίδζμξ ζημκ Κακη. Ζ ακάθοζή ιαξ εα 

ακαπηοπεεί ζε δφμ αήιαηα. ε έκα πνχημ αήια, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ μ Υμφζενθ 

δζαθςκεί ιε ημ πχξ ακηζιεηςπίγεηαζ ζηδκ ηακηζακή θζθμζμθία δ έκκμζα ηδξ ζφκεε-

ζδξ. Αοηή δ δζαθςκία δζαηοπχκεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο. 
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φιθςκα ιε ηδκ ακάβκςζδ ημο πνχζιμο Υμφζενθ, μ Κακη εηθαιαάκεζ ην ζχλνιν ηςκ 

ζοκεέζεςκ ςξ οπυεεζδ ηδξ αοεμνιδζίαξ ηδξ κυδζδξ ηαζ πανααθέπεζ υθεξ εηείκεξ ηζξ 

ζπέζεζξ πμο πνμηφπημοκ απμηθεζζηζηά ζηδ αάζδ ηδξ θφζδξ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ ιενχκ. 

πςξ είδαιε πζμ ακαθοηζηά ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ζημ πνχημ ημο ένβμ μ Υμφζενθ αν-

ενχκεζ ιζα εεςνία ζπέζεςκ, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ακαβκςνίγμκηαζ υπζ ιυκμ μζ αο-

ευνιδηεξ ςπρηθέο ζπέζεζξ, αθθά ηαζ μζ θεβυιεκεξ πξσηεχνπζεο ζπέζεζξ, μζ ζπέζεζξ, 

δδθαδή, πμο πςνίξ ηδκ επεκένβεζα ημο κμο δίκμκηαζ δζα ιζαξ ζηδκ επμπηεία ιαγί ιε ηα 

ζπεηζγυιεκα ιένδ. 

Με ηδκ ελέθζλδ, ςζηυζμ, ηδξ πμοζενθζακήξ ζηέρδξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ θαζ-

κμιεκμθμβζηήξ έκκμζαξ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ, δ ηνζηζηή ζηδκ ηακηζακή έκκμζα ηδξ 

ζφκεεζδξ ιμνθμπμζείηαζ ιε ημκ ακάθμβμ ηνυπμ. Ο Υμφζενθ πνμζάπηεζ πθέμκ ζημκ 

Κακη πςξ, ιε ημ κα ηαεζζηά, μ ηεθεοηαίμξ, ηζξ ζοκεέζεζξ εέια απμηθεζζηζηά ηδξ Τ-

πενααημθμβζηήξ Ακαθοηζηήξ, πανααθέπεζ υθεξ εηείκεξ ηζξ ζπλεηδεζηαθέο ζοκεεηζηέξ 

ζοβηνμηήζεζξ πμο πνμζζδζάγμοκ ζηδκ πενζμπή ηδξ πξσηαξρηθήο εκπεηξίαξ· πανααθέ-

πεζ υθεξ ηζξ πνςηανπζηέξ ζοκεζδδζζαηέξ ζοζημζπίεξ εκκμήζεςκ–εκκμδιάηςκ. 

ε έκα δεφηενμ αήια ηδξ ελέηαζήξ ιαξ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ μ Υμφζενθ εες-

νεί πςξ ζηδκ ηακηζακή θζθμζμθία οπάνπεζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιζα θακεαζιέκδ πανα-

δμπή. φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, μ Κακη δέπεηαζ θαεναία υηζ ηα πνάβιαηα ηδξ πνςηανπζ-

ηήξ ειπεζνίαξ ζοκηίεεκηαζ ζηδ αάζδ ηνπ ίδηνπ Λυβμο πμο μδδβεί ηζξ ζοκεέζεζξ ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ ηδξ Γεςιεηνίαξ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ, επζηεθχκηαξ, δδθαδή, (ακαθμνζηά ιε 

ηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία) ιζα «ηνοιιέκδ θεζημονβία». ηδ θαζκμιεκμθμβία ημο, ς-

ζηυζμ, μ Υμφζενθ ηαεζζηά ζαθέξ πςξ ζηα επζζηδιμκζηά εκενβήιαηα δ εεςνδηζηή 

ζοκείδδζδ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηαζ ζηε βάζε ηςκ πνςηανπζηχκ εκενβδιάηςκ, πνμ-

πςνά ιε έκα λέν, ηδηφηππν ηνυπμ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ δζαθυνςκ επζζηδιμκζηχκ α-

κηζηεζιέκςκ. ηδ ζοκέπεζα ημο εαδυιμο ηεθαθαίμο εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε 

ηαθφηενα αοηήκ αηνζαχξ ηδ εέζδ. Θα δμφιε, αθεκυξ, ιε πμζμκ ηνυπμ δ εεςνδηζηή 

ζοκείδδζδ πνμπςνά ζηδκ εμηδαλίθεπζε ηςκ αηζζεηεξηαθψλ αληηιεπηηθψλ κνξθψλ ηςκ 

πναβιάηςκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ ζοβηνμηεί έηζζ ηα ακηζηείιεκα ηδξ Γεςιεηνίαξ. 

Θα δμφιε, αθεηένμο, ιε πμζυκ ηνυπμ μζ ακηίζημζπεξ ελζδακζηεφζεζξ ηςκ αηζζεηεξηα-

θψλ πιεξσκάησλ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ μδδβμφκ ζε ιζα έιιεζδ ια-

εδιαηζημπμίδζδ ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ Φοζζηήξ. Θα ημκίζμοιε, 

ιάθζζηα, ηδκ επζιμκή ημο Υμφζενθ ζημ υηζ ηα ακχηενδξ ηάλδξ ακηζηείιεκα πμο πνμ-

ηφπημοκ ιε ηδ βεςιεηνζημπμίδζδ ηαζ ηδ θοζζημπμίδζδ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ 

ακηίθδρδξ, ζοκζζημφκ θμβζηέξ ηαηαζηεοέξ ηαζ πςξ δ ζοβηάθορδ ημο ηαηαβςβζημφ 

―νζγχιαημξ‖ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία μδδβεί ζηδ 

θακεαζιέκδ πεπμίεδζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία αοηά ακαηδνφζζμκηαζ ςξ ημ ιυκμ α-

θδεζκυ Δίκαζ ημο ηυζιμο. 

 

Ζ ένεοκα ζηδκ πενζμπή ηδξ πνςηανπζηήξ, απθήξ ακηίθδρδξ ιε ημκ ηνυπμ πμο δζελή-

πεδ ζηζξ ακαθφζεζξ πμο πνμδβήεδηακ ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ απμηεθεί ιένμξ ηδξ 

πμοζενθζακά εκκμδιέκδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. Αοηυκ ημκ ζζπονζζιυ εα επζ-

πεζνήζμοιε κα λεηαεανίζμοιε ζημκ Δπίθμβμ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ. Πζμ ζοβηεηνζ-

ιέκα, ζημκ Δπίθμβμ εα εέζμοιε ημοξ υνμοξ οπυ ημοξ μπμίμοξ εεςνμφιε πςξ πνέπεζ 

κα ηαηακμδεεί ιζα Φαηλνκελνινγηθή (Υνπζεξιηαλή) Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή. 

Ο Υμφζενθ ηαηδβμνεί ημκ Κακη βζα ημ υηζ ζηδκ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή 

ημο πενζμνίγεηαζ ζηδκ έηεεζδ ηςκ απνζυνζ ιμνθχκ ημο πνυκμο ηαζ ημο πχνμο ςξ υ-

νςκ δοκαηυηδηαξ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ επμπηείαξ πςνίξ, ςζηυζμ, κα μνζμεεηεί έκα πνχ-

ημ ζηάδζμ ηδξ πξσηαξρηθήο ζπγθξφηεζεο ηςκ ακηζθδπηχκ. Σμ αζζεδηδνζαηυ πνάβια, 

υπςξ ηαζ ημ αζηζαηά πνμζδζμνζζιέκμ πνάβια είκαζ απμηέθεζια (ηακηζακά εκκμδιέ-

κςκ) ηαηδβμνζαηχκ ζοκεέζεςκ ηαζ άνα δ πναβιάηεοζή ημοξ απμηεθεί ακηζηείιεκμ 
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ηδξ ηακηζακήξ Τπενααημθμβζηήξ Ακαθοηζηήξ. ημ πθαίζζμ ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ημο 

Υμφζενθ, υιςξ, δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή αλζχκεζ έκακ ζπμοδαζυηενμ ηαζ ααεφ-

ηενμ νυθμ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνμηδηζηή ηάλδ ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ εκενβδιάηςκ. 

ηδ δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία ημ γήηδια ηδξ πμοζενθζακήξ Τπενααημθμβζ-

ηήξ Αζζεδηζηήξ δεκ έπεζ θάαεζ ηδκ ανιυγμοζα πνμζμπή. οπκά εεςνείηαζ αοημκυδημ 

πςξ δεκ πνυηεζηαζ πανά βζα ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ιάεδζδ πμο πναβιαηεφεηαζ ηδκ 

―ηαεανή ειπεζνία‖. Σμ ηζ είκαζ, υιςξ, αοηή δ ―ηαεανή ειπεζνία‖ ιέκεζ ηζξ πενζζζυηε-

νεξ θμνέξ αζαθέξ ηαζ, πςνίξ πεναζηένς δζεοηνζκίζεζξ, ηείκεζ απθά κα ηαοηίγεηαζ απυ 

ημοξ ιεθεηδηέξ ημο πμοζενθζακμφ ένβμο ιε ηδκ ―αζζεδηδνζαηή ειπεζνία‖. ε εθάπζ-

ζηεξ ιυκμ πενζπηχζεζξ ζοκακημφιε ιζα παναπάκς πνμζπάεεζα βζα ηδκ πζμ ζοζηδια-

ηζηή επελενβαζία ηδξ έκκμζαξ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία 

ημο Υμφζενθ. Αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ εα ελεηάζμοιε απυ πζμ ημκηά. 

Θα δμφιε πνχηα υηζ μ Κενκ (Iso Kern) ζηδ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ημο βζα ηδ θζ-

θμζμθία ημο Υμφζενθ ηαζ ημο Κακη πανμοζζάγεζ ιε έκακ απμζπαζιαηζηυ ηνυπμ ηά-

πμζεξ πηοπέξ ηδξ πμοζενθζακήξ εεςνίαξ πμο εεςνεί πςξ έπμοκ ακαπηοπεεί ςξ ημιιά-

ηζα ιζαξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. Γζα αοηά ηα εεςνδηζηά ημιιάηζα, ςζηυζμ, μ 

ίδζμξ δεκ ηαηαθένκεζ κα ανεζ ιζα εκμπμζδηζηή αθήβδζδ ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ ζοιπένα-

ζια πςξ ηεθζηά μ Υμφζενθ δεκ έπεζ κα ιαξ πνμζθένεζ ιζα ζοκεηηζηή εεςνία βζα ιζα 

Φαζκμιεκμθμβζηή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή. 

ηδ δζηή ημο πνμζέββζζδ μ Νηε Αθιέζκηα (Guido de Almeida) αζηεί ηνζηζηή 

ζηζξ ζηαηζηέξ πμοζενθζακέξ ακαθφζεζξ ηαζ ζημ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» α-

πμδίδμκηαξ ζημκ Υμφζενθ ηδ θμβζηή πμο έπμοιε μκμιάζεζ θμβζηή ηδξ θαηεγνξηαθήο 

ψζκσζεο. Ο Νηε Αθιέζκηα εεςνεί πςξ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζηαηζηχκ ακαθφζεςκ είκαζ 

δοζδζάηνζηα ηα υνζα ακάιεζα ζηδκ αζζεδηζηυηδηα ηαζ ηδ θμβζηή ζηέρδ, ηάηζ πμο, βζα 

ημκ ίδζμ, ζδιαίκεζ ηδκ αδοκαιία ζφζηαζδξ ιζαξ αιζβμφξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζ-

ηήξ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ αδοκαιία οπμηίεεηαζ πςξ λεπενκζέηαζ ιε ηζξ βεκεηζηέξ ακαθφ-

ζεζξ, ιε ηζξ μπμίεξ παφεζ δ ακάβηδ βζα ηδκ άαμθδ πνμτπυεεζδ κμδηζηχκ ιμνθχκ ζημ 

πχνμ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ηαηαδεζηκφεηαζ πςξ αοηή δ ειπεζνία είκαζ ήδδ 

ιε έκακ οπυννδημ αηυια ηνυπμ Λμβζηή ηαζ Δπζζηήιδ. Τπυ αοηυ ημ πνίζια, δ Τπεν-

ααημθμβζηή Αζζεδηζηή πναβιαηεφεηαζ ηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία εηθαιαάκμκηάξ ηδκ 

ςξ ημ πξνζρέδην ηςκ θμβζηχκ ηαζ επζζηδιμκζηχκ εειαημπμζήζεςκ. ε πανυιμζα ηα-

ηεφεοκζδ ηζκείηαζ δ ζπεηζηή ενιδκεία ημο Κυζηα (Vincenzo Costa). Ο Κυζηα επίζδξ 

ακηζθαιαάκεηαζ ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ πνςηανπζηυ αζυημζιμ ηαζ ημ πχνμ ηςκ επζ-

ζηδιμκζηχκ ελζδακζηεφζεςκ ςξ ζπέζδ ηδξ ιμνθήξ «οπυννδημ–νδηυ». Θεςνεί υηζ μ 

πνςηανπζηυξ αζυημζιμξ δζαηνίκεηαζ ήδδ απυ ιζα ιεηνήζζιδ ιαεδιαηζηή δμιή, δ ελέ-

ηαζδ ηδξ μπμίαξ είκαζ ηαεήημκ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. 

Μζα ενιδκεία πενζζζυηενμ πζζηή ζηζξ πνμεέζεζξ ημο Υμφζενθ, ακαθμνζηά ιε 

ημ παναηηήνα ιζαξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ, έπεζ κα πνμ-

ζθένεζ μ υαα (Rochus Sowa). Σμ ηνζηήνζμ, υιςξ, πμο μ ίδζμξ εκημπίγεζ βζα ηδ δζά-

ηνζζή ηδξ είκαζ δ απμοζία επζζηδιμκζηχκ ελζδακζηεφζεςκ. φιθςκα ιε ημκ υαα, 

ακηζηείιεκμ ηδξ πμοζενθζακήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ είκαζ απθχξ μ πξν-

επηζηεκνληθφο αζυημζιμξ βεκζηά — εέζδ ζηδκ μπμία ηαζ εα ακηζηαπεμφιε. 

Απυ ηδ δζηή ιαξ ιενζά, ζηδ αάζδ ηςκ θεπημιενχκ ακαθφζεςκ ηςκ πνμδβμφ-

ιεκςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ζηα μπμία ηαηαθήβμοιε εηεί, εα επζπεζ-

νήζμοιε κα δείλμοιε υηζ δ πμοζενθζακή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή μνζμεεηεί ηδκ 

πενζμπή ηςκ εζδζηά πνςηανπζηχκ ζοκεέζεςκ ηαζ αθμνά ηδκ πενζμπή ηδξ πνςηανπζηήξ 

ειπεζνίαξ ιε ιζα εονεία έκκμζα. Θα δμφιε πςξ πνυηεζηαζ βζα ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ιά-

εδζδ πμο αβηαθζάγεζ ημ ζφκμθμ ηςκ πνςηανπζηχκ ζοκεέζεςκ ακαθμνζηά ιε υθεξ ηζξ 

πενζμπέξ υκηςκ, δδθαδή ηδξ ζηέηα οθζηήξ θφζδξ, ημο έιαζμο, αθθά ηαζ ηςκ αλζμθμβζ-

ηά ηαζ πναηηζηά επεκδοιέκςκ πναβιάηςκ. Θα μθμηθδνχζμοιε, έηζζ, ηδκ ένεοκά ιαξ 
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ηαεζζηχκηαξ ζαθέξ πςξ αοηή δ ηεθεοηαία απμηεθεί ιένμξ αηνζαχξ ιζαξ Φαζκμιεκμ-

θμβζηήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ, ιζαξ ελυπςξ ζδιακηζηήξ ιάεδζδξ πμο πνμ-

ζθένεηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ πεναζηένς ηαζ πμθοεπίπεδςκ θαζκμιεκμθμβζηχκ ενεοκχκ 

ηαζ ιεθεηχκ. 
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ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ:  
ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

1.1. Η θπζηθή-απιντθή ζηάζε θαη ε γεληθή νληνζεζία 

ημ πνχημ ένβμ πμο ελέδςζε μ Υμφζενθ, ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο (1891), είκαζ 

θακενή δ πνμζηυθθδζή ημο ζηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ηδξ ζδζυηοπδξ ειπεζνζζηζ-

ηήξ θζθμζμθίαξ ημο Μπνεκηάκμ, ηαεχξ αοηυ πμο επζπεζνείηαζ ζε αοηυ ημ ένβμ είκαζ δ 

εειεθίςζδ ηςκ ααζζηχκ ανζειδηζηχκ ηαζ θμβζηχκ εκκμζχκ ζε οπμηεζιεκζηά ροπμθμ-

βζηά εκενβήιαηα. Ζ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο είκαζ δείβια ιζαξ Διπεζνζηήξ Πενζ-

βναθζηήξ Φοπμθμβίαξ. Αηυια δεκ έπμοκ βίκεζ ηα αήιαηα πνμξ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή 

επακενιήκεοζδ ηδξ ιπνεκηακζακήξ έκκμζαξ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ ηαζ ηδ εεςνία βζα 

ηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία ζφκεεζδξ ηαζ ζδέαζδξ, γδηήιαηα ιε ηα μπμία εα αζπμθδ-

εμφιε ζε επυιεκεξ εκυηδηεξ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο. Σμ ζδνοηζηυ θαζκμιεκμθμβζηυ 

ένβμ ημο Υμφζενθ είκαζ μζ Λνγηθέο Έξεπλεο (1900-01), υπμο πζα λεπενκζμφκηαζ μζ 

πνμδβμφιεκεξ ειπεζνζζηζηέξ πνμηαηαθήρεζξ, αθθά ηαζ ηίεεκηαζ ηα εειέθζα βζα ιζα 

Φαηλνκελνινγηθή Πενζβναθζηή Φοπμθμβία. Χζηυζμ, ζηζξ ίδζεξ ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο 

δεκ ηαείζηαηαζ απμθφηςξ ηαεανή δ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ πμο οζμεεηείηαζ εηεί, 

εκχ ηαοηυπνμκα ιέκμοκ ζοβηαθοιιέκα ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ιζαξ εζδζηά θαζ-

κμιεκμθμβζηήξ ζηάζδξ. Μυκμ ιεηά ηδ θεβυιεκδ οπενααημθμβζηή ζηνμθή ημο Υμφ-

ζενθ, ηα πνχηα ρήβιαηα ηδξ μπμίαξ ανίζημοιε ζηζξ δζαθέλεζξ βζα ηδκ Ηδέα ηεο Φαη-

λνκελνινγίαο (1907) ηαζ ηαεανυηενα δζαηοπςιέκδ ηδ ζοκακημφιε πθέμκ ζηζξ Ηδέεο Η 

(1913), ιπμνμφιε ζε ιζα ακάδνμιδ ηίκδζδ κα θςηίζμοιε ημ παναηηήνα ηςκ ακαθφ-

ζεςκ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. ε ιζα ηέημζα ακάδνμιδ ηίκδζδ, δ μπμία ζοκηεθείηαζ 

οπυ ημ πνίζια ηδξ ελέθζλδξ ηδξ πμοζενθζακήξ ζηέρδξ, θηάκμοιε κα πμφιε υηζ μζ α-

καθφζεζξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ είκαζ βκςζζμθμβζηέξ ηαζ υπζ μκημθμβζηέξ· υηζ είκαζ 

πνμ-οπενααημθμβζηέξ ροπμθμβζηέξ ηαζ υπζ οπενααημθμβζηέξ θζθμζμθζηέξ. Σμ κυδια 

αοηχκ ηςκ δζαπζζηχζεςκ εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ζημ πανυκ ηεθάθαζμ. 

Ζ δζπθή ηαηακυδζδ, απυ ηδ ιζα, ημο πνμβνάιιαημξ ημο θαζκμιεκμθμβζημφ ο-

πενααημθμβζημφ ζδεαθζζιμφ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηδξ ζδιαζίαξ ημο πνμ-

οπενααημθμβζημφ παναηηήνα ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ δεκ ιπμνεί πανά κα εηηζκεί απυ 

ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ θεβυιεκδξ θπζηθήο-απιντθήο ζηάζεο (natürliche-naive Einstel-

lung). Ο Υμφζενθ εζζάβεζ βζα πνχηδ θμνά αοηυ ημκ υνμ ζηζξ Ηδέεο Η βζα κα μκμιάζεζ 

ηδ ζοκήεδ ηαηάζηαζδ ημο ακενχπζκμο αίμο.
1
 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δζαηεθχκηαξ ηακείξ 

ζηδ θοζζηή-απθμσηή ζηάζδ, ανίζηεηαζ εκ ιέζς εκυξ ηυζιμο άιεζα δζαεέζζιμο, μ 

μπμίμξ, αέααζα, δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζε υ,ηζ δίκεηαζ εκενβεία. Ο ηυζιμξ αοηυξ ο-

πάνπεζ εηεί ακελάνηδηα απυ ημ πμζμ είκαζ ημ εηάζημηε εκενβεία ακηζθδπηζηυ πεδίμ. 

Αοηυ ημ ηεθεοηαίμ πενζαάθθεηαζ πάκημηε απυ ιζα άθς ζοιπανεφνεζδξ, απυ έκα πς-

νζηυ ηαζ πνμκζηυ μνίγμκηα, θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ ζαθή ή ζοβηεποιέκμ, μ μπμίμξ 

είκαζ πνμζδζμνίζζιμξ αθθά πμηέ δεκ ηαείζηαηαζ πθήνςξ πνμζδζμνζζιέκμξ. Μέζα απυ 

ηδ θοζζηή ζηάζδ δίκεηαζ ζηαεενά έκαξ ηυζιμξ ακελάνηδηα απυ ηδκ αθθαβή πμο ιπμ-

                                                
1 Ο Υμφζενθ πενζβνάθεζ ιε θεπημιένεζα ηδ θοζζηή ζηάζδ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο δεφηενμο ιένμοξ 
ηςκ Ηδεψλ Η. Ακηίζημζπεξ πενζβναθέξ ανίζημοιε ηαζ ζε ιεηέπεζηα ένβα ημο. ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο ζο-

κακημφιε ιυκμ δφμ ζφκημιεξ ακαθμνέξ ζηδκ, απμηαθμφιεκδ εηεί, αληηθεηκεληθή-απιντθή ζηάζε (αθ. 

LU II/1, ζζ. 42 [284], 75 [310]), εκχ ζηδκ Ηδέα ζοκακημφιε ημκ πονήκα αοημφ ημο γδηήιαημξ ιε ημοξ 

υνμοξ αληηθεηκεληθή ζθέςε (αθ., ππ., Hua II ζ. 19 [15]· αθ. ηαζ Hua XIII, ζζ. 112, 118).  
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νεί κα οθίζηαηαζ δ ζφκεεζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ ημο. Δπίζδξ, μ ηυζιμξ αοηυξ δεκ είκαζ 

έκαξ ηυζιμξ πναβιάηςκ ιε ηα μπμία ζπεηίγεηαζ ηακείξ ιυκμ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ζηέ-

ηδξ οθζηυηδηάξ ημοξ. Σα πνάβιαηα θαιαάκμκηαζ ςξ ήδδ ζοβηνμηδιέκα ηαζ, έηζζ, δζα-

εέζζια ςξ πνδζηζηά ακηζηείιεκα επεκδοιέκα ιε αλζαηά παναηηδνζζηζηά, ςξ επζεοιδ-

ηά, ςναία, άζπδια, πνήζζια, η.θπ. Ο ηυζιμξ δίκεηαζ «ςξ έλαο θφζκνο αμηψλ, σο έλαο 

θφζκνο αγαζψλ, σο έλαο πξαθηηθφο θφζκνο»
2
. Δπζπθέμκ, μ ηυζιμξ ηδξ θοζζηήξ ζηά-

ζδξ είκαζ δζοπμηεζιεκζηυξ. Μμζνάγεηαζ ηακείξ ημκ ίδζμ ηυζιμ ιε άθθα οπμηείιεκα, 

άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ γχα. Υςνίξ ηδ ζηνμθή ηδξ πνμζμπήξ ζε ηάηζ απυ ημ εκενβεία 

ακηζθδπηζηυ πεδίμ, έπεζ ηακείξ ιζα ζοκεπίβκςζδ εκυξ ηυζιμο ζςιαηζηχκ πναβιάηςκ, 

αθθά ηαζ άθθςκ έιροπςκ υκηςκ ηα μπμία ανίζημκηαζ εκ πχνς ηαζ πνυκς. Σα δζάθμ-

να οπμηείιεκα εηθαιαάκμκηαζ ςξ εκδυημζια υκηα, εκχ ηα αζχιαηα ηαζ ηα εκενβήια-

ηά ημοξ εηθαιαάκμκηαζ ςξ ζοιαάκηα ηδξ ιίαξ ηαζ ιμκαδζηήξ θοζζηήξ πναβιαηζηυηδ-

ηαξ. 

Ζ απυδμζδ ιζαξ ηέημζαξ ξεαιηζηηθήο φπανλδξ ζε υ,ηζ πενζθαιαάκεζ δ θοζζηή 

πςνμ-πνμκζηή πναβιαηζηυηδηα, ηδκ μπμία ιμζναγυιαζηε ιε υθα ηα άθθα οπμηείιεκα, 

απμηαθείηαζ απυ ημκ Υμφζενθ «βεκζηή μκημεεζία [Generalthesis]»
3
. Αοηή δζαιμνθχ-

κεζ πάκημηε ηδ θοζζηή-απθμσηή ζηάζδ ηαζ οπυ ημ πνίζια ηδξ πνμζθαιαάκμοιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα «φπσο αθξηβψο απηή ε ίδηα […] δίδεηαη αθ’ εαπηήο, σο εθεί-

επξηζθφκελε»
4
. Μάθζζηα, δ βεκζηή μκημεεζία βζα ηδκ μπμία ιζθά μ Υμφζενθ δεκ είκαζ 

μπςζδήπμηε εηθναζιέκδ ηαζ νδηή ζημ επίπεδμ ηςκ ηνίζεςκ. Ζ ―βκχζδ‖ ηδξ φπανλδξ 

εκυξ πενζαάθθμκημξ ηυζιμο εκ πχνς ηαζ πνυκς, δεκ ζοκζζηά, βζα ημκ ίδζμ, ηάπμζα 

ιμνθή εκκμζμθμβζηήξ ζηέρδξ. Σμ υηζ απμδίδμοιε νεαθζζηζηή φπανλδ ζημ θοζζηυ ηυ-

ζιμ ηαζ ηα ιένδ ημο, δζαπενκά ημ ζφκμθμ ημο θοζζημφ αίμο πνζκ ηακ, ή ηαζ πςνίξ α-

παναίηδηα πμηέ, αοηυ κα ημ δδθχζμοιε ιε ηδ ιμνθή ηνίζεςκ. Ο ηυζιμξ ηδξ θοζζηήξ 

ζηάζδξ είκαζ ―εηεί‖ βζα ειάξ, ―δζαεέζζιμξ‖ πνζκ απυ ηάεε ζηέρδ, ακ ηαζ ςξ ηέημζμξ 

επζηνέπεζ μοζζςδχξ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ εειαημπμίδζδξ ηαζ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ζφθθδ-

ρήξ ημο. Με ημ κα δζαηοπχκμοιε ηνίζεζξ πενί ημο θοζζημφ ηυζιμο, ημκίγεζ μ Υμφ-

ζενθ ζηζξ Ηδέεο Η, 

λένμοιε αεααίςξ υηζ εειαημπμζμφιε ιυκμ ηαζ ζοθθαιαάκμοιε ηαηδβμνζαηά υ,ηζ ηαηά ηά-

πμζμκ ηνυπμ ήηακ ήδδ εηεί ιδ εειαηζηά, αδζάζηεπημ [ungedacht], αηαηδβυνδημ εκηυξ ηδξ 
πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ, δδθαδή ημ εειαημπμζμφιε ηαζ ημ ζοθθαιαάκμοιε ςξ αοηυ πμο 

ανζζηυηακ ζηδκ ειπεζνία ιε ημ παναηηήνα ημο ―δζαεέζζιμο‖. (Hua III/1, ζ. 62 [58]) 

Μπμνμφιε ιε ζοκημιία κα πμφιε υηζ θοζζηή ζηάζδ είκαζ δ ζηάζδ ηδξ άιεζδξ ή 

απθμσηήξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ιε υ,ηζ αοηή πενζθαιαάκεζ: πναηηζηέξ, αλίεξ, άθθα οπμ-

ηείιεκα, πμθζηζζιζηά ιμνθχιαηα, επζζηήιεξ, η.θπ. Αοηή δ ζδέα ζοκμρίγεηαζ ιε ημκ 

ηαθφηενμ ηνυπμ ζημ αηυθμοεμ πςνίμ απυ ημ πενίθδιμ Άξζξν γηα ηελ Δγθπθινπαίδεηα 

Britannica: 

[Φοζζηή ζηάζδ είκαζ αοηή] ιέζα ζηδκ μπμία παναιέκμοκ ηυζμ ημ ζφκμθμ ημο ηαεδιενζ-

κμφ αίμο υζμ ηαζ μζ εεηζηέξ επζζηήιεξ. ε αοηή ηδ ζηάζδ μ ηυζιμξ είκαζ βζα ειάξ ημ αοημ-

κυδηα οπάνπμκ ζφιπακ ηςκ νεαθζζηζηχκ υκηςκ, ζηαεενά πνμ-δεδμιέκμξ ζε ιζα ακεπενχ-
ηδηδ δζαεεζζιυηδηα [Vorhandenheit]. Έηζζ, μ ηυζιμξ ζηδ θοζζηή ζηάζδ είκαζ ημ βεκζηυ 

πεδίμ ηςκ πναηηζηχκ ηαζ εεςνδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ιαξ. (Hua IX, ζ. 288 <190-1>)
5
 

                                                
2 Hua III/1, ζ. 58 [53]. 
3 Βθ., π.π., υ.π., §30. 
4 .π., ζ. 61 [57]· αθ. ηαζ Hua V, ζζ. 148-9 [416]. 
5 Βθ. ηαζ Hua III/1, §§27, 30, 31, 39, 62· Hua IV, ζζ. 27 [30], 208 [219]· Hua XVI, ζ. 39 [33]. Ο 

Μενθχ-Πμκηφ παναθαιαάκεζ απυ ημκ Υμφζενθ ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ ηαζ ακαθένεηαζ 
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Ακηζθαιαακυιαζηε ήδδ υηζ εκηυξ ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ, ηδξ μπμίαξ ημ ηφνζμ πα-

ναηηδνζζηζηυ είκαζ αοηυ ηδξ ζεηηθφηεηαο (δδθαδή ηδξ απυδμζδξ νεαθζζηζηήξ φπαν-

λδξ), ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε ιζα ααζζηή πυθςζδ. Απυ ηδ ιζα ιενζά, ζε έκα ηαηχ-

ηαημ ηαζ πνςηανπζηυ επίπεδμ έπμοιε ημκ άιεζμ πνμ-εεςνδηζηυ αίμ, μ μπμίμξ πενζέπεζ 

υθα ηα εκενβήιαηα πμο θαιαάκμοκ πχνα πνζκ απυ ηζξ δζαθυνςκ εζδχκ επζζηδιμκζηέξ 

εεςνδηζημπμζήζεζξ. Σδ ζηάζδ απυ ηδκ μπμία επζηεθμφκηαζ αοηά ηα πνμ-εεςνδηζηά 

εκενβήιαηα μ Υμφζενθ επίζεο ηδκ απμηαθεί θπζηθή ιε ηδκ πζμ ζηεκή έκκμζα ηδξ ακηζ-

δζαζημθήξ εζδζηά πνμξ ηδκ επζζηδιμκζηή ζηάζδ, δδθαδή πνμξ ημ δεφηενμ πυθμ πμο 

πενζηθείεηαζ ζηδ ζθαίνα ηδξ εεηζηυηδηαξ. Θα ακαθενυιαζηε ζηδ θοζζηή ζηάζδ ιε 

ηδκ πζμ ζηεκή έκκμζα ιε ημ παναηηδνζζιυ πξσηαξρηθή, πςνίξ κα λεπκάιε υηζ αοηή εί-

καζ θοζζηή θαη ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα, δδθαδή ιε ηδκ έκκμζα ηδξ απθμσηυηδηαξ ηαζ 

ηδξ εεηζηυηδηαξ ακαθμνζηά ιε ηα ακηζηείιεκά ηδξ. Απυ ηδ ιενζά ηδξ, δ εεςνδηζηή 

ζηάζδ ηςκ δζαθυνςκ επζζηδιχκ είκαζ θοζζηή-απθμσηή ηαευζμκ δεκ επενςηάηαζ αοηυ 

ημ ίδζμ ημ βεβμκυξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ηδξ δμηζηυηδηαξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ημοξ.
6
 

Καζ, υπςξ είπαιε, δ εεςνδηζηή-θοζζηή ζηάζδ ηςκ επζζηδιχκ ζηδνίγεηαζ, ζφιθςκα 

ιε ημκ Υμφζενθ, ζηδ θοζζηή-πνςηανπζηή ζηάζδ ημο άιεζμο, πνμ-εεςνδηζημφ αίμο. 

ημκ απθμσηυ πνμ-επζζηδιμκζηυ αίμ είκαζ πμο ακαγδηά μ Υμφζενθ ημκ πνςημ-

ηυπμ ηδξ βεκζηήξ μκημεεζίαξ, ημ πθαίζζμ υπμο βζα πνχηδ θμνά μκημηίεεηαζ έκαξ νεα-

θζζηζηυξ, ακελάνηδημξ απυ ειάξ ηυζιμξ. Γζααάγμοιε ζηζξ Ηδέεο Η: 

Γζα κα λεηαεανίζμοιε ηα πνάβιαηα, εα ακαγδηήζμοιε ηδκ έζπαηδ πδβή πμο ηνμθμδμηεί 

ηδ βεκζηή μκημεεζία πμο δζεκενβχ ζηδ θοζζηή ζηάζδ, ηαζ δ μπμία ιμο επζηνέπεζ κα ανί-

ζης εκζοκείδδηα, ςξ έκακηί ιμο βεβμκζηά οπάνπμκηα, έκακ ηυζιμ πναβιάηςκ, κα απμδί-

δς ζημκ εαοηυ ιμο ιέζα ζε αοηυκ ημκ ηυζιμ έκα έιαζμ ζχια [Leib]
7
, ηαζ κα ιπμνχ κα 

δζεοεεηχ ειέκα ημκ ίδζμ ιέζα ζε αοηυκ ημκ ηυζιμ. Αοηή δ έζπαηδ πδβή είκαζ ακαιθίαμθα 

δ θαη’ αίζζεζε εκπεηξία. (Hua III/1, ζ. 80 [82]) 

Ζ ηαη‘ αίζεδζδ ειπεζνία (ηαζ πνςηανπζηά δ ηαη‘ αίζεδζδ ακηίθδρδ) ζοπκά 

ιαξ ελαπαηά. Μπμνεί κα έπμοιε ρεοδαζζεήζεζξ ηαζ κα αθέπμοιε ηα πνάβιαηα ηαζ 

ημοξ πνμζδζμνζζιμφξ ημοξ δζαθμνεηζηά απυ ημ πχξ αοηά είκαζ πναβιαηζηά. Μπμνεί 

κα έπμοιε παναζζεήζεζξ ηαζ κα ηάκμοιε θάεμξ αηυια ηαζ βζα ηδκ ίδζα ηδκ πναβιαηζ-

ηυηδηα αοημφ πμο αθέπμοιε. Μέζα απυ ηδκ απθμσηυηδηα ημο πνςηανπζημφ αίμο απμ-

δίδμοιε ηδκ πθάκδ ιαξ ζηδκ αζζεδηδνζαηή ιαξ ζηεοή. Καζ ημ επυιεκμ αήια είκαζ κα 

εεςνήζμοιε υηζ ιυκμ ιζα ηαεανή ζοκείδδζδ είκαζ αοηή πμο ιπμνεί κα ζπεηζζηεί ιε 

ηα ακηζηείιεκα ζηδκ ίδζα ηδκ πναβιαηζηυηδηά ημοξ. 

[Έηζζ, η]μ ακηζθαιαάκεζεαζ, εεςνδιέκμ απθά ςξ ζοκείδδζδ ηαζ λέπςνα απυ ημ έιαζμ ζχ-
ια ηαζ ηα ζςιαηζηά υνβακα, ειθακίγεηαζ εδχ ςξ ηάηζ πμο είκαζ ηαεαοηυ ακοπυζηαημ 

                                                                                                                                       
ζε αοηήκ υηακ ιζθά βζα ηδκ αληηθεηκεληθή ζθέςε (pensée objective) πμο παναηηδνίγεζ ηυζμ ημκ ημζκυ 

κμο υζμ ηαζ ηζξ επζζηήιεξ. Ζ αληηθεηκεληθή ζθέςε μοζζαζηζηά πνμζδζμνίγεζ εδχ εηείκδ ηδ ζηάζδ ιαξ 

ηαηά ηδκ μπμία μδδβμφιαζηε ζηδκ αληηθεηκελνπνίεζε ημο ηυζιμο, ιε υ,ηζ αοηυξ πενζθαιαάκεζ. ε ιζα 
ηέημζα ακηζηεζιεκμπμίδζδ μδδβμφκηαζ ηαζ μζ δφμ θζθμζμθζηέξ παναδυζεζξ ζηζξ μπμίεξ αζηεί ηνζηζηή μ 

Μενθχ-Πμκηφ: μ ειπεζνζζιυξ ηαζ δ κμδζζανπία. Βθ., π.π., Merleau-Ponty 1945, ζζ. 81-6 [67-72]. 
6 Ο Λμοθη θακεαζιέκα ηαοηίγεζ, θμζπυκ, ηδ θοζζηή-απθμσηή ζηάζδ εκ βέκεζ ιε ημκ πνμεπζζηδιμκζηυ 

αίμ. φβη. ιε Luft 2002, ζζ. 115η.επξ. 
7 Ο υνμξ Leib, ημκ μπμίμ ιεηαθνάγμοιε ςξ έκβην ζψκα, μκμιάγεζ ημ ζχια ημο οπμηεζιέκμο ηαηά ημ 
υηζ αοηυ είκαζ έκα γςκηακυ-μνβακζζιζηυ ζχια ηαζ υπζ έκα ζηέημ θοζζηυ-πςνζηυ πνάβια ακάιεζα ζε 

άθθα θοζζηά-πςνζηά πνάβιαηα, έκα ζηέημ Körper. Θα απμδχζμοιε ημκ υνμ Körper απθά ςξ ζψκα. 

Αοηυκ μ Υμφζενθ ημκ πνδζζιμπμζεί βεκζηά βζα κα ακαθενεεί ζηα ζηέηα θοζζηά πνάβιαηα, ζε έκα ηνα-

πέγζ, ιζα πέηνα, αθθά ηαζ έκα δέκηνμ ή ημ ακενχπζκμ ζχια, ζδςιέκα ηαηά ηδ ζηέηδ εηηαηυηδηα ηαζ 

οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημοξ. Θα ιαξ δμεεί δ εοηαζνία κα ιζθήζμοιε βζα ημ νυθμ ημο έιαζμο ζχιαημξ ςξ 

θηλαηζζεηηθνχ ζχιαημξ ζημ πέιπημ ηαζ ημ έηημ ηεθάθαζμ. 
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[Wesensloss], ςξ ιζα ηεκή επμπηζηή εκαηέκζζδ [Hinsehen], εκυξ ηεκμφ ―εβχ‖, πνμξ ημ ίδζμ 

ημ ακηζηείιεκμ· ςξ έκα ημίηαβια πμο απμηαεζζηά ιε εαοιαζηυ ηνυπμ επαθή ιε αοηυ ημ 
ακηζηείιεκμ. (Hua III/1, ζ. 81 [83]) 

Δκηυξ ημο πνςηανπζημφ-απθμσημφ αίμο, πνμ-επζζηδιμκζηά, θαιαάκεζ πχνα βζα 

πνχηδ θμνά ιζα ζπάζδ. Απυ ηδ ιζα ιενζά, δ ζοκείδδζδ εηθαιαάκεηαζ ςξ έκα μκ ελ 

εαπηψ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ημ ακηζθδπηυ ςξ έκα μκ πμο ακηί-ηεζηαζ ζηδ ζοκείδδζδ, ςξ 

έκα μκ «θαζ’ εαπηφ θαη δη’ εαπηφ»
8
. Έκα επυιεκμ αήια ιπμνεί κα ζοκηεθεζηεί απυ 

ηδκ επζζηδιμκζηή πζα ζημπζά. Χξ επζζηήιμκεξ ενιδκεφμοιε ημ πνάβια πμο δίκεηαζ 

ζηζξ αζζεήζεζξ ςξ ζηέηδ εκθάληζε εκυξ πνάβιαημξ ηαε‘ εαοηυ. Σμ επζζηδιμκζηυ 

πνάβια ηαε‘ εαοηυ εηθαιαάκεηαζ, ηυηε, ςξ ημ ιυκμ πναβιαηζηυ πνάβια ημ μπμίμ ηαζ 

επζπεζνμφιε ζηδ ζοκέπεζα κα πνμζδζμνίζμοιε θοζζημ-ιαεδιαηζηά. 

 Γζα ημκ Υμφζενθ, ηυζμ δ πνμ-επζζηδιμκζηή, υζμ ηαζ δ επζζηδιμκζηή α-

κηζιεηχπζζδ ηδξ ελςηενζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ςξ ηαε‘ εαοηήκ δεκ απμηεθεί πανά ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ ενιήκεοζδ ημο ηυζιμο. Αθθά, είκαζ αοηή αηνζαχξ δ ενιήκεοζδ πμο 

ηαεζζηά πνμαθδιαηζηυ ημ πχξ ζπεηζγυιαζηε ιε ηδ νεαθζζηζηά οπάνπμοζα ελςηενζηή 

πναβιαηζηυηδηα. Ζ ακηίθδρδ ηαζ, βεκζηυηενα, μ ζπεηζζιυξ ακάιεζα ζε έκα κμείκ ηαζ 

ημκ αοημκυδηα ακελάνηδημ, απυ αοηυ ημ κμείκ, ηυζιμ απμδεζηκφεηαζ έκαξ ζδζαίηενα 

δφζημθμξ «βνίθμξ»
9
, έκα «ιοζηήνζμ»

10
, ημ «αίκζβια υθςκ ηςκ αζκζβιάηςκ»

11
 πμο 

πνέπεζ κα θοεεί. Καζ δ γδημφιεκδ θφζδ ακαβηαζηζηά ηζκείηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ηδξ εφνεζδξ εηείκμο ημο ―εαοιαζημφ ηνυπμο‖ πμο απμηαεζζηά ηδκ επαθή ηαζ βεθο-

νχκεζ ημ πάζια ακάιεζα ζηδ ζοκείδδζδ ηαζ ηδ νεαθζζηζηά ακελάνηδηδ πναβιαηζηυ-

ηδηα.
12

 

Ζ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβία ένπεηαζ κα ακαιεηνδεεί ιε ηζξ πνμηαηαθήρεζξ 

ηαζ ηα αοημκυδηα ηδξ θοζζηήξ-απθμσηήξ ζηάζδξ. Ένπεηαζ κα ηαηαββείθεζ ηδκ πνμ-

αθδιαηζηυηδηα ημο ζπεηζζιμφ ακάιεζα ζηζξ δφμ οπμηζεέιεκα νεαθζζηζηά ακελάνηδ-

ηεξ ζθαίνεξ φπανλδξ, ακάιεζα ζημ οπμηείιεκμ ηαζ ημκ αοεφπανηημ ηυζιμ. Κζ αοηυ 

ζε υθα ηα επίπεδα: ζηδκ ακηίθδρδ, ηδ θακηαζία, ηδ ζηέρδ, ηζξ αλζμθμβήζεζξ, ηδκ 

πναηηζηή δνάζδ, η.μ.η. Ζ ακαγήηδζδ ηάπμζμο εαοιαζημφ ζπεηζζιμφ δφμ λεπςνζζηχκ 

ηαζ δζαιεηνζηά ακηίεεηςκ πυθςκ, ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ημο ηυζιμο, ηαηαββέθθεηαζ απυ 

ημκ Υμφζενθ ςξ πένα βζα πένα θακεαζιέκδ. Ζ θαζκμιεκμθμβζηή θφζδ πμο μ ίδζμξ 

πνμηείκεζ ζημπεφεζ ζηδκ απεκενβμπμίδζδ ηδξ βεκζηήξ μκημεεζίαξ, ηαζ ιαγί ηςκ ζοκμ-

δχκ ρεοδμδζπυθςκ ηδξ, ηαζ ζηδκ απμηάθορδ ημο πεδίμο ηδξ θαλέξσζεο ημο οπεναα-

ηζημφ ειπνάβιαημο ηυζιμο ζηδ αάζδ ηδξ απνβιεπηηθφηεηαο ηδξ ζοκείδδζδξ. ηζξ Λν-

                                                
8 Hua III/1, ζ. 81 [83]. 
9 Hua II, ζζ. 20 [15], 32 [25]. 
10 .π., ζ. 19 [14-5]. 
11 Hua VI, ζ. 12 <13>. 
12 Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ ημ αηυθμοεμ ζπεηζηυ πςνίμ απυ ηδκ Πανάδμζδ Πξάγκα θαη Υψξνο ημο 1907. 

Γνάθεζ μ Υμφζενθ: «Ζ ακηίθδρδ εκάκηζα ζηδκ μπμία αβςκζγυιαζηε εκενβεί πνμθακχξ έηζζ, ςξ εάκ δ 

ακηζηεζιεκυηδηα, ημ Δίκαζ μπμζμοδήπμηε είδμοξ, κα ήηακ ηάηζ ηαε‘ εαοηυ άκεο ζοζπεηζζιμφ ιε ηδ ζο-

κείδδζδ, ςξ εάκ δ ζοκείδδζδ άπαλ ηοπαία κα πνμζέββζζε ημ ακηζηείιεκμ, κα ημ πενζενβάζηδηε [her-

umoperierte] ηαζ κα ακέθααε αοηέξ ή εηείκεξ ηζξ αθθαβέξ αηνζαχξ ιε ημκ ηνυπμ ημο πεζνζζιμφ ιε ημ 

θοζζηυ κυδια. Πίζς απυ δς ανίζηεηαζ ημ οπμηζεέιεκμ αοημκυδημ: ηα πνάβιαηα οπάνπμοκ ηαε‘ εαοηά 

ηαζ πνζκ απυ ηάεε ζηέρδ, ηαζ ηχνα ένπεηαζ ημ Δβχ-οπμηείιεκμ [Ichsubject] –έκα κέμ πνάβια– ηαζ 

εκενβεί ζημ πνάβια ηαζ θηζάπκεζ ηάηζ ιε αοηυ, εηηεθεί ιαγί ιε αοηυ ημ ζηέπηεζεαζ, ημ επμπηεφεζκ, ημ 
ζοζπεηίγεζκ, ημ ζοκδέεζκ, δζα ιέζμο ηςκ μπμίςκ ημ πνάβια δίκεηαζ ζημ Δβχ-οπμηείιεκμ αηνζαχξ ιυκμ 

ιε ηδ ιμνθμπμίδζδ πμο ημο έπεζ επζαθδεεί.» (Hua XVI, ζ. 39 [33]) ε ιζα ιεηαβεκέζηενδ Πανάδμζδ 

ιε ηίηθμ Φχζε θαη Πλεχκα (1919) μ Υμφζενθ επίζδξ ημκίγεζ υηζ δ ζοζημζπία ακάιεζα ζηα εκενβήιαηα 

ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ ακηζηεζιεκυηδηεξ «είκαζ ζοζημζπία ιζαξ απανάαθδηδξ ζδζμιμνθίαξ, 

είκαζ έκα εαφια υηακ ηακείξ παναπθακάηαζ απυ ηζξ ζοκήεεζεξ ηδξ θοζζηήξ-απθμσηήξ ζηάζδξ» (HuaMb 

IV, ζ. 92· αθ. ηαζ υ.π., ζ. 93). 
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γηθέο Έξεπλεο αοηυ επζπεζνείηαζ κα βίκεζ ζημοξ ηυθπμοξ ιζαξ Καεανήξ Φοπμθμβίαξ. 

Ανβυηενα, υιςξ, μ Υμφζενθ ηαηαθαααίκεζ υηζ αοηή δ πνμζέββζζδ δεκ ηαηαθένκεζ κα 

δζαθφζεζ μνζζηζηά ηα πνμαθήιαηα ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ ηαζ βζ‘ αοηυ, υπςξ εα δζαπζ-

ζηχζμοιε, ζηνέθεηαζ ζηδκ ππεξβαηνινγηθή θφζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ζπγθξφηεζεο ημο 

ηυζιμο απυ ηδκ οπενααημθμβζηή ζοκείδδζδ. 

 

1.2. Η Φαηλνκελνινγηθή Χπρνινγία 

1.2.1. Η θαηλνκελνινγηθή ςπρνινγηθή αλαγσγή 

Σμ ηφνζμ ιέθδια ημο Υμφζενθ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο, δδθαδή πνζκ απυ ηδ θεβυιεκδ 

«οπενααημθμβζηή ζηνμθή», είκαζ βκςζζμθμβζηυ.
13

 Πνμηεζιέκμο μ ίδζμξ κα ακηζιεης-

πίζεζ ημ αίκζβια ηδξ βκχζδξ, ζηνέθεηαζ, πνχηα απ‘ υθα, εκάκηζα ζηδκ αοημκυδηδ μ-

κημθμβζηή αοεοπανλία εκυξ πνμτπάνπμκημξ, εηεί παν-ζζηάιεκμο ηυζιμο. ηνέθεηαζ 

εκάκηζα ζηδ δμβιαηζηυηδηα ηδξ θοζζηήξ-απθμσηήξ ζηάζδξ βζα ηδκ μπμία δεκ ηίεεηαζ 

ηαευθμο ημ ενχηδια ηδξ ζοβηνυηδζδξ αοημφ ημο ηυζιμο. Ζ θαζκμιεκμθμβζηή ένεο-

κα ημο Υμφζενθ οζμεεηεί, ακ ηαζ υπζ εκηεθχξ νδηά αηυια, ιζα «ιδ θοζζηή ηαηεφεοκ-

ζδ ηδξ επμπηείαξ ηαζ ηδξ ζηέρδξ»
14

, ιζα ηερλεηή ζηάζδ πμο ακαηυπηεζ ημκ αοημκυδημ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζηνεθυιαζηε πνμξ ηα πνάβιαηα, ημκ ηυζιμ ηαζ ημοξ άθθμοξ. Γζα 

κεζνδνινγηθνχο θυβμοξ, θμζπυκ, πνμηείκεηαζ ιζα ηνμπμπμίδζδ ηδξ βεκζηήξ μκημεεζίαξ 

πμο παναηηδνίγεζ ηδ θοζζηή ζηάζδ. Ο Υμφζενθ οζμεεηεί ιζα ζδζυηοπδ επνρή ιε ηδκ 

μπμία δ βεκζηή μκημεεζία ηίεεηαζ ―εηηυξ εκενβείαξ‖ υπζ, υιςξ, ιε ζημπυ ηδκ άνκδζδ, 

ηδκ αηφνςζδ ημο Δίκαζ. Απθχξ ηίεεηαζ ζε εηηνειυηδηα ηάεε πεπνίζεζε πεξί χπαξμεο 

πμο ζοκμδεφεζ ηα εκενβήιαηά ιαξ. Με άθθα θυβζα, αοηυ πμο ηίεεηαζ ζε εηηνειυηδηα 

είκαζ ιζα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε απέκακηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. πςξ εα βνάρεζ ανβυ-

ηενα μ Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο Η, 

[Γ]εκ παναζημφιαζηε απυ ηδκ μκημεεζία πμο ςξ ηχνα επζηεθμφζαιε, δεκ αθθάγμοιε ηάηζ 

ζηδκ πεπμίεδζή ιαξ, δ μπμία παναιέκεζ αοηή πμο ήηακ […]. Κζ ςζηυζμ, δ μκημεεζία δμ-

ηζιάγεζ ιζα ηνμπμπμίδζδ –εκχ παναιέκεζ αοηή πμο είκαζ, ηδ εέημοιε, εα θέβαιε, ―εηηυξ 

εκενβείαξ‖, ηδκ ―απμζοκδέμοιε‖, ηδ ―εέημοιε εκηυξ πανεκεέζεςκ‖. (Hua III/1, ζ. 63 [58-
9]) 

Ζ επμπή πμο πνμηείκεζ μ Υμφζενθ δεκ είκαζ ηαεμθζηή. Απεοεφκεηαζ ζοβηεηνζ-

ιέκα ζηδ βεκζηή μκημεεζία ηαζ μδδβεί ζηδ ζηένδζδ ηάεε πεπμίεδζδξ ηαζ δοκαηυηδ-

ηαξ εηθμνάξ μπμζαζδήπμηε ηνίζδξ πενί ηδξ ακελάνηδηδξ απυ ειάξ οπάνλεςξ ημο ε-

ιπνάβιαημο ςξ πάκηα ―εηεί δζαεέζζιμο‖ βζα ειάξ. Με δομ θυβζα, δ επμπή αθμνά εδχ 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ ενιδκεία ημο Δίκαζ, ηδ ξεαιηζηηθή ενιδκεία. 

Ζ ιεεμδμθμβζηή ηίκδζδ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ επμπήξ απυ ημκ μκημεεηζηυ πανα-

ηηήνα ηδξ θοζζηήξ-απθμσηήξ ζηάζδξ αθήκεζ εηηυξ εκδζαθένμκημξ ηαζ ακεκενβή ηδ 

θοζζηή νεαθζζηζηή πναβιαηζηυηδηα ςξ ηέημζα. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, μ Υμφζενθ εες-

νεί πςξ αλαγφκαζηε ζε έκα κέμ πεδίμ, ημ πεδίμ ηςκ θαηλνκέλσλ. Ζ οπμαμθή εκηυξ πα-

νεκεέζεςκ ηςκ πεπμζεήζεςκ ηαζ ηνίζεςκ πενί οπάνλεςξ ιάξ αθήκεζ ζηδ ζθαίνα ηδξ 

                                                
13 Δλεηάγμοιε εδχ ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο (1900-01) οπυ ημ πνίζια ηςκ δζαηνίζεςκ ηαζ ηςκ παναηδνή-

ζεςκ πμο ηάκεζ μ Υμφζενθ πενίπμο ιζα δεηαεηία ανβυηενα ζηζξ Ηδέεο Η (1913). Οοζζαζηζηά ζηζξ Ηδέεο Η 
μ Υμφζενθ θςηίγεζ αλαδξνκηθά ημ ηαεεζηχξ ηςκ ακαθφζεςκ ημο πνμδβμφιεκμο δδιμζζεοιέκμο ένβμο 

ημο. 

14 LU II/1, ζ. 9 [254]. 
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ηαεανήξ ροπμθμβζηήξ ζοκείδδζδξ, βζ‘ αοηυ ηαζ μ Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ, ζε αοηυ ημ 

πθαίζζμ, βζα ςπρνινγηθή θαζκμιεκμθμβζηή επμπή ηαζ ακαβςβή.
15

 Σμ πεδίμ ηςκ θαζκμ-

ιέκςκ, ςξ ημ θαζκμιεκμθμβζηυ οπυθμζπμ ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ροπμθμβζηήξ ακαβς-

βήξ, είκαζ ημ ηαηελμπήκ πεδίμ ένεοκαξ ημο (θαζκμιεκμθμβζημφ) ροπμθυβμο, μ μπμίμξ 

ηαθείηαζ ηχνα κα ελεηάζεζ ηαζ κα πενζβνάρεζ ηα ροπμθμβζηά πενζεπυιεκα απυ ηδκ 

άπμρδ ηδξ ειθάκζζήξ ημοξ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα εηθένεζ ηαιία ηνίζδ πενί πναβιαηζηυ-

ηδηαξ. 

Ζ μνζμεέηδζδ ημο πεδίμο ιζαξ Καεανήξ Φοπμθμβίαξ, απμηαεανιέκδξ απυ ηάεε 

ζημζπείμ πμο δεκ ακήηεζ ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ, βίκεηαζ ηαη‘ ακηζζημζπία πνμξ ηδκ αθαί-

νεζδ πμο επζηεθείηαζ ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ.
16

 Ζ Καεανή Φοζζηή, δ επζζηήιδ πμο 

ενεοκά ηδ θοζζηή πενζμπή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ζηέηδξ οθζηυηδ-

ηαξ, αθήκεζ εηηυξ εκδζαθένμκημξ ηδκ ροπζηυηδηα. Με αοηή ηδκ έκκμζα, δ Καεανή 

Φοπμθμβία ηαζ δ Καεανή Φοζζηή πνμπςνμφκ ζοιπθδνςιαηζηά δ ιζα ςξ πνμξ ηδκ 

άθθδ: δ πνχηδ ηαθείηαζ κα ενεοκήζεζ ημ πχνμ ηςκ ροπμθμβζηχκ ειθακίζεςκ πςνίξ 

κα ελεηάγεζ ημ εάκ ηαζ ημ ηζ οπάνπεζ πένα απυ αοηέξ, ηάηζ πμο ημ αθήκεζ ζηδ δζηαζμ-

δμζία ηδξ δεφηενδξ. 

Ο θαζκμιεκμθμβζηυξ ροπμθυβμξ εέηεζ εκηυξ πανεκεέζεςκ ημ γήηδια ηδξ θοζζ-

ηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, επζπνμζεέηςξ, υιςξ, ηαζ μηζδήπμηε αθμνά ηδ ζφκδεζδ ιζαξ 

ηέημζαξ πναβιαηζηυηδηαξ ιε ηδκ ηαεανή ροπζηυηδηα. Ζ Καεανή (Πενζβναθζηή) Φο-

πμθμβία δεκ πναβιαηεφεηαζ γδηήιαηα ροπμ-θοζζηήξ εκυηδηαξ ηαζ άνα εέηεζ εκηυξ 

πανεκεέζεςκ ηαζ ηδκ ακενχπζκδ ζςιαηζηυηδηα.
17

 Αθθά εδχ πνεζάγεηαζ πνμζμπή. 

Αοηυ πμο ιέκεζ ακελέηαζημ είκαζ δ οθζηυηδηα ηαζ ημ ακενχπζκμ ζχια απυ ηδκ άπμρδ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηάξ ημοξ· αοηυ πμο ιέκεζ ζε εηηνειυηδηα είκαζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

ενιήκεοζή ημοξ. Ζ Καεανή Φοπμθμβία, έπμκηαξ ςξ ακηζηείιεκυ ηδξ ημ ζφκμθμ ηδξ 

εζςηενζηήξ γςήξ, πναβιαηεφεηαζ ηδ δμηζηυηδηα ηςκ ειπεζνζηχκ πναβιάηςκ, αθθά 

ηαζ ημο εαοημφ ηαζ ηςκ άθθςκ οπμηεζιέκςκ, ςξ θαηλνκέλσλ. ε έκα ηέημζμ πθαίζζμ, 

ημ ακενχπζκμ ζχια ελεηάγεηαζ ηαζ αοηυ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ειθάκζζήξ ημο ςξ θαζ-

κμιέκμο ζηδκ ηαεανά ροπμθμβζηή ζθαίνα. 

ιςξ, ηζ αηνζαχξ είκαζ ηα θαηλφκελα πμο ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζηδ ζθαί-

να ηδξ ροπζηυηδηαξ ιεηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ροπμθμβζηήξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ακαβς-

βήξ; Αοηυ είκαζ ημ πζμ ηνίζζιμ γήηδια πμο ακαηφπηεζ ηαεχξ ηάκμοιε ηα πνχηα αή-

ιαηά ιαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. Καζ ζηδκ πναβιάηεοζδ 

αηνζαχξ αοημφ ημο γδηήιαημξ εα ζηναθμφιε ζηζξ ηνεζξ επυιεκεξ οπμεκυηδηεξ ελεηά-

γμκηαξ ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα, ηδκ 

ηαηδβμνζαηή επμπηεία ζφκεεζδξ ηαζ ημ απνζυνζ.
18

 

                                                
15 Σμ γήηδια ηςκ ακαβςβχκ, ηςκ εζδχκ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ ημοξ, γήηδια δφζηνμπμ ζηδκ έηεεζή ημο 

απυ ημκ ίδζμ ημκ Υμφζενθ, έπεζ οπάνλεζ ακηζηείιεκμ δζαιάπδξ ηαζ πανελήβδζδξ βζα ημοξ ενιδκεοηέξ 
ημο ένβμο ημο. Ζ εέζδ πμο παίνκεζ ηακείξ ζε αοηυ ημ γήηδια ηαεμνίγεζ εκ πμθθμίξ ηαζ ηδ βεκζηυηενδ 

ζηάζδ απέκακηζ ζηδ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβία. Ηδζαζηένςξ δζαθςηζζηζηά βζα ημ γήηδια ηςκ ακαβς-

βχκ είκαζ ηα de Boer 1978 ηαζ Θεμδχνμο 2001. 
16 Γζα ημκ παναθθδθζζιυ αθ. ηαζ de Boer 1978, ζ. 455. 
17 Βθ., π.π., Hua V, ζ. 144 [411]· Hua IV, §49a. 
18 Ο Υάζκηεβηεν, ζημ Heidegger 1985, ηεθ. 2, ακαθφεζ ιε ζδζαίηενδ μλοδένηεζα ηαζ ηαεανυηδηα ημκ 

παναηηήνα ηαζ ηδ ζδιαζία αοηχκ ηςκ ηνζχκ εειεθζςδχκ θαζκμιεκμθμβζηχκ ακαηαθφρεςκ: ηδξ απμ-

αθεπηζηυηδηαξ, ηδξ ηαηδβμνζαηήξ επμπηείαξ ηαζ ημο απνζυνζ. 
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1.2.2. Πψο δηαθνξνπνηείηαη ν Φνχζεξι απφ ηε θηινζνθία ηνπ Μπξεληάλν: πξνο 

κηα λέα ζεσξία γηα ηελ απνβιεπηηθφηεηα 

1.2.2.α. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Μπξεληάλν 

(i) Γεκεηζηή ηαζ Πενζβναθζηή Φοπμθμβία 

Σμ 1874 μ Μπνεκηάκμ δδιμζζεφεζ ημ πενίθδιμ ένβμ ημο Psychologie vom 

empirischen Standpunkt (Φπρνινγία απφ εκπεηξηζηηθή θνπηά)19. Μεεμδμθμβζηά εέηεζ 

εηηυξ εκδζαθένμκημξ υθεξ ηζξ ιεηαθοζζηέξ οπμεέζεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ δ ροπή 

είκαζ ηάπμζα ―οπυζηαζδ‖ (Substanz), ηαζ μνίγεζ ηδκ Φοπμθμβία ςξ ημκ επζζηδιμκζηυ 

ηθάδμ ιεθέηδξ ηςκ ροπζηχκ θαηλνκέλσλ, δδθαδή ηςκ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ. Ζ πνμ-

ζέββζζδ ημο Μπνεκηάκμ έπεζ ηα παναηηδνζζηζηά εκυξ ζδζυηοπμο ειπεζνζζιμφ, μ μ-

πμίμξ ακηθεί ηαοηυπνμκα πμθθά ζημζπεία απυ ηδκ ανζζημηεθζηή θζθμζμθία. Οζ πνχηεξ 

πνμηάζεζξ ημο Πξνιφγνπ ηδξ πνχηδξ έηδμζδξ ηδξ Φπρνινγίαο μνζμεεημφκ εοεφξ ε-

λανπήξ αοηή ηδκ πνμζέββζζδ. Γνάθεζ μ Μπνεκηάκμ: 

Ο ηίηθμξ πμο έπς δχζεζ ζημ ένβμ ιμο ημ παναηηδνίγεζ αοηυ ηαηά ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ηδ 
ιέεμδμ. Ζ ζημπζά ιμο ζηδκ Φοπμθμβία είκαζ δ ειπεζνζζηζηή [empirische]· ιυκμ δ ειπεζνία 

είκαζ δ δαζηάθα ιμο. Χζηυζμ, ιμζνάγμιαζ ιε άθθμοξ [δζακμδηέξ] ηδκ πεπμίεδζδ πςξ ιζα 

μνζζιέκδ ζδεαθζζηζηή εεχνδζδ είκαζ εκηεθχξ ζοιααηή ιε ιζα ηέημζα [ειπεζνζζηζηή] ζημ-
πζά. (PES, ζ. v [xxvii]) 

Ζ πενζβναθή ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ βίκεηαζ εηηζκχκηαξ απμηθεζζηζηά απυ ημ έδα-

θμξ ηςκ εκπεηξηθψλ δεδμιέκςκ ηδξ ζοκείδδζδξ. Γζ‘ αοηά ηα δεδμιέκα, υιςξ, μ 

Μπνεκηάκμ ακαγδηά κα ανεζ ημοξ ακαβηαίμοξ κυιμοξ πμο ηα δζέπμοκ. Αξ δμφιε ιε 

ζοκημιία πχξ επζπεζνεί κα ηαηαθένεζ ηάηζ ηέημζμ. 

Ο Μπνεκηάκμ δέπεηαζ υηζ ηα ροπζηά θαζκυιεκα είκαζ δοκαηυ ηάπμζεξ θμνέξ κα 

πενκμφκ απαναηήνδηα ηαζ υηζ ημ οπμηείιεκμ αοηχκ ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ δεκ 

ζηνέθεζ απαναίηδηα ηδκ πνμζμπή ημο ζε αοηά. Χζηυζμ, εεςνεί υηζ δ ελδνζθφπεζε 

ηςκ δζηχκ ιαξ κμδηζηχκ ηαηαζηάζεςκ, αθθά ηαζ δ παξαηήξεζε ηδξ πζεακήξ έηθνα-

ζδξ ηςκ κμδηζηχκ ηαηαζηάζεςκ άθθςκ οπμηεζιέκςκ ιπμνμφκ κα βίκμκηαζ ενβαθεία 

ιζαξ μνζζιέκδξ Φοπμθμβίαξ, ηδκ μπμία μ ίδζμξ απμηαθεί Γελεηηθή Φοπμθμβία. Ζ Γεκε-

ηζηή Φοπμθμβία ζοκζζηά ιζα αιζβχξ ειπεζνζηή-ελδβδηζηή επζζηήιδ ηδξ μπμίαξ μζ 

πνμηάζεζξ απμηεθμφκ βεκζηεφζεζξ (ζηδ αάζδ παναηήνδζδξ ηαζ επαβςβήξ) ακαθμνζηά 

                                                
19 Θα ακαθενυιαζηε ζημ ελήξ ζε αοηυ ημ ένβμ ςξ Φπρνινγία. Οζ ακηίζημζπεξ παναπμιπέξ εα αημθμο-
εμφκ ηδ ιμνθή PES, ζ. x [ρ] ιε ημκ ανζειυ x κα ακηζζημζπεί ζηδ ζεθζδμπμίδζδ ηδξ πνχηδξ βενιακζηήξ 

έηδμζδξ Brentano (1874), ηαζ ημκ ρ ζηδ ζεθζδμπμίδζδ ηδξ αββθζηήξ ιεηάθναζδξ απυ ημοξ C. 

Rancurello, D. B. Terrell, ηαζ L. McAlister, ζημ Brentano (1995). ηδκ Δηζαγσγή ηδξ έηδμζδξ ημο 

1874 μ Μπνεκηάκμ ελδβεί πςξ δ Φπρνινγία απμηεθεί ημκ πνχημ ηυιμ, μ μπμίμξ πενζέπεζ δφμ απυ ζοκμ-

θζηά έλζ πνμξ έηδμζδ αζαθία. ημ πνχημ αζαθίμ μ Μπνεκηάκμ πναβιαηεφεηαζ ημ γήηδια ηδξ Φοπμθμβί-

αξ ςξ επζζηήιδξ, εκχ ζημ δεφηενμ ημ γήηδια βεκζηά ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ. Χζηυζμ, ημ ανπζηυ 

ζπέδζμ ημο Μπνεκηάκμ δεκ μθμηθδνχεδηε πμηέ ηαζ αοηυ πμο βκςνίγμοιε είκαζ ιυκμ ηα εέιαηα ηςκ 

ηεζζάνςκ επυιεκςκ ζπεδζαγυιεκςκ αζαθίςκ: ημ ηνίημ αζαθίμ εα ηαηαπζακυηακ ιε ηα παναηηδνζζηζηά 

ηαζ ημοξ κυιμοξ πμο δζέπμοκ ηζξ παναζηάζεζξ, ημ ηέηανημ ιε ηα ακηίζημζπα παναηηδνζζηζηά ηαζ ημοξ 

κυιμοξ ηςκ ηνίζεςκ, ημ πέιπημ ιε ηα ακηίζημζπα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, εκχ ημ έηημ ηαζ ηεθεοηαίμ ιε 

ηζξ ζπέζεζξ κμο–ζχιαημξ. Σμ 1911 μ Μπνεκηάκμ πνμπχνδζε ζε ιζα δεφηενδ έηδμζδ ηςκ ηεθαθαίςκ 
V-IX ημο δεφηενμο αζαθίμο ηδξ Φπρνινγίαο ιε ημκ ηίηθμ Von der Klassifikation der Psychischen 

Phänomene πνμζεέημκηαξ ηαζ έκα πανάνηδια. Σμ 1924 μ Κνάμοξ (Oskar Kraus), πζζηυξ ιαεδηήξ ημο 

Μπνεκηάκμ, επζιεθήεδηε ηδκ επακέηδμζδ ηδξ Φπρνινγίαο. Άθθαλε ηδκ ανίειδζδ ηςκ ηεθαθαίςκ ημο 

δεφηενμο αζαθίμο, βζα κα οπάνπεζ ζοιθςκία ιε ηδκ έηδμζδ ημο 1911, ηαζ πνυζεεζε ηάπμζα ιεηαβεκέ-

ζηενα ηείιεκα ημο Μπνεκηάκμ, ηαεχξ ηαζ ανηεηά δζηά ημο ενιδκεοηζηά ζπυθζα. Ζ αββθζηή έηδμζδ ημο 

1995 απμηεθεί ιεηάθναζδ ηδξ έηδμζδξ ημο 1924. 
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ιε ηδ βέκεζδ ηαζ ηδ δζαδμπή ηςκ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, μζ πνμ-

ηάζεζξ ηδξ είκαζ ελδερνκεληθέο ηαζ επζδέπμκηαζ αιθζζαήηδζδξ. 

Δκημφημζξ, οπάνπεζ ηνυπμξ, ηαηά ημκ Μπνεκηάκμ, κα μδδβδεμφιε ιε ελάξγεηα 

ηαζ βεβαηφηεηα ζηα δζάθμνα ροπζηά θαζκυιεκα. Αοηυξ μ ηνυπμξ είκαζ δ εζσηεξηθή 

αληίιεςε (innere Wahrnehmung) –ςξ ηάηζ δζαθμνεηζηυ, υιςξ, απυ ηδκ εκδμζηυπδ-

ζδ.
20

 Ζ εζςηενζηή ακηίθδρδ είκαζ δ αιάλζαζηε άιεζδ επίγλσζε πμο ζοκμδεφεζ υθα 

ιαξ ηα ροπζηά θαζκυιεκα.
21

 Δίκαζ δ αοημ-ζοκεζδδζία ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ, δ 

μπμία, αέααζα, δεκ ζοκζζηά έκα κέμ αοηυκμιμ ελέξγεκα. Δάκ ίζποε ηάηζ ηέημζμ, εα 

πνεζαγυηακ έκα ηαζκμφνβζμ εκένβδια πμο κα ηαεζζηά ηδκ εζςηενζηή ακηίθδρδ αοημ-

ζοκείδδηδ (εα πνεζαγυηακ, π.π., κα έπς ζοκείδδζδ ημφ υηζ έπς ζοκείδδζδ υηζ ακηζ-

θαιαάκμιαζ), η.μ.η. Θα οπήνπε, δδθαδή, απαίηδζδ βζα αοημ-ζοκεζδδζία άπεζνςκ ζημ 

πθήεμξ εκενβδιάηςκ, ηαοηυπνμκα ζημ άιεζμ πανυκ εκυξ οπμηεζιέκμο –πνάβια αδφ-

καημ. Ζ εζςηενζηή ακηίθδρδ ζοκζζηά, βζα ημκ Μπνεκηάκμ, ζηηγκή ημο ίδζμο ημο εηά-

ζημηε ροπζημφ θαζκμιέκμο. Γζ‘ αοηυ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ημο, έκα ροπζηυ θαζ-

κυιεκμ έπεζ δφμ ζοκζζηχζεξ. Ζ ιία ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημ πξσηεχνλ ακηζηείιεκμ ημο 

εκενβήιαημξ (π.π. ημ ακηζθδπηυ), εκχ δ άθθδ πνμξ ημ ίδζμ ημ ροπζηυ θαζκυιεκμ, ηαεζ-

ζηχκηαξ ημ μοζζαζηζηά ―αοημ-ζοκείδδημ‖, άιεζα πανυκ ζημκ εαοηυ ημο. 22 

Μέζς εκυξ ηέημζμο ακαζημπαζιμφ ζηακμφ κα απμδεζιεφεηαζ απυ ημ ηνέπμκ πα-

νυκ, μ Μπνεκηάκμ εεςνμφζε πςξ, ζηδ αάζδ ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ, ζπδιαηίγμοιε 

ηζξ δζάθμνεξ έκκμζεξ (ηζξ μπμίεξ ακηζιεηχπζγε ακηζ-πθαηςκζηά ςξ ημ ημζκυ ζηα πμθθά, 

ςξ universum in re
23

) ηαζ υηζ, ζηδ ζοκέπεζα, ιε ζηέηδ ακάθοζδ εκκμζχκ θηάκμοιε 

ζηζξ αλαγθαίεο ζρέζεηο πμο επζηναημφκ ιεηαλφ ημοξ. Γζα πανάδεζβια, δ πνυηαζδ «ηά-

εε ροπζηυ θαζκυιεκμ είηε είκαζ αοηυ ημ ίδζμ ιζα πανάζηαζδ, είηε ζηδνίγεηαζ ζε ιζα 

πανάζηαζδ», ή δ πνυηαζδ «ηάεε ροπζηυ θαζκυιεκμ ζηέθεηαζ πνμξ ηάπμζμ πενζεπυιε-

κμ», η.θπ., δεκ ζοκζζημφκ ειπεζνζηέξ βεκζηεφζεζξ, πανά πνμηφπημοκ ηαεανά ζηδ αάζδ 

ηςκ εκκμζχκ ημο ςπρηθνχ θαηλνκέλνπ, ηδξ παξάζηαζεο, ημο πεξηερνκέλνπ, η.θπ., δδ-

θαδή ηςκ εκκμζχκ πμο ζπδιαηίγμοιε ιε ηδ αμήεεζα ηδξ εζςηενζηήξ ακηίθδρδξ. 

Ζ ιέεμδμξ ηδξ εζςηενζηήξ ακηίθδρδξ ελαζθαθίγεζ, ηαηά ημκ Μπνεκηάκμ, άιε-

ζδ πνυζααζδ ζηδ κμδηζηή γςή ηαζ μδδβεί ζε βκχζδ ακαθμνζηά ιε ηα ροπζηά θαζκυ-

ιεκα, βκχζδ δ μπμία είκαζ αέααζδ, αθάκεαζηδ ηαζ ακαβηαία ηαζ υπζ επαβςβζηή ηαζ 

εκδεπμιεκζηή.
24

 Σέημζα είκαζ δ βκχζδ πμο μζ ειπεζνζζηέξ πνμπάημνεξ ημο Μπνεκηάκμ, 

Λμη ηαζ Υζμοι, εεςνμφζακ υηζ έπμοιε ιυκμ βζα ηα ακηζηείιεκα ηςκ Μαεδιαηζηχκ, 

                                                
20 Βθ. π.π. PES, ζ. 48 [34].  
21 Γνάθεζ, βζα πανάδεζβια, μ Μπνεκηάκμ υηζ «ζημ ίδζμ κμδηζηυ θαζκυιεκμ ζημ μπμίμ μ ήπμξ ηαείζηαηαζ 
πανχκ ζημ κμο ιαξ, ειείξ ηαοηυπνμκα ζοθθαιαάκμοιε ημ κμδηζηυ θαζκυιεκμ» (PES, ζ. 179 [127]). Ή, 

θίβμ παναηάης, «ημ κμδηζηυ θαζκυιεκμ ημο αημφεζκ, πένα απυ ημ βεβμκυξ υηζ πανμοζζάγεζ ημ θοζζηυ 

θαζκυιεκμ ημο ήπμο, ηαείζηαηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή ςξ υθμκ, ακηζηείιεκμ ηαζ πενζεπυιεκμ ημο εαοημφ 

ημο» (PES, ζ. 182 [129]). 
22 Έκα απυ ηα ααζζηά πνμαθήιαηα πμο είπε κα ακηζιεηςπίζεζ εδχ μ Μπνεκηάκμ ήηακ ημ υηζ δ αοημ-

εκάνβεζα, ηδκ μπμία εββοάηαζ δ εζςηενζηή ακηίθδρδ ζημ άιεζμ πανυκ εκυξ οπμηεζιέκμο, αιθζζαδηεί-

ηαζ, απυ ηδ ζηζβιή πμο βζα κα βίκεζ δ εζςηενζηή ακηίθδρδ ενβαθείμ ζηα πένζα ημφ/ηήξ ροπμθυβμο α-
παζηείηαζ δ ηαηαθοβή ζηδ κλήκε (π.π. «ηχνα ακηζθαιαάκμιαζ αοημ-ζοκείδδηα, αθθά βζα κα ελεηάζς 

αοηυ ημ ακηζθδπηζηυ εκένβδια πμο ιυθζξ έπεζ πανέθεεζ πνέπεζ κα ημ θένς ζηδ ικήιδ ιμο»). Ζ ικήιδ, 

υιςξ, επηδέρεηαη θάεμοξ. Ο Υμφζενθ αζηεί ηνζηζηή ζε αοηυ ημ ζηέθμξ ηδξ ιπνεκηακζακήξ εεςνίαξ. 

Κάπμζα ζημζπεία αοηήξ ηδξ ηνζηζηήξ ιπμνεί κα ανεζ ηακείξ ζημ Πανάνηδια ζηδκ 6δ Λνγηθή Έξεπλα ιε 

ηίηθμ «Δλςηενζηή ηαζ Δζςηενζηή Ακηίθδρδ: Φοζζηά ηαζ Φοπζηά Φαζκυιεκα» (LU II/2, ζζ. 221-244 

[852-869]), ηαεχξ ηαζ ζηζξ §§5 ηαζ 27 ηδξ 5δξ ΛΔ. 
23 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hopkins 2011, ζ. 84. 
24 Να ζδιεζχζμοιε υηζ ζε αοηυ ημ πθαίζζμ μ Μπνεκηάκμ ηάκεζ θυβμ βζα ιζα επαγσγή κε ηελ επξεία 
έλλνηα (ηαζ υπζ ιε ηδ ζηεκή έκκμζα ηδξ απανζειδηζηήξ επαβςβήξ) ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ ιεηαθενυιαζηε 

απυ ηδκ επζιένμοξ πενίπηςζδ ζε ιζα ηαεμθζηή ηνίζδ. Βθ. ζπεηζηά ημ Brentano 1925, ζ. 81 ηαζ ημ ηα-

ηαημπζζηζηυ Bergman 1976. 
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αθθά υπζ ηαζ βζα αοηά ηδξ Φοπμθμβίαξ (ή ηδξ Φζθμζμθίαξ). Ο Μπνεκηάκμ, υιςξ, έν-

πεηαζ κα πεζ πςξ δ Φοπμθμβία ιπμνεί πζα κα εειεθζςεεί ςξ απνδεηθηηθή ιάεδζδ (ηαζ 

υπζ απθχξ κμιμθμβζηά), ιπμνεί, δδθαδή, κα εειεθζςεεί ςξ επζζηήιδ ιε ηδκ αξηζηνηε-

ιηθή-λνεζηαξρηθή πθήνδ ζδιαζία ηδξ θέλδξ.
25

 Ζ κέα αοηή Φοπμθμβία απμηαθείηαζ, 

απυ ημκ ίδζμ, Πεξηγξαθηθή Φοπμθμβία, Φπρνγλσζία, αθθά ηαζ, ζπακζυηενα, Πεξηγξα-

θηθή Φαηλνκελνινγία.26 

 

(ii) Ζ έκκμζα ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ ζηδκ Φπρνινγία 

Ζ ζδιακηζηυηενδ ίζςξ πανάιεηνμξ ηςκ ακαθφζεςκ ημο Μπνεκηάκμ ζηδκ Φπρνινγία 

εεςνείηαζ πςξ είκαζ δ επακαθμνά ζημ θζθμζμθζηυ δζάθμβμ ηδξ εειαηζηήξ ηδξ απν-

βιεπηηθφηεηαο ηδξ ζοκείδδζδξ.
27

 ημ πθαίζζμ ηδξ ιπνεκηακζακήξ εεςνίαξ, δ απμαθε-

πηζηυηδηα ακαβκςνίγεηαζ ςξ ημ μοζζχδεξ παναηηδνζζηζηυ ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ, 

ηάηζ πμο απμηοπχκεηαζ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ζημ αηυθμοεμ πμθοζογδηδιέκμ πςνί-

μ. 

Κάεε ροπζηυ θαζκυιεκμ παναηηδνίγεηαζ απυ αοηυ πμο μζ πμθαζηζημί ημο Μεζαίςκα μ-

κυιαζακ απμαθεπηζηή (ή ηαζ κμδηζηή) εκφπανλδ [intentionale Inexistenz] ελφο ακηζηεζιέ-
κμο ηαζ πμο ειείξ ιπμνμφιε κα μκμιάζμοιε –ακ ηαζ υπζ ιε εκηεθχξ ακαιθίζδιεξ εηθνά-

ζεζξ– ζπεηζζιυ ιε έκα πενζεπυιεκμ [Beziehung auf einen Inhalt], ηαηεοεφκεζεαζ πνμξ έκα 

ακηζηείιεκμ [Richtung auf ein Objekt] (ημ μπμίμ δεκ πνέπεζ εδχ κα εεςνδεεί ςξ ηάηζ ε-
ιπνάβιαημ [Realität]), ή πνμξ ιζα ειιεκή ακηζηεζιεκυηδηα [immanente Gegenständlich-

keit]. Κάεε ροπμθμβζηυ θαζκυιεκμ πενζθαιαάκεζ εκηυξ ημο ηάηζ ζακ ακηζηείιεκμ, ιμθμκυ-

ηζ υπζ πάκηα ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. ηδκ πανάζηαζδ ηάηζ πανζζηάκεηαζ, ζηδκ ηνίζδ ηάηζ αε-

ααζχκεηαζ ή απμννίπηεηαζ, ζηδκ αβάπδ ηάηζ είκαζ αβαπδηυ, ζημ ιίζμξ ιζζδηυ, ζηδκ επζεο-
ιία επζεοιδηυ, η.μ.η. Αοηή δ απμαθεπηζηή εκφπανλδ είκαζ παναηηδνζζηζηή απμηθεζζηζηά 

ηςκ κμδηζηχκ θαζκμιέκςκ. Κακέκα θοζζηυ θαζκυιεκμ δεκ πανμοζζάγεζ ηάηζ ηέημζμ. Μπμ-

νμφιε ζοκεπχξ κα μνίζμοιε ηα ροπζηά θαζκυιεκα θέβμκηαξ υηζ είκαζ αοηά ηα θαζκυιεκα 
πμο πενζέπμοκ εκηυξ ημοξ έκα ακηζηείιεκμ απμαθεπηζηά. (PES, ζ. 115 [88]) 

Ακαθέναιε ηαζ κςνίηενα υηζ ηα ροπζηά θαζκυιεκα είκαζ βζα ημκ Μπνεκηάκμ ηα 

δζάθμνα ζοκεζδδζζαηά εκενβήιαηα. Αοηά μ ίδζμξ ηα ηαλζκμιεί ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ. 

ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία ακήημοκ ηα εειεθζχδδ εκενβήιαηα, μζ ρζθέξ (ζηέηεξ) πανα-

ζηάζεζξ. ε αοηέξ ηάηζ πανμοζζάγεηαζ ζηδ ζοκείδδζδ πςνίξ, υιςξ, ηαοηυπνμκα κα 

                                                
25 Βθ. π.π. PES, ζ. 128 [91]. Θειεθζχκμκηαξ έηζζ απμδεζηηζηά ηδκ Φοπμθμβία, μ Μπνεκηάκμ εεςνμφζε 
πθέμκ υηζ εα ιπμνμφζε κα εειεθζχζεζ αοζηδνά ηαζ ηδκ ηακμκζζηζηυηδηα ηςκ ηακμκζζηζηχκ ιαεήζεςκ 

ηδξ Λμβζηήξ αθθά ηαζ ηδξ Ζεζηήξ. 
26 Βθ. ηαζ Rollinger 2004, ζζ. 257η.επ.· Moran 2000a, ζ. 8· Spiegelberg 1982, ζζ. 34η.επ. Γζα κα εί-

ιαζηε αηνζαείξ, ζηδκ Φπρνινγία μ Μπνεκηάκμ πνμθεζαίκεζ ημ έδαθμξ βζα ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδ 

Γεκεηζηή ηαζ ηδκ Πενζβναθζηή Φοπμθμβία. Αοηή βίκεηαζ πζα νδηή ιεηά ημ 1880. Βθ. ζπεηζηά Spiegel-

berg 1982, ζζ. 26-7· Chisholm 1976, ζζ. 91-3· Mulligan 2004, ζ. 67· ηδκ εζζαβςβή ηδξ ΜαηΑθζζηεν 
(McAlister) ζημ PES, ζ. xvi. Γζα ηδ δζάηνζζδ Γεκεηζηήξ ηαζ Πενζβναθζηήξ Φοπμθμβίαξ ιπμνεί κα ακα-

ηνέλεζ ηακείξ ηαζ ζηα de Boer 1978, ζζ. 52-61, 77η.επ.· de Boer 1976, ζζ. 101-07· Spiegelberg 1982, 

ζζ. 36-8· Gilson 1976. Ο Νηε Μπμον, ζημ ζφκημιμ de Boer 1976, ακαζοβηνμηεί ιε ζδζαίηενδ εοζημπία 

ηδκ πνμζπάεεζα ημο Μπνεκηάκμ κα πακηνέρεζ ημκ μνεμθμβζζιυ (ηαζ ηδκ πεπμίεδζδ πενί φπανλδξ α-

πνζυνζ επζζηδιχκ) ιε ημκ ειπεζνζζιυ (ηαζ ηδκ πεπμίεδζδ πςξ δεκ οπάνπμοκ ηαεμθζηέξ μκηυηδηεξ, εκχ 

υθδ δ βκχζδ πδβάγεζ απυ ηδκ ειπεζνία επζιένμοξ υκηςκ). 
27 Ζ επακαθμνά απυ ημκ Μπνεκηάκμ ηδξ εειαηζηήξ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ ηαευνζζε ζε ιεβάθμ ααειυ 

ηδ Φζθμζμθία ημο εζημζημφ αζχκα. Απυ ηδ ιζα, μ νζγζηυξ επακαπνμζδζμνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ απμ-
αθεπηζηυηδηαξ απυ ημκ Υμφζενθ οπήνλε ιζα απυ ηζξ ηζκδηήνζεξ δοκάιεζξ πμο μδήβδζακ ζηδ δδιζμον-

βία ημο θαζκμιεκμθμβζημφ νεφιαημξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ιεηαθμνά ηδξ εειαηζηήξ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ 

ζημκ αββθυθςκμ πχνμ, ιέζα απυ ηδκ ενιδκεία ημο Σζίζμθι (Roderick Chisholm), έδςζε έκακ ζδζαίηε-

νμ πνμζακαημθζζιυ ζηδ θεβυιεκδ βθςζζμ-ακαθοηζηή Φζθμζμθία ημο Νμο. ημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ 

δζαηνζαήξ, δεκ εα ηαηαπζαζημφιε εζδζηυηενα ιε αοηή ηδ ηεθεοηαία δζάζηαζδ ηδξ, θακεαζιέκδξ ηαηά 

ηδξ βκχιδ ιαξ, ενιδκείαξ ημο Σζίζμθι ηαζ ηδξ πνυζθδρήξ ηδξ. 
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οζμεεηείηαζ ηάπμζα βκςζζαηή ή ζοκαζζεδιαηζηή ζηάζδ απέκακηί ημο. Ακ ηαζ μ Μπνε-

κηάκμ δεκ ηαηδβμνζμπμζεί εδχ νδηά ηαζ ηα είδδ ηςκ ίδζςκ ηςκ ρζθχκ παναζηάζεςκ, 

θαίκεηαζ πςξ δζαηνίκεζ, απυ ηδ ιζα, ηζξ επμπηζηέξ αζζεδηδνζαηέξ παναζηάζεζξ (π.π. 

ηδξ υναζδξ ή ηδξ αθήξ) ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, αοηέξ πμο απμηαθεί αθεξεκέλεο πανα-

ζηάζεζξ, ηζξ έκκμζεξ.
28

 ημ πθαίζζμ ημο ειπεζνζζηζημφ πνμζακαημθζζιμφ ηδξ Φπρνιν-

γίαο, μζ έκκμζεξ είκαζ επζιένμοξ παναζηάζεζξ ιε βεκζηή πνήζδ, μζ μπμίεξ ―ένπμκηαζ‖ 

ζημ κμο υηακ, βζα πανάδεζβια, ηαηακμμφιε ιζα έηθναζδ πμο αημφιε ή δζααάγμοιε. 

ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία ροπζηχκ θαζκμιέκςκ ακήημοκ ηα ηνζζζαηά εκενβήιαηα 

ιε ηα μπμία ζηνεθυιαζηε βκςζζαηά απέκακηζ ζηα πενζεπυιεκα πμο ιαξ πανμοζζά-

γμοκ μζ ρζθέξ παναζηάζεζξ ηαζ αοηά ηα απμδεπυιαζηε ςξ αθδεή, ή ηα απμννίπημοιε 

ςξ ρεοδή. Σέθμξ, δ ηνίηδ ηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ ηα ζοκαζζεήιαηα, ηζξ επζεοιίεξ ηαζ 

ηα αμοθδηζηά εκενβήιαηα. Σμ πμζμηζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ εκενβδιάηςκ αοηήξ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ ηαηδβμνίαξ είκαζ δ έθλδ ή δ απχεδζδ απέκακηζ ζε υ,ηζ πανμοζζάγμοκ ηά-

εε θμνά μζ ζηέηεξ παναζηάζεζξ. Σα εκενβήιαηα ηδξ δεφηενδξ ηαζ ηδξ ηνίηδξ ηαηδβμ-

νίαξ είκαζ ζηεξηγκέλα ηαεχξ πάκηα πνμτπμεέημοκ ςξ εειέθζυ ημοξ ηάπμζα ρζθή πα-

νάζηαζδ. θα, υιςξ, ηα είδδ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ είκαζ απνβιεπηηθά ηαηά ημ υηζ 

ζοκζζημφκ έκα ―ηαηεοεφκεζεαζ-πνμξ‖ ημ εηάζημηε ακηζηείιεκυ ημοξ. 

Σα ζοκεζδδζζαηά πενζεπυιεκα, ηχνα, πξνο ηα νπνία ζηνέθμκηαζ ηα δζάθμνα 

ροπζηά εκενβήιαηα είκαζ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, ηα θαζκυιεκα πμο μ Μπνεκηάκμ α-

πμηαθεί θπζηθά. Σα θοζζηά θαζκυιεκα ελππάξρνπλ απνβιεπηηθά, ―εκέπμκηαζ‖ ζηα ρο-

πζηά θαζκυιεκα, πςνίξ κα ιπμνμφκ πμηέ αοηά ηα ίδζα κα ζπεηίγμκηαζ ιε άθθα πενζε-

πυιεκα, κα ζοκζζημφκ έκα ―ηαηεοεφκεζεαζ-πνμξ‖ ηάηζ πένα απυ ημκ εαοηυ ημοξ.29 Σα 

θοζζηά θαζκυιεκα, ζηα μπμία ζοβηαηαθέβμκηαζ υθα ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ, ηα 

πνχιαηα, μζ ήπμζ, ηα απηζηά αζζεήιαηα, η.θπ., αθθά ηαζ ακηίζημζπα πενζεπυιεκα ηδξ 

θακηαζίαξ, ηδξ ικήιδξ, η.θπ., είκαζ εκκελή πενζεπυιεκα ηδξ ζοκείδδζδξ.30 ιςξ, ηα 

θοζζηά θαζκυιεκα δεκ ζοκζζημφκ, βζα ημκ Μπνεκηάκμ, εηθφλεο ιζαξ ελςηενζηήξ πναβ-

ιαηζηυηδηαξ. Αοηά ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ ιυκμ ςξ ―εκδείλεζξ‖ βζα ηδ ινγηθή ζοκα-

βςβή ηδξ φπανλδξ ηάπμζςκ αζηίςκ ημοξ. Ο Μπνεκηάκμ δέπεηαζ ηδκ πναβιαηζηή φπαν-

λδ εκυξ ηυζιμο πμο δεκ θαίκεηαζ ηαζ πμο πνμηαθεί ιε αζηζαηυ ηνυπμ ηα ειιεκή ζηδ 

ζοκείδδζδ θοζζηά θαζκυιεκα, ηα μπμία εεςνεί πςξ δεκ οπάνπμοκ πναβιαηζηά.31 

                                                
28 Bθ. PES, ζζ. 103 [79], 237 [180], 261 [198], 270 [204]. 
29 Γζα πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ ακαθμνζηά ιε ηδ δζάηνζζδ ηςκ ςπρηθψλ θαζκμιέκςκ απυ ηα θπζηθά 
ιπμνεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο δεφηενμο αζαθίμο ηδξ Φπρνινγίαο. 
30 πςξ ζζπονίγεηαζ μ Μπνεκηάκμ, υθα ηα θοζζηά θαζκυιεκα έπμοκ ειιεκή φπανλδ, οπάνπμοκ «ιυκμ 

θαζκμιεκζηά ηαζ απμαθεπηζηά» PES, ζ. 120 [92]· αθ. ηαζ ζζ. 90-2 [69-70], 108 [83], 122 [94], 161 

[123], 190 [145], 260 [197], 266-7 [201], 278 [210], 290 [222]. Βθ. επίζδξ LU II/2, ζζ. 229 [857], 243-

4 [868-9]· de Boer 1978, ζζ. 18, 41-2· Bell 1990, ζζ. 8-10. 
31 «Αοηυ πμο θαίκεηαζ δεκ οπάνπεζ πναβιαηζηά ηαζ αοηυ πμο οπάνπεζ πναβιαηζηά δεκ θαίκεηαζ.» (PES, 
ζ. 24 [19]· αθ. ηαζ ζζ. 77-9 [60-1], 230-1 [176].) Βθ. επίζδξ ζπεηζηά de Boer 1978, ζ. 41· Cobb-

Stevens 2003, ζζ. 97-8· Moran 2000a, ζζ. 53-4. Ζ εέζδ αοηή ημο Μπνεκηάκμ εα ιπμνμφζε κα παναθ-

θδθζζηεί ιε εηείκδ ημο Λμη. Πνάβιαηζ, μ Λακηβηνέιπε ηάκεζ θυβμ βζα γλσζηνζεσξεηηθφ ξεαιηζκφ ημο 

Μπνεκηάκμ (Landgrebe 1963, ζ. 12), εκχ μ πίβηεθιπενβη ακαθένεηαζ ζημκ θξηηηθφ ξεαιηζκφ ημο, μ 

μπμίμξ, υιςξ, δεκ ζοκζζηά ιζα «εεςνία ακηζβναθήξ βζα ηδ βκχζδ [copy theory of knowledge]» 

(Spiegelberg 1976, ζ. 120). Ο Ηκβηάνκηεκ επίζδξ απμηαθεί ημκ Μπνεκηάκμ θξηηηθφ ξεαιηζηή (Ingarden 

1992, ζ. 231). Χζηυζμ, πνέπεζ κα πμφιε υηζ μ Μπνεκηάκμ δζαθμνμπμζείηαζ νδηά απυ ημκ Λμη αθμφ 

εεςνεί υηζ μ πναβιαηζηυξ ηυζιμξ, μ μπμίμξ οπενααίκεζ ηδ ζθαίνα ηςκ αζςιέκςκ θαζκμιέκςκ ιαξ ηαζ 

είκαζ εηείκμξ πμο ηα πνμηαθεί, ιε ηαιία έκκμζα δεκ ιμζάγεζ ιε ημκ ηυζιμ ηςκ θαζκμιέκςκ (αθ. PES, 
ζζ. 10-12 [9-10], 24 [19], 77-9 [60-1], 127-8 [98-9]). ημ πθαίζζμ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο Μπνεκηάκμ, 

ημοθάπζζημκ ζηδκ Φπρνινγία, πάκεζ ημ κυδιά ηδξ δ έκκμζα ηςκ πνςημβεκχκ ζδζμηήηςκ, ςξ ζδζμηήηςκ 

πμο δείπκμοκ πχξ είκαζ έκα ακηζηείιεκμ ζηδκ ―πναβιαηζηυηδηα‖ ακελάνηδηα απυ οπμηεζιεκζηέξ πανα-

ιέηνμοξ. (φβη. ιε Philipse 1987, ζζ. 297-8.) Σα αζςιέκα θαζκυιεκα ζημκ Μπνεκηάκμ δεκ είκαζ εηθφ-

λεο ιζαξ ελςηενζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Μπμνμφιε έηζζ κα ηαηαθάαμοιε ηδ εέζδ ημο ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία δ ιυκδ αιεζηλή ακηίθδρδ (Wahr-nehmung) είκαζ δ εζςηενζηή ακηίθδρδ. Ακηίεεηα, δ ελςηενζηή 
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ηα παναδείβιαηα θοζζηχκ θαζκμιέκςκ πμο δίκεζ μ Μπνεκηάκμ ακαθένεζ ημ 

πνχια, ημκ δπδηζηυ ηυκμ, ηδ εενιυηδηα αθθά ηαζ έκα ζρήκα, ή έκα ηνπίν, ή εηθφλεο 

πμο ειθακίγμκηαζ ζηδ θακηαζία.32 Αλζμζδιείςημ είκαζ εδχ ημ υηζ πναβιαηεφεηαζ α-

δζάηνζηα ηυζμ ηα ιειμκςιέκα αζζεήιαηα υζμ ηαζ ηα ζοιπθέβιαηα αζζεδιάηςκ πμο 

ζοκεέημοκ, βζα πανάδεζβια, ηδκ μπηζηή ειθάκζζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο. Χζηυζμ, μ ίδζμξ 

δεκ ελδβεί πχξ πνμηφπημοκ αοηά ηα ζοιπθέβιαηα, δδθαδή ιε πμζυκ ηνυπμ ηα ιειμ-

κςιέκα αζζεήιαηα εκμπμζμφκηαζ ζε μθυηδηεξ. Ο Μπνεκηάκμ θαίκεηαζ κα πνμτπμεέηεζ 

ςξ δεδμιέκεξ ηζξ ζπεηζηέξ ακαθφζεζξ ημο ανεηακζημφ ειπεζνζζιμφ. Ακαθμνζηά δε ιε 

ηδ ζοκφπανλδ ηαζ ηδ δζαδμπή ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ ςξ πενζεπμιέκςκ ηδξ ζοκεί-

δδζδξ, μ ίδζμξ ζζπονίγεηαζ πςξ αοηά απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ηδξ θοζζηήξ επζζηήιδξ 

ηαζ δεκ ακήημοκ ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ Πενζβναθζηήξ Φοπμθμβίαξ. Θεςνεί πςξ ηα θο-

ζζηά θαζκυιεκα ακήημοκ ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ Φοζζηήξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ αοηά ζοκζ-

ζημφκ αθεηδνζαηά ζδιεία πνμηεζιέκμο κα μδδβδεεί δ επζζηδιμκζηή ένεοκα ζηα ηα-

ηελμπήκ ακηζηείιεκά ηδξ, ζηζξ αθακείξ αηηίεο ηςκ θαζκμιέκςκ (ηα άημια, ηζξ δοκάιεζξ, 

η.θπ.).33 

Μπμνμφιε ζοκμπηζηά κα πμφιε υηζ ζηδ θζθμζμθία ημο Μπνεκηάκμ ηα θοζζηά 

θαζκυιεκα (είηε αοηά είκαζ απθά, είηε ζοκζζημφκ ζοιπθέβιαηα) δεκ ―ακαθένμκηαζ‖ ζε 

ηάηζ άθθμ, δεκ ―εκέπμοκ‖ ακηζηείιεκα, δεκ ζοκζζημφκ έκα ―ηαηεοεφκεζεαζ-πνμξ‖ α-

κηζηείιεκα, ιε άθθα θυβζα, δεκ παναηηδνίγμκηαζ απυ απμαθεπηζηυηδηα. Σα θοζζηά 

θαζκυιεκα, είκαζ ηα ειιεκή πενζεπυιεκα ηδξ ζοκείδδζδξ πξνο ηα νπνία ζηνέθμκηαζ 

απμαθεπηζηά ηα ροπζηά θαζκυιεκα. Έηζζ, ηα πνχηα είκαζ μζ ειιεκείξ εκφπανηηεξ α-

κηζηεζιεκυηδηεξ πνμξ ηζξ μπμίεξ ζηνέθμκηαζ ηα δεφηενα. Γζα πανάδεζβια, ηα θοζζηά 

(πνςιαηζηά) θαζκυιεκα ηδξ υναζδξ ζοκζζημφκ, ζηδ Φπρνινγία, ημ απμαθεπηζηυ ακηζ-

ηείιεκμ ημο ροπζημφ θαζκμιέκμο ηδξ μπηζηήξ αίζεδζδξ.
34

 

1.2.2.β. Η θξηηηθή ηνπ Φνχζεξι 

ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο μ πνχζιμξ Υμφζενθ ζε βεκζηέξ βναιιέξ αημθμοεεί 

πζζηά ηδ θζθμζμθία ημο δαζηάθμο ημο. ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο, υιςξ, δζαθμνμπμζείηαζ 

ζε ιεβάθμ ααειυ απυ εηείκμκ ζε δζάθμνα γδηήιαηα. Έκα απυ αοηά αθμνά ηδκ απμ-

αθεπηζηυηδηα. Ζ ηνζηζηή ημο Υμφζενθ ζηδ ιπνεκηακζακή απμαθεπηζηυηδηα είκαζ πμ-

θοεπίπεδδ ηαζ ανενχκεηαζ, ηονίςξ, ζηδκ πμθφ ζδιακηζηή πέιπηδ Λνγηθή Έξεπλα. ημ 

πανυκ πθαίζζμ δεκ εα ελεηάζμοιε υθεξ ηζξ πηοπέξ αοηήξ ηδξ ηνζηζηήξ. Θα εζηζάζμοιε 

ζημ γήηδια ηδξ οπένααζδξ πμο εεςνμφιε πςξ είκαζ ηαζ ημ ζπμοδαζυηενμ. 

Πνχηα απ‘ υθα, μ Υμφζενθ παναηδνεί υηζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μ Μπνεκηάκμ 

ιζθά βζα ηα θοζζηά θαζκυιεκα, ςξ ηα απμαθεπηζηά ακηζηείιεκα ηςκ ροπζηχκ εκενβδ-

ιάηςκ, ιαξ μδδβεί ζημ κα δεπεμφιε υηζ, βζα πανάδεζβια, ζηδκ ακηίθδρδ ειθακίγμκηαζ 

                                                                                                                                       
ακηίθδρδ, ηδκ μπμία ηαζ απμηαθεί Falschnehmung, είκαζ ρεοδήξ. Κζ αοηυ, υπζ ιε ηδκ έκκμζα υηζ ιπμνεί 

ηάπμζεξ θμνέξ κα ιαξ ελαπαηά, αθθά βζαηί δεκ ιαξ πανμοζζάγεζ ημ πχξ είκαζ μ ηυζιμξ ζηδκ πναβιαηζ-

ηή ημο φπανλδ. 
32 Βθ. PES, ζζ. 103 [79-80], 120. Ο Κνάμοξ οπμζηδνίγεζ υηζ μ Μπνεκηάκμ εθ παξαδξνκήο ακαθένεζ ςξ 
πανάδεζβια θοζζημφ θαζκμιέκμο ημ «ημπίμ». Βθ. PES, ζ. 79 οπζ. 2. Βθ. ηαζ Føllesdal 1982, ζ. 38. 
33 Βθ. π.π. PES, ζ. 128 [99-100]· αθ. ηαζ de Boer 1978, ζζ. 40, 53· Moran 1996, ζζ. 15-6· Ingarden 

1992, ζζ. 231-2· Philipse 1987, ζ. 298. 
34 Ο Νημκη (αθ. Dodd 1996a, ζζ. 66-8), ζημ πθαίζζμ ηδξ δζηήξ ημο απμηίιδζδξ ηδξ εεςνίαξ ημο Μπνε-
κηάκμ, θακεαζιέκα ηναηά δζαηνζηά ηα απμαθεπηζηά ακηζηείιεκα ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ απυ ηα θο-

ζζηά θαζκυιεκα ςξ δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ (εάκ εζηζάζμοιε ζημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ), ηάηζ πμο, 

υπςξ εα ακηζθδθεμφιε παναηάης, πενζπθέηεζ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ηνζηζηήξ ημο Υμφζενθ ζηδ ιπνε-

κηακζακή έκκμζα ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ. 
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ηα ίδζα ηα αζζεήιαηα.
35

 Ακηίεεηα, μ Υμφζενθ επζιέκεζ πςξ ε θαηλνκελνινγία ηεο α-

ληίιεςεο δείρλεη υηζ, 

δεκ αθέπς αζζεήιαηα πνχιαημξ, πανά έβπνςια ακηζηείιεκα, δεκ αημφς αζζεήιαηα [δπδ-

ηζημφ] ηυκμο, πανά ημ ηναβμφδζ ηδξ ηναβμοδίζηνζαξ, η.μ.η. (LU II/1, ζ. 374 [559]) 

Βθέπς έκα πνάβια, π.π. αοηυ ημ ημοηί, δεκ αθέπς ηα αζζεήιαηά ιμο. (.π., ζ. 382 [565]· 
αθ. ηαζ LU II/2, ζζ. 232-3 [860]) 

Σα αηζζήκαηα βηψλνληαη […] υιςξ δεκ εκθαλίδνληαη αληηθεηκεληθά. Γελ ηα αθέπμοιε, δεκ 

ηα αημφιε, δεκ ηα αληηιακβαλφκαζηε ιε ηάπμζα ―αίζεδζδ‖. (LU II/1, ζ. 385 [567])
36

 

Αοηυ πμο πνέπεζ ζδζαζηένςξ κα ημκίζμοιε είκαζ υηζ δ ακηίννδζδ ημο Υμφζενθ 

δεκ πενζμνίγεηαζ ζημ γήηδια ηδξ ζφβποζδξ ηςκ αζζεδιάηςκ ιε ηα ακηζηείιεκα ηςκ 

εκενβδιάηςκ. Αξ οπμεέζμοιε υηζ δζαηνίκμοιε νδηά ημ επίπεδμ ηςκ αζζεδιάηςκ απυ 

αοηυ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ υηζ βίκεηαζ πθέμκ λεηάεανμ πςξ, βζα πανάδεζβια, ζε έκα 

ακηζθδπηζηυ εκένβδια ζηνεθυιαζηε πνμξ έκα ηνπίν ηαζ υπζ πνμξ ηάπμζα ζοιπθέβιαηα 

πνςιαηζηχκ πμζμηήηςκ ημο μπηζημφ ιαξ πεδίμο. Θα δεπυηακ ηυηε μ Υμφζενθ υηζ ηα 

απμαθεπηζηά ακηζηείιεκα ηςκ δζαθυνςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ ιπμνμφκ κα πενζβνα-

θμφκ ιε ημοξ υνμοξ πμο εέηεζ μ Μπνεκηάκμ, δδθαδή ςξ ηάπμζμο ηφπμο εκμπμζδιέκεξ 

μθυηδηεξ ειιεκείξ ζηδ ζοκείδδζδ; πςξ εα θακεί ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, δ απάκηδζδ είκαζ 

πςξ υπζ. 

Δίδαιε ηαζ πνζκ υηζ, ζηδκ Φπρνινγία, δ έκκμζα ηδξ απμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ βί-

κεηαζ βζα ημκ Μπνεκηάκμ ηνζηήνζμ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηαεανήξ ροπζηυηδηαξ. 

Σμ κα εκοπάνπεζ ηάηζ απμαθεπηζηά, ημ κα είκαζ, ιε άθθα θυβζα, απμαθεπηζηυ ακηζηεί-

ιεκμ, δδθχκεζ ημ-είκαζ-ημο-εκηυξ-ηδξ-ειιέκεζαξ ημο κμμφκημξ.
37

 πςξ ημκίγεζ ηαζ μ 

Υμφζενθ, ζημ πθαίζζμ ηςκ παναδυζεχκ ημο ιε εέια «Κεθαθαζχδδ ηιήιαηα απυ ηδ 

Φαζκμιεκμθμβία ηαζ ηδ Γκςζζμεεςνία» (ημο πεζιενζκμφ ελαιήκμο 1904-05): 

Ο Μπξεληάλν παναηηδνίγεζ ηα ροπζηά θαζκυιεκα ςξ ημοξ ηνυπμοξ, ημ πχξ δ ζοκείδδζδ 
ζπεηίγεηαζ ιε έκα ειιεκέξ ακηζηείιεκμ. Ακήηεζ ζηδκ μοζία ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ 

                                                
35 Βθ. ηαζ Hua XXIII, ζ. 9. Ζ ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα 4 ιε ηίηθμ «φκημιδ Πανμοζίαζδ ηαζ Κνζηζηή 
ηδξ Γζδαζηαθίαξ ημο Μπνεκηάκμ βζα ηδκ ―Πανάζηαζδ‖» είκαζ ηείιεκμ ημο 1904-5. 
36 Βθ. ηαζ LU II/1, ζ. 352 [540]· LU II/2, ζ. 234 οπζ. 1 [868-9]· Hua XXII, ζ. 425 [480]. Δπίζδξ, ζηδ 

δεφηενδ Έξεπλα μ Υμφζενθ βνάθεζ παναηηδνζζηζηά: «[η]μ κα μνίζεζ ηακείξ ςξ πανάζηαζδ εκυξ πενζε-

πμιέκμο απθχξ ηαζ ιυκμ ημ βεβμκυξ υηζ ημ πενζεπυιεκμ αοηυ αζχκεηαζ, ηαζ, ηαη‘ επέηηαζδ, ημ κα απμ-

ηαθεί παναζηάζεζξ υθα ηα αζςιέκα πενζεπυιεκα, είκαζ ιζα απυ ηζξ πεζνυηενεξ εκκμζμθμβζηέξ κμεεφζεζξ 

πμο βκχνζζε δ Φζθμζμθία» (LU II/1, ζ. 165 <124>). 
37 Ο Μπνεκηάκμ, ζηα 1905 ηαηά ηδ θεβυιεκδ «ηνίζδ ηδξ ειιέκεζαξ» (Immanenzkrise), εβηαηαθείπεζ ηδ 
εεςνία πενί «απμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ», ζοκεπίγεζ υιςξ κα δζαηδνεί ηδκ ζδέα πενί «ηαηεοεφκεζεαζ-

πνμξ» ςξ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ. (Βθ. ζπεηζηά ηαζ Spiegelberg 1982, ζ. 

47 οπζ. 19· de Boer 1978, ζζ. 6-8· ηδκ εζζαβςβή ημο Κνάμοξ ζημ PES, ζ. liv-lv, lxii· Jacquette 2004, 

ζ. 106· Albertazzi 2006, ζζ. 272-73· ηαεχξ ηαζ ημ Kotarbinski 1976, ζζ. 194-203.) ηδ ιεηαηυπζζή 

ημο αοηή μδδβείηαζ φζηενα απυ ηζξ ηνζηζηέξ πμο δέπηδηε ηονίςξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο, Υέθθεν 

(Höfler), Μάζκμκβη (Meinong), Σαανκηυθζηζ (Twardowski), Μάνηο (Marty) αθθά ηαζ απυ ημκ Υμφ-

ζενθ. ηδ αζαθζμβναθία ζοπκά ζοκακημφιε ηζξ ιεηαβεκέζηενεξ απυρεζξ ημο Μπνεκηάκμ κα πνμαάθθμ-

κηαζ πίζς ζημ πθαίζζμ ηδξ Φπρνινγίαο ημο. ε αοηυ, δίπςξ άθθμ, έπμοκ ζοιαάθθεζ ηαζ μζ ―δδιζμονβζ-

ηέξ επειαάζεζξ‖ ημο Κνάμοξ ζημ ηείιεκμ ηδξ Φπρνινγίαο. (Βθ. ζπεηζηά ηαζ ηδκ εζζαβςβή ημο ίιμκξ 
(Peter Simons) ζηδκ αββθζηή ιεηάθναζδ ηδξ Φπρνινγίαο, PES xv-xvi.) ηυπμξ ημο Κνάμοξ ήηακ κα 

πανμοζζάζεζ ιζα υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ζοκεηηζηή ιπνεκηακζακή εεςνία ―δζμνεχκμκηαξ‖ εη ηςκ οζηέ-

νςκ, ή επελδβχκηαξ ηα ζδιεία εηείκα πμο εα ιπμνμφζακ, ηαηά ηδ βκχιδ ημο, κα μδδβήζμοκ ζε πανα-

κμήζεζξ. Μέζα ζε έκα ηέημζμ πκεφια, μ Κνάμοξ ζζπονίγεηαζ υηζ δ ηνζηζηή ημο Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε 

ηδκ ηαφηζζδ ημο ειιεκμφξ (έζπαημο) πενζεπμιέκμο ιε ημ απμαθεπηζηυ ακηζηείιεκμ είκαζ ααάζζιδ. (Βθ., 

π.π., PES, ζζ. 79-80 οπζ. 1, 377-8, 396.) 
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[ζφιθςκα ιε ημκ Μπνεκηάκμ] κα ζπεηίγμκηαζ ιε έκα ειιεκέξ ακηζηείιεκμ. (Hua 

XXXVIII, ζ. 9) 

Γζα αοηυ ημ γήηδια μ πίβηεθιπενβη (Herbert Spiegelberg) ημκίγεζ υηζ, «ζημκ 

Μπνεκηάκμ μ υνμξ ―απμαθεπηζηυ‖ είκαζ εκδυιοπα ζοκδεδειέκμξ ιε ιζα ακηίθδρδ βζα 

ηδ αζςιαηζηή δμιή, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία υθα ηα ακηζηείιεκα ιε ηα μπμία ζπεηίγεηαζ 

έκα αίςια ειπενζέπμκηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή ζε αοηυ ημ αίςια, οπάνπμοκ εκηυξ ημο. Ο 

υνμξ ―απμαθεπηζηή (κμδηζηή) εκφπανλδ‖ εηθνάγεζ ιε ζδζαίηενδ ζαθήκεζα αοηή ηδκ 

ειιέκεζα ζηδ mens»
38

. Δπίζδξ, «ζημκ Μπνεκηάκμ, δ θέλδ ―απμαθεπηζηυ‖ είκαζ ζοκχ-

κοιδ ιε ηδ θέλδ ―ειιεκέξ‖ ηαζ ημ ―απμαθεπηζηυ ακηζηείιεκμ‖ είκαζ ζοκχκοιμ ιε ημ 

―ειιεκέξ ακηζηείιεκμ‖»
39

. 

Ο ζζπονζζιυξ ημο Μπνεκηάκμ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ απμαθεπηζηή εκφπανλδ 

είκαζ μοζζχδεξ βκχνζζια ηδξ ροπζηυηδηαξ, ζδιαίκεζ υηζ ηα απμαθεπηζηά ακηζηείιεκα 

ηςκ δζαθυνςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ απθά είκαζ πανυκηα ςξ εκκελψο ηαηεπυιεκα ζηδ 

ζοκείδδζδ. Μάθζζηα, εηθνάζεζξ πμο πνδζζιμπμζεί μ ίδζμξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, υ-

ηακ βνάθεζ υηζ «ηάεε ροπζηυ θαζκυιεκμ παναηηδνίγεηαζ απυ […] [ηδ] κμδηζηή εκφ-

πανλδ εκυξ ακηζηεζιέκμο»
40

, ή υηζ «ηάεε ροπζηυ θαζκυιεκμ πενζθαιαάκεζ εκηυξ ημο 

ηάηζ ζακ ακηζηείιεκμ»
41

, δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ηα απμαθεπηζηά ακηζηείιεκα ηςκ 

δζαθυνςκ εκενβδιάηςκ ειπενζέπμκηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ςξ εάκ κα ανίζημκηακ ζημ ε-

ζςηενζηυ ηάπμζμο εκπξάγκαηνπ πενζέπμκημξ. Ο Υμφζενθ ζδιεζχκεζ ζπεηζηά: 

Ακ ηάπμζμξ ζοβπέεζ ημ ακηζηείιεκμ ιε ημ ροπζηυ πενζεπυιεκμ, πανααθέπεζ υηζ ηα ακηζηεί-

ιεκα πμο ιαξ βίκμκηαζ ―ζοκεζδδηά‖ δεκ οπάνπμοκ ζηδ ζοκείδδζδ υπςξ ιέζα ζε έκα ημοηί 
χζηε κα ιπμνεί ηακείξ κα ηα εκημπίζεζ ηαζ κα ηα αδνάλεζ. (LU II/1, ζ. 165 <123>])

42
 

Απυ ηδκ μπηζηή ημο Υμφζενθ, δ ιπνεκηακζακή απμαθεπηζηυηδηα ςξ ειιεκήξ 

ροπζηή ηαημπή εβηθςαίγεζ ηδ ζοκείδδζδ ζηα πενζεπυιεκα πμο βηψλεη ηαζ ιυκμ. Ο «α-

κηζηεζιεκζηυξ ζπεηζζιυξ» βζα ημκ μπμίμ ιζθά μ Μπνεκηάκμ ζηδκ Φπρνινγία δεκ αθμ-

νά εκθαλίζεηο πναβιάηςκ πέξα απυ ημ νμο ηςκ αζςιάηςκ. ιςξ, δ ζοκείδδζδ, ιαξ 

θέεζ μ Υμφζενθ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ έκα ―ημοηί‖ εκηυξ ημο μπμίμο απθά πανζζηάκμ-

κηαζ ςξ πανυκηα ηάπμζα πενζεπυιεκα. Καζ ηα ειιεκή πενζεπυιεκα δεκ ιπμνεί κα είκαζ 

ηάηζ ―ακηζηεζιεκζηυ‖ ιε ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ δ ζοκείδδζδ. Σμ υηζ δ ζοκείδδζδ είκαζ 

απμαθεπηζηή πνέπεζ κα ιπμνεί κα μκμιάγεζ ημ βεβμκυξ ημο ζπεηζζιμφ ιαξ ιε ππεξβα-

ηηθά ακηζηείιεκα. 

Δκχ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ απμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ μ Μπνεκηάκμ επζπεζνεί μοζζα-

ζηζηά κα μνζμεεηήζεζ ηδκ πενζμπή ηδξ ηαεανήξ ροπζηυηδηαξ, μ Υμφζενθ ημο απακηά 

πςξ ηεθζηά δεκ ηαηαθένκεζ κα ιζθήζεζ βζα έιροπα, κμήιμκα υκηα. φιθςκα ιε ημκ 

Υμφζενθ, έκα μκ ημ μπμίμ εα δζαηνζκυηακ απθχξ ηαζ ιυκμ απυ ηδκ ρζθή ηαημπή ει-

ιεκχκ πενζεπμιέκςκ, απθά δελ εα ήηακ ροπζηυ, δδθαδή δελ εα είπε ζοκείδδζδ. 

Έκα πναβιαηζηυ μκ [reales Wesen], ζηενδιέκμ απυ ηέημζα [απμαθεπηζηά] αζχιαηα, ημ μ-

πμίμ εα είπε εκηυξ ημο ζηέηα πενζεπυιεκα ημο είδμοξ ηςκ αζςιάηςκ ηδξ αίζεδζδξ, πμο 
υιςξ εα ήηακ ακίηακμ αοηά κα ηα ενιδκεφζεζ ακηζηεζιεκζηά ή κα ζπδιαηίζεζ παναζηαηζηά 

ιέζς αοηχκ ακηζηείιεκα (πμο εα ήηακ, θμζπυκ, ακίηακμ κα ζπεηζζηεί ζε πεναζηένς εκεν-

βήιαηα ιε ακηζηείιεκα, κα δζαηοπχζεζ ηνίζεζξ βζα αοηά, κα πανεί ή κα θοπδεεί βζα αοηά, 

                                                
38 Spiegelberg 1976, ζ. 120. 
39 .π., ζ. 120· αθ. ηαζ Olafson 1977, ζ. 161. 
40 PES, ζ. 115 [88]. 
41 .π. 
42 Βθ. ηαζ Hua II, ζζ. 12 [9], 71-2 [56], 74-5 [59-60]· HuaMb III, ζ. 114· Hua XI, ζζ. 319 [606], 321 

[609]. 
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κα ηα αβαπήζεζ ή κα ηα ιζζήζεζ, κα ηα πμεήζεζ ή κα ηα απμζηναθεί) έκα ηέημζμ μκ ηακείξ 

πζα δεκ εα ημ μκμιάζεζ ροπζηυ μκ [psychisches Wesen]. (LU II/1, ζ. 365 [553]) 

Ζ αδοκαιία δζαπςνζζιμφ ηδξ πενζμπήξ ηςκ αζςιαηζηχξ πναβιαηζηχκ (reell) 

πενζεπμιέκςκ ηδξ ζοκείδδζδξ απυ ηδκ πενζμπή ηςκ ππεξβαηηθά ειθακζγυιεκςκ θαζ-

κυιεκςκ πναβιάηςκ απμδεζηκφεηαζ κα είκαζ δ πζμ πνμαθδιαηζηή δζάζηαζδ ηδξ εες-

νίαξ ημο Μπνεκηάκμ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα.
43

 Σα ακηζηείιεκα ηςκ ιπνεκηακζακχκ 

ροπζηχκ θαζκμιέκςκ, ςξ κμδηζηά εκφπανηηα πενζεπυιεκα, ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ 

ζοκζζημφκ ηάπμζεξ εζςηενζηέξ κμδηζηέξ εζηυκεξ. Με άθθα θυβζα, ημ ακηζθδπηυ ηαηα-

θήβεζ κα ηαοηίγεηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ ελεξγεία πνςιαηζηχκ, απηζηχκ, ηαζ βεκζηυηενα 

αζζεδηδνζαηχκ (ειιεκχκ) πμζμηήηςκ, ςξ εάκ αοηυ κα ήηακ ιζα εθ κέξνπο έθθαλζε 

(Abschattung) ημο πνάβιαημξ ειιεκχξ πενζεπυιεκδ ζηδ ζοκείδδζδ. Σέημζα ειιεκή 

πενζεπυιεκα, υιςξ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηα αληηθείκελα ιε ηα μπμία εεςνεί μ Υμφζενθ 

υηζ ζπεηζγυιαζηε ζηα δζάθμνα εκενβήιαηά ιαξ. 

Ζ ακηίννδζδ ημο Υμφζενθ εδχ είκαζ δζπθή. Απυ ηδ ιζα, ημ ακηζθδπηυ, βζα ημκ 

ίδζμ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιζα μθυηδηα εκκμδιέκδ ςξ εκυηδηα ηδηνηήησλ. Σμ δέκηνμ 

ζηδκ ακηίθδρδ δεκ είκαζ δ εκυηδηα ημο πνάζζκμο, ημο ηαθέ, ημο ζηθδνμφ, ηδξ ηάδε 

ιονςδζάξ, η.θπ., η.θπ. Σμ ακηζθδπηυ δεκ είκαζ έκα υθμκ ημο μπμίμο ηα ιένδ είκαζ μζ 

ζδζυηδηέξ ημο. Απυ ηδκ άθθδ, μ Υμφζενθ ααζζγυιεκμξ ζηδ θαζκμιεκμθμβία ηδξ ακηί-

θδρδξ εα οπμζηδνίλεζ υηζ ημ ακηζθδπηυ δεκ ιπμνεί κα ηαοηίγεηαζ ιε ηάπμζα εκκελή 

ζηδ ζοκείδδζδ εη ιένμοξ έηθακζή ημο. Έκα ροπζηυ μκ πνέπεζ κα ιπμνεί κα ζηνέθε-

ηαζ απμαθεπηζηά πνμξ ακηζηείιεκα ηα μπμία είκαζ ηάηζ παξαπάλσ απυ ζηέηα ειιεκή 

πενζεπυιεκα ηδξ ζοκείδδζδξ.  

ηακ αθέπς, βζα πανάδεζβια, έκα δέκηνμ, αοηυ ιμο δίκεηαζ πάκημηε απυ ηάπμζα 

υρδ ημο. Μπμνεί κα πθδζζάγς ημ δέκηνμ ή κα ηζκμφιαζ βφνς απυ αοηυ, μπυηε αθθά-

γεζ δ μπηζηή βςκία απυ ηδκ μπμία ημ ημζηάγς ηαζ ιμο δίκμκηαζ ζοκεπχξ δζαθμνεηζηέξ 

υρεζξ ζε ιζα αθθδθμοπία ηζκήζεςκ. Χζηυζμ, αοηυ πμο αθέπς είκαζ ζοκεπχξ ημ ίδην 

δέκηνμ.
44

 Σα έζπαηα πενζεπυιεκα ηδξ ζοκείδδζδξ ζοκεπχξ αθθάγμοκ, υιςξ ακηζθαι-

αάκμιαζ ηαζ έπς ζοκείδδζδ εκυξ ηαπηφζεκνπ πνάβιαημξ πμο ανίζηεηαζ πέξα απυ υ,ηζ 

ιμο δίκεηαζ ηάεε θμνά εκενβεία. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή απμηεθεί ημκ πονήκα ηδξ θαζκμ-

ιεκμθμβίαξ ηδξ ακηίθδρδξ ημο Υμφζενθ: ημ ακηζθδπηυ είκαζ δ ζπλζεηηθή ελφηεηα ιζαξ 

αθθδθμοπίαξ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ υρεςκ ηαζ υπζ ημ ζφκμθμ ηάπμζςκ ηδην-

ηήησλ. Ο Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα ιζα παεδηζηή ζφκεεζδ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ 

ζηδκ ηαοημηζηή εκυηδηα ημο ακηζθδπημφ, δ μπμία δεκ ιπμνεί κα ζζμδοκαιεί ιε ηάπμζα 

εκμπμίδζδ ζδζμηήηςκ, αηυια ηζ ακ αοηή δ εκμπμίδζδ εκκμείηαζ ιε ημοξ ιενμθμβζημφξ 

υνμοξ πμο εέηεζ μ Μπνεκηάκμ. Σμ ελίζμο ζδιακηζηυ είκαζ υηζ ημ ακηζθδπηυ ςξ ζοκεε-

ηζηή εκυηδηα δεκ είκαζ ειιεκέξ ζηδ ζοκείδδζδ, αθθά, ακηίεεηα, ππεξβαίλεη ημ νμο ηςκ 

αζςιάηςκ ιαξ.  

Ακαθμνζηά ιε ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, δ ακηζιεηχπζζδ ημο Υμφ-

ζενθ είκαζ ακάθμβδ. ηακ, βζα πανάδεζβια, παίνμιαζ βζα ηάηζ πμο αθέπς, δ πανά ιμο 

                                                
43 πςξ ζδιεζχκεζ μ Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο Η, «[μ] Μπνεκηάκμ […] δεκ έθααε οπυρδ ηδκ ηαη‘ ανπήκ δζά-

ηνζζδ ακάιεζα ζηα ―θοζζηά θαζκυιεκα‖ ςξ οθζηέξ [stofflichen] ζηζβιέξ (δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ) ηαζ 

ζηα [υκηςξ] ―θοζζηά θαζκυιεκα‖ ςξ ακηζηεζιεκζηέξ ζηζβιέξ (πναβιζηυ [dingliche] πνχια, πναβιζηή 

ιμνθή, η.θπ.) μζ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ [οπενααηζηά] ιε ηδ κμδηζηή ζφθθδρδ [Fassung] ηςκ πνχηςκ –

ακηίεεηα, απ‘ ηδκ άθθδ, έπεζ παναηηδνίζεζ ηδκ έκκμζα ηςκ ―ροπζηχκ θαζκμιέκςκ‖ δζα ηδξ ζδζαζηενυηδ-

ηαξ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ.» (Hua III/1, ζ. 195 [206]· αθ. ηαζ LU II/2, ζ. 234 [861]· αθθά ηαζ ηδκ επζ-

ζημθή ημο Υμφζενθ πνμξ ημκ Μάνηο (Anton Marty) (7 Ημοθίμο 1901) ζημ Hua XXII, ζζ. 421-2 [477]). 
Ζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηα ειιεκή πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ηα οπενααηζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

ακηζθδπημφ εα ιαξ απαζπμθήζεζ ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. 
44 Βθ. π.π. LU II/1, §14· LU II/2, §47· αθθά ηαζ Hua IX ζζ. 280-81 [171-73], §34. 
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δεκ ηαηεοεφκεηαζ ζηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ ή ζε ηάπμζμο είδμοξ ειιεκή πανάζηα-

ζδ, πανά ζημ ππεξβαηηθά ειθακζγυιεκμ πνάβια ηδξ ακηίθδρδξ. 

Δάκ επζεοιήζς έκα ζοβηεηνζιέκμ θαβδηυ, ηυηε δεκ είκαζ ημ [ειιεκέξ] θάκηαζια [Phan-

tasm]
45

, ή δ εζςηενζηή εζηυκα, ή ηάηζ άθθμ ροπζηυ αοηυ πμο βίκεηαζ επζεοιδηυ. Σμ επζεο-
ιδηυ, ημ αβαπδηυ, ημ ιζζδηυ, ημ ηνζκυιεκμ είκαζ αοηυ πμο πανζζηάκεηαζ· ηαζ πνμθακχξ 

αοηυ πμο πανζζηάκεηαζ δεκ είκαζ, βεκζηά, ηάηζ ειιεκέξ (ιε ηδκ ηονζμθεηηζηή έκκμζα) ζηδ 

ζοκείδδζδ, αθθά ημ ακηζηείιεκμ ημ ίδζμ. (Hua XXII, ζ. 421 [475])
46

 

Ακηίζημζπα πνάβιαηα ζζπφμοκ ηαζ βζα ημ εκένβδια ηδξ ηνίζδξ. ηδ ιπνεκηακζ-

ακά ενιδκεοιέκδ ηνίζδ, ημ απμαθεπηζηυ εκφπανηημ ―ακηζηείιεκμ‖ δεκ είκαζ άθθμ 

απυ ημ εκκμζμθμβζηυ μκμιαηζηυ πενζεπυιεκμ ημο παναζηαζζαημφ εκενβήιαημξ ζημ 

μπμίμ ζηδνίγεηαζ δ ηνζζζαηή απμαθεπηζηή πμζυηδηα (ηδξ απμδμπήξ ή ηδξ απυννζρδξ). 

Ο Υμφζενθ, υιςξ, ζζπονίγεηαζ πχξ υηακ ηνίκμοιε δεκ ζηνεθυιαζηε πνμξ εκκμζμθμβζ-

ηά πενζεπυιεκα ηάπμζςκ ζηδνζγμοζχκ παναζηάζεςκ. φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, ημ απμ-

αθεπηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ ηνίζδξ δεκ είκαζ ειιεκέξ πενζεπυιεκμ ηδξ ζοκείδδζδξ, πανά 

είκαζ ηάηζ πμο ππεξβαηηθά θαλεξψλεηαη ζε αοηήκ. 

[]ηακ, βζα πανάδεζβια, πανζζηάκμοιε [ζηδ θακηαζία ιαξ] έκα άθμβμ, ή εηθένμοιε ιζα 

ηνίζδ βζα αοηυ, πανζζηάκμοιε ηαζ ηνίκμοιε αηνζαχξ ημ άθμβμ ηαζ υπζ ηα εηάζημηε αζζεή-

ιαηά ιαξ [Empfindungen]. (LU II/1, ζ. 161 [382]) 

ηδκ ηνίζδ ―ειθακίγεηαζ‖ ζε ειάξ ή, βζα κα ημ πμφιε ζαθέζηενα, ιαξ είκαζ απμαθεπηζηά 
ακηζηεζιεκζηή ιζα θαηάζηαζε πξαγκάησλ [Sachverhalt] [ηαζ υπζ ιζα εζςηενζηή ζηέρδ ή 

πανάζηαζδ, η.θπ.]. (LU II/1, ζζ. 445 [611]· αθ. ηαζ υ.π., ζ. 473 [632]) 

Απυ ηα πνμδβμφιεκα ηαηαθαααίκμοιε υηζ πνμηφπηεζ δ ακάβηδ βζα ζαθή δζά-

ηνζζδ ηδξ πενζμπήξ ηςκ ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηχκ πενζεπμιέκςκ απυ αοηή 

ηςκ οπενααηζηά ειθακζγυιεκςκ ακηζηεζιεκμηήηςκ. Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο πμηέ δεκ 

ζηαιάηδζε κα ημ ημκίγεζ μ Υμφζενθ. φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, 

Σμ cogitatio έπεζ ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηέξ [reelle] ζηζβιέξ, μζ μπμίεξ ημ ζο-
βηνμημφκ ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηά [reell]· υιςξ ημ πνάβια, πμο [αοηυ ημ 

cogitatio] εκκμεί ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ, ή εοιάηαζ, η.θπ., δεκ ιέθθεζ κα ανεεεί ςξ αίςια ε-

κηυξ ημο ίδζμο ημο cogitatio, μφηε ςξ ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηυ ημιιάηζ, ςξ έκα, 
εκηυξ αοημφ, πναβιαηζηυ [wirklich] μκ [Seiendes]. (Hua II, ζ. 35 [27]· αθ., π.π., ηαζ Hua 

III/1, ζ. 86 [88].) 

ηδ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβία, υ,ηζ αιεζηλά εα μκμιάγαιε ειιεκέξ πενζεπυ-

ιεκμ, υ,ηζ, δδθαδή, ακήηεζ ζηδκ ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηή (reell) ζφζηαζδ 

ηδξ ζοκείδδζδξ, δεκ είκαζ δοκαηυ κα εκθαλίδεηαη ή κα θέιε βζα αοηυ υηζ ζοκζζηά θαη-

λφκελν.
47

 Έηζζ, μφηε ηα εκενβήιαηα (π.π. ημ ηνίκεζκ, ημ πανζζηάκεζκ, ημ ακηζθαιαάκε-

ζεαζ), αθθά μφηε ηαζ ηα έζπαηα πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ (δδθαδή, ακηίζημζπα, ηα 

ροπζηά ηαζ ηα θοζζηά θαζκυιεκα ημο Μπνεκηάκμ) είκαζ θαηλφκελα. Αοηά ζοκζζημφκ 

ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ ειιεκή ζοκεζδδζζαηά πενζεπυιεκα ηαζ δεκ ειθακίγμκηαζ, πανά 

                                                
45 Με ημκ υνμ θάληαζκα (Phantasm) μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ ζηα εζημκζζηζηά ειιεκή δεδμιέκα ηδξ 

θακηαζίαξ. (Βθ. π.π. LU II/1, ζζ. 503-4 [655]· LU II/2, ζ. 79 [731].) 
46 Βθ. ηαζ LU II/1, ζ. 306 [348]. 
47 Βθ. π.π. υ.π., ζ. 374 [559]· Hua XVI, ζ. 48 [41]. 
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βηψλνληαη. Οζ υνμζ ―ειθάκζζδ‖ ηαζ ―θαζκυιεκμ‖ ανιυγμοκ ζε απμαθεπηζηά ππεξβαηη-

θά αληηθείκελα.
48

  

Ζ δζαπίζηςζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηα έζπαηα πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ δελ 

ειθακίγμκηαζ αθθά αζχκμκηαζ ζδιαίκεζ, ιε άθθα θυβζα, υηζ δ αίζεδζδ δεκ ζοκζζηά 

απνβιεπηηθφ ροπζηυ θαζκυιεκμ.
49

 Ζ αίζεδζδ απυ ιυκδ ηδξ είκαζ «ηοθθή»
50

, αδνακήξ, 

δελ μδδβεί ζηδ θακένςζδ ακηζηεζιέκςκ. ηδ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβία, ημ αίςια 

ηδξ αίζεδζδξ ζζμδοκαιεί ιε ηδ ζηέηδ ηαημπή ειιεκχκ πενζεπμιέκςκ, δδθαδή ιε ημ 

ίδζμ ημ αζςιέκμ πενζεπυιεκυ ηδξ.
51

 Δδχ μ Υμφζενθ μδδβείηαζ ζε έκα ζοιπέναζια 

ηνίζζιμ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ θαζκμιεκμθμβζηχκ ημο ακαθφζεςκ. Σμ πνςηανπζηυηενμ 

ελέξγεκα, ημ εκένβδια, δδθαδή, ζημ μπμίμ ιε ημκ πζμ ηαηαβςβζηυ ηνυπμ έπμοιε εκ-

θάληζε οπενααηζηχκ ακηζηεζιέκςκ είκαζ δ αληίιεςε ηαζ υπζ δ (ιπνεκηακζακή) ζηέηδ 

πανάζηαζδ ςξ εκένβδια ηδξ αίζεδζδξ. 

Μέζα απυ ηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί μ Υμφζενθ ζηδ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ ηαηα-

θένκεζ κα  επακενιδκεφζεζ ηδκ έκκμζα ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ έηζζ χζηε αοηή κα ιπμ-

νεί κα ζδιαίκεζ ημ ζπεηζζιυ ιε, ή ημ ηαηεοεφκεζεαζ-πνμξ, ππεξβαηηθέο ακηζηεζιεκυ-

ηδηεξ, έζης αηυια εκκμδιέκεξ ςξ ζηέηα θαζκυιεκα.
52

 Τπάνπεζ, υιςξ, ηαζ έκα άθθμ 

ζοιπέναζια ζημ μπμίμ ιαξ μδδβεί δ πμοζενθζακή ηνζηζηή ηαζ πμο πνέπεζ κα θάαμοιε 

οπυρδ. Δίδαιε ζηδκ ανπή αοηήξ ηδξ εκυηδηαξ υηζ μ Μπνεκηάκμ απμδίδεζ, ακαθμνζηά 

ιε ημκ ροπζηυ αίμ, έκακ ζδζαίηενμ νυθμ ζηζξ παναζηάζεζξ ςξ εκενβήιαηα. Δίκαζ θακε-

νυ υηζ μ ίδζμξ δεκ δέπεηαζ ηδκ ηακηζακή θφζδ ζημ πνυαθδια ημο ακηζηεζιεκζημφ ζπε-

ηζζιμφ ιαξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Γεκ δέπεηαζ υηζ μ κμοξ είκαζ αοηυξ πμο επζαάθθεζ 

ηδκ ηάλδ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ ειπεζνίαξ. Ζ ακηίδναζδ ημο Μπνεκηάκμ ζημ ηακηζακυ 

πνυβναιια ημκ μδδβεί κα δεπεεί πςξ δ ζοκείδδζδ ζηνέθεηαζ πνμξ ηα πενζεπυιεκά ηδξ 

πςνίξ, ςζηυζμ, κα πνμπςνά ζοκεεηζηά ή ενιδκεοηζηά ζε ηάπμζμο ηφπμο ζοβηνυηδζή 

ημοξ. Σμ ―ηαηεοεφκεζεαζ-πνμξ‖ ηςκ παναζηαζζαηχκ εκενβδιάηςκ, βζα ημ μπμία ιζθά 

μ Μπνεκηάκμ, δδθχκεζ ηδκ ςηιή θαηνρή (απθχκ ή ζφκεεηςκ) έζπαηςκ ειιεκχκ πενζε-

πμιέκςκ ηαζ υπζ ηάπμζα ζπλζεηηθή ιεηηνπξγία απυ ηδ ιενζά ηδξ ζοκείδδζδξ. Ο πανα-

ζηαζζαηυξ νυθμξ αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ πενζμνίγεηαζ ζε έκα ζθέην πεξηέρεζζαη. 

Ακηίεεηα, μ Υμφζενθ ζοκεζδδημπμζεί πςξ ιζα εεςνία βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα 

πνέπεζ κα ιπμνεί κα ιζθά βζα ημ πχξ ζπγθξνηνχληαη ζηδ ζοκείδδζδ (ηαζ δεκ πενζέπμ-

κηαζ ιπνεκηακζακά ζε αοηήκ) ηα οπενααηζηά ακηζηείιεκα ηςκ δζαθυνςκ εκενβδιάηςκ 

                                                
48 «Σα αζςιέκα [erlebte] πενζεπυιεκα δεκ είκαζ θμζπυκ, βεκζηά ιζθχκηαξ, ίδζα ιε ημ ακηζθδπηυ ακηζηεί-

ιεκμ.» (LU II/1, ζ. 382 [565]) «Σα αληηθείκελα, απυ ηδκ άθθδ, ειθακίγμκηαζ, βίκμκηαζ ακηζθδπηά, υιςξ 
δελ βηψλνληαη.» (υ.π., ζ. 385 [567]· αθ. ηαζ υ.π., ζ. 378 [562]). «Σμ βεβμκυξ υηζ ηα αζζεήιαηα ή μζ θα-

κηαζζαηέξ εζηυκεξ ημο εκενβήιαημξ βηψλνληαη, ηαζ υηζ ιε ηδκ έκκμζα αοηή απμηεθμφκ ηάηζ ζοκεζδδηυ, 

δεκ ζδιαίκεζ, μφηε ιπμνεί κα ζδιαίκεζ, υηζ απμηεθμφκ ηαζ ημ αληηθείκελν εκυξ ζοκεζδδζζαημφ εκενβή-

ιαημξ, ιζαξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ, ιζαξ πανάζηαζδξ, ιζαξ ηνίζδξ.» (LU II/1, ζ. 161 <119>· αθ. ηαζ 

Hua XVI, §6, ζζ. 43 [37], 45 [39]· Hua III/1, §35.) Έκα απμαθεπηζηυ ακηζηείιεκμ είκαζ βζα ημκ Υμφ-

ζενθ οπενααηζηυ ςξ πνμξ ημ νεφια ηςκ αζςιάηςκ, ιπμνμφιε, υιςξ, κα θέιε υηζ αοηυ παναιέκεζ ειιε-

κέξ ζηδ ζοκείδδζδ ιε ιζα κέα, ηδ πμοζενθζακή έκκμζα. Σμ ππεξβαηηθφ απνβιεπηηθφ αληηθείκελν σο ηέ-

ηνην είκαζ εκκελέο ζηδ ζοκείδδζδ θαηά ην φηη είλαη ζπλεηδεηφ. Με αοηυ εκκμείηαζ υηζ ημ απμαθεπηζηυ 

ακηζθδπηυ δεκ πνμτπάνπεζ ακελάνηδηα απυ ηδ ζοκείδδζδ πμο ημ απέαθερε· δεκ είκαζ ηάηζ νεαθζζηζηυ. 

Σμ απμαθεπηζηυ ακηζηείιεκμ οπάνπεζ ακαβηαία ςξ ζχζηνηρν ημο εκενβήιαημξ πμο ημ ζοβηνμηεί. Βθ. 

ζπεηζηά ηδκ πμθφ ηαηαημπζζηζηή §34 ημο Hua IX. 
49 Βθ. ηαζ Hua III/1, §85. 
50 LU II/2, ζ. 176 [812]. 
51 Βθ. LU II/1, ζζ. 352 [540], 394 οπζ. [574 οπζ.]. Βθ. ηαζ Olafson 1977, ζζ. 161-2. 
52 Hua III/1, ζ. 238 [249]. Βθ ηαζ Spiegelberg 1976, ζ. 122· Spiegelberg 1982, ζζ. 36-7, 97· Moran 

1996, ζζ. 5, 27· Chrudzimski & Smith 2004, ζζ. 204-7· Jacquette 2004, ηονίςξ ζζ. 100-7. 
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(βζα πανάδεζβια ημ πνάβια ηδξ ακηίθδρδξ, ή ιζα ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ ηδξ ηνί-

ζδξ).
53

 Μυκμ έηζζ είκαζ δοκαηυ κα απμηαθοθεεί υηζ 

[δ ζοκείδδζδ] είκαζ υπζ δ απθά ηεκή, ακ ηαζ πμθοπμίηζθδ, ζοκεζδδζζαηή ηαημπή, πανά έκα 

επίηεοβια εηηεθμφιεκμ ζε πμθθαπθέξ απμδεζηηέξ ιμνθέξ ηαζ πνμζζδζάγμοζεξ ζοκεέζεζξ. 
(Hua IX, ζ. 36 [26]) 

Σα απμαθεπηζηά ακηζηείιεκα (ηςκ μπμίςκ έπμοιε ζοκείδδζδ) δεκ ανίζημκηαζ ςξ ει-

ιεκή ζηέηα πενζεπυιεκα ιέζα ζημ ―ημοηί‖ ηδξ ζοκείδδζδξ. 

Ακηίεεηα, δ ζοκείδδζδ ιε δζαθυνςκ ιμνθχκ ακηζηεζιεκζηέξ απμαθέρεζξ πνςηίζηςξ ηα ζπ-

γθξνηεί ςξ αοηά πμο είκαζ ηαζ έπμοκ αλία βζα ειάξ. (LU II/1, ζ. 165 [385]) 

Ο Υμφζενθ βζα πνχηδ θμνά δείπκεζ υηζ δ απμαθεπηζηυηδηα πνέπεζ κα επακα-

πνμζδζμνζζηεί βζα κα ηαηαθένεζ κα ζδιαημδμηήζεζ ηδ ζπγθξνηεηηθή-λνεκαηνδνηηθή 

δζάζηαζδ ηδξ ζοκείδδζδξ ςξ γςήξ επηηεπγκάησλ (Leistungen), ιέζς ηςκ μπμίςκ ηαζ 

ιυκμ θαλεξψλνληαη ζε αοηήκ απυ ημ παεδηζηά ζοβηνμηδιέκμ οπενααηζηυ αζζεδηδνζ-

αηυ ακηζθδπηυ ιέπνζ ηζξ ηαηδβμνζαηέξ οπενααηζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ ακχηενδξ ηάλδξ. 

1.2.3. Καηεγνξηαθή επνπηεία ζχλζεζεο θαη ην δίπνιν «αηζζεηηθφηεηα–

θαηεγνξηαθφηεηα» ζηηο Λνγηθέο Έξεπλεο 

ηα ηέθδ ημο δεηάημο εκάημο αζχκα οπήνπε έκημκμξ πνμαθδιαηζζιυξ ζπεηζηά ιε ηδ 

εειεθίςζδ ηςκ Μαεδιαηζηχκ. Μαεδιαηζημί ηαζ θζθυζμθμζ ηςκ Μαεδιαηζηχκ πνμ-

ζπαεμφζακ κα δχζμοκ απακηήζεζξ ζε πζεζηζηά ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ηςκ 

ανζειχκ, ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ηςκ ιαεδιαηζηχκ ιεευδςκ, ημ νυθμ ηςκ ζοιαυθςκ 

ζηδ ιαεδιαηζηή πναηηζηή, η.θπ. Ο πνχζιμξ Υμφζενθ, έπμκηαξ μ ίδζμξ πνμπςνδιέκδ 

ιαεδιαηζηή παζδεία, επζπείνδζε ζημ πνχημ ημο ένβμ, ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο, 

κα απακηήζεζ ζημ ηνίζζιμ ενχηδια πενί ηδξ ηαηαβςβήξ ηςκ εειεθζςδχκ ιαεδιαηζ-

ηχκ ηαζ θμβζηχκ εκκμζχκ απυ ηδ ζημπζά ηδξ ιπνεκηακζακήξ Πενζβναθζηήξ Φοπμθμβί-

αξ. Ο ζαθήξ ειπεζνζζηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ αοημφ ημο πνχζιμο ένβμο ημκ δέζιεοε, 

υιςξ, ζημ κα ακαγδηήζεζ ηδκ ηαηαβςβή ηδξ έκκμζαξ ημο αξηζκνχ, ηδξ πνιιφηεηαο, ημο 

ζπλφινπ, ή ημο θάηη ελ γέλεη απμηθεζζηζηά ζε έκα απυ ηα δφμ είδδ ζοκεζδδζζαηχκ δε-

δμιέκςκ ηα μπμία είπε δζαηνίκεζ ζηδ θζθμζμθία ημο μ Μπνεκηάκμ: ηα θοζζηά ηαζ ηα 

ροπζηά θαζκυιεκα. Κζ επεζδή ζημζπεία, υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ θμβζηή ιμνθή ηδξ 

ζφγεολδξ (ημ θμβζηυ θαη), ή ημ θάηη ελ γέλεη, δεκ ιπμνμφζακ κα έπμοκ εέζδ ιεηαλφ 

ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ, ζακ ημ πνχια ή ημ ζπήια, μ πνχζιμξ Υμφζενθ ηαηέθδλε, 

ηυηε, ζημ υηζ ηέημζεξ ηεκέξ πενζεπμιέκμο ηαζ άνα ηππηθέο έλλνηεο (Formbegriffe), υ-

πςξ ηζξ απμηαθμφζε, εκημπίγμκηαζ ιε έκακ ιπνεκηακζακά εκκμδιέκμ ακαζημπαζιυ 

ηαζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε ηαηαθοβή ζηδκ εζςηενζηή ακηίθδρδ ηςκ δζαθυνςκ ςπρη-

θψλ ελεξγεκάησλ ηαζ αθαίνεζδ ηςκ επζεοιδηχκ ιμνθζηχκ πενζεπμιέκςκ ζηδ αάζδ 

ηδξ πνμζμπήξ. Οζ θμβζηέξ ιμνθέξ ακηζιεηςπίζηδηακ, έηζζ, ςξ απμηθεζζηζηά ππνθεη-

κεληθέο, ςξ ζηζβιέξ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ ακχηενδξ ηάλδξ (υπςξ είκαζ ημ εκένβδια 

ηδξ ζφγεολδξ, ηδξ δζάγεολδξ, ηδξ ηαηδβυνδζδξ, η.θπ.), εκενβδιάηςκ πμο ακαθαιαά-

κμοκ ηδ ζφκεεζδ άθθςκ απθμφζηενςκ. 

                                                
53 Ζ θαζκμιεκμθμβζηή ζοβηνυηδζδ βζα ηδκ μπμία ιζθά μ Υμφζενθ δεκ ζδιαίκεζ, ςζηυζμ, ηάπμζμο εί-
δμοξ ηαηαζηεοή ή δδιζμονβία, υπςξ ηαζ δεκ ζδιαίκεζ μπςζδήπμηε ηδ ζηνμθή ηάπμζαξ εζδζηήξ πνμζμ-

πήξ ή ηδξ εειαηζηήξ ακάθδρδξ απυ ιένμοξ ιαξ ιζαξ ακηζηεζιεκυηδηαξ. Βθ., π.π., LU II/1, ζ. 425 οπζ. 1 

[596 οπζ. 1]. 
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ηδ βκςζηή αζαθζμηνζηζηή πμο ζοκέηαλε μ Φνέβηε βζα ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζ-

κεηηθήο ηαηεοεφκεζ έκα ιένμξ ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ημο αηνζαχξ ζημ υηζ μ Υμφ-

ζενθ ακηζιεηςπίγεζ ςξ οπμηεζιεκζηυ-ροπμθμβζηυ υ,ηζ δεκ ιπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε 

ιε ηζξ αζζεήζεζξ, ή υ,ηζ οπάνπεζ πένα απυ αοηέξ.
54

 Ο Φνέβηε θέεζ ηαοζηζηά πςξ, πα-

νυθμ πμο αημθμφεδζε ηζξ μδδβίεξ ημο Υμφζενθ, δεκ ηαηάθενε κα ζπδιαηίζεζ ηαιία 

πμθθυηδηα ηαζ πςξ ζηδκ ροπή ημο δεκ οπάνπεζ ηίπμηα απυ αοηά πμο μ Υμφζενθ απμ-

ηαθεί πνιιφηεηα ηαζ ζπλάζξνηζκα.
55

 Σμ εκδζαθένμκ είκαζ υηζ μ Υμφζενθ ζηζξ Λνγηθέο 

Έξεπλεο ακαβκςνίγεζ νδηά ηδκ εοζημπία αοημφ ημο ιένμοξ ηδξ θνεβηεακήξ ηνζηζ-

ηήξ.
56

 ηδκ έηηδ Λνγηθή Έξεπλα μ ίδζμξ ιζθά βζα ημ θάεμξ ηςκ εεςνδηζηχκ ηδξ Λμβζ-

ηήξ (ακαθένεηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ ίβηαανη (Christoph Sigwart)), μζ μπμίμζ «ε-

πζπείνδζακ κα ελδβήζμοκ [βζα πανάδεζβια] ηδ ζογεοηηζηή δζαπθμηή μκμιάηςκ ή εη-

θνάζεςκ ιέζς ιζαξ ζηέηδξ ζοκφπανλδξ ζηδ ζοκείδδζδ μκμιαηζηχκ ηαζ πνμηαζζα-

ηχκ εκενβδιάηςκ ηαζ επμιέκςξ εβηαηέθεζρακ ημ ―θαη‖ ςξ ακηζηεζιεκζηή θμβζηή 

ιμνθή»
57

. Αοηή δ δζαπίζηςζδ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή, ηαεχξ αθήκεηαζ κα εκκμδεεί 

πςξ πνέπεζ κα ηάκμοιε θυβμ ηαζ βζα θμβζηέξ ιμνθέξ απφ ηε κεξηά ησλ αληηθεηκελνηή-

ησλ πνπ δίλνληαη ζηδ ζοκείδδζδ, αθθά δεκ πενζέπμκηαζ ειιεκχξ ζε αοηήκ. Σμ ηφνζμ 

ειπυδζμ πμο έπνεπε κα οπενκζηδεεί πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ήηακ ημ αοημκυδημ 

ημο ιπνεκηακζακμφ δυβιαημξ ακαθμνζηά ιε ηα δφμ είδδ ζοκεζδδζζαηχκ δεδμιέκςκ, 

ημ μπμίμ ακάβηαγε ημκ Υμφζενθ κα ημπμεεηεί ηδ αάζδ βζα ηδκ αθαίνεζδ ηςκ ηοπζ-

ηχκ-θμβζηχκ εκκμζχκ οπμπνεςηζηά ζημ πχνμ ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ. Ζ οπένααζδ 

αοημφ ημο ειπμδίμο ηαείζηαηαζ δοκαηή ζηζξ ΛΔ ιε ηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί μ Υμφζενθ 

ζηδ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα. Σμκίζαιε πνζκ (§1.2.2.α) υηζ ημ 

ζδιακηζηυ ηένδμξ αοηήξ ηδξ ηνζηζηήξ είκαζ δ ακάδεζλδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ζπγθξφηε-

ζεο ππεξβαηηθψλ ακηζηεζιεκμηήηςκ ςξ ζοζημίπςκ ηςκ απμαθεπηζηχκ ζοκεζδδζζαηχκ 

εκενβδιάηςκ. Αθθά αοηυ πμο πνεζάζηδηε επζπθέμκ κα ηάκεζ μ Υμφζενθ βζα κα ηαηα-

θένεζ κα ιζθήζεζ βζα αληηθεηκεληθέο θμβζηέξ ιμνθέξ, ηαζ πμο ηαηαβνάθεηαζ ςξ ιζα απυ 

ηζξ ζπμοδαζυηενεξ εεςνδηζηέξ ημο ηαζκμημιίεξ, ήηακ δ δζεφνοκζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ε-

πμπηείαξ. πςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ηδξ θαηεγνξηα-

θήο επμπηείαξ μ Υμφζενθ ιπυνεζε κα πναβιαηεοηεί ηζξ οπενααηζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ 

(ιε ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ ιμνθέξ ημοξ) πμο ζοβηνμημφκηαζ ηαζ ειθακίγμκηαζ ζηα ακχηε-

νδξ ηάλδξ ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ζφκεεζδξ. 

Θα λεηζκήζμοιε ιε ηδκ πμθφ ααζζηή θαζκμιεκμθμβζηή δζάηνζζδ ηςκ απμαθε-

πηζηχκ εκενβδιάηςκ ζε απιά ηαζ ζηεξηγκέλα. Απθά εκενβήιαηα είκαζ ηα άιεζα επμ-

πηζηά εκενβήιαηα ηδξ ακηίθδρδξ, ηδξ θακηαζίαξ, ηδξ ικήιδξ. Αοηή δ απθμφ ηφπμο 

επμπηζηυηδηα πενζμνίγεηαζ ζημ πχνμ ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ (Sinnlichkeit) ηαζ μνζμεεηεί, 

ηαηά ημκ Υμφζενθ, ηδκ πναβιαηζηυηδηα (Realität). 

                                                
54 Βθ. Frege 1894. φβη. ιε Willard 1989, ζ. 11, υπμο δ ζπεηζηή ηνζηζηή ημο Φνέβηε απμδίδεηαζ απθά 

ζε αζάθεζεξ ημο ηεζιέκμο ηδξ ΦΑ. Βθ. ηαζ Moran 2005, ζζ. 80η.επξ. 
55 Βθ. ζηδκ αββθζηή ιεηάθναζδ ζ. 329. 
56 Βθ., π.π., LU I, ζ. 169 οπζ. 1 [179 οπζ. 1]. 
57 LU II/2, ζ. 160-1 [799]. ηδ ΦΑ μ Υμφζενθ ακαβκςνίγεζ υηζ μ ίβηαανη ήηακ μ πνχημξ πμο έδεζλε 

ημκ μνευ δνυιμ βζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ανζειμφ. Λέεζ, ιάθζζηα, υηζ δ εεςνία πμο ακαπηφζ-

ζεζ ζε αοηυ ημ πνχημ ένβμ ημο (ηδ ΦΑ) έπεζ πνμηφρεζ αηνζαχξ ζηδ αάζδ ηδξ ηνζηζηήξ ιεθέηδξ ημο 
ένβμο ημο ίβηαανη. (Βθ. PA, ζ. 85 [89-90].) ηδκ πναβιαηζηυηδηα μ Υμφζενθ οζμεεηεί ηδκ ηνζηζηή 

πμο αζηεί μ ίβηαανη ζηδ εεςνία ηδξ θοζζηήξ αθαίνεζδξ ημο Μζθ βζα κα ηαηαθήλεζ ζημ υηζ μ ανζειυξ 

δεκ είκαζ έκα πξσηεχνλ πενζεπυιεκμ ιε ηδκ έκκμζα πμο είκαζ, βζα πανάδεζβια, ημ πνχια. ηδ ΦΑ, υ-

ιςξ, μ Υμφζενθ δεκ ιπυνεζε κα δεζ ημ θάεμξ ημο ίβηαανη ηαζ μδδβήεδηε ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ ηππη-

θψλ ελλνηψλ απμηθεζζηζηά ζημ πχνμ ηςκ οπμηεζιεκζηχκ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ. φβηνζκε εδχ ηαζ ιε 

LU I, §§19, 41. 
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[Σ]μ πναβιαηζηυ [Reales] (αοηυ πμο ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηυ ζε ιζα δοκαηή αζζεδηζηυ-

ηδηα δεκ οπάνπεζ πένα απυ ηδ ζοθθμβή ηςκ ηιδιάηςκ ημο υθμο, ηαεχξ ηαζ ηζξ αζζεδηδνζ-
αηέξ ιμνθέξ εκυηδηαξ [Einheitsformen], μζ μπμίεξ εειεθζχκμκηαζ ζε υθα ιαγί ηα ηιήιαηα. 

(LU II/1, ζζ. 280-1 [479]· αθ., π.π., ηαζ HuaMb III, ζζ. 147 οπζ. 1, 153, 168) 

ηδκ αζζεδηδνζαηή επμπηεία ιπμνμφκ κα δμεμφκ ιυκμ πναβιαηζηέξ (reale) α-

κηζηεζιεκυηδηεξ, δδθαδή, ζφιθςκα ιε ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, ιυκμ αζ-

ζεδηδνζαηά ακηζθδπηά ηαζ ηα ιένδ ημοξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ μζ 

αηζζεηεξηαθέο ιμνθέξ εκυηδηαξ, ηζξ μπμίεξ μ Υμφζενθ απμηαθεί ηαζ πξαγκψδεηο ιμν-

θέξ εκυηδηαξ (sachlichen Einheitsformen). Παναδείβιαηα ηέημζςκ αζζεδηδνζαηχκ 

ιμνθχκ είκαζ: δ ιμνθή ηδξ γεηηλίαζεο (Nebeneinander) ηςκ ιενχκ ζηα μπμία είκαζ 

δοκαηυ κα πςνζζηεί έκα εηηαηυ υθμκ, δ ιμνθή ηδξ εκυηδηαξ ιζαξ ιεθςδίαξ (πμο ε-

ηηείκεηαζ ζημ πνυκμ), ή αοηή ηδξ εκυηδηαξ ιζαξ ζφκεεζδξ πνςιάηςκ ή ζπδιάηςκ.58 

ε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε πξαγκαηηθά (real) πενζεπυιεκα, ή, υπςξ 

ζδιεζχκεζ μ Υμφζενθ ιε πξαγκαηηθά θαηεγνξήκαηα.59  

Σα ζηδνζβιέκα ακηζηεζιεκμπμζδηζηά εκενβήιαηα μ Υμφζενθ ηα μκμιάγεζ θαηε-

γνξηαθά. ε αοηά ηα ακχηενδξ ηάλδξ εκενβήιαηα, δ ζοκείδδζδ επζηεθεί αοευνιδηεξ 

ζοκεεηζηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ είκαζ δ ζφγεολδ, δ δζάγεολδ, δ ηαηδβυνδζδ, η.θπ. Οζ 

δζάθμνεξ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθέξ, ημ «θαη» ηδξ ζφγεολδξ, ημ «ή» ηδξ δζάγεολδξ, ημ «εί-

λαη» ςξ copula (μζ ηππηθέο έλλνηεο ηςκ μπμίςκ ηδκ ηαηαβςβή ακαγδημφζε μ Υμφζενθ 

ζηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο) δεκ ζοβηαηαθέβμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ δο-

καηήξ αζζεδηδνζαηήξ επμπηείαξ.
60

 

Σμ έλα θάπνην ή έλα νπνηνδήπνηε, ημ φια ή θάζε, ημ θαη, ή, δελ, ημ εάλ …, (ηφηε) … δεκ εί-

καζ πνάβιαηα πμο ιπμνμφιε κα ηα εκημπίζμοιε επάκς ζ‘ έκα ακηζηείιεκμ ηδξ ζηδνίγμο-

ζαξ αζζεδηδνζαηήξ επμπηείαξ, δεκ είκαζ πνάβιαηα βζα ηα μπμία ιπμνμφιε κα έπμοιε αζ-
ζεήιαηα, ή, πμθφ πενζζζυηενμ, κα ηα ακαπαναζηήζμοιε ελςηενζηά ηαζ κα ηα γςβναθί-

ζμοιε. (LU II/1, ζζ. 163-4 <121>) 

Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαηδβυνδζδξ εφημθα ιπμνμφιε κα δζαπζ-

ζηχζμοιε υηζ ημ «είκαζ» ςξ copula δεκ ακηζζημζπεί ζε ηάηζ πμο ιπμνμφιε, κα δμφιε, 

κα αββίλμοιε, κα αημφζμοιε. Σμ «είκαζ» δεκ ανίζηεηαζ ζηα ακηζηείιεκα ςξ ιένμξ 

ημοξ, ή ςξ ζηζβιή ημοξ. Γεκ είκαζ ηάπμζα πμζυηδηα, έκηαζδ, ζπήια, ηάπμζα εζςηενζηή 

ιμνθή ή ηάπμζμ ζοβηνμηδηζηυ βκχνζζιά ημοξ. Ξακά ιε ηα θυβζα ημο Υμφζενθ: 

«[ι]πμνχ κα δς [ζηδκ αζζεδηδνζαηή επμπηεία] ημ πνχια, υπζ ημ είλαη-έβπνςιμ. 

Μπμνχ κα αζζεακεχ ηδ θεζυηδηα, υπζ υιςξ ημ είλαη-θείμ»61. «Σμ Δίκαζ δεκ βίκεηαζ 

άιεζα [αζζεδηδνζαηά] ακηζθδπηυ.»
62

 

Σμ επυιεκμ αήια πμο εα ηάκεζ μ Υμφζενθ ζδιαημδμηεί ηαζ ιία απυ ηζξ εεςνδ-

ηζηέξ ιεηαημπίζεζξ ημο ζε ζπέζδ ιε ημ πνχζιμ ένβμ ημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ακηί κα 

ζοκεπίζεζ κα εηθαιαάκεζ ηδκ πενζμπή ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ ςξ ημκ απμηθεζζηζηυ 

ηυπμ ηαηαβςβήξ ηςκ ηοπζηχκ-θμβζηχκ ιμνθχκ, πνμπςνά ζηδ δζεφνοκζδ ηςκ εκκμζχκ 

                                                
58 Βθ. LU II/1, ζζ. 277-8 [476]. Σμ γήηδια ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ιμνθχκ εα ιαξ απαζπμθήζεζ ιε θε-

πημιένεζα ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ ζημ πθαίζζμ ηδξ ελέηαζδξ ηδξ ιενμθμβζηήξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ. 
59 LU II/1, 279 [478]· HuaMb III, ζζ. 147 οπζ. 1, 168. 
60 Βθ. ζπεηζηά LU II/2, ζ. 139 [782]. 
61 .π., ζ. 137 [780]. 
62 .π., ζ. 138 [781]. Δπίζδξ, «ηζξ ηαοηυηδηεξ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ, ηα ζφκμθα ηαζ ηζξ δζαλεφλεζξ, ηζξ ηαηα-
ζηάζεζξ πναβιάηςκ ζηζξ πμθθαπθέξ ημοξ ιμνθέξ ςξ ζφζημζπα οπανηηζηχκ, ηαηδβμνζηχκ, οπμεεηζηχκ, 

δζαγεοηηζηχκ ηνίζεςκ, ηα ηαεμθζηά ακηζηείιεκα η.μ.η. δεκ ηα ζοθθαιαάκμοιε ιε ηζξ αζζεήζεζξ, δεκ ηα 

αθέπμοιε ιε ηα ιάηζα, δεκ ηα αημφιε ιε ηα αοηζά» (HuaMb III, ζζ. 144), ή «[η]μ κα εεθήζμοιε κα 

ανμφιε ηζξ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθέξ ζημ αζζεδηδνζαηυ πενζεπυιεκμ εκυξ ακηζηεζιέκμο, αοηυ εα ήηακ 

πνμθακήξ ακμδζία» (HuaMb III, ζ. 162). 
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ηδξ επμπηείαξ ηαζ ημο ακηζηεζιέκμο. Τπμζηδνίγεζ πθέμκ νδηά πςξ «υπμηε έκα εκέν-

βδια ζοκηίεεηαζ απυ ιενζηά εκενβήιαηα, εάκ αοηυ είκαζ εκ βέκεζ έκα εκένβδια, πνέ-

πεζ κα έπεζ ημ ζφζημζπυ ημο ζε ιζα ακηζηεζιεκυηδηα»
63

. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, πνμηεί-

κεηαζ ιζα ακαθμβία ακάιεζα ζηα (αζζεδηδνζαηά) ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα ηαζ ηα ζφ-

ζημζπα ακηζηείιεκά ημοξ, απυ ηδ ιζα, ηαζ ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ηαζ ηα δζηά 

ημοξ ζφζημζπα ακηζηείιεκα, απυ ηδκ άθθδ. Σα ζπλζεηηθά ελεξγήκαηα αλψηεξεο ηάμεο 

έρνπλ ηψξα ηα δηθά ηνπο αληηθείκελα αλψηεξεο ηάμεο. Ο Υμφζενθ θαιαάκεζ πθέμκ ο-

πυρδ νδηά ηδ ιενζά ηςκ ακηζηεζιέκςκ αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ 

εκενβδιάηςκ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ ζε ηάεε ππνθεηκεληθή ηαηδβμνζαηή ιμνθή ακηζ-

ζημζπεί ηαζ ιζα αληηθεηκεληθή ηαηδβμνζαηή ιμνθή. Γζα πανάδεζβια, ζε έκα εκένβδια 

ηαηδβυνδζδξ ζοβηνμηείηαζ ςξ ακηζηεζιεκζηυ ζφζημζπμ ιζα ηαηδβμνδιαηζηά ζοβηνμ-

ηδιέκδ θαηάζηαζε πξαγκάησλ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ ππνθεηκεληθή ιμνθή ηδξ ηα-

ηδβυνδζδξ (ημ «είκαζ» ςξ copula) έπεζ ιζα ζφζημζπδ αληηθεηκεληθή ιμνθή ζηδκ ακηί-

ζημζπδ ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ.
64

 

Οζ ακηζηεζιεκυηδηεξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ιμνθέξ ημοξ, μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκηαζ 

ζηα ηαηδβμνζαηά ζοκεεηζηά εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ, δίκμκηαζ ζε ιζα οπεν-

αζζεδηδνζαηή επμπηεία ηδκ μπμία μ Υμφζενθ μκμιάγεζ θαηεγνξηαθή επνπηεία (kate-

goriale Anschauung).
65

 Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ηςκ Λνγηθψλ 

Δξεπλψλ, δ θαηεγνξηαθφηεηα μνζμεεηεί ημ πχνμ ηδξ οπεν-αζζεδηυηδηαξ, ή, ηαηά ημκ 

Υμφζενθ, ηδξ ηδεαηφηεηαο (Idealität).
66

 Θα δμφιε, υιςξ, υηζ ζδεαηά δεκ είκαζ ιυκμ ηα 

ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ζχλζεζεο αθθά ηαζ ηδέαζεο. ε αοηή ηδ δζάζηαζδ ηδξ θαζ-

κμιεκμθμβζηήξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ εα ζηναθμφιε ζηδ ζοκέπεζα. 

1.2.4. Η νδφο γηα ην απξηφξη: ηδενπνηεηηθή αθαίξεζε θαη εηδεηηθή επνπηεία 

Με δζάθμνεξ εοηαζνίεξ μ Υμφζενθ εκακηζχκεηαζ ζηδκ ειπεζνζηή-πεζναιαηζηή Φοπμ-

θμβία ημο ηαζνμφ ημο, ηδ θεβυιεκδ «Φοπμθμβία πςνίξ ροπή»
67

, εεςνχκηαξ υηζ αοηή 

ζοβπέεζ ημκ απμηθεζζιυ ηδξ ροπήξ ζδςιέκδξ οπυ ημ πνίζια ιζαξ μπμζαζδήπμηε «κε-

θεθχδμοξ Μεηαθοζζηήξ»
68

 ιε ημκ απμηθεζζιυ ηδξ ροπήξ ςξ ηάπμζμο ηφπμο ειπνάβ-

ιαημο υκημξ πμο δίκεηαζ βεβμκζηά ζηδκ ειπεζνία. Χξ εη ημφημο, δ πεζναιαηζηή Φοπμ-

θμβία πάκεζ αοηυ βζα ημ μπμίμ πνέπεζ κα ιζθήζεζ. Απυ ηδκ άθθδ, μ Υμφζενθ εεςνεί 

υηζ ιζα ηέημζα Φοπμθμβία ιπμνεί κα είκαζ κυιζιδ ηαζ πνήζζιδ, υκηαξ, υιςξ, πνμ-

                                                
63 LU ΗΗ/1, ζ. 401 [579]. 
64 Βθ. ζπεηζηά ηαζ HuaMb III, ζ. 151. 
65 Βθ. LU II/2, ζζ. 143 [785], 144 [786]. ηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ έηηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο μ Υμφζενθ 
πναβιαηεφεηαζ ζηα πνχηα ηεθάθαζα ημ γήηδια ηςκ απμαθέρεςκ ηαζ ηςκ επμπηζηχκ πθδνχζεχκ ημοξ 

βεκζηά πςνίξ κα έπεζ δζαηνίκεζ αηυια νδηά ηα δζαθμνεηζηά είδδ επμπηείαξ ηαζ ημ νυθμ ημοξ ζηδ δζαδζ-

ηαζία ηδξ πθήνςζδξ. ιςξ, ζημ έηημ ηεθάθαζμ αοηήξ ηδξ Έξεπλαο επζπεζνεί ιζα ηέημζα δζάηνζζδ, δ 

μπμία θςηίγεζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ακαθφζεζξ, αθθά ηαζ δζαθφεζ ηοπυκ πανακμήζεζξ. Σμ ηαθμηαίνζ ημο 

1913 ηαζ ηδκ άκμζλδ ημο 1914 μ Υμφζενθ ενβάζηδηε πνμηεζιέκμο κα δζμνεχζεζ ηαζ κα ζοιπθδνχζεζ 

ηδκ έηηδ Λνγηθή Έξεπλα ιε ζημπυ ηδκ ακαεεςνδιέκδ επακέηδμζή ηδξ. ηα ηείιεκα πμο πνμέηορακ, 

ημ γήηδια ηδξ δζάηνζζδξ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ επμπηεζχκ ηίεεηαζ απυ ηδκ ανπή δδιζμονβχκηαξ έηζζ 

ηαθφηενεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ πθήνςζδξ. (Βθ. Hua XX/1, π.π., ζζ. 
5η.επ.) 
66 Ζ ηαηδβμνζαηή επμπηεία δεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ηάπμζμο ηφπμο δζακμδηζηή επμπηεία, ςξ ημο 

ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μ Θευξ βκςνίγεζ ημ πχξ είκαζ ηα πνάβιαηα ηαε‘ εαοηά πςνίξ κα απαζηείηαζ δ πνή-

ζδ εκκμζχκ. Γζα ημκ Υμφζενθ, υζμ αδζακυδηδ είκαζ δ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ πςνίξ πνμμπηζηυηδηα 

(ηαζ εα επακέθεμοιε λακά ζε αοηυ ημ ζδιείμ), άθθμ ηυζμ αδζακυδηδ είκαζ δ ζηέρδ ηαζ δ ηνίζδ πςνίξ 

έκκμζεξ αηυια ηζ απυ ηδ ζημπζά ημο Θεμφ. 
67 Hua III/1, ζ. 195 [206-7]. 
68 .π., ζ. 195 [207]. 
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βαθζθασηή
69

, πνμ-επζζηδιμκζηή, δεκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημ εειέθζμ ηςκ πνμηάζεςκ 

ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ. Γζα ημκ ίδζμ, 

[δ] Πεζναιαηζηή Φοπμθμβία είκαζ ιζα ιέεμδμξ πμο εκδεπμιέκςξ πεηοπαίκεζ κα δζαηνζαχ-

ζεζ πμθφηζια  ροπμθοζζηά βεβμκυηα ηαζ νοειίζεζξ, πμο υιςξ πςνίξ ηάπμζα ζοζηδιαηζηή 
επζζηήιδ ηδξ ζοκείδδζδξ – πμο κα ενεοκά εβηθεζζιζηά [immanent] ημ ροπζηυ ζημζπείμ – 

πάκμοκ ηάεε δοκαηυηδηα βζα ααεφηενδ ηαηακυδζδ ηαζ μνζζηζηή επζζηδιμκζηή αλζμθυβδ-

ζδ. (PsW, ζ. 24 [93] <425>) 

Ήδδ ζηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο, μ Υμφζενθ ακαγδηά ηδκ ηαηαβςβή ηςκ 

ααζζηχκ ιαεδιαηζηχκ εκκμζχκ, οζμεεηχκηαξ εηεί ιζα πεξηγξαθηθή ροπμθμβζηή ζηά-

ζδ, ιε ημ κυδια ηδξ ειπεζνζζηζηήξ ζημπζάξ πμο ηδξ έδζκε μ Μπνεκηάκμ. Δίδαιε κςνί-

ηενα υηζ μ Μπνεκηάκμ επζπείνδζε ηδκ μνζμεέηδζδ ιζαξ απξηφξη Πενζβναθζηήξ Φοπμ-

θμβίαξ, ςξ αοηυκμιμο επζζηδιμκζημφ ηθάδμο, πμο εα ακαθάιαακε ηδκ πναβιάηεοζδ 

ηςκ ακαβηαίςκ, ηςκ μοζζςδχκ κυιςκ πμο δζέπμοκ ηα δζάθμνα ροπζηά θαζκυιεκα. Ζ 

Πενζβναθζηή Φοπμθμβία ημο Μπνεκηάκμ έπνεπε κα δζαηνίκεηαζ νδηά απυ ηάεε πεζ-

ναιαηζηή-βεκεηζηή επζζηήιδ ημο ροπζημφ. Μάθζζηα, είδαιε υηζ μ ίδζμξ εεςνμφζε πςξ 

ηδκ εββφδζδ ηδξ απνζμνζηυηδηαξ ιζαξ ηέημζαξ επζζηήιδξ ηδκ έδζκε δ ιέεμδυξ ηδξ, πμο 

δεκ ήηακ άθθδ απυ ηδκ ηαηαθοβή ζηδκ εζςηενζηή ακηίθδρδ. Καηά ημκ Μπνεκηάκμ, 

ιυκμ δ εζςηενζηή ακηίθδρδ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ ζφβηνζζδ ηαζ βεκίηεοζδ ηςκ εονδ-

ιάηςκ ηδξ, ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζε εκανβείξ αθήεεζεξ ιε απυθοηδ αεααζυηδηα. 

Ο Υμφζενθ, ςζηυζμ, άνπζζε ζηαδζαηά κα θένκεζ ακηζννήζεζξ ζε αοηή ηδκ πνμ-

ζπάεεζα πνμζέββζζδξ ημο μοζζχδμοξ ηδξ ζοκείδδζδξ ζηδ αάζδ ηδξ ιπνεκηακζακήξ 

εζςηενζηήξ ακηίθδρδξ. Καηαθάααζκε πςξ, υηακ μ ροπμθυβμξ ηάκεζ εέια ημο ηδκ ε-

ζςηενζηή ειπεζνία ιε ημκ ηνυπμ ημο Μπνεκηάκμ, ζηέηεηαζ ζηα επζιένμοξ βεβμκυηα 

ημο ροπζημφ ηαζ επζηεθεί έηζζ ιζα γεγνληθή επζζηήιδ. Αθθά δ βεκζηυηδηα ηςκ ακαθφ-

ζεςκ ιζαξ ηέημζαξ επζζηήιδξ δεκ ιπμνεί πανά κα είκαζ (ακηίεεηα πνμξ ηζξ πνμεέζεζξ 

ηαζ ημο ίδζμο ημο Μπνεκηάκμ) ελδερνκεληθή. Έηζζ μ Υμφζενθ άνπζζε κα δζαπςνίγεζ ηδ 

ιπνεκηακζακή ιέεμδμ ηδξ ηαηαθοβήξ ζηδκ εζςηενζηή ακηίθδρδ απυ ηδ δζηή ημο θαζ-

κμιεκμθμβζηή ιέεμδμ.
70

 Έθηαζε κα οπμζηδνίγεζ πςξ ιζα Φαηλνκελνινγηθή Φοπμθμβία 

πμο ακαγδηά ηζξ νπζηαθέο δμιέξ ηαζ ηα απξηφξη ηδξ εζςηενζηήξ ειπεζνίαξ ζοκζζηά εη-

δεηηθή επζζηήιδ, μζ πνμηάζεζξ ηδξ μπμίαξ παναηηδνίγμκηαζ απυ αλαγθαία ηαεμθζηυ-

ηδηα. Ζ μδυξ πμο επζηνέπεζ ζημκ Υμφζενθ ημ πέναζια απυ ηδκ πενζμπή ηςκ επζιέ-

νμοξ ακηζηεζιέκςκ ζηδκ πενζμπή ηδξ μοζίαξ ημοξ, πανάζζεηαζ απυ ιζα κέα ακαβςβή, 

ηδκ μπμία μ ίδζμξ απμηαθεί εηδεηηθή. 

Δζδδηζηέξ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ δζελάβμκηαζ νδηά βζα πνχηδ θμνά ζηζξ 

Λνγηθέο Έξεπλεο. Δηεί μ Υμφζενθ λεπενκά ηζξ ιπνεκηακζακέξ παναδμπέξ πμο πνμδ-

βμφιεκα δέζιεοακ ηαζ ημκ ίδζμ ζε επζιένμοξ ηαζ άνα εκδεπμιεκζηέξ ροπμθμβζηέξ πε-

νζβναθέξ.
71

 ημ πνμβναιιαηζηυ ηείιεκμ ηςκ Πξνιεγνκέλσλ (1900), ημ μπμίμ ένπεηαζ 

ςξ απμηέθεζια ηδξ δζενεφκδζδξ ηδξ ζπέζδξ ηςκ ηαεανχκ Μαεδιαηζηχκ ηαζ ηδξ Λμ-

βζηήξ ιε ηδκ Φοπμθμβία, ηίεεκηαζ ιζα ηαζ ηαθή μζ θαζκμιεκμθμβζημί υνμζ πναβιάηεο-

ζδξ ηδξ ηαεανήξ Λμβζηήξ αθθά ηαζ βεκζηυηενα ηςκ απνζυνζ επζζηδιχκ. Ζ δεφηενδ 

Λνγηθή Έξεπλα (ιε ημκ παναηηδνζζηζηυ ηίηθμ «Ζ ζδεαηή εκυηδηα ημο Δίδμοξ ηαζ μζ 

                                                
69 PsW, ζ. 31 [100] <431>. 
70 Βθ., π.π., ζημ LU II/1, ζ. 439 [606] υπμο μ Υμφζενθ δζαπςνίγεζ νδηά αοηυ πμο μκμιάγμοιε εζσηεξη-

θή αληίιεςε απυ ηδ δζηή ημο εζδδηζηή θαζκμιεκμθμβζηή ιέεμδμ. Σδκ «μνεά ηαηακμδιέκδ ειιεκή εέα-

ζδ ηδξ μοζίαξ» (υ.π.) ιαλζαζκέλα ζοκδείγμοιε κα ηδκ απμηαθμφιε «εζςηενζηή ακηίθδρδ». 
71 Ακ ηαζ, ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ηδξ εζδδηζηήξ ακαβςβήξ, δ ελέθζλδ ηδξ ζηέρδξ ημο Υμφζενθ (λεηζ-
κχκηαξ απυ ημ πνχημ ημο δδιμζζεοιέκμ ένβμ, ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο, έςξ ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο) 

πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ, εδχ δεκ εα εζζέθεμοιε ζηδκ πνμαθδιαηζηή ηαζ ηζξ θεπημιένεζεξ 

αοηήξ ηδξ ιεηάααζδξ. Μπμνεί πάκηςξ κα ακαηνέλεζ ηακείξ ζημ de Boer 1978, ζζ. 62-96, 234-269. 
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κευηενεξ εεςνίεξ βζα ηδκ αθαίνεζδ») θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά ζημκ ακηζροπμθμ-

βίζηζημ παναηηήνα ηςκ Πξνιεγνκέλσλ. Δηεί μ Υμφζενθ ακζπκεφεζ ιζα ζφβποζδ ηςκ 

πενζμπχκ ημο θμβζημφ ηαζ ημο ροπμθμβζημφ ζηζξ εεςνίεξ ηςκ ηθαζζζηχκ ειπεζνζζηχκ 

βζα ηδκ αθαίνεζδ ηαζ αζηεί ζε αοηέξ πθμφζζα ζε θεπημιένεζα ηαζ μλφηδηα ηνζηζηή. 

Αοηή δ ηνζηζηή ζηνέθεηαζ ηονίςξ εκάκηζα ζηδκ πνμζπάεεζα ηςκ ηθαζζηχκ ειπεζνζ-

ζηχκ κα ακηθήζμοκ, ιε ημκ ηνυπμ ηδξ ειθαηζηήξ πνμζμπήξ, απυ ηα αημιζηά ζημζπεία 

ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ ηζξ αθδνδιέκεξ παναζηάζεζξ πμο ιπμνμφκ κα ακαθέ-

νμκηαζ ζε πενζζζυηενεξ απυ ιία αημιζηέξ πενζπηχζεζξ.72 Απυ ηδ ιενζά ημο μ Υμφ-

ζενθ εα ηάκεζ ζαθέξ αηνζαχξ αοηυ: υζμ ααεφξ ηαζ έκημκμξ κα είκαζ μ ακαζημπαζιυξ 

ιαξ, ιζα ηέημζα δζαδζηαζία αθαίνεζδξ, εκκμδιέκδ ςξ ειθαηζηή πνμζμπή, δεκ ιπμνεί 

κα απμθένεζ πανά εμαηνκηθεπκέλεο αθδνδιέκεξ ζηζβιέξ ιζαξ ακηζηεζιεκυηδηαξ. Δπζ-

πθέμκ, ακηζηείκεζ πςξ, 

[η]μ κα οπμζηδνίλεζ ηακείξ υηζ ηδκ εκυηδηα [ηδξ έηηαζδξ ιζαξ έκκμζαξ] ηδ δίκεζ εηείκμ ημ 

ημζκυ ζημζπείμ πμο είκαζ ―ημ αοηυ‖ ζε υθα ηα ιέθδ δεκ αμδεά, θοζζηά, ζε ηίπμηα. Πχξ εα 
ήηακ δοκαηυ έκα πνάβια κα ελψλεη, υηακ ηδκ έκςζδ ηδ πνεζάγεηαζ πνχηα βζα ημκ εαοηυ 

ημο; (LU II/1, ζ. 115 <65>) 

Με άθθα θυβζα, ηάηζ αημιζηυ πνέπεζ ήδδ κα είκαζ δοκαηυ κα ακαβκςνίγεηαζ απυ 

εηείκδ ηδκ άπμρδ ηδξ ημζκυηδηάξ ημο ιε ηα υιμζά ημο. Πνέπεζ, δδθαδή, ημ ημζκυ 

ζημζπείμ πμο οπμηίεεηαζ πςξ είκαζ αοηυ πμο μοζζςδχξ ηάκεζ ηάηζ κα είκαζ αοηυ πμο 

είκαζ (πνέπεζ αοηυ) ήδε κα πνμτπμηίεεηαζ πνμηεζιέκμο κα ιπμνεί ηακ κα ιαξ δμεεί 

ημ ελαημιζηεοιέκμ ηάηζ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ μπηζηή. 

Σμ εεςνδηζηυ ενβαθείμ πμο πνδζζιμπμζεί μ Υμφζενθ, ηυζμ βζα κα αζηήζεζ ηδκ 

ηνζηζηή ημο, υζμ ηαζ βζα κα οπμζηδνίλεζ ηδ δζηή ημο εέζδ, είκαζ δ αηυθμοεδ ζδιακηζ-

ηή δζάηνζζδ ηδκ μπμία εζζάβεζ ζηζξ ΛΔ. Ξεπςνίγεζ, απυ ηδ ιζα, ηδκ αθαίνεζδ ιε ηδκ 

έκκμζα ηδξ πνμζμπήξ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηδ θεβυιεκδ ηδενπνηεηηθή αθαίνεζδ (idei-

erende Abstraktion). ηδ αάζδ ηδξ πνχηδξ είκαζ δοκαηυ κα απμιμκχκμοιε εμαηνκη-

θεπκέλεο αθδνδιέκεξ ζηζβιέξ, εκχ ιε ηδ δεφηενδ είκαζ δοκαηυ, ζηδ αάζδ επζιένμοξ 

δμηζημηήηςκ, κα ζημπεφμοιε ηζξ ―Ηδέεξ‖ αοηχκ ηςκ ζηζβιχκ, ηα θαζφινπ.73 Με άθθα 

θυβζα, ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ζηδ αάζδ ηδξ δμηζηυηδηαξ αημιζημηήηςκ μδδβμφια-

ζηε ιε ηδενπνίεζε (Ideation) ζηδκ επμπηεία ηαεμθζηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ. φιθςκα 

ιε ημκ Υμφζενθ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, μζ ηαεμθζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ, ςξ ηδεαηά α-

ληηθείκελα πμο έπμοκ ηδ δζηή ημοξ ακελάνηδηδ ηζρχ (Geltung), δίκμκηαζ ζε ιζα ζδζυηο-

πδ οπεν-αζζεδηζηή επμπηεία, ηδκ εηδεηηθή επνπηεία (eidetische Anschauung), εκχ μζ 

επζιένμοξ αημιζηυηδηεξ δεκ ζοκζζημφκ πανά δεζβιαηζζιμφξ ηέημζςκ ηαεμθζηχκ ακηζ-

ηεζιεκμηήηςκ.74 

πςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, μ Υμφζενθ ηαηδβμνήεδηε βζα πθαηςκζζιυ. Δκημφ-

ημζξ, μ ίδζμξ ηυκζγε υηζ ηα ζδεαηά ακηζηείιεκα βζα ηα μπμία ιζθά δεκ ζζμδοκαιμφκ ιε 

πθαηςκζηέξ Ηδέεξ ηαζ επζπείνδζε κα πναβιαηεοεεί ηζξ ηαεμθζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ ιε 

                                                
72 Σδ αάζδ ηδξ ηνζηζηήξ ημο Υμφζενθ ζηδ εεςνία ηδξ αθαίνεζδξ εκκμδιέκδξ ςξ πνμζμπήξ ηδ ζοκα-
κημφιε ζημ άνενμ ημο 1894 «Φοπμθμβζηέξ Μεθέηεξ βζα ηδ ημζπεζαηή Λμβζηή». Βθ. Hua XXII, ζζ. 99-

100 [146-7]. 
73 Βθ., π.π., LU II/1, ζζ. 106η.επ. [337η.επ.], 157η.επ. [379η.επ.]· LU II/2, ζ. 162 [800]· Hua XXII, ζζ. 

156 [201], 164 [209], 172-3 [217]· Hua III/1, ζ. 15 [10]. 
74 Βθ., π.π., LU II/2, ζζ. 143η.επ. [785η.επ.], §52. Βθ. επίζδξ Hua IX, ζζ. 72-93 [53-70]· EU, §§86-93· 
Hua VII, ζζ. 126-40· Hua I, §34. ηζξ Ηδέεο Η, υπμο ακαπηφζζμκηαζ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ μζ ααζζηέξ 

θαζκμιεκμθμβζηέξ ανπέξ, μ Υμφζενθ λεηζκά ιε ηδκ απμζαθήκζζδ ηδξ εζδδηζηήξ ζηάζδξ. Δοεφξ ελανπήξ 

βίκεηαζ λεηάεανμ πςξ δ εέαζδ ηςκ μοζζχκ είκαζ έκα θαζκμιεκμθμβζηά κυιζιμ είδμξ επμπηείαξ, αθθά 

ηαζ πςξ μζ μοζίεξ ζοκζζημφκ ακηζηείιεκα πμο δίκμκηαζ ζε αοημφ ημο είδμοξ ηδκ επμπηεία. Βθ. ζπεηζηά 

Hua III/1, §§3η.επ., αθθά ηαζ ζζ. 69η.επ.  
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υνμοξ ηζρχνο ηαζ υπζ μοζζαζηζηήξ φπανλδξ (δδθαδή φπανλδξ ιε υνμοξ αημιζηχκ μο-

ζζχκ, ή ―οπμζηάζεςκ‖), ακηζηζεέιεκμξ έηζζ ζε ιζα ιεηαθοζζηή οπμζηαζζμπμίδζδ ημο 

ηαεμθζημφ.
75

 ημ «πεδίαζια ημο Πνμθυβμο ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ» (1913) μ Υμφ-

ζενθ πναβιαηεφεηαζ εζδζηά ηαζ ανκείηαζ ηζξ «εκηεθχξ αδζηαζμθυβδηεξ»
76

 ηαηδβμνίεξ 

ηδξ ―πθαηςκζηήξ οπμζηαζζμπμίδζδξ‖ ηαζ ημο ―ζπμθαζηζημφ νεαθζζιμφ‖ μζ μπμίεξ 

ηαηά ηυνμκ ημο είπακ απμδμεεί.
77

 Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ ημ πχξ ιεηαθένεζ μ Ηκβηάν-

κηεκ, ζηζξ παναδυζεζξ ημο βζα ηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ (παναδυζεζξ ημο 

1967), ηα θυβζα ημο δαζηάθμο ημο ζπεηζηά ιε ημ γήηδια:  

Γεκ είιαζ δζυθμο πθαηςκζζηήξ, δεκ πνεζάγεηαζ κα απμδεπεχ ηαευθμο ελχημζιεξ ―Ηδέεξ‖. 

Μζθχ βζα ηάηζ ημ μπμίμ ιπμνεί αεααίςξ ηακείξ κα δεζ ζε αοηυκ ημκ ηυζιμ, ζηα ζοβηεηνζ-
ιέκα πνάβιαηα, πςνίξ κα ηαοηίγεζ [βζα πανάδεζβια] ηδκ ―ημηηζκυηδηα‖ ιε ηζξ ελαημιζηεο-

ιέκεξ ζηζβιέξ ηυηηζκμο ηςκ πμθθχκ ηυηηζκςκ πναβιάηςκ. Πνέπεζ ηακείξ απθχξ κα ημ 

δεζ! (Ingarden 1992, ζ. 25) 

Με ηδκ εζζαβςβή ηδξ εεςνίαξ βζα ηδκ ζδεμπμζδηζηή αθαίνεζδ ηαζ ηδκ εζδδηζηή 

επμπηεία Υμφζενθ ζημπεφεζ ζηδκ απμθοβή εηείκδξ ηδξ ιμνθήξ ροπμθμβζζιμφ ζημ 

πθαίζζμ ημο μπμίμο μζ θμβζηέξ ζδιαζίεξ ηαοηίγμκηαζ ιε ηάπμζα ελαημιζηεοιέκα ςπ-

ρνινγηθά βηψκαηα (ή/ηαζ ιε ηα πενζεπυιεκά ημοξ). Αοηυ ημ ηαηαθένκεζ ηαεχξ εεςνεί 

υηζ μζ επίιαπεξ έκκμζεξ, απυ ηζξ μπμίεξ πνμηφπημοκ μζ απνζυνζ θμβζημί κυιμζ (ηαζ βε-

κζηυηενα μζ απνζυνζ κυιμζ άθθςκ επζζηδιχκ), δεκ δίκμκηαζ ςξ απμηέθεζια ηδξ ειθα-

ηζηήξ πνμζμπήξ ιαξ ζε αηνκηθέο πεξηπηψζεηο. Οζ βεκζηέξ θμβζηέξ έκκμζεξ είκαζ ηαεμ-

θζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ πμο δεκ αθαζνμφκηαζ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ πνμζμπήξ απυ ζοβηε-

ηνζιέκα αημιζηά εκενβήιαηα, ζηα μπμία ηαηά ηάπμζμ ηυπμ παναιέκμοκ ςξ πενζεπυ-

ιεκα. Σμ εκδζαθένμκ ημο Υμφζενθ δεκ ζηνέθεηαζ πνμξ αοηυ πμο ηάκεζ έκα ζοβηεηνζ-

ιέκμ εκένβδια κα είκαζ αοηυ πμο είκαζ εδχ ηαζ ηχνα, αθθά πνμξ ημ ηζ είκαζ έκα εκέν-

βδια εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ηφπμο ελ γέλεη. ηακ, βζα πανάδεζβια, πνυηεζηαζ εζδζηυηενα 

βζα εηθναζζαηά εκενβήιαηα, ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα ηδ ζεκαζία αοηχκ ηςκ εκενβδ-

ιάηςκ, ηδ ζδιαζία, υιςξ, ςξ ηαπηφζεκε ηδεαηή ελφηεηα δ αάζδ ηδξ μπμίαξ δεκ ακα-

γδηείηαζ (θακεαζιέκα) ζηδκ εζςηενζηή ακηίθδρδ (υπςξ έηακε μ Μπνεκηάκμ, αθθά 

ηαζ μ Υμφζενθ ζηδ ΦΑ), πανά ζε έκακ ζδζαίηενμ ζοκεζδδζζαηυ ηνυπμ πμο δεκ είκαζ 

άθθμξ απυ ηδ ζπλείδεζε ηεο θαζνιηθφηεηαο.78 Οζ θμβζηέξ έκκμζεξ δεκ είκαζ ηχνα βζα 

                                                
75 «Οζ ζδιαζίεξ μζημδμιμφκ [bilden], έηζζ ιπμνμφιε επίζδξ κα πμφιε, ιζα ηάλδ εκκμζχκ ιε ημ κυδια 

ηςκ ―ηαεμθζηχκ ακηζηεζιέκςκ‖. Γεκ είκαζ [υιςξ] βζ‘ αοηυ ημ θυβμ ακηζηείιεκα, ηα μπμία, ηαεχξ δεκ 
οπάνπμοκ ηάπμο ιέζα ζημκ ―ηυζιμ‖ ηυηε οπάνπμοκ ζε έκακ ηυπμ μονάκζμ ή ζε έκα εεσηυ πκεφια· δζυ-

ηζ ιζα ηέημζα ιεηαθοζζηή οπμζηαζζμπμίδζδ εα ήηακ πανάθμβδ.» (LU II/1, ζ. 101 [330]) Αθθμφ, ακα-

θενυιεκμξ ζημκ Μάνηο (Anton Marty) ζδιεζχκεζ: «[Ο Μάνηο] επζηίεεηαζ ζημκ ―πθαηςκζζιυ‖ ιμο 

ακαπανάβμκηαξ ηα παθζά ανζζημηεθζηά επζπεζνήιαηα ηαζ δεκ πνμζέπεζ υηζ ηα ―ζδεαηά‖ ακηζηείιεκα ηαζ 

μζ πθαηςκζηέξ Ηδέεξ (έηζζ υπςξ ηζξ ηαηακυδζε μ Ανζζημηέθδξ) είκαζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά πνάβιαηα» 

(Hua XXII, ζ. 263 [307]). Βθ., επίζδξ, ηαζ LU I, ζζ. 129-30 [149-50], 240 [234]· LU II/1 §7· Hua 

III/1, §22, ζζ. 131-2 [140]· Hua VII, ζ. 130· de Boer 1978, ζζ. 248η.επ., 260η.επ.· Spiegelberg 1982, 

ζζ. 96-7, 152· Moran 2000a, ζζ. 121-3. 
76 Hua XX/1, ζ. 282 [25]. 
77 Βθ. υ.π. ημ ίδζμ ηείιεκμ μ Υμφζενθ απμηζιά ηδ ζηνμθή ημο πνμξ ηδ εεςνία βζα ηζξ ζδεαηέξ ακηζηεζ-

ιεκυηδηεξ ςξ απμηέθεζια ηδξ επακενιήκεοζδξ ηςκ εέζεςκ ημο Μπμθηζάκμ (Bernard Bolzano) ακα-

θμνζηά ιε ηζξ πνμηάζεζξ ηαζ ηζξ αθήεεζεξ ηαε‘ εαοηέξ. Ο Υμφζενθ δέπεηαζ πςξ, ακ ηαζ ανπζηά είπε ε-

ηθάαεζ αοηέξ ηζξ εέζεζξ ςξ ―ιεηαθοζζηέξ ακμδζίεξ‖, ηαηάθενε κα ―ανεζ ημ ηθεζδί‖ βζα ηδκ μνεή ημοξ 

ενιδκεία ιε ηδ αμήεεζα ηδξ θζθμζμθίαξ ημο Λυηζε (Hermann Lotze) μ μπμίμξ, αηνζαχξ, είπε ενιδκεφ-

ζεζ ημ ηαεεζηχξ ηςκ πθαηςκζηχκ Ηδεχκ ιε υνμοξ ζζπφμξ ηαζ υπζ μοζζαζηζηήξ φπανλδξ. Βθ. ζπεηζηά 

Hua XX/1, ζζ. 297-301 [35-40]· Hua V, ζζ. 57-9. 
78 «Ο εεςνδηζηυξ ηδξ ηαεανήξ Λμβζηήξ δεκ εκδζαθένεηαζ πνςηίζηςξ ηαζ αοεεκηζηά βζα ηδκ ροπμθμβζ-

ηή ηνίζδ, δδθαδή βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ροπζηυ θαζκυιεκμ, πανά βζα ηδ θμβζηή ηνίζδ, δδθαδή βζα ηδκ 

ηαοηυζδιδ ζδιαζία ηδξ απυθακζδξ, δ μπμία είκαζ ιία έκακηζ ηςκ πμθθαπθχκ, πενζβναθζηχξ πμθφ 
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ημκ Υμφζενθ πξντφληα ηδξ ειπεζνίαξ αημιζημηήηςκ, ηάηζ ζημ μπμίμ ιαξ μδδβμφζε δ 

εεςνία ηδξ ΦΑ, πανά είκαζ ζδεαηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ πμο αδξάρλνληαη, ηαηά ημ δζηυ 

ημοξ ζδζυηοπμ επμπηζηυ ηνυπμ, ζηδ αάζδ ηδξ ειπεζνίαξ ιαξ.79 

Απυ ηα πνμδβμφιεκα, ςζηυζμ, δεκ πνέπεζ κα ζοιπενάκμοιε υηζ ζηζξ ΛΔ μ 

Υμφζενθ πενζμνίγεηαζ ζε ιζα ζηέηδ ακάθοζδ ζδιαζζχκ. ε αοηυ ημ ένβμ, βζα πνχηδ 

θμνά, μ ίδζμξ δζαηνίκεζ νδηά εκηυξ ημο πχνμο ηςκ ηαεμθζημηήηςκ ηζξ ζδεαηέξ ζδιαζί-

εξ, απυ ηδ ιζα, ηαζ ηα ζφζημζπα ακηζηεζιεκζηά είδδ, απυ ηδκ άθθδ. Οζ ζδεαηέξ ζδιαζί-

εξ, ςξ ζεκαζηαθέο θαηεγνξίεο, απμηεθμφκ ημ ακηζηείιεκμ πναβιάηεοζδξ ηδξ Απμθα-

κηζηήξ Ακαθοηζηήξ ή, αθθζχξ, ηδξ Σοπζηήξ Απμθακηζηήξ. Ζ Οκημθμβζηή Ακαθοηζηή, ή 

αθθζχξ Σοπζηή Οκημθμβία, είκαζ δ ιάεδζδ πμο πναβιαηεφεηαζ ηα ακηζηεζιεκζηά είδδ 

ςξ αληηθεηκεληθέο θαηεγνξίεο.
80

 ηα επυιεκα ηεθάθαζα εα ιαξ δμεεί δ εοηαζνία κα 

πμφιε πενζζζυηενα πνάβιαηα βζα ηζξ πενζμπέξ ηδξ Σοπζηήξ Απμθακηζηήξ ηαζ ηδξ Σο-

πζηήξ Οκημθμβίαξ. Πνμξ ημ πανυκ είκαζ ζδιακηζηυ κα ηναηήζμοιε ζημ κμο ιαξ ηδκ 

εζζαβςβή ηδξ εζδδηζηήξ παναιέηνμο ζηζξ πενζβναθζηέξ ροπμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ημο 

Υμφζενθ.81 Γζαηί ιυκμ ιε ηδ δζαπίζηςζδ αοημφ ημο εηδεηηθνχ παναηηήνα ιπμνμφιε 

κα απμηζιήζμοιε μνεά ηδκ πνμηνμπή ηςκ Πξνιεγνκέλσλ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πνέ-

πεζ κα «πάρμοιε κα ιζθάιε ζακ κα πνυηεζηαζ βζα [ειπεζνζηή] Φοπμθμβία, υηακ έπμοιε 

κα δζενεοκήζμοιε έκκμζεξ»
82

. Αθθά ηαζ ιυκμ έηζζ ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε ηδ ζο-

κάθεζα ημο ακηζροπμθμβίζηζημο παναηηήνα ηςκ Πξνιεγνκέλσλ ιε ηζξ ―ροπμθμβζηέξ‖ 

ακαθφζεζξ ηςκ έλζ Δξεπλψλ, ακαθφζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ αηνζαχξ εηδεηηθέο ροπμθμβζ-

ηέξ. 

1.3. Η ππεξβαηνινγηθή ζηξνθή 

1.3.1. Τν ππεξβαηνινγηθφ παξάδνμν: ε ζπγθξνηνχζα ζπλείδεζε πξνυπνζέηεη σο 

ζηεξηθηηθή βάζε ηεο ηνλ θφζκν ηνλ νπνίν ζπγθξνηεί 

Ζ εεςνία ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ ζοκζζηά ιζα εζδδηζηή ροπμθμβζηή επζζηδιμθμβία ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ απέπμοιε απυ ημ ―είκαζ‖ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ βκχζδξ. Οζ δζαθυ-

νςκ εζδχκ ακηζηεζιεκυηδηεξ ελεηάγμκηαζ ςξ απμαθεπηζηά ζφζημζπα ηδξ ζοβηνμημφ-

                                                                                                                                       
δζαθμνεηζηχκ, ηνζζζαηχκ αζςιάηςκ.» (LU II/1, ζ. 4 [251]) Ο Υφιεν, ζημ Hümer 2004, ζζ. 199-214, 

δίκεζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημ υηζ μ Υμφζενθ ιε ηδκ ακαηάθορδ ηδξ ζδεμπμζδηζηήξ αθαίνεζδξ αζηεί μο-

ζζαζηζηά ηνζηζηή ζημκ ροπμθμβζζιυ ημο Μπνεκηάκμ, πςνίξ υιςξ κα ιπαίκεζ ζηζξ θεπημιένεζεξ αοηήξ 

ηδξ ηνζηζηήξ. 
79 Βθ. ζπεηζηά, π.π., LU II/1, §11, 4 [251]. 
80 Γζα ηδ δζάηνζζδ ζε ζδιαζζαηέξ ηαζ ακηζηεζιεκζηέξ ηαηδβμνίεξ ιπμνεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ζηα LU I, 

ηεθ. 11, ηέηανηδ ΛΔ, Hua III/1, §§19, 20, Hua XVII, ηεθ. 2. 
81 Γζα ηδ ιεηααμθή ημο κμήιαημξ ηδξ Πενζβναθζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ ηδκ ηνμπή ηδξ ζε Δηδεηηθή ιζθά μ 
Υμφζενθ υηακ ημ 1925, απμηζιχκηαξ ηδ ζδιαζία ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, ζδιεζχκεζ υηζ «δ ζδέα ηδξ 

Πενζβναθζηήξ Φοπμθμβίαξ έπεζ οπμζηεί, ζηζξ Έξεπλεο, ιζα αθθαβή ηαζ επίζδξ ιζα μοζζχδδ ακαιυνθς-

ζδ ιέζς ιζαξ μοζζςδχξ κέαξ ιεευδμο, ηυζμ πμθφ χζηε μ ίδζμξ μ Μπνεκηάκμ δεκ ήεεθε κα ηζξ ακαβκς-

νίζεζ [ηζξ ΛΔ] ςξ ηαεανή εθανιμβή ηςκ δζηχκ ημο ζδεχκ» (Hua IX, ζ. 34 [24]). Δπίζδξ, πάθζ ακαθμνζ-

ηά ιε ηδκ ηνμπή ηδξ Πενζβναθζηήξ Φοπμθμβίαξ ζε Δζδδηζηή ηαζ ηδκ απμζηαζζμπμίδζδ απυ ηδ εεςνία 

ημο Μπνεκηάκμ, μ Υμφζενθ ζδιεζχκεζ ζημ ηείιεκμ πμο βκςνίγμοιε ςξ Ηδέεο ΗΗΗ: «ζμ ιεβάθα ηαζ κα 

είκαζ μ ζεααζιυξ ηαζ δ εοβκςιμζφκδ ιε ηα μπμία εοιάιαζ ημκ ιεβαθμθοή δάζηαθυ ιμο ηαζ υζμ ηαζ 

κα εεςνχ ιεβάθδ ακαηάθορδ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ ζπμθαζηζηήξ έκκμζαξ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ ζε 

ιζα πενζβναθζηή εειεθζχδδ έκκμζα ηδξ Φοπμθμβίαξ, ιέζς ηδξ μπμίαξ ηαζ ιυκμ έπεζ ηαηαζηεί δοκαηή δ 

Φαζκμιεκμθμβία, πνέπεζ ςζηυζμ μοζζςδχξ κα δζαηνίκμοιε ακάιεζα ζηδκ ηαεανή [Δζδδηζηή] Φοπμθμ-
βία, ιε ημ δζηυ ιμο κυδια […] ηαζ ηδκ Φοπμθμβία ημο Μπνεκηάκμ» (Hua V, ζ. 155 [422]). Δίκαζ δζα-

θςηζζηζηή ηαζ δ έηεεζδ ημο γδηήιαημξ απυ ημκ Ηκβηάνκηεκ ζημ Ingarden 1992, ζζ. 26η.επξ. 
82 LU II/1, ζ. 118 <69>. 
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ζαξ ζοκείδδζδξ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ δμηζηυηδηάξ ημοξ ζηδκ ηαεανά ροπμθμβζηή ζθαί-

να. Σαοηυπνμκα, υιςξ, δ θοζζημ-επζζηδιμκζηή πναβιαηζηυηδηα ζοκεπίγεζ κα πνμτ-

πμηίεεηαζ ςξ ηάηζ πίζς ηαζ πένα απυ ηα ζοκεζδδζζαηά απμαθεπηζηά ακηζηείιεκα. Με 

ηδκ ροπμθμβζηή θαζκμιεκμθμβζηή επμπή μοζζαζηζηά ηάκμοιε αθαίνεζδ απυ ιία πε-

νζμπή ημο θοζζημφ ηυζιμο βζα κα ακαπεμφιε ζε ιζα άθθδ επζηνάηεζα, ηδκ ηαεανά 

ροπμθμβζηή. 

Ζ θαζκμιεκμθμβζηή ακαβςβή, ςξ ροπμθμβζηή, ιαξ ελοπδνεηεί ιυκμ ζημ κα απμζπά απυ 

ηζξ γςζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ ημ ροπζηυ ημοξ ζηδκ ηαεανή ίδζα μοζζαηυηδηά ημο ηαεχξ ηαζ 
ηζξ ηαεανέξ ίδζεξ μοζζαηέξ ζοκάθεζέξ ημο. (Hua IX, ζ. 290 <195>) 

Με ημκ απμηθεζζιυ ηάπμζαξ πενζμπήξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ακαβυιαζηε ζε ηά-

πμζμ άθθμ εκδυημζιμ οπυθμζπυ ηδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιε ημκ απμηθεζζιυ ηδξ θφζδξ 

ιέκμοιε ιε ηδκ ηαεανή ροπμθμβζηή ζοκείδδζδ, δ μπμία αέααζα απυ ηδ ιενζά ηδξ εί-

καζ ηάηζ ελίζμο ―θοζζηυ‖ (natürlich), αηνζαχξ ςξ ιένμξ ημο ζοκυθμο ηδξ πναβιαηζ-

ηυηδηαξ.
83

 πςξ εφζημπα ζδιεζχκεζ μ Νηε Μπμον, «[δ] θαζκμιεκμθμβζηή [ροπμθμβζ-

ηή] ζθαίνα είκαζ ιυκμ έκα ηεπκδηυ κδζί εκηυξ ημο ―[ζοκμθζημφ] θοζζημφ ηυζιμο‖»
84

. 

Δκηςιεηαλφ, υιςξ, μ θοζζηυξ ηυζιμξ, ημο μπμίμο ημ είκαζ ιέκεζ ζε εηηνειυηδηα, δζ-

ανηχξ πνμτπμηίεεηαζ απυ ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ. Μάθζζηα, αοηυξ μ θοζζηυξ ηυζιμξ, ςξ 

ζηέηδ οθζηυηδηα ηδξ μπμίαξ δ ελέηαζδ έπεζ αθεεεί ζηδ δζηαζμδμζία ηςκ εεηζηχκ επζ-

ζηδιχκ, πνμτπμηίεεηαζ ςξ ακαβηαία αάζδ πάκς ζηδκ μπμία ζηδνίγεηαζ ημ ηαεανά 

ροπζηυ ζημζπείμ. Μπμνεί, θμζπυκ, μζ εηδεηηθέο ακαθφζεζξ ιαξ κα ζημπεφμοκ ζηδκ ακα-

γήηδζδ ηδξ νπζίαο ηςκ θαζκμιέκςκ, δεκ ηαηαθένκμοκ υιςξ ηεθζηά κα εβηαηαθείρμοκ 

μθυηεθα ημ έδαθμξ ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ. Ζ βεκζηή μκημεεζία πμο έπεζ ηεεεί εκηυξ πα-

νεκεέζεςκ ζοκεπίγεζ κα πνμτπμηίεεηαζ.
85

 πςξ εα δζαπζζηχζεζ μ Υμφζενθ, 

[μ] θαζκμιεκμθυβμξ, αηυια ηαζ ςξ εζδδηζηυξ θαζκμιεκμθυβμξ, είκαζ οπενααημθμβζηά α-

πθμσηυξ· εηθαιαάκεζ ηζξ δοκαηέξ «ροπέξ» (εβςσηά οπμηείιεκα) αηνζαχξ ζφιθςκα ιε ημ 
ζπεηζηυ ηαζ ιυκμ κυδια ηδξ θέλδξ, δδθαδή ςξ ροπέξ ακενχπςκ ηαζ γχςκ πμο κμμφκηαζ 

απθά ςξ οπάνπμοζεξ ιέζα ζε έκα δοκαηυ ηυζιμ εκ πχνς. (Hua IX, ζζ. 290-1 <195>) 

Ο ηεπκδηυξ απμηθεζζιυξ ημο οθζημφ-θοζζημφ ηυζιμο, ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ δζ-

ανηή πίεζδ πμο αζηεί δ πνμτπυεεζή ημο –ηαζ ιάθζζηα ςξ ζηεξίγκαηνο ηδξ ροπμθμβζ-

ηήξ ζθαίναξ– ανβά ή βνήβμνα ιαξ θένκεζ ακηζιέηςπμοξ ιε έκα πανάδμλμ. Πχξ βίκε-

ηαζ ηαζ δ οθζηή-θοζζηή πναβιαηζηυηδηα ζοβηνμηείηαζ ςξ απμαθεπηζηυ ζφζημζπμ ηδξ 

ζοκείδδζδξ, εκχ ηαοηυπνμκα δ ζοκείδδζδ εηθαιαάκεηαζ ςξ ημιιάηζ ηδξ πναβιαηζηυ-

ηδηαξ ζηδνζγυιεκμ, ιάθζζηα, ζηδκ οθζηυηδηα; ε αοηυ ημ πανάδμλμ μ Υμφζενθ ακα-

θένεηαζ ζε δζάθμνα ζδιεία ημο ένβμο ημο. ηζξ Ηδέεο Η δζααάγμοιε: 

Έηζζ, απυ ηδ ιζα πθεονά θέβεηαζ υηζ δ ζοκείδδζδ απμηεθεί ημ απυθοημ εκηυξ ημο μπμίμο 

ζοβηνμηείηαζ ηάεε ηζ ημ οπενααηζηυ ηαζ, ηεθζηά, δ μθυηδηα ημο ροπμ-θοζζημφ ηυζιμο, 

αθθά, απυ ηδκ άθθδ, δ ζοκείδδζδ πνέπεζ κα είκαζ οθζζηάιεκμ πναβιαηζηυ ζοιαάκ εκηυξ 
αοημφ ημο ηυζιμο. Πχξ ζοιααδίγμοκ άναβε αοηά; (Hua III/1, ζ. 116 [124]· αθ. ηαζ §51.) 

ηδκ Κξίζε ζοκακημφιε αοηυ ημ πνυαθδια ςξ ημ «πανάδμλμ ηδξ ακενχπζκδξ 

οπμηεζιεκζηυηδηαξ»
86

: πχξ βίκεηαζ δ ζοκείδδζδ κα ζηδνίγεηαζ ζε ηάηζ πμο οπάνπεζ 

γηα ηδ ζοκείδδζδ; Αθθά ηαζ εζπςιέκμ δζαθμνεηζηά: πχξ ιπμνεί έκα ιένμξ, έκα ζο-

                                                
83 Hua III/1, ζ. 108 [115]. 
84 De Boer 1978, ζ. 455. 
85 Βθ. ηαζ Hua III/1, §39. 
86 Hua VI, §§53η.επ., §71. 
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ζηαηζηυ ημο ηυζιμο, κα ζοβηνμηεί ςξ απμαθεπηζηυ ιυνθςια μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ; 

Γεκ έπμοιε μδδβδεεί ζε ιζα ιμνθή ιπενηεθζακμφ ζδεαθζζιμφ, ζημ πθαίζζμ ημο μπμί-

μο ημ ιένμξ εβημθπχκεζ ηαζ ηαηαπίκεζ ημ υθμκ;
87

 

Ο Υμφζενθ ακαβκςνίγεζ υηζ δ ροπμθμβζηή θαζκμιεκμθμβζηή ένεοκα βίκεηαζ ζηδ 

αάζδ εκυξ θοζζημφ-εκδυημζιμο εκδζαθένμκημξ. Ζ ζοβηνμημφζα οπμηεζιεκζηυηδηα 

ενιδκεφεηαζ έηζζ ακηζηεζιεκζηά-ροπμθμβζηά, ηάηζ πμο ζδιαημδμηεί ηδκ μθίζεδζδ ζηδ 

θοζζηή-ακηζηεζιεκζηή ζηάζδ. ηακ, υιςξ, ημ θοζζηυ-εκδυημζιμ εκδζαθένμκ δχζεζ 

ηδ εέζδ ημο ζημ ππεξβαηνινγηθφ εκδζαθένμκ, ηυηε δ Φαζκμιεκμθμβζηή Φοπμθμβία 

ηαείζηαηαζ οπενααημθμβζηά επενςηδηέα. 

Ζ ζοκεζδδζζαηή οπμηεζιεκζηυηδηα, πμο ςξ ροπζηή απμηεθεί ημ εέια ηδξ Φαζκμιεκμθμβζ-

ηήξ Φοπμθμβίαξ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ εηείκδ ζηδκ μπμία μθείθμοιε κα θηάζμοιε ηεθζηά 

επενςηχκηαξ οπενααημθμβζηά. (Hua IX, ζ. 291 <196>) 

Σμ κα παναιέκμοιε ζηδκ πενζβναθζηή ροπμθμβζηή ζθαίνα ηαζ κα επζπεζνμφιε 

κα εειεθζχζμοιε ηδ Φζθμζμθία ζε ηάπμζα εεηζηή επζζηήιδ ζακ ηδκ Φοπμθμβία ή ηδκ 

Ακενςπμθμβία, αηυιδ ηζ ακ αοηή δ εειεθίςζδ επζπεζνείηαζ κα βίκεζ ιε απνζυνζ υ-

νμοξ, δεκ ζοκζζηά, βζα ημκ Υμφζενθ, πανά έκακ «ππεξβαηνινγηθφ ροπμθμβζζιυ»
88

. Ζ 

απάκηδζδ ζημ οπενααημθμβζηυ ενχηδια δεκ πνέπεζ κα ακαγδηείηαζ μφηε ζε ιζα ε-

ιπεζνζηή αθθά ηαζ μφηε ηαζ ζε ιζα θαζκμιεκμθμβζηή εζδδηζηή Φοπμθμβία. Δίκαζ αοηυξ 

μ πενζμνζζιυξ ζηδκ ακαγήηδζή ιαξ μ μπμίμξ ιαξ μδδβεί, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, 

ζημκ ππεξβαηνινγηθφ θχθιν ηδξ εεχνδζδξ ηδξ ζοβηνμημφζαξ ζοκείδδζδξ ςξ ροπμθμ-

βζηήξ-εκδυημζιδξ ηαζ ηαοηυπνμκα ζηδνζγυιεκδξ ζηδ θοζζηή οθζηυηδηα ημο ηυζιμο 

ημκ μπμίμ ηαζ, αοηή δ ζοκείδδζδ, ζοβηνμηεί.
89

 

Με ηα πνμδβμφιεκα βίκεηαζ θακενυ υηζ μζ ακαθφζεζξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ έ-

πμοκ οπμπέζεζ ζημ ζθάθια ηδξ θοζζημπμζδηζηήξ ηαηάθδρδξ ηδξ ζοκείδδζδξ. Δκχ ζε 

αοηυ ημ ένβμ έπεζ βίκεζ, ακάιεζα ζηα άθθα, ημ ζδιακηζηυ αήια ηδξ ακηζπανάεεζδξ 

ζημκ θμβζηυ ροπμθμβζζιυ ηαζ ηδξ οζμεέηδζδξ ηδξ εζδδηζηήξ ζηάζδξ, μ Υμφζενθ ζο-

κεζδδημπμζεί ιε ημκ ηαζνυ πςξ αοηυ δεκ είκαζ ανηεηυ. Καηαθαααίκεζ πςξ αοηυ πμο 

απαζηείηαζ, βζα κα ιπμνεί ηακ κα λεηζκήζεζ δ ίδζα δ Φζθμζμθία ςξ εβπείνδια, εκαπυ-

ηεζηαζ ζε ιζα ξηδηθή αοημ-ηαηακυδζδ απυ ηδ ιενζά ημο θζθμζυθμο.
90

 Μυκμ έηζζ εα 

                                                
87 Βθ. Hua III/1, ζζ. 120-1 [129]· Hua V, §12. Ακαθμνζηά ιε ημκ «ροπμιμκζζιυ» ημο Μπένηθεσ, αθ. 

ηαζ υ.π., ζ. 154 [421]. 
88 Hua V, ζζ. 140 [407], 148 [415]· Hua XVII, §56· Hua IX, ζ. 265 [130]. Οζ Γηάθαπεν ηαζ Εαπάαζ 

ακαθένμκηαζ ζημ αδζέλμδμ ζημ μπμίμ ιαξ μδδβεί δ πναβιάηεοζδ ηδξ ζοβηνμημφζαξ ζοκείδδζδξ ςξ 

εκυξ ημιιαηζμφ ημο νεαθζζηζηά ενιδκεοιέκμο ηυζιμο, πςνίξ, υιςξ, κα δζαηνίκμοκ ηδκ ροπμθμβζηή 

απυ ηδκ οπενααημθμβζηή ακαβςβή. Μζθμφκ βζα κία ακαβςβή δ μπμία ιαξ απμηαθφπηεζ ηδκ οπενααημ-

θμβζηή ζοκείδδζδ υπζ ςξ άθθμ έκα (ροπζηυ ή θοζζηυ) ακηζηείιεκμ ημο ηυζιμο. (Βθ. Gallagher & 

Zahavi 2008, ζζ. 25η.επ.) 
89 «Άνα εα απμηεθμφζε οπενααημθμβζηυ ηφηθμ ημ κα ααζίζμοιε ηδκ απάκηδζδ ζημ οπενααημθμβζηυ 
ενχηδια πάκς ζηδκ Φοπμθμβία–αδζάθμνμ ακ αοηή εα ήηακ δ ειπεζνζηή ή δ εζδδηζηή-

θαζκμιεκμθμβζηή. Δδχ θηάκμοιε ιπνμζηά ζηδκ πανάδμλδ αιθζζδιία: δ οπμηεζιεκζηυηδηα ηαζ δ ζο-

κείδδζδ, ζηζξ μπμίεξ ακαηνέπεζ ημ οπενααημθμβζηυ ενχηδια, ιπμνεί ζηδκ πναβιαηζηυηδηα κα ιδκ είκαζ 

δ οπμηεζιεκζηυηδηα ηαζ δ ζοκείδδζδ ιε ηζξ μπμίεξ ηαηαπζάκεηαζ δ Φοπμθμβία.» (Hua IX, ζ. 292 

<197>) 
90 Βθ., π.π., Hua V, ζ. 147 [414]. πςξ ζδιεζχκεζ ζε άθθμ ζδιείμ μ Υμφζενθ, «ημ οπενααημθμβζηυ 
ενχηδια πνμτπμεέηεζ έκα έδαθμξ ακεπενχηδημο είκαζ, πάκς ζημ μπμίμ πνέπεζ κα απμθαζζζημφκ ηα 

ιέζα βζα ηδκ επίθοζή ημο» (Hua IX, ζ. 291 <196>). Γζα ηδ ζηάζδ πμο οζμεεηεί μ Υμφζενθ ζηζξ ΛΔ ηαζ 

ηδκ ακάβηδ βζα ηδκ οπενααημθμβζηή ζηνμθή αθ. ηαζ Cairns, 2002, ζ. 226 η.ε. Ο Μενθχ-Πμκηφ ηάκεζ 

εέια ημο ηδ δοκαηυηδηα ηδξ Φζθμζμθίαξ ζηδ αάζδ ηδξ αοημ-οπεοεοκυηδηαξ ηαζ ηδξ νζγζηήξ αοημ-

ηαηακυδζδξ απυ ηδ ιενζά ημο θζθμζυθμο. Σαοηυπνμκα, υιςξ, ακηζηίεεηαζ ζημκ πμοζενθζακυ ζδεαθζ-

ζιυ, εεςνχκηαξ υηζ αοηυξ (μ ζδεαθζζιυξ) πνμηνίκεζ ηδκ ζδέα ιζαξ άημζιδξ ηαζ άπνμκδξ οπενααημθμ-
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ηαηαθένεζ ημ οπμηείιεκμ κα μδδβδεεί ζηδκ ακάβηδ βζα εειεθίςζδ ηάεε ειπεζνίαξ ζε 

έκα ππεξβαηνινγηθφ πεδίμ πμο κα πνμδβείηαζ ηάεε εεηζηήξ εκδυημζιδξ επζζηήιδξ ηαζ 

ηάεε αθεθμφξ παναδμπήξ ακαθμνζηά ιε ηδ δμηζηυηδηα ημο ηυζιμο. Ζ έλμδμξ πμο 

πνμηείκεζ μ Υμφζενθ πνμξ ηδκ οπενααημθμβζηή οπμηεζιεκζηυηδηα «ςξ ημκ πνςημ-

ηυπμ ηάεε κμδιαημδυηδζδξ ηαζ επαθήεεοζδξ [Bewährung] ημο Δίκαζ»
91

 δεκ ζδιαίκεζ, 

ηυηε, πανά ηδ δοκαηυηδηα εειεθίςζδξ ηδξ Φζθμζμθίαξ έηζζ χζηε ηίπμηα κα ιδκ θεζ-

ημονβεί ςξ ακεπενχηδημ εειέθζμ.
92

 

 

1.3.2. Η Υπεξβαηνινγηθή Φαηλνκελνινγηθή Φηινζνθία 

ηζξ εζδδηζηέξ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, ημ θαζκμιεκμθμ-

βζηυ ροπμθμβζηυ οπμηείιεκμ εειαημπμζείηαζ εκηυξ εκυξ δεδμιέκμο ηυζιμο μ μπμίμξ 

πνμτπμηίεεηαζ απυ ημκ ροπμθυβμ. Αοηυ είδαιε υηζ ιαξ αθήκεζ ιπνμζηά ζε έκα οπεν-

ααημθμβζηυ πανάδμλμ, ιαξ μδδβεί ζε έκακ οπενααημθμβζηυ ηφηθμ: δ Φαζκμιεκμθμβζ-

ηή Φοπμθμβία, ςξ επζζηήιδ ηεθζηά ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ, πνμτπμεέηεζ αοηυ ημο μπμί-

μο ηδ ζοβηνυηδζδ επζπεζνεί κα θςηίζεζ. 

Ζ απνμτπυεεηδ ηαζ ιδ δμβιαηζηή εειεθίςζδ ηδξ Φζθμζμθίαξ ζε έκα ζηένεμ ηαζ 

απυθοημ έδαθμξ επζπεζνείηαζ ιε ηδ θεβυιεκδ ππεξβαηνινγηθή ζηξνθή ημο Υμφζενθ. 

Σμ πανάδμλμ ημο οπενααημθμβζημφ ροπμθμβζζιμφ (ή οπμηεζιεκζζιμφ), δδθαδή ημ 

πανάδμλμ ημφ κα ζοβηνμηεί ημκ ηυζιμ έκα ιένμξ ημο (ημ οπμηείιεκμ), επζπεζνείηαζ 

έηζζ κα δζαθοεεί ιε ηδ ζαθή δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ αληηθεηκεληθή ηαζ ηδκ ππεξβαην-

ινγηθή οπμηεζιεκζηυηδηα.
93

Απυ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ππεξβαηνινγηθή ζηάζδ, μ Υμφ-

ζενθ ακαγδηά ηζξ πνμτπμεέζεζξ ζοβηνυηδζδξ ημο ηυζιμο, ιαγί, υιςξ, ηαζ ηάεε εκ-

δυημζιδξ ζοκείδδζδξ. Ζ ηνζηζηή ημο ηχνα βίκεηαζ νζγζηυηενδ ηαζ ακαθαιαάκεζ κα 

ακηζπαθέρεζ ηάεε καημοναθζζηζηή νληνινγία, ηάεε πνμζπάεεζα θοζζημπμίδζδξ ηδξ 

ζοκείδδζδξ.
94

 

1.3.2.α. Η αλαγλψξηζε ηνπ ππεξβαηνινγηθνχ Δγψ θαη ησλ ππεξβαηνινγηθψλ θαλφλσλ 

ζχλζεζεο 

Μζα πνχηδ ζδιακηζηή δζάζηαζδ ηδξ οπενααημθμβζηήξ ζηνμθήξ ημο Υμφζενθ αθμνά 

ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ φπανλδξ εκυξ ππεξβαηνινγηθνχ εγψ ςξ ημο πεδίμο 

ηδξ απφιπηεο επηθξάηεηαο ηνπ Δίλαη. Φάκδηε ζηα πνμδβμφιεκα υηζ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπ-

λεο μ Υμφζενθ λεπενκά ηδκ ειπεζνζζηζηή ιπνεκηακζακή ζφθθδρδ ηδξ ζοκείδδζδξ ςξ 

ειιεκμφξ ηαημπήξ ημο ζοκυθμο ηςκ αηζζεκάησλ ηαζ ςξ αοηεπίβκςζδξ ημο ίδζμο ημο 

ροπζημφ αίμο ιέζς ηδξ εζςηενζηήξ ακηίθδρδξ. ηζξ ΛΔ δ ζοκείδδζδ είκαζ πθέμκ υνμξ 

πμο οπμδδθχκεζ ηδ ζοιπενίθδρδ ημο ζοκυθμο ηςκ απνβιεπηηθψλ εκενβδιάηςκ ηαζ 

ηδξ δζαδμπήξ ημοξ. ε αοηυ ημ ζηάδζμ ηδξ ζηέρδξ ημο, ςζηυζμ, μ Υμφζενθ ανκείηαζ 

νδηά κα ακαβκςνίζεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα φπανλδξ εκυξ εβχ ςξ εκυηδηαξ πένα απυ ηδκ 

αηαηάπαοζηδ δζαδμπή ηςκ αζςιάηςκ ηαζ ηςκ απμαθεπηζηχκ εκενβδιάηςκ· ανκείηαζ 

κα δεπηεί ηάπμζα εονφηενδ εκμπμζδηζηή ανπή (ιε ηδκ ηακηζακή έκκμζα) πμο κα οπμ-

                                                                                                                                       
βζηήξ ζοκείδδζδξ, εκχ μ ίδζμξ επζπεζνεί κα ιζθήζεζ βζα ημ εκζχιαημ οπμηείιεκμ ημ μπμίμ είκαζ-εκ-ης-

ηυζις. Βθ. εκδεζηηζηά Merleau-Ponty 1945, ζζ. ix [xiv], 75-6 [62-3], 278 [241]. 
91 Hua V, ζ. 139 [406]. 
92 Βθ. υ.π.· Hua III/1, §51. 
93 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua VI, §54. 
94 Αοηυ αέααζα, υπςξ εα θακεί ηαθφηενα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, δεκ ζδιαίκεζ πςξ μζ ακαθφζεζξ ηςκ Λνγη-

θψλ Δξεπλψλ παφμοκ κα δζαηδνμφκ ηδκ αλία ηαζ ηδ πνδζζιυηδηά ημοξ. Αοηυ πμο απαζηείηαζ, ςζηυζμ, 

είκαζ δ αηνζαήξ μνζμεέηδζδ αοηήξ ηδξ αλίαξ ηαζ πνδζζιυηδηαξ. 
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ααζηάγεζ ηαζ κα ηαηεοεφκεζ ηδκ πμθθαπθυηδηα αοηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ. ηδκ §8 ηδξ 

πέιπηδξ ΛΔ πμο έπεζ ηίηθμ «Σμ ηαεανυ εβχ ηαζ ημ ζοκεζδέκαζ», μ Υμφζενθ παναεέηεζ 

ζπεηζηά ημ αηυθμοεμ απυζπαζια απυ ημ ένβμ ημο κεμηακηζακμφ Νάημνπ (Paul 

Natorp) Einleitung in die Psychologie nach kritischer Methode (1888): 

[Κ]άεε παξάζηαζε πμο εα ζπδιαηίγαιε βζα ημ Δβχ εα ημ έηνεπε ζε αληηθείκελν, υιςξ ακ 

ημ ζηεθημφιε ςξ ακηζηείιεκμ, ηδκ ίδζα ζηζβιή εα έπμοιε πάρεζ κα ημ ζηεθηυιαζηε ςξ 
Δβχ. Σμ κα είκαζ ηάηζ Δβχ [Ich-sein] ζδιαίκεζ κα ιδκ είκαζ ακηζηείιεκμ, αθθά ηάηζ πμο 

ακηζηίεεηαζ ζε υθα ηα ακηζηείιεκα, ηα μπμία είκαζ ακηζηείιεκα αηνζαχξ βζα αοηυ ημ Δβχ. 

(Παναηίεεηαζ ζημ LU II/1 (Α  ́έηδμζδ), ζ. 341.) 

Γζα κα παναηδνήζεζ αιέζςξ ιεηά υηζ, 

[α]οηέξ μζ ακαθφζεζξ είκαζ εκηοπςζζαηέξ· υιςξ, ηαεχξ ελεηάγς ημ γήηδια πνμζεηηζηυηε-

να αδοκαηχ κα δεπεχ ηδκ ζζπφ ημοξ [ich vermag sie nicht zu bestätigen]. (.π.) 

Πνέπεζ, ςζηυζμ, κα μιμθμβήζς εζθζηνζκά υηζ αδοκαηχ κα δζαηνίκς αοηυ ημ πνςηανπζηυ 

Δβχ ςξ ακαβηαίμ ζπεζζαηυ ηέκηνμ [Beziehungszentrum]. Σμ ιυκμ πνάβια πμο ιπμνχ κα 

εκημπίζς είκαζ ημ ειπεζνζηυ εβχ, ηαζ ηζξ ειπεζνζηέξ ζπέζεζξ ημο, ιε ηα εηάζημηε δζηά ημο 

αζχιαηα ή ελςηενζηά ακηζηείιεκα. (.π.) 

Χζηυζμ, ζηδ δεφηενδ έηδμζδ ηςκ ΛΔ, δ ιεηαζηνμθή ημο Υμφζενθ πνμξ ιζα π-

πεξβαηνινγηθή θαζκμιεκμθμβία είκαζ ζαθήξ. ημ πνμδβμφιεκμ πανάεεια απυ ηδκ §8 

ηδξ πέιπηδξ ΛΔ, υπμο μ ίδζμξ δήθςκε ηδκ αδοκαιία ημο κα δζαηνίκεζ ηάηζ ζακ ημ ηα-

εανυ Δβχ ςξ ακαβηαίμ ζπεζζαηυ ηέκηνμ ή πυθμ, ηχνα (ζηδ δεφηενδ έηδμζδ) πνμζηί-

εεηαζ δ αηυθμοεδ οπμζδιείςζδ: 

ημ ιεηαλφ, έπς ιάεεζ πχξ κα ημ δζαηνίκς [ημ ηαεανυ (οπενααημθμβζηυ) Δβχ], έιαεα, 
δδθαδή, πχξ κα ιδκ αθήκμιαζ κα παναπθακμφιαζ απυ ηζξ ακδζοπίεξ ιμο πμο πνμηφπημοκ 

ιπνμζηά ζηζξ εηθοθζζιέκεξ ιμνθέξ ηδξ ιεηαθοζζηήξ ημο Δβχ [Ichmetaphysik] παναβκς-

νίγμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα εκυξ ηαεανμφ αδνάβιαημξ αοημφ πμο απμηεθεί δεδμιέκμ. (LU 

II/1, ζ. 361 οπζ. 1 [549 οπζ. 2]) 

Δπίζδξ ζηδ δεφηενδ έηδμζδ, ζηδκ §6 ηδξ ίδζαξ Έξεπλαο, έπεζ πνμζηεεεί ηαζ δ 

ελήξ απμηαθοπηζηή οπμζδιείςζδ: 

[Σ]μ ειπεζνζηυ Δβχ απμηεθεί ιζα οπενααηζηυηδηα ηδξ ίδζαξ ηάλδξ [Dignität] ιε εηείκδ ημο 

θοζζημφ πνάβιαημξ. Δάκ μ απμηθεζζιυξ αοηήξ ηδξ οπενααηζηυηδηαξ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ 

ακαβςβή ηδξ επί ημο θαζκμιεκμθμβζηχξ θαζαξνχ δεδμιέκμο δεκ ιαξ απμθένεζ ςξ οπυθμζ-
πμ ηάπμζμ ηαεανυ Δβχ, ηυηε είκαζ αδφκαημ κα δμεεί ιε πναβιαηζηή (μιυθμβδ) εκάνβεζα 

ημ «Δγψ ππάξρσ» [«Ich bin»]. Δάκ, υιςξ, αοηή δ εκάνβεζα ζζπφεζ πναβιαηζηά ςξ μιυθμβδ 

–ηαζ πμζμξ αθήεεζα εα ιπμνμφζε κα ημ ανκδεεί– ηυηε πχξ βίκεηαζ κα απμθφβμοιε ηδκ α-
πμδμπή εκυξ ηαεανμφ Δβχ; (LU II/1, ζ. 357 οπζ. 1 [544 οπζ. 1]) 

Ζ ακαβκχνζζδ ημο ηαεανμφ οπενααημθμβζημφ Δβχ, βζα ηδκ μπμία ιυθζξ ιζθή-

ζαιε, είκαζ ιζα πνχηδ ζδιακηζηή δζάζηαζδ ηδξ πμοζενθζακήξ οπενααημθμβζηήξ 

ζηνμθήξ. Μζα δεφηενδ, αθθά ελίζμο ζδιακηζηή δζάζηαζδ, αθμνά ηα είδδ ηαζ ηζξ μο-

ζίεξ. Δίδαιε πνζκ υηζ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο πνμηείκεηαζ δ εζδδηζηή επμπηεία ςξ αάζδ 

βζα ηδ δοκαηυηδηα ιζαξ «ακάθοζδξ μοζζχκ». Ο Υμφζενθ εεςνεί πςξ ανίζηεζ ιε αο-

ηυκ ημκ ηνυπμ ημκ επζεοιδηυ δνυιμ πνμξ απμδεζηηζηέξ εκμνάζεζξ. Ακηί βζα έκκμζεξ 

ιυκμ ςξ πενζβναθζηά πενζεπυιεκα εκενβδιάηςκ, ηχνα έπμοιε είδδ, αθεκυξ βζα ηζξ 

ζδιαζζαηέξ ζηζβιέξ ηςκ ρζθχκ εκενβδιάηςκ ηδξ ζηέρδξ ηαζ, αθεηένμο, βζα ηα επμ-

πηζηχξ δζδυιεκα ακηζηείιεκα (υπμηε αοηά οπάνπμοκ). Ζ Δζδδηζηή Πενζβναθζηή Φο-
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πμθμβία πμο ακαπηφζζεηαζ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο ζημπεφεζ ζηδκ ακαηάθορδ ακαβηαί-

ςκ μοζζαηχκ δμιχκ πάκς ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα εειεθζςεμφκ απμδεζηηζηά ακηί-

ζημζπεξ απνζυνζ επζζηήιεξ. Με εζδδηζηυ ακαζημπαζιυ πάκς ζηα εκενβήιαηα ηαζ πά-

κς ζηα ακηζηείιεκα ηςκ εκενβδιάηςκ ιπμνμφιε κα απμημιίγμοιε ακηίζημζπεξ εζδδηζ-

ηέξ απνζυνζ ιαεήζεζξ. 

Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ ζε έκα ηέημζμ εεςνδηζηυ πθαίζζμ, δ απμαθεπηζηυηδηα 

απθχξ ―θαιαάκεζ πχνα‖ ςξ απμηέθεζια ―οπμζηαζζμπμζήζεςκ‖ (α) ηςκ εζδχκ ηςκ 

ζδιαζζαηχκ ζηζβιχκ ηςκ εκενβδιάηςκ απυαθερδξ ζηα εκενβήιαηα ρζθήξ απυαθε-

ρδξ, ηαζ (α) ηςκ εζδχκ ηςκ επμπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζηα εκενβήιαηα επμπηζηήξ πθή-

νςζδξ. Μπμνμφιε, δδθαδή, κα ηάκμοιε θυβμ βζα ηδ δοκαηυηδηα ζοζημίπζζδξ ιεηαλφ 

ηςκ ελ είδε εεςνδιέκςκ ζδιαζζαηχκ ηαζ πθδνςηζηχκ εκενβδιάηςκ ζηδ αάζδ, υιςξ, 

ηδξ απμαθεπηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ αημιζηχκ εκενβδιάηςκ ηαζ ηςκ αημιζηχκ ακηζηεζ-

ιέκςκ ημοξ. 

Με ηδκ οπενααημθμβζηή ζηνμθή μ Υμφζενθ λεπενκά ημ θακεάκμκηα πθαηςκζ-

ζιυ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ.  Ακηί βζα εζδμθμβζηέξ εκυηδηεξ πμο ελαημιζηεφμκηαζ ζηα 

επζιένμοξ εκενβήιαηα μ Υμφζενθ ιζθά πζα βζα οπενααημθμβζημφξ ηακυκεξ ζφκεεζδξ 

πμο απμθένμοκ ςξ ζφζημζπά ημοξ δζάθμνεξ ακηζηεζιεκυηδηεξ, ιε αηνζαχξ ακηίζημζπεξ 

―εκζςιαηςιέκεξ‖ ιμνθμθμβζηέξ (ακηζηεζιεκζηέξ) ζηζβιέξ. Πνζκ, βζα κα εειεθζχζμοιε 

ηζξ απνζυνζ επζζηήιεξ, εηηζκμφζαιε απυ ηζξ ζοζημζπίεξ εκενβδιάηςκ ηαζ επζιένμοξ 

ακηζηεζιέκςκ βζα κα θηάζμοιε ζε ζοζημζπίεξ ζδιαζζχκ ηαζ εζδχκ. Σχνα πμο θφκεηαζ 

ημ ιοζηήνζμ ημο ηαεεζηχημξ ηςκ οπενααηζηχκ ακηζηεζιέκςκ (άνα ηαζ ηςκ εζδμθμβζ-

ηχκ εκμηήηςκ), ιπμνμφιε κα έπμοιε άιεζα ακηζηεζιεκζηέξ ζοζημζπίεξ, ςξ ζοζημζπίεξ 

θαλφλσλ ππεξβαηνινγηθήο-ζπλεηδεζηαθήο ζχλζεζεο ηαζ οπενααημθμβζηά εεςνδιέκςκ 

πναβιαηζηχκ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ.
95

 Οζ ζδεαηέξ εκυηδηεξ βζα ηζξ μπμίεξ έπνε-

πε κα ζζπφμοκ μζ κυιμζ ηδξ Λμβζηήξ, ηςκ Μαεδιαηζηχκ, η.θπ., δεκ είκαζ πθέμκ πθα-

ηςκίγμοζεξ ζδιαζίεξ ηαζ είδδ,
96

 ―πνμ-δεδμιέκεξ‖ έζης ηαζ ιε ημ ηαεεζηχξ ηδξ ζζπφ-

μξ βζα ημ μπμίμ ιζθμφζε μ Υμφζενθ, αθθά μζ ηακυκεξ ζφκεεζδξ (ζοκεεηζηά απνζυνζ) 

ηδξ οπενααημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ ιμνθζηέξ ζηζβιέξ ηςκ απμαθε-

πηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Τπυ αοηυ ημ πνίζια, μζ δζάθμνεξ ακηζηεζιεκυηδηεξ ιπμνμφκ κα 

απμηεθέζμοκ μδδβδηζημφξ ιίημοξ πμο ηαεμδδβμφκ ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ οπενααημθμ-

βζηχκ ηακυκςκ ζφκεεζδξ ηδξ ζοκείδδζδξ. 

 

 

1.3.2.β. Η ππεξβαηνινγηθή αλαγσγή 

ημ πθαίζζμ ηδξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ, δ βεκζηή μκημεεζία ηαζ ημ γήηδια 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ έπμοκ ηεεεί ζε εηηνειυηδηα, υιςξ, ιε ιία έκκμζα πνμτπμηίεε-

κηαζ απυ ηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ. Αοηυκ ημκ μκημθμβζηυ παναηηήνα ηδξ πνμ-

τπμηζεέιεκδξ ακελάνηδηδξ αοεοπανλίαξ ένπεηαζ κα αθπξψζεη δ ππεξβαηνινγηθή θαζ-

κμιεκμθμβζηή ακαβςβή. Με ηδκ οπενααημθμβζηή ακαβςβή πνμπςνμφιε ζηδ δηαγξαθή 

ηδξ βεκζηήξ μκημεεζίαξ, δ μπμία είπε ηεεεί εκηυξ πανεκεέζεςκ, αθθά ιε ιζα έκκμζα 

ζοκέπζγε κα απμηεθεί πνμτπυεεζδ βζα ηζξ ροπμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ημο πεδίμο ηςκ θαζ-

κμιέκςκ. Ζ δζαβναθή ηδξ βεκζηήξ μκημεεζίαξ, ηζ αοηυ είκαζ εδχ ημ πμθφ ζδιακηζηυ, 

έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ απμηάθορδ ημο πεδίμο ηςκ θαζκμιέκςκ ςξ πεδίνπ ηνπ κφλνπ 

πξαγκαηηθνχ Δίλαη. Γεκ οπάνπεζ ηάηζ άθθμ πίζς ή πένα απυ ηα θαζκυιεκα· αθθά ηαζ 

                                                
95 Θα δμφιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ πςξ μ Υμφζενθ ιζθάεζ βζα αοηέξ ηζξ 

ζοζημζπίεξ ιε υνμοξ ελλφεζεο–ελλνήκαηνο (Noesis–Noema). 
96 Βθ. π.π., Ingarden [1975], ζ. 7η.ε. Ο ίδζμξ παναηδνεί εηεί, ςζηυζμ, πςξ ακ ηαζ είκαζ ζαθήξ δ αθθαβή 

άπμρδξ ημο Υμφζενθ ζπεηζηά ιε ηδ νεαθζζηζηυηδηα ηςκ ζδεαηχκ ακηζηεζιέκςκ, δεκ είκαζ ημ ίδζμ ζαθέξ 

ακ απμννίπηεζ ηαζ ηδ νεαθζζηζηυηδηα ηςκ υκηςκ ημο ελςηενζημφ ηυζιμο (πνάβιαηα ηαε‘ εαοηά). 
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αοηά δεκ είκαζ ―ζηέηα‖ θαζκυιεκα, πανά δ απηή πναβιαηζηυηδηα ζδςιέκδ ηχνα οπυ 

οπενααημθμβζηυ πνίζια.
97

 

Με ηδκ ηίκδζδ ηδξ μνζζηζηήξ δζαβναθήξ ημο οπενααηζημφ ηυζιμο ιε ημκ ηνυπμ 

πμο ημκ μκημεέημοιε ιέζα απυ ηδ θοζζηή ζηάζδ, δεκ απέπμοιε απθά απυ πεπμζεή-

ζεζξ ή ηνίζεζξ πενί φπανλδξ πναβιάηςκ ηα μπμία, ςζηυζμ, ζοκεπίγμοκ κα πνμτπμηί-

εεκηαζ απυ ηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ ροπμθμβζηέξ πενζβναθέξ ιαξ. Ο Υμφζενθ εα πεζ, 

ιάθζζηα, ζηζξ Ηδέεο Η υηζ ιε ηδκ οπενααημθμβζηή ηίκδζδ δεκ πάκμοιε πανά ηενδίγμο-

ιε ημκ ηυζιμ. 

Καηεοεφκμοιε ηδ κμδηζηή ιαξ αθέρδ ηαζ ημ εεςνδηζηυ ιαξ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ πνμξ 

ηδκ θαζαξή ζπλείδεζε ζην απφιπην πξνζίδην Δίλαη ηεο. Δίκαζ θμζπυκ ημφημ πμο απμιέκεζ 
ςξ ημ επζγδημφιεκμ «θαηλνκελνινγηθφ ππφινηπν» ηαζ απμιέκεζ πανυθμ ημκ «απνθιεηζκφ» 

υθμο ημο ηυζιμο ιαγί ιε υθα ηα θοζζηά ακηζηείιεκα, ηα έιαζα υκηα ηαζ ημοξ ακενχπμοξ, 

διχκ ηςκ ζδίςκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ απςθέζαιε ηίπμηα, 
ημοκακηίμκ ηενδίζαιε ημ ζφκμθμ ημο απυθοημο Δίκαζ ημ μπμίμ, ακ ηαηακμδεεί μνεά, ε-

ιπενζέπεζ, «ζοβηνμηεί» εκ εαοηχ ηάεε ημζιζηή οπενααηζηυηδηα. (Hua III/1, ζζ. 106-7 

[113]) 

Με άθθα θυβζα, αοηυ πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πεηοπαίκμοιε είκαζ δ αηφνςζδ 

ιζαξ ζπγθεθξηκέλεο εξκελείαο ημο ηυζιμο ιε ζημπυ κα ιαξ απμηαθοθεεί ημ βεβμκυξ 

ηδξ ίδζαξ ηδξ ζοβηνυηδζήξ ημο. Ζ οπενααημθμβζηή ακαβςβή θακενχκεζ αηνζαχξ ηδκ 

οπενααημθμβζηή ζοκείδδζδ ιαγί ιε υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ζοκεέζεςκ ημο εκυξ ηαζ ιμ-

καδζημφ ηυζιμο. ημ οπενααημθμβζηυ πεδίμ δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ζοιαάκηα ε-

κυξ ηυζιμο μ μπμίμξ πνμτπμηίεεηαζ ςξ οπάνπςκ ακελάνηδηα απυ ηδ ζοκείδδζδ. Ο 

ηυζιμξ ηχνα είκαζ ν-θφζκνο-ν-ππάξρσλ-γηα-ηε-ζπλείδεζε ηαζ απμηαθφπηεηαζ ςξ ημ 

πξαγκαηηθφ νλ πμο πνςηανπζηά ζοβηνμηείηαζ ζημ πμθθαπθυ ηςκ ζφιθςκςκ ειπεζ-

νζχκ ηδξ.
98

 Δίκαζ, αέααζα, δοκαηή δ ακαηνμπή ηδξ ζοιθςκίαξ ημο πμθθαπθμφ ηςκ ε-

ιπεζνζχκ, ιζα ακαηνμπή πμο ιπμνεί, ςζηυζμ, κα αθμνά ιυκμ επζιένμοξ ζημζπεία ηαζ 

υπζ ηδ βεκζηή ιμνθή ημοξ. Αοηυ ημ ημκίγεζ μ Υμφζενθ ζε δζάθμνα ζδιεία, ιε ημ βκς-

ζηυ κμδηζηυ πείναια ηδξ εηιδδέκζζδξ ημο ηυζιμο.
99

 Δηιδδέκζζδ ημο ηυζιμο δεκ 

ζδιαίκεζ πςξ δεκ ιαξ δίκεηαζ ηίπμηα. Αοηυ υιςξ πμο ιαξ δίκεηαζ δεκ έπεζ ηδ ζοκμπή 

ηαζ ηδ ζοκάθεζα ιζαξ ανιμκζηά ζφιθςκδξ ειπεζνίαξ. Σμ πείναια ηδξ εηιδδέκζζδξ 

ημο ηυζιμο δζηαζμθμβεί οπενααημθμβζηά ημ απυθοημ ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηδ ζπεηζηυ-

ηδηα ημο ηυζιμο. 

ηακ, θμζπυκ, μ Υμφζενθ οπμζηδνίγεζ υηζ δ οπενααημθμβζηή ζοκείδδζδ είκαζ 

«έκα ζφζηδια απφιπηνπ Δίλαη, εκηυξ ημο μπμίμο δεκ είκαζ δοκαηυ κα εζζδφζεζ ηίπμηα 

ηαζ απυ ημ μπμίμ ηίπμηα δεκ είκαζ δοκαηυ κα δζαθφβεζ»
100

 ιζθά βζα ιζα ζοκείδδζδ πμο 

δεκ είκαζ ηίπμηα θζβυηενμ ηαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ ημ ζοβηνμηείκ, υπζ θμβζηά-

οπμεεηζηά, αθθά ιέζα απυ ηδκ εηηφθζλδ ηςκ ειπεζνζχκ ηδξ. 

Κάεε ζοθθδπηυ κυδια, ηάεε ζοθθδπηυ είκαζ, είηε μκμιάγεηαζ ειιεκέξ είηε οπενααηζηυ, 

ειπίπηεζ ζηδ ζθαίνα ηδξ οπενααημθμβζηήξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ςξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ πμο 
ζοβηνμηεί ημ κυδια ηαζ ημ είκαζ. Σμ κα εέθεζξ κα ζοθθάαεζξ ημ ζφιπακ ημο πναβιαηζημφ 

είκαζ ςξ ηάηζ πμο ίζηαηαζ έλς απυ ημ ζφιπακ ιζαξ δοκαηήξ ζοκείδδζδξ, ιζαξ δοκαηήξ 

βκχζδξ, ιζαξ δοκαηήξ εκάνβεζαξ, ηαζ κα εεςνείξ αοηά ηα δομ ςξ ζοκδευιεκα ιεηαλφ ημοξ 

απθχξ ελςηενζηά δζ‘ εκυξ άηαιπημο κυιμο, υθα αοηά είκαζ ακυδηα. Σμ είκαζ ηαζ δ ζοκεί-

                                                
97 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Θεμδχνμο 2000, ηεθ. Β.2.1· Θεμδχνμο 2001. 
98 Βθ., π.π., Hua V, ζ. 145 [412].  
99 Βθ. π.π., Hua III/1, §49· Hua IV, ζ. 294 οπζ. [308 οπζ.]· Hua XVI, ζ. 40 [34]· HuaMb IV, ζζ. 
63η.επξ. 
100 Hua III/1, ζ. 105 [112] 
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δδζδ ζοκακήημοκ μοζζςδχξ ηαζ, ςξ μοζζςδχξ ζοκακήημκηα, απμηεθμφκ επίζδξ «έκα», 

«έκα» ιέζα ζηδ ιμκαδζηή απυθοηδ ζοβηεηνζιεκμπμίδζδ, αοηήξ ηδξ οπενααημθμβζηήξ ο-
πμηεζιεκζηυηδηαξ. (Hua I, ζ. 117 <124>) 

Ο οπενααηζηυξ ηυζιμξ ζοβηνμηείηαζ ςξ ζφζημζπμ ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ιε αοηή 

ηδκ έκκμζα ημ Δίκαζ ημο είκαζ δεοηενμβεκέξ, «[π]νυηεζηαζ βζα ημ Δίκαζ ημο μπμίμο ηδκ 

μκηζηυηδηα εέηεζ ημ ίδζμ ημ ζοκεζδέκαζ ηαηά ηδ δζεκένβεζα ηςκ ειπεζνζχκ ημο»
101

. Γεκ 

ιπμνεί κα οπάνλεζ ηάπμζα πναβιαηζηυηδηα, ηάπμζμξ πςνμ-πνμκζηυξ ηυζιμξ πίζς, ή 

πένα απυ υ,ηζ ζοβηνμηεί δ ίδζα δ ζοκείδδζδ. ,ηζ ζοκζζηά ηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ 

ιπμνεί πανά κα είκαζ ακηζηείιεκμ δοκαηήξ ειπεζνίαξ, δεκ ιπμνεί, ιε άθθα θυβζα, πανά 

κα πνμηφπηεζ ςξ ημ απμαθεπηζηυ ζφζημζπμ ηςκ οπενααημθμβζηχκ ζοκεζδδζζαηχκ ζο-

βηνμηήζεςκ. 

Με ηδ θαζκμιεκμθμβζηή οπενααημθμβζηή ακαβςβή δεκ ―αθαζνμφιε‖ ηάπμζμ 

ημιιάηζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ βζα κα ιείκμοιε ιε ηάπμζμ άθθμ. Γεκ θηάκμοιε ζε ηά-

πμζα πενζμπή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ πανά ζηδκ πνςημ-πενζμπή (Ur-region). Ζ οπεναα-

ημθμβζηή θαζκμιεκμθμβζηή ακαβςβή δεκ απμηαθφπηεζ ηδκ οπενααημθμβζηή ζοκείδδζδ 

ςξ ιζα πενζμπή δίπθα ζε άθθεξ. Ζ οπενααημθμβζηή ζοκείδδζδ είκαζ ημ ―απυθοημ εί-

καζ‖ ημ μπμίμ δεκ έπεζ ζφκμνα βζα κα πςνζζηεί απυ ηάηζ άθθμ. Ζ οπενααημθμβζηή ο-

πμηεζιεκζηυηδηα, θμζπυκ, ―θένεζ ιέζα ηδξ‖ ημκ ειπνάβιαημ οπενααηζηυ ηυζιμ βζαηί 

αηνζαχξ ημκ ζοβηνμηεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ.
102

 Αοηή είκαζ δ ηανδζά ημο οπεναα-

ημθμβζημφ ζδεαθζζιμφ ημο Υμφζενθ. Δκυξ ζδεαθζζιμφ υπζ ροπμθμβζημφ ή, υπςξ αθ-

θζχξ ημκ απμηαθεί μ ίδζμξ, οπμηεζιεκζημφ.
103

 Γεκ πνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα έκακ ζδεαθζ-

ζιυ πμο ανενχκεηαζ απθά ςξ ιζα ακηίδναζδ ζημ νεαθζζιυ ιμζναγυιεκμξ ιε αοηυκ 

ημκ ηεθεοηαίμ ημ ημζκυ έδαθμξ ηδξ θοζζηήξ-απθμσηήξ ζηάζδξ. Ο ζδεαθζζιυξ ηαζ μ νε-

αθζζιυξ πμο ηζκμφκηαζ ζημ έδαθμξ ηδξ θοζζηήξ-απθμσηήξ ζηάζδξ είκαζ ηαζ μζ δφμ, 

ηαηά ημκ Υμφζενθ, δμβιαηζημί ηαζ αθεθείξ. Καζ αοηυκ ημ δμβιαηζζιυ ένπεηαζ κα ηα-

ηαββείθεζ δ πμοζενθζακή Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία. 

 

 

1.3.3 Φαηλνκελνινγηθή Χπρνινγία ή Υπεξβαηνινγηθή Φαηλνκελνινγία; 

Ζ οπενααημθμβζηή ακαβςβή ηνέπεζ ημ θαζκμιεκμθμβζηυ ροπμθμβζηυ πεδίμ ζε οπεν-

ααημθμβζηυ. Αοηή ιαξ μδδβεί ζηδκ επζηνάηεζα ηδξ οπενααημθμβζηήξ οπμηεζιεκζηυηδ-

ηαξ πμο πνμδβείηαζ ηάεε εκδυημζιμο υκημξ, υπςξ ηαζ ημο ακενχπζκμο Δβχ ςξ εκδυ-

ημζιμο. Σμ εκδυημζιμ Δβχ απμηηά έηζζ μκημθμβζηή αλία ιυκμ ζηδ αάζδ ημο οπεν-

ααημθμβζημφ Δβχ. Πνέπεζ, ςζηυζμ, κα πνμζέλμοιε υηζ, ηα ίδηα εηείκα πενζεπυιεκα 

βζα ηα μπμία έπμοιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ αλζχζεζξ απυ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ροπμθμβζηή 

ζηάζδ, είκαζ αοηά βζα ηα μπμία οζμεεημφιε, ιέζς ηδξ οπενααημθμβζηήξ ακαβςβήξ, 

ηδκ οπενααημθμβζηή ζηάζδ. 

Έπμοιε, έηζζ, ιία αλζμζδιείςηδ βεκζηή παναθθδθία ακάιεζα ζε ιζα μνεά δζεκενβμφιεκδ 

Φαζκμιεκμθμβζηή Φοπμθμβία ηαζ ιζα Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία. ε ηάεε εζδδηζηή 

                                                
101 .π., ζ. 106 [112]. 
102 Χζηυζμ αοηυ δεκ ζδιαίκεζ ηδκ επζζηνμθή ιαξ ζηδ θπζηθή ζηάζε απυ ηδκ μπμία εηηζκήζαιε, υπςξ 

επζπεζνεί κα δείλεζ μ Λμοθη ζηα Luft 1998, Luft 2002. Οφηε, αέααζα, ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ηδκ οπμπχνδ-

ζδ απυ ηδ θοζζηή ζηάζδ ζημ πχνμ ηδξ ειιεκμφξ αίζεδζδξ, υπςξ εέθεζ μ Μπζζζάβηα. Βθ. ζπεηζηά  
Biceaga 2010, ζζ. 5, 23, 26. 
103 Χξ ροπμθμβζηυ-οπμηεζιεκζηυ ακηζιεηςπίγεζ μ Υμφζενθ, βζα πανάδεζβια, ημκ ζδεαθζζιυ ημο Μπέν-

ηθετ. Βθ., π.π., Hua III/1, §55· Hua V, ζ. 153-4 [420-21]· Hua XVII, §66. 
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υπςξ επίζδξ ηαζ ειπεζνζηή δζαπίζηςζδ απυ ηδ ιζα ιενζά πνέπεζ κα ακηζζημζπεί έκα πανάθ-

θδθμ απυ ηδκ άθθδ. (Hua V, ζζ. 146-7 [414])
104

 

Ζ δζαθμνά ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ απυ ηδ Φαζκμιεκμθμβζηή 

Φοπμθμβία απμηαθείηαζ απυ ημκ Υμφζενθ δζαθμνά «απυπνςζδξ»
105

, ή, αθθμφ, «απθή 

δζαθμνά ζηάζδξ»
106

, ή «δζαθμνά πνμζήιμο»
107

. «ηδκ πναβιαηζηυηδηα», ιαξ θέεζ μ 

ίδζμξ, «δ ηαεανά Φοπμθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία ζοιπίπηεζ, ηνυπμκ ηζκά, πνυηαζδ ιε 

πνυηαζδ ιε ηδκ Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία»
108

. ημ επίπεδμ ηςκ θαζκμιεκμ-

θμβζηχκ ροπμθμβζηχκ πενζβναθχκ ηάκμοιε επίζεο θυβμ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ο-

πενααηζημφ ηυζιμο, βζα ηδ ζοβηνυηδζή ημο υιςξ ςξ θαηλνκέλνπ πμο ειθακίγεηαζ 

ζηδκ ηαεανή ροπμθμβζηή ζοκείδδζδ. Τπυ ημ θςξ ηδξ ροπμθμβζηήξ ακαβςβήξ, οπεν-

ααηζηυ είκαζ ημ ζοβηνμημφιεκμ θαηλφκελν ημ μπμίμ οπενααίκεζ ημ νεφια ηςκ αζςιά-

ηςκ. Απυ ηδκ άθθδ, υπςξ θάκδηε απυ ηα πνμδβμφιεκα, ημ οπενααηζηυ θαζκυιεκμ ππφ 

ην θσο ηεο ππεξβαηνινγηθήο αλαγσγήο δεκ είκαζ πανά αοηυ ημ ίδζμ ημ πξαγκαηηθφ. 

Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ, ιε ιζα έκκμζα, νη αλαιχζεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηςκ ο-

πενααηζηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ δεκ επδνεάγμκηαζ απυ ημ ακ οζμεεημφιε ηδ ιζα ή ηδκ 

άθθδ ζηάζδ, απυ ημ ακ ημ ζοβηνμημφιεκμ είκαζ απθά έκα θαζκυιεκμ ή είκαζ ημ ίδζμ ημ 

πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ. Αοηυ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ ακαθφζεζξ πμο εα αημθμοεήζμοκ. 

Αοηέξ ιπμνμφκ κα δζαααζημφκ ηαζ ιε ημοξ δφμ ηνυπμοξ. Πνέπεζ, αέααζα, κα έπμοιε 

ζημ κμο ιαξ πςξ εκχ ζηδ ιία πενίπηςζδ ηδνμφιε ιζα ιεεμδμθμβζηή ηαζ ηεπκδηή ζηά-

ζδ επμπήξ βζα πάνδ ηςκ ζοβηνμηδηζηχκ ακαθφζεςκ ςξ ημιιάηζ ιζαξ θαζκμιεκμθμβζ-

ηήξ Φοπμθμβίαξ, ζηδκ άθθδ πενίπηςζδ δ ζηάζδ ιαξ ηαζ μζ ακαθφζεζξ ιαξ έπμοκ ιε-

ηαθοζζηυ παναηηήνα. Ζ θαζκμιεκμθμβζηή-ροπμθμβζηή ακηζιεηχπζζδ δζαηνίκεηαζ, 

υπςξ ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ, απυ έκακ, ηνυπμκ ηζκά, ―δζδζάζηαημ παναηηήνα‖, εκχ δ 

οπενααημθμβζηή ακηζιεηχπζζδ δζαηνίκεηαζ ηαζ απυ ιζα «δζάζηαζδ αάεμοξ [Tiefen-

dimension]»
109

 ή «ηνίηδ δζάζηαζδ»
110

. Πνέπεζ, δδθαδή, κα έπμοιε ζημ κμο ιαξ πςξ 

πανυθμ πμο ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ μζ ζοβηεηνζιέκεξ ακαθφζεζξ ιπμνεί κα είκαζ μζ 

ίδζεξ, βζα ημκ Υμφζενθ δ Φαζκμιεκμθμβζηή Φοπμθμβία ηαζ δ Τπενααημθμβζηή Φαζκμ-

ιεκμθμβία είκαζ ηεθζηά ακυιμζεξ ςξ πνμξ ημ εειεθζαηυ κυδιά ημοξ.
111

 Ζ δζαθμνά α-

πυπνςζδξ πμο ηζξ παναηηδνίγεζ είκαζ ηυζμ ζδιακηζηή, χζηε ζηδ ιζα πενίπηςζδ έπμο-

ιε κα ηάκμοιε ιε ιζα κε θηινζνθηθή ροπμθμβία ςξ ―εεηζηή‖ επζζηήιδ, εκχ ζηδκ άθ-

θδ ιε απζεληηθή θζθμζμθία. Δίκαζ αοηή δ δζαθμνά απυπνςζδξ πμο ηνίκεζ ηεθζηά, ηα-

ηά ημκ Υμφζενθ, ηδκ ίδζα ηδ δοκαηυηδηα ηδξ θζθμζμθίαξ, «ημ Δίκαζ ηαζ ημ ιδ-Δίκαζ 

ιζαξ θζθμζμθίαξ»
112

. ημκ δεφηενμ Καξηεζηαλφ ηνραζκφ αοηυ βίκεηαζ λεηάεανμ. 

Ακ ηαζ δ ηαεανή [θαζκμιεκμθμβζηή] ροπμθμβία ηδξ ζοκείδδζδξ είκαζ έκαξ αηνζαήξ πα-
νάθθδθμξ ηδξ οπενααημθμβζηήξ θαζκμιεκμθμβίαξ ηδξ ζοκείδδζδξ, εα πνέπεζ, εκημφημζξ, 

αοηά ηα δφμ κα δζαπςνίγμκηαζ αοζηδνά, ηαεχξ δ ιίλδ ημοξ παναηηδνίγεζ ιεκ ημκ οπεναα-

ημθμβζηυ ροπμθμβζζιυ, ηαεζζηά αδφκαηδ δε ιζα βκήζζα θζθμζμθία. Πνυηεζηαζ εδχ βζα ιζα 

                                                
104 Βθ. ηαζ ζηζξ Ηδέεο Η υπμο μ Υμφζενθ βνάθεζ υηζ «ηάεε θαζκμιεκμθμβζηή δζαπίζηςζδ ζπεηζηά ιε ηδκ 

απυθοηδ ζοκείδδζδ ιπμνεί κα επακενιδκεοεεί ςξ ιζα εζδδηζηή-ροπμθμβζηή» (Hua III/1, ζ. 160 [172-

3]). 
105 Hua V, ζ. 147 [414]. 
106 Hua IX, ζ. 247 [95]. 
107 .π., ζ. 248 [95]· αθ. ηαζ Hua III/1, ζ. 159 [171]. 
108 Hua IX, ζ. 250 [101]. 
109 Hua VI, ζ. 121 [118]. 
110 .π., ζ. 126 [123]. 
111 Βθ. Hua IX, ζζ. 247-8 [95], 266 [131], 275 [159]. 
112 Hua V, ζ. 148 [415]. 
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απυ εηείκεξ ηζξ θαζκμιεκζηά αζήιακηεξ θεπημιένεζεξ πμο ηαεμνίγμοκ απμθαζζζηζηά ημκ 

μνευ δνυιμ ή ηδ θμλμδνυιδζδ ηδξ θζθμζμθίαξ. (Hua Η, ζζ. 70-1 <53-4>) 

[Δ]ίκαζ απφειεκδ δ δζαθμνά ιεηαλφ ημο κμήιαημξ ηδξ [θαζκμιεκμθμβζηήξ] ροπμθμβζηήξ 

ηαζ εηείκμο ηδξ οπενααημθμβζηήξ-θαζκμιεκμθμβζηήξ ένεοκαξ ηδξ ζοκείδδζδξ, ακ ηαζ ηα 

πενζεπυιεκα πμο ιπμνμφιε κα πενζβνάρμοιε ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ ιπμνμφκ κα ζοιθς-

κμφκ ιεηαλφ ημοξ. (Hua I, ζ. 71 <54>) 

ημ πενίθδιμ ηείιεκμ πμο εημίιαζε μ Υμφζενθ βζα κα πνμθμβίζεζ ηδκ επζηείιε-

κδ αββθζηή έηδμζδ ηςκ Ηδεψλ Η, ηαζ πμο ζοκδείγμοιε κα απμηαθμφιε Δπίινγν ζηζξ 

Ηδέεο
113

, δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημ παναηηήνα ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Φαζκμιεκμ-

θμβίαξ. Δηεί μ Υμφζενθ πνμζπαεεί κα ακηζηνμφζεζ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ πμο ημο εί-

πακ απμδμεεί ακαθμνζηά ιε ηδ ιέεμδυ ημο, ακαθμνζηά ιε ηδκ οπμηζεέιεκδ κμδζζαν-

πζηή ηαηεφεοκζδ (Intellektualismus) ηδξ θζθμζμθίαξ ημο ηαζ ηδξ αδοκαιίαξ κα πναβ-

ιαηεοεεί ημ γήηδια ηδξ «ηαηαβςβζηήξ-ζοβηεηνζιέκδξ, πναηηζηήξ-ηαεδιενζκήξ οπμ-

ηεζιεκζηυηδηαξ»
114

 ή ημ γήηδια ηδξ φπανλδξ (Existenz) αθθά ηαζ ηδξ Μεηαθοζζ-

ηήξ.
115

 Ο Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ πςξ υθεξ αοηέξ μζ ηαηδβμνίεξ έπμοκ ηδ αάζδ ημοξ ζε 

πανακμήζεζξ, μζ μπμίεξ πνμηφπημοκ ηονίςξ δζυηζ μζ επζηνζηέξ ημο ενιδκεφμοκ ηδκ 

Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία ημο ιέπνζ έκα μνζζιέκμ ιυκμ ζδιείμ ημο μπμίμο, 

υιςξ, δ οπένααζδ ζοκζζηά αηνζαχξ μθυηθδνμ ημ κυδιά ηδξ.
116

 Δίκαζ, ακηίεεηα, εθεί-

λνη (μζ δζάθμνμζ επζηνζηέξ) πμο αδοκαημφκ κα μδδβδεμφκ εηεί πμο πναβιαηζηά πνέπεζ 

κα μδδβεί δ οπενααημθμβζηή θαζκμιεκμθμβζηή ακαβςβή, δδθαδή ζηδκ οπενααημθμβζ-

ηή οπμηεζιεκζηυηδηα. Δθείλνη αδοκαημφκ κα ηαηακμήζμοκ ημ κυδια ηδξ οπενααημθμ-

βζηήξ ακαβςβήξ ηαζ ιέκμοκ πνμζημθθδιέκμζ ζε ιζα ακενςπμθμβία (είηε ειπεζνζηή, 

είηε απνζυνζ) ηδξ εκδυημζιδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ. Δίκαζ εθείλνη πμο αδοκαημφκ κα 

εειεθζχζμοκ ιζα Φζθμζμθία απαθθαβιέκδ απυ ημκ ακενςπμθμβζζιυ ηαζ ημκ ροπμθμ-

βζζιυ.
117

 Ο Υμφζενθ επζιέκεζ πςξ δ Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία «[ζ]ηδκ πναβ-

ιαηζηυηδηα αβηαθζάγεζ ην ζχλνιν ημο μνίγμκηα ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ Φζθμζμθίαξ»
118

 

αηυια ηαζ εηείκςκ ηδξ Μεηαθοζζηήξ. 

 

 

 

                                                
113 Αοηυ πνςημδδιμζζεφηδηε ημ 1930, έκα πνυκμ πνζκ ηδκ έηδμζδ ηδξ αββθζηήξ ιεηάθναζδξ ημο πνχ-

ημο αζαθίμο ηςκ Ηδεψλ απυ ημκ Γηίιπζμκ (Boyce Gibson), ιε ημκ ηίηθμ «Nachwort zu meinen ―Ideen 

zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie‖» ζημ Jahrbuch für Philosophie 

und phänomenologische Forschung, η. 11, ζζ. 549-570. 
114 Hua V, ζ. 140 [407]. 
115 Βθ. υ.π. 
116 Βθ. υ.π. 
117 Βθ., υπ. 
118 .π., ζ. 141 [408], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Ζ ΠΡΟΣΑΖ ΣΟΤ ΥΟΤΔΡΛ ΓΗΑ ΣΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ  
ΣΖ ΓΗΑΣΡΧΜΑΣΧΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΔΠΣΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΖΜΑΣΧΝ 

Ζ ζηζαβνάθδζδ ημο ααζζημφ παναηηήνα ηδξ εεςνίαξ ημο Μπνεκηάκμ βζα ηδκ απμ-

αθεπηζηυηδηα ιαξ μδήβδζε, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, ζηδ ζδιακηζηή δζαπίζηςζδ πςξ δ 

εκ θυβς πνμζέββζζδ αδοκαηεί κα θμβμδμηήζεζ βζα ημ ζοκεζδδζζαηυ ζπεηζζιυ ιαξ ιε 

ακηζηεζιεκυηδηεξ πένα απυ ημ νμο ηςκ αζςιάηςκ ηαζ, έηζζ, δεκ ηαηαθένκεζ κα ζο-

ζηήζεζ ιζα ζηακμπμζδηζηή εεςνία βζα ηδ ζοκεζδδζζαηή απμαθεπηζηυηδηα ηδξ ροπζηυ-

ηδηαξ. Δίδαιε, επζπθέμκ, υηζ δ ηνζηζηή ημο Υμφζενθ ηαεζζηά θακενή ηδκ ακάβηδ βζα 

ιζα δζαθμνεηζηή απμηίιδζδ ημο απμαθεπηζημφ παναηηήνα ηδξ ζοκείδδζδξ. Ζ ηαηεφ-

εοκζδ ηδξ απάκηδζδξ ημο Υμφζενθ ζημ πνυαθδια ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ έπεζ ήδδ 

ανπίζεζ κα δζαβνάθεηαζ. Σμκίζαιε υηζ δ πμοζενθζακά επακενιδκεοιέκδ απμαθεπηζηυ-

ηδηα λεπενκά ηδκ ειιμκμηναηία ημο Μπνεκηάκμ ηαζ μκμιάγεζ πθέμκ ημ ζοβηνμηδηζ-

ηυ-κμδιαημδμηζηυ παναηηήνα ημο ζπεηζζιμφ ηδξ ζοκείδδζδξ ιε οπενααηζηέξ ακηζ-

ηεζιεκυηδηεξ υθςκ ηςκ επζπέδςκ ημο ζοκεζδδζζαημφ αίμο. Δζδζηά ζε υηζ αθμνά ημ 

εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ θάκδηε υηζ αοηυ δεκ ιπμνεί κα ηαοηίγεηαζ ιε ηδ ζηέηδ αί-

ζεδζδ. Ζ ακηίθδρδ δζαηνίκεηαζ απυ έκακ πθεμκαζιαηζηυ εκενβδιαηζηυ παναηηήνα μ 

μπμίμξ ενιδκεφεζ ηαηάθθδθα ηα ―αδνακή‖ δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ζοβηνμηεί ημ 

οπενααηζηυ ακηζθδπηυ. 

 ημπυξ ιαξ ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ είκαζ κα ελεηάζμοιε ιε θεπημιενή ηαζ ζοζηδ-

ιαηζηυ ηνυπμ ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ πμοζενθζακήξ εεςνίαξ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα 

ηαζ κα θςηίζμοιε ημ γήηδια ηδξ εζςηενζηήξ δμιήξ ηςκ εκενβδιάηςκ αθθά ηαζ ηδξ 

δζαζηνςιάηςζήξ ημοξ ζηα δζαθμνεηζηά επίπεδα. Θα αημθμοεήζμοιε ηδ βεκζηή μδδ-

βία ημο Υμφζενθ ηαζ εα πναβιαηεοημφιε ηζξ ζπζηνηρίεο ακάιεζα ζηζξ εκενβδιαηζηέξ 

απμαθέρεζξ ηαζ ηζξ απμαθεπυιεκεξ ακηζηεζιεκυηδηεξ. Έηζζ, απυ ηδ ιζα, οζμεεηχκηαξ 

έκακ ελλνεηηθφ πνμζακαημθζζιυ εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ηα δζαθμνεηζηά 

ζημζπεία πμο ζοκαπανηίγμοκ έκα εκένβδια ηαζ ηδ θεζημονβία πμο αοηά έπμοκ. Θα ε-

πζιείκμοιε ζηδκ πενίπηςζδ ημο εκενβήιαημξ ηδξ ακηίθδρδξ βζα κα ακαδείλμοιε δφμ 

ζδιακηζηά ζημζπεία ηδξ απμαθεπηζηυηδηάξ ημο: (α) ημκ πανμοζζαζηζηυ (ηαζ υπζ ακα-

πανμοζζαζηζηυ) ημο παναηηήνα ηαζ (α) ημ παναηηήνα ηδξ μοζζχδμοξ ιενζηυηδηάξ 

ημο. Απυ ηδκ άθθδ, εα ελεηάζμοιε ηδκ ζδζαίηενα αζκζβιαηζηή έκκμζα ημο πμοζενθζα-

κμφ ελλνήκαηνο ηαζ εα πανμοζζάζμοιε ηζξ δφμ ηφνζεξ ενιδκεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο 

έπμοκ πνμηαεεί επ‘ αοημφ, ηδ δζαιεζμθααδηζηή ηαζ ηδκ ακηζηεζιεκζηή. Θα ζοιθςκή-

ζμοιε ιε ηδ ααζζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ πνμζέββζζδξ. Θα δζαπζζηχζμοιε, 

αέααζα, υηζ αηυια ηαζ ιέζα ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ πνμζέββζζδξ οπάνπμοκ 

δζαθςκίεξ ακαθμνζηά ιε ηζξ θεπημιένεζεξ ημο γδηήιαημξ ημο εκκμήιαημξ ηαζ εζδζηά 

ακαθμνζηά ιε ηδκ ενιδκεοηζηή απμηίιδζδ ηδξ θεπηήξ δμιήξ ημο. Δδχ μζ δφμ ηφνζεξ 

ζπεηζηέξ ακαβκχζεζξ είκαζ αοηέξ ημο Γημφναζηξ ηαζ ημο Νηνάιμκη ηζξ μπμίεξ ηαζ εα 

επζπεζνήζμοιε κα απμηςδζημπμζήζμοιε ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ εα εηεέζμοιε ζημ πανυκ 

ηεθάθαζμ ηζξ πνχηεξ ακηζννήζεζξ ιαξ. θδ δ πνμδβμφιεκδ ελέηαζδ εα ιαξ δχζεζ ηδκ 

εοηαζνία κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ηαζ ζε έκα πνχημ επίπεδμ ηδκ πμθοπθμηυηδηα 

ημο εέιαημξ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε ηα εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ, 

ηυζμ ακαθμνζηά ιε ημ παναηηήνα ηδξ ακηζθδπηζηή εκκυδζδξ, υζμ ηαζ ακαθμνζηά ιε 

ηδ δυιδζδ ηςκ απμαθεπηζηχκ ηδξ ζοζημίπςκ. 
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2.1. Η απνβιεπηηθφηεηα θαη ην ζρήκα «εξκήλεπζε–πεξηερφκελν» 

Ζ απμαθεπηζηυηδηα, υπςξ ημ εέηεζ νδηά μ ηίηθμξ ηδξ §84 ηςκ Ηδεψλ Η, είκαζ ημ θπξίσο 

ζέκα ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ. Ζ απμαθεπηζηυηδηα παναηηδνίγεζ ηδ ζοκείδδζδ ιε ηδκ 

πθήνδ έκκμζα ημο υνμο, είκαζ μ «πενζεηηζηυξ ηίηθμξ βζα υθεξ ηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ 

δμιέξ»
1
 ηαζ μκμιάγεζ ηδκ «ζδζαζηενυηδηα ηςκ αζςιάηςκ ―κα είκαζ ζοκείδδζδ βζα ηά-

ηζ‖»
2
. Ζ ακηίθδρδ είκαζ ακηίθδρδ ημο ακηζθδπημφ, δ ηνίζδ είκαζ ηνίζδ ιζαξ ηαηδβμ-

νδιαηζηά ιμνθμπμζδιέκδξ ηαηάζηαζδξ πναβιάηςκ, δ αβάπδ είκαζ αβάπδ βζα ημ αβα-

πχιεκμ, η.μ.η. Ζ απμαθεπηζηυηδηα είκαζ δ ηαηεοεοκηήνζα δφκαιδ πμο μδδβεί ηδ ζο-

κείδδζδ πνμξ ηα ζφζημζπα ακηζηείιεκά ηδξ. 

 ε ιζα ίζςξ πανάδμλδ έηθναζδ, μ Υμφζενθ ζδιεζχκεζ, επίζδξ ζηζξ Ηδέεο Η, υηζ 

«δ απμαθεπηζηυηδηα […] ιμζάγεζ ιε έκα ηαεμθζηυ ιέζμ, ημ μπμίμ θένεζ ηεθζηά εκηυξ 

ημο υθα ηα αζχιαηα, αηυια ηζ εηείκα πμο δεκ παναηηδνίγμκηαζ ηα ίδζα ςξ απμαθεπηζ-

ηά»
3
. Ζ δζάηνζζδ ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ εδχ μ Υμφζενθ ήηακ ήδδ ζαθήξ ηαζ επί ης 

ένβς ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο. Δηεί μ ίδζμξ ζδιείςκε παναηηδνζζηζηά: 

Δκηυξ ηδξ εονφηενδξ ζθαίναξ αοηχκ πμο ιπμνμφκ κα αζςεμφκ πζζηεφμοιε πςξ έπμοιε 
ανεζ ιζα πνμθακή δζαθμνά ακάιεζα ζηα απμαθεπηζηά αζχιαηα, ζηα μπμία ζοβηνμημφκηαζ 

ακηζηεζιεκζηέξ απμαθέρεζξ, ηαζ ιάθζζηα ιέζς ειιεκχκ παναηηήνςκ ηςκ εηάζημηε αζςιά-

ηςκ, ηαζ ζε εηείκα [ηα πενζεπυιεκα] βζα ηα μπμία αοηυ δεκ ζζπφεζ, ηα μπμία είκαζ, δδθαδή, 

πενζεπυιεκα πμο, καζ ιεκ εα ιπμνμφζακ κα θεζημονβήζμοκ ςξ μζημδμιζημί θίεμζ ηςκ ε-
κενβδιάηςκ, αθθά δεκ είκαζ ηα ίδζα εκενβήιαηα [δδθαδή: απνβιεπηηθά αζχιαηα]. (LU II/1, 

ζ. 383 [566]) 

Αξ δμφιε, υιςξ, πζμ πνμζεηηζηά ηδ ζδιακηζηή δζάηνζζδ βζα ηδκ μπμία βίκεηαζ θυβμξ 

εδχ. ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα λεπενάζεζ ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ ιπνεκηακζακήξ εεςνίαξ, μ 

Υμφζενθ μκμιάγεζ απθχξ βίσκα ιε ηδκ εονεία έκκμζα μπμζμδήπμηε ροπζηχξ ή αζςια-

ηζηχξ πναβιαηζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ ζοκείδδζδξ. Δδχ ακήημοκ υθα ηα δεδμιέκα ηδξ αί-

ζεδζδξ, ηα αζζεήιαηα ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ, μζ μνιέξ, ηα έκζηζηηα, η.θπ.
4
 Αοηά ζοκζ-

ζημφκ ημ ειιεκέξ ―οθζηυ‖ (Stoff) ηςκ δζαθυνςκ εκενβδιάηςκ, ημ μπμίμ ζοκακημφιε 

ζηζξ Ηδέεο ιε ημκ υνμ «φθδ» (Hyle) ή «οθδηζηά δεδμιέκα» (hyletische Daten).
5
 Ζ αζ-

ζεδηδνζαηή φθδ, αέααζα, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ πνέπεζ κα εεςνδεεί υηζ ηαοηίγεηαζ 

ιε ηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα βζα ηα μπμία ιζθμφκ μζ ειπεζνζζηέξ. Σα αζζεδηδνζαηά 

δεδμιέκα ηςκ ειπεζνζζηχκ (βζα πανάδεζβια δ ημηηζκυηδηα, δ ζηνμββοθυηδηα, η.θπ.) 

                                                
1 Hua III/1, ζ. 188 [199]. 
2 .π.· αθ. εκδεζηηζηά ηαζ Hua II, ζζ. 55 [43], 73 [58]· Hua XVI, ζ. 14 [11]· Hua I, ζ. 72 <55-6>. 
3 Hua III/1, ζ. 191 [203]. 
4 Βθ., π.π., LU II/1, ζ. 353 [541]· Hua III/1, §§36, 41. ηζξ Ηδέεο ΗΗ μ Υμφζενθ απμηαθεί ηα δεδμιέκα 

ηδξ αίζεδζδξ ηαζ  «αζζεήιαηα βκςνζζιάηςκ [Merkmalsempfindungen]» (Hua IV, ζ. 58 [63]). Δκίμηε  
πνδζζιμπμζεί ηαζ ηδ ιπνεκηακζακή μνμθμβία ηςκ «θοζζηχκ θαζκμιέκςκ» βζα κα ακαθενεεί ζε αοηά. 

(Βθ., π.π., Hua XVI, ζ. 47 [40].) Αοηή δ πνήζδ πνέπεζ κα ηαηακμείηαζ οπυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνίζια 

ηςκ ζπεηζηχκ πμοζενθζακχκ δζαηνίζεςκ πνμηεζιέκμο κα απμθεφβμκηαζ πανακμήζεζξ. Δπζζδιαίκμοιε 

πςξ δ πνήζδ απυ ημκ Υμφζενθ ημο ιπνεκηακζακμφ «θοζζηά θαζκυιεκα» οπμδδθχκεζ ημ παναηηήνα ηδξ 

ειιέκεζαξ ηαζ ιυκμ ηαζ ιε ηαιία έκκμζα δεκ μκμιάγεζ θαζκυιεκα πνμξ ηα μπμία ζηνέθμκηαζ ηα δζαθυ-

νςκ εζδχκ εκενβήιαηα. Δδχ είκαζ απμθφηςξ ζπεηζηή δ §1.2.2.α ημο πνμδβμφιεκμο ηεθαθαίμο. 
5 Θα ακαθενυιαζηε ζηδκ φθδ (Hyle) ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ αηζζεηεξηαθή έηζζ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ 

δζάηνζζδ απυ ημκ υνμ Materie, βζα ημκ μπμίμ εα ιζθήζμοιε παναηάης, ηαζ ημκ μπμίμ εα απμδχζμοιε, 
ζημ πθαίζζμ ηδξ πμοζενθζακήξ θζθμζμθίαξ, ςξ εξκελεπηηθή φθδ. Ακαθμνζηά ιε ηδκ έκκμζα ηδξ αζζεδ-

ηδνζαηήξ φθδξ μ Υμφζενθ ζδιεζχκεζ ζηδ Φαηλνκελνινγηθή Φπρνινγία: «Ζ ηαεμθζηή έκκμζα ηδξ αζζεδ-

ηδνζαηήξ φθδξ πνμζθένεζ ηδκ εονφηενδ επέηηαζδ βζα ηδκ έκκμζα ημο δεδμιέκμο ηδξ αίζεδζδξ [Emp-

findungsdatums] πμο ιπμνεί κα ελαπεεί απυ ηδκ ηαεανά οπμηεζιεκζηή ζθαίνα ηαζ ελαθείθεζ ηάεε ζφβ-

ποζδ πμο ακαδφεηαζ ιε ηδκ αζαθή, πμθφζδιδ θέλδ ―αίζεδια‖ [Empfindung].» (Hua IX, ζ. 167 [128]· 

ζφβη. ιε Hua XVI, ζζ. 46-7 [40].) 
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είκαζ ηα αληηιεπηά δζαηνζηά ζοζηαηζηά ηδξ ειπεζνίαξ, ηα μπμία εηθαιαάκμκηαζ ςξ μζ 

δμιζημί θίεμζ αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ.
6
 ηδκ Κξίζε, βζα πανάδεζβια, δζααάγμοιε βζα ηδ 

«εειεθζαηά πθακδιέκδ βκχιδ» ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία «ηα ―αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα‖ 

[ηςκ ειπεζνζζηχκ] ζοκζζημφκ ηζξ αδζαιεζμθάαδηεξ δεδμιεκζηυηδηεξ»
7
. Ακηίεεηα, βζα 

ημκ Υμφζενθ ηα οθδηζηά δεδμιέκα δεκ είκαζ ηάπμζμο είδμοξ ειθακίζεζξ. Γεκ αθέπμο-

ιε, δεκ αββίγμοιε, δεκ ιονίγμοιε οθδηζηά δεδμιέκα. Σα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ ακή-

ημοκ ζημ νμο ηςκ αζςιάηςκ, υιςξ απυ ιυκα ημοξ αοηά δεκ είκαζ απμαθεπηζηά, ζοκζ-

ζημφκ «κεηνυ οθζηυ [toter Stoff]»
8
. 

Σα πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ δζ‘ εαοηά δεκ ειπενζέπμοκ αηυια ηίπμηα απυ ημ παναηηήνα 

ηδξ ακηίθδρδξ, ηίπμηα απυ ηδκ ηαηεφεοκζή ηδξ πνμξ ημ έκα ακηζθδπηυ ακηζηείιεκμ· αοηά 

δεκ είκαζ αηυια υ,ηζ ηάκεζ έκα ακηζηεζιεκζηυ πνάβια ζχιαηζ εηεί-ζζηάιεκμ. (Hua XVI, 
ζζ. 45-6 [39]) 

πςξ θάκδηε ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, ημ θαζκυιεκμ ηδξ ακηίθδρδξ δεκ ιπμ-

νεί κα βίκεζ ηαηακμδηυ ζηδ αάζδ ηδξ εζςηενζηήξ δζαπθμηήξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αί-

ζεδζδξ ηαζ ιυκμ, δδθαδή ζηδ αάζδ ηδξ ρζθήξ ηαημπήξ ειιεκχκ πενζεπμιέκςκ ηαζ 

ηςκ ζοκδοαζιχκ ημοξ. Δίκαζ εδχ πμο μ Μπνεκηάκμ αδοκαηεί κα απαθθαβεί απυ ηδκ 

ηθεζζηυηδηα ημο ηυζιμο ηςκ απθχκ παναζηάζεςκ, μζ μπμίεξ ιυκμ ιε ηάπμζμκ εαο-

ιαζηυ ηνυπμ ηαηαθένκμοκ κα ―δείπκμοκ πνμξ‖ ηάηζ άθθμ πένα απυ ηζξ ίδζεξ. ηδ 

ιπνεκηακζακή θζθμζμθία, δ απμαθεπηζηυηδηα θακεαζιέκα ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ εββε-

κήξ ζδζυηδηα μνζζιέκςκ ζοκεζδδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ, ηάηζ πμο ιαξ μδδβεί ζηδκ πα-

νάδμλδ απαίηδζδ βζα φπανλδ έημζιςκ ―παηέηςκ‖ υθςκ ηςκ δοκαηχκ ζοκδοαζιχκ 

ηέημζςκ πενζεπμιέκςκ ηαζ ακαθμνχκ ημοξ πνμξ ηάηζ άθθμ, ζοκδοαζιχκ ήδδ ειπμηζ-

ζιέκςκ ιε ηδ πάνδ ηδξ απυαθερδξ.  

Ζ πμοζενθζακή ακηζπνυηαζδ, ςζηυζμ, βεκκά δζάθμνα ενςηήιαηα. Σμ ηονζυ-

ηενμ αθμνά ημ πχξ είκαζ δοκαηυ ημ ―κεηνυ οθζηυ‖, βζα ημ μπμίμ ιζθάεζ μ Υμφζενθ, κα 

μδδβεί ζηδκ ειθάκζζδ ακηζηεζιέκςκ ηδξ ακηίθδρδξ. Πχξ βίκεηαζ αοηυ πμο αζχκμοιε 

κα είκαζ ηάπμζα ―αδνακή‖ δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ, υιςξ ειείξ ζηδκ ειπεζνία ιαξ κα 

ζηνεθυιαζηε πνμξ οπενααηζηά εκζαία ηαοημηζηά ακηζηείιεκα; Ο Υμφζενθ εα οπμζηδ-

νίλεζ υηζ ημ άιμνθμ αζζεδηδνζαηυ οθζηυ, ημ μπμίμ δεκ είκαζ απυ ιυκμ ημο απμαθεπηζ-

ηυ, ιμνθμπμζείηαζ απυ εηείκεξ ηζξ εκενβδιαηζηέξ ζηζβιέξ πμο μ ίδζμξ μκμιάγεζ «απμ-

αθεπηζημφξ εκενβδιαηζημφξ παναηηήνεξ». ε αοημφξ ακαθένεηαζ ζζμδφκαια ιε ημοξ 

υνμοξ εξκήλεπζε (ζχιιεςε) (Deutung, Auffassung), θαηάιεςε (Apperzeption) ηαζ 

πξφζιεςε (Apprehention).9 Με ημοξ υνμοξ ηςκ Ηδεψλ Η, μ απμαθεπηζηυξ παναηηήναξ 

                                                
6 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua VI, §67. 
7 Hua  VI, ζ. 28 οπζ. <75 οπζ.> 
8 Hua XVI, ζ. 46 [39]. Ζ ―ηοθθυηδηα‖ ηδξ ζηέηδξ αίζεδζδξ, ζηδκ μπμία ήδδ ακαθενεήηαιε ζημ πνχ-
ημ ηεθάθαζμ, απμηεθεί ζηαεενή εέζδ ημο Υμφζενθ ζημ ζφκμθμ ημο ένβμο ημο. Βθ. εκδεζηηζηά LU II/2, 

ζ. 176 [812]· Hua III/1, ζζ., 192 [203], 197 [208], 198 [209]· Hua X, ζ. 89 [116]· Hua IX, ζ. 163 

[125]· Hua XXIV, ζζ. 291-2 [289]. 
9 Βθ., π.π., LU II/1, ζ. 385 [568]· LU II/2, ζζ. 24-5 [688]· Hua XVI, ζ. 46 [40]. Ο παναθθδθζζιυξ ιε 

ηδκ ηακηζακή θζθμζμθία είκαζ εδχ άιεζμξ. Ο Κακη επίζδξ ιζθά βζα ημ «άιμνθμ οθζηυ [rohen Stoff] 

ηςκ ηαη‘ αίζεδζδ εκηοπχζεςκ» (ΚΚΛ, Α1/B1) ηαζ βζα ημ υηζ μζ «επμπηείεξ πςνίξ έκκμζεξ είκαζ ηο-

θθέξ» (ΚΚΛ, Α51/Β75). Θα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ υηζ ηαζ ζημοξ δφμ θζθμζυθμοξ είκαζ ημζκή δ βεκζ-

ηή ζδέα πενί άιμνθςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ, ηα μπμία ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ιμνθμπμίδζδ μδδβμφκ 
ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ειπεζνίαξ. Χζηυζμ, μζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηζξ δφμ οπενααημθμβζηέξ θζθμζμθίεξ 

είκαζ πμθθέξ. Δίκαζ ζηυπμξ ιαξ ζηδκ πανμφζα ενβαζία κα ακαδείλμοιε ημκ ενιδκεοηζηυ-ιενμθμβζηυ 

παναηηήνα πμο έπεζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ πμοζενθζακήξ θζθμζμθίαξ, δ ζοβηνυηδζδ ηδξ πνςηανπζηήξ ε-

ιπεζνίαξ, δ μπμία ηαείζηαηαζ δοκαηή ζηδ αάζδ ηδξ εκζχιαηδξ ζοκεήηδξ ηδξ οπενααημθμβζηήξ οπμ-

ηεζιεκζηυηδηαξ. Ζ πμθφ εκδζαθένμοζα ζφβηνζζδ αοηήξ ηδξ ζδέαξ ιε ηδκ ηακηζακή εεςνία απαζηεί θο-

ζζηά ιζα λεπςνζζηή ιεθέηδ. 



Κεθ. 2. Γνκή θαη Γηαζηξσκάησζε ησλ Απνβιεπηηθψλ Δλεξγεκάησλ 

60 

 

ζοκζζηά ηδκ «εκκμδηζηή ζηζβιή» ημο εκενβήιαημξ, ή αθθζχξ ηδκ «εκκυδζδ» 

(Noesis).
10

 Ζ εκκυδζδ είκαζ ημ «πθευκαζια [Überschuß]»
11

, ημ ―ηάηζ παναπάκς‖ πμο 

εοεφκεηαζ βζα ηδκ ―ειρφπςζδ‖ (Beseelung) ηςκ ζηέηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ 

(ηδξ θακηαζίαξ, ηδξ ικήιδξ, η.θπ.), δδθαδή ημο αδνακμφξ οθζημφ ημο ζοκεζδδζζαημφ 

νεφιαημξ. Με ημκ υνμ ―πθευκαζια‖ ημκίγεηαζ αηνζαχξ ημ υηζ δ απμαθεπηζηή ενιή-

κεοζδ δεκ ιπμνεί κα ακαπεεί ζηδκ εζζνμή κέςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ· υηζ μ απμ-

αθεπηζηυξ παναηηήναξ ηδξ ζοκείδδζδξ δεκ ιπμνεί κα ακαπεεί ζε ιδ-απμαθεπηζημφξ, 

δδθαδή ζε ζηέηα θοζζημφξ πανάβμκηεξ. 

Ζ ηαηάθδρδ [Apperzeption] είκαζ βζα ειάξ ημ πθευκαζια πμο ανίζηεηαζ ζημ ίδζμ ημ αίς-

ια, ζημ πενζβναθζηυ πενζεπυιεκμ έκακηζ ηδξ αηαηένβαζηδξ φπανλδξ [Dasein] ημο αζζεή-

ιαημξ· είκαζ μ εκενβδιαηζηυξ παναηηήναξ αοηυξ πμο, ηνυπμκ ηζκά, ειροπχκεζ ημ αίζεδια 
ηαζ πμο ζηδ αάζδ ηδξ μοζίαξ ημο ηάκεζ κα ακηζθαιαακυιαζηε αοηά ή εηείκα ηα ακηζηείιε-

κα, π.π., κα αθέπμοιε αοηυ ημ δέκηνμ, κα αημφιε ημ ημοδμφκζ, κα ιονίγμοιε ημ άνςια ηςκ 

θμοθμοδζχκ. (LU II/1, ζ. 385 [567]) 

Ο Υμφζενθ ακηζηίεεηαζ ζηδκ αζζεδζζμηναηία, αθθά ηαζ ζηδ θοζζμηναηζηά πνμζακα-

ημθζζιέκδ απμαθεπηζηυηδηα ημο Μπνεκηάκμ, βζα κα ημκίζεζ υηζ δ απνβιεπηηθή εξκή-

λεπζε είκαζ μ εειεθζαηυξ «ηνυπμξ ηδξ ζοκείδδζδξ»
12

, αοηυξ πμο ηαεζζηά δοκαηή ηδ 

ζπγθξφηεζε ηςκ δζαθυνςκ ακηζηεζιεκζηχκ ζοζημίπςκ. Ζ μοζία ηςκ απμαθεπηζηχκ 

ροπζηχκ θαζκμιέκςκ έβηεζηαζ αηνζαχξ ζημ βεβμκυξ ηδξ εξκελεπηηθήο ζπγθξφηεζεο 

ηςκ απμαθεπηζηχκ ημοξ ακηζηεζιέκςκ, ηάηζ πμο, υπςξ ήδδ έπμοιε ημκίζεζ, δεκ ιπμνεί 

κα πενζβναθεί ιε ημοξ ιπνεκηακζακμφξ υνμοξ ηδξ ρζθήξ ηαημπήξ ειιεκχκ πενζεπμιέ-

κςκ ή ηδξ πνμζεήηδξ ημο πμζμηζημφ παναηηήνα ηδξ αεααίςζδξ ζημ ρζθυ (αζζεδηδνζ-

αηυ ή εκκμζμθμβζηυ) πανζζηάκεζκ.13 

 Γεκζηυηενα ηχνα, ζε υθα ηα εκενβήιαηα, ηαζ υπζ ιυκμ ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο 

έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ηδκ ειρφπςζδ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ, μζ ζοβηνμηήζεζξ ζφζημζ-

πςκ ακηζηεζιεκμηήηςκ πνμτπμεέημοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ ελλνεηηθέο ζπλαξηήζεηο (Funk-

tionen)
14

 απυ ηδ ιενζά ηδξ εκκυδζδξ. Οζ εκκμδηζηέξ ζοκανηήζεζξ είκαζ, βζα ημκ Υμφ-

                                                
10 Γνάθεζ, βζα πανάδεζβια, μ Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο Η: «Σα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ 

οθζηυ βζα απμαθεπηζηέξ ιμνθμπμζήζεζξ ή βζα κμδιαημδμηήζεζξ ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα.» (Hua III/1, ζ. 

192 [203]) «Σμ νεφια ημο θαζκμιεκμθμβζημφ Δίκαζ έπεζ έκα οθζηυ [stoffliche] ηαζ έκα εκκμδηζηυ [noet-

ische] επίπεδμ.» (Hua III/1, ζ. 196 [207]· αθ. ηαζ υ.π., §41· HuaMb ΗΗΗ, ζζ. 100-2.) 
11 LU II/I, ζ. 384 [567]. Βθ. εδχ ηαζ Gallagher & Zahavi 2008, ζ. 116. Ο Υμφζενθ δεκ ανκείηαζ υηζ 
οπάνπεζ ζε ηάπμζμ ααειυ ελάνηδζδ ηδξ ροπζηυηδηαξ απυ ηδ ζηέηδ αζζεδηζηυηδηα. Θεςνεί, ιάθζζηα, 

υηζ ηα υνζα ιζαξ ηέημζαξ ελάνηδζδξ είκαζ δοκαηυ κα δζαζαθδκζζημφκ ιέζα απυ ηδκ ειπεζνζηή ένεοκα. Ζ 

ζδιακηζηή ακηίννδζή ημο αθμνά ηδκ θαζνιηθνπνίεζε ηδξ ζδέαξ πενί ροπμ-θοζζηήξ παναθθδθίαξ. Ο 

Υμφζενθ ακηζηίεεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα εφνεζδξ θοζζηχκ ζοζημίπςκ βζα θάζε ηζ ροπζηυ ηαζ ακαβςβήξ 

ηδξ επζζηήιδξ πμο πναβιαηεφεηαζ ηδκ οπμηεζιεκζηυηδηα ζε ιζα θοζζημπμζδιέκδ Φοπμθμβία. Ζ θοζζ-

ημπμζδιέκδ Φοπμθμβία πανααθέπεζ «ηδκ μοζία ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ, ηδκ μοζία ηδξ ζοκείδδζδξ ςξ 

ζοβηνμηδηζηήξ ζοκείδδζδξ» (HuaMb IV, ζ. 218). Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua V, ζ. 17η.επ. [15η.επ.]. 
12 LU II/I, ζ. 381 [565], αθ. ηαζ ζ. 386 [568]. 
13 Δζδζηά βζα ηδκ ηνζηζηή ζημκ ροπμθμβζηυ καημοναθζζιυ ημο Μπνεκηάκμ αθ. ηαζ Hua V, ζζ. 155η.επ. 

[422η.επ.]. 
14 O Υμφζενθ ιζθά βζα ηζξ ζοβηνμηδηζηέξ εκκμήζεζξ ιε υνμοξ ζπλαξηήζεσλ (Funktionen) ηονίςξ ζηζξ 

Ηδέεο Η. (Βθ. Hua III/1, §86). Ο Μμπάκηζ (αθ. Mohanty 2008, ζ. 434 οπζ. 24) ζδιεζχκεζ υηζ μ Υμφζενθ 

παναθαιαάκεζ, ιε αοηή ηδ πνήζδ, ημκ υνμ Funktion απυ ημκ ημοιπθ (αθ. Stumpf, 1906), μ μπμίμξ, ςξ 
ιαεδηήξ ημο Μπνεκηάκμ, πναβιαηεφεηαζ ηδκ πνμαθδιαηζηή ηςκ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ (ροπζηχκ εκεν-

βδιάηςκ), αθθά πνμηζιά κα ηα απμηαθεί psychische Funktionen. (Βθ. ζπεηζηά ηαζ Spiegelberg 1982, ζ. 

55, αθθά ηαζ Hua III/1, ζ. 199 [210].) Γεκ πνέπεζ, αέααζα, κα λεπκάιε υηζ ζηδ θζθμζμθία ημο μ Κακη 

επίζδξ ηάκεζ πνήζδ ημο υνμο Funktion βζα κα ιζθήζεζ «βζα ηδκ εκυηδηα ημο εκενβήιαημξ [Handlung] 

πμο ηαηαηάζζεζ δζάθμνεξ παναζηάζεζξ ηάης απυ ιζα ημζκή πανάζηαζδ» (Α68/Β93). ημκ Κακη αοηυξ 

είκαζ μ ααζζηυξ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ηδξ ζηέρδξ, ή ζζμδφκαια ημο ηνίκεζκ. Με ηζξ ηνίζεζξ ιαξ ζπεηζγυ-
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ζενθ, υθμζ εηείκμζ μζ ηνυπμζ ηςκ ζοκεέζεςκ πμο ηαεζζημφκ ηδ ζοκείδδζδ ζπλείδεζε 

γηα θάηη, πμο ηδκ ηαεζζημφκ, δδθαδή, απμαθεπηζηή.
15

 Αοηή δ δζάζηαζδ ηδξ πμοζενθζ-

ακήξ θζθμζμθίαξ είκαζ βκςζηή ζηδ αζαθζμβναθία ςξ ημ ζπήια «ενιήκεοζδ–

πενζεπυιεκμ», ή, αθθζχξ, ημ ζπήια «ιμνθή–πενζεπυιεκμ».
16

 ηδ αάζδ ημο ζπήιαημξ 

αοημφ, μ Υμφζενθ ηαηαθένκεζ κα ιζθήζεζ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ιε υνμοξ ππεξβα-

ηηθήο θαλέξσζεο ιζαξ ακηζηεζιεκυηδηαξ. Ζ απμαθεπηζηυηδηα παναηηδνίγεζ, έηζζ, ηζξ 

ζπλεηδεζηαθέο ζπλζέζεηο ζηδ αάζδ ηςκ μπμίςκ εκθαλίδνληαη ακηζηείιεκα, είηε αοηά 

δίκμκηαζ ηα ίδηα, είηε δίκμκηαζ κέζσ εηθφλσλ ή ζεκείσλ, είηε εκκμμφκηαζ κέζσ ζεκα-

ζηψλ. Γζα ηα απνβιεπηηθά αζχιαηα, δδθαδή ηα αζχιαηα πμο ηαηεοεφκμκηαζ μοζζςδχξ 

πνμξ ακηζηεζιεκυηδηεξ δζαθυνςκ εζδχκ, μ Υμφζενθ ηναηά ημκ υνμ ελεξγήκαηα ηαζ υπζ 

ημκ ιπνεκηακζακυ ―ροπζηά θαζκυιεκα‖. Δκχ, απμαθεπηζηά ακηζηείιεκα είκαζ ηχνα μζ 

                                                                                                                                       
ιαζηε βκςζζαηά, ηαζ πάκηςξ έιιεζα, ιε ακηζηείιεκα απμηαεζζηχκηαξ ζοκεεηζηή εκυηδηα ακάιεζα 

ζηζξ παναζηάζεζξ ιαξ. (Βθ. Α 69/Β 94) Χξ βκςζηυκ, μ Κακη, εηεέημκηαξ ηζξ θεζημονβίεξ ηζξ εκυηδηαξ 

ιέζα ζηζξ ηνίζεζξ, θηάκεζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ημο κμο ςξ ηςκ ηνυπςκ κυδζδξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, ςξ ηςκ 

ηνυπςκ ιέζς ηςκ μπμίςκ ηα πενζεπυιεκα ηςκ ειθακίζεςκ ηαζ μζ εζηυκεξ ηαηαηάζζμκηαζ ιε εκυηδηα 

ηάης απυ ηαεμθζηυηενεξ παναζηάζεζξ. 
15 Γζα κα ηαηακμήζμοιε, πάκηςξ, ημκ υνμ Funktion ιε ημκ ηνυπμ πμο ημκ πνδζζιμπμζεί μ Υμφζενθ, 

ηαθυ είκαζ κα έπμοιε ζημ κμο ιαξ ηαζ ημ δεδμιέκμ ηδξ ιαεδιαηζηήξ ημο παζδείαξ. ηα Μαεδιαηζηά ιε 

ημκ υνμ ζοκάνηδζδ μκμιάγμοιε ηδ θμβζηή δζαδζηαζία απεζηυκζζδξ ηάπμζςκ ζημζπείςκ, ηα μπμία ακή-
ημοκ ζε έκα πεδίμ μνζζιμφ, ζε ζημζπεία ηα μπμία ακήημοκ ζημ πεδίμ ηζιχκ. Γζα πανάδεζβια, δ ζοκάν-

ηδζδ f = αx² + α, ιε πεδίμ μνζζιμφ ημ ζφκμθμ ηςκ πναβιαηζηχκ ανζειχκ, ζοκζζηά ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

δζαδζηαζία ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηάεε πναβιαηζηυξ ανζειυξ (δ εηάζημηε ηζιή ημο x), αθμφ ορςεεί 

ζημ ηεηνάβςκμ, πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε ημ α, εκχ ζημ βζκυιεκμ πμο πνμηφπηεζ πνμζηίεεηαζ ημ α. Σμ ηε-

θζηυ απμηέθεζια ηαθείηαζ ηζιή ηδξ ζοκάνηδζδξ. Έηζζ, ζε ηάεε πναβιαηζηυ ανζειυ πμο παίνκεζ ηδ εέ-

ζδ ηδξ ιεηααθδηήξ x ακηζζημζπεί ηάπμζα ηζιή, δ μπμία πνμηφπηεζ αηνζαχξ ιε ημκ ηνυπμ πμο μνίγεζ δ 

ιμνθή ηδξ ζοκάνηδζδξ. Μπμνμφιε κα πμφιε, ζζμδφκαια, υηζ δ ιαεδιαηζηή ζοκάνηδζδ είκαζ ιζα δζα-

δζηαζία απεηθφληζεο ζηδ αάζδ ηςκ ηακυκςκ πμο μνίγεζ δ ίδζα δ ιαεδιαηζηή ηδξ ιμνθή. Χζηυζμ, μζ 

ζοκεζδδζζαηέξ ζοκανηήζεζξ, μζ εκκμήζεζξ, δεκ είκαζ ιαεδιαηζηέξ. (Βθ. ηαζ ηδκ §86 ηςκ Ηδεψλ Η υπμο 

είκαζ θακενυ υηζ μ Υμφζενθ πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ Funktion ςξ ζπλάξηεζε, ακ ηαζ ιε δζαθμνεηζηυ κυδ-

ια, υπςξ ημκίγεζ μ ίδζμξ, απυ ηδ ιαεδιαηζηή ημο πνήζδ.) ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ ζοκαν-
ηήζεςκ δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ηάπμζμο ηφπμο θμβζηέξ απεζημκίζεζξ ιέζς ανζειδηζηχκ ζπέζεςκ. 

Πανυθα αοηά, οπάνπεζ ιζα ααζζηή ζδέα πμο δζέπεζ ζοκμθζηυηενα ηδκ έκκμζα ηδξ ζοκάνηδζδξ ηαζ δζηαζ-

μθμβεί ηδ πνήζδ ηδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ηαζ υπζ ιυκμ ηςκ Μαεδιαηζηχκ. Μηα ζπλάξηε-

ζε πξνζδηνξίδεη ηνπο θαλφλεο ζχλζεζεο θάπνησλ πεξηερνκέλσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη θάπνην απν-

ηέιεζκα. ηακ, θμζπυκ, μ Υμφζενθ ιζθά βζα ζπλαξηήζεηο ηδξ ζοκείδδζδξ, εκκμεί υθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ 

ζφκεεζδξ, ζηδ αάζδ ηάπμζςκ ηακυκςκ, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ ζφζημζπδξ ακηζηεζιε-

κυηδηαξ. Οζ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ πμο εζηζάγμοκ εζδζηά ζημ αδνακέξ οθζηυ ηδξ ζοκείδδζδξ μ-

κμιάγμκηαζ απυ ημκ Υμφζενθ οθδηζηέξ. Δηείκεξ πμο εζηζάγμοκ ζηδ κυδζδ μκμιάγμκηαζ, ακηίζημζπα, 

εκκμδηζηέξ. οκανηδζζαηέξ ακαθφζεζξ είκαζ εηείκεξ πμο θαιαάκμοκ οπυρδ ηυζμ ηζξ εκκμήζεζξ υζμ ηαζ 

ηα οθδηζηά δεδμιέκα, εκχ ηα «ζοκανηδζζαηά πνμαθήιαηα» δεκ είκαζ πανά ηα πνμαθήιαηα πμο αθμ-

νμφκ ηδ ζοβηνυηδζδ ακηζηεζιεκζηχκ ηαοηυζδιςκ πυθςκ ιε κυδια (απμαθεπηζηχκ). 

Δίκαζ επίζδξ ζαθέξ υηζ δ έκκμζα ηδξ ζοκάνηδζδξ ζηδ θζθμζμθία ημο Υμφζενθ είκαζ μοζζαζηζηά 
δζαθμνεηζηή απυ ηδ θνεβηεακή ζπλάξηεζε. ημκ Φνέβηε ζοκακημφιε πναβιαηζηά ιζα πνμζπάεεζα ια-

εδιαηζημπμίδζδξ ηδξ βθχζζαξ, ιε ηζξ έκκμζεξ κα εεςνμφκηαζ μνίζιαηα ζοκανηήζεςκ (ηνίζεςκ) ζηα 

μπμία ιπμνεί κα ιπεζ μπμζμδήπμηε ακηζηείιεκμ ηάπμζμο πεδίμο μνζζιμφ δίκμκηαξ ςξ ηζιή ηδξ ζοκάν-

ηδζδξ (ηνίζδξ) ιία εη ηςκ αθδεμηζιχκ «αθήεεζα» ή «ρεφδμξ». 
16 ε ζοιθςκία ιε υζα έπμοιε πεζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, πνέπεζ κα έπμοιε ζημ κμο ιαξ υηζ ζηζξ ΛΔ δ 

εθανιμβή ημο ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» ζήιαζκε ηδκ ειρφπςζδ ηςκ ειιεκχκ πενζεπμιέ-

κςκ ιέζς ηδξ ελαημιίηεοζδξ εκυξ ζδιαζζαημφ ή επμπηζημφ είδμοξ ζηδκ ακηίζημζπδ ζηζβιή ημο εκεν-

βήιαημξ πμο πενζέπεζ αοηυ ημ πενζεπυιεκμ. ηζξ Ηδέεο Η δ εθανιμβή αοημφ ημο ζπήιαημξ επζηοβπάκεηαζ 
ιέζς ζοκεέζεςκ ηδξ οπενααημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ, μζ μπμίεξ, ζηδ αάζδ ηαηάθθδθςκ ηάεε θμνά θαλφ-

λσλ ζχλζεζεο, ακαθαιαάκμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημ επακαδμιμφκ ιαγί ιε άθθα ηέημζα εκενβεία ηαζ 

δοκάιεζ πενζεπυιεκα έηζζ χζηε κα απμιέκμοιε ιε ηδκ ειπεζνία ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ ιμνθςιάηςκ πμο 

μζημδμιήεδηακ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ. ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή οζμεεημφιε ηδ ζημπζά 

ημο οπενααημθμβζηά εκδιενςιέκμο ενιδκεοηζημφ ζπήιαημξ ημο Υμφζενθ ηαζ οπυ αοηυ ημ πνίζια 

πνδζζιμπμζμφιε ηαζ ηα θεβυιεκα ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. 
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ππεξβαηηθά εκθαληδφκελεο ακηζηεζιεκυηδηεξ μζ μπμίεξ ζπγθξνηνχληαη ζηδ αάζδ ηςκ 

δζαθυνςκ ζοκεζδδζζαηχκ ενιδκεφζεςκ.
17

 

 Ακ υ,ηζ είπαιε ςξ εδχ ζοκζζηά ιζα πνχηδ ελμζηείςζδ ιε ηδκ απμαθεπηζηυηδηα 

ηδξ ζοκείδδζδξ, αξ δμφιε αιέζςξ μνζζιέκεξ ααζζηέξ πενζπηχζεζξ ηδξ εεςνίαξ ηαζ, 

πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ πχξ αοηή εθανιυγεηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ άιεζα επμπηζηήξ, 

ηδξ εζημκμπμζδηζηήξ, ηαζ ηδξ εηθναζζαηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ. 

 πςξ ήδδ έπμοιε ημκίζεζ, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ άιεζα επνπηηθψλ εκενβδιάηςκ 

(ζηδκ ακηίθδρδ, ηδ θακηαζία, ηδ ικήιδ), μζ εκενβδιαηζημί ενιδκεοηζημί παναηηήνεξ 

ειροπχκμοκ ηα ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηά ζοκεζδδζζαηά πενζεπυιεκα (πενζ-

επυιεκα ηδξ αίζεδζδξ, ηδξ θακηαζίαξ, ηδξ ικήιδξ), ηα μπμία ηαείζηακηαζ έηζζ ζηακά 

κα πανμοζζάγμοκ ημ επμπηεουιεκμ. ε έκα ακηζθδπηζηυ εκένβδια, ζηδ αάζδ ηδξ «α-

κηζηεζιεκμπμζδηζηήξ ―ενιήκεοζδξ‖»
18

 ηςκ πενζεπμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ, ζοβηνμηείηαζ 

ημ ζφζημζπμ απμαθεπηζηυ ακηζθδπηυ ςξ ηαοηυ οπενααηζηυ πνάβια. Κζ εκχ ηα πενζε-

πυιεκα ηδξ αίζεδζδξ ανίζημκηαζ ζε ιζα ζοκεπή νμή ηαζ ιεηααθδηυηδηα, αοηυ πμο 

ακηζθαιαακυιαζηε είκαζ ηάηζ εκζαίμ ζηδκ ηαοηυηδηά ημο. Σμ πχξ ζοιααίκεζ αοηυ, ημ 

πχξ, δδθαδή, ζοβηνμηείηαζ δ ζοκείδδζδ ημο εκυξ ηαοηυζδιμο ακηζθδπημφ εα ιαξ α-

παζπμθήζεζ ζδζαίηενα ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή. 

 ηα εηθνλνπνηεηηθά εκενβήιαηα, ηχνα, υηακ, βζα πανάδεζβια, αθέπμοιε έκα γς-

βναθζηυ πίκαηα, έπμοιε ζοκείδδζδ ηδξ εηθφλαο ηάπμζμο πνάβιαημξ. ε αοηά ηα εκεν-

βήιαηα ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε, ζε έκα πνχημ επίπεδμ, ηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ επμ-

πηζηήξ αάζδξ, δδθαδή ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ εζηυκαξ ςξ θοζζημφ οπμζηνχιαημξ (π.π. ημ 

πνςιαηζζηυ πανηί ηδξ γςβναθζάξ). Ζ εζημκμπμζδηζηή ενιήκεοζδ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ε-

πμπηζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ εζηυκαξ ςξ θοζζημφ οπμζηνχιαημξ ηαζ ―ακαθαιαάκεζ‖ ημ 

ήδδ επμπηζηά ζοβηνμηδιέκμ ακηζηείιεκμ, ημ μπμίμ ηαζ κμδιαημδμηεί πθέμκ ςξ εηθφ-

λα. Αοηή ηδκ ηεθεοηαία μ Υμφζενθ ηδκ απμηαθεί εζηυκα-ακηζηείιεκμ (Bildobjekt) ηαζ 

είκαζ αοηή πμο απεζημκίγεζ ηάπμζα άθθδ ακηζηεζιεκυηδηα, ηδκ μπμία μ Υμφζενθ μκμ-

ιάγεζ εζηυκα-οπμηείιεκμ (Bildsubjekt).
19

 Σμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ εηθνληζηηθφηεηαο 

(Bildlichkeit) δεκ είκαζ, ζοκεπχξ, ηάηζ πμο ημ ακηζθαιαακυιαζηε ιε ημκ ηνυπμ πμο 

ακηζθαιαακυιαζηε, βζα πανάδεζβια, ημ πνχια ή ημ ζπήια εκυξ πνάβιαημξ. Σμ κα 

θεζημονβεί ηάηζ ςξ εζηυκα βζα ηάηζ άθθμ δεκ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδ ιεηαλφ ημοξ μ-

ιμζυηδηα. «Ζ μιμζυηδηα ακάιεζα ζε δφμ ακηζηείιεκα, υζμ ιεβάθδ ηαζ κα είκαζ, δεκ 

ηαεζζηά ημ έκα εζηυκα ημο άθθμο».
20

 Μζα γςβναθζά δεκ ιπμνεί, αοηή δ ίδζα απυ ιυκδ 

ηδξ, κα ακαθένεηαζ, π.π., ζημ εζημκζγυιεκμ ημπίμ. Ζ ζπλείδεζε είκαζ εηείκδ πμο ιπμ-

νεί κα ενιδκεφεζ εζημκμπμζδηζηά ηαζ κα ελλνεί ηάηζ σο εζηυκα. 

Ζ γςβναθζά είκαζ εζηυκα ιυκμ βζα ηδ ζοκείδδζδ πμο ζοβηνμηεί ηδκ εζηυκα, βζα ηδ ζοκεί-

δδζδ, δδθαδή, πμο δίδεζ ζε έκα πνςηανπζηυ, ακηζθδπηζηά ειθακζγυιεκμ ακηζηείιεκμ, ιέ-

ζς ηδξ εζημκζζηζηήξ ηδξ ενιήκεοζδξ (ηδξ εδχ θμζπυκ ζηδνζβιέκδξ ζηδκ ακηίθδρδ) ηδκ ―η-
ζρχ‖ [Geltung] ή ηδ ―ζεκαζία‖ [Bedeutung] ιζαξ εζηυκαξ. (LU II/1, ζ. 423 [594]) 

 Σα εθθξαζηαθά εκενβήιαηα, ιε ηδ ζεζνά ημοξ, ζοκζζημφκ εκυηδηεξ, έκα επίπεδμ 

ηςκ μπμίςκ είκαζ δ ζοβηνυηδζδ εκυξ θοζζημφ οπμαάενμο (ήπμζ, ζδιεία πάκς ζημ 

                                                
17 Βθ. LU II/1, ζζ. 369 [556], 378 [562]. ε αοηυκ ημκ ζζπονζζιυ εα επζζηνέρμοιε παναηάης, ζηδκ 
§2.6, υπμο ηαζ εα ελεηάζμοιε ημ πμθφ ζδιακηζηυ γήηδια ημο εκκμήιαημξ (Noema). Πνέπεζ πάκηςξ κα 

έπμοιε ζημ κμο ιαξ υηζ μ Υμφζενθ πνδζζιμπμζεί ημ επίεεημ απμαθεπηζηυξ ηυζμ βζα αζχιαηα υζμ ηαζ 

βζα ακηζηείιεκα. Έηζζ, έκα αίςια είκαζ απμαθεπηζηυ ηαεχξ ζηνέθεηαζ πνμξ ιζα ζφζημζπδ οπενααηζηή 

ακηζηεζιεκυηδηα, αθθά απμαθεπηζηυ είκαζ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ (δ ακηζηεζιεκυηδηα) πμο ηοβπάκεζ απυ-

αθερδξ. 
18 .π., ζ. 349 [537]. 
19 Βθ., π.π., υ.π., ζ. 422 [594]. 
20 .π., ζ. 422 [594]. 
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πανηί, η.θπ.), εκχ έκα άθθμ είκαζ δ ζφκδεζδ ιε ηδ ζδιαζία αοημφ πμο μζ ήπμζ ή ηα 

ζδιεία θέκε. ε έκα πνχημ επίπεδμ, δ ζοκείδδζδ ενιδκεφεζ ηάπμζα ειιεκή δεδμιέκα 

ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ζοβηνμηεί ιζα έηθναζδ «ιε ημ θοζζηυ κυδια»
21

, δδθαδή ςξ ήπμοξ, 

ςξ ζδιεία ζημ πανηί, η.θπ. ηακ, υιςξ, βζα πανάδεζβια, αημφιε ιζα έηθναζδ, ηδκ 

ακηζθαιαακυιαζηε ςξ ιζα αημθμοεία ήπςκ πςνίξ κα ζηεηυιαζηε ζε αοημφξ· δεκ 

ζηνεθυιαζηε πνμξ ηδκ έηθναζδ ςξ θοζζηυ ακηζηείιεκμ. Δπίζδξ, ημ κα ιζθάιε ιε κυ-

δια ζδιαίκεζ αηνζαχξ ηδκ οπένααζδ ημο ―θοζζημφ οπμζηνχιαημξ‖ ηςκ θέλεςκ· δεκ 

ζηνεθυιαζηε ζε αοηέξ ςξ δπδηζηά ζδιεία. «ηακ ιζθάς βζα ημ Πανίζζ», βνάθεζ μ 

Υμφζενθ, «δεκ εκκμχ, ακηί βζα αοηυ, ημ πάνηδ ημο ή ηδ θέλδ ―Πανίζζ‖ πμο πανήπεδ. 

Ακηίεεηα, εκκμχ ηδκ πυθδ ημο Πανζζζμφ.»
22

 «Ζ ζοιαμθζηή πανάζηαζδ δεκ είκαζ ιζα 

πανάζηαζδ ηςκ αζζεδιάηςκ ημο ζοιαυθμο ή ημο ακηζηεζιέκμο πμο θεζημονβεί ςξ 

ζφιαμθμ, αθθά, ακηίεεηα, είκαζ πανάζηαζδ αοημφ πμο ζοιαμθίγεηαζ.»
23

 Σμ υηζ δεκ 

ζηεηυιαζηε ζηα ζδιεία ή ηα ζφιαμθα ςξ θοζζηά οπμζηνχιαηα μθείθεηαζ ζε εκενβδ-

ιαηζημφξ παναηηήνεξ πμο ακαθαιαάκμοκ ημοξ ήπμοξ, ηα βναπηά ζδιεία, η.θπ. ηαζ ηα 

κμδιαημδμημφκ, χζηε αοηά κα ζεκαίλνπλ ηάηζ. Χζηυζμ, ζοκμθζηά, έκα εηθναζζαηυ 

εκένβδια δεκ είκαζ ημ άζξνηζκα δφμ εκενβδιάηςκ, αοημφ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ επμ-

πηζηήξ-θοζζηήξ δζάζηαζδξ ηςκ ζδιείςκ ηαζ αοημφ ηδξ (ιδ επμπηζηήξ) κμδιαημδυηδ-

ζδξ αοηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ. Πνυηεζηαζ βζα έκα εληαίν εκένβδια ζημ μπμίμ, υπςξ ζζπο-

νίγεηαζ μ Υμφζενθ, ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηδ ―ζςιαηζηή‖ ηαζ ηδκ ―πκεοιαηζηή‖ 

ημο ζοκζζηχζα. 

2.2. Η θξηηηθή ζην ρνπζεξιηαλφ ζρήκα «εξκήλεπζε–πεξηερφκελν» 

Σμ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ», ή «ιμνθή–πενζεπυιεκμ», ή ηαζ «ιμνθή–φθδ» 

πμο πνδζζιμπμζεί μ Υμφζενθ βζα κα θμβμδμηήζεζ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ηδξ ζοκεί-

δδζδξ ανίζηεζ εθανιμβή ζε δζαθμνεηζηχκ εζδχκ αθθά ηαζ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ 

εκενβήιαηα ζηα μπμία έπμοιε κα ηάκμοιε ιε δζαθμνεηζηχκ εζδχκ ζοκεέζεζξ ηαζ ιε 

δζαθμνεηζηυ πνμξ ενιήκεοζδ οθζηυ.
24

 Μπμνμφιε, πάκηςξ, κα πμφιε υηζ δ ααζζηή ζ-

δέα πμο δζέπεζ ημ εκ θυβς πμοζενθζακυ ζπήια βζα ηζξ απμαθεπηζηέξ ζοβηνμηήζεζξ, 

είκαζ ημ υηζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ εθανιμβήξ ημο, δ ζοκείδδζδ λνεκαηνδνηεί εξκε-

λεπηηθά-ζπλζεηηθά θάπνην δεδνκέλν πιηθφ (δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ ςξ πανμοζζάγμκηα 

ημ ακηζθδπηυ, ήδδ ζοβηνμηδιέκα ακηζθδπηά ςξ εζηυκεξ ή ζδιεία, η.θπ.) θαηεπζπλφκε-

λε θάζε θνξά πξνο θάηη άιιν, πξνο ην απνβιεπφκελν αληηθείκελν. 

 Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ημ πμοζενθζακυ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» έπεζ δε-

πεεί ζζπονή ηνζηζηή ηαζ ιάθζζηα ακαθμνζηά ιε ηα δζαθμνεηζηά επίπεδα εθανιμβήξ 

ημο. πςξ εα δζαπζζηχζμοιε, έκα ιένμξ αοηήξ ηδξ ηνζηζηήξ αθμνά ηδ ζφκεεζδ ηςκ 

ίδζςκ ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ. Έκα δεφηενμ ιένμξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ εθανιμβή 

ημο εκ θυβς ζπήιαημξ ζημ πχνμ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ. Θα ακαθενεμφιε 

ζηδ ζοκέπεζα ιε ζοκημιία ζε αοηέξ ηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, εκχ εα επζιείκμοιε πενζζζυ-

ηενμ ζε ιζα ηνίηδ δζάζηαζδ ηδξ ηνζηζηήξ πμο αζηείηαζ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα 

                                                
21 .π., ζ. 407 [583]. 
22 Hua XXII, ζ. 424 [479]. Ο Υμφζενθ δεκ ζζπονίζηδηε πμηέ υηζ ηα θοζζηά οπμζηνχιαηα ηςκ ζδια-

ζζαηχκ εκενβδιάηςκ δεκ ζοκζζημφκ δηφινπ ακηζηείιεκα βζα ηδκ απμαθεπηζηή ζοκείδδζδ, μφηε αιθζηα-

θακηεφηδηε ζπεηζηά ιε αοηυ. Μυκμ πμο ηα ζδιεία δεκ ζοκζζημφκ ηα απμαθεπηζηά ή ηενιαηζηά ακηζηεί-

ιεκα ηςκ ζδιαζζαηχκ εκενβδιάηςκ. φβη. ιε Hopp 2008, ζ. 234. 
23 LU II/1, ζ. 422 [476]. 
24 Αοηυ ηάκεζ ημκ Λυιαν (Dieter Lohmar) κα ακηζιεηςπίγεζ ημ ζπήια «ιμνθή–πενζεπυιεκμ» ςξ κεηα-

ιμκηέθμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ζε ηάεε ιζα απυ αοηέξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ πενζπηχζεζξ ζοβηνυ-

ηδζδξ. (Βθ. ζπεηζηά Lohmar 2009, ζζ. 8, 14.) 
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ηδκ απμαθεπηζηυηδηα. Αοηή αθμνά, εζδζηυηενα, ηδκ εθανιμβή ημο ζπήιαημξ «ενιή-

κεοζδ–πενζεπυιεκμ» ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοβηνμηήζεςκ, δδθαδή ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ απμαθεπηζηήξ ενιήκεοζδξ ειιεκχκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ. 

2.2.1. Αλαθνξηθά κε ηηο έζραηεο ζπλζέζεηο ηεο εζσηεξηθήο ζπλείδεζεο ηνπ ρξφ-

λνπ 

Δίκαζ βκςζηυ πςξ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο μ Υμφζενθ δεκ θαιαάκεζ οπυρδ ημ γήηδια 

ημο πνυκμο. ημ ζπεδίαζια βζα ηδκ επακέηδμζδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ μ ίδζμξ ακαθέ-

νεηαζ ζηδ «ζοβηνυηδζδ ηδξ ειιεκμφξ πνμκζηυηδηαξ, δ μπμία ιέκεζ εηηυξ ημο πθαζζί-

μο ηςκ ενεοκχκ [ημφ εκ θυβς ένβμο]»
25

. Δπίζδξ, ζηζξ Ηδέεο Η μ Υμφζενθ ιαξ ελδβεί 

πςξ ημ οπενααημθμβζηά ―απυθοημ,‖ ζημ μπμίμ θηάκμοιε εηεί, δεκ είκαζ ηαζ ημ έζπα-

ημ.
26

 Οζ ζηαηζηέξ ακαθφζεζξ δεκ εζζένπμκηαζ «ζηα ζημηεζκά αάεδ ηδξ έζπαηδξ ζοκεί-

δδζδξ, δ μπμία ζοβηνμηεί υθδ ηδ αζςιαηζηή πνμκζηυηδηα»
27

 ηαζ,  έηζζ, ηα αζςιαηζηχξ 

πναβιαηζηά πενζεπυιεκα εηθαιαάκμκηαζ ςξ ήδδ «εκμπμζδιέκα πνμκζηά ζοιαάκηα»
28

 

ημο ζοκεζδδζζαημφ νμο. Σμ οπενααημθμβζηά ―απυθοημ‖ ηςκ Ηδεψλ, ηα ίδζα ηα οθδηζηά 

δεδμιέκα, ζοβηνμημφκηαζ ηαζ μνβακχκμκηαζ ζηζξ «πνςημ-ζοκεέζεζξ ηδξ ηαηαβςβζηήξ 

πνμκμ-ζοκείδδζδξ»
29

. 

 Δκημφημζξ, ηα οθδηζηά δεδμιέκα  δεκ ζοβηνμημφκηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ενιήκεοζδξ 

ηάπμζμο άθθμο οθζημφ βζα ημ μπμίμ εα έπνεπε επίζεο κα ακαγδηήζμοιε ημοξ υνμοξ 

ζοβηνυηδζήξ ημο. Δίκαζ θακενυ πςξ αοηή δ θμβζηή ιαξ μδδβεί ζε ιζα άπεζνδ ακα-

δνμιή. ηδ εεςνία ημο Υμφζενθ, ημ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» ανίζηεζ εθαν-

ιμβή ιέπνζ έκα μνζζιέκμ ζδιείμ πένα απυ ημ μπμίμ δεκ έπεζ κυδια κα ιζθάιε ιε ηέ-

ημζμοξ υνμοξ. Τπυ αοηυ αηνζαχξ ημ πνίζια, ζηζξ δζαθέλεζξ βζα ηδ πνμκμ-ζοκείδδζδ μ 

Υμφζενθ δδθχκεζ πςξ, 

[δ]εκ έπεζ ηάεε ζοβηνυηδζδ ημ ζπήια πενζεπυιεκμ–ενιήκεοζδ. (Hua X, ζ. 7 οπζ. 1)
30

 

 Ο μημθυθζηζ είκαζ αοηυξ πμο πνχημξ εα οπενημκίζεζ ηδ ζηάζδ ημο Υμφζενθ 

ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ ζηδκ ειιέκεζα ηδξ πνμκμ-

ζοκείδδζδξ.
31

 

                                                
25 Hua XX/1, ζ. 153. Απυ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ροπμθμβζηή ζηάζδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, μ Υμφζενθ 
εεςνεί πςξ ιέκεζ εηηυξ θαζκμιεκμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ ημ γήηδια ηδξ ζπέζδξ ηαζ ηδξ ακηζζημζπίαξ, 

ή ιδ, ιεηαλφ ενεεζζιάηςκ ηαζ πενζεπμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ, ζοκεπχξ δ ένεοκα λεηζκά ιε δεδνκέλε ηδκ 

πανμοζία ηςκ πενζεπμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ ζηδ ζοκείδδζδ. Σμ γήηδια ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ 

ηδξ αίζεδζδξ δεκ ακήηεζ ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. (Βθ., π.π., LU II/1, ζ. 

381 [565]). 
26 Βθ. Hua III/1, ζ. 182 [193]· αθ. ηαζ Hua IV, ζ. 24 [26]. 
27 Hua III/1, ζζ. 191-2 [203]. 
28 .π., ζ. 192 [203]· αθ. ηαζ Hua XVI, ζ. 143 [120]. 
29 Hua III/1, ζ. 273 [285]· αθ., ππ., ηαζ Hua XVII, §107b. ηζξ Ηδέεο Η, μπυηε ηαζ έπεζ ζοκηεθεζηεί δ 
οπενααημθμβζηή ζηνμθή ημο Υμφζενθ, ημ γήηδια ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ ιέκεζ 

εηηυξ εκδζαθένμκημξ, ηχνα υιςξ ζηδ αάζδ ηδξ μζημκμιίαξ ηςκ ζηαηζηχκ ακαθφζεςκ. Πνυηεζηαζ πά-

κηςξ βζα γήηδια πμο ακήηεζ ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ. 
30 ηα ηνζηζηά ζπυθζα αοημφ ημο ηυιμο ηδξ Husserliana δζααάγμοιε υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ οπμζδιείςζδ, 

δ μπμία πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηςκ Γηαιέμεσλ ημο 1928, δεκ απακηάηαζ ζηα πεζνυβναθα 

ημο Υμφζενθ ζηα μπμία ααζίγμκηαζ μζ Γηαιέμεηο. (Βθ. Hua X, ζ. 396.) Ο Μπει, επζιεθδηήξ ημο εκ θυ-

βς ηυιμο, οπμζηδνίγεζ, αέααζα, πςξ πνυηεζηαζ υκηςξ βζα παναηήνδζδ ημο ίδζμο ημο Υμφζενθ πμο ιά-

θζζηα ζοκάδεζ ιε ηδ εεςνία ημο πενί βεκεηζηήξ ακάθοζδξ. (Βθ. ζπεηζηά Hua X, ζ. xxxv.) πςξ ηαζ κα 
έπεζ, αοηή δ δήθςζδ ημο Υμφζενθ εηθαιαάκεηαζ απυ πμθθμφξ αηνζαχξ ςξ δ απυδεζλδ ηδξ απμηοπίαξ 

ημο ζηαηζημφ ενιδκεοηζημφ ζπήιαημξ ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ημο. 
31 Βθ. Sokolowski 1964a· Sokolowski 1964b. 
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ε αοηυ ημ επίπεδμ, δεκ οπάνπεζ ηάηζ ημ μπμίμ πνχηα ―δίκεηαζ‖ ηαζ έπεζηα ―ενιδκεφεηαζ‖ 

απυ ηδκ απμαθεπηζηυηδηα, ηακέκα ―οθζηυ‖ [matter] πμο ―εκδιενχκεηαζ‖ απυ ηδ κυδζδ. 
Γεκ οπάνπεζ πθέμκ ηαιία δοσζηζηυηδηα. (Sokolowski 1964b, 179· ζφβη. ιε Hua X, ζζ. 

83η.επ.) 

ηδ νμή ημο ειιεκμφξ πνυκμο δζαπζζηχκμοιε ηδ ζοκέπεζα ηςκ πνμκζηχκ θάζεςκ, μζ 

μπμίεξ ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ πνςηανπζηέξ απμαθέρεζξ, πςνίξ κα οθίζηαηαζ δζαθμνζζιυξ 

ζε αζζεήιαηα ηαζ απμαθέρεζξ. Γζα ημκ μημθυθζηζ, δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε ηάπμζα 

αιμνθμπμίδηα δεδμιέκα ηαζ ζηζξ ενιδκεφζεζξ είκαζ δζηαζμθμβδιέκδ ιυκμ βζα ηαεανά 

παζδαβςβζημφξ ζημπμφξ ηαζ ιάθζζηα ζημ πθαίζζμ ηςκ ζηαηηθψλ ακαθφζεςκ ημο Υμφ-

ζενθ, μζ μπμίεξ πενζμνίγμκηαζ απθά ηαζ ιυκμ ζηδκ ηαηάδεζλδ, ιε αθαζνεηζηυ ηνυπμ, 

ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ πμο ζοβηνμημφκ ιζα ακηζηεζιεκυηδηα.
32

 Απυ ηδκ άθθδ, ιε ηζξ 

βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ ηδξ ειιεκμφξ πνμκζηυηδηαξ δζαπζζηχκμοιε 

ηδκ οπένααζδ αοηήξ ηδξ πνμζςνζκήξ, ιεεμδμθμβζηήξ δζάηνζζδξ. ε αοηή ηδκ πενζμ-

πή, ημ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» απθά δεκ οθίζηαηαζ. Ο μημθυθζηζ, υιςξ, 

εα πνμπςνήζεζ αηυια πενζζζυηενμ ηαζ εα οπμζηδνίλεζ υηζ δ αηαηαθθδθυηδηα εθαν-

ιμβήξ ημο ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ 

ίδζςκ ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ αθμνά ηεθζηά ην ζχλνιν ηςκ δζαθυνςκ επζπέδςκ ζο-

βηνυηδζδξ. ηδκ πνμζέββζζδ ημο μημθυθζηζ δ βεκεηζηή ακάθοζδ απμηαθφπηεζ ηδ 

βεκεηζηή πμνεία ηδξ ζοβηνυηδζδξ ιζαξ ακηζηεζιεκυηδηαξ γεληθά ζε φια ηα επίπεδα ηαζ 

παίνκεζ ηδ εέζδ ηδξ οπμδεέζηενδξ ζηαηζηήξ ακάθοζδξ.
33

 

Ανηεημί ενιδκεοηέξ αημθμφεδζακ ημκ μημθυθζηζ ηαζ οζμεέηδζακ ηδκ άπμ-

ρδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ Υμφζενθ, ακ ηαζ ζηδκ ανπή οπμζηήνζλε, ζηδ ζοκέπεζα 

εβηαηέθεζρε ζοκμθζηά ημ ζηαηζηυ ενιδκεοηζηυ ζπήια ακαβκςνίγμκηαξ ηζξ αδοκαιίεξ 

ημο.
34

 ημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ δεκ εα επζιείκμοιε πενζζζυηενμ ζημ γή-

ηδια ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ. Πνέπεζ κα πμφιε, ςζηυζμ, πςξ δζ-

αθςκμφιε ιε ηδ βεκίηεοζδ πμο ειπενζέπεζ δ πνμδβμφιεκδ απμηίιδζδ. Θεςνμφιε υηζ 

ημ ενιδκεοηζηυ ζπήια ημο Υμφζενθ απθά ζοκακηά ηα υνζα εθανιμβήξ ημο ζημ πθαί-

ζζμ ηςκ πνςηανπζηχκ πνμκμ-ζοκεέζεςκ. Θεςνμφιε πςξ ηα οθδηζηά δεδμιέκα δεκ 

είκαζ ηαζ αοηά απμηέθεζια ζοκεέζεςκ πμο αημθμοεμφκ ημ ζπήια «ενιήκεοζδ–

πενζεπυιεκμ», πςνίξ, υιςξ, αοηυ κα ζδιαίκεζ πςξ έηζζ αηονχκεηαζ δ ζζπφξ ημο εκ 

θυβς ζπήιαημξ ζημ πχνμ ηςκ απνβιεπηηθψλ ζοκεέζεςκ, ηυζμ ηςκ πνςηανπζηχκ ε-

πμπηζηχκ, υζμ ηαζ ηςκ ακχηενςκ ηαηδβμνζαηχκ.
35

 

 

                                                
32 Βθ. Sokolowski 1964b, ζζ. 54-8, 177η.επξ. 
33 Βθ. υ.π., ζζ. 55, 64-5, 177η.επ. Βθ. ηαζ Mohanty 1995, ζζ. 59η.επ. 
34 Μάθζζηα μ Μεκξ (James Mensch) ηάκεζ θυβμ βζα ηδ ζπεηζηή «πανάδμζδ ηδξ Λμοααίκ» (Mensch 

2010, ζ. 153): μ Μπει (Rudolf Boehm), μ Μπενκέη (Rudolf Bernet), μ Μπναθ (John Brough), ηαζ πζμ 

πνυζθαηα μζ Κμνημφιξ (Toine Kortooms) ηαζ Ρυκηειάζεν (Lanei Rodemeyer), αημθμοεμφκ ζαθχξ ηδ 

βναιιή ημο μημθυθζηζ. Κζ εκχ αοημί πμο αζημφκ ηνζηζηή ζημ εκ θυβς ζπήια εεςνμφκ υηζ ηάπμζα 

ζηζβιή μ Υμφζενθ ημ εβηαηαθείπεζ, δεκ οπάνπεζ ζοιθςκία ακαθμνζηά ιε ημ πυηε ζοιααίκεζ αοηυ. 

Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ηάπμζμζ (Μπει, Μπενκέη ηαζ Μπναθ) οπμζηδνίγμοκ πςξ μ Υμφζενθ 

εβηαηαθείπεζ ημ ζηαηζηυ ενιδκεοηζηυ ζπήια βφνς ζηα 1908-9, εκχ άθθμζ εκημπίγμοκ αοηή ηδκ ηνίζζιδ 
αθθαβή ανηεηά ανβυηενα (βζα πανάδεζβια μ Κμνημφιξ βφνς ζηα 1917). (Βθ. ζπεηζηά ηαζ Mensch 

2010, ζζ. 153η.επξ.) 

35 Αοηή ηδ ζηάζδ αημθμοεεί, βζα πανάδεζβια, ηαζ μ Λυιαν. Βθ. ηονίςξ ημ Lohmar 2009, §3. 
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2.2.2. Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζέζεηο ησλ θαηεγνξηαθψλ ελεξγεκάησλ αλψηεξεο 

ηάμεο 

Σδκ ηφνζα πνμζπάεεζα εθανιμβήξ ημο ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» ζηδκ πε-

νίπηςζδ ηςκ ζηδνζβιέκςκ, ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ηδ ζοκακημφιε ζηδκ έηηδ 

Λνγηθή Έξεπλα. Σμ δφζημθμ ζηέθμξ αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ αθμνά ημκ εκημπζζιυ ε-

ηείκςκ ηςκ πενζεπμιέκςκ ηςκ μπμίςκ δ ενιήκεοζδ μδδβεί ζηδ δμηζηυηδηα ηςκ ακηζ-

ηεζιεκζηχκ ηαηδβμνζαηχκ ιμνθχκ, υπςξ, ακηίζημζπα, ζηδκ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ, 

δ ηαηάθθδθδ ενιήκεοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ μδδβεί ζηδ δμηζηυηδηα ηςκ 

οπενααηζηχκ ζηζβιχκ, ηςκ ιενχκ ηαζ ηςκ ιμνθχκ ημο ακηζθδπημφ. Σμ γήηδια αοηυ 

είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ βζα ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ ΛΔ (εκ ζπέζδ, ηονίςξ, πνμξ ηδ εες-

νία βζα ηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία, αθθά ηαζ ηδ βκςζζμεεςνία πμο ακαπηφζζεηαζ ε-

ηεί), απυ ηδ ζηζβιή πμο ηα ακαγδημφιεκα πενζεπυιεκα είκαζ αοηά πμο ηεθζηά πνμζδί-

δμοκ επμπηζηυηδηα ζε έκα ηαηδβμνζαηυ εκένβδια ηαζ ημ δζαθμνμπμζμφκ απυ ηα ηεκά 

ζδιαζζαηά εκενβήιαηα. 

 Ο Υμφζενθ πνχηα ελεηάγεζ ηαζ απμηθείεζ ημ κα είκαζ ηα πνμξ ενιήκεοζδ πενζε-

πυιεκα ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ηα αζζεδηδνζαηά πενζεπυιεκα πμο ενιδκεφ-

μκηαζ ηαζ μδδβμφκ ζηδ δμηζηυηδηα ηςκ πναβιάηςκ ηδξ ελςηενζηήξ επμπηείαξ. Κάηζ 

ηέημζμ εα μδδβμφζε ζηδκ πανάθμβδ απαίηδζδ κα δίκμκηαζ μζ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθέξ 

ζηδκ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ. Ζ εεηζηή ημο πνυηαζδ, ζηδ ζοκέπεζα, είκαζ πςξ μζ ζηδ-

νζβιέκεξ ηαηδβμνζαηέξ ζοκεέζεζξ ενιδκεφμοκ ακηζηεζιεκμπμζδηζηά ηελ εθάζηνηε ζρέ-

ζε κεηαμχ ησλ ππνθείκελσλ ζηεξηδφλησλ ελεξγεκάησλ. Σδ ζπέζδ αοηή μ ίδζμξ ηδκ α-

πμηαθεί ηαζ ςπρηθφ δεζκφ ή ςπρηθφ ραξαθηήξα. Αοηυξ μ ροπζηυξ παναηηήναξ πμο δζ-

αζοκδέεζ ηα ζηδνίγμκηα εκενβήιαηα εξκελεχεηαη ςξ δ αληηθεηκεληθή εκυηδηα ηςκ 

ζηδνζβιέκςκ ακηζηεζιέκςκ, ςξ δ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ ηαοηυηδηαξ, δ ζπέζδ ιένμοξ 

πνμξ υθμκ, η.θπ.
36

 

Ζ πμθφ ζδιακηζηή έηηδ Έξεπλα απαζπυθδζε εη κέμο ημκ Υμφζενθ, μ μπμίμξ, 

ηονίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 1913 ηαζ ημο 1914, ενβάζηδηε πονεηςδχξ βζα ιζα ηνζηζ-

ηά επελενβαζιέκδ επακέηδμζή ηδξ.
37

 Γοζηοπχξ, ημ θζθυδμλμ αοηυ ζπέδζμ δεκ μθμ-

ηθδνχεδηε πμηέ. Σδκ άκμζλδ ημο 1921 δ έηηδ Έξεπλα επακεηδυεδηε ιε εθάπζζηεξ 

αθθαβέξ ζημ πενζεπυιεκυ ηδξ. ημκ ηαζκμφνζμ Πξφινγν αοηήξ ηδξ δεφηενδξ έηδμζδξ 

μ Υμφζενθ, ιεηαλφ άθθςκ, ελδβεί πςξ, ιεηά ηα είημζζ πνυκζα πμο ιεζμθάαδζακ απυ 

ηδκ πνχηδ έηδμζδ, εα πανμοζίαγε πμθθά απυ ηα γδηήιαηα ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, 

αθθά ηαζ πςξ ηάπμζα απυ αοηά δεκ ηα εβηνίκεζ πζα. Μάθζζηα, ημ ιμκαδζηυ ζπεηζηυ 

πανάδεζβια πμο δίκεζ, βζα κα ακαθενεεί ζηα γδηήιαηα πμο θαίκεηαζ κα είπακ ηφπεζ 

―θακεαζιέκδξ‖ πναβιάηεοζδξ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ, είκαζ αοηυ ηδξ εεςνίαξ ηςκ πνμξ 

ενιήκεοζδ πενζεπμιέκςκ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ.
38

 Αοηή 

είκαζ ηαζ δ ιμκαδζηή απμδμηζιαζηζηή κφλδ πμο έπμοιε εη ιένμοξ ημο Υμφζενθ βζα ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ εεςνία. Πμοεεκά ζημκ ηαζκμφνζμ Πξφινγν, αθθά μφηε ηαζ ζε άθθα έν-

βα, δεκ ανίζημοιε ζημζπεία πμο κα δζεοηνζκίγμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αοημηνζηζηήξ 

ημο. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μ Υμφζενθ δεκ ιαξ θέεζ ακ ημ πνυαθδια ιε ηδ ζοβηεηνζ-

ιέκδ εεςνία είκαζ γήηδια ακεπάνηεζαξ ζημ επίπεδμ ηδξ έηεεζδξ, ή ακ αοηυ αθμνά 

                                                
36 Βθ. LU II/2, ζ. 177 [812]. 
37 Σμ ζφκμθμ ηςκ ηεζιέκςκ πμο έβναρε βζα αοηυ ημ ζημπυ μ Υμφζενθ έπεζ δδιμζζεοεεί ζε δφμ ηυιμοξ 

ζηδ ζεζνά ηδξ Husserliana ιε ηδκ επζιέθεζα ημο Μέθε (Ullrlich Melle). Ο πνχημξ ηυιμξ (Hua XX/1) 

δδιμζζεφηδηε ημ 2002 ηαζ μ δεφηενμξ (Hua XX/2) ημ 2005. Βθ. βζα ηα αηνζαή ζημζπεία ζηδ Βζαθζμ-

βναθία. Λεπημιένεζεξ βζα ημ γήηδια ηδξ επακέηδμζδξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο ιπμνεί κα ανεζ ηακείξ ζηδκ 

εζζαβςβή ημο Μέθε ζημ Hua XX/1, ηαεχξ ηαζ ζηα Sinigaglia 1997· Melle 1998· Melle 2002. 
38 Βθ. LU II/2, ζ. v [662-63]. Αοηυ είκαζ ημ πενίθδιμ πνυαθδια ημο «ηαηδβμνζαημφ ακαπαναζηάηδ». 

Έπμοιε απμθφβεζ πνμξ ημ πανυκ κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηδκ μνμθμβία ηςκ αλαπαξαζηαηψλ. Θα ιζθή-

ζμοιε ακαθοηζηά ιε ηέημζμοξ υνμοξ παναηάης ζηδκ §2.4. 
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ηάπμζα ή ηάπμζεξ θακεαζιέκεξ ζοκαθείξ παναδμπέξ. Γεκ ιαξ θέεζ, επίζδξ, μφηε ακ δ 

αοημηνζηζηή ημο αθμνά ηδ ζοβηεηνζιέκδ εεςνία ςξ ζφκμθμ, μπυηε ηαζ ηδκ απμννί-

πηεζ, ή ακ αθμνά ηάπμζα επζιένμοξ θφζδ πμο δυεδηε ζημ πθαίζζυ ηδξ ηαζ είκαζ απηή 

πμο πνέπεζ κα δζμνεςεεί. 

 πςξ ήηακ θοζζηυ, δ αζκζβιαηζηή αοημηνζηζηή ημο Υμφζενθ ζημκ Πξφινγν ηδξ 

δεφηενδξ έηδμζδξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο μδήβδζε, ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ δζαθυνςκ ζπμθζα-

ζηχκ ηαζ ενιδκεοηχκ, ζε δζαθμνεηζηέξ πνμηάζεζξ ζπεηζηά ιε ημ πμζμ ήηακ ημ θάεμξ 

ημο Υμφζενθ, αθθά ηαζ ιε ημ πμζα ήηακ δ θφζδ, είηε πμο έδςζε μ ίδζμξ, είηε πμο εα 

έπνεπε κα δμεεί. Ανηεημί είκαζ, ιάθζζηα, ηαζ εδχ αοημί πμο οπμζηδνίγμοκ πςξ δ πε-

νίπηςζδ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ δείπκεζ ζπλνιηθά ηδκ απμηοπία ημο ενιδ-

κεοηζημφ ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ», ημ μπμίμ εεςνμφκ πςξ μ Υμφζενθ 

ακαβηάγεηαζ ηάπμζα ζηζβιή κα εβηαηαθείρεζ. Υαναηηδνζζηζημί εηπνυζςπμζ αοηήξ ηδξ 

ηάζδξ είκαζ μ Σμφβηεκηπαη (Ernst Tugendhat) ηαζ μ Νηε Αθιέζκηα, μζ μπμίμζ, ιάθζζηα, 

ηαηαεέημοκ ηδ δζηή ημοξ εεηζηή πνυηαζδ βζα ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα.
39

 Τπάνπεζ, 

ςζηυζμ, ηαζ εηείκδ δ ενιδκεοηζηή βναιιή, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ πνμηείκεηαζ δ θφ-

ζδ ηδξ εζςηενζηήξ αζοκέπεζαξ ηςκ ΛΔ πςνίξ, υιςξ, ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ εεςνίαξ 

ημο ηαηδβμνζαημφ ακαπαναζηάηδ ηαζ ημο ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ». Δδχ 

ακήηεζ μ Λυιαν (Dieter Lohmar).
40

 Απυ ηδ ιενζά ιαξ, επίζδξ εεςνμφιε υηζ μ Υμφ-

ζενθ λεπενκά ηα πνμαθήιαηα πμο πανμοζίαγε δ πνχηδ έηδμζδ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο 

ηαζ υηζ δεκ εβηαηαθείπεζ ημ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» ακαθμνζηά ιε ηα ηαηδ-

βμνζαηά εκενβήιαηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εεςνμφιε πςξ μ Υμφζενθ πνμπςνά ζηδ 

―δζυνεςζδ‖ ηςκ ανπζηχκ ημο εηηζιήζεςκ ζπεηζηά ιε ημ πμζα είκαζ ηα πενζεπυιεκα 

πμο ακαθαιαάκμκηαζ ηαζ ενιδκεφμκηαζ ζηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνζαηέξ ζοκεέζεζξ. ε 

αοηή ιαξ ηδ εεχνδζδ, ιάθζζηα, δζαθςκμφιε ιε ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ πνμζέββζζδξ ημο 

Λυιαν. Γεκ εα πνμπςνήζμοιε, υιςξ, πενζζζυηενμ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμαθδιαηζηή, 

ηαεχξ αοηή απαζηεί ημ δζηυ ηδξ πχνμ ακάπηολδξ ηαζ λεθεφβεζ απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ 

πανμφζαξ δζαηνζαήξ. 

2.2.3. Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζέζεηο ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο 

Ζ δζάζηαζδ ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε ζπήια «ενιήκεοζδ–

πενζεπυιεκμ» ή «ιμνθή–πενζεπυιεκμ» πνμηάθεζε έκημκεξ ακηζδνάζεζξ ζηδκ πενί-

πηςζδ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ. Ακάιεζα ζηζξ πθέμκ ηθαζζζηέξ ζοβηαηαθέβμ-

κηαζ αοηέξ ημο ανην, ημο Μενθχ-Πμκηφ ηαζ ημο Γημφναζηξ. Ο ανην οπμζηδνίγεζ 

πςξ ιε ηδκ εζζαβςβή ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ ζηδκ ηαεανή κμδηζηή ζοκείδδζδ μ 

Υμφζενθ επζπείνδζε κα λεπενάζεζ ημκ ηανηεζζακυ δοσζιυ. ιςξ, ηα οθδηζηά δεδμιέ-

κα δεκ ζοκζζημφκ ηεθζηά, βζα ημκ ανην, πανά έκα οανζδζηυ ηαηαζηεφαζια, ημ μπμίμ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ζδζυηδηεξ ηυζμ ηδξ ζοκείδδζδξ υζμ ηαζ ημο ζοβηνμημφιεκμο ηαζ 

είκαζ άνα ζηδκ μοζία ημο δοσζηζηυ.
41

 Γζα ημκ Μενθχ-Πμκηφ ηαζ ημκ Γημφναζηξ, ημ 

εθάπζζημ (θαζκμιεκμθμβζηά πνμζζηυ) αζζεδηδνζαηυ δεδμιέκμ είκαζ έκα πάκηα ήδδ 

ενιδκεοιέκμ ηαζ ειθακζζιέκμ αζζεδηδνζαηυ πεδίμ ηαζ υπζ ζηέηα αζζεδηδνζαηά οθδ-

ηζηά δεδμιέκα, ζηα μπμία οπμηίεεηαζ υηζ θηάκμοιε ιε ιζα (θαζκμιεκμθμβζηά ιδ κυιζ-

ιδ, βζα ημοξ ίδζμοξ) εεςνδηζηή αθαίνεζδ.
42

 Γνάθεζ, βζα πανάδεζβια, μ Γημφναζηξ: 

                                                
39 Βθ. Tugendhat 1970, §6b· de Almeida 1972, ζζ. 113η.επξ. 
40 Βθ. Lohmar 1990, Lohmar 1998, ηαζ πζμ ζφκημια ηαζ πενζεηηζηά ηα Lohmar 2001, Lohmar 2002, 

Lohmar 2009. 
41 Βθ., π.π., Sartre 1943, ζζ. 25η.επξ. 
42 Βθ. Merleau-Ponty 1945, ζζ. 278, 281, 464· Gurwitsch 2009a, ζζ. 123η.επ., 211· Gurwitsch 2009b, 

ζζ. 283η.επ.· Gurwitsch 2010, ιένμξ IV ηεθ.ΗΗ §§ VI, VII· Claesges 1964, ζ. 73. 
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[Ζ] έκκμζα ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ, ηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα ηδξ παναδμζζαηήξ Φζθμ-

ζμθίαξ ηαζ Φοπμθμβίαξ πνέπεζ κα εβηαηαθεζθεεί. (Gurwitsch 1010, ζ. 41·Gurwitsch 
2009b, ζ. xxiii) 

Δκ μθίβμζξ, ηακέκαξ απυ ημοξ ηνεζξ πνμδβμφιεκμοξ θζθμζυθμοξ δεκ απμδέπεηαζ ηδκ 

(πνμ)φπανλδ ηάπμζαξ άιμνθδξ αζζεδηδνζαηήξ φθδξ, δ μπμία ζηδ ζοκέπεζα ιμνθμπμζ-

είηαζ απυ ηάπμζμο είδμοξ ενιδκεοηζηέξ ειροπχζεζξ ακελάνηδηεξ απυ αοηήκ. Γζα αο-

ημφξ, ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ ήδδ πάκηα ―εβηοιμκμφκ‖ ηάπμζμ κυδια ηαζ ημ ελδ-

βδηζηυ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» δεκ είκαζ πανά ιζα εεςνδηζηή ηαηαζηεοή. 

 Σδ δοζανέζηεζά ημοξ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζ-

ηυηδηα έπμοκ εηθνάζεζ, υιςξ, βεκζηυηενα πμθθμί ιεθεηδηέξ αηυια ηαζ ζε πνυζθαηεξ 

δδιμζζεφζεζξ. Ο Μμπάκηζ ζζπονίγεηαζ πςξ βφνς ζηα 1909 μ Υμφζενθ ζηαιαηά πθέμκ 

κα ιζθά βζα οθδηζηά δεδμιέκα ηαζ πςξ δ ακηίθδρδ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ «εκηοπςηζηή 

ζοκείδδζδ ημο πανυκημξ».
43

 Πνμξ επίννςζδ αοηήξ ηδξ εέζδξ μ Μμπάκηζ ακαηνέπεζ 

ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ βζα ηδ θακηαζία ηαζ ηδ ικήιδ, υπμο ζδιεζχκεηαζ υηζ «ε 

“ζπλείδεζε” ζπλίζηαηαη πέξα σο πέξα απφ ζπλείδεζε, θαη ήδε ην αίζζεκα, φπσο θαη 

ην θάληαζκα, είλαη “ζπλείδεζε”»
44

. 

 Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ζηα ζοβηεηνζιέκα πμοζενθζακά πεζνυβναθα οπάνπεζ ιζα ηνζηζ-

ηή δζάεεζδ απέκακηζ ζημ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ». Δίκαζ επίζδξ θακενή εηεί 

ιζα ζπεηζηή αιθζηαθάκηεοζδ, ηαεχξ μ Υμφζενθ ζηέθηεηαζ βνάθμκηαξ, ανβυηενα δζα-

βνάθεζ ημιιάηζα, δζμνεχκεζ, πνμζεέηεζ ζπυθζα ηαζ ενςηδιαηζηά. Αοηυ πμο θαίκεηαζ 

κα απαζπμθεί ημκ Υμφζενθ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ζδιεζχζεςκ ζηζξ μπμίεξ ακαθένεηαζ μ 

Μμπάκηζ, είκαζ ημ γήηδια ηδξ, μφηςξ εζπείκ, ζπλεηδεζηαθήο πθήο ηδξ αίζεδζδξ· ιε 

άθθα θυβζα ημ εάκ ιπμνμφιε κα ζζπονζγυιαζηε υηζ δ αίζεδζδ ζοκζζηά ζοκείδδζδ-βζα-

ηάηζ (Bewusstsein-von).
45

 ε αοηυ ημ πθαίζζμ μ Υμφζενθ δζενεοκά ημ ηαηά πυζμ 

ιπμνμφιε κα ζζπονζγυιαζηε υηζ «[ζ]ηδκ αίζεδζδ έπμοιε [ηάπμζμο ηφπμο] ―ζοκείδδ-

ζδ‖ αοηήξ ηδξ [εηάζημηε] εη ιένμοξ έηθακζδξ, υπζ υιςξ ιζα ακηίθδρδ»
46

 ηαζ ημ εάκ 

δ δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ αίζεδζδ ηαζ ηδκ ακηίθδρδ έπεζ κα ηάκεζ ηεθζηά ιε ηδκ πνμ-

ζμπή. Λίβμ παναηάης μ ίδζμξ ζδιεζχκεζ: 

Χξ εη ημφημο, εβηαηαθείπς θμζπυκ ηδκ ηαφηζζδ ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ημο αζζεδηδνζαημφ πε-

νζεπμιέκμο (ηδκ μπμία έπς ηάκεζ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο) ηαζ επακένπμιαζ ζηδκ άπμρδ πςξ 

δ αίζεδζδ ηαζ δ ακηίθδρδ ίζηακηαζ ηαηανπήκ ζημ ίδζμ επίπεδμ, πςξ ηάεε αίζεδζδ είκαζ 

ακηίθδρδ, αθθά υπζ πθήνδξ ακηίθδρδ. (Hua XXIII, ζζ. 266-7) 

Πανυθα αοηά, ανβυηενα ζηα πεζνυβναθά ημο μ Υμφζενθ εα αθθάλεζ ηδκ πνμμπηζηή 

ημο πνμδβμφιεκμο πςνίμο ηαεχξ ημ ιεηαθένεζ ζπεδυκ αοημθελεί αθθά πθέμκ ζε ενς-

ηδιαηζηή ιμνθή. Γζααάγμοιε: 

Χξ εη ημφημο, εβηαηαθείπς θμζπυκ ηδκ ηαφηζζδ ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ημο αζζεδηδνζαημφ πε-
νζεπμιέκμο (ηδκ μπμία έπς ηάκεζ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο); Με έλα νξηζκέλν ηξφπν λαη. Πνέ-

πεζ άνα κα επακέθες ζηδκ άπμρδ πςξ δ αίζεδζδ ηαζ δ ακηίθδρδ ηαηανπήκ ίζηακηαζ ζημ 

ίδζμ επίπεδμ, πςξ ηάεε αίζεδζδ είκαζ ακηίθδρδ, αθθά υπζ πθήνδξ ακηίθδρδ, ηαευζμκ α-

πμοζζάγεζ δ πνμζμπή ή δ ζηυπεοζδ [Meinen]; (Hua XXIII, ζ. 267 οπζ. 2, μζ ειθάζεζξ 
πνμζηέεδηακ) 

                                                
43 Mohanty 1995, ζ. 59· ζφβη. ιε Hua XXIII, ζζ. 264η.επ.· αθ. ζπεηζηά ηαζ Mohanty 1970, ηονίςξ ηα 
ιένδ ΗΗΗ ηαζ IV. 
44 Βθ. Hua XXIII, 265· αθ. ηαζ ηδκ εζζαβςβή ημο Μάνιπαπ μ μπμίμξ έπεζ επζιεθδεεί ηδκ έηδμζδ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ηυιμο,  ζ. 1xii, οπζ. 1. 
45 Βθ. Hua XXIII, 265η.επξ. 
46 .π., ζ. 266. 
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Δίκαζ ζαθέξ υηζ ζηα ζοβηεηνζιέκα ενεοκδηζηά πεζνυβναθα δεκ ζοκακημφιε ηάπμζα 

ηαηαθδηηζηή εέζδ ηαζ ζίβμονα δεκ ζοκακημφιε ηαιία μνζζηζηή ηνμπμπμίδζδ ηδξ 

ζηαεενήξ ζδέαξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ αίζεδζδ απυ ιυκδ 

ηδξ είκαζ ―ηοθθή‖, δδθαδή δεκ ηαηαθένκεζ κα ζοκζζηά έκα ―ηαηεοεφκεζεαζ-πνμξ‖ α-

πμαθεπηζηά ζοβηνμηδιέκα οπενααηζηά ακηζηείιεκα. Ζ ―ηοθθή‖ ειιεκήξ αίζεδζδ δεκ 

ελζζχκεηαζ ιε ηδκ οπενααηζηή ακηίθδρδ, δεκ ζοκζζηά απμαθεπηζηυ ακηζηεζιεκμπμζδ-

ηζηυ εκένβδια. Σμ ελίζμο ζδιακηζηυ είκαζ πςξ μ Υμφζενθ πμοεεκά ζημ ένβμ ημο δεκ 

ιαξ θέεζ υηζ ηεθζηά εβηαηαθείπεζ ημ ενιδκεοηζηυ ημο ζπήια, μφηε ακαθμνζηά ιε ηδκ 

αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ, αθθά μφηε ηαζ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ απμαθεπηζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ ζηζξ ζηδνζβιέκεξ ιμνθέξ απμαθεπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. Ο Μμπάκηζ, ε-

βηθςαζζιέκμξ ζηδ δζηή ημο ενιδκεία πενί οπένααζδξ ηαζ εβηαηάθεζρδξ ημο ζηαηζημφ 

ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ», αδοκαηεί κα ελδβήζεζ ημ βζαηί μ Υμφζενθ επα-

κένπεηαζ ζε αοηυ ζηα πεζνυβναθα ημο Bernau (1917-8) αθθά ηαζ ζε άθθα πεζνυβναθα 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘30.
47

 

 Ο Γμοέθημκ, βζα κα δείλεζ υηζ μ Υμφζενθ αιθζζαδηεί ηαζ εβηαηαθείπεζ ηδ ―ιε-

κηαθζζηζηή‖ ημο εεςνία πενί ενιδκεφζεςκ, ιαξ παναπέιπεζ ζηζξ Αλαιχζεηο γηα ηελ 

Παζεηηθή χλζεζε.
48

 Δηεί οπμηίεεηαζ πςξ μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ ζε αοηυ ημ ζπήια 

αιθζζαδηχκηαξ ηδκ μνευηδηά ημο.
49

 ιςξ, εάκ ακαηνέλμοιε ζημ οπμδεζηκουιεκμ 

απυ ημκ Γμοέθημκ πςνίμ ημο ένβμο ημο Υμφζενθ εα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ ιυκδ α-

κηίννδζδ πμο οπάνπεζ εηεί αθμνά ηδκ πζεακή παξεξκελεία ηςκ υνςκ «ενιήκεοζδ» 

ηαζ «πενζεπυιεκμ». Αοηυ ζημ μπμίμ ιαξ εθζζηά ηδκ πνμζμπή μ Υμφζενθ είκαζ ημ υηζ 

δ θεζημονβία ηδξ εη ιένμοξ έηθακζδξ (Abschattung) ζηδκ ακηίθδρδ είκαζ εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηή απυ ηδκ ενιδκεία ιέζς ζδιείςκ (ηάηζ βζα ημ μπμίμ εα ιζθήζμοιε θε-

πημιενέζηενα ηαζ παναηάης) ηαζ υπζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Γμοέθημκ, υηζ πνέπεζ κα 

ζηαιαηήζεζ ηακείξ κα πναβιαηεφεηαζ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ημο πνάβιαημξ ιε ηδ 

αμήεεζα ημο ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ».
50

 

ηδ δζηή ημο ηνζηζηή μ Υυθεκζηασκ (Elmar Holenstein) εζηζάγεζ ζημ υηζ δ ζδέα 

ηάπμζμο άιμνθμο οθζημφ πμο ιμνθμπμζείηαζ ζοκεεηζηά απυ δζάθμνεξ ζοκεζδδζζαηέξ 

θεζημονβίεξ εκχ ηαοηυπνμκα ζοκεπίγεζ κα παναιέκεζ ζηαεενά ημ ίδζμ ακελάνηδηα απυ 

αοηέξ, δεκ είκαζ πανά «ηθδνμκμιζά ηδξ θοζζμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ»
51

, έκα «καημονα-

θζζηζηυ θείρακμ, έκα λέκμ ζχια»
52

. Ο Υυθεκζηασκ εεςνεί επίζδξ υηζ μ Υμφζενθ ζηδκ 

πμνεία εβηαηέθεζρε ηδκ έκκμζα ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ οζμεέηδζε ηδκ άπμρδ 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ απθμφζηενδ ακηζθδπηζηή ιμκάδα είκαζ πάκηα ήδδ ηάπςξ 

ιμνθμπμζδιέκδ.
53

 

Αοηήξ ηδξ άπμρδξ είκαζ ηαζ μ Νηε Πάθια (Vittorio De Palma), μ μπμίμξ, ζε 

ιζα πζμ πνυζθαηδ δδιμζίεοζδ, οπμζηδνίγεζ υηζ δ άιμνθδ φθδ είκαζ ιζα ιοεζηή ηαηα-

ζηεοή πμο δεκ έπεζ εέζδ ζηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ.
54

 Ο ίδζμξ εεςνεί υηζ ηα 

αζζεδηδνζαηά πενζεπυιεκα έπμοκ δμιή ηαζ μνβάκςζδ ηαζ πανμοζζάγμοκ δζάθμνεξ 

αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ, υπζ, υιςξ, ςξ απμηέθεζια κμδηζηχκ ενιδκεφζεςκ. Αοηή δ 

δμιή ηαζ αοηέξ μζ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ πνμηφπημοκ, ηαηά ημκ Νηε Πάθια, ζηδ αά-

ζδ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ησλ ίδησλ ησλ πεξηερνκέλσλ. Μμνθέξ εκυηδηαξ, υπςξ δ μιμζυ-

                                                
47 Βθ. Mohanty 1995, ζ. 76 οπζ. 40. 
48 Welton 1983, ζ, 217· αθ. ηαζ υ.π., ζ. 243. 
49 Βθ. Hua XI, ζ. 17 [54-5]. 
50 Βθ. Welton 1983, ζ. 217, ζζ. 166η.επξ· Welton 2000, ζζ. 165η.επ. 
51 Holenstein 1972, ζ. 98. 
52 .π., ζ. 99. 
53 .π., ζζ. 92 οπζ. 20, 113. Γζα ιζα ακηίζημζπδ απμηίιδζδ αθ. Drummond 1990, ζζ. 144-46· Drum-
mond 2003b, ζ. 91 οπζ. 47· αθ. ηαζ Gallagher 1986. 
54 De Palma 2009, ζ. 65. 



Κεθ. 2. Γνκή θαη Γηαζηξσκάησζε ησλ Απνβιεπηηθψλ Δλεξγεκάησλ 

70 

 

ηδηα, δ ζζυηδηα, δ ζοβπχκεοζδ ηαζ βεκζηυηενα υθεξ μζ αζζεδηδνζαηέξ ζοκάθεζεξ, δί-

κμκηαζ καδί ιε ηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα ηαζ πξηλ απυ ηα ελεξγήκαηα ηδξ ζοκείδδ-

ζδξ. «Ζ ακηίθδρδ ημο πενζεπμιέκμο» εα ζζπονζζηεί μ Νηε Πάθια, «είκαζ eo ipso α-

κηίθδρδ ηδξ δζαπθμηήξ ημο ιε άθθα πενζεπυιεκα»
55

. Έηζζ, μ ίδζμξ εεςνεί πςξ πνέπεζ 

κα ανκδεμφιε ηδκ ζδέα ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ακηίθδρδ ζοκζζηά ιζα ενιήκεοζδ 

πμο ειροπχκεζ ηα ειιεκή δεδμιέκα ηαζ ηα ηαεζζηά ζηακά κα πανμοζζάγμοκ ημ ακηζ-

θδπηυ. «Πνέπεζ θμζπυκ ηακείξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ ακηίθδρδ, κα εβηαηαθείρεζ ημ ζπή-

ια, δδθαδή ημ δοσζιυ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ φθδξ ηαζ ηδξ ιδ-αζζεδηδνζαηήξ ιμνθήξ.»
56

 

φιθςκα ιε ημκ Νηε Πάθια, αοηυ οπμηίεεηαζ πςξ ηάκεζ ηαζ μ Υμφζενθ υηακ πζα ιζθά 

βζα πενζεπυιεκα πμο ιμνθμπμζμφκηαζ απυ ηζξ θεζημονβίεξ ημο ζοκεζνιμφ, θεζημονβίεξ 

πμο πνμζζδζάγμοκ ζηα ίδζα ηα πενζεπυιεκα ηαζ δεκ ακηθμφκ ηδκ ηαηαβςβή ημοξ απυ 

ημ οπμηείιεκμ.
57

 

 ε ιζα επίζδξ πνυζθαηδ δδιμζίεοζδ μ Υμπ (Walter Hopp) απμννίπηεζ ηδκ ζδέα 

πενί ιδ απμαθεπηζηχκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ ηαζ οζμεεηεί ιζα δζαθμνμπμζδιέκδ 

πνυηαζδ βζα ημ γήηδια ηδξ ενιδκείαξ ηςκ επμπηζηχκ πενζεπμιέκςκ ηδξ ακηίθδρδξ.
58

 

Γζα αοηυκ, δ ενιήκεοζδ δεκ είκαζ ιζα θεζημονβία πμο ηαεζζηά απμαθεπηζηά ηάπμζα 

ιδ-απμαθεπηζηά αζζεήιαηα. Ζ ενιήκεοζδ πνμζδζμνίγεζ ηδκ πανμοζζαζηζηή θεζημον-

βία ηςκ ήδδ απμαθεπηζηχκ επμπηζηχκ πενζεπμιέκςκ εκηυξ ιζαξ ιε υνμοξ μνζγυκηςκ 

απνμζδζμνζζηίαξ. «Σμ ένβμ ηδξ ―ενιήκεοζδξ‖», ζζπονίγεηαζ μ Υμπ, «είκαζ κα εθαπζ-

ζημπμζήζεζ ημ εφνμξ ηςκ δοκαηχκ απμαθέρεςκ πμο θένμοκ ηα επμπηζηά πενζεπυιε-

κα.»
59

 

 ημπυξ ιαξ, αέααζα, δεκ είκαζ κα απανζειήζμοιε εδχ ηζξ πενζπηχζεζξ, παθαζυηε-

νεξ ηαζ πζμ πνυζθαηεξ, ακηίδναζδξ ζημ ενιδκεοηζηυ ζπήια «ενιήκεοζδ–

πενζεπυιεκμ», ή «ιμνθή–φθδ» βζα ηδκ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα. Αοηυ πμο έπεζ 

ζδζαίηενδ ζδιαζία είκαζ δ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ααζζηχκ ημζκχκ ακηζννήζεςκ πμο 

εηθνάγμκηαζ ζε αοηέξ ηζξ ακηζδνάζεζξ. Μπμνμφιε, θμζπυκ, κα δζαπζζηχζμοιε ηα ελήξ. 

(α) Ζ άκνξθε ηαζ αδφκεηε αζζεδηδνζαηή φθδ εεςνείηαζ ιδ θαζκμιεκμθμβζηυ δεδμιέ-

κμ, πνμσυκ αθαίνεζδξ πμο δεκ ζοκακημφιε πμοεεκά ζηδκ ειπεζνία ιαξ, ηαζ, ίζςξ, ηά-

πμζμο ηφπμο ειπεζνζζηζηυ ηαηάθμζπμ. (α) Ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ηαποπμρία μ ιεκηαθζ-

ζηζηυξ, κμδζζανπζηυξ παναηηήναξ πμο απμδίδεηαζ ζηα ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα ηαζ 

ηίεεηαζ έηζζ ημ ενχηδια ακαθμνζηά ιε ημ ηζ είδμοξ κμδηζηέξ θεζημονβίεξ είκαζ αοηέξ 

πμο ακαθαιαάκμοκ ηδκ ενιήκεοζδ, ηδκ ―ειρφπςζδ‖ ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ. Δκ-

κμείηαζ πςξ, εάκ ηυζμ ζηα ακηζθδπηζηά, υζμ ηαζ ζηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ζφκεε-

ζδξ, θαιαάκμοκ πχνα κμδηζηέξ ενιδκεφζεζξ, ηυηε ιμζάγεζ πνμαθδιαηζηή δ δζαθμνμ-

πμίδζδ ηςκ πνχηςκ απυ ηα δεφηενα. 

 ε υ,ηζ αθμνά ηδ ζεηηθή ακηζπνυηαζδ ηςκ επζηνζηχκ ημο δοσζηζημφ ζπήιαημξ 

«ιμνθήξ–φθδξ», αοηή ζοιποηκχκεηαζ ζημ υηζ ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ είκαζ πάκηα 

ήδδ ηάπςξ μνβακςιέκα ηαζ δμιδιέκα. Καζ αοηή δ μνβάκςζδ ηαζ δυιδζδ απμδίδεηαζ 

ζηα ίδζα ηα πενζεπυιεκα ηαζ ημοξ κυιμοξ πμο δζέπμοκ ημοξ ζοκδοαζιμφξ ημοξ ηαζ υπζ 

ζε οπμηζεέιεκεξ οπμηεζιεκζηέξ κμδηζηέξ θεζημονβίεξ. Δπζπθέμκ, ζηδ αάζδ αοηήξ ηδξ 

πνμζέββζζδξ, οπμηίεεηαζ πςξ ζχγεηαζ δ ηαεανή δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ 

ηα εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ. 

                                                
55 .π., ζ. 63. 
56 .π., ζ. 65. 
57 .π., ζζ. 66η.επ. ημ πέιπημ ηεθάθαζμ εα ελεηάζμοιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα αοηυ ημ ζηέθμξ 

ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ πμο αθμνά ημ πχξ δζεοεεημφκηαζ ηαζ μνβακχκμκηαζ ηα πενζεπυιεκα ηδξ αί-

ζεδζδξ ζε αζζεδηδνζαηά πεδία ζηδ αάζδ ηςκ κυιςκ ημο απμηαθμφιεκμο πξσην-ζπλεηξκνχ (Ur-

Assoziation). 
58 Βθ. Hopp 2008. 
59 .π., ζ. 241. 
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 Σαοηυπνμκα, υιςξ, δ πνμδβμφιεκδ ηνζηζηή ζοθθμβζζηζηή ζημ ενιδκεοηζηυ ζπή-

ια ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα ιαξ μδδβεί ζε ηάπμζα άαμθα 

ζοιπενάζιαηα. Πνχημκ, οπυ ημ πνίζια ιζαξ ηέημζαξ ηνζηζηήξ, εηθαιαάκεηαζ ςξ α-

κηζθαηζηυ ημ κα οπμζηδνίγεζ μ Υμφζενθ υηζ δ οπμηζεέιεκα εμίζνπ λνεζηαξρηθή ακηζ-

θδπηζηή ζοκείδδζδ είκαζ πνςηανπζηή ηαζ πνμτπμηίεεηαζ απυ ηα εκενβήιαηα ακχηενδξ 

ηάλδξ. Γεφηενμκ, δεκ ιπμνεί κα ελδβδεεί ημ βζαηί μ Υμφζενθ, εκχ, ηονίςξ ιέζα απυ 

ηζξ ακαθφζεζξ ημο βζα ημ ζοκεζνιυ, ιζθά ηαεανά βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ αζζεδηδνζα-

ηχκ πεδίςκ, ηάηζ πμο οπμηίεεηαζ πςξ απμδεζηκφεζ ηδκ εβηαηάθεζρδ ημο παθαζυηενμο 

ενιδκεοηζημφ ζπήιαημξ, ζοκεπίγεζ κα ιζθά βζα ημ εκ θυβς ζπήια ηαε‘ υθδ ηδ δζάν-

ηεζα ηδξ θζθμζμθζηήξ ημο ζηέρδξ.
60

 

 Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μ Υμφζενθ επακένπεηαζ ζοκεπχξ ζημ ζπήια «ενιήκεοζδ–

πενζεπυιεκμ». ηδ δεφηενδ έηδμζδ ηδξ έηηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο αθέπμοιε υηζ δζαηδνεί 

λεηάεανα ημ εκ θυβς ζπήια. Σμ ίδζμ δζαπζζηχκμοιε ηαζ ζηζξ Αλαιχζεηο γηα ηελ Παζε-

ηηθή χλζεζε
61

, ζηζξ Ηδέεο ΗΗ
62

, ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε
63

, ζηδ Φαηλνκελνινγηθή Φπρν-

ινγία
64

, ζηδκ Σππηθή θαη Τπεξβαηνινγηθή Λνγηθή
65

 ηαζ αθθμφ. ηδ αάζδ αοηήξ ηδξ 

επζιμκήξ ημο Υμφζενθ, ανηεημί ιεθεηδηέξ εεςνμφκ υηζ μ ίδζμξ πμηέ δεκ ημ εβηαηέ-

θεζρε· υηζ ιπμνεί ηάπμζα ζηζβιή κα ακηζθήθεδηε ηα υνζά ημο ηαζ ηδ ιδ δοκαηυηδηα 

εθανιμβήξ ημο ζημ πχνμ ηςκ πνμκμ-ζοκεέζεςκ ηςκ ίδζςκ ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ, 

αθθά υηζ, ημοθάπζζημκ ζημ πχνμ ηδξ ακηίθδρδξ, ζοκεπίγεζ κα ακαβκςνίγεζ ηδκ ζζπφ 

ημο.
66

 Δκημφημζξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ αοηή δ ηάζδ πμο εέθεζ ημκ Υμφζενθ πζζηυ ζημ 

δοσζιυ «ιμνθήξ–φθδξ» δεκ ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ηάπμζα πνμζπάεεζα απμζαθήκζζδξ 

ημο ηζ αηνζαχξ είκαζ αοηή δ ιμνθή ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ. Αθθά ηυηε, δ ηά-

ζδ αοηή παναιέκεζ ακμζπηή ζε υθδ ηδκ πνμδβμφιεκδ ηνζηζηή. Πνμθακχξ δεκ ανηεί ημ 

κα θέιε υηζ μ Υμφζενθ επακένπεηαζ ζοκεπχξ ζηδκ ανπζηή εεςνία ημο βζα ηδκ απμ-

αθεπηζηυηδηα πςνίξ κα ελδβμφιε ημ βζαηί. 

 Σζ δζαπζζηχκμοιε θμζπυκ; Ζ ηνζηζηή ζημ ενιδκεοηζηυ ζπήια «ιμνθήξ–φθδξ» ηαζ 

δ οζμεέηδζδ ηδξ ζδέαξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηάπμζα ζηζβιή αοηυ εβηαηαθείπεηαζ, 

δζαιμνθχκεζ ηεθζηά ηδκ εζηυκα ιζαξ αζοκεπμφξ ηαζ ακηζθαηζηήξ πμοζενθζακήξ εες-

νίαξ βζα ηδκ ακηίθδρδ. Απυ ηδκ άθθδ, δ έςξ ηχνα οπμζηήνζλδ ημο ζπήιαημξ «ιμν-

θήξ–φθδξ» ηαζ δ οζμεέηδζδ ηδξ ζδέαξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία αοηυ πμηέ δεκ εβηαηα-

θείθεδηε, μοζζαζηζηά δεκ απακηά ζηδκ ηνζηζηή, μπυηε ηαζ ζοκεπίγμοκ κα παναιέκμοκ 

ζημηεζκά ηαζ πνμαθδιαηζηά ηα ζδιεία ηα μπμία αοηή δ ηνζηζηή ελανπήξ ζηυπεοε. 

 Απυ ηδ δζηή ιαξ ιενζά, εεςνμφιε υηζ πνχηα απ‘ υθα πνέπεζ κα εθεβπεεί δ ηνζηζ-

ηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ακηίθδρδ ηαζ ιάθζζηα ζε δφμ 

αθθδθέκδεηα επίπεδα. ε έκα πνχημ επίπεδμ πνέπεζ κα εθεβπεεί ημ αάζζιμ ηδξ ηνζηζ-

ηήξ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ μνευηδηαξ ηςκ εέζεςκ πμο απμδίδμκηαζ ζημκ Υμφζενθ. Ό-

λησο δέπεηαζ μ Υμφζενθ ηδκ πνμΰπανλδ άιμνθςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ; Καζ 

                                                
60 Βθ., βζα πανάδεζβια, ημ De Palma 2009. Ο Μανζέθ (Marcelle 2011) θηάκεζ ζηδκ ίδζα άαμθδ εέζδ. 

Δκχ μ ίδζμξ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα οθδηζηά δεδμιέκα ζημκ Υμφζενθ δεκ είκαζ άιμνθα, ακμνβάκςηα ηαζ 

αδυιδηα, δέπεηαζ ηαοηυπνμκα ηδ κμδζζανπζηή δζάζηαζδ ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ, ηαζ ιαγί ημ εφθμβμ 

ηδξ ηνζηζηήξ πμο, υπςξ εα δμφιε παναηάης ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα, έπεζ αζηήζεζ επ‘ αοημφ μ 
Γημφναζηξ. 
61 Βθ., π.π., Hua XI, ζζ. 14 [51], 16η.επ. [53η.επ.], 26η.επ. [64η.επ.], 34 [73]. 
62 Βθ. Hua IV, ζζ. 57 [62], 214η.επ. [225η.επ.]. 
63 Βθ., π.π., EU, ζ. 100 [92]. 
64 Βθ., π.π., Hua IX, §§ 28, 29. 
65 Βθ. , π.π., Hua XVII, ζ. 291η.επξ [286η.επξ]. 
66 Βθ. εκδεζηηζηά Larrabee 1973. Ο Λυιαν είκαζ ίζςξ εηείκμξ πμο έπεζ επζιείκεζ πενζζζυηενμ απυ ηάεε 
άθθμκ ζηδκ ζδέα πενί ιδ εβηαηάθεζρδξ ημο ζπήιαημξ, δείπκμκηαξ ηαεανά ηαζ ιε θεπημιένεζα υηζ μ 

Υμφζενθ ζοκεπίγεζ κα ημ εθανιυγεζ ζηδκ ΣΤΛ (1929), ζημοξ Καξηεζηαλνχο ηνραζκνχο (1930), ζημ ΔΚ 

(1939) ηαζ ζε πεζνυβναθα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘30. Βθ. Lohmar 1990, Lohmar 2001, Lohmar 2002. 
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φλησο ζζπονίγεηαζ υηζ αοηά ιμνθμπμζμφκηαζ απυ ηάπμζεξ κμδηζηέξ θεζημονβίεξ δοζ-

δζάηνζηεξ απυ εηείκεξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ακχηενδξ ηάλδξ; Αθθά ηαζ ζε 

έκα δεφηενμ επίπεδμ, πνέπεζ κα εθεβπεεί ημ εάκ δ εεηζηή πνυηαζδ πμο πνμηφπηεζ απυ 

ηδκ πνμδβμφιεκδ ηνζηζηή ζηάζδ, είκαζ ζηακή κα θμβμδμηήζεζ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, εεςνμφιε υηζ δ απμδμπή ηαζ 

οπενάζπζζδ ημο ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» ζηδκ πενζμπή ηδξ αζζεδηδνζα-

ηήξ ακηίθδρδξ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ ζηέηδξ ηαηάδεζλδξ ηδξ ειθάκζ-

ζήξ ημο ζε δζάθμνα ζδιεία ημο πμοζενθζακμφ ένβμο. Αοηυ πμο ειείξ εα επζπεζνή-

ζμοιε κα δείλμοιε είκαζ υηζ ηυζμ μζ επζηνζηέξ υζμ ηαζ, ίζςξ οπυννδηα, μζ οπμζηδνζ-

ηηέξ ημο εκ θυβς ζπήιαημξ θαιαάκμοκ ςξ δεδμιέκμ ημ υηζ, υπμηε βίκεηαζ θυβμξ βζα 

κμδηζηέξ ιμνθμπμζήζεζξ, αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ, αοηέξ δεκ ιπμνεί 

πανά κα είκαζ ιμνθμπμζήζεζξ πμο πνμζζδζάγμοκ ζε ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ακχηε-

νδξ ηάλδξ. Θα ακηζηείκμοιε, ςζηυζμ, υηζ μζ ακηζθδπηζηέξ ιμνθμπμζήζεζξ είκαζ κμδηζ-

ηέξ ιμνθμπμζήζεζξ εκυξ άθθμο, δζαηνζημφ ηφπμο. Μέζα απυ ιζα ηέημζα πνμμπηζηή εα 

θακεί υηζ δ ζοκήεδξ ηνζηζηή ζηδ πμοζενθζακή ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα θαη είκαζ 

ααάζζιδ ακαθμνζηά ιε αοηυ πμο ηαηαββέθθεζ θαη είκαζ ακεπανηήξ ςξ εεηζηή πνυηα-

ζδ. 

2.3. Η αλαηνκία ησλ ελλνήζεσλ 

Ζ απμαθεπηζηή ενιήκεοζδ ζοκζζηά ηδκ απνβιεπηηθή νπζία εκυξ εκενβήιαημξ, υ,ηζ, 

δδθαδή, ηάκεζ ημ εκένβδια κα είκαζ αοηυ πμο είκαζ ηαηά ημ είδμξ ημο (ημ ακ είκαζ α-

κηζθδπηζηυ, ηνζζζαηυ, η.θπ.), αθθά ηαζ ηαηά ημ ηη ηαζ ημ πψο ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ημο 

ακαθμνάξ. ηακ ιάθζζηα ημ εκένβδια αθμνά ηδ βθχζζα, ηαζ βεκζηυηενα κμδιαημδμ-

ηζημφξ εηθναζζαημφξ ηνυπμοξ, εα ιζθάιε βζα ηδ ζεκαζηαθή μοζία ημο.
67

 Ήδδ εδχ δζ-

αθαίκεηαζ ιζα δζάηνζζδ, δ μπμία, φζηενα απυ υζα έπμοιε πεζ, είκαζ ιάθθμκ ακαιεκυ-

ιεκδ. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, θάζε απμαθεπηζηή ενιήκεοζδ 

ζοκίζηαηαζ ζηδκ πνηφηεηα (Qualität) (ή πμζμηζηυ παναηηήνα) ηαζ ηδκ εξκελεπηηθή χιε 

(Materie) ημο.
68

 

Ζ πμζυηδηα πνμζδζμνίγεζ ημ βεκζηυηενμ ―παναηηήνα‖ ημο εκενβήιαημξ, ημ εάκ 

αοηυ είκαζ, π.π., ακηζθδπηζηυ, θακηαζζαηυ, ηνζζζαηυ, η.θπ.
69

 Ζ πμζυηδηα είκαζ αοηή 

πμο ηάκεζ ηδκ πανάζηαζδ κα είκαζ πανάζηαζδ, ηδκ ηνίζδ κα είκαζ ηνίζδ, ηδκ επζεο-

ιία κα είκαζ επζεοιία, η.μ.η., πςνίξ, υιςξ, κα ζπεηίγεηαζ μοζζςδχξ ιε έκα ζοβηεηνζ-

ιέκμ ακηζηείιεκμ.
70

 ηδκ οπενααημθμβζηή εειεθίςζδ ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ημο, δδ-

θαδή (υπςξ έπμοιε δεζ πζμ ακαθοηζηά ζημ πνχημ ηεθάθαζμ) ζηζξ Ηδέεο Η, μ Υμφζενθ 

ακαθένεηαζ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ εκενβδιάηςκ πνδζζιμπμζχκηαξ ηχνα ημοξ υνμοξ «μ-

κημεεηζηή ζηζβιή»
71

, ή «μκημεεηζηυξ παναηηήναξ»
72

. 

Ζ ενιδκεοηζηή φθδ είκαζ εηείκδ δ ζηζβιή πμο ηαεζζηά έκα εκένβδια, π.π., α-

κηίθδρδ απηνχ ημο έηζη ζδςιέκμο ακηζηεζιέκμο ηαζ υπζ ηάπμζμο άθθμο ηαζ αθθζχξ ζ-

                                                
67 LU II/1, ζ. 417η.επ. [590η.επ.]. Με ζδεμπμζδηζηή αθαίνεζδ ηδξ ζδιαζζαηήξ μοζίαξ θηάκμοιε, ζφι-

θςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ζηδ ζδιαζία ιζαξ έηθναζδξ. 
68 Απμδίδμοιε ημκ υνμ Materie ςξ εξκελεπηηθή χιε δείπκμκηαξ έηζζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ζηζβιή ηδξ απμ-

αθεπηζηήξ ενιήκεοζδξ. Ζ ενιδκεοηζηή φθδ δεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ηδκ αζζεδηδνζαηή φθδ (Hyle) 

(δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηα ειιεκή δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ, ηδξ θακηαζίαξ, η.θπ.) ηαεχξ αοηέξ ζοκζ-
ζημφκ δζαθμνεηζηά – έςξ ακηίεεηα – πνάβιαηα. Βθ. ηαζ οπζ. 5. 
69 LU II/1, ζ. 411 [586]. 
70 .π., ζ. 436 [604]. 
71 Βθ., π.π., Hua III/1, ζ. 305 [317]. 
72 .π., ζ. 287 [296]. 
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δςιέκμο, ηνίζδ βζα απηήλ ηδκ έηζη ζδςιέκδ ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ ηαζ υπζ βζα ηάπμζα 

άθθδ ηαζ αθθζχξ ζδςιέκδ, η.θπ. Ζ ενιδκεοηζηή φθδ εοεφκεηαζ βζα ημκ ακηζηεζιεκζηυ 

ζπεηζζιυ ημο εκενβήιαημξ, βζα ημ ηη (Was), αθθά ηαζ βζα ημκ ηνυπμ, βζα ημ πψο (Wie) 

αοημφ ημο ζπεηζζιμφ. 

[Ζ] ενιδκεοηζηή φθδ πνέπεζ κα είκαζ ζε έκα εκένβδια εηείκδ πμο πνςηίζηςξ απμθένεζ ημ 

ζπεηζζιυ ιε ιζα ακηζηεζιεκυηδηα, ηαζ ιάθζζηα ημκ απμθένεζ ιε ηυζμ πθήνδ πνμζδζμνζζηζ-
ηυηδηα [Bestimmtheit], χζηε ιέζς αοηήξ πνμζδζμνίγεηαζ επαηνζαχξ υπζ ιυκμ δ ακηζηεζ-

ιεκυηδηα εκ βέκεζ, ηδκ μπμία ζημπεφεζ [meint] ημ εκένβδια, αθθά επίζδξ ηαζ μ ηνυπμξ ιε 

ημκ μπμίμ αοηυ ηδ κμεί. (LU II/1, ζ. 415 [589]· αθ. ηαζ LU II/2, ζ. 92 [741].) 

Ζ ενιδκεοηζηή φθδ, ςξ δ ηαηελμπήκ απμαθεπηζηή ζηζβιή εκυξ εκενβήιαημξ, «ιενζικά 

βζα ημ πανζζηάκεζεαζ ημο πνάβιαημξ [das Vorstelligwerden der Sache]»
73

· είκαζ αοηή 

πμο απμθένεζ ζημ ελέξγεκα «ηνλ πξνζδηνξηζκέλν αληηθεηκεληθφ ζρεηηζκφ»
74

 ημο. Ο 

Υμφζενθ απμηαθεί ηδκ ενιδκεοηζηή φθδ ηαζ «λφεκα ηεο αληηθεηκεληθήο εξκήλεπζεο 

[Sinn der gegenständlichen Auffassung]» ή, ζοκημιυηενα, «εξκελεπηηθφ λφεκα [Auf-

fassungssinn]»
75

. Ζ έηθναζδ «ενιδκεοηζηή φθδ» απαθείθεηαζ μνζζηζηά ζηζξ Ηδέεο Η. 

Ακη‘ αοηήξ ζοκακημφιε ημκ υνμ ―κυδια‖, ημκ μπμίμ εα ζοιπθδνχκμοιε ιε ημ πανα-

ηηδνζζιυ ―εκκμδηζηυ‖ υπμηε ημκ πνδζζιμπμζμφιε ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ενιδκεοηζηήξ 

φθδξ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ –ηαζ είκαζ αοηή πμο ιαξ εκδζαθένεζ εδχ πε-

νζζζυηενμ– δ ενιδκεοηζηή φθδ είκαζ ημ λφεκα ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ακαθαιαάκμκηαζ 

ηαζ ενιδκεφμκηαζ ηα ειιεκή νέμκηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ, μδδβχκηαξ ζηδ ζοβηνυ-

ηδζδ ημο ακηζθδπημφ ςξ ηαοηυζδιμο πνάβιαημξ ζηδκ εκυηδηά ημο. Μάθζζηα, αοηή δ 

ζοβηνυηδζδ ημο ηαοηυζδιμο εκζαίμο ακηζθδπημφ ηαείζηαηαζ δοκαηή εκηυξ ιζαξ ζπκ-

θσλίαο λνήκαηνο: ημ εκενβεία ενιδκεοηζηυ κυδια, εκηυξ ημο μπμίμο δζαννοειίγμκηαζ 

ανιμκζηά (einstimmig) ηα ηνέπμκηα ροπζηχξ αζςιαηζηά πενζεπυιεκα, ζπκθσλεί ιε ημ 

ενιδκεοηζηυ κυδια πμο αημθμοεεί, η.μ.η. Σα ενιδκεοηζηά κμήιαηα είκαζ βζα ημκ 

Υμφζενθ «μζ εζδζημί θμνείξ ηδξ ζφκεεζδξ»
76

, είκαζ ηα εειέθζα ηάεε ηαοημπμίδζδξ.
77

 

ιςξ, πανά ηδ ζπμοδαζυηδηα πμο έπεζ δ έκκμζα ημο ενιδκεοηζημφ κμήιαημξ ζηδ πμο-

ζενθζακή εεςνία βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα (ηαζ εζδζηυηενα βζα ηδκ ακηζθδπηζηή απμ-

αθεπηζηυηδηα), πνυηεζηαζ βζα ηδκ ίζςξ θζβυηενμ επελενβαζιέκδ έκκμζα, ηυζμ απυ ημκ 

ίδζμ ημκ Υμφζενθ, υζμ ηαζ απυ ημοξ ιεθεηδηέξ ημο.
78

 Έκαξ απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ πα-

νμφζαξ δζαηνζαήξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ ζδζαίηενδξ θεζημονβίαξ ηαζ ημο νυθμο ημο 

ακηζθδπηζημφ ενιδκεοηζημφ κμήιαημξ ζηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ. Αθθά αοηυ εί-

καζ ηάηζ πμο εα επζηεοπεεί ζηαδζαηά. 

Ζ πμζυηδηα ηαζ δ ενιδκεοηζηή φθδ (μ μκημεεηζηυξ παναηηήναξ ηαζ ημ εκκμδ-

ηζηυ κυδια) ζοκζζημφκ ιδ αοηυκμιεξ ζηζβιέξ ηδξ απμαθεπηζηήξ μοζίαξ ηάεε εκενβή-

ιαημξ. Γεκ ιπμνεί κα κμδεεί έκα εκένβδια ιε ιυκμ ηδκ πμζυηδηά ημο ή ιυκμ ηδκ εν-

ιδκεοηζηή φθδ ημο. Ο Υμφζενθ δεκ δέπεηαζ υηζ οπάνπμοκ ηάπμζα ζημζπεζχδδ εκενβή-

                                                
73 LU II/1, ζ. 455 [618]. 
74 .π., ζ. 427 [598]. 
75 .π., ζ. 416 [589]· LU II/2, ζ. 92 [741]. 
76 LU II/2, ζ. 64 [719]. 
77 Βθ. υ.π., ζ. 88 [738]. 
78 Γνάθεζ, βζα πανάδεζβια, μ Ρυθζκβηεν: «Ζ πμοζενθζακή ζφθθδρδ ηδξ ζοκείδδζδξ ιε υνμοξ ενιήκεο-

ζδξ θαζκμιεκμθμβζηχκ πενζεπμιέκςκ δεκ ζοκζζηά ηαευθμο έκα ιμκηέθμ ζαθήκεζαξ. Πμοεεκά μ Υμφ-

ζενθ δεκ θςηίγεζ ηδ θφζδ αοηήξ ηδξ ενιήκεοζδξ.» (Rollinger 1999, ζ. 224· αθ. ηαζ ζ. 226) 
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ιαηα πςνίξ εζςηενζηή δμιή ζακ ηζξ ιπνεκηακζακέξ ―ζηέηεξ παναζηάζεζξ‖ ςξ ζηέηεξ 

πμζυηδηεξ ηαημπήξ πενζεπμιέκςκ.79 

Βέααζα, δεκ πνέπεζ κα εεςνήζμοιε υηζ μ ίδζμξ απμδέπεηαζ ηζξ ιπνεκηακζακέξ 

παναζηάζεζξ ςξ εειεθζχδδ εκενβήιαηα ηαζ υηζ απθά οπμδεζηκφεζ πςξ αοηέξ πανα-

ηηδνίγμκηαζ απυ ηάπμζα εζςηενζηή δμιή. Ακηζεέηςξ, ιε ηδ ζφκεεηδ ηνζηζηή πμο ακα-

πηφζζεηαζ δελζμηεπκζηά ζηδκ πέιπηδ Λνγηθή Έξεπλα, ηαηαννίπηεηαζ πθήνςξ δ έκκμζα 

ηδξ ιπνεκηακζακήξ πανάζηαζδξ. Σμ ρζθυ πανζζηάκεζκ, ςξ έκα απθυ πενζέπεζεαζ ζηδ 

ζοκείδδζδ, αδοκαηεί κα ελδβήζεζ ημκ ιε κυδια ζπεηζζιυ ιαξ ιε ιζα ακηζηεζιεκυηδηα 

ηδκ μπμία, βζα πανάδεζβια, ακηζθαιαακυιαζηε ή ηνίκμοιε. Σδ δοκαηυηδηα ακηζηεζιε-

κζηήξ ακαθμνάξ ηδκ πανέπεζ, υπζ ημ οπμηζεέιεκμ αοηυκμιμ εκένβδια εκυξ (ιπνεκηα-

κζακμφ) ρζθμφ πανζζηάκεζκ, αθθά ιζα ζηζβιή, έκα ιδ αοηυκμιμ ιένμξ ηάεε εκενβήια-

ημξ, ημ μπμίμ ζοκζζηά ηαζ ηδ πμοζενθζακά ηαηακμδιέκδ εξκελεπηηθή χιε, ημ ελλνεηη-

θφ λφεκα. Γίκεηαζ έηζζ ζαθέξ υηζ δ ιδ αοηυκμιδ ζηζβιή ηδξ ενιδκεοηζηήξ φθδξ δεκ 

απμοζζάγεζ μφηε απυ ηζξ ―ζηέηεξ παναζηάζεζξ‖ ζηδ πμοζενθζακή ενιδκεία ημοξ. φι-

θςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ζηέηεξ παναζηάζεζξ είκαζ ηα πιήξε εκενβήιαηα, ζηα μπμία 

δεκ θαιαάκμοιε ηαιία εέζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ φπανλδ ή ιδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ημοξ. 

Αοηά ηα κε νληνζεηηθά (nicht setzende ) εκενβήιαηα πνμηφπημοκ απυ αοηυ πμο μ ίδζ-

μξ μκμιάγεζ «πμζμηζηή εηενμίςζδ»
80

 ηςκ νληνζεηηθψλ εκενβδιάηςκ. Με ηδκ πμζμηζηή 

εηενμίςζδ εκυξ μκημεεηζημφ εκενβήιαημξ αθήκεηαζ ακελέηαζημ ημ γήηδια ηδξ φπαν-

λδξ ηδξ απμαθεπηζηήξ ακηζηεζιεκυηδηαξ, δ μπμία παφεζ πθέμκ κα πανμοζζάγεηαζ μκημ-

εεηζηά.
81

 Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηζξ ζηέηεξ παναζηάζεζξ ηα-

ηαθένκεζ κα λεπενάζεζ ηα πνμαθήιαηα πμο ζοκακημφζε δ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ. 

ηδ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβία, έκα μκημεεηζηυ εκένβδια δεκ πενζηθείεζ εκηυξ ημο 

ημ ακηίζημζπμ ιδ μκημεεηζηυ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδ θακεαζιέκδ εεχνδζδ ημο Μπνε-

κηάκμ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, «[ι]πμνεί ηακείξ απθά κα ηαηακμεί έκα υκμια, αθθά 

αοηή δ ζηέηδ ηαηακυδζδ δεκ πενζέπεηαζ ζηδκ μκημεεηζηή πνήζδ ημο μκυιαημξ»
82

. 

Αοηυ πμο έκα μκημεεηζηυ ηαζ ημ ακηίζημζπυ ημο ιδ μκημεεηζηυ εκένβδια έπμοκ ημζκυ 

είκαζ δ ενιδκεοηζηή φθδ ημοξ, εκχ δ δζαθμνά ημοξ αθμνά ιυκμ ηδκ πμζυηδηα ηςκ δφμ 

                                                
79 Ο ακηζ-ηακηζακυξ Μπνεκηάκμ, ακηζηζεέιεκμξ ζηδκ ζδέα ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ζοκείδδζδ επζηεθεί 

ζοκεεηζηέξ θεζημονβίεξ, ακαβκςνίγεζ ζηα ροπζηά εκενβήιαηα ιυκμ ημ παναηηήνα ηδξ ζηέηδξ ηαημπήξ 

βζα ηζξ παναζηάζεζξ, ηδξ αεααίςζδξ ή ηδξ απυννζρδξ βζα ηζξ ηνίζεζξ ηαζ ηδξ έθλδξ ή ηδξ άπςζδξ βζα ηα 

ζοκαζζεήιαηα. Ο Μπνεκηάκμ πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ Materie βζα κα μκμιάζεζ ηα πιήξε εκενβήιαηα 

ρζθχκ παναζηάζεςκ ηαευζμκ αοηά ζηδνίγμοκ ηζξ εκενβδιαηζηέξ πμζυηδηεξ ηςκ ηνίζεςκ ή ηςκ ζοκαζ-
ζεδιάηςκ. ηδ θζθμζμθία ημο Υμφζενθ, ακηίεεηα, δ ενιδκεοηζηή φθδ ζοκζζηά ζηηγκή εκυξ πθήνμοξ 

απμαθεπηζημφ εκενβήιαημξ. Ζ ζδιακηζηή αοηή δζαθμνά ζοιποηκχκεζ ηδ ιεβάθδ απυζηαζδ πμο πςνί-

γεζ ημοξ δφμ θζθμζυθμοξ ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ. 
80 LU II/1, ζ. 484 [641]· αθ. ηαζ Hua III/1, §§109, 110. 
81 Βθ. π.π. LU II/1, ζ. 480 [638]. Ο Υμφζενθ (ηονίςξ) ζηδκ §39 ηδξ πέιπηδξ Έξεπλαο θνμκηίγεζ κα 
πνμθάαεζ ιζα πζεακή πανακυδζδ. Δίκαζ δζαθμνεηζηυ πνάβια ε παξάζηαζε ελφο ελεξγήκαηνο απυ ηδκ 

αληίζηνηρε ζθέηε παξάζηαζε ελφο νληνζεηηθνχ ελεξγήκαηνο. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ έπμοιε κα ηάκμοιε 

ιε ιία δοκάιεζ επακαθδπηζηή δζαδζηαζία, ηδκ παναζηαζζαηή ακηζηεζιεκμπμίδζδ (vorstellende Objek-

tivierung), ζηδκ μπμία έκα ακηζηείιεκμ, ή έκα εκένβδια, πανζζηάκεηαζ, ηαζ αοηή δ πανάζηαζδ είκαζ 

δοκαηυ ζηδ ζοκέπεζα κα παναζηαεεί, η.μ.η. Ζ πμζμηζηή εηενμίςζδ, υιςξ, δ μπμία έπεζ κυδια ιυκμ 

ζηδκ πενίπηςζδ εκενβδιάηςκ, δεκ είκαζ ιζα επακαθήρζιδ δζαδζηαζία. Γεκ ιπμνεί κα εθανιμζηεί εη 

κέμο ζηδ «ζηέηδ πανάζηαζδ» (δδθαδή ζημ ιδ μκημεεηζηυ ακηίζημζπμ ημο μκημεεηζημφ εκενβήιαημξ) 

πνμηεζιέκμο κα πνμηφρεζ ηάηζ άθθμ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, έκα ζπίηζ ιπμνεί κα παναζηαεεί, αθθά –ςξ 

ιδ-εκένβδια– δεκ ιπμνεί κα εηενμζςεεί πμζμηζηά. Κζ εκχ ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα ηδκ πμζμηζηή εηε-

νμίςζδ ημο ελεξγήκαηνο πμο ζοθθαιαάκεζ ηδκ πανάζηαζδ εκυξ ζπζηζμφ ζε ιζα γςβναθζά, ιπμνμφιε, 

επζπθέμκ, κα έπμοιε ηδκ πανάζηαζδ ηδξ πανάζηαζδξ (ηδ γςβναθζά ηδξ γςβναθζάξ). ηδκ παναζηαζζ-
αηή ακηζηεζιεκμπμίδζδ αοηυ πμο αθθάγεζ ιε ηζξ δζαδμπζηέξ ακηζηεζιεκμπμζήζεζξ είκαζ δ εξκελεπηηθή 

χιε ηςκ εκενβδιάηςκ, εκχ ζηδκ πμζμηζηή εηενμίςζδ ηνμπμπμζείηαζ αηνζαχξ δ πνηφηεηα. 
82 LU II/1, ζ. 466 [627]. 
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εκενβδιάηςκ. Σχνα, ηυζμ ηα μκημεεηζηά υζμ ηαζ ηα ιδ μκημεεηζηά εκενβήιαηα ιπμ-

νεί κα είκαζ είηε νλνκαηηθά είηε πξνηαζηαθά. Ο Υμφζενθ απμηαθεί ηα μκημεεηζηά-

μκμιαηζηά εκενβήιαηα (π.π. ηδκ ακηίθδρδ) κνλνζεηηθά, εκχ ηα μκημεεηζηά-

πνμηαζζαηά (π.π. ηδκ ηνίζδ) πνιπζεηηθά.83 

Σέθμξ, ζπεηζηά ιε ηδ δμιή ηαζ ηδ δζαζηνςιάηςζδ ηςκ δζαθυνςκ εκενβδιά-

ηςκ ζηδ πμοζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία, ζζπφμοκ βεκζηά ηα ελήξ. Σα ζοκεζδδζζαηά ε-

κενβήιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε απιά ηαζ ζηεξηγκέλα. Σα απθά εκενβήιαηα (π.π. δ ακηίθδ-

ρδ, δ θακηαζία, δ ικήιδ) είκαζ μπςζδήπμηε νλνκαηηθά. Έκα απθυ μκμιαηζηυ εκέν-

βδια δεκ ιπμνεί πανά κα έπεζ ηδ δζηή ημο απθή ενιδκεοηζηή φθδ, ζηδ αάζδ ηδξ μ-

πμίαξ ειθακίγεηαζ δ ζφζημζπή ημο ακηζηεζιεκυηδηα, ηαζ ιάθζζηα ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ηνυπμ αοηήξ ηδξ ειθάκζζδξ. ημ πνχημ ηεθάθαζμ ημκίζαιε υηζ ζημ πθαίζζμ ηδξ Φαζ-

κμιεκμθμβίαξ ημο Υμφζενθ ζημζπεζςδέζηενδ απμαθεπηζηυηδηα είκαζ δ αληηιεπηηθή 

απμαθεπηζηυηδηα. Με ημοξ υνμοξ πμο ζογδημφιε εδχ, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ (ιμ-

κμεεηζηή) ενιδκεοηζηή φθδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ εκενβδιάηςκ είκαζ εηείκδ πμο ιε ημκ 

πζμ πνςηανπζηυ, άιεζμ ηαζ απθυ ηνυπμ θνμκηίγεζ βζα ηδκ απμαθεπηζηή θακένςζδ α-

κηζηεζιέκςκ ηδξ ειπεζνίαξ. 

 Έκα ζηδνζβιέκμ εκένβδια, απυ ηδκ άθθδ, ιπμνεί κα ακήηεζ ζε ιζα απυ ηζξ αηυ-

θμοεεξ δφμ ηαηδβμνίεξ. (α) Μπμνεί κα είκαζ ζηδνζβιέκμ εκένβδια πμο πνμηφπηεζ ςξ 

δ ελνπνηεηηθή κνξθή κεξηθψλ ελεξγεκάησλ ηάεε έκα απυ ηα μπμία έπεζ ημ δζηυ ημο 

εκκμδηζηυ κυδια. Σμ ζηδνζβιέκμ εκένβδια (ημ μπμίμ δελ είκαζ έκα εκένβδια δίπια 

ζηα άθθα) έπεζ ςξ δζηή ημο κέα ενιδκεοηζηή φθδ ηδ ζοκμθζηή ενιδκεοηζηή φθδ ηςκ 

οπμηείιεκχκ ημο επζιένμοξ εκενβδιάηςκ. ε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ακήηεζ δ ηνίζδ. Σμ 

εκένβδια ηδξ ηνίζδξ ζηδνίγεηαζ ζηα ιενζηά εκενβήιαηα ηδξ οπμηεζιεκμπμίδζδξ ηαζ 

ηδξ ηαηδβυνδζδξ ηαζ δ ενιδκεοηζηή φθδ ημο είκαζ δ ανενςιέκδ ενιδκεοηζηή φθδ πμο 

πνμηφπηεζ ιε ηδ ζοκεεηζηή εκμπμίδζδ ηδξ ενιδκεοηζηήξ φθδξ αοηχκ ηςκ ιενζηχκ ε-

κενβδιάηςκ. (α) Μπμνεί έκα ζηδνζβιέκμ εκένβδια κα είκαζ ηέημζμ χζηε κα έπεζ ςξ 

ενιδκεοηζηή φθδ ημο αοηή ημο ζηδνίγμκημξ εκενβήιαημξ ρσξίο θακία πεξαηηέξσ λέα 

άξζξσζή ηεο. Δδχ, δδθαδή, δ ενιδκεοηζηή φθδ ημο ζηδνίγμκημξ εκενβήιαημξ, δ μ-

πμία ιπμνεί κα είκαζ είηε απθή είηε ανενςιέκδ, οζμεεηείηαζ απυ ημ ζηδνζγυιεκμ εκέν-

βδια αηνζαχξ υπςξ είκαζ. Σμ πανάδεζβια ηδξ πανάξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ. Καηά ημκ 

Υμφζενθ, δ πανά πμο ζηδνίγεηαζ ζε ιζα ακηίθδρδ (απθή ενιδκεοηζηή φθδ) ή ζε ιζα 

ηνίζδ (ανενςιέκδ φθδ) έπεζ ςξ ενιδκεοηζηή φθδ, αηνζαχξ ηδκ φθδ ημο ζηδνίγμκημξ 

εκενβήιαημξ ηαζ υπζ ηάπμζα κέα. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ημ ζηδνίγμκ εκένβδια ιπμ-

νεί κα οπάνλεζ ςξ αοηυκμιμ ηαζ πθήνεξ (π.π. δ ακηίθδρδ πμο ζηδνίγεζ ηδ πανά). 

 οιπεναζιαηζηά εα θέβαιε υηζ έκα εκένβδια έπεζ είηε ηδ δηθή ημο πνμζίδζα 

ενιδκεοηζηή φθδ (είηε απθή είηε ζφκεεηδ) είηε ηδκ ενιδκεοηζηή φθδ ημο εκενβήιαημξ 

ζημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ (δ μπμία πάθζ ιπμνεί κα είκαζ είηε απθή είηε ζφκεεηδ). Τπυ αο-

ηυ αηνζαχξ ημ πνίζια, ημ ζφκμθμ ηςκ εκενβδιάηςκ πςνίγεηαζ, ηαηά ημκ Υμφζενθ, ζε 

δφμ ηαηδβμνίεξ: ζηα αληηθεηκελνπνηεηηθά (objektivierende) ηαζ ηα κε αληηθεηκελνπνηε-

ηηθά εκενβήιαηα.
84

 Σα ακηζηεζιεκμπμζδηζηά εκενβήιαηα, έπμκηαξ ηδ δζηή ημοξ ενιδ-

κεοηζηή φθδ, ημ δζηυ ημοξ ενιδκεοηζηυ κυδια, είκαζ αοηά πμο πξσηίζησο μδδβμφκ ζηδ 

ζοβηνυηδζδ ακηζηεζιεκμηήηςκ. φιθςκα ιε υζα είδαιε εδχ, μζ ιδ ακηζηεζιεκμπμζδ-

ηζημί εκενβδιαηζημί παναηηήνεξ (π.π. ηδξ πανάξ) δεκ ιπμνμφκ κα μδδβδεμφκ πνμξ 

απμαθεπηζηά ζφζημζπα άιεζα απυ ηάπμζμ δζηυ ημοξ ενιδκεοηζηυ κυδια, πανά ιυκμ 

απυ εηείκμ ηςκ ακηζηεζιεκμπμζδηζηχκ εκενβδιάηςκ.
85

 Αοηυ, αέααζα, ζδιαίκεζ υηζ μζ 

                                                
83 Βθ. ηαζ Hua III/1, §§119, 133. 
84 Βθ. ημ πέιπημ ηεθάθαζμ ηδξ πέιπηδξ ΛΔ. 
85 Γζα ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ ζηδκ ακάθοζδ ημο Υμφζενθ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα αθ. The-

odorou 2012. 
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ιδ ακηζηεζιεκμπμζδηζημί παναηηήνεξ δελ είλαη απφ κφλνη ηνπο απνβιεπηηθνί, πανά ιυ-

κμ ζηδ αάζδ άθθςκ, ακηζηεζιεκμπμζδηζηχκ εκενβδιάηςκ. Με άθθα θυβζα, ηα ιδ ακηζ-

ηεζιεκμπμζδηζηά εκενβήιαηα ιπμνεί κα είκαζ απμαθεπηζηά ιυκμ δεοηενμβεκχξ. «[Οζ 

δεοηενμβεκείξ απμαθέρεζξ] πνςζημφκ ηδκ απμαθεπηζηυηδηά ημοξ ιυκμ ζηδ ζηήνζλδ 

ιέζς ηςκ πνςημβεκχκ.»
86

 

 Καηαθαααίκμοιε υηζ ηα ακηζηεζιεκμπμζδηζηά εκενβήιαηα ιπμνεί κα είκαζ είηε 

απθά είηε ζηδνζβιέκα ημο ηφπμο (α). Αοηά ηα ηεθεοηαία μ Υμφζενθ ηα απμηαθεί κν-

λφκνξθα (einförmige). Έκα πμζμηζηά ιμκυιμνθμ ζηδνζβιέκμ εκένβδια πενζέπεζ πμζμ-

ηζημφξ παναηηήνεξ, μζ μπμίμζ είκαζ ακαβηαία φινη ακηζηεζιεκμπμζδηζημί. Σα ιδ ακηζ-

ηεζιεκμπμζδηζηά εκενβήιαηα είκαζ υθα ζηδνζβιέκα εκενβήιαηα ημο ηφπμο (α). Ο 

Υμφζενθ αοηά ηα μκμιάγεζ πνιχκνξθα (mehrförmige). Έκα πμζμηζηά πμθφιμνθμ 

ζηδνζβιέκμ εκένβδια ειπενζέπεζ ηαζ ακηζηεζιεκμπμζδηζημφξ ηαζ ιδ ακηζηεζιεκμπμζδ-

ηζημφξ πμζμηζημφξ παναηηήνεξ. Σα ιδ ακηζηεζιεκμπμζδηζηά εκενβήιαηα (δδθαδή ηεθζ-

ηά ηα πμθφιμνθα-ζηδνζβιέκα) πνέπεζ κα ειπενζηθείμοκ μπςζδήπμηε ηάπμζμ ακηζηεζ-

ιεκμπμζδηζηυ εκένβδια ημο μπμίμο ημ ενιδκεοηζηυ κυδια πνςηίζηςξ κα θνμκηίγεζ 

βζα ηδκ απυαθερδ πνμξ ηάπμζα ακηζηεζιεκυηδηα. Έηζζ, δεκ οπάνπεζ ζηδνζβιέκμ μ-

ιμζυιμνθμ ιδ ακηζηεζιεκμπμζδηζηυ εκένβδια, απυ ηδ ζηζβιή πμο πάκημηε απαζηείηαζ 

έκα ακηζηεζιεκμπμζδηζηυ πμζμηζηυ ζοζηαηζηυ ςξ θμνέαξ ημο ενιδκεοηζημφ κμήιαημξ 

ημο εκενβήιαημξ πμο εα δζαζθαθίζεζ ημκ ακηζηεζιεκζηυ ζπεηζζιυ. 

2.4. Τα παξνπζηαζηηθά πεξηερφκελα θαη ηα ππεξβαηηθά γλσξίζκαηα. 

Η αληίξξεζε ηνπ Φνχζεξι ζηελ εηθνληζηηθή θαη ηε ζεκεησηηθή πξν-

ζέγγηζε ηεο αληηιεπηηθήο απνβιεπηηθφηεηαο. 

ηδ δζηαζμδμζία ηδξ οπενααημθμβζηήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ακήηεζ δ ιεθέηδ ηςκ ζοζημζ-

πζχκ ακάιεζα ζηζξ κμδιαημδμηζηέξ ενιδκεφζεζξ ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ α-

κηζηεζιεκυηδηεξ πμο δίκμκηαζ αηνζαχξ ζηδ αάζδ αοηχκ ηςκ ενιδκεφζεςκ. Με άθθα 

θυβζα, δ οπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία ελεηάγεζ ημ πχξ μζ δζάθμνεξ ζοκεζδδζζαηέξ 

ζοκανηήζεζξ πνμδζαβνάθμοκ ηδ δοκαηυηδηα, ή ιδ, ζοβηνυηδζδξ ακηζηεζιεκζηχκ ζο-

ζημίπςκ ηζ αοηυ ακαθμνζηά ιε υθεξ ηζξ μκημθμβζηέξ πενζμπέξ ηαζ ζε υθα ηα επίπεδα 

ζοβηνυηδζδξ.87 ε αοηυ ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ δφμ εζδχκ (απμ-

αθεπηζηά) εκενβήιαηα: ηα ειιεκή ηαζ ηα οπενααηζηά. Διιεκή είκαζ εηείκα ηα εκενβή-

ιαηα πμο ζηνέθμκηαζ πνμξ ζφζημζπα ακηζηείιεκα πμο ακήημοκ ζημ ίδζμ νεφια αζςιά-

ηςκ. Γζα πανάδεζβια, μ ακαζημπαζιυξ ζε έκα ακηζθδπηζηυ εκένβδια ζοκζζηά μ ίδζμξ 

ειιεκέξ εκένβδια, απυ ηδ ζηζβιή πμο ζδιαίκεζ ηδ δζαπθμηή δφμ (απμαθεπηζηχκ) αζ-

ςιάηςκ ημο ίδζμο εβχ.
88

 

 Σα οπενααηζηά εκενβήιαηα, απυ ηδ ιενζά ημοξ, ζοκζζημφκ ζοκεζδδζζαηέξ απμ-

αθέρεζξ πνμξ ζφζημζπα ακηζηείιεκα πμο δεκ είκαζ ―πενζεπυιεκα‖ ημο ζοκεζδδζζαημφ 

νεφιαημξ, ζημ μπμίμ ακήημοκ αοηά ηα εκενβήιαηα, πανά είκαζ οπενααηζηά ςξ πνμξ 

αοηυ. Γζα πανάδεζβια, δ ελςηενζηή ακηίθδρδ εκυξ πνάβιαημξ είκαζ οπενααηζηυ εκέν-

βδια, ηαεχξ ημ πνάβια πμο ακηζθαιαάκμιαζ ςξ ηαοηυζδιμ ιέζα απυ ηδ ζοκεπυιεκδ 

αημθμοεία ηςκ ειθακίζεχκ ημο δεκ είκαζ πενζεπυιεκμ ημο νεφιαημξ ηςκ αζςιάηςκ 

ιμο. Ζ ακάδεζλδ ημο παναηηήνα ηδξ οπένααζδξ είκαζ ημ ηενάζηζμ ηένδμξ πμο έπεζ 

απμθένεζ δ ηνζηζηή ημο Υμφζενθ ζηδ εεςνία ημο δαζηάθμο ημο, Μπνεκηάκμ, βζα ηδκ 

                                                
86 LU II/1, ζ. 494 [648]· αθ. ηαζ υ.π., ζ. 441 [608]. Σίεεηαζ, ςζηυζμ, έκα γήηδια ζπεηζηά ιε ημ εάκ 

ιπμνεί ηακείξ κα εκημπίζεζ θαζκμιεκμθμβζηά έκα ζηέημ ακηζηεζιεκμπμζδηζηυ εκένβδια, δδθαδή εάκ 

έκα ζηέηα ακηζηεζιεκμπμζδηζηυ εκένβδια είκαζ θαζκμιεκμθμβζηχξ αοημδφκαιμ. 
87 Δίκαζ πμθφ παναηηδνζζηζηέξ εδχ μζ §§88, 90-1, 98 ζημ Hua III/1. 
88 Βθ. εκδεζηηζηά Hua III/1, §38. 
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απμαθεπηζηυηδηα, αθθά ηαζ ζε υθδ ηδκ παναζηαζζμηναηζηή θζθμζμθζηή πανάδμζδ 

πενί ακηίθδρδξ. Κζ εκχ έπμοιε ήδδ ιζθήζεζ βζα αοηυ ημ ηένδμξ, δεκ έπμοιε ζηαεεί 

ζηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ ζδιακηζηήξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηα ειιεκή ζοζηαηζηά εκυξ 

οπενααηζημφ εκενβήιαημξ, απυ ηδ ιζα, ηαζ ημ ζφζημζπμ ακηζηείιεκμ ιε ηα δζηά ημο 

οπενααηζηά βκςνίζιαηα, απυ ηδκ άθθδ.89 ηδκ πανμφζα εκυηδηα εα ελεηάζμοιε δζε-

λμδζηά αοηή ηδ δζάηνζζδ εζηζάγμκηαξ ηονίςξ ζημ εκένβδια ηδξ ελςηενζηήξ ακηίθδ-

ρδξ. 

 Αξ πάνμοιε ημ πανάδεζβια ηδξ μπηζηήξ ηαζ απηζηήξ ακηίθδρδξ εκυξ θφθθμο παν-

ηζμφ.90 Ζ ακηίθδρδ ημο πανηζμφ, ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ δμηζηυηδηάξ ηδξ (απυ ηά-

πμζα πνμμπηζηή, ιε ηάπμζμ ααειυ πνμζδζμνζζηζηυηδηαξ ηαζ ηαεανυηδηαξ) απμηεθεί 

έκα αίςια ημο ζοκεζδέκαζ, έκα cogitatio. Έπμοιε ήδδ ιζθήζεζ βζα ημ νυθμ πμο παί-

γμοκ μζ ζηζβιέξ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ ενιδκεοηζηήξ φθδξ πμο ζοκεέημοκ έκα ηέημζμ 

απμαθεπηζηυ αίςια. Δπίζδξ, έπμοιε ιζθήζεζ βζα ηα ιδ απμαθεπηζηά ζημζπεία (πενζε-

πυιεκα) ημο ζοκεζδδζζαημφ νεφιαημξ, ηα μπμία ακαθαιαάκμκηαζ ηαζ ―ειροπχκμκηαζ‖ 

απυ ηζξ κμδηζηέξ ενιδκεφζεζξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ελςηενζηήξ ακηίθδρδξ, αοηά είκαζ 

ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ (Empfindungsdaten), ηα μπμία, πάνδ ζηδκ ενιήκεοζή 

ημοξ, ηζ αοηυ είκαζ πμο ηονίςξ ιαξ εκδζαθένεζ εδχ, θεζημονβμφκ παξνπζηαζηηθά εκ 

ζπέζδ πνμξ ηα ακηίζημζπα ακηζηεζιεκζηά βκςνίζιαηα ημο οπενααηζημφ ακηζθδπημφ. Ο 

Υμφζενθ μκμιάγεζ ηα πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ παξνπζηαζηηθά πενζεπυιεκα (darstel-

lende Inhalte) ηαζ ηα ακηζδζαζηέθθεζ πνμξ υ,ηζ πανμοζζάγεηαζ ζε αοηά, δδθαδή πνμξ 

ημοξ πνμζδζμνζζιμφξ ημο ειθακζγυιεκμο ακηζηεζιέκμο. 

[Έ]κα ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηυ [reell] ειιεκέξ πενζεπυιεκμ ζηδκ ακηίθδρδ θεζ-

ημονβεί ςξ παξνπζηαζηηθφ, ςξ πενζεπυιεκμ πμο δεκ αδνάπκεηαζ απθά, αθθά ενιδκεφεηαζ 

ςξ ηάηζ πμο ημ ίδζμ δεκ είκαζ, αθθά πμο ιε ηδκ ενιήκεοζή ημο ειθακίγεηαζ. (Hua XVI, ζ. 

46 [40]) 

ημ πανάδεζβια ηδξ ακηίθδρδξ ημο θφθθμο πανηζμφ, ημ αζζεδηυ πνχια ςξ ειιεκέξ 

αζςιαηζηυ πενζεπυιεκμ (αθθά υπζ ημ ίδζμ, π.π., θεοηυ) θεζημονβεί παξνπζηαζηηθά βζα 

ηδκ ειθακζγυιεκδ θεοηυηδηα ημο πανηζμφ, εκχ ηα αζζεδηδνζαηά απηζηά δεδμιέκα 

(αθθά υπζ ηα ίδζα, π.π., θεία) θεζημονβμφκ παξνπζηαζηηθά βζα ηδ δμηζηυηδηα ηδξ θείαξ 

επζθάκεζάξ ημο. Ο Υμφζενθ απμηαθεί ηα ενιδκεοιέκα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ αλα-

παξαζηάηεο (Repräsentanten) ημο απμαθεπηζημφ ακηζηεζιέκμο.  

 Δδχ δεκ ιπμνμφιε πανά κα  ζοιθςκήζμοιε ιε ημοξ Μπενκέη, Κενκ ηαζ Μάν-

ιπαπ ζημ υηζ δ πνήζδ ηςκ υνςκ ―ακαπανάζηαζδ‖ ηαζ ―ακαπαναζηάηδξ‖ ιπμνεί εφ-

ημθα κα μδδβήζεζ ζε πανακμήζεζξ.
91

 Δφθμβα μζ ίδζμζ εεςνμφκ πςξ έπμοιε κα ηάκμοιε 

ιε ηδκ εζζαβςβή εκυξ κέμο ηνυπμο πνήζδξ ημο εκ θυβς υνμο ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο, 

ηαεχξ μ υνμξ ―ακαπανάζηαζδ‖, εάκ ημκ εηθάαμοιε ζηδ ζοκήεδ βθςζζζηή ημο πνή-

ζδ, ιυκμ θακεαζιέκα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα δδθχζεζ ηδκ αδζαιεζμθάαδηδ 

ακηζθδπηζηή δμηζηυηδηα ημο πνάβιαημξ. Αημφβεηαζ ημοθάπζζημκ ακηζθαηζηυ ημ κα 

ιζθάιε βζα ζχιαηζ αοημ-δμηζηυηδηα ημο ακηζθδπημφ ιε υνμοξ ακαπανάζηαζδξ. Σμ υηζ 

ηάηζ δίκεηαζ αοημφζζμ ζδιαίκεζ αηνζαχξ υηζ αοηυ δελ δίκεηαζ ιε ακαπαναζηαζζαηυ 

                                                
89 Ο Υμφζενθ επακένπεηαζ ζοπκά ζηδκ ακάβηδ αοηήξ ηδξ δζάηνζζδξ ηαζ επζζδιαίκεζ ηα πνμαθήιαηα 
πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ ζφβποζδ ηςκ δφμ πενζμπχκ. Ζ πέιπηδ ΛΔ, δ μπμία θένεζ ημκ ηίηθμ: «Πενί ηςκ 

απμαθεπηζηχκ αζςιάηςκ ηαζ ηςκ ―πενζεπμιέκςκ‖ ημοξ», ζοκζζηά παναδεζβιαηζηή πνμζπάεεζα δζαζά-

θδζδξ ημο ζπεηζημφ γδηήιαημξ. Δηεί μ Υμφζενθ ημκίγεζ πςξ ιυκμ δ θαζκμιεκμθμβζηή μδυξ ιπμνεί κα 

ηαηαδείλεζ ηδ ζφβποζδ πμο επζηναηεί ζημοξ ηυθπμοξ (ηονίςξ) ηδξ ειπεζνζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ κα θς-

ηίζεζ ζηζξ ζςζηέξ ηδξ δζαζηάζεζξ ηδ δζαζηνςιάηςζδ ηδξ γςήξ ηδξ ζοκείδδζδξ. Βθ. ηαζ Hua III/1, 

§§41, 42, 88, 97, 128· Hua XVI, §6, ζζ. 43 [37], 46 [39-40], 143 [120], 146 [123]. 
90 Γζα ημ πανάδεζβια, αθ. ηαζ Hua III/1, §35. 
91 Βθ. Bernet et al. 1989, ζζ. 111-2. 
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ηνυπμ: ιέζς ηάπμζαξ εζηυκαξ ή ηάπμζμο ζδιείμο. Θα ζοιθςκήζμοιε, θμζπυκ, πςξ 

πνυηεζηαζ βζα ιζα «αδελζυηδηα»
92

 ημο Υμφζενθ ιπνμζηά ζηδ δοζημθία κα ιζθήζεζ βζα 

ηδκ επμπηζηή αοημ-δμηζηυηδηα ημο πνάβιαημξ ζηδκ ακηίθδρδ, δ μπμία δεκ είκαζ πανά 

κεξηθή, ηαεχξ ιζα επμπηζηά απυθοηδ, μιυθμβδ αοημ-δμηζηυηδηα είκαζ αδφκαηδ. Σμ 

πνάβια ζηδκ ακηίθδρδ δίδεηαζ ιεκ αοηυ ημ ίδζμ, πάκημηε υιςξ οπυ ηάπμζα πνμμπηζηή 

πμο ιαξ ημ πανέπεζ ιενζηά.  

 Αοηυ πμο πνέπεζ κα λεηαεανίζμοιε, πάκηςξ, είκαζ υηζ δ ακαπαναζηαζζαηυηδηα 

βζα ηδκ μπμία ιζθά μ Υμφζενθ δεκ πνέπεζ κα ηαηακμδεεί μφηε ιε υνμοξ ζδιείςκ, αθ-

θά ηαζ μφηε ιε υνμοξ εζηυκςκ πμο οπμηίεεηαζ πςξ ιεζμθααμφκ ακάιεζα ζηδ ζοκεί-

δδζδ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ απυαθερδξ.93 Ο Υμφζενθ δεκ έπαρε πμηέ κα ημκίγεζ υηζ 

ζηδκ ακηίθδρδ θακενχκεηαζ ημ οπενααηζηυ ακηζθδπηυ αδζαιεζμθάαδηα, ζχιαηζ αοηυ 

ημ ίδζμ. Ζ εζημκζζηζηή ηαζ δ ζδιεζςηζηή ελήβδζδ βζα ηα ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα δεκ 

είκαζ, ιαξ θέεζ μ ίδζμξ ζηζξ Ηδέεο Η, απθά θακεαζιέκεξ αθθά ηαζ πανάθμβεξ.
94

 Έκα α-

κηζθδπηζηυ εκένβδια δζαθένεζ νπζησδψο απυ ιία εζημκζζηζηή ή ιία ζοιαμθζηή ακηζ-

ηεζιεκμπμίδζδ. Καζ αοηυ είκαζ ηάηζ πμο πνέπεζ κα έπμοιε ηαεανά ζημ κμο ιαξ πνμ-

ηεζιέκμο κα απμηζιήζμοιε μνεά ηδ πμοζενθζακή έκκμζα ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ. 

 Δζδζηυηενα ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ ζεκεησηηθέο πνμζεββίζεζξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ακηί-

θδρδξ, μ Υμφζενθ εεςνεί πςξ αοηέξ αδοκαημφκ κα δζαηνίκμοκ μνεά ηα δζαθμνεηζηά 

επίπεδα ηςκ δζαθυνςκ ζοκεζδδζζαηχκ ενιδκεφζεςκ.95 φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, δ 

αλία ηαζ δ ζδιαζία ηάπμζμο πνάβιαημξ ςξ ζδιείμο δίκεηαζ απυ ηδ ζοκείδδζδ πμο ημ 

απμαθέπεζ ςξ ηέημζμ, ςξ ζδιείμ. Έκα ζοκεζδδζζαηυ εκένβδια ζημ μπμίμ, ζηδ αάζδ 

εκυξ ζδιείμο, ειείξ απμαθέπμοιε ημ ζδιαζκυιεκμ ζοκζζηά ζηεξηγκέλν εκένβδια. 

πςξ έπμοιε ημκίζεζ ζηα πνμδβμφιεκα, ηα ζδιεία είκαζ ήδδ ηάπςξ ζοβηνμηδιέκα, 

βζα πανάδεζβια ςξ θέλεζξ πμο αημφιε, ή ςξ θοζζηά ακηζηείιεκα πμο αθέπμοιε. Ζ ζο-

βηνυηδζδ ιζαξ θέλδξ ςξ δπδηζημφ ακηζηεζιέκμο, ή ιζαξ πζκαηίδαξ ςξ ακηζηεζιέκμο 

πμο δίκεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ (ηδκ υναζδ, ηδκ αθή), βίκεηαζ ζε έκα πνςηανπζηυηενμ ε-

πίπεδμ πνζκ ηδκ ακάθδρή ημοξ απυ ηδ ζηδνζβιέκδ εηείκδ ζοκείδδζδ πμο εηθαιαάκεζ 

αοηά ηα ακηζηείιεκα ςξ ζδιεία βζα ηάηζ άθθμ. Πένα, θμζπυκ, απυ ημ πνυαθδια ηδξ 

άπεζνδξ ακαδνμιήξ ζημ μπμίμ μδδβμφιαζηε, ηαεχξ πνμαάθθεζ δ ακάβηδ βζα ελήβδζδ 

ημο πχξ πνμηφπημοκ αοηά ηα ίδζα ηα ζδιεία ηαζ πάεζ θέβμκηαξ, ηα ειιεκή δεδμιέκα 

ηδξ αίζεδζδξ δεκ είκαζ δοκαηυ, ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ, κα ζοκζζημφκ 

ζδιεία, απυ ηδ ζηζβιή πμο αοηά ηα ηεθεοηαία είκαζ πάκημηε ζοβηνμηδιέκεξ ακηζηεζ-

ιεκυηδηεξ πμο πνμτπμεέημοκ ηα πνςηανπζηά επμπηζηά εκενβήιαηα.
96

 

 Απυ ηδκ άθθδ, είκαζ ζαθέξ πςξ ζηδ πμοζενθζακή θζθμζμθία, δ αίζεδζδ δεκ πνμ-

ζθένεζ έκακ ακαδζπθαζζαζιυ ηάπμζμο παναηηδνζζηζημφ ημο ακηζθδπημφ, ηάπμζα εζηυ-

κα ημο. Σμ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ εκυξ ακηζηεζιέκμο δεκ πενζέπεζ ηάπμζα εζηυκα 

αοημφ ημο ακηζηεζιέκμο ςξ ηάπμζμ δεφηενμ πνάβια πμο πανζζηάκεζ ημ αοεεκηζηυ 

πνάβια υκηαξ υιμζυ ημο.97 Δδχ μ Υμφζενθ επζηίεεηαζ ζηδκ άπμρδ ηδξ μπμίαξ εενιυξ 

οπμζηδνζηηήξ ήηακ μ, επίζδξ ιαεδηήξ ημο Μπνεκηάκμ, Σαανκηυθζηζ. φιθςκα ιε 

ημκ Σαανκηυθζηζ, ηάεε απμαθεπηζηή ζπέζδ ιε έκα πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ ιεζμθα-

αείηαζ απυ ιζα κμδηζηή εζηυκα αοημφ ημο ακηζηεζιέκμο. Γζα ημκ Υμφζενθ, ακηίεεηα, δ 

ακηίθδρδ δεκ είκαζ ιία, μφηςξ εζπείκ, πνχηδξ ηάλδξ ζοκείδδζδ εζηυκαξ. ηα εζημκμ-

πμζδηζηά εκενβήιαηα ηάηζ πανμοζζάγεηαζ ιέζς ιζαξ εζηυκαξ ημο ηαζ ιπμνμφιε κα 

πμφιε υηζ αοηά ηα εκενβήιαηα πθδνχκμκηαζ απυ ηδ ζφκεεζδ ηδξ μιμζυηδηαξ ηδξ εζ-

                                                
92 .π., ζ. 112. 
93 Βθ. Hua III/1, ζζ. 78-9 [92]· Hua II, ζ. 12 [9-10]· HuaMb IV, ζζ. 26-48· Hua XI, ζ. 17 [54-5]. 
94 Hua III/1, ζ. 89 [92]· αθ. ηαζ Hua XX/1, ζζ. 149-50· HuaMb IV, ζζ. 47-8· Hua XX/2, ζζ. 126-7. 
95 Βθ., π.π., LU II/1, ζζ. 74η.επξ [309η.επξ]. 
96 Βθ. ηαζ Hua III, §43· LU II/1, ζ. 407 [583]. 
97 Βθ., π.π, Hua XVI, ζ. 45 [39]· Hua XI, ζ. 305 [592]. 
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ηυκαξ.98 ιςξ, δ δμηζηυηδηα ηςκ ακηζθδπηζηχκ εκενβδιάηςκ είκαζ δζαθμνεηζηή. Σμ 

ακηζθδπηυ πνάβια δίκεηαζ, πανμοζζάγεηαζ ζψκαηη αοηυ ημ ίδζμ (αοημπνυζςπα) ηαζ δ 

απμαθεπηζηή ζφκεεζδ πμο θαιαάκεζ πχνα δεκ είκαζ αοηή ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ μιμζυηδ-

ηαξ ιζαξ εζηυκαξ, αθθά δ ζφκεεζδ ηδξ ηαοημηζηήξ εκυηδηαξ ημο ίδζμο ημο ακηζθδ-

πημφ.
99

 

Δάκ μκμιάζμοιε αοηυ πμο πανμοζζάγεηαζ ακηζηεζιεκζηυ ζημζπείμ ηδξ ακηίθδρδξ […] ηυηε 

ζε ζπέζδ ιε αοηυ, μζ οπμηεζιεκζηέξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ημο δεκ ανίζημκηαζ ζημκ ίδζμ 

πχνμ, αθθά μφηε ζε έκα δεφηενμ πχνμ, βζα πανάδεζβια έκακ απεζημκζζηζηυ πχνμ. Οζ πνμ-

μπηζηέξ υρεζξ [Perspektiven] πμο ακήημοκ ζηδκ ίδζα ηδκ ακηίθδρδ δεκ είκαζ ζηίηζα 
[Schatternisse] ημο ακηζηεζιέκμο πάκς ζε ιζα επζθάκεζα. Μζα επζθάκεζα ανίζηεηαζ δ ίδζα 

ακηζηεζιεκζηά ζημ πχνμ ηαζ βίκεηαζ ακηζθδπηή ιυκμ ιέζς ηςκ οπμηεζιεκζηχκ δζηχκ ηδξ 

πνμμπηζηχκ υρεςκ. Έηζζ ηαζ ηα ζηίηζα πμο είκαζ ζπεδζαζιέκα ζε αοηήκ είκαζ ακηζθδπηά 
ιυκμ ιέζς πνμμπηζηχκ υρεςκ πμο δεκ είκαζ μζ ίδζεξ ζηίηζα. Σα ζηίηζα είκαζ ακηζηεζιεκζ-

ηέξ απεζημκίζεζξ ημο ακηζηεζιεκζημφ. Ακηίεεηα, μζ πνμμπηζηέξ εκυξ ηάηζ ακηζηεζιεκζηά πς-

νζημφ ημ πανμοζζάγμοκ αοηυ οπμηεζιεκζηά, ιδ-πςνζηά. (Hua IX, ζζ. 159-60 [122]) 

 Ο Υμφζενθ ημκίγεζ πςξ ημ κα δεπεεί ηακείξ υηζ οπάνπεζ ιζα ακαθμβία ιεηαλφ 

ηδξ ακηζθδπηζηήξ ηαζ ηδξ εζημκμπμζδηζηήξ ζοκείδδζδξ μδδβεί ζε έκα θακεαζιέκμ δζ-

πθαζζαζιυ ηδξ απμαθεπηζηήξ δμιήξ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηεθζηά ζε ιζα άπεζνδ ακαδνμ-

ιή.100 Δάκ δεπημφιε υηζ ημ πνάβια ηδξ ακηίθδρδξ ζοβηνμηείηαζ ζηδ αάζδ ιζαξ εζς-

ηενζηήξ, ειιεκμφξ εζηυκαξ, πνέπεζ κα θμβμδμηήζμοιε βζα ημ πχξ ζοβηνμηείηαζ αοηή δ 

ειιεκήξ εζηυκα ζηδ αάζδ ιζαξ άθθδξ δμηζηυηδηαξ, η.μ.η.
101

 Δπίζδξ, ημ κα είκαζ ηάηζ 

εζηυκα βζα ηάηζ άθθμ δεκ είκαζ έκα παναηηδνζζηζηυ ημο υπςξ ημ πνχια ή δ ζηθδνυ-

ηδηά ημο. Σμ υηζ ηάηζ ιμζάγεζ ή είκαζ υιμζμ ιε ηάηζ άθθμ δεκ ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ηαζ 

εζηυκα ημο. Σα δέκηνα εκυξ δάζμοξ πμο ιμζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ δεκ είκαζ ημ ηαεέκα 

εζηυκα ηςκ άθθςκ.
102

 Σεθζηά, είκαζ πανάθμβμ κα οπμζηδνίγεζ ηακείξ υηζ ηαηά ηδκ α-

κηίθδρδ, π.π. εκυξ δέκηνμο, ηάπμζα εζςηενζηή εζηυκα ακηζζημζπεί ηαη‘ ακαθμβία ζημ 

ελςηενζηυ πνάβια. Δίκαζ πανάθμβμ κα δεπημφιε υηζ ζημ ελςηενζηυ πνάβια ακηζζημζ-

πεί ιζα εζςηενζηή εζηυκα ιε ημκ ηνυπμ πμο έκα άβαθια ακηζζημζπεί ζημκ άκενςπμ 

πμο πανζζηάκεηαζ ζε αοηυ.
103

 Ζ εζημκμπμζδηζηή ζοκείδδζδ, υπςξ έπμοιε ήδδ ημκίζεζ, 

είκαζ ιζα ζηδνζβιέκδ ζοκείδδζδ πμο πνμτπμεέηεζ ηδκ ακηίθδρδ.
104

 

                                                
98 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua VII, ζζ. 117η.επ. 
99 Βθ. LU II/2, ζ. 56 [712]· Hua XX/2, ζζ.126-7· Βθ. ζπεηζηά ηαζ Dodd 1996a, ζζ. 65η.επ. 
100 Βθ. LU II/1, ζζ. 421 η.ε.· Hua III/1, §§ 43, 52, 90· επίζδξ Υάζκηεβηεν, 1999, ζζ. 78η.επξ· Bernet et 

al. 1989, ζ. 110. 
101 Βθ. LU II/1, ζ. 423 [594]· αθ. επίζδξ HuaMb IV, ζζ. 45η.επξ. Βθ. ηαζ ζημ Hua XI, ζ. 305 [592] 
υπμο μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ λακά ζηδκ αθεθή ηαζ θακεαζιέκδ ηάζδ πμο ζοκακημφιε ζηδκ Ανπαία 

αθθά ηαζ ζηδ Νευηενδ Φζθμζμθία ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία επζπεζνείηαζ δ ελήβδζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

ακηίθδρδξ ζηδ αάζδ ηάπμζςκ εζςηενζηχκ ζοκεζδδζζαηχκ εζηυκςκ πμο εζημκίγμοκ ημ οπμηζεέιεκμ 

πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ. 
102 Βθ. HuaMb IV, ζ. 47. 
103 Βθ. υ.π. Ο Υάζκηεβηεν, ζηα Πξνιεγφκελα ζηελ Ηζηνξία ηεο Έλλνηαο ηνπ Υξφλνπ, ζοκμρίγεζ αοηή ηδκ 

ζδέα ςξ ελήξ: «Ακηίεεηα, ζηδκ απθή ακηίθδρδ, ζηδκ απθή ζφθθδρδ εκυξ ακηζηεζιέκμο, δεκ ιπμνμφιε 

κα ζοκακηήζμοιε ηίπμηε ηδξ ιμνθήξ μπμζαζδήπμηε ζοκείδδζδξ ηδξ εζηυκαξ, Ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε 

ηάεε απθυ εφνδια ζπεηζηά ιε ηδκ απθή ζφθθδρδ ακηζηεζιέκςκ, υηακ ηάπμζμξ ενιδκεφεζ αοηυ ημ εφ-

νδια ςξ εάκ, αθέπμκηαξ αοηυ ημ ζπίηζ, κα ακηζθαιαακυιμοκ ηαηανπάξ ιέζα ζηδ ζοκείδδζή ιμο ιζα 

εζηυκα, ςξ εάκ κα δζδυηακ έκα πνάβια-εζηυκα, ηαζ ελ αοημφ ημο πνάβιαημξ-εζηυκα κα ζοκεθάιαακα ημ 

ζπίηζ ςξ ηάηζ ημ απεζημκζγυιεκμ, δδθαδή ςξ απεζημκζζιυ ημο ζπζηζμφ εηεί έλς, δδθαδή ςξ εάκ κα ο-

πήνπε εζςηενζηά ιζα οπμηεζιεκζηή εζηυκα ηαζ ελςηενζηά ημ απεζημκζγυιεκμ ςξ οπενααηζηυ. Σίπμηε 
απυ υθα αοηά δεκ εα ζοκακηήζμοιε, αθθά ζηδκ ακηίθδρδ ιε ημ απθυ ηδξ κυδια αθέπς ημ ίδζμ ημ ζπί-

ηζ.» (Υάζκηεβηεν 1999, ζ. <77>) 
104 Βθ. HuaMb IV, ζ. 48. 
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ιςξ, μ Υμφζενθ εα πεζ ηαζ ηάηζ παναπάκς. ηζξ εζημκζζηζηέξ εεςνίεξ δ ζο-

κείδδζδ εηθαιαάκεηαζ ςξ έκα ημοηί ιέζα ζημ μπμίμ οπμηίεεηαζ πςξ πενζέπμκηαζ μζ 

εζηυκεξ ηςκ ελςηενζηχκ πναβιάηςκ. Αθθά, υζμ δεκ ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ 

έκα ημοηί ιέζα ζημ μπμίμ ημπμεεημφιε ιζα θςημβναθία εκυξ ακενχπμο γλσξίδεη αο-

ηυκ ημκ άκενςπμ (υηζ έπεζ ειπεζνία ιε κυδια αοημφ ημο ακενχπμο), άθθμ ηυζμ δεκ 

ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ δ ζοκείδδζδ-ςξ-ζηέημ-πενζέπμκ γλσξίδεη ημ ελςηενζ-

ηυ πνάβια.
105

 Δάκ, ηχνα, ακηζηείκεζ ηακείξ υηζ δ ζοκείδδζδ δεκ είκαζ ζακ ημ ημοηί ιε 

ηδ θςημβναθία αθθά υηζ αοηή γλσξίδεη πςξ πνυηεζηαζ βζα εζηυκα ημο ελςηενζημφ 

πνάβιαημξ, ηυηε απθά βίκεηαζ θήρδ ημο γδημοιέκμο: μ ζπεηζζιυξ ιε ημ ελςηενζηυ 

ακηζηείιεκμ, αοηυξ πμο πνέπεζ κα ελδβδεεί, ήδδ πνμτπμηίεεηαζ. 

Σμ κα οπμζηδνίλμοιε υηζ ζημ πνςηανπζηυ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ δίκεηαζ ημ 

οπενααηζηυ ακηζθδπηυ ζηδ αάζδ ηδξ ενιήκεοζδξ ηάπμζςκ ειιεκχκ δεδμιέκςκ δεκ 

ζδιαίκεζ υηζ ηάηζ πμο ιμζάγεζ ιε αοηυ ημ ακηζθδπηυ πενζέπεηαζ ιε ηδ ιμνθή εζηυκαξ 

ζηδ ζοκείδδζή ιαξ. Σμ υηζ ηα πανμοζζαζηζηά πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ θεζημονβμφκ 

ςξ επνπηηθνί αλαπαξαζηάηεο βζα ημ ακηζθδπηυ, ζδιαίκεζ αηνζαχξ υηζ ιε ηδκ ενιήκεο-

ζή ημοξ ημ ακηζθδπηυ αοημ-δίδεηαζ οπενααηζηά. οκακημφιε, ςζηυζμ, εδχ έκα δφ-

ζημθμ ζδιείμ. Ο Υμφζενθ ακαβηάγεηαζ κα πεζ πςξ ππάξρεη ηάπμζμο είδμοξ ―μιμζυηδ-

ηα‖ ακάιεζα ζηα πανμοζζαζηζηά πενζεπυιεκα ηαζ ζε υ,ηζ αοηά πανμοζζάγμοκ, ηαζ 

πςξ οπάνπεζ ιζα ακαβηαία ζοκάθεζα ακάιεζα ζημ ενιδκεοηζηυ κυδια ημο ακηζθδπηζ-

ημφ εκενβήιαημξ ηαζ ημκ ακαπαναζηάηδ.106 πςξ ζδιεζχκεζ μ ίδζμξ ζηζξ ΛΔ (1901): 

Χξ επμπηζηυξ ακαπαναζηάηδξ εκυξ ακηζηεζιέκμο ιπμνεί κα πνδζζιεφζεζ ιυκμ έκα πενζε-

πυιεκμ πμο είκαζ υιμζμ ή ίδζμ ιε αοηυ [ημ ακηζηείιεκμ]. Φαζκμιεκμθμβζηά εηθναζιέκμ: 
δεκ είιαζηε ηεθείςξ εθεφεενμζ ακαθμνζηά ιε ημ σο ηη ενιδκεφμοιε έκα πενζεπυιεκμ (ιε 

πμζμ ενιδκεοηζηυ κυδια). Κζ αοηυ υπζ βζα ζηέηα ειπεζνζημφξ θυβμοξ […] πανά επεζδή ημ 

πνμξ ενιήκεοζδ πενζεπυιεκμ εέηεζ ζε ειάξ υνζα ιέζς ιζαξ μνζζιέκδξ ζθαίναξ μιμζυηδ-
ηαξ ηαζ ζζυηδηαξ. (LU II/2, ζζ. 92-3 [741-2]· αθ. ηαζ υ.π., ζ. 234 [861]) 

ημ Πξάγκα θαη Υψξνο (1907) ζοκακημφιε λακά αοηή ηδκ ζδέα πενί μιμζυηδηαξ ιαγί 

ιε ηδ ζαθή, ηχνα, δζεοηνίκζζδ πςξ δεκ πνέπεζ, εκημφημζξ, κα ηδκ ηαηακμήζμοιε ιε 

θοζζημφξ υνμοξ. 

Ζ πανμοζίαζδ, απμπεζνάηαζ κα πεζ ηακείξ, είκαζ ιζα ηέημζα πανμοζίαζδ ιέζς μιμζυηδηαξ, 
ακ ηαζ εδχ απαζηείηαζ πνμζμπή, απυ ηδ ζηζβιή πμο ηαευθμο δεκ πνδζζιμπμζμφιε ηδ θέλδ 

μιμζυηδηα ιε ημ θοζζηυ κυδια. (Hua XVI, ζ. 54 [46])
107

  

                                                
105 Γζα ημ πανάδεζβια αθ. Hua XXIV, ζ. 151 [149]. 
106 Βθ. έηηδ Έξεπλα, §26. Βθ. ηαζ LU II/2, ζ. 171 [808], υπμο μ Υμφζενθ ιζθά βζα ημκ ακαπαναζηάηδ 

ηςκ επμπηζηχκ εκενβδιάηςκ ςξ ημ ―ακάθμβμ‖ ημο ακηζηεζιέκμο. 
107 Αοηέξ μζ ημπμεεηήζεζξ ημο Υμφζενθ πενί ―ακαθμβίαξ‖ ηαζ ―μιμζυηδηαξ‖ (ακάιεζα ζηα αζζεδηδνζ-

αηά πενζεπυιεκα ημο αζςιαηζημφ νμο ηαζ ηα ακηζηεζιεκζηά παναηηδνζζηζηά ημο οπενααηζημφ ακηζηεζ-

ιέκμο) είκαζ πμο πονμδμημφκ ηαζ ιζα ζπεηζηή ηαποπμρία βζα ημ εάκ ηαηαθένκεζ ηεθζηά μ ίδζμξ κα ακηζ-

ηνμφζεζ ηζξ ζδιεζςηζηέξ ηαζ εζημκζζηζηέξ εεςνίεξ βζα ηδκ ακηίθδρδ. Υαναηηδνζζηζηή ηέημζα πενίπης-

ζδ είκαζ αοηή ημο Νηε Πάθια. Ο Νηε Πάθια δίκεζ έιθαζδ ζηα ζδιεία υπμο μ Υμφζενθ ιζθά βζα ―ακα-

θμβία‖ ή ―μιμζυηδηα‖ ηαζ ημκ ηαηδβμνεί βζα δζπθαζζαζιυ ημο ακηζηεζιέκμο: απυ ηδ ιζα ημ ειιεκέξ ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ ημ οπενααηζηυ. Μάθζζηα, εεςνεί πςξ μ Υμφζενθ ακαβηάγεηαζ θακεαζιέκα κα ιζθήζεζ 

βζα ημ πνχημ ιε υνμοξ πμο πνμζζδζάγμοκ ζημ δεφηενμ. Χζηυζμ, πμηέ μ Υμφζενθ δεκ ιίθδζε βζα δχν 
αληηθείκελα (ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ). Με ηα θυβζα ημο Νημκη, «[δ] αίζεδζδ δεκ είκαζ έκα 

ζοκμδυ μζμκεί-ακελάνηδημ αίςια πμο ηοθά δίπθα, μφηςξ εζπείκ, ζηδκ ειπεζνία ημο ακηζηεζιέκμο» 

(Dodd 1996b, ζ. 430· αθ. ηαζ Hopp 2008, ζζ. 234-5). Πάκηςξ, μ Νηε Πάθια επζιέκεζ πςξ μ Υμφζενθ 

πναβιαηεφεηαζ ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ, είηε ςξ ζδιεία, είηε ςξ εζηυκεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ. Χζηυζμ, 

αοηή δ ακάβκςζή ημο δεκ ζχγεζ ηακ ιζα εζςηενζηή ζοκέπεζα ζηα θυβζα ημο Υμφζενθ. (Βθ. De Palma 

2009, ζζ. 64-5). Απυ ηδ ιζα, μ Νηε Πάθια ζζπονίγεηαζ υηζ μ Υμφζενθ πνδζζιμπμζεί ςξ πνυηοπμ ηδ 
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Ζ μιμζυηδηα ιε ημ θοζζηυ κυδια εα ήηακ ημο είδμοξ πμο πνμζζδζάγεζ ζε ιζα εζημκζ-

ζηζηή εεςνία βζα ηδκ ακηίθδρδ. Ζ κέα μιμζυηδηα βζα ηδκ μπμία ιζθά μ Υμφζενθ βίκε-

ηαζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηή εάκ ζηεθημφιε υηζ έκα είδμξ ακηζηεζιεκζημφ πνμζδζμνζ-

ζιμφ δεκ είκαζ δοκαηυ κα πανμοζζαζηεί απυ μπμζμδήπμηε αζζεδηυ (reell) πενζεπυιε-

κμ. Γζα πανάδεζβια, ημ αζζεδηυ πνχια (πμο δεκ είκαζ ημ ίδζμ πνςιαηζζηυ) πανμοζζά-

γεζ ημ ακηίζημζπμ ακηζθδπηυ πνχια, μ αζζεδηυξ ήπμξ πανμοζζάγεζ ημκ ακηζθδπηυ ήπμ 

αθθά υπζ ημ πνχια, η.θπ. Αοηυ ιαξ μδδβεί ζημ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ ηα πενζεπυιεκα 

ηδξ αίζεδζδξ, ςξ πανμοζζαζηζηά πενζεπυιεκα ηδξ ελςηενζηήξ ακηίθδρδξ, ακήημοκ ζε 

δζαθμνεηζηά βέκδ (π.π. αζζεδηυ πνχια, αζζεδηυξ ήπμξ, απηζηυ αίζεδια, η.θπ.). Κάεε 

ηέημζμ βέκμξ νκνηάδεη –θαζκμιεκμθμβζηά– ηαζ ιε έκα ακηίζημζπμ βέκμξ ακηζηεζιεκζηχκ 

πνμζδζμνζζιχκ.108 ιςξ, υθα ηα αζζεδηά πενζεπυιεκα οπάβμκηαζ ηάης απυ έκα ακχ-

ηαημ βέκμξ, ζημ μπμίμ μ Υμφζενθ δίκεζ ημ υκμια αηζζεηεξηαθφ πεξηερφκελν. 

2.5. Η νπζηψδεο κεξηθφηεηα ηεο ππεξβαηηθήο αληίιεςεο 

ηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ δ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ δεκ θεζημονβεί μφηε ζδ-

ιεζςηζηά μφηε εζημκζζηζηά. Σμ ακηζθδπηυ δίκεηαζ αοηυ ημ ίδζμ ζχιαηζ, αοημπνυζςπα, 

πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ ζδιείςκ ή εζηυκςκ. Αοηυκ ημκ ηνυπμ δμηζηυηδηαξ ιπμνμφιε 

κα ημκ απμηαθμφιε απζεληηθφ ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ημκ κε απζεληηθφ ηαζ έιιεζμ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ εζημκζζηζηή ή δ ζοιαμθζηή ζοκείδδζδ ιαξ πανμοζζάγμοκ ηα 

ακηζηείιεκά ημοξ. Αθθά, ακαθμνζηά ιε ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ ιπμνμφιε κα δζα-

πζζηχζμοιε ηζ έκα κέμ δίπμθμ «αοεεκηζηυηδηαξ–ακαοεεκηζηυηδηαξ». Θα πνμζπαεή-

ζμοιε κα θςηίζμοιε αοηυ ημ ζδιείμ ιε ηδ αμήεεζα ημο παναδείβιαημξ ηδξ μπηζηήξ 

ακηίθδρδξ εκυξ ζπζηζμφ. ηακ αθέπμοιε έκα ζπίηζ απυ ηδ ιενζά ηδξ πνυζμρήξ ημο, 

ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ αοηυ πμο αθέπμοιε απζεληηθά είκαζ ιυκμ αοηή δ πνυζμρδ ιε 

ημοξ πνμζδζμνζζιμφξ ηδξ.
109

 Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα ειιεκή πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ 

πανμοζζάγμοκ ιυκμ έκα ιένμξ ηςκ πνμζδζμνζζιχκ ημο ακηζηεζιέκμο· ελακηθμφκηαζ 

ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ πνυζμρδξ ημο ζπζηζμφ, δ μπμία απμηεθεί ηδκ αοεεκηζηά ειθακζ-

γυιεκδ πθεονά ημο. Με ηα θυβζα ημο Υμφζενθ, «[δ] ιπνμζηζκή πθεονά είκαζ δ μθζηή 

εκυηδηα ηςκ πνμζδζμνζζιχκ ημο πνάβιαημξ πμο ειπίπημοκ ζηδκ αοεεκηζηή ειθάκζ-

ζδ.»
110

 οκμθζηά, υιςξ, αοηυ πμο ειθακίγεηαζ είκαζ ηάηζ παξαπάλσ απυ ηδκ πθεονά 

ημο ζπζηζμφ απυ ηδκ μπμία ημ ζημπεφμοιε. Σμ πνάβια δεκ είκαζ ιυκμ ιία υρδ ημο. 

Αοηυ πμο ειθακίγεηαζ είκαζ αοηυ ημ ίδζμ ημ ζπίηζ ςξ εκυηδηα ηδξ αοεεκηζηά ειθακζ-

γυιεκδξ πθεονάξ ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ ιδ-αοεεκηζηά ειθακζγυιεκςκ πθεονχκ ημο. 

                                                                                                                                       
ζπέζδ ειροπςηζηήξ απμαθεπηζηήξ ιμνθήξ ηαζ ζδιείςκ ςξ θοζζηχκ οπμζηνςιάηςκ ηαζ υηζ αοηή ηδ 

ζπέζδ ηδκ πνμαάθθεζ ζε υθα ηα απμαθεπηζηά εκενβήιαηα, ακάιεζά ημοξ ηαζ ζηδκ ακηίθδρδ. (Βθ. υ.π., 

ζζ. 61η.επ.) Έηζζ, εεςνεί πςξ δ ακηίθδρδ ακηζιεηςπίγεηαζ ηεθζηά απυ ημκ Υμφζενθ ςξ ιζα ζχκβαζε, 

ζηδκ μπμία δεκ οπάνπεζ ηαιία μοζζχδδξ ζπέζδ ακάιεζα ζημ ζδιείμ ηαζ ημ ζδιαζκυιεκμ. Με αοηή ηδκ 

έκκμζα, ζδιεζχκεζ μ ίδζμξ, «ηα αζζεήιαηα εα ιπμνμφζακ ςξ άιμνθα κα ακαπαναζηήζμοκ μπμζμδήπμηε 

ακηζηείιεκμ» (υ.π., ζ. 62). Απυ ηδκ άθθδ, μ Νηε Πάθια επζιέκεζ ζημ υηζ μ Υμφζενθ πναβιαηεφεηαζ ημ 

αζζεδηδνζαηυ οθζηυ «ςξ ειιεκέξ ακηζηείιεκμ πμο πνδζζιεφεζ ςξ εζςηενζηή εηθφλα ημο οπενααηζημφ» 

(υ.π., ζ. 64, δ έιθαζδ πνμζηέεδηε). πςξ ηαζ κα έπεζ, μ Υμφζενθ ήδδ ζηζξ ΛΔ ημκίγεζ υηζ, ζηδκ πενί-
πηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ, οπάνπεζ ιζα εζςηενζηή ή ακαβηαία ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ ενιδκεοηζηή φθδ ηαζ 

ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ, ηαζ οπυ αοηή ηδκ έκκμζα, δεκ βίκεηαζ ζηδ αάζδ ηάπμζςκ δεδμιέκςκ ηδξ 

αίζεδζδξ, δ ενιήκεοζδ κα είκαζ μπμζαδήπμηε. (Βθ. LU II/2, §26) Σαοηυπνμκα, είκαζ ειθακήξ δ ζδζαίηε-

νδ θνμκηίδα πμο αοηυξ δείπκεζ ζηδ δζάηνζζδ ηδξ ακηίθδρδξ απυ ηδκ εζημκμπμζδηζηή ζοκείδδζδ.  
108 Βθ. ηαζ Hua XVI, §§14, 17· Hua VII, §17· HuaMb VII, ζζ. 122η.επ. Βθ. ηαζ Tugendhat 1970, ζζ. 

75η.επ. 
109 Βθ. ηαζ Hua XI, ζζ. 3η.επ. 
110 Hua XVI, ζ. 53 [45]. 
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 Ζ ιμκυπθεονδ δμηζηυηδηα ημο ακηζθδπημφ είκαζ έκα απυ ηα μοζζχδδ παναηηδ-

νζζηζηά ημο εκενβήιαημξ ηδξ οπενααηζηήξ ακηίθδρδξ. Ζ ακηίθδρδ εκυξ πνάβιαημξ εκ 

πχνς δεκ ιπμνεί πανά κα δζεκενβείηαζ απυ έκα οπμηείιεκμ ζημ μπμίμ ημ ακηζθδπηυ 

δίκεηαζ πάκηα απυ ηάπμζα πθεονά ημο, οπυ ηάπμζα πνμμπηζηή, οπυ έκακ μνζζιέκμ 

πνμζακαημθζζιυ, ηαζ πάκηα ιε ηδ δοκαηυηδηα αθθαβήξ πνμζακαημθζζιμφ, βςκίαξ 

εέαζδξ, ή πνμζθενυιεκδξ υρδξ. Μζα μθυπθεονδ ακηίθδρδ ζηδκ μπμία εα πνμζθενυ-

κημοζακ ηαοηυπνμκα υθεξ μζ δοκαηέξ υρεζξ ημο πνάβιαημξ είκαζ αδφκαηδ. Καζ αοηυ 

ζζπφεζ ιε απνζυνζ ακαβηαζυηδηα, ηυζμ βζα ειάξ ημοξ ακενχπμοξ, υζμ ηαζ βζα μπμζα-

δήπμηε πακημδφκαιδ εευηδηα. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, αηυιδ ηαζ μ Θευξ, εάκ εε-

θήζμοιε κα πμφιε υηζ ακηζθαιαάκεηαζ, πνέπεζ κα εκκμμφιε υηζ ακηζθαιαάκεηαζ ιμκυ-

πθεονα.
111

 

 Πχξ, υιςξ, βίκεηαζ ηαζ ζηδ αάζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ πμο ενιδκεφμ-

κηαζ πανμοζζαζηζηά ςξ πνμξ ηδκ πνυζμρδ ημο ακηζθδπημφ, ειείξ ηαοηυπνμκα απμ-

αθέπμοιε ηαζ ζηζξ άθθεξ πθεονέξ ημο; ηδκ έηηδ Λνγηθή Έξεπλα o Υμφζενθ ιζθά βζα 

ηζξ ιδ-αοεεκηζηέξ ζηζβιέξ ηδξ ειθάκζζδξ ιε υνμοξ πιενλάζκαηνο (Überschuß) ημο 

θαζαξνχ αληηιεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηαζ επζπεζνεί κα απμζαθδκίζεζ ημ νυθμ ηςκ δεδμ-

ιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ ιζθχκηαξ βζα ηδ ζοβπχκεοζδ επνπηηθψλ ηαζ ζπκβνιηθψλ ή ζε-

κεησηηθψλ ακαπαναζηαηχκ.
112

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Υμφζενθ εεςνεί πςξ ημ πενζεπυ-

ιεκμ ηδξ αίζεδζδξ ενιδκεοιέκμ ηαηάθθδθα θεζημονβεί ςξ επνπηηθφο ακαπαναζηάηδξ 

ηδξ ιπνμζηζκήξ πθεονάξ ημο ακηζηεζιέκμο, εκχ ην ίδην πενζεπυιεκμ, ιέζς άθθμο ιέ-

νμοξ ημο απμαθεπηζημφ εκενβήιαημξ, θεζημονβεί ςξ ζεκεησηηθφο ακαπαναζηάηδξ ηςκ 

ιδ αζζεδηδνζαηά δμζιέκςκ πθεονχκ ημο. Ζ επμπηζηή ακαπανάζηαζδ αθμνά υ,ηζ ει-

θακίγεηαζ αοεεκηζηά, εκχ δ ζδιεζςηζηή ακαπανάζηαζδ υ,ηζ ζηενείηαζ αοεεκηζηήξ ει-

θάκζζδξ. Έηζζ, ζε αοηυ ημ κέμ επίπεδμ ακάθοζδξ βίκεηαζ θυβμξ βζα ιζα κεηθηή ιμνθή 

ακαπανάζηαζδξ ζηδκ ακηίθδρδ, εκηυξ ηδξ μπμίαξ ζοκοπάνπμοκ δ επμπηζηή ηαζ δ ζδ-

ιεζςηζηή ζηζβιή, δ άιεζδ ηαζ δ έιιεζδ αοημ-δμηζηυηδηα.
113

 

 Χζηυζμ, ανβυηενα μ Υμφζενθ ακαβκςνίγεζ υηζ μζ ακαοεεκηζηέξ ειθακίζεζξ δεκ 

ιπμνεί ιε θαλέλαλ ηνυπμ κα πανμοζζάγμκηαζ, υηζ δεκ οπάνπεζ ηάηζ πμο κα θεζημονβεί 

πανμοζζαζηζηά γηα αοηέξ, ηαζ ακαεεςνεί (πςνίξ κα ακαθένεηαζ νδηά ζηζξ Λνγηθέο Έ-

ξεπλεο) ηδκ πνμδβμφιεκδ ζηάζδ ημο.
114

 

ε πνμδβμφιεκεξ δζαθέλεζξ θνυκηζγα κα εηθνάγμιαζ ςξ ελήξ: δ ακαοεεκηζηή ειθάκζζδ 

ακαπανίζηαηαζ ιέζς ηςκ δεδμιέκςκ αζζεδιάηςκ υπζ άιεζα αθθά έιιεζα, υπζ ιέζς μ-

                                                
111 Βθ. π.π., Hua III/1, ζζ. 89 [92], 351 [362]. 
112 Βθ. LU II/2, §14b. 
113 Βθ. υ.π., §§14b, 15, 22, 23. 
114 Βθ. Hua XVI, §§16, 17, 18. Οζ Μπενκέη, Κενκ ηαζ Μάνιπαπ επζζδιαίκμοκ αοηή ηδκ αθθαβή ζηδ 
ιεηάααζδ απυ ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο (αθ. Bernet et al. 1989, ζζ. 112-14), πςνίξ 

υιςξ κα ακαθένμκηαζ ζηδ νδηή δζαηφπςζδ ημο Υμφζενθ ιε ηδκ μπμία μ ίδζμξ ακαβκςνίγεζ ηαζ οπμ-

βναιιίγεζ ηδ δζαθμνεηζηή ζηάζδ ημο. (Βθ. ζπεηζηά  ηαζ Moran 2005, ζ. 161) Δπίζδξ, ζηδκ ακαεεςνδ-

ιέκδ εηδμπή ημο δεοηένμο ηεθαθαίμο ηδξ έηηδξ ΛΔ (ζημ Hua XX/1) μ Υμφζενθ ιζθά βζα ηδκ ακαθμβία 

πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζε ιζα ιδ αοεεκηζηή ακηζθδπηζηή απυαθερδ ηαζ ζε ιζα ζδιεζςηζηή ηαζ ελδβεί 

πςξ αοηή δ ακαθμβία ημκ μδήβδζε ζηδ βεκζηεοιέκδ πνήζδ ημο υνμο «ζδιεζςηζηή» ζηζξ Λνγηθέο Έξεπ-

λεο. Απυ ηδκ άθθδ, αέααζα, μ ίδζμξ ζοκεπίγεζ κα ημκίγεζ ηδ ιεβάθδ δζαθμνά πμο παναηηδνίγεζ ηα δφμ 

είδδ απμαθέρεςκ ηαζ ημ υηζ ζηδ ιζα πενίπηςζδ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ηδ δζαπθμηή απμαθέρεςκ βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εκυηδηαξ ημο ειπνάβιαημο ακηζθδπημφ, εκχ ζηδκ άθθδ ιε ημ ζοκδοα-
ζιυ πενζεπμιεκζηχξ λέκςκ ακηζηεζιέκςκ, ημο ζδιείμο ηαζ ημο ζδιαζκυιεκμο. Ο Υμφζενθ ημκίγεζ πά-

κηςξ ημοξ εκδμζαζιμφξ ημο ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ ημο υνμο «ζδιεζςηζηή» ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδ-

ρδξ, πνμθακχξ ελαζηίαξ ηςκ πανακμήζεςκ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ, ηαζ ηδκ απυθαζή ημο ηεθζηά κα 

ηδκ εβηαηαθείρεζ. (Βθ. Hua XX/1, ζ. 91· αθ. ζπεηζηά ηαζ Melle 2002, ζ. 117.) 
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ιμζυηδηαξ αθθά ιέζς βεζηκίαζδξ, υπζ επμπηζηά αθθά ζοιαμθζηά. [...] Χζηυζμ, βζα αοηυκ 

ημκ ηνυπμ έηθναζδξ δζαηδνχ ηχνα ηάηζ πενζζζυηενμ απυ εκδμζαζιμφξ, ηαευζμκ ιε ηα 
πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ [...] δεκ ζοκδέεηαζ ηαιία πανμοζίαζδ, μφηε ηακ ηάπμζα πμο εα 

ιπμνμφζε κα απμηθδεεί έιιεζδ. (Hua XVI, ζ. 55 [46-7]) 

Οζ ακαοεεκηζηά ειθακζγυιεκεξ ζηζβιέξ ημο ακηζηεζιέκμο ιε θαλέλαλ ηξφπν δεκ πανμοζζά-

γμκηαζ. (Hua XVI, ζ. 57 [48], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ· αθ. ηαζ υ.π., ζ. 50 [43]) 

 Μήπςξ, ηυηε, πνέπεζ κα πνμζθφβμοιε ζημ εκένβδια ηδξ θακηαζίαξ πνμηεζιέ-

κμο κα ελδβήζμοιε ηδ θεζημονβία ηςκ ακαοεεκηζηχκ ζημζπείςκ ηδξ ακηίθδρδξ; Μή-

πςξ πνέπεζ κα οπμζηδνίλμοιε πςξ υ,ηζ δεκ ειθακίγεηαζ αοεεκηζηά, δεκ ειθακίγεηαζ 

ιεκ έηζζ ζηδκ ακηίθδρδ, ειθακίγεηαζ υιςξ ζηδ θακηαζία; Ζ ααζζηή ακηίννδζδ ημο 

Υμφζενθ ζε ιζα ηέημζα οπυεεζδ είκαζ πςξ, ακ ηαζ μ ηνυπμξ δμηζηυηδηαξ ημο πνάβια-

ημξ ζηδ θακηαζία είκαζ δζαθμνεηζηυξ απυ αοηυκ ηδξ ακηίθδρδξ, θαη ζηα δχν εκενβή-

ιαηα ημ πνάβια ειθακίγεηαζ ιε απνζυνζ ακαβηαζυηδηα ιμκυπθεονα. 

Μζα ειθάκζζδ ζηδ θακηαζία πανμοζζάγεζ έκα πνάβια, εκ ιένεζ αοεεκηζηά, ζε ζπέζδ ιε 
ηδκ ιπνμζηζκή ημο πθεονά, ηαζ εκ ιένεζ ακαοεεκηζηά, ζε ζπέζδ ιε ηδκ πίζς πθεονά ημο. 

(Hua XVI, ζ. 56 [47]) 

ηδ θακηαζία, δδθαδή, επίζεο ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηδκ αοεεκηζηή απυ ηδκ α-

καοεεκηζηή δμηζηυηδηα, ηαζ άνα ηαηαθαααίκμοιε υηζ δεκ βίκεηαζ κα επζζηναηεφζμοιε 

εη κέμο ηδ θακηαζία βζα κα ελδβήζμοιε ηδκ ακαοεεκηζηή ειθάκζζδ ζηδ θακηαζία. 

Αοηυ πμο θακηαγυιαζηε, δίκεηαζ ιεκ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ δμηζηυηδηαξ πμο παναηηδνίγεζ 

ηδ θακηαζία, αθθά, πάκηςξ, δίκεηαζ ιμκυπθεονα. 

[Α]ηυια ηαζ ζηδ θακηαζία δεκ ιπμνμφιε κα παναζηήζμοιε έκα ζπίηζ ηαοηυπνμκα ηαζ απυ 

ηδ ιπνμζηζκή ηαζ απυ ηδκ πίζς ιενζά ημο. (Hua XVI, ζ. 56 [47]) 

Έζης, θμζπυκ, υηζ, ηαηά ηδκ ακηίθδρδ εκυξ πνάβιαημξ, δ ιπνμζηζκή πθεονά ημο πα-

νζζηάκεηαζ ακηζθδπηζηά, εκχ δ πίζς πθεονά ημο πανζζηάκεηαζ ζηδ θακηαζία. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα ζδζαίηενδ ζφκεεζδ δφμ πςνζζηχκ εκενβδ-

ιάηςκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, υκηςξ ακαπανίζηακηαζ ζηδ θακηαζία ζηζβιέξ ημο ακηζ-

ηεζιέκμο πμο δεκ πανμοζζάγμκηαζ ακηζθδπηζηά. Χζηυζμ, πάκηα ελαημθμοεμφκ κα ο-

πάνπμοκ ακαοεεκηζηά ειθακζγυιεκεξ ζηζβιέξ ημο ακηζηεζιέκμο μζ μπμίεξ δεκ πανμο-

ζζάγμκηαζ νχηε ζηδκ ακηίθδρδ νχηε ζηδ θακηαζία. Ζ ενιήκεοζδ ηδξ ακηίθδρδξ πάκηα 

πενζθαιαάκεζ ζοζηαηζηά πμο ακαθένμκηαζ ζε υρεζξ ημο πνάβιαημξ πένα απυ ηδκ υρδ 

πμο δίκεηαζ εκενβεία. Με ηδ αμήεεζα ηδξ θακηαζίαξ, δδθαδή, ημ πμθφ κα ιαξ δίκεηαζ, 

ιε ημκ ηνυπμ πμο πνμζζδζάγεζ ζηδ θακηαζία, άθθδ ιζα υρδ. ιςξ, ζοκεπχξ οπάνπμοκ 

υρεζξ πμο ζηενμφκηαζ πανμοζζαζηζημφ πενζεπμιέκμο. 

 ημ ακηζθδπηζηυ εκένβδια, δ εκκυδζδ ηςκ ακαοεεκηζηά δμζιέκςκ ζημζπείςκ 

ημο ακηζθδπημφ δεκ βίκεηαζ ζηδ αάζδ απμαθέρεςκ ηδξ θακηαζίαξ. Καζ δεκ βίκεηαζ 

μφηε ζηδ αάζδ ηάπμζςκ εζςηενζηχκ ζδιεζςηζηχκ απμαθέρεςκ (ιε ηα πανμοζζαζηζηά 

πενζεπυιεκα ηδξ ιπνμζηζκήξ υρδξ κα θεζημονβμφκ ζδιεζςηζηά βζα ηζξ οπυθμζπεξ υ-

ρεζξ) υπςξ θεβυηακ ζηζξ ΛΔ. Πμζα είκαζ, υιςξ, ηεθζηά δ θφζδ πμο πνμηείκεζ μ Υμφ-

ζενθ, ιεηά ηζξ ΛΔ, βζα κα ηαηαθένεζ κα ιζθήζεζ βζα ηδκ μοζζχδδ ιενζηυηδηα ηδξ ακηί-

θδρδξ; Πχξ αηνζαχξ ιαξ δίκμκηαζ εκηυξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ εκυηδηαξ μζ αοεεκηζηέξ ηαζ 

μζ ακαοεεκηζηέξ ζηζβιέξ; Πχξ βίκεηαζ ηαζ ιεηαθενυιαζηε πένα απυ υ,ηζ ιαξ δίκεηαζ 

άιεζα ζηδκ αίζεδζδ; Πχξ ηεθζηά ημ ακηζθδπηυ δεκ είκαζ ιζα ζηέηδ υρδ, αθθά αοηυ 

ημ ίδζμ ημ πνάβια ςξ ηαοηυηδηα ζηδκ μθυηδηά ημο; ηζξ Ηδέεο Η, μ Υμφζενθ εα πεζ 

πςξ δ ακηίθδρδ είκαζ έκα ζφιπθεβια απμαθέρεςκ, έκα ζφιπθεβια «ενιδκεοηζηχκ 
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κδιάηςκ»
115

. Κάπμζεξ απυ αοηέξ ηζξ απμαθέρεζξ είκαζ πιήξεηο ηαζ ηάπμζεξ θελέο. 

Πθήνεζξ απμαθέρεζξ είκαζ μζ πανμοζζαζηζηέξ, μζ πθδνςιέκεξ απυ αζζεδηδνζαηυ οθζηυ 

απμαθέρεζξ, εκχ ηεκέξ είκαζ αοηέξ πμο αηνζαχξ ζηενμφκηαζ πανμοζζαζηζημφ οθζημφ, 

μζ υπζ αηυια πθδνςιέκεξ, αοηέξ πμο δεκ πανμοζζάγμοκ ηίπμηα αοεεκηζηά. Με άθθα 

θυβζα, ηαηά ηδκ ενιδκεοηζηή ακάθδρδ ηςκ πενζεπμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ, ηα ενιδκεο-

ηζηά κήιαηα ηςκ ιενζηχκ θελψλ απμαθέρεςκ ζημπεφμοκ ζε ιδ αοεεκηζηά δμζιέκεξ 

ζηζβιέξ ημο ακηζθδπημφ. ηδ αάζδ αοημφ αηνζαχξ ημο ενιδκεοηζημφ πθεμκάζιαημξ 

ακηζθαιαακυιαζηε ηδκ αοεεκηζηά ειθακζγυιεκδ υρδ, πενζααθθυιεκδ ενιδκεοηζηά 

απυ έκακ «νξίδνληα αλαπζεληηθήο ―ζπλ-δνηηθφηεηαο‖»
116

. 

 ηζξ Αλαιχζεηο γηα ηελ Παζεηηθή χλζεζε (ζε δζαθέλεζξ απυ ηδ δεηαεηία ημο 

1920) μ Υμφζενθ εα ζζπονζζηεί υηζ δ ακηίθδρδ είκαζ έκα ιείβια πναβιαηζηχκ πανμο-

ζζάζεςκ (Darstellungen) ηαζ ηεκχκ εκδείλεςκ (Indizieren) πνμξ κέεξ δοκαηέξ ακηζθή-

ρεζξ.
117

 Ζ ηάεε θμνά εκενβεία αοεεκηζηή εη ιένμοξ έηθακζδ δείπκεζ πνμξ ηζξ υπζ α-

ηυια αοεεκηζηά ειθακζζιέκεξ υρεζξ. Γζα ηδκ αηνίαεζα, έπμοιε κα ηάκμοιε ιε μθυ-

ηθδνα ζπζηήκαηα παναπμιπχκ, «ζοζηήιαηα αηηίκςκ απυ ηαηαδείλεζξ [Strahlensys-

teme von Hinweise]»
118

 πνμξ ακηίζημζπα πμθθαπθά ζοζηήιαηα ειθακίζεςκ πμο ζο-

ζηήκμοκ βζα ημ ακηζθδπηυ έκακ ακαβηαίμ απμαθεπηζηυ θελφ μνίγμκηα. Ζ άθςξ αοηή 

ηδξ ηεκυηδηαξ (ηεκυηδηα απυ ηδκ άπμρδ ηδξ εκενβεία ειθάκζζδξ πμο υιςξ δεκ ζζμ-

δοκαιεί ιε ημ ηίπμηα) πενζαάθεζ ηδκ εκενβεία εη ιένμοξ έηθακζδ ηαζ ηαεζζηά δοκαηή 

ηδ δμηζηυηδηα ημο ακηζθδπημφ ςξ ηάηζ παναπάκς απυ υ,ηζ δίκεηαζ εκενβεία. Ο ηεκυξ 

απμαθεπηζηυξ μνίγμκηαξ, εα πεζ μ Υμφζενθ, ζοκζζηά ηδκ πνμζδζμνίζζιδ απνμζδζμνζ-

ζηία (bestimmbare Unbestimmtheit) ημο πνάβιαημξ. 

 Μπμνμφιε, ζοκεπχξ, κα πμφιε υηζ, ζε ηάεε κοκ εκηυξ ηδξ δζάνηεζαξ εκυξ ακηζθδ-

πηζημφ εκενβήιαημξ, ζημ ακηζθδπηυ δζαηνίκεηαζ έκα ζφζηδια παναπμιπχκ (Ver-

weisen). Ζ εκενβεία δμζιέκδ υρδ δείπκεζ πνμξ άθθεξ υρεζξ ηαζ άθθεξ πμζυηδηεξ. -

πςξ πμθφ παναζηαηζηά ημκίγεζ μ Υμφζενθ (ζημ πθαίζζμ ηςκ δζαθέλεχκ ημο βζα ηδκ 

παεδηζηή ζφκεεζδ), είκαζ ζακ ημ ίδζμ ημ ακηζθδπηυ κα ηαθεί ηαζ κα παναηζκεί ηδ ζο-

κέπεζα ηδξ ακηίθδρήξ ημο. Δίκαζ ζακ αοηυ πμο ιαξ δίκεηαζ εκενβεία κα θςκάγεζ: «ο-

πάνπμοκ εδχ πενζζζυηενα βζα κα δεζ ηακείξ, ζηνέρε ιε, θμζπυκ, απυ υθεξ ηζξ πθεονέξ 

ιμο, δζάηνελέ ιε ιε ηδ ιαηζά ζμο, πθδζίαζε πζμ ημκηά, άκμζλέ ιε, δζαιένζζέ ιε. ο-

κέπζζε κα ιε ημζηάγεζξ λακά ηαζ λακά, βονκχκηαξ ιε απυ υθεξ ηζξ ιενζέξ. Έηζζ εα ιε 

ιάεεζξ ηαηά ημ πχξ είιαζ, [εα ιάεεζξ] υθεξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ επζθάκεζάξ ιμο, ηζξ εζς-

ηενζηέξ αζζεδηδνζαηέξ ζδζυηδηεξ, η.μ.η.»
119

. Αθθά ηαζ ακαθμνζηά ιε ηδκ εκενβεία δμ-

ζιέκδ υρδ ημο πνάβιαημξ, δ ακηίθδρδ απμδεζηκφεηαζ δοκαιζηή ηαεχξ πάκηα οπάνπεζ 

δοκαηυηδηα βζα ημκ δζαθμνεηζηυ ηαζ ίζςξ ηαθφηενμ πνμζδζμνζζιυ ηδξ. Ξακά μ Υμφ-

ζενθ ιζθά ιε υνμοξ δζαθυβμο. Ζ εκενβεία δμζιέκδ υρδ ιαξ ηαθεί: «έθα πζμ ημκηά, 

ηαζ αηυια πζμ ημκηά, εζηίαζε ηχνα πάκς ιμο αθθάγμκηαξ ηδ ζηάζδ ζμο, ηδ εέζδ ηςκ 

ιαηζχκ ζμο, η.θπ. Θα ιάεεζξ κα αθέπεζξ αηυια πενζζζυηενα ηαζκμφνζα βζα ιέκα, κέ-

μοξ ιενζημφξ πνςιαηζζιμφξ, η.θπ., πνμδβμφιεκα ιδ μναηέξ δμιέξ ημο ιέπνζ πνζκ α-

πνμζδζυνζζηα βεκζηά ζδςιέκμο λφθμο, η.θπ.»
120

. 

 Οζ απμαθέρεζξ πμο ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζημ βίβκεζεαζ εκυξ ακηζθδπηζημφ 

εκενβήιαημξ πνέπεζ κα αημθμοεμφκ ηδκ πνμδζαβναθή πμο μνίγεζ ημ λφεκα ημο ηεκμφ 

απμαθεπηζημφ μνίγμκηα. Με αοηή ηδκ έκκμζα, μζ ηεκέξ απμαθέρεζξ δεκ είκαζ αζφκδε-

ηεξ ιε ηζξ ήδδ πθδνςιέκεξ, μφηε ιπμνμφκ κα πθδνςεμφκ ιε έκακ ηοπαίμ ηνυπμ. Σμ 

                                                
115 Hua XVI, ζ. 57 [48]. 
116 Hua III/1, ζ. 91 [94]. 
117 Βθ., π.π., Hua XI, ζ. 5 [41]. 
118 .π. 
119 .π. 
120 .π., ζ. 7 [43]. 
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κυδια ημο ηεκμφ μνίγμκηα πνμδζαβνάθεζ ηδ ιεηάααζδ πνμξ ηζξ εκενβεία ειθακίζεζξ, 

είκαζ έκαξ ηακυκαξ πμο ―οπαβμνεφεζ‖ αηνζαχξ αοηή ηδ ιεηάααζδ. Καεχξ αθέπς ηδ 

ιπνμζηζκή πθεονά εκυξ πνάβιαημξ, απμαθεπηζηά κήιαηα ηαηεοεφκμκηαζ, ιε έκακ πε-

νζζζυηενμ ή θζβυηενμ πνμζδζμνζζιέκμ ηεκυ ηνυπμ, ηαζ πνμξ ηζξ άθθεξ ημο πθεονέξ.
 121

 

ηακ, βζα πανάδεζβια, αθέπμοιε έκα παθί, ηάπμζα ιένδ ηδξ επζθάκεζαξ ημο μπμίμο 

ηαθφπημκηαζ απυ έπζπθα, ηυηε «κζχεμοιε, μφηςξ εζπείκ, υηζ μζ βναιιέξ ηαζ μζ πνςια-

ηζηέξ ιμνθέξ ζοκεπίγμκηαζ ιε ημ ―κυδια‖ αοημφ πμο αθέπμοιε»
122

. 

 Θα πενζμνζζημφιε ζηα υζα, ιε ηάπμζα βεκζηυηδηα, ζογδηήζαιε ακαθμνζηά ιε 

ηδκ μοζζχδδ ιενζηυηδηα ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ηεκμφ μνίγμκηα 

ημο ακηζθδπημφ, αθθά ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ εα επζζηνέρμοιε ζε αοηυ ημ γήηδια οπυ 

ημ πνίζια πζα ηδξ ακαγήηδζδξ ηδξ ζπέζδξ ημο ακηζθδπηζημφ (επμπηζημφ) πνμζδζμνζ-

ζιμφ ιε ημκ εκκμζμθμβζηυ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηυ πνμζδζμνζζιυ. Δηεί εα επζπεζνήζμοιε 

κα λεδζαθφκμοιε ιζα ζφβποζδ πμο εεςνμφιε υηζ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζηδ ζοκήεδ 

ακάβκςζδ ημο πμοζενθζακμφ ένβμο ηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ εοεφκεηαζ βζα ηδκ ηάζδ 

πνμαμθήξ εκκμζμθμβζηχκ ζημζπείςκ ζηδ πμοζενθζακή εεςνία ακηίθδρδξ.
123

 Δδχ εα 

ζοκεπίζμοιε ιε ηδκ ελέηαζδ ηςκ ααζζηχκ ζημζπείςκ ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ βζα ηα 

απμαθεπηζηά ζοκεζδδζζαηά εκενβήιαηα. 

2.6. Τν ελλφεκα, ε δηακεζνιαβεηηθή θαη ε αληηθεηκεληθή ζεσξία γηα 

ηελ απνβιεπηηθφηεηα 

Έπμοιε ιζθήζεζ ήδδ ανηεηά βζα ηδ ιπνεκηακζακή εεςνία πενί απμαθεπηζηυηδηαξ ηαζ 

βζα ημ πχξ αοηή αθμνά ηζξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηδ ζοκείδδζδ ηαζ ηα απμαθεπηζηά ακηζ-

ηείιεκά ηδξ, ηα μπμία παίνμοκ απμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ. Ζ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ 

απμηαθείηαζ ηαζ δπαδηθή εεςνία, ηαεχξ ζημ πθαίζζυ ηδξ δ απμαθεπηζηυηδηα ακηζιε-

ηςπίγεηαζ ςξ ιζα δοαδζηή ζπέζδ. Λέβεηαζ, ιάθζζηα, υηζ ιζα ηέημζα εεςνία ιπμνεί, α-

κάιεζα ζηα άθθα, κα ακηζιεηςπίζεζ ηαζ ημ πνυαθδια ηςκ παναζηάζεςκ πςνίξ ακηζ-

ηείιεκμ, υπςξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, ημ θαζκυιεκμ ηδξ παναίζεδζδξ (Halluzination). 

Σμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηχκ ηςκ παναζηάζεςκ είκαζ ημ ηαηά 

πυζμκ πνυηεζηαζ βζα απμαθεπηζηά, ροπζηά θαζκυιεκα ζηα μπμία ημ ακηζηείιεκμ δεκ 

οπάνπεζ πναβιαηζηά. Αοηυ πμο ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί απυ ιζα δοαδζηή εεςνία, ζακ 

αοηή ημο Μπνεκηάκμ, είκαζ υηζ ηέημζα θαζκυιεκα παναζηάζεςκ πςνίξ ακηζηείιεκμ 

ζοκζζημφκ απμαθεπηζηά ροπζηά εκενβήιαηα ζηα μπμία ζηνεθυιαζηε, υπζ πνμξ ηάπμζμ 

πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ, πανά πνμξ ηάπμζα παναζζεδηζηά ή θακηαζηζηά ακηζηείιεκα 

ηα μπμία παίνμοκ απμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ (intentionale Inexistenz) ζηδ ζοκείδδζδ. 

 ηδ δοαδζηή ιπνεκηακζακή εεςνία βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ιπμνεί κα αζηδεεί 

ιζα ζοκμθζηυηενδ ηαζ ζφκεεηδ ηνζηζηή. Αοηυ ημ είδαιε ζε ιεβάθμ ααειυ ζημ πνχημ 

ηεθάθαζμ. Σζ βίκεηαζ, υιςξ, εζδζηυηενα ζε ζπέζδ ιε ημ υηζ ιζα ηέημζα εεςνία θφκεζ ημ 

πνυαθδια ηςκ παναζηάζεςκ πςνίξ πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ (υπςξ είκαζ, βζα πανά-

δεζβια, μζ παναζζεήζεζξ ή μζ ελεζημκίζεζξ θακηαζηζηχκ υκηςκ ζακ ημκ Κέκηαονμ) ιε 

                                                
121 Βθ. υ.π., ζ. 6 [42]· αθ. ζπεηζηά ηαζ EU, §8 αθθά ηαζ ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ημο πνχημο ιένμοξ αοημφ 
ημο ένβμο. 
122 LU II/2, ζ. 40 [700]. 
123 πςξ είδαιε ηαζ θίβμ πζμ πνζκ, μ Υμφζενθ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ ακηζιεηςπίγεζ ιζα δοζημθία υηακ 
ιζθάεζ βζα ημκ ηνυπμ ηδξ δμηζηυηδηαξ ηςκ ιδ αζζεδηδνζαηά ειθακζζιέκςκ ιενχκ ημο ακηζθδπημφ. ηζξ 

ΛΔ, δ πνμζθοβή ζηζξ θεβυιεκεξ ζδιεζςηζηέξ απμαθέρεζξ ενιδκεφεηαζ ζοπκά ςξ απυδεζλδ ηδξ πνμτπυ-

εεζδξ εηεί εκκμζχκ ή ζδιαζζχκ εκηυξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ εκενβδιάηςκ. (Βθ., π.π., Vandevelde 2008, 

ζζ. 32η.επ.· Hopp 2010, ζζ. 19-20.) Θα λεηαεανίζμοιε ηδ ζφβποζδ πμο οπάνπεζ πίζς απυ ιζα ηέημζα 

πνμζέββζζδ ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ. 
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ηδκ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ηδξ ―απμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ‖; Αοηυ πμο ηονίςξ πνέπεζ κα 

ημκίζμοιε είκαζ υηζ δ εζζαβςβή αοηήξ ηδξ έκκμζαξ δδιζμονβεί πενζζζυηενα ηαζ ζδια-

κηζηυηενα πνμαθήιαηα απυ αοηά πμο οπμηίεεηαζ πςξ θφκεζ. Δάκ, βζα πανάδεζβια, δ 

παναίζεδζδ είκαζ απμαθεπηζηυ εκένβδια πμο ζηνέθεηαζ πνμξ ημ ειιεκέξ ακηζηείιεκυ 

ημο, ηαζ εάκ ηαζ ηα ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα είκαζ ηαζ αοηά απμαθεπηζηά ηαζ ζηνέθμ-

κηαζ πνμξ ηα δζηά ημοξ ειιεκή ζοκεζδδζζαηά ακηζηείιεκα (υπςξ εέθεζ δ εεςνία ημο 

Μπνεκηάκμ), ηυηε ιμζάγεζ δοζδζάηνζηδ δ δζαθμνά ιεηαλφ παναίζεδζδξ ηαζ ηακμκζηήξ 

ακηίθδρδξ. Φαίκεηαζ πςξ, εκχ δ ―απμαθεπηζηή εκφπανλδ‖ ηαθείηαζ κα ελδβήζεζ ημ 

θαζκυιεκμ ηςκ παναζηάζεςκ πςνίξ ακηζηείιεκμ, ζημ δνυιμ έπεζ παεεί ηάεε εθπίδα 

βζα ελήβδζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ακηίθδρδξ. 

 ηδ ζοβηεηνζιέκδ δοζημθία πμο ζοκακηά δ δοαδζηή εεςνία ημο Μπνεκηάκμ 

ένπεηαζ κα απακηήζεζ δ θεβυιεκδ ηξηαδηθή εεςνία ημο ιαεδηή ημο, Σαανκηυθζηζ. O 

Σαανκηυθζηζ δζέηνζκε ηα αηυθμοεα ηνία ζημζπεία ςξ ζοζηαηζηά εκυξ εκενβήιαημξ: 

(α) ημ εκένβδια ςξ πμζυηδηα απυ ηδ ιενζά ημο οπμηεζιέκμο, (α) ημ πενζεπυιεκμ ημο 

εκενβήιαημξ ηαζ (β) ημ ακηζηείιεκμ ημο εκενβήιαημξ. φιθςκα ιε ηδ εεςνία ημο 

Σαανκηυθζηζ, ημ πενζεπυιεκμ ημο εκενβήιαημξ είκαζ ειιεκέξ ζηδ ζοκείδδζδ ηαζ κέ-

ζσ απηνχ ημ οπμηείιεκμ ζηνέθεηαζ πνμξ ημ (πναβιαηζηυ) ακηζηείιεκμ, ημ μπμίμ, υηακ 

οπάνπεζ, είκαζ ελς-κμδηζηυ ηαζ ακελάνηδημ απυ ηα εκενβήιαηα ηδξ ζοκείδδζδξ. ημ 

πθαίζζμ ιζαξ ηέημζαξ ηνζαδζηήξ εεςνίαξ ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί υηζ δ παναίζεδζδ 

είκαζ απμαθεπηζηή, ηαεχξ ζε έκα ηέημζμ εκένβδια ζηνεθυιαζηε πνμξ ηάπμζμ ειιεκέξ 

ζοκεζδδζζαηυ πενζεπυιεκμ, ημ μπμίμ, ςζηυζμ, δεκ ακηζζημζπεί ζε ηάπμζα πναβιαηζηή 

φπανλδ.124 

 Απυ ηδ ιενζά ηδξ, δ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα δεκ είκαζ, 

υπςξ έπμοιε δεζ ακαθοηζηά, ημο δοαδζημφ ιπνεκηακζακμφ ηφπμο. Δπζπθέμκ, υπςξ θά-

κδηε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, ηαζ εζδζηυηενα ζε ζπέζδ ζε ημ εκένβδια ηδξ ακηί-

θδρδξ πμο ιαξ εκδζαθένεζ εδχ πενζζζυηενμ, δ πμοζενθζακή εεςνία δεκ ζοιθςκεί 

μφηε ιε ηδκ ηνζαδζηή εεςνία ημο Σαανκηυθζηζ. Γζα ημ πχξ αθξηβψο, υιςξ, ακηζιεης-

πίγεζ εημφημ ημ γήηδια ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ μ Υμφζενθ οπάνπεζ ιζα πμθφ πθμφζζα 

θζθμθμβία ζηδ δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ιπμνμφιε κα δζα-

ηνίκμοιε ηάπμζεξ ααζζηέξ ηάζεζξ ηαζ πμθθά δζαθμνμπμζδηζηά παναηθάδζα. Ζ αθμνιή 

βζα αοηέξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ενιδκείεξ ηαζ απμηζιήζεζξ δίκεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ Υμφ-

ζενθ, ηονίςξ ζηδ αάζδ ηδξ εζζαβςβήξ ηαζ ηδξ επελενβαζίαξ, απυ ημκ ίδζμ, ηδξ έκκμζαξ 

ημο ελλνήκαηνο ζηζξ Ηδέεο Η. Θα επζπεζνήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα κα ακαδείλμοιε αοηυ ημ 

γήηδια. 

 ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο δίκεηαζ έιθαζδ ζε δφμ ενεοκδηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ. Πνχ-

ημκ, δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ελέηαζδ ηςκ ζηδνζβιέκςκ εκενβδιάηςκ, ηονίςξ ηςκ ηνζζζ-

αηχκ ζοκεεηζηχκ εκενβδιάηςκ. Σμ εεςνδηζηυ εκδζαθένμκ ημο Υμφζενθ ζε αοηυ ημ 

ένβμ έπεζ ςξ ηεθζηυ ζηυπμ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ απνζυνζ ακαθοηζηχκ κυιςκ ημο μνεμφ 

ζηέπηεζεαζ. Αξ ημ ηναηήζμοιε αοηυ εδχ έηζζ επζβναιιαηζηά ιζαξ ηαζ εα ιαξ απα-

ζπμθήζεζ πενζζζυηενμ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. Γεφηενμκ, ζηζξ ΛΔ δίκεηαζ έιθαζδ ζηζξ 

ελλνεηηθέο ακαθφζεζξ, βζα κα πνδζζιμπμζήζμοιε εδχ ηδκ μνμθμβία ηςκ Ηδεψλ Η. Γίκε-

ηαζ έιθαζδ, δδθαδή, ζηδκ ένεοκα ηδξ δμιήξ ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ εκενβδιάηςκ απυ ηδ 

ιενζά ηςκ εκκμήζεςκ, απυ ηδ ιενζά ηςκ κμδιαημδμηζηχκ απμαθεπηζηχκ αζςιάηςκ.125 

                                                
124 Βθ. ηαζ Hua III/1, §129. Δδχ μ Υμφζενθ, ακ ηαζ αζηεί ηνζηζηή ζημ ενιδκεοηζηυ ζπήια ημο Σααν-

κηυθζηζ, ημκ επαζκεί ηαοηυπνμκα βζα ηδ ζπμοδαία ζοιαμθή ημο ηαζ ημκίγεζ πςξ ηα θάεδ ημο δεφηενμο 

λεηζκμφκ απυ ηδκ αδοκαιία ημο κα πνμπςνήζεζ ζε ιζα ζοζηδιαηζηή θαζκμιεκμθμβζηή ακάθοζδ ηδξ 

ζοκείδδζδξ ηαζ άνα ζηδ θαζκμιεκμθμβζηή δζαζάθδζδ ηςκ εκκμζχκ ελέξγεκα, πεξηερφκελν θαη αληηθεί-
κελν. 
125 Ο Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο Η ακαβκςνίγεζ νδηά ηδ ιενμθδπηζηή ζηάζδ ηςκ ΛΔ οπέν ηςκ εκκμδηζηχκ 

ακαθφζεςκ. Βθ. Hua III/1, ζζ. 296 οπζ. 1 [308 οπζ. 1], 298 [310]. Βθ. επίζδξ ηδκ πνυζεεηδ οπμζδ-
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ηζξ Ηδέεο Η, ςζηυζμ, έπμοιε βζα πνχηδ θμνά νδηέξ ηζξ θεβυιεκεξ ζχζηνηρεο 

ακαθφζεζξ. Οζ εκενβδιαηζηέξ ζοκεζδδζζαηέξ ζοκεέζεζξ, υ,ηζ ιέπνζ ηχνα έπμοιε ελε-

ηάζεζ οπυ ημκ πενζεηηζηυ ηίηθμ ηδξ ελλφεζεο, ζοκζζημφκ ημκ έκακ απυ ημοξ δφμ πυ-

θμοξ ιζαξ μοζζχδμοξ, ηαζ υπζ εκδεπμιεκζηήξ, ζοζημζπίαξ.
126

 ημκ δεφηενμ πυθμ αοηήξ 

ηδξ ζοζημζπίαξ, πμο δεκ είκαζ άθθμξ απυ ημ απμαθεπηζηυ ζφζημζπμ ηδξ εηάζημηε εκ-

κυδζδξ, μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ ιε ημκ υνμ ελλφεκα (Noema), υνμ ιε ημκ μπμίμ, βεκζ-

ηά ιζθχκηαξ, εκκμείηαζ ημ οπενααημθμβζηά ακδβιέκμ απμαθεπηζηυ ακηζηείιεκμ. Οζ 

ακαθφζεζξ πμο αθμνμφκ εζδζηά ηα εκκμήιαηα ηαζ ηδ δμιή ημοξ ζοκζζημφκ ηζξ θεβυιε-

κεξ ελλνεκαηηθέο ακαθφζεζξ. Οζ εκκμδηζηέξ ηαζ μζ εκκμδιαηζηέξ ακαθφζεζξ ιπμνεί κα 

εζηζάγμοκ ηαζ κα πενζμνίγμκηαζ ζηδκ ελέηαζδ ηδξ εκκυδζδξ ή ημο εκκμήιαημξ ακηί-

ζημζπα. ιςξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, μζ ακαθφζεζξ ηαζ ηα εηάζημηε επζιένμοξ ζοιπενά-

ζιαηα δείπκμοκ ηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ζφζημζπδξ ιενζάξ πμο δεκ ελεηάγεηαζ 

άιεζα. 

 Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πναβιαηεφεηαζ μ Υμφζενθ ηδκ έκκμζα 

ημο εκκμήιαημξ ζηζξ Ηδέεο Η δεκ είκαζ ζδζαίηενα ηαεανυξ, ηαεχξ ιζθά βζα αοηυ ιε υ-

νμοξ κμήιαημξ (Sinn) (ακ ηαζ, υπςξ ημκίγεζ μ ίδζμξ, ιε ιζα επξχηεξε ζδιαζία), αθθά 

ηαζ ιε υνμοξ ζοκεζδδζζαημφ πενζεπμιέκμο αηυια. Σαοηυπνμκα, αθήκεηαζ κα θακεί 

πςξ ημ εκκυδια είκαζ ημ απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ςξ ηέημζμ, ημ ακηζηείιεκμ ιε ημκ 

ηνυπμ πμο ηοβπάκεζ απυαθερδξ.
127

 Απμηέθεζια ηδξ ζπεηζηήξ αζάθεζαξ είκαζ δ έηδμ-

ζδ πθδεχναξ ιεθεηχκ βφνς απυ ημ πμοζενθζακυ εκκυδια, μζ μπμίεξ πνέπεζ κα πμφιε 

πςξ ηεθζηά δεκ είκαζ πανά ενιδκεοηζηέξ βναιιέξ πμο πνμηείκμκηαζ βζα ημ πχξ κα ηα-

ηακμήζμοιε ηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεεμ-

δμθμβζηήξ ηίκδζδξ ηδξ οπενααημθμβζηήξ ακαβςβήξ.128 

2.6.1. Η δηακεζνιαβεηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα έπεζ ενιδκεοεεί απυ ιζα ιεβάθδ ιε-

νίδα ιεθεηδηχκ ςξ ηνζαδζηή εεςνία. Αοηή δ ενιδκεοηζηή βναιιή είκαζ βκςζηή ςξ δ 

«θνεβηεακή ενιδκεία»
129

 ηδξ εκ θυβς εεςνίαξ, ή αθθζχξ ςξ «ενιδκεία ηδξ πμθήξ 

                                                                                                                                       
ιείςζδ ζηδ δεφηενδ έηδμζδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ (LU II/1, ζ. 397 οπζ. 1 [576 οπζ. 1]), υπμο ακα-

βκςνίγεηαζ δ αλία ηςκ θαζκμιεκμθμβζηχκ πενζβναθχκ ηςκ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ. Ζ αθή-

εεζα είκαζ, αέααζα, υηζ ζηδκ πναβιάηεοζή ημο μ Υμφζενθ ακαβηάγεηαζ ζηζξ ΛΔ κα εζζέθεεζ θαη ζηδκ 

ακάθοζδ ηδξ πενζμπήξ ηςκ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ, απυ ηδκ μπηζηή, υιςξ, εηεί ηδξ ροπμθμβζ-

ηήξ ακαβςβήξ, ακηζιεηςπίγμκηάξ ηεξ δδθαδή ςξ θαζκυιεκα ειθακζζιέκα ζηδκ ροπμθμβζηή ζθαίνα 

(ηςκ οπενααηζηχκ, πάκηςξ, ειθακίζεςκ). 
126 Βθ. Hua III/1, §98. 
127 Βθ. υ.π., §88. 
128 Ζ αζαθζμβναθία βζα ημ εκκυδια ηαζ ηδ πμοζενθζακή απμαθεπηζηυηδηα είκαζ μβηχδδξ ηαζ ζίβμονα 

δεκ είκαζ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ κα ηδκ ελακηθήζεζ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ δ Κένζεσ (ζημ 
Kersey 1983) ιεηνά βφνς ζηζξ 100 ηζξ αββθζηέξ (ιυκμ) ενβαζίεξ πμο είπακ δδιμζζεοηεί έςξ ηυηε ιε 

εέια, πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ άιεζα, ημ πμοζενθζακυ εκκυδια! (Γζα ηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία αθ. ηαζ 

ημ ηαημπζκυηενμ Mano, 1992.) ηδ δζηή ιαξ ελέηαζδ εα πενζμνζζημφιε ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ δφμ αα-

ζζηυηενςκ ενιδκεοηζηχκ βναιιχκ βζα ημ εκκυδια ιε ακαθμνά ζε ηάπμζμοξ ααζζημφξ ακηζπνμζχπμοξ. 

ηυπμξ ιαξ είκαζ κα ακαδείλμοιε ηεθζηά ηδ δζηή ιαξ ενιδκεία, ιέζα απυ ιζα πζμ βεκζηή ημπμεέηδζδ 

ζημ πανυκ ηεθάθαζμ ηαζ ιε ιεβαθφηενδ θεπημιένεζα, ζοβηεηνζιέκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ 

ζηα επυιεκα. Γζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηαηακμμφιε εδχ ημ κυδια ηδξ οπενααημθμβζηήξ ακαβςβήξ 

αθ. ηεθ. 1, §1.3., ηαεχξ ηαζ υζα εα αημθμοεήζμοκ. 
129 Ζ δζαιεζμθααδηζηή-θνεβηεακή πνμζέββζζδ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ, βζα 
ηδκ μπμία εα ιζθήζμοιε εδχ, δεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ηδ εεςνία ημο Σαανκηυθζηζ. Δίδαιε κςνίηε-

να υηζ μ ηαζ μ Σαανκηυθζηζ πνμηείκεζ ιζα ηνζαδζηή εεςνία βζα ηδ δμιή ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ ηδξ ζο-

κείδδζδξ, δζαηνίκμκηαξ ακάιεζα ζημ εκένβδια, ημ πενζεπυιεκμ ημο εκενβήιαημξ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ. Ο 

Σαανκηυθζηζ, οζμεεηχκηαξ ηα πενί «απμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ» ημο Μπνεκηάκμ, εηθαιαάκεζ ημ πενζε-

πυιεκμ ημο εκενβήιαημξ ςξ λνεηηθφ (ροπζηυ) πενζεπυιεκμ. ηδ θνεβηεακή εεςνία, ακηίεεηα, ηα (δζα-
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ηδξ Καθζθυνκζαξ», ή «ενιδκεία ηδξ Γοηζηήξ Αηηήξ», ςξ «εεςνία πενζεπμιέκμο», αθ-

θά ηαζ ςξ «δζαιεζμθααδηζηή εεςνία». Ζ ανπή ημο κήιαημξ αοηήξ ηδξ ενιδκεοηζηήξ 

βναιιήξ εκημπίγεηαζ ζημ άνενμ ημο Φέθεζκηαθ «Husserl‘s Notion of Noema»
130

. Δ-

ηεί μ Φέθεζκηαθ, ιε ηδκ ακαθοηζηή–θνεβηεακή ενιδκεία ημο, ανζειεί δχδεηα εέζεζξ 

ιε ηζξ μπμίεξ πνμηείκεζ υηζ μ Υμφζενθ εζζάβεζ ηδκ έκκμζα ημο εκκμήιαημξ ςξ ημκ ελ-

δηάκεζν φξν κέζσ ημο μπμίμο ηαζ ράξε ζημκ μπμίμ δ ζοκείδδζδ ζπεηίγεηαζ απμαθε-

πηζηά ιε ηα ακηζηείιεκά ηδξ. ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ενιδκείαξ βίκεηαζ θυβμξ γεληθά 

(ηαζ αδζαηνίηςξ) βζα ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ακαβςβή, δ μπμία ιαξ πενζμνίγεζ ζημ πχνμ 

ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ ακαπαναζηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ, αθμφ, οπμηίεεηαζ πςξ μ πναβ-

ιαηζηυξ ηυζιμξ έπεζ ηεεεί εκηυξ πανεκεέζεςκ.131 Σμ πμοζενθζακυ εκκυδια ακηζιεης-

πίγεηαζ, έηζζ, ςξ ηάηζ δζαηνζηυ ηυζμ απυ ημ εκένβδια υζμ ηαζ απυ ημ ίδζμ ημ ακηζηεί-

ιεκμ ημο εκενβήιαημξ. Σμ απμαθεπηζηυ ακηζηείιεκμ (intentional) δζαηνίκεηαζ απυ ημ 

απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ (intended, δδθαδή ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ απυαθερδξ, 

ημ οπμηζεέιεκα πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ). Σμ εκκυδια εηθαιαάκεηαζ ςξ ιζα δζαιεζμ-

θααδηζηή βεκζηή ζδεαηή ζδιαζία ή κυδια πμο εοεφκεηαζ βζα ημκ απμαθεπηζηυ πανα-

ηηήνα ηςκ εκενβδιάηςκ, ακαθαιαάκμκηαξ ηδ θεζημονβία πμο έπεζ ημ κυδια (Sinn) 

ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Φνέβηε βζα ημ κυδια ηαζ ηδκ ακαθμνά.132 Τπυ αοηυ ημ πνίζια, δ 

πμοζενθζακή απμαθεπηζηυηδηα ακηζιεηςπίγεηαζ ιε υνμοξ εκηαζζαηυηδηαξ, ηαεχξ ημ 

εκκυδια ηαοηίγεηαζ ιε ηάπμζα εκηαζζαηή μκηυηδηα. Ζ ενιδκεία ημο Φέθεζκηαθ, αέ-

ααζα, αθμνά ημ ζφκμθμ ηδξ ζοκεζδδζζαηήξ γςήξ ηαζ δεκ πενζμνίγεηαζ ζηα βθςζζζηά 

εκενβήιαηα, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδ εεςνία ημο Φνέβηε. Καζ απυ ηδκ άπμρδ πμο ιαξ 

εκδζαθένεζ εδχ πενζζζυηενμ, πνέπεζ κα ημκίζμοιε υηζ μ Φέθεζκηαθ εεςνεί πςξ θαη 

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ ημ εκκυδια είκαζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ απυ ημ ακηζθδπηυ, 

απυ ημ απμαθεπυιεκμ πνάβια πνμξ ημ μπμίμ ζηνέθεηαζ έκα ακηζθδπηζηυ εκένβδια. 

 Σδκ ακαθοηζηή-θνεβηεακή ενιδκεία ημο Φέθεζκηαθ αημθμφεδζακ μ Νηέζαζκη 

ιζε, μ Μαηζκηάζν, μ Νηνέζθμοξ, μ Μίθθεν ηαζ πμθθμί άθθμζ, αηυια ηαζ κευηενμζ ιε-

θεηδηέξ ζε πνυζθαηεξ δδιμζζεφζεζξ ημοξ.
133

 Οζ ιζε ηαζ Μαηζκηάζν οπμζηδνίγμοκ 

πςξ ημ εκκυδια είκαζ ιζα αθδνδιέκδ μκηυηδηα, έκα κυδια (Sinn) πμο ιεζμθααεί ιε-

ηαλφ ημο εκενβήιαημξ ηαζ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ απυαθερδξ ηαζ πάνδ ζε αοηυ είκαζ 

δοκαηυ ημ εκένβδια κα ζπεηίγεηαζ απμαθεπηζηά ηαζ ιε κυδια ιε ημ εκδυημζιμ πναβ-

ιαηζηυ ακηζηείιεκυ ημο.
134

 ημ πνυζθαημ αζαθίμ ημο βζα ηδ θζθμζμθία ημο Υμφζενθ, 

μ ιζε ζοκεπίγεζ κα οπμζηδνίγεζ υηζ δ απμαθεπηζηή ζπέζδ εκυξ εκενβήιαημξ ιε ημ 

ακηζηείιεκυ ημο δζαιεζμθααείηαζ πάκημηε απυ ηάπμζμ εκκυδια.
135

 οκεπίγεζ επίζδξ 

κα οπμζηδνίγεζ υηζ δ δμιή ημο εκκμήιαημξ είκαζ αοηή πμο πνμαάθθεηαζ ζημ ακηζηεί-

ιεκμ ηδξ απυαθερδξ ηαζ ηαεζζηά δοκαηή ηδ δυιδζδ αοημφ ημο ηεθεοηαίμο αηνζαχξ 

ιε ημκ ηνυπμ πμο μνίγεζ ημ εκκυδια.
136

 

                                                                                                                                       
ιεζμθααδηζηά) κμήιαηα (Sinne) είκαζ (ελς-κμδηζηά) ζδεαηά. πςξ εα δμφιε, αοηή δ ηεθεοηαία ζδέα 

πνμαάθθεηαζ απυ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ «θνεβηεακήξ ενιδκείαξ» ηαζ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ. 
130 Føllesdal 1969. 
131 Συζμ μ Φέθεζκηαθ υζμ ηαζ μζ οπμζηδνζηηέξ ημο απμηοβπάκμοκ κα δμοκ ζηδ ζςζηή ηδξ δζάζηαζδ 
ηαζ οπμηζιμφκ ηδ ζδιαζία ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ακαβςβήξ ακαθμνζηά ιε ηζξ εκκμδιαηζηέξ ακαθφζεζξ. 

Βθ., π.π., Føllesdal 1969· Smith & McIntyre 1971, ζ. 543. 
132 Βθ., π.π., Føllesdal 1969, ζζ. 681, 684· Føllesdal 1990, ζζ. 270-1. Βθ. ηαζ Drummond 2003b, ζ. 74· 

Moran 2005, ζζ. 136η.επ. Βθ. επίζδξ εδχ ημ ηείιεκμ ημο Φνέβηε βζα ημ κυδια ηαζ ηδκ ακαθμνά ζημ 

Frege 1962, ζζ. 40-65. 
133 Βθ., π.π., ημ πνυζθαημ πανάδεζβια ημο Γηνίκιπενβη ζημ Grünberg 2005. 
134 Βθ., π.π., Smith & McIntyre 1982, ζζ. xvi, 81, 87, 93, 117, 121-4· McIntyre 1982, ζ. 222· McIntyre 

1986, ζζ. 106η.επ. Βθ. ηαζ Drummond 2003b, ζ. 74· Zahavi 2004, ζ. 46. 
135 Βθ. Smith 2007, ζζ. 57, 257 ηαζ βεκζηυηενα ηζξ ζζ. 236-314. 
136 Βθ. υ.π., ζ. 300. 
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 Ο Νηνέζθμοξ επίζδξ ηαοηίγεζ ημ κυδια (Sinn) εκυξ εκενβήιαημξ ιε ημ εκκυδια 

(Noema) ηαζ εεςνεί πςξ ζε αοηυ ιαξ μδδβεί δ θαζκμιεκμθμβζηή ακαβςβή, δ μπμία, 

ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ, ιαξ απαθθάζζεζ απυ ημ γήηδια ημο ηαηά πυζμκ ημ απμαθεπηζηυ 

ακηζηείιεκμ οπάνπεζ ή υπζ.137 Ζ ακαβςβή, έηζζ υπςξ ηδκ ενιδκεφεζ μ Νηνέζθμοξ, ηαζ 

πςνίξ μ ίδζμξ κα δζαηνίκεζ ηδκ ροπμθμβζηή απυ ηδκ οπενααημθμβζηή εηδμπή ηδξ, δδ-

θχκεζ ηδ ζηνμθή ημο θζθμζμθζημφ εκδζαθένμκημξ πνμξ ηζξ εζςηενζηέξ κμδηζηέξ ακα-

παναζηάζεζξ, αθμφ έπεζ ηεεεί ζε πανέκεεζδ μ ηυζιμξ ηαζ δ πναβιαηζηυηδηά ημο.138 

Σα εκκμήιαηα δεκ είκαζ, ηυηε, πανά αθδνδιέκεξ δμιέξ ιέζς ηςκ μπμίςκ δ ζοκείδδζδ 

απμαθέπεζ ιε κυδια πνμξ ηα ακηζηείιεκά ηδξ. 

 Ζ απυδμζδ ιζαξ ηνζαδζηήξ δμιήξ ζηδ πμοζενθζακή απμαθεπηζηυηδηα έπεζ ηαηά 

αάζδ ηνζηζηυ παναηηήνα, ηαεχξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηέημζαξ ενιδκείαξ δίκεηαζ ζδζαίηενδ 

έιθαζδ ζηζξ ιμιθέξ ηδξ ακαπαναζηαζζμηναηίαξ, ημο βκςζζμεεςνδηζημφ δοσζιμφ, ηαζ 

ημο ζκηενκαθζζιμφ139. Γζα πανάδεζβια, μ Νηνέζθμοξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ εεςνία ημο 

Υμφζενθ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα είκαζ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, δοσζηζηή ηαεχξ 

πνμτπμεέηεζ ηδ ζπάζδ ζοκείδδζδξ ηαζ ηυζιμο. Δπζπθέμκ, δ έηζζ ενιδκεοιέκα πμο-

ζενθζακή εεςνία ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ζκηενκαθζζηζηή ηαεχξ μζ εζςηενζηέξ κμδηζηέξ 

ακαπαναζηάζεζξ θμβίγμκηαζ ςξ ακελάνηδηεξ απυ ημ πχξ είκαζ μ ηυζιμξ. Ο Υμφζενθ, 

ζφιθςκα πάκηα ιε ημκ Νηνέζθμοξ, επζπεζνεί κα βεθονχζεζ ημ πάζια ζοκείδδζδξ-

ηυζιμο ιε ηδκ εζζαβςβή ηςκ εκκμδιάηςκ ςξ ηάπμζμο ηφπμο ζδζαίηενςκ ακαπανα-

ζηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ.140 ηδ αάζδ ηδξ θνεβηεακήξ ενιδκείαξ ημο βζα ημ εκκυδ-

ια, μ Νηνέζθμοξ εα πεζ, ιάθζζηα, πςξ μ Υμφζενθ ιπμνεί κα εεςνδεεί πνμπάημναξ 

ηςκ ζφβπνμκςκ ακαπαναζηαζζαηχκ εεςνζχκ ηδξ Φζθμζμθίαξ ημο Νμο. 

Μζα ηέημζα ηνζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ πμοζενθζακήξ απμαθεπηζηυηδηαξ ζοπκά 

ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ θφζδξ πμο ιπμνεί κα δμεεί ζηα δεζκά ημο 

δοσζιμφ ηαζ ηδξ ακαπαναζηαζζμηναηίαξ (ηα μπμία, υπςξ είπαιε, ηαηαθμβίγμκηαζ ηαζ 

ζημκ Υμφζενθ), ζημοξ ηυθπμοξ πζα ιζαξ οπμηζεέιεκα οπανλζζηζηήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ. 

Έηζζ, μ Νηνέζθμοξ ζζπονίγεηαζ πςξ ιυκμ ιε πνμζθοβή ζηδ θζθμζμθία ημο Υάζκηεβηεν 

ηαζ ημο Μενθχ-Πμκηφ ιπμνμφιε κα απμθφβμοιε ηα πνμαθήιαηα ζηα μπμία ιαξ μδδ-

βεί δ ακαπαναζηαζζμηναηζηή εεςνία ημο Υμφζενθ, αθθά ηαζ βεκζηυηενα δ Τπεναα-

ημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία. Ο Μαηζκηάζν επίζδξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ εεςνία ημο Υμφ-

                                                
137 Βθ. Dreyfus 1991, ζζ. 50, 73. ημ Dreyfus 1984, ζ. 98 ηαηαβνάθεηαζ βζα πνχηδ θμνά δ δζαιάπδ 

πμο ήδδ οπήνπε ζπεηζηά ιε ηδκ ενιδκεία ημο εκκμήιαημξ. Βθ. ηαζ Dreyfus & Hall 1982, ζζ. 6, 14. Βθ. 

ηαζ Zahavi 2004, ζ. 45. 
138 Βθ. Dreyfus & Hall 1982, ζ. 6. 
139 Μζα ηληεξλαιηζηηθή ακηζιεηχπζζδ εέθεζ ηζξ πεπμζεήζεζξ ηαζ ηα αζχιαηα εκυξ αηυιμο κα ιδκ ελαν-

ηχκηαζ ιε ηακέκα ηνυπμ απυ ημ θοζζηυ ηαζ ημ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ημο. ηακ έκα άημιμ ανίζηεηαζ 

ζε ιζα κμδηζηή ηαηάζηαζδ ζπεηίγεηαζ απμαθεπηζηά ιε ιζα ―ελςηενζηή‖ ακηζηεζιεκυηδηα πάνδ ζηδκ 

εζσηεξηθή δμιή ημο αηυιμο ηαζ ακελάνηδηα απυ ημ πχξ είκαζ μ ηυζιμξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ βίκεηαζ 

ζοπκά θυβμξ βζα ζηεκυ (narrow) πενζεπυιεκμ, βζα πενζεπυιεκμ, δδθαδή, πμο ηαεμνίγεηαζ πθήνςξ απυ 
ηδκ εζςηενζηή ηαηάζηαζδ ημο οπμηεζιέκμο. Ακηίεεηα, ζφιθςκα ιε ιζα εμηεξλαιηζηηθή εεχνδζδ, μζ 

πεπμζεήζεζξ ηαζ ηα αζχιαηα εκυξ αηυιμο επδνεάγμκηαζ απυ ηδ ζπέζδ ημο ηεθεοηαίμο ιε ημ (θοζζηυ ηαζ 

πμθζηζζιζηυ) πενζαάθθμκ ημο. Σμ πενζεπυιεκμ ιζαξ κμδηζηήξ ηαηάζηαζδξ ελανηάηαζ, ηυηε, απυ ημ ηζ 

οπάνπεζ έμσ απυ ημ άημιμ. Γζα ηδ ζπέζδ ηδξ πμοζενθζακήξ θαζκμιεκμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ ιε ηζξ ζ-

κηενκαθζζηζηέξ αθθά ηαζ ηζξ εληενκαθζζηζηέξ εεςνήζεζξ, ιπμνεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ζημ πμθφ εκδζα-

θένμκ άνενμ ημο Εαπάαζ: Zahavi, 2004. (Βθ. επίζδξ Zahavi 2003, ζ. 60.) Ο Εαπάαζ δείπκεζ υηζ μζ θαζ-

κμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ (αθθά ηαζ ημο Υάζκηεβηεν ηαζ ημο Μενθχ-Πμκηφ) επακαπνμζ-

δζμνίγμοκ ηδκ παναδμζζαηή δοσζηζηή ζπέζδ οπμηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηυζιμο, ημο ιέζα ηαζ ημο έλς, ιε 

ηνυπμ ηέημζμ, χζηε δεκ έπεζ κυδια μ παναηηδνζζιυξ ημοξ ςξ εληενκαθζζηζηχκ ή ζκηενκαθζζηζηχκ, ημο-

θάπζζημκ υπζ ιε ηδ ζοκήεδ πνήζδ ημοξ. Με αάζδ δε ηα υζα έπμοιε δεζ ήδδ ηαζ ηα υζα εα ακαπηφλμοιε 

παναηάης ηαζ ζηα επυιεκα ηεθάθαζα, ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ δ δζάβκςζδ ημο Εαπάαζ βζα ημκ 
ζκηενκαθζζιυ/εληενκαθζζιυ ημο Υμφζενθ ζζπφεζ ελίζμο ηαζ βζα ηδκ οπμηζεέιεκδ ακαπαναζηαζζμηναηία 

ημο. 
140 Βθ. εκδεζηηζηά Dreyfus & Hall 1982, ζ. 2· Dreyfus 1991, ζ. 74. 
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ζενθ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα είκαζ ζκηενκαθζζηζηή ηαζ ιάθζζηα εβηθςαζζιέκδ ζηα 

θαζκμιεκμθμβζηά πενζεπυιεκα ηδξ ζοκείδδζδξ αδοκαηχκηαξ κα ελδβήζεζ ημ ζπεηζζιυ 

ημο οπμηεζιέκμο ιε ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ.
141

 Σδ θφζδ ζε αοηυ ημ αδζέλμδμ επίζδξ 

δίκμοκ, ζφιθςκα ιε ημκ Μαηζκηάζν, μζ «οπανλζζηέξ θαζκμιεκμθυβμζ».
142

 

2.6.2. Η αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε 

ημκ ακηίπμδα ηδξ «θνεβηεακήξ ενιδκείαξ» ανίζηεηαζ δ απμηαθμφιεκδ «ιδ θνεβηε-

ακή εεςνία-ακηζηεζιέκμο» βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα, ή αθθζχξ «ενιδκεία ηδξ Ακαημ-

θζηήξ Αηηήξ», ή «ακηζηεζιεκζηή εεςνία». Αοηή ηδκ ενιδκεία οζμεεημφκ, βζα πανά-

δεζβια, μ μημθυθζηζ, μ Νηνάιμκη, μ Υανη, μ Κμιπ-ηίαεκξ, μ Γηάθαπεν ηαζ μ Εα-

πάαζ. φιθςκα ιε αοηήκ, ημ εκκυδια δεκ είκαζ ηάηζ εκδζάιεζμ ιεηαλφ οπμηεζιέκμο 

ηαζ ακηζηεζιέκμο, δεκ είκαζ ιζα ζδεαηή ζδιαζία ή ηάπμζμ πνμηαζζαηυ πενζεπυιεκμ, 

δεκ είκαζ ηάηζ πμο πνμζδίδεζ απμαθεπηζηυηδηα ζηδ ζοκείδδζδ ςξ εάκ αοηή ιυκδ ηδξ 

κα ήηακ έκα ηθεζζηυ δμπείμ πςνίξ ―ηνζαή‖ ιε ημκ ηυζιμ.
143

 

Ο μημθυθζηζ, ακηζδνά ζηδ θνεβηεακή εεςνία βζα ημ εκκυδια οπμζηδνίγμ-

κηαξ υηζ αοηή ιαξ ακαβηάγεζ κα δεπεμφιε πςξ μζ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ζζμδο-

καιμφκ ιε βθςζζζηέξ ακαθφζεζξ, ηαεχξ ζημ πθαίζζυ ηδξ ημ εκκυδια ελζζχκεηαζ ιε 

ηάπμζμ κυδια ηαζ ιάθζζηα ιε ηάπμζμ κυδια πνμηαζζαηήξ οθήξ.144 Ακηίεεηα, μ ίδζμξ 

οπμζηδνίγεζ πςξ ημ εκκυδια είκαζ ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ ημο εκενβήιαημξ ζδςιέκμ 

οπυ ημ πνίζια ημο θαζκμιεκμθμβζημφ ζημπαζιμφ (οπυ ηαεεζηχξ θαζκμιεκμθμβζηήξ 

ακαβςβήξ).
145

 Δκκυδια εεςνείηαζ, ηχνα, ημ ακηζηείιεκμ ηδξ εηάζημηε ζοβηεηνζιέκδξ 

απυαθερδξ (ηδξ ακηίθδρδξ, ηδξ ηνίζδξ, ηδξ αζζεδηζηήξ απυθαοζδξ, η.θπ.) ςξ ηέημζμ. 

Έηζζ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ, ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια είκαζ ημ αληηιεπηφ α-

ληηθείκελν σο αληηιεπηφ, δδθαδή ημ ακηζθδπηυ ακηζηείιεκμ φπσο αοηυ απμαθέπεηαζ 

ζημ εκ θυβς θαζκμιεκμθμβζηά εεςνδιέκμ ακηζθδπηζηυ εκένβδια. 

Απυ ηδ ιενζά ημο μ Νηνάιμκη εφζημπα παναηδνεί πςξ μζ δζαιεζμθααδηζηέξ 

εεςνίεξ βζα ημ εκκυδια δεκ ηαηαθένκμοκ ηεθζηά κα ζοζηήζμοκ εεςνίεξ βζα ηδκ απμ-

αθεπηζηυηδηα. πςξ ημκίγεζ μ ίδζμξ, 

[μ]ζ δζαιεζμθααδηζηέξ εεςνίεξ ηάκμοκ ημ εκένβδια απμαθεπηζηυ πάνδ ζε ιζα εκηαζζαηή 

μκηυηδηα, ηδξ μπμίαξ δ (ακαθμνζηή) ηαηεφεοκζδ πνμξ ιζα ακηζηεζιεκυηδηα πνμδβείηαζ ηδξ 

απμαθεπηζηυηδηαξ ηςκ εκενβδιάηςκ πμο πενζέπμοκ ηδκ εκηαζζαηή μκηυηδηα. Οζ δζαιεζμ-
θααδηζηέξ εεςνίεξ, ιε άθθα θυβζα, ακηζηαεζζημφκ ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ηςκ εκενβδιάηςκ 

ιε ηδ δζαθμνεηζηή ζπέζδ ηδξ εκηαζζαηυηδηαξ ημο κμήιαημξ, ηαεζζηχκηαξ ηδκ απμαθεπηζ-

                                                
141 Βθ. McIntyre 1986, ζ. 102. Ο Μαηζκηάζν ηαηδβμνεί ημκ Υμφζενθ ηαζ βζα ηάηζ πενζζζυηενμ, βζα 
ιεεμδμθμβζηυ ζμθζρζζιυ, μκμιάγμκηαξ έηζζ ηδκ ενεοκδηζηή ζηναηδβζηή ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ηαιία 

κμδηζηή ηαηάζηαζδ δεκ πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ ηάπμζμο άθθμο αηυιμο. Ο Κάνκαπ (Carnap) είκαζ 

εηείκμξ πμο πνχημξ ζοζπέηζζε νδηά ηδκ ζδέα ημο ―ιεεμδμθμβζημφ ζμθζρζζιμφ‖ ιε ηδ πμοζενθζακή 

ιέεμδμ ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ακαβςβήξ. Βθ. ζπεηζηά ηαζ Smith & Smith 1995, ζ. 10· Zahavi, 2004, ζ. 

45. 
142 Βθ. McIntyre 1982, ζ. 231. 
143 Βθ. ηαζ Tito 1990, ζζ. 222η.επ.· Holmes 1975· Banchetti 1993. 
144 Sokolowski 2000, ζ. 194· Sokolowski 1987, ζ. 527. 
145 Βθ. εκδεζηηζηά Sokolowski 1984, ζζ. 123, 128. Αξ ζδιεζςεεί πςξ μ μημθυθζηζ ηαζ υζμζ ημκ αημ-
θμοεμφκ εεςνμφκ ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ ροπμθμβζηήξ ηαζ οπενααημθμβζηήξ ακαβςβήξ απθχξ γήηδια 

μνμθμβίαξ ηαζ εεςνμφκ υηζ δ θαζκμιεκμθμβζηή ακαβςβή βεκζηχξ είκαζ ιζα μοδεηενμπμίδζδ εκκμδιέκδ 

ςξ άνζδ ηδξ μκημεεζίαξ ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ. (Βθ., π.π., Sokolowski 2000, ζζ. 42 <39>, 47-8 <45>, 

<58>) Θα ακαθενεμφιε λακά ζε αοηή ηδκ ζδέα υηακ παναηάης ελεηάζμοιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιέ-

νεζα ηζ θέεζ μ Νηνάιμκη βζα ημ πμοζενθζακυ εκκυδια ηαζ ηδ δμιή ημο. (Βθ. §2.9.) 
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ηή ηαηεοεοκηζηυηδηα εκυξ αζχιαημξ θεζημονβία ηδξ εκηαζζαηήξ ηαηεοεοκηζηυηδηαξ (ακα-

θμνζηυηδηαξ) ιζαξ ζδιαζίαξ. (Drummond 2003b, ζ. 74)
146

 

  Ο Εαπάαζ ηαζ μ Γηάθαπεν επίζδξ απμννίπημοκ λεηάεανα ςξ θακεαζιέκδ ηδ 

θνεβηεακή ενιδκεία βζα ηδ πμοζενθζακή απμαθεπηζηυηδηα ηαζ ζοκηάζζμκηαζ ιε ηδ 

εέζδ ημο μημθυθζηζ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ θαζκμιεκμθμβζηή ελέηαζδ ημο ακηζ-

ηεζιέκμο ημο ίδζμο δεκ ζδιαίκεζ ηδκ ελέηαζδ ιζαξ δμιήξ ηδξ ζοκείδδζδξ.
147

 Οζ δφμ 

ζοββναθείξ αημθμοεμφκ ηδκ ενιδκεία ηδξ Ακαημθζηήξ Αηηήξ ηαζ ζζπονίγμκηαζ υηζ δ 

θαζκμιεκμθμβζηή ακαβςβή δεκ απμηθείεζ ημκ ηυζιμ πανά ημκ απμηαθφπηεζ ςξ ζφ-

ζημζπμ ηδξ ζοκείδδζδξ. Σμ εκκυδια είκαζ ηυηε «ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ εεςνδιέκμ ζημ 

θαζκμιεκμθμβζηυ (ηαζ υπζ ημκ [ειπεζνζζηζηά] ροπμθμβζηυ ή ημ βθςζζζηυ) ακαζημπα-

ζιυ»
148

. Ζ θαζκμιεκμθμβζηή ακαβςβή (ηαζ μ Εαπάαζ, αημθμοεχκηαξ ημκ μημθυθζηζ, 

ιζθά αδζάηνζηα βζα θαζκμιεκμθμβζηή ή οπενααημθμβζηή ζηάζδ) απμηθείεζ ηζξ μκημεε-

ζίεξ ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ακηζηείιεκμ ηδξ απυαθερδξ είκαζ ην 

αληηθείκελν έηζη φπσο απηφ απνβιέπεηαη, ημ ακηζηείιεκμ ιε ημ κυδια πμο έπεζ βζα ε-

ιάξ. Σμ απμαθεπηζηυ ακηζηείιεκμ είκαζ αοηυ ημ ίδζμ ημ θαζκμιεκμθμβζηά εεςνδιέκμ 

―πναβιαηζηυ‖ ακηζηείιεκμ, υηακ αοηυ οπάνπεζ.149 Ο Εαπάαζ ιζθά βζα ημ ακηζηείιεκμ, 

απυ ηδ ιζα, ηαζ ημ εκκυδιά ημο, απυ ηδκ άθθδ, ημ μπμίμ απμηαθεί ηαζ κυδια. Λέεζ 

ιάθζζηα υηζ «δ δζαθμνά ακάιεζα ζημ ακηζηείιεκμ ηαζ ημ κυδιά ημο [ημ εκκυδια] δεκ 

είκαζ ιζα ειπεζνζηή δζαθμνά, αθθά ιάθθμκ δζαθμνά ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ έκα ηαζ 

ημ αοηυ ακηζηείιεκμ εεςνείηαζ πνχηα ζηδκ άιεζδ ειπεζνία ηαζ έπεζηα λακά ζε ιζα 

ακαζημπαζηζηή ένεοκα»
150

. φιθςκα ιε ηδκ ενιδκεοηζηή βναιιή ηδξ Ακαημθζηήξ 

Αηηήξ, ηα εκκμήιαηα δεκ είκαζ ηάπμζα κμδηζηά πενζεπυιεκα, πανά ανίζημκηαζ κέζα 

ζημκ ηυζιμ ςξ εκδυημζια κμήιαηα. «Δίκαζ μ ηυζιμξ πμο είκαζ πθήνδξ κμήιαημξ, ή 

βζα κα είιαζηε πζμ αηνζαείξ, είκαζ μ ηυζιμξ αοηυξ πμο ζοβηνμηεί ημκ έζπαημ κμδια-

ηζηυ μνίγμκηα. Χξ απμαθεπηζηά υκηα είιαζηε ηέκηνα απμηάθορδξ, επζηνέπμκηαξ ζηα 

εκδυημζια ακηζηείιεκα κα ειθακίγμκηαζ ιε ηζξ ζδιαζίεξ πμο πνμζζδζάγμοκ ζε αο-

ηά.»
151

 

 ε υ,ηζ ιαξ αθμνά, πνμθακχξ δ ενιδκεία ηδξ ακαημθζηήξ αηηήξ ιαξ ανίζηεζ πε-

νζζζυηενμ ζφιθςκμοξ. ηδ αάζδ ηςκ έςξ ηχνα ακαθφζεχκ ιαξ βζα ηδκ απμαθεπηζ-

ηυηδηα ζημκ Υμφζενθ, βζα ημ πχξ μ ίδζμξ απακηά ζηδ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ ηαζ ημ 

πχξ ακηζθαιαάκεηαζ ημ γήηδια ηδξ οπένααζδξ, αθθά ηαζ ζηδ αάζδ ημο υηζ μ ίδζμξ α-

πμννίπηεζ ηζξ εζημκζζηζηέξ ηαζ ηζξ ζδιεζςηζηέξ εεςνίεξ βζα ηδκ ακηίθδρδ, ηαείζηαηαζ 

ζαθέξ πςξ δεκ ιπμνμφιε κα ζοκηαπεμφιε ιε ιζα θνεβηεακή ακάβκςζδ ημο εκκμήια-

ημξ (ηαζ ιάθζζηα ςξ ηαοηζγυιεκμο ιε ημ κυδια).
152

 ζμ ηζ ακ δζάθμνα πςνία, ηονίςξ 

                                                
146 Βθ. ηαζ Drummond 1992a, ζ. 100. Ο Μάνιπαπ, ζε έκα πνυζθαημ ηνζηζηυ ζπυθζυ ημο βζα ημ αζαθίμ 

ημο Νη. ιζε βζα ημκ Υμφζενθ, ηζκείηαζ ζημ ίδζμ πκεφια δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ απνείαζηδ παναδμπή 

ηάπμζςκ δζαιεζμθααδηζηχκ μκημηήηςκ πνμηεζιέκμο κα ελδβδεεί δ απμαθεπηζηή δμιή ηςκ εκενβδιά-

ηςκ. Βθ. Marbach 2009. 
147 ημ Zahavi & Gallagher 2008, ζζ. 114, 127 οπζ. 7· αθ. ηαζ Zahavi 2003, ζ. 60· Sokolowski 1987, 
ζ. 527. 
148 Zahavi 2004, ζ. 48. 
149 Zahavi & Gallagher 2008, ζ. 114· αθ. ηαζ Zahavi 2003, ζζ. 53-68· Zahavi 2004. 
150 Zahavi 2004, ζ. 49. 
151 .π., ζ. 50. 
152 Δκηυξ ηδξ πθδεχναξ ηςκ ιεθεηχκ πμο έπμοκ βναθηεί ιε εέια, θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ άιεζα, ημ 
πμοζενθζακυ εκκυδια ηαζ ηδκ απμαθεπηζηυηδηα, οπάνπμοκ ηαζ πνμζεββίζεζξ ζηζξ μπμίεξ επζπεζνείηαζ ημ 

ζοιαζααζηζηυ πάκηνεια ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ηαζ ηδξ δζαιεζμθααδηζηήξ εεςνίαξ. Αοηέξ μζ πνμζεββίζεζξ 

πανμοζζάγμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ ζηζξ επζιένμοξ εέζεζξ ημοξ, οζμεεημφκ, υιςξ, ηδκ ημζκή ζηάζδ 

πμο εέθεζ ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια κα ακηζιεηςπίγεηαζ ακηζηεζιεκζηά, εκχ ημ ηνζζζαηυ θνεβηεακά. Δδχ 

δεκ εα αζπμθδεμφιε πενζζζυηενμ ιε αοηέξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ εηηζιήζεζξ. Θα ακαθένμοιε ιυκμ ςξ α-

κηζπνμζχπμοξ ημο ζοιαζααζηζημφ εβπεζνήιαημξ βζα ημ εκκυδια ημκ Μμπάκηζ (αθ., π.π., Mohanty 
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ζηζξ Ηδέεο Η, δίκμοκ ηδκ αθμνιή βζα ιζα ηέημζα ακαπαναζηαζζμηναηζηή ενιδκεία, αοηή 

δεκ ιπμνεί πανά κα ζοκζζηά μοζζχδδ πανεηηνμπή απυ ημ πκεφια ηδξ πμοζενθζακήξ 

Φαζκμιεκμθμβίαξ. Οζ αζάθεζεξ ημο ηεζιέκμο ηςκ Ηδεψλ Η, πμο πνάβιαηζ οπάνπμοκ, 

μθείθμκηαζ ηονίςξ ζηδ δοζημθία ημο Υμφζενθ κα λεηαεανίζεζ ημ γήηδια ηςκ ακαβς-

βχκ. Χζηυζμ, ημ (ακηζθδπηζηυ) εκκυδια δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηάπμζα αθδνδιέκδ μκηυ-

ηδηα πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζημ εκένβδια ηαζ έκα άθθμ, ημ οπμηζεέιεκα πναβιαηζ-

ηυ, ακηζηείιεκμ ηδξ απυαθερδξ (είηε ζηδ θοζζηή είηε ζηδ θαζκμιεκμθμβζηή ζηάζδ). Ο 

Υμφζενθ πμηέ δεκ ζζπονίζηδηε ηάηζ ηέημζμ. Πμθφ εφζημπα, ιάθζζηα, μ ίδζμξ, ζε ηά-

πμζμ απυ ηα πεζνυβναθά ημο, δίκεζ λεηάεανα ηδκ απάκηδζδ ζε ιζα ηέημζα, ―θνεβηεα-

κή‖ ιπμνμφιε κα πμφιε ειείξ, ακάβκςζδ ηςκ Ηδεψλ ημο. 

Σμ κα πμφιε υηζ δ ζοκείδδζδ ―ζπεηίγεηαζ‖ ιε έκα οπενααηζηυ ακηζηείιεκμ ιέζς ημο ειιε-

κμφξ εκκμδιαηζημφ κμήιαηυξ ηδξ […] είκαζ έκαξ αηνμζθαθήξ ηαζ, βζα κα είιαζηε αηνζ-
αείξ, θακεαζιέκμξ θυβμξ. Γεκ έπς εκκμήζεζ πμηέ ηάηζ ηέημζμ. Θα ιε ελέπθδηηε ημ κα ανζ-

ζηυηακ αοηή δ θνάζδ ζηζξ Ηδέεο, αθθά ζίβμονα [εάκ ανζζηυηακ] δεκ εα είπε, ζηδ ζοκάθεζά 

ηδξ, αοηή ςξ αοεεκηζηή ηδξ ζδιαζία. (B III 12 IV, 12, παναηίεεηαζ ζημ Rabanaque 1993, 
ζ. 77) 

ηζξ ακαθφζεζξ πμο εα αημθμοεήζμοκ εα ζοκηαπεμφιε, θμζπυκ, ζηα πμθφ ααζζηά ιε 

ηδκ ζδέα ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ βζα ημ εκκυδια ηαζ ηδκ απμαθεπηζηυηδηα: ημ εκ-

κυδια είκαζ αοηυ ημ ίδζμ ημ απμαθεπηζηυ ζφζημζπμ εκυξ εκενβήιαημξ ιε ημκ ηνυπμ 

πμο αοηυ δίκεηαζ, ζηδ αάζδ αηνζαχξ αοημφ ημο εκενβήιαημξ, εεςνδιέκμ οπυ ηαεε-

ζηχξ οπενααημθμβζηήξ ακαβςβήξ. Δκημφημζξ, εα ιαξ δμεεί δ εοηαζνία κα δζαθμνμ-

πμζδεμφιε ζδιακηζηά, ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ημ κυδια ηδξ οπενααημθμβζηήξ ακαβςβήξ, 

υζμ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηζξ ηνίζζιεξ θεπημιένεζεξ βζα ημ ηζ είκαζ εζδζηυηενα ηαζ ζοβηε-

ηνζιέκα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια. θα αοηά εα θακμφκ, αθμφ ελεηάζμοιε ημ γήηδια 

ηδξ εζςηενζηήξ δμιήξ ημο εκκμήιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δφμ ζπεηζηχκ ααζζηχκ ενιδ-

κεοηζηχκ ακαβκχζεςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημοξ ηυθπμοξ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνί-

αξ, αοηέξ ημο Γημφναζηξ ηαζ ημο Νηνάιμκη. 

2.7. Η ζπζηνηρία θαη ε παξαιιειία ελλνήζεσλ–ελλνεκάησλ 

Ζ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ακάβηδξ βζα ηδκ μνζμεέηδζδ ζχζηνηρσλ ακαθφζεςκ εκκμήζε-

ςκ-εκκμδιάηςκ βίκεηαζ ζηζξ Ηδέεο Η οπυ ημ πνίζια ιζαξ οπενααημθμβζηήξ ιαηζάξ. ε 

αοηυ ημ ένβμ εβηαηαθείπεηαζ δ θμβζηή ημο δεζβιαηζζιμφ εζδχκ, πμο είπε οζμεεηδεεί 

ζηζξ ΛΔ, ηαζ πνμηνίκμκηαζ μζ ζφζημζπεξ ακαθφζεζξ ηςκ ζοβηνμηδηζηχκ ζοκεζδδζζα-

ηχκ ζοκεέζεςκ, απυ ηδ ιζα, ηαζ ηςκ ζοβηνμημφιεκςκ επζηεοβιάηςκ αοηχκ ηςκ ζοκ-

εέζεςκ, απυ ηδκ άθθδ. Γεκζηά, αοηή δ θμβζηή ηδξ ζοζημζπίαξ ακαβκςνίγεηαζ ηαζ ζο-

γδηείηαζ απυ ημοξ ιεθεηδηέξ ημο πμοζενθζακμφ ένβμο, ακ ηαζ είδαιε υηζ πνμηφπημοκ 

γδηήιαηα ενιδκείαξ ηαζ δζπμβκςιίαξ ηονίςξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηαεεζηχξ ηαζ ημ νυθμ 

ηςκ απμαθεπηζηχκ ζοζημίπςκ ηςκ δζαθυνςκ εκενβδιάηςκ. ε υθδ αοηή ηδ ζογήηδ-

ζδ, ακαθμνζηά ιε ημ ηζ ζδιαίκμοκ μζ ζφζημζπεξ ζοκεζδδζζαηέξ ακαθφζεζξ, ιε ημ ηζ 

είκαζ ημ εκκυδια ηαζ πχξ κα ηαηαθάαμοιε ηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ απμαθε-

πηζηυηδηα, παναηδνμφιε ιζα ηάζδ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιζα ζδιακηζηή πανα-

κυδζδ. Ζ ηάζδ αοηή, δ μπμία δζαηνέπεζ ζδιακηζηή ιενίδα ηςκ ακαθφζεςκ ηδξ δεοηε-

νεφμοζαξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ, έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ είδμξ ηδξ έιθαζδξ πμο δίκεηαζ 

ζηδκ ελέηαζδ ηςκ εκκμδιάηςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκχ δαπακάηαζ ζηέρδ ηαζ ηυπμξ 

                                                                                                                                       
1982), ημκ Γμοέθημκ (αθ. Welton 1983), ημκ υθμιμκ (αθ. Solomon 1977, ζζ. 177η.επξ), ηδκ Λάκβηζ-

κημνθ (αθ. Langsdorf 1984), ηδκ Κάκζκβηπαι (αθ. Cunningham 1985). 
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βζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηδκ πενζβναθή ηδξ δμιήξ αοηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ, ηαοηυπνμκα 

πνμτπμηίεεηαζ ιζα βεκζηή ηαζ αζαθήξ εζηυκα βζα ηζξ εκκμήζεζξ. Καζ ημ πνυαθδια δεκ 

ζοκίζηαηαζ ζε ιζα απθή πανάαθερδ ηδξ ελέηαζδξ ηςκ εκκμήζεςκ, ή ζημκ πενζμνζζιυ 

ιζαξ ηέημζαξ ελέηαζδξ βζα θυβμοξ μζημκμιίαξ ή ηαζ εεςνδηζηήξ πνμηίιδζδξ. Οζ εκκμ-

διαηζηέξ ακαθφζεζξ λένμοιε πςξ είκαζ απμθφηςξ εειζηέξ. Σμ πνυαθδια λεηζκά απυ 

ηδ ζηζβιή πμο, εκχ, υπςξ είπαιε, βεκζηά ακαβκςνίγεηαζ δ θμβζηή ηδξ μοζζχδμοξ ζο-

ζημζπίαξ εκκμήζεςκ–εκκμδιάηςκ, πανααθέπεηαζ μ πμθφ ζδιακηζηυξ παναηηήναξ αο-

ηήξ ηδξ ζοζημζπίαξ πμο, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ είκαζ δ παξαιιειία ζε υ,ηζ αθμνά 

ηε δνκή ηςκ ζοζημίπςκ. 

 Αοηυ πμο δζαπζζηχκμοιε είκαζ υηζ δ ενιδκεία ηδξ ζοζημζπίαξ εκκυδζδξ–

εκκμήιαημξ ζοκμδεφεηαζ ζοπκά απυ ηδκ πεπμίεδζδ πςξ μ Υμφζενθ, ιε ηδκ ακάδεζλδ 

ημο ελλνεκαηηθνχ κμήιαημξ (noematischer Sinn), ηαοηυπνμκα απαθείθεζ ηδκ έκκμζα 

ηδξ ελλνεηηθήο ενιδκεοηζηήξ φθδξ. Γζα πανάδεζβια, μ Φέθεζκηαθ ελζζχκεζ νδηά ηδκ 

έκκμζα ηδξ ενιδκεοηζηήξ φθδξ ηςκ ΛΔ ιε αοηήκ ημο εκκμδιαηζημφ κμήιαημξ ηςκ Η-

δεψλ Η.
153

 Ο Γημφναζηξ εεςνεί πςξ μ Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο Η έπεζ πζα λεπενάζεζ ημκ εκ-

κμδηζηυ πνμζακαημθζζιυ ηςκ ΛΔ ηαζ πςξ «δ έκκμζα ηδξ ―ενιδκεοηζηήξ φθδξ‖ ιεηα-

ζπδιαηίγεηαζ ζηδκ έκκμζα ημο εκκμήιαημξ: αηνζαέζηενα ζηδκ έκκμζα ημο ―εκκμδιαηζ-

ημφ κμήιαημξ‖, υπμο ημ ―εκκμδιαηζηυ‖ κυδια ηαηαδεζηκφεζ έκακ πονήκα εκηυξ ημο 

πθήνμοξ, ζοβηεηνζιέκμο εκκμήιαημξ»
154

. Ο μημθυθζηζ ζζπονίγεηαζ πςξ δ ενιδκεο-

ηζηή φθδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ ηαζ ημ εκκυδια ηςκ Ηδεψλ Η μοζζαζηζηά ηαοηίγμ-

κηαζ.
155

 Αθθά ηαζ μ Νηνάιμκη, απυ ηδκ πθεονά ημο, οπμζηδνίγεζ υηζ δ ενιδκεοηζηή 

φθδ «αθμιμζχκεηαζ»
156

 απυ ηδκ έκκμζα ημο εκκμήιαημξ εεςνδιέκμο ςξ ημο ακηζηεζ-

ιέκμο ιε ημκ ηνυπμ πμο αοηυ ηοβπάκεζ απυαθερδξ. 

Παναηδνμφιε, δδθαδή, υηζ δ ελίζςζδ ηδξ ενιδκεοηζηήξ φθδξ ιε ημ εκκυδια 

βεκζηά ή ιε ημ εκκμδιαηζηυ κυδια εζδζηυηενα, ηαζ ηεθζηά δ απαθμζθή ηδξ πνχηδξ, 

βίκεηαζ ηφζν ζημ πθαίζζμ ηδξ δζαιεζμθααδηζηήξ εεςνίαξ, φζν ηαζ ζε εηείκμ ηδξ ακηζ-

ηεζιεκζηήξ εεςνίαξ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα, βζα δζαθμνεηζημφξ, υιςξ, θυβμοξ. Καζ 

ζηζξ δφμ πνμζεββίζεζξ αοηυ πμο επζπεζνείηαζ κα ελδβδεεί είκαζ ημ πψο έλα αληηθείκελν 

έρεη γηα εκάο λφεκα, πχξ ζπεηζγυιαζηε ιε κυδια ιαγί ημο. ηδ δζαιεζμθααδηζηή εε-

ςνία δίκεηαζ έιθαζδ ζε ηάπμζμ ελλνηνινγηθφ πενζεπυιεκμ πμο εοεφκεηαζ βζα ηδκ α-

κηζηεζιεκζηή ακαθμνά ηδξ απυαθερδξ. Έηζζ, εάκ δ ενιδκεοηζηή φθδ ηςκ ΛΔ είκαζ ε-

ηείκδ πμο εοεφκεηαζ βζα ημ ηη ηαζ ημ πψο ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ακαθμνάξ, ηαζ εάκ ημ εκ-

κυδια είκαζ δζαηνζηυ απυ ημ ηεθζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ απυαθερήξ ιαξ, είκαζ επυιεκμ κα 

εεςνδεεί υηζ, ιε ηδ κέα μνμθμβία ηςκ Ηδεψλ, αοηυ πμο ιεζμθααεί ηαζ εοεφκεηαζ βζα 

ημ ηη ηαζ ημ πψο ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ακαθμνά είκαζ ημ εκκυδια. Ακηίεεηα, ζηδκ ακηζ-

ηεζιεκζηή εεςνία ημ κυδια εκημπίγεηαζ ζηδ ιενζά ημο ίδζμο ημο ακηζηεζιέκμο. Σχνα, 

ημ ακηζηείιεκμ ιε ημκ ηνυπμ πμο αοηυ δίκεηαζ είκαζ βζα ειάξ αοηυ ημ ίδζμ έκα κυδια 

(εκκυδια βεκζηά ή εκκμδιαηζηυ κυδια εζδζηά). 

 Χζηυζμ, εεςνμφιε υηζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ μδδβμφιαζηε ζε ιζα, μφηςξ 

εζπείκ, θνχθηα ζοζημζπία ηάηζ πμο ηαεζζηά πνμαθδιαηζηή έςξ αδφκαηδ ηδκ ηαηακυδ-

ζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ παναθθδθίαξ εκκυδζδξ–εκκμήιαημξ. Ο Υμφζενθ βνάθεζ βζα αο-

ηή ηδκ παναθθδθία ζηζξ Ηδέεο Η: 

Τπάνπεζ ιεκ έκαξ παξαιιειηζκφο ακάιεζα ζηδκ εκκυδζδ ηαζ ημ εκκυδια, αθθά ηέημζμξ 
χζηε πνέπεζ κα πενζβναθμφκ ηα ιμνθχιαηα [Gestaltungen] θαη ησλ δχν πιεπξψλ ηαζ ιά-

                                                
153 Βθ., π.π., Føllesdal 1969, ζ. 682. 
154 Gurwitsch 2004, ζ. 12· αθ ηαζ Gurwitsch 2010, ζζ. 172η.επ. 
155 Βθ. Sokolowski 1964, ζζ. 48 οπζ. 3, 143-44. 
156 Drummond 1990, ζζ. 34η.επ., 42, 85· Drummond 2003a, ζ. 128· Drummond 2003b, ζζ. 68-70, 72. 
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θζζηα ζηδκ μοζζχδδ αιμζααία ακηζζημζπία ημοξ. (Hua III/1, ζ. 231 [242]· αθ., π.π., ηαζ ζ. 

203 [214].) 

Ζ παναθθδθία βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ μ Υμφζενθ, ζδιαίκεζ αηνζαχξ υηζ ε δνκή θαη ε 

πεξηερνκεληθή ζχζηαζε ηδξ εκκυδζδξ έπεζ ημ ζφζημζπυ ηδξ ζηδ ιενζά ημο εκκμήιαημξ 

ηαζ ακηίζηνμθα. Αοηυ, αέααζα, απυ ηδκ άθθδ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ δ ιζα ιενζά ηαενεθηί-

γεηαζ ζηδ ζφζημζπή ηδξ ςξ ακηακάηθαζή ηδξ. Δπίζδξ, δεκ ζδιαίκεζ πςξ υ,ηζ ζοκα-

κημφιε ζηδ ιζα ιενζά (π.π. ζηδ ιενζά ημο εκκμήιαημξ) ημ ανίζημοιε ηαζ ζηδ ζφζημζ-

πή ηδξ (εδχ ζε αοηή ηδξ εκκυδζδξ) ιε ιυκδ δζαθμνά αοηήκ εκυξ δείηηδ πμο δδθχκεζ 

απθά ηδ ζοζημζπία. Δάκ, βζα πανάδεζβια, δ ελέηαζή ιαξ εζηζάγεζ ζε έκα εκκμδιαηζηυ 

ζημζπείμ, π.π. ζημ Δ, δεκ ζδιαίκεζ πςξ υ,ηζ θέιε βζα ημ Δ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ εκκμδηζηυ 

ζφζημζπυ ημο, ιε ιυκδ δζαθμνά πςξ ακηί βζα ημ «Δ», ηχνα ιζθάιε βζα ηδκ «εκκυδζδ 

ημο Δ».157 Απαζηείηαζ, θμζπυκ, ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ πνμζπάεεζα ακάδεζλδξ ηαζ α-

πμζαθήκζζδξ ηδξ ζφζημζπδξ παναθθδθίαξ εκκυδζδξ–εκκμήιαημξ. Ο αηνζαήξ εκημπζ-

ζιυξ ηαζ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεπμιεκζηήξ ζφζηαζδξ ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ ζοκεέζε-

ςκ, απυ ηδ ιζα, ηαζ ηςκ απμαθεπηζηχκ ζοζημίπςκ αοηχκ ηςκ ζοκεέζεςκ, απυ ηδκ 

άθθδ, είκαζ οπυεεζδ ιζαξ ζοζηδιαηζηήξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ακάθοζδξ πμο δεκ ιπμνεί 

πανά κα δζεκενβείηαζ λεπςνζζηά βζα ηάεε επίπεδμ ζοκεέζεςκ, π.π. απυ ημ παιδθυηενμ 

ζημ ορδθυηενμ, ηαζ βζα ηάεε (μκημθμβζηή) πενζμπή ζοβηνυηδζδξ ακηζηεζιεκμηήηςκ. 

 Αξ ελεηάζμοιε, υιςξ, εζδζηυηενα ηδ ζημίπζζδ ηςκ εκκμδηζηχκ ζημζπείςκ πμο 

ζοκακημφιε ζηζξ ΛΔ, δδθαδή ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ ενιδκεοηζηήξ φθδξ, ιε ηα ακηί-

ζημζπα εκκμδιαηζηά ζοζηαηζηά υπςξ ηα ζοκακημφιε ζηζξ Ηδέεο Η. Σμ εκκμδιαηζηυ ζφ-

ζημζπμ ηδξ εκενβδιαηζηήξ πμζυηδηαξ είκαζ μζ απμηαθμφιεκμζ μκημεεηζημί παναηηήνεξ 

(Setzungscharactere) ηςκ Ηδεψλ, εκχ ημ ζφζημζπμ ηδξ ενιδκεοηζηήξ φθδξ (ημο εκκμδ-

ηζημφ κμήιαημξ) είκαζ ημ ελλνεκαηηθφ λφεκα (noematischer Sinn).
158

 Σα μκημεεηζηά 

παναηηδνζζηζηά ιαγί ιε ημ εκκμδιαηζηυ κυδια είκαζ ηα ζοζηαηζηά ημο πιήξνπο εκ-

κμήιαημξ. Ζ δμιή αοηή θαίκεηαζ ηαεανά ζημ αηυθμοεμ απυζπαζια. 

Βεααίςξ, υ,ηζ έπεζ λεπςνίζεζ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ παναδεζβιάηςκ ιαξ ςξ «κυδια» δεκ ελα-

κηθεί ημ πθήνεξ εκκυδια· ακηζζημίπςξ, δ εκκμδηζηή πθεονά ημο απμαθεπηζημφ αζχιαημξ 

δεκ ζοκίζηαηαζ ζηέηα ζηδ ζηζβιή ηδξ βκήζζαξ ―κμδιαημδμζίαξ‖, ζηδκ μπμία ακήηεζ ημ 
―κυδια‖ ςξ ζφζημζπμ. Θα δεζπεεί άιεζα υηζ ημ πθήνεξ εκκυδια ζοκίζηαηαζ ζε έκα ζφ-

ιπθεβια εκκμδιαηζηχκ ζηζβιχκ, υηζ εκηυξ αοημφ ημο ζοιπθέβιαημξ δ εζδζηή κμδιαηζηή 

ζηζβιή απμηεθεί ιυκμ έκα είδμξ ακαβηαίαξ ππξεληθήο ζηξψζεο [Kernschicht], ζηδκ μπμία 

ζηδνίγμκηαζ μοζζςδχξ πεναζηένς ζηζβιέξ ηζξ μπμίεξ, θμζπυκ, εα έπνεπε κα παναηηδνίζμο-
ιε μιμίςξ ςξ κμδιαηζηέξ ζηζβιέξ, αθθά ιε έκα εονφηενμ κυδια. (Hua III/1, ζ. 206 [217-

8]) 

Γίκεηαζ θακενυ υηζ μ Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα κυδια ηυζμ ακαθενυιεκμξ ζηδ ιενζά 

ηδξ εκκυδζδξ υζμ ηαζ ζηδ ιενζά ημο εκκμήιαημξ. Σδ κμδιαημδμηζηή ζηζβιή ημο πνμ-

δβμφιεκμο απμζπάζιαημξ, πμο δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ εξκελεπηηθή χιε ηςκ ΛΔ ή ημ 

(οπενααημθμβζηά) ελλνεηηθφ λφεκα (noetischer Sinn), ηδ ζοκακημφιε ζηδ ιενζά ηςκ 

ζοκεζδδζζαηχκ κμδιαημδμηζηχκ ζοκεέζεςκ. Σμ ελλνεκαηηθφ ζφζημζπμ αοηήξ ηδξ 

ζηζβιήξ, ημ ζφζημζπυ ηδξ δδθαδή ζηδ ιενζά ηςκ ιε-κυδια ειθακίζεςκ, είκαζ ημ ελλν-

εκαηηθφ λφεκα. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ πςξ ημ εκκμδηζηυ κυδια δεκ ακάβεηαζ ζημ εκκμδ-

ιαηζηυ κυδια, αθθά μφηε ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Σμ πνχημ είκαζ, εα θέβαιε, μζ μδδβίεξ 

βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ ειθάκζζδ ημο δεφηενμο ηαζ ιάθζζηα ηαηά ημ ηη ηαζ ημ πψο ηδξ 

δμηζηυηδηάξ ημο ζηδκ ειθάκζζδ (επμπηεία). 

                                                
157 Βθ. ζπεηζηά Hua III/1, ζζ. 230-1 [241-2], αθθά ηαζ §§88, 90-1. 
158 Βθ. υ.π., §129. 
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 Σδκ παναθθδθία ζηδ δμιή εκκμήζεςκ–εκκμδιάηςκ επζαεααζχκμοκ λεηάεανα 

ηαζ ηα ακαεεςνδιέκα απυ ημκ Υμφζενθ ηείιεκα ηδξ έηηδξ Έξεπλαο. ε αοηά ανί-

ζημοιε ζαθή ακαθμνά ζημ ζφζημζπμ ηδξ ενιδκεοηζηήξ φθδξ απυ ηδ ιενζά ημο εκκμή-

ιαημξ. ηδκ ενιδκεοηζηή φθδ ακηζζημζπεί ηάηζ «ακηζηεζιεκζηυ ηαηά ημ πχξ»
159

. Αοηυ, 

ιαξ θέεζ παναηηδνζζηζηά μ Υμφζενθ, είκαζ ημ (υπζ πθήνεξ) εκκυδια. 

Ζ ζηυπεοζδ [Meinen] [ή εκκυδζδ] έπεζ ηδκ απμαθεπηζηή ενιδκεοηζηή φθδ ηδξ ηαζ ιε αο-

ηήκ ζφζημζπα έκα εκκμμφιεκμ ηζ [Was] (εκκμδιαηζηή ενιδκεοηζηή φθδ), ιζα «ακηζηεζιεκυ-

ηδηα ηαηά ημ πχξ». (Hua XX/1, ζ. 74) 

Σδκ εκκμδιαηζηή ενιδκεοηζηή φθδ μ Υμφζενθ ηδκ απμηαθεί ηαζ ελλνεκαηηθφ λφεκα, 

αληηθεηκεληθφ λφεκα, ελλνεκαηηθφ ππξήλα ή ηαζ εκθαληδφκελν αληηθείκελν σο ηέηνη-

ν.
160

 ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ, ημ ακηζηεζιεκζηυ κυδια είκαζ ημ εκκμμφιεκμ ηαο-

ηυζδιμ ακηζθδπηυ.
161

 Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ εκυξ δέκηνμο, 

ημ ακηζηεζιεκζηυ κυδια είκαζ ημ ακηζθδπηζηά ειθακζγυιεκμ δέκηνμ ςξ ηέημζμ. Αοηυ, 

οπυ οπενααημθμβζηυ θαζκμιεκμθμβζηυ πνίζια, δεκ είκαζ ηίπμηα θζβυηενμ απυ ημ 

πναβιαηζηυ ακηζθδπηυ.
162

 

 Δίκαζ ζδιακηζηυ εδχ κα ηαηαθάαμοιε πςξ υηακ μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ ζημ 

πιήξεο εκκυδια (ςξ ημ ζφζημζπμ εκυξ πιήξνπο εκενβήιαημξ) πανμοζζάγεζ ηδκ εζςηε-

νζηή δμιή ημο ςξ ημ δίπμθμ «απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ςξ ηέημζμ – εκκμδιαηζημί 

παναηηήνεξ». Σμ «απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ςξ ηέημζμ», ημ ακηζηεζιεκζηυ κυδια, 

είκαζ μ άιεζμξ πονήκαξ (ημο πθήνμοξ εκκμήιαημξ), μ μπμίμξ είκαζ δοκαηυ κα παναιέ-

κεζ ζηαεενυξ ηαζ κα απμηεθεί έκα ηαοηυζδιμ ηη (Was) ηαηά ηδκ αθθαβή δζαθυνςκ εκ-

κμδιαηζηχκ παναηηήνςκ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, ημ ακηζηεζιεκζηυ κυδια είκαζ μ θνξέαο 

ηςκ εκκμδιαηζηχκ παναηηήνςκ.
163

 Ή, ζζμδφκαια, αοημί μζ παναηηήνεξ πνμζδζμνί-

γμοκ ημ πψο (Wie) ημο πονήκα ημοξ, ημο «απμαθεπυιεκμο ακηζηεζιέκμο ςξ ηέημζμο».  

 Μπμνμφιε εφημθα κα ακηζθδθεμφιε ημ δίπμθμ «ηη–πψο» ηδξ εζςηενζηήξ δμιήξ 

ημο πθήνμοξ εκκμήιαημξ εάκ ζοβηνίκμοιε ηα εκκμήιαηα δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ εκεν-

βδιάηςκ πμο αθμνμφκ ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ. Δάκ, βζα πανάδεζβια, ζοβηνίκμοιε ηδκ 

ακηίθδρδ εκυξ δέκηνμο ιε έκα εκένβδια ακαπανμοζίαζδξ αοημφ ημο δέκηνμο ζηδ 

ικήιδ ή ηδκ εζημκμπμζδηζηή θακηαζία, ή ιε έκα εκένβδια πανμοζίαζήξ ημο ιέζς 

ζοιαυθςκ, δζαπζζηχκμοιε υηζ οπάνπεζ έκαξ ηέημζμξ ζηαεενυξ ηαοηυζδιμξ ηεκηνζηυξ 

πονήκαξ, ημ «ειθακζγυιεκμ δέκηνμ ςξ ηέημζμ», πμο δίκεηαζ αηνζαχξ ιε ημοξ δζαθμνε-

ηζημφξ ηνυπμοξ ηδξ ακηίθδρδξ, ηδξ ικήιδξ, ηδξ εζημκμπμζδηζηήξ θακηαζίαξ, ή ηδξ πα-

νμοζίαζδξ ιέζς ζοιαυθςκ. Αοημί μζ παναηηήνεξ πμο αθμνμφκ ηδκ πανμοζίαζδ ή 

ηδκ ακαπανμοζίαζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ιπμνμφκ επίζδξ κα δζαθμνμπμζδεμφκ ακάθμβα 

ιε ημ ζενανπζηυ επίπεδμ ειθάκζζήξ ημοξ, υηακ, βζα πανάδεζβια έπμοιε ηδκ εζημκμ-

πμζδηζηή πανμοζίαζδ ηδξ εζημκμπμζδηζηήξ πανμοζίαζδξ εκυξ ακηζθδπημφ, ή ηδ ικήιδ 

ηδξ ικήιδξ εκυξ ακηζθδπημφ, ή άθθμοξ πανυιμζμοξ ζοκδοαζιμφξ.
164

 

 Σμ πψο δίκεηαζ μ εκκμδιαηζηυξ πονήκαξ (ημ ―απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ςξ ηέ-

ημζμ‖) δεκ αθμνά ιυκμ ημ είδμξ ημο εκενβήιαημξ ηαζ ημ ζηάδζμ ακαπανμοζίαζδξ, αθ-

θά ηαζ ηζξ ηνμπέξ ηαζ δζαθμνίζεζξ ηςκ δμλζηχκ παναηηήνςκ. Οζ δζάθμνμζ δμλζημί πα-

ναηηήνεξ έπμοκ ςξ εκκμδιαηζηυ ζφζημζπυ ημοξ ηάπμζμκ μκηζηυ παναηηήνα (Sein-

                                                
159 Hua XX/1, ζ. 58. 
160 Βθ., π.π. Hua III/1, §99. 
161 Βθ. ηαζ Hua XVII, ζ. 375. 
162 Βθ. υ.π., ζ. 376· Hua IV, ζ. 35 [38]. 
163 Βθ., π.π., Hua III/1, §102. 
164 Βθ. ζπεηζηά υ.π., §101. 
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scharakter).
165

 Γζα πανάδεζβια, ζε έκα ακηζθδπηζηυ εκένβδια μ δμλζηυξ παναηηήναξ 

ηδξ αεααζυηδηαξ έπεζ ςξ ζφζημζπμ ημκ μκηζηυ παναηηήνα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ (Ak-

tualität). Ο παναηηήναξ ηδξ αεααζυηδηαξ είκαζ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ηαζ μ πξσ-

ηαξρηθφο μκημεεηζηυξ ηνυπμξ, δ απμηαθμφιεκδ «πνςημδυλα [Urdoxa]»
166

. Ακηίζημζ-

πα, ζηδ ιενζά ηςκ εκκμδιάηςκ δ πξσηαξρηθή ιμνθή είκαζ αοηή ημο πναβιαηζηά ο-

πάνπμκημξ (wirklich seiende). Άθθμζ δμλζημί παναηηήνεξ είκαζ αοημί ηδξ δοκαηυηδ-

ηαξ, ηδξ πζεακυηδηαξ, ηδξ ααεααζυηδηαξ, η.θπ., μζ μπμίμζ ζοκζζημφκ ηνμπμπμζήζεζξ ηδξ 

πνςημδυλαξ, υπςξ ηαζ ηα εκκμδιαηζηά ημοξ ζφζημζπα ζοκζζημφκ ηνμπμπμζήζεζξ ηδξ 

ιμνθήξ ημο πναβιαηζηά οπάνπμκημξ.
167

 

Ζ ηαηάθαζδ ηαζ δ άνκδζδ επίζδξ ζοκζζημφκ παναηηήνεξ πμο έπμοκ ηα δζηά 

ημοξ εκκμδιαηζηά ζφζημζπα.
168

 ηακ, βζα πανάδεζβια, ανκμφιαζηε ηάηζ, αοηυ πμο 

βίκεηαζ απμαθεπηυ δίκεηαζ ιε ημ παναηηήνα ηδξ άνκδζδξ (Durchstrichenheit). Μπμ-

νμφιε, αέααζα, οζμεεηχκηαξ ιζα κέα ζηάζδ, ζε έκα ηαζκμφνζμ εκένβδια, κα αδνάλμο-

ιε ημ απμαθεπηυ ςξ αοηυ πμο έπμοιε ανκδεεί. Συηε, μ παναηηήναξ ηδξ άνκδζδξ ηα-

είζηαηαζ ηαηδβμνήζζιμξ πνμζδζμνζζιυξ ημο εκκμδιαηζημφ πονήκα. Αοηυ πμο ιαξ 

δίκεηαζ είκαζ έκα κέμ ―ακηζηείιεκμ‖, ημ μπμίμ, ιάθζζηα, δίκεηαζ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ πνς-

ημδυλαξ ςξ οπάνπμκ.
169

 

Αθθά ηαζ ακαθμνζηά ιε ημοξ εκενβδιαηζημφξ παναηηήνεξ ηςκ ζηεξηγκέλσλ 

εκενβδιάηςκ μζ ακαθφζεζξ ηςκ Ηδεψλ ένπμκηαζ κα ζοιπθδνχζμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ εκ-

κμδηζηέξ ακαθφζεζξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ζηδνζβιέκςκ εκεν-

βδιάηςκ πμο πενζθαιαάκεζ ηα ζοκαζζεήιαηα, ηζξ επζεοιίεξ ηαζ ηζξ αλζμθμβήζεζξ ζο-

κακημφιε κέμοξ εκκμδηζημφξ παναηηήνεξ, κέεξ ενιδκεφζεζξ, μζ μπμίεξ επίζδξ έπμοκ ημ 

ζφζημζπυ ημοξ ζηδκ πθεονά ηςκ εκκμδιάηςκ. Έπμοιε ήδδ ημκίζεζ υηζ ζε αοηά ηα ε-

κενβήιαηα ηαζ ζηδ αάζδ ηςκ κέςκ ενιδκεφζεςκ ζοβηνμημφκηαζ ζηδνζβιέκα κμήιαηα 

ηαζ πςξ αοηέξ μζ κέεξ ενιδκεφζεζξ ηαοηυπνμκα ειπενζηθείμοκ ηζξ οπμηείιεκεξ ζηδνί-

γμοζεξ εκκμήζεζξ. ηδκ εκκμδιαηζηή πθεονά, ακηίζημζπα, ηα απμαθεπηζηά ακηζηείιε-

κα απμηημφκ κέεξ κμδιαηζηέξ δζαζηάζεζξ υπςξ είκαζ δ αλία, δ μιμνθζά ή δ πνδζζιυ-

ηδηα.
170

 Σέθμξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζηδνζβιέκςκ ζοκεεηζηχκ εκενβδιάηςκ δίκεηαζ 

επίζδξ έιθαζδ ζηζξ ζφζημζπεξ ακαθφζεζξ εκκμήζεςκ–εκκμδιάηςκ.
171

 ηα ηαηδβμνζα-

ηά ζοκεεηζηά εκενβήιαηα, θμζπυκ, βίκεηαζ ζαθέξ υηζ «[ζ]οκείδδζδ ιε ζοκείδδζδ υπζ 

ιυκμ ζοκδέμκηαζ εκ βέκεζ ιαγί, πανά ζοκδέμκηαζ ζε κία ζοκείδδζδ ημ ζφζημζπμ ηδξ 

μπμίαξ είκαζ έλα εκκυδια ημ μπμίμ απυ ηδ ιενζά ημο ζηδνίγεηαζ ζηα εκκμήιαηα ηςκ 

ζοκδευιεκςκ εκκμήζεςκ»
172

. 

                                                
165 Βθ. ζπεηζηά υ.π., §§103, 129. 
166 Βθ., π.π., υ.π., ζ. 241 [252]. Βεααίςξ, αοηή δ ακάθοζδ ηεθεί οπυ ηαεεζηχξ οπενααημθμβζηήξ ακα-
βςβήξ ηαζ «πνςημδυλα» ηαζ «πναβιαηζηή φπανλδ» (αθ. αιέζςξ ιεηά) δεκ ζδιαημδμημφκ αοηυιαηα 

ηαζ ιζα πναβιαηζηυηδηα οπυ ηαεεζηχξ θοζζηήξ ζηάζδξ (βεκζηήξ μκημεεζίαξ). Βθ. ηαζ ηεθ. 1 §§1.1., 

1.3.2. 
167 Βθ. Hua III/1, §104. 
168 Βθ. υ.π. §106. 
169 Βθ. υ.π., ζ. 244 [254-5]. 
170 Βθ. υ.π., §116. 
171 Βθ. υ.π., §118 
172 .π., ζ. 273 [283]. 
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2.8. Τν δήηεκα ηεο δνκήο ηνπ ελλνήκαηνο: ην ελλνεκαηηθφ λφεκα θαη 

ην θαζαξφ πξνζδηνξίζηκν Φ  

Ζ πενζβναθή ηδξ εζςηενζηήξ δμιήξ ημο πθήνμοξ εκκμήιαημξ ςξ ημ «απμαθεπυιεκμ 

ακηζηείιεκμ ςξ ηέημζμ», ημ μπμίμ ιπμνεί κα δμεεί ιε δζαθμνεηζημφξ εκενβδιαηζημφξ 

παναηηήνεξ, ζοζηήκεζ έκα δίπμθμ ιε ημοξ υνμοξ ηη ηαζ πψο. Τπάνπεζ, εκημφημζξ, ιζα 

δοζημθία ζηδκ πνμζέββζζδ ημο ηεζιέκμο ηςκ Ηδεψλ Η, ηαεχξ μ Υμφζενθ ζε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ πνδζζιμπμζεί ημοξ ίδζμοξ υνμοξ βζα κα ακαθενεεί ζε δζαθμνεηζηά πνάβ-

ιαηα. Πνέπεζ, θμζπυκ, κα είιαζηε πνμζεηηζημί βζαηί ημ δίπμθμ ηςκ υνςκ ηη ηαζ πψο 

πνδζζιμπμζείηαζ υπζ ιυκμ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο πιήξνπο εκκμήιαημξ αθθά ηαζ βζα 

ηδκ ακάδεζλδ ηδξ εζςηενζηήξ δμιήξ ηνπ ίδηνπ ηνπ ππξήλα ημο πθήνμοξ εκκμήιαημξ. 

Σμ «απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ςξ ηέημζμ» έπεζ ημκ δζηυ ημο ηεκηνζηυ πονήκα, ημ δζ-

ηυ ημο ηη, ημ μπμίμ ιπμνεί ιε ηδ ζεζνά ημο κα δμεεί ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ. 

 ημ «απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ςξ ηέημζμ» μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ ιζα «εζχηαηδ 

ζηζβιή [innerstes Moment]»
173

, έκα «ακαβηαίμ ηεκηνζηυ ζδιείμ [notwendigen Zen-

tralpunkt]»
174

, ημ μπμίμ ζοκζζηά ημ θνξέα υθςκ ηςκ εκκμδιαηζηχκ ζδζμηήηςκ πμο 

πνμζζδζάγμοκ εζδζηά ζημκ εκκμδιαηζηυ πονήκα. Αοηή ηδκ εζχηαηδ ζηζβιή μ Υμφζενθ 

ηδκ απμηαθεί ηαζ «ηεκηνζηή ζηζβιή εκυηδηαξ [zentrale Einheitspunkt]»
175

, «πνμζδζμ-

νίζζιμ Υ ηαηά ημ εκκμδιαηζηυ κυδια»
176

, «ζδιείμ δζαπθμηήξ ηςκ ηαηδβμνδιά-

ηςκ»
177

, «πνμζδζμνίζζιμ οπμηείιεκμ», ή «ημ ―ηαπηφζεκν‖, ην θαζαξφ Υ πνπ κέλεη εάλ 

αθαηξέζνπκε φια ηα θαηεγνξήκαηα»
178

. 

 Σα ―ηαηδβμνήιαηα‖, μζ εκκμδιαηζημί πνμζδζμνζζιμί ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ, 

δεκ δζαπθέημκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε έκακ ηοπαίμ ηνυπμ βζα κα εκμπμζδεμφκ ζε έκα μπμζ-

μδήπμηε «ζφιπθεβια [Komplex]»
179

. Σα ―ηαηδβμνήιαηα‖ δζαπθέημκηαζ ιε ηνυπμ ηέ-

ημζμκ χζηε αοηά κα ―ζοβηθίκμοκ‖ ζε έκα ηεκηνζηυ ηαοημηζηυ ζδιείμ, ζηδ ζηζβιή ηδξ 

εκυηδηάξ ημοξ. Αοηή δ ζηζβιή εκυηδηαξ 

πνέπεζ ακαβηαία κα δζαηνίκεηαζ απυ ηα ηαηδβμνήιαηα, ακ ηαζ υπζ κα ηίεεηαζ δίπθα ζε αοηά 
ή κα απμηυπηεηαζ απυ αοηά, έηζζ ηαζ ακηίζηνμθα, αοηά είκαζ ηα δηθά ηνπ ηαηδβμνήιαηα: 

αοηά δεκ κμμφκηαζ πςνίξ αοηή ηδ ζηζβιή εκυηδηαξ ηαζ είκαζ αεααίςξ δζαηνζηά απυ αοηήκ. 

(Hua III/1, ζ. 301 [313]) 

Δπζπθέμκ, υιςξ, ημ ηαεανυ εκκμδιαηζηυ ηαοημηζηυ ηάηζ δίκεηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ, 

ιεηαααθθυιεκμοξ πνμζδζμνζζιμφξ πμο ζοκμδεφμκηαζ απυ ζοκ-εκκμμφιεκεξ απνμζδζ-

μνζζηίεξ. 

 Σμ ηαεανυ πνμζδζμνίζζιμ Υ (ηδκ ηαεανή ζηζβιή εκυηδηαξ, ημ οπυζηνςια ηςκ 

πνμζδζμνζζιχκ) μ Υμφζενθ ημ απμηαθεί ηαζ «εκκμδιαηζηυ ―ακηζηείιεκμ αοηυ ημ ίδζ-

μ‖ [schlechthin]»
180

. Αοηυ ιαξ δίκεηαζ φζηενα απυ αθαίνεζδ ζημ θαζκμιεκμθμβζηυ 

ζημπαζιυ. Σμ εκκμδιαηζηυ κυδια είκαζ αοηυ ημ Υ ηαηά ημ πχξ ηςκ πνμζδζμνζζιχκ 

ημο.
181

 Σμ εκκμδιαηζηυ κυδια ςξ εειεθζχδεξ ηαζ ακαβηαίμ ζοζηαηζηυ ημο πθήνμοξ 

εκκμήιαημξ βεκζηά αθθάγεζ, πςνίξ, υιςξ, αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ ιπμνεί, οπυ ηά-

πμζεξ ζοκεήηεξ, κα παναιέκεζ ―ηαοηυζδιμ‖. Συηε θέιε υηζ ημ «ακηζηείιεκμ ηαηά ημ 

                                                
173 .π., ζ. 299 [311]. 
174 .π. 
175 .π., ζ. 301 [313]. 
176 .π. 
177 .π. 
178 .π. 
179 .π. 
180 .π., ζ. 303 [314]. 
181 .π. 
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πχξ ηςκ πνμζδζμνζζιχκ» ημο είκαζ (απυ εκκυδια ζε εκκυδια) ημ ίδζμ ηαζ μιμίςξ 

πνμζδζμνίζζιμ.
182

 Σμ (εκκμδιαηζηυ) κυδια (Sinn), ημ «ακηζηείιεκμ ηαηά ημ πχξ ηςκ 

πνμζδζμνζζιχκ», είκαζ ακαβηαίμ ζοζηαηζηυ ημο εκκμήιαημξ, υπςξ ακαβηαίμ είκαζ ηαζ 

ημ εζχηαημ ζδιείμ εκυηδηαξ, δδθαδή ημ ηαεανυ πνμζδζμνίζζιμ Υ. Γεκ οπάνπεζ 

«[η]ακέκα ―κυδια‖ [Sinn] πςνίξ ημ ―ηάηζ‖ [etwas] ηαζ επζπθέμκ πςνίξ ―πνμζδζμνζζηζ-

ηυ πενζεπυιεκμ‖».
183

 

 ημ πθαίζζμ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ενιδκείαξ ημο εκκμήιαημξ ηςκ ιζε ηαζ Μαηζ-

κηάζν, δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε εκκμδιαηζηυ κυδια ηαζ πνμζδζμνίζζιμ Υ δδθχκεζ ηδ 

βθςζζζηή δυιδζδ πμο πνμαάθθεηαζ ζηα ακηζηείιεκα ακαθμνάξ ηαηά ηδκ απμαθεπηζ-

ηή εκκυδζή ημοξ. Οζ δφμ ενιδκεοηέξ, ιάθζζηα, ζηδ δζηή ημοξ ακάβκςζδ ηδξ πμοζεν-

θζακήξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηα πνςηανπζηά απθά εκενβήιαηα ηαζ ηα ηαηδβμνζαηά 

εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ, επζπεζνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ λεπςνζζηά ηαζ εζδζηά ημ 

γήηδια ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ. Γέπμκηαζ, θμζπυκ, υηζ 

ημ ακηζθδπηζηυ εκκμδιαηζηυ κυδια ηαζ ημ ακηζθδπηζηυ Υ δεκ είκαζ, ακηίζημζπα, ηα 

ηαηδβμνήιαηα πμο ηαηδβμνμφκηαζ ζε ηάπμζμ οπμηείιεκμ. Γζα πανάδεζβια, δ ακηίθδ-

ρδ εκυξ ιαφνμο πμοθζμφ δεκ ιεζμθααείηαζ απυ ημ εκκυδια «ημ πμοθί είκαζ ιαφνμ» ή, 

ίζςξ, απυ ημ εκκυδια «αθέπς φηη αοηυ είκαζ έκα ιαφνμ πμοθί».
184

 Σμ ακηζθδπηζηυ 

εκκυδια, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, εηθνάγεηαζ ηαθφηενα ιε ηδκ άιεζδ πνήζδ 

ιζαξ δεζηηζηήξ ακηςκοιίαξ: «αθέπς απηφ ημ ιαφνμ πμοθί». Σμ ακηζθδπηζηυ πνμζδζμ-

νίζζιμ Υ εηθαιαάκεηαζ, έηζζ, ςξ εηείκμ ημ αθδνδιέκμ ιένμξ ημο κμήιαημξ πμο ιπμ-

νεί κα εηθναζηεί απυ ιζα δεζηηζηή ακηςκοιία, δ μπμία ακαθένεηαζ ιε ημκ πζμ άιεζμ 

ηνυπμ ζημ ακηζθδπηυ. Βέααζα, εδχ ακαηφπηεζ έκα ιεβάθμ πνυαθδια πμο δεκ είκαζ 

άθθμ απυ ημ πχξ επζηοβπάκεηαζ ηεθζηά δ ακαθμνά ζημ εηάζημηε ζοβηεηνζιέκμ ακηζ-

θδπηυ απυ ηδ ζηζβιή πμο ιζα δεζηηζηή ακηςκοιία ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ζε μηζδήπμηε. 

Αοηή ηδκ αδοκαιία μζ ιζε ηαζ Μαηζκηάζν ηδ πνεχκμοκ ζημκ Υμφζενθ. Πζζηεφμοκ 

υηζ δ εεςνία ημο βζα ηδκ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα απμδεζηκφεηαζ πνμαθδιαηζηή 

ηαζ πνμηείκμοκ ςξ θφζδ αθεκυξ ηδκ απαβηίζηνςζδ απυ ηδκ απμηθεζζηζηή ηαηαθοβή 

ζηα εκκμδιαηζηά κμήιαηα ηαζ αθεηένμο ηδκ ακάδεζλδ ημο νυθμο ηςκ πναβιαηζζηζηχκ 

υνςκ πμο ηαεζζημφκ ηδκ ακηίθδρδ δοκαηή.
185

 

Απυ ηα πνμδβμφιεκα έπεζ θακεί ηαεανά πςξ δζαθςκμφιε νζγζηά ιε ηδκ ενιδ-

κεία ηςκ ιζε ηαζ Μαηζκηάζν. Καζ δζαθςκμφιε υπζ ιυκμ ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο εκ-

κμήιαημξ ςξ εκυξ εκδζάιεζμο υνμο πμο οπμηίεεηαζ πςξ ιεζμθααεί ηαζ ηαεζζηά δοκα-

ηή ηδκ ακαθμνά ζε έκα ακηζηείιεκμ, αθθά ηαζ εζδζηυηενα ιε ηδκ πναβιάηεοζδ ημο 

ακηζθδπηζημφ κμήιαημξ, ακ ηαζ υπζ απαναίηδηα ςξ ηαηδβμνδιαηζημφ, πανυθα αοηά ςξ 

γισζζηθνχ κμήιαημξ. Θα ιαξ δμεεί, πάκηςξ, δ εοηαζνία ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ κα δζ-

απζζηχζμοιε ηζ απυ ιζα άθθδ ζημπζά ημ ααάζζιμ ηδξ εκ θυβς ακαθοηζηήξ πνμζέββζ-

ζδξ ακαθμνζηά ιε ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ζηδκ ακηίθδρδ. Δδχ εα ζοκεπίζμοιε ιε ηδκ 

ελέηαζδ ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ πνμζεββίζεςκ ημο Γημφναζηξ ηαζ ημο Νηνάιμκη βζα ημ 

ακηζθδπηζηυ εκκυδια. 

                                                
182 Βθ. υ.π., ζ. 303 [315]. 
183 .π., ζ. 303 [315]. 

184 Γζα ημ πανάδεζβια αθ. Smith & McIntyre 1982, ζ. 214. 
185 Βθ. υ.π., ηονίςξ §§3.4, 3.5. 
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2.9. Οη αληηθεηκεληθέο ζεσξίεο ηνπ Γθνχξβηηο θαη ηνπ Νηξάκνλη γηα 

ην αληηιεπηηθφ ελλφεκα 

Ο Γημφναζηξ ακαπηφζζεζ ιζα ακηζηεζιεκζηή εεςνία βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ηαζ ημ 

ακηζθδπηζηυ εκκυδια ιε ηδκ μπμία, ιάθζζηα, εεςνεί πςξ δζμνεχκεζ ηαζ ζοιπθδνχκεζ 

ηδ θαζκμιεκμθμβζηή εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ακηίθδρδ. Σμ ηφνζμ παναηηδνζζηζ-

ηυ ηδξ βημοναζηζζακήξ εεςνίαξ είκαζ δ άνκδζδ ημο δοσζιμφ «ενιδκεοηζηήξ ιμνθήξ–

πενζεπμιέκμο» ηαζ δ εκζςιάηςζδ πμθθχκ ζημζπείςκ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ 

(Gestaltpsychologie). Ο Γημφναζηξ λεηζκά ηζξ ακαθφζεζξ ημο απυ ημ επίπεδμ ηδξ δμηζ-

ηυηδηαξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ (Sinnesfelder), ηα μπμία εεςνεί πςξ ιαξ δίκμκηαζ 

πάκημηε ςξ ηάπςξ κμδιαημδμηδιέκα, ηαζ υπζ απυ ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ (Emp-

findungsdaten), ηα μπμία ακηζιεηςπίγεζ ςξ εεςνδηζηέξ ηαηαζηεοέξ.
186

 

φιθςκα ιε ημκ Γημφναζηξ, ζε έκα ακηζθδπηζηυ εκένβδια δίκεηαζ πάκημηε ημ 

ακηζθδπηυ ηαηά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αοηυ ηοβπάκεζ ηδξ ακηζθδπηζηήξ απυαθερήξ 

ιαξ. Αοηυ είκαζ ημ εκκυδια, βζα ημ μπμίμ μ ίδζμξ πνδζζιμπμζεί ηαζ ηζξ ζζμδφκαιεξ εη-

θνάζεζξ: «ημ εκκμμφιεκμ ςξ ηέημζμ», «αοηυ πμο ηοβπάκεζ ζοκείδδζδξ ςξ ηέημζμ», 

«cogitatum qua cogitatum».
187

 Ακηζθδπηζηυ εκκυδια είκαζ «ημ ακηζθδπηυ πνάβια υ-

πςξ αοηυ πανμοζζάγεηαζ απυ ιζα μνζζιέκδ πθεονά, απυ ιζα μνζζιέκδ πνμμπηζηή, 

πνμζακαημθζζιυ, η.θπ.»
188

. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, υιςξ, ημ ακηζθδπηυ ςξ εκθάληζε ζηδ 

ιμκυπθεονδ δμηζηυηδηά ημο, ζε ιζα μνζζιέκδ απυζηαζδ, οπυ αοηέξ ηαζ εηείκεξ ηζξ 

ζοκεήηεξ, δδθαδή ημ ακηζηείιεκμ φπσο αοηυ βίκεηαζ ακηζθδπηυ, δεκ είκαζ πανά ημ αη-

ζζεηεξηαθφ εκκυδια. Μέπνζ αοηυ ημ ζδιείμ, δδθαδή, θαίκεηαζ πςξ ζηζξ ακαθφζεζξ 

ημο μ Γημφναζηξ ηαοηίγεζ ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια ιε ηδκ ηάεε θμνά πνμζθενυιεκδ 

υρδ ημο ίδζμο ημο ακηζθδπημφ.
189

 

Μέζα απυ ηάεε ζηζβιζαία ειθάκζζδ αθθά ηαζ ζε ηάεε ακηζθδπηζηή αημθμοεία 

αοηυ πμο δίκεηαζ είκαζ ημ ηαοηυζδιμ ακηζθδπηυ ςξ υθμκ. Καζ αοηυ επζηοβπάκεηαζ ηα-

εχξ δ αοεεκηζηά αζζεδηδνζαηά ειθακζγυιεκδ υρδ ακαθένεηαζ, παναπέιπεζ ζε άθθεξ 

δοκάιεζ υρεζξ, δδθαδή ζε άθθεξ δοκάιεζ εκκμδιαηζηέξ θάζεζξ. Ζ εκενβεία υρδ απμ-

ηεθεί, ηαηά ημκ Γημφναζηξ ιέθμξ εκυξ ζοκμθζημφ ελλνεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο.
190

 

[Κ]άεε εκζηή ακηίθδρδ παναπέιπεζ πένα απυ ημκ εαοηυ ηδξ ζε έκα ζφζηδια ακηζθήρεςκ 

ημο ζδίμο πνάβιαημξ. (Gurwitsch 2010, ζ. 196) 

Αθθά αξ ελεηάζμοιε ηαθφηενα ηζ εκκμεί μ Γημφναζηξ υηακ ιζθά βζα ελλνεκαηηθφ ζχ-

ζηεκα ηαζ βζα ζχζηεκα αληηιήςεσλ ηνπ ηδίνπ πξάγκαηνο. Γζα ημκ Γημφναζηξ ημ εκκυδ-

ια, δδθαδή ημ ακηζθδπηυ θαηά ηνλ ηξφπν ηδξ απυαθερήξ ημο δελ είκαζ ημ πναβιαηζηυ 

εκδυημζιμ ακηζηείιεκμ.
191

 

Με ημ εκκυδια μ Υμφζενθ δεκ ηαηαθαααίκεζ ημ ακηζηείιεκμ simpliciter, υπςξ αοηυ είκαζ 

ηαε‘ εαοηυ, per se, αθθά ην αληηθείκελν φπσο απηφ ελλνείηαη, ημ ακηζηείιεκμ αηνζαχξ υπςξ 

αοηυ ειθακίγεηαζ ιέζα απυ ημ εκ θυβς εκένβδια ηδξ ζοκείδδζδξ, υπςξ αοηυ ενιδκεφεηαζ 

ηαζ απμαθέπεηαζ ιέζς αοημφ ημο εκενβήιαημξ, ημ ακηζηείιεκμ ζηδκ πνμμπηζηή, ημκ πνμ-

                                                
186 πεηζηά ιε ημ πχξ ακηζιεηςπίγεζ ημ εκκυδια μ Γημφναζηξ αθ. ηονίςξ Gurwitsch 2010, ζζ. 167-78, 

221-71· Gurwitsch 2009a, 130η.επξ, 185-205· Gurwitsch 1974, ζζ. 246-55. 
187 Gurwitsch 2004, ζ. 12, Gurwitsch 2009α, ζζ. 132η.επ.· Gurwitsch 2010, ζ. 167η.επξ. 
188 Gurwitsch 2009b, ζ. 381· αθ. ηαζ ζ. 388· Gurwitsch 2009a, ζ. 132· Gurwitsch 2010, ζ. 197. 
189 Βθ., π.π., ζημ Gurwitsch 2010, ζ. 177 υπμο ελζζχκμκηαζ ηαεανά δ «ειθάκζζδ» δ «εζηυκα» ηαζ ημ 

«ακηζθδπηζηυ εκκυδια». 
190 Βθ. Gurwitsch 2010, ζζ. 211, 215, 281η.επξ. 
191 Βθ, π.π., Gurwitsch 2009a, ζ. 134, 186, 189, 372· Gurwitsch 2009b, ζ. 148η.επ· Gurwitsch 2010, 

ζζ. 164, 169. 
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ζακαημθζζιυ, ημ θςηζζιυ, ηαζ ημ νυθμ ιέζα απυ ηα μπμία αοηυ πανμοζζάγεηαζ. (Gur-

witsch 2004, ζ. 12) 

Σμ πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ ακηίθδρδξ ην νπνίν βίκεηαζ ακηζθδπηυ, ημ ακηζηείιεκμ 

simpliciter, δεκ είκαζ πανά έκα ελλνεκαηηθφ ζχζηεκα ακςηένμο επζπέδμο, είκαζ ε νιφ-

ηεηα φισλ ησλ επηκέξνπο ελλνεκάησλ, ςξ «δ ζδέα [ιε ημ ηακηζακυ κυδια] εκυξ άπεζ-

νμο ζοζηήιαημξ ή ζοκεπμφξ απυ ειθακίζεζξ πμο πναβιαηχκμκηαζ υθεξ ζηδκ εκενβεία 

αζζεδηδνζαηή ειπεζνία»
192

. 

Σμ οθζηυ πνάβια απμδεζηκφεηαζ κα είκαζ δ ζοζηδιαηζηά μνβακςιέκδ μθυηδηα ηςκ ακηζ-

θδπηζηχκ ημο ειθακίζεςκ, ηςκ εκκμδιάηςκ. (Gurwitsch 2010, ζ. 215) 

Σμ πνάβια δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηυ πανά ιε ημκ έκακ ή ημκ άθθμ ηνυπμ πανμοζία-

ζδξ ιέζς εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Σμ πνάβια δεκ είκαζ ηίπμηα πένα ή πάκς απυ ηδκ πνιιφ-

ηεηα υθςκ εηείκςκ ηςκ πανμοζζάζεςκ ιέζς ηςκ μπμίςκ αοηυ ειθακίγεηαζ ζηδκ ηαοηυηδ-
ηά ημο. οκεπχξ, ημ ακηζθδπηυ πνάβια απμδεζηκφεηαζ κα είκαζ ην ζχλνιν, ή αηνζαέζηενα, 

ε ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε νιφηεηα πανμοζζάζεςκ ιέζς εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. (Gur-

witsch 1974, ζ. 237· μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

Σμ πναβιαηζηυ ακηζηείιεκμ αοηυ ημ ίδζμ (schlechthin) είκαζ έλα φινλ πμο απμηεθείηαζ 

απυ ελλνεκαηηθά κέξε, δδθαδή απυ ηζξ επζιένμοξ ειθακίζεζξ πμο βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ 

ζε ιζα ζοκεπυιεκδ ακηζθδπηζηή αημθμοεία, ηζξ επζιένμοξ πνμζθενυιεκεξ υρεζξ ημο 

πνάβιαημξ. 

Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζημ εκκυδια ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηαηαθήβεζ κα μνζζεεί αηνζαχξ ςξ εηεί-

κδ ακάιεζα ζε έκα ιέθμξ εκυξ ζοζηήιαημξ ηαζ ημ ζφζηδια ςξ υθμκ. (Gurwitsch 2004, ζ. 

13· Gurwitsch 2010, ζζ. 5, 178, 215.) 

Δκχ, θμζπυκ, αοηυ πμο δίκεηαζ αοεεκηζηά ζηδκ ηαεανά αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ είκαζ 

έκα αζζεδηδνζαηυ εκκυδια, αοηυ ημ αζζεδηδνζαηυ εκκυδια ιαγί ιε υθα ηα άθθα δο-

κάιεζ εκκμήιαηα (ηζξ δοκάιεζ ειθακίζεζξ) ζηδκ μνβακςιέκδ μθυηδηά ημοξ ζοβηνμ-

ημφκ ημ ακηζθδπηυ ημ ίδζμ, ημ ακηζθδπηυ υπζ υπςξ δίκεηαζ αθθά υπςξ αοηυ πναβιαηζηά 

είκαζ. Ζ δζαθμνά ακάιεζα ζημ ακηζηείιεκμ φπσο απηφ απνβιέπεηαη ηαζ ημ ακηζηείιεκμ 

ην ίδην είκαζ αοηή «[ακάιεζα ζε] έλα ―κυδια πνυζθδρδξ‖ ιε ημ μπμίμ εκκμείηαζ ημ 

ακηζηείιεκμ ηαζ ηδκ μθυηδηα ή ημ ζφζηδια ηςκ ― κμδιάηςκ πνυζθδρδξ‖ ιε ηα μπμία 

ιπμνεί κα εκκμδεεί ημ ακηζηείιεκμ»
193

. 

 Δφημθα δζαπζζηχκμοιε υηζ μ Γημφναζηξ ζηδ εεςνία ημο βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκ-

κυδια δεκ αθήκεζ πχνμ βζα ηάηζ ζακ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ βζα ημ μπμίμ ιζθά μ Υμφ-

ζενθ ζηζξ Ηδέεο. Σμ πμοζενθζακυ πνμζδζμνίζζιμ Υ ακηζιεηςπίγεηαζ ζηδ βημοναζηζζα-

κή πνμζέββζζδ ςξ εεςνδηζηή ηαηαζηεοή πμο πνέπεζ κα ελαθεζθεεί.
194

 Αξ δμφιε, υ-

ιςξ, πζμ ζοβηεηνζιέκα εδχ ηδκ ακηίννδζδ ημο Γημφναζηξ. φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, ημ 

πνυαθδια πμο έπεζ κα θφζεζ μ Υμφζενθ, ζημ πθαίζζμ ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ ηδξ ακηί-

θδρδξ, είκαζ ημ πχξ δζαθμνεηζηέξ πμζυηδηεξ ηαζ ζδζυηδηεξ είκαζ δοκαηυ κα ζοκζζημφκ 

πμζυηδηεξ ηαζ ζδζυηδηεξ ημο εκυξ ηαζ ημο αοημφ ακηζθδπημφ. Σμ πχξ, ιε άθθα θυβζα, 

δζαθμνεηζηά ακηζθδπηζηά εκκμήιαηα είκαζ εκκμήιαηα ημο ίδζμο πνάβιαημξ. φιθςκα 

πάκηα ιε ημκ Γημφναζηξ, μ Υμφζενθ, πνμηεζιέκμο κα θφζεζ ημ εκ θυβς πνυαθδια, 

επζηαθείηαζ ηδκ φπανλδ ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ ςξ εκυξ ζημζπείμο ημζκμφ ζε ηάεε έκα 

                                                
192 Gurwitsch 2010, ζ. 219. 
193 Gurwitsch 2009b, ζ. 381· αθ. ηαζ Gurwitsch 2010, ζ. 178. 
194 Ηδζαίηενα δζαθςηζζηζηυ ακαθμνζηά ιε ηζξ πνμεέζεζξ ημο Γημφναζηξ είκαζ ημ Gurwitsch 1974, ζζ. 

241-67. 
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απυ ηα επζιένμοξ εκκμδιαηζηά κμήιαηα. Υάνδ ζημ ημζκυ Υ, αοηά είκαζ εκκμδιαηζηά 

κμήιαηα ημο ίδζμο πνάβιαημξ. Ζ εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ δεκ 

ζδιαίκεζ, υιςξ, βζα ημκ Γημφναζηξ πανά ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ ηαηήξ ιεηαθοζζηήξ. Σμ 

πνμζδζμνίζζιμ Υ δεκ είκαζ πανά ημ ακάθμβμ ηδξ έκκμζαξ ηδξ μοζίαξ ζηδκ μπμία μ Λμη 

εεςνμφζε υηζ ηαηαθεφβμοιε βζα κα ελδβήζμοιε ηδκ εκυηδηα δζαθμνεηζηχκ πμζμηή-

ηςκ ζε έκα πνάβια.
195

 Απυ ηδ ζημπζά ημο Γημφναζηξ είκαζ ζαθέξ υηζ αοηή δ ιεηαθο-

ζζηή δεκ ιπμνεί κα ιαξ πάεζ ιαηνζά ηαζ ιαξ μδδβεί ζημ αηυθμοεμ αδζέλμδμ: εκχ ημ 

πνμζδζμνίζζιμ Υ έπεζ εζζαπεεί βζα κα θμβμδμηήζεζ βζα ηδκ ηαοηυηδηα ημο ακηζθδπημφ, 

θαίκεηαζ πςξ είκαζ ακαπυθεοηημ ημ κα δεπημφιε πςξ αοηυ (ημ Υ) είκαζ ημ ίδζμ ζε φια 

ηα ακηζθδπηά, ηάηζ πμο, υιςξ, ηαεζζηά δφζημθδ, ακ υπζ αδφκαηδ, ηδ ιεηαλφ ημοξ δζα-

θμνμπμίδζδ. 

 Ο Γημφναζηξ εεςνεί πςξ δ πνμδβμφιεκδ αδοκαιία ηδξ πμοζενθζακήξ εεςνίαξ 

ηδξ ακηίθδρδξ έπεζ ηδ αάζδ ηδξ ζηδ θακεαζιέκδ άπμρδ ημο Υμφζενθ ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία ζε ιζα ακηζθδπηζηή αθθδθμοπία ηα δζάθμνα εκκμδιαηζηά ιένδ είκαζ ακε-

λάνηδηα ιεηαλφ ημοξ ηαζ απαζημφκ ηάηζ ελςηενζηυ πμο κα ηα εκχκεζ. Αοηυ ημ ελςηε-

νζηυ ζημζπείμ οπμηίεεηαζ πςξ είκαζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ.
196

 Ζ αδοκαιία αοηή ιπμνεί, 

ςζηυζμ, κα δζμνεςεεί εάκ απανκδεμφιε ηδ θακεαζιέκδ ακηζιεηχπζζδ ημο Υμφζενθ 

ηαζ δμφιε ηδκ μνεή πενζβναθζηή δζάζηαζδ ηςκ άιεζςκ ηαζ εββεκχκ εκδμ-

εκκμδιαηζηχκ δζαζοκδέζεςκ. Καζ αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ενβαθείςκ 

πμο ιαξ πνμζθένεζ δ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία. Πνάβιαηζ, ζε ιεβάθδ έηηαζδ ημο 

ένβμο ημο ηαζ ιε ζδζαίηενδ ζπμοδή μ Γημφναζηξ έπεζ επζπεζνήζεζ κα εθανιυζεζ ηζξ αν-

πέξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ.
197

 Ηδζαίηε-

νμ εκδζαθένμκ, ιάθζζηα, πανμοζζάγεζ δ πνήζδ ηςκ ακαθφζεςκ ηδξ εκ θυβς Φοπμθμ-

βίαξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ιενχκ ηαζ μθμηήηςκ. Ο Γημφναζηξ πνδζζ-

ιμπμζεί αοηέξ ηζξ ιενμθμβζηέξ ακαθφζεζξ βζα κα πενζβνάρεζ (α) ημ πχξ δμιείηαζ έκα 

αζζεδηδνζαηυ εκκυδια (ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ) ηαζ (α) ημ πχξ ημ εηάζημηε αζζεδηδ-

νζαηυ εκκυδια ζπεηίγεηαζ ιε άθθα δοκάιεζ εκκμήιαηα βζα κα ζοκαπμηεθέζμοκ ημ ζδε-

αηυ εκκμδιαηζηυ ζφζηδια ςξ ημ πξάγκα ην ίδην. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ έπμοιε κα 

ηάκμοιε ιε ηδκ μνβακςιέκδ μθυηδηα ιενχκ. Συζμ έηαζηδ εη ιένμοξ έηθακζδ, υζμ 

ηαζ ημ ακηζθδπηυ πνάβια αοηυ ημ ίδζμ ακηζιεηςπίγμκηαζ, έηζζ, ςξ θεζημονβζηέξ, ζοκε-

ηηζηέξ, μνβακζηέξ εκυηδηεξ. Ζ εη ιένμοξ έηθακζδ είκαζ δ μνβακζηή εκυηδηα ηςκ εζς-

ηενζηχκ αζζεδηδνζαηχκ ιενχκ ηδξ, ημ δε ακηζθδπηυ αοηυ ημ ίδζμ είκαζ δ μνβακζηή 

εκυηδηα υθςκ ηςκ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εκκμδιάηςκ. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ, υ-

ιςξ, ηα μνβακζηά ιένδ ηςκ εκμηήηςκ δεκ απαζημφκ ηίπμηα επζπθέμκ ηαζ ελςηενζηυ βζα 

ηδκ εκμπμίδζή ημοξ: δ εκυηδηά ημοξ επζηοβπάκεηαζ πάνδ ζημ ιεηηνπξγηθφ ξφιν, ηδ ιεη-

ηνπξγηθή ζεκαζία πμο έπεζ ηάεε έκα απυ ηα μνβακζηά ιένδ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ θεζ-

                                                
195 Βθ. Gurwitsch 1974, ζ. 250η.επ.· Gurwitsch 2009α, ζζ. 193η.επξ, 203η.επ. 
196 Βθ., π.π., Gurwitsch 2009a, ζζ. 193η.επ. 
197 Σμκ υνμ Gestalt μ Γημφναζηξ ημκ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ ελήξ: «Με ημκ υνμ ―Gestalt‖ εκκμείηαζ έκα 

εκζαίμ υθμκ πμζηίθςκ ααειχκ θεπημιενεζαημφ πθμφημο, ημ μπμίμ, πάνδ ζηδκ εζςηενζηή ημο άνενςζδ 

ηαζ δμιή, ηαηέπεζ ζοκμπή ηαζ ζηενευηδηα, ηαζ, έηζζ, απμζπάηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ πεδίμ ςξ ιζα μνβα-

κςιέκδ ηαζ ηθεζζηή ιμκάδα.» (Gurwitsch 2010, ζ. 112) Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ηαζ «[η]μ [ακηζθδπηυ] 
πνάβια ιε ηα ιένδ ημο είκαζ επίζδξ έκα Gestalt, ηαζ ηα ιένδ ημο είκαζ ηα ζοζηαηζηά ημο· πανμιμίςξ, δ 

[βεςιεηνζηή] δζαιυνθςζδ ακαθμνζηά ιε ηζξ βναιιέξ ηδξ, δ ιεθςδία ακαθμνζηά ιε ηζξ κυηεξ ηδξ, 

η.θπ.» (Gurwitsch 2009b, ζ. 288) Ο Γημφναζηξ εθανιυγεζ ηζξ ανπέξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ 

ζηδκ πενζμπή ηδξ ακηίθδρδξ, εκχ ηαοηυπνμκα οπμζηδνίγεζ πςξ αοηή δ εεςνία δεκ ιπμνεί κα έπεζ ε-

θανιμβή ζηδκ πενζμπή ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκμηήηςκ μζ μπμίεξ, ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ, δεκ είκαζ θαζκυ-

ιεκεξ εκυηδηεξ. 
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ημονβζηυ νυθμ ηςκ οπμθμίπςκ ζημ ζοκμθζηυ ζφζηδια πμο υθα ιαγί ηα ιένδ ζοκζ-

ζημφκ.
198

 

Δίκαζ δ θεζημονβζηή ζδιαζία ηάεε ιένμοξ ιζαξ ιμνθμθμβζηήξ δμιήξ πμο ηαεζζηά αοηυ ημ 

ιένμξ αοηυ πμο είκαζ. Σμ ιένμξ είκαζ αοηυ πμο είκαζ ιυκμ ςξ ζοζηαηζηυ ηδξ ιμνθμθμβζ-
ηήξ δμιήξ ηαζ ςξ εκζςιαηςιέκμ ζηδκ εκυηδηά ηδξ. Οπμζμδήπμηε ιένμξ εκυξ Gestalt ιπμ-

νμφιε ηυηε κα πμφιε υηζ ηαεμνίγεηαζ ςξ πνμξ ηδκ φπανλή ημο απυ ηδ θεζημονβζηή ζδια-

ζία ημο ιε ηδκ έκκμζα υηζ ημ ιένμξ οπάνπεζ ιυκμ εκηυξ ηδξ θεζημονβζηήξ ζδιαζίαξ ημο ηαζ 

μνίγεηαζ απυ αοηήκ. (Gurwitsch 2010, ζ. 117) 

Ο Γημφναζηξ αζηεί ηνζηζηή ζε ιζα πενζβναθή ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ ιε 

υνμοξ ππνζηάζεσλ ή ππνζηξσκάησλ ηαζ πνμηνίκεζ ιζα πνμζέββζζδ πμο ακηζιεηςπίγεζ 

ημ ακηζθδπηυ ιε υνμοξ ζρέζεσλ οζμεεηχκηαξ ιζα «θεζημονβζζηζηή έκκμζα ηςκ υθςκ 

ηαζ ηςκ ιενχκ»
199

. Αοηή δ ηεθεοηαία εέζδ πνεζάγεηαζ, αέααζα, πενζζζυηενεξ δζεοηνζ-

κήζεζξ. Θα ιαξ δμεεί δ εοηαζνία κα ημ ηάκμοιε αοηυ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. Δλεηά-

γμκηαξ εηεί ηα ααζζηά ζημζπεία ημο πθαζζίμο ακάδοζδξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμ-

βίαξ, εα ηαηαθένμοιε κα θςηίζμοιε ηαθφηενα ηδ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ ημο Γημφν-

αζηξ. 

Ζ ηφνζα ηαζ βεκζηυηενδ ηνζηζηή πμο έπεζ αζηδεεί ζηδκ ενιδκεία ημο Γημφν-

αζηξ βζα ημ εκκυδια αθμνά ημ θαζκμιεκαθζζηζηυ παναηηήνα ηδξ. φιθςκα ιε ιζα ηέ-

ημζα ηνζηζηή, αοηυ πμο ιπμνεί ηεθζηά κα βίκεζ ακηζθδπηυ ζημ εηάζημηε κοκ εκυξ ακηζ-

θδπηζημφ εκενβήιαημξ, ηαζ πανά ηα θεβυιεκα ημο Γημφναζηξ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηί-

πμηα πενζζζυηενμ απυ ιζα πνμζθενυιεκδ υρδ ηαεχξ ημ ακηζθδπηυ ημ ίδζμ είκαζ αδφ-

καημ κα ιπμνεί κα ζοβηνμηδεεί πμηέ ςξ ημ ζφζηδια ιζαξ απεηξίαο επζιένμοξ εκκμδ-

ιαηζηχκ ειθακίζεςκ.
200

 Αοηυ ημ επζπείνδια οζμεεηεί ηαζ μ Νηνάιμκη βζα κα ακηζπα-

ναηεεεί ζημκ Γημφναζηξ. Ο Νηνάιμκη οπμζηδνίγεζ πςξ ημ ακηζθδπηυ ημ ίδζμ είκαζ α-

δφκαημ κα ζοβηνμηδεεί πμηέ, ςξ δ ελφηεηα, ςξ ημ φινλ ηάπμζςκ εκκμδιαηζηχκ ιε-

νχκ. 

φιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ημο Γημφναζηξ, ςζηυζμ, ημ απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ, δ ηαοημ-

ηζηή ακηζηεζιεκυηδηα, ηαευθμο δεκ ιπμνεί κα δμεεί ελεξγεία δζυηζ είκαζ έκα ζδεαηυ υθμκ 

απμηεθμφιεκμ απυ έκακ άπεζνμ ανζειυ πανμοζζαζηζηχκ υρεςκ ή ―ειθακζζζαηχκ‖ ιενχκ. 
φιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ημο Γημφναζηξ, ιε άθθα θυβζα, ζηδκ ακηίθδρδ έπμοιε ειπεζνία 

ιυκμ ηδξ ειθάκζζδξ ημο ακηζηεζιέκμο ιαγί ιε ηζξ μνζγμκηζαηέξ ακαθμνέξ ζε άθθεξ, ζοκ-

δζδυιεκεξ ειθακίζεζξ. (Drummond 1990, ζ. 97) 

ιςξ μζ ειθακίζεζξ πμο βίκμκηαζ απμαθεπηέξ μνζγμκηζαηά είκαζ άπεζνεξ ζημκ ανζειυ ηαζ 

δεκ ιπμνμφκ κα βίκμοκ απμαθεπηέξ ελακηθδηζηά εκηυξ μπμζαζδήπμηε ακηζθδπηζηήξ θάζδξ 

ή ακηίθδρδξ. (Drummond 1990, ζ. 152) 

Ο Νηνάιμκη ακηζπνμηείκεζ πςξ πνέπεζ κα ακαγδηήζμοιε ηδ θμβζηή ηδξ ακηζθδπηζηήξ 

ζοβηνυηδζδξ υπζ ιε υνμοξ μθυηδηαξ αθθά ιε υνμοξ ηαπηφηεηαο δ μπμία ιαξ δίκεηαζ 

                                                
198 Βθ., π.π., Gurwitsch 2009α, ζ. 197η.επ.· Gurwitsch 2010, ζζ. 111η.επξ, 117, 129, 135, 144, 196-7, 
210η.επξ, 269η.επ., 344. 
199 Gurwitsch 2010, ζ. 144· αθ. ηαζ ζζ. 146, 148, 194· Gurwitsch 2009a, ζ. 204. 
200 Βθ., π.π., Drummond 1980· Drummond 1990, ζ. 149. Βθ. ζπεηζηά ηαζ Melle 1983, οπζ. 142· Mo-
hanty 1994, ζζ. 942, 949. Ο Νηνάιμκη ηάκεζ θυβμ βζα ημκ θαηλνκελνινγηθφ θαηλνκελαιηζκφ ημο 

Γημφναζηξ. (Βθ. Drummond 1980· Drummond 1990, §18.) Ο ιζε απμηαθεί ηδκ πνμζέββζζδ ημο 

Γημφναζηξ ελλνεκαηηθφ θαηλνκελαιηζκφ. (Βθ. Smith 2007, ζ. 306.) Βέααζα μ ιζε ζηέηεηαζ ζημ υηζ μ 

Γημφναζηξ εκημπίγεζ ημ εκκυδια ζηδ ιενζά ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ άνα δεκ ημ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ ζδεαηυ 

πενζεπυιεκμ ημο εκενβήιαημξ. 
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ιέζα απυ ιζα πνιιφηεηα εκκμδιαηζηχκ θάζεςκ.
201

 Οζ ακηζθδπηζηέξ θάζεζξ είκαζ βζα 

ημκ ίδζμ μζ ακηζθδπηζηέξ ειθακίζεζξ ημο πνάβιαημξ, μζ υρεζξ ημο, ηζξ μπμίεξ θαίκεηαζ 

κα ηαοηίγεζ ιε ηα ελλνήκαηα.
202

 Αθθά αξ δμφιε απυ πζμ ημκηά αοηή ηδκ πνμζέββζζδ. 

Έπμοιε ήδδ οπμβναιιίζεζ πςξ ημ εκκυδια δεκ ζοκζζηά ιζα λεπςνζζηή μκηυ-

ηδηα κέζσ ηδξ μπμίαξ ημ εκένβδια ζπεηίγεηαζ ιε ημ απμαθεπηζηυ ακηζηείιεκμ. Βέααζ-

α, υπςξ έπμοιε πεζ ηαζ ζηα πνμδβμφιεκα, οπάνπμοκ ζδιεία ζηα μπμία μ Υμφζενθ 

ιζθά αηνζαχξ ιε ηέημζμοξ υνμοξ: ημκίγεζ, δδθαδή, πςξ κέζσ ημο εκκμήιαημξ (ή εζδζ-

ηυηενα ημο εκκμδιαηζημφ κμήιαημξ) ημ εκένβδια ζημπεφεζ ημ ακηζηείιεκυ ημο. Ο 

Νηνάιμκη έπεζ επζιείκεζ ηαζ έπεζ δείλεζ πςξ αοηή δ βθχζζα ηδξ ιεζμθάαδζδξ ημο εκ-

κμήιαημξ δεκ ιαξ μδδβεί ακαβηαζηζηά ζε ιζα ακαπαναζηαζζμηναηζηή εεςνία βζα ηδκ 

απμαθεπηζηυηδηα.
203

 Με ηδκ ακηζηεζιεκζηή εεςνία ημο μ Νηνάιμκη οπμζηδνίγεζ πςξ 

[π]νμπςνμφιε ―ιέζς‖ ημο εκκμδιαηζημφ κμήιαημξ δηαπεξλψληαο ημ ηαζ ανίζημκηαξ ηδκ 

―εζχηαηδ ζηζβιή‖ ημο, ημ ακηζηεζιεκζηυ ηάηζ πνμξ ημ μπμίμ ηαηεοεφκεηαζ ημ εκένβδια. 

(Drummond 2003b, ζ. 72· αθ. ηαζ 1990, ζ. 136) 

Σμ εκκμδιαηζηυ λφεκα δεκ ελοπδνεηεί ιζα ιεζμθάαδζδ πνμξ ηάηζ πένα απυ αοηυ ημ 

ίδζμ. ηνεθυιαζηε απμαθεπηζηά πνμξ έκα ακηζηείιεκμ ιέζς ημο εκκμδιαηζημφ κμή-

ιαηυξ ημο, υιςξ «υπζ ιέζς αοημφ ιε ηδκ έκκμζα ημο κα πδβαίκμοιε πένα απυ αοηυ, 

αθθά ιέζς αοημφ ιε ηδκ έκκμζα ημο κα εζζδφμοιε ζε αοηυ»
204

. Σμ εκκμδιαηζηυ κυδ-

ια ηαζ ημ ―ακηζηεζιεκζηυ ηάηζ‖ (ημ ακηζηείιεκμ ημ ίδζμ) δεκ είκαζ μκημθμβζηχξ δζαηνζ-

ηά.
205

 Δκκμδιαηζηυ κυδια είκαζ «ημ ακηζηείιεκμ εεςνδιέκμ ζημ ααειυ πμο έπεζ ζδ-

ιαζία βζα ειάξ»
206

. Με άθθα θυβζα, ημ ακηζηείιεκμ κε ηνλ ηξφπν πμο αοηυ ηοβπάκεζ 

ηδξ εκκυδζήξ ιαξ δεκ είκαζ μκημθμβζηχξ δζαηνζηυ απυ ημ εκκμμφιεκμ ακηζηείιεκμ ην 

ίδην· δ δζάηνζζδ ηςκ δφμ ιπμνεί κα βίκεζ ιυκμ ιε αθαίνεζδ.
207

 

ηδκ ακηίθδρδ ακηζθαιαακυιαζηε ημ ακηζηείιεκμ ημ ίδζμ ιε έκακ πνμζδζμνζζιέκμ ηνυπμ. 

Σμ ακηζθδπηυ ακηζηείιεκμ αθξηβψο φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ δεκ είκαζ ημ ακηζθδπηυ ην ίδην· 
εζηζάγμοιε ζε αοηυ [ζημ ακηζηείιεκμ φπσο απηφ γίλεηαη ακηζθδπηυ] υηακ ζημπαγυιαζηε 

πάκς ζηδκ ακηζθδπηζηή ειπεζνία, ηδξ μπμίαξ αοηυ είκαζ έκα αθδνδιέκμ ζοζηαηζηυ. 

(Drummond 1990, ζ. 113) 

 ηδκ ενιδκεία ημο Νηνάιμκη ανίζημοιε, απυ ηδ ιζα ιενζά, ημ ακηζηείιεκμ αοηυ 

ημ ίδζμ (schlechthin), ημ ακηζηεζιεκζηυ ηάηζ, ημ ηαοημηζηυ ζδιείμ ημο πμθθαπθμφ ηςκ 

επζιένμοξ ζηζβιζαηχκ απμαθέρεςκ, ιε άθθα θυβζα, ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ, ημ ακηζηεί-

ιεκμ ην νπνίν ηοβπάκεζ απυαθερδξ, ημ εζχηαημ ηη ηδξ απυαθερδξ. Απυ ηδκ άθθδ, ηα-

ηά ημκ ίδζμ, έπμοιε ηα δζάθμνα εκκμήιαηα, ή, ηαθφηενα, ηα δζάθμνα εκκμδιαηζηά 

κμήιαηα ή αθθζχξ ηζξ δζάθμνεξ πνμμπηζηέξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ εκκμείηαζ απμαθεπηζ-

ηά ηάεε θμνά αοηυ ημ Υ, ηα πψο ηδξ εκκυδζήξ ημο. Ζ δζαθμνά ακάιεζα ζημ πνμζδζ-

                                                
201 Βθ. Drummond 1980, ζζ. 12η.επξ· Drummond 1990, ζζ. 27η.επ., 91, 143, 148η.επ., 151· Drum-

mond 2003b, ζ. 69. Βθ. ηαζ Sokolowski 1964b, ζζ. 151-2· Sokolowski 1973, ζ. 63· Sokolowski 1984, 

ζζ. 123. 
202 Βθ. Drummond 1990, ζ. 148. 
203 Βθ., π.π., Drummond 1990, ηεθ. 5,6· Drummond 2003b, ζζ. 72, 90 οπζ. 32. 
204 Drummond 1990, ζ. 136. Βθ. ηαζ Zahavi 2004, ζ. 49. 
205 Ζ υθδ ακάθοζδ ημο Νηνάιμκη βίκεηαζ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηάπςξ εκκμδιέκδξ οπενααημθμβζηήξ ακα-

βςβήξ. Θα δμφιε ζε θίβμ ημ πχξ αηνζαχξ ηδκ εκκμεί. 
206 Drummond 1990, ζ. 138. «Σμ εκκυδια είκαζ ιαγί ημ ίδζμ ημ απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ςξ απμαθε-

πυιεκμ ηαζ έκα κυδια, δδθαδή δ ζδιαζία πμο έπεζ ημ ακηζηείιεκμ βζα ειάξ ζηδκ εκ θυβς ειπεζνία 
ζηδκ μπμία [αοηυ] ημ ακηζηείιεκμ εκκμείηαζ ιε έκακ πνμζδζμνζζιέκμ ηνυπμ.» (Drummond 2003a, ζ. 

131). 
207 Βθ. Drummond 1990, ζζ. 55, 85. 
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μνίζζιμ Υ ηαζ ημ εκκμδιαηζηυ κυδια, ή, αθθζχξ, ακάιεζα ζημ ακηζηείιεκμ ην νπνίν 

ηοβπάκεζ απυαθερδξ ηαζ ζημ ακηζηείιεκμ ηαηά ημ πψο ηδξ απυαθερήξ ημο, είκαζ βζα 

ημκ Νηνάιμκη, αθθά ηαζ ζοκμθζηυηενα βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ Ακαημθζηήξ Αηηήξ, ιζα 

δνκηθή δηαθνξά εκηυξ ημο εκκμήιαημξ.
208

 Χζηυζμ, ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ενιδκείαξ,  

δ δζαθμνά ακάιεζα ζημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ηαζ ημ εκκμδιαηζηυ κυδια ηαοηυπνμκα α-

κάβεηαζ ζηδ ζπέζδ (ηαζ ηδκ απυζηαζδ) ιεηαλφ αθεθμφξ (θοζζηήξ) ηαζ οπενααημθμβζ-

ηήξ ζηάζδξ. Δζδζηυηενα, ζφιθςκα ιε ηδκ ενιδκεία ηδξ Ακαημθζηήξ Αηηήξ, ηαζ ηονί-

ςξ ιέζα απυ ηζξ θεπημιενείξ ακαθφζεζξ ημο Νηνάιμκη, ημ εκκυδια (ημ απμαθεπυιεκμ 

φπσο αοηυ απμαθέπεηαζ) ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ην νπνίν απμαθέπεηαζ είκαζ μκημθμβζηχξ 

ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ, απθά ζδςιέκμ απυ δζαθμνεηζηή ζηάζδ. «Σμ ακηζηείιεκμ, ημ κυδ-

ια ηαζ ημ εκκυδια είκαζ ηα ίδζα [αθθά] εεςνδιέκα ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ.»
209

 Σμ εκ-

κυδια, ή αθθζχξ ημ (εκκμδιαηζηυ) κυδια, είκαζ υ,ηζ δίκεηαζ ζημκ οπενααημθμβζηυ 

θαζκμιεκμθμβζηυ ζημπαζιυ, εκχ ημ ακηζηείιεκμ ημ ίδζμ ην νπνίν απμαθέπεηαζ είκαζ 

υ,ηζ δίκεηαζ ζε έκα εοεφ εκένβδια ηδξ θοζζηήξ, αθεθμφξ ζηάζδξ. 

 Σα πνάβιαηα πνμθακχξ πενζπθέημκηαζ. Πχξ βίκεηαζ κα θηάκεζ ηακείξ ιε θαζ-

κμιεκμθμβζηυ ζημπαζιυ ζημ εκκυδια ςξ ημ ειθακζζιέκμ ζφζημζπμ εκυξ εκενβήιαημξ 

ηαζ ηαοηυπνμκα αοηυ ημ εκκυδια κα έπεζ ςξ εειεθζχδδ εζχηαηδ ζηζβιή ημο ημ ακηζ-

ηείιεκμ υπςξ αοηυ δίκεηαζ ζηδ θοζζηή ζηάζδ; Δάκ ζοκοπμθμβίζμοιε πςξ βζα ημκ 

Νηνάιμκη οπενααημθμβζηή ζηάζδ μοζζαζηζηά ζδιαίκεζ ηδκ μοδεηενμπμζδηζηή εηε-

νμίςζδ ημο μκημεεηζημφ παναηηήνα ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ, θακηάγεζ ηεθείςξ αηαηακυ-

δημ ημ πχξ δ εζχηαηδ ζηζβιή ηδξ μοδεηενμπμζδηζηήξ εηενμίςζδξ ιπμνεί κα πενζέπεζ 

ηδκ μκημεεζία ημο απμαθεπηζημφ ακηζηεζιέκμο. Σμ πχξ, βζα πανάδεζβια, ζηδκ πενί-

πηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ δ απμοζία μκημεεηζημφ παναηηήνα ηαοηυπνμκα ειπενζέπεζ αο-

ηυκ αηνζαχξ ημ παναηηήνα! 

 Δάκ, δε, ακαθμβζζημφιε έκα απυ ηα ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα πμο θένκεζ μ 

Νηνάιμκη βζα κα θςηίζεζ ηδ ζπέζδ ηαζ ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζημ εκκυδια ηαζ ημ 

πνμζδζμνίζζιμ Υ, ηαηαθαααίκμοιε ηαθφηενα ηδ ζφβποζδ πμο επζηναηεί. Χξ πανά-

δεζβια βζα ημ ακηζηείιεκμ φπσο αοηυ ειθακίγεηαζ (δδθαδή βζα ημ εκκυδια) μ Νηνά-

ιμκη δίκεζ αοηυ εκυξ θοβζζιέκμο ημιιαηζμφ λφθμο πμο είκαζ αοεζζιέκμ ζημ κενυ.
210

 

φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, αοηυ ημ ημιιάηζ λφθμο είκαζ μκημθμβζηχξ ηαοηυζδιμ ιε ημ α-

κηζηείιεκμ ην ίδην, δδθαδή ιε ημ ημιιάηζ λφθμο υπςξ αοηυ είκαζ πξαγκαηηθά: ίζζμ ηαζ 

υπζ θοβζζιέκμ. Δίκαζ πνμθακέξ πςξ δεκ πνέπεζ κα ηονζμθεηηήζμοιε ηαζ κα εηθάαμο-

ιε, απυ ηδ ιζα, ηδκ ειθάκζζδ ημο θοβζζιέκμο λφθμο ςξ απμηέθεζια ημο οπενααημθμ-

βζημφ θαζκμιεκμθμβζημφ ζημπαζιμφ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηδ δμηζηυηδηα ημο ίζζμο ημι-

ιαηζμφ ςξ αοηυ πμο δίκεηαζ ζηδ θοζζηή ζηάζδ. Καηαθαααίκμοιε πςξ ιζα ηέημζα εν-

ιδκεία εα ήηακ πένα ςξ πένα θακεαζιέκδ· ημ γήηδιά ιαξ δεκ είκαζ δ ζπέζδ ακάιεζα 

ζε ιζα αιεζηλή ηαζ ιζα ςεπδαηζζεηηθή ακηίθδρδ. Μάθθμκ πνέπεζ κα ηαηακμήζμοιε ημ 

πανάδεζβια ημο Νηνάιμκη θαη’ αλαινγία. Αθθά, πνυηεζηαζ βζα ηαηή ακαθμβία ηαεχξ 

αοηή δεκ ηαεζζηά ζαθή ηδ δζαθμνά πμο εα ήεεθε μ Νηνάιμκη: αοηήκ ακάιεζα ζε έκα 

ακηζηείιεκμ ηαζ ημκ ηνυπμ δμηζηυηδηάξ ημο. Δίκαζ ζαθέξ πςξ δεκ ζοιθςκμφιε ιε ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ απμηίιδζδ ημο Νηνάιμκη ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ιεηαθμνά ηδξ ια-

ηζάξ ιαξ απυ ημ ίδην ημ ακηζθδπηυ ζημκ ηξφπν ηδξ ειθάκζζήξ ημο ζζμδοκαιεί ιε ηδκ 

                                                
208 «Σμ απμαθεπυιεκμ [intended] ακηζηείιεκμ είκαζ ημ ίδζμ δ πζμ εειεθζχδδξ ζηζβιή κέζα ζημ εκκυδ-

ια, είκαζ ημ ίδζμ έκα εκκμδιαηζηυ ζοζηαηζηυ.» (Zahavi 2004, ζ. 49) Βθ. ζπεηζηά ηαζ Zahavi 2003, ζζ. 

59η.επ. 
209 Drummond 1990, ζ. 113. «Σμ κυδια εκυξ εκενβήιαημξ ιέθθεζ ηχνα κα ηαοηζζηεί ιε ημ ακηζηείιεκμ 
ςξ εκκμμφιεκμ [object as meant] ηαζ ιυκμ αθαζνεηζηά κα δζαηνζεεί απυ ημ εκκμμφιεκμ ακηζηείιεκμ ημ 

ίδζμ [meant object itself]» (Drummond 1990, ζ. 85). Βθ. ηαζ Crowell 2001, ζ. 89. 
210 Βθ. Drummond 1990, ζ. 149. 
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οζμεέηδζδ ηδξ οπενααημθμβζηήξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ζηάζδξ.
211

 Θεςνμφιε πςξ ιπμνεί 

ηακείξ ελίζμο ηαθά κα ζηνέρεζ ηδ ιαηζά ημο πνμξ ημοξ δζαθυνμοξ ηνυπμοξ ειθακί-

ζεςκ αηυια ηαζ ιέζα απυ ηδ θοζζηή ζηάζδ, απμδίδμκηαξ, δδθαδή, νεαθζζηζηή ακε-

λάνηδηδ φπανλδ ζε υ,ηζ ειθακίγεηαζ ιε αοημφξ ηαζ εηείκμοξ ημοξ ηνυπμοξ. ημ πανά-

δεζβια ημο Νηνάιμκη έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ηνυπμοξ ηαζ πνμμπηζηέξ δμηζηυηδηαξ, ιε 

ημ πψο ιζαξ ειθάκζζδξ, ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο θοβζζιέκμο, υζμ ηαζ ζηδκ πενί-

πηςζδ ημο ίζζμο ημιιαηζμφ λφθμο. Γζα κα ημ εέζμοιε δζαθμνεηζηά, ιζα οπενααημθμ-

βζηή θαζκμιεκμθμβζηή εεςνία βζα ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ηαζ ημ εκκμδιαηζηυ κυδια εα 

έπνεπε κα ιπμνεί κα θμβμδμηεί βζα ημ ηη ημο ίζζμο ημιιαηζμφ λφθμο ηαζ ημ πψο ηδξ 

δμηζηυηδηάξ ημο.
212

 

Δκ μθίβμζξ, εεςνμφιε υηζ δ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ ςξ ακηζηεζ-

ιέκμο ην νπνίν ηοβπάκεζ απυαθερδξ, ή ζζμδφκαια ςξ ακηζηεζιέκμο ηδξ θοζζηήξ ζηά-

ζδξ (δδθαδή ηαηά ημκ Νηνάιμκη: ςξ ακηζηεζιέκμο υπςξ αοηυ είκαζ πναβιαηζηά) ηαζ 

ημ μπμίμ ακαδεζηκφεηαζ ιέζα απυ ηδκ πμθθυηδηα ηςκ ακηζηεζιέκςκ κε ηνλ ηξφπνπ πνπ 

απηά ηπγράλνπλ απφβιεςεο, ή ζζμδφκαια ιέζα απυ ηδκ πμθθυηδηα ηςκ ακηζηεζιέκςκ 

οπυ οπενααημθμβζηυ (υπςξ ημκ ακηζθαιαάκεηαζ μ Νηνάιμκη) ζημπαζιυ, είκαζ πνμ-

αθδιαηζηή. Δλίζμο πνμαθδιαηζηή είκαζ, υιςξ, ηαζ ιζα άθθδ δζάζηαζδ ηδξ ενιδκείαξ 

ημο. πςξ οπμζηδνίγεζ μ ίδζμξ, ιε αάζδ ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ Ηδεψλ, ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ 

είκαζ ημ απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ζδςιέκμ ηππηθά-θμβζηά (formally) πςνίξ ημοξ 

πνμζδζμνζζιμφξ ημο· είκαζ «ημ απμαθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ςξ ηέημζμ εεςνδιέκμ ηο-

πζηά ςξ μ θμνέαξ ηςκ ζδζμηήηςκ πμο απμαθέπμκηαζ ζηδκ ειπεζνία»
213

. Πνάβιαηζ, εί-

δαιε ηαζ πνμδβμφιεκα υηζ ζηζξ Ηδέεο μ Υμφζενθ ιζθά βζα ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ςξ ημ 

ηεκηνζηυ ζδιείμ εκυηδηαξ ηςκ απμαθεπηζηχκ εκενβδιάηςκ, ςξ έκα θαζαξφ ηάηζ, ημ 

μπμίμ πνμζδζμνίγεηαζ ηάεε θμνά ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ.
214

 Ο Νηνάιμκη επζζδιαίκεζ 

επζπθέμκ πςξ μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ ζημ πνμζδζμνίζζιμ Υ, ηυζμ απμηαθχκηαξ ημ 

θνξέα ηδηνηήησλ, υζμ ηαζ ππνθείκελν θαηεγνξεκάησλ. Γδθαδή, επζζδιαίκεζ υηζ μ 

Υμφζενθ πνδζζιμπμζεί ηυζμ μκημθμβζημφξ υζμ ηαζ θμβζημφξ υνμοξ βζα κα πενζβνάρεζ 

ηδκ εζςηενζηή δμιή ημο εκκμδιαηζημφ κμήιαημξ. Αθθά αοηυ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ενιδ-

κείαξ ημο Νηνάιμκη, δε ζοκζζηά πνυαθδια ηαεχξ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ ίδζμξ, ημ απμ-

αθεπυιεκμ ακηζηείιεκμ ιε ημκ ηνυπμ πμο αοηυ βίκεηαζ απμαθεπηυ είκαζ έκα κυδια, 

είκαζ ημ ακηζηείιεκμ ιε ηδ ζδιαζία πμο αοηυ έπεζ βζα ειάξ.
215

 

Ο Νηνάιμκη οπενημκίγεζ αοηή ηδκ ζδέα πενί ηοπζημφ ηάηζ, πενί εκυξ ηεκμφ θμ-

βζημφ θμνέα ζδζμηήηςκ.
216

 Θεςνεί πςξ ιυκμ έηζζ ηαηακμδιέκμ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ, 

«είκαζ ζηακυ κα πανάζπεζ ιζα ανπή ηαοηυηδηαξ πάνδ ζηδκ μπμία ιζα πμζηζθία εκκμδ-

ιαηζηχκ θάζεςκ ή ζοβηεηνζιέκςκ εκκμδιάηςκ, πμο απμαθέπμοκ ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ 

ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ, ιπμνεί ζη‘ αθήεεζα κα θέβεηαζ υηζ απμαθέπμοκ έκα ηαοημ-

ηζηυ ακηζηείιεκμ»
217

. Δκημφημζξ, μ ίδζμξ παναδέπεηαζ πςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηί-

θδρδξ ημ ηοπζηυ-ηεκυ Υ απυ ιυκμ ημο δεκ είκαζ ανηεηυ βζα κα θμβμδμηήζεζ βζα ηδκ 

                                                
211 Βθ. υ.π., ζ. 55. 
212 Ακάθμβμ είκαζ ηαζ ημ πανάδεζβια πμο πνδζζιμπμζεί μ Νηνάιμκη ιε ηδ μπηζηή ακηίθδρδ εκυξ ημί-
πμο. Ο Νηνάιμκη εεςνεί πςξ ιε ηδκ απυθακζδ «μ ημίπμξ είκαζ θεοηυξ» εηθνάγεηαζ ημ εκένβδιά ιαξ 

ηδξ ακηίθδρδξ ημο ημίπμο απυ ηδ ζημπζά ηδξ θοζζηήξ ζηάζδξ. Ο ημίπμξ, ηυηε, εηθαιαάκεηαζ υπςξ 

πναβιαηζηά είκαζ. Ακηίεεηα, ιε ηδκ απυθακζδ «μ ημίπμξ υπςξ αζχκεηαζ ζε αοηήκ ηδκ ακηίθδρδ ειθα-

κίγεηαζ βηνζ» εηθνάγεηαζ μ θαζκμιεκμθμβζηυξ ζημπαζιυξ ζημκ μπμίμ δίκεηαζ ημ ακηζθδπηυ ιε ημκ ηνυ-

πμ πμο αοηυ απμαθέπεηαζ. Βθ. ζημ Drummond 2009, ζ. 603. 
213 Drummond 1990, ζ. 135· αθ. ηαζ ζζ. 137, 143, 153. 
214 Βθ., π.π., Hua ΗΗΗ/1, ζ. 302 [314]. 
215 Βθ., π.π., Drummond 1990, ζ. 138. 
216 Βθ., υ.π., ζζ. 143, 153. 
217 Drummond 2003b, ζ. 72. 
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ηαοηυηδηα εκυξ ζοβηεηνζιέκμο εληθνχ ρσξηθνχ πξάγκαηνο, απυ ηδ ζηζβιή πμο έκα 

ηέημζμ ηοπζηυ-ηεκυ Υ ιπμνεί κα ακαθένεηαζ ζε έκα μπμζμδήπμηε ακηζηείιεκμ. 

[Ζ] άπμρδ πςξ ημ ―Υ‖ είκαζ μ θμνέαξ ηδξ ηαοηυηδηαξ αθδεεφεζ ιυκμ ιε ημ ηαεανά ηοπζηυ 

κυδια, αθθά ηέημζεξ ηαεανά ηοπζηέξ δμιέξ ηαζ ζδζυηδηεξ […] είκαζ ακεπανηείξ βζα κα εε-
ιεθζχζμοκ ηδκ ηαοηυηδηα ηαζ ηδκ αημιζηυηδηα ημο ακηζθδπημφ ακηζηεζιέκμο. (Drummond 

1990, ζ. 153) 

Σμ πνμζδζμνίζζιμ Υ πνέπεζ κα είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ έκα ηοπζηυ ηάηζ. Έηζζ, μ 

Νηνάιμκη ηαηαθήβεζ ζημ υηζ, «εκχ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ είκαζ ηοπζηυ, δεκ ιπμνεί κα 

είκαζ […] ηαεανά ηοπζηυ»
218

! Καζ κα πχξ μ ίδζμξ πνμαάθθεζ αοηή ηδκ ζδέα ζηδ εες-

νία ημο Υμφζενθ. Θεςνεί υηζ μζ ζηαηζηέξ ακαθφζεζξ ηςκ Ηδεψλ ακαβηάγμοκ ημκ Υμφ-

ζενθ κα ακηζιεηςπίζεζ εηεί ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ςξ ιζα απνθιεηζηηθά ηοπζηή ηαοηυηδ-

ηα ηαζ υηζ δ ακαβκχνζζδ ημο υηζ αοηυ πνέπεζ κα ηαηακμδεεί θαη ςξ «ιζα οθζηά[-

πενζεπμιεκζηά] πνμζδζμνίζζιδ πςνζηή αημιζηυηδηα»
219

 ηαείζηαηαζ δοκαηή ιυκμ αν-

βυηενα, ιε ηζξ βεκεηζηέξ πμοζενθζακέξ ακαθφζεζξ. Ο Νηνάιμκη ακηζθαιαάκεηαζ ςξ 

γελεηηθέο ηζξ ακαθφζεζξ ζηζξ μπμίεξ εζζάβεηαζ δ πανάιεηνμξ ημο πνυκμο, μπυηε ηαζ ημ 

εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ ελεηάγεηαζ ςξ δζαδμπζηή αημθμοεία ακηζθδπηζηχκ θάζεςκ. 

φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ πνμκζηήξ παναιέηνμο θακενχκεηαζ «ιζα 

μνζζιέκδ ζοκέπεζα ζηδ νμή ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ πνμζδζμνζζιχκ»
220

 πςνίξ ηδκ μπμία 

δεκ ιπμνμφιε κα ακαβκςνίζμοιε ημ ακηζηείιεκμ ςξ πιηθή ηαοηυηδηα. Δπζπθέμκ, «[δ] 

πνμζδζμνζζζιυηδηα ημο ―Υ‖ πνέπεζ κα βίκεζ ηαηακμδηή ςξ δ ζηακυηδηα ημο ακηζηεζ-

ιέκμο κα θηάκεζ ζε αηνζαέζηενμ πνμζδζμνζζιυ ηαηά ηδκ πμνεία ιζαξ πνμκζηά εηηε-

ηαιέκδξ ειπεζνίαξ»
221

. 

Μζα πνχηδ ακηίννδζή ιαξ εδχ αθμνά ημ πχξ ακηζθαιαάκεηαζ μ Νηνάιμκη ηζξ 

βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ. Γεκ εα ζοιθςκήζμοιε ιαγί ημο ζημ υηζ δ εζζαβςβή ηδξ πανα-

ιέηνμο ημο πνυκμο απυ ιυκδ ηδξ είκαζ αοηή πμο ηαεζζηά ηάπμζεξ ακαθφζεζξ βεκεηζ-

ηέξ. Ζ πανάιεηνμξ ημο πνυκμο, ιε ημκ ηνυπμ πμο ηδκ εκκμεί μ Νηνάιμκη, παίγεζ ζδ-

ιακηζηυ νυθμ ήδδ ζηζξ ζηαηηθέο ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο (1913) αθθά ηαζ 

ζηζξ θεπημιενείξ πενζβναθέξ ηδξ Πανάδμζδξ Πξάγκα θαη Υψξνο πμο είπακ πνμδβδεεί 

(1907). Τπυ ημ πνίζια αοηχκ ηςκ ζηαηζηχκ ακαθφζεςκ δ ακηίθδρδ ακαιθζζαήηδηα 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ αθνινπζία θάζεσλ ζην ρξφλν.
222

 Σμ ηαζκμφνζμ πμο εζζάβεζ ιε ηδ 

βεκεηζηή Φαζκμιεκμθμβία ημο πζα μ Υμφζενθ είκαζ δ πναβιάηεοζδ ημο γδηήιαημξ 

αηνζαχξ ηδξ γέλεζεο ζηνχζεςκ απμαθεπηζηχκ ζοζημζπζχκ εκκμήζεςκ–εκκμδιάηςκ 

ζηδ αάζδ άθθςκ πνμτπμηζεέιεκςκ ζοκεζδδζζαηχκ ζηνχζεςκ. ε έκα ηέημζμ πθαίζζμ, 

ημ εκδζαθένμκ ζηνέθεηαζ ζηδ δζαζάθδζδ ηδξ ιεηάααζδξ απυ έκα μνζζιέκμ επίπεδμ 

απμαθεπηζηήξ γςήξ ζε ηάπμζμ επυιεκμ. ε ιζα ακάδνμιδ ηίκδζδ, ιάθζζηα, δ βεκεηζηή 

θαζκμιεκμθμβία πνμπςνά, εκ είδεζ ανπαζμθμβίαξ, ζηδκ απμηάθορδ ηςκ πνμτπμεέζε-

ςκ πμο ηαεζζημφκ δοκαηή ιζα μνζζιέκδ απμαθεπηζηή δζάζηαζδ ημο ζοκεζδδζζαημφ 

αίμο. 

 Μζα δεφηενδ, πζμ ζδιακηζηή ακηίννδζή ιαξ ζηδκ ενιδκεία ημο Νηνάιμκη βζα 

ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ αθμνά ημ πχξ μ ίδζμξ επζπεζνεί κα ζοκδοάζεζ δφμ, ηαηά ηδ βκχιδ 

                                                
218 .π., ζ. 74· αθ. ηαζ Drummond 1990, ζ. 153. 
219 Drummond 1990, ζ. 154. 
220 .π., ζ. 153· αθ. ηαζ Drummond 1980, ζ. 13. 
221 Drummond 1990, ζ. 154. Γζα ημ υηζ δ βεκεηζηή θαζκμιεκμθμβία ακαγδηά ημοξ μοζζχδεζξ απνζυνζ 

κυιμοξ πμο δζέπμοκ ηζξ απμαθεπηζηέξ ζοκεέζεζξ ηαζ ηζξ απμαθεπηζηέξ κεηαβάζεηο ζηα δζαθμνεηζηά επί-

πεδα ημο απμαθεπηζημφ αίμο ζφβη., π.π., ιε Hua XI, ζζ. 336η.επ. [624η.επ.]. 
222 Ήδδ ημ 1894 μ Υμφζενθ ημκίγεζ υηζ «μ πενζμνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ επμπηείαξ ζε ζηζβιζαηά εκεν-

βήιαηα εα έαθαπηε πάνα πμθφ ηδκ ημζκή ηαζ πνήζζιδ πνήζδ ηδξ [ηδξ έκκμζαξ ηδξ επμπηείαξ]» (Hua 

XXII, ζ. 112 [158]). 
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ιαξ, αζφιααηα πνάβιαηα. Απυ ηδ ιζα, μ ίδζμξ δέπεηαζ υηζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ είκαζ 

ιζα ηοπζηή ηαοηυηδηα, έκα ηοπζηυ ηάηζ εκ βέκεζ. Καεχξ, υιςξ, ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ 

πνμαθδιαηζηυηδηα αοημφ ημο ζζπονζζιμφ, ζπεφδεζ κα ζοιπθδνχζεζ υηζ ημ πνμζδζμ-

νίζζιμ Υ δεκ πνέπεζ κα είκαζ κφλν έκα ηοπζηυ ηάηζ εκ βέκεζ, αθθά επηπιένλ ηαζ ιζα 

οθζηή-πενζεπμιεκζηή πςνζηή αημιζηυηδηα. Αθθά πχξ βίκεηαζ ηαζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ, 

πμο υπςξ ιάθζζηα ημκίζαιε μ Νηνάιμκη ημ εηθαιαάκεζ ςξ ημ ακηζθδπηυ αοηυ ημ ίδζμ, 

είκαζ ηάηζ ηππηθφ-θελφ, δδθαδή πςνίξ πενζεπυιεκμ, ηαζ ηαοηυπνμκα ηάηζ πιηθφ ιε ημοξ 

πενζεπμιεκζημφξ ημο πνμζδζμνζζιμφξ; Καζ εάκ μ Νηνάιμκη εκκμεί υηζ ημ πνμζδζμνί-

ζζιμ Υ είκαζ αξρηθά έκα ηεκυ θμβζηυ ηάηζ (ελ μο ηαζ απνμζδζυνζζημ) ημ μπμίμ ζηδκ 

πμνεία ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ θαιαάκεζ πνυζεεημοξ ηαζ πμζηίθμοξ πνμζδζμ-

νζζιμφξ, είκαζ δφζημθμ κα δεζ ηακείξ πχξ ηεθζηά ημ ηαοηυζδιμ ιέζα ζηδκ πμζηζθία 

ηςκ πνμζδζμνζζιχκ ηνέπεηαζ ζε ηάηζ παναπάκς απυ έκα ηεκυ θμβζηυ ηάηζ. ηδκ πνμ-

ζέββζζδ ημο Νηνάιμκη αοηυ ημ γήηδια ιέκεζ ζηαεενά εηηνειέξ ηαζ ηαεμνίγεζ ηεθζηά 

ηδκ αδοκαιία ηδξ κα ζοκζζηά ιζα ζοκεπή ηαζ μνεή απάκηδζδ ζημ πνυαθδια ηδξ δμ-

ιήξ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ ηαζ ζημ ενχηδια ακαθμνζηά ιε ημ ηζ είκαζ ημ 

πνμζδζμνίζζιμ Υ. 

 Πένα απυ ηδκ ακηίννδζή ιαξ ζπεηζηά ιε ημ πχξ ακηζθαιαάκεηαζ μ Νηνάιμκη ηζξ 

βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ, πένα ηαζ απυ ηδκ επί ηδξ ανπήξ ακηίννδζδ πμο εηθνάζαιε ιυθζξ 

πνζκ βζα ηδκ αζοιααηυηδηα ηδξ ηοπζηήξ-ηεκήξ ηαζ ηδξ οθζηήξ-πενζεπμιεκζηήξ δζάζηα-

ζδξ ζηδκ απμηίιδζή ημο βζα ημ ηζ είκαζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ, εα ιαξ δμεεί δ εοηαζνία 

ζηα επυιεκα ηεθάθαζα κα αζηήζμοιε ηνζηζηή ζηδκ πνμζέββζζδ ημο Νηνάιμκη ηαζ 

απυ δφμ άθθεξ ζημπζέξ. ημ πθαίζζμ αοηυ εα ελεηάζμοιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιέ-

νεζα πζα ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ακαθφζεζξ ημο Νηνάιμκη βζα ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ηαζ ηδ 

ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ. Έηζζ, ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ εα δμφιε υηζ μ Νηνάιμκη 

ζζπονίγεηαζ πςξ οπάνπεζ ιζα μιμθμβία ακάιεζα ζηζξ ιμνθέξ ηςκ έζπαηςκ πονήκςκ 

ηςκ βθςζζζηχκ ηνίζεςκ  (ηδ ιμνθή ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ (Substantivität) ηαζ ηδ 

ιμνθή ηδξ επζεεηυηδηαξ (Adjektivität)) ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο ακηζθδ-

πηζημφ εκκμήιαημξ, δδθαδή ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ ηαζ ημο εκκμδιαηζημφ κμήιαημξ. 

ηδ αάζδ αοηήξ ηδξ μιμθμβίαξ δ ακηίθδρδ ακηζιεηςπίγεηαζ, υπςξ εα δμφιε, ςξ έκα 

ηαηδβμνζαηυ, ακ ηαζ υπζ ηαηδβμνδιαηζηυ, εκένβδια. Θα εέζμοιε οπυ αιθζζαήηδζδ 

ημκ ζζπονζζιυ ημο Νηνάιμκη ηαζ εα δείλμοιε υηζ ζηδ θαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ 

ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια δεκ είκαζ εκκμζμθμβζηυ πανά απμηεθεί ηε βάζε ζηήξημεο ηςκ 

δζαθυνςκ βθςζζζηχκ ζδιαζζχκ. Δπζπθέμκ, ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ εα δμφιε ιε πμζμκ 

ηνυπμ μ Νηνάιμκη ακαγδηά ημοξ υνμοξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ ςξ πιηθήο-

πεξερνκεληθήο ηαοηυηδηαξ ζηζξ πμοζενθζακέξ ακαθφζεζξ ηονίςξ ημο Πξάγκα θαη Υψ-

ξνο. Θα δζαπζζηχζμοιε υηζ, ζηδ αάζδ αοηχκ ηςκ ακαθφζεςκ, οζμεεηεί ημκ ζζπονζζιυ 

ημο Υμφζενθ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ ζοιθςκία κμήιαημξ ηςκ ζοκεπυιεκςκ εη ιέ-

νμοξ εηθάκζεςκ δεκ είκαζ ανηεηή πνμηεζιέκμο κα ζοβηνμηδεεί ημ έκα ηαζ ηαοηυ α-

κηζθδπηυ. Ζ επζπθέμκ ζηακή ζοκεήηδ πμο πνέπεζ κα πθδνείηαζ είκαζ δ φπανλδ ηζκδημ-

πμζδηζηχκ ηζκαζζεδηζηχκ αημθμοεζχκ.
223

 Απυ ηδ ιενζά ιαξ εα δείλμοιε υηζ ιζα ηέ-

ημζα ζοκεήηδ, ακ ηαζ ακαβηαία, δεκ είκαζ ςζηυζμ ζηακή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ηαο-

ηυζδιμο οπενααηζημφ ακηζθδπημφ. Θα θακεί, ηεθζηά, υηζ ηαζ αοηυ ημ ζηέθμξ ηδξ επζ-

πεζνδιαημθμβίαξ ημο Νηνάιμκη βζα ημ πχξ εζδζηυηενα επζηοβπάκεηαζ δ ζοβηνυηδζδ 

ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ (ημο ακηζθδπημφ ημο ίδζμο) είκαζ ακεπανηήξ. 

                                                
223 Drummond 1990, ζ. 155. Κονίςξ, υιςξ, αθ. Drummond 1979. 
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ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

Ζ ΥΟΤΔΡΛΗΑΝΖ ΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ 
ΣΖ ΜΟΡΦΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΔΠΣΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 

Έκα απυ ηα ααζζηά γδηήιαηα πμο ιαξ απαζπυθδζακ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ή-

ηακ ηαζ μζ δφμ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί ακαθμνζηά ιε ημ 

πνυαθδια ηδξ πμοζενθζακήξ απμαθεπηζηυηδηαξ ηαζ ημο εκκμήιαημξ: δ δζαιεζμθααδ-

ηζηή ή αθθζχξ θνεβηεακή ενιδκεία ηαζ δ ακηζηεζιεκζηή ενιδκεία. Τπμζηδνίλαιε υηζ 

δ δζαιεζμθααδηζηή ενιδκεία ζοκζζηά ιζα ζηνεαθή ακηζιεηχπζζδ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο 

Υμφζενθ ηαζ ηαπεήηαιε οπέν ηδξ ααζζηήξ ζδέαξ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ενιδκείαξ ηνα-

ηχκηαξ, ςζηυζμ, επζθοθάλεζξ βζα επζιένμοξ ζδιεία αοηήξ ηδξ ζδέαξ. Ζ ελέηαζδ, εζδζ-

ηυηενα, ηςκ ενιδκεζχκ ημο Γημφναζηξ ηαζ ημο Νηνάιμκη βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια 

ιαξ έδςζε ηδκ εοηαζνία κα ιπμφιε ζηζξ θεπημιένεζεξ ιζαξ ―δζαιάπδξ‖, δ μπμία ημ-

νοθχκεηαζ βφνς απυ ημ ηζ είκαζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ. 

Ο Γημφναζηξ, αζηχκηαξ ηνζηζηή ζημκ Υμφζενθ, ακηζιεηςπίγεζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ςξ 

εεςνδηζηή ηαηαζηεοή ηαζ πνμηείκεζ ιζα κεξνινγηθή πνμζέββζζδ ημο ακηζθδπηζημφ 

εκκμήιαημξ ζδςιέκμο ςξ ιζα εκζαία μθυηδηα. Απυ ηδ ιενζά ημο, μ Νηνάιμκη ηαηαβ-

βέθθεζ ηζξ βημοναζηζζακέξ ιενμθμβζηέξ ακαθφζεζξ ςξ ακανιυδζεξ βζα ηδκ πναβιάηεο-

ζδ ημο γδηήιαημξ ημο εκκμήιαημξ ηαζ πνμηνίκεζ ηδκ ζδέα ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ ςξ 

ηαοηυηδηαξ ιέζα ζηδκ πμθθυηδηα. πςξ έπμοιε ήδδ πεζ, ζηυπμξ ιαξ είκαζ κα δείλμο-

ιε ηδκ αδοκαιία θαη ηςκ δφμ αοηχκ ενιδκεζχκ. 

ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα ζηναθμφιε ζηδ θεπημιενή ελέηαζδ ηδξ εονφηενδξ 

πνμαθδιαηζηήξ ηςκ ζπέζεςκ ιενχκ ηαζ μθμηήηςκ. Θα δμφιε υηζ ημ γήηδια ηδξ άν-

ενςζδξ ιζαξ ιενμθμβίαξ ηαηείπε ζδιακηζηή εέζδ ζηδ θζθμζμθζηή ζηέρδ ημο Μπνε-

κηάκμ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ ημο. πςξ ηαζ εα δμφιε υηζ μζ ζπεηζηέξ θζθμζμθζηέξ γοιχ-

ζεζξ ηαζ εεςνδηζηέξ δζαιάπεξ πμο αημθμφεδζακ μδήβδζακ ζηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ 

αζχκα ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ απμηαθμφιεκδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. Μέζα απυ 

ηδκ πναβιάηεοζδ αοηχκ ηςκ γδηδιάηςκ εα ηαηαθένμοιε κα ζπδιαηίζμοιε ιζα ηαθή 

εζηυκα βζα ημοξ ααζζημφξ άλμκεξ βφνς απυ ημοξ μπμίμοξ ηζκείηαζ ιζα ιενμθμβζηή εε-

ςνία, άλμκεξ πμο αθμνμφκ, απυ ηδ ιζα, ηα δζαθμνεηζηά είδδ ζπεηζζιμφ ιενχκ ηαζ μ-

θμηήηςκ, ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ημ νυθμ πμο εκδεπμιέκςξ παίγεζ δ ζοκείδδζδ, δ κυδζδ, 

ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ εκ θυβς μθμηήηςκ. Θα ηαηαθένμοιε, επζπθέμκ, κα ηαηακμή-

ζμοιε ηαθφηενα, ηυζμ ηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί μ Γημφναζηξ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ 

βζα ηδκ ακηίθδρδ, ηάηζ πμο εα δμφιε εδχ άιεζα, υζμ ηαζ ημ είδμξ ηδξ απάκηδζδξ πμο 

πνμηείκεζ μ Νηνάιμκη, ηάηζ πμο εα θακεί πζα ηαεανά ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ. 

ηδ ζοκέπεζα, εα πενάζμοιε ζηδκ ελέηαζδ ηδξ ιενμθμβζηήξ εεςνίαξ ημο ίδζμο 

ημο Υμφζενθ, ανπζηά ζημ πνχζιμ ένβμ ημο, ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο ηαζ έπεζηα 

ζηδκ χνζιδ εεςνία ηδξ ηνίηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο. ημπυξ ιαξ είκαζ κα ακηθήζμοιε ε-

ηείκα ηα ζημζπεία πμο εα ιαξ επζηνέρμοκ κα δζαζαθδκίζμοιε ημ γήηδια ηδξ ακηζθδ-

πηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ζηδ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβία. Πανυθμ πμο δ απάκηδζή ιαξ 

ζε αοηυ ημ γήηδια δεκ ιπμνεί κα είκαζ αηυια, ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο, 

μνζζηζηή, εα έπμοιε ηάκεζ, ςζηυζμ, ζδιακηζηά αήιαηα πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. 

Έηζζ, αθεκυξ, εα έπμοιε παναημθμοεήζεζ απυ ημκηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζηέρδξ ημο 

Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε ημ εέια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. Αθεηένμο, εα έπμο-

ιε εθμδζαζηεί ιε ηα εεςνδηζηά ιενμθμβζηά ενβαθεία πμο εα ιαξ αμδεήζμοκ κα 

πναβιαηεοεμφιε ιε ηαεανυηδηα ηαζ ζαθήκεζα (α) ημ δφζημθμ γήηδια ηδξ ζπέζδξ ηδξ 
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απθήξ ακηίθδρδξ ιε ηδκ ηαηδβυνδζδ (ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ), (α) ηζξ πνςημ-

ζοκεζνιζηέξ ζπέζεζξ πμο μνβακχκμοκ ηα αζζεδηδνζαηά πεδία, αθθά ηαζ ημ είδμξ ηδξ 

ζπέζδξ ακάιεζα ζηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ηαζ ηα πανμοζζαζηζηά αζζεήιαηα (ζημ 

πέιπημ ηεθάθαζμ) ηαζ (β) ημ επίζδξ δφζημθμ γήηδια ηςκ ιενμθμβζηχκ ζπέζεςκ πμο 

θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ ζηδκ πνςηανπζηή πςνζηυηδηα 

ηαζ ηδκ πνςηανπζηή οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο (ζημ έηημ ηεθάθαζμ). 

3.1. Μπξεληάλν θαη Σηνπκπθ: πξνυπνζέζεηο ηεο Μεξνινγίαο ηνπ 

Φνχζεξι 

Ο Μπνεκηάκμ εεςνμφζε πςξ δ κέα Πενζβναθζηή Φοπμθμβία ημο εα πανείπε ηα ζημζ-

πεία βζα ηδ ζφζηαζδ ιζαξ characteristica universalis υπςξ ηδκ είπε μναιαηζζηεί Λάζ-

ιπκζηξ.
1
 Σα βνάιιαηα ηαζ μζ θέλεζξ ηδξ γιψζζαο ηεο ςπρηθφηεηαο εα ηαενέθηζγακ ηα 

απθά ηαζ ηα ζοκεεηυηενα ζοκεζδδζζαηά πενζεπυιεκα, εκχ δ ζφκηαλή ηδξ ημοξ ηνυ-

πμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ αοηά ζοκδοάγμκηαζ. 

Ζ πμθή ιμο δζαηνίκεζ ιζα Φπρνγλσζία ηαζ ιζα Γελεηηθή Φπρνινγία (ιε ιζα ιαηνζκή ακα-
θμβία αοηήκ ακάιεζα ζηδ Γεςβκςζία ηαζ ηδ Γεςθμβία). Ζ πνχηδ πανμοζζάγεζ υθα ηα έ-

ζπαηα ροπζηά ζοζηαηζηά ιένδ, ηςκ μπμίςκ μ ζοκδοαζιυξ απμθένεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ροπζ-

ηχκ ειθακίζεςκ [Erscheinungen], υπςξ ηα βνάιιαηα ημο αθθααήημο απμθένμοκ ημ ζφ-
κμθμ ηςκ θέλεςκ. Ζ δζυδεοζδ [ζηδκ Φοπμβκςζία] εα ιπμνμφζε κα πνδζζιεφζεζ ςξ αάζδ 

βζα ιζα Characteristica universalis ζακ εηείκδ πμο μναιαηίζηδηε μ Λάζιπκζηξ ηαζ πνζκ απυ 

αοηυκ μ Κανηέζζμξ. (Brentano 1895, ζ. 34) 

Δζδζηυηενα, ζηδκ Φπρνινγία (1874) μ Μπνεκηάκμ επζπείνδζε ηδκ μνζμεέηδζδ ηδξ 

ζθαίναξ ηδξ ροπζηυηδηαξ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζημ γήηδια ηδξ ηαλζκυιδζδξ ηςκ ροπζ-

ηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηδξ πενζβναθήξ ηςκ πενζεπμιέκςκ ημοξ. Χζηυζμ, ζε αοηυ ημ 

ένβμ μ ίδζμξ δεκ πνμπχνδζε ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ εεςνίαξ πμο κα αθμνά ημοξ δζαθμ-

νεηζημφξ ηνυπμοξ ζρέζεσλ ιεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ζοκείδδζδξ. Μζα ηέημζα πνμ-

ζπάεεζα ζοκακημφιε ζηζξ δζαθέλεζξ ηδξ Βζέκκδξ (1887-91), μζ μπμίεξ έπμοκ έκακ ζο-

ιπθδνςιαηζηυ παναηηήνα ςξ πνμξ ηζξ ακαθφζεζξ ηδξ Φπρνινγίαο. ημ πθαίζζμ αοηχκ 

ηςκ δζαθέλεςκ, μ Μπνεκηάκμ ακαπηφζζεζ ηζξ ααζζηέξ βναιιέξ ιζαξ εεςνίαξ βζα ηζξ 

ζπέζεζξ ιένμοξ ηαζ υθμο, δδθαδή ιζαξ ιενμθμβίαξ. 

 ηδ ιενμθμβία ημο Μπνεκηάκμ ζοκακημφιε δφμ δζαθμνεηζηά, ααζζηά είδδ ιε-

νχκ: ηα απνζπάζηκα (ablösbare) ιένδ ηαζ ηα απιψο δηαθξηηά (bloss distinktionelle) 

ιένδ.
2
 Θα λεηζκήζμοιε ιε ηα πνχηα. Σα απμζπάζζια ιένδ εκυξ υθμο ιπμνμφκ, υπςξ 

δδθχκεζ ηαζ ημ υκμιά ημοξ, κα απμζπαζεμφκ πξαγκαηηθά απυ ημ υθμκ. Μάθζζηα, δ 

απμπςνζζζιυηδηα (Abtrennbarkeit) ηςκ απμζπάζζιςκ ιενχκ ιπμνεί κα είκαζ είηε κν-

λφπιεπξε (einseitige) είηε ακθίπιεπξε (gegenseitige). Πενίπηςζδ ιμκυπθεονδξ απμ-

πςνζζζιυηδηαξ έπμοιε υηακ ζε ιζα ζπέζδ ιεηαλφ δφμ ιενχκ είκαζ δοκαηή δ πναβια-

ηζηή απυζπαζδ ελφο ιυκμ ιένμοξ. Μπμνεί, βζα πανάδεζβια, κα απμζπαζεεί μ ηνζζζα-

ηυξ παναηηήναξ εκυξ εκενβήιαημξ εκχ ζοκεπίγεζ κα παναιέκεζ ημ ζηέημ πενζεπμιεκζ-

ηυ πανζζηάκεζκ.
3
 Γεκ είκαζ υιςξ δοκαηυ, ακηίζηνμθα, κα απμζπαζεεί ημ πενζεπμιεκζ-

                                                
1 Βθ. PES, ζ. 369· αθ. ηαζ Smith 1992-3. 
2 Γζα ηδκ εκ θυβς δζάηνζζδ ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ αηυθμοεεξ οπμδζαζνέζεζξ αθ. DP, ηεθ. 2, ζζ. 79η.επξ, 

[83η.επξ], 147η.επξ [156η.επξ]. Βθ. επίζδξ Smith 1992-3· Libardi 1996, §§5, 15· Bell 1990, ζζ. 

17η.επ.· Rollinger 1999, ζ. 43. 
3 ηδκ πέιπηδ ΛΔ μ Υμφζενθ αζηεί μλεία ηνζηζηή ζε αοηή ηδ ιπνεκηακζακή ζδέα ζφιθςκα ιε ηδκ μ-

πμία δ ηνίζδ ηαζ δ πανάζηαζδ δμιμφκηαζ ζηδ αάζδ ημο ζπήιαημξ «πθήνεξ εκένβδια πάκς ζημ πθήνεξ 

εκένβδια». 
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ηυ πανζζηάκεζκ ηαζ κα ζοκεπίγεζ κα παναιέκεζ δ ηνίζδ. Ζ αιθίπθεονδ απμπςνζζζιυ-

ηδηα, απυ ηδκ άθθδ, αθμνά αιμζααία απμζπάζζια ιένδ. Αοηά ιπμνεί κα είκαζ είηε 

ιένδ ζοκεπχκ ιεβεεχκ, είηε ιένδ δζαηνίζζιςκ ιεβεεχκ. Αιθίπθεονα απμζπάζζια 

ιένδ εκυξ ζοκεπμφξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, ηα βεζημκζηά ιένδ ιζαξ πνςιαηζζιέκδξ 

επζθάκεζαξ. Οπμζαδήπμηε απυ αοηά ηα ιένδ ιπμνμφκ κα απμζπαζεμφκ πναβιαηζηά. 

Αιθίπθεονα απμζπάζζια ιένδ δζαηνίζζιςκ ιεβεεχκ είκαζ, π.π. ζηδ ζθαίνα ηδξ ροπζ-

ηήξ γςήξ, δ μπηζηή ακηίθδρδ ηαζ δ αημοζηζηή ακηίθδρδ, ή ημ μπηζηυ πνάβια ηαζ ημ 

αημοζηζηυ πνάβια, ή, αηυια, έκα απυ ηα πανυιμζα πνάβιαηα ιζαξ αζζεδηδνζαηήξ 

μιάδαξ, υπςξ είκαζ ημ δέκηνμ ιζαξ δεκηνμζημζπίαξ ή ημ πμοθί εκυξ ζιήκμοξ. ε υθεξ 

αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ιπμνμφιε κα έπμοιε ημ ηάεε ιένμξ πςνίξ ηδκ πανμοζία ηςκ 

οπμθμίπςκ.  

 Δκχ ηα απμζπάζζια ιένδ είκαζ δοκαηυ κα απμπςνζζημφκ πξαγκαηηθά απυ ημ 

υθμκ ζημ μπμίμ ακήημοκ, ηα απθχξ δζαηνζηά ιένδ ιπμνμφιε κα ηα ζοθθάαμοιε ςξ 

ηέημζα ιυκμ ιε ηδ ζηέρδ ιαξ. Χξ πενζπηχζεζξ απθχξ δζαηνζηχκ ιενχκ μ Μπνεκηάκμ 

εκημπίγεζ ηζξ αηυθμοεεξ. (α) Σα θεβυιεκα ιεηαθοζζηά ιένδ πμο πανμοζζάγμοκ ιζα 

αιμζααία δζαπθμηή, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ έηηαζδ ηαζ ημ πνχια. Αοηά μ Μπνεκηάκμ 

ηα απμηαθεί ηαζ ζπκθπή ιένδ (concrescente Teile).
4
 (α) Σα θμβζηά ιένδ, βζα ηα μπμία 

ζζπφεζ ιμκυπθεονδ ελάνηδζδ, υπςξ ζοιααίκεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζπέζδξ οπενηεί-

ιεκμο βέκμοξ ηαζ οπαβυιεκμο είδμοξ. (β) Σα αιμζααία ζπεηζγυιεκα ιένδ ημο απμαθε-

πηζημφ γεφβμοξ μπμζαζδήπμηε ροπζηήξ ζπέζδξ: ακάιεζα ζημ πανζζηάκεζκ ηαζ ημ πα-

νζζηχιεκμ, ζημ ηνίκεζκ ηαζ ημ ηνζκυιεκμ, ζημ αβαπάκ ηαζ ημ αβαπχιεκμ, η.μ.η. (δ) 

Σα αιμζααία ζπεηζγυιεκα ιένδ ηδξ δζπθήξ εκένβεζαξ πμο, ζφιθςκα ιε ημκ Μπνεκηά-

κμ, πανμοζζάγεζ ηάεε ροπζηυ εκένβδια, δδθαδή, απυ ηδ ιζα ιενζά, ςξ πνςηεφμοζα 

ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκυ ημο ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ςξ ζοκμδεφμοζα ζπέζδ ιε ημκ ίδζμ 

ημκ εαοηυ ημο. 

 Σμ πνυαθδια πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα επζπεζνεί κα θφζεζ μ Μπνεκηάκμ, μπυηε 

ηαζ ακαθαιαάκεζ ηδκ ελέηαζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζπέζεςκ ιενχκ ηαζ υθμο, είκαζ αοηυ 

ηδξ ελφηεηαο ηδξ ζοκείδδζδξ. Ζ ααζζηή ημο ακηίννδζδ ζηνέθεηαζ ηονίςξ εκάκηζα ζηδ 

πζμοιζακή άπμρδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ ζοκείδδζδ δεκ είκαζ πανά ιζα ζηαεενή 

νμή απυ δέζιεξ ζδεχκ. Θεςνχκηαξ υηζ δ πζμοιζακή πενζβναθή πνμζθένεζ «ιζα μοζζ-

ςδχξ ζηνεαθή εζηυκα βζα ηδ ζοκείδδζδ»
5
, μ Μπνεκηάκμ πνμπςνά ζε ιζα πζμ πθμφζζα 

πενζβναθή ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ ιενχκ, ηα μπμία εεςνεί πςξ δεκ ιπμνεί κα ελακηθμφ-

κηαζ ζε πζμοιζακμφ ηφπμο ζδέεξ. Σαοηυπνμκα, αοηυ πμο ημκίγεηαζ ζηδ ιπνεκηακζακή 

εεςνία είκαζ μ ζδζαίηενμξ παναηηήναξ ηδξ ζοκεζδδζζαηήξ εκυηδηαξ: δ ζοκείδδζδ δεκ 

είκαζ, υπςξ ήεεθε μ Υζμοι, πμθθά πνάβιαηα ιαγειέκα ημ έκα δίπθα ζημ άθθμ, δελ 

είλαη κηα ζθέηε πνιιφηεηα (Vielheit) ιενχκ. Ζ ζοκείδδζδ είκαζ, ακηίεεηα, ιζα εληαία 

πνιιαπιφηεηα (Vielfältigkeit).
6
 

 Ζ δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ πμθθυηδηα ηαζ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηαηέπεζ ζδιακηζηή 

εέζδ ζηδ ιπνεκηακζακή ιενμθμβία, ζδζαίηενα ζε υ,ηζ αθμνά ηδ εεςνία βζα ημ ζπλερέο 

(Kontinuum).
7
 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Μπνεκηάκμ δζαηνίκεζ ηδ ζπλερή πνιιφηεηα (kon-

                                                
4 Βθ., π.π., DP, ζ. 79 [84]. Ο Μπνεκηάκμ ζδιεζχκεζ ηδκ απμοζία ιζαξ ηαζνζαζηήξ μκμιαζίαξ βζα αοηά 

ηα (ζοιθοή) ιένδ. Βθ. DP, ζ. 19 [22]. 
5 DP, ζ. 11 [14]. 
6 Βθ. DP, ζ. 11 [14], αθθά ηαζ υθμ ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ημο δεοηένμο αζαθίμο ημο PES. 
7 Ο Μπνεκηάκμ εα εκδζαθενεεί βζα ηδκ πενζβναθή ημο ζοκεπμφξ ςξ ακηζθδπηζημφ θαζκμιέκμο ηαζ υπζ 
ςξ ιαεδιαηζηήξ ηαηαζηεοήξ ηαζ εα οπμζηδνίλεζ υηζ δ έκκμζα ημο ζοκεπμφξ πνμηφπηεζ ιε αθαίνεζδ 

άιεζα απυ ιζα εκζαία εζςηενζηή ή ελςηενζηή επμπηεία ηαζ υπζ ζηδ αάζδ εκυξ εεςνδηζημφ ζοκδοαζιμφ 

ζδιείςκ ή ιμκάδςκ πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ επμπηείεξ. (Βθ. Brentano 1976, ζζ. 3η.επξ [η.επξ].) 

Με ηδ εεςνία βζα ημ ζοκεπέξ μ Μπνεκηάκμ, αθεκυξ ακαιεηνάηαζ ιε ηδκ ανζζημηεθζηή εεςνία, αημθμο-

εχκηαξ βεκζηά ηζξ ηαηεοεφκζεζξ αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ ηαζ επζπεζνχκηαξ ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή αεθηίςζή 

ηδξ. Αθεηένμο, αζηεί μλεία ηνζηζηή ζηζξ ηυηε επζηναημφζεξ εεςνίεξ ηςκ Νηέκηεηζκη (Richard 
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tinuierlich Vielheit) απυ ηδ ζπλερή πνιιαπιφηεηα (kontinuierlich Vielfaches, Vielfäl-

tigkeit). ε ιζα ζοκεπή πμθθυηδηα, έηζζ υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ μ Μπνεκηάκμ, είκαζ 

δοκαηή δ απμιάηνοκζδ μπμζμοδήπμηε ιένμοξ, ιε ηα οπυθμζπα ιένδ κα παναιέκμοκ 

απανάθθαπηα. Σα ιένδ ηςκ ζοκεπχκ πμθθμηήηςκ δεκ έπμοκ ηάηζ ημζκυ ιεηαλφ ημοξ 

ηαζ μ ηνυπμξ ηδξ εκμπμίδζήξ ημοξ είκαζ αοηυξ ηδξ άενμζζδξ (Addition).
8
 Οζ ζοκεπείξ 

πμθθυηδηεξ ιπμνεί κα είκαζ είηε πςνζηέξ είηε πνμκζηέξ. Πανάδεζβια πςνζηήξ ζοκε-

πμφξ πμθθυηδηαξ είκαζ αοηυ εκυξ εηηαημφ ζχιαημξ. 

Σμ [εηηαηυ] ζχια είκαζ ιζα εκυηδηα πμο ιπμνεί κα ακαθοεεί ζε ιζα πμθθυηδηα ιε ηέημζμκ 

ηνυπμ χζηε ιε ηδκ εηιδδέκζζδ εκυξ ιένμοξ ημο ηα οπυθμζπα ιπμνμφκ κα ζοκεπίγμοκ κα 

οθίζηακηαζ αηνζαχξ υπςξ πνζκ. (Brentano 1976, ζζ. 41-2 [22]) 

Πανάδεζβια πνμκζηήξ ζοκεπμφξ πμθθυηδηαξ είκαζ αοηυ ιζαξ ζεζνάξ δζαδμπζηχκ ήπςκ. 

 Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ηα ιένδ ηςκ ζοκεπχκ πνιιαπινηήησλ δεκ αενμίγμκηαζ ιε-

ηαλφ ημοξ βζα κα απμηεθέζμοκ ημ υθμκ ηαζ μφηε ιε ηδκ εηιδδέκζζδ ηάπμζμο ελ αοηχκ 

ηα οπυθμζπα ζοκεπίγμοκ κα οθίζηακηαζ υπςξ πνζκ. φιθςκα ιε ημκ Μπνεκηάκμ, μζ 

ζοκεπείξ πμθθαπθυηδηεξ ιπμνεί κα είκαζ ιυκμ πνμκζηέξ ηαζ υπζ πςνζηέξ. Ζ ζοκείδδζδ 

ζοκζζηά ιζα ηέημζα ρξνληθή ζπλερή πνιιαπιφηεηα.
9
 Έκα πανάδεζβια πμο δίκεζ μ 

Μπνεκηάκμ είκαζ αοηυ ηδξ ζπλείδεζεο πνπ αληηιακβάλεηαη έκα εηηαηυ ζχια. Αοηυξ/ή 

πμο, βζα πανάδεζβια, αθέπεζ έκα εηηαηυ ζχια, αθέπεζ ηαοηυπνμκα, ηαηά ημκ Μπνε-

κηάκμ, ηδκ πμθθυηδηα ηςκ ιενχκ ημο. Δκημφημζξ, δεκ πνυηεζηαζ βζα εκηεθχξ δζαθμνε-

ηζηά επμπηεφμκηα οπμηείιεκα πμο ημ ηαεέκα ημοξ αθέπεζ ηαζ δζαθμνεηζηυ ιένμξ ηδξ 

έηηαζδξ ημο εηηαημφ ζχιαημξ. Αοηυξ/ή πμο αθέπεζ δζαθμνεηζηά εηηαηά ιένδ δεκ εί-

καζ έκα άενμζζια ζοκεζδήζεςκ, πανά είκαζ ιζα εκζαία ζοκεπήξ ζοκεζδδζζαηή πμθθα-

πθυηδηα.
10

 Οιμίςξ, ε ζπλείδεζε πνπ αληηιακβάλεηαη αθνπζηηθά ζε έκα πνμκζηυ κοκ 

ιζα πμθθυηδηα ήπςκ δεκ είκαζ έκα άενμζζια ζοκεζδήζεςκ, πανά ιζα εκζαία ζοκεπήξ 

ζοκεζδδζζαηή πμθθαπθυηδηα.
11

 

Έκα απυ ηα πνχηα ζειζκάνζα ημο Μπνεκηάκμ ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Βφνηζ-

ιπμονβη (ηαηά ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ ημο 1866-7) ημ είπε παναημθμοεήζεζ ηαζ μ 

Κανθ ημοιπθ πμο ηυηε ζπμφδαγε κμιζηά. Ζ επζννμή πμο άζηδζε μ Μπνεκηάκμ ζημκ 

ημοιπθ μδήβδζε ημκ δεφηενμ ζημ κα εβηαηαθείρεζ ηζξ κμιζηέξ ζπμοδέξ ημο βζα κα 

αθζενςεεί ζηδ Φζθμζμθία ηαζ ηδ Θεμθμβία. Έηημηε μ ημοιπθ παναημθμφεδζε ζηε-

κά πμθθέξ απυ ηζξ δζαθέλεζξ ημο Μπνεκηάκμ ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Βφνηζιπμονβη 

βζα ηδκ Ηζημνία ηδξ Φζθμζμθίαξ, ηδ Μεηαθοζζηή ηαζ ηδ Λμβζηή ηαζ έιεζκε ζε επαθή 

ιε ημκ δάζηαθυ ημο ηα επυιεκα πνυκζα ιε ζοκακηήζεζξ ηαζ αθθδθμβναθία. 

                                                                                                                                       
Dedekind) ηαζ Κάκημν (Georg Cantor). Γεκ εα ελεηάζμοιε εδχ πενζζζυηενμ αοηυ ημ μιμθμβμοιέκςξ 

εκδζαθένμκ ζηέθμξ ηδξ ιπνεκηακζακήξ θζθμζμθίαξ. (Δκδεζηηζηά ιπμνεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ζηα Li-

bardi 1996, ηονίςξ ζζ. 61η.επξ· Albertazzi 2006, ηεθ. 7.) Βθέπμοιε εδχ, ςζηυζμ, ηαζ ηδκ πδβή ηδξ 

έιπκεοζδξ ημο Υμφζενθ ζημ εβπείνδια ηδξ εειεθίςζδξ ηςκ εκκμζχκ ηδξ Ανζειδηζηήξ, ημ μπμίμ αοηυξ 

ακέθααε ζηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ εβπείνδιά ημο πμο αθμνά ηδ εειε-

θίςζδ ηςκ θμβζηχκ ηαζ θζθμζμθζηχκ εκκμζχκ ζηζξ ΛΔ, αθθά ηαζ ηςκ θοζζημεπζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ 

ζηδκ Κξίζε. Ακαθενυιαζηε ζηδκ ζδέα ηδξ εειεθίςζδξ ηςκ εεςνδηζηχκ εκκμζχκ ιέζς απμζαθήκζζδξ 

ηδξ πνμέθεοζήξ (Ursprung) ημοξ απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοβηεηνζιέκεξ ειπεζνίεξ. 
8 Βθ. Brentano 1976, ζ. 42η.επ. [22η.επ.] 
9 Ζ ζοκείδδζδ βζα ημκ Μπνεκηάκμ είκαζ πνμκζηή αθθά υπζ πςνζηή ηαζ άνα ηα πςνζηά ζοκεπή δεκ ζοκζ-

ζημφκ πμηέ πμθθαπθυηδηεξ πανά πμθθυηδηεξ. 
10 Βθ. Brentano 1976, ζ. 42 [23]. 
11 Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μ Μπνεκηάκμ επζπεζνμφζε κα ελδβήζεζ ημ πχξ ακηζθαιαακυιαζηε ηζξ ιεθςδίεξ. 
Θεςνμφζε υηζ ιζα πμθθυηδηα ήπςκ είκαζ δοκαηυ κα δμεεί ηαοηυπνμκα ζε έκα πνμκζηυ κοκ ιε ηδ ζοκ-

δνμιή εκυξ πνςηανπζημφ ζοκεζνιμφ, ηδξ πξνηεξαίζζεζεο (Proterästhese), ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ ημ ιυ-

θζξ-πνζκ-πανεθευκ δίκεηαζ ιαγί ιε ημ εκενβυ πανυκ. 
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Σμ ααζζηυ γήηδια πμο απαζπυθδζε ημκ ημοιπθ ήηακ δ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ 

μοζία (Substanz) ηαζ ηα βκςνίζιαηά ηδξ. Δπζπείνδζε, ιάθζζηα, κα βνάρεζ ηδκ ζζημνία 

ηδξ έκκμζαξ ηδξ μοζίαξ, ηάηζ πμο, υιςξ, δεκ ηαηάθενε κα μθμηθδνχζεζ. Μέζα απυ 

αοηήκ ηδκ πνμζπάεεζα πνμέηορε ημ ένβμ ημο Πεξί ηεο Φπρνινγηθήο Πξνέιεπζεο ηεο 

Παξάζηαζεο ηνπ Υψξνπ (Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung, 

1873).
12

 ε αοηυ μ ημοιπθ αημθμοεεί ηζξ ααζζηέξ βναιιέξ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο 

Μπνεκηάκμ. Ζ πνμζέββζζή ημο είκαζ αοζηνμ-ειπεζνζζηζηή ιε ζαθείξ επζννμέξ απυ 

ημκ Λμη, αθθά ηαζ ιε ιζα ηνζηζηή δζάεεζδ απέκακηζ ζημκ Υζμοι, μ μπμίμξ, ζφιθςκα 

ιε ημκ ημοιπθ, δεκ ηαηάθενε κα ηαηακμήζεζ μνεά ηδκ έκκμζα ηδξ μοζίαξ.
13

 Αοηυ 

πμο ηονίςξ ήεεθε κα δείλεζ μ ημοιπθ ιε ηζξ ακαθφζεζξ ημο βζα ηδκ ροπμθμβζηή 

πνμέθεοζδ ηδξ πανάζηαζδξ ημο πχνμο ήηακ μ ζδζαίηενμξ ζπεηζζιυξ ηδξ έηηαζδξ ιε 

ηα πνχιαηα (ςξ πενίπηςζδ, ηαηαθαααίκμοιε, ζπέζδξ ιζαξ μοζίαξ ιε ηα βκςνίζιαηά 

ηδξ). Κζ εκχ, ζε ζοιθςκία εδχ ιε ημκ Υζμοι, απέννζπηε ηδ ιεηαθοζζηή έκκμζα ηδξ 

μοζίαξ ςξ εκυξ ακαβηαίμο θμνέα ζδζμηήηςκ, εεςνμφζε πςξ έκαξ ηέημζμξ ζπεηζζιυξ 

δεκ πνμηφπηεζ απθχξ ζηδ αάζδ ιζαξ ζηαεενήξ ζοκεζνιζηήξ ζοκήεεζαξ πανά ζηδ αάζδ 

ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ησλ ζρεηηδφκελσλ φξσλ. 

 Πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνίζεζ ηδ ζπέζδ πμο έπεζ δ έηηαζδ ιε ηδ πνςιαηζηή 

πμζυηδηα ζε ιζα πανάζηαζδ, μ ημοιπθ ελεηάγεζ πνχηα βεκζηά ημοξ δζαθμνεηζημφξ 

ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ είκαζ δοκαηυ πενζεπυιεκα κα πανζζηάκμκηαζ ιαγί.
14

 Γζαηνί-

κεζ ηέζζενζξ ηέημζμοξ ηνυπμοξ ηαζ λεηζκά ιε ηδκ πενίπηςζδ ηδξ αζπκβαηφηεηαο πενζε-

πμιέκςκ, υπςξ είκαζ αοηή ημο ―λφθζκμο ζζδήνμο‖. Υςνίξ κα ελδβεί πενζζζυηενα, μ 

ημοιπθ οπμζηδνίγεζ πςξ, πανά ηδκ αζοιααηυηδηα, έρνπκε ηάπμζμο ηφπμο παναζηά-

ζεζξ ηέημζςκ πενζεπμιέκςκ απυ ηδ ζηζβιή πμο ιπμνμφιε κα εηθένμοιε ηνίζεζξ βζα 

αοηά, βζα πανάδεζβια υηακ θέιε: «Ο λφθζκμξ ζίδδνμξ είκαζ αδφκαημξ [unmöglich]»
15

. 

Γεφηενδ πενίπηςζδ πανάζηαζδξ ζπεηζγυιεκςκ πενζεπμιέκςκ είκαζ αοηή ηδξ πανά-

ζηαζδξ πμζμηήηςκ πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ αζζεήζεζξ, π.π. μζ μπηζηέξ, απυ ηδ 

ιζα, ηαζ μζ απηζηέξ ή μζ αημοζηζηέξ πμζυηδηεξ, απυ ηδκ άθθδ. Σνίηδ πενίπηςζδ είκαζ 

αοηή ηδξ πανάζηαζδξ πμζμηήηςκ ηδξ ίδζαξ αίζεδζδξ, βζα πανάδεζβια ηςκ πνςιαηζ-

ηχκ πμζμηήηςκ ηδξ υναζδξ. Δδχ, ιάθζζηα, μ ημοιπθ δζαπζζηχκεζ ηδκ ακάδοζδ ιζαξ 

«εεηζηήξ ζοκάθεζαξ [Verwandschaft]»
16

 ιεηαλφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ πενζεπμιέκςκ. 

Σέθμξ, μ ίδζμξ δζαηνίκεζ ηδκ πενίπηςζδ εκυξ ηδηαίηεξα ζηελνχ ζρεηηζκνχ, ζημκ μπμίμ 

δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε απθά ιε «έκα μιμφ-πανζζηάκεζκ πμθθχκ [πενζεπμιέκςκ] ια-

γί»
17

. Πανάδεζβια ηέημζαξ ζηεκήξ ζπέζδξ είκαζ αοηή ακάιεζα ζηδκ έηηαζδ ηαζ ηδ 

πνςιαηζηή ηδξ πθήνςζδ. Σα ιένδ ιζαξ ηέημζαξ ζηεκήξ ζπέζδξ μ ημοιπθ ηα απμηα-

θεί ςπρνινγηθά κέξε ή κεξηθά πεξηερφκελα (Teilinhalte). Αθθά πμζμ είκαζ εδχ ημ ηνζ-

ηήνζμ πνμζδζμνζζιμφ εκυξ ηέημζμο ζηεκμφ ζπεηζζιμφ; φιθςκα ιε ημκ ημοιπθ, ηα 

ροπμθμβζηά ή ιενζηά πενζεπυιεκα δεκ είκαζ δοκαηυ κα απμζπαζεμφκ απυ ημ πανα-

ζηαζζαηυ ζφιπθεβια ζημ μπμίμ ακήημοκ ηαζ κα παναζηαεμφκ λεπςνζζηά. Ακηίεεηα, 

ιζα ηέημζα απυζπαζδ ηαζ λεπςνζζηή πανάζηαζδ είκαζ δοκαηή βζα ηα πενζεπυιεκα ηςκ 

οπμθμίπςκ πενζπηχζεςκ. Αοηά ηα ηεθεοηαία πενζεπυιεκα μ ημοιπθ ηα μκμιάγεζ απ-

ηφλνκα (selbständige).
18

 Αιέζςξ βίκεηαζ θακενυ υηζ ημ ηνζηήνζμ βζα ημ εάκ έκα πενζε-

                                                
12 Ο ημοιπθ εεςνείηαζ επίζδξ έκαξ απυ ημοξ πνςηενβάηεξ ηδξ πεζναιαηζηήξ Φοπμθμβίαξ αθθά ηαζ 
εηείκμξ πμο έεεζε ηα εειέθζα βζα ιζα ροπμθμβία ημο ήπμο ιε ημ δίημιμ ένβμ ημο Φπρνινγία ηνπ Ήρνπ 

(1883 ηαζ 1890). Βθ. ηαζ Spiegelberg 1982, ζζ. 56η.επ.· Schuhmann 1996, ζ. 113. 
13 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Spiegelberg 1982, ζ. 56, Schuhmann 1996, ζζ. 109η.επ. 
14 Βθ. Stumpf 1873, ζζ. 107η.επξ. 
15 Βθ. υ.π., ζ. 107. 
16 .π., ζ. 108. 
17 .π. 
18 .π., ζ. 109. 
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πυιεκμ είκαζ αοηυκμιμ ή ροπμθμβζηυ (ιενζηυ) είκαζ δ οπμηεζιεκζηή ζηακυηδηά ιαξ 

βζα λεπςνζζηή ημο πανάζηαζδ. 

 Ακηζθαιαακυιαζηε υηζ ηα ροπμθμβζηά ή ιενζηά πενζεπυιεκα, βζα ηα μπμία ιζθά 

μ ημοιπθ, ακηζζημζπμφκ ζε έλα απυ ηα είδδ ηςκ απθχξ δζαηνζηχκ ιενχκ ηδξ ιενμ-

θμβίαξ ημο Μπνεκηάκμ, ζηα ιεηαθοζζηά ιένδ. Αθθά ηαζ απυ ηα ιεηαθοζζηά ιένδ μ 

ημοιπθ εκδζαθένεηαζ απνθιεηζηηθά βζα εηείκα ηα ροπμθμβζηά πενζεπυιεκα πμο ακή-

ημοκ ηδκ πενζμπή ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πμζμηήηςκ. Πανμιμίςξ, ηα αοηυκμια ιένδ, βζα 

ηα μπμία ιζθά μ ημοιπθ, ακηζζημζπμφκ ζηα απμζπάζζια ιένδ ηδξ ιπνεκηακζακήξ ιε-

νμθμβίαξ, πενζμνζγυιεκα, υιςξ, ηαζ αοηά ζηδκ πενζμπή ηςκ δζαθυνςκ παναζηαζζα-

ηχκ πενζεπμιέκςκ. Δπζπθέμκ, μ ημοιπθ θαίκεηαζ κα ακηζδζαζηέθθεζ ημκ ηνυπμ ζφκ-

δεζδξ ηςκ ςπρνινγηθψλ (κεξηθψλ) πενζεπμιέκςκ πνμξ ηα ζηέηα αενμίζιαηα ιενχκ, 

ζηα μπμία εκκμείηαζ πςξ ζοιιεηέπμοκ απηφλνκα ιένδ.
19

 Γεκ βίκεηαζ, υιςξ, ζαθέξ ημ 

εάκ ζηα ζθέηα αζξνίζκαηα μ ίδζμξ ζοβηαηαθέβεζ ηζξ πενζπηχζεζξ παναζηαζζαηχκ ζο-

ιπθεβιάηςκ ακελάνηδηςκ ιενχκ, ζηζξ μπμίεξ ακαθενεήηαιε πνμδβμοιέκςξ. 

 Μζα ιεβαθφηενδ πνμζπάεεζα βζα μνζμεέηδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ ζπέζεςκ 

ζοκακημφιε ζηδκ Φπρνινγία ηνπ Ήρνπ (Tonpsychologie) ηαζ ηονίςξ ζημκ δεφηενμ 

ηυιμ (1890), ημκ μπμίμ μ ημοιπθ αθζενχκεζ ζημκ Μπνεκηάκμ. ε αοηυ ημ ένβμ μ 

ημοιπθ εκδζαθένεηαζ ηονίςξ βζα ημ πχξ δζαθμνεηζημί δπδηζημί ηυκμζ πανζζηάκμκηαζ 

ιαγί ζε ιζα μθυηδηα, υπςξ ζοιααίκεζ ζημ πανάδεζβια ιζαξ ζοβπμνδίαξ. Αοηή είκαζ δ 

ηνίηδ πενίπηςζδ πανάζηαζδξ πμο ζοκακηήζαιε ζηδκ Φπρνινγηθή Πξνέιεπζε ηεο Πα-

ξάζηαζεο ηνπ Υψξνπ: πμζυηδηεξ ηδξ ίδζαξ αίζεδζδξ πανζζηάκμκηαζ ιαγί. Σμ ζδιακηζ-

ηυ ηχνα είκαζ υηζ μζ δπδηζημί ηυκμζ πμο ζοζηήκμοκ ιζα ζοβπμνδία δεκ ζοκζζημφκ ιεκ 

ροπμθμβζηά (ιενζηά) πενζεπυιεκα εκυξ υθμο, αθθά, απυ ηδκ άθθδ, δεκ απμηεθμφκ έκα 

ζηέημ άενμζζια. Οζ ηαοηυπνμκμζ δπδηζημί ηυκμζ είκαζ αοηυκμια πενζεπυιεκα πμο 

ζπγρσλεχνληαη (verschmelzen) ζε έκα υθμκ.
20

 Ο ημοιπθ δεκ είκαζ μ πνχημξ πμο ιζ-

θάεζ βα ζοβπχκεοζδ (Verschmelzung) πενζεπμιέκςκ. Ο ίδζμξ ακαθένεηαζ ζηδ πνήζδ 

αοημφ ημο υνμο απυ ημκ Υένιπανη (Johann Friedrich Herbart), ημκ Βμοκη (Wilhelm 

Wundt) ηαζ ημκ Βέιπεν (Ernst Heinrich Weber).
21

 ιςξ, μ ημοιπθ είκαζ εηείκμξ 

πμο βζα πνχηδ θμνά ενιδκεφεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ζοβπχκεοζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ Πενζ-

βναθζηήξ Φοπμθμβίαξ ημο Μπνεκηάκμ βζα κα ιζθήζεζ βζα έκακ ζδζαίηενμ ζπεηζζιυ ει-

ιεκχκ ζοκεζδδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ. 

ηδ εεςνία ημο ημοιπθ, ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζπγρψλεπζεο δεκ πενζμνίγεηαζ ζηα 

πενζεπυιεκα ιίαξ ηάεε θμνά αίζεδζδξ, αθθά πανμοζζάγεηαζ ηαζ ιεηαλφ πενζεπμιέ-

κςκ δζαθμνεηζηχκ αζζεήζεςκ, ανηεί αοηά ηα πενζεπυιεκα κα πανζζηάκμκηαζ ηαπηφ-

ρξνλα. Δπζπθέμκ, μζ δζάθμνεξ ζοβπςκεφζεζξ ιπμνεί κα πανμοζζάγμοκ δζαααειίζεζξ. 

Τρδθυηενμο ααειμφ είκαζ μζ ζοβπςκεφζεζξ ιεηαλφ πενζεπμιέκςκ ηδξ ίδζαξ αίζεδζδξ, 

πανά δζαθμνεηζηχκ αζζεήζεςκ. Αθθά ηαζ υηακ έπμοιε δζαθμνεηζηέξ αζζεήζεζξ, δ 

                                                
19 Βθ., π.π., υ.π., ζ. 112. 
20 Βθ., π.π., Stumpf 1890, ζ. 65. Ο Ρυθζκβηεν εεςνεί πςξ δ ακηζδζαζημθή πμο ηάκεζ μ ημοιπθ ακάιε-
ζα ζηα θαζκυιεκα ζοβπχκεοζδξ ηαζ ηα ζηέηα αενμίζιαηα είκαζ αηαηακυδηδ, απυ ηδ ζηζβιή πμο, υπςξ 

ζζπονίγεηαζ μ Ρυθζκβηεν, βζα ημκ ημοιπθ «[η]μ ζοβπςκεοιέκμ υθμκ δεκ είκαζ ηάηζ πμο πνμηφπηεζ ιε 

ηδκ πνυζεεζδ εκυξ ηζ ζε ιζα ζοθθμβή» (Rollinger 1999, ζ. 110). φιθςκα ιε ημκ Ρυθζκβηεν, έκα ζοβ-

πςκεοιέκμ υθμκ ηαζ ιζα ζθέηε ζοθθμβή είκαζ αιμζααία απμηθεζυιεκα. (Βθ. υ.π.) ιςξ, μ Ρυθζκβηεν 

δεκ ιπμνεί κα δεζ πςξ, ζηδ εεςνία ημο ημοιπθ, αοηυ πμο θείπεζ απυ ημ ζθέην άενμζζια δεκ είκαζ έκα 

άθθμ πνυζεεημ ζημζπείμ, αθθά ηάηζ πμο αθμνά ηδ ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ. πςξ 

εα δμφιε, αοηή είκαζ ηαζ δ ηαηεοεοκηήνζα ζδέα ηςκ ακαθφζεςκ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηδξ 

πμθήξ ημο Βενμθίκμο. 
21 Γζα ιζα ζοκμθζηυηενδ πανμοζίαζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζοβπχκεοζδξ ιπμνεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ζημ 

Holenstein 1972, ηεθ. 6. Δζδζηυηενα βζα ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ εέζεςκ ημο ημοιπθ απυ εηείκεξ ημο 

Υένιπανη, ημο Βμοκη ηαζ ημο Βέιπεν αθ. ημ ηαηαημπζζηζηυ Ierna 2009a. 
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ζοβπχκεοζδ, βζα πανάδεζβια, πενζεπμιέκςκ ηδξ βεφζδξ ηαζ ηδξ υζθνδζδξ είκαζ ορδ-

θυηενδ απυ υ,ηζ αοηή ακάιεζα ζε πενζεπυιεκα ηδξ υναζδξ ηαζ ηδξ αημήξ. 

Ακαθμνζηά, ηχνα, ιε ηδκ νξγάλσζε ηςκ δζαθυνςκ πενζεπμιέκςκ ζηα θαζκυιε-

κα ζοβπχκεοζδξ, μ ημοιπθ εεςνμφζε πςξ αοηή ζοκηεθείηαζ ζηδ αάζδ ηδξ θφζδξ 

ηςκ ίδζςκ ηςκ πενζεπμιέκςκ, ζηδ αάζδ ηςκ εββεκχκ ζδζμηήηςκ ημοξ, ηαζ δεκ επζαάθ-

θεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ηάπμζςκ οπμηεζιεκζηχκ κμδηζηχκ ιμνθχκ.
22

 Με αοηυκ ημκ 

ηνυπμ μ ημοιπθ ηναημφζε απμζηάζεζξ ηυζμ απυ ημκ ροπμθμβζηυ οπμηεζιεκζζιυ ημο 

Υζμοι ηαζ ηδκ ελήβδζδ υθςκ αοηχκ ηςκ θαζκμιέκςκ ζηδ αάζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζοκή-

εεζαξ, υζμ ηαζ απυ ηδ κμδζζανπία ημο Κακη ηαζ ηδκ ζδέα πςξ μζ ζοκεέζεζξ πενζεπμιέ-

κςκ απαζημφκ μπςζδήπμηε ηζξ θεζημονβίεξ ημο κμο. Πνέπεζ, ςζηυζμ, κα λεηαεανί-

ζμοιε υηζ o ημοιπθ δεκ εεςνμφζε υηζ απυ ιυκδ ηδξ δ μνβάκςζδ ηςκ αζζεδηδνζα-

ηχκ πενζεπμιέκςκ, ζηδ αάζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ζοβπχκεοζδξ, ζζμδοκαιεί ιε έκα εκέν-

βδια ακηίθδρδξ.
23

 Ο ίδζμξ ζζπονζγυηακ πςξ δ ακηίθδρδ απαζηεί επζπθέμκ ηάπμζα εν-

ιήκεοζδ (Auffassung) ηδκ μπμία ηαζ εηθάιαακε ςξ ιζα ζημζπεζχδδ ηνίζδ (elementare 

Beurteilung), υπζ αηυια ηαηδβμνδιαηζηή ηαζ μφηε εηθναζιέκδ ζηδ βθχζζα.
24

 Θα 

δμφιε, υιςξ, ζηδ ζοκέπεζα πςξ αοηή δ δζάζηαζδ ηδξ θζθμζμθίαξ ημο παναβκςνίζηδ-

ηε απυ ημοξ εεςνδηζημφξ ηδξ πμθήξ ημο Βενμθίκμο, μζ μπμίμζ ιάθθμκ οπενηυκζζακ 

ημ ημιιάηζ εηείκμ ηδξ ζημοιπθζακήξ εεςνίαξ πμο αθμνμφζε ηα θαζκυιεκα ζοβπχ-

κεοζδξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ, ζηάζδ πμο, υπςξ εα θακεί, έπαζλε ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. 

3.2. Σεκαληηθά ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηεο Μνξθνινγηθήο Χπρνιν-

γίαο 

Ζ ηονίανπδ ηάζδ ζήιενα είκαζ κα ζοκδέεηαζ δ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία απμηθεζζηζ-

ηά ιε ηδ θεβυιεκδ «πμθή ημο Βενμθίκμο» ιε ηφνζμοξ ακηζπνμζχπμοξ ημοξ Βενηπάζ-

ιεν (Max Wertheimer), Κυθηα (Kurt Koffka) ηαζ Κέθεν (Wolfgang Köhler). Έηζζ, 

υιςξ, πανααθέπεηαζ ημ πχξ δ εεςνδηζηή ζηέρδ αοηήξ ηδξ πμθήξ δμιήεδηε ιέζα 

απυ ιζα ζοκεπή ακαιέηνδζδ ιε ιζα άθθδ ζδιακηζηή ζπμθή ζηέρδξ, ηδ «πμθή ημο 

Γηναηξ», ιε ηφνζμοξ ακηζπνμζχπμοξ ημοξ Μάζκμκβη (Alexius Meinong), Βίηαζεη 

(Stephan Witasek) ηαζ Μπεκμφζζ (Vittorio Benussi).
25

 Ζ πανάθεζρδ αοηή έπεζ ςξ α-

πμηέθεζια ηδ ζοβηάθορδ ημο ααεφηενμο κμήιαημξ ηδξ εκ θυβς Φοπμθμβίαξ. ηδκ 

πανμφζα εκυηδηα εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ηα ααζζηά ζδιεία ηδξ ζζημνζηήξ 

δζαδνμιήξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ λεηζκχκηαξ απυ ηδκ πνςημπυνα ενβαζία 

ημο Κνίζηζακ θμκ Ένεκθεθξ «Πενί ηςκ ―Μμνθμθμβζηχκ Πμζμηήηςκ‖» πμο δδιμζζεφ-

ηδηε ημ 1890. ηδ ζοκέπεζα, εα αημθμοεήζμοιε ηα δφμ δζαθμνεηζηά εεςνδηζηά κή-

ιαηα πμο μδδβμφκ ζηδ ζφζηαζδ ηδξ πμθήξ ημο Γηναηξ ηαζ ηδξ πμθήξ ημο Βενμθί-

κμο. Θα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ ακηζπανάεεζδ αοηχκ ηςκ δφμ ζπμθχκ ζηνέθεηαζ, ηεθζ-

ηά, βφνς απυ έκα γήηδια πμο είκαζ ίζςξ ημ πζμ ημιαζηυ ζδιείμ ζε ιζα εεςνία ακηί-

θδρδξ: ημ ηαηά πυζμ ζηα ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα εκέπμκηαζ ζημζπεία κμδηζηήξ ιμν-

θμπμίδζδξ. 

                                                
22 Βθ. ηαζ Fisette 2009, ζ. 179. 
23 Βθ. ηαζ ημ ζπεηζηυ ζπμθζαζιυ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ ζηδκ §4.5.2.α. 
24 Βθ., π.π., Stumpf 1883, ζ. 5. 
25 Ο Μπάνζ ιζε είκαζ εηείκμξ πμο έπεζ επζπεζνήζεζ ιζα ζοζηδιαηζηή ελέηαζδ ημο εονφηενμο ζζημνζ-

ημφ ηαζ εεςνδηζημφ πθαζζίμο ειθάκζζδξ ηαζ ελέθζλδξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. Βθ. Smith 

1981, Smith 1988, Smith 1994 ηονίςξ §§8, 9. 
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3.2.1. Κξίζηηαλ θνλ Έξελθειο θαη Αιέμηνπο θνλ Μάηλνλγθ 

Ο Ένεκθεθξ εεςνείηαζ μ πνμάββεθμξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. Ήηακ ηαζ αοηυξ 

ιαεδηήξ ημο Μπνεκηάκμ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Βζέκκδξ (1879-82), αθθά ηαζ ημο Μά-

ζκμκβη πμο δίδαζηε εηείκδ ηδκ πενίμδμ ζημ ίδζμ Πακεπζζηήιζμ. ηακ μ Μάζκμκβη ά-

θδζε ηδ Βζέκκδ βζα ημ Πακεπζζηήιζμ ημο Γηναηξ (1882), μ Ένεκθεθξ ημκ αημθμφεδζε 

βζα κα μθμηθδνχζεζ πζα εηεί ηζξ ζπμοδέξ ημο ημ 1885. 

Ο Ένεκθεθξ είκαζ ηονίςξ βκςζηυξ βζα ηδκ ενβαζία πμο δδιμζίεοζε ημ 1890, 

ζηδκ μπμία εζζάβεζ ημκ υνμ «ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ» (Gestaltqualitäten) βζα κα μ-

κμιάζεζ ημοξ δζάθμνμοξ ακηζθδπηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ, υπςξ είκαζ μζ ιεθςδίεξ, ή ηα 

μπηζηά ζπήιαηα.
26

 Γζα ηδ πνήζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο υνμο μ ίδζμξ ιαξ θέεζ υηζ ακηθεί 

ζημζπεία απυ ημ ένβμ ημο Μαπ (Ernst Mach) πλεηζθνξέο ζηελ Αλάιπζε ησλ Αηζζεκά-

ησλ (Beiträge zur Analyse der Empfindungen, 1886), υπμο ακαπηφζζεηαζ ιζα εεςνία 

βζα ημ πχξ αζζεακυιαζηε άιεζα δζάθμνα ζοιπθέβιαηα ζημζπεζςδχκ αζζεδιάηςκ ζηδ 

αάζδ ηςκ εηεί απμηαθμφιεκςκ κπτθψλ αηζζεκάησλ (Muskelempfindungen).
27

 

Ακ ηαζ ημ ηφνζμ ιέθδια ημο Ένεκθεθξ είκαζ δ ιμοζζηή ηαζ αοηυ πμο ημκ εκδζα-

θένεζ πενζζζυηενμ είκαζ ημ ηζ είκαζ ιζα ιεθςδία, δ έκκμζα ηδξ ιμνθμθμβζηήξ πμζυηδ-

ηαξ ζηδ εεςνία ημο είκαζ πμθφ βεκζηή ηαζ ακαθένεηαζ ζε ζπδιαηζζιμφξ πμο πνμηφ-

πημοκ απυ ζοκδοαζιυ ζημζπείςκ πμο (α) είηε ακήημοκ ζημ ίδζμ είδμξ (βζα πανάδεζβια 

μ ζοκδοαζιυξ πνχιαημξ ιε πνχια), (α) είηε ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηά είδδ (βζα πανά-

δεζβια μ ηαοηυπνμκμξ ζοκδοαζιυξ ηδξ πίεζδξ ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ πμο δίκεζ ηδκ 

αίζεδζδ ηδξ οβνυηδηαξ), (β) είηε αθμνμφκ ζοκδοαζιυ ζημζπείςκ ιαγί απυ ηδκ εζςηε-

νζηή ηαζ ηδκ ελςηενζηή αίζεδζδ.
28

 Αηυια πενζζζυηενμ, υιςξ, μ Ένεκθεθξ πίζηεοε 

πςξ δ εεςνία ημο βζα ηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ δεκ πενζμνζγυηακ ζημοξ δζάθμνμοξ 

ακηζθδπηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ, ηαζ πςξ αοηή είπε ιζα εονφηενδ εθανιμβή ζε ιζα εες-

νία ακηζηεζιέκςκ εκ βέκεζ.
29

 Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ, ζημκ Ένεκθεθξ, δ εεςνία βζα 

ηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ ηαοηίγεηαζ ηεθζηά ιε ιζα βεκζηή ιενμθμβία. πςξ πανα-

δέπεηαζ μ ίδζμξ, «[δ] πίζηδ [Glaube] ζηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ είκαζ επίζδξ δ αάζδ 

ηδξ Κνζκνγνλίαο ιμο»
30

. Ο Ένεκθεθξ θηάκεζ έηζζ κα ακηζιεηςπίγεζ ιε υνμοξ ιμνθμ-

θμβζηχκ πμζμηήηςκ νπνηαδήπνηε μθυηδηα ηαζ επζπεζνεί κα πανμοζζάζεζ έκα ζοκεηηζηυ 

ζφζηδια ζημ μπμίμ ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ υθμζ μζ δζαθμνεηζημί ηφπμζ ηαζ ηα δζα-

θμνεηζηά επίπεδα ζηδκ ζενάνπδζδ ηέημζςκ πμζμηήηςκ. 

Ο ηφνζμξ ζζπονζζιυξ ημο Ένεκθεθξ είκαζ πςξ μζ δζάθμνμζ αζζεδηδνζαημί (βζα κα 

εζηζάζμοιε ζε αοημφξ) ζπδιαηζζιμί, δδθαδή μζ δζάθμνεξ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθμθμβζ-

ηέξ πμζυηδηεξ, δίκμκηαζ ζηδκ αίζεδζδ ζηδ αάζδ ζημζπεζςδέζηενςκ αζζεδηδνζαηχκ 

ιενχκ ηαζ, ιάθζζηα, υπζ ςξ έκα ζηέημ άενμζζια αθθά ςξ ηάηζ πεξηζζφηεξν απυ αοηά 

ηα ζημζπεζχδδ ιένδ.
31

 Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, δ ιμνθμθμβζηή πμζυηδηα είκαζ άθθμ έκα 

                                                
26 Βθ. Ehrenfels 1890. 
27 Βθ. Ehrenfels 1890, ζζ. 249-50 [82-4]· αθ. ηαζ Gurwitsch 2009, ζζ. 4, 6. 
28 Βθ. ηαζ Smith 1988, ζ. 16, Smith 1994, ζ. 247. Μπμνεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ηαζ ζημ ζφκημιμ ηείιε-

κμ πμο οπαβυνεοζε μ Ένεκθεθξ ζηδ βοκαίηα ημο θίβεξ εαδμιάδεξ πνζκ ημ εάκαηυ ημο ημ 1932, ιε ημ 

μπμίμ εέθδζε κα απμηοπχζεζ ηα ααζζηά ζδιεία ηδξ εεςνίαξ ημο βζα ηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ. Σμ 

ηείιεκμ αοηυ πνςημδδιμζζεφηδηε ημ 1937 ζημ Philosophia, 2, ζζ. 139-41. Ζ πζμ πνυζθαηδ αββθζηή 
ιεηάθναζδ έπεζ βίκεζ απυ ημκ ιζε ζημ Smith 1988, ζζ. 121-3. 
29 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Smith 1988, ζ. 15· Smith 1994, ζ. 244. 
30 Ehrenfels 1937, ζ. 141 [123]. Ζ Κνζκνγνλία ζηδκ μπμία ακαθένεηαζ εδχ μ Ένεκθεθξ είκαζ ένβμ πμο 

δδιμζίεοζε μ ίδζμξ ημ 1916. ε αοηυ επζπεζνείηαζ δ εθανιμβή ηδξ ζδέαξ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ πμζμηήηςκ 

ζημ γήηδια ηδξ ίδζαξ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο! 
31 Ehrenfels 1890, ζζ. 250η.επξ [83η.επξ], 258η.επξ [90η.επξ]· Ehrenfels 1937, ζζ. 139η.επ. 

[121η.επ.]. Βθ. ζπεηζηά ηαζ Gurwitsch 2009, ζ. 278· Gurwitsch 2010, ζ. 55η.επ.· Smith 1988, 

ζ.14η.επ.· Mulligan & Smith 1988, §4· Smith 1994, ζ. 245. 
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ζημζπείμ δίπια ζηα οπυθμζπα. ιςξ, εκχ ηα εειεθζχδδ ζημζπεία (ηα ζημζπεζχδδ ιένδ) 

ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ ακελάνηδηα απυ ηδ ιμνθμθμβζηή πμζυηδηα, αοηή δ ηεθεοηαία 

δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ πςνίξ ηα πνχηα. Δκχ, βζα πανάδεζβια, μζ δζαθμνεηζηέξ κυηεξ 

πμο απανηίγμοκ ιζα ιεθςδία ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ ακελάνηδηα απυ αοηήκ, δεκ βίκε-

ηαζ κα έπμοιε ηδ ιεθςδία πςνίξ ηζξ επζιένμοξ κυηεξ. 

ηδ εεςνία ημο Ένεκθεθξ βζα ηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ ιπμνεί ηακείξ κα δζ-

αηνίκεζ δφμ επίπεδα: απυ ηδ ιζα, αοηυ ηςκ εειεθίςκ, ηςκ ιενχκ ημο υθμο ηαζ, απυ 

ηδκ άθθδ, αοηυ ηδξ ζηδνζγυιεκδξ πμζυηδηαξ. Ζ ιμνθμθμβζηή πμζυηδηα είκαζ ηάηζ λέν 

ζε ζπέζδ ιε ηα ζοκδοαγυιεκα ζημζπεία πμο ηδ εειεθζχκμοκ. ιςξ, ηαζ ηα δφμ αοηά 

επίπεδα είκαζ ζοιαάκηα ζηδκ πενζμπή ηδξ αίζεδζδξ. φιθςκα ιε ημκ Ένεκθεθξ, δ 

ειθάκζζδ ιζαξ αζζεδηδνζαηήξ δζαιυνθςζδξ ςξ μθυηδηαξ είκαζ ακελάνηδηδ απυ ημ 

οπμηείιεκμ πμο ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ. Οζ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ είκαζ έηνηκα πενζε-

πυιεκα ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ ηαζ «δίκμκηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ηαοηυπνμκα ιαγί ιε 

ηα εειέθζά ημοξ, πςνίξ ηαιία δναζηδνζυηδηα ημο κμο πμο κα ηαηεοεφκεηαζ εζδζηά 

πνμξ αοηέξ»
32

. Μζα ιεθςδία δίκεηαζ ελίζμο άιεζα ηαζ ηαοηυπνμκα ιε ηζξ επζιένμοξ 

κυηεξ πμο ηδ ζοκαπανηίγμοκ πςνίξ κα πνμτπμεέηεζ κμδηζηέξ θεζημονβίεξ απυ ηδ ιενζά 

ημο οπμηεζιέκμο. 

 Μζα άιεζδ ακηίδναζδ ζημ άνενμ ημο Ένεκθεθξ (ημο 1890) βζα ηζξ ιμνθμθμβζ-

ηέξ πμζυηδηεξ ήνεε απυ έκα άθθμ ιέθμξ ηδξ πμθήξ ημο Μπνεκηάκμ, ημκ Μάζκμκβη, 

πμο, υπςξ πνμακαθέναιε, οπήνλε ηαζ δάζηαθμξ ημο Ένεκθεθξ. ε ιζα ζεζνά άνενςκ, 

ιε πνχημ ημ «Πενί ηδξ Φοπμθμβίαξ ηςκ οιπθεβιάηςκ ηαζ ηςκ πέζεςκ» («Zur Psy-

chologie der Komplexionen und Relationen», 1891), μ Μάζκμκβη εκδζαθένεηαζ πε-

νζζζυηενμ βζα ηδκ απμζαθήκζζδ δχν δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ζηδ δμηζηυηδηα ηςκ ιμν-

θμθμβζηχκ πμζμηήηςκ, ακηζηζεέιεκμξ ζηδκ πεπμίεδζδ ημο Ένεκθεθξ πμο ήεεθε αοηέξ 

ηζξ δεφηενδξ ηάλδξ πμζυηδηεξ κα δίκμκηαζ ηαπηφρξνλα ιαγί ιε ηα ζημζπεζχδδ ιένδ 

ημοξ. 

Ήδδ ζηα πνχηα ημο ένβα (Hume Studien I (1877) ηαζ Hume Studien II (1882))
33

 

μ Μάζκμκβη δείπκεζ ηαζ αοηυξ λεηάεανα ημκ δζηυ ημο ειπεζνζζηζηυ πνμζακαημθζζιυ 

ηαζ δέπεηαζ ηδκ φπανλδ αζζεδιάηςκ ςξ ηςκ ζημζπεζςδέζηενςκ δμιζηχκ ζοζηαηζηχκ 

ηδξ ειπεζνίαξ ιαξ. Χζηυζμ, εεςνεί πςξ αοηά δεκ ιαξ δίκμκηαζ πμηέ ςξ ιειμκςιέκα 

αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα, πανά δίκμκηαζ πάκημηε πςνζηά ή πνμκζηά εηηεζκυιεκα ζε 

δέζιεξ πμζμηήηςκ. Έηζζ, δ ζπέζδ εκυξ πνχιαημξ ιε ηδκ έηηαζδ είκαζ βζα ημκ Μάζ-

κμκβη ιζα πξαγκαηηθή ή αληηθεηκεληθή ζπέζδ, υπςξ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ πανυιμζςκ ή 

βεζηκζαγυκηςκ πνςιαηζηχκ πμζμηήηςκ ζοκζζηά έκα πξαγκαηηθφ ή αληηθεηκεληθφ ζφ-

ιπθεβια (Komplexion). Οζ πναβιαηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηα πναβιαηζηά ζοιπθέβιαηα 

πνμηφπημοκ ζηδ αάζδ ηδξ θφζδξ ηςκ ζοκδοαγυιεκςκ ζημζπείςκ ηαζ είκαζ ήδδ έημζια, 

δζαεέζζια (vorfindlich) ιε έκακ παεδηζηυ ηνυπμ βζα ημ οπμηείιεκμ, πςνίξ κα απαζηεί-

ηαζ ηάπμζα δζηή ημο κμδηζηή ιεζμθάαδζδ.
34

 

 ε έκα δεφηενμ επίπεδμ, υιςξ, μ Μάζκμκβη εεςνμφζε πςξ επειααίκμοκ κμδηζ-

ηέξ θεζημονβίεξ βζα κα μδδβήζμοκ ζηδ δμηζηυηδηα ηςκ δζαθυνςκ ηδεαηψλ ζπέζεςκ, 

                                                
32 Ehrenfels 1890, ζ. 287 [112]. ε αοηή ημο ηδ εέζδ μ Ένεκθεθξ είκαζ θακενά επδνεαζιέκμξ απυ ημκ 
Μαπ, μ μπμίμξ οπμζηήνζγε υηζ μζ δζάθμνεξ πςνζηέξ ηαζ πνμκζηέξ ιμνθέξ (π.π. πςνζηά ζπήιαηα ηαζ ιε-

θςδίεξ ακηίζημζπα) δίκμκηαζ άιεζα ζηδκ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ πςνίξ κα επειααίκεζ ηάπμζα δναζηδ-

νζυηδηα ημο κμο. Με ηδκ οζμεέηδζδ αοηήξ ηδξ εέζδξ μοζζαζηζηά λεηζκά μ Ένεκθεθξ ημ άνενμ ημο 1890 

βζα ηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ. (Βθ. Ehrenfels 1890, ζζ. 249η.επξ [82η.επ.]. φβη. εδχ ιε Mulligan 

1995, ζ. 187, υπμο θακεαζιέκα θέβεηαζ πςξ ζηδ εεςνία ημο Ένεκθεθξ δ ακηίθδρδ πνμτπμεέηεζ πάκημ-

ηε ιζα ηνίζδ.) 
33 ημ Hume Studien ΗΗ: Zur Relationstheorie (1882), μ Μάζκμκβη ήδδ είπε ηάκεζ εέια ημο ημ γήηδια 
ηςκ ζπέζεςκ. 
34 Βθ., π.π., Meinong 1889, ζζ. 207η.επ.· Meinong 1882, ζζ. 715-20. 
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ηαζ ηδεαηψλ ζοιπθεβιάηςκ, δδθαδή αοηχκ πμο δεκ ιπμνμφκ κα βίκμοκ άιεζα ακηζθδ-

πηά ιε ηζξ αζζεήζεζξ. Σζξ ζδεαηέξ ζπέζεζξ, υπςξ είκαζ δ μιμζυηδηα ή δ δζαθμνά μ-

πμζςκδήπμηε ππφ ζχγθξηζε ζημζπείςκ, ηαζ ηα ζδεαηά ζοιπθέβιαηα, υπςξ είκαζ ιζα ιε-

θςδία, ή ηα δζάθμνα βεςιεηνζηά ζπήιαηα (ιε άθθα θυβζα μζ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ 

ημο Ένεκθεθξ), μ Μάζκμκβη ηα πναβιαηεφεηαζ ζημ πθαίζζμ ιζαξ πενίπθμηδξ εεςνίαξ 

πμο μ ίδζμξ ακαπηφζζεζ, ηδξ Θεσξίαο Αληηθεηκέλσλ (Gegenstandstheorie). ημ πθαί-

ζζμ αοηήξ ηδξ εεςνίαξ ακαβκςνίγμκηαζ δζαθμνεηζηά επίπεδα ηαζ ααειμί κμδηζηήξ 

ζφκεεζδξ. Έηζζ, δ πενίπηςζδ ηςκ ζδεαηχκ ζπκπιεγκάησλ θέβεηαζ πςξ απαζηεί παιδ-

θυηενμο ααειμφ κμδηζηή δναζηδνζυηδηα απ‘ υ,ηζ δ πενίπηςζδ παναβςβήξ ηςκ δζαθυ-

νςκ ζδεαηχκ ζρέζεσλ. Γζα πανάδεζβια, δ ζπλζεηηθή παξάζηαζε ιζαξ ιεθςδίαξ απυ 

κυηεξ, ή ιζαξ πνςιαηζηήξ θζβμφναξ απυ επζιένμοξ πνςιαηζηά ηιήιαηα εεςνείηαζ α-

πθμφζηενδ εκ ζπέζδ πνμξ ιζα ακχηενδξ ηάλδξ ζχγθξηζε ακάιεζα, βζα πανάδεζβια, ζε 

δφμ ακυιμζα ακηζηείιεκα, ζφβηνζζδ πμο μδδβεί ζηδκ πανάζηαζδ ηδξ δηαθνξάο ημοξ. 

Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, δδθαδή ιε ημκ εκημπζζιυ ηδξ δζαθμνάξ ζηδκ έκηαζδ ηαζ ημο 

ααειμφ ειπθμηήξ ηςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ, μ Μάζκμκβη πνμζπαεμφζε κα ελδβήζεζ 

ημ βζαηί ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δ δμηζηυηδηα ημο κμδηζημφ πνμσυκημξ (π.π. ηδξ ιεθς-

δίαξ) είκαζ αιεζυηενδ απυ άθθεξ (π.π., απυ ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζε δφμ οπυ ζφβηνζζδ 

ηθάζιαηα). Γζα ημκ Μάζκμκβη, υιςξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ είκαζ μ κμοξ εηείκμξ πμο 

παξάγεη, πμο δεκηνπξγεί ηα ζδεαηά ζοιπθέβιαηα ηαζ ηζξ ζδεαηέξ ζπέζεζξ ςξ ακηζηείιε-

κα αλψηεξεο ηάμεο (ηα superiora). Αοηά μ ίδζμξ ηα απμηαθεί ηαζ ζηεξηγκέλα 

(fundierte) πενζεπυιεκα πμο πνμηφπημοκ ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ ηαζ ζηδ αάζδ ημο 

παξαγσγηθνχ ζοκδοαζιμφ ηςκ απθμφζηενςκ ζηεξηδφλησλ (fundierende) πενζεπμιέ-

κςκ (inferiora). 

Οζ ζπέζεζξ ζηήνζλδξ είπακ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδ εεςνία ημο Μάζκμκβη ηαεχξ 

ζε αοηέξ μ ίδζμξ εκηυπζγε ιζα (θμβζηή) ακαβηαζυηδηα, ιζα εζςηενζηή ελάνηδζδ ακά-

ιεζα ζηα ζδεαηά ακηζηείιεκα ακχηενδξ ηάλδξ ηαζ ηα ζηδνίγμκηα ζημζπεία ημοξ. Έ-

θηαζε, ιάθζζηα, ζημ ζδιείμ κα οπμζηδνίγεζ πςξ δ πναβιαηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημ 

πνχια ηαζ ηδκ έηηαζδ (ηαζ βεκζηά μζ θεβυιεκεξ ιεηαθοζζηέξ ζπέζεζξ) είκαζ ιε ιία 

έκκμζα ―ελςηενζηή‖ ζπέζδ βζαηί, ιπμνεί ιεκ αοηά ηα ζημζπεία απυ ηδ θφζδ ημοξ κα 

ιδκ ιπμνμφκ κα δμεμφκ πςνζζηά, ςζηυζμ ιπμνμφιε κα ζοθθάαμοιε ημ έκα πςνίξ ημ 

άθθμ ηαζ ιάθζζηα έηζζ χζηε δ ζηέρδ ημο πνχιαημξ κα ιδκ ζοκεπάβεηαζ ηδ ζηέρδ ηδξ 

έηηαζδξ.
35

 Ακηίεεηα, υθεξ μζ ζδεαηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηα ζδεαηά ζοιπθέβιαηα ζοθθαιαά-

κμκηαζ (ιε θμβζηή ακαβηαζυηδηα) ιυκμ ζε ακαθμνά πνμξ ηα ζπεηζγυιεκα ηάεε θμνά 

ζημζπεία. Σδκ μνμθμβία ηδξ ζηήξημεο ηδκ οζμεέηδζε ανβυηενα ηαζ μ Ένεκθεθξ, πςνίξ 

υιςξ ηαοηυπνμκα κα δέπεηαζ ηαζ ηζξ ιεηαθοζζηέξ εέζεζξ ημο Μάζκμκβη. πςξ εα 

δμφιε παναηάης, υιςξ, ηδκ μνμθμβία ηδξ ζηήνζλδξ ηδκ οζμεέηδζε ηαζ μ Υμφζενθ εν-

ιδκεφμκηάξ ηδκ θαζκμιεκμθμβζηά. 

 Σμκίζαιε πνμδβμοιέκςξ πςξ, βζα ημκ Ένεκθεθξ, μζ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ, ακ 

ηαζ είκαζ ζημζπεία δεοηένμο επζπέδμο ηαζ πάκημηε πνμτπμεέημοκ ηάπμζα άθθα απθμφ-

ζηενα ζημζπεία, δίκμκηαζ άκεζα ζημ οπμηείιεκμ πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ κμδηζηχκ δζεν-

βαζζχκ, απμηεθχκηαξ (ημοθάπζζημκ ζημ πχνμ ηδξ ακηίθδρδξ) αηζζεηέο πμζυηδηεξ. Ο 

Μάζκμκβη, απυ ηδ ιενζά ημο, οπμζηδνίγεζ επίζεο ιζα εεςνία δφμ επζπέδςκ βζα ηδκ 

ακηίθδρδ, υιςξ ιε δφμ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Αθεκυξ, ιζθά ζε έκα πνχημ επίπεδμ βζα 

ηδκ πνυζθδρδ ηάπμζςκ εειεθζαηχκ ζημζπείςκ, πμο πάκηςξ δεκ είκαζ ιειμκςιέκα 

αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα, υπςξ ηα ακηζθαιαάκεηαζ μ Ένεκθεθξ. ημκ Μάζκμκβη, δ 

πνυζθδρδ αοηχκ ηςκ εειεθζαηχκ ζημζπείςκ ζηδκ αίζεδζδ πνμτπμεέηεζ ήδδ ηζξ ηαη‘ 

αοηυκ πξαγκαηηθέο ζπέζεζξ ιεηαλφ αζζεδηδνζαηήξ πμζυηδηαξ ηαζ πςνζηήξ ή πνμκζηήξ 

έηηαζδξ (ιειμκςιέκμζ πνςιαηζημί, δπδηζημί, η.θπ., ηυπμζ) ηαζ ηα πξαγκαηηθά ζο-

                                                
35 Βθ. εδχ ζπεηζηά ηαζ Gurwitsch 2010, ζ. 59. 
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ιπθέβιαηα ηέημζςκ απμηεθεζιάηςκ (εκ πχνς ηαζ πνυκς βεζηκζάγμκηεξ ηέημζμζ ηυπμζ). 

Αθεηένμο, ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ, ηέημζα ιασκμκβηζακά εειεθζαηά ζημζπεία ζοκδοά-

γμκηαζ κμδηζηά βζα ηδκ παναβςβή ζηδνζβιέκςκ ακηζηεζιέκςκ (ζφκεεηςκ πνςιαηζηχκ 

ιμνθχκ, ιεθςδζχκ, ηθπ.). Τπυ αοηή ηδκ μπηζηή, ζημκ Μάζκμκβη, ηα ζηδνζβιέκα πενζ-

επυιεκα (ημ ακηίζημζπμ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ πμζμηήηςκ ημο Ένεκθεθξ) δεκ δίκμκηαζ 

ιαγί ιε ηα ζηδνίγμκηα ςξ ηάηζ δίπια ζε αοηά ηα ηεθεοηαία. Σα ζηδνζβιέκα πενζεπυιε-

κα πάκηα πνμτπμεέημοκ ηα ζηδνίγμκηα, αθθά είκαζ ηάηζ πάλσ απυ αοηά ηα ηεθεοηαία 

ηαζ παξάγνληαη μπςζδήπμηε ιε ηδκ επέιααζδ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ. 

3.2.2. Η Γηακάρε αλάκεζα ζηελ Απζηξηαθή Σρνιή ηνπ Γθξαηο θαη ηε Γεξκαληθή 

Σρνιή ηνπ Βεξνιίλνπ 

Ζ Θεςνία Ακηζηεζιέκςκ ημο Μάζκμκβη ήηακ εηείκδ πμο έδςζε ηδκ χεδζδ ζε δφμ 

ιαεδηέξ ηαζ ζοκενβάηεξ ημο, ημκ Μπεκμφζζ ηαζ ημκ Βίηαζεη, κα ακαπηφλμοκ, ηαεέκαξ 

απυ ηδ ιενζά ημο, ιζα εεςνία ακηίθδρδξ δχν επηπέδσλ ή δχν βεκάησλ. ηδ εεςνία 

ημοξ ηαζ μζ δφμ δζαηνίκμοκ, απυ ηδ ιζα, έκα πνχημ επίπεδμ πενζμνζζιέκμ ζε ιζα ηα-

εανή αζζεδηζηυηδηα ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, έκα δεφηενμ επίπεδμ πμο αθμνά οπμηεζιεκζηά 

εκενβήιαηα κμδηζηήξ παξαγσγήο. 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Μπεκμφζζ δεπυηακ πςξ αοηυ πμο οπάνπεζ πναβιαηζηά εί-

καζ μζ ηυκμζ ηαζ ηα πνχιαηα, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ αημοζηζηέξ ηαζ ηζξ μπηζηέξ ζπδιαημ-

ιμνθέξ (Gestalten), μζ μπμίεξ πίζηεοε πςξ δεκ οπάνπμοκ νεαθζζηζηά ηαζ δεκ βίκεηαζ 

κα πνμηαθμφκ ακηίζημζπα αζζεήιαηα. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, εεςνμφζε υηζ δ ζηέηδ 

αζζεδηζηυηδηα ιπμνεί κα πανέπεζ ηζξ εκηοπχζεζξ δφμ ή πενζζζυηενςκ ζδιείςκ πμο 

ακηζζημζπμφκ ζε πναβιαηζηά ζδιεία ιζαξ πναβιαηζηήξ επζθάκεζαξ, υπζ υιςξ ηαζ ηδκ 

εκηφπςζδ ηδξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδξ, ηδξ μνβάκςζήξ ημοξ, βζα ηδκ μπμία δεκ οπάνπεζ 

ακηίζημζπμ ενέεζζια. Γεκζηυηενα, εεςνμφζε υηζ μζ ιεθςδίεξ ηαζ ηα δζάθμνα ζφκεεηα 

μπηζηά ιμνθχιαηα είκαζ, υπςξ δίδαζηε ηαζ μ Μάζκμκβη, ηδεαηά ακηζηείιεκα. φιθς-

κα ιε ημκ Μπεκμφζζ, μζ παναζηάζεζξ ηςκ ιεθςδζχκ ηαζ ηςκ ζφκεεηςκ μπηζηχκ ζπδ-

ιαημιμνθχκ, μζ μπμίεξ δδιζμονβμφκηαζ ιε ημ ζοκδοαζιυ ηςκ αζζεδιάηςκ πμο πνμ-

ηαθμφκ μζ ηυκμζ ηαζ μζ πνςιαηζημί ηυπμζ ακηίζημζπα, είκαζ απμηέθεζια ιζαξ παξαγσ-

γηθήο λνεηηθήο (κε αηζζεηεξηαθήο θαη κε θπζηνινγηθήο) δηεξγαζίαο.
36

 Μάθζζηα εες-

νμφζε πςξ ιζα ηέημζα δζενβαζία είκαζ ηαηά αάζδ αζοκείδδηδ ηαζ επζηεθείηαζ απηφκαηα 

ζημ οπμηείιεκμ.
37

 

Καζ μ Βίηαζεη απυ ηδ ιενζά ημο, επίζδξ επδνεαζιέκμξ απυ ηδ θζθμζμθία ημο 

Μάζκμκβη, οπμζηήνζγε πςξ έπμοιε ειπεζνία αζζεδηδνζαηχκ ακηζηεζιέκςκ, υπζ απθά 

ζηδ αάζδ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ επζιένμοξ αζζεδηδνζαηχκ εκηοπχζεςκ, αθθά, επζπθέ-

μκ, πάνδ ζε κμδηζηέξ δζενβαζίεξ (ζηδκ παξαγσγή παναζηάζεςκ) πμο έπμοκ ςξ απμηέ-

θεζια έκα κέμ κμδηζηυ ιυνθςια (ηζξ παξαγφκελεο παναζηάζεζξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ). 

Καηά ημκ Βίηαζεη, δ απθή μνβάκςζδ ηςκ πνςιαηζηχκ ηυπςκ ζημ πχνμ δεκ ζζμδοκα-

ιεί ιε ηδ ζφκεεηδ πνςιαηζηή ζπδιαημιμνθή, βζα πανάδεζβια ιζαξ γςβναθζάξ. Ζ α-

πθή μνβάκςζδ κμηχκ ζημ πνυκμ, δ αημθμοεία ηδξ ιζαξ ιεηά ηδκ άθθδ, δεκ ζζμδοκα-

ιεί ιε ιεθςδία. Ζ ζφκεεηδ πνςιαηζηή ζπδιαημιμνθή ηδξ γςβναθζάξ ή δ ιεθςδία, 

είκαζ ηα θαηλνχξηα απμηεθέζιαηα εζςηενζηχκ κμδηζηχκ δζενβαζζχκ· ζοκζζημφκ μθυ-

ηδηεξ πμο οπενααίκμοκ ημ απθυ άενμζζια ηςκ επζιένμοξ ιενχκ ημοξ. Ακηίζημζπα, ζε 

έκα ακχηενμ επίπεδμ, δ μιμζυηδηα, ή δ δζαθμνά δεκ είκαζ παναζηάζεζξ πμο πνμηα-

                                                
36 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Smith 1988, ζζ. 27η.επξ· Smith 1994, ζζ. 257η.επξ· Gurwitsch  2009, ζζ. 10η.επ.· 

Gurwitsch 2010, ζζ. 62η.επξ, 85η.επ. 
37 Βθ. ζπεηζηά Gurwitsch 2009α, ζζ. 9η.επξ· Smith 1988, ζ. 38· Smith 1994, ζ. 262. Ο Μάθζβηακ ιζθά 

βζα αοηυ ημ δεφηενμ επίπεδμ ηδξ ακηίθδρδξ, πμο δζαηνίκεζ δ πμθή ημο Γηναηξ, ιε υνμοξ ηνίζεςκ. Βθ. 

Mulligan 1995, ζ. 187. 
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θμφκηαζ απ‘ εοεείαξ ζηδκ αίζεδζδ. Ο Βίηαζεη οπμζηήνζγε υηζ πνεζάγεηαζ ηζ εδχ δ 

ιεζμθάαδζδ ηάπμζςκ κμδηζηχκ (ζοπκά αζοκείδδηςκ) δζενβαζζχκ. 

Απέκακηζ ζηδκ Αοζηνζαηή πμθή, ηαζ ηονίςξ απέκακηζ ζημ δφγκα ηεο παξαγσ-

γήο, ζηάεδηε δ θεβυιεκδ πμθή ημο Βενμθίκμο. Ζ απανπή ηδξ δδιζμονβίαξ αοημφ ημο 

εεςνδηζημφ νεφιαημξ ιπμνεί κα εκημπζζηεί ζημ ένβμ ηαζ ηδ δζδαζηαθία ημο ημοιπθ, 

μ μπμίμξ δίδαζηε ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Βενμθίκμο απυ ημ 1894. Ο ημοιπθ επδνέα-

ζε άιεζα ημοξ ιαεδηέξ ημο: Κέθεν, Βενηπάζιεν ηαζ Κυθηα.
38

 Δλ αοηχκ, μ Βενηπάζ-

ιεν οπήνλε επζπθέμκ ηαζ ιαεδηήξ ημο Ένεκθεθξ ημ δζάζηδια πμο μ ηεθεοηαίμξ δίδα-

ζηε ζηδκ Πνάβα.  

Δίκαζ ζαθέξ υηζ μ Κέθεν, μ Βενηπάζιεν ηαζ μ Κυθηα είπακ ζηδ δζάεεζή ημοξ, 

ηυζμ ηα ζημζπεία ηδξ εεςνίαξ ημο ημοιπθ βζα ηα αοηυκμια ηαζ ηα ροπμθμβζηά (ιε-

νζηά) ιένδ, αθθά ηαζ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζοβπχκεοζδξ, υζμ ηαζ ηδξ εεςνίαξ ημο 

Ένεκθεθξ βζα ηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ. Ζ δζηή ημοξ πνμζέββζζδ, ςζηυζμ, απμηθί-

κεζ ζε δζάθμνα ζδιεία απυ εηείκδ ημο ημοιπθ ή ημο Ένεκθεθξ ηαζ ηαοηυπνμκα δμ-

ιείηαζ ςξ ακηίδναζδ ζηδ ιασκμκβηζακή εεςνδηζηή ηαηεφεοκζδ πμο πανάθθδθα είπε 

ηαεμνίζεζ ηδκ Αοζηνζαηή πμθή ζημ Γηναηξ. Ζ πνχηδ επίζδιδ ακηίδναζδ ζηδκ Αο-

ζηνζαηή εεςνδηζηή βναιιή ένπεηαζ ημ 1915 ιε ηδ δδιμζίεοζδ εκυξ ιαηνμζηεθμφξ 

άνενμο ημο Κυθηα.
39

 ε αοηυ ημ άνενμ μ Κυθηα αζηεί άιεζδ ηνζηζηή ζηδ εεςνία 

ημο Μπεκμφζζ ηαζ ηαοηυπνμκα λεηοθίβεζ ηζξ εέζεζξ ημο Βενηπάζιεν ηαζ ζοκμθζηυηενα 

ηδξ πμθήξ ημο Βενμθίκμο. 

 Ο Κυθηα επζηίεεηαζ ζημκ ζζπονζζιυ ημο Μπεκμφζζ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ εί-

καζ δοκαηή δ δζάηνζζδ εκυξ ηαεανά αζζεδηδνζαημφ επζπέδμο δεδμιέκςκ (έζης δζα-

ιμνθςιέκςκ ιυκμ ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ζπέζεζξ ημο Μάζκμκβη), πςνίξ κα δίκεηαζ ηαο-

ηυπνμκα δ ιεηαλφ ημοξ δζάηαλδ ή μ ζπδιαηζζιυξ ημοξ (ζε ζπδιαημιμνθέξ). Ο Κυθ-

ηα, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ, ηθαζζζηχκ πζα ζήιενα, παναδεζβιάηςκ βζα ηζξ ιμνθμθμβζηέξ 

αθθαβέξ (Gestalt switches), ζζπονίγεηαζ πςξ δεκ είκαζ δοκαηυ κα οπάνπεζ έκα ηέημζμ 

ηαεανυ αζζεδηδνζαηυ επίπεδμ. Γεκ έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ έκα αοηυκμιμ αζζεδηδ-

νζαηυ επίπεδμ ηαζ, δίπια ζε αοηυ (ηαηά Ένεκθεθξ), ή πάλσ ζε αοηυ (ηαηά Μάζκμκβη), 

έκα δεφηενμ επίπεδμ ζημ μπμίμ αθέπμοιε, βζα πανάδεζβια, είηε έκα αάγμ, είηε ηα πνμ-

θίθ δφμ πνμζχπςκ. Οζ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ, ζφιθςκα ιε ημκ 

Κυθηα, ηάπμζεξ πμζυηδηεξ πμο πξνζηίζεληαη ζε ηάπμζα ηαεανά, ζηαεενά ηαζ αιεηά-

αθδηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα (είηε αημιζζηζηά ζδςιέκα, υπςξ εεςνμφζε μ Ένεκ-

θεθξ, είηε ζηζξ εκ πχνς ηαζ πνυκς πναβιαηζηέξ ημοξ ζπέζεζξ, υπςξ ήεεθε μ Μάζ-

κμκβη). ε αοηυ ημ πθαίζζμ, δ οπυεεζδ πενί ιζαξ ηέημζαξ ζηαεενυηδηαξ έπνεπε κα α-

πμννζθεεί.
40

 Έηζζ, εκχ δ πμθή ημο Γηναηξ ηάκεζ θυβμ βζα ιμνθμθμβζηέξ πνηφηεηεο, δ 

πμθή ημο Βενμθίκμο ιζθά βζα ιμνθμθμβζηέξ νιφηεηεο.
41

 πςξ παναηδνεί παναηηδ-

νζζηζηά μ ιζε, 

[βζα ηδ πμθή ημο Βενμθίκμο] ιζα ζοθθμβή δεδμιέκςκ (ή ηάεε άθθμξ ροπμθμβζηυξ ζπδ-

ιαηζζιυξ) δεκ έρεη έκα Gestalt: είλαη έκα Gestalt, έκα υθμκ ηα ιένδ ημο μπμίμο πνμζδζμνί-

γμκηαζ ςξ ηέημζα χζηε κα ιπμνμφκ κα οπάνλμοκ ιυκμ ςξ ιένδ εκυξ υθμο αοημφ ημο δεδμ-
ιέκμο είδμοξ. (Smith 1988, ζ. 13· αθ. ηαζ Smith 1994, ζζ. 269-70.) 

                                                
38 Βθ. Spiegelberg 1982, ζ. 54· Schuhmann 1996, ζ. 113· Holenstein 1972, §54.  
39 Ο Κυθηα δδιμζίεοζε, ιεηαλφ άθθςκ, εζημζζπέκηε άνενα οπυ ημκ βεκζηυ ηίηθμ «Beiträge zur Psy-

chologie der Gestalt» (ηα ηέζζενα πνχηα ζημ Zeitschreift für Psychologie ηαζ ηα οπυθμζπα εζημζζέκα 

ζημ Psychologische Forschung). Σμ άνενμ ημο 1915 ιε ημ μπμίμ απακηά ζηδ εεςνία ημο Μπεκμφζζ 

είκαζ ημ ηνίημ άνενμ αοηήξ ηδξ ζεζνάξ δδιμζζεφζεςκ ιε αηνζαή ηίηθμ: «Beiträge zur Psychologie der 

Gestalt: III. Zur Grundlegung der Wahrnehmungspsychologie. Eine Auseinandersetzung mit V. Benus-

si». 
40 Βθ. Koffka 1915, ζ. 24η.επξ. 
41 Βθ. ηαζ Smith 1988, ζ. 13. 
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 Πίζς απυ αοηή ηδκ ζδέα ηδξ απυννζρδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ιμνθμθμβζηήξ πμζυηδ-

ηαξ ςξ αζζεδηήξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαφηζζήξ ηδξ ιε ηδκ έκκμζα ημο υθμο, ανίζηεηαζ δ 

ακηίδναζδ ηςκ εεςνδηζηχκ ηδξ πμθήξ ημο Βενμθίκμο απέκακηζ ζε ηάεε πνμζπάεεζα 

ροπμθμβζημφ αηνκηζκνχ, ζε ηάεε πνμζπάεεζα ζηνηρεηνθξαηηθήο ελήβδζδξ ηδξ δμιήξ 

ηδξ ζοκείδδζδξ. Οζ εηπνυζςπμζ ηδξ εκ θυβς ζπμθήξ εεςνμφζακ πςξ δ κμδηζηή γςή 

δεκ ιπμνεί κα ελδβδεεί ζηδ αάζδ ηςκ ζπέζεςκ ηάπμζςκ ηαοημπμζήζζιςκ ηαζ αιεηά-

αθδηςκ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ. «Ο ζπδιαηζζιυξ ιζαξ ζπδιαημιμνθήξ απυ ηα ζημζπεία 

ηδξ είκαζ, μπςζδήπμηε, ακάεεια βζα ηδ πμθή ημο Βενμθίκμο»
42

. Καζ ακ πνμζέλμοιε 

θίβμ ηαθφηενα, εα ηαηαθάαμοιε πςξ ημ εκμπθδηζηυ ζημζπείμ ιζαξ ζημζπεζμηναηζηήξ 

πνμζέββζζδξ είκαζ, βζα ηδ πμθή ημο Βενμθίκμο, δ ακαβηαζηζηή πνμζθοβή ζηδκ απμ-

δμπή ηάπμζςκ κμδηζηχκ ιμνθμπμζήζεςκ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ απαζημφιεκδ μνβά-

κςζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ. 

 Ο Κυθηα, μ Βενηπάζιεν, μ Κέθεν, εα πμοκ υηζ ηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα είκαζ 

πάληα θάπσο νξγαλσκέλα ηαζ υηζ αοηή δ μνβακςιέκδ ιεηηνπξγηθή πμθθαπθυηδηά ημοξ 

δεκ είκαζ πανά αηνζαχξ ιζα ζπδιαημιμνθή. Οζ ζπδιαημιμνθέξ ςξ μθυηδηεξ είκαζ υ,ηζ 

δίκεηαζ πνςηανπζηά ζηδκ ειπεζνία, εκχ ηάηζ ζακ ηα οπμηζεέιεκα εειεθζχδδ ζημζπεία 

ημο Ένεκθεθξ, ημο ημοιπθ, ή ημο Μάζκμκβη, δεκ είκαζ πανά πνμσυκηα αθαίνεζδξ. 

Πνέπεζ, αέααζα, εδχ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ, βζα ηδ πμθή ημο Βενμθίκμο, μζ δζάθμνεξ 

ζπδιαημιμνθέξ δεκ είκαζ ζδεαηά ακηζηείιεκα. Αοηά οπάνπμοκ ζηδκ ελςηενζηή πναβ-

ιαηζηυηδηα, είκαζ πναβιαηζηά ηαζ είκαζ οπυεεζδ ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ ημο εβηεθάθμο 

κα ηα ακαηαηαζηεοάζεζ ζηδ ζοκείδδζδ, ιέζα απυ ιζα ζζμιμνθζηή ζπέζδ, ςξ ακαπα-

ναζηάζεζξ. ε αοηή ηδ δζαδζηαζία δεκ ιεζμθααμφκ ηαευθμο κμδηζηέξ πανά εβηεθαθζ-

ηέξ ηαζ θοζζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ.
43

 Μζα ιεθςδία, βζα πανάδεζβια, δεκ είκαζ ημ απμηέ-

θεζια ηάπμζαξ κμδηζηήξ παναβςβήξ ακχηενδξ ηάλδξ. Αοηυ ςζηυζμ δεκ ζδιαίκεζ 

πςξ, απυ ηδκ άθθδ, απμννίπημκηαζ ζοθθήαδδκ μζ ιμνθμπμζδηζηέξ, μνβακςηζηέξ ανπέξ. 

Αοηυ πμο απμννίπηεηαζ είκαζ ημ υηζ αοηέξ μζ ανπέξ, ημοθάπζζημκ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ 

ακηζθδπηζηή ειπεζνία, είκαζ οπυεεζδ ηδξ κυδζδξ. Αοηυ πμο δζαηδνφζζεζ δ πμθή ημο 

Βενμθίκμο, ηαζ πμο έπεζ θηάζεζ ιέπνζ ζήιενα κα απμηεθεί ηδ ααζζηή ζδέα ηδξ Μμν-

θμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ, είκαζ πςξ οπάνπμοκ ιμνθμπμζδηζηέξ ανπέξ εγγελείο ζην ίδην 

ην “πιηθφ”.
44

 

3.2.2.α. Η ζθνπηά ηεο κεξνινγηθήο θξηηηθήο ηνπ Γθνχξβηηο ζηε ζεσξία ηνπ Φνχζεξι γηα 

ην πξνζδηνξίζηκν Φ 

ηδ αάζδ υζςκ έπμοιε πεζ ιέπνζ ηχνα, ιπμνμφιε εφημθα κα δζαπζζηχζμοιε ηάηζ πμο 

έπεζ δζαθφβεζ ηδξ πνμζμπήξ ζηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία. Ζ μοζία ηδξ ακηίννδζδξ ημο 

Γημφναζηξ
45

, απέκακηζ ζηδ πμοζενθζακή εεςνία βζα ηδκ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδ-

ηα, δεκ είκαζ άθθδ απυ αοηήκ ηδξ ακηίδναζδξ ηδξ πμθήξ ημο Βενμθίκμο απέκακηζ ζηδ 

πμθή ημο Γηναηξ. πςξ είδαιε, μζ εεςνδηζημί ηδξ πμθήξ ημο Βενμθίκμο δεκ ιπμ-

νμφζακ κα δεπημφκ υηζ δ ακηίθδρδ είκαζ οπυεεζδ ηάπμζςκ ζδζαίηενςκ κμδηζηχκ δζεν-

βαζζχκ ακχηενδξ ηάλδξ πένακ ηδξ αίζεδζδξ. Ακηίζημζπα, μ Γημφναζηξ εηθαιαάκεζ ηδ 

                                                
42 Boudewijnse 1999, ζζ. 152. Γζα ηδ πμθή ημο Βενμθίκμο αθ. ηαζ Mulligan 1995, ζ. 188· Smith 
1994, ζζ. 261η.επξ. 
43 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Boudewijnse 1999, ζζ. 149. 
44 Ο Κέθεν έπεζ αζηήζεζ ηνζηζηή εζδζηά ζημκ Κακη ηαζ ηδ εεςνία ηςκ ηαηδβμνζχκ. «Ζ εβηονυηδηα ηδξ 

εεςνίαξ ημο Κακη», ιαξ θέεζ μ Κέθεν, «ελανηάηαζ ζημ ζφκμθυ ηδξ απυ ηδκ παναδμπή πςξ ζημ ―οθζηυ‖ 
δεκ οπάνπεζ ηαιία ααζζηή ανπή ηάλδξ [order].» (Köhler 1938, ζ. 43, παναηίεεηαζ ζημ Smith 1988, ζ. 

49.) 

45 Βθ. πνζκ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, §2.9. 
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πμοζενθζακή εεςνία βζα ηδκ ακηίθδρδ ςξ εεςνία δφμ αδιάηςκ, δφμ επζπέδςκ: ημο 

ζηέηα αζζεδηδνζαημφ ηαζ ημο ακηζθδπηζημφ-ενιδκεοηζημφ.
46

 πςξ ζδιεζχκεζ μ ίδζμξ, 

[η]α οθδηζηά δεδμιέκα απυ ιυκα ημοξ είκαζ άιμνθα ηαζ ζηενμφκηαζ μνβάκςζδξ. Κάεε δμ-

ιή ηαζ μνβάκςζδ πμο επζδεζηκφεηαζ απυ ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια πνέπεζ θμζπυκ κα ηδκ ε-
πζθένμοκ κμδηζημί πανάβμκηεξ. (Gurwitsch 2010, ζ. 261) 

Ο Γημφναζηξ ακαβκςνίγεζ, αέααζα, πςξ ημ δεφηενμ ακηζθδπηζηυ επίπεδμ δελ είκαζ βζα 

ημκ Υμφζενθ ηαηδβμνδιαηζηυ, δεκ ιπμνεί, εκημφημζξ, κα δεπεεί ηδκ εζηυκα δφμ ζε-

νανπδιέκςκ ακηζθδπηζηχκ επζπέδςκ ηαζ ηδκ απαίηδζδ φπανλδξ ηάπμζμο εμσηεξηθνχ 

λνεηηθνχ πανάβμκηα ςξ νοειζζηή ηδξ εκυηδηαξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ημο ακηζθδπημφ. 

Γζ‘ αοηυ ηαζ μ ίδζμξ εα οπμζηδνίλεζ υηζ 

[η]α εκενβήιαηα ηδξ ζοκείδδζδξ ςξ ροπμθμβζηά ζοιαάκηα δεκ ζοκίζηακηαζ ζε δφμ ζηνχ-
ζεζξ ιζα οθδηζηή ηαζ ιζα κμδηζηή. (Gurwitsch 2009b, ζ. 284) 

Ζ εεςνία ηςκ δφμ ζηνχζεςκ είκαζ αζηήνζηηδ, ηυζμ ακαθμνζηά ιε ηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυ-

ηδηεξ υζμ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηδ εεςνία ηδξ χιεο. (Gurwitsch 2009b, ζ. 283) 

Ακηζθαιαακυιαζηε υηζ δ ηνζηζηή ημο Γημφναζηξ ζημ δοσζιυ «ιμνθήξ–φθδξ» ηαζ δ 

ηνζηζηή ημο ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια ηαζ ημ πνμζδζμνί-

ζζιμ Υ είκαζ δφμ υρεζξ ημο ίδζμο κμιίζιαημξ. Ζ ααζζηή εέζδ ημο Γημφναζηξ είκαζ υηζ 

δ ακηζθδπηζηή ζφκεεζδ ιεηαλφ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ δεκ πνμτπμεέηεζ ηαιία κμ-

δηζηή δζενβαζία ηαζ πςξ, άνα, ζηδκ ακηίθδρδ δελ παξάγεηαη ηάπμζμ επζπθέμκ ακηζθδ-

πηζηυ Υ δίπθα ή πάκς απυ ηδκ μθυηδηα αοηχκ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ.
47

 Γζ‘ αοηυ 

ηαζ μ ίδζμξ ηαηαββέθθεζ ηδκ ζδέα πενί άιμνθδξ φθδξ, ηαηαββέθθεζ ηδκ ζδέα πενί κμδ-

ηζηχκ ενιδκεφζεςκ ηαζ ηαηαββέθθεζ ηδκ ζδέα εκυξ εεςνδηζηά, οπμηίεεηαζ, ηαηαζηεο-

αζιέκμο Υ ςξ ακηζηεζιεκζημφ εκμπμζδηζημφ πυθμο ηδξ ακηζθδπηζηήξ ειπεζνίαξ. φι-

θςκα ιε ηδ εεηζηή πνυηαζδ ημο Γημφναζηξ, δ ακηίθδρδ είκαζ εκένβδια ελφο επζπέδμο 

πςνίξ ηδκ ακάβηδ ηαηαθοβήξ ζημ δοσζιυ «ιμνθήξ–φθδξ». Ζ φθδ έπεζ ηδ δζηή ηδξ 

―αοηυπεμκδ‖ μνβάκςζδ πςνίξ ηδκ ακάβηδ πνυζεεηςκ κμδηζηχκ ιμνθμπμζήζεςκ.
48

 

[Σ]μ αζζεδηδνζαηυ οθζηυ δεκ ανενχκεηαζ ιέζς ακχηενςκ θεζημονβζχκ. Αοηυ πμο δίκεηαζ 

άιεζα, ημ θαζκμιεκμθμβζηυ πνςημ-οθζηυ, δίκεηαζ ιυκμ ανενςιέκμ ηαζ δμιδιέκμ. Καευ-

θμο δεκ οπάνπμοκ δεδμιέκα απαθθαβιέκα απυ ηάεε άνενςζδ, οθδηζηά δεδμιέκα ιε ηδκ 
αοζηδνή έκκμζα. Αοηυ πμο δίκεηαζ ελανηάηαζ απυ ηζξ δμιζηέξ ζοκδέζεζξ [πμο οπάνπμοκ] 

εκηυξ αοημφ ζημ μπμίμ [αοηυ πμο δίκεηαζ] ειθακίγεηαζ. (Gurwitsch 2009b, ζζ. 283-4) 

Ο Γημφναζηξ πνμζθεφβεζ ζηζξ ακαθφζεζξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ, ηονίςξ ημο 

Βενηπάζιεν, ηαζ ιζθά βζα ημ ακηζθδπηυ ιε υνμοξ κεξνινγηθήο νξγάλσζεο ηαζ ζοκμπήξ 

ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ςξ ιδ ακελάνηδηςκ ηαζ ιεηηνπξγηθά ζδιακηζηχκ ιενχκ ηα 

μπμία ζοκεπχξ επζαεααζχκμκηαζ αιμζααία εκηυξ ημο ζοκμθζηυηενμο ακηζθδπηζημφ ζο-

ζηήιαημξ.
49

 πςξ θάκδηε ηαζ απυ αοηά πμο είπαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, βζα 

ημκ Γημφναζηξ, 

ημ φινλ είλαη ην ζχζηεκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζεκαζηψλ πνπ ακνηβαία εμαξηψληαη θαη ελαξ-

κνλίδνληαη ην έλα κε ην άιιν. Έκα ηέημζμ ζφζηδια δεκ πνεζάγεηαζ εζδζημφξ εκμπμζδηζημφξ 

                                                
46 Βθ. Gurwitsch 2009b, ζζ. 279η.επ.· Gurwitsch 2010, ζζ. 102, 257η.επξ· αθ. ηαζ Marcelle 2011, ζζ. 

62η.επ., 67η.επξ. 
47 Βθ., π.π., Gurwitsch 1972, ζ. 40. 
48 Βθ., π.π., Gurwitsch 2010, ζζ. 28-36. 
49 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Gurwitsch 2010, ζζ. 280η.επξ. 
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πανάβμκηεξ απυ ηδ ζηζβιή πμο έπεζ ηδκ εκυηδηά ημο εη ηςκ έζς ηαζ ηαε‘ εαοηυ πάνδ ζηδ 

δζηή ημο ζδζαίηενδ μνβακςηζηή ιμνθή. (Gurwitsch 2009b, ζ. 387· αθ. ηαζ Gurwitsch 2010, 
ζ. 210) 

Ζ θεζημονβζηή ζδιαζία ηάεε ζοζηαηζημφ πδβάγεζ απυ ηδ ζοκμθζηή δμιή ηδξ ζπδιαημ-

ιμνθήξ ηαζ, πάνδ ζηδ θεζημονβζηή ημο ζδιαζία, ηάεε ζοζηαηζηυ ζοκεζζθένεζ ζε αοηή ηδ 

ζοκμθζηή δμιή ηαζ μνβάκςζδ. (Gurwitsch 2010, ζζ. 112-3) 

Ζ εκυηδηα ακάιεζα ζηα ιένδ δεκ πνέπεζ θμζπυκ κα εζζάβεηαζ ή κα επζαάθθεηαζ απυ ιζα 

επζβεκυιεκδ ανπή ελςηενζηή ηςκ ιενχκ, είηε αοηή δ ανπή ζοθθαιαάκεηαζ κα είκαζ αζζεδ-

ηδνζαηήξ είηε ιδ αζζεδηδνζαηήξ πνμέθεοζδξ. (Gurwitsch 2010, ζ. 141) 

ε έκα ηέημζμ πθαίζζμ, ημ ακηζθδπηυ ςξ υθμκ δεκ είκαζ ηάηζ πένα ηαζ πάκς απυ ηα ιέ-

νδ (ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ, δδθαδή ηα εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εκκμήιαηα ιαγί). Σμ 

ακηζθδπηυ ςξ υθμκ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ιενχκ ηαηά ημ θεζημον-

βζηυ νυθμ πμο ημ ηαεέκα απυ αοηά έπεζ εκ ζπέζδ πνμξ ηα οπυθμζπα ιένδ.
50

 Μάθζζηα, 

δ μνβάκςζδ ημο ακηζθδπημφ (ςξ θαζκμιέκμο) ζηδ αάζδ ηδξ ανπήξ ηδξ ιμνθμθμβζηήξ 

ζοκμπήξ βίκεηαζ ηχνα πζα ζε ακαθμνά πνμξ ημκ ακηζθδπηζηυ (ακηζηεζιεκζηυ) νξγαλη-

ζκφ ηαζ υπζ πνμξ ηάπμζεξ οπμηεζιεκζηέξ κμδηζηέξ θεζημονβίεξ.
51

 Ζ εκκυδζδ δεκ ζζμ-

δοκαιεί ιε ηάπμζα ιμνθμπμζδηζηή θεζημονβία ηαζ μ Γημφναζηξ θηάκεζ κα ηδκ ηαοηίγεζ 

βεκζηά ιε ημ «αζςιέκμ εκένβδια ηδξ ζοκείδδζδξ ζηδκ μθυηδηά ημο»
52

, εκχ δ απμ-

αθεπηζηυηδηα δεκ είκαζ πανά ιζα ζηέηδ ζοζημζπία ακάιεζα ζε ιζα εκκυδζδ ηαζ ημ 

εκκυδιά ηδξ.
53

 

Σμ ενχηδια αέααζα πμο εφθμβα ακαηφπηεζ εδχ αθμνά ημ εάκ δ ηνζηζηή ημο 

Γημφναζηξ ζηδ πμοζενθζακή απμαθεπηζηυηδηα, ηαζ εζδζηυηενα ηδκ ακηζθδπηζηή, είκαζ 

αάζζιδ. Σμ εάκ, δδθαδή, πνάβιαηζ δ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ημ ακηζθδπηζηυ πνμζδζ-

μνίζζιμ Υ είκαζ ιζα ιεηαθοζζηή ηαηαζηεοή, πμο ιάθζζηα πνμτπμεέηεζ ηδκ αιθζθεβυ-

ιεκδ επίηθδζδ βζα φπανλδ ηαζ εθανιμβή ζδζαίηενςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ. Ζ απά-

κηδζδ ζε αοηυ ημ ενχηδια δεκ ιπμνεί κα δμεεί πανά (α) ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ πμοζεν-

θζακήξ ιενμθμβζηήξ εεςνίαξ (ηάηζ πμο εα δμφιε άιεζα ζημ πανυκ ηεθάθαζμ), (α) ιε 

ηδ δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηδκ απθή ακηίθδρδ ηαζ ηα ηαηδβμνζαηά εκενβή-

ιαηα ηαζ εζδζηυηενα ιε ημ εκένβδια ηδξ ηνίζδξ (ηάηζ πμο εα δμφιε ζημ επυιεκμ, ηέ-

ηανημ ηεθάθαζμ), ηαζ (β) ιε ηδκ πνμζεηηζηή ελέηαζδ ηδξ πμοζενθζακήξ εεςνίαξ βζα 

ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ (ηάηζ πμο εα δμφιε ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ). 

Ο Υμφζενθ, ςξ ιαεδηήξ ημο Μπνεκηάκμ ηαζ ημο ημοιπθ ήηακ θοζζηυ κα πα-

ναθάαεζ ηαζ ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ ζπέζδξ ιενχκ ηαζ υθςκ. Δπζπθέμκ, μ ίδζμξ βκχνζ-

γε ημ ένβμ ημο Ένεκθεθξ αθθά ηαζ ηδ θζθμζμθία ημο Μάζκμκβη. Δίκαζ, ςζηυζμ, βεβμ-

κυξ υηζ μ Υμφζενθ δεκ ήηακ πμηέ ζε άιεζμ δζάθμβμ ιε ηάπμζμ απυ ηα ιέθδ ηδξ πμ-

θήξ ημο Γηναηξ, ή ηδξ πμθήξ ημο Βενμθίκμο ακαθμνζηά ιε αοηά ηα γδηήιαηα, ηάηζ 

πμο ζε έκα ααειυ δοζπεναίκεζ ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ ζπεηζηχκ ζημζπείςκ ιεηαλφ ηςκ 

πμοζενθζακχκ εέζεςκ. Σδκ πζμ λεηάεανδ ίζςξ ηνζηζηή ακαθμνά ημο ζηδ Μμνθμθμ-

βζηή Φοπμθμβία, πμο εκηςιεηαλφ είπε ακαπηοπεεί, ηδ ανίζημοιε ζημκ Δπίινγν (Na-

                                                
50 Βθ., π.π., Gurwitsch 2009b, ζ. 387. Αοηυ, υπςξ ηαηαθαααίκμοιε, ζδιαίκεζ πςξ ζηδκ βημοναζηζζακή 

πνμζέββζζδ δεκ έπεζ ηαευθμο κυδια ημ ενχηδια πενί πνμηεναζυηδηαξ ηςκ ιενχκ έκακηζ ημο υθμο ή ημ 
ακηίζηνμθμ. Σα ιένδ έπμοκ κυδια ςξ ηέημζα ιυκμ ςξ ιένδ ημο υθμο, εκχ ημ υθμκ είκαζ ηέημζμ ςξ υθμκ 

ηςκ ζοβηνζιέκςκ ιενχκ. Σμ κα ζοκζζηά ηάηζ ιένμξ εκυξ υθμο είκαζ ζζμδφκαιμ ιε ημ κα έπεζ ιζα μνζ-

ζιέκδ θεζημονβζηή ζδιαζία εκ ζπέζδ πνμξ ηα οπυθμζπα ιένδ ιζαξ μθυηδηαξ. Καζ υθα ιαγί ηα ιένδ ζημ 

θεζημονβζηυ ημοξ νυθμ δζαηνίκμκηαζ απυ ιζα ιμνθμθμβζηή ζοκμπή. Βθ. ζπεηζηά ηαζ Gurwitsch 2010, ζ. 

142. 
51 Βθ., π.π., Gurwitsch 2010, ζζ. 128η.επξ, 196-7. 
52 Gurwitsch 2009b, ζ. 284. 
53 Βθ. υ.π., ζζ. 284-5. 
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chwort) πμο ζοκηάπεδηε ημ 1931 βζα ηδκ αββθζηή έηδμζδ ηςκ Ηδεψλ Η.
54

 Δηεί μ Υμφ-

ζενθ ηαηδβμνεί λεηάεανα ημοξ εεςνδηζημφξ αοηήξ ηδξ ηάζδξ βζα ροπμθμβζζιυ, βζα 

ζφβποζδ ημο βεβμκζημφ ηαζ ημο εζδδηζημφ, ημο εκδυημζιμο ηαζ ημο οπενααημθμβζημφ. 

Δίκαζ θακενυ πςξ, βζα ημκ Υμφζενθ, μζ ιμνθμθμβζημί ροπμθυβμζ ακηζιεηςπίγμοκ ιε 

αθέθεζα ηδ ζοκείδδζδ ςξ έκα ιένμξ ηδξ θοζζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ αδοκαημφκ κα 

πνμπςνήζμοκ πένα απυ εκδεπμιεκζηέξ (ιδ απμδεζηηζηέξ) ειπεζνζηέξ πενζβναθέξ. Ζ 

πμοζενθζακή Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία ηαζ δ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία ηίεε-

κηαζ, βζα ημκ ίδζμ, ζε εκηεθχξ δζαθμνεηζηέξ αάζεζξ ηαζ ηάεε πνμζπάεεζα αθμιμίςζδξ 

ηδξ πνχηδξ απυ ηδ δεφηενδ δεκ είκαζ πανά ιζα πνμζπάεεζα θοζζημπμίδζδξ ηδξ Φαζ-

κμιεκμθμβίαξ, ηάηζ πμο πνμθακχξ έανζζηε ημκ Υμφζενθ νζγζηά ακηίεεημ. 

ηδ ζοκέπεζα, εα επζπεζνήζμοιε κα ελεηάζμοιε ιε θεπημιένεζα ημ πχξ ανενχ-

κεηαζ ηαζ ελεθίζζεηαζ δ ιενμθμβζηή εεςνία ζηδ ζηέρδ Υμφζενθ. Θα λεηζκήζμοιε 

απυ ημ πνχημ δδιμζζεοιέκμ ημο ένβμ, ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο ηαζ ηδ ζδιακηζ-

ηή εεςνία ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζεηαζ εηεί, βζα κα θηάζμοιε ζηδκ ηνίηδ Λνγηθή Έ-

ξεπλα, υπμο ηαζ ζοκακημφιε ηδκ πενζζζυηενμ επελενβαζιέκδ θαζκμιεκμθμβζηή ιε-

νμθμβία. Κφνζμξ ζημπυξ ιαξ είκαζ κα θςηίζμοιε ημ νυθμ πμο αοηή δ ηεθεοηαία ηαηέ-

πεζ ζηδ θαζκμιεκμθμβζηή εεςνία βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιεκμ-

ηήηςκ. Σαοηυπνμκα, εα έπμοιε ζημ κμο ιαξ ηα άιεζα ζπεηζγυιεκα γδηήιαηα πμο ήδδ 

έπμοκ ηεεεί ακαθμνζηά ιε ηδ δμιή ημο απμαθεπηζημφ εκκμήιαημξ, ιε ηδ θφζδ ημο 

ακηζθδπηζημφ πνμζδζμνίζζιμο Υ ηαζ ιε ημ νυθμ εκδεπυιεκςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ ακηίθδρδξ. 

3.3. Η Θεσξία Σρέζεσλ ζηε Φιλοζοθία ηηρ Απιθμηηικήρ ηνπ Φνχζεξι 

Ο Υμφζενθ παναημθμφεδζε ηζξ δζαθέλεζξ ημο Μπνεκηάκμ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ 

Βζέκκδξ απυ ημ 1884 έςξ ημ 1886, αθθά υπζ ηζξ δζαθέλεζξ ιε εέια ηδκ Πενζβναθζηή 

Φοπμθμβία, πμο δυεδηακ ημ 1887-88 (ηαζ πςνίξ μοζζχδεζξ αθθαβέξ ηζξ πνμκζέξ 1888-

89 ηαζ 1890-91), ηαζ ζηζξ μπμίεξ, ηονίςξ, πενζέπμκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ιπνεκηακζακήξ 

ιενμθμβίαξ. Γκςνίγμοιε, ςζηυζμ, υηζ μ Υμφζενθ είπε ζηδ δζάεεζή ημο ηζξ ζδιεζχ-

ζεζξ ημο, ιαεδηή ημο Μπνεκηάκμ, ιίκηημοκηγ
55

 (Hans Schmidkunz) απυ ηζξ δζαθέ-

λεζξ ημο 1887-88.
56

 Γκςνίγμοιε, επίζδξ, υηζ ηδ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ βζα ηζξ ζπέζεζξ 

ιενχκ ηαζ μθμηήηςκ ηδκ παναθαιαάκεζ μ Υμφζενθ ζε ιζα πζμ πθμφζζα ηαζ επελενβα-

ζιέκδ ιμνθή απυ ηδ θζθμζμθία ημο ημοιπθ.
57

 

ημ πνχημ ημο θζθμζμθζηυ ένβμ, ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο (1891), μ Υμφ-

ζενθ αημθμοεεί ζηεκά ηδ δζδαζηαθία ημο Μπνεκηάκμ. Τζμεεηεί ηδ δζάηνζζδ ηςκ πε-

νζεπμιέκςκ ηδξ ζοκείδδζδξ ζε θοζζηά ηαζ ροπζηά θαζκυιεκα, εεςνχκηαξ, ιάθζζηα, 

υηζ αοηά ελακηθμφκ ην ζχλνιν ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ.
58

 Δπζπθέμκ, δέπεηαζ 

                                                
54 Βθ. Hua V, ζ. 156 [424]. Βθ., υιςξ ηαζ Hua XVII, §107c· Hua I, §16. 
55 Ο ιίκηημοκηγ ίδνοζε ηδ Φζθμζμθζηή Δηαζνεία ηδξ Βζέκκδξ ημ 1888 ηαζ είκαζ αοηυξ πμο ηαεζένςζε 

ηαηηζηέξ ζοκακηήζεζξ ιεηαλφ παθαζυηενςκ ηαζ κευηενςκ ιαεδηχκ ημο Μπνεκηάκμ. 
56 Αοηέξ μζ ζδιεζχζεζξ πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ανπείμ ημο Υμφζενθ ζηδ Λμοααίκ ιε ημκ ηςδζηυ Q10. 
Βθ. ζπεηζηά ηδκ Δηζαγσγή ημο Μίθεν (Benito Müller) ζηδκ αββθζηή ιεηάθναζδ ηδξ Πεξηγξαθηθήο Φπ-

ρνινγίαο ζ. xiii, οπζ. 4· Moran 2005, ζζ. 18-9 Rollinger 1999, ζ. 22. 
57 Σμ 1886, ηαζ φζηενα απυ ηδ ιεζμθάαδζδ ημο Μπνεκηάκμ, μ ημοιπθ, ηαεδβδηήξ πζα ζηδ Υάθθδ, 

ακαθαιαάκεζ ηδκ επίαθερδ ηδξ δζαηνζαήξ επί οθδβεζία (Habilitationsschrift) ημο Υμφζενθ ιε ηίηθμ 

Πεξί ηεο Έλλνηαο ηνπ Αξηζκνχ, Φπρνινγηθέο Αλαιχζεηο (Über den Begriff der Zahl, Psychologische 

Analysen). Έηζζ, μ ημοιπθ, ζημκ μπμίμ ιάθζζηα είκαζ αθζενςιέκεξ μζ Λνγηθέο Έξεπλεο, βίκεηαζ μ δεφ-
ηενμξ ζδιακηζηυξ δάζηαθμξ ημο Υμφζενθ. Βθ. ζπεηζηά ηαζ McAlister 1976, ζζ. 10η.επ.· Rollinger 

1999, ζζ. 83η.επ.· Spiegelberg 1982, ζζ. 51-2· Moran 2005, ζ. 19. 
58 Βθ., π.π., Hua XII, ζζ. 67 [70-1], 70 οπζ. 1 [73 οπζ. 7]. 
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ημ δυβια ηδξ απμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ ηα ροπζηά θαζκυιεκα πα-

ναηηδνίγμκηαζ απυ έκα θαηεπζχλεζζαη-πξνο ηα ακηζηείιεκά ημοξ, δδθαδή εζπάηςξ 

πνμξ ηα θοζζηά θαζκυιεκα.
59

 Ο Υμφζενθ, υιςξ, εα ηάκεζ εηεί έκα ηαζκμηυιμ αήια 

ηαζ εα επζπεζνήζεζ κα εθανιυζεζ ημ ηνζηήνζμ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ ημο Μπνεκηάκμ 

ηαζ ζημ πχνμ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ζοκεζδδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ.
60

 Έηζζ, ζφιθςκα 

ιε ημκ πνχζιμ Υμφζενθ οπάνπμοκ ιδ-απμαθεπηζηέξ ζπέζεζξ ηζξ μπμίεξ ηαζ απμηαθεί 

πξσηεχνπζεο ζρέζεηο (primäre Relationen) ηαζ, απυ ηδκ άθθδ ιενζά, οπάνπμοκ απμ-

αθεπηζηέξ ζπέζεζξ ηζξ μπμίεξ ηαζ απμηαθεί ςπρηθέο ζρέζεηο (psychische Relationen). 

πςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, αοηυ ημ αήια ζδιαημδμηεί ηαζ ηδκ πνχηδ ζδιακηζηή 

δζαθμνμπμίδζδ ηδξ πμοζενθζακήξ απυ ηδ ιπνεκηακζακή θζθμζμθία. 

3.3.1. Οη πξσηεχνπζεο ζρέζεηο 

φιθςκα ιε ηδ εεςνία ζπέζεςκ (Relationstheorie) πμο ακαπηφζζεζ μ Υμφζενθ ζηδ 

ΦΑ, ζηδκ εονφηενδ ααζζηή ηαηδβμνία ηςκ πξσηεπνπζψλ ζπέζεςκ οπάβεηαζ ιζα ζεζνά 

απυ οπμ-είδδ ηέημζςκ ζπέζεςκ. Πνχημ είκαζ μζ θπζηθέο ζπέζεζξ
61

, βζα πανάδεζβια, δ 

ζπέζδ ηδξ ζοκέπεζαξ ιεηαλφ ηςκ ιενχκ ιζαξ εηηαηήξ επζθάκεζαξ. Γεφηενμ είκαζ μζ 

κεηαθπζηθέο ζπέζεζξ, υπςξ είκαζ δ ζπέζδ πμο έπεζ δ έηηαζδ ιε ηδκ πμζμηζηή (πνςια-

ηζηή) πθήνςζή ηδξ.
62

 Σνίημ είκαζ μζ ινγηθέο ζπέζεζξ, ζακ ηδ ζπέζδ ιζαξ έκκμζαξ βέ-

κμοξ ιε ιζα οπαβυιεκδ ζε αοηήκ έκκμζα είδμοξ.
63

 Δπζπθέμκ, μ Υμφζενθ μνζμεεηεί ιζα 

άθθδ οπμ-μιάδα πνςηεομοζχκ ζπέζεςκ πμο πενζθαιαάκεζ, π.π., ηδ ζπέζδ ηδξ ζζυηδ-

ηαξ (Gleichheit), ηδξ μιμζυηδηαξ (Ähnlichkeit), ηδξ δζααάειζζδξ (Steigerung), ηαζ πμο 

θαίκεηαζ κα ακηζζημζπεί ζηζξ ζπέζεζξ αζζεδηδνζαηήξ μιμζυηδηαξ βζα ηζξ μπμίεξ ήδδ 

ιζθμφζε μ Μπνεκηάκμ. πέζεζξ αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ μιάδαξ έπμοιε ζηδκ πενίπηςζδ 

αηζζεηεξηαθψλ ζπλφισλ (sinnliche Menge), υπςξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, ιζα ζεζνά 

δέκηνςκ, έκαξ ανζειυξ ζηναηζςηχκ, έκα ζιήκμξ πμοθζχκ, η.θπ.
64

 Ακηίζημζπα, ηα ζο-

ιπθέβιαηα πμο δμιμφκηαζ ζηδ αάζδ πνςηεομοζχκ ζπέζεςκ είκαζ ηα πξσηεχνληα 

ζπεζζαηά ζοιπθέβιαηα. 

Σζ είκαζ υιςξ αοηυ πμο παναηηδνίγεζ υθα ηα οπμ-είδδ ηςκ πνςηεομοζχκ ζπέ-

ζεςκ ηαζ πυηε ιπμνμφιε κα θέιε υηζ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έκα πνςηεφμκ ζπεζζαηυ 

ζφιπθεβια, ιε ιζα πνςηεφμοζα μθυηδηα; Ο Υμφζενθ εα ζζπονζζηεί υηζ πνςηεφμκηα 

ζοιπθέβιαηα είκαζ εηείκα ηςκ μπμίςκ δ θφζδ ελανηάηαζ απυ ηδ θφζδ ηςκ ζπεηζγυιε-

κςκ ιενχκ. Με άθθα θυβζα, υηακ ηα ίδζα ηα πενζεπυιεκα ζοκεπάβμκηαζ ηδ ιεηαλφ 

ημοξ ζπέζδ, ημ υθμκ πμο ηα ίδζα ζοκζζημφκ εα είκαζ πνςηεφμκ. Οζ πνςηεφμοζεξ ζπέ-

ζεζξ, ηζξ μπμίεξ μ Υμφζενθ απμηαθεί ηαζ ζρέζεηο πεξηερνκέλνπ
65

 (Inhaltsrelationen), ή 

ηαζ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ
66

 (im Inhalte), δεκ πνμηφπημοκ ζηδ αάζδ ηά-

πμζαξ αοευνιδηδξ επεκένβεζαξ ημο κμο, πανά ―ανίζημκηαζ‖ έηνηκεο ζηα ίδζα ηα θαζ-

κυιεκα (είηε ηα θοζζηά, είηε ηα ροπζηά) ςξ πενζεπυιεκα ζημ πθαίζζμ ηδξ επμπηείαξ 

                                                
59 Βθ., υ.π., ζ. 68 [71]. 
60 Βθ. υ.π., ζ. 70 οπζ. 1 [73 οπζ. 7]. 
61 Βθ. υ.π., ζζ. 72 [75], 82 [86], 152 [160]. Γεκ πνέπεζ, αέααζα, κα εεςνήζεζ ηακείξ υηζ μζ θπζηθέο ζπέ-

ζεζξ, ςξ οπμ-είδμξ ηςκ πνςηεομοζχκ ζπέζεςκ, είκαζ ζπέζεζξ απμηθεζζηζηά ιεηαλφ ηςκ θπζηθψλ θαζ-

κμιέκςκ. ηδ εεςνία ηδξ ΦΑ μζ θοζζηέξ ζπέζεζξ αθθά ηαζ ζοκμθζηυηενα μζ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ είκαζ 

ζπέζεζξ πμο αθμνμφκ ελίζμο ηα θοζζηά ηαζ ηα ροπζηά θαζκυιεκα. Μπμνμφκε κα ηάκμοιε θυβμ, βζα 

πανάδεζβια, βζα ηδ πνμκζηή βεζηκίαζδ ή βζα ηδκ μιμζυηδηα δφμ ροπζηχκ θαζκμιέκςκ. 
62 Βθ. Hua XII, ζζ. 19 [20], 68 [71], 71-2 [75], 82 [86], 300 [317]. 
63 Βθ. υ.π., ζζ. 68 [71], 82 [86], 151 [144]. 
64 Βθ., π.π., υ.π., ζζ. 195 [207]. 
65 Βθ. π.π., υ.π., ζζ. 73 [76], 324 [341-42], 331 [348]· αθ. ηαζ Hua XX/1, ζ. 295. 
66 Βθ., π.π., Hua XII, ζ. 41 [42]. 



Κεθ. 3. Μεξνινγία θαη Μνξθηθφηεηα ησλ Απνβιεπηηθψλ Αληηθεηκέλσλ 

126 

 

ημοξ. Σμ ζδιακηζηυ ζηδ ΦΑ είκαζ υηζ μζ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ, ςξ πνμσυκ αοημ-

ζοκεέζεςκ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιενχκ, ζοκζζημφκ μζ ίδζεξ πνςηεφμκηα ή, αθθζχξ, «εεηζ-

ηά»
67

 πενζεπυιεκα ηδξ ζοκείδδζδξ, είκαζ μζ ίδζεξ επζπνυζεεηα πενζεπυιεκα πένακ ηςκ 

(άιεζα) ζπεηζγυιεκςκ πενζεπμιέκςκ.
68

 Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ, μζ 

μπμίεξ πνμζδίδμοκ έκςζδ (Einigung) ζημ υθμκ ηςκ άιεζα ζπεηζγυιεκςκ ιενχκ, δί-

κμκηαζ πάκημηε ζηδκ επμπηεία καδί ιε ηα ή ηνυπμκ ηζκά ―αλάκεζα‖ ζηα ζοζπεηζγυ-

ιεκα ιένδ. Ζ ζοκεπυιεκδ δζαζφκδεζδ, π.π., ηςκ ιενχκ εκυξ ζοκεπμφξ, δ ιεηαθοζζηή 

δζαζφκδεζδ, π.π., ηδξ έηηαζδξ ηαζ ημο πνχιαημξ, μ θμβζηυξ εβηθεζζιυξ, π.π., ημο 

«πνχιαημξ» ζημ «ηυηηζκμ», αθθά ηαζ μζ ζπέζεζξ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ μιμζυηδηαξ, ζζυ-

ηδηαξ, δζααάειζζδξ, η.θπ., είκαζ ζπέζεζξ «ηάεε ιζα απυ ηζξ μπμίεξ πανζζηάκεζ έκα ζ-

δζαίηενμ είδμξ πξσηεχνληνο πεξηερνκέλνπ […] ηαζ απυ αοηή ηδκ άπμρδ ακήηεζ ζηδκ 

ίδζα ηφνζα ηαηδβμνία [πενζεπμιέκςκ]»
69

. 

Δζδζηυηενα ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ ιεηαθοζζηέξ ζπέζεζξ, υπςξ είκαζ αοηή ακάιεζα 

ζηδκ έηηαζδ ηαζ ημ πνχια, μ Υμφζενθ ακαβκςνίγεζ πςξ πνυηεζηαζ βζα έκα «εκηεθχξ 

ζδζαίηενμ [οπμ-]είδμξ»
70

 πνςηεφμοζαξ ζπέζδξ, ηα ιέθδ ηδξ μπμίαξ «είκαζ δζαπθεβιέκα 

ζε αιθίπθεονδ δζείζδοζδ [Durchdringung]»
71

. Ή, ζε άθθμ ζδιείμ, υπμο μ ίδζμξ ιζθά 

βζα ημ πχξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηα παναηηδνζζηζηά πμο ζοκαπανηίγμοκ ηδκ έκκμζα 

ημο (ακηζθδπημφ) πνάβιαημξ, δζααάγμοιε πςξ αοηά δεκ είκαζ ιέθδ ιζαξ ζηέηδξ ζοθ-

θμβήξ (Kollektivums), αθθά «ακηίεεηα, ζοβηνμημφκ έκα υθμκ πενζεπμιεκζηχξ δζα-

πθεβιέκςκ (αιμζααία δζεζζδουκηςκ) ιενχκ»
72

. Ο Υμφζενθ ακαθένεζ νδηά πςξ ζε ηέ-

ημζεξ πενζπηχζεζξ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ηδ κεηαθπζηθή δζαπθμηή βζα ηδκ μπμία ιζθά 

μ Μπνεκηάκμ, ή ιε ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζε ςπρνινγηθά κέξε βζα ηα μπμία ιζθά μ 

ημοιπθ.
73

 Καζ υπςξ ήδδ επζζδιάκαιε (ηάηζ πμο εα ιαξ απαζπμθήζεζ ηαζ ζηδ ζοκέ-

πεζα υηακ εα ελεηάζμοιε ηδ ιενμθμβία ηδξ ηνίηδξ ΛΔ), ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

ΦΑ μζ ιεηαθοζζηέξ ζπέζεζξ ςξ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ δίλνληαη νη ίδηεο ζηελ επνπηεία 

(ιε ημκ ηνυπμ ημο «δίπθα ζηα πενζεπυιεκα πμο αοηέξ ζπεηίγμοκ»).
74

  

 ε έκα ακηζθδπηυ πνάβια δεκ δζαηνίκμκηαζ ιυκμ ηα ιεηαθοζζηά ημο ιένδ, αοηά 

πμο μ Υμφζενθ απμηαθεί ηαζ ηδηφηεηεο (Eigenschaften), ή γλσξίζκαηα (Merkmale), 

υπςξ ημ πνχια ή δ έηηαζδ. Γζαηνίκμκηαζ ηαζ ηα θοζζηά ιένδ, υπςξ είκαζ, βζα πανά-

δεζβια, ηα ηθαδζά εκυξ δέκηνμο, ή ηα πυδζα εκυξ ηναπεγζμφ. Αθθά ηαζ ηα θοζζηά ιέ-

νδ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ ηνέπμκηαζ ηαζ αοηά, ηνυπμκ 

ηζκά, ζε ηδηφηεηεο ημο υθμο, ζημ ααειυ πμο δ πνμζμπή ιαξ ζηέηεηαζ αηνζαχξ ζημκ 

ηνυπμ ηδξ δζαπθμηήξ ημοξ ιε ημ υθμκ. Ο πνχζιμξ Υμφζενθ, αημθμοεχκηαξ ημκ 

ημοιπθ, θαίκεηαζ κα ακηζδζαζηέθθεζ ημκ ηνυπμ δζαπθμηήξ ηςκ ιεηαθοζζηχκ ιενχκ 

πνμξ ηδκ επμπηζηή απμπςνζζζιυηδηα βεκζηά, ηδκ μπμία ηαζ ελανηά απυ ηδκ οπμηεζιε-

κζηή ζηακυηδηα βζα λεπςνζζηή πανάζηαζδ: υ,ηζ δεκ πανζζηάκμοιε ςξ επμπηζηά πςνζ-

ζηυ ηείκεζ κα εεςνείηαζ ζδζυηδηα, ή αθθζχξ ιεηαθοζζηυ ιένμξ ημο πνάβιαημξ. Έηζζ, 

εκχ μζ ιεηαθοζζηέξ ζπέζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ ζπέζεζξ εκυξ ζδζαίηενμο ηνυπμο αθ-

θδθμδζείζδοζδξ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ ιενχκ, δ δζαθμνά ημοξ απυ ηζξ θοζζηέξ ζπέζεζξ 

εηθοθίγεηαζ, ιέπνζ πμο ελαθείθεηαζ υηακ ηαζ ηα δφμ είδδ ζπέζεςκ ζδςεμφκ απυ ηδκ 

άπμρδ ημο ηνυπμο ηδξ εκζςιάηςζήξ ημοξ ζηδκ επμπηζηή μθυηδηα ημο πνάβιαημξ. 

                                                
67 .π., ζ. 324 [342]· αθ. ηαζ ζζ. 68 [71], 72 [75]. 
68 Βθ., π.π., υ.π., ζ. 69 [72]. 
69 .π., ζζ. 68 [71], 330 [347], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ. 
70 .π., ζ. 19 [20]. 
71 .π. ζζ. 19 [20], 159 [167]. 
72 .π., ζ. 159 [167]. 
73 Βθ. υ.π., ζ. 19 οπζ. 1 [20 οπζ. 1]. 
74 Βθ., π.π., υ.π., ζζ. 39 [40], 71-2 [75], 73 [76]. 
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 Δηείκεξ μζ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ, υιςξ, πμο έπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ αανφηδηα βζα 

ηδ εεςνία ημο πνχζιμο Υμφζενθ είκαζ μζ ζπέζεζξ πμο αθμνμφκ ηα αζζεδηδνζαηά ζφ-

κμθα.
75

 Σα ζπεηζηά παναδείβιαηα πμο ιαξ δίκεζ μ ίδζμξ είκαζ ιζα ζεηξά ζηναηζςηχκ, 

έκαξ ζσξφο ιήθςκ, ιζα δεκηνμζηνηρία, έκα ζκήλνο πμοθζχκ, έκα θνπάδη, η.θπ., δδθα-

δή αζζεδηδνζαηά ζφκμθα πμο απμηεθμφκηαζ απυ πανυιμζα ακηζηείιεκα. Σα ιέθδ ηέ-

ημζςκ αζζεδηδνζαηχκ ζοκυθςκ πενζέπμκηαζ ζημ υθμκ ςξ ρσξηζηέο ιενζηέξ επμπηείεξ 

(gesonderte Teilanschauungen) ηαζ υπζ ιε ημκ ηνυπμ ηςκ ζδζμηήηςκ.
76

 Με άθθα θυβζα, 

αοηά είκαζ επνπηηθψο ρσξηζηά (anschaulich gesondert) «έηζζ χζηε δ δζαπθμηή ημοξ 

εκηυξ ηδξ επμπηείαξ ημο υθμο κα οπμπςνεί»
77

. Γδθαδή, δ πνμζμπή ιαξ δεκ ζηέηεηαζ 

ζηδ δζαπθμηή ηςκ ιενχκ ιε ημ υθμκ, ζημ ―ακήηεζκ‖ ηςκ ιενχκ ζημ υθμκ, υπςξ ζοι-

ααίκεζ ιε ηα ιεηαθοζζηά, ή ηα θοζζηά ιένδ εκυξ εκζαίμο αημιζημφ ακηζθδπημφ, μπυηε 

ηαζ ηα ιένδ αοηά δίκμκηαζ ςξ ζδζυηδηεξ ημο πνάβιαημξ. 

ιςξ, ηζ ημ ζδζαίηενμ ζζπφεζ ζηζξ πενζπηχζεζξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ζοκυθςκ; 

Πχξ ιαξ δίκμκηαζ αοηά ηα ζφκμθα ζηδκ επμπηεία; Ο Υμφζενθ εα οπμζηδνίλεζ υηζ αο-

ηυ πμο εηθνάγεηαζ ιε ημοξ υνμοξ ζεηξά, ζσξφο, ζκήλνο, θνπάδη, η.θπ. δεκ είκαζ ηίπμηα 

άθθμ απυ έκα «παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ εκζαίαξ ζοκμθζηήξ επμπηείαξ ημο [αζ-

ζεδηδνζαημφ] ζοκυθμο πμο ιπμνεί κα αδναπηεί ιε ιζα ιαηζά»
78

. Αδνάπκμοιε ηα αζ-

ζεδηδνζαηά ζφκμθα ιε ιζα ιαηζά ζηδ αάζδ ηάπμζςκ άιεζα ακηζθδπηχκ παναηηήνςκ 

ημοξ μπμίμοξ μ Υμφζενθ ακηζιεηςπίγεζ, υπςξ ιαξ θέεζ μ ίδζμξ, ςξ αζζεδηδνζαηέξ 

πμζυηδηεξ δεχηεξεο ηάμεο.
79

 Αοηέξ μζ επμπηζηέξ πμζυηδηεξ δεφηενδξ ηάλδξ δεκ ζοβηα-

ηαθέβμκηαζ ιεηαλφ ηςκ βκςζηχκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ, δδθαδή ηςκ πνςιαηζ-

ηχκ, ηςκ απηζηχκ, ηςκ αημοζηζηχκ, η.θπ. Ο Υμφζενθ ηζξ μκμιάγεζ «μζμκεί-

πμζυηδηεξ»
80

, ή αθθζχξ «μζμκεί-πμζμηζηέξ ζηζβιέξ [Momente]»
81

, ή ηαζ «ζπδιαηζηέξ 

ζηζβιέξ [figuralen Momente]»
82

. Μάθζζηα, ζε ιζα οπμζδιείςζδ ζηδ ΦΑ μ ίδζμξ δέπε-

ηαζ υηζ μζ ζπδιαηζηέξ ζηζβιέξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ζοκυθςκ δεκ είκαζ άθθεξ απυ ηζξ 

ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ πμο ελεηάγεζ μ Ένεκθεθξ ζημ άνενμ πμο είπε δδιμζζεοηεί 

έκα πνυκμ κςνίηενα (1890).
83

 Βέααζα, ζηδκ οπμζδιείςζή ημο μ Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ 

πςξ δεκ δζέεεηε αοηυ ημ άνενμ υζμ εημίιαγε ηδ δδιμζίεοζδ ηδξ ΦΑ (δδθαδή ημ 1889 

ηαζ κςνίηενα), εέθμκηαξ κα δείλεζ πςξ είπε θηάζεζ ζηδκ ζδέα ηςκ ζπδιαηζηχκ ζηζβ-

ιχκ ακελάνηδηα απυ ημκ Ένεκθεθξ.
84

 Χξ ημζκή επζννμή ηδξ δζηήξ ημο πνμζέββζζδξ 

                                                
75 Με αοηυ ημ ημιιάηζ ηδξ εεςνίαξ ημο μ πνχζιμξ Υμφζενθ εα πνμζπαεήζεζ κα εειεθζχζεζ ηδ δοκα-
ηυηδηα βζα πανάζηαζδ ηςκ ιεβάθςκ θοζζηχκ ανζειχκ. Γεκ εα πνμπςνήζμοιε, υιςξ, εδχ ζηζξ θεπημ-

ιένεζεξ αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ. 
76 Βθ. Hua XII, ζ. 195 [207]. 
77 .π., ζ. 195 οπζ. 1 [207 οπζ. 3]. 
78 .π., ζζ. 201-3 [213-5], ζ. 204 [216]. 
79 .π., ζ. 201 [213]. 
80 .π. 
81 .π., ζ. 203 [215]. 
82 .π. Ο Υάζκηεβηεν ζηζξ δζαθέλεζξ ημο βζα ηδκ Ηζηνξία ηεο Έλλνηαο ηνπ Υξφλνπ ακαθένεηαζ ζηζξ ζπδ-

ιαηζηέξ ζηζβιέξ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ ακαβκςνίγμκηαξ υηζ «μ Υμφζενθ είδε ημ ιμνθζηυ πμθφ 
κςνίξ ζηζξ ιαεδιαηζηέξ ημο ένεοκεξ. Αοηυ [ημ ιμνθζηυ] έπεζ ηχνα επίζδξ εζζαπεεί ζηδκ Φοπμθμβία ιε 

ημ υκμια ―Gestalt‖. Έπεζ ήδδ ηαηαζηεί ιζα ημζιμεεχνδζδ» (Heidegger 1985, ζ. 66). 
83 Βθ. Hua XII, ζζ. 210-11 οπζ. 1 [223 οπζ. 9]· αθθά ηαζ Hua XX/1, ζ. 295 [34]· Holenstein 1972, ζζ. 

277η.επξ.  
84 Σα ηέζζενα πνχηα ηεθάθαζα (απυ ηα εκκέα ημο πνχημο ιένμοξ) ηδξ ΦΑ είκαζ δ ζπεδυκ ηαηά θέλδ 
ιεηαθμνά ημο πνχημο ηεθαθαίμο ηδξ δζαηνζαήξ επί οθδβεζία ημο Υμφζενθ: Πεξί ηεο Έλλνηαο ηνπ Α-

ξηζκνχ, Φπρνινγηθέο Αλαιχζεηο. Γοζηοπχξ, ημ ζοκμθζηυ ηείιεκμ αοηήξ ηδξ δζαηνζαήξ ημο Υμφζενθ έπεζ 

παεεί. Αοηυ είπε εηηοπςεεί, πςνίξ υιςξ κα εηδμεεί, ημ 1887 ηαζ έδςζε ζημκ Υμφζενθ ηδ δοκαηυηδηα 

κα πνςημενβαζεεί ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Υάθθδξ. ημ πνχημ ηεθάθαζμ πμο δζαεέημοιε δεκ βίκεηαζ 

θυβμξ αηυια βζα αζζεδηδνζαηά ζφκμθα ηαζ αζζεδηδνζαηέξ πμζυηδηεξ δεφηενδξ ηάλδξ. Χζηυζμ, ζηδκ 

πανάδμζδ ημο πεζιενζκμφ ελαιήκμο ημο 1889-90 ιε εέια ηδκ έκκμζα ημο ανζειμφ ζοκακημφιε ημκ υνμ 
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αθθά ηαζ αοηήξ ημο Ένεκθεθξ ηαημκμιάγεζ, πάκηςξ, ημ ένβμ ημο Μαπ Beiträge zur 

Analyse der Empfindungen (1886) ζημ μπμίμ, υπςξ είδαιε κςνίηενα, ακαθένεηαζ ηαζ 

μ ίδζμξ μ Ένεκθεθξ.
85

 

Δπζπθέμκ, υιςξ, μ Υμφζενθ εα επζπεζνήζεζ ζηδ ΦΑ κα ελδβήζεζ ημ πψο πξνθχ-

πηνπλ μζ μζμκεί-πμζυηδηεξ, μζ ζπδιαηζηέξ ζηζβιέξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ζοκυθςκ, ηάηζ 

πμο δεκ ανίζημοιε ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Ένεκθεθξ βζα ηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ. Γζα 

κα ημ ηαηαθένεζ αοηυ μ Υμφζενθ εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ ζπγρψλεπζεο ηδκ 

μπμία παναθαιαάκεζ απυ ηδ εεςνία ημο ημοιπθ.
86

 Έηζζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ακαθφζεζξ 

ηδξ ΦΑ, μζ μζμκεί-πμζυηδηεξ, μζ ζπδιαηζηέξ ζηζβιέξ, πνμηφπημοκ ζηδ αάζδ ηδξ ζοβ-

πχκεοζδξ, είηε ηςκ επμπηζηά πςνζζηχκ ιεθχκ ημο αζζεδηδνζαημφ ζοκυθμο, είηε ηςκ 

πνςηεομοζχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ ιεθχκ.
87

 Ηζμδφκαια μ Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ 

βζα ιζα «θεζημονβζηή ελάνηδζδ [funktionelle Abhängigkeit]»
88

 ηςκ ζπδιαηζηχκ ζηζβ-

ιχκ, είηε απυ ηα ιέθδ ημο ζοκυθμο, είηε απυ ηζξ ιεηαλφ ημοξ (πνςηεφμοζεξ) ζπέζεζξ, 

είηε ηαζ απυ ηα δφμ ιαγί. ηζξ ζπδιαηζηέξ ζηζβιέξ μ Υμφζενθ ζοβηαηαθέβεζ ηαζ ζπέ-

ζεζξ υπςξ είκαζ δ αζζεδηδνζαηή ζζυηδηα, δ αζζεδηδνζαηή μιμζυηδηα, ή δ αζζεδηδνζα-

ηή δζααάειζζδ, η.θπ. ηαζ ζζπονίγεηαζ πςξ δ επμπηζηυηδηα ηέημζςκ ζηζβιχκ είκαζ άκε-

ζε ηαζ δεκ έπεηαζ ηαιίαξ δζαδζηαζίαξ νδηήξ ζφβηνζζδξ ή ηαηδβυνδζδξ. Έηζζ, βζα πα-

νάδεζβια, 

Αδνάπκμοιε ηδ δζαιυνθςζδ [Konfiguration] [ακηζηεζιέκςκ ζημ μπηζηυ πεδίμ] αηνζαχξ 

υπςξ αδνάπκμοιε ιζα πμζυηδηα ιε κηα ιαηζά, πςνίξ εκηυξ αοηήξ ηαζ ιαγί ιε αοηήκ κα 
θαιαάκεζ πχνα, ηαζ πςνίξ κα ιπμνμφζε κα θάαεζ πχνα, ιζα ακάθοζδ ζηζξ εκζηέξ ζπέζεζξ 

πμο ηαεμνίγμοκ ημ ζπήια [Figur]. (Hua XII, ζ. 205 [217]) 

Ή, επίζδξ, 

[δ αηζζεηεξηαθή νκνηφηεηα] δίκεζ ζημ επμπηζηυ ζφκμθμ ςξ υθμκ έκα ζοβηεηνζιέκμ πανα-

ηηήνα πμο ακαβκςνίγεηαζ πςνίξ ηάεε επζιένμοξ πνάβια κα πνέπεζ κα ζοβηνζεεί [επί ημφ-

ημο] ιε ηάεε άθθμ. (Hua XII, ζ. 208 [220])
89

 

                                                                                                                                       
ζπδιαημιμνθή (Gestalt), ηάηζ πμο δείπκεζ πςξ πνάβιαηζ μ Υμφζενθ έθηαζε ζε αοηή ηδκ έκκμζα (πνδ-

ζζιμπμζχκηαξ, ιάθζζηα, ζηδκ εκ θυβς πανάδμζδ ημκ ίδζμ υνμ ιε ημκ Ένεκθεθξ) ακελάνηδηα, ηαζ ίζςξ 

κςνίηενα απυ ημκ Ένεκθεθξ. Σμ υηζ ζηδ ζοκέπεζα, ζηδ ΦΑ, μ Υμφζενθ δεκ πνδζζιμπμζεί λακά ημκ υνμ 

ζπδιαημιμνθή (Gestalt) αθθά ιζθά βζα «μζμκεί-πμζυηδηεξ», βζα «μζμκεί-πμζμηζηέξ ζηζβιέξ», βζα «ζπδ-

ιαηζηέξ ζηζβιέξ» πζεακά κα δείπκεζ πςξ μ ίδζμξ ήεεθε κα απμθφβεζ ημκ υνμ πμο εκ ης ιεηαλφ πνδζζιμ-

πμζμφζε μ Ένεκθεθξ. (Ζ «Πανάδμζδ βζα ηδκ έκκμζα ημο ανζειμφ» (WS 1889/90) είκαζ ηαηαπςνδιέκδ 

ζηα πεζνυβναθα ημο ανπείμο ηδξ Λμοααίκ ςξ K I 28/4-12 ηαζ έπεζ δδιμζζεοεεί ιε πανάθθδθδ αββθζηή 

ιεηάθναζδ ημο Ηένκα ζημ The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, 

η. 5 (2005), ζζ. 278-309. Γζα ηδ πνήζδ ημο υνμο Gestalt απυ ημκ Υμφζενθ αθ. υ.π., ζζ. 296η.επξ· Ierna 

2009a, ζζ. 493η.επξ.) 
85 Βθ. ηαζ Ierna 2009a, ζζ. 491η.επξ. 
86 Γζα ημ ―δάκεζμ‖ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζοβπχκεοζδξ απυ ημκ ημοιπθ αθ. Hua XII, ζ. 206 [218]. ηδ ΦΑ 

οπάνπμοκ ανηεηέξ ακαθμνέξ ζηδκ Φπρνινγία ηνπ Ήρνπ πμο δείπκμοκ ηδ ιεβάθδ επζννμή πμο είπε α-

ζηήζεζ δ δζδαζηαθία ημο ημοιπθ ζημκ πνχζιμ Υμφζενθ. Βθ. Hua XII, ζζ. 19 οπζ. 1 [20 οπζ. 1], 42 

οπζ. 1 [44 οπζ. 21], 63 οπζ. 1 [64 οπζ. 49], 71 οπζ. 1 [74 οπζ. 9], 207 οπζ. 1 [219 [οπζ. 8]. 
87 Βθ. Hua XII, ζ. 202 [214], 203 [215]. 
88 .π., ζ. 204 [216]. 
89 Βθ. επίζδξ ζηζξ δζαθέλεζξ βζα ηδ Λμβζηή ημο 1896, υπμο μ Υμφζενθ ζδιεζχκεζ παναηηδνζζηζηά: «-
ηακ αδνάπκμοιε ιζα μιμζυηδηα [Gleihheit] ζηδκ επμπηεία, π.π. ιζα μιάδα απυ δφμ ή πενζζζυηενεξ 

ηυηηζκεξ ζθαίνεξ, δεκ πνεζάγεηαζ κα θάαεζ πχνα ιζα ηαηδβμνδιαηζηή πνμηίιδζδ [prädikative 

Bevorzugung]· ιε ιζα ιαηζά αδνάπκμοιε ηδκ μιμζυηδηα ιαγί ιε ηδ πςνζηή δζαιυνθςζδ» (HuaMb I, ζ. 

94)· επίζδξ, αθ. ηδκ §4 ηδξ δεφηενδξ Λνγηθήο Έξεπλαο, υπμο μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ ζηδκ πνςηανπζηή-

επμπηζηή ακηίθδρδ ηδξ μιμζυηδηαξ. ηδκ ηνίηδ ΛΔ μ Υμφζενθ επίζδξ ιζθά βζα ηδκ «αηζζεηεξηαθή ζηηγ-

κή νκνηφηεηαο [sinnliche Gleichheitsmoment]» (LU II/1, ζ. 282 οπζ. 1 [480 οπζ. 1]· ζηδκ ίδζα οπμζδ-
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«Μπμνμφιε», ζδιεζχκεζ ζε άθθμ ζδιείμ μ Υμφζενθ, «κα αδνάλμοιε ιε ιζα ιαηζά 

ηδκ μιμζυηδηα ακάιεζα ζε πενζζζυηενα απυ έκα αζζεδηδνζαηά ακηζθδπηά ακηζηείιε-

κα»
90

. Ζ μζμκεί-πμζυηδηα ηδξ μιμζυηδηαξ ζοκζζηά «ζδζυηδηα ηδξ ζοκμθζηήξ επμπηείαξ 

ημο ζοκυθμο πμο ιπμνεί κα αδναπηεί δζα ιζαξ»
91

· είκαζ «έκαξ άιεζα ακηζθδπηυξ ζδζαί-

ηενμξ παναηηήναξ»
92

. 

Αηνζαχξ υπςξ μ δάζηαθυξ ημο μ ημοιπθ, έηζζ ηαζ μ Υμφζενθ ιε ηδκ ζδέα ηδξ 

ζοβπχκεοζδξ εέθδζε κα ημκίζεζ υηζ μζ ζπδιαηζηέξ ζηζβιέξ «είκαζ αηνζαχξ ηάηζ άθθμ 

απυ ζηέηα αενμίζιαηα [Summen]»
93

. «Αδνάπκμοιε», δζααάγμοιε ζηδ ΦΑ, «ημκ μζμ-

κεί-πμζμηζηυ παναηηήνα ςξ ηάηζ απθυ ηαζ υπζ ςξ έκα Kollektivum απυ πενζεπυιεκα 

ηαζ ζπέζεζξ»
94

. Μπμνμφιε, αέααζα, ζηδ ζοκέπεζα κα ―ακαθφζμοιε‖ ηδκ αζζεδηδνζαηή 

μθυηδηα ηαζ κα δζαπζζηχζμοιε πςξ αοηή απμηεθείηαζ απυ ιένδ. Αθθά ηαζ ηυηε ζοθ-

θαιαάκμοιε αοηυ πμο ανπζηά ζηδκ επμπηεία ήηακ απθυ ςξ ηάηζ πνιιαπιφ 

(Vielfaches) ηαζ υπζ ςξ ζηέηδ πνιιφηεηα (bloße Vielheit). πςξ μ Μπνεκηάκμ, έηζζ 

ηαζ μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ νδηά ηδκ έκκμζα ηδξ πμθθυηδηαξ απυ εηείκδ ηδξ πμθθαπθυ-

ηδηαξ. Μζα πμθθυηδηα ακηζζημζπεί ζε έκα ζθέην άζξνηζκα ιενχκ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ 

δεκ οπάνπεζ ηάπμζα θεζημονβζηή ελάνηδζδ. Ακηίεεηα, ιζα πμθθαπθυηδηα πνμηφπηεζ 

ζηδ αάζδ ηδξ ζδζαίηενδξ εκμπμζδηζηήξ ζοβπχκεοζδξ ηςκ ιενχκ ηδξ, ζηδ αάζδ ηδξ 

θεζημονβζηήξ ημοξ ελάνηδζδξ. Με ηα θυβζα ημο Υμφζενθ: 

Ζ πμθθαπθυηδηα [Vielfachheit] δεκ είκαζ απθχξ πμθθυηδηα [Vielheit schlechthin], πανά 

[είκαζ] ιζα πμθθυηδηα ιενχκ ελνπνηεκέλσλ ζε έλα φινλ κε ηε ζηελφηεξε έλλνηα ηεο ιέμεο. 
(Hua XII, ζ. 204 [217], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ· αθ. ηαζ ζ. 206 [218]) 

 Δκ ζπέζδ, ηέθμξ, πνμξ ηδ θζθμζμθία ημο Μάζκμκβη, ιπμνμφιε εη πνχηδξ υρεςξ 

κα ανμφιε ιζα ηάπμζα παναθθδθία ιεηαλφ ηδξ πμοζενθζακήξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζε 

πνςηεφμοζεξ ηαζ ροπζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηδξ ιασκμκβηζακήξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζε 

πναβιαηζηέξ ηαζ ζδεαηέξ ζπέζεζξ.
95

 ιςξ, μζ ηαηδβμνίεξ ζπέζεςκ πμο δζαηνίκμοκ μζ 

                                                                                                                                       
ιείςζδ ιζθά ηαζ βζα «αζζεδηδνζαημφξ ζοκμθμπαναηηήνεξ [sinnliche Mengecharaktere]». Βθ. επίζδξ 

LU II/1, ζζ. 113-4 [343-4]. Γεκζηυηενα βζα ηζξ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ, μ Υμφζενθ ημκίγεζ: «Γεκ είκαζ 

ακαβηαίμ πνχηα κα ενιδκεφζμοιε ηάεε ιέθμξ δζ‘ εαοηυ ηαζ κα ημ εέζμοιε ζε ζοζπεηζζιυ ιε ηάεε 

άθθμ ιέθμξ ζε εκενβήιαηα ηδξ ζοζπεηζζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ φζηενα υθα ηα ζοζπεηζζηζηά εκενβήιαηα κα 

ηα δζαπθέλμοιε ζε ιζα ακχηενδ εκυηδηα ηδξ ζηέρδξ. Θα ιπμνμφζαιε κα ημ ηάκμοιε, αθθά αοηή δ 

εκυηδηα ηδξ ζηέρδξ δεκ θηζάπκεζ ηδκ αζζεδηδνζαηή εκυηδηα ηαζ μφηε ιπμνεί κα ηδκ ακηζηαηαζηήζεζ.» 
(HuaMb III, ζ. 168) 
90 Hua XII, ζζ. 70-1 [74]. 
91 .π., ζ. 204 [216]. Βθ. ηαζ Hua XII, ζζ. 102 [107], 28 οπζ. 1 [29 οπζ. 1], 196 [208], 199 [211], 205 

[217]. 
92 .π., ζ. 201 [213]. 
93 .π.· αθ. ηαζ υ.π., 206 [218]. Ο Ρυθζκβηεν ζζπονίγεηαζ πςξ δ ζοβπχκεοζδ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ 

(ζε ακηίεεζδ ιε αοηήκ ημο ημοιπθ (δεξ ηαζ πνζκ οπζ. 20) ακηζδζαζηέθθεηαζ πνμξ ηα ζθέηα αενμίζιαηα 

ιε ηδκ έκκμζα πςξ είκαζ ηάηζ πάλσ απυ αοηά. Αοηυ ηάκεζ ημκ Ρυθζκβηεν κα ζοιπενάκεζ υηζ ζημκ Υμφ-

ζενθ έκα θαζκυιεκμ ζοβπχκεοζδξ, ςξ ηάηζ πιένλ ημο αενμίζιαημξ, πνμτπμεέηεζ πάκηα ηάπμζμ άενμζ-

ζια. Σμ άενμζζια, υιςξ, μ Ρυθζκβηεν ημ ηαηαθαααίκεζ ςξ ημ απμηέθεζια ημο αοευνιδημο ηαηδβμνζα-
ημφ εκενβήιαημξ ημο ζοθθέβεζκ. (Βθ. Rollinger 1999, ζζ. 109η.επ.) Αοηυ ηαεζζηά ηα πμοζενθζακά 

θαζκυιεκα ζοβπχκεοζδξ ζφζημζπα εκενβδιάηςκ ακχηενδξ ηάλδξ, ηάηζ πμο, υιςξ, αηυια ηαζ βζα ηδ 

Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο είκαζ πένα βζα πένα θακεαζιέκμ. 
94 Hua XII, ζ. 204 [216]. 
95 Σμ γήηδια ημο ―δακείμο‖ ημο πνχζιμο Υμφζενθ εζδζηυηενα απυ ηδ θζθμζμθία ημο Μάζκμκβη είκαζ 
θίβμ ζημηεζκυ. Γκςνίγμοιε πςξ, υηακ μ Υμφζενθ λεηίκδζε κα παναημθμοεεί ηζξ παναδυζεζξ ημο 

Μπνεκηάκμ ζηδ Βζέκκδ (1884), μ Μάζκμκβη ήηακ ήδδ ηαεδβδηήξ ζημ Γηναηξ. Χζηυζμ, μζ δφμ ιαεδηέξ 

ημο Μπνεκηάκμ λεηζκμφκ αθθδθμβναθία ζηζξ ανπέξ πζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1890 ηαζ ακηαθθάζζμοκ ηζξ 

δδιμζζεφζεζξ ημοξ. Δπίζδξ, βκςνίγμοιε πςξ μ Υμφζενθ πνζκ ηδ ζοββναθή ηδξ ΦΑ (1891) ήηακ ήδδ 

ελμζηεζςιέκμξ ιε ηα πνχηα ένβα ηαζ ηζξ εέζεζξ ημο Μάζκμκβη (ζηα Hume-Studien I (1877) ηαζ Hume-

Studien II (1882)). ιςξ, ζηδ ΦΑ δεκ οπάνπεζ πανά ιυκμ ιία ακαθμνά ζημκ Μάζκμκβη (αθ. Hua XII, 
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δφμ θζθυζμθμζ δεκ ηαοηίγμκηαζ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ έκα ζπυθζμ πενζεςνίμο πμο 

ζδιεζχκεζ μ Υμφζενθ ζε ακηίηοπμ ημο ένβμο ημο Μάζκμκβη Beiträge zur Theorie der 

Psychischen Analyse (1894). ε ηάπμζμ ζδιείμ ημο ένβμο ημο μ Μάζκμκβη δζαπζζηχ-

κεζ πςξ οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ ζηδνζβιέκςκ πενζεπμιέκςκ, υπςξ είκαζ ηα ζπήιαηα ή 

μζ ιεθςδίεξ, ζηζξ μπμίεξ δεκ πνεζάγεηαζ κα λεπςνίγεζ ηαεέκα απυ ηα ζπεηζγυιεκα-

ζηδνίγμκηα ιέθδ απυ ηα οπυθμζπα. Ακηίεεηα, οπάνπμοκ άθθεξ πενζπηχζεζξ, υπςξ 

ζοιααίκεζ, π.π., ζηδκ απανίειδζδ, πμο είκαζ ακαβηαίμ ημ κα λεπςνίγμοκ ιεηαλφ ημοξ 

ηα ζηδνίγμκηα ιέθδ. Ο Υμφζενθ εα ακανςηδεεί ζημ πενζεχνζμ:  

Αοηυ δεκ ιαξ εθζζηά ηδκ πνμζμπή ζημ υηζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ημ γήηδια είκαζ δζαθμνε-

ηζηυ: [υηζ] απυ δ ιζα [έπμοιε] έκα ζηδνζβιέκμ πενζεπυιεκμ, απυ ηδκ άθθδ έκα ροπζηυ ε-
κένβδια; (Παναηίεεηαζ ζημ Rollinger 1999, ζζ. 171) 

Δίκαζ ζαθέξ πςξ ημ ζπυθζμ αοηυ βίκεηαζ οπυ ημ πνίζια ηςκ δζαηνίζεςκ ηδξ ΦΑ. Δί-

καζ, υιςξ, επίζδξ ζαθήξ δ απαίηδζδ βζα δζαθμνμπμίδζδ ηςκ πενζπηχζεςκ ηςκ ακηζ-

θδπηζηχκ ιμνθςιάηςκ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ ζηήνζλδξ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ ακχηε-

νδξ ηάλδξ. Γφμ πνάβιαηα έπμοιε κα παναηδνήζμοιε εδχ. Πνχημκ, μζ πνςηεφμοζεξ 

ζπέζεζξ ημο πνχζιμο Υμφζενθ δεκ έπμοκ ηδκ ίδζα έηηαζδ ιε ηζξ πναβιαηζηέξ ζπέζεζξ 

ημο Μάζκμκβη: μζ πμοζενθζακέξ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ πενζθαιαάκμοκ έκα ιεβάθμ ιέ-

νμξ ηςκ ιασκμκβηζακχκ ζηδνζβιέκςκ πενζεπμιέκςκ. Αοηυ, υπςξ ηαηαθαααίκμοιε, 

ζοκζζηά ιζα πμθφ ιεβάθδ πμζμηζηή δζαθμνά. Οζ ζπδιαηζηέξ ζηζβιέξ (μζ μζμκεί-

πμζυηδηεξ) ηδξ ΦΑ πνμηφπημοκ ζηδ αάζδ ηδξ θφζδξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ πε-

νζεπμιέκςκ ηαζ υπζ ζηδ αάζδ ζδζαίηενςκ κμδηζηχκ δζενβαζζχκ, υπςξ ήεεθε μ Μάζ-

κμκβη βζα ηα ζηδνζβιέκα πενζεπυιεκά ημο. Γεφηενμκ, είκαζ λεηάεανμ πςξ μζ ροπζηέξ 

ζπέζεζξ ημο πνχζιμο Υμφζενθ δεκ έπμοκ ηδκ ίδζα έκηαζδ ιε ηζξ ιασκμκβηζακέξ ζδεα-

ηέξ ζπέζεζξ. ηδ ΦΑ μζ ζπέζεζξ ακχηενδξ ηάλδξ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ, ημοθάπζζημκ υπζ 

αηυια, ςξ ζδεαηά ακηζηείιεκα ακχηενδξ ηάλδξ υπςξ ήεεθε μ Μάζκμκβη. 

3.3.2. Οη ςπρηθέο ζρέζεηο 

Με ηδ εεςνία ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζεζ μ Υμφζενθ ζηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο 

ηαηαθένκεζ κα αζηήζεζ ιζα δζπθή ηνζηζηή, απυ ηδ ιζα, ζημκ Κακη ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, 

ζημκ Μπνεκηάκμ, επζπεζνχκηαξ, εα θέβαιε, κα ηναηήζεζ ίζεξ απμζηάζεζξ ηαζ απυ 

                                                                                                                                       
ζ. 193 οπζ. 1 [205 οπζ. 1]). Ο Μάζκμκβη, πμο εκ ης ιεηαλφ δεκ είπε ηαζ ηζξ ηαθφηενεξ ζπέζεζξ ιε ημκ 

Μπνεκηάκμ ηαζ απμιαηνοκυηακ θζθμζμθζηά υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ αοηυκ, εεχνδζε πςξ δ ζοβηε-
ηνζιέκδ ακηζιεηχπζζδ ημο Υμφζενθ ζηδ ΦΑ ήηακ ιένμξ ιζαξ ζοκμιςζίαξ ημο ιπνεκηακζακμφ ηφηθμο 

πμο απμζημπμφζε ζηδκ αηαδδιασηή ημο απμιυκςζδ. Πθδνμθμνίεξ βζα αοηυ ημ ηεηαιέκμ ηθίια ηαζ βζα 

ηζξ ηαηδβμνίεξ ακάιεζα ζημοξ Μπνεκηάκμ, Μάζκμκβη ηαζ Υμφζενθ, βζα ημ πμζμξ έηθεαε ηζξ ζδέεξ πμζ-

μφ, ιπμνεί κα ανεζ ηακείξ ζηα Rollinger 1999, ηεθ. 6 ηαζ Ierna 2009b. Δζδζηυηενα ακαθμνζηά ιε ημ 

γήηδια ηςκ ζπέζεςκ, μ Μάζκμκβη ηαηαθυβζγε ζημκ Υμφζενθ ηδξ ΦΑ ιζα ζδζαίηενδ ζπμοδή βζα απυ-

ηνορδ ηδξ ελμζηείςζήξ ημο ιε ηζξ ιασκμκβηζακέξ ζδέεξ. (Βθ. Rollinger 1999, ζ. 160· Ierna 2009b, ζζ. 

12η.επξ.) Ο Υμφζενθ ζε πνμζςπζηέξ ημο ζδιεζχζεζξ (ιε διενμιδκία 25 επηειανίμο 1906) ζδιεζχκεζ 

πςξ «[δ]οζηοπχξ δεκ ιπμνχ πθέμκ κα ηνίκς ζε ηζ ααειυ ιε επδνέαζε δ εεςνία ζπέζεςκ ημο Μάζ-

κμκβη. Ήδδ δζάααγα πενί αοηήξ βφνς ζηα 1890, αθθά ήηακ δ αθθδθμβναθία ιαγί ημο [ιε ημκ Μάζ-

κμκβη] πμο πνςημ-μδήβδζε ζε ιζα ειανζεή ιεθέηδ.» (Hua XXIV, ζ. 443 [492]. Δίκαζ αέααζα εκδζαθέ-

νμκ ημ υηζ μ πίβηεθιπενη ακαθένεζ πςξ ζηα ανπεία ημο Υμφζενθ ζηδ Λμοααίκ δεκ εκημπίγεηαζ ηέημζα 

αθθδθμβναθία απυ εηείκδ ηδκ πενίμδμ. Βθ. ζπεηζηά υ.π., ζ. 443 [492] οπζ. 5.) Δπίζδξ, μ Υμφζενθ ζε 
πεζνυβναθυ ημο ζδιεζχκεζ πςξ ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε πνςηεφμοζεξ ηαζ ροπζηέξ ζπέζεζξ ηδξ ΦΑ δεκ 

ηδκ παίνκεζ απυ ημκ Μάζκμκβη, πμο, υπςξ είδαιε, δζαηνίκεζ ακηίζημζπα ακάιεζα ζε πναβιαηζηέξ ηαζ 

ζδεαηέξ ζπέζεζξ, πανά πςξ ειπκέεηαζ απυ ηδ θζθμζμθία ημο Μζθ. (Πνυηεζηαζ βζα ημ πεζνυβναθμ Κ Η 

19/16a-16b· παναηίεεηαζ ζημ Ierna 2009b, ζ. 23.) Ο Ηένκα (ζημ Ierna 2009b) επζπεζνεί κα δείλεζ υηζ μζ 

μιμζυηδηεξ πμο οπάνπμοκ ζηα πνχζια ένβα ημο Μάζκμκβη ηαζ ημο Υμφζενθ έθημοκ ηεθζηά ηδκ ηαηα-

βςβή ημοξ απυ ηδ θζθμζμθία ημο Μπνεκηάκμ ηαζ ημο Μζθ. 
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ημοξ δφμ ιεβάθμοξ θζθμζυθμοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ πνχζιμξ Υμφζενθ απμδίδεζ 

ζημκ Κακη ηδκ ζδέα ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία θάζε ζφκδεζδ πενζεπμιέκςκ είκαζ απμηέ-

θεζια ηδξ ζοκεεηζηήξ ζοκείδδζδξ. Αοηυ πμο πνμζάπηεζ ζηδ ζοκέπεζα μ Υμφζενθ 

ζημκ Κακη είκαζ πςξ δεκ ηαηάθενε κα δεζ υηζ οπάνπμοκ ζοκδέζεζξ πενζεπμιέκςκ ρσ-

ξίο ηδκ ακάβηδ ζοκεζδδζζαηχκ ζοκεέζεςκ.
96

 Αοηέξ είκαζ μζ πενζπηχζεζξ ηςκ πμοζεν-

θζακχκ πνςηεομοζχκ ζπέζεςκ. ε αοηυ ημ ημιιάηζ ηδξ εεςνίαξ ζπέζεςκ μ ακηζ-

ηακηζακυξ Υμφζενθ αημθμοεεί πζζηά ηζξ ζδέεξ ημο Μπνεκηάκμ. Οζ πνςηεφμοζεξ ζπέ-

ζεζξ, δδθαδή μζ θοζζηέξ, μζ ιεηαθοζζηέξ, μζ θμβζηέξ ζπέζεζξ ηαζ μζ ζπέζεζξ πμο πανα-

ηηδνίγμοκ ηα αζζεδηδνζαηά ζφκμθα, απμηοπχκμοκ ημοξ δοκαημφξ ηνυπμοξ ιδ-

απμαθεπηζηχκ, ιενμθμβζηχκ ζοκδέζεςκ ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ. ηδ ΦΑ, 

ςζηυζμ, οπάνπεζ ηαζ δ πηοπή ημο ακηζ-ιπνεκηακζακμφ Υμφζενθ, μ μπμίμξ θένκεζ ηάηζ 

απυ ηδ θζθμζμθία ημο Κακη. Θα ημ ηάκμοιε αοηυ πενζζζυηενμ ζαθέξ. 

ηδ θζθμζμθία ημο Μπνεκηάκμ μ νυθμξ ηδξ ζοκείδδζδξ είκαζ (α) εειεθζςδχξ 

παναζηαζζαηυξ: ζηδ ζοκείδδζδ πανζζηάκμκηαζ ηα δζάθμνα πενζεπυιεκα ηαεχξ ηαζ μζ 

(ιενμθμβζηέξ) ζοκδέζεζξ ημοξ ηαζ (α) ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ, ζηα ζηδνζβιέκα εκεν-

βήιαηα, μ νυθμξ ηδξ ζοκείδδζδξ είκαζ αοηυξ ηδξ απμδμπήξ ή απυννζρδξ (ηνίζεζξ) ηαζ 

ηδξ έθλδξ, ή άπςζδξ (ζοκαζζεήιαηα) ακαθμνζηά ιε ηα δζάθμνα πενζεπυιεκα ηαζ ηζξ 

ζοκδέζεζξ ημοξ. Ο Μπνεκηάκμ δεκ δέπεηαζ υηζ δ ζοκείδδζδ ιπμνεί κα είκαζ ζπλζεηη-

θή.
97

 Καζ είκαζ αηνζαχξ ζε αοηυ ημ ζδιείμ πμο μ πνχζιμξ Υμφζενθ δζαθμνμπμζείηαζ 

απυ ημκ δάζηαθυ ημο. φιθςκα ιε ηδ εεςνία ζπέζεςκ ηδξ ΦΑ, εηηυξ απυ ηζξ πνς-

ηεφμοζεξ ζπέζεζξ, πμο είκαζ απμηέθεζια ηδξ ίδζαξ ηδξ θφζδξ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ ιε-

νχκ, δζαηνίκεηαζ ηαζ ιζα άθθδ ηαηδβμνία ζπέζεςκ, μζ ςπρηθέο ζπέζεζξ.
98

 Οζ ροπζηέξ 

ζπέζεζξ δελ είκαζ ημ άιεζμ απμηέθεζια ηδξ θφζδξ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ ιενχκ ηαζ δελ 

δίκμκηαζ άιεζα ζηδκ επμπηεία ιαγί ιε αοηά ηα ιένδ. Αοηέξ ακηθμφκ ηδκ ηαηαβςβή 

ημοξ απυ ηαηάθθδθα ςπρηθά ελεξγήκαηα πμο ζοζπεηίγμοκ ηα δζάθμνα ζημζπεία ιεηαλφ 

ημοξ ηαζ ηα ζοβηναημφκ ιαγί εκηυξ ηδξ ροπζηήξ οπμηεζιεκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.
99

 

 Ζ ροπζηή ζπέζδ πμο εκδζαθένεζ πενζζζυηενμ ημκ πνχζιμ Υμφζενθ είκαζ δ ζοθ-

θμβζηή δζαζφκδεζδ (kollektive Verbindung). ε αοηή ηδ ζπέζδ εκημπίγεηαζ δ αάζδ 

βζα ηδκ αθαίνεζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ανζειμφ, πμο είκαζ ηζ έκα απυ ηα ηεκηνζηά γδηήια-

ηα ζηδ ΦΑ. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, δ ζοθθμβζηή δζαζφκδεζδ είκαζ ιζα «ελςηενζ-

ηή»
100

 ζπέζδ ιεηαλφ πενζεπμιέκςκ, ζηδκ μπμία αοηά δεκ ιπμνμφκ κα μδδβδεμφκ απυ 

ιυκα ημοξ. Γζα πανάδεζβια, ημ «ηυηηζκμ», ημ θεββάνζ ηαζ μ Ναπμθέμκηαξ δεκ δζαηνί-

κμκηαζ απυ ηάπμζα μοζζχδδ πενζεπμιεκζηή ζοκάθεζα. Σα πενζεπυιεκα αοηά δεκ ζο-

βηναημφκηαζ ιαγί, ςξ ιέθδ εκυξ ζοκαενμίζιαημξ (Inbegriff), ιζαξ ζοθθμβήξ, ζηδ αά-

ζδ ηδξ θφζδξ ημοξ. Καηά ηδ ιμνθμπμίδζδ εκυξ ηέημζμο ζοκαενμίζιαημξ, ιπμνμφιε 

ηαηά αμφθδζδ κα επζθέλμοιε υ,ηζ ζηακμπμζεί έκα ζοβηεηνζιέκμ εκδζαθένμκ, εκχ ακηί-

εεηα αβκμμφιε μηζδήπμηε άθθμ. Μπμνμφιε κα πνμζεέζμοιε ηάπμζα ηαζκμφνζα ιέθδ, 

ή κα αθαζνέζμοιε άθθα. Ο Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ πςξ υηακ ζοκαενμίγμοιε (ζοθθέ-

βμοιε) ηάπμζα πενζεπυιεκα «έπμοιε ζοκείδδζδ ιζαξ αοεμνιδζίαξ»
101

 ηαζ υηζ έκα ηέ-

                                                
96 Βθ. Hua XII, ζ. 41 [42]. 
97 Ο ακηζ-ηακηζακυξ Μπνεκηάκμ έαθεπε ςξ ιοζηζηζζηζηή πανεηηνμπή ηονίςξ ηδ εεςνία ημο Κακη βζα 

ηζξ απνζυνζ ζοκεεηζηέξ πνμηάζεζξ. Γζα ημκ Μπνεκηάκμ, δ ηακηζακή θζθμζμθία ήηακ δ απανπή ημο ηε-

θεοηαίμο ζηαδίμο παναηιήξ ηδξ κευηενδξ θζθμζμθίαξ, ιζαξ παναηιήξ πμο εεςνμφζε πςξ ημνοθςκυ-

ηακ ιε ημκ βενιακζηυ ζδεαθζζιυ. Βθ. Brentano 1968· αθ. ηαζ Kern 1964, ζζ. 4η.επξ.  
98 Ζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε πνςηεφμοζεξ ηαζ ροπζηέξ ζπέζεζξ ηίεεηαζ ηαζ ζογδηείηαζ εηηεκχξ ζημ ηνίημ 
ηεθάθαζμ ηδξ ΦΑ, ζηδκ πανάβναθμ πμο έπεζ ηίηθμ «Πενί ηδξ Θεςνίαξ ηςκ πέζεςκ» («Zur Rela-

tionstheorie», Hua XII, ζζ. 66-71 [69-74]). 
99 Βθ. ηαζ Hua XX/1, ζ. 294 [34], υπμο μ Υμφζενθ θέεζ νδηά υηζ ζηδ ΦΑ βζα πνχηδ θμνά πνμζέηνμο-

ζε ζε ιζα εειεθζαηή ιμνθή ηδξ ζοκεεηζηήξ πμθφ-αηηζκςηήξ ζοκείδδζδξ. 
100 Hua XII, 73 [77]· αθ. ηαζ 301 [317], 333 [351]. 
101 .π., ζ. 303 [319]. 
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ημζμο είδμοξ ζοκάενμζζια δεκ ιμνθμπμζείηαζ ζηδ αάζδ ιζαξ «παεδηζηήξ πνυζθδρδξ, 

ή ιζαξ ζηέηδξ επζθεηηζηήξ πνμζμπήξ επί εκυξ πενζεπμιέκμο»
102

. Αοηυ πμο απαζηείηαζ 

είκαζ, ακηίεεηα, έκα απζφξκεην εκμπμζδηζηυ ροπζηυ εκένβδια, ζηδ αάζδ ημο μπμίμο 

θαιαάκμοιε μιμφ ηα λεπςνζζηά πενζεπυιεκα-ιέθδ ημο ζοκαενμίζιαημξ. πςξ ζδ-

ιεζχκεζ ζε άθθμ ζδιείμ μ ίδζμξ, «[ε]δχ ηα πενζεπυιεκα εκμπμζμφκηαζ ιυκμ ιέζς ημο 

εκενβήιαημξ»
103

 ηαζ «είκαζ εδχ πανμφζεξ αοευνιδηεξ δναζηδνζυηδηεξ [spontane 

Tätigkeiten], ηζξ μπμίεξ εκείο εθανιυγμοιε ζηα πενζεπυιεκα».
104

 

Έκα ζοκάενμζζια [θμζπυκ] ακαδφεηαζ ηαευζμκ έκα εκζαίμ εκδζαθένμκ ηαζ, ηαοηυπνμκα, 

εκηυξ αοημφ ηαζ ιαγί ιε αοηυ, ιζα εκζαία πνμζμπή, ελαίνεζ ηαζ πενζαάθθεζ δζαθμνεηζηά πε-

νζεπυιεκα δζ‘ εαοηά. (Hua XII, ζ. 74 [77]) 

φιθςκα ιε ιζα αηναία ειπεζνζζηζηή ενιδκεία, μζ ροπζηέξ ζπέζεζξ ηδξ ΦΑ εα ζο-

κζζημφζακ επίζδξ ―εεηζηά‖ πενζεπυιεκα ηδξ εμσηεξηθήο επμπηείαξ, υπςξ, βζα πανά-

δεζβια, ημ πνχια, ημ ζπήια, ή μζ δζάθμνεξ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ.105 Καηδβμνδιαηζηά 

ακηίεεημξ ζε ιζα ηέημζα πνμζέββζζδ, μ Υμφζενθ οπμζηδνίγεζ πςξ ζην πεδίν ηεο εμσ-

ηεξηθήο επνπηείαο κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε δηάθνξα πξσηεχνληα ραξαθηεξηζηηθά, 

φρη, φκσο, θαη ηηο ςπρηθέο ζρέζεηο σο ηέηνηα πξσηεχνληα ραξαθηεξηζηηθά, ή σο θάπνη-

νπ ηχπνπ κνξθέο ελφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ. Δίκαζ, πανάθμβμ, ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ, 

κα οπμζηδνίγεζ ηακείξ υηζ ηα ζοκεεηζηά εκενβήιαηα ηδξ ζοκείδδζδξ δεκηνπξγνχλ ηέ-

ημζμο είδμοξ πενζεπυιεκα.
106

 ημ ααειυ πμο δ εκμπμίδζδ απμοζζάγεζ απυ ημ πανα-

ζηαζζαηυ πενζεπυιεκμ, ζοκδείγεζ κα θέεζ ηακείξ πςξ απυ ηα ιέθδ εκυξ ζοκαενμίζια-

ημξ απμοζζάγεζ ηάεε ζφκδεζδ, ή ζπεηζζιυξ.
107

 Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ςζηυζμ, δ ζοθ-

θμβζηή δζαζφκδεζδ είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ, ηάηζ ―πάκς‖ απυ ηα δζαζοκδευιεκα ιέ-

νδ.
108

 Καεχξ, θμζπυκ, ζηδ ΦΑ (α) μζ ροπζηέξ ζπέζεζξ, υπςξ ιυθζξ είπαιε, δεκ ζοβηα-

ηαθέβμκηαζ ζηα θοζζηά θαζκυιεκα αθθά ηαζ (α) ζζπφεζ δ απμηθεζζηζηή δζάηνζζδ ημο 

ζοκυθμο ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ ζε θοζζηά ηαζ ροπζηά θαζκυιεκα, μ Υμφ-

ζενθ οπμζηδνίγεζ πςξ αοηυ ημ ηάηζ παναπάκς ακήηεζ ζημ πχνμ ηςκ ροπζηχκ θαζκμ-

ιέκςκ, ηςκ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ.
109

 

Ο πνχζιμξ Υμφζενθ ακαβκςνίγεζ ηδκ φπανλδ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ αλψηεξεο 

ηάμεο, ηα μπμία ζηδνίγμκηαζ ζε άθθα απθμφζηενα εκενβήιαηα ηαζ ακαθαιαάκμοκ ημ 

ζοζπεηζζιυ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ημοξ εβηαεζδνφμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηζξ δζαθυνςκ 

                                                
102 .π., ζ. 316 [333-4]. 
103 .π., ζ. 69 [72], αθ., π.π., ηαζ ζζ. 30 [31], 42 [43], 46 [47], 64-5 [68], 73 [76], 75 [78]. Καηαθαααί-
κμοιε υηζ ηα ζοκαενμίζιαηα δεκ πνέπεζ κα ζοβπέμκηαζ ιε ηα πξσηεχνληα αηζζεηεξηαθά ζχλνια. Βέααζ-

α, ιπμνμφιε ζηδ αάζδ εκυξ αζζεδηδνζαημφ ζοκυθμο (π.π. ιζαξ ζοζηάδαξ δέκηνςκ) κα μδδβδεμφιε ζηδ 

ζοθθμβζηή δζαζφκδεζδ εκυξ ζοκαενμίζιαημξ (π.π. «αοηυ ημ δέκηνμ, θαη αοηυ ημ δέκηνμ, θαη αοηυ ημ 

δέκηνμ, η.θπ.»), αθθά βζα κα βίκεζ αοηυ απαζηείηαζ έκα ςπρηθφ εκένβδια ιε ημ μπμίμ ζηνεθυιαζηε πνμξ 

ηα επζιένμοξ ιέθδ ιε ζημπυ, π.π., κα ηα ανζειήζμοιε. 
104 .π., ζ. 45 [46], δ έιθαζδ πνμζηέεδηε. 
105 Γζα έκακ ηέημζμο είδμοξ «αηναίμ ειπεζνζζιυ» (αθ. υ.π., ζζ. 33 [34], 150 [157]), μ Υμφζενθ ηαηδ-

βμνεί ημκ Μζθ, αθθά ηαζ ημκ Ανζζημηέθδ, ημκ Λάκβηε (Friedrich Albert Lange), ημκ Λμη, μζ μπμίμζ 

θακεαζιέκα ακηζιεηχπζγακ ημκ ανζειυ ςξ ζδζυηδηα ηςκ πναβιάηςκ ηδξ ελςηενζηήξ ακηίθδρδξ. (Βθ. 

υ.π., ζζ. 17 [18], 35 [36], 85 [89], 126-7 [133-4]· αθ. ηαζ Hua Mb III, ζζ. 63, 65.) 
106 Βθ. ζπεηζηά ηδκ εκδζαθένμοζα ηνζηζηή πμο αζηεί μ Υμφζενθ ζηδκ πνμζέββζζδ ημο Λάκβηε, Hua 
XII, ζζ. 41η.επξ [42η.επξ], αθ. ηαζ υ.π., ζ. 46 [47]. 
107 .π., 73 [76]. Με αοηή ηδκ έκκμζα επίζδξ ιπμνεί ηακείξ κα θέεζ υηζ μζ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ πμο 

δζαηνίκμκηαζ ζε έκα υθμκ είκαζ ηάηζ ―πενζζζυηενμ‖ εκ ζπέζδ πνμξ ημ ζηέημ ζοκάενμζζια ηςκ δζαθμ-

νεηζηχκ ιενχκ. (Βθ. υ.π., ζ. 72 [75]) «ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ παναηδνείηαζ ιζα έκςζδ [Einigung] 

ιεηαλφ ηςκ παναζηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ, ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ υιςξ υπζ.» (.π.). 
108 Hua XII, ζ. 18 [19]. 
109 Βθ., π.π., υ.π., ζζ. 42 [43], 69 [72], 71-2 [75], 73 [77]· αθ. ζπεηζηά ηαζ Hua XX/1, ζ. 295. 



Κεθ. 3. Μεξνινγία θαη Μνξθηθφηεηα ησλ Απνβιεπηηθψλ Αληηθεηκέλσλ 

133 

 

εζδχκ ςπρηθέο ζπέζεζξ. Σμ ροπζηυ εκένβδια ημο ζοκαενμίγεζκ είκαζ έκα ηέημζμ εκέν-

βδια, πμο ζηδνίγεηαζ ζηα παξαζηαζηαθά ελεξγήκαηα ζηα μπμία δίκμκηαζ ηα επζιένμοξ 

ιέθδ εκυξ ζοκαενμίζιαημξ. ημ πνχζιμ ένβμ ημο, υιςξ, μ Υμφζενθ δεκ έπεζ ακαπηφ-

λεζ αηυια ηδ εεςνία ημο βζα ηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία ηαζ δεκ ηάκεζ θυβμ ηαζ βζα 

αληηθεηκελφηεηεο ακχηενδξ ηάλδξ. Γζα πανάδεζβια, ημ ροπζηυ εκένβδια πμο ζοκα-

ενμίγεζ ημ «ηυηηζκμ», ημ θεββάνζ ηαζ ημκ Ναπμθέμκηα έπεζ, εκκέζσο, ςξ απμαθεπηζηά 

ακηζηείιεκα αοηά ηα πενζεπυιεκα (ςξ ηα απμαθεπηζηά ακηζηείιεκα ηςκ επζιένμοξ 

ζηδνζγυκηςκ παναζηαζζαηχκ εκενβδιάηςκ), αθθά φρη θαη άκεζα ημ ζοκάενμζζια αο-

ηχκ ηςκ πεξηερνκέλσλ ςξ ιζα λέα αληηθεηκελφηεηα ακχηενδξ ηάλδξ. Οζ ροπζηέξ ζπέ-

ζεζξ ακηζιεηςπίγμκηαζ, θμζπυκ, ςξ ζηζβιέξ απμηθεζζηζηά ηςκ ροπζηχκ εκενβδιάηςκ 

ηαζ υπζ ηςκ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. 

3.4. Τα απηφλνκα θαη ηα κε απηφλνκα πεξηερφκελα 

ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο μ Υμφζενθ ηάκεζ ηα πνχηα ζδιακηζηά αήιαηα βζα ηδ 

ζημζπεζμεέηδζδ ιζαξ ιενμθμβίαξ. Δίδαιε υηζ δ εεςνία ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζεζ ζε 

αοηυ ημ ένβμ ακηθεί πμθθά ζημζπεία απυ ηζξ εεςνίεξ ημο Μπνεκηάκμ ηαζ ημο 

ημοιπθ. Σαοηυπνμκα, ηαζ ηονίςξ ιε ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηζξ πνςηεφμοζεξ ηαζ ηζξ 

ροπζηέξ ζπέζεζξ, δ εεςνία αοηή ακμίβεζ ημ δνυιμ ζηζξ ιεηέπεζηα πμοζενθζακέξ ακα-

θφζεζξ ακαθμνζηά ιε ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ ηαζ ηδ δζάηνζζή 

ημοξ απυ ηα πνςηανπζηά εκενβήιαηα, υπςξ είκαζ αοηυ ηδξ ακηίθδρδξ. ιςξ, αοηυ 

πμο είκαζ ζδιακηζηυ κα ηναηήζμοιε απυ ηδκ πνχζιδ ιενμθμβζηή εεςνία ημο Υμφ-

ζενθ είκαζ υηζ ζημ πθαίζζυ ηδξ δελ ηίζεηαη θαζφινπ δήηεκα πεξί αληηιεπηηθψλ ζπλεηδε-

ζηαθψλ ζπλζέζεσλ. Σμ ηφνζμ ιέθδια ημο Υμφζενθ ηδξ ΦΑ είκαζ κα δείλεζ υηζ μζ πνς-

ηεφμοζεξ ζπέζεζξ δεκ πνμηφπημοκ ςξ απμηέθεζια ηδξ αοεμνιδζίαξ ηδξ ζοκείδδζδξ. 

Χξ εη ημφημο, μζ ζπδιαηζηέξ ζηζβιέξ, μζ μζμκεί-πμζυηδηεξ, ακηζιεηςπίγμκηαζ εηεί ςξ 

ηα έηνηκα απνηειέζκαηα ηεο απην-ζχλζεζεο ησλ κεξψλ. Αοηή δ ακηζιεηχπζζδ θένκεζ 

ημκ Υμφζενθ πζμ ημκηά ζηδκ άπμρδ ημο Ένεκθεθξ πμο οπμζηήνζγε υηζ μζ ιμνθμθμβζ-

ηέξ πμζυηδηεξ δίκμκηαζ ζηδκ αίζεδζδ καδί ιε ηα ζημζπεζχδδ ιένδ πμο ζοζηήκμοκ αο-

ηέξ ηζξ πμζυηδηεξ. Σαοηυπνμκα, αοηή δ ακηζιεηχπζζδ ημκ δζαθμνμπμζεί νδηά απυ ημκ 

Μάζκμκβη πμο ενιήκεοε ηα (ζδεαηά βζα εηείκμκ) ζηδνζβιέκα πενζεπυιεκα ςξ πνμσυκηα 

κμδηζηχκ ζοκεέζεςκ ακχηενδξ ηάλδξ. Γζα ημκ πνχζιμ Υμφζενθ, ήηακ ζαθέξ πςξ δ 

απθή ακηίθδρδ δεκ ιπμνεί κα είκαζ οπυεεζδ αοευνιδηςκ ζοκεεηζηχκ εκενβδιάηςκ. 

Καεχξ ζε αοηυ ημ ένβμ δεκ έπεζ αζηδεεί αηυια δ ηνζηζηή ζηδ ιπνεκηακζακή εεςνία 

βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ηδξ ζοκείδδζδξ (ηνζηζηή πμο ελεηάζαιε ζημ πνχημ ηεθά-

θαζμ), ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε υηζ μ Υμφζενθ αημθμοεεί ημκ δάζηαθυ ημο ηαζ δέ-

πεηαζ υηζ δ ακηίθδρδ είκαζ έκα ιδ ζοκεεηζηυ εκένβδια απμδμπήξ ηςκ δζαθυνςκ α-

πθχκ ή ζφκεεηςκ παναζηαζζαηχκ πενζεπμιέκςκ. Αοηυ, υιςξ, είκαζ ηαζ ημ ιυκμ εεηζ-

ηυ ζοιπέναζια πμο μοζζαζηζηά ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ακαθμνζηά ιε ημ εκένβδια 

ηδξ ακηίθδρδξ ζηδ αάζδ ηςκ ακαθφζεςκ ηδξ ΦΑ. 

 Δίκαζ βκςζηυ υηζ ημ ένβμ ζημ μπμίμ επζπεζνείηαζ ιε έκακ πζμ ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ 

δ επελενβαζία ιζαξ εεςνίαξ βζα ηα ιένδ ηαζ ηζξ μθυηδηεξ είκαζ δ ηνίηδ Λνγηθή Έξεπ-

λα. Δηεί μ Υμφζενθ βζα πνχηδ θμνά ακαθαιαάκεζ ηδκ ελέηαζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ εζ-

δχκ ιενχκ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ελάνηδζήξ ημοξ απυ άθθα ιένδ αθθά ηαζ απυ ημ υθμκ 

ζημ μπμίμ αοηά ακήημοκ. Ήδδ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ ηνίηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο μ 

Υμφζενθ πναβιαηεφεηαζ ιζα δζάηνζζδ πμθφ ηνίζζιδ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ ιενμθμβίαξ 

ημο, αοηήκ ακάιεζα ζηα απηφλνκα (selbständigen) ηαζ ηα κε απηφλνκα (unselbständi-

gen) ιένδ. Έπμκηαξ ζημ κμο ηδ δζάηνζζδ ημο Μπνεκηάκμ ακάιεζα ζηα απμζπάζζια 

ηαζ ηα απθχξ δζαηνζηά ιένδ, αθθά ηαζ αοηήκ ημο ημοιπθ ακάιεζα ζηα αοηυκμια 
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ηαζ ηα ιενζηά πενζεπυιεκα (ή αθθζχξ ροπμθμβζηά ιένδ), εα επζπεζνήζμοιε ζηδ ζοκέ-

πεζα κα ελεηάζμοιε ιε θεπημιένεζα ηδκ πνμζέββζζδ ημο Υμφζενθ ηαζ κα θςηίζμοιε 

ηα ηαζκμφνζα ζημζπεία πμο αοηή εζζάβεζ. 

φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε αοημκμιία ηαζ ιδ αοημκμιία 

βίκεηαζ ζηδ αάζδ ημο πχξ ηα δζάθμνα ιένδ είκαζ δοκαηυ κα παναζηαεμφκ. Σα αοηυ-

κμια ιένδ ιπμνμφκ κα παναζηαεμφκ λεπςνζζηά αοηά ηα ίδζα, εκχ ηα ιδ αοηυκμια 

δεκ ιπμνμφκ κα απμιμκςεμφκ ηαζ κα παναζηαεμφκ ςξ ηέημζα. Σα ιδ αοηυκμια ιένδ 

ιπμνμφιε κα ηα ζοθθάαμοιε ιυκμ ςξ ιένδ ζοκμθζηυηενςκ μθμηήηςκ. Γζα κα ιπμνέ-

ζμοιε, υιςξ, κα πνμζδζμνίζμοιε ηαθφηενα ημ ηζ αθμνά δ δοκαηυηδηα βζα (λεπςνζ-

ζηή) πανάζηαζδ, πνέπεζ κα ελεηάζμοιε ημ ηζ εκκμεί μ Υμφζενθ υηακ ζζπονίγεηαζ πςξ 

εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ «νληνινγηθή δζάηνζζδ»110 ακάιεζα ζε αοηυκμια ηαζ ιδ αοηυκμ-

ια πενζεπυιεκα. Γζα ημ ζημπυ αοηυ εα ηαηαθφβμοιε πνχηα ζε δφμ άνενα πμο είπε 

δδιμζζεφζεζ μ ίδζμξ πνζκ ηδκ έηδμζδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. 

3.4.1. Η δηάθξηζε αλάκεζα ζε απηνλνκία θαη κε απηνλνκία ζε δχν άξζξα ηνπ 

1894 θαη ηνπ 1897 

Σμ 1894 μ Υμφζενθ δδιμζζεφεζ ημ άνενμ ιε ηίηθμ «Φοπμθμβζηέξ Μεθέηεξ ζηδ ημζ-

πεζχδδ Λμβζηή»111 πμο απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ δφμ ιένδ: (α) «Ακαθμνζηά ιε ηδ 

Γζάηνζζδ ακάιεζα ζημ οβηεηνζιέκμ ηαζ ημ Αθδνδιέκμ» ηαζ (α) «Δπμπηείεξ ηαζ Α-

καπαναζηάζεζξ». ημ πνχημ ιένμξ ημο άνενμο, επζπεζνείηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ δζάηνζζδξ 

ακάιεζα ζηα ζοβηεηνζιέκα ηαζ ηα αθδνδιέκα πενζεπυιεκα, ιε ηδ δζάηνζζδ ημο 

ημοιπθ ακάιεζα ζε αοηυκμια ηαζ ιενζηά πενζεπυιεκα. Ο Υμφζενθ δίκεζ ςξ πανά-

δεζβια αοηυκμιμο πενζεπμιέκμο ημ ηεθάθζ εκυξ αθυβμο, ημ μπμίμ ιπμνμφιε κα πα-

ναζηήζμοιε ζηδ θακηαζία ιαξ απανάθθαπημ ηαεχξ οπμαάθθμοιε ζε αθθαβή ή αηυ-

ια ηαζ αηφνςζδ ηάεε άθθμ πενζεπυιεκμ πμο εα ιπμνμφζε κα ζοκμδεφεζ αοηή ηδκ ε-

πμπηεία.112 Απυ ηδκ άθθδ, ιδ αοηυκμια πενζεπυιεκα είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ έκηαζδ 

ηαζ δ πμζυηδηα εκυξ δπδηζημφ ηυκμο. Γεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ ζε ιζα πανάζηαζδ ημ έκα 

παναηηδνζζηζηυ πςνίξ ημ άθθμ, εκχ δ αηφνςζδ ημο εκυξ μδδβεί ηαζ ζηδκ αηφνςζδ 

ημο άθθμο.113 

                                                
110 LU II/1, ζ. 248 [452], αθ. ηαζ ζ. 219 [428]. 
111 Σμ άνενμ αοηυ («Psychologische Studien zur elementaren Logik») πνςημδδιμζζεφηδηε ζημ Phi-
losophische Monatshefte, η. 30, 1984, ζζ. 159-91 ηαζ επακειθακίζηδηε ζημ Hua XXII, ζζ. 92-123. Ο 

ίδζμξ μ Υμφζενθ ζηζξ πνμζςπζηέξ ζδιεζχζεζξ ημο ακαθένεζ αοηυ ημ άνενμ ςξ «έκα πνχημ ζπεδίαζια 

ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, εζδζηυηενα ηδξ ηνίηδξ ηαζ ηδξ πέιπηδξ» (Hua XXIV, ζζ. 443 [ΔW, ζ. 491]· αθ. 

ηαζ Hua XXIV, ζ. 440 [450]). 
112 Σμ πανάδεζβια ημο ηεθαθζμφ ημο αθυβμο πζεακά δδιζμονβεί πανακμήζεζξ. Θα έθεβε ηακείξ υηζ 
αοηυ εα έπνεπε ηακμκζηά κα ακηζιεηςπζζηεί θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ υηζ δ μθυηδηα ζηδκ μπμία ακήηεζ 

ημ ηεθάθζ ζοκζζηά έιροπμ μκ (ημ άθμβμ). Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ έκα ακηίζημζπμ πανάδεζβια πμο θένκεζ 

μ Ανζζημηέθδξ ζημ Μεηά ηα Φπζηθά (αζαθίμ Ε) ιε ημκ άκενςπμ ηαζ ημ δάπηοθυ ημο. Δηεί θαίκεηαζ ηα-

εανά υηζ ημ ημιιέκμ δάπηοθμ είκαζ δάπηοθμ ιυκμ ηαε‘ μιςκοιίακ, ηαζ πςξ, άνα, ζηδκ μθυηδηα ημο 

ακενχπζκμο ζχιαημξ αοηυ οθίζηαηαζ ςξ ηάηζ δζαθμνεηζηυ. Να ακαθένμοιε εκ πανυδς υηζ δ δζαθμνά 

ιεηαλφ ημιιέκμο δαπηφθμο ηαζ ανπζημφ δαπηφθμο μθείθεηαζ, ζφιθςκα ιε ημκ Ανζζημηέθδ, ζηδκ μοζζ-

αηή ιμνθή ημο ακενχπμο δ μπμία είκαζ εηείκδ πμο εκμπμζεί ημ δάπηοθμ εζδζηά ζημ ζχια. Ζ (ζδζαίηενα 

ζδιακηζηή) πανάιεηνμξ πμο εζζάβεηαζ ιε ημκ έιροπμ παναηηήνα θαίκεηαζ κα ιδκ απαζπμθεί ημκ Υμφ-

ζενθ ζηζξ ΛΔ. Οπυηε, υηακ μ ίδζμξ οπμζηδνίγεζ υηζ ημ ηεθάθζ ημο αθυβμο ιέκεζ απανάθθαπημ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα υθςκ ηςκ ζπεηζηχκ αθθαβχκ, πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε ιε αοηυ ηδ ζηαεενυηδηα ηδξ ηαεανά 

επμπηζηήξ-αζζεδηδνζαηήξ δμηζηυηδηαξ ημο ηεθαθζμφ. 
113 Αθθά ηαζ δ ιεηααμθή ημο εκυξ, ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ, ζοκμδεφεηαζ απυ ιεηααμθή ημο άθθμο. (Βθ. 

Hua XXII, ζζ. 94 [141].) Ο ίδζμξ, ιάθζζηα, παναπέιπεζ ζηζξ ζπεηζηέξ ακαθφζεζξ ημο ημοιπθ, ηαζ εζ-

δζηυηενα ζημ πέιπημ ιένμξ ημο Πεξί ηεο ςπρνινγηθήο Πξνέιεπζεο ηεο Παξάζηαζεο ηνπ Υψξνπ. 
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ημ ζοβηεηνζιέκμ άνενμ μ Υμφζενθ αζηεί ηνζηζηή ζηζξ εεςνίεξ ζφιθςκα ιε 

ηζξ μπμίεξ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηα αοηυκμια ηαζ ηα ιδ αοηυκμια πενζεπυιεκα (ηα 

ζοβηεηνζιέκα ηαζ ηα αθδνδιέκα) επζπεζνείηαζ κα ελδβδεεί ιε αάζδ ηζξ δζαθμνέξ ζημκ 

ηξφπν ηνπ παξηζηάλεηλ, ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ηδκ παναζηαζζιυηδηα (ηδ δοκαηυηδηα 

πανάζηαζδξ) σο ηέηνηα. φιθςκα ιε ηζξ πνμζεββίζεζξ πμο ηαηαθεφβμοκ ζημ ηνυπμ 

ημο πανζζηάκεζκ, ιδ αοηυκμιμ (αθδνδιέκμ) πενζεπυιεκμ είκαζ εηείκμ πμο ιπμνεί κα 

απμιμκςεεί ιυκμ εάκ ζηνέρμοιε ζε αοηυ ηδκ απμηθεζζηζηή πξνζνρή ιαξ, ηάηζ πμο, 

οπμηίεεηαζ, δεκ απαζηείηαζ βζα ηδκ απμιυκςζδ ηςκ αοηυκμιςκ πενζεπμιέκςκ. Ο 

Υμφζενθ ακηζηείκεζ υηζ δ ειθαηζηή πνμζμπή ιπμνεί κα ζηναθεί αηυια ηαζ ζε αοηυ-

κμια πενζεπυιεκα. Χζηυζμ, αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ αοηά ―ηνέπμκηαζ‖ ηυηε ζε αθδνδ-

ιέκα πενζεπυιεκα. Ο ίδζμξ ζζπονίγεηαζ πςξ ημ εάκ έκα πενζεπυιεκμ είκαζ αοηυκμιμ ή 

υπζ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ ηξφπν ηνπ παξηζηάλεηλ, πανά ιε ηδκ παναζηαζζιυηδηα 

ηςκ ίδζςκ ηςκ πενζεπμιέκςκ.114 Δπζπθέμκ, ηαζ αοηυ είκαζ εδχ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ, δ 

αοημκμιία ή δ ιδ αοημκμιία εκυξ πενζεπμιέκμο (αθθά ηαζ ζοκμθζηυηενα δ ίδζα δ δζά-

ηνζζδ ακάιεζα ζε αοηυκμια ηαζ ιδ αοηυκμια πενζεπυιεκα) δεκ ζοκζζηά έκα ζηέημ 

ειπεζνζηυ βεβμκυξ, πανά είκαζ ηάηζ πμο ιαξ δίκεηαζ ιε ακαβηαία εκάνβεζα.115 

Σμ 1897 μ Υμφζενθ δδιμζζεφεζ έκα άθθμ άνενμ ιε ηίηθμ «Ακαθμνά ζηα βεν-

ιακζηά Γναπηά βζα ηδ Λμβζηή ημο έημοξ 1894».116 Έκα απυ ηα βναπηά πμο μ ίδζμξ πα-

νμοζζάγεζ ιε ζοκημιία ζε αοηυ ημ άνενμ είκαζ ηαζ ημ δζηυ ημο «Φοπμθμβζηέξ Μεθέηεξ 

ζηδ ημζπεζχδδ Λμβζηή» ημο 1894. Δκηυξ ημο κέμο ηεζιέκμο ιεηαθένεηαζ απυ ημ άν-

ενμ ημο 1894 μ μνζζιυξ ημο αοηυκμιμο ηαζ ημο ιδ αοηυκμιμο ιένμοξ ςξ ελήξ: 

Έκα πενζεπυιεκμ είκαζ ιδ αοηυκμιμ εάκ έπμοιε εκάνβεζα υηζ αοηυ οπάνπεζ ιυκμ ζε ζπέζδ 

ιε άθθα πενζεπυιεκα, ηαζ ιπμνμφιε έηζζ κα ημ ζοθθάαμοιε ιυκμ ςξ ιένμξ εκυξ εονφηε-

νμο υθμο, εκχ αοηή δ εκανβήξ εέαζδ απμοζζάγεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ακελάνηδηςκ ιε-

νχκ. (Hua XXII, ζ. 132 [179]) 

Ακαθμνζηά ιε αοηυκ ημκ μνζζιυ μ Υμφζενθ ζπμθζάγεζ ζε ιζα οπμζδιείςζή ημο ηδ 

«ιεηαθοζζηή ζπμοδαζυηδηα»117 ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηα αοηυκμια ηαζ ηα ιδ αο-

ηυκμια πενζεπυιεκα. Σμκίγεζ, θμζπυκ, υηζ μ αοηυκμιμξ ή ιδ αοηυκμιμξ παναηηήναξ 

εκυξ πενζεπμιέκμο δεκ ιπμνεί κα ηαεμνίγεηαζ απυ οπμηεζιεκζηά αζχιαηα. Ο μνζζιυξ 

δεκ πνέπεζ κα ιαξ αθήκεζ κα ηαηαθάαμοιε υηζ δ αοημκμιία (ή δ ιδ αοημκμιία) εκυξ 

πενζεπμιέκμο πνμηφπηεζ ζηδ αάζδ ηδξ δζηήξ ιαξ ζηακυηδηαξ κα ημ ζοθθαιαάκμοιε 

αοηυ εκανβχξ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ. «Γζ‘ αοηυ», πνμηείκεζ μ Υμφζενθ, «μ μνζ-

ζιυξ πνέπεζ κα οπμαθδεεί ζε ιζα αληηθεηκεληθή ζηξνθή»118. Σεθζηά, αοηυ πμο πνέπεζ 

κα ηαεζζηά ζαθέξ μ αληηθεηκελνζηξαθήο μνζζιυξ είκαζ υηζ έκα πενζεπυιεκμ είκαζ αο-

ηυκμιμ (ή ιδ αοηυκμιμ) ηαεχξ οπαημφεζ ζε ηάπμζμκ κυιμ πμο δζέπεζ ηα ακηζηείιεκα 

(εκ βέκεζ) εκηυξ ημο ―παναζηαζζαημφ ημοξ πενζαάθθμκημξ‖ ηαζ υπζ ζηδ δζηή ιαξ ζηα-

κυηδηα κα ηα εέημοιε ηαζ κα ηα ―πεζνζγυιαζηε‖ εηεί ιέζα. 

                                                
114 Αοηή ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδ ζοκακημφιε ηαζ ανβυηενα ζηδκ έηηδ εκυηδηα ηδξ ηνίηδξ Λνγηθήο Έξεπ-

λαο. Δηεί μ Υμφζενθ επίζδξ απμδμηζιάγεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ δζαθμνάξ ημο «αθδνδ-

ιέκμο» απυ ημ «ζοβηεηνζιέκμ» ιε ακαθμνά ζημοξ «ηνυπμοξ ημο πανζζηάκεζκ». (Βθ. LU II/1, §5 ηαζ 

εζδζηυηενα ζζ. 236-7 [443-4]· αθ. επίζδξ LU II/1, ζζ. 220-1 [229-30].) 
115 Βθ. Hua XXII, ζζ. 93-5 [140-2]. Θα δμφιε ηαθφηενα ηζ εκκμεί μ Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε ηδκ πανα-
ζηαζζιυηδηα ηςκ ίδζςκ ηςκ πενζεπμιέκςκ, δ μπμία δίκεηαζ ιε ακαβηαία εκάνβεζα, υηακ θίβμ παναηάης 

θηάζμοιε ζηδκ ακηζιεηχπζζδ αοημφ ημο γδηήιαημξ ζηζξ ΛΔ. 
116 Σμ άνενμ αοηυ («Bericht über deutsche Schriften zur Logik aus dem Jahre 1894») πνςημ-

δδιμζζεφηδηε ζημ Archiv für systematische Philosophie, 3, 1897, ζζ. 216-244 ηαζ ακαδδιμζζεφηδηε 

ζημ Hua XXII, ζζ. 124-151. 
117 Hua XXII, ζ. 133 οπζ. 1 [179 οπζ. 3]. 
118 .π., μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ. 
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3.4.2. Η δηάθξηζε αλάκεζα ζε απηνλνκία θαη κε απηνλνκία ζηελ ηξίηε Λογική 

Έπεςνα 

Οζ ακαθφζεζξ ηδξ ηνίηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο ένπμκηαζ κα πναβιαηεοημφκ ημ γήηδια ηδξ 

δζάηνζζδξ ηςκ αοηυκμιςκ ηαζ ηςκ ιδ αοηυκμιςκ ιενχκ ζε ιεβαθφηενδ έηηαζδ ηαζ 

ιε πενζζζυηενδ ηαεανυηδηα. Σμ κυδια αοηήξ ηδξ δζάηνζζδξ, αθθά ηαζ ζοκμθζηυηενα 

ηδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία αοηή ακήηεζ, θςηίγεηαζ ηαεχξ δζαβνάθεηαζ ζαθέζηενα μ ―μ-

κημθμβζηυξ‖ παναηηήναξ ηδξ. Δίπαιε πνζκ υηζ δ εκάνβεζα ιε ηδκ μπμία οπμζηδνίγεζ μ 

Υμφζενθ υηζ ιαξ δίκεηαζ δ εκ θυβς δζάηνζζδ, πνέπεζ κα ζηδνίγεηαζ ζημκ ηνυπμ ηδξ 

δμηζηυηδηαξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ εκ βέκεζ ηαζ υπζ ζε ηάπμζα, ακ ηαζ εκανβή, πανά ηαφηα 

εκδεπμιεκζηά αζχιαηα ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηάξ ιαξ. Ζ αοημκμιία ή ιδ εκυξ πενζεπμ-

ιέκμο δεκ είκαζ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, γήηδια ηδξ οπμηεζιεκζηήξ ηαηαζηεοήξ 

ημο ακενχπμο ηαζ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ οπμηεζιεκζηή παναζηαζζαηή ζηακυηδηά 

ημο. 

Ο υνμξ νληνινγηθφο πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ Υμφζενθ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο ςξ 

ζοκχκοιμξ ημο «ακηζηεζιεκζηυξ» ιε ημ κυδια ημο υηζ αθμνά ακηζηείιεκα εκ βέκεζ, ιε 

ημ κυδια ηδξ «ακηζηεζιεκζηήξ ζηνμθήξ» βζα ηδκ μπμία ιζθήζαιε θίβμ πνζκ. Μάθζζηα, 

δ ακάπηολδ ηδξ κέαξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα επζθένεζ ηαζ 

εδχ ημκ ακάθμβμ ιεηαζπδιαηζζιυ. ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο, δ δζάηνζζδ αοηυκμιςκ-ιδ 

αοηυκμιςκ ιενχκ δεκ πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ ζε «―οπμηεζιεκζηέξ‖ επμπηζηυηδηεξ»119, 

ηζ αοηυ υπζ ιυκμ ζημ επίπεδμ ηςκ ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηχκ πενζεπμιέκςκ 

ηδξ ζοκείδδζδξ, αθθά ηαζ ζημ επίπεδμ ηςκ θαζκυιεκςκ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιέ-

κςκ.120 Ζ αοημκμιία (ή δ ιδ αοημκμιία) εκυξ πενζεπμιέκμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ίδζα 

ηδ θχζε ημο, απυ ηδκ «ηδεαηή νπζία ηνπ [idealen Wesen]»121. Ζ δζάηνζζδ αοηυκμιςκ 

– ιδ αοηυκμιςκ ιενχκ παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ Υμφζενθ ςξ «ηαεμθζηή»122 ηαζ «α-

κηζηεζιεκζηή»123. Με άθθα θυβζα, δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε εδχ ιε ζηέηα ειπεζνζηά βε-

βμκυηα, πανά ιε απνζυνζ ακαβηαζυηδηεξ. Ζ αοημκμιία (ή δ ιδ αοημκμιία) ηαεμνίγε-

ηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ νπζία ηςκ εηάζημηε πενζεπμιέκςκ, πνμζδζμνίγεζ ημ είκαζ ημο 

πνάβιαημξ ηαζ δίκεηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ιε απνδεηθηηθή ελάξγεηα. Ζ εεςνία βζα ηα ιένδ 

ηαζ ηζξ μθυηδηεξ πνέπεζ, ηυηε, κα ιπμνεί κα αθμνά ακηζηείιεκα ιε ηδκ εονφηενδ δοκα-

ηή έκκμζα ηαζ εκηυξ ιζαξ πςνίξ πενζμνζζιμφξ βεκζηυηδηαξ.124 Ο ηυπμξ πναβιάηεοζδξ 

ηςκ γδηδιάηςκ ηδξ ιενμθμβίαξ, εα οπμζηδνίλεζ μ Υμφζενθ, είκαζ δ απξηφξη (Σππηθή) 

Οληνινγία, δ ιάεδζδ, δδθαδή, πμο αθμνά αηνζαχξ ημ ηζ πνέπεζ κα ζζπφεζ απνζυνζ 

ζηδκ πενζμπή ημο ακηζηεζιέκμο εκ βέκεζ.125 

                                                
119 LU II/1, ζ. 248 [452]. 
120 Μπμνεί κα ζοβηνίκεζ ηακείξ, βζα πανάδεζβια, ηδ δεφηενδ οπμζδιείςζδ ημο Υμφζενθ ζημ «Ακαθμ-

νά ζηα Γενιακζηά Γναπηά βζα ηδ Λμβζηή ημο Έημοξ 1894», βζα ηδκ μπμία ιζθήζαιε πνμδβμοιέκςξ 

(Hua XXII, ζ. 133 οπζ. 1 [179 οπζ. 3]), ιε πςνία ηδξ δεφηενδξ ηαζ ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο υπςξ LU II/1, 

ζζ. 218-9 [428], 231 [439-40]. 
121 LU II/1, ζ. 236 [443]· αθ. ηαζ ζζ. 230 [439], 233 [441]. 
122 .π., ζ. 225 [435]. 
123 .π., ζ. 241 [447]. 
124 Βθ., π.π., υ.π., ζ. 234 [441]. 
125 Ζ ζδέα ηδξ Σοπζηήξ Οκημθμβίαξ ηάκεζ βζα πνχηδ θμνά ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο, ακ 

ηαζ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ αηυια εηεί αοηή δ μκμιαζία. (Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua XVII, §27.) Ο ίδζμξ μ 

Υμφζενθ ελδβεί ζηζξ Ηδέεο Η υηζ δεκ ηυθιδζε κα οζμεεηήζεζ ημκ ζζημνζηά αιθζθεβυιεκμ υνμ «Οκημθμ-
βία» (αθ. ζπεηζηά Hua III, ζ. 23 οπζ. 1). Ζ απνζυνζ Οκημθμβία πναβιαηεφεηαζ υθεξ ηζξ απνζυνζ ηαηδβμ-

νίεξ πμο αθμνμφκ ακηζηείιεκα. Με ιζα πζμ εονεία έκκμζα, αέααζα, ηαζ μζ ζδιαζζαηέξ ηαηδβμνίεξ ζοκζ-

ζημφκ ακηζηεζιεκυηδηεξ. Μπμνμφιε έηζζ κα ηάκμοιε θυβμ βζα ιζα δζεονοιέκδ Οκημθμβία πμο έπεζ ςξ 

ακηζηείιεκυ ηδξ αηυια ηαζ ηζξ ζδιαζίεξ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, μζ ακαθφζεζξ ηδξ ηέηανηδξ Λνγηθήο Έ-

ξεπλαο είκαζ κεξνινγηθέο ζεκαζηνινγηθέο ακαθφζεζξ. Βθ. εδχ ζπεηζηά ηαζ Hua XX/1, ζζ. 319-23 [41-

4].  
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Ο Υμφζενθ θένκεζ ηαζ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα ςξ πανάδεζβια αοηυκμιμο ιένμοξ 

αοηυ ημο ηεθαθζμφ εκυξ αθυβμο ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ πανάζηαζδ εκυξ ηέημζμο ιέ-

νμοξ δεκ ζοκμδεφεηαζ απυ ηαιία «θεζημονβζηή ελάνηδζδ ηςκ αθθαβχκ [αοηήξ ηδξ 

πανάζηαζδξ] απυ ηζξ αθθαβέξ ηςκ ζοκοπανπυκηςκ ―ειθακίζεςκ‖»126. Ακηίεεηα, ζηδκ 

πενίπηςζδ εκυξ ιδ αοηυκμιμο ιένμοξ οπάνπεζ πάκημηε ιζα ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε ηςκ 

αθθαβχκ ημο απυ ηζξ αθθαβέξ άθθςκ πενζεπμιέκςκ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, δ έηηαζδ 

ηαζ ημ πνχια είκαζ ιδ αοηυκμια ιένδ. Με ιία έκκμζα, αέααζα, δ έηηαζδ ηαζ ημ πνχια 

είκαζ ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ. Δίκαζ δοκαηυ, δζαηδνχκηαξ ζηαεενυ ημ έκα απυ ηα δφμ 

ζημζπεία, κα ιεηααάθμοιε ημ άθθμ. Ζ ίδζα έηηαζδ είκαζ δοκαηυ κα πθδνχκεηαζ απυ 

μπμζαδήπμηε πνςιαηζηή απυπνςζδ ηαζ, ακηίζηνμθα, ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνςιαηζηή 

απυπνςζδ ιπμνεί κα ακηζζημζπδεεί μπμζμδήπμηε ημιιάηζ έηηαζδξ. Απυ ηδκ άθθδ, 

υιςξ, δεκ οπάνπεζ έηηαζδ πςνίξ πνχια, ή πνχια πςνίξ έηηαζδ. Ζ ελάθεζρδ ηδξ έ-

ηηαζδξ ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ ελάθεζρδ ημο πνχιαημξ ηαζ ακηίζηνμθα. Μπμνμφιε κα πμφ-

ιε υηζ ημ πνχια ελ γέλεη ελανηάηαζ ιε ακαβηαίμ ηνυπμ απυ ηδκ έηηαζδ ελ γέλεη, εκχ 

δεκ οπάνπεζ ηαιία ηέημζα ακαβηαζυηδηα ζημ πχξ ζπεηίγμκηαζ μζ έζπαηεξ δζαθμνέξ ημο 

βέκμοξ έηηαζδ ηαζ ημο βέκμοξ πνχια· ζημ πχξ δδθαδή ζπεηίγεηαζ έκα ζοβηεηνζιέκμ 

ημιιάηζ έηηαζδξ ιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνςιαηζηή απυπνςζδ. 

Σα αοηυκμια πενζεπυιεκα, ηχνα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ιδ αοηυκμια, είκαζ ζημζ-

πεία ηςκ μπμίςκ δ θφζδ επζηνέπεζ ηδ πςνζζηή ημοξ πανάζηαζδ. Θα ζηαεμφιε θίβμ 

αηυια ζημ ηζ αηνζαχξ ζδιαίκεζ ημ κα παξηζηάλνπκε έκα πενζεπυιεκμ ςξ «πςνζζηυ 

[getrennt]»127, ηαζ ζημ πχξ εθέβπεηαζ αοηή δ δοκαηυηδηά ημο βζα «απμιoκςζζιυηδηα 

[Lostrennbarkeit]»128. Ο Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ υηζ αοηή δ ζηακυηδηα βζα πανάζηαζδ 

είκαζ ιζα ζηακυηδηα ηδξ ζθέςεο (Denken).  

Αοηυ πμο εηθνάγεζ εδχ δ θέλδ πανζζηάκς, παναηηδνίγεηαζ ηάπςξ πθδνέζηενα ιε ηδ θέλδ 

ζηέθημιαζ [denken]. (LU II/1, ζ. 238 [445]) 

Ζ ―ζηέρδ‖ απμηηά έκα ζδζάγμκ κυδια πμο ηδ δζαθμνμπμζεί, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ 

Υμφζενθ, απυ ηδ ζηέρδ «ιε ημ ζοκδεζζιέκμ ηαζ οπμηεζιεκζηυ κυδια»129. Έηζζ, έ-

πμοιε δφμ δζαθμνεηζηά είδδ παναζηαζζαηήξ δοκαηυηδηαξ. Σμ έκα οπαημφεζ ζε ιζα 

οπμηεζιεκζηή ακαβηαζυηδηα: ιπμνχ (ή δεκ ιπμνχ) κα παναζηήζς, δδθαδή κα ζηε-

θηχ ιε ηδκ οπμηεζιεκζηή ζδιαζία. Δδχ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα «ππνθεηκεληθή α-

ληθαλφηεηα ημο κα-ιδκ-δφκαηαζ-ηάηζ-κα-παξαζηαζεί-δζαθμνεηζηά»130. Σμ δεφηενμ εί-

δμξ παναζηαζζαηήξ δοκαηυηδηαξ οπαημφεζ ζηδκ «αληηθεηκεληθή-ηδεαηή αλαγθαηφηεηα 

ημο κα-ιδκ-δφκαηαζ-ηάηζ-κα-είλαη-δζαθμνεηζηά»131. Απυ ηα θεβυιεκα ημο Υμφζενθ 

ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ δ ζηέρδ ιε ηδκ πθήνδ ζδιαζία δεκ είκαζ βζα αοηυκ 

πανά δ «ζοκείδδζδ ηδξ απνδεηθηηθήο εκάνβεζαξ»132 ζηδκ μπμία ιαξ δίκεηαζ έκα πενζε-

πυιεκμ ςξ αοηυκμιμ ή υπζ. Αοηή δ ―ζηέρδ‖ ζοκακηά ηδκ μοζία ηςκ πναβιάηςκ πμο 

ιε απνζυνζ ακαβηαζυηδηα ηα ηάκεζ κα είκαζ έηζζ ηαζ υπζ αθθζχξ. ημ ζδιείμ αοηυ ηδξ 

ηνίηδξ Έξεπλαο μ Υμφζενθ ηάκεζ πάθζ θυβμ βζα «ακηζηεζιεκζηή ζηνμθή»133 ηδξ έκκμζ-

αξ ηδξ εκάνβεζαξ, παναπέιπμκηαξ ιάθζζηα ηαζ ζημ άνενμ ημο 1897. Δάκ, υιςξ, ζε 

αοηυ ημ άνενμ ζοκακημφιε απθά ιζα πνχηδ κφλδ ημο γδηήιαημξ, ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα, 

                                                
126 LU II/1, ζ. 231 [439]. 
127 .π., ζ. 230 [439]. 
128 .π., ζ. 235 [443]. 
129 .π., ζ. 239 [446]. 
130 .π. 
131 .π. 
132 .π., ζ. 239 [446]· αθ ηαζ ζ. 318 [510-11]. 
133 .π., ζ. 239 οπζ. 1 [446 οπζ. 1]. 
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ιπμνμφιε πθέμκ κα ιζθάιε βζα ηδκ ζε αάεμξ εηιεηάθθεοζδ ιζαξ ζδιακηζηήξ ακαηά-

θορδξ. 

Ζ ακάπηολδ ηδξ ζδέαξ ηδξ ιδ αοημκμιίαξ (ηαζ ακηίζημζπα ηδξ αοημκμιίαξ) ιε 

υνμοξ απνζυνζ (ακηζηεζιεκζηήξ) ακαβηαζυηδηαξ, ένπεηαζ απυ ημκ Υμφζενθ ςξ ηνζηζηή 

απάκηδζδ ζημ πχξ ακηζιεηχπζγακ αοηυ ημ γήηδια μ Μπνεκηάκμ ηαζ, ηονίςξ, μ 

ημοιπθ. Σμ ηνζηήνζμ πμο πνδζζιμπμζμφζε μ Μπνεκηάκμ βζα ηα απθχξ δζαηνζηά πε-

νζεπυιεκα, ή μ ημοιπθ βζα ηα δζηά ημο ιενζηά πενζεπυιεκα, ήηακ δ αδοκαιία βζα 

λεπςνζζηή πανάζηαζδ. Αοηυ ήηακ, άθθςζηε, ηαζ ημ ηνζηήνζμ πμο είδαιε κα οζμεεηεί-

ηαζ ζηδ ΦΑ. Ο πνχζιμξ Υμφζενθ ιζθά αδζάηνζηα βζα ζπγρψλεπζε, ηυζμ ζηδκ πενί-

πηςζδ ηδξ ιεηαθοζζηήξ ζπέζδξ ιδ αοηυκμιςκ ιενχκ (π.π. πνχια–έηηαζδ), υζμ ηαζ 

ζηδκ πενίπηςζδ ζπεηζζιμφ ακελάνηδηςκ ιεηαλφ ημοξ ιενχκ (π.π. ηα πυδζα ιζαξ ηα-

νέηθαξ ζηδ ιεηαλφ ημοξ θοζζηή ζπέζδ). Ζ πνμαθδιαηζηυηδηα αοηήξ ηδξ ζφβποζδξ 

ημνοθχκεηαζ απυ ηδ ζηζβιή πμο, υπςξ είδαιε, θαη ηα δφμ αοηά είδδ ζοβπχκεοζδξ ηα 

ακηζδζαζηέθθεζ πνμξ ηδ δοκαηυηδηα βζα επμπηζηή απμιμκςζζιυηδηα. 

Αοηυ πμο ζζπονίγεηαζ ηχνα μ Υμφζενθ ζηδκ ηνίηδ ΛΔ είκαζ υηζ δ ―αδοκαιία βζα 

πςνζζηή πανάζηαζδ‖, έηζζ υπςξ αοηή εκκμείηαζ ζηδ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ ή ημο 

ημοιπθ, αθθά ζαθχξ ηαζ ζηδ ΦΑ (ηάηζ πμο μ Υμφζενθ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα δεκ θέεζ 

νδηά), δεκ ιπμνεί κα δζαηνζεεί απυ ιζα ελδερνκεληθή αδοκαιία ηαζ ακζηακυηδηα ημο 

οπμηεζιέκμο. Πνέπεζ, αέααζα, κα ακαβκςνίζμοιε υηζ μ ημοιπθ είρε βκχζδ αοηήξ ηδξ 

δοζημθίαξ. Ήλενε πςξ, εκχ δ λεπςνζζηή πανάζηαζδ εκυξ πενζεπμιέκμο ζήιαζκε υηζ 

αοηυ ημ πενζεπυιεκμ είκαζ αοηυκμιμ, δεκ ήηακ αοημκυδημ πςξ ίζποε ηαζ ημ ακηίζηνμ-

θμ. Σμ κα ιδκ ιπμνμφιε κα παναζηήζμοιε λεπςνζζηά έκα πενζεπυιεκμ δεκ ζδιαίκεζ 

ηαζ υηζ αοηυ είκαζ, ιε ηδκ μνμθμβία ημο ημοιπθ, ιενζηυ ή ροπμθμβζηυ. Σίπμηα ηέ-

ημζμ δεκ ιπμνεί κα απμθαζζζηεί ζηδ αάζδ ιζαξ ηέημζαξ απμηοπίαξ.
134

 Μάθζζηα, μ 

ημοιπθ πνμζπάεδζε κα ζοιπθδνχζεζ ημ ααζζηυ ηνζηήνζυ ημο (αοηυ ηδξ οπμηεζιε-

κζηήξ ζηακυηδηαξ βζα λεπςνζζηή πανάζηαζδ), πνμζηνέπμκηαξ ζηδκ έκκμζα ηδξ ηαηδ-

βυνδζδξ. Ηζπονίζηδηε πςξ αοηυ πμο ιαξ αεααζχκεζ ηεθζηά βζα ημ εάκ ηάπμζμ πενζε-

πυιεκμ είκαζ ιενζηυ (ροπμθμβζηυ), είκαζ ημ υηζ αοηυ ιπμνεί κα ηαηδβμνδεεί ζε ηάηζ 

άθθμ (υπςξ έκα βκχνζζια ζε ιζα μοζία). Πνμθακχξ, μ ημοιπθ δεκ ηαηάθενε ιε αο-

ηυκ ημκ ηνυπμ κα θφζεζ ημ πνυαθδια. Ζ ένεοκά ημο βζα ημ θθέβμκ γήηδια ηδξ ζδζαίηε-

νδξ ζπέζδξ ιζαξ μοζίαξ ιε ηα βκςνίζιαηά ηδξ ήηακ αοηή πμο, υπςξ είδαιε ζηζξ πνμ-

δβμφιεκεξ ακαθφζεζξ ιαξ, ημκ χεδζε ανπζηά ζηδκ ακαγήηδζδ ημο ηνυπμο πανάζηα-

ζδξ ηςκ επζιένμοξ πενζεπμιέκςκ. Βθέπμοιε πςξ απυ εηεί μδδβήεδηε λακά πίζς ζημ 

πχξ ηα βκςνίζιαηα ηαηδβμνμφκηαζ ζε ιζα μοζία. Έκαξ ηέθεζμξ ηφηθμξ. 

Να επζζηνέρμοιε υιςξ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα. Ζ ιέεμδμξ πμο θαίκεηαζ κα πνμηεί-

κεζ εηεί μ Υμφζενθ, μιμθμβμοιέκςξ υπζ ιε ηαεανυηδηα ηαζ ζαθήκεζα, πνμηεζιέκμο 

κα εζζέθεμοιε ζημ πχνμ ηδξ ιενμθμβίαξ ςξ ημιιάηζ ηδξ απνζυνζ Οκημθμβίαξ, είκαζ δ 

εθεφεενδ θακηαζζαηή παναθθαβή. Με ηδ αμήεεζα αοηήξ ηδξ ιεευδμο θηάκμοιε κα 

δνχκε ηζ είκαζ ημ ηάεε ηζ ζηδκ νπζία ημο ηαζ κα δζαπζζηχζμοιε έηζζ εάκ πνυηεζηαζ βζα 

αοηυκμιμ, ή ιδ αοηυκμιμ πενζεπυιεκμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, έπμκηαξ ςξ αάζδ ηάηζ α-

ημιζηυ, ημ μπμίμ πάκηςξ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα ιαξ δίκεηαζ εκενβεία, ιπμνμφιε ιε 

εθεφεενδ παναθθαβή ζηδ θακηαζία κα ελεηάγμοιε ηδ δοκαηυηδηά ημο βζα πςνζζηή 

πανάζηαζδ επζπεζνχκηαξ κα ημ ηναηήζμοιε ζηαεενυ ηαηά ηδκ ηαοηυπνμκδ αθθαβή, 

αθθά αηυια ηαζ ελάθεζρδ, άθθςκ ζοκδμηζημηήηςκ.135 Έκα πενζεπυιεκμ πμο, ιέζα 

απυ ιζα ηέημζα δζαδζηαζία, είκαζ δοκαηυ κα δίκεηαζ δζαηδνχκηαξ ζηαεενή ηδκ ηαοηυ-

                                                
134 Βθ. ζπεηζηά Stumpf 1873, ζ. 110. 
135 Ονζαηή πενίπηςζδ ιζαξ ηέημζαξ θακηαζζαηήξ παναθθαβήξ ζοκζζηά ημ πενίθδιμ πείναια ηδξ εηιδ-
δέκζζδξ ημο ηυζιμο. ε αοηυ ημ πείναια εθέβπεηαζ αηνζαχξ δ αοημκμιία ή δ ιδ αοημκμιία (δδθαδή δ 

ζπεηζηυηδηα) ηδξ οπενααημθμβζηήξ ζοκείδδζδξ ςξ πνμξ ημκ ηυζιμ ηαζ δζαπζζηχκεηαζ ζημ ηέθμξ πςξ δ 

οπενααημθμβζηή ζοκείδδζδ ζοκζζηά ημ απυθοημ Konkretum. 
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ηδηά ημο εα θέιε υηζ είκαζ αοηυκμιμ. Δίκαζ, αέααζα, δοκαηυ έκα πενζεπυιεκμ κα είκαζ 

αοηυκμιμ ηαηά ηδκ ζδεαηή μοζία ημο, ηαζ υιςξ γεγνληθά κα οπάνπεζ δοζημθία αοηυ 

κα δμεεί πςνίξ ηάπμζμ άθθμ πενζεπυιεκμ. Έηζζ, υπςξ είπαιε ηαζ θίβμ πνζκ, ημ κα ιδκ 

ιπμνμφιε ζηδκ ακηίθδρδ κα απμιμκχζμοιε έκα πενζεπυιεκμ δεκ ζδιαίκεζ υηζ αοηυ 

είκαζ μπςζδήπμηε ιδ αοηυκμιμ. «Αοηυ ημ δεκ-δφκαιαζ [Nicht-können] είκαζ ηεθείςξ 

δζαθμνεηζηυ απυ εηείκμ πμο μθείθεζ κα μνίγεζ ηα ιδ αοηυκμια πενζεπυιεκα.»136 Ζ 

νληνινγηθή ιδ αοημκμιία, βζα ηδκ μπμία εέθεζ κα ιζθήζεζ μ Υμφζενθ ζηζξ Λνγηθέο Έ-

ξεπλεο, εθέβπεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ «αιμζααίαξ ελάνηδζδξ [ηςκ εκ θυβς πενζεπμιέκςκ] 

ζηδκ αθθαβή ηαζ ηδκ εηιδδέκζζδ»137 αηνζαχξ ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ εθεφεενδξ θα-

ληαζηαθήο παναθθαβήξ. 

Καηαθαααίκμοιε υηζ δ δζαθμνά ακάιεζα ζηα επμπηζηχξ απμιμκςιέκα ηαζ ηα 

επμπηζηχξ ζοβπςκεοιέκα πενζεπυιεκα δεκ ηαοηίγεηαζ ιε αοηήκ ακάιεζα ζηα μκημθμ-

βζηχξ αοηυκμια ηαζ ηα μκημθμβζηχξ ιδ αοηυκμια ιένδ.
138

 Σα ιένδ ιζαξ μιμζυιμνθα 

πνςιαηζζιέκδξ, ζοκεπμφξ επζθάκεζαξ είκαζ ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ (είκαζ απνζυνζ 

δοκαηή δ φπανλδ ηαεεκυξ απυ αοηά πςνίξ ηα οπυθμζπα) πςνίξ, υιςξ, αοηά κα είκαζ 

επμπηζηχξ πςνζζηά. Γεκ οπάνπμοκ δζαθμνμπμζδηζηά ζδιεία ακάιεζά ημοξ, ή, ιε άθ-

θα θυβζα, αοηά ζοβπςκεφμκηαζ ζε έκα μιμζυιμνθμ ζοκεπέξ. Έκα αοηυκμιμ ιένμξ 

ιπμνεί, έηζζ, κα είκαζ είηε επνπηηθψο ζοβπςκεοιέκμ ιε άθθα πενζεπυιεκα (υπςξ είκαζ 

ηα ιένδ ιζαξ μιμζυιμνθα πνςιαηζζιέκδξ επζθάκεζαξ) είηε επνπηηθψο απμιμκςιέκμ 

ηαζ κα αίνεηαζ απυ ημ επμπηζηυ ημο οπυααενμ (υπςξ είκαζ ηα ιένδ ιζαξ ακμιμζυιμν-

θα πνςιαηζζιέκδξ επζθάκεζαξ). Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ηα μκημθμβζηχξ ιδ αοηυκμια 

ιένδ, υπςξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, ημ πνχια ηαζ δ επζθάκεζα πμο αοηυ πθδνχκεζ, δεκ 

ιπμνεί πανά κα είκαζ επμπηζηχξ ζοβπςκεοιέκα. Έκα ιδ αοηυκμιμ ιένμξ δεκ ιπμνεί 

κα δμεεί επμπηζηχξ απμιμκςιέκμ απυ εηείκμ ή εηείκα ηα ιένδ πμο δ ίδζα δ μοζία ημο 

επζηάζζεζ πνμηεζιέκμο αοηυ κα οπάνλεζ. 

3.4.3. Βαζηθέο κεξνινγηθέο δηαθξίζεηο θαη ε ζρεηηθή νξνινγία 

Σα ιένδ πμο είκαζ αοηυκμια ζε ζπέζδ ιε ηδκ μθυηδηα πμο ηα πενζέπεζ, μ Υμφζενθ ηα 

απμηαθεί ηκήκαηα (Stücke). Σα ηιήιαηα ιπμνμφκ κα δμεμφκ ζηδ ζοκείδδζδ ηδξ απμ-

δεζηηζηήξ εκάνβεζαξ ςξ πςνζζηά, ςξ δζ‘ εαοηά.139 Έκα ηιήια ζδςιέκμ λεπςνζζηά απυ 

ημ υθμκ ζημ μπμίμ ακήηεζ ζοκζζηά Konkretum. Απυ ηδκ άθθδ, μ Υμφζενθ μκμιάγεζ 

(αθδνδιέκεξ) ζηηγκέο (abstrakte Momente), ή αθεξεκέλα κέξε (abstrakte Teile) ηα 

ζπεηζηά πνμξ ιζα μθυηδηα ιδ αοηυκμια ιένδ.140 Οζ ζηζβιέξ εκυξ υθμο είκαζ δοκαηυ 

κα έπμοκ ςξ ιένδ ημοξ ηιήιαηα, υπςξ ηαζ αοηά ηα ηεθεοηαία κα έπμοκ ιε ηδ ζεζνά 

ημοξ ςξ ιένδ άθθεξ ζηζβιέξ. Γζα πανάδεζβια, ηα ηιήιαηα ιζαξ έηηαζδξ είκαζ ζπεηζηά 

αοηυκμια ςξ πνμξ ηδκ έηηαζδ δ μπμία είκαζ ςξ ηέημζα ιδ αοηυκμιδ, είκαζ έκα αθδ-

νδιέκμ ιένμξ ιζαξ μθυηδηαξ. Σχνα, δ ιμνθή (Form), π.π. ηνζβςκζηή, ηοηθζηή, η.θπ., 

ηάεε ηιήιαημξ ηδξ έηηαζδξ, είκαζ αθδνδιέκμ ιένμξ ημο ηιήιαημξ. Δηείκα ηα (αοηυ-

                                                
136 LU II/1, ζ. 238 [445]. 
137 .π., ζ. 248 [452]. 
138 Μπμνεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ζηζξ §§8 ηαζ 9 ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο ιε ηίηθμοξ «Γζαπςνζζιυξ ηδξ δζά-
ηνζζδξ ακάιεζα ζε απηφλνκα ηαζ κε-απηφλνκα πενζεπυιεκα απυ ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε επμπηζηχξ 

εμαηξφκελα [abhebenden] ηαζ ζπγρσλεπφκελα πενζεπυιεκα» ηαζ «οκέπεζα. Παναπμιπή ζηδκ εονφηενδ 

ζθαίνα ηςκ θαζκμιέκςκ ζοβπχκεοζδξ» ακηίζημζπα, υπμο επζπεζνείηαζ δ απμζαθήκζζδ ηςκ δζαθμνεηζ-

ηχκ εζδχκ ζοβπχκεοζδξ, ηάηζ πμο έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία, ηαεχξ αοηή δ απμζαθήκζζδ μδδβεί ζηδκ 

ακάδεζλδ ηαζ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ νληνινγηθήο δζάηνζζδξ ιεηαλφ αοηυκμιςκ ηαζ ιδ αοηυκμιςκ 

πενζεπμιέκςκ. 
139 Βθ., π.π., LU II/1, ζζ. 228 [438], 266-7 [467-8]. 
140 .π. 
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κμια) ηιήιαηα πμο δεκ έπμοκ ηακέκα επζιένμοξ ημζκυ ηιήια μκμιάγμκηαζ απνθιεηφ-

κελα (ausschließende, disjunkte). Ο ηειαπζζιυξ εκυξ υθμο ζε απμηθεζυιεκα ηιήιαηα 

θέβεηαζ θαηάηκεζε (Zerstückung). Σα απμηθεζυιεκα ηιήιαηα, ςζηυζμ, είκαζ δοκαηυ 

κα έπμοκ ημζκή ηάπμζα αθδνδιέκδ ζηζβιή. Γζα πανάδεζβια, ημ ημζκυ ζφκμνμ βεζηκζα-

γυκηςκ απμηθεζυιεκςκ ηιδιάηςκ ζοκζζηά ηαοηυζδιδ ζηζβιή ημο ζοκεπμφξ πμο έπεζ 

ηαηαηιδεεί. ηακ ηα απμηθεζυιεκα ηιήιαηα δεκ έπμοκ ηίπμηα ημζκυ, ηαιία ημζκή 

ζηζβιή, εα θέιε υηζ είκαζ απνρσξηζκέλα (getrennt). ηδκ πενίπηςζδ πμο έκα υθμκ ε-

πζηνέπεζ ιζα ηέημζα ηαηάηιδζδ, χζηε ηα απμηθεζυιεκα ηιήιαηά ημο κα ακήημοκ μο-

ζζςδχξ ζημ ίδζμ ηαηχηαημ βέκμξ ζημ μπμίμ ακήηεζ ηαζ ημ υθμκ, ηυηε αοηυ ημ υθμκ εα 

απμηαθείηαζ εθηαηφ (extensives Ganzes) ηαζ ηα ηιήιαηά ημο εθηαηά κέξε (extensive 

Teile) –υπςξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ πςνζηή έηηαζδ ηαζ ηα εηηαηά ιένδ ηδξ, ή δ 

πνμκζηή έηηαζδ ιε ηα πνμκζηά εηηαηά ιένδ ηδξ.141 

Μέπνζ ηχνα έπμοιε ιζθήζεζ βζα ηδ ιδ αοημκμιία, ηδ ιδ ακελανηδζία εκυξ ιέ-

νμοξ ζε ζρέζε κε έκα υθμκ. Αοηή δ ιδ αοημκμιία είκαζ ζρεηηθή. Ζ απφιπηε ιδ αοημ-

κμιία ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ είκαζ μνζαηή πενίπηςζδ ηδξ ζπεηζηήξ ιδ αοημκμιίαξ. 

Έηζζ, υηακ ιζα ζπεηζηά ιδ αοηυκμιδ ζηζβιή είκαζ ιδ αοηυκμιδ ηαζ βεκζηυηενα ςξ 

πνμξ ημ εονφηενμ ζφκμθμ ακηζηεζιέκςκ, ηυηε αοηή εα είκαζ ιζα απφιπηα ιδ αοηυκμιδ 

ζηζβιή. Έκα ακηζηείιεκμ ζε ζπέζδ ιε ηζξ αθδνδιέκεξ ζηζβιέξ ημο απμηαθείηαζ ζρεηη-

θφ Konkretum (relatives Konkretum) ηαζ αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο ιπμνεί κα απμηεθεί 

αθδνδιέκδ ζηζβιή εκυξ εονφηενμο υθμο, υπςξ ζοιααίκεζ, βζα πανάδεζβια, ιε ηζξ 

δζάθμνεξ επμπηζηέξ δζαιμνθχζεζξ (π.π. ζπεδζαζιέκα αζηένζα πμο υθα ιαγί ζπδιαηί-

γμοκ έκα αζηένζ). ηακ, υιςξ, ημ Konkretum δεκ είκαζ αθδνδιέκμ ζε ζπέζδ ιε ηαιία 

μθυηδηα ηυηε ζοκζζηά απφιπην Konkretum. ηζξ ΛΔ μ Υμφζενθ δείπκεζ κα ακαβκςνί-

γεζ υηζ έκα αοηυκμιμ ιένμξ απμζπαζιέκμ απυ ηάεε άθθδ ζοκδμηζηυηδηα δεκ είκαζ 

αηνζαχξ ηαοηυζδιμ ιε αοηυ πμο ήηακ εκηυξ ημο ανπζημφ ημο πθαζζίμο.
142

 Καζ ανβυ-

ηενα, ζημ πθαίζζμ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Φζθμζμθίαξ, εα ηαηαζηεί 

πζα νδηυ υηζ απφιπηα ακελάνηδηδ είκαζ ιυκμ δ οπενααημθμβζηή (ζοβηνμημφζα απμ-

αθεπηζηή) ζοκείδδζδ· αοηή είκαζ ημ ιυκμ απυθοημ Konkretum ςξ πνμξ ημ μπμίμ ημ 

ζφκμθμ ημο ηυζιμο είκαζ ζοβηνμηδιέκμ ηαζ ζπεηζηυ.
143

 

πςξ θάκδηε ηαζ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ακαθφζεζξ ιαξ, πνέπεζ κα είιαζηε ζ-

δζαίηενα πνμζεηηζημί ιε ηδ πνήζδ ημο υνμο ζπγρψλεπζε.
144

 Απυ ηδ ιζα ιενζά έπμοιε 

ηδκ νληνινγηθή ζοβπχκεοζδ, δδθαδή ημ ζπεηζζιυ κε απηφλνκσλ ιενχκ πμο ακήημοκ 

ζε δζαθμνεηζηά βέκδ (π.π. πνχια–έηηαζδ). Ζ μκημθμβζηή ζοβπχκεοζδ αθμνά ηζξ ιε-

ηαθοζζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ελανηήζεζξ ιεηαλφ πενζεπμιέκςκ ηαζ δεκ ααζίγεηαζ ζε ηαιία 

επμπηζηή ζοκέπεζα, μφηε ακηζδζαζηέθθεηαζ πνμξ ηδ δοκαηυηδηα βζα επμπηζηή απμιμ-

κςζζιυηδηα. ηδκ ηνίηδ ΛΔ μ Υμφζενθ ημ ημκίγεζ λεηάεανα. 

                                                
141 Βθ. ζπεηζηά υ.π., §17. 
142 φβη., π.π., LU II/1 ζ. 246 [451] ηαζ υ.π., ζ. 231 [439-40]. 
143 Βθ., π.π., Hua III/1, §15. φβη. ζπεηζηά ιε Hua XIV, ζ. 37· αθ. ηαζ EU, 156η.επξ [137η.επξ]. Ο 
Γημφναζηξ (αθ. Gurwitsch 1966, ζζ. 258-65), αημθμοεχκηαξ ηζξ εεςνδηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Μμνθμ-

θμβζηήξ Φοπμθμβίαξ, αζηεί ηνζηζηή ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ ηαζ ζηδκ ζδέα ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηάηζ 

ιέκεζ απανάθθαπημ υηακ πανζζηάκεηαζ απμζπαζιέκμ απυ ηδκ ανπζηή μθυηδηα ζηδκ μπμία αοηυ ακήηεζ. 

Ακηίεεηα πνμξ ημκ Υμφζενθ, μ Γημφναζηξ εηθαιαάκεζ υθα ηα ιένδ ςξ εμαξηεκέλα. (.π., ζ. 260.) Φαί-

κεηαζ, υιςξ, κα ιδκ ακαβκςνίγεζ μφηε ηδκ έκκμζα ηδξ ζπεηζηήξ αοημκμιίαξ, ηδκ μπμία εζζήβαβε μ Υμφ-

ζενθ ζηζξ ΛΔ, αθθά μφηε ηαζ ηδ νδημπμίδζδ, ζηζξ Ηδέεο Η, ηδξ ζπεηζηυηδηαξ φισλ ηςκ ζοβηνμηδιέκςκ 

ακηζηεζιεκμηήηςκ ςξ πνμξ ηδκ απυθοηδ ζοκείδδζδ. Θα επακέθεμοιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα ζε 

αοηυ ημ γήηδια ζημ έηημ ηεθάθαζμ (§6.2.3.) υπμο ηαζ εα δείλμοιε ηαθφηενα ημ ααάζζιμ ηδξ ηνζηζηήξ 
ημο Γημφναζηξ. 
144 φβη., βζα πανάδεζβια ιε Marcelle 2010, ζζ. 208-9, υπμο ζοβπέεηαζ δ μκημθμβζηή ηαζ δ επμπηζηή 

ζοβπχκεοζδ. Οιμίςξ ζημ Holenstein 1972, ζ. 126. 
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Αοηή δ [μκημθμβζηή] ζοβπχκεοζδ δεκ είκαζ ιζα δζάθθδθδ ζφβποζδ [Verschwimmen] ιε 

ημκ ηνυπμ ηδξ ζοκέπεζαξ ή ιε έκακ άθθμκ ηνυπμ, αοηυκ πμο αηονχκεζ ηδκ απμιυκςζδ 
[Sonderung aufhebenden Weise]· είκαζ υιςξ, εκ ημφημζξ, έκα είδμξ ζδζαζηένςξ εζχηενμο 

ζοκ-ακήηεζκ, πμο δζα ιζαξ ηαζ ακαβηαία μδδβεί ζηδκ έλανζδ ημο ζοκμθζημφ ζοιπθέβιαημξ 

ηςκ δζεζζδουκηςκ ζηζβιχκ, ηαευζμκ κία ιυκμ ζηζβιή δδιζμονβεί ηδκ πνμτπυεεζδ βζα αο-

ηυ ιέζς αζοκέπεζαξ.
145

 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μ Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα ζοβπχκεοζδ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ ζπε-

ηζζιμφ ζπεηζηχξ απηφλνκσλ ιενχκ. Δδχ ακήημοκ ηα θαζκυιεκα ζοβπχκεοζδξ βζα ηα 

μπμία ηονίςξ ιζθμφζε μ ημοιπθ. Ζ ιεβάθδ δζαθμνά είκαζ πςξ μζ ακαθφζεζξ ημο 

Υμφζενθ δεκ πενζμνίγμκηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηαπηφρξνλσλ αηζζεηεξηαθψλ πενζε-

πμιέκςκ, υπςξ πίζηεοε μ δάζηαθυξ ημο.
146

 Γζα ημκ Υμφζενθ, αοηά ηα θαζκυιεκα α-

θμνμφκ πενζεπυιεκα πμο δελ είκαζ ηαη‘ ακάβηδ ηαοηυπνμκα, αθθά νχηε ηαζ ηαη‘ ακά-

βηδ αζζεδηδνζαηά. 

Καεχξ ημ ηφνζμ ιέθδια ημο Υμφζενθ ζηδ ιενμθμβζηή εεςνία ηδξ ηνίηδξ Έξεπ-

λαο είκαζ δ ζαθήξ μνζμεέηδζδ ηδξ νληνινγηθήο ιδ αοημκμιίαξ, μ ίδζμξ δεκ πνμπςνά 

ζε ιζα πζμ ααεεζά ηαζ θεπημιενή ελέηαζδ ηδξ ιδ μκημθμβζηήξ ζοβπχκεοζδξ ιεηαλφ 

απηφλνκσλ ιενχκ ηαζ ηδξ ηαηδβμνζμπμίδζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ιμνθχκ ηδξ.
147

 Σδκ 

πζμ ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα πμο ηζκείηαζ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδ ζοκακημφιε 

ζηζξ πμοζενθζακέξ ακαθφζεζξ βζα ημοξ κυιμοξ ημο ζοκεζνιμφ, ηονίςξ, ζηζξ Αλαιχζεηο 

γηα ηελ Παζεηηθή χλζεζε. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ακαθφζεζξ, αέααζα, πενζμνίγμκηαζ ζημ 

γήηδια ηδξ δυιδζδξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ ηαζ, ςξ εη ημφημο, δεκ πνμζθένμοκ 

έκα μθμηθδνςιέκμ ηεθάθαζμ, εκηαζζυιεκμ ζε ιζα θαζκμιεκμθμβζηή ιενμθμβία, πμο 

κα αθμνά γεληθά ημ ζπεηζζιυ ζπεηζηχξ αοηυκμιςκ ιενχκ. Θεςνμφιε πάκηςξ πςξ έκα 

ηέημζμ ηεθάθαζμ εα έπνεπε κα ακαθάαεζ ηδκ πναβιάηεοζδ ηςκ αηυθμοεςκ δζαηνζηχκ 

ηαηδβμνζχκ ζπεηζζιμφ.
148

 

(α) Σδ ζφκεεζδ νκνεηδψλ ζημζπείςκ, ηα μπμία ζηδ αάζδ μιμζυηδηαξ, δζααάειζζδξ ή 

εββφηδηαξ ζοκεέημοκ: 

                                                
145 LU II/1, ζ. 248 [452]. Ο Υυθεκζηασκ πνδζζιμπμζεί ημ ζοβηεηνζιέκμ πανάεεια ηαζ ημ ζοβηνίκεζ ιε 

έκα παναηηδνζζηζηυ πςνίμ απυ ηζξ Αλαιχζεηο γηα ηελ Παζεηηθή χλζεζε βζα κα ζοιπενάκεζ πςξ μ Υμφ-
ζενθ εκκμεί δζαθμνεηζηά ηδκ έκκμζα ηδξ ζοβπχκεοζδξ ζηζξ ζηαηζηέξ ηαζ ηζξ βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ ημο. 

Χζηυζμ, δ ζοβπχκεοζδ βζα ηδκ μπμία ιζθά μ Υμφζενθ ζημ πνμδβμφιεκμ πανάεεια ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο 

είκαζ δ νληνινγηθή ζοβπχκεοζδ ηαζ υπζ δ επμπηζηή-ζοκεζνιζηή ζοβπχκεοζδ πμο ααζζηά εκδζαθένεζ ημκ 

Υυθεκζηασκ ηαζ πμο εα είπε κυδια ζημ πθαίζζμ ηδξ ζφβηνζζήξ ημο. Καεχξ μ Υυθεκζηασκ δεκ αθέπεζ ηα 

δζαθμνεηζηά είδδ ζοβπχκεοζδξ, θακεαζιέκα ζοιπεναίκεζ υηζ μ Υμφζενθ ζοκδέεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ζοβ-

πχκεοζδξ ιε αοηήκ ηδξ ζοκέπεζαξ ιυκμ ζημ φζηενμ ένβμ ημο. (Βθ. ζπεηζηά Holenstein 1972, ζζ. 

12η.επ.) Θα ζοιθςκήζμοιε, αέααζα, ιε ημκ Υυθεκζηασκ ζημ υηζ δ επμπηζηή-ζοκεζνιζηή ζοβπχκεοζδ 

έπεζ ηδ δοκαιζηή ηαζ ηδ ζηαηζηή ηδξ δζάζηαζδ, ηδκ πνχηδ ςξ ζοκεζνιζηή ζοβηνμηδηζηή ζφκεεζδ ηαζ 

ηδ δεφηενδ ςξ ημ απμηέθεζια ιζαξ ηέημζαξ δζαδζηαζίαξ (αθ. υ.π., ζ. 129). Θεςνμφιε, υιςξ, πςξ ηαζ ηζξ 

δφμ αοηέξ δζαζηάζεζξ ηζξ ζοκακημφιε ηαζ ζηα πνχηα ένβα ημο Υμφζενθ, ηονίςξ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο 

ηαζ ζηδκ Πανάδμζδ Πξάγκα θαη Υψξνο, ζηα μπμία έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ζηαηζηέξ θαζκμιεκμθμβζηέξ 
ακαθφζεζξ. 
146 Βθ. LU II/1, ζζ. 245η.επξ [450η.επξ]· LU II/1, ζζ. 218-9 [428-9]· Hua XI, ζ. 399 [496]. 
147 Ίζςξ αοηυ ηάκεζ ημκ μημθυθζηζ κα πζζηεφεζ πςξ δ ελέηαζδ ημο γδηήιαημξ ηςκ ακελάνηδηςκ ιε-

νχκ ηαζ ηςκ ζπέζεχκ ημοξ δεκ είκαζ θζθμζμθζηά ζδιακηζηή, εέζδ ιε ηδκ μπμία θοζζηά δζαθςκμφιε. 

Βθ. Sokolowski 1977, ζ. 98. 
148 ηδκ πναβιάηεοζή ημο μ ημοιπθ ιζθά βζα θαζκυιεκα ζοβπχκεοζδξ ακαθενυιεκμξ ιαγί ηαζ ζηζξ 

δφμ ηαηδβμνίεξ (α) ηαζ (α) πμο δζαηνίκμοιε αιέζςξ παναηάης ιε ημκ πενζμνζζιυ, υιςξ, αοηά κα αθμ-

νμφκ ηαοηυπνμκα αζζεδηδνζαηά πενζεπυιεκα. 
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(α1) έκα ζπλερέο. Σέημζμξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηα δεδμιέκα 

ηδξ αίζεδζδξ, ζηδ αάζδ ηςκ κυιςκ ημο ζοκεζνιμφ, ζοκηίεεκηαζ ιεηαλφ ημοξ βζα κα 

δμιήζμοκ ηζξ ζοκεπυιεκεξ εκυηδηεξ ηςκ δζαθυνςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ.
149

 

(α2) ζοκαθείξ ηυπμοξ ζοβπςκεουιεκμοξ απφ απφζηαζε. Αοηή είκαζ δ ζοκεζνιζηή ζπγ-

ρψλεπζε απφ απφζηαζε (Fehrnverschmelzung)
150

 πμο αθμνά ηδ ζοκεζνιζηή εκμπμίδ-

ζδ ιδ ζοκμνεουκηςκ ηυπςκ, π.π. ημο μπηζημφ πεδίμο, ζηδ αάζδ ζηζβιχκ μιμζυηδηαξ, 

βζα πανάδεζβια, ηαηά ημ πνχια ή ημ ζπήια ημοξ. Αθμνά, επίζδξ, ηδκ εκμπμίδζδ λε-

πςνζζηχκ ακηζθδπηχκ, ηα μπμία ζοζηήκμοκ αζζεδηδνζαηέξ μιάδεξ, υπςξ είκαζ μζ δε-

κηνμζημζπίεξ, ηα ημπάδζα, ηα ζιήκδ, η.θπ. 

(α) Σδ ζφκεεζδ αλνκνεηδψλ ζημζπείςκ. Δζδζηά ζηδκ πενζμπή ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηί-

θδρδξ, ιζα ηέημζα ζφκεεζδ αθμνά μερσξηζηά ιένδ (Gesondertes), αοηά πμο μ Υμφ-

ζενθ απμηαθεί έζραηα ζηνηρεία (letzte Elemente), ή αηζζεηεξηαθά γλσξίζκαηα (sinnli-

che Merkmale) ηςκ ακηζθδπηχκ. Βέααζα, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, ηάεε έκα απυ αοηά 

ηα αζζεδηδνζαηά βκςνίζιαηα, βζα πανάδεζβια ημ πνχια, ή δ ηναπφηδηα ηδξ επζθά-

κεζαξ εκυξ ακηζθδπημφ, πνμηφπηεζ λεπςνζζηά ιέζα απυ ηδ ζπλερφκελε αηζζεηηθή ζπγ-

ρψλεπζε μιμεζδχκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ (πνχια ιε πνχια, απηζηή ηναπφηδηα ιε 

απηζηή ηναπφηδηα, η.μ.η.).
151

 

 Δδχ πνεζάγεηαζ επίζεο κα είιαζηε πνμζεηηζημί ιε ηδκ μνμθμβία ημο Υμφζενθ. 

Απυ ηδ ιζα, μ ίδζμξ, πνδζζιμπμζεί ημοξ υνμοξ δηαζχλδεζε (Verbindung), ή δηαπινθή 

(Verknüpfung) ιε ιζα πζμ επξεία έκκμζα, βζα κα ακαθενεεί, ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ (α) 

ηδξ ζφκεεζδξ νκνεηδψλ ζημζπείςκ, υζμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ (α) ηδξ ζφκεεζδξ αλνκν-

εηδψλ ζημζπείςκ. Ζ δζαπθμηή ηαζ δ δζαζφκδεζδ ιε αοηή ηδκ εονεία έκκμζα μκμιάγμοκ 

μοζζαζηζηά ημ ζπεηζζιυ νληνινγηθψο απηφλνκσλ ιενχκ ηαζ ακηζδζαζηέθθμκηαζ πνμξ 

ηδκ νληνινγηθή ζπγρψλεπζε ιδ-αοηυκμιςκ ζηζβιχκ. Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, μ Υμφζενθ 

θαίκεηαζ κα πνδζζιμπμζεί ημοξ υνμοξ δηαπινθή ηαζ δηαζχλδεζε ιε ιζα ζηελφηεξε έκ-

κμζα βζα κα ακαθενεεί εζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ (α). Ζ δζαπθμηή ηαζ δ δζαζφκδεζδ ιε 

ηδ ζηεκυηενδ έκκμζα αθμνμφκ ζπεηζζιμφξ αλνκνεηδψλ, μκημθμβζηχξ αοηυκμιςκ πενζ-

επμιέκςκ ηαζ ακηζδζαζηέθθμκηαζ ηυηε πνμξ ηδκ πενίπηςζδ (α) ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ 

μ Υμφζενθ ιζθά βζα (ιδ μκημθμβζηή) ζπγρψλεπζε μιμεζδχκ πενζεπμιέκςκ.
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3.5. Η θνκβηθή θαηλνκελνινγηθή έλλνηα ηεο ζηήξημεο (Fundierung) 

Ζ ελέηαζδ ηδξ εεςνίαξ ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζεζ μ Υμφζενθ ζηδ Φηινζνθία ηεο Α-

ξηζκεηηθήο ιάξ μδδβεί ζε ιζα ζδιακηζηή δζαπίζηςζδ. Ζ οζμεέηδζδ ημο ειπεζνζζιμφ 

ημο Μπνεκηάκμ, ακαβηάγεζ ημκ πνχζιμ Υμφζενθ κα δεπηεί πςξ έκα υθμκ πνμτπμεέηεζ 

πάκημηε ηδκ φπανλδ ιζαξ εκμπμζδηζηήξ ζηζβιήξ πμο πνέπεζ κα δίκεηαζ, είηε ζηδκ ελς-

ηενζηή είηε ζηδκ εζςηενζηή επμπηεία, καδί ιε ηα ιένδ πμο αοηή δ ζηζβιή εκμπμζεί. 

                                                
149 Θα επζζηνέρμοιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα ζημ γήηδια αοηχκ ηςκ ζοκεζνιζηχκ ζοκεέζεςκ ζημ 

πέιπημ ηεθάθαζμ. Γζα ηδκ οπμπενίπηςζδ ηδξ ζοκεπυιεκδξ ζφκεεζδξ μιμεζδχκ ζημζπείςκ ιζθά μ Υμφ-

ζενθ ζηζξ Ηδέεο ΗΗ απμηαθχκηαξ ηδκ «ζπλερφκελε [αηζζεηηθή] ζπγρψλεπζε [kontinuierliche 

Verschmeltzung]» (αθ. Hua IV, ζ. 19 οπζ. 1 [21 οπζ. 1].) Έπεζ εκδζαθένμκ ημ υηζ δ οπμζδιείςζδ ζηδκ 

μπμία ακαθενυιαζηε εδχ πνμζηέεδηε απυ ημκ Υμφζενθ ζηδκ εηδμπή ημο ηεζιέκμο πμο είπε επελενβα-
ζηεί, ςξ αμδευξ ημο, μ Λακηβηνέιπε, δδθαδή ζίβμονα ιεηά ημ 1923. (Βθ. Hua IV, ζ. 404.) Δίκαζ ζαθέξ 

πςξ ηα εεςνδηζηά ενβαθεία πμο πνμζθένεζ δ ηνίηδ Έξεπλα ακμίβμοκ ημ δνυιμ ζε δζαηνίζεζξ ηαζ ηαηδ-

βμνζμπμζήζεζξ ηζξ μπμίεξ μ Υμφζενθ θαίκεηαζ κα αβςκίγεηαζ κα ηάκεζ νδηέξ ζε οζηενυηενα ηείιεκά 

ημο. 
150 Βθ., π.π., Hua XI, ζζ. 138η.επξ [185ηεπξ], 160η.επξ [208η.επξ]. 
151 Βθ., π.π., Hua IV, ζ. 19 [21]. 
152 Γζα αοηή ηδ πνήζδ είκαζ εκδεζηηζηή δ οπμζδιείςζδ ηςκ Ηδεψλ ΗΗ, ζηδκ μπμία ακαθενεήηαιε πνμδ-

βμοιέκςξ. Βθ. Hua IV, ζ. 19 οπζ. 1 [21 οπζ. 1]. 
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Απυ ηδ ιζα ιενζά, αοηή δ πνμζέββζζδ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ Υμφζενθ ηδξ ΦΑ κα 

πναβιαηεοηεί ημ ζδιακηζηυ, βζα ηδ εειεθίςζδ ηςκ ιεβάθςκ θοζζηχκ ανζειχκ, γήηδ-

ια ηςκ ζπδιαηζηχκ ζηζβιχκ ςξ μζμκεί-πμζμηήηςκ (π.π. ιζα ιεθςδία) πμο δίκμκηαζ 

ζηδκ επμπηεία καδί ιε ηζξ εειεθζχδεζξ αζζεδηδνζαηέξ πμζυηδηεξ (π.π. μζ ήπμζ ηςκ λε-

πςνζζηχκ κμηχκ). Απυ ηδκ άθθδ, αοηή δ πνμζέββζζδ μδδβεί ζε ιζα ακεπζεφιδηδ, ηαζ 

ηαευθμο πνμζεβιέκδ ζηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία, ζοκέπεζα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηαεχξ 

μ Υμφζενθ, πνχημκ, δέπεηαζ πςξ μζ θεβυιεκεξ ιεηαθοζζηέξ ζπέζεζξ
153

 (π.π. δ ζπέζδ 

ακάιεζα ζηδκ έηηαζδ ηαζ ημ πνχια) δεκ ιπμνεί κα είκαζ απμηέθεζια ηάπμζμο ζοκεε-

ηζημφ ζοκεζδδζζαημφ εκενβήιαημξ, ηαζ, δεφηενμκ, πνμτπμεέηεζ ηδκ απμηθεζζηζηή 

ιπνεκηακζακή δζάηνζζδ ακάιεζα ζε θοζζηά ηαζ ροπζηά θαζκυιεκα, ακαβηάγεηαζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ αοηέξ ηζξ ζπέζεζξ ςξ πξσηεχνπζεο, δδθαδή ηεθζηά ςξ ζεηηθά πενζεπυιε-

κα ηδξ επμπηείαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ, βζα πανάδεζβια, ιαγί ιε ηδκ έηηαζδ ηαζ ημ πνχ-

ια δίκεηαζ ζηδκ επμπηεία ηαζ δ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ ςξ έκα κέμ ζημζπείμ δίπθα ζηα άθ-

θα δφμ. Θα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα υηζ αοηή δ πανάδμλδ απαίηδζδ ελαθείθεηαζ ζηδκ ηνί-

ηδ Έξεπλα ιε ηδ θαζκμιεκμθμβζηή εηιεηάθθεοζδ ηδξ ιασκμκβηζακήξ έκκμζαξ ηδξ ζηή-

νζλδξ ηαζ ημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ημο υθμο. Αξ πάνμοιε, υιςξ, ηα πνάβ-

ιαηα ιε ηδ ζεζνά. 

ε ιζα απυ ηζξ ηεθεοηαίεξ εκυηδηεξ ηδξ ηνίηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο (§22) μ Υμφ-

ζενθ ηάκεζ θυβμ βζα «ιζα δοζημθία ζηδ εεςνία ηςκ υθςκ, ηδκ μπμία απυ παθζά βκς-

νίγμοιε ηαζ ηδξ μπμίαξ ηδκ πίεζδ έπμοιε αζζεακεεί»154, βζα ιζα δοζημθία πμο δ δζηή 

ημο εεςνία ένπεηαζ κα άνεζ, βζα έκα «οπμηζεέιεκμ αοημκυδημ»155 πμο δ ιενμθμβία 

ημο ηαηαννίπηεζ. φιθςκα ιε αοηυ ημ «οπμηζεέιεκμ αοημκυδημ», «υπμηε δφμ πενζε-

πυιεκα ζπδιαηίγμοκ έκα πναβιαηζηυ (reales) υθμκ, πνέπεζ κα είκαζ εηεί έκα ζδζαίηενμ 

ιένμξ (δ ζηζβιή εκυηδηαξ [Einheitsmoment]) πμο κα ηα ζοκδέεζ [αοηά ηα πενζεπυιε-

κα] ιεηαλφ ημοξ»156. ιςξ, αοηή δ ―αοημκυδηδ‖ εέζδ, ηδκ μπμία αιθζζαδηεί μ Υμφ-

ζενθ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα, δεκ είκαζ πανά ημιιάηζ ηδξ ηφνζαξ παναδμπήξ πμο μ ίδζμξ 

έηακε ζηδ ΦΑ: εηεί δ εκυηδηα ηςκ ιενχκ πμο ζοζηήκμοκ έκα υθμκ πνμτπέεεηε ηδκ 

φπανλδ ιζαξ εκμπμζδηζηήξ ζηζβιήξ, δ μπμία έπνεπε θαη απηή λα αλήθεη ζην φινλ.157 

Ζ ανπή πμο ιε ηυζμ αοημκυδημ ηνυπμ είπε ζοκηεθέζεζ ζηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζ-

κεηηθήο ζηδκ άνενςζδ ιζαξ εεςνίαξ ζπέζεςκ, ηχνα, ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα, απμννίπηε-

ηαζ πμθφ απθά ηαζ πμθφ ηαεανά, ςξ ελήξ. Έζης ηα ιένδ Α ηαζ Β. Πνμηεζιέκμο αοηά 

κα απμηεθέζμοκ ιζα μθυηδηα, πνμτπμηίεεηαζ δ ζηζβιή ηδξ εκυηδηάξ ημοξ, έζης δ Δ. Ζ 

παναδμπή υιςξ πμο έπμοιε ηάκεζ βζα ημ πχξ ζοβηναημφκηαζ ηα ιένδ ζε έκα υθμκ ιαξ 

πζέγεζ κα δεπεμφιε ηαζ ηδκ φπανλδ άθθςκ, κέςκ ζηζβιχκ εκυηδηαξ, έζης Δ1 ηαζ Δ2, 

πμο εα εκμπμζμφκ ηδκ Δ ιε ηα Α ηαζ Β ακηίζημζπα. Γζαπζζηχκμοιε πςξ ιζα ζηζβιή 

εκυηδηαξ ανπζηά εζζάβεηαζ βζα κα θμβμδμηήζεζ βζα ηδκ εκυηδηα ηςκ ιενχκ, αθθά, ζημ 

ααειυ πμο ηαζ αοηή απμηεθεί ιένμξ ημο υθμο, απαζηείηαζ ιζα άθθδ ζηζβιή πμο κα ε-

κμπμζεί ηδκ ανπζηή ζηζβιή εκυηδηαξ ιε ηα οπυθμζπα ιένδ. Πνμθακχξ μδδβμφιαζηε 

ζε ιζα άπεζνδ ακαδνμιή.158 Αοηήκ αηνζαχξ ηδ δοζημθία πνέπεζ κα λεπενάζεζ δ κέα 

εεςνία ημο Υμφζενθ ζηδκ ηνίηδ Λνγηθή Έξεπλα. 

                                                
153 Ακηίζημζπμ πνυαθδια ακαηφπηεζ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηζξ θμβζηέξ ζπέζεζξ. Αοηυ μοζζαζηζηά ημ λεπεν-

κά μ Υμφζενθ ζηζξ ΛΔ ιε ηδ εεςνία ημο βζα ηδκ εζδδηζηή επμπηεία. 
154 LU II/1, ζ. 280 [478]. 
155 .π. 
156 .π. 
157 Ο Υμφζενθ δεκ ακαθένεζ υηζ μ ίδζμξ είπε οπμζηδνίλεζ παθαζυηενα αοηή ηδκ ζδέα. Δπίζδξ, απυ ηδ 
ζπεηζηή αζαθζμβναθία απμοζζάγεζ δ ζφκδεζδ πμο ηάκμοιε εδχ, υπςξ ηαζ δ ζπεηζηή θεπημιενήξ ιεθέηδ 

ηδξ ιεηάααζδξ απυ ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο. 
158 Βθ. ζπεηζηά LU II/1, ζζ. 280-1 [478-9]. 
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Γζαπζζηχκμοιε υηζ δ ηφνζα παναδμπή πμο ηάκεζ μ Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε ηζξ 

μθυηδηεξ ζηδ ΦΑ απμννίπηεηαζ ζηζξ ΛΔ ςξ πνμαθδιαηζηή. Ζ απυννζρδ αοηή, ςζηυ-

ζμ, αθήκεζ έκα ιεβάθμ εεςνδηζηυ ηεκυ. Δάκ απμδεζηκφεηαζ θακεαζιέκμξ μ πνμζδζμ-

νζζιυξ ημο υθμο ζηδ αάζδ ηάπμζςκ ζηζβιχκ εκυηδηαξ, πμο οπμηίεεηαζ πςξ ζοβηνα-

ημφκ εκμπμζδηζηά ηα ιένδ ημο, ηυηε πμφ πνέπεζ κα ζηναθμφιε βζα κα απακηήζμοιε 

ζημ ενχηδια «Σζ είκαζ έκα υθμκ»
159

; Πχξ ηαηαθένκεζ ηεθζηά μ Υμφζενθ κα πνμζδζμ-

νίζεζ ηδκ έκκμζα ημο υθμο απμθεφβμκηαξ ηδκ ακαδνμιή ζε ιζα άπεζνδ ζεζνά ιενχκ ηα 

μπμία γδημφκ ηδ δζηή ημοξ εκμπμίδζδ ιε ηα οπυθμζπα ιένδ ημο υθμο; Ζ απάκηδζδ 

είκαζ πςξ ημ ηαηαθένκεζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζηήξημεο. Αξ δμφιε πνχηα 

πχξ αηνζαχξ μνίγεηαζ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα αοηή δ ηυζμ ζδιακηζηή έκκμζα. 

Αθμφ πνμδβμοιέκςξ μ Υμφζενθ έπεζ ηάκεζ νδηή ηδ δζάηνζζδ, βζα ηδκ μπμία ιζ-

θήζαιε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, ακάιεζα ζε αοηυκμια ηαζ ιδ αοηυκμια πενζεπυ-

ιεκα, έπμκηαξ ιάθζζηα ακαδείλεζ ηδκ μκημθμβζηή αλία ηδξ, πνμπςνά, ζηδκ §14 ηδξ 

ηνίηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο, ζημκ άιεζμ ζοζπεηζζιυ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ιδ αοημκμιίαξ ιε 

αοηήκ ηδξ ζηήνζλδξ. Έζης, θμζπυκ, Α έκα ιδ αοηυκμιμ πενζεπυιεκμ. Αοηή δ ιδ αο-

ημκμιία, ιε ημ κυδια πμο έπμοιε ακαδείλεζ, ζδιαίκεζ πςξ ημ πενζεπυιεκμ Α, ζηε βά-

ζε ηεο νπζίαο ηνπ, δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ πανά ζπεηζγυιεκμ ιε ηάπμζμ άθθμ πενζεπυ-

ιεκμ, έζης ημ Β, (ή ιε ηάπμζα άθθα πενζεπυιεκα) ηαζ εκηυξ εκυξ εονφηενμο υθμο. 

Μπμνμφιε, ηαηά ημκ Υμφζενθ, κα θέιε ζζμδφκαια υηζ ημ Α έπεζ ακάβηδ ζπκπιήξσ-

ζεο απυ ημ Β, ή, αθθζχξ, ακάβηδ ζηήξημεο ζημ Β. Λέιε υηζ ημ Α ζηεξίδεηαη ζημ Β ηαζ 

εκκμμφιε υηζ ημ Α είκαζ έκα ιδ αοηυκμιμ πενζεπυιεκμ, ημ μπμίμ νπζησδψο ζπεηίγεηαζ 

ιε ηάπμζμ άθθμ πενζεπυιεκμ, εδχ ιε ημ Β. Σα Α ηαζ Β «ανίζημκηαζ ζε ιζα ζπζρέηηζε 

ζηήξημεο [Fundierungsverhältnis] ή, αηυιδ, ζε ιζα ζπέζδ αλαγθαίαο δηαπινθήο»160. 

Ζ ζπέζδ ζηήνζλδξ ακάιεζα ζηα Α ηαζ Β είκαζ ακνηβαία (wechselseitige) υηακ 

ηαζ ηα δφμ πενζεπυιεκα είκαζ ιδ αοηυκμια ημ έκα ςξ πνμξ ημ άθθμ.161 Δπζπθέμκ, ηα 

ιένδ πμο ζηδνίγμκηαζ αιμζααία ημ έκα ζημ άθθμ, παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα ζπεηζηή 

ιδ αοημκμιία ςξ πνμξ ημ υθμκ ζημ μπμίμ ειπενζέπμκηαζ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια 

αιμζααίαξ ζηήνζλδξ – πμο δεκ ζδιαίκεζ ηίπμηε άθθμ πανά ελάνηδζδ ημο εκυξ πενζε-

πμιέκμο απυ ημ άθθμ – είκαζ δ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ έηηαζδ ηαζ ημ πνχια: δ έηηαζδ 

είκαζ ιδ αοηυκμιμ πενζεπυιεκμ ζε ζπέζδ ιε ημ πνχια, αθθά ηαζ ακηίζηνμθα. Τπάν-

πεζ, ςζηυζμ, ηαζ δ πενίπηςζδ ηδξ κνλφπιεπξεο ζηήνζλδξ (ή ιμκυπθεονδξ ελάνηδζδξ), 

ζηδκ μπμία έκα πενζεπυιεκμ, ημ ζηδνζβιέκμ, πνεζάγεηαζ ζηήνζλδ, ζοιπθήνςζδ, απυ 

έκα άθθμ, ημ ζηδνίγμκ, πςνίξ αοηυ ημ δεφηενμ κα είκαζ ιε ηδ ζεζνά ημο ιδ αοηυκμιμ 

πενζεπυιεκμ ζε ζπέζδ ιε ημ πνχημ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιμκυπθεονδξ ζηήνζλδξ, ημ 

ζηδνζβιέκμ ιένμξ είκαζ ζπεηζηά ιδ αοηυκμιμ, υιςξ ημ ζηδνίγμκ ιπμνεί ηαζ κα είκαζ 

(ζπεηζηά) αοηυκμιμ. Σέημζα ζπέζδ ιμκυπθεονδξ ζηήνζλδξ είκαζ, ηαηά ημκ Υμφζενθ, 

αοηή ακάιεζα ζε έκα ηνζζζαηυ ηαζ ζε έκα ακηζθδπηζηυ εκένβδια. Ζ ηνίζδ ζηδνίγεηαζ 

ζηδκ ακηίθδρδ, πςνίξ αοηή δ δεφηενδ κα πνμτπμεέηεζ ηάπμζμ ηνζζζαηυ εκένβδια. 

Ο Υμφζενθ δζαηνίκεζ, επζπθέμκ, ηδκ έκκεζε (mittelbare) απυ ηδκ άκεζε (unmit-

telbare) ζηήνζλδ.162 Ζ ζηήνζλδ ακάιεζα ζε δφμ πενζεπυιεκα είκαζ έιιεζδ υηακ πνμτ-

πμηίεεηαζ δ πανμοζία εκυξ εκδζάιεζμο πενζεπμιέκμο. Γζα πανάδεζβια, δ ζπέζδ ηδξ 

θςηεζκυηδηαξ ιε ηδκ έηηαζδ ζοκζζηά έιιεζδ ζηήνζλδ, ηαεχξ δ θςηεζκυηδηα είκαζ 

                                                
159 Σμ κα οπμζηδνίλεζ ηακείξ υηζ, ζφιθςκα ιε ιζα βεκζηυηενδ μπηζηή, έκα υθμκ είκαζ υ,ηζ απμηεθείηαζ 
απυ ιένδ, δζαηνίκμκηαξ ιάθζζηα ηαζ οπμπενζπηχζεζξ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ ιενχκ, δεκ ζοκζζηά πανά 

έκακ ηεηνζιιέκμ μνζζιυ πςνίξ θζθμζμθζηυ εκδζαθένμκ ηαευζμκ δεκ έπεζ θςηζζηεί ημ ιενμθμβζηυ κυδ-

ια ημο «απμηεθείηαζ». Δλαημθμοεεί κα απμοζζάγεζ εηείκμξ μ υνμξ πμο γεληθά ηάκεζ ηα ιένδ κα είλαη 

αθξηβψο κέξε εκυξ υθμο. 
160 LU II/1, ζ. 261 [463]. 
161 Βθ. υ.π., ζζ. 264η.επξ [466η.επξ]. 
162 Βθ. υ.π. 
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ζηζβιή ημο πνχιαημξ: δ ζπέζδ θςηεζκυηδηαξ–έηηαζδξ πνμτπμεέηεζ ηδ ζπέζδ πνχια-

ημξ–έηηαζδξ. Ακηίεεηα, δ ζπέζδ έηηαζδξ ηαζ πνχιαημξ είκαζ ιζα άιεζδ (ηαζ ιάθζζηα 

αιμζααία) ζπέζδ ζηήνζλδξ ζηδκ μπμία δεκ ιεζμθααεί ηάπμζμ άθθμ πενζεπυιεκμ. 

Όζηενα απυ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζηήνζλδξ ηαζ ηδ δζάηνζζδ ηςκ δζα-

θμνεηζηχκ εζδχκ ηδξ, μ Υμφζενθ εα ηάκεζ έκα αήια πμο ζδιαημδμηεί ηαζ ηδκ άνζδ 

ημο αδζελυδμο ζημ μπμίμ είπακ μδδβήζεζ μζ ακαθφζεζξ ηδξ Φηινζνθίαο ηεο Αξηζκεηη-

θήο. ηδκ ηνίηδ Λνγηθή Έξεπλα εα οπμζηδνίλεζ φηη απηφ πνπ πξνζδίδεη ελφηεηα ζε κηα 

νιφηεηα, ζηδκ μπμία δζαηνίκμκηαζ αοηυκμια ηιήιαηα ηαζ ιδ αοηυκμιεξ ζηζβιέξ, δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν παξά νη ζρέζεηο ζηήξημεο. 

Αοηυ υιςξ πμο δίκεζ εκυηδηα ζηζξ ζηζβιέξ εκηυξ ηςκ ηιδιάηςκ, υπςξ ηαζ ζηζξ ζηζβιέξ ε-

κυηδηαξ κε ηα ηιήιαηα, είκαζ μζ ζηεξίμεηο ιε ημ κυδια ημο μνζζιμφ ιαξ. (LU II/1, ζ. 281 

[479], δ δεφηενδ έιθαζδ πνμζηέεδηε· αθ. ηαζ ζ. 279 [479].) 

Ο μνζζιυξ ζημκ μπμίμ ακαθένεηαζ εδχ μ Υμφζενθ είκαζ μ μνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ημο 

υθμο. 

Με ημκ υνμ «φινλ» θαηαλννχκε ιζα ζοθθμβή πενζεπμιέκςκ, ηα μπμία δζαπενκχκηαζ απφ 
κηα εληαία ζηήξημε, ηαζ ιάθζζηα πςνίξ ζοκδνμιή πεναζηένς πενζεπμιέκςκ. (LU II/1, ζ. 

275 [475]) 

ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο μζ ζπέζεζξ ιενμθμβζηήξ ζηήνζλδξ βίκμκηαζ μζ κφλνη εκμπμζδηζημί 

πανάβμκηεξ πάνδ ζημοξ μπμίμοξ δζάθμνα πενζεπυιεκα ζοκέπμκηαζ ζε μθυηδηεξ.
163

 

Δάκ ελεηάζμοιε, ηχνα, ιε ιεβαθφηενδ πνμζμπή ηζξ ζπέζεζξ ζηήνζλδξ, υπςξ πα-

νμοζζάγμκηαζ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ αοηέξ ιπμνεί κα είκαζ δφμ 

ηφνζςκ ιμνθχκ. ηδ ιία πενίπηςζδ, φια ηα πενζεπυιεκα ημο υθμο ζηδνίγμκηαζ ημ έκα 

ζημ άθθμ, είηε άιεζα είηε έιιεζα, ηζ έηζζ ζοκέπμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Λέιε ιάθζζηα, 

ηυηε, υηζ ηα ιέθδ ημο υθμο δηεηζδχνπλ ημ έκα ζημ άθθμ (durchdringen) ιε ημκ ηνυπμ 

ηδξ ζπγρψλεπζεο. Αοηή είκαζ δ νληνινγηθή ζοβπχκεοζδ βζα ηδκ μπμία ιζθήζαιε ζηα 

πνμδβμφιεκα. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ηα πενζεπυιεκα (είηε υθα ιαγί, είηε ζε ιζα αθ-

θδθμοπία γεοβχκ, ή άθθςκ ζοκδοαζιχκ ημοξ) ζηδνίγμοκ έκα λέν πενζεπυιεκμ, πμο 

δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδ κνξθή (ή ζηηγκή) ηεο ελφηεηάο ημοξ (Einheitsform). ε αοηή ηδ 

δεφηενδ πενίπηςζδ ηάκμοιε θυβμ βζα δηαζχλδεζε, ή δηαπινθή ιε ηδκ εονεία έκκμζα, 

βζα ηδκ μπμία ιζθήζαιε ζημ ηέθμξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ εκυηδηαξ (§3.4.). Αοηή δ δζα-

πθμηή ιε ηδκ εονεία έκκμζα αθμνά πενζεπυιεκα πμο είκαζ ελςηενζηά ημ έκα ςξ πνμξ 

ημ άθθμ.164 Σέημζα ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ πενζεπυιεκα, αηνζαχξ ςξ ελςηενζηά ημ 

έκα ςξ πνμξ ημ άθθμ, δεκ εα είπακ ηακέκα θυβμ κα ζπεηζζημφκ ηαζ κα απμηεθέζμοκ 

ιένδ ιζαξ εκζαίαξ μθυηδηαξ εάκ δεκ οπήνπακ ζηδνζβιέκεξ ιμνθέξ εκυηδηαξ. Ο Υμφ-

ζενθ ιάξ θέεζ πςξ αοηά «εα έιεκακ βζα πάκηα ιειμκςιέκα»
165

. 

Δζδζηυηενα, υηακ ιζα μθυηδηα είκαζ εηηαηή, δδθαδή υηακ ιπμνεί κα ηαηαηιδεεί 

ζε ζπεηζηχξ ακελάνηδηα ηαζ ελςηενζηά ιεηαλφ ημοξ ηιήιαηα (ημο ίδζμο ηαηχηαημο 

βέκμοξ ιε αοηυ ηδξ μθυηδηαξ), ζοκακημφιε ημ δεφηενμ είδμξ ζηήνζλδξ απυ αοηέξ πμο 

ιυθζξ ακαθέναιε. θα ιαγί ηα ιένδ (ηιήιαηα) ηδξ εηηαηήξ μθυηδηαξ ζηδνίγμοκ ςξ 

έκα κέμ πενζεπυιεκμ ηδ ιμνθή ηδξ εκυηδηάξ ημοξ, ηδ ιμνθή πμο ζοβηναηεί ηα ιένδ 

ζηδκ μθυηδηα. Ή, ακηίζηνμθα, δ ζηζβιή ηδξ εκυηδηαξ ημο εηηαημφ υθμο πνμηφπηεζ ςξ 

ζηδνζγυιεκδ ζηα ζπεηζηχξ ακελάνηδηα ιένδ αοημφ ημο υθμο. Ο Υμφζενθ απμηαθεί 

ηζξ ιμνθέξ εκυηδηαξ ηςκ εηηαηχκ μθμηήηςκ αηζζεηεξηαθέο (sinnliche) ιμνθέξ ή αζ-

                                                
163 φβη. εδχ ιε Gurwitsch 2010, ζζ. 79η.επξ. 
164 Βθ. LU II/1, ζ. 276 [475]. 
165 .π., ζ. 279 [477]. 



Κεθ. 3. Μεξνινγία θαη Μνξθηθφηεηα ησλ Απνβιεπηηθψλ Αληηθεηκέλσλ 

146 

 

ζεδηδνζαηέξ ζηζβιέξ εκυηδηαξ (Einheitsmomente).166 Οζ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ είκαζ 

αθεξεκέλα πενζεπυιεκα ημο υθμο ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε βέκδ ηαζ εί-

δδ.
167

 Γζα πανάδεζβια, ζημ βέκμξ ημο ρσξηθνχ ζρήκαηνο οπάβεηαζ ημ είδμξ ηξηγσληθφ 

ζρήκα. Έζπαηδ δζαθμνά ημο είδμοξ ηξηγσληθφ ζρήκα είκαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ επζιένμοξ 

ηνίβςκμ πμο παναιέκεζ «ημ ―ίδζμ‖ ζε ηάεε ιεηαηυπζζδ ηαζ πενζζηνμθή»
168

. Έηζζ, δ 

―ηνζβςκζηυηδηα‖ δίκεηαζ ςξ αθδνδιέκδ ζηζβιή ηδξ αζζεδηδνζαηήξ επμπηείαξ ζηδ αά-

ζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζπέζδξ ζηήνζλδξ αοηήξ ηδξ ζηζβιήξ εκυηδηαξ ζηα (ζπεηζηχξ 

ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ) πενζεπυιεκα ημο υθμο. Με άθθα θυβζα, ηα εοεφβναιια 

ηιήιαηα δηαπιέθνληαη ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζηδνίγμοκ ηδκ εκυηδηά ημοξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ηνζβςκζηή ιμνθή. 

ε έκα υθμκ είκαζ δοκαηυ κα δζαηνίκμκηαζ ηαζ ηα δφμ είδδ ζπεηζζιμφ, δδθαδή 

(μκημθμβζηήξ) ζοβπχκεοζδξ ηαζ (ιδ μκημθμβζηήξ) δζαπθμηήξ, ιεηαλφ ηςκ ιενχκ ημο. 

Ο Υμφζενθ ακαθένεζ εδχ ημ πανάδεζβια εκυξ ειθακζγυιεκμο αζζεδηδνζαημφ πνάβ-

ιαημξ.169 ημ αζζεδηδνζαηυ πνάβια ςξ υθμκ, μζ ζηζβιέξ ηδξ πςνζηήξ ιμνθήξ ηαζ ηδξ 

πνςιαηζηήξ πμζυηδηαξ πμο πθδνχκεζ αοηή ηδ ιμνθή δηεηζδχνπλ δ ιζα ζηδκ άθθδ. Σα 

―ιένδ‖ (Teile), υιςξ, ηδξ πνςιαηζηήξ επζθάκεζαξ ημο αζζεδημφ πνάβιαημξ, ηα μπμία 

είκαζ ελςηενζηά ημ έκα ςξ πνμξ ημ άθθμ, δηαπιέθνληαη ιεηαλφ ημοξ. Θα ιπμνμφζαιε, 

ιε άθθα θυβζα, κα πμφιε υηζ ζε ιζα ηέημζα μθυηδηα δζαηνίκμκηαζ ηυζμ ιδ αοηυκμιεξ 

ζηζβιέξ (δ έηηαζδ ηαζ ημ πνχια) υζμ ηαζ ζπεηζηχξ ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ ιένδ 

(π.π. ηα πνςιαηζηά ηιήιαηα ηδξ επζθάκεζαξ). Σμ ακηζθδπηυ είκαζ ημ πνμσυκ, υπζ ιυκμ 

ηδξ ζοβπχκεοζδξ ιδ αοηυκμιςκ ζηζβιχκ, αθθά ηαζ ηδξ δζαπθμηήξ ζπεηζηά αοηυκμ-

ιςκ ιενχκ.
170

 

Παναηδνμφιε υηζ, εκχ μ Υμφζενθ έπεζ απμννίρεζ ηδκ ηφνζα παναδμπή πενί ο-

πμπνεςηζηήξ φπανλδξ εκμπμζδηζηχκ ζηζβιχκ ηςκ δζαθυνςκ μθμηήηςκ, μ ίδζμξ ζοκεπί-

γεζ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, κα ιζθά βζα ζηηγκέο ελφηεηαο. Χζηυζμ, ηάηζ ηέημζμ δεκ 

δδιζμονβεί πνυαθδια, ηαεχξ αοηυ πμο πθέμκ ηάκεζ έκα υθμκ κα είκαζ υθμκ είκαζ μζ 

ζρέζεηο ζηήξημεο ηαζ ιυκμ ηαζ υπζ μζ ζηζβιέξ εκυηδηαξ, υηακ αοηέξ οπάνπμοκ. ηδκ 

πενίπηςζδ, θμζπυκ, πμο δζαπθεηυιεκα πενζεπυιεκα ζηδνίγμοκ ηδ ιμνθή ηδξ εκυηδηάξ 

ημοξ, δ ακηίζημζπδ μθυηδηα οθίζηαηαζ αηνζαχξ πάνδ ζηδ ζρέζε ζηήξημεο αοηήξ ηδξ 

ιμνθήξ ζηα επζιένμοξ πενζεπυιεκα. Αοηυ αιέζςξ ζδιαίκεζ υηζ δεκ απαζημφκηαζ κέεξ 

ζηζβιέξ εκυηδηαξ πμο κα εκμπμζμφκ ηδκ εκ θυβς ιμνθή ιε ηα ζπεηζγυιεκα ιένδ ηζ 

έηζζ απμθεφβεηαζ μ ηίκδοκμξ ηδξ άπεζνδξ ακαδνμιήξ. 

Δηηυξ απυ ηζξ εκυηδηεξ δηαπινθήο, θάκδηε πνμδβμοιέκςξ υηζ οπάνπμοκ ηαζ μζ 

εκυηδηεξ νληνινγηθήο ζπγρψλεπζεο. Σζ βίκεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ζηδκ μπμία ιδ αοηυ-

κμια πενζεπυιεκα ζοβπςκεφμκηαζ ιεηαλφ ημοξ; Έπεζ κυδια κα ιζθάιε ηυηε βζα ζηζβ-

ιέξ εκυηδηαξ μζ μπμίεξ, ςξ ηαζκμφνζεξ αθδνδιέκεξ ζηζβιέξ, ιμνθμπμζμφκ εκμπμζδηζηά 

ηα πενζεπυιεκα ζηδκ μθυηδηά ημοξ ηαζ δίκμκηαζ ζηδκ επμπηεία; Ο Υμφζενθ είκαζ εδχ 

ηαηδβμνδιαηζηά ανκδηζηυξ. Σα ιδ αοηυκμια πενζεπυιεκα, υπςξ είκαζ ημ πνχια ηαζ δ 

έηηαζδ, δεκ εκμπμζμφκηαζ πάνδ ζε ηάπμζα άθθδ αζζεδηδνζαηή ιμνθή. Ζ ιδ αοημκμ-

ιία ημοξ ηαζ δ αιμζααία ζηήνζλή ημοξ ζδιαίκεζ αηνζαχξ υηζ αοηά δεκ ιπμνμφκ κα ο-

πάνλμοκ πςνζζηά ημ έκα απυ ημ άθθμ. Γεκ απαζημφκηαζ ηάπμζμζ ζδζαίηενμζ δεζιμί πμο 

κα ηα ζοκδέμοκ, πμο κα ηα δζαπθέημοκ. «πμο δεκ έπεζ ηακέκα κυδια κα ιζθάιε βζα 

πςνζζιυ, εηεί επίζδξ ηαζ ημ πνυαθδια βζα ημ πχξ πνάβιαηζ μθείθεζ κα λεπεναζηεί 

                                                
166 .π., ζζ. 277 [476], 278 [477]. Γζα αηζζεηεξηαθέο δηαπινθέο δεξ ηαζ HuaMb III, ζζ. 152, 168. 
167 φβη. ιε Hua XII, ζζ. 207 [219], 209 [221]. 
168 LU II/1, ζ. 281 [479]. 
169 .π., ζ. 276 [475-6]. 
170 Αοηυ, βζα πανάδεζβια, εκκμεί μ Υμφζενθ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα υηακ ζδιεζχκεζ υηζ «[η]α [πνςιαηζ-

ζηά] ιένδ ηδξ [πνςιαηζζηήξ] έηηαζδξ είκαζ εκμπμζδιέκα ημ έκα ιε ημ άθθμ ιε άθθμκ ηνυπμ απυ υ,ηζ 

αοηά ηα ίδζα είκαζ ιε ηα πνχιαηά ημοξ» (LU IΗ/1, ζ. 264 [465-6]). 
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αοηυξ μ πςνζζιυξ, είκαζ ιζα ακμδζία.»171 Ζ ζπέζδ ζηήνζλδξ ιεηαλφ ηςκ ιδ αοηυκμ-

ιςκ πενζεπμιέκςκ είκαζ αοηή αηνζαχξ πμο ηα ηναηά ζε ιζα εκυηδηα. 

οβηεθαθαζςηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ: ηα ακελάνηδηα ιένδ εκυξ υθμο δηα-

πιέθνληαη (ιε ηδκ εονεία έκκμζα) εκμπμζδηζηά ιεηαλφ ημοξ, ηαεχξ υθα ιαγί ζηδνίγμοκ 

ηδ ιμνθή ηδξ εκυηδηάξ ημοξ. Σα ιδ αοηυκμια ιένδ εκυξ υθμο, πάνδ ζηδ ιεηαλφ ημοξ 

ιμκυπθεονδ ή αιμζααία ζηήνζλδ, ζοκζζημφκ εκυηδηα πςνίξ ηδκ ακάβηδ ηάπμζαξ πε-

ναζηένς αθδνδιέκδξ εκμπμζδηζηήξ ζηζβιήξ. ιςξ, ζοκμθζηά, δ θαζκμιεκμθμβζηή εν-

ιδκεία ηδξ έκκμζαξ ημο υθμο είκαζ άννδηηα δειέκδ ιε αοηήκ ηδξ ζηήνζλδξ ηαζ ζηζξ 

δφμ ηδξ ιμνθέξ.172 Ο ιυκμξ εκμπμζδηζηυξ πανάβμκηαξ πμο μδδβεί ζηδκ ακάδοζδ ιζαξ 

εκζαίαξ μθυηδηαξ είκαζ πάκημηε, ηαηά ημκ Υμφζενθ, ιζα ζπέζδ ζηήνζλδξ, ή ζζμδφκαια 

ιζα ζπέζδ ιδ αοημκμιίαξ.173 Όζηενα απυ υθα αοηά, ηαζ πάνδ ζηζξ ζοκαθείξ έκκμζεξ 

ηδξ μκημθμβζηήξ ζοβπχκεοζδξ ηαζ ηδξ ζηήνζλδξ, ελαθείθεηαζ ιζα ηαζ ηαθή δ πανάδμ-

λδ απαίηδζδ ηδξ ΦΑ ακαθμνζηά ιε ηδκ επμπηζηή δμηζηυηδηα ηςκ ίδζςκ ηςκ ιεηαθο-

ζζηχκ ζπέζεςκ. Ο Υμφζενθ είκαζ πθέμκ ζε εέζδ κα οπμζηδνίλεζ υηζ μζ ιεηαθοζζηέξ 

ζπέζεζξ δεκ δίκμκηαζ μζ ίδζεξ ιεηαλφ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ πενζεπμιέκςκ, πςνίξ, ςζηυζμ, 

αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ακχηενδξ ηάλδξ ροπζηέξ ζπέζεζξ. 

 Μπμνμφιε, θμζπυκ, κα πμφιε υηζ ιε ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ενιδκεία ηδξ έκκμζαξ 

ηδξ ζηήνζλδξ, μ Υμφζενθ ηαηαθένκεζ κα επακαπνμζδζμνίζεζ ηδκ έκκμζα ημο υθμο ιε 

ακαθμνά γεληθά ζηζξ ζπέζεζξ ελάνηδζδξ ιεηαλφ πενζεπμιέκςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

εηιεηαθθεουιεκμξ ηδκ έκκμζα ηδξ ζηήνζλδξ, ηαηαθένκεζ κα ιζθήζεζ ιε ζοκέπεζα ηαζ 

ζοκμπή βζα ηζξ θεβυιεκεξ ιεηαθοζζηέξ ζπέζεζξ, ηζξ μπμίεξ, υπςξ είδαιε κςνίηενα, μ 

Μάζκμκβη ακηζιεηχπζγε ςξ ―ελςηενζηέξ‖, ιδ ακαβηαίεξ ηαζ εηηυξ ηδξ ειαέθεζαξ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ ζηήνζλδξ.
174

 Δπζπθέμκ, μ Υμφζενθ ηαηαθένκεζ κα ιζθήζεζ ιε έκακ 

ζοκεηηζηυ ηνυπμ βζα ηζξ ζηζβιέξ εκυηδηαξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζε μκημθμβζηχξ αοηυκμια 

ιένδ. Γζα αοηέξ ηζξ ζηζβιέξ εκυηδηαξ μ ίδζμξ βνάθεζ: 

Δίκαζ αοημκυδημ υηζ μζ ζηζβιέξ εκυηδηαξ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ απυ εηείκα ηα πενζεπυιεκα, 

πμο έπμοκ παναηηδνζζηεί απυ ημκ θμκ Ένεκθεθξ ςξ «ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ», απυ ιέκα 

ημκ ίδζμ ςξ «ζπδιαηζηέξ» ζηζβιέξ ηαζ απυ ημκ Μάζκμκβη ςξ «ζηδνζβιέκα πενζεπυιεκα». 
(LU II/1, ζ. 234 [442]) 

ιςξ, πνεζάγεηαζ πνμζμπή, ηαεχξ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ακαθμνζηά ιε ημ 

πχξ ηεθζηά ηαηακμμφκ μζ ηνεζξ θζθυζμθμζ ημ θαζκυιεκμ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ πμζμηή-

ηςκ (Ένεκθεθξ), ή ζπδιαηζηχκ ζηζβιχκ (Υμφζενθ), ή ζηδνζβιέκςκ πενζεπμιέκςκ 

(Μάζκμκβη). Σμκίζαιε ηαζ κςνίηενα, ζημ πθαίζζμ ηςκ ζπεηζηχκ ακαθφζεςκ ηδξ ΦΑ, 

πςξ ήδδ μζ δζαηνίζεζξ ηδξ εεςνίαξ ζπέζεςκ ημο πνχζιμο Υμφζενθ δεκ ηαοηίγμκηαζ ιε 

ηζξ ακηίζημζπεξ δζαηνίζεζξ ημο Μάζκμκβη. Καζ ιπμνεί ηχνα, ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο, δ 

ακαβκχνζζδ ζδεαηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ ακχηενδξ ηάλδξ κα θένκεζ ημκ Υμφζενθ πζμ 

ημκηά ζημκ Μάζκμκβη, ςζηυζμ μζ πμοζενθζακέξ ζηεξηγκέλεο αηζζεηεξηαθέο ζηζβιέξ 

                                                
171 LU II/1, ζ. 279 [477]. 
172 Ο Νηνάιμκη, ζημ Drummond 2003c, ακαζοβηνμηεί ιε ζοκέπεζα ηα ααζζηά ζδιεία ηδξ ηνίηδξ Λνγη-
θήο Έξεπλαο, δεκ θαίκεηαζ υιςξ κα ακαβκςνίγεζ ημ είδμξ ηδξ ζηήνζλδξ ακάιεζα ζε αοηυκμια ιένδ ηαζ 

ηδ ιμνθή ηδξ εκυηδηάξ ημοξ. Έηζζ, δέπεηαζ υηζ δ εκυηδηα εκυξ υθμο πνμηφπηεζ πάνδ ζηδ ιδ ακελανηδ-

ζία ηςκ ιενχκ ημο ηαζ εεςνεί υηζ δ πενίπηςζδ ηςκ εηηαηχκ μθμηήηςκ ζοκζζηά απθά ιζα ελαίνεζδ! 

Βθ. Drummond 2003c, ζζ. 61-2. 
173 ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ υθμκ ακαδεζηκφεηαζ πάνδ ζηδ ζηήνζλδ ιζαξ ζηζβιήξ εκυηδηαξ ζε υθα ηα 

δζαπθεηυιεκα, αοηυκμια ιεηαλφ ημοξ πενζεπυιεκα ημο υθμο (π.π., δ ηνίζδ ςξ ζηδνζβιέκδ ζηδκ οπμ-

ηεζιεκμπμίδζδ ηαζ ηδκ ηαηδβυνδζδ, ή ιζα αζζεδηζηή δζαιυνθςζδ πμο ζηδνίγεηαζ ζε ακελάνηδηα ιε-

ηαλφ ημοξ εοεφβναιια ηιήιαηα), έπμοιε κα ηάκμοιε αηνζαχξ ιε ιζα κε απηφλνκε ζηδνζβιέκδ ζηζβιή. 
ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ υθμκ ακαδεζηκφεηαζ πάνδ ζηδκ αιμζααία ζηήνζλδ πενζεπμιέκςκ (π.π., ιζα πμζμ-

ηζηά πθδνςιέκδ έηηαζδ) έπμοιε κα ηάκμοιε ιε κε απηφλνκα ιεηαλφ ημοξ πενζεπυιεκα. 
174 Βθ. πνζκ §3.2.1. 
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εκυηδηαξ (μζ μζμκεί πμζυηδηεξ ηδξ ΦΑ) δεκ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ηαηακμδηέξ ιε υνμοξ 

κμδηζηήξ παναβςβήξ ακχηενδξ ηάλδξ δ μπμία θαιαάκεζ πχνα ζε εκενβήιαηα υπςξ δ 

ζφβηνζζδ, δ δζάγεολδ, δ ανίειδζδ, η.θπ.
175

 Δάκ ζημκ Μάζκμκβη είκαζ μ ααειυξ ή δ 

έκηαζδ ηδξ κμδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο ιπμνεί κα δζαθμνμπμζεί, βζα πανάδεζβια, 

ηδκ παναβςβή ιζαξ ιεθςδίαξ απυ ηδκ παναβςβή ηδξ μιμζυηδηαξ φζηενα απυ ζφβηνζ-

ζδ, ζημκ Υμφζενθ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε δφμ πνηνηηθψο δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ε-

κενβδιάηςκ: ηα ακηζθδπηζηά-αζζεδηδνζαηά εκενβήιαηα ηαζ ηα ηαηδβμνζαηά ζοκεεηζ-

ηά εκενβήιαηα. Αοηή δ απυζηαζδ ημο Υμφζενθ απυ ημκ Μάζκμκβη δεκ ημκ ηάκεζ, 

υιςξ, απυ ηδκ άθθδ, κα ηαοηίγεηαζ ιε ημκ Ένεκθεθξ. Γζα ημκ Ένεκθεθξ, δ ακηίθδρδ 

ηςκ δζαθυνςκ ζπδιαημιμνθχκ είκαζ ηαεανά οπυεεζδ, έζης ηαζ ζε έκα δεφηενμ επί-

πεδμ, ιυκμ ηδξ αίζεδζδξ. Αθθά, ημ υηζ, βζα ημκ Υμφζενθ, δ ακηίθδρδ δεκ είκαζ έκα 

ηαηδβμνζαηυ εκένβδια ακχηενδξ ηάλδξ, δεκ ζδιαίκεζ ηαζ υηζ αοηή ακάβεηαζ ζηδ ζηέ-

ηδ αίζεδζδ. Έπμοιε επζιείκεζ ζδζαίηενα ηαζ έπμοιε δεζ υηζ μ Υμφζενθ οπμβναιιίγεζ 

ημκ απμαθεπηζηυ παναηηήνα ηδξ ακηίθδρδξ, παναηηήνα πμο ηδ δζαθμνμπμζεί μοζζς-

δχξ απυ ηδ ζηέηδ αίζεδζδ. Αοηυξ μ απμαθεπηζηυξ παναηηήναξ εα θςηζζηεί πενζζζυ-

ηενμ ζηδκ πμνεία ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 

3.6. Οη αλαιπηηθνί θαη νη ζπλζεηηθνί απξηφξη λφκνη 

Σμ μκημθμβζηυ κυδια πμο παναηηδνίγεζ ηδκ αοημκμιία ηαζ ηδ ιδ αοημκμιία ηςκ δζα-

θυνςκ εζδχκ ιενχκ ζηδ πμοζενθζακή ιενμθμβία δείπκεζ αηνζαχξ υηζ αοηά ηα ιένδ 

δεκ ζπεηίγμκηαζ ζηδ αάζδ ηάπμζςκ βεβμκζηχκ, εκδεπμιεκζηχκ ζοκεδηχκ, πανά ζηδ 

αάζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ μοζίαξ ημοξ. Ο ημοιπθ είπε ηζ εηείκμξ ζζπονζζηεί υηζ είκαζ δ ίδζα 

δ θφζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ πμο επζηνέπεζ, ή υπζ, ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζοκδοα-

ζιμφ πενζεπμιέκςκ. Με ηδκ Φοπμθμβία ημο μ ημφιπθ πίζηεοε πςξ εα ιπμνμφζε κα 

απακηήζεζ ζηα πνμαθήιαηα ηςκ, πζμοιζακήξ έιπκεοζδξ, εεςνζχκ ζοκεζνιμφ, ζφιθς-

κα ιε ηζξ μπμίεξ υθεξ μζ ζπέζεζξ ζοκεζδδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ ελδβμφκηαζ ζηδ αάζδ 

ηδξ ελζαηήξ γςήξ ημο οπμηεζιέκμο. Χζηυζμ, δ θφζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ βζα ηδκ μπμία 

ιζθάεζ μ ημοιπθ είκαζ ζημ ηέθμξ, ακ ηαζ υπζ αημιζζηζηή, πάκηςξ ηαεανά εκπεηξηθή. 

Ο ίδζμξ εα θηάζεζ κα πεζ υηζ, βζα πανάδεζβια, δ ιδ δζαπςνζζζιυηδηα ηδξ έηηαζδξ απυ 

ημ πνχια είκαζ έκα έιθοημ βκχνζζια ημο ακενχπμο, ηαεχξ ηα μπηζηά κεφνα δίκμοκ 

ηα πνχιαηα ζοκμδεουιεκα πάκηα απυ ημκ παναηηήνα ηδξ έηηαζδξ. Απυ ηδ ιενζά ηδξ, 

δ πνμζέββζζδ ημο Υμφζενθ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο είκαζ εηδεηηθή-πενζβναθζηή. Σμ πμζ-

μζ ζοκδοαζιμί επζηνέπμκηαζ ηαζ ημ πμζμζ απμηθείμκηαζ ακάιεζα ζηα δζαθυνςκ εζδχκ 

                                                
175 φβη. ιε Hall 1996, ζζ. 54-5. φβη. επίζδξ ιε Smith 1988, ζ. 23. Ο ιζε ακηζιεηςπίγεζ απυ ημζκμφ 
ημοξ Ένεκθεθξ, Μάζκμκβη ηαζ Υμφζενθ ηαζ ζζπονίγεηαζ πςξ ηαζ μζ ηνεζξ έπμοκ ιζα μκημθμβία δφμ επζ-

πέδςκ. ιςξ μ ιζε εηθαιαάκεζ ηζξ δζάθμνεξ ζπδιαημιμνθέξ βζα ηζξ μπμίεξ ιζθάεζ μ Υμφζενθ απμ-

ηθεζζηζηά ςξ ηαηδβμνζαηά ακηζηείιεκα ακςηένμο επζπέδμο πμο δίκμκηαζ ζε ακηίζημζπα δζακμδηζηά 

εκενβήιαηα. Δπίζδξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ μνμθμβία ηδξ ζηήξημεο, μ Υμφζενθ, ζε ζπυθζμ πενζεςνίμο ζε 

ακηίηοπμ ημο Πεξί ησλ Αληηθεηκέλσλ Αλψηεξεο Σάμεο (1899) ημο Μάζκμκβη, ζδιεζχκεζ πςξ είπε ήδδ 

ιζθήζεζ βζα ηζξ ιμνθμθμβζηέξ πμζυηδηεξ ςξ ζηεξηγκέλα πενζεπυιεκα ζημ ηείιεκυ ημο ιε ηίηθμ Psy-

chologische Studien zur elementaren Logik (1894), εέθμκηαξ, ίζςξ, έηζζ κα ηαηαβνάρεζ ηδ πνμκζηή 

πνμήβδζδ ζηδ πνήζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο υνμο. Σμ 1894, ςζηυζμ, είπε δδιμζζεοεεί ηαζ ημ ένβμ ημο 

Μάζκμκβη Beiträge zur Theorie der Psychischen Analyse, ζημ μπμίμ επίζδξ βίκεηαζ πνήζδ αοηήξ ηδξ 

μνμθμβίαξ. Ο Υμφζενθ ιπμνεί κα ιδκ ημ είπε αοηυ ζηδ δζάεεζή ημο πνζκ ηδ ζοββναθή ημο δζημφ ημο 
άνενμο ημο 1894, ζίβμονα υιςξ ημ δζάααζε πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ ηαζ έηδμζδ ηδξ ηνίηδξ Λνγηθήο Έ-

ξεπλαο. Θα είπε εκδζαθένμκ κα πνμπςνήζεζ ηακείξ ζε ιζα ζοζηδιαηζηή ζφβηνζζδ ημο άνενμο ημο 

Υμφζενθ ημο 1894 (βζα ημ μπμίμ, ιάθζζηα, μ ίδζμξ έπεζ δδθχζεζ πςξ απμηεθεί έκα πνμζπέδζμ ηςκ Λνγη-

θψλ Δξεπλψλ (ηονίςξ ηδξ ηνίηδξ ηαζ ηδξ πέιπηδξ, αθ. ζπεηζηά Hua XXIV, ζ. 443) ηαζ ηδξ ηνίηδξ Έξεπ-

λαο, πνμζπαεχκηαξ ηαοηυπνμκα κα απμηςδζημπμζήζεζ ζημζπεία ιζαξ οπυννδηδξ ―ζοκμιζθίαξ‖ ιε ηζξ 

ζδέεξ ημο Μάζκμκβη.  
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πενζεπυιεκα είκαζ γήηδια απξηνξηθήο αλαγθαηφηεηαο. Γζααάγμοιε ζηδκ Δηζαγσγή ηδξ 

ηνίηδξ Έξεπλαο. 

Ακέθενα ήδδ ζηδκ πνμδβμφιεκδ Έξεπλα [αθ. δεφηενδ Έξεπλα LU II/1, ζζ. 218η.επ. 

[428η.επ.]] υηζ αοηή δ δζάηνζζδ [ακάιεζα ζε ιδ-αοηυκμια ηαζ αοηυκμια πενζεπυιεκα], 
πμο πνςημέηακε ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Πενζβναθζηήξ Φοπμθμβίαξ ηςκ δεδμ-

ιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ [ημο ημοιπθ], ιπμνεί κα ζοθθδθεεί ςξ εζδζηή πενίπηςζδ ιζαξ ηα-

εμθζηήξ δζάηνζζδξ. Συηε αοηή εηηείκεηαζ πένα απυ ηδ ζθαίνα ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ δεδμιέ-

κςκ ηαζ ηαείζηαηαζ ιζα εεςνδηζηχξ ορδθήξ ζδιαζίαξ δζάηνζζδ ζηδκ πενζμπή ηςκ αληη-
θεηκέλσλ ελ γέλεη. Δπμιέκςξ, μ ζοζηδιαηζηυξ ηυπμξ βζα ηδ ζογήηδζή ηδξ εα ήηακ εκηυξ 

ηδξ θαζαξήο (απξηνξηθήο) ζεσξίαο ησλ αληηθεηκέλσλ σο ηέηνησλ. (LU II/1, ζ. 225 [435]) 

Έκα ιδ αοηυκμιμ ιένμξ, ημ μπμίμ είκαζ ηέημζμ ζηδ αάζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ απνζυνζ θφζδξ 

ημο, δεκ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε μπμζμδήπμηε ηοπαίμ άθθμ ιένμξ πνμηεζιέκμο κα 

ιμνθμπμζήζμοκ έκα υθμκ· ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιυκμ ιε ιένδ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο 

είδμοξ, εκχ ηαοηυπνμκα απμηθείεζ ημ ζοκδοαζιυ ιε ιένδ ηάπμζςκ άθθςκ εζδχκ. Ζ 

πμζμηζηή ζηζβιή ημο πνχιαημξ είκαζ ιδ αοηυκμιδ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζηζβιή ηδξ έηηαζδξ 

ηαζ ακηίζηνμθα. ιςξ, δεκ οπάνπεζ ηαιία ηέημζα απνζυνζ ζπέζδ ακάιεζα, βζα πανά-

δεζβια, ζημ πνχια ηαζ ηδκ δπδηζηή έκηαζδ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ δοκαημί ζοκδοαζιμί 

ηςκ δζαθυνςκ πενζεπμιέκςκ ιεηαλφ ημοξ, ηαζ άνα μζ δοκαηέξ ζπέζεζξ ζηήνζλδξ πμο 

μδδβμφκ ζηδκ ακάδεζλδ μθμηήηςκ, οπαημφμοκ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ – ηαζ αοηυξ 

είκαζ έκαξ απυ ημοξ ηονζυηενμοξ ζζπονζζιμφξ ημο ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο – ζε απνζυνζ 

κυιμοξ. 

ε ηαιία ζθαίνα δεκ είκαζ δοκαηυ κα ζοκδοάζμοιε ζημζπεία μπμζμοδήπμηε ηαζ ηάεε εί-

δμοξ ζε μπμζαδήπμηε ηαζ ζε ηάεε ιμνθή: δ ζθαίνα ηςκ ζημζπείςκ εέηεζ απνζυνζ υνζα ζημκ 
ανζειυ ηςκ ζοκδοαζηζηχκ ιμνθχκ, ηαζ πνμδζαβνάθεζ ημοξ βεκζημφξ κυιμοξ ηδξ πθήνς-

ζδξ αοηχκ ηςκ ιμνθχκ. (LU II/1, ζ. 317 [510]) 

Ο Υμφζενθ δέπεηαζ ηδ ζδιακηζηή ηακηζακή δζάηνζζδ ηςκ απνζυνζ κυιςκ (ή 

πνμηάζεςκ) ζε ακαθοηζημφξ ηαζ ζοκεεηζημφξ.
176 

Οζ ακαθοηζημί, ή ηαηδβμνζαημί, ή 

ηοπζημί (formale) απνζυνζ κυιμζ, είκαζ, ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ, ηαεμθζηέξ πνμηάζεζξ 

πμο ειπενζέπμοκ ιυκμ ηοπζηέξ ηαηδβμνίεξ ηαζ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθέξ. Οζ ηοπζηέξ ηα-

ηδβμνίεξ ζηενμφκηαζ πενζεπμιέκμο ηαζ ζηνέθμκηαζ βφνς απυ ηδκ ηεκή έκκμζα ημο 

«ηάηζ εκ βέκεζ».177 Σέημζεξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, μζ έκκμζεξ θάηη, πνιιφηεηα, ζρέζε, 

δηαπινθή, έλα, φινλ, κέξνο, κέγεζνο, η.θπ.178 Ακηίεεηα, «έκκμζεξ υπςξ ζπίηη, δέληξν, 

ρξψκα, ήρνο, ρψξνο, αίζζεκα, ζπλαίζζεκα, η.θπ., μζ μπμίεξ απυ ηδ ιενζά ημοξ εηθνά-

γμοκ πενζεπυιεκμ [Sachaltiges]»179 ζοκζζημφκ πιηθέο θαηεγνξίεο. 

Οζ ακαθοηζημί κυιμζ είκαζ ακαθοηζηέξ βεκζηεφζεζξ ηςκ μπμίςκ δ άνκδζδ ζοκζ-

ζηά ακαθοηζηή ακηίθαζδ. Ο Υμφζενθ δίκεζ ημ αηυθμοεμ πανάδεζβια: «δ φπανλδ εκυξ 

υθμο Ο (α, β, γ, …) ελ γέλεη ειπενζηθείεζ ηδκ φπανλδ ηςκ ιενχκ ημο α, β, γ, …»180. 

                                                
176 Δκημφημζξ, δ πμοζενθζακή ηαζ δ ηακηζακή εεςνία βζα ημ απνζυνζ δεκ ηαοηίγμκηαζ. Τπάνπμοκ ζδια-

κηζηέξ δζαθμνέξ, ηςκ μπμίςκ δ ελέηαζδ δεκ ιπμνεί κα ακαθδθεεί ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 

Μπμνεί πάκηςξ κα ακαηνέλεζ ηακείξ εκδεζηηζηά ζηα: Kern 1964, Ricoeur 1966, Hoche 1964. Ακαθμνζ-

ηά ιε ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε ακαθοηζημφξ ηαζ ζοκεεηζημφξ απνζυνζ κυιμοξ, αθ. ηαζ Hua XXII, ζζ. 

194-6 [239-40]. Ο πνχζιμξ Υμφζενθ ακαθένεηαζ εηεί ζε αοηή ηδ δζάηνζζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ εκδζαθέ-

νμοζαξ ηνζηζηήξ πμο αζηεί ζημ ένβμ ημο Μπένβηιακ (Julius Bergmann) Die Grundprobleme der Logik 
(1895). 
177 Βθ. LU II/1, ζ. 252 [455-6]. 
178 Βθ. π.π. υ.π., ζ. 252 [455]. 
179 .π., ζ. 252 [455]. 
180 .π., ζ. 255 [458]. 
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Με έκακ ακαθοηζηυ κυιμ, ηαηά ημκ Υμφζενθ, δεκ δίκεηαζ έηθναζδ ζε ηάπμζμ πξαγκν-

εηδέο βέκμξ ή είδμξ. Με ηδκ εζζαβςβή εκκμζχκ ιε πενζεπυιεκμ, μζ ακαθοηζημί κυιμζ 

ζοβηεηνζιεκμπμζμφκηαζ απμθένμκηαξ αλαιπηηθά αλαγθαίεο πξνηάζεηο (analytisch 

notwendige Sätze). Μζα ηέημζα ακαθοηζηά ακαβηαία πνυηαζδ είκαζ δ αηυθμοεδ: «ε 

χπαξμε απηνχ ηνπ ζπηηηνχ εκπεξηθιείεη ηελ χπαξμε ηεο ζηέγεο ηνπ, ησλ ηνίρσλ ηνπ, θαη 

ησλ ππνινίπσλ κεξψλ ηνπ»181. ε ιζα ηέημζα πνυηαζδ, ιε ζηέηδ ακάθοζδ εκκμζχκ δζ-

απζζηχκμοιε πςξ πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαοηυηδηα πςνίξ επζπθέμκ πενζεπυιεκμ. ηζξ ΛΔ 

μ Υμφζενθ εεςνεί πςξ δ αθήεεζα ιζαξ ηέημζαξ πνυηαζδξ είκαζ ακελάνηδηδ απυ αοηυ 

ημ ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκμ. Έηζζ, ημζηχκηαξ ηχνα πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ, 

ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ακαθοηζηά ακαβηαίεξ πνμηάζεζξ είκαζ εηείκεξ πμο επζδέπμκηαζ 

πθήνδ ηοπμπμίδζδ (Formalisierung) ιε ηαοηυπνμκδ δζαηήνδζδ ηδξ αθήεεζαξ ημοξ. 

ε ιζα ακαθοηζηή πνυηαζδ πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ ακηζηαηάζηαζδ ηάεε πενζεπμιεκζηήξ 

φθδξ [sachaltige Materie] απυ ηδκ ηεκή ιμνθή θάηη, ιε πθήνδ δζαηήνδζδ ηδξ θμβζηήξ 

ιμνθήξ ηδξ πνυηαζδξ. (LU II/1, ζ. 255 [458]· αθ. ηαζ ζ. 284 [481]· HuaMb, ζζ. 179η.επξ.) 

 Απυ ηδκ άθθδ, μζ απνζυνζ κυιμζ πμο δζέπμοκ ιε ακαβηαζυηδηα ημ ζπεηζζιυ ιδ 

αοηυκμιςκ πενζεπμιέκςκ δεκ είκαζ ακαθοηζημί βζαηί αηνζαχξ μνίγμοκ ηδκ ακαβηαία 

ελάνηδζδ ιεηαλφ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ πενζεπμιέκςκ. Ο Υμφζενθ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ 

απνζυνζ κυιμζ πμο πνμδζαβνάθμοκ ηδκ ελάνηδζδ ιεηαλφ ιδ αοηυκμιςκ ιενχκ ηάπμζ-

μο ηφπμο απυ άθθα πενζεπυιεκα ηαζ μθυηδηεξ ηάπμζμο άθθμο ηφπμο είκαζ ζπλζεηηθνί 

κυιμζ. Αοημφξ ημοξ απμηαθεί ηαζ πιηθνχο (materiale) απνζυνζ, ή πενζεπμιεκζημφξ (sa-

chaltige) απνζυνζ κυιμοξ.182 πςξ ημκίγεζ μ ίδζμξ, «ζηδ ιδ αοημκμιία πνμζζδζάγεζ πά-

κημηε έκαξ απνζυνζ λφκνο»183, έκαξ «μοζζαηυξ κυιμξ [Wesensgesetz]»184 πμο πνμδζα-

βνάθεζ αηνζαχξ ημ ζοζπεηζζιυ ηςκ ιδ αοηυκμιςκ ιενχκ.185 Σμ κα ζζπφεζ ηάηζ ιε α-

πνζυνζ ακαβηαζυηδηα186 είκαζ, ηαηά ημκ Υμφζενθ, ζζμδφκαιμ ιε ημ «Δίλαη [Sein] ζηε 

βάζε αληηθεηκεληθήο λνκνινγηθφηεηαο [Gesetzlichkeit]»187. «Ζ έκκμζα ηδξ ιδ αοημκμ-

ιίαξ είκαζ ζζμδφκαιδ ιε αοηήκ ηδξ ζδεαηήξ λνκνινγηθφηεηαο ζε εληαίεο ζπλάθεηεο.»188 

οκεεηζημί είκαζ, βζα πανάδεζβια, μζ κυιμζ «ημο είδμοξ ημο κυιμο ηδξ αζηζυηδ-

ηαξ, πμο πνμζδζμνίγεζ ηδ ιδ-αοημκμιία ηςκ πναβιζηχκ-ειπνάβιαηςκ [dinglich-

realen] ιεηααμθχκ, ή κυιμζ […] πμο πνμζδζμνίγμοκ ηδ ιδ αοημκμιία ζηέηςκ πμζμηή-

ηςκ, εκηάζεςκ, εηηάζεςκ, μνίςκ, ιμνθχκ ζπεηζζιμφ, ηαζ ηα ζοκαθή»189, ή αηυια μζ 

κυιμζ ζφκεεζδξ «πμο δζέπμοκ ηδκ ακαβηαία ζοκάθεζα ηςκ ελανηχιεκςκ ζηζβιχκ ε-

κηυξ ηδξ εκυηδηαξ ημο αζζεδημφ ακηζηεζιέκμο»190. Έηζζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ αιμζ-

ααία ελάνηδζδ ημο πνχιαημξ απυ ηδκ έηηαζδ δζέπεηαζ απυ ημκ ζοκεεηζηυ απνζυνζ 

κυιμ πμο εηθνάγεηαζ ιε ηδκ πνυηαζδ «δεκ οπάνπεζ πνχια πςνίξ έηηαζδ». Έκαξ ηέ-

ημζμξ απνζυνζ κυιμξ πνμδζαβνάθεζ ηδ ζοκάθεζα ηςκ πενζεπμιέκςκ εκυξ είδμοξ ιε ηα 

                                                
181 .π. 
182 Βθ. υ.π., §§11, 12, 13. 
183 .π., ζ. 249 [453]. 
184 .π., ζ. 240 [446]· αθ. ηαζ Hua XXII, ζ. 195η.επ. [239η.επ.]. 
185 «[Τ]πάνπεζ πάκηα έκαξ a priori λφκνο πμο δζέπεζ υ,ηζ είκαζ ιδ αοηυκμιμ.» (LU II/1, ζ. 249 [453]) Ο 

ημοηενυπμοθμξ, ζηδκ Δηζαγσγή ηδξ εθθδκζηήξ ιεηάθναζδξ ηδξ δεφηενδξ Έξεπλαο, ζδιεζχκεζ πανα-

ηηδνζζηζηά: «[ηα ιδ αοηυκμια ιένδ] νζγχκμοκ ζηδκ μοζζαηή δμιή ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ, ςξ εη ημφ-

ημο, ζζπφμοκ ιε απνζμνζηή ακαβηαζυηδηα» (ζ.31). 
186 Ο Υμφζενθ ιζθά, ιάθζζηα, ηαζ βζα «ακηζηεζιεκζηή ακαβηαζυηδηα» (π.π. LU II/1, ζ. 239 446]) ιε ημ 
μκημθμβζηυ κυδια πμο ακαθφζαιε ζηα πνμδβμφιεκα. 
187 LU II/1, ζ. 239 [446]. 
188 .π., ζ. 251 [455]. 
189 .π., 253 [456]. 
190 Hua XXII, ζ. 195 [240]. 
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πενζεπυιεκα εκυξ άθθμο, πςνίξ, αέααζα, κα πνμζδζμνίγεζ ηδ ζοκάθεζα εκυξ ζπγθεθξη-

κέλνπ αημιζημφ πενζεπμιέκμο ιε ηάπμζμ άθθμ. Αοηυ ιπμνμφιε κα ημ δζαπζζηχζμοιε 

ζηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα πνμζδζμνίζμοιε υζμ ημ δοκαηυ πενζζζυηενμ έκακ βεκζηυ 

απνζυνζ ζοκεεηζηυ κυιμ. Έζης υηζ λεηζκμφιε απυ ημκ απνζυνζ κυιμ πμο δζέπεζ ηα ιδ 

αοηυκμια ιένδ ζηδκ πζμ βεκζηή ημο ιμνθή: «Έκα ιδ αοηυκμιμ ακηζηείιεκμ ιπμνεί 

κα είκαζ υ,ηζ είκαζ (δδθαδή, [κα είκαζ] ζφιθςκα πνμξ ηδκ μοζζαηή πνμζδζμνζζηζηυηδ-

ηά ημο [Wesensbestimmtheit], ιυκμ εκηυξ εκυξ ειπενζέπμκημξ υθμο»
191

. Δάκ, ηχνα, 

εηθνάζμοιε ημκ ίδζμ κυιμ θέβμκηαξ υηζ «δ πμζυηδηα πνχια ςξ ιδ αοηυκμιδ ζηζβιή 

πάκημηε ειπενζέπεηαζ ζε έκα υθμκ», έπμοιε πνμζδζμνίζεζ πενζζζυηενμ ημ έκα ηιήια 

ημο κυιμο, ακαθενυιεκμζ ζημ είδμξ ―πνχια‖ ςξ ιδ αοηυκμιδ ζηζβιή, αθήκμκηαξ, 

ςζηυζμ, ηαοηυπνμκα ζηδ βεκζηυηδηά ημο, ηυζμ ημ υθμκ, υζμ ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημ 

ιδ αοηυκμιμ ιένμξ. Δάκ πνμπςνήζμοιε αηυια πζμ πμθφ, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ «ημ 

αζζεδηδνζαηυ πνχια ςξ ιδ αοηυκμιδ ζηζβιή ιπμνεί κα οπάνλεζ ιυκμ εκηυξ ημο μπηζ-

ημφ πεδίμο, ή ιυκμ ςξ πθήνςια ιζαξ ελάπθςζδξ». Γεκ ιπμνμφιε υιςξ κα πνμπςνή-

ζμοιε πενζζζυηενμ. Γεκ ιπμνμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε ημκ απνζυνζ κυιμ χζηε αοηυξ 

κα ακαθένεηαζ, βζα πανάδεζβια, υπζ ζηδκ πμζυηδηα πνχια εκ βέκεζ, αθθά ζημ ζοβηε-

ηνζιέκμ ηυηηζκμ. Με ηα θυβζα ημο Υμφζενθ: «ζηδκ ενχηδζδ, ηζ εα έπνεπε κα πνμ-

ζηεεεί ζημ ρξψκα βζα κα πνμηφρεζ ημ είδμξ θφθθηλν, εα ιπμνμφζαιε ιυκμ κα απα-

κηήζμοιε θφθθηλν»
192

. Έηζζ, δ πενίπηςζδ ημο ζοζπεηζζιμφ ημο πνχιαημξ ιε ηδκ έ-

ηηαζδ πνμδζαβνάθεηαζ απυ ημκ απνζυνζ κυιμ ιέπνζ ημ επίπεδμ ηςκ εζδχκ πνχια ηαζ 

έηηαζδ ηαζ υπζ ζημ επίπεδμ ηςκ εζπάηςκ εζδμπμζχκ δζαθμνχκ ημοξ (ζοβηεηνζιέκδ 

απυπνςζδ, ζοβηεηνζιέκδ έηηαζδ). «Οζ αλίεξ ηςκ ηαηχηαηςκ δζαθμνχκ δεκ ανίζημ-

κηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε ηακέκα ζοκανηδηζηυ ζπεηζζιυ.»
193

 

 ηδ αάζδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ιενμθμβζηχκ ακαθφζεχκ ιαξ, ιπμνμφιε κα δζα-

πζζηχζμοιε πςξ, ζε υ,ηζ αθμνά εζδζηυηενα ηζξ αηζζεηεξηαθέο ιμνθμπμζήζεζξ, έπμοιε 

κα ηάκμοιε ιε δφμ ηαηδβμνίεξ απνζυνζ ζοκεεηζηχκ κυιςκ: (α) ημοξ κυιμοξ εηείκμοξ 

πμο δζέπμοκ ημ ζπεηζζιυ ιδ αοηυκμιςκ, μκημθμβζηά ζπγρσλεπφκελσλ ζηζβιχκ ιζαξ 

εκζαίαξ μθυηδηαξ (υπςξ είκαζ δ έηηαζδ ηαζ ημ πνχια) ηαζ (α) ημοξ κυιμοξ εηείκμοξ 

πμο δζέπμοκ ηδκ ελάνηδζδ ηςκ ιδ αοηυκμιςκ αηζζεηεξηαθψλ ιμνθχκ εκυηδηαξ απυ 

ηα δζαπθεηυιεκα ζπεηζηά αοηυκμια ιεηαλφ ημοξ ιένδ, ηα μπμία ηαζ ζηδνίγμοκ αοηέξ 

ηζξ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ. Υςνίξ αοημφξ ημοξ ακαβηαίμοξ κυιμοξ δεκ εα ήηακ ιε ηα-

ιία έκκμζα δοκαηή δ εκυηδηα ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ ακηίθδρδξ.
194

 

3.7. Οη κεξνινγηθέο αλαιχζεηο ηεο ηξίηεο Επεςναρ ζην πιαίζην ηεο 

ζπλνιηθφηεξεο πξννπηηθήο ησλ Λογικών Επεςνών 

ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ηαπεήηαιε οπέν ιζαξ ακηζηεζιεκζηήξ ηαζ υπζ δζαιεζμθα-

αδηζηήξ πνμζέββζζδξ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ. Δίδαιε, επζπθέμκ, υηζ, ζημ πθαί-

ζζμ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ πνμζέββζζδξ, μ Γημφναζηξ ηαζ μ Νηνάιμκη πνμηείκμοκ δφμ δζ-

αθμνεηζηέξ θφζεζξ βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια. Ο Γημφναζηξ ζζπονίγεηαζ πςξ ημ ακηζ-

θδπηζηυ εκκυδια δμιείηαζ ςξ δ ζοζηδιζηή μθυηδηα ιενχκ πμο δεκ είκαζ άθθεξ απυ 

ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ. πςξ, ιάθζζηα, θάκδηε απυ ηζξ θεπημιενείξ ακαθφζεζξ ημο 

πανυκημξ ηεθαθαίμο, μ ίδζμξ ακηζηίεεηαζ ζε ιζα εεςνία δφμ επζπέδςκ βζα ηδκ ακηίθδ-

ρδ ηαζ επζπεζνεί κα απαθείρεζ ηάεε ακαθμνά, απυ ηδ ιζα, ζε κμδηζηέξ ζοβηνμηδηζηέξ 

δζενβαζίεξ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ζε ηάπμζμκ ακηζθδπηζηυ πυθμ Υ πμο οπμηίεεηαζ πςξ, 

                                                
191 LU II/1, ζ. 249 [453]. 
192 .π., ζ. 250 [454]. 
193 .π., ζ. 251 [454]. 
194 Ζ ζοβηεηνζιέκδ δζαπίζηςζδ εηθνάγεηαζ νδηά ηαζ ζημ Hua XXII, ζ. 196 [240]. 
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θακεαζιέκα ηαηά ημκ Γημφναζηξ, ζοβηναηεί ηα δζάθμνα ακηζθδπηζηά ιένδ. Ο Νηνά-

ιμκη, απυ ηδ ιενζά ημο, εεςνεί ηδ ιενμθμβζηή πνμζέββζζδ ημο Γημφναζηξ αηαηάθθδ-

θδ βζα ηδκ επίθοζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. πςξ έπμοιε λα-

καπεί, ζηδ δζηή ημο ενιδκεία ημ ακηζθδπηυ ακηζιεηςπίγεηαζ ιε υνμοξ ηαοηυηδηαξ, δ 

μπμία ακαδεζηκφεηαζ ιέζα απυ ηδκ πμθθυηδηα ηςκ ζοκεπυιεκςκ εη ιένμοξ εηθάκζε-

ςκ. Ο Νηνάιμκη, πςνίξ κα πναβιαηεφεηαζ εοεέςξ ηα ζπεηζηά ιενμθμβζηά γδηήιαηα, 

δζαηδνεί ηδ πμοζενθζακή ζδέα πενί εκυξ ακηζθδπηζημφ απνμζδζυνζζημο Υ. Μάθζζηα, 

ιπνμζηά ζηδκ ακάβηδ ημ απνμζδζυνζζημ Υ κα ιδκ είκαζ έκα ζηέηα ηοπζηυ ηάηζ, μ 

Νηνάιμκη επζπεζνεί, ηαζ αοηυ εα ημ ελεηάζμοιε ηαθφηενα ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ, κα 

ακαδείλεζ ηδκ οθζηή-πενζεπμιεκζηή ημο δζάζηαζδ, οπμζηδνίγμκηαξ πςξ αοηυ ζοβηνμ-

ηείηαζ ςξ ζφζημζπμ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ νοειίζεςκ ημο οπμηεζιέκμο. 

Δκημφημζξ, ζοκεπίγεζ κα παναιέκεζ ακμζπηυ ημ γήηδια ηδξ ηνζηζηήξ ιαξ ζηζξ θφ-

ζεζξ πμο πνμηείκμοκ μ Γημφναζηξ ηαζ μ Νηνάιμκη, θφζεζξ πμο, υπςξ έπμοιε λακαπεί, 

εεςνμφιε ακεπανηείξ. Έπεζ δίηζμ μ Γημφναζηξ υηακ ηαηδβμνεί ημκ Υμφζενθ βζα μθί-

ζεδζδ ζε ιζα εζημημθμβζηή ιεηαθοζζηή; Δίκαζ ημ ακηζθδπηζηυ πνμζδζμνίζζιμ Υ ιζα 

εεςνδηζηή ηαηαζηεοή πμο πνμηφπηεζ ζηδ αάζδ ηδξ θακεαζιέκδξ πνμτπυεεζδξ ηά-

πμζςκ κμδηζηχκ δζενβαζζχκ πμο, δνχκηαξ ελςηενζηά, ζοκεέημοκ ηα επζιένμοξ ακηζ-

θδπηζηά ζημζπεία; Ή ιήπςξ, υπςξ, ακηίεεηα, ζζπονίγεηαζ μ Νηνάιμκη, ημ Υ είκαζ μ 

ακαβηαίμξ ηαοημηζηυξ πυθμξ ηδξ πμθθυηδηαξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ημο ακηζθδ-

πημφ, ηαζ ιάθζζηα μ ηαοημηζηυξ πυθμξ πμο ακαδεζηκφεηαζ, ζηδκ οθζηυηδηά ημο, ζηδ 

αάζδ ηδξ ηζκαζζεδηζηήξ ζοκεήηδξ ημο οπμηεζιέκμο; 

Σμ γήηδια πμο αέααζα ηίεεηαζ είκαζ ημ εάκ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ιενμθμβζηχκ α-

καθφζεςκ ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο ιπμνμφιε πθέμκ κα απακηήζμοιε ζε υθα αοηά ηα 

ενςηήιαηα πμο έπμοιε εέζεζ ακαθμνζηά ιε ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ, ιε ημ ακηζ-

θδπηζηυ εκκμδιαηζηυ κυδια ηαζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφ-

ζενθ. Ζ αθήεεζα είκαζ πςξ δεκ έπμοιε αηυια υθα ηα απαζημφιεκα ζημζπεία βζα κα ηά-

κμοιε ηάηζ ηέημζμ. Πνχηα απ‘ υθα, είδαιε υηζ δ εεςνία ζπέζεςκ ηδξ ΦΑ, ακ ηαζ απμ-

ηεθεί ηδ αάζδ ηδξ ιεηέπεζηα χνζιδξ ιενμθμβίαξ ημο Υμφζενθ, δεκ ακαπηφζζεηαζ ιε 

ηδ ζοζηδιαηζηυηδηα, ηδ θεπημιένεζα ηςκ δζαηνίζεςκ ηαζ ημ εφνμξ ηδξ ηεθεοηαίαξ ςξ 

ιζαξ εεςνίαξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ελ γέλεη. Πμθφ πενζζζυηενμ, υιςξ, ζημ πνχζιμ ένβμ 

ημο Υμφζενθ δεκ έπεζ ακαπηοπεεί αηυια ιζα εεςνία απμαθεπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ ηδξ ακηίθδρδξ. Οζ ιεκ πνςηεφμοζεξ ζπέζεζξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ έημζ-

ια ζοκεζδδζζαηά πενζεπυιεκα. Οζ δε ροπζηέξ ζπέζεζξ ακαβκςνίγμκηαζ, contra Μπνε-

κηάκμ, ςξ ζηζβιέξ εκενβδιάηςκ ζοκεζδδζζαηήξ ζχλζεζεο, ιε αοηυ ημ ζηέθμξ ηδξ πνχ-

ζιδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ κα ―πνμακαββέθθεζ‖ ηδκ ιεηέπεζηα πνμαθδιαηζηή ηςκ ηα-

ηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ. ιςξ, ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ δεκ απμηεθεί εέια ηδξ 

ΦΑ.  

 Δάκ, ηχνα, ελεηάζμοιε οπυ πανυιμζμ πνίζια ηδκ χνζιδ εεςνία ημο Υμφζενθ 

ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ιζα ζδιακηζηή δζαπίζηςζδ. Ζ πμοζενθζακή 

ιενμθμβία δεκ ζοκζζηά απφ κφλε ηεο ιζα εεςνία βζα ηδ ζοβηνυηδζδ, ηαζ εζδζηυηενα 

βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ. Δπζπθέμκ, ημ εεςνδηζηυ πνυβναιια ηςκ ΛΔ είκαζ 

πνμζακαημθζζιέκμ ζηζξ ακαθφζεζξ πμο αθμνμφκ ηα εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ, ιε 

έζπαημ ζημπυ, ιάθζζηα, ηδκ ελέηαζδ ηςκ ζηέηςκ ιμνθχκ αοηχκ ηςκ εκενβδιάηςκ 

ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ ακαθοηζηχκ ζπέζεςκ. ηζξ Ηδέεο Η μ Υμφζενθ εα παναδεπηεί πςξ 

μζ ακαθφζεζξ ηςκ ΛΔ ήηακ πνμζακαημθζζιέκεξ ζηα εηθναζζαηά-ζδιαζζαηά εκενβή-

ιαηα ηαζ υπζ ζηα ηαηχηενδξ ηάλδξ εκενβήιαηα ηδξ απθήξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδξ αζζεδηδ-

νζαηήξ δμηζηυηδηαξ.
195

 Αξ ημ δμφιε αοηυ πζμ ζοβηεηνζιέκα. 

                                                
195 Βθ. Hua III/1, ζ. 287 οπζ. 1 [296 οπζ. 88]. 
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πςξ θάκδηε ηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, ζηζξ ΛΔ επζπεζνείηαζ δ εειεθίςζδ ηδξ 

Καεανήξ Λμβζηήξ ζηδκ Δζδδηζηή Πενζβναθζηή Φοπμθμβία. Ζ ακαγήηδζδ ηςκ ζοκεδ-

ηχκ δοκαηυηδηαξ ηδξ εεςνδηζηήξ βκχζδξ εκ βέκεζ, ςξ ηζκδηήνζμ εέια αοημφ ημο έν-

βμο, δεκ αθμνά ηάπμζεξ ειπνάβιαηεξ ζοκεήηεξ δοκαηυηδηαξ, ηάπμζμοξ ροπμθμβζημφξ 

αζηζαημφξ υνμοξ πμο πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ βζα κα έπμοιε βκχζδ, πανά ηδεαηέο απξηφ-

ξη ζοκεήηεξ δοκαηυηδηαξ. Μυκμ πμο, ζημ εεςνδηζηυ πενζαάθθμκ ηςκ ΛΔ, αοηέξ μζ 

απνζυνζ ζοκεήηεξ αθμνμφκ, ηονίςξ, ηδ δοκαηυηδηα ηδξ αλαιπηηθήο βκχζδξ, ιε άθθα 

θυβζα, ηδ δοκαηυηδηα ηςκ ηοπζηχκ-ακαθοηζηχκ επζζηδιχκ εκ βέκεζ.
196

 Σζξ ακαθοηζηέξ 

επζζηήιεξ μ Υμφζενθ ηζξ απμηαθεί ηαζ ―αθδνδιέκεξ‖, ―κμιμθμβζηέξ‖, ή ―παναβςβζ-

ηέξ‖ επζζηήιεξ. Σέημζεξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ Ανζειδηζηή Ακάθοζδ, δ οθθμβζ-

ζηζηή, δ Ακαθοηζηή Γεςιεηνία. ε αοηέξ απακηάηαζ έκα ζχια αθδεχκ ηνίζεςκ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε παναβςβζηυ ηνυπμ. Με άθθα θυβζα, ζε αοηέξ ζοκακημφιε 

έκα ηαεανά ακαθοηζηυ ζφζηδια αλζςιάηςκ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα εκυηδηα, ηδκ 

μπμία μ Υμφζενθ απμηαθεί ελφηεηα ζεκειίσζεο ή ζεσξεηηθή ελφηεηα.
197

 Ζ εεςνδηζηή 

εκυηδηα είκαζ αοηή πμο πνμζζδζάγεζ ζηδ ζθέηε κνξθή ηςκ ηοπζηχκ επζζηδιμκζηχκ 

εεςνζχκ. Απυ ηδκ άθθδ, οπάνπμοκ μζ ―ζοβηεηνζιέκεξ‖, επζζηήιεξ, υπςξ δ Ηζημνία ή 

δ Αζηνμκμιία, μζ πνμηάζεζξ ηςκ μπμίςκ ζοζηήκμοκ ιζα πεξηερνκεληθή εκυηδηα.
198

 

ιςξ δ ελέηαζδ ηςκ πενζεπμιεκζηχκ επζζηδιχκ δεκ απαζπμθεί ημκ Υμφζενθ ζηζξ 

ΛΔ. ηακ θέιε υηζ ζε αοηυ ημ ένβμ μ Υμφζενθ ακαγδηά ημοξ απνζυνζ υνμοξ ηδξ δοκα-

ηήξ εεςνδηζηήξ αθήεεζαξ, πνέπεζ κα έπμοιε ζημ κμο ιαξ υηζ μ ίδζμξ εζηζάγεζ ηδκ έ-

νεοκά ημο ζηδκ πνμαθδιαηζηή ηςκ αλαιπηηθψλ κυιςκ, ηςκ ακελάνηδηςκ απυ μπμζα-

δήπμηε «φθδ ηδξ βκχζδξ [Materie der Erkenntnis]»
199

. 

Ζ Καεανή Λμβζηή εηθαιαάκεηαζ, ηυηε, ςξ Σππηθή-Αλαιπηηθή Λμβζηή, ςξ ημ ζφ-

κμθμ ηςκ πζμ βεκζηχκ απνζυνζ υνςκ πμο πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ βζα κα είκαζ δοκαηή δ 

εεςνδηζηή βκχζδ, πςνίξ κα εβηαηαθείπεηαζ δ πενζμπή ηδξ ηαεανήξ ηοπζηυηδηαξ, πς-

νίξ, δδθαδή, κα εκδζαθενυιαζηε αηυια βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ βκχζδξ. Μάθζζηα, 

υπςξ έπμοιε επζζδιάκεζ λακά, δ Καεανή Σοπζηή Λμβζηή ζηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο 

Υμφζενθ, ακηίεεηα πνμξ ηδκ παναδμζζαηή ακηζιεηχπζζή ηδξ, έπεζ ιζα δζηηή δζάζηαζδ. 

Ζ πναβιάηεοζδ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ ιμνθχκ ςξ ηεκχκ, ςξ ακελάνηδηςκ απυ ημ εηά-

ζημηε πενζεπυιεκμ, βίκεηαζ ζημ πθαίζζμ (α) ηδξ Σοπζηήξ Απμθακηζηήξ ηαζ (α) ηδξ Σο-

πζηήξ Οκημθμβίαξ. Ζ Σοπζηή Απμθακηζηή πναβιαηεφεηαζ ηδ ζεκαζία ελ γέλεη, ημοξ 

ζοκδοαζιμφξ ηοπζηχκ ζδιαζζαηχκ ηαηδβμνζχκ, ηαζ άνα ημοξ υνμοξ δοκαηυηδηαξ ηαζ 

ηζξ ιμνθέξ ηςκ δζαθυνςκ επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ.
200

 Αοηυ είκαζ ημ εέια ηδξ ηέηαν-

ηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο (πμο θένεζ ημκ ηίηθμ «Ζ Γζάηνζζδ ακάιεζα ζε Αοηυκμιεξ ηαζ 

Μδ-Αοηυκμιεξ ζδιαζίεξ ηαζ δ Ηδέα ηδξ Καεανήξ Γναιιαηζηήξ»). Απυ ηδκ άθθδ, δ 

Καεανή Σοπζηή Λμβζηή ςξ απνζυνζ Σοπζηή Οκημθμβία πναβιαηεφεηαζ ημ αληηθείκελν 

ελ γέλεη, ηζξ ακαβηαίεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηοπζηχκ ακηζηεζιεκζηχκ ηαηδβμνζχκ ηαζ άνα 

ημοξ υνμοξ δοκαηυηδηαξ ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηςκ εεςνζχκ. Με αοηυ ημ 

γήηδια μ Υμφζενθ ηαηαπζάκεηαζ ζηδκ ηνίηδ ηαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ζηδκ έηηδ Έξεπλα 

(ιε ηίηθμοξ, ακηίζημζπα, «Γζα ηδ Θεςνία ηςκ θςκ ηαζ ηςκ Μενχκ» ηαζ «ημζπεία 

                                                
196 Βθ. ηαζ Hua XX/1, ζζ. 285η.επξ [28η.επξ], 308 [47]· Hua XXII, ζ. 166 [211]. 
197 Βθ. LU I, §65· αθ. ηαζ Hua XVII, §35α. 
198 Βθ. LU I, §64.  
199 LU II/1, ζ. 256 [459]· αθ. επίζδξ Hua XX/1, ζζ. 285, 288, 308. Αηυια πενζζζυηενμ, αέααζα, ζηζξ 

Λνγηθέο Έξεπλεο δεκ εειαημπμζείηαζ ηαηά ηδ ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ δ πνμ-επζζηδιμκζηή ηαζ 

πνμ-εεςνδηζηή πενζμπή ηδξ απθήξ ειπεζνίαξ. ηδκ Πανάδμζή ημο βζα ηδ Λνγηθή ημο 1906-7, μ Υμφ-

ζενθ ακαθένεζ υηζ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο ιζθμφζε απμηθεζζηζηά βζα ηζξ ινγηθέο ιμνθέξ (ηζξ απμηαθμφ-

ιεκεξ ζε αοηυ ημ ένβμ θαηεγνξηαθέο ιμνθέξ) ηαζ υπζ βζα ηζξ νληνινγηθέο ιμνθέξ πμο ειθακίγμκηαζ ήδδ 
ζημ ηαηχηενμ επίπεδμ, υπςξ είκαζ μζ ιμνθέξ ημο πχνμο, ημο πνυκμο ή ημο πνάβιαημξ. (Βθ. Hua 

XXIV, ζζ. 293-4 [290-1]) 
200 Μπμνεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ηαζ ζημ εκδέηαημ ηεθάθαζμ ηςκ Πξνιεγνκέλσλ. 
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ιζαξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Γζαζάθδζδξ ηδξ Γκχζδξ»).
201

 οκμθζηά ζηζξ ΛΔ, δ Καεανή 

Λμβζηή ιε ηδκ πζμ εονεία έκκμζα, μπυηε αοηή πενζθαιαάκεζ ηυζμ ηδκ Σοπζηή Απμθα-

κηζηή υζμ ηαζ ηδκ Σοπζηή Οκημθμβία, εηπθδνχκεζ ημ νυθμ ηδξ ςξ mathesis universal-

is ιε ημ κυδια πμο ηδξ είπε δχζεζ μ Λάζιπκζηξ. Γζα αοηή ηδ mathesis universalis μ 

Υμφζενθ ζδιεζχκεζ ζηδκ Κξίζε: 

Πνυηεζηαζ, εκ μθίβμζξ, βζα ιζα επζζηήιδ ηςκ λνεκαηηθψλ κνξθσκάησλ πμο είκαζ δοκαηυ κα 

ζοβηνμηδεμφκ ζε ιζα ηαεανή ζηέρδ ηαζ ιε ηεκχξ-ηοπζηή βεκζηυηδηα αθμνμφκ ημ «θάηη ελ 

γέλεη». (Hua VI, ζ. 45 <98>) 

Αθθά πμζα είκαζ δ εέζδ ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο ζημ πθαίζζμ εκυξ ηέημζμο ενεοκδηζημφ 

πνμβνάιιαημξ; Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ, ζημ ααειυ πμο δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ ιενχκ, δ ιενμθμβζηή εεςνία ηδξ ηνίηδξ ΛΔ ακαπηφζ-

ζεηαζ ςξ ημιιάηζ ιζαξ απνζυνζ Σππηθήο Οκημθμβίαξ. Αοηή δ Σππηθή Μενμθμβία αθμ-

νά ημ θάηη ελ γέλεη ηαζ πανέπεζ ημ ζφκμθμ ηςκ κυιςκ πμο ζζπφμοκ αλαιπηηθά βζα ηζξ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ ιενχκ αθθά ηαζ ιεηαλφ ιενχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ μθμηήηςκ. Οζ α-

καθφζεζξ ημο Υμφζενθ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα ζπεηζηά ιε ημοξ απνζυνζ ζπλζεηηθνχο ιενμ-

θμβζημφξ κυιμοξ πνδζζιεφμοκ πενζζζυηενμ βζα ηδκ ακηζδζαζημθή ημοξ πνμξ ημοξ α-

καθοηζημφξ κυιμοξ ηαζ ηδκ λεηάεανδ μνζμεέηδζδ αοηχκ ηςκ δεφηενςκ. Αθθά ηαζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα πμο πνδζζιμπμζεί μ Υμφζενθ έπμοκ ςξ ηεθζηυ ζημπυ ηδκ 

άκηθδζδ ηςκ ηοπζηχκ-ακαθοηζηχκ κυιςκ πμο ζζπφμοκ βζα ηα αοηυκμια ηαζ ηα ιδ-

αοηυκμια ιένδ εκ βέκεζ ηαζ υπζ ηδ ζφζηαζδ ιζαξ απνζυνζ ζοκεεηζηήξ ιενμθμβίαξ, πμο 

κα αθμνά, βζα πανάδεζβια, ημ πνάβια ηδξ ακηίθδρδξ. Μπμνεί ζηδκ ηνίηδ ΛΔ κα δζα-

βνάθεηαζ ακμζπηυξ μ δνυιμξ πνμξ ηζξ πιηθέο ιενμθμβίεξ, ςξ ημιιάηζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

οθζηχκ μκημθμβζχκ, υιςξ, μ ηοπζηυξ-ακαθοηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ αοημφ ημο ένβμο 

δεκ επζηνέπεζ ζημκ Υμφζενθ ηδκ εζξ αάεμξ εηιεηάθθεοζδ ιζαξ ηέημζαξ ζπμοδαίαξ δο-

καηυηδηαξ. Έηζζ, ηα ζημζπεία ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο πμο αθμνμφκ ηδκ αζζεδηδνζαηή 

ιμνθμπμίδζδ δεκ ζοιπνάηημοκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ άνενςζδξ ιζαξ εεςνίαξ ζπγθξφηε-

ζεο ημο ακηζθδπημφ. 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, αέααζα, δ πμοζενθζακή ιενμθμβία ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο πνμ-

ζθένεζ εεςνδηζηά ενβαθεία αλαγθαία βζα ηδκ άνενςζδ ιζαξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εες-

νίαξ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ. Θα ελεηάζμοιε ηδ ααζζηή άνενςζδ ιζαξ ηέ-

ημζαξ εεςνίαξ ζημ πέιπημ ηαζ ημ έηημ ηεθάθαζμ, υπμο ηαζ εα ζηναθμφιε ζηζξ ακαθφ-

ζεζξ ημο Υμφζενθ πμο αθμνμφκ εζδζηυηενα ηδκ ακηίθδρδ ηαζ ημ ακηζθδπηυ ζηδκ πνς-

ηανπζηή πςνζηυηδηα ηαζ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο. Δηεί πζα εα είιαζηε ζε εέζδ κα 

απακηήζμοιε μνζζηζηά ζηα ενςηήιαηα, πμο εκηςιεηαλφ έπμοκ ηεεεί, ακαθμνζηά ιε 

ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια ηαζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ, αθθά ηαζ ακαθμνζηά ιε ηζξ ενιδκεί-

εξ ημο Γημφναζηξ ηαζ ημο Νηνάιμκη. Πνμδβμοιέκςξ, υιςξ, πνέπεζ κα λεηαεανίζμοιε 

έκα άθθμ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ γήηδια: ηδ ζπέζδ ηδξ ακηίθδρδξ ιε ηα εκενβήιαηα εκ-

κμζμθυβδζδξ ηαζ ηαηδβυνδζδξ. 

                                                
201 Βθ. LU I, §§ 67, 68, 70· Hua XVII, §§ 37- 46. 
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

Ζ ΣΖΡΗΚΣΗΚΖ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΑΡΥΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ 

ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑΣΗΚΖ ΚΡΗΖ 

Οζ ακαθφζεζξ ιαξ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ηζκήεδηακ βφνς απυ δφμ ααζζημφξ ά-

λμκεξ. Απυ ηδ ιζα, ιε ηδκ πναβιάηεοζδ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηδξ ιενμθμβζηήξ εεςνίαξ 

ημο Υμφζενθ, ακαδείλαιε ημ ζοκμθζηυηενμ εεςνδηζηυ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ 

αοηή δζαιμνθχεδηε. ημ πθαίζζμ αοημφ ημο πνχημο άλμκα ελεηάζαιε, ιάθζζηα, δομ 

δζαθμνεηζηέξ εεςνδηζηέξ ζπμθέξ ζηέρδξ, ηδ πμθή ημο Γηναηξ ηαζ ηδ πμθή ημο Βε-

νμθίκμο, μπυηε ηαζ θάκδηακ δφμ δζαθμνεηζημί δνυιμζ πμο έπμοκ αημθμοεδεεί ακα-

θμνζηά ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακηζθδπηχκ ςξ μθμηήηςκ. Δίδαιε υηζ μζ εεςνδηζημί 

ηδξ πμθήξ ημο Γηναηξ, ειπκευιεκμζ απυ ηδ ιασκμκβηζακή ζδέα πενί ζοκεζδδζζαηήξ 

παξαγσγήο, δίκμοκ έιθαζδ ζηζξ κμδηζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ακηζιεηςπί-

γμοκ ημ ακηζθδπηυ υθμκ ςξ ηάηζ επζπθέμκ ηςκ ιενχκ πμο ζοκαπανηίγμοκ αοηυ ημ υ-

θμκ. Ακηίεεηα, μζ εεςνδηζημί ηδξ πμθήξ ημο Βενμθίκμο ανενχκμοκ ηδκ Φοπμθμβία 

πμο είκαζ ζήιενα βκςζηή ςξ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία ηαζ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ δζα-

θυνςκ εζδχκ ακηζθδπηζηέξ μθυηδηεξ δεκ πνμηφπημοκ πάνδ ζε οπμηζεέιεκεξ κμδηζηέξ 

θεζημονβίεξ ακχηενδξ ηάλδξ πανά πάνδ ζημ θεζημονβζηυ νυθμ πμο έπεζ ηάεε ιένμξ 

ζηδ ζοκάνηδζή ημο ιε υθα ηα οπυθμζπα ιένδ. Γείλαιε, ιάθζζηα, υηζ δ ηνζηζηή πμο 

αζηεί μ Γημφναζηξ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ακηίθδρδ αζηείηαζ αηνζαχξ απυ 

ηδ ζημπζά ηςκ ιενμθμβζηχκ εέζεςκ ιζαξ ηέημζαξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. 

 Ο δεφηενμξ άλμκαξ ηςκ ακαθφζεχκ ιαξ αθμνμφζε ην πεξηερφκελν ηδξ ιενμθμ-

βίαξ ημο Υμφζενθ, ζηδκ ελέθζλή ηδξ απυ ηδκ πνχζιδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο έςξ 

ηδκ πζμ ζοζηδιαηζηή ηνίηδ Λνγηθή Έξεπλα. Δλεηάζαιε ιε ιεβάθδ θεπημιένεζα ηαζ ζε 

έηηαζδ ηα είδδ ηςκ ζπέζεςκ βζα ηα μπμία ιζθά μ Υμφζενθ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ιενμθμβζηέξ 

δζαηνίζεζξ ζηζξ μπμίεξ μ ίδζμξ πνμααίκεζ. Καηαθέναιε έηζζ κα εθμδζαζημφιε ιε ακα-

βηαία εεςνδηζηά ενβαθεία πμο, υπςξ εα θακεί ζηα επυιεκα ηεθάθαζα, εα παίλμοκ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ άνενςζδ ιζαξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εεςνίαξ ζοβηνυηδζδξ ημο 

ακηζθδπημφ ζηδκ πνςηανπζηή πςνζηυηδηα ηαζ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο. ημ πθαίζζμ 

αοηήξ ηδξ εεςνίαξ εα ιπμνέζμοιε κα δχζμοιε ιζα εεηζηή ηαζ μνζζηζηή απάκηδζδ 

ζημ ιείγμκ ενχηδια πμο εκηςιεηαλφ έπμοιε εέζεζ ηαζ πμο αθμνά ηδκ απμζαθήκζζδ 

ηδξ θφζδξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοκεέζεςκ. 

Μέπνζ ηχνα έπμοιε λεηαεανίζεζ υηζ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ, ηαζ 

εκάκηζα ζε ηάεε καημοναθζζηζηή πνμζέββζζδ, μζ ακηζθδπηζηέξ ενιδκεοηζηέξ ζοκεέζεζξ 

αθμνμφκ έκα επίπεδμ ακχηενμ απυ εηείκμ ηδξ ζηέηδξ αίζεδζδξ. ημ πανυκ ηεθάθαζμ 

εα δείλμοιε υηζ αοηυ δεκ ζδιαίκεζ πςξ ημ επίπεδμ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ηαοηίγεηαζ ιε 

εηείκμ ηςκ θμβζηχκ-ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ακχηενδξ ηάλδξ. ηδ ζογήηδζή ιαξ 

βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια (ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ) απμννίραιε ηδ δζαιεζμθααδηζηή 

ενιδκεία πμο ακηζιεηςπίγεζ ηα ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα ςξ βθςζζζηά-εκκμζμθμβζηά 

δζαιεζμθααδιέκα, εεςνχκηαξ πςξ ιζα ηέημζα ενιδκεία είκαζ ηαηανπήκ ακηίεεηδ πνμξ 

ηδκ μοζζςδχξ ακηζ-ακαπαναζηαζζμηναηζηή ηαζ ιδ-εκκμζμθμβζηή θαζκμιεκμθμβία ηδξ 

ακηίθδρδξ ημο Υμφζενθ. Έπμοιε δδθχζεζ πςξ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ζοιθςκμφιε ιε 

ηδκ ακηζηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ. Χζηυζμ, δ οζμεέηδζδ 

ιζαξ ηέημζαξ ακηζηεζιεκζηήξ πνμζέββζζδξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαζ υηζ δ ακηίθδρδ είκαζ 

μπςζδήπμηε εκηεθχξ δζαηνζηή απυ ηα θμβζηά-ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα. Θα δζαπζ-

ζηχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα υηζ μ Νηνάιμκη, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ημο ενιδ-
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κείαξ βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια, εεςνεί πςξ δ ακηίθδρδ παναηηδνίγεηαζ ήδδ απυ 

ιζα υπζ αηυια εηθναζιέκδ πξν-ιεπηηθή (anticipatory) ή πξφδξνκε ηαηδβμνζαηυηδηα. 

Θα δζαπζζηχζμοιε, επίζδξ, υηζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ιεθεηδηχκ ημο πμοζενθζακμφ ένβμο 

ακηζιεηςπίγεζ ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ ςξ ιζα οπυννδηδ ηνίζδ πμο έπεζ ηδ δμιή 

«οπυζηνςια–πνμζδζμνζζιμί», ιζα δμιή πμο οπμηίεεηαζ πςξ νδημπμζείηαζ ζηζξ ηαηδ-

βμνδιαηζηέξ ηνίζεζξ ηδξ ιμνθήξ «ημ Τ(πμηείιεκμ) είκαζ Κ(αηδβμνμφιεκμ)». Απυ ηδ 

δζηή ιαξ ιενζά, εα επζπεζνήζμοιε κα δείλμοιε υηζ δ ζδέα αοηήξ ηδξ, μφηςξ εζπείκ, θα-

ηεγνξηαθήο ψζκσζεο πμο απμδίδεηαζ ζηδ πμοζενθζακή θζθμζμθία (είηε ιε ηδκ εζζα-

βςβή ηάπμζμο ηφπμο πνυδνμιδξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ, είηε ζηδ αάζδ ηδξ ηαφηζζδξ ηδξ 

ζφκηαλδξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ιε αοηήκ ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ηνίζδξ) δεκ είκαζ αά-

ζζιδ. ηυπμξ ιαξ είκαζ κα ιπμνέζμοιε, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πμοζενθζακχκ ηεζιέκςκ, 

κα απμηαηαζηήζμοιε ζηζξ ζςζηέξ ηδξ δζαζηάζεζξ ηδ ζηδνζηηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ 

απθή, πνςηανπζηή ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ, ηδκ εκκμζμθμβζηή δζενιδκεοηζηή πανα-

ηήνδζδ ηαζ ηδκ ηαηδβμνδιαηζηή ζφκεεζδ. Καζ ηυηε εα έπεζ ακμίλεζ μ δνυιμξ βζα ηδ 

ζαθή μνζμεέηδζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ενιδκεοηζηχκ ζοκεέζεςκ ζε ιζα πενζμπή πάλσ 

απυ ημ επίπεδμ ηδξ ζηέηδξ ―ηοθθήξ‖ αίζεδζδξ αθθά πξηλ απυ ημ επίπεδμ ηςκ θμβζ-

ηχκ-ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ. 

4.1. Η ζπλερφκελε ζπγρψλεπζε ησλ κεξηθψλ απνβιέςεσλ ζηε ζπλν-

ιηθή αληίιεςε 

Κθείζαιε ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ θέβμκηαξ υηζ μζ ακαθφζεζξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ 

δεκ ζοζηήκμοκ ιζα εεςνία βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ. Ζ ιενμθμβία ηδξ ηνίηδξ 

Έξεπλαο έπεζ, εζπάηςξ, έκακ ηοπζηυ-ακαθοηζηυ πνμζακαημθζζιυ. Αθθά, ηαζ μζ ζοβηε-

ηνζιέκεξ ακαθφζεζξ ηδξ έηηδξ Έξεπλεο, πμο αθμνμφκ εζδζηά ηα ακηζθδπηζηά εκενβή-

ιαηα, πνδζζιεφμοκ, ηονίςξ, ζηδκ ηαηάδεζλδ ηδξ ακηζδζαζημθήξ ηδξ ακηίθδρδξ πνμξ 

ηα ακχηενδξ ηάλδξ ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ζφκεεζδξ. ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα 

ζηναθμφιε πνχηα απ‘ υθα ζε αοηέξ ηζξ ακαθφζεζξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο βζα κα δμφιε, 

ζηδκ πανμφζα εκυηδηα, πχξ ακηζιεηςπίγεζ μ Υμφζενθ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηα απθά α-

κηζθδπηζηά εκενβήιαηα, ηαζ, ζηδκ επυιεκδ εκυηδηα, πχξ μ ίδζμξ πανμοζζάγεζ ημ γήηδ-

ια ηδξ άνενςζδξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ. Με αοηήκ ηδκ ελέηαζδ εα ανπίζεζ 

κα θςηίγεηαζ ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα μ παναηηήναξ ηδξ ακηίθδρδξ ςξ πνςηαν-

πζημφ εκενβήιαημξ ηαζ ςξ αάζδξ ζηήνζλδξ ηςκ εκενβδιάηςκ ακχηενδξ ηάλδξ. 

Ζ ακηίθδρδ βζα ημκ Υμφζενθ είκαζ απιή (schlichte), επζηεθείηαζ ―δζα ιζαξ‖, ―ζε 

έκα εκενβδιαηζηυ επίπεδμ‖, ηαεχξ μ ίδζμξ εεςνεί πςξ αοηή «δεκ πνεζάγεηαζ ημ ιδπα-

κζζιυ ηςκ ζηδνζγυκηςκ ή ηςκ ζηδνζβιέκςκ εκενβδιάηςκ»
1
. Ακηίεεηα, έκα ηαηδβμνζ-

αηυ εκένβδια, υπςξ είκαζ δ ηαηδβυνδζδ, είκαζ ζηδνζβιέκμ, αξζξσκέλν εκένβδια πμο 

επζηεθείηαζ ζε επζιένμοξ δζαηνζηά αήιαηα δζαπθμηήξ.
2
 Πανυθα αοηά, δεκ εα ιπμνμφ-

ζαιε κα ζζπονζζημφιε υηζ ηαζ δ ίδζα δ ακηίθδρδ είκαζ ζοκμθζηά ιζα ζοκεεηζηή δζαδζ-

ηαζία ζηδκ μπμία, ιάθζζηα, δζαηνίκμοιε ιένδ; Ο Υμφζενθ ζηδκ έηηδ Έξεπλα ημκίγεζ 

πςξ, 

[ζ]φιθςκα ιε ηδκ ενιδκεία ιαξ, ηάεε ακηίθδρδ […] είκαζ έκα πθέβια ιενζηχκ απμαθέ-

ρεςκ [Partialintentionen] πμο ζοβπςκεφμκηαζ ζηδκ εκυηδηα ιίαξ ζοκμθζηήξ απυαθερδξ 

[Gesamtintention]. Σμ ζφζημζπμ αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ είκαζ ημ πξάγκα, εκχ ηα ζφζημζπα 

έηαζηδξ ιενζηήξ ακηίθδρδξ είκαζ πξαγκηθά κέξε θαη ζηηγκέο. (LU II/2, ζ. 41 [701]) 

                                                
1 LU II/2, ζ 148 [788-9]· αθ. ηαζ HuaMb III, ζ. 145· EU, ζ. 29 [33], §12. 
2 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua III/1, §118· HuaMb III, ζ. 145. 
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Αθθά, ηυηε, δεκ εα ιπμνμφζε κα οπμζηδνίλεζ ηακείξ υηζ ημ ζοκμθζηυ ακηζθδπηζηυ ε-

κένβδια, ζημ μπμίμ ιαξ δίκεηαζ ημ ακηζθδπηυ ζηδκ μθυηδηά ημο, ζηεξίδεηαη ζηα ιενζ-

ηά ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα πμο ζηνέθμκηαζ πνμξ ηα ιένδ ηαζ ηζξ ζηζβιέξ ημο ακηζθδ-

πημφ; 

Πνάβιαηζ, μ Υμφζενθ ιζθά βζα ζπλνιηθή αληίιεςε (Gesamtwahrnehmung) ηαζ 

βζα κεξηθέο αληηιεπηηθέο απνβιέςεηο (Partialintentionen ή Sonderwahrnehmungen).
3
 

Γεκ εεςνεί, υιςξ, υηζ δ πνχηδ δζαηνίκεηαζ απυ έκα κέμ εκενβδιαηζηυ παναηηήνα μ 

μπμίμξ ζηδνίγεηαζ ζηζξ δεφηενεξ. Τπμζηδνίγεζ υηζ έκα ακηζθδπηζηυ εκένβδια ζοκζζηά 

πάκημηε ιζα «μιμβεκή [homogene] εκυηδηα»
4
, ςξ απμηέθεζια ηδξ «άιεζδξ ζπγρψ-

λεπζεο ηςκ ιενζηχκ απμαθέρεςκ»
5
, ηαζ υηζ δ ακηίθδρδ «δεκ πνεζάγεηαζ ηδκ άνενςζδ 

[Artikulierung] ηζ επμιέκςξ μφηε ηδκ ελεξγφ [aktuellen] δζαπθμηή [Verknüpfung]»
6
. 

ηακ, βζα πανάδεζβια, ακηζθαιαακυιαζηε έκα ζπίηζ δεκ απμαθέπμοιε λεπςνζζηά 

πνμξ ηα ιένδ ή ηζξ ζηζβιέξ ηδξ υρδξ πμο ιαξ δίκεηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ιέζς εκυξ κέ-

μο εκενβήιαημξ, ζοκεέημοιε αοηέξ ηζξ ιενζηέξ απμαθέρεζξ ζηδ ζοκμθζηή απυαθερδ 

ημο ζπζηζμφ. Σμ ζοκμθζηυ ακηζηείιεκμ πμο δίκεηαζ άιεζα ζηδκ ακηζθδπηζηή απυαθε-

ρδ, ζημ πανάδεζβιά ιαξ ην ζπίηη, μ Υμφζενθ ημ απμηαθεί «νδηυ [explizite]»
7
. Ακηίεε-

ηα, ηα ιένδ ημο ακηζθδπημφ (ηα ηιήιαηα ηαζ μζ ζηζβιέξ ημο) δίκμκηαζ ιε έκακ ππφξξε-

ην (implizit) ηνυπμ ηαεχξ ειείξ απμαθέπμοιε ημ ακηζθδπηυ (ημ ζπίηζ) ζηδκ μθυηδηά 

ημο.
8
 

Αηυια ηζ ακ ελεηάζμοιε ημ ακηζθδπηζηυ εκένβδια ςξ ιζα ζοκεπυιεκδ, δοκα-

ιζηή-ιεηαααθθυιεκδ ηαζ υπζ ζηαηζηή-απανάθθαπηδ, ακηζθδπηζηή αημθμοεία, ιπμ-

νμφιε εφημθα κα δζαπζζηχζμοιε υηζ ζε ηάεε θάζδ αοηήξ ηδξ αημθμοείαξ ημ απμαθε-

πηζηυ ακηζηείιεκμ είκαζ ημ ίδζμ ηαοηυζδιμ ακηζθδπηυ. Δκηυξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ πμνείαξ 

είκαζ δοκαηυ κα ηονζανπμφκ ηάεε θμνά δζαθμνεηζημί πνμζδζμνζζιμί ημο ακηζηεζιέκμο 

(ηιήιαηα ή ζηζβιέξ ημο). Σμ ακηζθδπηυ, υιςξ, είκαζ ζοκεπχξ ημ ίδζμ, ηαζ αοηυ δεκ 

επζηοβπάκεηαζ πάνδ ζε ηάπμζμ κέμ εκένβδια πμο ζηδνίγεηαζ ζηα επζιένμοξ ακηζθδπηζ-

ηά εκενβήιαηα πμο ημ ζημπεφμοκ απυ ηδ ιζα ή ηδκ άθθδ υρδ ημο. 

ηδ αάζδ αηνζαέζηενδξ ακάθοζδξ, αηυια ηαζ δ ζοκεπυιεκδ ακηζθδπηζηή αημθμοεία απμ-

δεζηκφεηαζ ςξ ιζα ζπγρψλεπζε ιενζηχκ εκενβδιάηςκ ζε έκα ελέξγεκα, θαη φρη σο έλα η-

δηαίηεξν ελέξγεκα ζηεξηδφκελν ζηα ιενζηά εκενβήιαηα. (LU II/2, ζ. 149 [790]) 

πςξ εα πεζ μ Υμφζενθ ανβυηενα ζηζξ Ηδέεο Η βζα ηδ ζοκεπυιεκδ ζφκεεζδ ηδξ ζοβ-

πχκεοζδξ ηςκ ιενζηχκ ακηζθδπηζηχκ απμαθέρεςκ, «[ζε] ιζα ζοκεπυιεκδ ζφκεεζδ 

δεκ ιζθάιε βζα έκα ―εκένβδια ακχηενδξ ηάλδξ‖, πανά δ εκυηδηα (δ εκκμδηζηή, υπςξ 

ηαζ δ εκκμδιαηζηή ηαζ ακηζηεζιεκζηή) ακήηεζ ζηδκ ίδζα ζενανπζηή ηάλδ ιε αοηυ πμο 

εκμπμζείηαζ»
9
. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ αοηυξ μ ηνυπμξ ηδξ ζπλερφκελεο ζπγρψλεπζεο 

δζαθμνμπμζεί ηεθζηά ηδκ ακηίθδρδ απυ ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ζφκεεζδξ, ηςκ 

μπμίςκ δ δυιδζδ, υπςξ εα δμφιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα ζηδ ζοκέπεζα, είκαζ, 

ακηίεεηα, αξζξσηή.
10

 

                                                
3 Βθ., π.π., LU II/2, ζ. 154 [793]· Hua XXXVIII, ζζ. 30η.επξ. 
4 .π., ζ. 148 [789]· αθ. ηαζ υ.π., ζ. 98 [746]. 
5 .π., δ έιθαζδ πνμζηέεδηε· αθ. ηαζ HuaMb III, ζ. 147. 
6 LU II/2, ζ. 148 [789], δ έιθαζδ πνμζηέεδηε. Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua IV, §9. 
7 LU II/2, ζ. 151 [791]. 
8 Βθ. υ.π., ζζ. 151-2 [791-2]· αθ. ηαζ HuaMb III, ζζ. 147η.επ. 
9 Hua III/1, ζ. 274 [284]. 
10 Απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ έηεεζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ ζοκεπυιεκδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβπχκεοζδξ δεκ πνέ-

πεζ, ςζηυζμ, κα απμημιίζμοιε ηδκ εκηφπςζδ πςξ δ ακηίθδρδ είκαζ έκα κε ζοκεεηζηυ ηαζ κε ζηδνζβιέ-

κμ εκένβδια. ίβμονα, δ ακηίθδρδ δεκ πνμτπμεέηεζ ηάπμζμ άθθμ εκένβδια, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηα ηα-
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4.2. Η άξζξσζε ησλ απζεληηθψλ θαηεγνξηαθψλ κνξθνπνηήζεσλ 

ζηελ έθηε Λογική Επεςνα 

ηδκ έηηδ Λνγηθή Έξεπλα (ηονίςξ ζηδκ §48) μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ ηνία ζηάδζα ιέζα 

απυ ηα μπμία μδδβμφιαζηε απυ ηδκ απθή ακηίθδρδ ζηα ηαηδβμνζαηά επνπηηθά εκεν-

βήιαηα. Αοηή δ άξζξσζε ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ (α) λεηζκά απυ έκα εκέν-

βδια απθήξ ζοκμθζηήξ ακηίθδρδξ, (α) πενκά, ζηδ ζοκέπεζα, ζε ιζα δζαδζηαζία δζεν-

ιήκεοζδξ (Explikation), πμο δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδ δηαίξεζε ημο ακηζθδπημφ ζε ιένδ 

ηαζ ζηζβιέξ ηαζ (β) ημνοθχκεηαζ ιε ηδκ απζφξκεηε ζχλζεζε ηςκ δζανενςιέκςκ ιε-

νχκ πμο έπμοκ ακαδεζπεεί ζημ αιέζςξ πνμδβμφιεκμ ζηάδζμ. Θα ελεηάζμοιε αοηή ηδκ 

πμνεία πνχηα ακαθμνζηά ιε ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ηαηδβυνδζδξ ηδξ βεκζηήξ 

ιμνθήξ ―ημ Τ είκαζ Κ‖ ηαζ, εζδζηυηενα, ακαθμνζηά ιε ηζξ ακηζθδπηζηέξ ηνίζεζξ. 

φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ζημ πνχημ ζηάδζμ ιζαξ ακηζθδπηζηήξ ηαηδβυνδζδξ 

αδνάπκμοιε αζζεδηδνζαηά έκα ακηζηείιεκμ ζε ιζα ιδ ανενςιέκδ, ζοκμθζηή ακηίθδ-

ρδ. ε ιζα ηέημζα ανπζηή ζοκμθζηή ακηίθδρδ ακηζθαιαακυιαζηε ημ ακηζθδπηυ ςξ ιζα 

εκζαία μθυηδηα, πςνίξ κα ζηνεθυιαζηε εζδζηά πνμξ ηάπμζμ απυ ηα ιένδ ημο ή ηζξ 

ζηζβιέξ ημο. Δίδαιε ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα υηζ ηα ιένδ ηαζ μζ ζηζβιέξ ημο 

ακηζηεζιέκμο δίκμκηαζ ππφξξεηα ζηζξ ιενζηέξ απμαθέρεζξ πμο μοζζαζηζηά ζοκαπμηε-

θμφκ ηδ ζοκμθζηή ιαξ ακηζθδπηζηή απυαθερδ. Οζ οπυννδηεξ ιενζηέξ απμαθέρεζξ 

ζοβπςκεφμκηαζ αθθά ηαζ δζαπθέημκηαζ αζζεδηζηά ακαδεζηκφμκηαξ ςξ ιμνθή ηδξ εκυ-

ηδηάξ ημοξ ηδ ζοκμθζηή απυαθερδ πμο ζηνέθεηαζ πνμξ ημ ηαοηυ ακηζθδπηυ. Γζα πα-

νάδεζβια, έκα θφθθμ πανηζμφ δίκεηαζ δζα ιζαξ ζηδκ μθυηδηά ημο ζε ιζα ζοκμθζηή α-

κηίθδρδ, ζηδκ μπμία, υιςξ, εκέπεηαζ, ιαγί ιε άθθεξ, ηαζ δ οπυννδηδ ιενζηή ακηίθδρδ 

ηδξ πνςιαηζηήξ πμζυηδηάξ ημο. 

Σμ δεφηενμ ζηάδζμ πμο δζαηνίκεζ μ Υμφζενθ ζηδκ πμνεία εηηέθεζδξ εκυξ (ε-

πμπηζημφ, δδθαδή αοεεκηζημφ) ηαηδβμνζαημφ εκενβήιαημξ ηαηδβυνδζδξ είκαζ αοηυ 

ηδξ δζενιήκεοζδξ (Explikation).
11

 ε αοηυ ημ ζηάδζμ ζηνέθμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ζημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ ζοκμθζηήξ ακηίθδρδξ ηαζ ημ αδνάπκμοιε ιε «δζενιδκεοηζηυ ηνυπμ 

[in explizierender Weise]»
12

. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηδ αάζδ εκυξ εκενβήιαημξ πμο αν-

ενχκεζ, πμο δζαζνεί ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ανπζηήξ ζοκμθζηήξ ακηίθδρδξ ζηα ιένδ ηαζ ηζξ 

ζηζβιέξ ημο, ηαεζζημφιε νδηυ υ,ηζ ιέπνζ πνζκ έιιεκε οπυννδημ. ηδ αάζδ εκυξ ηέημζ-

μο «δζανενςηζημφ εκενβήιαημξ [gliedernde Akt]»13 δίκεηαζ ημ ίδζμ ανπζηυ ακηζηείιε-

κμ ιέζα, υιςξ, απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ μπηζηή, οπυ ημ πνίζια ηάπμζαξ πμζυηδηάξ ημο, 

ηάπμζαξ ζηζβιήξ ή ιένμοξ ημο. Κάπμζα απυ ηζξ πνμδβμφιεκα οπυννδηεξ απμαθέρεζξ 

βίκεηαζ ηχνα δ θχξηα ακηίθδρδ. ηδ ―δζανενςηζηή‖ ιενζηή απυαθερδ δίκεηαζ ξεηά 

ηάηζ πμο ιέπνζ πνζκ εκοπήνπε ππφξξεηα ζηδ δμηζηυηδηα ηδξ ζοκμθζηήξ, ιδ ανενςιέ-

κδξ ακηίθδρδξ. 

Καηά ηδ ιεηάααζδ απυ ιζα ανπζηή ζοκμθζηή ακηίθδρδ ζηδ δζανενςηζηή δζεν-

ιήκεοζδ ημο ακηζθδπημφ, ζηδκ μπμία δίκεηαζ νδηά, βζα πανάδεζβια, δ πνςιαηζηή 

πμζυηδηα ημο θεοημφ ημο πανηζμφ, θαιαάκεζ πχνα, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ιζα 

ζχλζεζε ζχκπησζεο (Deckungssynthesis)14· ακαδεζηκφεηαζ ιζα ελφηεηα ζχκπησζεο 

(Deckungseinheit)15. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηά πενζε-

                                                                                                                                       
ηδβμνζαηά εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ. Δπίζδξ εα θακεί υηζ δ ακηίθδρδ δεκ είκαζ μφηε ζοκεεηζηή μφηε 

ζηδνζβιέκδ κε ηνλ ηξφπν πμο είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ ηαηδβυνδζδ. 
11 Βθ. LU II/2, ζ. 152 [792]. 
12 .π.. 
13 .π. 
14 LU II/2, ζ. 122 [765]. ηδκ Πανάδμζδ Φχζε θαη Πλεχκα μ Υμφζενθ δζεοηνζκίγεζ πςξ ιε ημκ υνμ 
ζχκπησζε ακαθένεηαζ ζηα θαζκυιεκα δζαπθμηήξ ηαζ ζοβπχκεοζδξ. (Βθ. HuaMb IV, ζ. 96) 
15 LU II/2, ζζ. 36 [697], [37] 698, 121 [764], 123 [766]. 
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πυιεκα ημο δζανενςηζημφ ιενζημφ εκενβήιαημξ ζπκπίπηνπλ ιε ηα ακηίζημζπα πενζε-

πυιεκα ημο ιενζημφ εκενβήιαημξ πμο εκοπήνπε οπυννδηα ζηδκ ανπζηή ιαξ ζοκμθζηή 

απυαθερδ. ημ πανάδεζβιά ιαξ, δ ζφιπηςζδ είκαζ αοηή ακάιεζα ζηδ δζαηνζηή, νδηή 

ιενζηή απυαθερδ ηδξ πνςιαηζηήξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδκ οπυννδηδ απυαθερδ αοηήξ ηδξ 

πμζυηδηαξ πμο εκοπήνπε ζηδκ ανπζηή ζοκμθζηή ακηίθδρδ. 

ημ ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ εκυξ ηαηδβμνζαημφ εκενβήιαημξ ηαηδβυνδ-

ζδξ, απμαθέπμοιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ιενζηήξ δζανενςηζηήξ απυαθερήξ ιαξ ηαζ ημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ ζοκμθζηήξ απυαθερδξ ηαζ ζοκεέημοιε αοηά ηα επζιένμοξ ζημζπεία. 

ε αοηυ ημ ζηάδζμ ζοζπεηίγμοιε, βζα πανάδεζβια, ηδ πνςιαηζηή πμζυηδηα ηδξ θεοηυ-

ηδηαξ (ηδξ δζανενςηζηήξ ιενζηήξ ακηίθδρδξ) ιε ημ θφθθμ πανηζμφ (ηδξ ανπζηήξ ζο-

κμθζηήξ ακηίθδρδξ). Καζ ηφηε ιυκμ δίκεηαζ ζηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία, ςξ ζφζημζπδ 

ακηζηεζιεκυηδηα, έκα ακηζηείιεκμ-ημ-μπμίμ-είκαζ-Κ, δ ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ πμο 

εηθνάγεηαζ ιε ηδκ πνυηαζδ ―ημ Τ είκαζ Κ‖. Ζ ζοκεεηζηή απυαθερδ αοημφ ημο ηεθεο-

ηαίμο ζηαδίμο πμο δζαηνίκεζ μ Υμφζενθ, είκαζ ζηεξηγκέλε ζηζξ οπμηείιεκεξ, ζηδνί-

γμοζεξ απμαθέρεζξ ηςκ δφμ πνμδβμφιεκςκ ζηαδίςκ: (α) ζηδ ζοκμθζηή, ανπζηή ηαζ 

ιδ-ανενςιέκδ ακηίθδρδ ημο υθμο ηαζ (α) ζηδ δζανενςηζηή ακηίθδρδ ηάπμζμο ιέ-

νμοξ ημο. 

Ακηίζημζπα πνάβιαηα ζζπφμοκ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα 

ζηα μπμία ζοζπεηίγμκηαζ ιένδ ηαζ μθυηδηεξ. Έζης ημ ακηζθδπηυ Α, ημ μπμίμ δίκεηαζ 

δζα ιζαξ ςξ υθμκ ζε έκα άιεζμ εκένβδια αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ. Έζης αηυια ημ 

αοηυκμιμ ή ιδ αοηυκμιμ ιένμξ ―α‖ ημο ακηζθδπημφ, ημ μπμίμ δίκεηαζ ιε ηδ δζενιή-

κεοζδ ημο ανπζηά ιδ-ανενςιέκμο ακηζθδπημφ. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, δ δζαν-

ενςηζηή ιενζηή απυαθερδ πμο ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημ ιένμξ ―α‖ ημο υθμο Α δεκ απμ-

ζπάηαζ απυ ηδ ζοκμθζηή ακηίθδρδ ημο ακηζθδπημφ, ηάηζ πμο εα είπε ςξ απμηέθεζια 

ηδ δζάννδλδ ηδξ εκυηδηαξ αοηήξ ηδξ ζοκμθζηήξ ακηίθδρδξ. Ζ επζιένμοξ ακηίθδρδ ημο 

―α‖ ζοκζζηά έκα ζδζαίηενμ εκένβδια, ζημ μπμίμ δίκεηαζ αηνζαχξ ςξ ακηζηείιεκμ ημ 

―α‖. Σαοηυπνμκα, υιςξ, δ ζοκμθζηή ακηίθδρδ ζοιθςκεί ιε αοηήκ ηδκ επζιένμοξ α-

κηίθδρδ ζε ημφημ: δ οπυννδηδ ιενζηή απυαθερδ ημο ―α‖, πμο ειπενζέπεηαζ ζηδ ζο-

κμθζηή απυαθερδ ημο Α, ζπκθσλεί, ζπκπίπηεη ιε ηδ νδηή απυαθερδ ημο ―α‖ ζημ επζ-

ιένμοξ δζενιδκεοηζηυ, δζανενςηζηυ εκένβδια. ηδ αάζδ αοηήξ ηδξ ζφιπηςζδξ ακά-

ιεζα ζηα δφμ εκενβήιαηα (ημο ζοκμθζημφ ηαζ ημο ιενζημφ) είκαζ δοκαηυ, ζηδ ζοκέ-

πεζα, κα ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ κέμζ, ζηδνζβιέκμζ θαζκμιεκμθμβζημί παναηηήνεξ. 

Αοημί ζοκεζζθένμοκ ζηδ «ζοκμθζηή φθδ [Gesamtmaterie]»16 ηςκ ζοζπεηζγυιεκςκ 

οπμηείιεκςκ εκενβδιάηςκ. ε ιζα ηέημζα ζηδνζβιέκδ ζφκεεζδ, ηα δφμ οπμηείιεκα 

εκενβήιαηα δζαπθέημκηαζ ζε έκα εκζηυ εκένβδια πμο, βζα πνχηδ θμνά, ιαξ δίκεζ ημ 

υθμκ Α σο λα πεξηέρεη ημ ιένμξ ―α‖. Δίκαζ, αέααζα, δοκαηυ δ ―ζοζπεηζζηζηή ακηίθδ-

ρδ‖ ημο Α ιε ημ ―α‖ κα πανμοζζάγεζ ημ ιένμξ σο πεξηερφκελν ζημ υθμκ. Αοηυ έπεζ κα 

ηάκεζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ Υμφζενθ, ιε ηδκ θαηεχζπλζε ημο εκενβήιαημξ αοηήξ ηδξ 

ζοζπεηζζηζηήξ ακηίθδρδξ. θεξ, πάκηςξ, μζ ζηδνζβιέκεξ ζπέζεζξ ιένμοξ–υθμο δίκμ-

κηαζ ζε ιζα ζηδνζβιέκδ επμπηεία πμο δεκ είκαζ άιεζα αζζεδηδνζαηή. Μπμνεί ηάεε 

ιένμξ κα δίκεηαζ οπυννδηα ζηδκ ακηίθδρδ ημο υθμο ζημ μπμίμ αοηυ ημ ιένμξ ακήηεζ. 

ιςξ, ημ κα απμιμκςεεί ημ ιένμξ ηαζ κα δμεεί ζηδ ζοκέπεζα σο ιένμξ ημο υθμο, ημ 

κα δμεεί δδθαδή ζε έκα εκένβδια πμο ζπζρεηίδεη ημ υθμκ ιε ημ ιένμξ, δεκ είκαζ ηάηζ 

πμο θαιαάκεζ πχνα ζημ επίπεδμ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ επμπηείαξ.17 

Οζ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ εκυηδηαξ (αζζεδηδνζαηέξ δζαπθμηέξ) ζοκζζημφκ επί-

ζδξ οπυννδηεξ ζηζβιέξ ηςκ ειπνάβιαηςκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ιπμνμφκ κα ζηδνίλμοκ 

                                                
16 LU II/2, ζ. 154 [794]. 
17 ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο ανίζημοιε ιζα ακηίζημζπδ πενζβναθή ηςκ ηνζχκ ζηαδίςκ πμο πενζ-

βνάραιε, ακαθμνζηά, εηεί, ιε ηζξ ζπέζεζξ ημο «πενζζζυηενμ» ηαζ ημο «θζβυηενμ». (Βθ. PA, ζζ. 91-93 

[95-7].) 



Κεθ. 4. Αληίιεςε, Δλλνηνιφγεζε, Καηεγφξεζε 

160 

 

ακηίζημζπεξ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθέξ. Αοηυ, ηαηά ημκ Υμφζενθ, ιπμνμφιε κα ημ δζαπζ-

ζηχζμοιε εφημθα ζε υθα εηείκα ηα εκενβήιαηα ζηα μπμία δίκμκηαζ ακηζηείιεκα ζπε-

ηζγυιεκα ελςηενζηά ιεηαλφ ημοξ. Έζης, βζα πανάδεζβια, υηζ επμπηεφμοιε άιεζα αζ-

ζεδηδνζαηά ηδ βεζηκίαζδ ηςκ ιενχκ Α ηαζ Β πμο ακήημοκ ζημ υθμκ Γ. Απυ ηδκ άιε-

ζδ ακηίθδρδ αοημφ ημο «ζοκμθζημφ ζοιπθέβιαημξ [ganzen Komplexion]»
18

 ιπμνμφ-

ιε κα πενάζμοιε ζηδ δζενιδκεοηζηή ακηίθδρδ ηςκ ιενχκ, εδχ ηςκ Α ηαζ Β αθθά ηαζ 

ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ζπέζδξ ηςκ Α ηαζ Β. Αοηά, υιςξ, δεκ μδδβμφκ απυ ιυκα ημοξ ζηδ 

ζοζπεηζζηζηή ακηίθδρδ, βζα πανάδεζβια, ημο Α ηαζ ημο Β. Απαζηείηαζ επζπθέμκ ιζα 

ηαηδβμνζαηή ιμνθή πμο ζοζπεηίγεζ ηα Α ηαζ Β ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ. ε έκα 

ζηδνζβιέκμ επίπεδμ, θμζπυκ, έπμοιε ηδ ζπλζεηηθή δζαπθμηή ημο Α ιε ημ Β, δ μπμία 

μδδβεί ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ πναβιάηςκ, π.π., ημ-Α-πμο-βεζηκζάγεζ-ιε-ημ-

Β, ηδκ μπμία ηαζ εηθνάγμοιε υηακ θέιε «ημ Α ανίζηεηαζ ζε επαθή ιε ημ Β». 

Σμ γήηδια ηδξ ηνζπθήξ άνενςζδξ ακάιεζα ζηδκ απθή ακηίθδρδ, ηδ δζαζνεηζηή 

δζενιήκεοζδ ηαζ ηδκ ηαηδβμνζαηή ζφκεεζδ είκαζ ελυπςξ ζδιακηζηυ βζα ηδ θαζκμιε-

κμθμβζηή εεςνία. ηζξ θεπημιένεζεξ αοημφ ημο γδηήιαημξ ακαιέκμοιε κα ανμφιε α-

πακηήζεζξ ζημ δφζημθμ πνυαθδια ηδξ ζηήνζλδξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ 

ζηδκ απθή ακηίθδρδ. Γοζηοπχξ, υιςξ, μζ ζπεηζηέξ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ ζηδκ έηηδ 

Έξεπλα δεκ είκαζ ζδζαίηενα θεπημιενείξ ηαζ δζαθςηζζηζηέξ. Θεςνμφιε, ιάθζζηα, πςξ 

ζε ηάπμζμ ααειυ δδιζμονβείηαζ ιζα ζφβποζδ· ηζ αοηυ, ηονίςξ, βζαηί δεκ δίκεηαζ δ α-

παναίηδηδ έιθαζδ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δζαζνεηζηήξ δζενιήκεοζδξ ηαζ έηζζ αθήκεηαζ 

εμθή δ θεπηή δμιή ηδξ ζηήνζλδξ. 

Μπμνμφιε, ιάθζζηα, πζμ ζοβηεηνζιέκα, κα παναηδνήζμοιε ηα ελήξ. Οζ ηαηδ-

βμνζαηέξ ζοκεέζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ αοευνιδηεξ δζαπθμηέξ ζηδνζγυιεκεξ ζε οπμ-

ηείιεκα εκενβήιαηα. φιθςκα ιε ηζξ ακαθφζεζξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο, ηα οπμηείιεκα 

εκενβήιαηα ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ηνίζεςκ ηδξ ιμνθήξ «ημ Τ είκαζ Κ» 

είκαζ, απυ ηδ ιζα, δ απιή ζοκμθζηή αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, δ δη-

εξκελεπηηθή ακηίθδρδ εκυξ ιένμοξ ή ιζαξ ζηζβιήξ ημο ακηζθδπημφ. ε άθθεξ πενζ-

πηχζεζξ, ηα οπμηείιεκα ζηδνζηηζηά εκενβήιαηα θαίκεηαζ κα είκαζ απμηθεζζηζηά εκεν-

βήιαηα δηεξκήλεπζεο, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ ηαηδβμνζαηή ζοζπέηζζδ ηςκ ιενχκ ε-

κυξ υθμο. Γεκζηά, υιςξ, δζαπζζηχκμοιε ιζα μθίζεδζδ απυ ημ επίπεδμ ηδξ δζενιήκεο-

ζδξ ζε αοηυ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, μθίζεδζδ πμο ημνοθχκεηαζ υηακ μ Υμφζενθ πενζ-

βνάθεζ (ζηδκ §57 ηδξ έηηδξ Έξεπλαο) ημ πχξ δ ενιδκεοηζηή φθδ (ημ ενιδκεοηζηυ κυ-

δια) εκυξ ηαηδβμνζαημφ εκενβήιαημξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ενιδκεοηζηή φθδ ηςκ οπμηεί-

ιεκςκ εκενβδιάηςκ πμο ημ ζηδνίγμοκ. Ζ πενζβναθή ημο Υμφζενθ εηεί δεκ δζαζαθδ-

κίγεζ ημ νυθμ ηδξ δζενιήκεοζδξ ηαζ έηζζ ιπμνεί εφημθα κα δμεεί δ εκηφπςζδ πςξ ιζα 

ζοκεεηζηή ηαηδβμνζαηή επμπηεία πνμηφπηεζ ιε ηδκ άιεζδ ζηήνζλδ ημο ηαηδβμνζαημφ 

ζοκεεηζημφ εκενβήιαημξ ζε επζιένμοξ εκενβήιαηα απθήξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ, 

πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ ηδξ δζενιήκεοζδξ.
19

 ε έκα ηέημζμ πθαίζζμ, μζ ζοβπςκεφζεζξ 

ιέζς ζφιπηςζδξ, μζ μπμίεξ θαιαάκμοκ πχνα ηαηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ δζα-

                                                
18 LU II/2, ζ. 155 [795]. 
19 Έηζζ, δ ζπεηζηή ζφβποζδ πμο οπάνπεζ ζηδκ έηηδ Έξεπλα, μδδβεί ημκ Λυιαν ζημκ ζζπονζζιυ: «ηδκ 

απθμφζηενδ πενίπηςζδ ηαηδβμνζαηήξ επμπηείαξ ιπμνμφκ ηα ζηδνίγμκηα εκενβήιαηα κα είκαζ εκενβή-

ιαηα απθήξ [schlichte] ακηίθδρδξ» (Lohmar 1998, ζ. 167). ηακ, ιάθζζηα, θίβμ παναηάης μ Λυιαν 

πενζβνάθεζ ηα ζηάδζα ακάπηολδξ εκυξ ηαηδβμνζαημφ εκενβήιαημξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ μ ίδζμξ ακηζθαι-

αάκεηαζ ηδ δζενιήκεοζδ ςξ εκένβδια απιήο ακηίθδρδξ. πςξ δζααάγμοιε, «[α]οηέξ μζ ―ιενζηέξ ακηζ-
θήρεζξ‖ [ηδξ δζενιήκεοζδξ] ζοκεπίγμοκ κα είκαζ απθά [schlichte] εκενβήιαηα» (υ.π., ζ. 169· αθ. ηαζ 

ζζ. 170, 171, 175.) Φαίκεηαζ πςξ βζα ημκ Λυιαν ηα δζανενςηζηά εκενβήιαηα είκαζ απθά ακηζθδπηζηά 

εκενβήιαηα ιε ιυκδ δζαθμνά ημ υηζ αοηά επζηεθμφκηαζ υπζ ιε έκακ ζοκεπυιεκμ αθθά ιε έκακ ―ζηζβιζα-

ηυ‖ ηνυπμ. (Βθ. ηαζ υ.π., ζ. 215 υπμο μ Λυιαν ιζθά βζα ηδ «ζηζβιζαηή [punktuellen] δμηζηυηδηα» εκυξ 

ιενζημφ εκενβήιαημξ δζενιήκεοζδξ.) Ζ ακηίννδζή ιαξ ζε ιζα ηέημζα παναδμπή εα θακεί ζηδκ πμνεία 

ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο. 
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δζηαζίαξ, θακεαζιέκα ιπμνεί κα ελζζχκμκηαζ ιε ηζξ ζοιπηςηζηέξ ζηζβιέξ εκυηδηαξ, 

πμο αζχκμκηαζ ηαηά ηδκ ανενςηή ζφκδεζδ ηςκ επζιένμοξ δηεξκελεπηηθψλ ζηδνζγυ-

κηςκ εκενβδιάηςκ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ ζοκεέζεςκ. φιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ έηηδξ 

Έξεπλαο, είκαζ αοηέξ μζ ηεθεοηαίεξ ζηζβιέξ εκυηδηαξ πμο ενιδκεφμκηαζ ακηζηεζιεκμ-

πμζδηζηά ζηα δζάθμνα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα.
20

 Καζ είκαζ πνμθακχξ πνμαθδιαηζηυ 

ημ κα ιδκ δζαηνίκμκηαζ ζηακμπμζδηζηά αοηέξ μζ ζηζβιέξ εκυηδηαξ ηδξ δζενιήκεοζδξ 

απυ ηζξ ζοκεπυιεκεξ ακηζθδπηζηέξ ζοβπςκεφζεζξ. 

4.3. Η αληηιεπηηθή ζχλζεζε ηνπ ηαπηφζεκνπ αληηιεπηνχ θαη ε θαηε-

γνξηαθή ζχλζεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

Αθμφ ελεηάζαιε ζηζξ βεκζηέξ ημοξ βναιιέξ ηα γδηήιαηα ηδξ ζοκεπυιεκδξ ακηζθδπηζ-

ηήξ ζφκεεζδξ ηαζ ηςκ ζηαδίςκ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ζφκεεζδξ, υπςξ αοηά πανμοζζάγμ-

κηαζ ζηδκ έηηδ Έξεπλα, εα ελεηάζμοιε ζηδ ζοκέπεζα ηδ ααζζηή ακηζδζαζημθή ακάιε-

ζα ζηδκ απθή ακηίθδρδ ηαζ ηζξ ηαηδβμνζαηέξ ζοκεέζεζξ, εζδζηά ζε υ,ηζ αθμνά ημ γή-

ηδια ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ ηαοηυηδηαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εα ελεηάζμοιε ηδκ πμθφ ζδ-

ιακηζηή δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ παεδηζηή ακηζθδπηζηή ζφκεεζδ, ζηδκ μπμία ζοβηνμ-

ηείηαζ ημ ηαπηφζεκν αληηιεπηφ πξάγκα, ηαζ ημ ακαζημπαζηζηυ εηείκμ εκένβδια πμο 

έπεζ ςξ ζφζημζπυ ημο ηδκ ίδζα ηδκ ηαπηφηεηα. Σμ πθέμκ πνυζθμνμ ηείιεκμ βζα αοηυ ημ 

ζημπυ είκαζ δ πμοζενθζακή Πανάδμζδ ημο 1907 πμο θένεζ ημκ ηίηθμ Πξάγκα θαη Υψ-

ξνο. 

Οζ δζαθέλεζξ ημο Υμφζενθ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο είκαζ αθζενςιέκεξ ζηδκ πνς-

ηανπζηή ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα εκχ αθήκμοκ εηηυξ εκδζαθένμκημξ ηα εκενβή-

ιαηα ακχηενδξ ηάλδξ.21 Χζηυζμ, δ πνμαθδιαηζηή ηδξ ακηζδζαζημθήξ ηδξ αζζεδηδνζα-

ηήξ ακηζθδπηζηήξ ηαοημπμίδζδξ πνμξ ηδκ ηαηδβμνζαηή ζφκεεζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ δζα-

                                                
20 Σμ ζδιείμ αοηυ έπεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ηαεχξ απμηεθεί ηδκ ηανδζά ημο πενίθδιμο γδηήιαημξ ημο 
ηαηδβμνζαημφ ακαπαναζηάηδ. Με ημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια, ςζηυζμ, δεκ εα αζπμθδεμφιε πενζζζυηε-

νμ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 
21 Ο Υμφζενθ είπε ακαββείθεζ ηδ ζεζνά δζαθέλεςκ ημο 1907 οπυ ημκ βεκζηυ ηίηθμ «Βαζζηά Σιήιαηα 

απυ ηδ Φαζκμιεκμθμβία ηαζ ηδκ Κνζηζηή ημο Λυβμο» («Hauptstücke aus der Phänomenologie und 

Kritik der Vernunft»). Οζ πνχηεξ πέκηε δζαθέλεζξ είπακ έκακ ακελάνηδημ, πενζζζυηενμ ιεεμδμθμβζηυ, 
παναηηήνα ηαζ δδιμζζεφηδηακ, ςξ δεφηενμξ ηυιμξ ηδξ Husserliana ηαζ ιε επζιέθεζα ημο Μπίιεθ 

(Walter Biemel), ημ 1947 ιε ηίηθμ Ζ Ηδέα ηεο Φαηλνκελνινγίαο (Die Idee der Phänomenologie: Fünf 

Vorlesungen). Οζ οπυθμζπεξ δζαθέλεζξ, αοηέξ ημο Πξάγκα θαη Υψξνο, είπακ ςξ ζηυπμ, ζφιθςκα ιε ημκ 

ίδζμ ημκ Υμφζενθ, ηδ ζφζηαζδ ιζαξ εεςνίαξ ηδξ πνςηανπζηήξ (ιδ ζηδνζβιέκδξ) ειπεζνίαξ ηαζ ηδκ α-

πμζαθήκζζδ ηδξ μοζίαξ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνζηήξ δμηζηυηδηαξ. (Βθ., π.π., Hua XVI, ζ. 3 [1].) Ζ 

θαζκμιεκμθμβζηή ένεοκα ζηνέθεηαζ αοηή ηδ θμνά πνμξ ηα έζπαηα επίπεδα ζοβηνυηδζδξ: ζοβηνυηδζδ 

ζηδκ ειπεζνία ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ ακηίθδρδ. ιςξ, ήδδ ζηζξ δζαθέλεζξ ημο 1904-5 ιε ηίηθμ 

«Βαζζηά Σιήιαηα απυ ηδ Φαζκμιεκμθμβία ηαζ ηδ Θεςνία ηδξ Γκχζδξ» («Hauptstücke aus der 

Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis») μ Υμφζενθ είπε ηάκεζ ζαθέξ ημ εκδζαθένμκ ημο βζα ηα 

πνςηανπζηά εκενβήιαηα, υπςξ είκαζ αοηυ ηδξ ακηίθδρδξ. Μάθζζηα, λεηζκά ηδ ζεζνά αοηχκ ηςκ δζαθέ-

λεςκ θέβμκηαξ υηζ ιέπνζ ηυηε δ ένεοκά ημο ήηακ αθζενςιέκδ ζηα εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ ηαζ υηζ 

ηχνα πνμηίεεηαζ κα εζηζάζεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ζηα εειεθζχδδ εκενβήιαηα: ζηδκ ακηίθδρδ, ηδ ικήιδ, 
ηδ θακηαζία ηαζ ηδκ εζημκζζηζηή πανάζηαζδ. (Βθ. ηδκ εζζαβςβή ημο Μπει (Rudolf Boehm) ζημ Hua 

X, ζ. xiii.) Ο Υμφζενθ ακαγδηεί ζηδκ πνμ-ηαηδβμνζαηή πενζμπή ηδξ ειπεζνίαξ ηα εειέθζα ηάεε εεςνδ-

ηζημφ εκενβήιαημξ, ηα εειέθζα ηδξ θμβζηήξ, ηδξ ιαεδιαηζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ. Βθ. επίζδξ 

ηαζ ηδκ εζζαβςβή ηδξ έηηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο υπμο μ Υμφζενθ επακαθαιαάκεζ πςξ δ ηνζηζηή ηδξ βκχ-

ζδξ πνέπεζ κα λεηζκά απυ ηζξ «απθμφζηαηεξ ιμνθέξ, απυ ηζξ παιδθυηαηεξ ααειίδεξ ιμνθςιάηςκ πμο 

ιαξ είκαζ πνμζζηέξ» (LU II/2, ζ. 7 [672]). 
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πενκά μθυηθδνμ ημ ηείιεκμ –ηάηζ πμο ιάθζζηα, ζε ηάπμζμ ααειυ, δδιζμονβεί ιζα ε-

ζςηενζηή έκηαζδ.22 ε αοηέξ ηζξ δζαθέλεζξ, θμζπυκ, μ Υμφζενθ ιαξ θέεζ υηζ, 

[ι]ζα ζοκείδδζδ ηαοηυηδηαξ [Identitätsbewußtsein], έκα ζδζαίηενμ [eigenartiges], ζε ιζα 

αοημδμζία δμζιέκμ θαζκυιεκμ, δζαπθέηεζ ακηίθδρδ ιε ακηίθδρδ. Αοηή δ ζοκείδδζδ, ακ 
ηαζ δεκ είκαζ ακηίθδρδ ιε ημ κυδια ηδξ ζθαίναξ ηςκ παναδεζβιάηςκ ιαξ, είκαζ, ςζηυζμ, 

ιε έκα μνζζιέκμ κυδια, ζοκείδδζδ δμηζηυηδηαξ· ζπεηίγεηαζ ιε ιζα ακηζηεζιεκυηδηα, δδ-

θαδή ηδκ ηαοηυηδηα ημο εδχ ηζ εηεί ακηζθδπημφ, ηαζ έπεζ ηάηζ απυ ημ παναηηήνα ηδξ εέα-

ζδξ [Schauens] ή, ιε έκα εονφηενμ κυδια, ηδξ ακηίθδρδξ [Wahrnehmens]. (Hua XVI, ζ. 
26 [23]) 

Ζ ζοκείδδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ είκαζ ακηζηεζιεκμπμζδηζηυ εκένβδια ηαζ «ημ ακηζηεί-

ιεκυ ηδξ είκαζ δ ηαοηυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο ηςκ δζαπθεβιέκςκ θαζκμιέκςκ».23 Σα 

«θαζκυιεκα» εδχ είκαζ ακηζθδπηζηά αζχιαηα πμο έπμοκ ςξ ζφζημζπμ ακηζηείιεκμ ημ 

ίδζμ ημ ακηζθδπηυ. Ζ ηαοηυηδηα ημο ακηζθδπημφ βίκεηαζ ακηζηείιεκμ ημο εκενβήιαημξ 

ηδξ ηαπηνπνηεηηθήο δηαπινθήο αοηχκ ηςκ ακηζθδπηζηχκ αζςιάηςκ. Σμ κα έπς ξεηή 

ζοκείδδζδ ημο υηζ, βζα πανάδεζβια, οπάνπεζ ηαοηυηδηα ιεηαλφ αοημφ πμο αθέπς ηχ-

να ηαζ αοημφ πμο έαθεπα ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα, ζοκζζηά έκα θαηεγνξηαθφ εκένβδια 

πμο πνμτπμεέηεζ ηδ ζφβηνζζδ εκζηχκ δζαηνζηχκ ακηζθήρεςκ.24 ε έκα ηέημζμ ηαηδβμ-

νζαηυ εκένβδια ζοβηνμηείηαζ δ ίδζα δ ηαπηφηεηα ςξ ηαηδβμνζαηή ακηζηεζιεκυηδηα. 

Ο Υμφζενθ ηάκεζ νδηή ηδκ ακάβηδ βζα ζαθή δζάηνζζδ ημο αζζεδηδνζαημφ ακηζ-

θδπηζημφ απυ ημ ηαηδβμνζαηυ επίπεδμ. 

Πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε αηνζαέζηενα ακάιεζα ζηζξ ιμνθέξ εκυηδηαξ – μζ μπμίεξ πνμζζδζά-

γμοκ ειιεκχξ ζηα ακηζθδπηζηά ιένδ ηα αοεζζιέκα ζηδκ εκυηδηα ηδξ ζοκεηηζηήξ ακηίθδ-

ρδξ – ηαζ ηζξ νδηέξ [expliziten] ζοκεέζεζξ ηδξ ηαοημπμίδζδξ ηαζ ηδξ εκακηίςζδξ 
[Widerstreites], μζ μπμίεξ, δοκάιεζ εηείκδξ ηδξ εκυηδηαξ, εειεθζχκμκηαζ ηαζ αημθμφεςξ 

εβηαεζδνφμκηαζ ζηα, μφηςξ εζπείκ, ηαηαδεζπεέκηα ακηζθδπηζηά αήιαηα. (Hua XVI, ζζ. 96-

97 [81-2]) 

Ή αηυια, 

[δ] εκυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο θακενχκεηαζ ιυκμ ιέζα ζηδκ εκυηδηα ηδξ ζφκεεζδξ ηςκ 

ζοκεπυιεκα δζαπθεβιέκςκ πμθθαπθχκ ακηζθήρεςκ, ηαζ αοηή δ ζοκεπυιεκδ ζφκεεζδ πνέ-
πεζ κα απμηεθεί ηε βάζε πνμηεζιέκμο δ ινγηθή ζφκεεζδ, αοηή ηδξ ηαοημπμίδζδξ, κα πανά-

βεζ ηδκ εκανβή δμηζηυηδηα ηδξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ειθακζγυιεκςκ ακηζηεζιέκςκ ζηζξ δζάθμ-

νεξ ακηζθήρεζξ. (Hua XVI, ζ. 155 [132], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ· αθ. ηαζ Hua XXIV, 

§45a.) 

ηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ ηαείζηαηαζ ζαθέξ πςξ δ ηαοηυηδηα ημο α-

κηζθδπημφ πνάβιαημξ, ςξ ακχηενδξ ηάλδξ ακηζηείιεκμ εκυξ ζηδνζβιέκμο ζοκεζδδζζα-

ημφ εκενβήιαημξ, πνμτπμεέηεζ πάκημηε ηδκ πνμ-εεςνδηζηή αζζεδηδνζαηή ζοβηνυηδ-

                                                
22 Γζα πανάδεζβια, μ Pachoud, ζημ Pachoud 1999, ακαθένεηαζ ζηδκ ηαηδβμνζαηά ζοβηνμηδιέκδ ηαο-
ηυηδηα ημο ακηζθδπημφ ζακ κα είκαζ απηή ημ ζφζημζπμ οπενααηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ α-

κηίθδρδξ. Βθ. Pachoud 1999, ζ. 198 ηαζ ζφβη. π.π., ιε Hua XVI, ζ. 26 [23]. Δπίζδξ, μ Νημβζυκ εεςνεί 

πςξ μ Υμφζενθ ζηδκ Πανάδμζδ Πξάγκα θαη Υψξνο αθθάγεζ ηδ εέζδ ημο ηαζ οπμζηδνίγεζ πθέμκ πςξ δ 

ηαοημπμίδζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο (ζηδκ ακηίθδρδ) πνμτπμεέηεζ ηδκ ειπεζνία ηδξ ζοβπχκεοζδξ ηςκ ακηζ-

θδπηζηχκ ιενχκ αθθά ηαζ ηδ ινγηθή ζφκεεζδ ηδξ ηαοημπμίδζδξ (ςξ εκένβεζα ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ζηέ-

ρδξ). Βθ. Doyon 2011, οπζ. 30. 
23 Βθ. Hua XVI, ζ. 384 ζπυθζμ 27, 30 επίζδξ υ.π., ζ. 36 [30]· Hua XXXV, §20 υπμο μ Υμφζενθ ιζθά 
αηνζαχξ βζα ηδ ζοκεεηζηή ζοκείδδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ημ ζφζημζπμ ηαηδβμνζαηυ ακηζηείιεκυ ηδξ· 

HuaMb III, ζζ. 118η.επ., 148η.επ., 159η.επ.· EU, ζ. 60 [59]. 
24 Βθ. ηαζ Hua XVI, ζζ. 64 [54], 97 [81], 100 [84-5]. 
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ζδ αοημφ ημο ίδζμο ημο ηαοηυζδιμο πνάβιαημξ. Ζ θμβζηή ηαοημπμίδζδ ζηδνίγεηαζ 

ζηδκ ακηζθδπηζηή ηαοημπμίδζδ. Ζ θμβζηή ηαοημπμίδζδ, αθθά ηαζ βεκζηυηενα μζ ηαηδ-

βμνζαηέξ ζοκεέζεζξ, ζοκζζημφκ δπλαηφηεηεο πμο ιπμνμφκ κα πναβιαηςεμφκ ζε έκα 

επίπεδμ ημ μπμίμ πνμτπμεέηεζ ηδκ ίδζα ηδκ ακηζθδπηζηή νμή. Πνςηίζηςξ αζχκμοιε ημ 

ακηζθδπηζηυ αίςια ζηδκ εκυηδηα ηδξ ζοκάθεζάξ ημο ηαζ ιυκμ ζηδ αάζδ αοημφ ιπμ-

νμφιε κα απμιμκχκμοιε ηάπμζεξ θάζεζξ ημο, κα ηζξ ζοβηνίκμοιε ηαζ κα ηζξ δζαπθέ-

ημοιε. Καζ δ εηηέθεζδ αοηχκ ηςκ δζαπθμηχκ «δεκ ακήηεζ ζηδκ εκυηδηα ηδξ ζοκεπυ-

ιεκδξ ακηίθδρδξ»25. πςξ επζζδιαίκεζ αθθμφ μ Υμφζενθ, «ζηδκ [ακηζθδπηζηή] επμ-

πηζηή ηαοημπμίδζδ δεκ πνμζζδζάγεζ αέααζα ηαιία ηνίζδ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημ νδηυ 

κυδια ηδξ έηθναζδξ ―Οζ δφμ παναζηάζεζξ πανζζηάκμοκ ημ ίδζμ πνάβια‖»26. 

Σζ είκαζ, υιςξ, αοηυ πμο ηάεε θμνά εειεθζχκεζ ηδ ζοκείδδζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ; 

Δίκαζ πνμθακέξ πςξ δ ηαηδβμνζαηή ζφκεεζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ πμο εκμπμζεί ηζξ δζαθμ-

νεηζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ αβηαθζάγεζ ςξ ακηζθήρεζξ ημο ηδίνπ πνάβιαημξ δεκ είκαζ 

ηάπμζα «ζοκδεηζηή ηαζκία [Bindfaden]»27 δ μπμία ιε απζαίξεην ηνυπμ ιπμνεί κα ζοκ-

δέεζ ακηζθήρεζξ ιεηαλφ ημοξ. ηδ αάζδ ηδξ ακηίθδρδξ ηδξ ιπνμζηζκήξ υρδξ εκυξ ζπζ-

ηζμφ ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ ηδξ πίζς υρδξ ημο ιπμνμφιε κα μδδβδεμφιε ζηδ ζοκείδδζδ 

«ημ ίδζμ ζπίηζ».28 Απυ ηδκ άθθδ, «ιζα ακηίθδρδ ή πανάζηαζδ εκυξ εθέθακηα ηαζ αοηή 

ιζαξ πέηναξ δεκ ιπμνμφκ, ζφιθςκα ιε ηδκ μοζία ημοξ, κα ηαζνζάλμοκ ζε ιζα ηαοημ-

πμίδζδ· δ μοζία ημοξ απμηθείεζ αοηή ηδκ ηαοημπμίδζδ»29. Ζ ηαηδβμνζαηή ζοκείδδζδ 

ηδξ ηαοηυηδηαξ εκυξ πνάβιαημξ επζηνέπεηαζ ηαζ εειεθζχκεηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ μοζία 

ηςκ οπυ ζφβηνζζδ δζαηνζηχκ ακηζθήρεςκ. Ο Υμφζενθ πνδζζιμπμζεί εδχ ζζμδφκαια, 

ακηί βζα ημκ υνμ «μοζία», ηαζ ημκ υνμ «κυδια» (Sinn).30 

[Δάκ] έπμοιε δφμ ακηζθήρεζξ, βζα ηζξ μπμίεξ θέιε ιε εκάνβεζα υηζ είκαζ ακηζθήρεζξ ημο ζδί-

μο ακηζηεζιέκμο […] ηυηε εδχ έβηεζηαζ ημ υηζ ημ ―κυδια‖ ηδξ ιζαξ ηαζ αοηυ ηδξ άθθδξ εε-
ιεθζχκμοκ ιζα ζοκείδδζδ «ημο αοημφ» [Selbigkeitsbewußtsein], ηαζ, ηαευζμκ ακηζθήρεζξ 

εκ βέκεζ ιέζς ημο κμήιαηυξ ημοξ, ιέζς ηδξ μοζίαξ ημοξ, εζζένπμκηαζ ζε ιζα ηέημζα ζοκεί-

δδζδ «ημο αοημφ», μκμιάγμκηαζ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ ακηζθήρεζξ ημο ζδίμο ακηζηεζιέκμο. (Hua 
XVI, ζ. 28 [24]) 

ηδκ πενίπηςζδ, ηχνα, ηδξ ζοκεπυιεκδξ ακηζθδπηζηήξ ζφκεεζδξ ζοκηεθείηαζ ηαο-

ημπμίδζδ πςνίξ, ςζηυζμ, κα εκκμείηαζ δ ηαοηυηδηα. ε ηάεε θάζδ ιζαξ ακηζθδπηζηήξ 

αημθμοείαξ ηα ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηά πενζεπυιεκα ηδξ ζοκείδδζδξ, ηα 

δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ, δζανηχξ αθθάγμοκ. Διείξ, υιςξ, ζηνεθυιαζηε ζοκεπχξ πνμξ 

ημ ίδην πνάβια ςξ ημ ηαπηφζεκν ακηζθδπηυ πμο δίκεηαζ ηχνα απυ αοηή ηδκ υρδ ημο, 

ζε ιζα επυιεκδ πνμκζηή ζηζβιή απυ ιζα άθθδ υρδ ημο, η.μ.η. Μέζα απυ ηδ ζοκεπυιε-

κδ νμή ηςκ ακηζθδπηζηχκ ειθακίζεςκ, αοηυ πμο ιαξ δίκεηαζ είκαζ ημ ίδζμ ημ ακηζθδ-

πηυ ηαζ υπζ δ ηαοηυηδηα ιε ημκ εαοηυ ημο (ή ηαζ ιε ηάηζ άθθμ).
31

 Σμ ζδιακηζηυ είκαζ 

υηζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο εκενβήιαημξ ηδξ πνςηανπζηήξ ακηίθδρδξ, μ Υμφζενθ 

επίζδξ εα οπμζηδνίλεζ υηζ δ ακηζθδπηζηή ηαοημπμίδζδ ηαείζηαηαζ δοκαηή ζηδ αάζδ 

                                                
25 Hua XVI, ζ. 101 [85]. 
26 Hua XXII, ζ. 426 [482]· αθ. ηαζ Hua XXXV, ζ. 90· Hua XI, Apx 15. 
27 Hua XVI, ζ. 27 [24].  
28 Δίκαζ επίζδξ δοκαηυ ζηδ αάζδ δζαηνζηχκ ακηζθήρεςκ κα έπμοιε ηδ ζοκείδδζδ ημο υηζ πνυηεζηαζ βζα 
δφμ δζαθμνεηζηά ακηζηείιεκα. Δηηυξ απυ ημ ζηδνζβιέκμ εκένβδια (ηαηδβμνζαηήξ) ζφκεεζδξ ηδξ ηαο-

ηυηδηαξ δζαηνζηχκ ακηζθήρεςκ, οπάνπεζ ηαζ ημ ελίζμο ζηδνζβιέκμ, ακαζημπαζηζηυ εκένβδια ηδξ ζο-

κείδδζδξ ηδξ δζαθμνάξ, ζηδ αάζδ ημο μπμίμο ιπμνμφιε κα θέιε υηζ δεδμιέκεξ δζαηνζηέξ ακηζθήρεζξ 

πανμοζζάγμοκ δηαθνξεηηθά ακηζηείιεκα. 
29 Hua XVI, ζ. 27 [24]. 
30 Βθ. π.π. Hua XVI, ζζ. 27-8 [24]. 
31 Βθ., π.π., LU II/2, ζ. 150 [791]· Hua XXII, ζ. 426 [483]. φβη. ηαζ ιε HuaMb IV, ζ. 95. 
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ιζαξ, ζοκεπυιεκδξ εδχ, ζοιθςκίαξ κμήιαημξ. Σμ ακηζθδπηυ ζοβηνμηείηαζ ςξ ηαοηυ-

ζδιμ ζηδκ εκυηδηά ημο πάνδ ζηδ ζοιθςκία ηδξ αημθμοείαξ ηςκ αληηιεπηηθψλ κμδ-

ιάηςκ. Μυκμ εκηυξ ιζαξ ηέημζαξ ζοιθςκίαξ είκαζ δοκαηή δ ζοβπχκεοζδ ηςκ ακηζθδ-

πηζηχκ θάζεςκ «ζημ αοηυ» (im Selbe).32 

Γζα κα ζοκμρίζμοιε, δ ηαηδβμνζαηή ηαοηυηδηα ημο ακηζθδπημφ ζοβηνμηείηαζ ζηδ 

αάζδ ημο ζφιθςκμο κμήιαημξ ηςκ οπυ ζφβηνζζδ δηαθξηηψλ ακηζθήρεςκ. Απυ ηδκ 

άθθδ, ημ ίδζμ ημ ηαοηυζδιμ ακηζθδπηυ ζοβηνμηείηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ζοιθςκίαξ κμήια-

ημξ ηςκ ζπλερφκελσλ ακηζθδπηζηχκ θάζεςκ. ιςξ, πμζα αηνζαχξ είκαζ δ δζαθμνά 

ακάιεζα ζηζξ δζαηνζηέξ ηαζ ηζξ ζοκεπυιεκεξ ακηζθδπηζηέξ θάζεζξ; Καζ ηζ είκαζ ημ κυδ-

ια ζηδ ιζα ηαζ ζηδκ άθθδ πενίπηςζδ; Σζ ζπέζδ έπεζ ημ κυδια πμο ―μδδβεί‖ ηζξ θμβζ-

ηέξ ηαοημπμζήζεζξ ιε ημ κυδια πμο ―μδδβεί‖ ηζξ ακηζθδπηζηέξ ηαοημπμζδηζηέξ ζοκεέ-

ζεζξ; ηα ηείιεκα ηδξ Πανάδμζδξ Πξάγκα θαη Υψξνο, αθθά ηαζ ζηζξ ζοκαθείξ πενζ-

βναθέξ ημο Υμφζενθ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο, δεκ δίκμκηαζ επανηή ζημζπεία βζα κα απα-

κηδεμφκ αοηά ηα ενςηήιαηα. ε ηάπμζμ ααειυ, ιάθζζηα, ηαζ ηαη‘ ακηζζημζπία πνμξ 

ηζξ παναηδνήζεζξ πμο ηάκαιε ζημ ηέθμξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ εκυηδηαξ, ιπμνμφιε κα 

πμφιε πςξ μζ επζιένμοξ δζαηνζηέξ ακηζθήρεζξ πμο ηίεεκηαζ οπυ ζφβηνζζδ ζημ πθαίζζμ 

εκυξ εκενβήιαημξ ηαοημπμίδζδξ ιμζάγεζ κα ιδκ δζαθένμοκ απυ ηζξ επζιένμοξ θάζεζξ 

ιζαξ ακηζθδπηζηήξ ζοκέπεζαξ πανά ιυκμ ηαηά ημ παναηηήνα ημο ―πνμκζζιμφ‖ ημοξ. 

Χξ εάκ μζ οπυ ζφβηνζζδ δζαηνζηέξ ακηζθήρεζξ κα ζοκζζημφζακ ζηζβιζαηέξ θάζεζξ ιζαξ 

δζαημπηυιεκδξ ζοκέπεζαξ· υπςξ, βζα πανάδεζβια, ζοιααίκεζ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ιζαξ 

ζεζνάξ βνήβμνα επακαθαιαακυιεκςκ ακμζβμηθεζζζιάηςκ ηςκ ιαηζχκ.
33

 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ μζ αζάθεζεξ πμο οπάνπμοκ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο ηαζ ζημ 

Πξάγκα θαη Υψξνο είκαζ δοκαηυ κα μδδβήζμοκ ζε ιζα αζαζηζηή ηαφηζζδ ημο κμήιαημξ 

ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοκεέζεςκ ιε ημ κυδια ηςκ θμβζηχκ ζοκεέζεςκ. Υαναηηδνζζηζηή 

ηέημζα πενίπηςζδ είκαζ αοηή ημο Νηε Αθιέζκηα. Ο Νηε Αθιέζκηα ζζπονίγεηαζ υηζ δ 

ηαηδβμνζαηυηδηα ζοκίζηαηαζ ζηδ ξεηνπνίεζε ιζαξ πνμδβμφιεκα ιδ εειαηζηήξ ακηζ-

θδπηζηήξ δζενιήκεοζδξ (Explikation). φιθςκα ιε ηδκ πνμζέββζζή ημο, αοηυ πμο 

αθέπμοιε ηαηδβμνζαηά δεκ είκαζ πανά δ ακηζηεζιεκμπμίδζδ (δ νδημπμίδζδ) ημο ακηζ-

θδπηζημφ κμήιαημξ πμο ιαξ έπεζ δμεεί ήδδ ιε οπυννδημ ηνυπμ ζηδκ αζζεδηδνζαηή 

ακηίθδρδ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ (ηαηδβμνζαηήξ) ζοκείδδζδξ ηδξ ηαο-

ηυηδηαξ εειαημπμζείηαζ δ ηαοηυηδηα ημο ακηζηεζιέκμο (Gegenstandsidentität), δ μ-

πμία ςξ ηακυκαξ, ιαξ θέεζ μ Νηε Αθιέζκηα, ήηακ αοηή πμο ηαεμδδβμφζε ηδ ζοκεπυ-

ιεκδ ζφιπηςζδ ηςκ ζηζβιχκ ημο ακηζθδπημφ.
34

 

Καηαθαααίκμοιε υηζ μ ηαημπηνζζιυξ ημο ακηζθδπηζημφ κμήιαημξ ζηδκ πενζμ-

πή ηδξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ εζζάβεηαζ εδχ αηνζαχξ βζα κα ελδβήζεζ ηδ ζηήνζλδ, αθθά 

ηαοηυπνμκα ηαζ ιζα ζοκέπεζα ιεηαλφ ηαηδβμνζαημφ ηαζ ακηζθδπηζημφ πχνμο. Χζηυ-

ζμ, εφημθα δζαπζζηχκμοιε υηζ μ Νηε Αθιέζκηα ιε δοζημθία ηναηά πςνζζηά ηα επίπε-

δα ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ, απυ ηδ ιζα, ηαζ ηδξ ακηζθδπηζηήξ δζενιήκεοζδξ, 

απυ ηδκ άθθδ: αοηά ζοβπέμκηαζ έςξ ηαζ ηαοηίγμκηαζ. Ο ακηζθδπηζηυξ πχνμξ βζα ημκ 

μπμίμ ιζθά ανπζηά μ Νηε Αθιέζκηα, εκχ θαίκεηαζ κα ακηζζημζπεί εηδηθά ζηδκ ακηζθδ-

πηζηή δζενιήκεοζδ, πανμοζζάγεηαζ ηεθζηά ςξ μ πχνμξ γεληθά ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοκ-

εέζεςκ. Καζ, υπςξ εα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο, αοηή δ θακ-

                                                
32 Hua XXXV, ζ. 88. 
33 Βθ. ηαζ ημ ζπεηζηυ ζπυθζυ ιαξ βζα ηδ εεχνδζδ ημο Λυιαν πζμ πνζκ ζηδκ οπζ. 19. 
34 Βθ. De Almeida 1972, ζ. 119. Ο μημθυθζηζ ιαξ ιεηαθένεζ ιζα ακηίζημζπδ εζηυκα βζα ηδ ζπέζδ ημο 
ηαοημηζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ηαοηυηδηαξ υηακ βνάθεζ υηζ «μ ηφαμξ πμο δίδεηαζ ακηζ-

θδπηζηά ιέζς ημο πμθθαπθμφ ηςκ πθεονχκ, ηςκ υρεςκ ηαζ ηςκ ζηζάζεςκ είκαζ δ ηαοηυηδηα ζηδκ μ-

πμία ακαθενυιαζηε υηακ εηθένμοιε ηζξ θέλεζξ «μ ηφαμξ» ηαζ ανπίγμοιε κα ημο ηαηδβμνμφιε βκςνί-

ζιαηα. Ζ ηαοηυηδηα ημο ηφαμο είκαζ δ βέθονα ακάιεζα ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδκ ζηέρδ» (Sokolowski 

2000, ζ. 95 <96>). 
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εαζιέκδ ελζζςηζηή ακηζιεηχπζζδ (ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ιε ηδ δζενιήκεοζδ) ηνφαεηαζ 

πίζς απυ ηδκ ζδέα πενί ηαημπηνζζιμφ ημο αληηθεηκεληθνχ αληηιεπηηθνχ κμήιαημξ ζηδ 

ζθαίνα ηδξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ. Θα δζαπζζηχζμοιε, ιάθζζηα, υηζ ανβυηενα μ Υμφ-

ζενθ, ήδδ ζηδκ επακεπελενβαζία ηδξ έηηδξ Έξεπλαο (1913-14) ηαζ πθέμκ ιε απυθοηδ 

ζαθήκεζα ζηα φζηενα ένβα ημο (Σππηθή θαη Τπεξβαηνινγηθή Λνγηθή (1929) ηαζ Δκπεη-

ξία θαη Κξίζε (1939)), λεπενκά μνζζηζηά ηα πνμαθδιαηζηά ηαζ αζαθή ζδιεία ακαθμ-

νζηά ιε ηδ ζηήνζλδ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ζηδκ απθή ζοκεπυιεκδ ακηίθδ-

ρδ, ζδιεία πμο έπμοκ ηνμθμδμηήζεζ θακεαζιέκεξ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ενιδκείεξ 

υπςξ αοηή ημο Νηε Αθιέζκηα. 

4.4. Η θαηά Νηξάκνλη θαηεγνξηαθφηεηα ηνπ αληηιεπηηθνχ ελλνήκα-

ηνο 

Δίδαιε ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ υηζ δ δηακεζνιαβεηηθή εεςνία ακηζιεηςπίγεζ ημ εκκυδ-

ια ςξ έκα εκκμζμθμβζηυ αθδνδιέκμ πενζεπυιεκμ οπεφεοκμ βζα ημ ηη ηαζ ημ πψο ηδξ 

ακηζηεζιεκζηήξ ακαθμνάξ ημο εηάζημηε εκενβήιαημξ. Σμ εκκυδια έπεζ ιζα εζςηενζηή 

δμιή. ε αοηυ δζαηνίκεηαζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ, πμο ακηζζημζπεί ζημ ηη ηδξ ακηζηεζιε-

κζηήξ ακαθμνάξ, ηαζ ημ εκκμδιαηζηυ κυδια, πμο ακηζζημζπεί ζημ πψο ηδξ ακαθμνάξ. 

Δζδζηυηενα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ, μζ ιζε ηαζ Μαηζκηάζν εεςνμφκ πςξ ημ 

εκκυδια είκαζ βθςζζζηυ, ακ ηαζ υπζ ηαηδβμνδιαηζηυ, ηαζ είκαζ αοηυ πμο εηθνάγεηαζ 

ιε ηδ πνήζδ δεζηηζηχκ ακηςκοιζχκ. Γζα πανάδεζβια, υηακ θές «αθέπς απηφ ημ ιαφ-

νμ πμοθί», εηθνάγς ημ εκένβδια ηδξ μπηζηήξ ακηίθδρδξ ημο ιαφνμο πμοθζμφ. Ζ δεζ-

ηηζηή ακηςκοιία ―αοηυ‖ εηθνάγεζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ηδξ ακηίθδρήξ ιμο, εκχ ημ 

―ιαφνμ πμοθί‖ ημκ ηνυπμ πμο αοηυ ιμο δίκεηαζ, δδθαδή σο καχξν πνπιί. ιςξ, ημ 

―αοηυ‖ δεκ ανηεί βζα κα ιαξ δείλεζ ημ ηη ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ημ ―ιαφνμ πμοθί‖, πμο ο-

πμηίεεηαζ πςξ εηθνάγεζ ημ πψο ηδξ ακηίθδρδξ, πνμτπμεέηεζ δζαιεζμθάαδζδ εκενβδ-

ιάηςκ βθςζζζηήξ οθήξ, μπυηε ηεθζηά ημ ακηζθδπηυ ςξ ηέημζμ ιαξ έπεζ δζαθφβεζ. Σμ 

δζηυ ιαξ εκδζαθένμκ, απυ ηδκ άθθδ, ζηνέθεηαζ ζηδ δζενεφκδζδ, πάκηα ζημ πθαίζζμ 

ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ημο Υμφζενθ, ηδξ δοκαηυηδηαξ ιζαξ πξν-γισζζηθήο (ηαζ ζίβμο-

να υπζ δζαιεζμθααδηζηήξ-ακαπαναζηαζζμηναηζηήξ) ακηίθδρδξ, ηάηζ πμο, θοζζηά, εα 

έανζζηε ημοξ ιζε ηαζ Μαηζκηάζν ακηίεεημοξ 

Πανμοζζάγεζ ελαζνεηζηυ εκδζαθένμκ, ςζηυζμ, ημ υηζ ηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ αληη-

θεηκεληθήο εεςνίαξ βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια είκαζ επίζεο δοκαηή ιζα εκκμζμθμβζ-

ηή-ηαηδβμνζαηή ακηζιεηχπζζδ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ. Σέημζα είκαζ δ πνμζέβ-

βζζδ ημο Νηνάιμκη. ηδ ζοκέπεζα, εα ελεηάζμοιε ιε θεπημιένεζα ημ πχξ ακηζθαιαά-

κεηαζ μ Νηνάιμκη απυ ηδ ζημπζά ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ ηδκ εζςηενζηή δυιδζδ 

ημο ακηζηεζιεκζηά εεςνδιέκμο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ. 

Ο Νηνάιμκη ζζπονίγεηαζ υηζ δ εζςηενζηή πυθςζδ πμο πανμοζζάγεζ ημ ακηζθδ-

πηζηυ εκκυδια, δδθαδή δ πυθςζδ ακάιεζα ζημ εκκμδιαηζηυ κυδια ηαζ ημ πνμζδζμ-

νίζζιμ Υ, δδθχκεζ ημκ ηαηδβμνζαηυ ημο παναηηήνα.
35

 Αθθά, ηζ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ 

εδχ ημ υηζ δ ακηίθδρδ είκαζ ηαηδβμνζαηή; Ο Νηνάιμκη, υπςξ ηαζ μζ ιζε ηαζ Μαηζ-

κηάζν, επίζδξ εεςνεί υηζ ζηδ πμοζενθζακή εεςνία ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια δελ είλαη 

θαηεγνξεκαηηθά δνκεκέλν, δεκ είκαζ δδθαδή δμιδιέκμ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ ηνίζδξ ςξ 

οπμηείιεκμ (Τ) ζημ μπμίμ ηαηδβμνμφκηαζ ηαηδβμνήιαηα (Κ): ςξ ―ημ Τ είκαζ Κ‖.
36

 

πςξ ιαξ θέεζ μ ίδζμξ, 

                                                
35 Βθ. ηονίςξ Drummond 2003a ηαζ Drummond 2009. 
36 Βθ., π.π., Drummond 2003a, ζζ. 132-3. 
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[ι]υκμ ηυηε – ζηδκ ηνίζδ – ζοβηνμηείηαζ ημ πνμηαζζαηυ κυδια. Ζ απθή ακηίθδρδ δ ίδζα 

ηαζ ηα εκενβήιαηα πνμζμπήξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πμζυηδηεξ δεκ έπμοκ ηδ παναηηδνζζηζηή 
άνενςζδ ηςκ πνμηαζζαηχκ κμδιάηςκ. (Drummond 1990, ζ. 134) 

 Δίκαζ ζαθέξ υηζ μ Υμφζενθ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία, ηαζ πνςηί-

ζηςξ ηδκ απθή ακηίθδρδ, ςξ ζηεξηθηηθή πξνυπφζεζε ηςκ ηνίζεςκ. Δίκαζ παναηηδνζ-

ζηζηέξ μζ §§8 ηαζ 9 ηςκ Ηδεψλ ΗΗ, υπμο δζαηνίκμκηαζ ηαεανά μζ αζζεδηζηέξ (aesthe-

tische) ή αζζεδηδνζαηέξ (sinnliche) ζοκεέζεζξ απυ ηζξ ηαηδβμνζαηέξ ζοκεέζεζξ ηαζ 

οπμβναιιίγεηαζ μ εειεθζχδδξ παναηηήναξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ακηζηεζιέκςκ ςξ πξσ-

ην-ακηζηεζιέκςκ (Urgegenstände), ςξ ζηδνζγμοζχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ ηςκ μπμίςκ δ 

ζφκεεζδ δεκ πνμτπμεέηεζ ηαηδβμνζαημφ ηφπμο εκμπμζήζεζξ.
37

 Δπίζδξ, ζηδκ Σππηθή 

θαη Τπεξβαηνινγηθή Λνγηθή μ Υμφζενθ ακαβκςνίγεζ υηζ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο ημ εκδζ-

αθένμκ ημο ήηακ ζηναιιέκμ ζηδ ζφκηαλδ εκ βέκεζ πμο παναηηδνίγεζ ηζξ ηνίζεζξ ηαζ 

υπζ ζε αοηήκ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή πενζμπή ηαζ ηαοηυπνμκα λε-

ηαεανίγεζ πςξ πνυηεζηαζ βζα δφμ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ζφκηαλδξ.
38

 φιθςκα ιε ημκ 

ίδζμ, 

[ή]δδ αοηή δ ζηδνίγμοζα ειπεζνία έπεζ ημκ δζηυ ηδξ ηνυπμ ζοκηαηηζηχκ επζηεοβιάηςκ, ηα 

μπμία, εκημφημζξ, είκαζ απαθθαβιέκα απυ υθεξ ηζξ εκκμζμθμβζηέξ ηαζ βναιιαηζηέξ δζαιμν-
θχζεζξ [Formungen] πμο παναηηδνίγμοκ ημ ηαηδβμνζαηυ ιε ημ κυδια ηδξ ηαηδβμνδιαηζ-

ηήξ ηνίζδξ ηαζ απυθακζδξ. (Hua XVII, ζ. 220 [212]) 

Καεχξ δ ζφκηαλδ ηδξ ακηίθδρδξ δεκ είκαζ δ πνμηαζζαηή, ανενςιέκδ ζφκηαλδ ηδξ 

ηνίζδξ, μ Νηνάιμκη εα οπμζηδνίλεζ υηζ δ ακηίθδρδ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα πνμ-

ηαηδβμνδιαηζηή, μκμιαηζηή, πξν-ιεπηηθή (anticipatory), υπςξ ηδκ απμηαθεί μ ίδζμξ, 

ηαηδβμνζαηυηδηα. πςξ εα δμφιε, δ πνμ-θδπηζηή (δ αθθζχξ πνυδνμιδ) ηαηδβμνζα-

ηυηδηα, βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ μ Νηνάιμκη, ―δείπκεζ πνμξ‖ ηδκ ηαηδβμνζαηυηδηα ηδξ 

ηνίζδξ, πςνίξ κα είκαζ αηυια ηαηδβμνδιαηζηή ηνίζδ. Αθθά, ζηδ αάζδ αηνζαχξ αοηήξ 

ηδξ πνυδνμιδξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ «ηα ακηζθδπηά ηαζ μκμιαηζζιέκα ακηζηείιεκα εί-

καζ», ζφιθςκα ιε ημκ Νηνάιμκη, «έημζια κα ακαθδθεμφκ απυ ηδκ ηνίζδ»
39

. 

Σμ υηζ δ ακηίθδρδ παναηηδνίγεηαζ απυ ηαηδβμνζαηυηδηα ηαείζηαηαζ θακενυ, 

οπμζηδνίγεζ μ Νηνάιμκη, υηακ μ Υμφζενθ ηνμπμπμζεί ηδ εεςνία ημο ακαθμνζηά ιε ηα 

μκμιαηζηά εκενβήιαηα.
40

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ έηηδξ Λνγηθήο 

Έξεπλαο (1901) ιαεαίκμοιε υηζ ηα μκμιαηζηά εκενβήιαηα πθδνχκμκηαζ έκακηζ απθχκ 

(ιδ ηαηδβμνζαηχκ) ακηζθδπηζηχκ εκενβδιάηςκ. Χζηυζμ, ζηδκ επακεπελενβαζία ηδξ 

έηηδξ Έξεπλαο (1913-14) μ Υμφζενθ ηνμπμπμζεί ηδκ ανπζηή ημο εέζδ ηαζ δδθχκεζ υηζ 

υθα ηα ζδιαζζμδμηζηά ηαζ ζδιαζζμπθδνςηζηά εκενβήιαηα είκαζ νπσζδήπνηε ηαηδ-

βμνζαηά. ηδκ ακάβκςζδ ημο Νηνάιμκη αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ απθή ακηίθδρδ, δδθαδή 

(υπςξ εέθεζ αοηή δ ακάβκςζδ) ημ εκένβδια πμο εηθνάγεηαζ ζε ιζα μκμιαημδμζία 

(ηαημκμιαζία), είκαζ ηαηδβμνζαηή. Γζα κα δείλεζ, ζηδ ζοκέπεζα, μ Νηνάιμκη ηζ είκαζ 

αοηή δ ακηζθδπηζηή ηαηδβμνζαηυηδηα ακαπηφζζεζ έκα επζπείνδια ημο μπμίμο ηα αή-

ιαηα ιπμνμφιε κα απμηςδζημπμζήζμοιε ςξ ελήξ. 

Πνχηα απ‘ υθα, μ Νηνάιμκη ζηνέθεηαζ ζηα εηθναζζαηά εκενβήιαηα ηαζ θς-

ηίγεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ζοκζζηχζεξ ημοξ δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδ δζάηνζζδ ηδξ ζεκαζηα-

θήο (significative) ηαζ ηδξ ζεκεησηηθήο (signitive) απυαθερδξ, οπυ ημ πνίζια ηςκ 

                                                
37 Βθ. Hua IV, ζ. 19 [20]. 
38 Βθ. Hua XVII, ζ. 220 οπζ. 2 [212 οπζ. 2]. 
39 Drummond 2003a, ζ. 135. 
40 Βθ. Drummond 2003a, ζ. 126. Βθ. ηαζ Melle 2002, ζζ. 115η.επ. Θα ελεηάζμοιε ιε ιεβάθδ θεπημ-

ιένεζα ημ κυδια αοηήξ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ζηδ ζοκέπεζα (§4.5.). Δηεί εα θακεί δ ακηίννδζή ιαξ ζημ 

πχξ ακηζιεηςπίγεζ μ Νηνάιμκη ημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια. 
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πμοζενθζακχκ ακαθφζεςκ βζα ημ εκκυδια ηαζ ηδ ζφζηαζή ημο. Ζ ζδιαζζαηή απυ-

αθερδ εοεφκεηαζ βζα ηδ κμδιαημδυηδζδ ιζαξ ακηζηεζιεκυηδηαξ ιε έκακ ζοβηεηνζιέκμ 

βθςζζζηυ ηνυπμ. ε αοηήκ ηδκ απυαθερδ ζοβηνμηείηαζ ημ ελλννχκελν σο ελλννχκε-

λν, ςξ απμαθεπηζηυ ζφζημζπμ ιε ημ κυδια πμο έπεζ βζα ειάξ. Αοηυ ημ κυδια είκαζ, βζα 

ημκ Νηνάιμκη, ημ εκκμδιαηζηυ κυδια, ή αθθζχξ ημ ινγηθφ πεξηερφκελν ηδξ εκ θυβς 

ζδιαζζαηήξ απυαθερδξ. Απυ ηδ ιενζά ηδξ, δ ζδιεζςηζηή απυαθερδ δεκ πνμζεέηεζ 

ηάπμζμ ηαζκμφνζμ κυδια. Αοηή εοεφκεηαζ απθά βζα ηδκ έηθναζδ ημο θμβζημφ πενζε-

πμιέκμο ηδξ οπμηείιεκδξ ζδιαζζαηήξ πανάζηαζδξ. Αοηυ ζοιααίκεζ ηαεχξ «[ημ] εκ-

κμδιαηζηυ κυδια απμζπάηαζ, μφηςξ εζπείκ, απυ ημ πθήνεξ εκκυδια [ηδξ οπμηείιεκδξ 

ειπεζνίαξ] ηαζ πνμζανηάηαζ ζε ιζα βθςζζζηή έηθναζδ»
41

. Με άθθα θυβζα, δ ζδιαζία 

ιζαξ έηθναζδξ δεκ είκαζ, βζα ημκ Νηνάιμκη, πανά ημ εκκμδιαηζηυ κυδια ημο οπμηεί-

ιεκμο εκενβήιαημξ πμο ανίζηεζ ηδκ έηθναζή ημο ζημ μιζθζαηυ εκένβδια. «Έηζζ δ 

έηθναζδ ακαθένεηαζ ζημ ίδζμ ακηζηείιεκμ, ημο μπμίμο έπμοιε ειπεζνία ζηδκ οπμηεί-

ιεκδ πανάζηαζδ, ηαζ ακαθένεηαζ ζε αοηυ ιε ημκ ίδζμ πνμζδζμνζζιέκμ ηνυπμ ηδξ οπμ-

ηείιεκδξ ειπεζνίαξ.»
42

 

Ζ ακηίθδρδ πμο εηθνάγεηαζ ζε έκα μκμιαημδμηζηυ εκένβδια πνέπεζ κα πανα-

ηηδνίγεηαζ απυ ηαηδβμνζαηυηδηα, υπζ υιςξ απυ ηδκ ηαηδβμνζαηυηδηα ηδξ ηαηδβυνδ-

ζδξ. Δίπαιε ηαζ θίβμ κςνίηενα υηζ μ Νηνάιμκη εέθεζ κα ηναηήζεζ πθήνςξ δζαηνζηυ ημ 

εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ, πμο είκαζ μκμιαηζηυ, απυ εηείκμ ηδξ ηαηδβυνδζδξ, πμο εί-

καζ πνμηαζζαηυ. Ο ίδζμξ εα επζιείκεζ ζημ υηζ δ ακηίθδρδ δεκ είκαζ ηαηδβμνζαηή βζαηί 

δήεεκ ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια έπεζ ηδ δμιή ―αοηυ (ημ ηοπζηυ Υ) είκαζ Κ‖.
43

 Δάκ ίζποε 

ηάηζ ηέημζμ, εα αηονςκυηακ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε ηαηδβμνδιαηζηά ηαζ πνμ-

ηαηδβμνδιαηζηά εκενβήιαηα πμο είκαζ ηυζμ ζδιακηζηή ζηδ θζθμζμθία ημο Υμφζενθ. 

Αοηυ πμο εα ηάκεζ μ Νηνάιμκη είκαζ κα ζηναθεί ζηα μκμιαηζηά εκενβήιαηα ακηίθδ-

ρδξ ηαζ μκμιαημδμζίαξ ηαζ κα επζπεζνήζεζ κα ακζπκεφζεζ ηδκ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή 

ηαηδβμνζαηυηδηά ημοξ ηαηαθεφβμκηαξ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηζξ ζδιαζζαηέξ-

ηαηδβμνζαηέξ ιμνθέξ. Πνμηεζιέκμο κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ηδ ζοκέπεζα ημο επζ-

πεζνήιαημξ ημο Νηνάιμκη εα δχζμοιε πνχηα ηάπμζα ζημζπεία απυ ηδκ ακηίζημζπδ 

πμοζενθζακή εεςνία. 

Ο Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο Η (§11
44

) απμηαθεί ηζξ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθμπμζήζεζξ 

ακχηενδξ ηάλδξ ηαζ ζπληαθηηθέο ιμνθμπμζήζεζξ. ηδ αάζδ ηςκ ζοκηαηηζηχκ ιμνθμ-

πμζήζεςκ, δδθαδή ζηδ αάζδ ηςκ εκενβδιάηςκ ηδξ πνμζδζμνίγμοζαξ ζηέρδξ, ζο-

βηνμημφκηαζ ζφζημζπεξ ζπληαθηηθέο ακηζηεζιεκυηδηεξ, υπςξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ 

ηαηδβμνδιαηζηή ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ, δ ζπέζδ, δ εκυηδηα, δ πμθθυηδηα, μ ανζε-

ιυξ, η.θπ. Κάεε ηέημζα ζοκηαηηζηή ακηζηεζιεκυηδηα έπεζ ηδ ζοκηαηηζηή ηδξ ιμνθή 

(syntaktische Form), δ μπμία ιμνθμπμζεί ηα θεβυιεκα ζοκηαηηζηά οπμζηνχιαηα 

(syntaktischen Substraten) ή πιηθά (Stoffen). Οζ ηαηδβμνίεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηζξ 

ζοκηαηηζηέξ ιμνθέξ είκαζ μζ ζοκηαηηζηέξ ηαηδβμνίεξ (syntaktische Kategorien), εκχ 

μζ ηαηδβμνίεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα οπμζηνχιαηα είκαζ μζ οπμζηνςιαηζηέξ ηαηδβμ-

νίεξ (Substratkategorien). 

Κάεε ζοκηαηηζηή-ηαηδβμνζαηή ακηζηεζιεκυηδηα είκαζ δοκαηυ κα ηαηαζηεί ο-

πυζηνςια βζα εη κέμο ηαηδβμνζαηέξ ιμνθμπμζήζεζξ, βζα κέμοξ θμβζημφξ πνμζδζμνζ-

ζιμφξ. ε ιζα ακάπμδδ ηίκδζδ, υιςξ, υθεξ μζ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθμπμζήζεζξ δείπκμοκ 

ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ πνμξ οπμζηνχιαηα πμο δεκ είκαζ ζοκηαηηζηά-ηαηδβμνζαηά 

                                                
41 .π., ζ. 129· αθ. ηαζ Drummond 2009, ζ. 601. 
42 Drummond 2003a, ζ. 129. 
43 Βθ. υ.π., ζζ. 132-3. 
44 Ζ εκυηδηα αοηή θένεζ ημκ ηίηθμ «οκηαηηζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ ηαζ έζπαηα οπμζηνχιαηα. οκηα-

ηηζηέξ ηαηδβμνίεξ». φβη. ιε ηδκ §118 υπμο ζημ ακηίηοπμ C μ Υμφζενθ ακηί βζα «ζοκηαηηζηέξ ιμν-

θέξ» ζδιεζχκεζ «ζοκεεηζηέξ ιμνθέξ». 
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ιμνθχιαηα, δεκ έπμοκ, δδθαδή, αηυια ηαιία μκημθμβζηή ιμνθή ςξ ζφζημζπμ ηςκ 

ζοκανηήζεςκ ηδξ ζηέρδξ. Αοηά ηα οπμζηνχιαηα μ Υμφζενθ ηα απμηαθεί «έζπαηα 

οπμζηνχιαηα [letzte Substrate]»
45

,
 
εκχ εεςνεί υθεξ ηζξ ζοκηαηηζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ 

«ζπληαθηηθά παξάγσγα [syntaktische Ableitungen] ηςκ ακηίζημζπςκ οπμζηνςιά-

ηςκ»
46

. 

ηδκ ίδζα εκυηδηα ηςκ Ηδεψλ Η (§11) μ Υμφζενθ ζοιπθδνχκεζ υηζ μζ ανενχ-

ζεζξ ηαζ μζ ιμνθέξ ηςκ (μκημθμβζηχκ) ζοκηαηηζηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ θαζξεθηίδνληαη 

ζηζξ ανενχζεζξ ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηςκ ζφζημζπςκ απμθακηζηχκ ζδιαζζαηχκ ιμνθςιά-

ηςκ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, 

[ε]άκ δ ζηέρδ είκαζ ηαηδβμνδιαηζηή, ηυηε πνμηφπημοκ εηθνάζεζξ ηαζ πνμζζδζάγμκηα α-

πμθακηζηά ζδιαζζαηά ιμνθχιαηα, ηα μπμία θαζξεθηίδνπλ [spiegeln] ηζξ ζοκηαηηζηέξ α-

κηζηεζιεκυηδηεξ ακαθμνζηά ιε υθεξ ημοξ ηζξ ανενχζεζξ ηαζ ηζξ ιμνθέξ, ζε αηνζαχξ ακηί-

ζημζπα ζδιαζζαηά ζοκηαηηζηά [Bedeutungssyntaxen]. (Hua III/1, ζ. 29 [23], δ έιθαζδ 
πνμζηέεδηε.) 

Δάκ θμζπυκ ηχνα εζηζάζμοιε ηδκ ακάθοζή ιαξ ζηδ ιενζά ηςκ απμθακηζηχκ ηνίζεςκ 

ηαζ ηςκ ζδιαζζχκ ημοξ ιπμνμφιε, ακηίζημζπα, λεηζκχκηαξ απυ ήδδ ζπδιαηζζιέκεξ 

ηνίζεζξ ηδξ ιμνθήξ «ημ Τ είκαζ Κ» κα αημθμοεήζμοιε ιζα πμνεία ακαγήηδζδξ ηδξ 

πνμέθεοζδξ αοηχκ ηςκ ηνίζεςκ. Σμ οπμηείιεκμ ηδξ ηνίζδξ ζηδκ ηοπμπμζδιέκδ ημο 

ιμνθή «Τ» ιπμνεί ηάθθζζηα κα πνμτπμεέηεζ ηάπμζα άθθδ ηνίζδ, ηαζ πάθζ κα πνμτ-

πμηίεεηαζ ηάπμζα άθθδ, η.μ.η. ιςξ, είκαζ δοκαηυ κα θηάζμοιε ζε ιζα πνςηανπζηή 

ηνίζδ ζηδκ μπμία γηα πξψηε θνξά ηάηζ ηαείζηαηαζ οπμηείιεκμ ηαηδβυνδζδξ. Αοηυ 

απμηεθεί έκα ηαεανυ, έκα έζραην ππφζηξσκα βζα ηδκ ηνίζδ ιαξ, ημ μπμίμ δεκ πνμτ-

πμεέηεζ άθθα ηνζζζαηά εκενβήιαηα ηαζ ζοκηαηηζηέξ ιμνθμπμζήζεζξ. 

ε ηάεε πενίπηςζδ θηάκμοιε ακαβηαία ζε έζραηνπο φξνπο [Termini], ζε έζπαηα οπμ-

ζηνχιαηα, ηα μπμία δεκ ειπενζέπμοκ αηυια ηαιία ζοκηαηηζηή ιμνθμπμίδζδ. (Hua III/1, 

ζζ. 29-30 [24]) 

Ή, υπςξ ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ ζηδκ Σππηθή θαη Τπεξβαηνινγηθή Λνγηθή, 

[ι]πμνμφιε κα δμφιε απνζυνζ υηζ θάζε ελεξγεία ή δπλάκεη θξίζε, υηακ αημθμοεήζμοιε ηδ 

ζφκηαλή ηδξ, νδεγεί πίζσ ζε έζραηνπο ππξήλεο […] υηζ αοηή είκαζ ηεθζηά ιζα ζοκηαηηζηή 
δμιή, ακ ηαζ εκδεπμιέκςξ έιιεζδ, απυ ζηνηρεηψδεηο ππξήλεο, νη νπνίνη δελ ελέρνπλ πιένλ 

θακία ζχληαμε. (Hua XVII, ζ. 180 [202-3]· αθ. ηαζ ζ. 212 [204]) 

 Οζ ηνίζεζξ πμο εκδζαθένμοκ πενζζζυηενμ ημκ Υμφζενθ, ζε ιζα ηέημζα ακάδνμιδ 

ακαγήηδζδ ηδξ ηαηαβςβήξ ηςκ ηαηδβμνήζεςκ, είκαζ μζ ειπεζνζηέξ ηνίζεζξ. Αοηέξ έ-

πμοκ ιζα πνμηεναζυηδηα έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ ζε ηέημζεξ ηνίζεζξ εα πενζμνζ-

ζημφιε ηζ ειείξ ζηδ ζοκέπεζα. Αοηυ πμο έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ κα ημκίζμοιε εδχ 

είκαζ υηζ μζ έζραηνη ππξήλεο ηςκ (ειπεζνζηχκ) ηνίζεςκ δεκ έπμοκ ιεκ ηάπμζα ζοκηα-

ηηζηή ιμνθμπμίδζδ, αοηυ υιςξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ έπμοκ θακία ιμνθμπμίδζδ. Ο 

                                                
45 Hua III/1, ζ. 29 [23]. Βθ. ηαζ Hua XXII, ζ. 244 οπζ. [288]· EU, §5c, ζ. 483 [640]· Hua XVII, §86· 

HuaMb III, ζζ. 145-6. 
46 Hua III/1, ζ. 29 [23]. Δίκαζ αθήεεζα υηζ ζηζξ εκυηδηεξ ηςκ Ηδεψλ Η πμο αημθμοεμφκ (ηονίςξ ζηζξ 
§§14 ηαζ 15), ιε ηα έζπαηα οπμζηνχιαηα ηςκ ζοκηαηηζηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ εκκμμφκηαζ ηα δζάθμνα 

ελαημιζηεοιέκα ακηζηείιεκα (Individuen). Θα δμφιε ζηδκ πμνεία ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο πςξ, βζα 

ηδκ αηνίαεζα, ηα δζάθμνα ελαημιζηεοιέκα ακηζηείιεκα πμο δίκμκηαζ ζημ εκένβδια ηδξ απθήξ ακηίθδ-

ρδξ, απμηεθμφκ ηε βάζε απυ ηδκ μπμία πνμηφπημοκ, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ εκκμζμθυβδζδξ ηαζ ηδξ παναηδ-

νδηζηήξ δζενιήκεοζδξ, ηα εζδζηά ινγηθά οπμζηνχιαηα ηςκ ηαηδβμνήζεςκ ηαζ ηςκ δζαθυνςκ ζοκηα-

ηηζηχκ ιμνθμπμζήζεςκ εκ βέκεζ. 



Κεθ. 4. Αληίιεςε, Δλλνηνιφγεζε, Καηεγφξεζε 

169 

 

Υμφζενθ επζζδιαίκεζ υηζ μζ έζπαημζ πονήκεξ ζοκζζημφκ «πονδκζηά ιμνθχιαηα 

[Kerngebilde]»
47

 πμο έπμοκ ηδ δζηή ημοξ δμιή ιμνθήξ–οθζημφ.  

Σα οθζηά έπμοκ […] ιζα μνζζιέκδ, αθθά εκ ηέθεζ ιζα εληειψο άιινπ είδνπο ιμνθμπμίδζδ. 

Με άθθα θυβζα, μζ ιμνθέξ πμο ακήημοκ άιεζα ζηδ ζοκηαηηζηή εκυηδηα ηδξ ηαηδβυνδζδξ 
ςξ εκυηδηαξ-ημο-είκαζ, ςξ εκυηδηα ηδξ copula, πνμτπμεέημοκ ζηα έζπαηα οθζηά κνξθέο 

ελφο εληειψο λένπ ζηηι. Αοηέξ μζ ιμνθέξ δελ ακήημοκ ζηδ ζχληαμε ηδξ ίδζαξ ηδξ πνυηαζδξ. 

(Hua XVII, ζ. 309 [308]) 

Οζ δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ κε-ζπληαθηηθψλ ιμνθχκ ηςκ έζπαηςκ οθζηχκ ηςκ 

ηνίζεςκ βζα ηζξ μπμίεξ ιζθάεζ μ Υμφζενθ είκαζ (α) αοηή ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ (Sub-

stantivität) ηαζ (α) αοηή ηδξ επζεεηυηδηαξ (Adjektivität), ιε ηδκ ηεθεοηαία κα δζαηνί-

κεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ επζεεηυηδηαξ (α1) ςξ ζδζυηδηαξ (Eigenschaft) ηαζ (α2) ςξ 

ζπέζδξ (Relation).
48

 Ζ ελέηαζδ ηςκ ηαηδβμνζχκ αοηχκ ακήηεζ ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ 

Καεανήξ Γναιιαηζηήξ, βζα ηδκ μπμία μ Υμφζενθ πνςημιίθδζε ζηδκ ηέηανηδ ΛΔ ηαζ 

πμο ζοκέπζζε κα ημκ απαζπμθεί ηαζ ζημ φζηενμ ένβμ ημο. 

Ακαθμνζηά, ηχνα, ιε αοηυ ημ ζηέθμξ ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ ηάκεζ ηδκ ει-

θάκζζή ηδξ δ πζμ ηνίζζιδ ηαζ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, δ πθέμκ αιθζθεβυιεκδ ζοκζζηχζα 

ημο επζπεζνήιαημξ ημο Νηνάιμκη. Ο Νηνάιμκη ζζπονίγεηαζ πςξ δ ααεζά Γναιιαηζηή 

πμο πναβιαηεφεηαζ ηζξ ιδ-ζοκηαηηζηέξ ιμνθμπμζήζεζξ ηςκ πονήκςκ ηςκ ηνίζεςκ δεκ 

είκαζ άθθδ απυ ηδ Γναιιαηζηή ηδξ ίδζαξ ηδξ ακηίθδρδξ. Γδθαδή, πςξ μζ ιμνθέξ ηδξ 

μοζζαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ επζεεηυηδηαξ βζα ηζξ μπμίεξ ιυθζξ ιζθήζαιε, δεκ είκαζ πανά 

μζ ιμνθέξ πμο ζοκακημφιε ζηα ίδζα ηα ακηζθδπηζηά εκκμήιαηα.
49

 Θα ημ δμφιε αοηυ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πανάδεζβια πμο δίκεζ μ ίδζμξ μ Νηνάιμκη.
50

 Έζης δ ηαεμνζζιέ-

κδ πενζβναθή «ημ ηυηηζκμ ηνζακηάθοθθμ». Ζ έηθναζδ αοηήξ ηδξ πενζβναθήξ ζοκζζηά 

ιζα ζφκεεηδ μκμιαημδμηζηή ζδιεζςηζηή απυαθερδ, δ μπμία απμζπά, ηαζ ηαεζζηά έηζζ 

ςξ ζδιαζία ηδξ, ημ εκκμδιαηζηυ κυδια ιζαξ οπμηείιεκδξ ζδιαζζαηήξ απυαθερδξ 

πμο δεκ είκαζ άθθδ, ηαηά ημκ Νηνάιμκη, απυ ηδκ απθή ακηίθδρδ εκυξ ηυηηζκμο ηνζα-

κηάθοθθμο. Με ηδκ ηαεμνζζιέκδ πενζβναθή «ημ ηυηηζκμ ηνζακηάθοθθμ» εηθνάγμοιε 

ηδ ζδιαζία πμο έπεζ βζα ειάξ ημ ακηζθδπηυ σο θφθθηλν ηξηαληάθπιιν. Άθθςζηε ζηδκ 

ακηίθδρδ, ιαξ θέεζ μ Νηνάιμκη, δίκεηαζ ημ ακηζθδπηυ πάκημηε σο θάπσο ενιδκεοιέ-

κμ. ηδκ ακηίθδρδ οπάνπεζ πάκημηε έκα «ενιδκεοηζηυ ―ςξ‖»
51

. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ 

ακηζθδπηυ δίκεηαζ πάκημηε ιε έκα πενζεπυιεκμ ηαζ ιζα δμιή ηα μπμία είκαζ, ιάθζζηα, 

εθθξάζηκα ζηα μκυιαηα πμο πνδζζιμπμζμφιε ζηδ βθχζζα.
52

 Αοηή είκαζ δ ―βθςζζζ-

                                                
47 Hua XVIΗ, ζ. 310 [309]. 
48 Βθ. Hua XVII, ζ. 310 [308]. 
49 Βθ., Drummond 2003a, ηονίςξ ζζ. 135η.επ. 
50 Βθ., υ.π., ζ. 135. 
51 .π. 
52 Βθ., υ.π., ζ. 137. Ο Νηνάιμκη ζοκδέεζ εοεέςξ αοηυ ημ «ενιδκεοηζηυ ςξ» ιε ηδκ πασκηεβηενζακή ημο 

πνήζδ. ημ Ηζηνξηθφ Λεμηθφ πμο έπεζ εηδχζεζ μ ίδζμξ βζα ημκ Υμφζενθ αθζενχκεζ έκα λεπςνζζηυ θήιια 

ζημ «ενιδκεοηζηυ ςξ» βζα ημ μπμίμ ζδιεζχκεζ: «Αοηυξ είκαζ έκαξ πασκηεβηενζακυξ υνμξ μ μπμίμξ ζοθ-

θαιαάκεζ ηαθά αοηυ πμο μ Υμφζενθ ζηυπεοε κα απμηαθφρεζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο βζα ημ ακηζθδπηζηυ 

ελλφεκα. […] Αοηή δ δμιή [ημο εκκμήιαημξ, δδθαδή ημ εκκμδιαηζηυ κυδια ηαζ ημ εκκμδιαηζηυ Υ] 

δείπκεζ υηζ δ απμαθεπηζηή ενιήκεοζδ ημο ακηζηεζιέκμο αδνάπκεζ ημ Τη, αξ πμφιε, ημ ηαθέ ηναπέγζ. 

Γζα κα εέζμοιε ημ γήηδια ιε άθθμοξ υνμοξ, δ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ αδνάπκεζ ή ενιδκεφεζ ημ Τ ςξ 
η. Αοηυ ημ «ςξ» είκαζ ημ ενιδκεοηζηυ-ςξ πμο ιαγί οπυηεζηαζ ηαζ ακηζπαναηίεεηαζ ζημ απμθακηζηυ-

είκαζ, ημ «είκαζ» ηδξ ηνίζδξ «Σμ ηναπέγζ είκαζ ηαθέ». Τπάνπεζ έκα μνζζιέκμ είδμξ δζάνενςζδξ πανυκ 

ζημ ακηζθδπηζηυ ελλφεκα –έκα μνζζιέκμ είδμξ πνμ-θδπηζηήξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ– ηαζ αοηυ οπυηεζηαζ 

ηδξ νδηήξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ ηδξ ηνίζδξ.» (Drummond 2008, ζζ. 93-4) Ο Νημοάζεν (Daniel Dwyer) 

δζαηοπχκεζ ηδκ ίδζα ζδέα υηακ βνάθεζ υηζ: «Με ημ κα εηθνάγεηαζ εκκμζμθμβζηά, ημ πνμ-εηθναζηζηυ δεκ 

απμηηά ζδιαζία –αοηή ηδκ έπεζ ήδδ ηαευζμκ είκαζ απμαθεπηζηυ– πανά δ δζηή ημο ζδιαζία βίκεηαζ πζμ 
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ηυηδηα‖ ηςκ πναβιάηςκ. Καζ είκαζ αοηή δ ―βθςζζζηυηδηα‖ πμο εββοάηαζ ηδ ζοκέπεζα 

ακάιεζα ζηδ ακηίθδρδ ηαζ ηα ηαηδβμνζαηά βθςζζζηά εκενβήιαηα. 

Ζ πυθςζδ πμο ζοκακημφιε ζημ εζςηενζηυ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ α-

κάιεζα ζημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ηαζ ημ εκκμδιαηζηυ κυδια, ή, ζζμδφκαια βζα ημκ Νηνά-

ιμκη, ακάιεζα ζημ θμνέα, ζημ οπυζηνςια ηςκ ζδζμηήηςκ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ, απμηαθφ-

πηεζ ηζξ ιμνθμπμζήζεζξ πμο πνμζζδζάγμοκ ζηα ίδζα ηα ακηζθδπηά πνάβιαηα. Σμ πνμζ-

δζμνίζζιμ Υ έπεζ ηδκ πνμ-ζοκηαηηζηή ιμνθή ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ, εκχ μζ ζδζυηδηεξ 

ηδκ πνμ-ζοκηαηηζηή ιμνθή ηδξ επζεεηυηδηαξ, ιμνθέξ πμο ιεηαθένμκηαζ ζηδ βθχζζα 

ιε ηα μκυιαηα «ηνζακηάθοθθμ» ηαζ «ηυηηζκμ ηνζακηάθοθθμ». Σα πνμ-ζοκηαηηζηά 

ιμνθμπμζδιέκα μκυιαηα είκαζ ζηδ ζοκέπεζα έημζια κα ακαθδθεμφκ απυ ηα πνμηαζζα-

ηά-ηαηδβμνδιαηζηά εκενβήιαηα, ηαεχξ δ ηαηδβμνζαηυηδηά ημοξ δείρλεη πξνο ηδκ 

ηαηδβμνζαηυηδηα ηδξ ηνίζδξ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, δ πνμ-ζοκηαηηζηή ηαηδβμνζαηυηδ-

ηα ζοκζζηά πνυ-θδρδ (Antizipation) βζα ηδ ζοκηαηηζηή ηαηδβμνζαηυηδηα. Ο Νηνά-

ιμκη απμηαθεί ηδκ πνμ-ζοκηαηηζηή ηαηδβμνζαηυηδηα πξo-ιεπηηθή ηαζ θελή. Αοηή δ 

ηεκυηδηα παναπέιπεζ ηαοηυπνμκα ηαζ ζε έκακ παναηηήνα αλνηρηφηεηαο. Έηζζ, ημ πο-

νδκζηυ οθζηυ πμο έπεζ ηδ ιμνθή ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ ιπμνεί κα ηαηαζηεί οπμηείιεκμ 

ιζαξ ηνίζδξ, αθθά ηαζ ακηζηείιεκμ ή μοζζαζηζηυ ηαηδβμνμφιεκμ. Απυ ηδ ιενζά ημο, 

ημ πονδκζηυ οθζηυ πμο έπεζ ηδ ιμνθή ηδξ επζεεηυηδηαξ ιπμνεί κα ηαηαζηεί, βζα πα-

νάδεζβια, πνμζδζμνζζηζηυ επίεεημ αθθά ηαζ ηαηδβμνδιαηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ.
53

 Σμ 

πέναζια απυ ηδκ πνμ-ζοκηαηηζηή ηαηδβμνζαηυηδηα ζηδ ζοκηαηηζηή-ηαηδβμνδιαηζηή 

ηαηδβμνζαηυηδηα πνμτπμεέηεζ ιζα θεζημονβία ―ζηαεενμπμίδζδξ‖ ηαζ πνμζδζμνζζιμφ 

ηδξ ακμζπηυηδηαξ ηδξ πνυ-θδρδξ, μπυηε ηαζ πνμζδζμνίγεηαζ μ νυθμξ εκυξ πονδκζημφ 

οθζημφ ιέζα ζε ιζα πνυηαζδ, ζηδ αάζδ ηςκ ζοκηαηηζηχκ ηακυκςκ ιζαξ ειπεζνζηήξ 

βθχζζαξ. 

Δη πνχηδξ υρεςξ δ πνμζέββζζδ ημο Νηνάιμκη ιμζάγεζ εφθμβδ ηαζ μνευδμλδ 

πμοζενθζακή. Φαίκεηαζ, ιάθζζηα, κα πακηνεφεζ ιε εκδζαθένμκηα ηνυπμ ηζξ ακαθφζεζξ 

ημο Υμφζενθ βζα ημ εκκυδια ιε ημ ακμζπηυ γήηδια ηδξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ ηδξ ακηί-

θδρδξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ηεθεοηαίαξ ιε ηδκ ηαηδβυνδζδ. Χζηυζμ, ιζα πζμ πνμζεηηζ-

ηή ελέηαζδ θένκεζ ηαζ ηδκ πνχηδ ακηίννδζδ. Ο Νηνάιμκη ακηζιεηςπίγεζ ςξ έζπαημοξ 

ηνζζζαημφξ πονήκεξ ελίζμο ηα απθά μκυιαηα, υπςξ ημ «ηνζακηάθοθθμ», αθθά ηαζ ηζξ 

ηαεμνζζιέκεξ πενζβναθέξ, υπςξ ημ «ηυηηζκμ ηνζακηάθοθθμ». ιςξ είκαζ βκςζηυ υηζ, 

βζα ημκ Υμφζενθ, ηέημζα ζφκεεηα μκυιαηα υπςξ ημ «ηυηηζκμ ηνζακηάθοθθμ» πνμτπμ-

εέημοκ ήδδ ιζα ηαηδβυνδζδ. Ανηεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο ηεηάνημο 

ηεθαθαίμο ηδξ πέιπηδξ ΛΔ. Δηεί μ Υμφζενθ αζηεί ηνζηζηή ζηδ ιπνεκηακζακή εεςνία, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ ηνίζεζξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ εκενβήιαηα απμδμπήξ ή άνκδ-

ζδξ ηάπμζςκ νλνκαηηθψλ πενζεπμιέκςκ. Γεκ εα πενάζμοιε ζηζξ θεπημιένεζεξ αοηήξ 

ηδξ ηνζηζηήξ. Θα οπμβναιιίζμοιε ιυκμ ημ ελήξ. ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα δζαηνίκεζ 

νδηά ηδ θεζημονβία ηδξ ηαηδβυνδζδξ απυ εηείκδ ηδξ μκμιαημπμίδζδξ, μ Υμφζενθ 

ελεηάγεζ ηδ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ ηαζ δείπκεζ υηζ ηα μκυιαηα ηδξ ιμνθήξ «ΚΤ» είκαζ 

«εθθξάζεηο παξαζηάζεσλ»
54

 πμο ζηδνίγμκηαζ ζε ηάπμζα ηαηδβυνδζδ ηδξ ιμνθήξ «ημ 

Τ είκαζ Κ». Ακαθενυιεκμξ ζε ηέημζα μκυιαηα μ ίδζμξ εα πεζ υηζ, 

[δ] εειεθίςζδ ηδξ εβηονυηδηαξ ηάεε [ζφκεεηδξ] μκμιαηζηήξ πανάζηαζδξ μδδβεί απνζυνζ 
πίζς ζηδκ εβηονυηδηα ηδξ ακηίζημζπδξ ηνίζδξ. (LU II/1, ζ. 470 [630]) 

                                                                                                                                       
νδηή [explicit], μδδβείηαζ ζε θμβζηή ιμνθή. Ζ ζδιαζία, θμζπυκ, βζα ημκ Υμφζενθ, δεκ πνςημ-θηάκεζ εη 

ηδξ βθχζζαξ. Ακηίεεηα δ βθχζζα ηαεζζηά έκα πνμ-βθςζζζηυ κυδια πενζζζυηενμ νδηυ, πενζζζυηενμ 

δδιυζζμ.» (Dwyer 2007, ζ. 106) 
53 Βθ., υ.π., ζ. 134. 
54 LU II/1, ζ. 459 [622], αθ. ηαζ ζ. 462 [624]. 
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 Ακηζθαιαακυιαζηε υηζ μ Νηνάιμκη θακεαζιέκα ακαγδηά πνμ-ζοκηαηηζηέξ 

ιμνθέξ παξάγσγσλ μκμιάηςκ (μκμιάηςκ ιε εζςηενζηή δμιή). Ακηζθαιαακυιαζηε, 

υιςξ, επίζδξ υηζ δ αζημπία αοηή δεκ είκαζ ζηακή κα ηθμκίζεζ ημ ζοκμθζηυ ημο επζπεί-

νδια. Ζ ηαηάθθδθδ δζυνεςζδ εα ιπμνμφζε κα ημ πνμζανιυζεζ ζημοξ κε-

παξάγσγνπο πονήκεξ ηςκ ηνίζεςκ, βζα πανάδεζβια ζημ υκμια «ηνζακηάθοθθμ» ηαζ ημ 

υκμια «ηυηηζκμ». Δπζπθέμκ, δ ηαηάθθδθδ δζυνεςζδ εα ιπμνμφζε κα απαθφκεζ ηαζ 

ιζα άθθδ αδοκαιία: ηδκ έκηαζδ πμο οπάνπεζ ζηδ πνήζδ ηςκ υνςκ «εκκμδιαηζηυξ πο-

νήκαξ» ηαζ «εκκμδιαηζηυ κυδια». ηζξ ακαθφζεζξ ημο Νηνάιμκη, εκίμηε ηα δφμ ηαοηί-

γμκηαζ, πςνίξ ηζξ πνήζζιεξ επελδβήζεζξ, ηαεχξ ημ εκκμδιαηζηυ κυδια άθθμηε πνδζζ-

ιμπμζείηαζ βζα κα δδθχζεζ ηζξ ζηζβιέξ ηςκ ζδζμηήηςκ εκηυξ ημο εκκμδιαηζημφ πονήκα 

ηαζ άθθμηε ηζξ ζδζυηδηεξ αοηέξ ιαγί ιε ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ.
55

 

Θεςνμφιε, εκημφημζξ, υηζ ημ πναβιαηζηά πνμαθδιαηζηυ ζημζπείμ ηςκ ζοκδέ-

ζεςκ πμο ηάκεζ μ Νηνάιμκη αθμνά ημκ ζζπονζζιυ ημο, πνχημκ, βζα ηδ ζπέζδ ακηίθδ-

ρδξ ηαζ μκμιαημδμζίαξ ηαζ, δεφηενμκ, βζα ηδκ ίδζα ηδ δμιή ημο ακηζθδπηζημφ εκκμή-

ιαημξ. Δηθνάγεζ υκηςξ ιζα μκμιαζία έκα οπμηείιεκμ απθυ ακηζθδπηζηυ εκένβδια; 

Δίκαζ δ ζδιαζία εκυξ μκυιαημξ ημ εκκμδιαηζηυ κυδια ιζαξ οπμηείιεκδξ ακηίθδρδξ; 

Έπμοκ, ηεθζηά, δ μκμιαημδμζία ηαζ δ ακηίθδρδ ηάπμζμ ημζκυ ινγηθφ πενζεπυιεκμ, 

υπςξ δζαηείκεηαζ μ Νηνάιμκη; Καζ είκαζ ημ ακηζθδπηυ δμιδιέκμ ςξ ημ δίπμθμ «πνμζ-

δζμνίζζιμ Υ»–ζδζυηδηεξ ιε ημ Υ κα έπεζ ηδκ πνμ-ζοκηαηηζηή ιμνθή ηδξ μοζζαζηζηυ-

ηδηαξ εκχ μζ ζδζυηδηεξ ηδκ πνμ-ζοκηαηηζηή ιμνθή ηδξ επζεεηυηδηαξ; Μπμνμφιε κα 

πμφιε, ιαγί ιε ημκ Νηνάιμκη, υηζ, ηεθζηά, δ ααεζά Καεανή Γναιιαηζηή ηδξ βθχζζαξ 

είκαζ ιζα Γναιιαηζηή πμο πνμζζδζάγεζ ηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ απθή ακηίθδρδ; 

Γζα κα ιπμνέζμοιε κα απακηήζμοιε ζε αοηά ηα ενςηήιαηα, ηαζ κα απαθφ-

κμοιε έηζζ ηδκ υπμζα θζθμζμθζηή ακδζοπία αοηά πνμηαθμφκ, εα ζηναθμφιε πνχηα 

ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο (ηαζ ηονίςξ ζηδκ έηηδ Έξεπλα (1901)) ιε ζημπυ κα θςηίζμοιε 

ημοξ ζζπονζζιμφξ ημο Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε ηδκ πθήνςζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ηνί-

ζεςκ. Θα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ – ζε ηάπμζμ ααειυ – πνμαθδιαηζηή εηηίιδζδ εηεί ημο 

Υμφζενθ βζα ηδ ζπέζδ απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ ηαηδβυνδζδξ ιπμνεί κα ηνμθμδμηήζεζ 

πνμζεββίζεζξ ζακ αοηή ημο Νηνάιμκη. ηδ ζοκέπεζα, ςζηυζμ, ακηθχκηαξ ηονίςξ απυ 

ηα πμοζενθζακά ηείιεκα ηδξ επακεπελενβαζίαξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο (1913-14), εα ιαξ 

δμεεί δ εοηαζνία κα δείλμοιε υηζ δ απθή ακηίθδρδ ιε ηαιία έκκμζα δεκ ιπμνεί κα θεζ-

ημονβεί ζδιαζζμπθδνςηζηά βζα εκενβήιαηα μκμιαημδμζίαξ. Θα θακεί, ηεθζηά, υηζ ημ 

εκένβδια ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ πνέπεζ κα δζαηνίκεηαζ νδηά απυ ηα μκμιαημδμηζηά 

εκενβήιαηα ηαζ υηζ δ πνμ-θδπηζηή ηαηδβμνζαηυηδηα βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ μ Νηνάιμκη 

(ημ σο ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ επζεεηυηδηαξ) ακήηεζ ζηδκ πενζμπή ηδξ εκκμζμθμ-

βζηήξ ζηέρδξ ηαζ υπζ ζε αοηήκ ηδξ απθήξ πνςηανπζηήξ ακηίθδρδξ. 

4.5. Ο ξφινο ηεο απιήο αληίιεςεο ζηελ πιήξσζε ησλ αληηιεπηηθψλ 

θξίζεσλ 

ηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ελεηάζαιε ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο Νηνάιμκη ζφιθς-

κα ιε ηδκ μπμία ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα πξν-ιεπηηθή, 

υπςξ ηδκ απμηαθεί μ ίδζμξ, ηαηδβμνζαηυηδηα. διείμ εηηίκδζδξ ημο Νηνάιμκη βζα 

ηδκ ακαγήηδζδ ιζαξ ηέημζαξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ είπαιε υηζ απμηεθεί δ ζδιακηζηή αθ-

θαβή πμο ζοκακημφιε ζηδκ επακεπελενβαζία ηδξ έηηδξ Έξεπλαο, ακαθμνζηά ιε ηδκ 

πθήνςζδ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ. Θα επακαθάαμοιε ιε ζοκημιία υηζ ζηδκ 

πνχηδ έηδμζδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ μ Υμφζενθ ζοβηαηαθέβεζ ηα μκμιαημδμηζηά 

                                                
55 φβη. ιε Drummond 2003a, ζζ. 128, 129, 131η.επξ. 
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εκενβήιαηα ζηα απθά εκενβήιαηα εεςνχκηαξ υηζ αοηά πθδνχκμκηαζ απυ εκενβήιαηα 

απθήξ ακηίθδρδξ. ηα 1913-14, υιςξ, μ Υμφζενθ αθθάγεζ ζηάζδ. Σχνα εεςνεί πςξ 

φια ηα ζδιαζζμδμηζηά εκενβήιαηα, αηυια ηαζ ηα απθά μκμιαημδμηζηά, πνέπεζ κα 

πθδνχκμκηαζ απυ θαηεγνξηαθά εκενβήιαηα. Αοηή ηδκ αθθαβή ζηδ πμοζενθζακή εες-

νία μ Νηνάιμκη ηδ δζααάγεζ ςξ ελήξ. Γέπεηαζ (α) υηζ ηα μκμιαημδμηζηά εκενβήιαηα 

πθδνχκμκηαζ απυ απθά επμπηζηά εκενβήιαηα (ακηίθδρδξ, ή θακηαζίαξ) ηαζ (α) υηζ 

υθα ηα ζδιαζζμπθδνςηζηά εκενβήιαηα, ζφιθςκα ιε ηδκ αθθαβή ημο Υμφζενθ, είκαζ 

ηαηδβμνζαηά, άνα ζοιπεναίκεζ πςξ (β) ηα απθά επμπηζηά εκενβήιαηα ηδξ ακηίθδρδξ, 

ή ηδξ θακηαζίαξ, είκαζ ηαηδβμνζαηά. 

Ζ δζηή ιαξ ακάβκςζδ είκαζ δζαθμνεηζηή. ηδκ επακεπελενβαζία ηδξ έηηδξ 

Έξεπλαο μ Υμφζενθ πνάβιαηζ ζζπονίγεηαζ πςξ φια ηα ζδιαζζμδμηζηά ηαζ ζδιαζζμ-

πθδνςηζηά εκενβήιαηα πνέπεζ κα είκαζ ηαηδβμνζαηά. Αοηυ, ςζηυζμ, βζα ειάξ δεκ 

ζδιαίκεζ υηζ δ ακηίθδρδ πνέπεζ πθέμκ κα ακηζιεηςπζζηεί ςξ ηαηδβμνζαηυ (ή έζης 

πνυδνμια ηαηδβμνζαηυ) εκένβδια. Θεςνμφιε πςξ αοηυ πμο εκκμεί μ Υμφζενθ ιε 

ηδκ αθθαβή ημο είκαζ υηζ, ε απιή αληίιεςε, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο πξψηεο 

έθδνζεο, δελ κπνξεί λα πιεξψλεη ζεκαζηαθά ελεξγήκαηα. Θεςνμφιε πςξ δ πνμακα-

θενεείζα παναδμπή (α) πμο ηάκεζ μ Νηνάιμκη ζημ πθαίζζμ ηδξ ενιδκείαξ ημο είκαζ 

θακεαζιέκδ ηαζ πςξ αοηυξ αηνζαχξ είκαζ μ θακεαζιέκμξ ζζπονζζιυξ ηδξ πνχηδξ έη-

δμζδξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο, ημκ μπμίμ ανβυηενα δζμνεχκεζ μ Υμφζενθ. ηδ αάζδ αοηήξ 

ηδξ θακεαζιέκδξ παναδμπήξ, μ Νηνάιμκη ηαηαθήβεζ ζημ επίζδξ θακεαζιέκμ ζοιπέ-

ναζια (β), δδθαδή ζημ υηζ ηα απθά επμπηζηά εκενβήιαηα είκαζ ηαηδβμνζαηά. Θα ηα 

δμφιε ηαθφηενα υθα αοηά ιε ηδ θεπημιενή ελέηαζδ, πνχηα, ηδξ ανπζηήξ εηδμπήξ ηδξ 

εεςνίαξ ημο Υμφζενθ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηςκ ΛΔ (§4.5.1) ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ηςκ 

αθθαβχκ πμο μ ίδζμξ εζζήβαβε ζηα ηαζκμφνζα ημο ηείιεκα (§4.5.2). Αοηή δ ελέηαζδ 

πενζιέκμοιε υηζ εα ιαξ μδδβήζεζ ζε ιζα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ 

ζηήνζλδξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ζηδκ ακηίθδρδ. 

4.5.1. Η πξνζέγγηζε ηεο πξψηεο έθδνζεο ηεο έθηεο Λογικήρ Έπεςναρ (1901) 

ηδκ πνχηδ Λνγηθή Έξεπλα δζααάγμοιε πςξ, 

[υ]ηακ δ ζδιαζζαηή απυαθερδ πθδνχκεηαζ ζηδ αάζδ ακηίζημζπδξ επμπηείαξ, δδθαδή υηακ 

ζε ιζα εκενβεία ηαημκμιαζία [aktueller Nennung] δ έηθναζδ ζπεηίγεηαζ ιε ημ δεδμιέκμ 
ακηζηείιεκμ, ηυηε ζοβηνμηείηαζ ημ ακηζηείιεκμ ςξ «δεδμιέκμ» ζε μνζζιέκα εκενβήιαηα, 

ηαζ ιάθζζηα –ηαευζμκ δ έηθναζδ ζοιιεηνάηαζ [sich anmißt] πνμξ ημ επμπηζηυ δεδμιέκμ– 

αοηυ ιαξ δίκεηαζ κε ηνλ ίδην ηξφπν ιε ημκ μπμίμ ημ ελλνεί δ ζδιαζία. (LU II/1, ζζ. 50-1 
[290]) 

ιςξ, ζηδκ πνχηδ Έξεπλα μ Υμφζενθ δεκ ελεηάγεζ ημ γήηδια ηδξ πθήνςζδξ ηςκ 

ηνίζεςκ ηαζ ημ ηζ ζδιαίκεζ ημ κα «ζοιιεηνάηαζ δ έηθναζδ πνμξ ημ επμπηζηυ δεδμιέ-

κμ». Γίκεζ ιυκμ ιζα ζδέα βζα ηζξ ζπεηζηέξ θεπημιενείξ ακαθφζεζξ πμο εα αημθμοεή-

ζμοκ ζηδκ έηηδ Έξεπλα υηακ ζδιεζχκεζ υηζ, 

[ζ]ηδ ζοκάθεζα ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ βκχζδξ, μζ εηθνάζεζξ ηαζ μζ ζδιαζζαηέξ απμαθέρεζξ 

ημοξ ζπκκεηξψληαη [sich anmessen] – υπςξ εα ιάεμοιε [ζηδκ έηηδ Έξεπλα] – υπζ ζθέηα 
πνμξ ηζξ επμπηείεξ (εκκμχ ηζξ ειθακίζεζξ ηδξ ελςηενζηήξ ηαζ ηδξ εζςηενζηήξ αζζεδηζηυηδ-

ηαξ), αιιά θαη πνμξ ηζξ δζάθμνεξ δζακμδηζηέξ ιμνθέξ, ιέζς ηςκ μπμίςκ ηα ζηέηα επμ-
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πηεουιεκα ακηζηείιεκα ηαείζηακηαζ βζα πνχηδ θμνά ακηζηείιεκα κμδηζηχξ πνμζδζμνζζιέ-

κα ηαζ ζοζπεηζζιέκα ιεηαλφ ημοξ. (LU II/1, ζζ. 49 [289], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.)
56

 

Σμ γήηδια ηδξ πθήνςζδξ ηςκ ζδιαζζαηχκ απμαθέρεςκ εα θάαεζ ηεκηνζηή εέζδ ζηζξ 

ακαθφζεζξ πζα ηδξ έηηδξ Έξεπλαο. Σμ ενχηδια πμο εζδζηυηενα εα ηεεεί εηεί είκαζ ημ 

εάκ ζε υθα ηα ιένδ ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηςκ ζδιαζζαηχκ απμαθέρεςκ ακηζζημζπμφκ ιένδ 

ηαζ ιμνθέξ ζηδ ιενζά ηδξ πθδνςηζηήξ ακηίθδρδξ. ημ ααειυ πμο ζοιααίκεζ ηάηζ ηέ-

ημζμ, ζημ ααειυ, δδθαδή, πμο οπάνπεζ ιζα παναθθδθία ακάιεζα ζηδ ζδιαζζαηή ζηυ-

πεοζδ ηαζ ηδκ επμπηεία πμο πθδνχκεζ αοηή ηδ ζηυπεοζδ, μ Υμφζενθ οπμζηδνίγεζ 

πςξ ιπμνμφιε κα θέιε υηζ ημ ζδιαζζαηυ εκένβδια εθθξάδεη ημ ακηζθδπηζηυ εκένβδ-

ια.
57

 

Έκα πνχημ ιέθδια ημο Υμφζενθ είκαζ κα δείλεζ υηζ δεκ είκαζ δ απθή ακηίθδρδ 

αοηή πμο δίκεζ κυδια ζε ιζα έηθναζδ. Ζ κμδιαημδυηδζδ ηςκ εηθνάζεςκ είκαζ οπυ-

εεζδ βθςζζζηχκ-ζδιαζζμδμηζηχκ απμαθέρεςκ. Ο Υμφζενθ θένκεζ ημ αηυθμοεμ 

βκςζηυ πθέμκ πανάδεζβια.
58

 Έζης υηζ ημζηάγμκηαξ έλς ζημκ ηήπμ αθέπμοιε έκα ημ-

ηζφθζ κα πεηάεζ ηαζ θέιε: «έκα ημηζφθζ πεηάεζ». Σμ υηζ ζηδ αάζδ ημο ίδζμο ακηζθδ-

πηζημφ εκενβήιαημξ είκαζ δοκαηέξ ηαζ άθθεξ δζαθμνεηζηέξ απμθάκζεζξ ιε δζαθμνεηζ-

ηέξ ζδιαζίεξ, υπςξ, π.π., «αοηυ είκαζ ιαφνμ, είκαζ έκα ιαφνμ πμοθί» ή «αοηυ ημ ιαφ-

νμ γχμ πεηάεζ», η.θπ., ιαξ απμηνέπεζ απυ ημ κα ζζπονζζημφιε υηζ δ ζδιαζία ηδξ απυ-

θακζήξ ιαξ ηαεμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ αάζδ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ. Απυ 

ηδκ άθθδ, είκαζ δοκαηυ κα εηθένμοιε ιζα απυθακζδ ηαζ εκηςιεηαλφ δ αζζεδηδνζαηή 

ακηίθδρδ ημο ακηζηεζιέκμο βζα ημ μπμίμ ιζθάιε κα ανίζηεηαζ ζε ζοκεπή νμή ηαζ αθ-

θαβή. Σμ κα οπμζηδνίλμοιε υηζ ηα δζαθμνεηζηά (αζζεδηδνζαηά) ακηζθδπηζηά εκενβή-

ιαηα αοηήξ ηδξ νμήξ έπμοκ ηάηζ ημζκυ ςξ εκενβήιαηα πμο ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ημ ίδζμ 

ακηζθδπηυ, ηαζ υηζ είκαζ απηφ ημ ημζκυ ζημζπείμ πμο εοεφκεηαζ βζα ηδ ζδιαζία ηδξ α-

πυθακζδξ επίζδξ δεκ είκαζ μνευ. φιθςκα ιε ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο Υμφζενθ, δ 

αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ είκαζ δοκαηυ κα εηθείρεζ ηαζ υιςξ δ απυθακζδ κα ζοκεπίζεζ 

κα έπεζ ηδ ζδιαζία ηδξ αηνζαχξ πάνδ ζε ηάπμζμ ζδιαζζμδμηζηυ εκένβδια. 

 Αθθά αοηυ πμο ηονίςξ εκδζαθένεζ ημκ Υμφζενθ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ 

βκςζζμεεςνίαξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο, είκαζ ημ πχξ πιεξψλεηαη έκα ζδιαζζμδμηζηυ εκέν-

βδια απυ ιζα ακηίζημζπδ επμπηεία. Θα εζηζάζεζ ιάθζζηα ηζξ ακαθφζεζξ ημο ζηδκ α-

πθμφζηενδ πενίπηςζδ ηςκ αληηιεπηηθψλ θξίζεσλ, αοηχκ, δδθαδή, πμο εηθένμκηαζ 

έκακηζ απθχκ (αζζεδηδνζαηχκ) ακηζθδπηζηχκ εκενβδιάηςκ. Ο Υμφζενθ ζδιεζχκεζ 

βζα αοηέξ ηζξ ηνίζεζξ: 

Χξ εη ημφημο, υιςξ, είκαζ ακαιθζζαήηδημ ημ υηζ ζηζξ ―ακηζθδπηζηέξ ηνίζεζξ‖ δ ακηίθδρδ 
ανίζηεηαζ ζε έκακ εζςηενζηυ ζπεηζζιυ ιε ημ κυδια [ημο ζδιαζζμδμηζημφ εκενβήιαημξ] 

                                                
56 Αξ πνμζέλμοιε υηζ δ αββθζηή ιεηάθναζδ ημο Φίκηθεσ είκαζ ζημ ζδιείμ αοηυ παναπθακδηζηή. Δκχ μ 

Υμφζενθ βνάθεζ: «Die Ausdrücke […] messen sich […] nicht bloß den Anschauungen an […] sondern 

auch den verschiedenen intellektiven Formen», μ Φίκηθεσ ιεηαθνάγεζ: «Expressions […] do not take 
their measure […] from mere intuition […] but from the varying intellectual forms». ιςξ, εδχ ημ 

«bloß» είκαζ επίννδια ηαζ υπζ επίεεημ πμο πνμζδζμνίγεζ ηζξ επμπηείεξ ςξ ζηέηεξ, ςξ απθέξ. Δπίζδξ, δ 

ιμνθή «nicht bloß … sondern auch» έπεζ ηδ ζδιαζία ημο «υπζ ζηέηα … αθθά ηαζ» ηαζ υπζ, υπςξ ιεηα-

θνάγεζ μ Φίκηθεσ, ηδ ζδιαζία ημο «υπζ … αθθά». φιθςκα ιε ηδκ αββθζηή ιεηάθναζδ ημο Φίκηθεσ, 

πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε υηζ «μζ εηθνάζεζξ δεκ ζοιιεηνχκηαζ πνμξ ηζξ ζθέηεο επνπηείεο αθθά (απμηθεζ-

ζηζηά) πνμξ ηζξ δζακμδηζηέξ ιμνθέξ». Χζηυζμ, εεςνμφιε πςξ αοηυ πμο θέεζ μ Υμφζενθ είκαζ υηζ «μζ 

εηθνάζεζξ δεκ ζοιιεηνχκηαζ ζθέηα πνμξ ηζξ επμπηείεξ αθθά θαη (επζπνμζεέηςξ) πνμξ ηζξ δζακμδηζηέξ 

ιμνθέξ». ηδ ζοκέπεζα ηδξ ακάθοζήξ ιαξ, ιε ηδκ ελέηαζδ ζπεηζηχκ πςνίςκ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο, εα 

θςηζζηεί αηυια ηαθφηενα δ δζηή ιαξ ακάβκςζδ. 
57 Βθ. LU II/2, ζ. 129 [774]. 
58 Βθ. LU II/2, §4. 
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ηδξ απυθακζδξ [Aussage]. Γεκ θέβεηαζ πςνίξ θυβμ υηζ: δ απυθακζδ εηθνάγεζ ηδκ ακηίθδ-

ρδ, δδθαδή εηθνάγεζ αοηυ πμο ―δίλεηαη‖ ζηελ αληίιεςε. (LU II/2, ζ. 16 [681]) 

 Γζα κα ιπμνέζεζ, θμζπυκ, κα θςηίζεζ ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζε ιζα ζδιαζζαηή απυ-

αθερδ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ επμπηζηή πθήνςζδ, μ Υμφζενθ ελεηάγεζ πνχηα ηδκ ζδζαίηε-

νδ πενίπηςζδ ηδξ πθήνςζδξ ηςκ πενζζηαζζαηχκ εηθνάζεςκ (π.π. ηςκ δεζηηζηχκ α-

κηςκοιζχκ) ηαζ ηςκ ηονίςκ μκμιάηςκ. φιθςκα ιε ηδ εεςνία ηδξ έηηδξ Έξεπλαο, 

υηακ εηθένμοιε πενζζηαζζαηέξ εηθνάζεζξ ηαζ ηφνζα μκυιαηα επζηεθμφιε ζδιαζζμδμ-

ηζηά εκενβήιαηα, ηα μπμία άκεζα ηαζ ρσξίο θακία ελλνηνινγηθή κεζνιάβεζε ακαθέ-

νμκηαζ ζε ακηζηείιεκα. Ο Υμφζενθ εα ζζπονζζηεί υηζ, αοηά ηα ζδιαζζμδμηζηά εκενβή-

ιαηα πθδνχκμκηαζ ζηα απιά επνπηηθά ελεξγήκαηα ηεο αληίιεςεο, ή ηεο θαληαζίαο.
59

 

Έζης υηζ ακαθμνζηά ιε ημ πνμδβμφιεκμ πανάδεζβια ημο πμοθζμφ πμο αθέπμοιε κα 

πεηάεζ ζημκ ηήπμ, πνδζζιμπμζμφιε ηδ δεζηηζηή ακηςκοιία «αοηυ». 

Σμ απηφ είκαζ ιζα μοζζςδχξ πενζζηαζζαηή [okkasioneller] έηθναζδ, δ μπμία απμηηά πθή-

νςξ ηδ ζδιαζία ηδξ ιυκμ ζε ακαθμνά πνμξ ηζξ ζοκεήηεξ εηθμνάξ ηαζ εδχ πνμξ ηδ δζεκεν-

βδεείζα ακηίθδρδ. Με ημ απηφ εκκμείηαζ ημ ακηζθδπηυ ακηζηείιεκμ, έηζζ υπςξ αοηυ δίκεηαζ 
ζηδκ ακηίθδρδ. (LU II/2, ζ. 17 [682]· αθ. ηαζ ζ. 20 [685]) 

Πανυιμζα είκαζ δ ζηάζδ ημο Υμφζενθ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηα ηφνζα μκυιαηα. 

Γζυηζ ημ ηφνζμ υκμια επίζδξ μκμιάγεζ ―άιεζα‖ ημ ακηζηείιεκμ. Γεκ ημ ζημπεφεζ [meint] 
ιε ημκ ηνυπμ ηδξ πνμζαπυδμζδξ [attributiver Weise] ςξ θμνέα αοηχκ ή εηείκςκ ηςκ πα-

ναηηδνζζηζηχκ, πανά, πςνίξ εηείκδ ηδκ ―εκκμζμθμβζηή‖ ιεζμθάαδζδ, [δδθαδή] ςξ αοηυ 

πμο ημ ―ίδζμ‖ είκαζ, έηζζ υπςξ ίζηαηαζ ιπνμζηά ζηα ιάηζα ιαξ ζηδκ ακηίθδρδ. Ζ ζδιαζία 
ημο ηφνζμο μκυιαημξ έβηεζηαζ θμζπυκ ζε ιζα άιεζδ-ζηυπεοζδ-αοημφ-ημο-ακηζηεζιέκμο, 

ιζα ζηυπεοζδ πμο πιεξψλεηαη ιυκμ δζα ηδξ ακηίθδρδξ […]. (LU II/2, ζ. 20 [684]) 

Έηζζ, βζα πανάδεζβια, υηακ εηθένμοιε ιε απζεληηθφ ηνυπμ ημ υκμια ―Κμθςκία‖ εκ-

κμμφιε αοηή ηδκ πυθδ άιεζα, υπςξ αοηή δίκεηαζ ζηδκ απθή ακηίθδρδ.
60

 ε ιζα ηέ-

ημζα πενίπηςζδ, 

[δ] απθή ακηίθδρδ μδδβεί ζηδκ ειθάκζζδ ημ ακηζηείιεκμ ην νπνίν ζημπεφεζ δ ζδιαζζαηή 

απυαθερδ έηζη φπσο αοηή ημ ζημπεφεζ, πςνίξ ηδ αμήεεζα πεναζηένς εκενβδιάηςκ δμιδ-

ιέκςκ πάκς ζε αοηήκ ηδκ απθή ακηίθδρδ. Ζ ζδιαζζαηή απυαθερδ επμιέκςξ ανίζηεζ ζηδ 
ζηέηδ ακηίθδρδ ημ εκένβδια ζημ μπμίμ πιεξψλεηαη ζχκκεηξα κε πιεξφηεηα [sich vollstän-

dig angemessen erfüllt]. (LU II/2, ζ. 130 [774-5], μζ ειθάζεζξ ηδξ δεφηενδξ πνυηαζδξ 

πνμζηέεδηακ.) 

ιςξ, ηζ βίκεηαζ ιε ηζξ ζδιαζζαηέξ απμαθέρεζξ γεληθά ηαζ ιάθζζηα ιε ηζξ ανενςιέκεξ 

ζδιαζίεξ; Μπμνμφιε, επίζδξ, κα πμφιε πςξ, βζα πανάδεζβια, ιε ηδκ έηθναζδ «θεοηυ 

πανηί» εηθνάγμοιε μιυθμβα αοηυ πμο ακηζθαιαακυιαζηε; Πμζα είκαζ ηυηε δ «ζπέζδ 

ηδξ εηθνάγμοζαξ ζδιαζζαηήξ απυαθερδξ ηαζ ηδξ εηθναζιέκδξ αζζεδηδνζαηήξ επμ-

πηείαξ»
61

; 

 φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, δ ζδιαζζαηή απυαθερδ ιζαξ ηέημζαξ έηθναζδξ ε-

ιπενζέπεζ έκα «πθευκαζια»
62

 πμο δεκ έπεζ ηάηζ ακηίζημζπμ ζηδκ απθή ακηίθδρδ ημο 

                                                
59 Βθ., π.π., LU II/2, ζ. 20 [684]. 
60 Γζα ημ πανάδεζβια, αθ. υ.π., ζ. 130 [774]. 
61 .π., ζ. 128 [773]. 
62 .π., ζ. 131 [775]. Με ηα θυβζα ημο Υάζκηεβηεν: «ηδκ απυθακζδ ηδξ ακηίθδρδξ ζηδκ πθδνυηδηά 

ηδξ οπάνπεζ έκα πθευκαζια απμαθέρεςκ, δ πζζημπμίδζδ ημο μπμίμο δεκ ιπμνεί κα ηαθοθεεί απυ ηδκ 

απθή ακηίθδρδ ημο πνάβιαημξ.» (Υάζκηεβηεν 1999, ζ. 100) 
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άζπνμο πανηζμφ. «Σμ θεοηυ πανηί είκαζ πανηί πμο είλαη θεοηυ»
63

. Καζ αοηυ ημ είλαη 

εηθνάγεζ ιζα ηαηδβμνζαηή ιμνθμπμίδζδ ηαζ υπζ ηάηζ πμο αθέπμοιε αζζεδηδνζαηά. 

«Σμ επίηεοβια ηδξ πθήνςζδξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ πνμθακχξ δεκ επανηεί βζα ηέημζεξ 

ιμνθέξ.»
64

 Σμ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηονίςκ μκμιάηςκ έπμοιε ιζα πθήνδ μιμθμβία 

ακάιεζα ζηδκ έηθναζδ ηαζ ζηδκ απθή ακηίθδρδ δεκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημ «πνς-

ηυηοπμ»
65

 βζα ημ πχξ κα ηαηακμήζμοιε ηδ ζπέζδ ζδιαζίαξ ηαζ επμπηείαξ ελ γέλεη. Κζ 

αοηυ βζαηί ιε ηδ πνήζδ μκμιάηςκ εκηυξ ζοκεεηυηενςκ πθαζζίςκ, βζα πανάδεζβια ζημ 

πθαίζζμ ιζαξ ηαηδβυνδζδξ, εηθνάγμοιε ιζα πιενλαζκαηηθή ζδιαζία εκ ζπέζδ πνμξ 

ηδκ απθή ακηίθδρδ. Ζ ζηέηδ ακηίθδρδ ημο πανηζμφ ηαζ ηδξ θεοηυηδηαξ ημο πανηζμφ 

δζαθένμοκ απυ ηδ ζδιαζζαηή εκκυδζδ πμο εηθνάγμοιε θέβμκηαξ «θεοηυ πανηί» ή 

«ημ πανηί είκαζ θεοηυ». 

 Ζ ζοβηεηνζιέκδ ημπμεέηδζδ ημο Υμφζενθ δεκ ιαξ είκαζ λέκδ. Δίκαζ αοηή πμο 

μοζζαζηζηά ημκ μδδβεί ζηδ εεςνία ημο βζα ηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία. Μαξ έπεζ δμεεί 

δ εοηαζνία κα ιζθήζμοιε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ βζα αοηή ηδ ζπμοδαία ακαηάθορδ. 

Δδχ, θηάκμοιε ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμαθδιαηζηή ιέζα απυ ηδκ ελέηαζδ ηδξ έκκμζαξ 

ηδξ πθήνςζδξ βζα κα δζαπζζηχζμοιε υηζ μζ πθεμκαζιαηζηέξ ζδιαζίεξ ηςκ ζφκεεηςκ 

εηθνάζεςκ, δδθαδή μζ δζάθμνεξ ζδιαζζαηέξ ιμνθέξ υπςξ δ copula, δεκ πθδνχκμκηαζ 

ζηδκ αζζεδηδνζαηή, αθθά ζηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία. Τπάνπεζ, ςζηυζμ, ιζα μιμθμ-

βμοιέκςξ δζυθμο πνμζεβιέκδ δζάζηαζδ αοηήξ ηδξ εεςνίαξ, δ δζαζάθδζδ ηδξ μπμίαξ 

εα ιαξ αμδεήζεζ κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ημ πχξ ακηζιεηςπίγεζ μ Υμφζενθ ηδ 

ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδκ ηνίζδ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο. Αοηή δ πανα-

βκςνζζιέκδ δζάζηαζδ αθμνά ηδ ζπέζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ ηςκ νλνκαηηθψλ 

ιμνθμπμζήζεςκ ηςκ οθζηχκ ζημζπείςκ ηςκ ηνίζεςκ, ζημ πανάδεζβιά ιαξ ηςκ υνςκ 

«πανηί» ηαζ «θεοηυ». 

 ηδκ έηηδ Έξεπλα μ Υμφζενθ εα επζιείκεζ ζηδ ζδιακηζηή θαζκμιεκμθμβζηή δζ-

αθμνά ηδξ ενιδκεοηζηήξ απυαθερδξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζηέηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ζε 

αοηήκ ιζαξ ακηίζημζπδξ μκμιαηζηήξ ιμνθμπμίδζδξ πμο δίκεζ ημ οπμηείιεκμ ή ημ ηα-

ηδβμνμφιεκμ ζε ιζα πνυηαζδ. Δίκαζ δζαθμνεηζηυ ημ κα ακηζθαιαακυιαζηε ημ θεοηυ 

πανηί απυ ημ κα ημ ηαημκμιάγμοιε, βζα πανάδεζβια ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηαηδβυνδζδξ. 

Καζ υπςξ ιπμνμφιε απυ ηδκ απθή αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ κα πενάζμοιε ζε ιζα α-

πθή μκμιαημπμίδζδ, έηζζ ηαζ ζηδ αάζδ μπμζμοδήπμηε ηαηδβμνζαημφ εκενβήιαημξ 

ιπμνμφιε κα ιεηααμφιε ζε ιζα ακχηενδξ ηάλδξ μκμιαημπμίδζδ, π.π. ζηδκ μκμιαημ-

πμίδζδ ιζαξ ηαηάζηαζδξ πναβιάηςκ πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ ιπμνεί κα ηαηαζηεί οπμηεί-

ιεκμ ή ακηζηείιεκμ ιζαξ ηαζκμφνζαξ πνυηαζδξ. Γεκζηά, υιςξ, 

[α]κηζηεζιεκμπμζδηζηά εκενβήιαηα ηαεανά δζ‘ εαοηά ηαζ ―ηα ίδζα‖ ακηζηεζιεκμπμζδηζηά 

εκενβήιαηα θεζημονβμφκηα ζοβηνμηδηζηά βζα ημοξ ζπεζζαημφξ υνμοξ εκυξ μπμζμοδήπμηε 
ζπεηζζιμφ, δεκ είκαζ πναβιαηζηά ηα ίδζα εκενβήιαηα. Αοηά δζαηνίκμκηαζ θαζκμιεκμθμβζ-

ηά, ηαζ ιάθζζηα απυ ηδκ άπμρδ αοημφ πμο έπμοιε μκμιάζεζ απμαθεπηζηή φθδ [intention-

ale Materie]. (LU II/2, ζ. 157 [796]) 

                                                
63 LU II/2, 131 [775]. 
64 .π. ε άθθμ ζδιείμ δζααάγμοιε: «Γεκ ιπμνεί, υιςξ, πμηέ δ ζηέηδ αζζεδηζηυηδηα κα πνμζθένεζ 

πθήνςζδ ζε ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα, ή βζα ηδκ αηνίαεζα ζε απμαθέρεζξ πμο ειπενζέπμοκ ηαηδβμνζα-

ηέξ ιμνθέξ· δ πθήνςζδ έβηεζηαζ ηάεε θμνά ζε ιζα αζζεδηζηυηδηα ιμνθμπμζδιέκδ απυ ηαηδβμνζαηά 

εκενβήιαηα.» (LU II/2, ζ. 5 [670]) Έηζζ ηαζ μ Υάζκηεβηεν βνάθεζ ζπεηζηά: «Σα ζημζπεία πμο ακήημοκ 

ζηδκ πθήνδ απυθακζδ, βζα ηα μπμία δεκ ιπμνεί κα ανεεεί πθήνςζδ ζηδκ ηαη‘ αίζεδζδ ακηίθδρδ, 
θαιαάκμοκ αοηήκ ηδκ πθήνςζδ ιέζα απυ ιζα κε-θαη’ αίζζεζε αληίιεςε, ιέζα απυ ηδκ θαηεγνξηθή 

επνπηεία.» (Υάζκηεβηεν 1999, ζ. 104) 
65 LU II/2, ζ. 130 [774]. 
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Έπμοιε λακαπεί υηζ, ιε ημοξ υνμοξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, δ απμαθεπηζηή φθδ
66

 εο-

εφκεηαζ βζα ημ ηη ηαζ ημ πψο ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ακαθμνάξ εκυξ εκενβήιαημξ. Ζ απμ-

αθεπηζηή φθδ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ εοεφκεηαζ βζα ηδκ ηαηδβμνζαηή ιμν-

θμπμίδζδ ηςκ ζφζημζπςκ ακηζηεζιέκςκ. Βέααζα, ζηδ δζηή ημοξ πενίπηςζδ δ ιμνθμ-

πμίδζδ δελ είλαη αηζζεηηθή.67 

Ζ ζοκάνηδζδ [Funktion] ηδξ ζοκεεηζηήξ ζηέρδξ (δ κμδηζηή ζοκάνηδζδ) ηάκεζ ηάηζ ζε αο-

ηέξ [ηζξ ακηζθδπηζηέξ παναζηάζεζξ], ηζξ ιμνθμπμζεί εη κέμο, ακ ηαζ, ςξ ηαηδβμνζαηή ζο-

κάνηδζδ, ημ ηάκεζ αοηυ ιε ηαηδβμνζαηυ ηνυπμ· έηζζ θμζπυκ ημ αηζζεηεξηαθφ πενζεπυιεκμ 

[Gehalt] ημο ειθακζγυιεκμο ακηζηεζιέκμο παναιέκεζ ακεηάβιεην. (LU II/2, ζ. 157 [796]) 

Σμ ακηζηείιεκμ πμο ιμνθμπμζείηαζ ηαηδβμνζαηά ζοκεπίγεζ κα πανμοζζάγεηαζ ιε αηνζ-

αχξ ημοξ ίδζμοξ αζζεδηδνζαημφξ πνμζδζμνζζιμφξ, ςζηυζμ, 

δ έκηαλή ημο ζηδκ ηαηδβμνζαηή ζοκάθεζα δίκεζ ζε αοηυ ιζα πνμζδζμνζζιέκδ εέζδ ηαζ έ-

κακ ξφιν, ημκ νυθμ ημο κέινπο ελφο ζρεηηζκνχ, εζδζηυηενα εκυξ κέινπο-ππνθείκελν ή κέ-

ινπο-αληηθείκελν· ηαζ αοηέξ είκαζ δζαθμνέξ πμο θακενχκμκηαζ θαζκμιεκμθμβζηά. (LU II/2, 
ζ. 157 [797]) 

ιςξ, εκχ μ Υμφζενθ οπμβναιιίγεζ ημ ιμνθμπμζδηζηυ νυθμ ηςκ μκμιαημπμζδηζηχκ 

εκενβδιάηςκ, ηαοηυπνμκα παναδέπεηαζ υηζ είλαη δχζθνιν λα αληηιεθζνχκε ηηο αληί-

ζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε κεξηά ησλ αληηθεηκέλσλ. Έηζζ ζδιεζχκεζ υηζ, 

π.π., ζηδκ πενζμπή ηςκ απθχκ [schlichten] επμπηεζχκ, υηακ ζοβηνίκμοιε ηζξ ίδζεξ [επμπηεί-
εξ] εκηυξ ηαζ εηηυξ ιζαξ ζοκάνηδζδξ ζπεηζζιμφ, ημ γήηδια δεκ είκαζ ηαευθμο ηαεανυ. 

(LU II/2, ζ. 158 [796])
68

 

Μάθζζηα, ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ δζααάγμοιε υηζ, 

Αοηέξ μζ ιμνθμπμζήζεζξ ηδξ ζοκεεηζηήξ ζοκάνηδζδξ δεκ εεςνμφκηαζ ςξ ακήημοζεξ ζημ 

ακηζηείιεκμ, πανά ζηδκ οπμηεζιεκζηή ιαξ δναζηδνζυηδηα [Bethätigen] […]. (LU II (Α΄ 

έηδμζδ), ζ. 630)
69

 

 Ζ ζδιακηζηή δζαπίζηςζδ πμο ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ιε αάζδ ηα πνμδβμφιεκα 

είκαζ πςξ, εκχ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο μ Υμφζενθ ιζθά βζα πνχηδ θμνά βζα ηα ακηζηεζ-

ιεκζηά (εκκμδιαηζηά) ζφζημζπα ηςκ δζαθυνςκ θαηεγνξηαθψλ-ζπληαθηηθψλ ιμνθχκ 

ηςκ εκενβδιάηςκ ακχηενδξ ηάλδξ (βζα πανάδεζβια ηδξ copula), δεκ ακαβκςνίγεζ υηζ 

μζ μκμιαηζηέξ ιμνθμπμζήζεζξ έπμοκ ηζ αοηέξ ηα δηθά ηνπο αληηθεηκεληθά (ελλνεκαηηθά) 

ζχζηνηρα. Αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο ζδιαίκεζ πςξ, ιπμνεί ιεκ δ ζδιαζζμδμηζηή απυαθε-

ρδ εκυξ μκμιαημπμζδηζημφ εκενβήιαημξ κα δζαθένεζ απυ έκα ακηίζημζπμ εκένβδια 

αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ, υιςξ έκα ηέημζμ (μκμιαηζηυ) ζδιαζζμδμηζηυ εκένβδια 

                                                
66 Με ημοξ υνμοξ ηςκ Ηδεψλ Η, ημ εκκμδηζηυ κυδια. Βθ. ηαζ πνζκ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ §2.3. 
67 Βθ. ζπεηζηά LU II/2, §49· αθ. ηαζ Hua XXII, ζ. 240 [284]. 
68 ημ ζδιείμ αοηυ μ Υμφζενθ παναπέιπεζ ηαζ ζηδκ §33 ηδξ πέιπηδξ Έξεπλαο, ζηδκ μπμία πναβια-

ηεφεηαζ ημ γήηδια ηδξ μκμιαημπμίδζδξ, ηαζ ακαβκςνίγεζ υηζ εηεί «[μ]ζ απμιμκςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηδξ 

αζζεδηζηυηδηαξ ελζζχεδηακ ιε ηα μκμιαηζηχξ θεζημονβμφκηα εκενβήιαηα» (LU II/2, ζ. 158 [797]). 
69 Αοηυ πμο ζζπονίγεηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα μ Υμφζενθ είκαζ πςξ, εθυζμκ ημ ακηζηείιεκμ ιε 
ηδκ μκμιαημπμίδζδ παναιέκεζ αηνζαχξ ημ ίδζμ, ηείκμοιε κα πανααθέπμοιε ηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ δζα-

θμνέξ πμο οπάνπμοκ ζηα δζαθμνεηζηά εκενβήιαηα πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έπμοκ δζαθμνεηζηή απμ-

αθεπηζηή φθδ, δζαθμνεηζηυ ενιδκεοηζηυ κυδια. ηδ δεφηενδ έηδμζδ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο, πάκηςξ, ημ 

ζδιείμ πμο ιυθζξ παναεέζαιε έπεζ αθθάλεζ ςξ ελήξ: «Σέημζμο είδμοξ ιμνθμπμζήζεζξ ηδξ ζοκεεηζηήξ 

ζοκάνηδζδξ δεκ αθθάγμοκ ημ ακηζηείιεκμ ημ ίδζμ [εκκ. ζηδκ αζζεδηδνζαηή ημο ζοβηνυηδζδ], επμιέκςξ 

εεςνμφκηαζ ςξ ακήημοζεξ ζηδ ζηέηδ οπμηεζιεκζηή ιαξ δναζηδνζυηδηα […].» 
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ηεθζηά πιεξψλεηαη απυ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ. Γνάθεζ πανα-

ηηδνζζηζηά μ Υμφζενθ: 

Έζης δ πανάζηαζδ ιζαξ ηυηηζκδξ ζηέβδξ, ηαζ υηζ ζε αοηήκ πθδνχκεηαζ δ ζδιαζζαηή α-

πυαθερδ ηδξ θέλδξ ―ηυηηζκδ‖. Ζ ζδιαζία ηδξ θέλδξ πθδνχκεηαζ εδχ ιε ζοιπηςηζηυ ηνυ-
πμ απυ ημ επμπηεοεέκ ηυηηζκμ. (LU II/2, ζ. 46 [705]) 

Ή επίζδξ,  

[Ζ] ζηέρδ [Denken] εκυξ πνχιαημξ ανίζηεζ ηδκ πθήνςζή ημο ζημ εκένβδια επμπηείαξ 
αοημφ ημο πνχιαημξ. (LU II/2, ζ. 72 [725]) 

Ζ δοζημθία ηαζ μ δζζηαβιυξ ημο Υμφζενθ κα ιζθήζεζ ηαεανά βζα ηα μκμιαημπμζδιέ-

κα αληηθείκελα ηαζ κα ακαβκςνίζεζ ελλνεκαηηθά ζχζηνηρα ηςκ μκμιαημδμζζχκ, ηα-

ενεθηίγεηαζ ζημ πχξ μ ίδζμξ ακηζιεηςπίγεζ ηεθζηά ημ γήηδια ηδξ πθήνςζδξ ηςκ ηνί-

ζεςκ. Αοηυ είκαζ έκα ηνίζζιμ ζδιείμ πμο απαζηεί πνμζμπή. Φαίκεηαζ πςξ, ζημ πθαί-

ζζμ ηδξ εεςνίαξ ηδξ έηηδξ ΛΔ, ιζα ηαηδβμνδιαηζηή ηνίζδ πθδνχκεηαζ ελ κέξεη ζηδκ 

απθή ακηίθδρδ (ή ηδ θακηαζία) ηαζ ελ κέξεη ζηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία ηδξ ηαηδβμ-

νζαηήξ ιμνθήξ (ηδξ ηαηδβυνδζδξ).
70

 Σμ «πανηί» ηαζ ημ «θεοηυ», δδθαδή ηα μκυιαηα 

ηδξ ηαηδβυνδζδξ «ημ πανηί είκαζ θεοηυ», εηθνάγμοκ ζδιαζζαηέξ απμαθέρεζξ πμο 

πθδνχκμκηαζ ζηδκ εοεεία απθή ακηίθδρδ ημο θεοημφ πανηζμφ. Ακηίεεηα, δ ηαηδβμνζ-

αηή ιμνθμπμίδζδ πμο εηθνάγεηαζ ιε ημ «είκαζ» πθδνχκεηαζ ζηδκ ηαηδβμνζαηή επμ-

πηεία ηδξ ζφζημζπδξ ακηζηεζιεκζηήξ ηαηδβμνζαηήξ ιμνθήξ. Αοηυ, αέααζα, ζδιαίκεζ 

υηζ, βζα ημκ Υμφζενθ, μζ ηαηαζηάζεζξ πναβιάηςκ, ςξ ζφζημζπεξ ζοκηαηηζηέξ ακηζηεζ-

ιεκυηδηεξ ηςκ ηαηδβμνδιαηζηχκ ακηζθδπηζηχκ ηνίζεςκ, είκαζ πάκημηε «ζφκεεηα ―α-

κηζηείιεκα ηδξ ζηέρδξ‖»
71

, ηα μπμία «ςξ ―ακηζηείιεκα ακχηενδξ ηάλδξ‖ εκπεξηθιεί-

νπλ πξαγκαηηθά [reell] ηα ζηεξίδνληα αληηθείκελά ηνπο [δδθαδή ηα ζηέηα ακηζθδ-

πηά]»
72

. ημ πανάδεζβια ηδξ ηαηάζηαζδξ πναβιάηςκ «ημ-πανηί-πμο-είκαζ-θεοηυ», δ 

εκ θυβς ζοκηαηηζηή ακηζηεζιεκυηδηα ζοκίζηαηαζ ζημ ακηζθδπηυ πανηί, ημ ακηζθδπηυ 

πνχια ηαζ ηδκ ακηζηεζιεκζηή ηαηδβμνζαηή ιμνθή ημο είλαη. 

Απυ υζα έπμοιε πεζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε 

υηζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο μ Νηνάιμκη οζμεεηεί αηνζαχξ αοηή ηδκ ζδέα ακαθμνζηά ιε ηδκ 

πθήνςζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ηνίζεςκ.
73

 Θεςνεί πςξ μζ μκμιαηζηέξ ζδιαζίεξ εηθνά-

γμοκ ηα ίδζα ηα ακηζθδπηά, δεπυιεκμξ υηζ ιζα μκμιαηζηή ζδιαζία πιεξψλεηαη ζηδκ 

αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ, δεπυιεκμξ υηζ δ εκκμδιαηζηή ιμνθή ηςκ ακηζθδπηχκ είκαζ 

μιυθμβδ ιε ηδ ιμνθή ηςκ ζδιαζζχκ. Καζ ζηδ αάζδ αοηήξ ηδξ παναδμπήξ, μ ίδζμξ 

πνμαάθθεζ ηζξ ζδιαζζαηέξ ιμνθέξ ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ επζεεηυηδηαξ, δδθαδή 

ηζξ εζχηενεξ ιμνθέξ ηςκ ππξήλσλ ησλ θξίζεσλ, ζημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια βζα κα ο-

πμζηδνίλεζ ηεθζηά πςξ δ ιμνθή ηδξ ζδιαζίαξ ημο μκυιαημξ είκαζ μιυθμβδ ιε ηδ 

ιμνθή ημο ίδζμο ημο ακηζθδπημφ. 

                                                
70 Βθ., π.π., LU II/2, ζζ. 20 [684], 136 [779], 142 [784-5]· επίζδξ LU II/1, ζ. 465 [626]· αθ. ηαζ Hua 
XX/2, ζζ. 335-36. 
71 LU II/2, ζ. 147 [788]. 
72 .π. 
73 Άθθδ ηέημζα παναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ είκαζ αοηή ημο Λυιαν. Βθ., π.π., Lohmar 1998, ζ. 170. Βθ. 

ηαζ Sokolowski 2000, ζ. 109 <111>. 
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4.5.2. Κάπνηεο ζεκαληηθέο δηεπθξηλίζεηο ηνπ Φνχζεξι ζηα ρεηξφγξαθα ηεο επα-

λεπεμεξγαζίαο ηεο έθηεο Λογικήρ Έπεςναρ (1913-14) 

4.5.2.α. Οη ζεκαζηαθέο απνβιέςεηο πιεξψλνληαη κφλν απφ θαηεγνξηαθά ελεξγήκαηα 

ηδκ επακεπελενβαζία ημο πνχημο ηεθαθαίμο ηδξ έηηδξ Έξεπλαο (1913) ζοκακημφιε 

ηάπμζεξ αθθαβέξ ηαζ πνμζεήηεξ πμο απμζημπμφκ ζηδ δζαζάθδζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ 

ζηήνζλδξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ηνίζδξ ζηδκ ακηίθδρδ.
74

 Οζ ακαεεςνήζεζξ ζηζξ μπμίεξ 

πνμααίκεζ μ Υμφζενθ απμηαθφπημοκ ηδκ ζδζαίηενδ ιένζικά ημο ακαθμνζηά ιε ηδκ 

απμζαθήκζζδ ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ εκενβδιάηςκ ηαζ ηςκ εκκμδιαηζηχκ ζοζημί-

πςκ ημοξ. Ζ ααζζηή ζδέα είκαζ πςξ δ ζηήνζλδ ιζαξ ακηζθδπηζηήξ ηνίζδξ ζηδκ ακηίθδ-

ρδ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηάπμζα ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα ζοκηίεεκηαζ άιεζα ιε ημκ ηνυπμ 

ηδξ ηνίζδξ: δδθαδή, δ ζοκμθζηή (απθή) ακηίθδρδ ημο ακηζθδπημφ ιε ηδ ιενζηή (α-

πθή) ακηίθδρδ ηάπμζμο ιένμοξ ή ζηζβιήξ ημο. Σα επζιένμοξ εκενβήιαηα πμο οπυηεζ-

κηαζ ηδξ ηνζζζαηήξ ζφκεεζδξ ζοκζζημφκ δηεξκελεχζεηο ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, ηαζ, βζα 

ηδκ αηνίαεζα, ηνπ ελλνηνινγεκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αληίιεςεο. Σα δζακμδηζηά εκεν-

βήιαηα είκαζ αοηά πμο πνμζδίδμοκ θμβζηέξ-ηαηδβμνζαηέξ ιμνθέξ ηαζ ανενχζεζξ ζηα 

ακηζηείιεκα ηαζ είκαζ απηέο μζ ιμνθέξ ηαζ ανενχζεζξ πμο εηθνάγμκηαζ ζηδκ απυθακ-

ζή ιαξ.
75

 

 Πνχηα απ‘ υθα, ζηα ηαζκμφνζα ηείιεκά ημο μ Υμφζενθ αθθάγεζ ηδ ζηάζδ ημο 

ακαθμνζηά ιε ηζξ πενζζηαζζαηέξ εηθνάζεζξ ηαζ ηα ηφνζα μκυιαηα. Δίδαιε πνζκ υηζ 

ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο δ απθή ακηίθδρδ (ή δ θακηαζία) ήηακ αοηή 

πμο πθήνςκε αοημφ ημο είδμοξ ηζξ ζδιαζζαηέξ απμαθέρεζξ. πςξ ζδιεζχκεζ μ Υμφ-

ζενθ ημ 1913: 

[ηδκ πνυηαζδ ―αοηυ είκαζ έκα ιαφνμ ημηζφθζ‖] [ε]α ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ υηζ ημ ακηζ-

θδπηυ ακηζηείιεκμ, έηζζ υπςξ αοηυ εκκμείηαζ ζηδκ ακηίθδρδ, εκδεπμιέκςξ είκαζ αοηυ πμο 

εκκμείηαζ ιε ημ ―αοηυ‖· υηζ ημ ακηζθδπηζηυ κυδια εκδεπμιέκςξ είκαζ δ ζδιαζία ημο ―αο-
ηυ‖. Δπμιέκςξ υηζ εδχ δ ζθέηε ακηίθδρδ δ ίδζα (εκδεπμιέκςξ) είκαζ ημ εκένβδια πμο δίκεζ 

ηδ ζδιαζία ιε ―αοεεκηζηυ‖, ―πναβιαηςιέκμ‖ ηνυπμ. (Hua XX/1, ζ. 76) 

Αοηυξ αηνζαχξ ήηακ ηαζ μ ζζπονζζιυξ ημο ίδζμο ημο Υμφζενθ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ 

έηηδξ Έξεπλαο. Σχνα, υιςξ, ηα πνάβιαηα είκαζ δζαθμνεηζηά. Γζααάγμοιε ζηδ ζοκέ-

πεζα ημο ηεζιέκμο ημο 1913: 

Δκημφημζξ, οπυ αηνζαέζηενδ ελέηαζδ, δεκ είκαζ δ ζηέηδ ακηίθδρδ, ή ακηίζημζπα ιζα άθθδ, 

ζζμδφκαιδξ εδχ θεζημονβίαξ, επμπηεία, ημ εκένβδια πμο ―δίκεζ‖ ηδ ζδιαζία ιε πναβια-

ηχκμκηα ηνυπμ. (Hua XX/1, ζ. 76) 

                                                
74 Μάθζζηα, μ Υμφζενθ δεκ έιεζκε ζηακμπμζδιέκμξ απυ ημ δμηίιζμ ημο πνχημο ηεθαθαίμο ηαζ λεηίκδ-
ζε ιζα δζαδζηαζία θεπημιενέζηενδξ ακαεεχνδζδξ βνάθμκηαξ απυ ηδκ ανπή ημ ηείιεκμ ακαθοηζηυηενα 

ηαζ ιε πμθφ ιεβαθφηενεξ πνμζεήηεξ. Έηζζ, εζδζηά βζα ημ πνχημ ηεθάθαζμ έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ δφμ 

κέεξ εηδμπέξ. Βθ. ηαζ ζημκ ηυιμ Hua ΥΥ/2 πμο πενζέπεζ ηα ηείιεκα απυ ηδ δεφηενδ θάζδ ηδξ ακαεεχ-

νδζδξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο (ζημ δζάζηδια απυ ημκ Γεηέιανζμ ημο 1913 ιέπνζ ημκ Απνίθζμ ημο 1914), 

υπμο μ Υμφζενθ λεηζκά ηζξ ακαθφζεζξ ημο ιε ηδκ ελήξ παναηήνδζδ. ημ ηείιεκμ οπ‘ ανζειυκ 1, ιε 

ηίηθμ «Ζ φκεεζδ ηδξ Πθήνςζδξ ςξ φκεεζδ Σαοημπμίδζδξ. Ζ φκεεζδ ηδξ Δκακηίςζδξ ςξ φκεεζδ 

ηδξ ―Γζαθμνάξ‖», ζδιεζχκεζ πςξ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανμοζίαζή ημο δ ζπλερφκελε ζχκπησζε ηαζ δ 

ζπλζεηηθή ζχκπησζε (αοηή ηδκ απμηαθεί πνιχ(νλην)ζεηηθή (polythetische)) ήηακ ζοβηεποιέκεξ. «Σχνα 
υιςξ», βνάθεζ μ Υμφζενθ, «πνεζάγμιαζ έκα ηδηαίηεξν θεθάιαην βζα ηδ ζφκεεζδ ημο ―είκαζ‖ ηαζ ημο 

―δεκ είκαζ‖, βζα ηδ δζενιήκεοζδ ηαζ ηδκ απυθακζδ» (Hua XX/2, ζ. 3). 
75 φβη. εδχ Hua XX/1, ζ. 17 ηαζ LU II/2, ζ. 16 [681]. 
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[Σμ «αοηυ»] παναπέιπεζ πάκηα ζε ηάηζ ηαζ ιάθζζηα ζε έκα μοζζαζηζηυ ηάηζ [substan-

tivisches Etwas] ςξ ακηζηείιεκμ «πενί-ημο-μπμίμο» ή «ακαθμνζηά-ιε-ημ-μπμίμ», ηαζ αοηυ 
είκαζ πμο οπμδδθχκεζ ημ «ημφημ» ή ημ «αοηυ». (Hua XX/1, ζ. 77) 

Δπμιέκςξ δ αοεεκηζηή ζδιαζία δεκ ανίζηεηαζ ζηδ ζηέηδ ακηίθδρδ, πανά ζηδ αάζδ ηδξ 

ακηίθδρδξ μζημδμιείηαζ έκα ηαηεοεοκυιεκμ πνμξ αοηήκ, ηαζ ζηδκ δζαθμνεηζηυηδηά ημο 

ελανηχιεκμ απυ αοηήκ, εκένβδια, ημ εκένβδια ηδξ ζηυπεοζδξ-ημο-αοηυ [Dies-Meinens]. 
(Hua XX/1, ζ. 77) 

Γεκ είκαζ, ζοκεπχξ, ημ ζηέημ ακηζθδπηυ αοηυ πμο πθδνχκεζ ιζα πενζζηαζζαηή έη-

θναζδ. Ζ ζδιαζζαηή απυαθερδ πμο εηθνάγεηαζ ιε ηδ θέλδ ―αοηυ‖ δεκ πθδνχκεηαζ 

απυ ημ ακηζθδπηυ ηαηά ημ υηζ αοηυ δίκεηαζ ζημ οπμηείιεκμ ηδξ ακηίθδρδξ ιέζα απυ 

ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνμμπηζηή, ζε ιζα ζοκεπή νμή εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαζ ιε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ μνίγμκηα. Σμ ακηζθδπηυ έπεζ ακαθδθεεί απυ 

ηδ ζηέρδ ηαζ έπεζ ηναπεί ζε έκα αληηθείκελν-πεξί-ηνπ-νπνίνπ ηαζ αοηυ ημ ηεθεοηαίμ 

είκαζ πμο πθδνχκεζ ηδκ εκ θυβς ζδιαζζαηή απυαθερδ. 

 Ακηίζημζπα πνάβιαηα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηα ηφνζα μκυιαηα. Πάθζ εα ιπμνμφζε κα 

ζζπονζζηεί ηακείξ, υπςξ ηαζ έηακε μ Υμφζενθ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο, 

υηζ, 

[δ] ζδιαζζαηή απυαθερδ [ημο ηονίμο μκυιαημξ] ζοκανιυγεηαζ ―πενζεπμιεκζηά‖ ιε ηδκ 

επμπηεία ημο ακηζηεζιέκμο, δδθαδή δ ζδιαζία ημο πναβιαηχκεηαζ ζημκ επμπηεοεέκηα ε-
αοηυ [angeschauten Selbst] ημο ακηζηεζιέκμο. (Hua XX/1, ζ. 81) 

Μυκμ πμο ζηδ ζοκέπεζα ένπεηαζ δ ηαζκμφνζα ημπμεέηδζδ ημο Υμφζενθ: 

ιςξ, οπυ αηνζαέζηενδ εεχνδζδ, ηαζ εδχ επίζδξ δεκ θεζημονβεί ιυκδ ηδξ δ ακηίθδρδ ςξ 

ημ εκένβδια πμο πναβιαηχκεζ επμπηζηά ηδ ζδιαζία· ηαζ εδχ δ θεηηζηή ζδιαζζαηή απυ-

αθερδ ηαζ δ ακηίθδρδ δεκ εκμπμζμφκηαζ έηζζ απθά. Ζ ακηίθδρδ έπεζ, μφηςξ εζπείκ, ηφπεζ 

επελενβαζίαξ ιέζς κέςκ εκενβδιάηςκ, δζα ηςκ μπμίςκ έπμοκ ζοβηνμηδεεί απμαθεπηζηά 
μνζζιέκεξ ιμνθέξ μοζζχδεζξ βζα ηδκ πναβιαηχκμοζα θεζημονβία ηδξ. (Hua XX/1, ζ. 81) 

Οζ ιμνθέξ αοηέξ δεκ ακήημοκ «ζημ ακηζθδπηυ ςξ ηέημζμ, αθθά ζημ απμθακεέκ 

[Ausgesagten] ή, ακηίζημζπα, ζημ εκκμδιαηζηυ ζφζημζπμ ημο εκενβήιαημξ πμο πναβ-

ιαηχκεζ επμπηζηά ηδκ απμθακηζηή απυαθερδ»
76

. Δδχ, υιςξ, δεκ εα επζιείκμοιε πε-

νζζζυηενμ ζημ γήηδια ηδξ πθήνςζδξ εζδζηά ηςκ πενζζηαζζαηχκ εηθνάζεςκ ηαζ ηςκ 

ηονίςκ μκμιάηςκ. Αοηυ πμο ιαξ εκδζαθένεζ είκαζ κα δείλμοιε ηδκ αθθαβή πμο ζοκα-

κημφιε ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε ηδκ πθήνςζδ ηςκ ζδιαζζαηχκ απμ-

αθέρεςκ εκ βέκεζ. 

 ηδ κέα πνμζέββζζή ημο μ Υμφζενθ εα λεηαεανίζεζ πςξ ζηδ βθχζζα, ιε ηα μ-

κυιαηα ηαζ ηζξ απμθάκζεζξ ιαξ, δεκ εηθνάγμοιε βεκζηά ηδκ ακηίθδρδ ή ημ ζηέημ α-

κηζθδπηυ, πανά έκα ελλνηνινγηθά κνξθνπνηεκέλν ακηζθδπηυ ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ 

πναβιάηςκ πμο έπμοκ ζοβηνμηδεεί ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ηδξ δζενιήκεοζδξ ηαζ ηδξ ηα-

ηδβυνδζδξ.
77

 Σα μκυιαηα ηαζ μζ ακηζθδπηζηέξ ηνίζεζξ ιαξ πμηέ δελ εθθξάδνπλ αδηα-

κεζνιάβεηα θάπνην αληηιεπηηθφ λφεκα.
78

 

[]ηδκ εκυηδηα ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ εηθνάγμοζαξ απυθακζδξ δεκ ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή 

ημοξ ζηέηα αοηά ηα δφμ ιυθζξ επζζδιακεέκηα ιέθδ ηαζ, υπςξ μ ιεηαθμνζηυξ θυβμξ πενί 

                                                
76 Hua XX/1, ζ. 82. 
77 Βθ. ηαζ Hua XX/1, ζ. 24. Βνίζημοιε νδηή αοηή ηδκ ζδέα ήδδ ζηζξ δζαθέλεζξ ημο Υμφζενθ ημο 1908 
ιε ηίηθμ Vorlesungen über Bedeutungslehre, αθ. Hua XXVI, §22. 
78 Βθ., π.π. Hua XX/1, ζ. 72. φβη. ηαζ ιε Hua XXIV, §46. 
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έηθναζδξ [Ausdrücken, εη-ηφπςζδξ] οπμδδθχκεζ, αοηά ηαζνζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ· μνευηε-

να, πνμζζδζάγεζ ζε αοηυ ημ ηαίνζαζια, ζηδκ πενίπηςζδ ηάεε βκήζζαξ ακηζθδπηζηήξ απυ-
θακζδξ ηαζ άνα ζηδκ πενίπηςζδ ηάεε μκμιαηίγεζκ ή απμθαίκεζεαζ πμο ηαηεοεφκεηαζ πνμξ 

ιζα απθή επμπηεία, ημ υηζ ζηε βάζε ηνπ αληηιακβάλεζζαη επηηειείηαη έλα νξηζκέλν ―ζθέπηε-

ζζαη‖, δδθαδή δ ακηίθδρδ (ηαηακμδιέκδ εδχ ςξ «ημ ακηζθδπηυ ςξ ηέημζμ») θαιαάκεζ ιζα 

μνζζιέκδ ―δζακμδηζηή ζφθθδρδ‖ [Denkfassung]. Γεκ ιπμνεί αοηή κα βκςνίζεζ (θεηηζηή) 
έηθναζδ ςξ απθή ακηίθδρδ, πνέπεζ πνμδβμοιέκςξ κα έπεζ οπμαθδεεί ζε ιζα δζακμδηζηή 

ιμνθμπμίδζδ· απαζημφκηαζ ζηδνζβιέκμζ εκενβδιαηζημί παναηηήνεξ πμο κα ηδξ πμνδβμφκ 

ηάπμζεξ εη ηςκ ιμνθχκ εκυξ μνζζιέκμο ζοζηήιαημξ ιμνθχκ. (Hua XX/1, ζ. 72) 

Σμ ζηέημ ακηζθδπηυ ζοθθαιαάκεηαζ απυ ηδ ζηέρδ ηαζ οπμαάθθεηαζ ζε ιζα «δζακμδ-

ηζηή ιμνθμπμίδζδ [denkmäßigen Gestaltung]»
79

. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ, 

[η]μ ακηζθδπηυ, ζηδκ εκυηδηα ηδξ επμπηζηά πθδνςιέκδξ έηθναζδξ, έπεζ ηδ δζηή ημο ―θα-

ηεγνξηαθή Μνξθή [Gestalt]‖, ιζα ―δηαλνεηηθή‖ Μμνθή ςξ (εκκμδιαηζηυ) ζφζημζπμ ημο 

ιμνθμπμζδηζημφ ζθέπηεζζαη [gestaltenden Denkens]». (Hua XX/1, ζ. 73) 

ηακ, θμζπυκ, θέιε υηζ ιε ηα μκυιαηα, αθθά ηαζ ιε ηζξ ακηζθδπηζηέξ ηνίζεζξ ιαξ, εη-

θνάγμοιε αοηυ πμο αθέπμοιε ζηδκ απθή ακηίθδρδ, δελ είκαζηε αθξηβείο. Αοηυ πμο 

εηθνάγμοιε είκαζ ημ εκκμζμθμβδιέκμ, ημ ηαηδβμνζαηά δζενιδκεοιέκμ ηαζ ιμνθμπμζ-

διέκμ ακηζθδπηυ. Σεθζηά μ Υμφζενθ εα ζοιπενάκεζ πςξ, 

ιζα απυθακζδ ελ γέλεη κφλν ζε ηάηζ ηαηδβμνζαηυ [Kategorialen] δχλαηαη κα δχζεζ έηθνα-

ζδ. (.π., ζ. 73· αθ., επίζδξ, ηαζ υ.π., ζζ. 80η.επ.· Hua XX/2 ζ. 5.) 

Γζα πανάδεζβια, 

[δ] πιεξσηηθή επνπηεία [ηδξ έηθναζδξ «θεοηή επζθάκεζα»] δεκ πανζζηάκεζ ζηέηα βεκζηά 

ιζα θεοηή επζθάκεζα, πανά αοηή ιέζς ημο πενζεπμιέκμο ηδξ (ηαζ ηδξ ―ηαηδβμνζαηήξ‖ ηδξ 

ιμνθμπμίδζδξ) θένκεζ ηδκ επμπηζηή δμηζηυηδηα ιε ηδκ πθδνυηδηα πμο απαζηεί δ ζδιαζζ-
αηή απυαθερδ. (Hua XX/1, ζ. 173) 

 Αθθά ηαζ ζημκ δεφηενμ ηυιμ ιε ηείιεκα απυ ηδκ πνμζπάεεζα ημο Υμφζενθ βζα 

ηδκ επακεπελενβαζία ηδξ έηηδξ Έξεπλαο (Hua XX/2) πενζθαιαάκεηαζ έκα ζφκημιμ 

ηείιεκμ ζδζαζηένςξ δζαθςηζζηζηυ βζα ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ. Σμ ηείιεκμ αοηυ βνάθηδηε 

ημκ Γεηέιανζμ ημο 1913 ηαζ έπεζ ηίηθμ «πζ δ ακηίθδρδ, αθθά δ ηαηδβμνζαηή επμ-

πηεία πμο εηηεθείηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ακηίθδρδξ [είκαζ αοηή πμο] εηθνάγεηαζ»
80

. ε αο-

ηυ μ Υμφζενθ επίζδξ δζενεοκά ημ ηζ εκκμμφιε υηακ θέιε υηζ ζηδ βθχζζα εηθνάγμοιε 

ιζα ακηίθδρδ. Γζα κα απακηήζεζ ηαηδβμνδιαηζηά υηζ, 

[α]οηυ πμο εκκμείηαζ είκαζ πςξ ζηδ αάζδ απθχκ ακηζθήρεςκ έπς επζηεθέζεζ μνζζιέκεξ ηα-
ηδβμνζαηέξ δζενιδκεφζεζξ ηαζ ζε αοηέξ δίκς έηθναζδ. (Hua XX/2, ζ. 409 οπζ. 3· αθ. ηαζ 

υ.π., ζ. 282.) 

ηδ βθχζζα δεκ εηθνάγμοιε ηδκ ακηίθδρδ, ηδ ικήιδ, ηδ θακηαζία ιε ημ ζηεκυ κυδ-

ια ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, ηδξ απθήξ θακηαζίαξ, η.θπ. ηδ βθχζζα, ιέζς ηςκ ζδιαζζ-

αηχκ ιαξ απμαθέρεςκ, δεκ εηθνάγεηαζ δ απθή ακηίθδρδ πανά έκα ακχηενμ επίπεδμ 

πμο ακήηεζ ζηδκ πενζμπή ηδξ εκκμζμθμβζηήξ-ηαηδβμνζαηήξ ζηέρδξ.
81

 

                                                
79 .π. 
80 Βθ. Hua XX/2, ζζ. 409η.επξ. 
81 Βθ. υ.π., ζ. 409. 
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[Γ]ίκς έηθναζδ ζηε βάζε ηδξ ακηίθδρδξ ζε αοηυ πμο ζηέθημιαζ, ζε αοηυ πμο ελ αοηήξ 

[ηδξ ακηίθδρδξ], επί ηδ αάζδ ηδξ, ανίζης, μφηςξ εζπείκ αθέπς· επζηεθχ ιζα ―ηαηδβμνζαηή 
επμπηεία‖ ηαζ αοηή ανίζηεζ έηθναζδ. (Hua XX/2, ζζ. 409-11· αθ. ηαζ υ.π., ζζ. 268, 

270η.επ.) 

 ηα ηαζκμφνζα ηείιεκα ηδξ επακεπελενβαζίαξ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο ηαείζηαηαζ 

πθέμκ ζαθέξ πςξ ιυκμ ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ιπμνμφκ κα είκαζ ζδιαζζμδμηζηά 

αιιά θαη ζεκαζηνπιεξσηηθά.
82

 Με αοηή ηδκ έκκμζα, φια ηα μκμιαηζηά ζδιαζζαηά ε-

κενβήιαηα είκαζ ηαηδβμνζαηά ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα πθδνςεμφκ πανά ιυκμ απυ ηαηδ-

βμνζαηά εκενβήιαηα. Αοηυ, υιςξ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηαζ δ απθή ακηίθδρδ είκαζ ηαηδ-

βμνζαηυ εκένβδια, υπςξ οπέεεζε μ Νηνάιμκη. Αοηυ πμο θέεζ ηχνα μ Υμφζενθ είκαζ 

πςξ έκα μκμιαηζηυ ζδιαζζαηυ εκένβδια δεκ ιπμνεί κα πθδνςεεί απυ έκα επζχ απιφ 

επνπηηθφ (π.π. απθυ ακηζθδπηζηυ) εκένβδια· ιπμνεί κα πθδνςεεί ιυκμ απυ έκα εκέν-

βδια πμο ιμνθμπμζεί ηαηδβμνζαηά ημ απθυ ακηζθδπηυ. 

Έπμκηαξ ηαηά κμο ημ υηζ ιε ηα αοεεκηζηά εκενβήιαηα μκμιαημδμζίαξ πνμααί-

κμοιε ζηδκ εκκμζμθυβδζδ αοημφ πμο ιαξ δίκεηαζ ζηδκ επμπηεία ηαζ υηζ μζ ελλνηνιν-

γεκέλεο ακηζθήρεζξ είκαζ αοηέξ πμο πθδνχκμοκ ηα μκμιαηζηά ζδιαζζαηά εκενβήιαηα, 

ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ημ πενίθδιμ πανάδεζβια ηδξ έηηδξ Έξεπλαο 

βζα ηδκ μπηζηή ακηίθδρδ ημο ιαφνμο πμοθζμφ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα εηθμνάξ ακηζθδπηζ-

ηχκ ηνίζεςκ υπςξ: «αοηυ είκαζ έκα ιαφνμ πμοθί», ή «ημ πμοθί πεηάεζ ρδθά», η.θπ. 

Σμ γήηδια, υπςξ ηίεεηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ, εί-

καζ ημ πχξ ζηε βάζε ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ημ ηαηδβμνζαηυ ζδιαζζαηυ εκένβδια πθδ-

νχκεηαζ, ηαζ ιπμνεί έηζζ κα αιεζεχεη, ζηδκ θαηεγνξηαθή επμπηεία. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ 

ημ εηάζημηε ζδιαζζαηυ εκένβδια ιπμνεί κα αθδεεφεζ έκακηζ πμθφ δζαθμνεηζηχκ α-

κηζθήρεςκ ημο πμοθζμφ. Ζ ακηζθδπηζηή δμηζηυηδηα ημο πμοθζμφ είκαζ δοκαηυ κα αθ-

θάγεζ. ιςξ, ημ ελλνηνινγεκέλν ηαζ ηαηδβμνζαηά δηεξκελεπκέλν ημνάηζ ζοκεπίγεζ κα 

παναιέκεζ ημ ίδζμ ηαζ ζε αοηυ ακαθένεηαζ δ ηνίζδ ιαξ, αοηυ είκαζ πμο εηθνάγεζ δ 

ηνίζδ ιαξ. πςξ ηαζ, ακηίζηνμθα, είκαζ δοκαηυ, ηναηχκηαξ ζηαεενυ ημ ακηζθδπηζηυ 

εκένβδια, κα πνμααίκμοιε ζε πμθφ δζαθμνεηζηέξ ακηζθδπηζηέξ ηνίζεζξ. Τπυ αοηή ηδκ 

μπηζηή, ιπμνμφιε κα θέιε υηζ ιζα ηαηδβυνδζδ έπεζ ιζα ακελανηδζία έκακηζ ηδξ οπμ-

ηείιεκδξ ακηίθδρδξ. ιςξ, δ αθήεεζα ηδξ ηνίζδξ εθέβπεηαζ έκακηζ ηδξ θαηάζηαζεο 

πξαγκάησλ «ημ πμοθί πμο είκαζ ιαφνμ». Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ απθή ακηίθδρδ έπεζ ο-

πμπςνήζεζ ηαζ ημ γήηδια είκαζ ημ εάκ αοηυ πμο ιμο δίκεηαζ ακαβκςνίγεηαζ ςξ έκα 

απυ ηα πμοθζά πμο έπεζ ςξ ζδζυηδηα ημ πνχια πμο ακαβκςνίγεηαζ ςξ ιαφνμ. Γεκ είκαζ 

δ απθή ακηίθδρδ πμο πθδνχκεζ, έζης εκ ιένεζ, ηζξ ζεκαζηαθέο-ινγηθέο απμαθέρεζξ 

ιαξ. Ζ απθή ακηίθδρδ ζοκζζηά ηε βάζε βζα εηείκεξ ηζξ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθμπμζήζεζξ 

πμο πθδνχκμοκ αοηέξ ηζξ απμαθέρεζξ.
83

 

                                                
82 Βθ., υ.π., ζζ. 73, 80η.επ.· Hua XX/2, ζ. 5· Hua XX/1, ζζ. 67-8, 80η.επ. Βθ. ηαζ Melle 2002, ζζ. 
115η.επ., αθθά ηαζ ζηδκ εζζαβςβή ημο Μέθε ζημ Hua XX/1, ζζ. xxviiη.επ. Ο Μέθε έπεζ επζιείκεζ ζ-

δζαίηενα ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ κέςκ ζημζπείςκ πμο πανμοζζάγμοκ ηα ηείιεκα ηδξ επακεπελενβαζίαξ ηδξ 

έηηδξ Έξεπλαο απυ ημκ Υμφζενθ. Σμ εκδζαθένμκ ημο υιςξ ζηνέθεηαζ ηονίςξ ζημ γήηδια ηδξ θφζδξ 

ηδξ ζδιεζςηζηήξ (signitive) απυαθερδξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε ηδ ζδιαζζαηή (signifikative) απυαθερδ 

ζε έκα εηθναζζαηυ εκένβδια. Βθ. Melle 1998· Melle 2002· Melle 2008· αθθά ηαζ Sinigaglia 1997· 

Bernet 1988. 
83 Γνάθεζ μ Υάζκηεβηεν: «Καζ είκαζ βεβμκυξ υηζ μζ απθέξ ακηζθήρεζξ ηαζ ζοθθήρεζξ ιαξ έπμοκ ήδδ εθ-
θξαζζεί ηαζ αηυια πενζζζυηενμ, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, εξκελεπζεί. Καηά πνχημκ, πνςημβεκχξ, δεκ αθέ-

πμοιε ηυζμ ηα ακηζηείιεκα ηαζ ηα πνάβιαηα, αθθά ηαηανπάξ ιζθάιε βζ‘ αοηά ηαζ αηνζαέζηενα δεκ θέιε 

αοηυ πμο αθέπμοιε αθθά, ακηζζηνυθςξ, αθέπμοιε αοηυ πμο θέιε βζα ηα πνάβιαηα» (Υάζκηεβηεν 1999, 

ζ. 97) Θα ζοιθςκήζμοιε ιε ημκ Υάζκηεβηεν ζημ υηζ «δεκ θέιε αοηυ πμο αθέπμοιε αθθά αθέπμοιε 

αοηυ πμο θέιε βζα ηα πνάβιαηα» ιε ηδκ ηνίζζιδ δζεοηνίκζζδ πςξ «αθέπμοιε πάκηα ζηελ ελλνηνινγεκέ-

λε θαηεγνξηαθή επνπηεία αοηυ πμο θέιε βζα ηα πνάβιαηα». 
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ηακ, θμζπυκ, μ Υμφζενθ βνάθεζ ζηδκ §124 ηςκ Ηδεψλ Η υηζ ηα εηθναζζαηά 

εκενβήιαηα «ηαενεθηίγμοκ»
84

, «απεζημκίγμοκ»
85

, ηνυπμκ ηζκά, ηδ ιμνθή ηαζ ημ πενζ-

επυιεκμ ηςκ απμαθεπηζηχκ εκενβδιάηςκ πμο εηθνάγμοκ, δεκ πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε 

ιε αοηυ πςξ πνυηεζηαζ βζα ημ ηαενέθηζζια ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ζηδκ ηνίζδ. Σα α-

κηζθδπηζηά εκενβήιαηα έπμοκ ηδ δζηή ημοξ δμιή ηαζ μνβάκςζδ ηαζ υπζ ηδ δμιή ηαζ 

μνβάκςζδ ηςκ ηνίζεςκ, μφηε ηακ ζε ιζα ιδ αηυια εειαημπμζδιέκδ, οπυννδηδ ιμν-

θή. Αοηυ πμο εηθνάγεηαζ ζε ιζα ηνίζδ είκαζ ημ εκκμζμθμβδιέκμ ακηζθδπηυ ζηδ δζεν-

ιδκεοιέκδ, ηδκ (θμβζημ-)ηαηδβμνζαηή ιμνθμπμίδζή ημο. Μυκμ έπεζηα απυ ιζα ηέημζα 

απμζαθήκζζδ δεκ ένπμκηαζ ζε ακηίθαζδ ηα θεβυιεκα πενί ―ηαενεθηίζιαημξ‖ ηδξ 

§124 ιε ημκ ζζπονζζιυ ημο Υμφζενθ θίβμ παναηάης, ζηδκ §126, ζφιθςκα ιε ημκ μ-

πμίμ «δ ζδιαζζαηή ζηνχζδ δεκ είκαζ, ηαζ δελ είλαη απφ αλαγθαηφηεηα, έκα είδμξ ακα-

δζπθαζζαζιμφ ημο ηαηχηενμο επζπέδμο»
86

. 

4.5.2.β. Η απιή αληίιεςε δηαθξίλεηαη απφ ηελ (ελλνηνινγηθή) αλαγλψξηζε ζηε ζθέςε 

ηδ ζογήηδζδ ακαθμνζηά ιε ηα εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ ηαζ ημ γήηδια ηδξ ηαηδ-

βμνζαηυηδηαξ ήδδ έπεζ ανπίζεζ κα δζαθαίκεηαζ υηζ δζαηνίκμοιε, απυ ηδ ιζα, ηδκ ηαμη-

λνκεηηθή ελλνηνιφγεζε, δδθαδή ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ οπαβςβή ηάης απυ έκκμζεξ, απυ 

ηδκ θαηεγνξηαθή-ζπληαθηηθή κνξθνπνίεζε πμο θαιαάκεζ πχνα, βζα πανάδεζβια, ζε 

ιζα ηαηδβυνδζδ. Δίκαζ αθήεεζα υηζ μ Υμφζενθ δεκ ακαθαιαάκεζ πμοεεκά ηδκ ελέηαζδ 

αοηήξ ηδξ ζδιακηζηήξ δζάηνζζδξ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ. Πνυηεζηαζ, ςζηυζμ, βζα ιζα 

δζάηνζζδ πμο ανίζηεηαζ επί ης ένβς ηαζ πνμτπμηίεεηαζ ζηζξ πμοζενθζακέξ ακαθφζεζξ. 

Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο πανααθέπεηαζ απυ ημοξ ιεθεηδηέξ ημο Υμφζενθ. ηδ ζπεηζηή 

δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία δ ηαηδβμνζαηυηδηα εηθαιαάκεηαζ ςξ επί ης πθείζημκ ιε 

ηδκ έκκμζα ηδξ ζοκηαηηζηυηδηαξ, ηδξ πνμηαζζαηυηδηαξ, πςνίξ κα ακαβκςνίγεηαζ μ ζ-

δζαίηενμξ νυθμξ ηαζ δ εέζδ ηδξ (ηαλζκμιδηζηήξ) εκκμζμθυβδζδξ.
87

 Απυ ηδ δζηή ιαξ 

ιενζά, ζηζξ επυιεκεξ εκυηδηεξ εα πναβιαηεοεμφιε λεπςνζζηά ημ γήηδια ηςκ ηαηδβμ-

νζαηχκ-ζοκηαηηζηχκ ιμνθμπμζήζεςκ, ακαδεζηκφμκηαξ ηδ ζοκηαηηζηή δηαηξεηηθή 

ιμνθμπμίδζδ πμο, υπςξ εα δμφιε, επζθένεζ δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ, ηαζ ηδκ επαηυ-

θμοεδ ζπλζεηηθή ιμνθμπμίδζδ πμο επζθένεζ δ ηαηδβυνδζδ. Δδχ εα επζπεζνήζμοιε κα 

θςηίζμοιε ημ γήηδια ηδξ ππαγσγηθήο ελλνηνιφγεζεο πμο αθμνά άιεζα ηα απθά μκμ-

ιαημδμηζηά εκενβήιαηα ζηα μπμία ζηέηεηαζ μοζζαζηζηά μ Νηνάιμκη. ημπυξ ιαξ εί-

καζ κα δείλμοιε υηζ δ οπαβςβζηή εκκμζμθυβδζδ, δδθαδή δ ακαβκχνζζδ ζηδ ζηέρδ, 

δεκ ιπμνεί κα ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ απθή ακηίθδρδ. 

 Με ηα πνμδβμφιεκα έπεζ θακεί ήδδ πςξ ζημ ενχηδια «ιήπςξ ηοπυκ επανηεί δ 

ζθέηε ακηίθδρδ (ή ιζα [θεζημονβζηχξ] ζζμδφκαιδ επμπηεία) βζα ηδκ πναβιάηςζδ [Re-

alisierung] ηςκ μκμιαηζηχκ εηθνάζεςκ, ιήπςξ αοηή ςξ ζθέηε επμπηεία είκαζ ―ζδια-

ζζμ-πθδνςηζηυ‖ εκένβδια πμο ―δίκεζ‖ ημ μκμιαηζηά εκκμμφιεκμ έηζζ υπςξ αοηυ εκ-

κμείηαζ»
88

, μ Υμφζενθ ζηα ηείιεκα ημο 1913-14, ακηίεεηα πνμξ ηδκ εηηίιδζή ημο ζηζξ 

Λνγηθέο Έξεπλεο (αθθά ηαζ ακηίεεηα πνμξ ηδκ ενιδκεία πμο πνμαάθθεζ μ Νηνάιμκη) 

απακηά ιε έκα ηαηδβμνδιαηζηυ «υπζ». Σζ ιπμνμφιε, υιςξ, κα πμφιε πζμ ζοβηεηνζιέ-

κα βζα ηδκ επμπηζηή πθήνςζδ ηςκ απθχκ μκμιαηζηχκ εηθνάζεςκ, βζα ηδκ επμπηζηή 

πθήνςζδ ηςκ δζαθυνςκ απθχκ μκμιαημδμζζχκ; Σζ είδμοξ ιμνθμπμίδζδ είκαζ δ ηα-

                                                
84 Βθ. Hua III/1, ζ. 286 [295]. 
85 .π. 
86 .π., ζ. 291 [300], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ. 
87 Δπίζδξ, ζοπκά ημ γήηδια ηδξ εκκμζμθυβδζδξ πνμηφπηεζ ιε θακεάκμκηα ηνυπμ (ηάηζ πμο εεςνμφιε 
υηζ ζοιααίκεζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Νηνάιμκη βζα ηδκ ηαηδβμνζαηυηδηα ηδξ ακηίθδρδξ), πςνίξ κα ακα-

βκςνίγεηαζ ζηζξ αηνζαείξ ηαζ μνεέξ ημο δζαζηάζεζξ. 
88 Hua XX/1, ζζ. 75-6. 
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ηδβμνζαηή ιμνθμπμίδζδ ημο ακηζθδπημφ πμο πθδνχκεζ έκα ηέημζμ εκένβδια; ε ηζ 

δζαθένεζ ημ ζηέημ ακηζθδπηυ απυ ημ επμπηζηυ ακηζηείιεκμ ιζαξ μκμιαημδμζίαξ; Θες-

νμφιε υηζ δ απάκηδζδ ζε αοηά ηα ενςηήιαηα πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζε ιζα δζάηνζζδ 

πμο δζαπζζηχκμοιε ζηα ενεοκδηζηά ηείιεκα ημο Υμφζενθ ηδξ πενζυδμο πμο ελεηά-

γμοιε. Πνυηεζηαζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, βζα ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ απθή ακηίθδρδ 

ηαζ ηδκ εκκμζμθμβζηή ακαβκχνζζδ ημο ειθακζγυιεκμο.
89

 Ζ εκ θυβς δζάηνζζδ ζογδηεί-

ηαζ, βζα πανάδεζβια, ηαεανά ζε έκα ηείιεκμ ημο 1910 ιε ηίηθμ «Ζ ακηίθδρδ ηαζ μζ 

ζοκεέζεζξ ηδξ έκακηζ ηδξ ακαβκχνζζδξ οπυ ηδ ιμνθή ημο νδημφ εκκμζμθμβείκ ηαζ ηνί-

κεζκ»
90

. Ζ ααζζηή ζδέα πμο ακαπηφζζεηαζ εηεί θαίκεηαζ ηαεανά ζημ αηυθμοεμ απυ-

ζπαζια: 

[ηδκ πμνεία ελέθζλδξ εκυξ ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ] ηναημφιε ζοκεπχξ ζηαεενή ηδκ 

εκυηδηα ηδξ ζοκμθζηήξ ενιήκεοζδξ, ηαοηίγμοιε [αοηή] ηδκ εκυηδηα ιε ημ αήια πνμξ αήια 
ιενζηχξ ζοθθδθεέκ [Sondergefassten], ςξ εη ημφημο ηδκ ειπθμοηίγμοιε ηαζ ηδκ ειααεφ-

κμοιε [αοηή ηδκ εκυηδηα] πενζεπμιεκζηά. Αζθαθχξ, υιςξ, αοηυ δεκ είκαζ ζηέπηεζεαζ, 

ηνίκεζκ, η.θπ. Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ημ κα ακηζθαιαακυιαζηε ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ζηδκ ακηί-
θδρδ, ζηδκ επζηέθεζδ αοηχκ ηςκ ζοκεέζεςκ (ζηζξ μπμίεξ ιδ πνμζδζμνζζιέκεξ ζοκεέζεζξ 

πνμζδζμνίγμκηαζ ή [α]ζαθείξ απμαθέρεζξ απμζαθδκίγμκηαζ, πθδνχκμκηαζ) ημ ακηζηείιεκμ 

κα δζαζαθδκίγεηαζ, κα ημ δζαηνέπμοιε αοηυ ακηζθδπηζηά ζε πθδνέζηενδ, πθμοζζυηενδ α-

κηίθδρδ, [είκαζ βεβμκυξ], θές, πςξ αοηυ δεκ είκαζ ηακέκα αοεεκηζηυ ―ηνίκεζκ‖, θαηά πξψ-
ηνλ θαλέλα αλαγλσξίδεηλ θαη ελλνηνινγείλ. (Hua XX/2, ζ. 286, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδ-

ηακ.)
91

 

Μζθήζαιε θίβμ κςνίηενα βζα ηδκ ακάβηδ δζάηνζζδξ ηδξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ ςξ ζοκηα-

ηηζηήξ ιμνθμπμίδζδξ (υπςξ, βζα πανάδεζβια, ηδ ζοκακημφιε ζε ιζα ηαηδβυνδζδ) 

απυ ηδκ εκκμζμθυβδζδ ςξ οπαβςβή (ηάηζ πμο, βζα πανάδεζβια, θαιαάκεζ πχνα ζηζξ 

απθέξ μκμιαημδμζίεξ ιαξ). Σμ πμθφ ζδιακηζηυ ζημζπείμ πμο δζαπζζηχκμοιε εδχ, ηαζ 

ημ μπμίμ ένπεηαζ κα θςηίζεζ αηυια πενζζζυηενμ ημ γήηδια ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ 

δζαθυνςκ εζδχκ εκενβδιάηςκ, είκαζ υηζ μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ ηαεανά ηα δφμ δζαθμνε-

ηζηά επίπεδα ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ακαβκχνζζδξ ζηδ ζηέρδ. 

 Έηζζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηα ενεοκδηζηά ηείιεκα ημο Υμφζενθ δζαπζζηχκμοιε 

υηζ ημ επίπεδμ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ πνμδβείηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ ζηέρδξ. Αοηυ ημ 

επίπεδμ ιάθζζηα δεκ είκαζ ζηαηζηυ. Ζ ελέθζλδ ηδξ ακηίθδρδξ πανμοζζάγεζ ιζα ζοκεπή 

νμή εκηυξ ηδξ μπμίαξ ημ ακηζθδπηυ είκαζ δοκαηυ κα ειπθμοηίγεηαζ πενζεπμιεκζηά, κα 

δίκεηαζ οπυ ζοκεπχξ κέα μπηζηή, πζεακά ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα, πζεακά δζαθμνεηζηά 

απυ ηζξ ακαιμκέξ ηδξ ανπζηήξ ιαξ απυαθερδξ, η.μ.η.
92

 ε ηάεε πενίπηςζδ, υιςξ, ημ 

ακηζθδπηυ δίκεηαζ αηνζαχξ σο θάηη αλαγλσξηζκέλν ζηελ αληίιεςε «πςνίξ ηδ ζοκδνμ-

ιή θέλεςκ ή εκκμζχκ»
93

. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ ηίπμηα θζβυηενμ ηαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ 

                                                
89 Βθ., π.π., ηαζ Hua XX/2, ζζ. 328, 331, 337. Ο Νημβζυκ είκαζ ηδξ βκχιδξ υηζ μ Υμφζενθ ηαηά ηδκ 
πενίμδμ ηδξ ζοββναθήξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ οπμζηήνζγε πςξ δ ακηίθδρδ είκαζ ιδ-εκκμζμθμβζηυ ε-

κένβδια, αθθά υηζ ανβυηενα (ήδδ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο (1907)) ζηνέθεηαζ πνμξ ιζα πενζζζυηενμ 

εκκμζμθμβζηή απμηίιδζή ηδξ. Πνμζπαεχκηαξ κα ζζπονμπμζήζεζ ηδκ άπμρή ημο, μ Νημβζυκ ηαηαθεφβεζ 

ζε πμοζενθζακά ηείιεκα ηδξ πενζυδμο ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, πανααθέπεζ, υιςξ, οζηενυηενα ηείιεκα 

(υπςξ αοηυ ζημ μπμίμ ακαθενυιαζηε εδχ απυ ημ 1910) ζηα μπμία μ Υμφζενθ ζοκεπίγεζ κα δζαηνίκεζ 

νδηά ηδκ απθή ακηίθδρδ απυ ηδκ εκκμζμθμβζηή ζηέρδ. (Βθ. Doyon 2011, ηονίςξ §5.) 
90 Βθ. Hua XX/2, ζ. 286. 

91 φβη. ηαζ ιε ηδκ §130 ηςκ Ηδεχκ Η, υπμο μ Υμφζενθ επζζδιαίκεζ υηζ παίνκμοιε ηα δζάθμνα ―ηαηδ-

βμνήιαηα‖ πμο ζοκζζημφκ ημ θμβζηυ πενζεπυιεκμ εκυξ εκκμήιαημξ φζηενα απυ «δζενιήκεοζδ ηαζ εκ-

κμζμθμβζηή ζφθθδρδ» (Hua III/1, ζ. 301 [312-13]). 
92 Θα ιαξ δμεεί δ εοηαζνία παναηάης κα ιζθήζμοιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα βζα αοηυ ημ γήηδια 
ημο απθμφ ακηζθδπηζημφ πνμζδζμνζζιμφ. 
93 Hua XX/2, ζ. 325 (απυ πεζνυβναθμ ηδξ πενζυδμο 1898-1900). 
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απυ ημ υηζ ημ πνάβια ηδξ ακηίθδρδξ, ημ αληηιεπηφ θάηη, δίκεηαζ πάκηα ςξ ημ δζοπμ-

ηεζιεκζηά πςνζηυ-οθζηυ ηαζ εκηυξ πνςηανπζηχκ πναλζαηχκ–αλζαηχκ μνζγυκηςκ ει-

θακζζιέκμ ζφζημζπμ ηδξ απυαθερδξ πμο δ απθή ακηίθδρδ ζοκζζηά. Χζηυζμ, ζε αοηυ 

ημ επίπεδμ δεκ έπμοιε αηυια ακαβκςνίζεζ ημ ακηζθδπηυ σο ηξηαληάθπιιν, σο ραξηί, 

σο ζθπξί, σο ηξαπέδη, η.θπ. Ο Υμφζενθ δζαηνίκεζ νδηά ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ειθακζγυ-

ιεκμο ακηζθδπημφ απυ ηδκ εκκμζμθμβζηή ακαβκχνζζή ημο. 

Σμ ακηζηείιεκμ ηδξ [απθήξ] παναηήνδζδξ είκαζ αδζαθείπηςξ ημ οπμηείιεκυ ηδξ, αθθά υπζ 

οπμηείιεκμ ηνίζδξ [Urteilssubjekt]. Βθέπς [βζα πανάδεζβια] αδζαθείπηςξ ημ πανηί, αοηυ 
είκαζ ακηζηείιεκμ ηδξ ακηίθδρδξ, αθθά δεκ είκαζ βζα ιέκα ηακέκα πενί-ημο-μπμίμο [ηά-

πμζαξ] ηαηδβμνδιαηζηήξ μκημεεζίαξ, ηακέκα αοηυ ή εημφημ ηαζ ηα πανυιμζα, ηαζ θοζζηά 

επίζδξ ηακέκα «ημ ζηοπυπανημ», ηακέκα «αοηυ είκαζ ηυηηζκμ, ηυηηζκμ ζηοπυπανημ» η.θπ. 
Τπένηεζηαζ εδχ ημο οθζημφ [Sache] ηδξ απθήξ παναηήνδζδξ ηαζ ηςκ πμθθαπθχκ ζοκεέ-

ζεχκ ηδξ, έκα επίπεδμ έηθναζδξ, έκα επίπεδμ εκκμζμθμβζηήξ ακαβκχνζζδξ [begreifenden 

Erkennens]. (Hua XX/2, ζ. 287· αθ. ηαζ Hua XXXVIII, ζζ. 127, 324-5.)
94

 

 ε έκα άθθμ ηείιεκμ ημο Υμφζενθ, ημ μπμίμ ιάθζζηα θαίκεηαζ κα βνάθεηαζ ημ-

κηά ζηδκ έηδμζδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ (ακήηεζ ζηδκ πενίμδμ 1898-1900) ηαζ έπεζ 

ηίηθμ «Σζ [είκαζ αοηυ πμο] πμνδβεί ηδκ ακαβκςνζζηζηή (εκκμζμθμβζηή [konzeptive]) 

ενιήκεοζδ;»
95

, δίκεηαζ έιθαζδ ζημ υηζ ζηδκ ακηίθδρδ είκαζ δοκαηυ κα ζηνεθυιαζηε 

πνμξ ηάπμζμ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ημο ακηζθδπημφ «πνζκ απυ ηάεε εκκμζμθυβδζδ 

―ζηδκ επμπηεία‖»
96

. Δίκαζ, υιςξ, δζαθμνεηζηυ ημ κα ακαβκςνίγμοιε ηαλζκμιδηζηά αο-

ηυ ημ ακηζθδπηυ, βζα πανάδεζβια, σο ραξηί ηαζ ημ πνχια ημο σο άζπξν. Καηαθήβεζ, 

θμζπυκ, μ Υμφζενθ: 

Γζαηνίκς, ζοκεπχξ, ηδκ ακαβκςνζζηζηή [ηαλζκμιδηζηή] ενιήκεοζδ [erkennende 
Auffassen] απυ ηδκ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ [wahrnehmenden Auffassen] ςξ ιζα αημιζηή 

[individuellen] ενιήκεοζδ ([δδθ. ςξ] ενιήκεοζδ ηδξ εκζηυηδηαξ [Einzelheit] πςνίξ ακα-

βκχνζζδ) […]. (Hua XX/2, ζ. 331)
97

 

 Έπεζ εκδζαθένμκ κα ζδιεζχζμοιε εδχ υηζ ιε αοηή ημο ηδ ζηάζδ μ Υμφζενθ δζ-

αθμνμπμζείηαζ ηαζ απυ ηζξ ζπεηζηέξ απυρεζξ ημο δαζηάθμο ημο, ημοιπθ. Ο ημοιπθ 

οπμζηήνζγε υηζ ζηζξ δζάθμνεξ ζοκεζδδζζαηέξ ζοκανηήζεζξ (ζηα δζάθμνα ζοκεζδδζζαηά 

εκενβήιαηα) ζπεηζγυιαζηε ιε ―ακηζηείιεκα‖ ηα μπμία εεςνμφζε πςξ δεκ είκαζ πανά 

ελλνηνινγηθά κνξθψκαηα (begriffliche Gebilde): είηε βεκζηέξ έκκμζεξ, είηε πενζεπυιε-

κα οπαβυιεκα ηάης απυ βεκζηέξ έκκμζεξ.
98

 ε έκα ζδζαζηένςξ εκδζαθένμκ πεζνυβναθμ 

(K II 4/162η.επ.) μ Υμφζενθ ακηζηίεεηαζ αηνζαχξ ζε αοηή ηδκ ζδέα ακαθενυιεκμξ εζ-

                                                
94 Δπίζδξ, «δ απθή ελέηαζδ [einfache Betrachtung] ημο ακηζηεζιέκμο, έηζζ υπςξ αοηυ ηείηαζ εδχ έκα-
κηζ ιμο, πξέπεη βεβαίσο λα δηαθξίλεηαη απυ ηδκ, ζπεηζγυιεκδ ιε αοηήκ [ηδκ απθή ελέηαζδ], ακαβκχνζ-

ζδ ηαζ επακακαβκχνζζδ.» (Hua XXXVIII, ζ. 192) 
95 Hua XX/2, ζ. 331. 
96 .π. 
97 Έηζζ, «ημ εκένβδια ακαβκχνζζδξ έπεζ ςξ εειέθζυ ημο έκα εκένβδια ακηίθδρδξ.» (Hua XX/2, ζ. 

332) Καζ θίβμ παναηάης: «Δάκ ενιδκεφζς ημ πανηί ςξ πανηί, ακαβκςνίγμκηάξ ημ, ηυηε ςξ αάζδ ηδξ 

ακαβκχνζζδξ ανίζηεηαζ δ αημιζηή ενιήκεοζδ [individuelle Auffassung] ημο ακηζηεζιέκμο» (Hua 

XX/2, ζ. 332). Βθ. ηαζ Hua XX/2, ζζ. 326, 337, 415. ε άθθμ πνχζιμ ηείιεκμ ημο Υμφζενθ (απυ ημ 

1892-3) ιε ηίηθμ «Πμθθαπθέξ διαζίεξ ημο νμο Υψξνο» ζοκακημφιε λακά ηδκ ζδέα ηδξ νδηήξ δζά-

ηνζζδξ ηδξ επμπηείαξ απυ ηδκ έκκμζα. Δηεί μ Υμφζενθ ελδβεί πςξ υηακ αημφιε έκακ ήπμ ή ιζα ιεθςδί-

α, ηυηε ημ πενζεπυιεκμ αοημφ ημο αημφεζκ είκαζ ιζα επμπηεία. ηακ υιςξ ηνίκμοιε πενί αοημφ ημο 

ήπμο ή ηδξ ιεθςδίαξ, υηακ πνδζζιμπμζμφιε μκυιαηα ιε ζημπυ ηδκ ηαλζκυιδζδ ή ημκ πνμζδζμνζζιυ, 
έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ηδ ζθέςε δ μπμία επελενβάγεηαζ θμβζηά ηδκ επμπηεία ιέζς ηδξ έκκμζαξ. (Βθ. 

Hua XXI, ζ. 272) 
98 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Rollinger 1999, ζζ. 90η.επξ. 
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δζηά ζημ εκένβδια ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ. Πνχηα απ‘ υθα ελδβεί υηζ ζημκ ημοιπθ δ 

οπαβςβή ηάης απυ ιζα βεκζηή έκκμζα, δδθαδή δ ενιήκεοζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ςξ α-

κηζηεζιέκμο ιζαξ έκκμζαξ, ζδιαίκεζ αηνζαχξ υηζ έκα ακηζηείιεκμ ιπμνεί κα δμεεί ζηδ 

αάζδ απμηθεζζηζηά ιζαξ ελλνηνινγηθήο ενιήκεοζδξ. 

Αξ πάνμοιε ηδκ ακηίθδρδ. πςξ θαίκεηαζ, αοηή είκαζ βζα ημκ ημοιπθ δ ζηέηδ ακάδοζδ 

[Herausheben] ―ειθακίζεςκ‖ ιέζα απυ ημ πάμξ. Δπζπνμζεέηςξ ένπεηαζ δ εκκμζμθμβζηή 
ζφθθδρδ, ημ άδναβια οπυ βεκζηέξ έκκμζεξ. (K II 4/162, παναηίεεηαζ ζημ Rollinger 1999, 

ζ. 97 οπζ.1) 

Χζηυζμ μ Υμφζενθ έπεζ δζαθμνεηζηή άπμρδ. 

Αοηυ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ζςζηυ. Ζ ένεοκά ιμο ζπεηζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζηεζιέ-

κμο δζδάζηεζ ημ ακηίεεημ. […] [Γζυηζ,] ιπμνμφιε ιε αοηή ηδκ έκκμζα κα πμφιε υηζ ανί-

ζημοιε πάκηα ηέημζεξ οπαβςβέξ, υηζ αοηέξ είκαζ υκηςξ ακαβηαίεξ; Άνα θμζπυκ [ηαζ] ζηδκ 
πενίπηςζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, δ μπμία αεααίςξ είκαζ ακηίθδρδ εκυξ πνάβιαημξ. Δίκαζ 

εδχ δ έκκμζα ημο πνάβιαημξ, ημο ζπζηζμφ η.θπ., δ ―βεκζηή έκκμζα‖ δζαεέζζιδ; Άνα επίζδξ 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ εκυξ γχμο; (.π.) 

Ο Υμφζενθ εα οπμζηδνίλεζ υηζ ηάεε ζοκεζδδζζαηή ζοκάνηδζδ βεκίηεοζδξ, ζφβηνζ-

ζδξ, οπαβςβήξ πνμτπμεέηεζ εηείκδ ηδ βαζηθή ζοκεζδδζζαηή ζοκάνηδζδ πμο εοεφκε-

ηαζ βζα ηδκ εκμπμίδζδ ημο πμθθαπθμφ ηςκ εηάζημηε πενζεπμιέκςκ ηαζ μδδβεί ζηδ ζο-

βηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ. Αοηή δ ζοκείδδζδ ηδξ εκυηδηαξ δεκ είκαζ πανά αληηθεηκε-

λνπνίεζε δδθαδή «θμβζηή ζοκείδδζδ ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα, εκχ ιε ηδ ζηεκυηενδ 

έκκμζα δ θμβζηή ζοκείδδζδ είκαζ ζοκείδδζδ πμο ζοθθαιαάκεζ οπυ βεκζηέξ έκκμζεξ, 

[είκαζ ζοκείδδζδ] ηαηδβμνδιαηζηή ηαζ ηνίκμοζα»
99

. Γζαπζζηχκμοιε, δδθαδή, εδχ 

λακά ηδ δζάηνζζδ, βζα ηδκ μπμία ιζθήζαιε πνμδβμφιεκα ζηδκ εκυηδηα §4.3., ακάιεζα 

ζηδκ ακηζθδπηζηή ζφκεεζδ ημο ηαοηυζδιμο ακηζθδπημφ ηαζ, π.π., ηδκ ηαηδβμνζαηή 

ζφκεεζδ ηδξ ηαοηυηδηαξ. 

 Δηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ εκυξ ελαημιζηεοιέκμο ακηζθδπημφ, 

ζζπφμοκ ακηίζημζπα πνάβιαηα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ επμπηζηχκ ζοκυθςκ. 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ελεηάζαιε ακαθοηζηά ημ γήηδια ηδξ δμηζηυηδηαξ ηςκ αζζεδηδνζ-

αηχκ ιμνθχκ ηςκ επμπηζηχκ ζοκυθςκ. Δίδαιε εηεί υηζ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, δ 

δμηζηυηδηα αοηή δεκ πνμτπμεέηεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ επζηέθεζδ εκενβδιάηςκ ακχηε-

νδξ ηάλδξ, βζα πανάδεζβια ηδ ζφβηνζζδ ηςκ επζιένμοξ ακηζθδπηχκ. Έκα επμπηζηυ 

ζφκμθμ δίκεηαζ δζα ιζαξ ζηδκ ζδζαίηενδ ηάεε θμνά άνενςζή ημο. ε ηείιεκμ πάθζ απυ 

ηδκ πενίμδμ 1898-1900 μ Υμφζενθ πενζβνάθεζ ιε ημκ πζμ λεηάεανμ ηνυπμ ημ πχξ ιαξ 

δίκμκηαζ, βζα πανάδεζβια, ηα δέκηνα ηαζ μζ εάικμζ εκυξ ηήπμο: 

πζ ιυκμ είκαζ ηα ακηζηείιεκα ηα ίδζα λεπςνζζηά ηαζ εκζαία δζαπθεβιέκα, πανά είκαζ έηζζ 

ζηδκ επμπηεία ιμο ηαζ ιάθζζηα θαζαξά επνπηηθά πξηλ απφ θάζε ελλνηνινγηθή γλψζε. (Hua 
XX/2, ζζ. 325-26, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

ημ ζδιείμ αοηυ πνεζάγεηαζ, ςζηυζμ, κα ακηζιεηςπίζμοιε ηδκ αηυθμοεδ α-

κηίννδζδ. Μπμνεί ιεκ κα ζοιθςκεί ηακείξ ιε ηδ δζάηνζζδ ζηδκ μπμία επζιέκμοιε 

εδχ, αοηήκ ακάιεζα ζηδκ απθή ακηίθδρδ ηαζ ηδκ εκκμζμθμβζηή ακαβκχνζζδ, υιςξ 

ηαοηυπνμκα κα οπμζηδνίγεζ υηζ δ εκκμζμθυβδζδ εκυξ ακηζθδπημφ δελ επηθέξεη ζε απηφ 

θάπνηα θαηλνχξηα κνξθή. Ο Υμπ θαίκεηαζ κα είκαζ αοηήξ ηδξ άπμρδξ υηακ βνάθεζ υηζ: 

«Μπμνχ κα δς ημκ ηακαπέ ιμο ή ιπμνχ απθά κα ημκ ζηεθηχ. Αοηή δεκ είκαζ ιζα 

δζαθμνά ζημ ακηζηείιεκμ· υηακ ημκ ζηέθημιαζ, πνμθακχξ ζηέθημιαζ ημ ίδζμ ακηζηεί-

                                                
99 Κ ΗΗ 4/162η.επ., παναηίεεηαζ ζημ Rollinger 1999, ζ. 98 οπζ. 
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ιεκμ πμο ιυθζξ ακηζθήθεδηα.»
100

 Ή, παναηάης: «Σμ κενυ, υζμ ιπμνμφιε κα ηνίκμο-

ιε, δεκ αθθάγεζ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ςξ απμηέθεζια ηδξ εκκμζμθυβδζήξ ημο».
101

 

ίβμονα, δ εκκμζμθυβδζδ δεκ επζθένεζ αθθαβέξ ζημ ακηζθδπηυ απυ ηδκ άπμ-

ρδ ηδξ ζηέηδξ ακηζθδπηζηήξ ημο ζοβηνυηδζδξ. Ο ηακαπέξ, ή ημ κενυ, ή υπμζμ άθθμ 

ακηζθδπηυ, ζοκεπίγμοκ κα παναιέκμοκ ηα απμαθεπηζηά ζφζημζπα ηςκ ακηζθδπηζηχκ 

ιαξ ζοβηνμηήζεςκ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ εηάζημηε ειθακζγυιεκδξ πςνζηήξ ηαζ οθζηήξ 

ημοξ δμηζηυηδηαξ. Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, ζζπονζγυιαζηε εδχ υηζ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία 

ημο Υμφζενθ ζφζημζπμ ηδξ ζηέρδξ δεκ είκαζ ημ απθά πςνζηά ηαζ οθζηά επμπηζηά δμ-

ζιέκμ ακηζθδπηυ. φζημζπμ ηδξ ζηέρδξ είκαζ ημ ελλνηνινγεκέλν ακηζθδπηυ ημ ακα-

βκςνζζιέκμ ζηδκ έκκμζα σο θαλαπέο, ή σο λεξφ. ηα ηείιεκα ηδξ επακεπελενβαζίαξ 

ηδξ έηηδξ Έξεπλαο αοηή δ εέζδ δεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ πενζζζυηενμ λεηάεανδ. 

Ρςηάεζ μ Υμφζενθ: 

Σζ πνμζηίεεηαζ ιε ηδκ εκκμζμθμβζηή [begreifenden] ζοκείδδζδ, ιε ηδ ζφθθδρδ οπυ έκκμζ-

εξ; Καζ ηζ είκαζ ημ κέμ ακηζηείιεκμ; (Hua XX/2, ζ. 226) 

Γζα κα απακηήζεζ πςνίξ δεφηενδ ζηέρδ: 

Σμ κέμ ακηζηείιεκμ είκαζ ημ εκκμζμθμβδιέκμ [begriffene], είκαζ ην παιηφ ζηελ ελλνηνινγηθή 

ηνπ κνξθή. Αοηή δ εκκμζμθμβζηυηδηα [Begriffenheit] (μκηζηά ηαηακμδιέκδ) [είκαζ πμο] 
πνμζηίεεηαζ. (Hua XX/2, ζ. 226· μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.)

102
 

Αοηυ πμο πνμθακχξ δοζπεναίκεζ ηδ δζάηνζζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ 

δμηζηυηδηαξ είκαζ ημ υηζ ζημκ ήδδ ακεπηοβιέκμ απμαθεπηζηυ ιαξ αίμ οπάνπμοκ ζγδ-

ιαημπμζδιέκα κμήιαηα ηςκ μπμίςκ δ ζοβηνυηδζδ ιπμνεί θακεαζιέκα κα απμδμεεί 

ζε εκενβήιαηα άθθα απυ εηείκα πμο πναβιαηζηά εοεφκμκηαζ βζα ηδκ ηαηαβςβζηή ζο-

βηνυηδζδ αοηχκ ηςκ ζγδιάηςκ. Ίζςξ, ιάθζζηα, ημ δοζημθυηενμ ζδιείμ ζηδκ ανπαζμ-

θμβζηή ακαγήηδζδ ηδξ ηαηαβςβήξ ηςκ κμδιάηςκ κα είκαζ αηνζαχξ δ δζάηνζζδ ηςκ 

ζηέηα ακηζθδπηχκ πναβιάηςκ πνζκ ηδκ εκκμζμθμβζηή ημοξ ηαλζκυιδζδ ηαζ ακαβκχνζ-

ζή ημοξ ςξ ηξηαληάθπιιν, ραξηί, θαλαπέο, ζθπξί, λεξφ, η.θπ., η.θπ. ηδ ζηέηδ ακηίθδ-

ρδ, πάκηςξ, δεκ έπμοιε αηυια μφηε ηνζακηάθοθθα, μφηε θφθθα πανηζμφ, μφηε ηακα-

πέδεξ, μφηε κενυ ακαβκςνζζιέκα ςξ ηέημζα. Αθθά δοζηοπχξ αοηή δ εειεθζχδδξ βζα 

ημ μζημδυιδια ηδξ πμοζενθζακήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ εέζδ δεκ έπεζ θάαεζ ηδκ ανιυγμο-

ζα πνμζμπή, μφηε έπεζ ηφπεζ ηδξ ανιυγμοζαξ επελενβαζίαξ. Αηυια ηαζ ζηα ίδζα ηα 

                                                
100 Hopp 2010, ζ. 3. 
101 .π., ζ. 6. Έηζζ, ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Υμπ βζα ηδκ πθήνςζδ εκυξ ζδιαζζαημφ εκενβήιαημξ απυ έκα 

επμπηζηυ είκαζ δοζδζάηνζημ ημ εάκ αοηυ ημ ηεθεοηαίμ είκαζ έκα απθυ ακηζθδπηζηυ εκένβδια ή έκα (θμ-

βζημ-)ηαηδβμνζαηά ιμνθμπμζδιέκμ εκένβδια. (Βθ. Hopp 2010, ζζ. 8η.επ., 11, 13, 17.) Αοηυ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ ζοβηάθορδ ηδξ ζπέζδξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ εκενβδιάηςκ ηαζ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ επμπηζ-
ηχκ εκενβδιάηςκ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηα πνχηα. Γζ‘ αοηυ, άθθςζηε, ηαζ μ Υμπ εεςνεί ακηζθαηζηά ηα 

θεβυιεκα ημο Υμφζενθ. Απυ ηδ ιζα, πανμοζζάγεζ ημκ Υμφζενθ κα οπμζηδνίγεζ υηζ ηα ζδιαζζαηά ηαζ 

ηα ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα είκαζ δοκαηυ κα ιμζνάγμκηαζ ημ ίδζμ απμαθεπηζηυ πενζεπυιεκμ. Απυ ηδκ 

άθθδ, εεςνεί υηζ δ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ Υμφζενθ ςξ sui generis ηαζ 

ςξ πνμτπμηζεέιεκδ απυ ηα ζδιαζζαηά εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ. (Βθ. Hopp 2010, ζζ. 10-11) Ο 

Υμπ δεκ αθέπεζ υηζ μ Υμφζενθ, απυ ηδ ιζα, ιζθά βζα ηδκ ηαηδβμνζαηή ακηίθδρδ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, βζα 

ηδκ απθή ακηίθδρδ, δδθαδή βζα δφμ θαζκμιεκμθμβζηχξ δζαηνζηά εκενβήιαηα. 
102 Λίβμ παναηάης δζααάγμοιε ηαζ ημ ελήξ ηαηαημπζζηζηυ: «[ηδκ πενίπηςζδ ιζαξ ηαηδβυνδζδξ] [ζ]ε 
ηάεε θέλδ ηαζ ζημ υθμκ ακηζζημζπεί ζημ ―ακηζηείιεκμ‖ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ζοκείδδζδξ [δδθ. ζημ εκκμζ-

μθμβδιέκμ, αθ. εηεί ηαζ ηδ ζπεηζηή οπζ. 2] […] ιζα εκκμζμθμβζηή ζηζβιή· ηαζ αοηή δ ακηζηεζιεκυηδηα 

ημο εκκμζμθμβζηά εκκμμφιεκμο ςξ ηέημζμο (ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ζηέρδξ ιε ημ εζδζηυ κυδια) μζημδμιεί-

ηαζ πάκς ζημ ζηέημ ―ακηζηείιεκμ ηδξ πανάζηαζδξ‖, πμο ζδιαίκεζ, υιςξ, πάκς ζημ ακηζηείιεκμ πμο 

είκαζ δμζιέκμ πνζκ ηδκ εκκμζμθυβδζδ.» (Hua XX/2, ζ. 228) 
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πμοζενθζακά ηείιεκα είκαζ ζοπκά ζοβηαθοιιέκδ. Θεςνμφιε, ςζηυζμ, υηζ μ Υμφζενθ 

δεκ ζηαιάηδζε πμηέ κα ηδκ πνμτπμεέηεζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο. Καζ ιυκμ ηαεζζηχκηαξ 

νδηή ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηδκ απθή ακηίθδρδ ηαζ ηδκ εκκμζμθμ-

βζηή ακαβκχνζζδ είκαζ δοκαηυ κα θςηζζημφκ επανηχξ πενζβναθέξ υπςξ αοηή απυ ημκ 

ηέηανημ Καξηεζηαλφ ηνραζκφ πμο αημθμοεεί: 

,ηζ ειθακίγεηαζ απέκακηί ιαξ ζηδ ζοκεζδδζζαηή γςή, μφηςξ εζπείκ, έημζιμ, οπάνπμκ ςξ 

απθυ πνάβια (πανααθέπμκηαξ υθα ηα πλεπκαηηθά παναηηδνζζηζηά πμο ημ ηαεζζημφκ βκς-

ζηυ ςξ ζθονί, ηναπέγζ, αζζεδηζηυ πνμσυκ), δίδεηαζ ζηδκ πνςηανπζηυηδηά ημο «απηφ ην ίδη-

ν» ιέζα ζηδ ζφκεεζδ ηδξ παεδηζηήξ ειπεζνίαξ. Χξ ηέημζμ, αοηυ πμνδβείηαζ πνζκ απυ ηζξ 
πλεπκαηηθέο δναζηδνζυηδηεξ πμο πνςημειθακίγμκηαζ πάνδ ζηδκ εκενβδηζηή ζφθθδρδ ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ. (Hua I, ζ. 112 <116>) 

4.5.3 Απάληεζε ζηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Νηξάκνλη πεξί αληηιεπηηθήο θαηεγνξηαθφ-

ηεηαο 

Με ηδκ ελέηαζδ (ζηδκ §4.2) ηςκ ηνζχκ ζηαδίςκ άνενςζδξ ιζαξ αοεεκηζηήξ ηαηδβυ-

νδζδξ, δδθαδή ιζαξ ηαηδβυνδζδξ πμο επζηεθείηαζ έκακηζ ιζαξ πθδνςηζηήξ επμπηείαξ, 

οπμζηδνίλαιε υηζ μ Υμφζενθ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο δεκ θςηίγεζ ζηακμπμζδηζηά ημ γή-

ηδια ηδξ θεπηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ ηαηδβμνήζεςκ ιε απμηέθεζια κα παναιέκεζ 

αζαθήξ δ αηνζαήξ θεζημονβία ηδξ δζενιήκεοζδξ. Ζ απθή, ζοκεπυιεκδ ακηίθδρδ ηαζ δ 

δζανενςηζηή δζενιήκεοζδ ηαηαθήβμοκ κα ζοβπέμκηαζ ιε απμηέθεζια μ απμαθεπηζηυξ 

παναηηήναξ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ζφκεεζδξ κα πανμοζζάγεηαζ ςξ άιεζα ζηδνζγυιεκμξ 

ζε ηάπμζα επζιένμοξ, απθά ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα. Αθθά ηαζ ιε ηδκ ελέηαζδ (ζηδκ 

§4.5.1.) εζδζηυηενα ημο γδηήιαημξ ηδξ πθήνςζδξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ηνίζεςκ δείλαιε 

υηζ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ έηηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο μ Υμφζενθ δεκ ακαβκςνίγεζ κέα 

εκκμδιαηζηά ζφζημζπα βζα ηα δζάθμνα ζδιαζζαηά εκενβήιαηα μκμιαημδμζζχκ ιε α-

πμηέθεζια κα θέβεηαζ εηεί υηζ δ ακηζθδπηζηή ηνίζδ πθδνχκεηαζ ελ κέξεη απυ ηδκ αζ-

ζεδηδνζαηή ακηίθδρδ (ηαζ εκ ιένεζ απυ ηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία ηδξ ηαηδβμνζαηήξ 

ιμνθήξ). Αοηά ηα δφμ πνμαθδιαηζηά, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ζδιεία μδδβμφκ ζε ιζα 

ζηνεαθή εζηυκα βζα ηδ ζπέζδ ζηήνζλδξ ακάιεζα ζηδκ απθή ακηίθδρδ ηαζ ηδκ ηνίζδ. 

Δκημφημζξ, ζηα πμοζενθζακά ηείιεκα πμο βνάθηδηακ ιε ζημπυ ηδκ επακεπελεν-

βαζία ηδξ έηηδξ Έξεπλαο ηαηαθέναιε κα ακζπκεφζμοιε ιζα πνμζπάεεζα βζα ελμιά-

θοκζδ ηςκ πνμακαθενεεζζχκ πνμαθδιαηζηχκ δζαζηάζεςκ. Δίδαιε υηζ μ Υμφζενθ 

ημκίγεζ πθέμκ ημ νυθμ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ςξ ζηεξηθηηθήο βάζεο αθθά υπζ ςξ, έζης 

ιενζηήξ, πθδνςηζηήξ επμπηείαξ ηςκ μκμιαημδμηζηχκ (αθθά ηαζ πνμηαζζαηχκ) ηαηδ-

βμνζαηχκ εκενβδιάηςκ. Οζ ακηζθδπηζηέξ ηνίζεζξ, ζηδνζγυιεκεξ ζηδκ απθή ακηίθδρδ, 

πθδνχκμκηαζ πάκημηε απυ θαηεγνξηαθά δζαιμνθςιέκεξ επμπηείεξ. (Βθ. §4.5.2.α.) Γζα 

αοηυ ημ θυβμ είκαζ μνευ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, κα θέιε υηζ νη αληηιεπηηθέο θξί-

ζεηο εθθξάδνπλ απηέο ηηο θαηεγνξηαθέο επνπηείεο. Σμκίζαιε πςξ βζα κα ηαηαζημφκ πε-

νζζζυηενμ ηαηακμδηέξ μζ δζαθμνεηζηέξ δζαζηάζεζξ ημοξ γδηήιαημξ ηςκ εκενβδιάηςκ 

ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ημοξ ιε ηδκ ακηίθδρδ πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ηδκ εκκμζμ-

θμβζηυηδηα ςξ οπαβςβή ηάης απυ έκκμζεξ απυ ηζξ δζαθυνςκ εζδχκ ζοκηαηηζηέξ ιμν-

θμπμζήζεζξ. Γεκ ιπήηαιε ζηζξ θεπημιένεζεξ ημο γδηήιαημξ εζδζηά ηδξ ηαηδβμνζαηήξ 

ζοκηαηηζηυηδηαξ, ιζαξ ηαζ αοηυ εα ιαξ απαζπμθήζεζ ζε έηηαζδ ζηδ ζοκέπεζα ημο πα-

νυκημξ ηεθαθαίμο. Μζθήζαιε, ςζηυζμ, βζα ηδκ ζδζαίηενδ ιένζικα πμο δείπκεζ μ Υμφ-

ζενθ βζα ηδ ζαθή δζάηνζζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ απυ ηδκ εκκμζμθμβζηή ακαβκχνζζδ 

ζηδ ζηέρδ ηαζ δζαπζζηχζαιε ηδκ έιθαζδ πμο δίκεηαζ πθέμκ απυ ημκ ίδζμ ζηδ ιενζά 

ηςκ κέςκ εκκμδιαηζηχκ ζοζημίπςκ ηςκ δζαθυνςκ εκκμζμθμβήζεχκ ιαξ. (Βθ. 

§4.5.2.α.) 
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Μέζα απυ υθδ ηδκ πνμδβμφιεκδ δζαδνμιή είιαζηε ηχνα ζε εέζδ κα απμηζιή-

ζμοιε ημκ ζζπονζζιυ ημο Νηνάιμκη πενί πνμ-θδπηζηήξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ ηδξ ακηί-

θδρδξ. πςξ είδαιε κςνίηενα, μ Νηνάιμκη εεςνεί πςξ δ ακηίθδρδ παναηηδνίγεηαζ 

απυ έκα εξκελεπηηθφ σο, ηαεχξ πάκημηε ημ ακηζθδπηυ ιαξ δίκεηαζ ηάπςξ ενιδκεοιέ-

κμ, π.π. σο ηνζακηάθοθθμ ηαζ ιάθζζηα ημ ηνζακηάθοθθμ σο ηυηηζκμ. Αοηυ ημ «ενιδ-

κεοηζηυ ςξ» δείπκεζ, ζφιθςκα ιε ημκ ίδζμ, ηδ ιμνθή πμο έπεζ ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδ-

ια, δδθαδή ημ απνμζδζυνζζημ Υ ζοκμδεουιεκμ απυ ηα εκκμδιαηζηά ημο κμήιαηα. 

φιθςκα ιε ημκ ζζπονζζιυ ημο Νηνάιμκη, μζ ιμνθέξ ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

επζεεηυηδηαξ ηςκ έζπαηςκ πονήκςκ ηςκ ηνίζεςκ είκαζ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, μιυ-

θμβεξ ιε ηζξ ιμνθέξ, ακηίζημζπα, ημο ακηζθδπηζημφ απνμζδζυνζζημο Υ ηαζ ηςκ δζαθυ-

νςκ εκκμδιαηζηχκ κμδιάηςκ ημο. Δίκαζ αοηέξ μζ ηεθεοηαίεξ ιμνθέξ πμο ιεηαθένμ-

κηαζ ζηζξ ζδιαζίεξ ηςκ δζαθυνςκ μκμιάηςκ, βζα πανάδεζβια «ηνζακηάθοθθμ» ηαζ 

«ηυηηζκμ» πμο εηθνάγμοκ ηδκ απθή ακηίθδρή ιαξ. 

 Ακ ηαζ μ Νηνάιμκη λεηαεανίγεζ πςξ ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ δεκ είκαζ ηαηδ-

βμνδιαηζηυ, πςξ δεκ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ζφκηαλδ πμο πνμζζδζάγεζ ζηζξ ηνίζεζξ, 

ςζηυζμ δεκ ιπαίκεζ ζημκ ηυπμ κα ιαξ πεζ πενζζζυηενα βζα ημ πχξ μ ίδζμξ ακηζθαιαά-

κεηαζ ημ «ενιδκεοηζηυ ςξ» ηδξ ακηίθδρδξ. Σμ «ενιδκεοηζηυ ςξ» ιπμνεί κα δζαηνίκε-

ηαζ απυ ημ «απμθακηζηυ είκαζ», αθθά, ημοθάπζζημκ ζημ επίπεδμ ηδξ έηεεζδξ ημο γδ-

ηήιαημξ, ημ «ενιδκεοηζηυ ςξ» δελ δηαθξίλεηαη απφ ηελ ελλνηνινγηθή αλαγλψξηζε ζηε 

ζθέςε. Μάθζζηα, αηυια ηζ ακ οπμεέζμοιε υηζ πνάβιαηζ μ Νηνάιμκη επζπεζνεί κα ιζ-

θήζεζ βζα ηδκ ακηίθδρδ πνζκ αηυια απυ ηάεε εκκμζμθμβζηή ζφθθδρδ, ηυηε, ιε αάζδ 

ηα υζα έπμοιε πεζ, είκαζ δφζημθμ κα δμφιε πχξ ιζα κε ελλνηνινγεκέλε ακηίθδρδ 

πθδνχκεζ ηζξ ζδιαζζαηέξ (μκμιαηζηέξ) απμαθέρεζξ. Απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ακαθφζεζξ 

ιαξ έπεζ ηαηαζηεί ζαθέξ πςξ ιυκμ έκα εκκμζμθμβζηά ακαβκςνζζιέκμ ακηζθδπηυ ιπμ-

νεί κα πθδνχζεζ ιζα ζδιαζζαηή μκμιαημδμηζηή απυαθερδ. Ζ ζδιαζία ημο μκυιαημξ 

«ηνζακηάθοθθμ» ζοιιεηνάηαζ πνμξ ημ ελλνηνινγηθά ακαβκςνζζιέκμ ηνζακηάθοθθμ 

ηαζ δ ιεηαλφ ημοξ μιμθμβία είκαζ ιζα μιμθμβία ιεηαλφ ηςκ απμαθέρεςκ ηαζ ηςκ εκ-

κμδιαηζηχκ ζοζημίπςκ ηεο ζθέςεο. Δάκ, απυ ηδκ άθθδ, μ Νηνάιμκη, υηακ ιζθάεζ βζα 

θφθθηλα ηξηαληάθπιια ηαζ θαθέ ηξαπέδηα ηα μπμία ακαβκςνίγμοιε ζηδκ απθή ακηίθδ-

ρδ, εεςνεί (ίζςξ υπζ ηαζ ηυζμ ζοκεζδδηά) υηζ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα ελλνηνινγηθή 

ακαβκχνζζδ, ηαηαθαααίκμοιε υηζ δ ηαηδβμνζαηυηδηα ηδκ μπμία μ ίδζμξ ιαξ απμηα-

θφπηεζ δεκ αθμνά ηαευθμο ηδκ απθή ιδ εκκμζμθμβδιέκδ ακηίθδρδ δ μπμία ηαηέπεζ, 

υιςξ είδαιε, ηυζμ ζδιακηζηή εέζδ ζηζξ πμοζενθζακέξ ακαθφζεζξ. 

 Ζ ηφνζα δζαθςκία ιαξ ιε ηδκ ενιδκεία ημο Νηνάιμκη αθμνά ηδκ ελίζςζδ ηδξ 

ζδιαζίαξ ηςκ μκμιαημδμηζηχκ εκενβδιάηςκ ιε ημ εκκυδια ηςκ απθχκ ακηζθδπηζηχκ 

εκενβδιάηςκ. Γζα ειάξ είκαζ λεηάεανμ πςξ δ πανάαθερδ ηδξ ζδιακηζηήξ δζαθμνάξ 

ακάιεζα ζηδκ απθή ηαζ ηδκ εκκμζμθμβδιέκδ ακηίθδρδ είκαζ αοηή πμο μδδβεί ζηδκ 

πανακυδζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ βθχζζα δίκεζ έηθναζδ ζηα απθά ακηζθδπηζηά 

εκενβήιαηα ηαζ ιαγί ζημκ ζζπονζζιυ υηζ δ ακηίθδρδ είκαζ ήδδ (θμβζημ-)εκκμζμθμβζηυ 

εκένβδια.
103

 Δίκαζ επίζδξ λεηάεανμ υηζ μζ ιμνθέξ ηδξ μοζζαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ επζεε-

ηυηδηαξ βζα ηζξ μπμίεξ ιζθάεζ μ Υμφζενθ ακήημοκ ζηδκ πενζμπή ηδξ ηαεανήξ-θμβζηήξ 

Γναιιαηζηήξ ηεο ζθέςεο ηαζ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιμνθέξ ημο πνάβιαημξ ηδξ απιήο 

αληίιεςεο.
104

 «[Σ]μ ακηζηεζιεκζηυ κυδια δελ είκαζ έλα ινγηθφ λφεκα, δδθαδή δεκ είκαζ 

                                                
103 Θεςνμφιε πςξ είκαζ αοηή δ πανάαθερδ πμο μδδβεί ηαζ ημκ Νηε Αθιέζκηα ζημκ ζζπονζζιυ πμο εέ-

θεζ ηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδκ ηνίζδ κα ιμζνάγμκηαζ έκα ημζκυ κυδια ςξ μδδβδηζηυ ηακυκα ζφκεεζδξ. (Βθ. 

de Almeida 1972, ζ. 119) Καζ είκαζ δ ίδζα πανάθεζρδ πμο μδδβεί ημκ Λυιαν ζηδ εέζδ ζφιθςκα ιε ηδκ 
μπμία μζ ζοκεέζεζξ ζφιπηςζδξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ είκαζ αοηέξ πμο βίκμκηαζ νδηέξ ζηα ηαηδβμνζαηά 

εκενβήιαηα. (Βθ., π.π., Lohmar 1998, ζζ. 207, 245 οπζ. 144.) 
104 Βθ. εδχ ηαζ Hua ΥVII, ζ. 299 [294]. 
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έκα πνμσυκ ηδξ δζακμδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ.»
105

 Απυ ηδ ιενζά ηδξ, «υθδ δ ζηέρδ 

επζηεθείηαζ ιε έκκμζεξ»
106

 ηαζ μδδβεί ζηδ θμβζηή ιμνθμπμίδζδ λέσλ αληηθεηκελνηήησλ 

μζ μπμίεξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ηα ακηζηείιεκα ηδξ ζηέηδξ ειπεζνίαξ.
107

 

4.6. Η εξκελεία γηα ηε ζχληαμε ηνπ αληηιεπηνχ σο «ππφζηξσκα κε 

πξνζδηνξηζκνχο» 

Οζ δζάθμνεξ ηαηδβμνζαηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ, μζ ηαηαζηάζεζξ πναβιάηςκ, μζ πμθθυηδ-

ηεξ, μζ ζογεφλεζξ, μζ δζαγεφλεζξ, η.θπ., ζοβηνμημφκηαζ ςξ ζφζημζπα ηδεαηά ακηζηείιεκα 

ζηδνζβιέκςκ εεςνδηζηχκ εκενβδιάηςκ. πςξ έπμοιε ημκίζεζ λακά, ηέημζεξ ακηζηεζ-

ιεκυηδηεξ είκαζ δοκαηυ κα απμηεθέζμοκ πνμ-δμηζηυηδηεξ βζα κέεξ ζηδνζβιέκεξ εες-

νδηζηέξ ακηζηεζιεκμπμζήζεζξ, ηαζ αοηέξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ βζα άθθεξ, η.μ.η. Δάκ, υιςξ, 

αημθμοεήζμοιε πνμξ ηα πίζς ηδκ πμνεία ιζαξ ηέημζαξ αθοζίδαξ εεςνδηζηχκ ακηζηεζ-

ιεκμπμζήζεςκ θηάκμοιε ζε ακηζηείιεκα πμο ακηζηεζιεκμπμζμφκηαζ εεςνδηζηά βζα 

πνχηδ θμνά ηαζ αιέζςξ ιεηά ζε ακηζηείιεκα πμο έπμοκ ήδδ ζοβηνμηδεεί πνμ-

εεςνδηζηά.
108

 πςξ δζααάγμοιε ζηζξ Ηδέεο ΗΗ, 

[ζ]ε ηάεε πενίπηςζδ θηάκμοιε, θμζπυκ, ζε πνμ-δεδμιέκεξ ακηζηεζιεκυηδηεξ μζ μπμίεξ δεκ 

πνμένπμκηαζ απυ εεςνδηζηά εκενβήιαηα ηαζ μζ μπμίεξ ζοβηνμημφκηαζ ζε απμαθεπηζηά 

αζχιαηα πμο δεκ επζθένμοκ ζε αοηέξ ηίπμηα απυ ημοξ θμβζημ-ηαηδβμνζαημφξ ζπδιαηζ-
ζιμφξ. (Hua IV, ζ. 7 [9]) 

ημ ζφκμθμ ημο ένβμο ημο, μ Υμφζενθ ακηζδζαζηέθθεζ νδηά ηα πνςηανπζηά, πνμ-

εεςνδηζηά εκενβήιαηα πνμξ ηα ηαηδβμνζαηά-εεςνδηζηά. Χζηυζμ, ζηδ δεοηενεφμοζα 

αζαθζμβναθία ηάκεζ έκημκα ηδκ πανμοζία ηδξ ιζα ενιδκεοηζηή βναιιή ακάβκςζδξ 

ηδξ πμοζενθζακήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία επζπεζνείηαζ δ δζαζάθδζδ 

ηδξ ζπέζδξ ηδξ ακηίθδρδξ ιε ηα ηαηδβμνζαηά ζοκεεηζηά εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ 

ζηδ αάζδ ηδξ ζδέαξ πςξ δ ακηίθδρδ παναηηδνίγεηαζ ήδε απυ ηαηδβμνζαηυηδηα ηαζ, 

πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδ αάζδ ηδξ ζδέαξ πςξ δ ακηίθδρδ ηαζ ημ ηαηδβμνζαηυ εκένβδια 

ηδξ ηαηδβυνδζδξ ιμζνάγμκηαζ ιζα ημζκή ιμνθζηή δμιή, ή έπμοκ ιζα ακάθμβδ ζφκηα-

λδ. Τπυ ιζα ηέημζα μπηζηή, ημ ακηζθδπηυ εεςνείηαζ πςξ έπεζ ηδ ζφκηαλδ εκυξ οπμ-

ζηνχιαημξ ιε πνμζδζμνζζιμφξ, ιζα δμιή πμο ιεηαθένεηαζ, ή, ηαθφηενα, θαηνπηξίδε-

ηαη ζηδκ ηαηδβυνδζδ ζηδ ζπέζδ οπμηεζιέκμο–ηαηδβμνήιαημξ. Ζ ακηίθδρδ, δδθαδή, 

ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ιζα ππφξξεηε ηνίζδ. 

 Έηζζ, βζα πανάδεζβια, μ Μπεβημφ (Bruce Bégout) ιζθάεζ ηαεανά βζα ιζα ιμν-

θζηή ακαθμβία, ή αθθζχξ βζα ιζα αλάινγε ζφκηαλδ πμο εεςνεί πςξ οπάνπεζ ακάιεζα 

ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδκ ηαηδβυνδζδ. Ο Μπεβημφ ζζπονίγεηαζ υηζ ημ οθζηυ ακηζθδπηυ 

ακηζηείιεκμ ζηδ ζπέζδ ημο οπυζηνςια–πνμζδζμνζζιμί ζοκζζηά, απυ ζημπζά βεκεα-

θμβζηή, ακαιμκή ηδξ θμβζηήξ ζπέζδξ οπμηείιεκμ–ηαηδβμνήιαηα.
109

 Γζα κα ηαηαθήλεζ 

ζημ υηζ, 

[δ] ηαηδβμνζαηυηδηα, ςξ ιμνθή ηαζ υπζ ςξ εκένβδια (ςξ θαηεγνξηνπνίεζε), είκαζ, ζοκε-

πχξ, ήδδ πανμφζα εκηυξ ηδξ ζοκεεηζηήξ παεδηζηυηδηαξ. (Bégout 2000, ζ. 296) 

                                                
105 Hua XXXI, ζ. 59 [331]. 
106 Hua XX/2, ζ. 326. 
107 Hua IX, ζ. 95 [72], αθ. ηαζ 99 [75]. 
108 Βθ., π.π., Hua IV, ζ. 6 [8]· HuaMb IV, ζ. 15. 
109 Βθ., π.π., Bégout 2000, ζζ. 295, 297-8. 
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Ακηίζημζπδ είκαζ ηαζ δ απμηίιδζδ ημο Νηε Πάθια (Vittorio De Palma), μ μπμίμξ ζο-

ιποηκχκεζ ηδ εεχνδζή ημο ςξ ελήξ: 

Οζ θμβζηέξ ιμνθέξ εειεθζχκμκηαζ εζπάηςξ ζηδ δμιή ηδξ ειπεζνίαξ, δ μπμία πνςηανπζηά 

ανενχκεηαζ ζε οπμζηνχιαηα ηαζ πνμζδζμνζζιμφξ. (De Palma 2008, ζ. 137) 

Ο Βακηεαέθκηε (Pol Vandevelde) επίζδξ ζζπονίγεηαζ υηζ ζηδ νδηή ζφκηαλδ ηςκ εη-

θνάζεςκ ιεηαθένεηαζ δ οπυννδηδ ζφκηαλδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ.
110

 Καζ, απυ ηδ ιε-

νζά ηδξ, δ υθεν (Gail Soffer) οπμζηδνίγεζ λεηάεανα υηζ δ ακηίθδρδ πενζέπεζ νδηά 

ηαζ οπυννδηα ιένδ πμο, υιςξ, δ ίδζα ηα ηαηαθαααίκεζ ςξ ηνίζεζξ πενί ημο ακηζθδ-

πημφ. Γνάθεζ δ υθεν: 

[υ]ηακ, βζα πανάδεζβια, αθέπμοιε έκα ηναπέγζ, ππφξξεηα θξίλνπκε πχξ εα ήηακ εάκ ημ αβ-

βίγαιε, πχξ εα θαζκυηακ απυ δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ, πχξ εα βζκυηακ ακηζθδπηυ απυ άθθα 
πνυζςπα οπυ πανυιμζεξ ζοκεήηεξ, […] η.μ.η. (Soffer 2003, ζ. 308, μζ ειθάζεζξ πνμζηέ-

εδηακ.) 

Σμ υηζ έκα πνάβια δίκεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ ζδιαίκεζ βζα ηδ υθεν υηζ πθδνχκμκηαζ μζ 

οπυννδηεξ ηνζζζαηέξ απμαθέρεζξ ακαθμνζηά ιε ηα δζάθμνα βκςνίζιαηά ημο. Έηζζ, δ 

ίδζα εεςνεί πςξ, 

αηυια ηαζ μζ θαζκμιεκζηά πμθφ απθέξ ακηζθήρεζξ ειπενζέπμοκ απμθφηςξ ζφκεεηεξ ππφξ-

ξεηεο θξίζεηο, πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ βεκζηά απαζημφκ εηιάεδζδ, έκκμζεξ ηαζ βθχζζα. (.π., 

ζ. 310, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

Ο Μπεθ (David Bell) εκημπίγεζ ηαζ αοηυξ ζηα πμοζενθζακά ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα 

ηδ δμιή ηςκ ηνίζεςκ, εεςνεί, υιςξ, πςξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζηέθμξ ηδξ εεςνίαξ ημο 

Υμφζενθ μδδβεί ηεθζηά ζηδκ ηαηάννεοζδ ημο πνμβνάιιαηυξ ημο βζα ηδκ απμαθεπηζ-

ηυηδηα.
111

 Ο Μπεθ πενζβνάθεζ ηδ «ιεβάθδ απμβμήηεοζδ»
112

 πμο έπεζ κα ιαξ πνμζθέ-

νεζ δ χνζιδ εεςνία ημο Υμφζενθ, απυ ηδ ζηζβιή πμο «ημ εκκμδιαηζηυ κυδια εκυξ 

εκενβήιαημξ είκαζ απθά έκα ζφκμθμ ηαηδβμνδιάηςκ πμο ιμζνάγμκηαζ ημ ίδζμ οπμηεί-

ιεκμ»
113

. Αοηυ βζα ημκ Μπεθ ζδιαίκεζ υηζ, 

δ έηζζ απμηαθμφιεκδ «εειεθζχδδξ ζηνχζδ» ηδξ ακηζθδπηζηήξ ειπεζνίαξ απμδεζηκφεηαζ 
ζηδκ πναβιαηζηυηδηα κα ελανηά ηδκ φπανλή ηδξ απυ ηδκ φπανλδ κμδηζηχκ εκενβδιάηςκ 

ηνίζδξ, ηαηδβυνδζδξ, οπαβςβήξ απυ ηα μπμία [αοηή δ «εειεθζχδδξ ζηνχζδ»] είκαζ εκ ηέ-

θεζ αδζαπχνζζηδ. (Bell 1991, ζζ. 183-4)  

Ο Μπεθ, ιάθζζηα, εεςνεί πςξ μ Υμφζενθ ακαπυθεοηηα ηαηαθήβεζ ζε ιζα κμδζζανπζ-

ηή εεςνία βζα ηδκ ακηίθδρδ, απυ ηδ ζηζβιή πμο οζμεεηεί ημ ιμκηέθμ «ενιήκεοζδ–

πενζεπυιεκμ». Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εεςνεί πςξ ηα οπμηζεέιεκα αδνακή δεδμιέκα ηδξ 

αίζεδζδξ δεκ ιπμνεί πανά κα απαζημφκ εηείκδ ηδκ εκκμζμθμβζηή-ηνζζζαηή ακάθδρή 

ημοξ πμο μδδβεί ζηδκ ακηίθδρδ πναβιάηςκ ηδξ ειπεζνίαξ. 

 Ο Σέκβηεθζ (László Tengelyi) επίζδξ πναβιαηεφεηαζ ημ γήηδια ηδξ ζπέζδξ ηδξ 

ακηίθδρδξ ιε ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα, ηαζ εζδζηυηενα ιε ηα ηνζζζαηά εηθναζζα-

ηά εκενβήιαηα, βζα κα ζζπονζζηεί πςξ ζηζξ πμοζενθζακέξ ζηαηζηέξ ακαθφζεζξ δ ζπέζδ 

                                                
110 Βθ. Vandevelde 2008, ζζ. 33η.επ. 
111 Βθ. Bell 1990, ζζ. 182η.επξ. 
112 .π., ζ. 183. 
113 .π. 
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ακάιεζα ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδκ ηνίζδ είκαζ ιζα ζπέζδ ηαενεθηίζιαημξ, ηάηζ πμο, 

υιςξ, μδδβεί ζηδκ αηφνςζδ ηδξ ιεηαλφ ημοξ δζάηνζζδξ.
114

 

Ο Υμφζενθ ζοθθαιαάκεζ ηδ βθχζζα βεκζηά ηαζ ηδ ζδιαζία εζδζηά ςξ ιζα έθθξαζε (ςξ 

ιζα έηθναζδ, πνςηίζηςξ, ηδξ ζθέςεο, πμο είκαζ υιςξ ιζα έηθναζδ, ζε ηεθεοηαία ακάθο-
ζδ, ηδξ ίδζα ηδξ εκπεηξίαο). (Tengelyi 2003, ζ. 9) 

Ο Σέκβηεθζ λεηζκά ιε ηδκ παναδμπή πςξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ημο Υμφ-

ζενθ, ζηδκ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ πάκημηε ηάηζ ιαξ δίκεηαζ σο ηάηζ. Κζ εκχ αοηή δ 

ακηζθδπηζηή δνκή ηνχ σο δεκ είκαζ ηαηά αάζδ εκκμζμθμβζηή, μ Σέκβηεθζ οπμζηδνίγεζ 

πςξ μ Υμφζενθ ακαβηάγεηαζ κα ηδκ ακηζιεηςπίζεζ ςξ ηέημζα ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ 

ημο βζα ηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία.
115

 

[Ο Υμφζενθ] ηαοηίγεζ ημ πενίζζεοια κμήιαημξ πμο δζαηνίκεζ ζηδκ ακαβκχνζζδ ημο ακηζ-
θδπημφ ακηζηεζιέκμο ιε έκα ηαηδβμνζαηυ πθευκαζια. (Tengelyi 2003, ζ. 13) 

Έηζζ, θμζπυκ, μ Σέκβηεθζ εεςνεί πςξ, ζημκ Υμφζενθ, ημ «ςξ» ηδξ ακηίθδρδξ (ημ σο ηη 

ακαβκςνίγμοιε ημ ακηζθδπηυ ζηδκ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ) ηαενεθηίγεηαζ ζημ «ςξ» 

ηδξ ηαηδβυνδζδξ. 

[Ο Υμφζενθ] ζοιπεναίκεζ υηζ δ δμιή ημφ «ςξ» [en tant que], δ παναηηδνζζηζηή ηδξ απθήξ 

ακαβκχνζζδξ [βζα πανάδεζβια] ημο πανηζμφ, πενζέπεζ εκ εαοηή ηδκ ίδζα ηαηδβμνζαηή ιμν-

θή ημφ είκαζ πμο είκαζ οπυννδηδ ζηδκ έηθναζδ πνμζαπυδμζδξ «θεοηυ πανηί» ηαζ πμο 

πνμαάθθεζ νδηά ζηδκ ηαηδβμνδιαηζηή έηθναζδ «αοηυ ημ πανηί είλαη θεοηυ». (Tengelyi 
2003, ζ. 12) 

Απυ ηδ ιενζά ημο μ Σέκβηεθζ εκδζαθένεηαζ βζα ηδ ζαθή δζάηνζζδ εκυξ ελς-

βθςζζζημφ ειπεζνζημφ κμήιαημξ πμο δεκ μθείθεζ ηδκ φπανλή ημο ζηζξ θεζημονβίεξ 

ιζαξ απμαθεπηζηήξ ζοκείδδζδξ. Καζ εεςνεί πςξ αοηυ ημ ελς-βθςζζζηυ κυδια ακαδφ-

εηαζ απζφξκεηα ζηδκ πενζμπή ηδξ ειπεζνίαξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ βθςζζζηέξ ζδιαζίεξ 

πμο εβηαεζδνφμκηαζ απυ ηδκ ακαζημπαζηζηή ζοκείδδζδ.
116

 

                                                
114 Ζ ζδέα αοηή ακαπηφζζεηαζ ζημ άνενμ ημο «L‘Expérience et l‘Expression Catégorial» (2003) ηαζ 
πζμ ακαθοηζηά ζημ αζαθίμ ημο Erfahrung und Ausdruck (2007). 
115 Βθ. Tengelyi 2003, ζζ. 10η.επ. 
116 Ο Σέκβηεθζ ακηθεί ηδ ααζζηή ζδέα αοηήξ ηδξ ημπμεέηδζήξ ημο απυ ηδ θαζκμιεκμθμβία πμο, υπςξ 
οπμζηδνίγεζ μ ίδζμξ, δζαιμνθχκεηαζ ζηδ ζφβπνμκδ Γαθθία. Γνάθεζ μ Σέκβηεθζ: «Ζ μδδβδηζηή ζδέα αο-

ηήξ ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ είκαζ υηζ ημ κυδια ή δ ζδιαζία εκυξ θαζκμιέκμο δεκ ιπμνεί κα ακαπεεί ζε 

ιζα πμνήβδζδ κμήιαημξ απυ ηδκ απμαθεπηζηή ζοκείδδζδ» (Tengelyi 2012, ζ. 301), βζα κα πνμζεέζεζ 

αιέζςξ ιεηά: «οκεπχξ, δ ακάδοζδ εκυξ θαζκμιέκμο εεςνείηαζ απυ ημκ Ρζζίν, υπςξ ηαζ απυ ημκ Μα-

νζυκ, ημκ Ακνφ ή ημκ Κνεηζάκ, έκα ζοιαάκ αοευνιδηδξ θαζκμιεκμπμίδζδξ [phenomenalization], ημ 

μπμίμ εζζαάθθεζ αθ‘ εαοημφ ζηδκ απμαθεπηζηή ζοκείδδζδ» (υ.π.). Καζ θίβμ παναηάης: «Απυ ηδ ζηζβιή 

πμο ημ ζοιαάκ ηδξ θαζκμιεκμπμίδζδξ επζαάθθεηαζ αοευνιδηα ζημ οπμηείιεκμ, δ πναβιαηζηυηδηα 

πνςημ-ζοκακηάηαζ ζηδκ ειπεζνία πνμημφ ζοβηνμηδεεί απυ ηδκ απμαθεπηζηή ζοκείδδζδ. οκεπχξ, δ 

ζοβηνυηδζδ δεκ οπμκμεί ηαιία μκημθμβζηή ελάνηδζδ απυ ημ κμο. Οφηε μζ ζοκεήηεξ δοκαηυηδηαξ ηδξ 

ειπεζνίαξ είκαζ πνμζδζμνζζιέκεξ εη ηςκ πνμηένςκ απυ ηδ δμιή ηςκ οπμηεζιεκζηχκ ζηακμηήηςκ» (υ.π. 

ζ. 302). Ζ ζδιακηζηή δζάηνζζδ πμο δζέπεζ ηδκ ενιδκεία ημο Σέκβηεθζ είκαζ αοηή ακάιεζα ζε λνεκαηηθή 

κνξθνπνίεζε (Sinnbildung) ηαζ λνεκαηηθή εγθαζίδξπζε (Sinnstiftung). Ζ πνχηδ αθμνά ηδκ αοευνιδηδ, 
ηαζ ακελάνηδηδ απυ ηδ ζοκείδδζδ, ακάδοζδ κμδιάηςκ ζημ πχνμ ηδξ ειπεζνίαξ, εκχ δ δεφηενδ ηδκ 

εβηαείδνοζδ θμβζηχκ ζδιαζζχκ απυ ηδκ ακαζημπαζηζηή ζοκείδδζδ. Γεκ εα πνμπςνήζμοιε εδχ πζμ 

εζδζηά ζηδκ ηνζηζηή ηδξ ενιδκείαξ ημο Σέκβηεθζ, ηάηζ πμο εα πνμτπέεεηε επζπθέμκ ηδκ πνμζεηηζηή 

ελέηαζδ ηςκ εέζεςκ ηςκ (βάθθςκ ηονίςξ) θζθμζυθςκ ζημοξ μπμίμοξ μ ίδζμξ ααζίγεηαζ. Χζηυζμ, ζηδκ 

πανμφζα δζαηνζαή εα θακεί πςξ ειείξ αημθμοεμφιε έκακ δζαθμνεηζηυ δνυιμ ηαεχξ θαιαάκμοιε οπυ-

ρδ εηείκμοξ ημοξ λνεηηθνχο-ζπλεηδεζηαθνχο υνμοξ πμο εεςνμφιε πςξ ζοκζζημφκ υνμοξ ζοβηνυηδζδξ 
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Θα ακαθενεμφιε, ηέθμξ, ζηδκ πνμζέββζζδ ημο Λυιαν. φιθςκα ιε ημκ Λυ-

ιαν, ιζα ηαηδβμνζαηή ακηζηεζιεκυηδηα πμο θακενχκεηαζ ζε έκα ηαηδβμνζαηυ επμπηζ-

ηυ εκένβδια ζφκεεζδξ, δεκ είκαζ πανά ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ζηδνίγμοζαξ ακηί-

θδρδξ, ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ νδημπμίδζδ ηδξ οπυννδηδξ εκυηδηαξ ζφιπηςζδξ πμο οθί-

ζηαηαζ ακάιεζα ζηα επζιένμοξ εκενβήιαηα ηδξ πνμδβδεείζαξ ακηζθδπηζηήξ πμνείαξ. 

ε υ,ηζ αθμνά εζδζηυηενα ηζξ ακηζθδπηζηέξ ηνίζεζξ, αοηυ ζδιαίκεζ πςξ αοηέξ πθδνχ-

κμκηαζ εκ ιένεζ απυ ηδκ άιεζδ αζζεδηδνζαηή επμπηεία ηαζ πςξ δ ηαηδβμνζαηυηδηα, 

ιε ημκ ηνυπμ πμο ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ μ Λυιαν, αθμνά ιυκμ ηδ θμβζηή ιμνθή ημο 

«είκαζ» ςξ copula.
117

 Έζης ημ πανάδεζβια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ηνίζδξ «Σμ ηναπέγζ είκαζ 

πνάζζκμ». Σμ «ηναπέγζ» πθδνχκεηαζ απυ ηδκ ακηίθδρδ ημο ηναπεγζμφ ηαζ ημ «πνάζζ-

κμ» απυ ηδκ ακηίθδρδ ημο πνχιαηυξ ημο. Σμ δε «είκαζ» εηθνάγεζ ηδκ παεδηζηή ζο-

ιπηςηζηή εκυηδηα ακάιεζα ζημ ακηζθδπηζηυ εκένβδια πμο ζημπεφεζ ημ ηναπέγζ ςξ 

υθμκ ηαζ ημ ιενζηυ ακηζθδπηζηυ εκένβδια πμο ζημπεφεζ ηδ ζηζβιή ημο πνχιαηυξ ημο. 

Γζα αοηή ηδ ζοιπηςηζηή εκυηδηα μ Λυιαν ζδιεζχκεζ, 

[πνυηεζηαζ βζα] ημ ίδζμ ηαηδβμνζαηυ ακηζηείιεκμ πμο πνμδβμφιεκα ήηακ ζηέηα αζςιέκμ 

ηαζ ηχνα ηαείζηαηαζ νδηά ηαηδβμνζαηά επμπηζηυ. (Lohmar 1998, ζ. 245 οπζ. 144.) 

Καζ ζε άθθμ ζδιείμ, 

Γεκζηά μζ ζοκεέζεζξ ζφιπηςζδξ είκαζ αζχιαηα ηαηδβμνζαηχκ ακηζηεζιέκςκ, δδθ. ηαηα-

ζηάζεςκ πναβιάηςκ, ηδξ αθήεεζαξ, η.θπ. Γεκ ζηνέθμκηαζ, υιςξ, αηυια απμαθεπηζηά ηαζ 
νδηά πνμξ αοηά ηα ακηζηείιεκα· απυ αοηή ηδκ άπμρδ [ηα αζχιαηα αοηά] είκαζ αηυια ―ηο-

θθά‖. (.π., ζ. 207) 

Γδθαδή, ζφιθςκα ιε ημκ Λυιαν, ζηα απθά ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα απθά αζχκμοιε 

δζάθμνεξ ζοιπηςηζηέξ ηαοημπμζήζεζξ, μζ μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα ηαείζηακηαζ νδηέξ ζηζξ 

ακηζθδπηζηέξ ηνίζεζξ ιαξ. 

Γεκζηά ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ, εκχ ακαβκςνίγεηαζ υηζ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία 

ημο μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ νδηά ηδκ ακηίθδρδ απυ ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ζφκεε-

ζδξ, ηαοηυπνμκα είκαζ πμθφ έκημκδ εηείκδ δ ενιδκεοηζηή ηάζδ πμο εκημπίγεζ ζηδ 

πμοζενθζακή εεςνία βζα ηδκ ακηίθδρδ ηδ δμιή ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ αθθά 

ζε ιζα οπυννδηδ ιμνθή. οπκά, θμζπυκ, θέβεηαζ (άθθμηε επζδμηζιαζηζηά, άθθμηε επζ-

ηνζηζηά) υηζ βζα ημκ Υμφζενθ δ ακηίθδρδ είκαζ ήδδ ιζα οπυννδηδ ηνίζδ. Ζ ενιδκεο-

ηζηή αοηή ηάζδ επζπεζνεί, ιάθζζηα, κα κμιζιμπμζήζεζ ηδκ ζδέα πενί ιμνθζηήξ ακαθμ-

βίαξ ακάιεζα ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδκ ηαηδβυνδζδ ιε αάζδ ηονίςξ ηζξ πμοζενθζακέξ 

ακαθφζεζξ ημο Δκπεηξία θαη Κξίζε (1938). ε αοηυ ημ ένβμ μ Υμφζενθ ακαγδηά ηδκ 

ηαηαβςβή ηςκ ηαηδβμνζαηχκ ιμνθχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηήξ ειπεζ-

νίαξ. Καζ, πνάβιαηζ, υπςξ εα δμφιε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αοημφ ημο ηεθαθαίμο, εηεί ελε-

ηάγεηαζ ημ πχξ, βζα πανάδεζβια, δ ηαηδβυνδζδ έθηεζ ηδκ ηαηαβςβή ηδξ απυ ημ πνμ-

ηαηδβμνδιαηζηυ ειπεζνζηυ ιυνθςια «οπυζηνςια–πνμζδζμνζζιμί».
118

 

                                                                                                                                       
ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ, πςνίξ υιςξ κα ημοξ ηαοηίγμοιε αοημφξ ιε ηζξ θεζημονβίεξ ιζαξ θμβζηήξ-

ακαζημπαζηζηήξ ζοκείδδζδξ. 
117 Βθ. ηαζ Sokolowski 1964b, ζ. 65, υπμο θέβεηαζ υηζ έκα ηαηδβμνζαηυ ακηζηείιεκμ πνμηφπηεζ ςξ δ 

εκυηδηα ιζαξ ηαηδβμνζαηήξ ιμνθήξ ηαζ ηάπμζςκ ακηζηεζιέκςκ πξψηεο ηάμεο. 
118 Αοηή δ ζηδνζηηζηή ζπέζδ εα θςηζζηεί πενζζζυηενμ ζηδκ πμνεία ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. Να πμφιε 
ιυκμ εδχ, πνμηαηααμθζηά, πςξ δ ακηζδζαζημθή πνμ-εεςνδηζημφ−εεςνδηζημφ ηαζ ημ πμφ πνέπεζ κα 

πανάλμοιε ηδ δζαπςνζζηζηή βναιιή ακάιεζα ζηζξ δφμ πενζμπέξ, πανμοζζάγεζ πνμαθήιαηα ηα μπμία 

ιπμνμφκ κα οπενηεναζημφκ ιυκμ ιε ηδκ πνμζεηηζηή δζαζάθδζδ ηςκ εκκμζχκ πνμ-εεςνδηζηυ, πνμ-

ηαηδβμνζαηυ, πνμ-ηαηδβμνδιαηζηυ, πνμ-βθςζζζηυ, πνμ-εκκμζμθμβζηυ. 
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πςξ είκαζ θοζζηυ, δ ζοβηεηνζιέκδ ενιδκεία ιζαξ ζπέζδξ ηαημπηνζζιμφ ιε-

ηαλφ ακηίθδρδξ ηαζ ηνίζδξ πνμηαθεί ιζα ζπεηζηή θζθμζμθζηή ακδζοπία. Δάκ υκηςξ δ 

ακηίθδρδ ηαημπηνίγεηαζ ζηδκ ηνίζδ, εάκ υκηςξ ιε ηζξ βθςζζζηέξ ηαηδβμνήζεζξ ιαξ 

θένκμοιε ζηδκ επζθάκεζα ηδξ έηθναζδξ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδ ιμνθή ηδξ ακηίθδρδξ, 

δεκ εηθοθίγεηαζ αοηή δ ίδζα δ θαζκμιεκμθμβζηή δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ 

ηδκ ηνίζδ; Φηάκεζ ζη‘ αθήεεζα μ Υμφζενθ ζε έκα ηέημζμ αδζέλμδμ, απυ ηδ ιζα κα ιζθά 

βζα ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηα δφμ εκενβήιαηα ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ζηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ακαθφζεχκ ημο, κα ιδκ ιπμνεί κα απμθφβεζ ηδκ εζηυκα ιζαξ, μφηςξ εζπείκ, θαηεγνξη-

αθήο ψζκσζεο; Υαναηηδνίγεηαζ ηεθζηά δ ακηίθδρδ απυ ιζα ηαηδβμνζαηή ζφκηαλδ 

ηαζ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε ηάηζ πενζζζυηενμ βζα αοηή; Πμζα είκαζ ηα ζπεηζηά ζημζ-

πεία πμο ιπμνμφιε κα ακηθήζμοιε απυ ηα ίδζα ηα πμοζενθζακά ηείιεκα; 

ηδ ζοκέπεζα ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ηδ 

θαζκμιεκμθμβζηή δζάηνζζδ ηαζ ηδκ ηαηαβςβζηή ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ 

ηδκ ηαηδβμνδιαηζηή ηνίζδ. Αηυια πενζζζυηενμ, εα επζπεζνήζμοιε κα δείλμοιε ηάηζ 

πμο πανααθέπεηαζ απυ ημοξ ιεθεηδηέξ ημο Υμφζενθ, ημ υηζ δ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή 

ειπεζνία βζα ηδκ μπμία βίκεηαζ θυβμξ ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε αθμνά ημ επίπεδμ ηδξ 

εζδζηά βκςζζαηά πνμζακαημθζζιέκδξ δηεξκελεπηηθήο εμέηαζεο, επίπεδμ πμο ήδε πνμ-

τπμεέηεζ ηδκ πξσηαξρηθή, απιή ακηίθδρδ ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ βζα πνχηδ θμνά έ-

πεζ ζοβηνμηδεεί ημ εκζαίμ ηαοηυζδιμ ακηζθδπηυ. Θα θακεί, έηζζ, υηζ μ ζζπονζζιυξ 

ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ ακηίθδρδ είκαζ ήδδ ιζα (οπυννδηδ) ηνίζδ δεκ ζηδνίγεηαζ 

πανά ζε ιζα πανακυδζδ ηαζ ζηδκ αδοκαιία μνζμεέηδζδξ ημο πνςηανπζημφ επζπέδμο 

ζοβηνυηδζδξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ. ημπυξ ιαξ είκαζ κα δείλμοιε υηζ μ Υμφζενθ δζα-

ηνίκεζ ηδκ απθή πνςηανπζηή ακηίθδρδ απυ ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ακχηενδξ 

ηάλδξ, πςνίξ, ςζηυζμ, ηαοηυπνμκα κα πνέπεζ αοηή δ απθή (ηαζ υπζ εδχ, υπςξ εα δμφ-

ιε, δ ελεηαζηζηά δζενιδκεοιέκδ) ακηίθδρδ κα εκέπεζ, π.π., ηδ ιμνθή ιζαξ ηαηδβυνδ-

ζδξ. ημπυξ ιαξ, ιε άθθα θυβζα, είκαζ κα δείλμοιε υηζ πνςηανπζηά δ ζοβηνυηδζδ ημο 

ακηζθδπημφ δεκ ζοιααίκεζ ιε υνμοξ ζπεηζζιμφ ηάπμζμο οπμζηνχιαημξ ιε ημοξ πνμζ-

δζμνζζιμφξ ημο. 

4.7. Τν δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη δχν βαζηθά, δηαθνξεηηθά επί-

πεδά ηνπ 

ηα πνμδβμφιεκα ηαηαθέναιε κα δείλμοιε ηδκ πνμαθδιαηζηυηδηα ηδξ πνμζέββζζδξ 

ημο Νηνάιμκη ακαθμνζηά ιε ηδκ δζηή ημο ζδέα πενί πνμ-θδπηζηήξ, πνυδνμιδξ ηαηδ-

βμνζαηυηδηαξ ηδξ ακηίθδρδξ. Ηζπονζζηήηαιε υηζ δ αοηή δ ηαηδβμνζαηυηδηα αθμνά 

έκα ήδε εκκμζμθμβζηυ επίπεδμ ηαζ υπζ ηδκ πνςηανπζηή απθή ακηίθδρδ. Δίδαιε, υιςξ, 

ζηδ ζοκέπεζα υηζ ιζα ιεβάθδ ιενίδα ιεθεηδηχκ ημο πμοζενθζακμφ ένβμο ακηζιεηςπί-

γεζ ηδκ ακηίθδρδ ςξ έκα οπυννδηα ηαηδβμνζαηυ εκένβδια δίκμκηαξ αοηή ηδ θμνά 

έιθαζδ ζηδ δμιή, ζηδ ζφκηαλδ πμο οπμηίεεηαζ πςξ έπεζ ημ ακηζθδπηυ ζδςιέκμ ςξ 

οπυζηνςια ιε πνμζδζμνζζιμφξ. Γζα κα ιπμνέζμοιε κα απακηήζμοιε ηαζ ζε αοηή ηδ 

ζηνεαθή, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, εεχνδζδ πνέπεζ ζηδ ζοκέπεζα ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο 

κα ηάκμοιε έκα ζδιακηζηυ αήια. Αοηυ ζοκίζηαηαζ ζηδκ πνμζεηηζηή δζάηνζζδ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ εζδχκ πνμζδζμνζζιμφ (Bestimmung) πμο ζοκακημφιε ζηδ θζθμζμθία 

ημο Υμφζενθ. Θα επζπεζνήζμοιε κα δείλμοιε πςξ δ ζφβποζδ πμο επζηναηεί ζηδ δεο-

ηενεφμοζα αζαθζμβναθία ακαθμνζηά ιε αοηά ηα δζαθμνεηζηά είδδ πνμζδζμνζζιμφ εί-

καζ ζε έκα ιεβάθμ ααειυ δ αζηία πμο έπεζ ενέρεζ υθεξ εηείκεξ ηζξ πανακμήζεζξ πμο 

μδδβμφκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ςξ οπυννδηδξ, ιδ αηυια εηθνα-

ζιέκδξ ηαηδβυνδζδξ. Πενζιέκμοιε πςξ ιε ηδ δζαζάθδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζπέ-

δςκ ακάθοζδξ εα απμηαηαζηαεεί ζηζξ ζςζηέξ ηδξ δζαζηάζεζξ δ ζπέζδ ζηήνζλδξ ηςκ 
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ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ζηδκ ακηίθδρδ. Σαοηυπνμκα εα θακεί υηζ δ απθή ακηί-

θδρδ σο ζηεξηθηηθή βάζε κηαο αληηιεπηηθήο θξίζεο αθήκεηαζ κα ιπμνεί κα έπεζ ηδ δζ-

ηή ηδξ ζδζαίηενδ δμιή, ηδ δζηή ηδξ ζφκηαλδ πμο, υιςξ, δεκ είκαζ δ ζφκηαλδ ηδξ ζηδ-

νζγυιεκδξ ακηζθδπηζηήξ ηνίζδξ. 

ηζξ οπμεκυηδηεξ πμο αημθμοεμφκ εα λεηζκήζμοιε (ζηδκ §4.7.1.) ιε ηδκ έη-

εεζδ ηδξ ακάβηδξ βζα ηδ δζάηνζζδ ηδξ απθήξ, πνςηανπζηήξ ακηίθδρδξ απυ ηδκ «πνμ-

ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία» βζα ηδκ μπμία βίκεηαζ θυβμξ ηονίςξ ζημ Δκπεηξία θαη Κξί-

ζε. ηδ ζοκέπεζα (ζηζξ §§4.7.2. ηαζ 4.7.3.), εα ζηναθμφιε ζηδκ λεπςνζζηή ελέηαζδ 

ηςκ δφμ αοηχκ πενζμπχκ οπυ ημ πνίζια ημο γδηήιαημξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ 

πνμζδζμνζζιμφ. Με ηδκ πναβιάηεοζδ ηαζ ημο επζπέδμο ηδξ ζοκεεηζηήξ ηαοημπμζδηζ-

ηήξ ακηζηεζιεκμπμίδζδξ πμο εα αημθμοεήζεζ (ζηδκ §4.7.4) εα έπμοιε ηαηαθένεζ μο-

ζζαζηζηά κα απμζαθδκίζμοιε ηα ζηάδζα άνενςζδξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ, 

έηζζ υπςξ αοηά ηίεεκηαζ ζημ φζηενμ ένβμ ημο Υμφζενθ, δδθαδή απαθθαβιέκα απυ ηζξ 

αζάθεζεξ ηαζ ηα πνμαθδιαηζηά ζημζπεία πμο ηαηέηνεπακ ηζξ ακηίζημζπεξ ακαθφζεζξ 

ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. 

4.7.1. Η «πξν-θαηεγνξεκαηηθή εκπεηξία» ηνπ Εμπειπία και Κπίζη πξέπεη λα δηα-

θξίλεηαη απφ ηελ απιή αληίιεςε 

ηδ ιαηνμζηεθή Δηζαγσγή ημο ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε
119

 μ Λακηβηνέιπε επζπεζνεί 

κα ζοκδέζεζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ηεζιέκςκ πμο αημθμοεμφκ εηεί ιε ημ πκεφια ηδξ Σπ-

πηθήο θαη Τπεξβαηνινγηθήο Λνγηθήο ηαζ ηδξ Κξίζεο ησλ Δπξσπατθψλ Δπηζηεκψλ. Αο-

ηυ πμο ηίεεηαζ, θμζπυκ, πμθφ ηαεανά είκαζ ημ αίηδια ιζαξ βεκεαθμβίαξ ηδξ Λμβζηήξ 

ηαζ ηδξ ακαγήηδζδξ ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ ηνίζεςκ ηαζ ηςκ θμβζηχκ ιμνθχκ απυ ηδκ 

ίδζα ηδκ ειπεζνία ημο αζυημζιμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε επζπεζ-

νείηαζ δ δζαζάθδζδ ηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζηδκ πξν-θαηεγνξεκαηηθή εκπεηξία (vor-

prädikatives Erfahrung) ηαζ ηδκ θξίζε (Urteil) ηαζ ημο πχξ δ δεφηενδ εηπδβάγεζ απυ 

ηδκ πνχηδ. ηδ ζοκέπεζα, εα εζηζάζμοιε ζημ γήηδια ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ θαηεγνξε-

καηηθψλ ηνίζεςκ πνμηεζιέκμο κα θςηίζμοιε ημ παναηηήνα αοηήξ ηδξ πξν-

θαηεγνξεκαηηθήο εκπεηξίαο. ε ακηίεεζδ, υιςξ, πνμξ ηδ βεκζηή ηάζδ πμο οπάνπεζ ζηδ 

δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ε-

ιπεζνία, βζα ηδκ μπμία βίκεηαζ θυβμξ ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε, ελζζχκεηαζ ιε ιζα βεκζ-

ηχξ ηαζ αμνίζηςξ εκκμμφιεκδ πνςηανπζηή ακηίθδρδ, εα ζζπονζζημφιε πςξ δ εκ θυβς 

ειπεζνία αθμνά, βεκεηζηά, έκα επίπεδμ ημ μπμίμ πξνεγείηαη ηδξ ηαηδβυνδζδξ, αθθά 

έπεηαη ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ πνςηανπζηήξ ακηίθδρδξ. Αοηυ, 

δδθαδή, πμο εα ζζπονζζημφιε εδχ είκαζ υηζ δ εκ θυβς «πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνί-

α» πνέπεζ κα δζαηνίκεηαζ απυ ηδκ απθή ακηίθδρδ, δ μπμία εζπάηςξ ιαξ δίκεζ ηα ακηζ-

θδπηά ζηδκ πνςηανπζηυηδηά ημοξ. Θα θακεί, ιάθζζηα, υηζ δ ζοζηυηζζδ αοηήξ ηδξ ζδ-

ιακηζηήξ δζάηνζζδξ δδιζμονβεί ιζα ζδζαζηένςξ ζηνεαθή εζηυκα βζα ηδ πμοζενθζακή 

θαζκμιεκμθμβία ηδξ ακηίθδρδξ. Αθθά, αξ πάνμοιε ηα πνάβιαηα ιε ηδ ζεζνά. 

 ηδκ ηεθεοηαία εκυηδηα ηδξ Δηζαγσγήο (§14) ημο ΔΚ, ηαζ αθμφ έπεζ πνμδβδεεί 

ζηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ δ πανμοζίαζδ ηδξ εηεί απμηαθμφιεκδξ «πνμ-

ηαηδβμνδιαηζηήξ ειπεζνίαξ» ςξ ηυπμο ακάδοζδξ ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ηνίζδξ, πα-

                                                
119 Δίκαζ βκςζηυ πςξ ημ ένβμ αοηυ πνμέηορε απυ ηείιεκα δζαθέλεςκ ηαζ απυ πεζνυβναθα ημο Υμφ-
ζενθ (ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1910, αθθά ηαζ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920) ηα μπμία επζιεθήεδηε μ 

ιαεδηήξ ημο Λακηβηνέιπε ιέζα ζε έκα πνμκζηυ δζάζηδια δέηα πενίπμο πνυκςκ (απυ ημ 1928 ιέπνζ ημ 

εάκαημ ημο Υμφζενθ ημ 1938). Ζ Δηζαγσγή (§1 έςξ §14) είκαζ βναιιέκδ ελμθμηθήνμο απυ ημκ Λακη-

βηνέιπε, μ μπμίμξ, υιςξ, ιαξ δζααεααζχκεζ πςξ αοηή είπε ηδκ απμδμπή ηαζ ηδκ έβηνζζδ ημο ίδζμο ημο 

Υμφζενθ. Γζα ηζξ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ιπμνεί κα ακαηνέλεζ ηακείξ ζηδκ Δηζαγσγή ημο Λακηβηνέιπε 

ζηδκ έηδμζδ ημο 1948 (EU ζζ. xx-xxvii [3-8]) ηαζ ζημ θεπημιενέξ ηαζ ακαθοηζηυ Lohmar 1996. 
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ναηίεεκηαζ ηάπμζα ζδζαζηένςξ δζαθςηζζηζηά ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηδκ αηνζαή μνζμ-

εέηδζδ αοημφ ημο ηυπμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζε ηάπμζμ ζδιείμ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ §14, 

δζααάγμοιε υηζ «πνέπεζ κα ακαγδηήζμοιε ηζξ πνςηανπζηυηενεξ, εζπάηςξ ζηδνίγμοζεξ 

εκάνβεζεξ απυ ηζξ μπμίεξ εηπδβάγμοκ μζ ηαηδβμνδιαηζηέξ ηνίζεζξ»
120

. Γζα κα ένεεζ 

αιέζςξ ιεηά δ αηυθμοεδ, ζδιακηζηή δζεοηνίκζζδ. 

Με αοηήκ ηδκ πνςηανπζηυηδηα, αεααίςξ, ιε ηακέκακ ηνυπμ δεκ δδθχκεηαζ υηζ αοηέξ μζ 

ένεοκεξ, ιεηαθενιέκεξ εκηυξ ημο ζοκμθζημφ μζημδμιήιαημξ ημο θαζκμιεκμθμβζημφ ζο-

βηνμηδηζημφ ζοζηήιαημξ, αθμνμφκ, εκηυξ αοημφ ημο ζοζηήιαημξ, έκα εληειψο ζηνηρεηψ-

δεο επίπεδμ. (EU, ζ. 71 [67-8], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

Οζ ακαθφζεζξ ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε ακαβκςνίγμοκ ηδκ «πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ε-

ιπεζνία» ςξ ηδκ πνςηανπζηυηενδ πενζμπή ζηδκ μπμία νζγχκμοκ μζ ηαηδβμνήζεζξ. 

ιςξ, αοηή δ πενζμπή, ζδςιέκδ οπυ ημ ζοκμθζηυηενμ πνίζια ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ 

ηςκ ζοβηνμηήζεςκ, δελ είλαη γελεηηθά ε πξσηαξρηθφηεξε. Δδχ πνεζάγεηαζ πνμζμπή. 

Γζααάγμοιε υηζ δ «πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία» πνμτπμεέηεζ άθθα, πνμδβμφιεκα 

ζοβηνμηδηζηά επίπεδα. Σζ πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε ιε αοηυ; Πμζα είκαζ αοηά ηα επίπε-

δα; Γεκ είκαζ ηαζ αοηά πνμ-ηαηδβμνδιαηζηά; Καζ πμζα είκαζ, ηυηε, δ δζαθμνά αοηχκ 

ηςκ επίζεο πνμ-ηαηδβμνδιαηζηχκ πνμτπμηζεέιεκςκ επζπέδςκ απυ ηδκ «πνμ-

ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία» ςξ ημο εδάθμοξ εηπήβαζδξ ηςκ ηαηδβμνήζεςκ; Ζ ζοκέ-

πεζα ημο πςνίμο πμο παναεέζαιε ιυθζξ πνζκ απυ ηδκ Δηζαγσγή ημο Λακηβηνέιπε αν-

πίγεζ κα θςηίγεζ ημ γήηδια. 

Ακ ηαζ αοηέξ [μζ ένεοκεξ ημο ΔΚ] ανπίγμοκ ιε ιζα ακάθοζδ ηδξ ακηίθδρδξ πςνμ-
πναβιζηχκ [raum-dinglicher] αημιζηχκ ακηζηεζιέκςκ, δεκ είκαζ υιςξ, έκεηα ημφημο, ημ 

εέια ημοξ δ ζοβηνυηδζδ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ πεναζηένς εκυξ πςνμ-

πναβιζημφ ελςηενζημφ ηυζιμο. (EU, ζ. 71 [68]) 

Πνάβιαηζ, μζ πνχηεξ εκυηδηεξ ημο ζοζηδιαηζημφ ιένμοξ ημο ΔΚ αθμνμφκ ηδκ απθή 

ακηίθδρδ ακηζηεζιέκςκ. Αοηυ πμο, ςζηυζμ, λεηαεανίγεηαζ ζηδκ Δηζαγσγή, ηαζ πμο 

ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ ηακείξ πνμπςνχκηαξ ζηδ ιεθέηδ ηςκ ακαθφζεςκ πμο ηδκ α-

ημθμοεμφκ, είκαζ πςξ ημ γήηδια ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, ηαζ, εζδζηυηενα, ημ γήηδια ηεο 

ζπγθξφηεζεο ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, δεκ απμηεθεί εέια αοημφ ημο έν-

βμο. 

[Ο]ζ δμιέξ ηδξ ακηίθδρδξ θαιαάκμκηαζ οπ‘ υρζκ ιυκμ ζημ ααειυ πμο είκαζ ακαβηαίμ κα 
ηαηαζηεί ηαηακμδηυ ημ πχξ ηα θμβζηά επζηεφβιαηα [logische Leistungen], ιε ηα επαηυ-

θμοεά ημοξ θμβζηά ιμνθχιαηα [logischer Gebilde], νηθνδνκνχληαη πάλσ ζηδκ αζζεδηδνζ-

αηά ακηζθδπηζηή ειπεζνία, ημ πχξ πανάβμκηαζ ιέζς θμβζηήξ αοεμνιδζίαξ [logische Spon-
taneität] ηαηδβμνζαηά ακηζηείιεκα, [δδθαδή] ακηζηεζιεκυηδηεξ ηαηαζηάζεςκ πναβιάηςκ 

ηαζ ηαεμθζημηήηςκ, ζηε βάζε ηδξ ακηίθδρδξ. (EU, ζ. 71 [68], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

Σμ εκδζαθένμκ ηςκ ακαθφζεςκ ημο ΔΚ ζηνέθεηαζ απμηθεζζηζηά βφνς απυ ημ γήηδια 

ηδξ βέκεζδξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ κέζσ ηδξ «θμβζηήξ αοεμνιδζί-

αξ»
121

 ηαζ ζηε βάζε ηδξ ακηίθδρδξ. Ζ απθή ακηίθδρδ θςηίγεηαζ αηνζαχξ ςξ ημ πνμτ-

πμηζεέιεκμ έδαθμξ ηςκ ηαηδβμνήζεςκ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα ηίεεηαζ ηαευθμο ημ γήηδια 

ηςκ ίδζςκ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοβηνμηήζεςκ. Ζ ζοκέπεζα ημο μιμθμβμοιέκςξ εηηεκχξ 

παναηζεέιεκμο εδχ πςνίμο δεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ πενζζζυηενμ απμηαθοπηζηή. 

                                                
120 EU, ζ. 71 [67]. 
121 .π., ζ. 71 [68]· αθ. ηαζ Hua XXXI, §58. 
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οκεπχξ, ζημ ζδιείμ απ‘ υπμο λεηζκμφκ μζ ακαθφζεζξ ιαξ ήδδ πνμτπμηίεεκηαζ πμθθαπθά 

επίπεδα ηαζ επζηεφβιαηα· πνμτπμηίεεηαζ ημ υηζ ήδδ είκαζ ζοβηνμηδιέκμ έκα πεδίν πςνζ-
ηχκ-πναβιζηχκ πνμ-δμηζημηήηςκ ηαζ ιε αοηυ πνμτπμηίεεηαζ μθυηθδνμ ημ επίπεδμ ζο-

βηνμηδηζηχκ ενεοκχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ακηίθδρδξ ημο πνάβιαημξ 

ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ. (EU , ζ. 71 [68]) 

Ζ Δηζαγσγή ηθείκεζ ιε ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζε ζοβηεηνζιέκεξ δζαζηάζεζξ ζοβηνμ-

ηδηζηχκ ενεοκχκ μζ μπμίεξ πνμτπμηίεεκηαζ απυ ηζξ ακαθφζεζξ πμο εα αημθμοεήζμοκ. 

Γίκεηαζ, εζδζηυηενα, ακαθμνά (α) ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ αζζεδηδνζαηχκ 

πεδίςκ ηαζ ζηδ ζοιπθμηή ημοξ, (α) ζημ γήηδια ημο νυθμο πμο ηαηέπεζ δ αζζεδηζηυ-

ηδηα ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ, (β) ζημ γήηδια ηςκ ηζκαζζεήζεςκ ηαζ ημο νυ-

θμο ημο ζχιαημξ ημο οπμηεζιέκμο πμο ακηζθαιαάκεηαζ, ηαζ, ηέθμξ, (δ) ζημ γήηδια 

ηςκ ααειίδςκ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ, (i) ςξ πνάβιαημξ εκ πνυκς, (ii) ςξ 

ζηέηα αζζεδηδνζαημφ πνάβιαημξ ηαζ (iii) ςξ πνάβιαημξ αζηζαηά πνμζδζμνζζιέκμο 

εκηυξ εκυξ ακηζθδπηζημφ πενζαάθθμκημξ πμο πενζθαιαάκεζ ηαζ άθθεξ ζοκδμηζηυηδηεξ. 

 Δίδαιε ζηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ πςξ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο οπήνπακ ζπεηζηέξ 

αζάθεζεξ αθθά ηαζ θακεαζιέκεξ εηηζιήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ θεπημιένεζα ηδξ ζηδνζ-

ηηζηήξ ζπέζδξ ηδξ ηνίζδξ ζηδκ ακηίθδρδ. Τπμζηδνίλαιε υηζ αοηά ηα αζαθή ηαζ θακ-

εαζιέκα ζημζπεία δεκ δζαηνίκμκηαζ ςξ ηέημζα ηαζ οζμεεημφκηαζ απυ δζάθμνμοξ ενιδ-

κεοηέξ (υπςξ μ Νηνάιμκη, μ Λυιαν ή μ Νηε Αθιέζκηα). ημ Δκπεηξία θαη Κξίζε, υ-

ιςξ, μ Υμφζενθ λεπενκά ηα πνμαθδιαηζηά ζδιεία ηδξ ανπζηήξ πνμζέββζζήξ ημο, ηάηζ 

πμο πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ζηδ δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία δεκ ακαβκςνίγεηαζ. 

Ζ ζδζαζηένςξ ηνίζζιδ δζάζηαζδ πμο ηίεεηαζ ζηδκ Δηζαγσγή ημο ΔΚ, δδθαδή δ ηαεανή 

δζάηνζζδ ηδξ πενζμπήξ ηδξ απθήξ (πνμ-ηαηδβμνδιαηζηήξ) ακηίθδρδξ απυ ηδκ «πνμ-

ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία» ςξ εέια ηςκ ζοζηδιαηζηχκ ακαθφζεςκ αοημφ ημο ένβμο, 

πανααθέπεηαζ απυ ημοξ δζάθμνμοξ ιεθεηδηέξ. Ζ «πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία» 

ηαοηίγεηαζ αζαζηζηά ιε ηδκ απθή ακηίθδρδ, πςνίξ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ ζπεηζηέξ 

δζεοηνζκήζεζξ ηδξ Δηζαγσγήο. Καζ αοηή δ πανάαθερδ μδδβεί ζηδκ αηυθμοεδ πανα-

ιυνθςζδ. ,ηζ θέβεηαζ ζημ ζοζηδιαηζηυ ιένμξ ημο ΔΚ βζα ηδκ «πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή 

ειπεζνία» εηθαιαάκεηαζ κα αθμνά ηδκ απθή ακηίθδρδ ηαζ πνμαάθθεηαζ πίζς ζε αο-

ηήκ ηδκ ηεθεοηαία. Μέζα ζε αοηή ηδ ζφβποζδ είκαζ πμο θέβεηαζ υηζ μ Υμφζενθ ακηζ-

ιεηςπίγεζ ηδκ απθή ακηίθδρδ ςξ ηαηδβμνζαηυ εκένβδια ηαζ ιάθζζηα ςξ οπυννδηδ 

ηνίζδ. Καζ ηυηε δ θαζκμιεκμθμβζηή δζάηνζζδ ηδξ απιήο ακηίθδρδξ απυ ηδ ζηεξηγκέλε 

ηνίζδ, βζα ηδκ μπμία ζοκεπχξ ιζθάεζ μ Υμφζενθ, ιμζάγεζ αηαηακυδηδ, αδζέλμδδ ή ηαζ 

ακηζθαηζηή. 

 Χζηυζμ βζα ειάξ αοηή δ ζδιακηζηή δζάηνζζδ δεκ είκαζ μφηε αηαηακυδηδ, μφηε 

αδζέλμδδ, μφηε ακηζθαηζηή. Αημθμοεχκηαξ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δηζαγσγήο ημο ΔΚ, λεπς-

νίγμοιε ηα δζαθμνεηζηά επίπεδα ακάθοζδξ ηαζ ηναηάιε δζαηνζηή ηδ ζοβηνυηδζδ ημο 

ακηζθδπημφ (ζηδκ πνςηανπζηή πνμκζηυηδηα, πςνζηυηδηα ηαζ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά 

ημο) απυ ηδκ «πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία», πμο, υπςξ εα δμφιε, δεκ είκαζ πανά δ 

παξαηεξεηηθή, γλσζηαθή δηεξκήλεπζε ημο ήδδ πνμκζηά, πςνζηά ηαζ οθζηά-αζηζαηά ζο-

βηνμηδιέκμο ακηζθδπημφ. Απυ ιζα ηέημζα ενιδκεοηζηή βςκία εέαζδξ δζαπζζηχκμοιε, 

πςνίξ ηαιία θζθμζμθζηή ακδζοπία, ηδ ζοιθςκία ηςκ δζαθμνεηζηχκ δζαζηάζεςκ ηδξ 

πμοζενθζακήξ εεςνίαξ ηαζ ακαβκςνίγμοιε υηζ μζ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ βζα ηδ ζο-

βηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ (ηονίςξ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο ηαζ ζηζξ Ηδέεο ΗΗ) είκαζ ζπ-

κπιεξσκαηηθέο ςξ πνμξ ηζξ ακαθφζεζξ βζα ηδ ζηήνζλδ ηςκ ηαηδβμνδιαηζηχκ ηνίζεςκ 

ζηδκ «πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία» ημο Δκπεηξία θαη Κξίζε. Αοηή ηδ θμβζηή ηδξ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο εα επζπεζνήζμοιε κα δζαζαθδκίζμοιε ζηδ ζοκέπεζα. Απυ ηδ 

ιζα, ζηδκ αιέζςξ επυιεκδ οπμεκυηδηα εα ελεηάζμοιε ημ γήηδια ημο απθμφ ακηζθδ-

πηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ςξ ημο ζοκυθμο ηςκ θαζκμιέκςκ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ πθαί-

ζζμ ηςκ πνςηανπζηχκ ακηζθδπηζηχκ ζοκεέζεςκ, ακηθχκηαξ ζημζπεία ηονίςξ απυ ηδκ 
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Πανάδμζδ Πξάγκα θαη Υψξνο. Απυ ηδκ άθθδ, ζηδ ιεεεπυιεκδ οπμεκυηδηα εα ελεηά-

ζμοιε ημ γήηδια ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ ςξ εκυξ επυιεκμο, ζηδνζβιέκμο ζηα-

δίμο θαηεγνξηαθήο πναβιάηεοζδξ ημο ακηζθδπημφ, ακηθχκηαξ ζημζπεία ηονίςξ απυ ημ 

Δκπεηξία θαη Κξίζε. 

4.7.2. Ο πξνζδηνξηζκφο ζηελ απιή αληίιεςε (απιφο επνπηηθφο πξνζδηνξηζκφο) 

Δίκαζ μοζζχδεξ βκχνζζια ηδξ οπενααηζηήξ, ελςηενζηήξ ακηίθδρδξ ημ κα πανμοζζάγεζ 

ηα ακηζηείιεκά ηδξ ιδ-μιυθμβα, ιέζα απυ ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ πνμμπηζηή υρδ. ε 

ηάεε εκενβεία ακηζθδπηζηυ κοκ, αοηυ πμο δίκεηαζ μιυθμβα, αοεεκηζηά είκαζ δ ιπνμ-

ζηζκή υρδ ημο ακηζθδπημφ. Μπμνμφιε, ηυηε, κα θέιε υηζ δ ακηζθδπηζηή απυαθερδ ηδξ 

ιπνμζηζκήξ υρδξ είκαζ πιεξσκέλε. Σαοηυπνμκα, υιςξ, οπάνπμοκ άθθα θελά απμαθε-

πηζηά ―αέθδ‖ ημο ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ πμο ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηζξ ακαοεεκηζηά 

ειθακζζιέκεξ υρεζξ, αοηέξ πμο ζοζηήκμοκ ημκ εζσηεξηθφ νξίδνληα ημο πνάβιαημξ. Ζ 

ακηίθδρδ είκαζ πάκημηε έκα ζφζηδια πθδνςιέκςκ ηαζ ηεκχκ απμαθέρεςκ. Ζ ελέθζ-

λδ, ιάθζζηα, εκυξ ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ δζαηνίκεηαζ απυ ιζα ζοκεπή ηνμπή ηςκ 

αοεεκηζηχκ ειθακίζεςκ ζε ακαοεεκηζηέξ ηαζ, ακηίζηνμθα, απυ ιζα ζοκεπή ηνμπή ηςκ 

ηεκχκ απμαθέρεςκ ζε πθδνςιέκεξ. 

 Δηηυξ απυ ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε πθήνεζξ ηαζ ηεκέξ απμαθέρεζξ, μ Υμφζενθ 

πνμααίκεζ ηαζ ζε ιζα άθθδ δζάηνζζδ, αοηήκ ακάιεζα ζε πξνζδηνξηζκέλεο 

(bestimmten) ηαζ απξνζδηφξηζηεο (unbestimmten) απμαθέρεζξ. Ζ πξνζδηνξηζηηθφηεηα 

(Bestimmtheit) ηαζ δ απξνζδηνξηζηία (Unbestimmtheit) είκαζ δοκαηυ κα παναηηδνί-

γμοκ ηυζμ ηζξ πθδνςιέκεξ υζμ ηαζ ηζξ ηεκέξ απμαθέρεζξ. Γζα πανάδεζβια, δ ιπνμζηζ-

κή υρδ εκυξ ζπζηζμφ δίκεηαζ πνμζδζμνζζιέκα, ιε ζαθήκεζα, υηακ μζ ζοκεήηεξ είκαζ 

ηακμκζηέξ, οπυ ημ θςξ ημο ήθζμο ηζ εκχ δ αηιυζθαζνα είκαζ ηαεανή. Ακηίεεηα, ζημ 

ζημηάδζ, ζε μιίπθδ, απυ πμθφ ιαηνζά, η.θπ., ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιπνμζηζκήξ υρδξ 

ημο ζπζηζμφ δίκμκηαζ απνμζδζυνζζηα. Απυ ηδκ άθθδ, ηάπμζα ιδ αοεεκηζηή υρδ ημο 

ζπζηζμφ, βζα πανάδεζβια ηδξ πίζς πθεονάξ ημο, απμαθέπεηαζ ιε ηεκυ ηνυπμ ηαζ ηαηά 

ηακυκα απνμζδζυνζζηα. Δίκαζ, υιςξ, επίζδξ δοκαηυ, υηακ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έκα 

μζηείμ ακηζηείιεκμ, δ ηεκή απυαθερδ ηδξ πίζς πθεονάξ κα είκαζ ηαζ αοηή πνμζδζμνζ-

ζιέκδ.
122

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ, ηα γεφβδ «πθήνδξ–ηεκή» ηαζ 

«πνμζδζμνζζιέκδ–απνμζδζυνζζηδ» ζοκδοάγμκηαζ ιε υθμοξ ημοξ δοκαημφξ ηνυπμοξ. 

 Σμ υηζ ηάπμζεξ υρεζξ ή ζηζβιέξ ημο πνάβιαημξ παναηηδνίγμκηαζ απυ απνμζδζμ-

νζζηία είκαζ εββεκέξ βκχνζζια ηδξ ακηίθδρδξ. Τπάνπμοκ, ιάθζζηα, πάιπμθθεξ δζα-

ααειίζεζξ ακάιεζα ζηδκ πνμζδζμνζζηζηυηδηα ηαζ ηδκ απνμζδζμνζζηία. Δπζπθέμκ, δ 

απνμζδζμνζζηία πμο παναηηδνίγεζ ημ ακηζθδπηυ ειπενζέπεζ πάκηα ηδ δοκαηυηδηα 

πξνζδηνξηζηκφηεηαο (Bestimmbarkeit). Δίκαζ δοκαηυ, ηαηά ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ ει-

θάκζζδ εκυξ πνάβιαημξ οπυ ιζα μνζζιέκδ πνμμπηζηή υρδ ημο ζηδκ ειθάκζζή ημο οπυ 

ιζα άθθδ πνμμπηζηή υρδ, δ ανπζηή, απνμζδζυνζζηδ ενιήκεοζδ πμο αθμνά ηάπμζμ 

ακηζηεζιεκζηυ βκχνζζια κα ―απμννμθάηαζ‖, μφηςξ εζπείκ, απυ ηδ λέα ενιήκεοζδ, ηδκ 

πενζζζυηενμ πνμζδζμνζζιέκδ, ζε ζπέζδ ιε ημ ίδζμ βκχνζζια. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

δδθαδή, πνμζδζμνίγεηαζ εκηυξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοκάθεζαξ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ανπζ-

ηήξ, απνμζδζυνζζηδξ ενιήκεοζδξ.
123

 πςξ δζααάγμοιε ζηζξ Ηδέεο Η, 

[δ] απνμζδζμνζζηία ακαβηαία ζδιαίκεζ πξνζδηνξηζηκφηεηα ελφο ζηαζεξά πξνδηαγεγξακκέ-

λνπ ζηηι. Αοηή πξννησλίδεηαη δοκαηά ακηζθδπηζηά πμθθαπθά, ηα μπμία, ηαεχξ ιεηαααί-

κμοκ ημ έκα ζημ άθθμ ιε ζοκεπυιεκμ ηνυπμ, ζοκεκχκμκηαζ ζηδκ εκυηδηα ιζαξ ακηίθδρδξ, 
ζηδκ μπμία ημ ζοκεπυιεκα δζανημφκ πνάβια δείπκεζ υθμ ηαζ κευηενεξ ―πθεονέξ‖ (ή επα-

                                                
122 Βθ., π.π., Hua XVI, ζ. 58 [49]. 
123 Βθ., Hua XVI, ζζ. 58-60 [49-50]. 
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καθαιαάκεζ ηζξ παθζέξ) ζε υθμ ηαζ κευηενεξ ζεζνέξ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. (Hua III/1, ζ. 91 

[94]) 

Μέζα απυ ηδ νμή ηςκ ζοκεπυιεκςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, μζ θζβυηενμ πνμζδζμνζ-

ζιέκεξ ζηζβιέξ ημο πνάβιαημξ πνμζδζμνίγμκηαζ, αθθά ηαζ, ακηίζηνμθα, δ πνμζδζμνζ-

ζηζηυηδηα είκαζ δοκαηυ κα ηνέπεηαζ ζε απνμζδζμνζζηία. ιςξ, είκαζ μοζζχδεξ βκχνζ-

ζια ηδξ ακηίθδρδξ ημ αδφκαημ ιζαξ πιήξνπο πνμζδζμνζζηζηυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ. 

ζμ ιαηνζά ηζ ακ έπμοιε πμνεοεεί ζηδκ ειπεζνία, υζμ ιεβάθεξ ηαζ ακ είκαζ μζ ζοκέπεζεξ 

εκενβεία ακηζθήρεςκ ημο ζδίμο πνάβιαημξ πμο έπμοκ ιεζμθααήζεζ, παναιέκεζ ηαη‘ ανπήκ 

πάκημηε έκαξ μνίγμκηαξ πνμζδζμνίζζιδξ απνμζδζμνζζηίαξ. (Hua III/1, ζ. 92 [94]) 

Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ μφηε πιήξεο απνμζδζμνζζηία. Κάηζ ηέημζμ 

εα ζήιαζκε ημ αδφκαημ ηδξ ακηίθδρδξ. Πάθζ ιε ηα θυβζα ημο Υμφζενθ, αοηή ηδ θμνά 

απυ ημ Πξάγκα θαη Υψξνο, 

[δ] απνμζδζμνζζηία δεκ είκαζ απυθοηδ, πθήνδξ απνμζδζμνζζηία (δ πθήνδξ απνμζδζμνζζηία 

είκαζ ιζα αλνεζία), πανά είκαζ απνμζδζμνζζηία πενζμνζζιέκδ ιε αοηυκ ή εηείκμκ ημκ ηνυ-
πμ. (Hua XVI, ζ. 59 [49]). 

Γζα πανάδεζβια, δ απνμζδζυνζζηα δμζιέκδ πίζς πθεονά εκυξ ακηζθδπημφ δίκεηαζ πά-

κημηε θάπσο πνμζδζμνζζιέκδ. «[Ανηεί] [ι]ζα ιαηζά ζημ πνάβια ηαζ αοηυ ζηέηεζ εηεί 

ςξ πνάβια· δ ενιήκεοζδ ημο πνμζδίδεζ ιε κυδια ―ιζα ηάπμζα‖ ιμνθή, [―έκα ηάπμζ-

μ‖] πνχια, η.θπ., ηαζ υπζ ιυκμ ακαθμνζηά ιε ηδ ιπνμζηζκή πθεονά ημο αθθά επίζδξ 

ακαθμνζηά ιε ηδκ αεέαηδ πθεονά ημο.»
124

 Μπμνμφιε βεκζηά κα πμφιε υηζ δ απξνζδη-

νξηζηία είλαη πάληα θάπσο πξνζδηνξηζκέλε. 

 Ο πνμζδζμνζζιυξ ημο ακηζθδπημφ ζηδκ πμνεία ελέθζλδξ εκυξ ακηζθδπηζημφ ε-

κενβήιαημξ ιπμνεί κα θαιαάκεζ πχνα ςξ πξννδεπηηθή ελδπλάκσζε (fortschreitende 

Bekräftigung) ηςκ ήδδ πθδνςιέκςκ απμαθέρεςκ.
125

 Μπμνεί, υιςξ, ηαζ κα έπεζ ηδ 

ιμνθή ημο αθξηβέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ (nähere Bestimmung), ηυζμ πθδνςιέκςκ 

υζμ ηαζ ηεκχκ απμαθέρεςκ, ή αηυια ηαζ ημο επαλαπξνζδηνξηζκνχ επίζδξ πθδνςιέ-

κςκ ή ηεκχκ απμαθέρεςκ. θα αοηά ηα θαζκυιεκα ακήημοκ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφ-

ζενθ, ζηδ ζθαίνα ηςκ ζπλζεηηθψλ αληηιεπηηθψλ ζπλαθεηψλ (Wahrnehmungszusam-

menhänge).
126

 ιςξ, ηζ αηνζαχξ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ αοηυ; Σζ είκαζ αοηέξ μζ ζοκεεηζ-

ηέξ ακηζθδπηζηέξ ζοκάθεζεξ; 

 ημ Πξάγκα θαη Υψξνο μ Υμφζενθ λεηαεανίγεζ πςξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ 

αοηχκ ηςκ αληηιεπηηθψλ θαζκμιέκςκ, ημ πέναζια απυ ηδκ απνμζδζμνζζηία ζηδκ 

πνμζδζμνζζηζηυηδηα δεκ πνέπεζ κα εηθδθεεί ςξ ηάπμζα ελλνηνινγηθή ηαμηλφκεζε (be-

griffliche Klassifikation).
127

 

Με ηδκ πνμζδζμνζζζιυηδηα δεκ εκκμείηαζ, ακαθμνζηά πνμξ ηδ δεδμιέκδ ειθάκζζδ, δ δοκα-
ηυηδηα εθανιμβήξ ηςκ βεκζηχκ υνςκ «πςνζηή ιμνθή», «πνςιαηζζιυξ» ηαζ ηα ζοκαθή, 

δδθαδή [δ δοκαηυηδηα] επζηέθεζδξ ηςκ ακηίζημζπςκ ηαηδβμνδιαηζηχκ ζοκεέζεςκ. Οφηε, 

επίζδξ, δ δοκαηυηδηα ζδζαίηενμο εκκμζμθμβζημφ πνμζδζμνζζιμφ ιέζς αηνζαέζηενμο ηαεμ-

                                                
124 Hua XVI, ζ. 59 [50]· αθ. ηαζ HuaMat IV, ζ. 38. 
125 Βθ., π.π., Hua XVI, ζ. 59 [50]. 
126 Βθ. ηαζ Hua IV, §15e. 
127 Βθ. Hua XVI, ζ. 58 [49]. Ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμαθδιαηζηή ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοκαθεζχκ ιπμνεί 
κα ακαηνέλεζ ηακείξ ηαζ ζημ εκδζαθένμκ ηείιεκμ πμο ζοκέβναρε μ Υμφζενθ ημ 1898 ιε ηίηθμ «Πναβ-

ιαηεία βζα ηδκ Ακηίθδρδ» (Abhandlung über Wahrnehmung) ηαζ πμο πνμυνζγε ςξ ημιιάηζ ηςκ Λνγη-

θψλ Δξεπλψλ. Σμ εκ θυβς ηείιεκμ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηυιμ Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 

(Hua XXXVIII) ςξ Beilage I, ζζ. 123-58. 
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νζζιμφ ημο ζδζαίηενμο είδμοξ [Artung] ηδξ ιμνθήξ ή ημο πνχιαημξ, ηαεμνζζιμφ πμο δίκεζ 

ζημ ακηζηείιεκμ αηνζαέζηενδ πνμζδζμνζζηζηυηδηα. (Hua XVI, ζ. 59 [50]) 

Ο πνμζδζμνζζιυξ σο θαηλφκελν πνπ πξνζηδηάδεη ζηε ζπλάθεηα ησλ αληηιεπηηθψλ ζπλ-

ζέζεσλ δεκ ζδιαίκεζ μφηε εκκμζμθμβζηή ηαλζκυιδζδ, μφηε εκκμζμθμβζηή οπαβςβή ζε 

ιζα έκκμζα βέκμοξ, ή ιζα έκκμζα είδμοξ.
128

 Καηά ημκ Υμφζενθ, δ πνμζδζμνζζζιυηδηα 

ζηδκ απθή ακηίθδρδ είκαζ, ακηίεεηα, 

ε πξνυπφζεζε ηςκ αηνζαμθμβζηά εηθναζιέκςκ πνμζδζμνζζηζηχκ ηαηδβμνήζεςκ· είκαζ 

πνμζδζμνζζζιυηδηα ιε ηδ ιμνθή αληηιεπηηθψλ εκθαλίζεσλ, μζ μπμίεξ ζηδ εέζδ ηςκ α-

πνμζδζυνζζηςκ απμαθέρεςκ πενζθαιαάκμοκ πνμζδζμνζζιέκεξ ιε ηνυπμ χζηε, ηαηά ημ πέ-
ναζια απυ ηδκ πνχηδ ζηδ δεφηενδ ειθάκζζδ, δ ηεθεοηαία κα ίζηαηαζ εηεί ςξ δ πνμζδζμνί-

γμοζα. (.π., μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

ηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο μ Υμφζενθ εκημπίγεζ νδηά ηα θαζκυιεκα ημο πνςηανπζημφ 

ακηζθδπηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ζημ πχνμ ηδξ ζπλερνχο ξνήο ησλ πξσηαξρηθψλ αληηιε-

πηηθψλ ζπλζέζεσλ πνζκ απυ μπμζεζδήπμηε εκκμζμθμβζηέξ οπαβςβέξ ηαζ ηαηδβμνήζεζξ. 

Δάκ ακαηνέλμοιε (βζα άθθδ ιζα θμνά) ζηδ ζδιακηζηή §9 ηςκ Ηδεψλ ΗΗ, υπμο μ Υμφ-

ζενθ ιζθά βζα ηδκ ζδζαίηενδ θφζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ζοκεέζεςκ ακηζδζαζηέθθμκηάξ 

ηεξ νδηά πνμξ ηζξ ηαηδβμνζαηέξ ζοκεέζεζξ, εα δμφιε υηζ ημκίγεζ αηνζαχξ αοηή ηδκ 

ζδέα πενί πνμ-ηαηδβμνζαηυηδηαξ ηδξ απθήξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ. Γζααάγμοιε 

εηεί: 

Χξ εη ημφημο ημ πνάβια δίκεηαζ πάκηα ςξ ηάηζ ημ μπμίμ είκαζ έηζζ ηαζ έηζζ αηυια ηζ ακ 

δεκ ιεζμθααμφκ ηαευθμο έκκμζεξ, ηαευθμο ηνίζεζξ ιε ημ ηαηδβμνδιαηζηυ κυδια. (Hua 
IV, ζ. 20 [22])

129
 

Καζ ιυκμ ζε έκα επυιεκμ βεκεηζηυ ζηάδζμ, υπςξ εα δζαπζζηχζμοιε ζε θίβμ, θαιαάκεζ 

πχνα δ πμθφ εκδζαθένμοζα θαηεγνξηαθή ηνμπή ημο ακηζθδπηζημφ πνμζδζμνζζιμφ, ζημ 

πθαίζζμ πζα ηδξ δηεξκελεπηηθήο ηαζ γλσζηαθά πξνζαλαηνιηζκέλεο ακηίθδρδξ.
130

 

 Έπμκηαξ ζπδιαηίζεζ εδχ αοηή ηδ βεκζηή εζηυκα βζα ημ γήηδια ημο πνςηανπζημφ 

ακηζθδπηζημφ (ιδ-θμβζημφ-εκκμζμθμβζημφ ηαζ ιδ-ηαηδβμνδιαηζημφ) πνμζδζμνζζιμφ 

εα ελεηάζμοιε ηχνα απυ πζμ ημκηά ηα ζδιακηζηυηενα θαζκυιεκα πμο ακήημοκ ζε 

αοηή ηδκ πενζμπή. Πνέπεζ, αέααζα, κα έπμοιε ζημ κμο ιαξ πςξ ακ ηαζ ηα θαζκυιεκα 

αοηά ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ, δεκ ζοζηήκμοκ απυ ιυκα ημοξ 

ιζα θαζκμιεκμθμβία ηδξ πνςηανπζηήξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. Σζξ θεπημιένεζεξ 

ιζαξ ηέημζαξ εεςνίαξ εα ηζξ ακαγδηήζμοιε ζηα επυιεκα ηεθάθαζα. 

                                                
128 φβη. εδχ ηαζ ιε Hua XL, ζζ. 260η.επξ. 
129 Ή υπςξ δζααάγμοιε αθθμφ, «[η]μ κα έπς ιζα ακηίθδρδ, π.π., ημ κα αθέπς έκα ζπίηζ, δεκ ζδιαίκεζ 
υηζ ―ηνίκς‖ υηζ έκα ζπίηζ ή υηζ αοηυ ημ ζπίηζ οπάνπεζ. Γεκ ζδιαίκεζ απμθαίκμιαζ ηαζ δ απυθακζδ δεκ 

είκαζ ηάπα ζηέηα ―εηθνάγς‖ αοηυ πμο ακηζθαιαάκμιαζ, ςξ εάκ κα επνυηεζημ βζα ιζα ελεζηυκζζδ [Ab-

bildung] (απμηφπςζδ [Abdruck]) ηδξ ακηίθδρδξ.» (Hua XX/2, ζ. 325). 
130 Ο Νημοάζεν, ζημ Dwyer 2007, μνεά, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, δζαηνίκεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ζηδκ ακηίθδ-

ρδ απυ ημ επίπεδμ ηδξ ηνίζδξ. Γίκεζ υιςξ ιζα δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο απυ ηδ 

δζηή ιαξ, ηαεχξ πανμοζζάγεζ ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ ςξ εκένβδια ηδξ ζθέςεο! διεζχκεζ μ ίδζμξ: 
«Γζα κα δς μηζδήπμηε ςξ θαβυ ζδιαίκεζ ήδδ κα ζηέθημιαζ ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηά ημο κα είκαζ έκαξ 

θαβυξ ηαζ υπζ, π.π., ιζα πάπζα. Σμ ζηέπηεζεαζ δεκ είκαζ ημ ίδζμ ιζα ηνίζδ, πανά έκαξ δμιδιέκμξ ηνυπμξ 

ακηίθδρδξ ιζαξ ανενςιέκδξ πανμοζίαξ ζημκ ηυζιμ.» (Dwyer 2007, ζ. 108) Αθθά δ ζηέρδ, βζα ημκ 

Υμφζενθ, δζεκενβείηαζ πάκηα ιε έκκμζεξ. Οπυηε, είηε μ Νημοάζεν είκαζ οπένιαπμξ ιζαξ πάκηα εκκμζμ-

θμβζηά δζεκενβμφιεκδξ ακηίθδρδξ, ηάηζ ιε ημ μπμίμ δζαθςκμφιε, είηε εηθαιαάκεζ ηδ ζηέρδ ιε ηάπμζμ 

δζαθμνεηζηυ κυδια, ημ μπμίμ πάκηςξ δεκ ημζκμπμζεί.  
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4.7.2.α. Αθξηβέζηεξνο αληηιεπηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

Θα λεηζκήζμοιε πνδζζιμπμζχκηαξ εδχ ημ πανάδεζβια ηδξ μπηζηήξ ακηίθδρδξ εκυξ 

ηφαμο. Έζης υηζ αθέπμοιε έκακ ηφαμ ιε ιεηαααθθυιεκμ ηνυπμ, είηε πάνδ ζε ιεηαηί-

κδζδ ημο ακηζηεζιέκμο, είηε ζε δζηή ιαξ. Έζης, επίζδξ, υηζ ζε ιζα πνχηδ θάζδ ηδξ 

ακηίθδρδξ αθέπμοιε ηδκ ιπνμζηζκή ηυηηζκδ έδνα ημο ηφαμο ηαζ υηζ ζηδκ πμνεία ηδξ 

ακηίθδρδξ πενκμφιε ζοκεπχξ ζηδ δμηζηυηδηα κέςκ αοεεκηζηχκ ειθακίζεςκ. ε ιζα 

ηέημζα πμνεία αοηυ πμο αθέπμοιε είκαζ ζοκεπχξ μ έκαξ, ηαοηυζδιμξ ηφαμξ, υιςξ ημ 

πψο δίκεηαζ αοηυξ, ημ πμζμ είκαζ ην λφεκα ηεο δνηηθφηεηάο ηνπ ζε ηάεε δζαδμπζηυ κοκ, 

ζοκεπχξ ιεηααάθθεηαζ. Τπάνπμοκ, αέααζα, ιένδ ηαζ ζηζβιέξ ημο ακηζθδπημφ ηα μπμία 

δίκμκηαζ εκηυξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ αημθμοείαξ ιε ηδκ ίδζα πνμζδζμνζζηζηυηδηα, δδθαδή 

ςξ πνμζδζμνζζιέκα ή πνμζδζμνίζζια ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. Γζα πανάδεζβια, δ ιπνμζηζκή, 

ηυηηζκδ έδνα ημο ηφαμο ζοκεπίγεζ κα δίκεηαζ ςξ ηυηηζκδ υζμ ηδκ ζημπεφμοιε αοεε-

κηζηά, αθθά ηαζ, ζηδκ πμνεία ηδξ ακηίθδρδξ, ζηζξ ιδ αοεεκηζηέξ ειθακίζεζξ ηδξ. Ο 

Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ υηζ ηυηε θαιαάκεζ πχνα ιζα ηαπηφηεηα λνήκαηνο.131 ηδ θακηα-

ζηζηή, οπμεεηζηή πενίπηςζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο πμο ιαξ είκαζ απυθοηα μζηείμ, εα ιζ-

θμφζαιε βζα ηαοηυηδηα κμήιαημξ ζπλνιηθά ηςκ ειθακίζεςκ αοημφ ημο ακηζηεζιέκμο. 

Απυ υπμζα ιενζά ηζ ακ ημ ζημπεφαιε, δ ενιήκεοζδ ηςκ ακαοεεκηζηχκ ζηζβιχκ ημο 

εα ήηακ ηέημζα, χζηε ηα πάκηα κα ιαξ δίκμκηακ ζοκεπχξ ιε ζηαεενή πνμζδζμνζζηζηυ-

ηδηα. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ ηαοηυηδηα κμήιαημξ δεκ ιπμνεί κα αθμνά ημ ακηζθδ-

πηυ ζημ ζφκμθυ ημο. ηδκ πμνεία ηδξ ακηίθδρδξ είκαζ δοκαηυ κα ιαξ δίκεηαζ θάπνην 

κέξνο ημο ακηζηεζιέκμο ιε ηδκ ίδζα πνμζδζμνζζηζηυηδηα ή πνμζδζμνζζζιυηδηα. Δηηυξ 

υιςξ απυ ηα ιένδ πμο δίκμκηαζ ζοκεπχξ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, ζηα οπυθμζπα ιένδ πανα-

ηδνείηαζ ιζα δζααάειζζδ ζηδκ πνμζδζμνζζηζηυηδηα. Κάηζ πμο ηχνα δίκεηαζ απνμζδζυ-

νζζηα, ζε ιζα επυιεκδ θάζδ ηαζ ιέζα απυ ηδκ αημθμοεία ηςκ ειθακίζεςκ είκαζ δο-

καηυ κα δίκεηαζ πενζζζυηενμ πνμζδζμνζζιέκμ. Βθέπμοιε ημκ ηφαμ ζημ ιζζμζηυηαδμ 

πςνίξ κα ιπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε ζαθχξ ημ πνχια ημο, ηάηζ πμο ιπμνμφιε κα 

ηάκμοιε, υιςξ, ηαεχξ ημκ πθδζζάγμοιε. Τπάνπεζ, επίζδξ, πενίπηςζδ κα ιεηαααί-

κμοιε απυ ηδκ πνμζδζμνζζηζηυηδηα ζε απνμζδζμνζζηία. Ή, αηυια, μ πνμζδζμνζζιυξ 

ηάπμζςκ ζηζβιχκ ημο ακηζηεζιέκμο κα βίκεηαζ ιε πενζζζυηενδ αηνίαεζα, εκχ ηάπμζςκ 

άθθςκ υπζ. ε υθεξ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ, μζ δζαθμνεηζηέξ ακηζθδπηζηέξ θάζεζξ ζπκ-

θσλνχλ (übereinstimmen) ηαηά ημ κυδιά ημοξ. Καεχξ ελεθίζζεηαζ δ ακηίθδρδ, ημ 

ακηζηείιεκμ ειθακίγεηαζ ημ ίδζμ αθθά ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, ζοκεπχξ πνμζδζμνζζιέ-

κμ δζαθμνεηζηά, είηε ιε ιεβαθφηενδ, είηε ιε ιζηνυηενδ αηνίαεζα. ημ πθαίζζμ ηδξ 

ζπκθσλίαο (ηαζ υπζ ηαοηυηδηαξ) κμήιαημξ οπάνπεζ ζοκεπχξ ηάπμζα δζαθμνά ζημ 

ααειυ πνμζδζμνζζηζηυηδηαξ ηδξ δμηζηυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ ζοκμθζηά, ή ηάπμζςκ 

ιενχκ ημο. Γδθαδή, μζ ζφιθςκεξ ηαηά ημ κυδιά ημοξ δμηζηυηδηεξ δζαθένμοκ ζημ 

ααειυ πνμζδζμνζζηζηυηδηάξ ημοξ. Μέζα απυ ηδκ αθθδθμοπία ζφιθςκςκ ακηζθδπηζ-

ηχκ ζηζβιχκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί μ αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο ημο ακηζηεζιεκζημφ 

πνμζδζμνζζιμφ πμο αοηέξ πανμοζζάγμοκ. ε ιζα ηέημζα αθθδθμοπία ζοκεπχξ πθδνχ-

κμκηαζ, ηαζ, ιάθζζηα, επζηονχκμκηαζ ηαζ επζαεααζχκμκηαζ μζ ανπζηέξ ενιδκεφζεζξ πμο 

αθμνμφζακ, ηυζμ αοεεκηζηέξ, υζμ ηαζ ακαοεεκηζηέξ ειθακζζζαηέξ ζηζβιέξ. 

4.7.2.β. Αληηιεπηηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο 

Γεκ είκαζ ακαβηαίμ κα οπάνπεζ πιήξεο ζοιθςκία κμήιαημξ –ακ ηαζ αοηυ δεκ απμ-

ηθείεηαζ. Ζ αζπκθσλία (Nichtübereinstimmung) κμήιαημξ είκαζ επίζδξ δοκαηή, ιε 

ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ αοηή δεκ είκαζ πθήνδξ. Ζ απυθοηδ αζοιθςκία κμήιαημξ, υπςξ 

                                                
131 Hua XVI, §§28, 29. 
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ηαζ δ πθήνδξ απνμζδζμνζζηία ζηδκ μπμία ακαθενεήηαιε κςνίηενα, εα ζήιαζκε πάθζ 

ημ αδφκαημ ηδξ ακηίθδρδξ. «[Σ]μ απυθοημ άθθςξ-είκαζ [Anderssein] είκαζ απυ ηάεε 

άπμρδ ηυζμ πανάθμβμ, υζμ αηνζαχξ δ απυθοηδ απνμζδζμνζζηία.»132 Αοηυ, ιε άθθα 

θυβζα, ζδιαίκεζ υηζ μ ηεκυξ εζςηενζηυξ μνίγμκηαξ εκυξ ακηζθδπημφ δεκ ιπμνεί κα 

πθδνςεεί απυ μπμζαδήπμηε ειθάκζζδ. πςξ ζδιεζχκεζ μ Υμφζενθ ζηδ Φαηλνκελνιν-

γηθή Φπρνινγία, 

[α]οηυ πμο πνμζδζμνίγεζ αοηυ ημ ηναπέγζ δεκ ιπμνεί κα πνμζδζμνίγεζ έκα άθμβμ. Οζ επζιέ-

νμοξ ακηζθήρεζξ πμο πθδνχκμοκ ημκ ηεκυ μνίγμκηα πμο έπεζ ημ ηναπέγζ βζα ιέκα ζε ιζα 
ακηίθδρδ, δεκ ιπμνμφκ κα πανειαθδεμφκ ζημ μνάκ ημο αθυβμο ηαζ κα πνμζδζμνίζμοκ πε-

ναζηένς αοηυ ημ άθμβμ. (Hua IX, ζ. 181 [139]) 

Απυ ηδκ άθθδ, δ αζοιθςκία κμήιαημξ πμο αθμνά ηάπμζα ιυκμ ιένδ ηδξ ει-

θάκζζδξ ―αθμιμζχκεηαζ‖, μφηςξ εζπείκ, απυ ηδ ζοκμθζηή ακηίθδρδ ηαζ είκαζ ιάθζζηα 

αοηή δ αζοιθςκία πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζημκ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηδξ ενιήκεοζδξ 

ηςκ εκ θυβς ιενχκ. Γζα κα επζζηνέρμοιε ζημ πανάδεζβια ηδξ μπηζηήξ ακηίθδρδξ ημο 

ηφαμο, έζης υηζ ηαηά ηδκ ανπζηή ειθάκζζή ημο, δ πίζς πθεονά ημο ενιδκεφεηαζ ιε 

ηνυπμ ηέημζμκ χζηε αοηή κα ιαξ δίκεηαζ ακαοεεκηζηά ςξ μιμζυιμνθα ηυηηζκα πνς-

ιαηζζιέκδ. Έζης επίζδξ υηζ, ζηδ ζοκέπεζα, ηζκμφιαζηε βφνς απυ ημ ακηζηείιεκμ ηαζ 

δζαπζζηχκμοιε υηζ δ πίζς πθεονά ημο δεκ έπεζ μιμζυιμνθμ ηυηηζκμ πνχια, υηζ, βζα 

πανάδεζβια, δζαηνίκμοιε ζε αοηήκ ηδθίδεξ πνάζζκμο πνχιαημξ. Γζαπζζηχκμοιε, έ-

ηζζ, υηζ θαιαάκεζ πχνα ιζα αζοιθςκία κμήιαημξ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ειθακί-

ζεςκ, ιζα αζοιθςκία πμο δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε δζαθμνά ζημ ααειυ πνμζδζμνζζηζηυ-

ηδηαξ, αθθά ιε ελαληίσζε (Widerstreit) δφμ δζαθμνεηζηχκ κμδιάηςκ. Βέααζα, ημ υηζ δ 

πίζς πθεονά ζηδκ αοεεκηζηή ηχνα ειθάκζζή ηδξ δίκεηαζ δζαθμνεηζηά πνμζδζμνζζιέ-

κδ απυ υ,ηζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ακαοεεκηζηή ενιήκεοζδ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ αοηυ πμο 

ακηζθαιαακυιαζηε παφεζ κα είκαζ ημ ίδζμ ηαοηυζδιμ ακηζηείιεκμ. Πνυηεζηαζ βζα ημ 

ίδζμ ακηζηείιεκμ, ιυκμ πμο ημ πνχια ηδξ πίζς πθεονάξ ενιδκεφεηαζ ζε ηάπμζα φζηε-

νδ θάζδ δζαθμνεηζηά ηαζ, ιάθζζηα, ιε εκάκηζμ ηνυπμ απυ υ,ηζ ανπζηά. Κάηζ ηέημζμ 

μδδβεί ζημκ επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ ανπζηήξ ενιήκεοζδξ, αθθά υπζ ζηδκ αηφνςζδ 

ηδξ εκυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ. 

Μζα απυαθερδ ιαηαζχκεηαζ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ εκακηίςζδξ ιυκμ ηαευζμκ απμηεθεί ιένμξ 

ιζαξ πενζεηηζηυηενδξ απυαθερδξ ηδξ μπμίαξ ημ ζοιπθδνςιαηζηυ ηιήια πθδνχκεηαζ. (LU 

II/2, ζ. 43 [702] Βθ. ηαζ υ.π., §12) 

Οζ ακαιμκέξ ιαξ ζε ζπέζδ ιε αοηυ πμο ακηζθαιαακυιαζηε δεκ δζαρεφδμκηαζ πθήνςξ, 

ηαεχξ οπάνπμοκ ηάπμζεξ ζοκζζηχζεξ αοηχκ ηςκ ακαιμκχκ πμο μπςζδήπμηε ζχγμ-

κηαζ. πςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο αηνζαέζηενμο πνμζδζμνζζιμφ, έηζζ ηαζ ζε αοηήκ ημο 

επακαπνμζδζμνζζιμφ ιέζς εκακηίςζδξ, 

δ κέα ακηίθδρδ πνέπεζ κα ζοιθςκεί ιε ηδκ παθζά, πνέπεζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, κα εκανιμκί-

γεηαζ ιε αοηήκ δδθαδή απυ ηδκ άπμρδ ημο βεκζημφ. (Hua XVI, ζ. 97 [82]) 

Δίκαζ, θμζπυκ, ακαβηαία ιζα γεληθή ζπκθσλία ακάιεζα ζηζξ ειθακίζεζξ πνμηεζιέκμο 

κα έπμοιε ακηίθδρδ εκζαίςκ, ηαοηυζδιςκ ακηζηεζιέκςκ. Μυκμ ζηδ αάζδ ιζαξ ηέημζαξ 

βεκζηήξ ζοιθςκίαξ είκαζ δοκαηυξ μ αηνζαέζηενμξ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακηίθδρδξ, αθ-

θά ηαζ μ επακαπνμζδζμνζζιυξ ηδξ. Σμ ηαηχηαημ επίπεδμ βεκζηήξ ζοιθςκίαξ κμήια-

ημξ ηςκ ειθακίζεςκ πμο πνέπεζ κα πθδνείηαζ, πνμηεζιέκμο μζ ειθακίζεζξ κα είκαζ δο-

καηυ κα ζημπεφμοκ ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ ακ ηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, θαίκεηαζ κα α-

                                                
132 Hua XVI, ζ. 97 [82]. 
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θμνά παναηηδνζζηζηά υπςξ ημ ζπήια, ημ πνχια, ηδ ζηθδνυηδηα, η.θπ., υιςξ εκηυξ 

ιζαξ βεκζηυηδηαξ ηαζ πςνίξ αηυια αοηά ηα ηεθεοηαία κα είκαζ πζμ εζδζηά πνμζδζμνζ-

ζιέκα. 

4.7.2.γ. Αχμεζε θαη ειάηησζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο δνηηθφηεηαο 

ημ πανάδεζβια ηδξ ακηίθδρδξ ημο ηφαμο, εφημθα δζαπζζηχκμοιε υηζ, ηαεχξ ηζκμφ-

ιαζηε ιπνμζηά ημο, δ ιπνμζηζκή έδνα ημο ιαξ δίκεηαζ ιέζα απυ ιζα ζοκεπή ζεζνά εη 

ιένμοξ εηθάκζεςκ, ηάεε ιζα εη ηςκ μπμίςκ παναπέιπεζ ζηδκ επυιεκδ ζε ιζα ζοκεπή 

δζαπθμηή απμαθέρεςκ ηαζ πθδνχζεςκ αοηχκ ηςκ απμαθέρεςκ. Ζ ιπνμζηζκή έδνα 

ημο ηφαμο δίκεηαζ ζοκεπχξ ιέζα απυ κέεξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ, ιε κέμοξ ηνυπμοξ, 

εκηυξ ιζαξ ζοιθςκίαξ ζηδ ζοκεηηζηή εκυηδηα ηδξ ακηίθδρδξ πμο ανίζηεηαζ ζε ελέθζ-

λδ. ηδ ζοκέπεζα εα εζηζάζμοιε ζηζξ απμαθέρεζξ ηαζ ηζξ πθδνχζεζξ πμο αθμνμφκ εζ-

δζηυηενα ιία απυ ηζξ έδνεξ ημο ηφαμο πνμηεζιέκμο κα ιζθήζμοιε βζα ημ θαζκυιεκμ 

ηδξ αφλδζδξ ηαζ ηδξ εθάηηςζδξ ηδξ πθδνυηδηαξ ηδξ δμηζηυηδηαξ.
133

 

 Έζης, θμζπυκ, υηζ μ ηφαμξ πενζζηνέθεηαζ ηαζ υηζ δ έδνα βζα ηδκ μπμία εκδζαθε-

νυιαζηε ιυθζξ ανπίγεζ ηαζ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζημ μπηζηυ ιαξ πεδίμ. Ανπζηά, δ 

επζθάκεζα ζηδκ μπμία ζηνέθμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ ειθακίγεηαζ αοεεκηζηά ςξ «έκαξ 

αιοδνυξ οπαζκζβιυξ [Andeutung] εκηυξ ιζαξ θζβμζηά ζαθμφξ, ιζαξ ―ιδ πθήνμοξ‖ 

[―unvollkommenen‖] πανμοζίαζδξ»
134

. Πνέπεζ κα πνμζέλμοιε εδχ υηζ αοηή δ ανπζηή 

ιαξ απυαθερδ δεκ είκαζ ιζα ζδιαζζαηή απυαθερδ πμο ακαιέκεζ ηδκ πθδνςηζηή επμ-

πηζημπμίδζή ηδξ (Veranschaulichung). Ζ ανπζηή ιαξ απυαθερδ είκαζ επνπηηθή πμο 

ζδιαίκεζ πςξ είκαζ ήδδ ηάπςξ πθδνςιέκδ, ηαζ αοηυ είκαζ ημ κυδια ηδξ «ιδ πθήνμοξ 

πανμοζίαζδξ» βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ εδχ μ Υμφζενθ.
135

 Σχνα, υζμ ζοκεπίγεηαζ δ πε-

νζζηνμθή, δ πανμοζίαζδ ηαείζηαηαζ υθμ ηαζ πζμ ζαθήξ, υθμ ηαζ πζμ πθήνδξ 

(vollkommener), ιέπνζ πμο θηάκεζ ζε ιζα αζπιή, ζε έκα ιέβζζημ ζημ μπμίμ δ ηεηνά-

βςκδ επζθάκεζα πανμοζζάγεηαζ ηαηά ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ. Απυ εηεί ηζ έπεζηα 

ανπίγεζ κα εθαηηχκεηαζ δ πθδνυηδηα ηδξ πανμοζίαζδξ, κα μδδβείηαζ ζημκ απθυ οπαζ-

κζβιυ ηαζ ιεηά ζηδκ ελαθάκζζδ.
136

 

 Ακαθοηζηυηενα ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ ακηζηεζιεκζηή ζηζβιή βζα ηδκ μπμία 

εκδζαθενυιαζηε (ζημ πανάδεζβιά ιαξ αοηή είκαζ ιζα έδνα ημο ηφαμο) ανπζηά ειθακί-

γεηαζ ακηζθδπηζηά, αθθά υπζ ιε πθδνυηδηα (Vollkommenheit). Αοηή, ςζηυζμ, απμηε-

θεί οπαζκζβιυ βζα ηζξ πθδνέζηενεξ πανμοζζάζεζξ ηδξ. Οζ δζαδμπζηέξ ειθακίζεζξ απμ-

αθέπμοκ ζηδκ υθμ ηαζ ―ηαθφηενδ‖, απυ ηδκ άπμρδ ηδξ πθδνυηδηαξ, δμηζηυηδηα ηδξ 

έδναξ ημο ηφαμο, ηάηζ πμο έβηεζηαζ εκ ιένεζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ εζςηενζηχκ 

πνμζδζμνζζιχκ ή δζαθμνμπμζήζεςκ, εκ ιένεζ ζε έκακ αηνζαέζηενμ πνμζδζμνζζιυ. 

ηδκ πμνεία ηδξ ακηίθδρδξ, μζ απμαθέρεζξ πθδνχκμκηαζ, θηάκμκηαξ ζε εηείκδ ηδ 

αέθηζζηδ ηαηάζηαζδ υπμο ηίπμηα δεκ θείπεζ πζα απυ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ εκ θυβς έδναξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ πθδνυηδηα ηδξ δμηζηυηδηάξ ηδξ. Οζ απμαθέρεζξ ηςκ ειθακίζεςκ ηα-

ηά ηδκ αφλδζδ ηδξ πθδνυηδηαξ ανίζημοκ ημ ζηυπμ ημοξ, ιέζα απυ ιζα ζοκεπυιεκδ 

                                                
133 ηδκ έηηδ Έξεπλα μ Υμφζενθ ηάκεζ ιζα πνχηδ απυπεζνα βζα κα ιζθήζεζ βζα δζααάειζζδ ζηδκ πθδ-

νυηδηα ιε ηδκ μπμία δίκεηαζ ημ ακηζθδπηυ, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα δζααάειζζδ ζηδκ πθδνυηδηα ημο 

επμπηζημφ ημο πενζεπμιέκμο (ηαζ υπζ ζημ θακεαζιέκα εεςνδιέκμ εηεί ζεκεησηηθφ πενζεπυιεκμ). ε 
αοηυ ημ πθαίζζμ μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ (α) ηδκ έηηαζδ (Umfang) ή ημκ πθμφημ (Reichtum) ηδξ πθδνυηδ-

ηαξ, (α) ηδ γςδνυηδηα (Lebendigkeit) ηδξ πθδνυηδηαξ, δδθαδή ημ ααειυ ζφβηθζζδξ ακάιεζα ζηα πενζ-

επυιεκα ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ζε αοηά ηςκ ζφζημζπςκ πανμοζζαζηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ (β) ημ ειπνάβ-

ιαημ πενζεπυιεκμ (Realitätsgehalt) ηδξ πθδνυηδηαξ πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ πθήεμξ ηςκ πανμοζζαζηζ-

ηχκ δεδμιέκςκ. (Βθ. LU II/2, ζζ. 83-4 [734-5]) 
134 Hua XVI, ζ. 106 [89]. 
135 Βθ. ηαζ LU II/2, ζ. 86 [736]. 
136 Βθ. Hua XVI, §32. 
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πμνεία πθδνχζεςκ, ζημ μνζαηυ ζδιείμ ηδξ αφλδζδξ, ημ ζδιείμ αζπιήξ. «[Ζ] απυαθε-

ρδ ζε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ δεκ ηαηαδεζηκφεζ πζα πθήνςζδ· είκαζ, ζε αοηή ηδ θάζδ 

ηδξ απμαθεπηζηήξ ηίκδζδξ, ζοκείδδζδ ημο ζημπμφ πμο έπεζ επζηεοπεεί.»
137

 Απυ εηεί 

ηζ έπεζηα λεηζκά ημ ζφζημζπμ ζηδκ πθήνςζδ «άδεζαζια [Entleerung]»
138

, δ απμιά-

ηνοκζδ απυ ημ ζηυπμ ηδξ απυαθερδξ, απυ αοηυ ζημ μπμίμ απμαθέπεζ ηάεε πανμοζία-

ζδ. Ζ αολακυιεκδ πθήνςζδ, δ αολακυιεκδ πθδνυηδηα ηδξ δμηζηυηδηαξ ηείκεζ ζοκε-

πχξ ζε έκα υνζμ πένα απυ ημ μπμίμ λεηζκά δ εθάηηςζδ ηδξ πθδνυηδηαξ. ε ηάεε θάζδ 

αοηήξ ηδξ αφλμοζαξ ζεζνάξ πανμοζζάγεηαζ ιδ πθήνςξ αοηυ πμο ζηζξ επυιεκεξ θάζεζξ 

απμηηά υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ πθδνυηδηα. Ζ εθάηηςζδ ηδξ πθδνυηδηαξ ηδξ δμηζηυηδηαξ 

ιε ηδ ζεζνά ηδξ ηείκεζ ζε έκα υνζμ πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ ημ ζδιείμ-ιδδέκ ηδξ ειθά-

κζζδξ.  

 Ακαθμνζηά ιε ημ εάκ ηαηά ηδ ζφκεεζδ εκυξ ακηζθδπηζημφ πμθθαπθμφ είκαζ δο-

καηυ κα μδδβδεμφιε ζε έκα μνζαηυ ζδιείμ ζημ μπμίμ εα είπαιε απυ ηάεε άπμρδ 

πθήνδ ηαζ ημνεζιέκδ δμηζηυηδηα, δ απάκηδζή ιαξ δεκ ιπμνεί πανά κα είκαζ ανκδηζ-

ηή. Έπμοιε ημκίζεζ ηαζ ζηα πνμδβμφιεκα υηζ, ζηδ ιεκ πενίπηςζδ ιζαξ αιεηάαθδηδξ 

ακηίθδρδξ, υπμο δεκ οπάνπεζ ζπεηζηή ηίκδζδ ακάιεζα ζημ ακηζθδπηυ ηαζ ημκ θμνέα 

ημο εκενβήιαημξ, ημ ακηζθδπηυ δίκεηαζ πάκημηε ιμκυπθεονα, ιδ-μιυθμβα. ηδ δε πε-

νίπηςζδ ηδξ ιεηααθδηήξ ακηίθδρδξ, δ δμηζηυηδηα ημο ακηζθδπημφ ειπθμοηίγεηαζ ηα-

εχξ ααειζαία ειθακίγμκηαζ κέεξ υρεζξ. ιςξ ηαζ πάθζ δεκ επζηοβπάκεηαζ απυθοηδ 

δμηζηυηδηα. Καηά ηδ ζοκεπυιεκδ ζφκεεζδ ημο πμθθαπθμφ ηςκ ειθακίζεςκ, ζε ιζα 

ειθακζγυιεκδ υρδ δίκεηαζ ιζα ζδζαίηενδ ζηζβιή ημο ακηζηεζιέκμο, εκχ ζε ιζα επυιεκδ 

ειθακζγυιεκδ υρδ ιπμνεί κα δίκεηαζ ηάπμζα άθθδ. Ζ αφλδζδ ηδξ πθδνυηδηαξ ηδξ δμ-

ηζηυηδηαξ ιπμνεί κα αθμνά έκακ μνζζιέκμ πνμζδζμνζζιυ, ςζηυζμ δ πθδνυηδηα ή μ 

ημνεζιυξ πμο δυεδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ ειθακζγυιεκδ υρδ έπμοκ πανέθεεζ. Δκχ 

ηενδίγμοιε ζε πθδνυηδηα ακαθμνζηά ιε ηάπμζα παναηηδνζζηζηά, πάκμοιε ακαθμνζηά 

ιε ηάπμζα άθθα. Ζ δμηζηυηδηα ηδξ ειθάκζζδξ ιπμνεί ιε ιζα έκκμζα κα είκαζ πενζζζυ-

ηενμ πθήνδξ, αθθά απυ ιζα άθθδ άπμρδ δ πθδνυηδηα ηδξ δμηζηυηδηαξ έπεζ εηπέζεζ. 

Έκα πνχημ επίπεδμ εδχ αθμνά ηδ ζοκμθζηή ακηίθδρδ. Δίκαζ δοκαηυ κα ηενδίζμοιε 

απυ ηδκ άπμρδ ηδξ πθδνυηδηαξ ηδξ δμηζηυηδηαξ εκυξ ακηζηεζιέκμο, βζα πανάδεζβια 

πθδζζάγμκηάξ ημ ηαζ ελεηάγμκηάξ ημ απυ πζμ ημκηά, πανυθα αοηά δ δμηζηυηδηα ημο 

ακηζθδπηζημφ πενίβονμο βίκεηαζ υθμ ηαζ θηςπυηενδ. Ακ πάθζ εέθμοιε κα πενζμνζ-

ζημφιε ζημ ακηζθδπηυ ακηζηείιεκμ ηαζ ιυκμ, δζαπζζηχκμοιε υηζ αηυιδ ηαζ ακ δ εκεν-

βεία πνμζθενυιεκδ υρδ ημο ιαξ δίκεηαζ ζηδκ απυθοηδ πθδνυηδηά ηδξ, ηυηε ελαημ-

θμοεμφκ κα απμοζζάγμοκ υθεξ μζ οπυθμζπεξ υρεζξ. Με ηδκ ειθάκζζδ ηδξ αηυθμοεδξ 

υρδξ εα θείπμοκ πάθζ μζ οπυθμζπεξ η.μ.η. 

4.7.2.δ. Απιή αληηιεπηηθή δηεξκήλεπζε 

Ζ ζογήηδζδ βζα ημκ αηνζαέζηενμ πνμζδζμνζζιυ ηαζ επακαπνμζδζμνζζιυ ημο ακηζθδ-

πημφ απμηηά ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ακαθμνζηά ιε ημ πέναζια απυ θηςπυηενεξ ζε 

πθμοζζυηενεξ ζε πενζεπυιεκμ πανμοζζάζεζξ. Αοηυ ζοιααίκεζ υηακ, βζα πανάδεζβια, 

πθδζζάγμοιε ηαζ αθέπμοιε απυ πζμ ημκηά ηάηζ πμο ήηακ ανπζηά απμιαηνοζιέκμ. Ή, 

υηακ ζηνέθμοιε ηδ ιαηζά ιαξ ζε έκα πνάβια πμο πνμδβμφιεκα ανζζηυηακ ζηδκ πενζ-

θένεζα ημο μπηζημφ ιαξ πεδίμο. ε ηέημζεξ ιεηααμθέξ ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε ημ 

πέναζια απυ ιζα ανπζηή απνμζδζμνζζηία ζηδ δμηζηυηδηα εκυξ πενζεπμιεκζημφ πθμφ-

ημο ιε πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ. Ζ θηςπή ηαζ δ πθμφζζα εη ιένμοξ έηθακζδ πα-

νμοζζάγμοκ ηδκ ίδζα πθεονά εκυξ ακηζηεζιέκμο, υιςξ δ πθμφζζα εη ιένμοξ έηθακζδ 

πανμοζζάγεζ αοηή ηδκ πθεονά ιε πενζζζυηενεξ εζςηενζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ. Συηε 

                                                
137 Hua XVI, ζ. 108 [91]. 
138 Hua XVI, ζ. 107 [90]. 
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έπμοιε ηδ θεβυιεκδ «ζαθή υναζδ [klare Sehen]»
139

. Δπίζδξ, ηυηε θέιε υηζ έπμοιε ηδ 

βέιηηζηε ειθάκζζδ ημο ακηζθδπημφ. 

Ζ έκκμζα ηδξ αέθηζζηδξ ειθάκζζδξ έπεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα βζα ηδ θαζκμιεκμ-

θμβία ηδξ ακηίθδρδξ ημο Υμφζενθ. ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ εα δμφιε ηαθφηενα πχξ ημ 

βέιηηζην νοειίγεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ηζκδημπμζδηζηήξ ζοκεήηδξ ηδξ ηζκαίζεδζδξ. Δδχ 

εα ημκίζμοιε ιυκμ υηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα ηάπμζμ απφιπην πανά βζα ζρεηηθφ αέθηζζημ. 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ειθάκζζδ ημο πνάβιαημξ δ μπμία είκαζ πθμοζζυηενδ πνμζδζμνζζηζ-

ηά ηαζ ζαθέζηενδ ζε ζρέζε κε ιζα ζεζνά άθθςκ ειθακίζεςκ ημο ίδζμο πνάβιαημξ οπυ 

δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ (Bedingungen). Ζ ζπεηζηά αέθηζζηδ ειθάκζζδ, δ μπμία δίκε-

ηαζ οπυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο εηθαιαάκμοιε ςξ ―ηακμκζηέξ‖ (normalen), απμηεθεί δέθε-

αν, ενέεζζια βζα ηδκ ακηίθδρδ. Ζ ακηζθδπηζηή ειπεζνία έπεζ ηδκ ηάζδ (Tendenz) κα 

θαηαιήγεη ζε αοηυ ημ αέθηζζημ, ηαζ είκαζ ζε αοηυ ημ πθαίζζμ πμο ιπμνμφιε κα ηάκμο-

ιε θυβμ βζα ιζα ηειενινγία ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ βζα έκα αληηιεπηηθφ εκδζαθένμκ (Inter-

esse). 

Σμ πνχημ πνάβια πμο πνέπεζ κα οπμβναιιίζμοιε, επζζηνέθμκηαξ ζηδ ζογή-

ηδζδ ακαθμνζηά ιε ηδ θηςπή ηαζ ηδκ πθμφζζα πανμοζίαζδ, είκαζ πςξ ηυζμ δ πνχηδ 

υζμ ηαζ δ δεφηενδ παναηηδνίγμκηαζ ελίζμο απυ απμαθεπηζηυηδηα. φιθςκα ιε ημκ 

Υμφζενθ, δ δζαθμνά ημοξ είκαζ υηζ δ απμαθεπηζηυηδηα ηδξ θηςπυηενδξ πανμοζίαζδξ 

έπεζ ηδ «ιμνθή ημο οπυννδημο [Implikation]»
140

, εκχ δ απμαθεπηζηυηδηα ηδξ πθμο-

ζζυηενδξ παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ «ηνυπμ ηδξ δζενιήκεοζδξ [Explikation]»
141

. Ζ ζπέ-

ζδ Implikation–Explikation ηαζ ημ κυδια πμο αοηή έπεζ ζημ πθαίζζμ ηςκ πνςηανπζ-

ηχκ ακηζθδπηζηχκ ζοκαθεζχκ απαζηεί λεπςνζζηή πνμζμπή ηαζ βζ‘ αοηυ εα επζπεζνή-

ζμοιε κα ηδ θςηίζμοιε ηαθφηενα. 

Έζης δ μπηζηή ακηίθδρδ εκυξ ακηζηεζιέκμο ηαζ έζης υηζ ζηδκ ελέθζλδ ημο α-

κηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ ιεηαααίκμοιε απυ ιζα θηςπυηενδ ζε ιζα πθμοζζυηενδ ει-

θάκζζή ημο. Ακαθμνζηά ιε ηδκ ανπζηή απνμζδζυνζζηδ ενιήκεοζδ ηδξ θηςπυηενδξ 

πανμοζίαζδξ, μ Υμφζενθ οπμζηδνίγεζ υηζ: 

Ζ απμαθεπηζηή αηηίκα [Srahl] πμο παναηηδνίγεηαζ απυ απνμζδζμνζζηία, ακ ηαζ αοηή [ιε 

ημ πέναζια ζηδκ πθμοζζυηενδ πανμοζίαζδ] δζενιδκεφεηαζ πνμζδζμνζζηζηά ηαζ ακαθφεηαζ 

ζε ιζα πμθθυηδηα απμαθεπηζηχκ αηηίκςκ, δελ είλαη ε ίδηα κηα δέζκε, ή κηα ζπγρψλεπζε 
ησλ θαηφπηλ ρσξηδφκελσλ αθηίλσλ. (Hua XVI, ζ. 194 [163], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

Ζ απμαθεπηζηή αηηίκα πμο ζημπεφεζ ημ πνάβια ιε ημκ ηνυπμ ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ 

δεκ δζαηνίκεηαζ αοηή δ ίδζα απυ ηάπμζμ πςνζζιυ (Sonderung). Με ημκ υνμ Implika-

tion δεκ πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε υηζ δ απυαθερδ ηδξ θηςπυηενδξ πανμοζίαζδξ πενζέ-

πεζ αηνζαχξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ πθμοζζυηενδξ, αθθά ιε έκακ ππφξξεην ηνυπμ. Αοηυ 

πμο εκκμεί μ Υμφζενθ είκαζ πςξ δ θηςπυηενδ, απνμζδζυνζζηδ απυαθερδ εκέπεζ μο-

ζζςδχξ ηδ δοκαηυηδηα βζα ιενζζιυ ζε πμθθαπθά απμαθεπηζηχκ αηηίκςκ, εκέπεζ μο-

ζζςδχξ ηδ δοκαηυηδηα βζα ηδ ζηέδαζδ πμο επζθένεζ δ δζενιήκεοζδ, πςνίξ, υιςξ, αο-

ηή δ θηςπυηενδ απυαθερδ κα έπεζ ήδε ηδ δμιή πμο κφλν εθ ησλ πζηέξσλ επζθένεζ δ 

δζενιήκεοζδ. 

 Ακηίζηνμθα, ιπμνμφιε κα ιεηααμφιε απυ έκα πμθθαπθυ απμαθεπηζηχκ κδιάηςκ 

πμο δζαπενκμφκ ιζα πζμ πθμφζζα πανμοζίαζδ, ζε ιζα πανμοζζαζηζηά θηςπυηενδ απυ-

αθερδ. Αοηυ πμο είκαζ ζδιακηζηυ ζε ιζα ηέημζα πενίπηςζδ είκαζ υηζ «δ εζςηενζηή 

δζενιήκεοζδ ηδξ [πθμοζζυηενδξ] απυαθερδξ δεκ πάκεηαζ, ή δεκ πάκεηαζ εκηεθχξ»
142

. 

                                                
139 Hua XVI, ζ. 195 [162]. 
140 .π., ζ. 193 [162]. 
141 .π., ζ. 193 [162]. φβη. ηαζ Hua XXXVIII, ζζ. 199η.επ., 208. 
142 .π., ζ. 194 [163]. 
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[Ο] πςνζζιυξ [Sonderung] ηςκ απμαθεπηζηχκ κδιάηςκ πμο επζηεθέζηδηε ιε ημκ πθμοζζυ-

ηενμ δζαθμνζζιυ [Unterscheidenheit] ηδξ πθεμκεηηζηυηενδξ εζηυκαξ [δζαα.: εη ιένμοξ έη-
θακζδξ] ιπμνεί ηαζ πνέπεζ, ζε ηάπμζα έηηαζδ, κα δζαηδνείηαζ. Δηθασηεοιέκα εζπςιέκμ: ημ 

πνάβια είκαζ αοηυ πμο πνμζδζμνίγεηαζ ιεηά, ηαζ ιέζα απυ, ηδκ ακάδοζδ ηδξ πθμοζζυηενδξ 

πανμοζίαζδξ· είκαζ απυ εηεί ηζ έπεζηα εκκμδιέκμ έηζζ υπςξ πανμοζζάζηδηε ζε αοηή ηδκ 

πθμοζζυηενδ πανμοζίαζδ. (Hua XVI, ζ. 194 [163]) 

Ζ θηςπυηενδ πανμοζίαζδ, ζηδκ μπμία επζζηνέθμοιε, ζεκαίλεη ηφηε πεξηζζφηεξα απ’ 

φζα παξνπζηάδεη.
143

 Ο Υμφζενθ ελδβεί πςξ ηαηά ηδ ιεηάααζδ απυ πθμοζζυηενμ πα-

νμοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ ζε θηςπυηενμ, ηα απμαθεπηζηά κήιαηα ζοκεπίγμοκ, ιεκ, κα 

δζαπενκμφκ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ, πςνίξ, υιςξ, κα ακηζζημζπεί ζε αοηά μ ακάθμβμξ 

πθμφημξ ζηδ θεπημιένεζα ημο πενζεπμιέκμο ημοξ. Ζ δέζιδ ηςκ απμαθεπηζηχκ κδιά-

ηςκ, υπςξ αοηή έπεζ δζαιμνθςεεί ζε ζοιθςκία ιε ηζξ πανμοζζαζηζηέξ ζηζβιέξ ηδξ 

πθμοζζυηενδξ εη ιένμοξ έηθακζδξ, ζοκεπίγεζ κα δζαπενκά ημ ζφκμθμ ηςκ δζαδμπζηχκ 

εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, ζοκεπίγεζ κα δζαπενκά ημ ζφκμθμ ηδξ πανμοζζαζηζηήξ ζοκέ-

πεζαξ ηςκ πενζεπμιέκςκ ημοξ. Αοηυ πμο αθθάγεζ είκαζ μ πανμοζζαζηζηυξ παναηηήναξ 

ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Οζ θηςπυηενεξ πανμοζζάζεζξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεβα-

θφηενμ ααειυ απνμζδζμνζζηίαξ. Πανυθα αοηά πενζέπμοκ, ιε ιδ ζαθή ιμνθή αέααζα, 

υ,ηζ ιπμνεί κα λεδζπθςεεί ιε δζαηνζηυηδηα ηαζ ζαθήκεζα ζηδκ εηενμίςζδ πμο επζθέ-

νεζ δ ακηζθδπηζηή δζενιήκεοζδ. 

4.7.2.ε. Απιή επνπηηθή εμέηαζε (Betrachtung) θαη αληηιεπηηθή πξνηίκεζε  

Μέζα απυ ηδ θοζζηή ζηάζδ ιπμνεί κα δίκεηαζ αθεθχξ δ εκηφπςζδ πςξ δ εκενβδηζηυ-

ηδηα (Aktivität) ζοκδέεηαζ ιε δζενβαζίεξ ζηζξ μπμίεξ ηαηαπζακυιαζηε ιε ηα πνάβιαηα 

ηαζ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ επζθένμοιε ζε αοηά αθθαβέξ. Ή, επίζδξ, πςξ δ εκενβδηζ-

ηυηδηα αθμνά ηζξ ηαηδβμνήζεζξ. Ηδςιέκμ ιέζα απυ αοηή ηδ ιαηζά ηδξ αθεθμφξ θοζζ-

ηήξ ζηάζδξ, ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ θαίκεηαζ κα ακήηεζ ζε ιζα πενζμπή ζηέηδξ 

παεδηζηυηδηαξ. Σα πνάβιαηα, υιςξ, δεκ είκαζ έηζζ βζα ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ζηάζδ, δ 

μπμία «ήδδ ζηδ δεηηζηυηδηα [Hinnehmen] ημο πνμ-δεδμιέκμο, ζημ ελεηαζηζηυ 

[betrachtenden] άδναβιά ημο, ανίζηεζ ιζα ζηζβιή εκενβδηζηυηδηαξ»
144

. Γζα ηδ θαζκμ-

ιεκμθμβζηή ζηάζδ, ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ δεκ είκαζ έκα «ζηέημ πάεμξ απυ εκηο-

πχζεζξ [Erleiden von Eindrücken]»
145

 πανά παναηηδνίγεηαζ απυ εκενβδηζηυηδηα ζημ 

ααειυ πμο ιπμνμφιε κα ζηναθμφιε πνμξ ημ ακηζθδπηυ αδναπηζηά ηαζ κα ανπίζμοιε 

κα ημ ελεηάγμοιε. Σμ ζηέημ άδναβια (schlichte Erfassung) ημο ακηζθδπημφ ςξ υθμο 

ηαζ δ απιή ελέηαζή ημο ζημ πθαίζζμ ημο ακηζθδπηζημφ εκδζαθένμκημξ ζοκζζημφκ, βζα 

ημκ Υμφζενθ, ημ πνχημ επίπεδμ ακηζηεζιεκμπμζδηζηήξ εκενβδηζηυηδηαξ.
146

  

 Έπμοιε δείλεζ ζηα πνμδβμφιεκα υηζ ηαηά ηδκ απθή ελέηαζδ (ηδκ απθή παναηή-

νδζδ) ημ ακηζθδπηυ δεκ δίκεηαζ ςξ οπμηείιεκμ ιζαξ ηνίζδξ, δεκ δίκεηαζ ςξ έκα πενί-

ημο-μπμίμο ιζαξ ηαηδβμνδιαηζηήξ μκημεεζίαξ, δεκ δίκεηαζ ακαβκςνζζιέκμ ζηδ ζηέρδ 

ςξ αοηυ ή εηείκμ πμο οπάβεηαζ ζηδκ ηάδε ή ηδ δείκα έκκμζα. ημ πθαίζζμ ηδξ απθήξ 

ελέηαζδξ είκαζ δοκαηυ κα ιεηαααίκμοιε απυ ημ υθμκ ζε έκα ιένμξ ηαζ ακηίζηνμθα, ή 

απυ έκα ιένμξ ζε έκα άθθμ ιένμξ, απυ έκα παναηηδνζζηζηυ ζε ηάπμζμ άθθμ παναηηδ-

νζζηζηυ, πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα εκενβμπμζδεεί δ ζηέρδ ή κα δζαηοπςεμφκ ηνίζεζξ 

ηαηδβυνδζδξ. Βέααζα, ζε ηάεε ηέημζα απυαθερδ αδνάπκμοιε ημ υθμκ, ημ ιένμξ, ημ 

παναηηδνζζηζηυ, εκχ οπάνπεζ ηαοηυπνμκα έκα πθήεμξ οπυννδηςκ επμπηζηχκ απμ-

                                                
143 Hua XVI, ζζ. 194-5 [163]· αθ. ηαζ Hua III/1, §68. 
144 EU, ζ. 61 [60]. 
145 .π., ζζ. 60-1 [59]. 
146 Βθ. υ.π., ζζ. 73-4 [71-2], 114 [104], 300 [250-1]. 
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αθέρεςκ, ηάπμζεξ απυ ηζξ μπμίεξ έπμοκ ήδδ ηάπμζα ζηζβιή εκενβμπμζδεεί, εκχ ηά-

πμζεξ άθθεξ υπζ, ηαζ μζ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ ηδκ αδναπηζηή απυαθερή ιαξ πνμξ ημ 

ακηζθδπηυ.147 

 ηδκ απθή επμπηζηή ελέηαζδ εκυξ ακηζθδπημφ είκαζ δοκαηυ κα οπενζζπφεζ ηά-

πμζμ ζημζπείμ ηδξ ζοκμθζηήξ δμηζηυηδηάξ ημο. Συηε ημ ακηζθδπηυ δίκεηαζ ςξ «υθμκ 

απφ ηε ζθνπηά [vom Standpunkt] αοημφ ή εηείκμο ημο ιένμοξ»
148

. 

ηακ ελεηάγμοιε έκα πνάβια ημ ελεηάγμοιε ακαβηαία πάκημηε απυ ηάπμζα άπνςε [Hin-

sicht]· αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηνεθυιαζηε έηζζ πνμξ έκα ―βκχνζζια‖ ημ μπμίμ ενιδκεφεηαζ 
εζδζηά ςξ ιενζηή ζηζβιή [Sondermoment] ημο ηαεανά αζζεδηζημφ κμήιαημξ. (Hua IV, ζ. 

20 [21]) 

Γζα πανάδεζβια, ιπμνεί κα ηνααήλεζ ηδκ πνμζμπή ιαξ ημ πνχια ηαζ ημ ακηζθδπηζηυ 

εκένβδια κα δείπκεζ ιζα, ηνυπμκ ηζκά, πξνηίκεζε αηνζαχξ ζε αοηυ ημ ζημζπείμ. Σμ α-

κηζθδπηυ δίκεηαζ ηυηε ππφ ην πξίζκα, απφ ηε ζθνπηά ημο πνχιαηυξ ημο. Βέααζα, αοηή 

δ ακηζθδπηζηή πνμηίιδζδ πνμξ ημ πνχια δεκ ζδιαίκεζ ηαζ υηζ αοηυ έπεζ ακαβκςνζζηεί 

οπυ ημ είδμξ ημο, μφηε υηζ ημ ηαηδβμνμφιε ςξ πνμζδζμνζζιυ ζημ ακηζθδπηυ. 

 Ζ ειθαηζηή δμηζηυηδηα ηάπμζμο ιένμοξ ηαζ δ ακηζθδπηζηή πνμηίιδζδ πμο ηνέ-

θμοιε ζε αοηυ θαιαάκεζ πχνα ηαζ ηαηά ηδκ ακηίθδρδ ηςκ δζαθυνςκ επμπηζηχκ μιά-

δςκ πναβιάηςκ. Ο Υμφζενθ ζε έκα απυ ηα ηείιεκά ημο δίκεζ ημ ηαηαημπζζηζηυ πανά-

δεζβια ηδξ ακηίθδρδξ ηάπμζςκ ιαφνςκ ζδιείςκ πάκς ζε έκα θεοηυ πανηί. Ζ δζαιυν-

θςζδ (Konfiguration) αοηχκ ηςκ ιαφνςκ ζδιείςκ ζοκζζηά ιζα ανενςιέκδ εκυηδηα. 

Δίκαζ δοκαηυ, υιςξ, κα ζηαεμφιε ιε ηδ ιαηζά ιαξ ζε έλα απυ ηα ιαφνα ζδιεία ιε ηα 

οπυθμζπα κα ζοκεπίγμοκ κα παναιέκμοκ «ζημκ ηφηθμ ηδξ πνμζμπήξ»
149

 ιαξ. Συηε, 

ημ ζδιείμ ειθακίγεηαζ, βζα πανάδεζβια, ςξ άηνδ [Ecke] ηδξ [μπηζηήξ] δζαιυνθςζδξ ή ςξ 
ημ ―εηηυξ‖ ηδξ δζαιυνθςζδξ ηςκ οπμθμίπςκ η.μ.η.. Κζ εδχ επίζδξ έπμοιε έκακ ηνυπμ εν-

ιήκεοζδξ μ μπμίμξ είκαζ δοκαηυξ πνζκ απυ ηάεε εκκμζμθυβδζδ [Konzeption]. Σμ κα ενιδ-

κεφμοιε ιζα ανενςιέκδ μθυηδηα ―απυ ηδ ζημπζά‖ εκυξ ιέθμοξ είκαζ έκα ζδζάγμκ αίςια, 

είκαζ ιζα ροπζηή ηαηενβαζία ζδζαίηενμο είδμοξ. (Hua XX/2, ζ. 326) 

 Καηαθαααίκμοιε υηζ δ ελέηαζδ ημο πχξ νοειίγεηαζ ηάεε θμνά δ ακηζθδπηζηή 

πνμηίιδζδ ιπμνεί κα ιαξ δχζεζ εκδζαθένμκηα απμηεθέζιαηα βζα ηδ δμηζηυηδηα ηςκ 

δζαθυνςκ αζζεδηδνζαηχκ ιμνθχκ, ηυζμ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ αημιζημ-

ηήηςκ υζμ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ επμπηζηχκ μιάδςκ πναβιάηςκ, ηςκ αζζεδηδνζα-

ηχκ ζοκυθςκ. Αηυια πενζζζυηενμ, ιζα ηέημζα ελέηαζδ εα αμδεμφζε ζδζαίηενα ζηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ εηείκςκ πμο απμηαθμφιε ιμνθμθμβζηέξ αθθαβέξ (Gestalt 

switches). ημ ηζ ζοιααίκεζ, βζα πανάδεζβια, ηαζ ενιδκεφμοιε έκα ζοβηνζιέκμ ζπέδζμ 

ζημ πανηί πυηε ςξ αάγμ ηαζ πυηε ςξ δφμ πνμθίθ πνμζχπςκ. Χζηυζμ, δεκ εα αημθμο-

εήζμοιε εδχ ηδκ πμνεία ιζαξ ηέημζαξ ελέηαζδξ. Αοηυ πμο ιαξ εκδζαθένεζ κα ηναηή-

ζμοιε είκαζ υηζ δ απθή ακηζθδπηζηή ελέηαζδ ηαζ δ ακηζθδπηζηή πνμηίιδζδ ακήημοκ 

ζημ θάζια ηδξ απιήο, κε ελλνηνινγηθήο ηαζ κε θαηεγνξεκαηηθήο ακηίθδρδξ. 

                                                
147 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua IV, §9. 
148 Hua XX/2, ζ. 331, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ. 
149 .π., ζ. 326. 
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4.7.3. Η δηεξκελεπηηθή εμέηαζε σο θαηεγνξηαθή πξσην-δηαίξεζε: ππφζηξσκα 

θαη πξνζδηνξηζκνί 

Σα θαζκυιεκα ημο ακηζθδπηζημφ πνμζδζμνζζιμφ, βζα ηα μπμία ιζθήζαιε ζηζξ πνμδ-

βμφιεκεξ οπμεκυηδηεξ, ζοκζζημφκ επνπηηθά θαηλφκελα πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ επί-

πεδμ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ εκυξ πνάβιαημξ πνζκ απυ μπμζαδήπμηε θεζημονβία εκκμζμ-

θμβζηήξ οπαβςβήξ ή ηαηδβυνδζδξ. ε αοηυ ημ επίπεδμ μ πνμζδζμνζζιυξ έπεζ έκα επν-

πηηθφ ηαζ υπζ θμβζηυ κυδια. Ζ αηνίαεζα, δ δζαθμνά, δ πθδνυηδηα, μ πθμφημξ ιε ηα 

μπμία ιπμνεί κα δμεεί ηαζ κα πνμζδζμνζζηεί ακηζθδπηζηά έκα πνάβια δεκ πνμηφπημοκ 

ζηδ αάζδ ηδξ θμβζηήξ ζηέρδξ, ζηδ αάζδ ηδξ επζαμθήξ ηάπμζςκ εκκμζμθμβζηχκ ιμν-

θχκ. Ζ εκκμζμθυβδζδ ημο ακηζθδπημφ ηαζ δ ζφθθδρή ημο ςξ έκα πενί-ημο-μπμίμο ζημ 

μπμίμ ιπμνμφιε κα ηαηδβμνήζμοιε πνμζδζμνζζιμφξ θαιαάκεζ πχνα ζε βεκεηζηά ε-

πυιεκα ζηάδζα. Αοηά ηα οπενηείιεκα ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ζηάδζα, βζα ηα μπμία εα 

ιζθήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, απμηεθμφκ ημ ηονίςξ εέια ηςκ ζοζηδιαηζηχκ ακαθφζεςκ 

ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε. 

φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, είκαζ εββεκέξ βκχνζζια ηδξ απθήξ ελέηαζδξ δ ηάζδ 

βζα δζαημπή αοηήξ ηδξ ζοκεπμφξ βναιιζηήξ πμνείαξ ηαζ ημ πέναζια ζε ιζα «ζεζνά 

εκζηχκ αδναβιάηςκ [Kette von Einzelerfassungen]»
150

, ζεζνά ζηδκ μπμία δζαηνίκμ-

κηαζ λεπςνζζηά αήιαηα πμο ζοκεέημοκ ιζα «πνιπζεηηθή ελφηεηα [polythetsische Ein-

heit]»
151

. ε αοηά ηα δζαηνζηά αήιαηα ζηνεθυιαζηε ιε ημκ ηνυπμ ηδξ πνμζμπήξ ζε 

ηάπμζα απυ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο εζςηενζημφ ή ημο ελςηενζημφ μνίγμκηα ημο ακηζθδ-

πημφ. Ζ απθή ελέηαζή ιαξ ηνέπεηαζ ηυηε ζε δηεξκελεπηηθή ελέηαζδ (explizierende 

Betrachtung).
152

 

Ζ δζαθμνά ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ εκ ζπέζδ πνμξ ηα θαζκυιεκα ημο 

πνςηανπζημφ ακηζθδπηζημφ πνμζδζμνζζιμφ (ημκ αηνζαέζηενμ πνμζδζμνζζιυ, ημκ επα-

καπνμζδζμνζζιυ, ημκ ειπθμοηζζιυ, ηδκ ακηζθδπηζηή δζενιήκεοζδ, ή ηδκ απθή ελέηα-

ζδ) είκαζ ειθακήξ. Δκχ ηα θαζκυιεκα ημο πνςηανπζημφ ακηζθδπηζημφ πνμζδζμνζζιμφ 

θαιαάκμοκ πχνα ζημ πθαίζζμ ηδξ ζπλερφκελεο ξνήο ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοκεέζεςκ (βζ‘ 

αοηυ άθθςζηε μ Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα ζπλερφκελε ζχλζεζε
153

), δ δζενιδκεοηζηή 

ελέηαζδ δζελάβεηαζ ζε δηαθξηηά αήιαηα. Γζααάγμοιε ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε: 

[Πνυηεζηαζ βζα] ιζα ζφκεεζδ ιζαξ μνζζιέκδξ ζφιπηςζδξ ηαοηυηδηαξ, ζπλερφκελα δηεξρφ-

κελεο ιέζς ηςκ ζαθψο δηαθεθνκκέλσλ εκενβδιαηζηχκ αδιάηςκ. (EU, ζ. 129 [116], μζ 

ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.
 
) 

[Π]νυηεζηαζ βζα ιζα ελμθμηθήνμο άθθδ, εκηεθχξ ζδζαίηενδ ηαοημπμίδζδ ζηδκ μπμία ε ζπ-

λέρεηα θαη ε δηαθξηηφηεηα [Diskretion] δζαπθέημκηαζ ιε εαοιαζηυ ηνυπμ. (EU, ζ. 129 

[116], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

Ή, αηυια, 

δ απμαθεπηζηυηδηα ιζαξ [ελεηαζηζηήξ] δζενιήκεοζδξ ανίζηεηαζ δζανηχξ ζε ηίκδζδ, ζε ιζα 

ζοκεπυιεκδ εζςηενζηή ιεηααμθή ηαζ ηαοηυπνμκα ζε ιζα δηαθξηηφηεηα [Diskretion] αδιά-
ηςκ. (EU, ζ. 133 [119], δ έιθαζδ πνμζηέεδηε.) 

Με ηδ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ (ή ελεηαζηζηή δζενιήκεοζδ) θαιαάκεζ πχνα γηα 

πξψηε θνξά ιζα ζδζαίηενδ άξζξσζε. Θα ελεηάζμοιε ηαθφηενα αοηή ηδκ ανενςηή δμ-

                                                
150 Βθ. ζπεηζηά EU, ζ. 124 [112] 
151 .π.· αθ ηαζ Hua XXXI, ζ. 19 [291]. 
152 Ηζμδφκαια ιπμνμφιε κα θέιε ηαζ «ελεηαζηζηή δζενιήκεοζδ». 
153 Βθ., π.π., Hua XVI, ηεθ. 5. 
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ιή ιε ηδ αμήεεζα εκυξ παναδείβιαημξ. Έζης ημ ακηζηείιεκμ Α. Έζης υηζ ημ αδνά-

πκμοιε αοηυ ακηζθδπηζηά ςξ υθμκ ηαζ υηζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηεηυιαζηε ηαζ ελεηάγμοιε 

δηεξκελεπηηθά, βζα πανάδεζβια, ηδκ ιπνμζηζκή υρδ ημο, φζηενα ημ πνχια, φζηενα 

ηάπμζα άθθδ ζηζβιή ή ιένμξ ημο. Σμ πέναζια απυ ημ έκα αήια ζημ άθθμ αοηήξ ηδξ 

ανενςηήξ δζαδζηαζίαξ δεκ ζδιαίκεζ, υιςξ, υηζ ηα επζιένμοξ εκενβήιαηα είκαζ λεημι-

ιέκα ημ έκα απυ ημ άθθμ ηαζ υηζ ζοκεπχξ αθθάγμοιε ακηζθδπηζηυ εέια. Σμ εέια ιαξ 

ζοκεπίγεζ κα είκαζ ζηαεενά ημ Α. Έρνληαο σο ζέκα ην Α, εζηζάγμοιε ζηδκ ιπνμζηζκή 

ημο υρδ, ιεηά ζημ πνχια, ζηδ ζοκέπεζα ζε άθθεξ ζηζβιέξ ή ιένδ.
154

 «[Αοηή δ] δζεν-

βαζία είκαζ ιζα εηηοθζζζυιεκδ ελέηαζδ, ιζα εκυηδηα ανενςηήξ ελέηαζδξ.»
155

 ιςξ 

αοηυ πμο είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ζε ιζα ηέημζα δζενβαζία αξζξσηήο δζενιδκεοηζηήξ 

ελέηαζδξ είκαζ υηζ αοηή μδδβεί ζε ιζα πξσην-δηαίξεζε ημο ακηζθδπημφ.
156

 

ηζξ πνμδβμφιεκεξ οπμεκυηδηεξ πενζβνάραιε ηδκ ελέθζλδ ιζαξ απθήξ ακηζθδ-

πηζηήξ, ηαζ υπζ εζδζηά δζενιδκεοηζηά ελεηαζηζηήξ, δζαδζηαζίαξ ςξ ιζα ζοκεπυιεκδ 

ιεηάααζδ ζηδ δμηζηυηδηα ζοκεπχξ κέςκ ακηζθδπηζηχκ πανμοζζάζεςκ. ημ πθαίζζμ 

ημο πνςηανπζημφ ακηζθδπηζημφ πνμζδζμνζζιμφ πμο πνμζζδζάγεζ μοζζςδχξ ζε ιζα ηέ-

ημζα δζαδζηαζία, ημ ακηζθδπηυ, απυ ηάπμζεξ ημοθάπζζημκ απυρεζξ, δίκεηαζ ηαθφηενα, 

πθμοζζυηενα, ηαεανυηενα ή ηαζ δζαθμνεηζηά. Απυ ηάπμζεξ άθθεξ απυρεζξ, αέααζα, 

αοηυ ιπμνεί κα δίκεηαζ ιεζμκεηηζηυηενα, θηςπυηενα ή αζαθέζηενα. Σμ ίδζμκ υθςκ 

αοηχκ ηςκ ιεηααάζεςκ είκαζ πςξ ζοιααίκμοκ ζπλερφκελα, εκχ ηάεε αθθαβή ζοκζζηά 

πέναζια ζε ηάπμζα κέα θάζδ ηδξ εηηφθζλδξ ημο ζοκεπμφξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ δμηζηυηδ-

ηαξ. Αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ απθήξ ακηζθδπηζηήξ πνμηίιδζδξ ημ ακηζθδπηυ 

δίκεηαζ ππφ ην πξίζκα ηάπμζμο ηιήιαημξ ή ζηζβιήξ ημο εκηυξ ηδξ ζοκεπυιεκδξ ακηζ-

θδπηζηήξ νμήξ ηαζ πςνίξ ηάπμζμ εζδζηυ βκςζζαηυ εκδζαθένμκ βζα ημ ακηζθδπηζηά πνμ-

ηζιχιεκμ ηιήια ή ηδ ζηζβιή. 

Σα πνάβιαηα, υιςξ, είκαζ δζαθμνεηζηά βζα ηδ δηεξκελεπηηθή εμέηαζε. Έκα εζ-

δζηά βκςζζαηυ εκδζαθένμκ ένπεηαζ, ηχνα, κα δζαηανάλεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ ζοκέπεζα 

ιε ιζα αξζξσηή ηίκδζδ: ζηδ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ ζηνεθυιαζηε εηδηθά πνμξ ηάπμζα 

ζηζβιή, ή ηάπμζμ ηιήια ημο ζηαεενμφ ακηζθδπηζημφ ιαξ εέιαημξ.
157

 ηδκ ακάπηολδ 

ιζαξ ηέημζαξ δζαδζηαζίαξ, ημ πνμδβμφιεκα παναηδνδηζηά ηαζ ζεκαηηθά απνμζδζυνζζημ 

ακηζθδπηυ (πμο υιςξ ήηακ ήδδ δμζιέκμ ζε ιζα πνςηανπζηή ακηζθδπηζηή πνμζδζμνζ-

ζηζηυηδηα) δζενιδκεφεηαζ, ακαθφεηαζ, δζαζνείηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο, οπυ ημ εζ-

δζηυ εκδζαθένμκ ηδξ δζενιδκεοηζηήξ, εειαηζηήξ ελέηαζδξ.
158

 Ο Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ 

πςξ εκηυξ ιζαξ ηέημζαξ πμνείαξ θαιαάκεζ πχνα ιζα «δζπθή κμδιαηζηή δζαιυνθςζδ 

[Sinnbildung]»
159

: είκαζ ηυηε πμο ημ ακηζθδπηζηυ εέια ηνέπεηαζ ζε ππφζηξσκα ηαζ μζ 

δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ ημο εζςηενζημφ μνίγμκηα ημο ακηζθδπημφ ηνέπμκηαζ ζε πξνζδην-

ξηζκνχο.
160

 

                                                
154 Βθ. ηαζ Hua XXXI, §53. 
155 .π., ζ. 19 [292]. 
156 Ηζμδφκαια, μ Υμφζενθ ιζθά βζα ηδ δζενιήκεοζδ ηαζ ιε υνμοξ αλάιπζεο. Βθ., π.π., Hua III/1, ζ. 276 

[319]. 
157 Γζα ηδκ ακάδοζδ αοημφ ημο εζδζηά βκςζζαημφ εκδζαθένμκημξ ςξ ηζκήηνμο ηςκ εκενβχκ ακηζηεζιε-

κμπμζήζεςκ αθ. ηαζ Hua XXXI, §52. 
158 Βθ., υ.π., ζ. 126 [114]. Ο Υμφζενθ, ακηθχκηαξ απυ ημκ Κακη, απμηαθεί ημ υπζ αηυια εειαηζηά-
βκςζζαηά δζενιδκεοιέκμ ακηζθδπηυ ηαζ «―ημ απνμζδζυνζζημ ακηζηείιεκμ ηδξ ειπεζνζηήξ επμπηείαξ‖» 

(υ.π., ζ. 19 [291]). 
159 EU, ζ. 127 [114]. 
160 Τπυ ημ πνίζια ηδξ δζηήξ ιαξ ακάβκςζδξ, ιπμνμφιε κα απμηζιήζμοιε ακάθμβα ημ πχξ πανμοζζάγεζ 
μ Υάζκηεβηεν ημ γήηδια ηδξ δζενιήκεοζδξ. Γνάθεζ μ Υάζκηεβηεν ζηα Πξνιεγφκελα ζηελ Ηζηνξία ηεο 

Έλλνηαο ηνπ Υξφλνπ: «ημ απθυ ακηζθαιαάκεζεαζ εκυξ υκημξ, αοηυ ημ ίδζμ ημ ακηζθδπηυ μκ είκαζ ηα-

ηανπάξ εδχ ιε ηνυπμ ιμκμδζάζηαημ. Αοηυ ημ ιμκμδζάζηαημ ζδιαίκεζ υηζ ηα ειπνάβιαηα ιένδ ηαζ ηα 

ζημζπεία πμο ειπενζέπμκηαζ ζε αοηυ ημ μκ είκαζ ιδ δζαηνζηά. Δθυζμκ υιςξ είκαζ πανυκηα ζηδκ εκυηδηα 



Κεθ. 4. Αληίιεςε, Δλλνηνιφγεζε, Καηεγφξεζε 

209 

 

Τπυζηνςια ηαζ πνμζδζμνζζιυξ ζπγθξνηνχληαη πξσηαξρηθά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ [ελεηαζηζ-

ηήξ] δζενιήκεοζδξ, ςξ ζφζημζπα ιέθδ εκυξ είδμοξ ζφιπηςζδξ. (EU, ζ. 129 [116], μζ ει-
θάζεζξ πνμζηέεδηακ· αθ. ηαζ Hua XXXI, ζ. 20 [293].) 

[Ζ ελεηαζηζηή] δζενιήκεοζδ πμο πνμζζδζάγεζ ζηδκ ειπεζνία [erfahrende Explizieren] θέ-

νεζ εκηυξ ηδξ ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε οπυζηνςια ηαζ πνμζδζμνζζιυ. (.π., ζ. 151 [133]) 

 Μάθζζηα, ηαηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ, δ κμδιαηζηή δζαιυν-

θςζδ ππφζηξσκα–πξνζδηνξηζκνί ιπμνεί κα ζπεηζημπμζδεεί ςξ ελήξ: ηάεε έκαξ απυ 

ημοξ πνμζδζμνζζιμφξ ημο ακηζθδπημφ δφκαηαζ κα θεζημονβήζεζ μ ίδζμξ ςξ οπυζηνςια 

ημο μπμίμο μζ πνμζδζμνζζιμί πνμδζαβνάθμκηαζ, εκ ζοκεπεία, πνμξ πθήνςζδ. Αοηυ, 

ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ, ιπμνεί κα βίκεζ ιε έκακ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ δφμ ηνυπμοξ. 

(i) Σμ οπμηείιεκμ ηδξ ακηίθδρδξ εβηαηαθείπεζ ημ πνςηανπζηά δζαιμνθςιέκμ οπυ-

ζηνςια ηαζ ζηνέθεηαζ αδναπηζηά πνμξ ηάπμζμκ απυ ημοξ πνμζδζμνζζιμφξ πμο έπμοκ 

βίκεζ νδημί ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ελεηαζηζηήξ δζενιήκεοζδξ. Ο εκ θυβς πνμζδζμνζ-

ζιυξ πάκεζ ημκ ζδζαίηενμ παναηηήνα ημο ςξ Explikat ηαζ απμηηά ιζα αοημκμιία ςξ 

ζφζημζπμ ημο εκενβδιαηζημφ αδνάβιαημξ ημο οπμηεζιέκμο, ηαείζηαηαζ οπυζηνςια 

πεναζηένς δζενιήκεοζδξ. Σμ (πνςη)ανπζηυ οπυζηνςια απμζφνεηαζ ηαζ ιέκεζ παεδηζ-

ηά ζημ οπυααενμ.
161

 

(ii) ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ πμο δζαηνίκεζ μ Υμφζενθ, πμο είκαζ ηαζ δ πθέμκ εκδζαθέ-

νμοζα, εκχ ηάπμζμξ πνμζδζμνζζιυξ απμηηά ιζα ζπεηζηή αοημκμιία, ημ πνςηανπζηυ 

οπυζηνςια ζημ μπμίμ αοηυξ ακήηεζ παναιέκεζ ακηζηείιεκμ ημο ηονίμο εκδζαθένμ-

κημξ. Δδχ, ηα παναηθάδζα ηδξ δζενιήκεοζδξ ζοκεπίγμοκ κα ζοκεζζθένμοκ ζημκ 

πνμζδζμνζζηζηυ ειπθμοηζζιυ αοημφ ημο ανπζημφ οπμζηνχιαημξ. Βέααζα, μζ πνμζδζμ-

νζζιμί πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ δζενιδκεφμκηαζ ζοκζζημφκ οπμζηνχιαηα ιε έκα δεοηε-

νεφμκ υιςξ κυδια. Οζ πνμζδζμνζζιμί δεκ έπμοκ ακελάνηδηδ αλία ςξ οπμζηνχιαηα, 

είκαζ ζρεηηθά οπμζηνχιαηα, ζε ακηίεεζδ ιε ημ πνςηανπζηυ δβειμκζηυ οπυζηνςια. 

Αθθά ηαζ μζ πνμζδζμνζζιμί αοηχκ ηςκ δεφηενδξ ηάλδξ οπμζηνςιάηςκ είκαζ πνμζδζμ-

νζζιμί δεφηενδξ ηάλδξ.
162

 

 Αοηυ πμο είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ακαθμνζηά ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ δζενιδκεο-

ηζηήξ ελέηαζδξ είκαζ υηζ αοηή βζα πνχηδ θμνά μδδβεί ζε ιζα δζαίνεζδ ημο ακηζθδπημφ 

ηαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα ιπμνεί κα οπμζηδνίγεζ μ Υμφζενθ πςξ πνυηεζηαζ βζα ιζα Ur-

teil, βζα έκακ πξσην-κεξηζκφ. Με άθθα θυβζα, δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ ζοκζζηά βζα 

ημκ Υμφζενθ ηνίζδ (Urteil) ιε ιία εονεία έκκμζα. πςξ δζααάγμοιε ζηδκ Δηζαγσγή 

ημο Δκπεηξία θαη Κξίζε, 

                                                                                                                                       
ημο υθμο απθά ζοθθαιαακυιεκμο ακηζηεζιέκμο, παναιέκμοκ ηαοηυπνμκα δοκάιεζ δζαηνζηά. Αοηή δ 

δζάηνζζή ημοξ επζηεθείηαζ ζε έκα κέμ ζδζαίηενμ εκένβδια ηδξ ελήβδζδξ [Explizierung]. Ζ απθή δζάηνζ-

ζδ ημο ηαηδβμνμοιέκμο π, ημο «ηίηνζκμο», ιέζα ζηδκ ακηζθαιαακυιεκδ ηανέηθα, ζημ , ζημ υθμκ ημο 

εκζαία ακηζθαιαακυιεκμο πνάβιαημξ, αοηή δ απθή ζφθθδρδ πμο ελαίνεζ ημ πνςιαηζζιυ ςξ ιζα μνζ-

ζιέκδ ζδζυηδηα ηδξ ηανέηθαξ, αοηή είκαζ πμο ηαεζζηά βζα πνχηδ θμνά ημ π, ημ «ηίηνζκμ», πανυκ ςξ 

ζημζπείμ ημο πνάβιαημξ, ζημζπείμ πμο δεκ είπε δμεεί πνμδβμοιέκςξ ςξ πανυκ ζηδκ ακηίθδρδ ημο 
πνάβιαημξ.» (Υάζκηεβηεν 1999, ζ. 109) Θα ζοιθςκήζμοιε ιε υθα υζα βνάθεζ εδχ μ Υάζκηεβηεν οπυ 

ημκ ελήξ υνμ. ημ «απθυ ακηζθαιαάκεζεαζ» ηα ειπνάβιαηα ιένδ ηαζ ηα ζημζπεία είκαζ ινγηθά-

ελλνηνινγηθά ιδ δζαηνζηά. Γεκ έπμοκ αηυια ακαβκςνζζηεί ηαζ οπαπεεί ζε έκκμζεξ. Αοηυ, υιςξ δεκ ζδ-

ιαίκεζ υηζ δεκ δζαηνίκμκηαζ ζηδκ επνπηεία οπυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ηάεε θμνά ακηζθδπηζημφξ πνμζδζμνζ-

ζιμφξ αηνίαεζαξ, ζαθήκεζαξ ή πενζεπμιεκζημφ πθμφημο. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ημ πνχια ημο ακηζθδ-

πημφ δίκεηαζ ήδδ ακηζθδπηζηά πνμζδζμνζζιέκμ ηαζ ιυκμ ιε ηδ δζενιήκεοζή ημο ηνέπεηαζ ζηδκ ζδζυηδηα 

πμο ακαβκςνίγεηαζ πθέμκ οπυ ημ πνςιαηζηυ είδμξ «ηίηνζκμ». φβη. εδχ ηαζ ιε Bégout 2000, ζ. 301, 

υπμο δ δζαθμνμπμίδζδ ζε οπυζηνςια ηαζ πνμζδζμνζζιμφξ εκημπίγεηαζ, θακεαζιέκα ηαηά ηδ βκχιδ 

ιαξ, ζημ επίπεδμ ηςκ παεδηζηχκ ζοκεέζεςκ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ. 
161 Βθ. ζπεηζηά EU, ζζ. 147-8 [130]. 
162 Βθ. ζπεηζηά υ.π., ζζ. 148-9 [131]. 
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ιε ηάεε πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ακηζηεζιεκμπμζδηζηή ζηνμθή [ιε ημ εζδζηυ κυδια ηδξ δζεν-

ιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ] ζε έκα μκ [Seienden] πνέπεζ ήδδ κα ιζθάιε βζα ιζα ηνίζδ ιε ημ εο-
νφηενμ κυδια. (EU, ζ. 62 [61]) 

Βέααζα, δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ δεκ είκαζ θαηεγνξεκαηηθή ηνίζδ (prädikatives 

Urteil)· είκαζ ιζα πξν-θαηεγνξεκαηηθή ηνίζδ ιε ηδκ εονεία έκκμζα ηδξ δζαίνεζδξ, ημο 

ιενζζιμφ πμο απμθένεζ βζα πνχηδ θμνά ημ δίπμθμ «οπυζηνςια–πνμζδζμνζζιυξ».
163

 

Καζ ιε αοηήκ αηνζαχξ ηδκ έκκμζα ιπμνμφιε κα ζζπονζγυιαζηε, ιαγί ιε ημκ Υμφζενθ, 

υηζ δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ είκαζ μ ηυπμξ ηαηαβςβήξ ηςκ πνχηςκ θμβζηχκ ηαηδβμ-

νζχκ.
164

 

Βνζζηυιαζηε ζημκ ηφπν εθπήγαζεο ησλ πξψησλ εθ ησλ απνθαινχκελσλ «ινγηθψλ θαηεγν-

ξηψλ». Βέααζα, ιπμνμφιε κα πνςημιζθήζμοιε βζα θμβζηέξ ηαηδβμνίεξ ιε ημ αοεεκηζηυ 
κυδια ζηδ ζθαίνα ηςκ ηαηδβμνδιαηζηχκ ηνίζεςκ, ςξ ιένδ πνμζδζμνζζιχκ πμο ακαβηαία 

ακήημοκ ζηδ ιμνθή ηςκ δοκαηχκ ηαηδβμνδιαηζηχκ ηνίζεςκ. ιςξ υθεξ μζ ηαηδβμνίεξ 

ηαζ ηαηδβμνζαηέξ ιμνθέξ πμο ηάκμοκ εηεί ηδκ ειθάκζζή ημοξ μζημδμιμφκηαζ πάκς ζηζξ 

πνμ-ηαηδβμνδιαηζηέξ ζοκεέζεζξ ηαζ ηαηάβμκηαζ απυ αοηέξ [ηζξ ηεθεοηαίεξ]. (EU, ζ. 127 
[115]· αθ. ηαζ Hua XXXI, ζζ. 20 [293], 66η.επ., 102η.επ.· Hua XXIV, ζζ. 279η.επ.) 

 Πνζκ αθήζμοιε ηδκ πενζμπή ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ ςξ πνςημ-δζαίνεζδξ, 

εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε έκα αηυια ζημζπείμ πμο εα ιαξ αμδεήζεζ κα ηαηα-

κμήζμοιε ηαθφηενα ημ πέναζια ζημ επυιεκμ ζηάδζμ, αοηυ ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ 

ζχλζεζεο. Σμ ζημζπείμ αοηυ αθμνά ηδκ ελλνεκαηηθή δηάζηαζε ηδξ ζδζαίηενδξ ζχκπησ-

ζεο πμο θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ. 

 Δίπαιε υηζ, βζα ημκ Υμφζενθ, ιε ηδ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ ζοβηνμημφκηαζ βζα 

πνχηδ θμνά μζ πυθμζ «οπυζηνςια» ηαζ «πνμζδζμνζζιμί» ηαζ υηζ αοημί είκαζ «ζφζημζ-

πα ιέθδ εκυξ είδμοξ ζφιπηςζδξ»
165

. Ζ εκ θυβς ζφιπηςζδ δεκ είκαζ αοηή ηδξ μθζηήξ 

ζφιπηςζδξ ηδξ ηαοηυηδηαξ. Ο πνμζδζμνζζιυξ πμο πνμηφπηεζ ιε ηδ δζενιήκεοζδ δεκ 

ηαοηίγεηαζ ιε ημ οπυζηνςια. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, υιςξ, αοηυξ δεκ είκαζ ηάηζ εκηε-

θχξ λέκμ πνμξ ημ οπυζηνςια. Έπμοιε κα ηάκμοιε εδχ ιε ηδ κεξηθή ζφιπηςζδ ακά-

ιεζα ζημ οπυζηνςια ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ. Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ, ζε ηάεε δζεν-

ιδκεοηζηή ελέηαζδ, ημ οπυζηνςια ιε ιζα έκκμζα βξίζθεηαη ζημοξ πνμζδζμνζζιμφξ 

ημο· αοηυ είκαζ ζοκεπχξ ημ ηφνζμ εέια ηδξ απμαθεπηζηήξ ιαξ ζηνμθήξ.
 166

 Ακαθμνζηά 

ιε αοηυ ημ ζδιείμ μ Υμφζενθ ηάκεζ ιζα πμθφ ζδιακηζηή παναηήνδζδ. Ηζπονίγεηαζ 

πςξ μζ ζοκεπχξ κέμζ πνμζδζμνζζιμί, μζ μπμίμζ ζοβηνμημφκηαζ ηαηά ηδκ ελέθζλδ ιζαξ 

δζαδζηαζίαξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ, δεκ ζοιπίπημοκ απθά (ιενζηχξ) ιε ημ ζηαεενυ 

οπυζηνςια, πανά ―εκζςιαηχκμκηαζ‖ ζημ κυδιά ημο ηαζ μδδβμφκ ζε έκακ ―ειπθμοηζ-

                                                
163 φβη. εδχ ιε Lohmar 1998, ζ. 230. Θεςνμφιε υηζ μ Λυιαν ζοβπέεζ ηδ δζενιήκεοζδ ζηδκ απθή 

ακηίθδρδ ιε ηδ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ. (Βθ. Lohmar 1998, ζζ. 169η.επ.) Ο ίδζμξ ζζπονίγεηαζ πςξ ιυκμ 

ζημ ηνίημ ζηάδζμ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ζφκεεζδξ ηα ζπεηζγυιεκα ιένδ θαιαάκμοκ ημ παναηηήνα ―οπυ-

ζηνςια‖ ηαζ ―ζδζυηδηεξ‖. (Βθ. υ.π.) φβη. επίζδξ ιε Gurwitsch 1974, ζζ. 255-267, υπμο δεκ ακαβκς-

νίγεηαζ υηζ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ζηδκ απθή 

ακηίθδρδ απυ ημκ εκκμζμθμβζηυ-θμβζηυ πνμζδζμνζζιυ ηαζ ηδκ απθή ακηζθδπηζηή δζενιήκεοζδ απυ ηδ 

δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ. Κζ εδχ εεςνμφιε υηζ μ Γημφναζηξ πνμπςνά ζε ιζα ααάζζιδ ηνζηζηή ζηδ εες-
νία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ακάδοζδ ηδξ ηνίζδξ ζηδ αάζδ ηδξ ακηίθδρδξ. φβη. ηαζ ιε Bachelard 1968, 

ζζ. 138η.επξ υπμο δ ηνίζδ ιε ηδκ εονεία έκκμζα βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ μ Υμφζενθ εηθαιαάκεηαζ ςξ κα 

αθμνά ηδκ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ (απθήξ) ακηίθδρδξ. 
164 φβη. ηαζ ιε Hua XVII, ζ. 452, υπμο μ Υμφζενθ ιζθά βζα ηδκ πνμ-θμβζηή πενζμπή ηδξ ζοκεπυιεκδξ 

αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδκ πνςημ-θμβζηή πενζμπή ημο ζοκεζδδζζαημφ αδνάβιαημξ εκυξ οπμ-

ζηνχιαημξ ηαζ ηςκ πνμζδζμνζζιχκ ημο. 
165 EU, ζ. 129 [116]. 
166 .π., ζζ. 129-30 [116]. 
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ζιυ‖ ημο πενζεπμιέκμο ημο.
167

 ε ηάεε κέμ δζαηνζηυ αήια ιζαξ δζενιδκεοηζηήξ ελέ-

ηαζδξ ημ οπυζηνςια δίκεηαζ ηνμπμπμζδιέκμ, ιε έκα ―ειπθμοηζζιέκμ‖ κυδια. «Μεηά 

ηδ δζενιήκεοζδ ημο [πνμζδζμνζζιμφ] α, ημ [οπυζηνςια] Τ είκαζ Τα· ιεηά ηδκ έθεοζδ 

ημο β είκαζ ημ (Τα)β, η.μ.η.»
168

 Αηυια πενζζζυηενμ, υιςξ, ημ οπυζηνςια ιε ημ ―ε-

ιπθμοηζζιέκμ‖ κυδια, άπαλ ηαζ έπεζ ζοβηνμηδεεί, ηνέπεηαζ βζα ημ οπμηείιεκμ ζε έκα 

ίγδια ιζαξ ήδδ πναβιαηςιέκδξ δζενιήκεοζδξ, θένεζ ζημ ελήξ ημ «ιυκζιμ απμηέθε-

ζια»
169

 αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ. Σμ οπμηείιεκμ είκαζ πζα ζε εέζδ κα ακαηνέπεζ ζε έκα 

ηέημζμ ίγδια ιε ημκ ηνυπμ ηδξ ζοκήεεζαξ. Γνάθεζ μ Υμφζενθ: 

Αθμφ δ δζαδζηαζία ηδξ δζενιήκεοζδξ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ πνςηανπζηυηδηαξ έπεζ πανέθεεζ, ημ 

ακηζηείιεκμ, αηυια ηζ ακ αοηυ έπεζ αοεζζηεί ζηδκ παεδηζηυηδηα, παναιέκεζ ζοβηνμηδιέκμ 
ςξ πνμζδζμνζζιέκμ απυ ημοξ εκ θυβς πνμζδζμνζζιμφξ. (EU, ζ. 137 [122]) 

Δθελήξ, ημ εκ θυβς οπμηείιεκμ εεςνεί [ansehen] ημ ακηζηείιεκμ, αηυια ηζ ακ επζζηνέθεζ 

ζε αοηυ φζηενα απυ δζαημπέξ ηδξ δμηζηυηδηαξ ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδξ δμηζηυηδηαξ εκ βέκεζ, 
ςξ βκςζηυ ακηζηείιεκμ αοηχκ ηςκ πνμζδζμνζζιχκ πμο ημο έπμοκ απμκειδεεί ιέζς ηδξ 

δζενιδκεοηζηήξ απυηηδζδξ βκχζδξ. (.π., ζζ. 137-8 [122]) 

Με θίβα θυβζα, δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ δεκ μδδβεί ζηέηα ζηδ δζαίνεζδ ημο ακηζθδ-

πημφ ζε οπυζηνςια ηαζ πνμζδζμνζζιμφξ. Μέζς ηδξ ιενζηήξ ζφιπηςζδξ πμο θαιαά-

κεζ πχνα ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ πυθςκ, ζοβηνμηείηαζ ςξ ελλνεκαηηθφ ζφζημζπμ ηδξ 

δζενιήκεοζδξ, έκα λνεκαηηθά εκπινπηηζκέλν ππφζηξσκα ζημ μπμίμ ημ οπμηείιεκμ 

ιπμνεί εθελήξ κα επζζηνέθεζ ακά πάζα ζηζβιή.
170

 

4.7.4. Η θαηεγνξεκαηηθή ζχλζεζε: ππνθείκελν θαη θαηεγνξήκαηα 

Ζ ανενςηή δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ δζεκενβείηαζ πάκημηε εκενβδηζηά ηαζ εκηυξ ιζαξ 

ηέημζαξ εκενβδηζηήξ δζενβαζίαξ θαιαάκεζ πχνα ιζα κεξηθή ζχκπησζε ακάιεζα ζημ 

πνςημ-ζοβηνμημφιεκμ οπυζηνςια ηαζ ημοξ πνςημ-ζοβηνμημφιεκμοξ πνμζδζμνζ-

ζιμφξ. Αοηή δ ιενζηή ζφιπηςζδ είκαζ παζεηηθή· δεκ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ αοεμν-

ιδζίαξ ημο οπμηεζιέκμο.
171

 Δπζπθέμκ, ζηδ αάζδ αοηήξ ηδξ ιενζηήξ ζφιπηςζδξ, ημ 

οπυζηνςια, ςξ ημ ζηαεενυ εέια ημο εκδζαθένμκημξ, πανμοζζάγεζ ιζα αφλδζδ, έκακ 

ειπθμοηζζιυ κμήιαημξ: είκαζ ημ οπυζηνςια ζην νπνίν ακήηεζ μ ζοβηεηνζιέκμξ πνμζ-

δζμνζζιυξ, είκαζ ημ παζεηηθά πξνζδηνξηζκέλν οπυζηνςια. Αοηυ, αέααζα, δεκ ζδιαίκεζ 

υηζ ημ εκ θυβς οπυζηνςια είκαζ έκα ππνθείκελν ημ μπμίμ ιπμνμφιε κα πνμζδζμνί-

ζμοιε ιε ημκ ηνυπμ ηδξ ηαηδβυνδζδξ. ημ ζηάδζμ ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ δεκ 

έπμοιε αηυια ηαηδβμνδιαηζηή ηνίζδ ιε ημ αοεεκηζηυ κυδια. Ζ ηνίζδ απαζηεί «έκα 

κέμ αήια πνμηεζιέκμο κα ιεηαζπδιαηίζεζ αοηυ πμο έπεζ εημζιάζεζ δ παεδηζηυηδηα ζε 

εκενβδηζηυηδηα, ζε έκακ ηνίκεζκ ζημ μπμίμ πνςημ-ζοβηνμηείηαζ δ ηαηάζηαζδ πναβ-

                                                
167 .π., ζ.132 [118]. Βθ. ηαζ ζηζξ Αλαιχζεηο γηα ηελ Παζεηηθή χλζεζε, υπμο μ Υμφζενθ βνάθεζ: «Δάκ 

ηαηά ηδ ιεηάααζδ απυ έκα ακηζηείιεκμ Τ ζε ιζα ζηζβιή ημο πενζεπμιέκμο ημο, π, δ ζφιπηςζδ πμο 

ιμνθμπμζεί ηδκ ηαοηυηδηα θαιαάκεζ πχνα παεδηζηά, ηυηε ιε αοηυ, υπςξ έπμοιε πεζ, ηάηζ ζοιααίκεζ 

ζημ ακηζηείιεκμ, αοηυ πανμοζζάγεζ ιζα ―αφλδζδ‖ κμήιαημξ ζε αοηή ηδ ζφκεεζδ» (ζ. 69 [341]). 
168 EU, ζ. 133 [119]. 
169 .π., ζ. 137 [122]. 
170 Φοζζηά, δεκ πνέπεζ κα ηαοηίζμοιε ημκ κμδιαηζηυ ειπθμοηζζιυ πμο ζοκηεθείηαζ ηαηά ηδκ (ηαηδβμ-

νζαηή) δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ ημο ακηζθδπηυ ιε ημκ κμδιαηζηυ ειπθμοηζζιυ πμο ζοκηεθείηαζ ιε ημ 
πέναζια απυ θηςπυηενεξ ζε πθμοζζυηενεξ ειθακίζεζξ ηαηά ηδκ απθή ακηζθδπηζηή δζενιήκεοζδ βζα 

ηδκ μπμία ιζθήζαιε κςνίηενα (§4.7.2.δ.).  
171 Βθ., π.π., υ.π., ζ. 243 [206]. 
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ιάηςκ»
172

. Αθθά, πχξ αηνζαχξ βίκεηαζ δ ιεηάααζδ απυ ηδ δζαζνεηζηή δζενιδκεοηζηή 

ελέηαζδ ζηδκ πνμζδζμνζζηζηή ηαηδβυνδζδ πμο εηθνάγεηαζ, βζα πανάδεζβια, ιε ηδκ 

πνυηαζδ «ημ Τ είκαζ Κ»; 

 Ο Υμφζενθ εα οπμζηδνίλεζ υηζ ζημ ζδιείμ αοηυ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο έκα 

εκδζαθένμκ ακχηενδξ ηάλδξ πμο έπεζ ςξ εέια ημο ημ οπυζηνςια, ηχνα, υιςξ, θαηά 

ηελ αχμεζε ηνπ λνήκαηφο ηνπ. ε αοηυ ημ λέν εειαηζηυ άδναβια, ηζ εκχ ακαηναημφιε 

ηδκ πνμδβμφιεκδ ιεηάααζδ ηδξ ιενζηήξ ζφιπηςζδξ απυ ημ οπυζηνςια ζημκ πνμζδζ-

μνζζιυ, ζηνεθυιαζηε αηνζαχξ πνμξ ημ κμδιαηζηά ειπθμοηζζιέκμ οπυζηνςια, ζηνε-

θυιαζηε πνμξ ημ παεδηζηυ «πνμζδζμνίγεζεαζ-ςξ [Sich-bestimmen als]» ηδξ πνμδβδ-

εείζαξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ. Σζ ζδιαίκεζ, υιςξ, αοηή δ ηαζκμφνζα ζηνμθή; Ο 

Υμφζενθ δζεοηνζκίγεζ πςξ, εκχ ζηδ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ μ πνμζδζμνζζιυξ ειπθμο-

ηίγεζ ημ οπυζηνςια ιέζα απυ ηδκ παζεηηθή δζενιδκεοηζηή ζφιπηςζδ, ηχνα έπμοιε 

κα ηάκμοιε ιε ιζα ελεξγή απυαθερδ πνμξ ημ κμδιαηζηά ειπθμοηζζιέκμ οπυζηνςια. 

Μζα ελεξγή απυαθερδ επζδζχηεζ κα αδνάλεζ αοηυ πμο πνζκ ήηακ ιία ζηέηα παζεηηθή ζφ-

ιπηςζδ, δδθαδή ηαηά ηδκ εκενβή ιεηάααζδ ζημ θ [επζδζχηεζ] κα παναβάβεζ ζε ιζα πνς-

ηανπζηή εκενβδηζηυηδηα αοηυ πμο δίκεζ ηδκ αφλδζδ ζημ Τ. (EU, ζ. 244 [207]) 

Σμ εειαηζηυ εκδζαθένμκ ζηνέθεηαζ ηχνα ελεξγά ζηδκ ίδζα ηδκ αχμεζε ημο κμήιαημξ 

πμο έπεζ επζθένεζ πνμδβμφιεκα δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ ζημ οπυζηνςια. 

Χξ εκενβυ εβχ, ζηναιιέκμ ζημ Τ ηαηά ηδ κμδιαηζηή ημο αφλδζδ ηαζ ιε ημ εκδζαθένμκ ε-
ζηζαζιέκμ ζηδκ ίδζα ηδκ αφλδζδ, δζελάβς ηδ ιεηάααζδ ηαζ ηδ ιενζηή ζφιπηςζδ ςξ ειεχ-

ζεξε δξαζηεξηφηεηα [Tätigkeit] ηαζ έηζζ μδδβχ ζηδκ πθήνςζδ ηδξ πνμζδζμνζζηζηήξ απυ-

αθερδξ, ηδξ απυαθερδξ πνμξ ημ Τ ηαηά ημ αολδιέκμ, εη ηδξ ιεηάααζδξ ηαζ ηδξ ζφιπης-
ζδξ, κυδια. Έπς ημ Τ ςξ οπυζηνςια εκυξ πνμζδζμνζζιμφ ηαζ ημ πνμζδζμνίγς εκενβά. 

(EU, ζ. 244 [207]) 

Μέζα απυ αοηή ηδ λέα ελεξγεκαηηθή ζηάζε ημο αδνάβιαημξ ημο «πνμζδζμνίγεζεαζ-

ςξ», ιε άθθα θυβζα ημο εκενβμφ πνμζδζμνζζιμφ ημο οπμζηνχιαημξ, αοηυ ημ ηεθεο-

ηαίμ ηνέπεηαζ ζε θμβζηυ ππνθείκελν ζημ μπμίμ απμδίδμοιε έκα θαηεγνξνχκελν. Σμ 

δίπμθμ «οπυζηνςια–πνμζδζμνζζιυξ» ημο πνμδβμφιεκμο ζηαδίμο ηδξ δζενιδκεοηζηήξ 

ελέηαζδξ ηνέπεηαζ ηχνα ζημ δίπμθμ «οπμηείιεκμ–ηαηδβμνμφιεκμ», εκχ ημ ίδζμ ημ 

εκενβδηζηυ ζοκεεηζηυ άδναβια είκαζ αοηυ πμο εηθνάγεηαζ ιε ηδκ copula. 

Σμ οπμζηνςιαηζηυ ακηζηείιεκμ [Substratgegenstand] παίνκεζ ηδ ιμνθή ημο ηαηδβμνδια-
ηζημφ οπμηεζιέκμο, είκαζ [πθέμκ] ημ οπμηεζιεκζηυ εέια [Subjektthema] ςξ terminus a quo, 

ηαζ δ εκενβδηζηυηδηα [Aktivität] ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημ ηαηδβμνμφιεκμ ςξ ημ έκακηζ ter-

minus ad quem. (EU, ζ. 244 [207]) 

Δπίζδξ, 

[ε]άκ, ηαηυπζκ, εβηαεζδνοεεί δ ηαηδβμνδιαηζηά πνμζδζμνζζηζηή αοεμνιδζία ιε ημ πνχημ 

αήια [ηδξ ηνίζδξ, δδθαδή ιε ημ] «Τ είκαζ Κ», ημ ιέπνζ πνζκ θμβζηά απνμζδζυνζζημ Τ 
θαιαάκεζ ημκ πνχημ ημο πνμζδζμνζζιυ. Αοηυ βίκεηαζ οπμηείιεκμ ηνίζδξ [Urteilssubjekt] 

ηαζ ίζςξ ιεθθμκηζηά ακηζηείιεκμ ηνίζδξ [Urteilsobjekt]. (EU, ζ. 278 [233]) 

                                                
172 Hua XXXI, ζ. 69 [340]. Καηαθαααίκμοιε υηζ απαζηείηαζ ζοκεπχξ ιζα εβνήβμνζδ απυ ηδ ιενζά ιαξ 
ακαθμνζηά ιε ηδκ μνεή απμηίιδζδ ημο δζπυθμο «εκενβδηζηυηδηα–παεδηζηυηδηα». Σμκίγμοιε λακά υηζ 

ημ ζηάδζμ ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ δζεκενβείηαζ ελεξγεηηθά, ςζηυζμ δ ιενζηή ζοιπηςηζηή ηαοηυ-

ηδηα οπμζηνχιαημξ-πνμζδζμνζζιχκ είκαζ παζεηηθή. Γζ‘ αοηυ ηαζ ζε αοηυ ημ επίπεδμ ηάκμοιε θυβμ βζα 

έκα παζεηηθά πξνζδηνξηζκέλν ππφζηξσκα. πςξ, υιςξ, εα δμφιε, δ παεδηζηυηδηα πμο πενζηθείεηαζ 

ζηδκ εκενβδηζηυηδηα ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ ηνέπεηαζ ιε ηδκ ηαηδβυνδζδ ζε εκενβδηζηυηδηα. 
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ημ ζηάδζμ ηδξ «ηαηδβμνδιαηζηήξ αοεμνιδζίαξ»
173

 ή , υπςξ ζζμδφκαια βνάθεζ μ 

Υμφζενθ, ηδξ «θμβζηήξ αοεμνιδζίαξ»
174

 έπμοιε πθέμκ κα ηάκμοιε ιε ημκ ινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ημο οπμζηνχιαημξ. Αοηυ ημ ηεθεοηαίμ ηαείζηαηαζ μ ηαοημηζηυξ πυθμξ 

ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ-θμβζηήξ ιαξ δναζηδνζυηδηαξ· είκαζ πθέμκ έκα «αληηθείκελν 

γλψζεο ιε ημ αοεεκηζηυ κυδια»
175

, έκα ακηζηείιεκμ ημο μπμίμο ημ θμβζηυ κυδια ιπμ-

νμφιε ζημ εθελήξ κα ειπθμοηίγμοιε. 

 Ζ ελεξγφο δζελαβςβή ηδξ ιεηάααζδξ απυ ημ Τ ζημ Κ, ζδιαίκεζ ηδ ζηνμθή ιαξ, 

ιε έκακ μνζζιέκμ ηνυπμ, πνμξ ηδκ εκυηδηα ηδξ ιενζηήξ ηαοηυηδηαξ, ηδξ ιενζηήξ ζφ-

ιπηςζδξ ακάιεζα ζημ Τ ηαζ ημ Κ.
176

 Δδχ μ Υμφζενθ εέθεζ κα πνμθάαεζ δφμ πανα-

κμήζεζξ. Πνχημκ, μ ίδζμξ ημκίγεζ υηζ δ εκενβυξ ακάθδρδ ηδξ (ιενζηήξ) ηαοημπμίδζδξ 

ημο Τ ιε ημ Κ δελ είκαζ ιζα απιή επαλάιεςε ηδξ δζενβαζίαξ ηδξ δζενιδκεοηζηήξ, εε-

ιαηζηήξ ελέηαζδξ. Μζα ηέημζα απθή επακάθδρδ είκαζ θοζζηά δοκαηή. Δίκαζ δοκαηυ κα 

ζηνέρμοιε ηδκ αδναπηζηή ιαηζά ιαξ ζηδκ εκυηδηα ζφιπηςζδξ πμο έπεζ ήδδ επζθένεζ 

δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ, ηαεζζηχκηαξ αοηή ηδκ εκυηδηα ζφιπηςζδξ «εέια ιζαξ ιμ-

κμ-αηηζκςηήξ μκημεεζίαξ [einstrahliger Thesis]»
177

, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα επζηεθέζμο-

ιε εη κέμο ηδ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ.
178

 Αθθά, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαηδβυνδζδξ 

ζοιααίκεζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ηαηαθάαμοιε πςξ, καζ ιεκ ζηνεθυ-

ιαζηε πνμξ ηδκ εκυηδηα ζφιπηςζδξ, ηδκ παεδηζηά ζοβηνμηδιέκδ ζηδ δζενβαζία ηδξ 

δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ, ηαζ επακαθαιαάκμοιε ηδ δζενιήκεοζδ.  Απηή ηε θνξά φκσο 

ην θάλνπκε κέζα απφ κηα δηαθνξεηηθή ελεξγεκαηηθή ζηάζε (Einstellung). 

[Γ]εκ επζηεθμφιε λακά ιζα ζηέηδ ελεηαζηζηή δζενιήκεοζδ, πανά ιζα εκενβδηζηή ηαηδβμ-

νδιαηζηή ηαοημπμίδζδ, ηαζ αοηή είκαζ ιζα υπζ ιμκμ-αηηζκςηή πανά ιζα πνιπ-αθηηλσηή 
(πνιπ-νληνζεηηθή) αδναπηζηή ζπλείδεζε. (EU, ζ. 245 [208]) 

 Ζ δεφηενδ πανακυδζδ πμο εέθεζ κα πνμθάαεζ μ Υμφζενθ είκαζ δ αηυθμοεδ. Ζ 

εκενβυξ ζηνμθή ιαξ πνμξ ηδκ εκυηδηα ηδξ (ιενζηήξ) ζφιπηςζδξ δεκ ζδιαίκεζ κμδηζ-

ηή ζηνμθή πνμξ ηδ δηεξγαζία ηεο ηαπηνπνίεζεο ηαζ ηα ειιεκή αζχιαηα πμο ζοιιεηέ-

πμοκ ζε αοηήκ. Σμ εκένβδιά ιαξ είκαζ αληηθεηκελνζηξαθέο· «είιαζηε αληηθεηκεληθά 

ζηξακκέλνη πνμξ ημ Τ ηαζ ηδ ιενζηή ηαοηυηδηά ημο ιε ημ Κ»
179

. 

 Με ημ ζηάδζμ ηδξ ηαηδβυνδζδξ, δδθαδή ημο ινγηθνχ πνμζδζμνζζιμφ, μθμηθδ-

νχκεηαζ δ πανμοζίαζδ ηδξ ααειζδςηήξ ακάπηολδξ ιζαξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ηνίζδξ έηζζ 

υπςξ αοηή πενζβνάθεηαζ ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε. Καζ, ηχνα, είιαζηε πθέμκ ζε εέζδ 

κα απμηζιήζμοιε εηείκδ ηδκ ενιδκεία ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ ακηζθδπηυ ζοβηνμ-

ηείηαζ ςξ οπυζηνςια ιε πνμζδζμνζζιμφξ ηαζ ζηδ αάζδ αοηήξ ηδξ δμιήξ ημο μδδβεί 

βεκεηζηά ζηδκ ακάδοζδ ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ηνίζδξ. Έπμοιε δδθχζεζ πνμηαηααμθζ-

ηά υηζ δζαθςκμφιε ιε ιζα ηέημζα ενιδκεία ηαζ υηζ, επζπθέμκ, εεςνμφιε πςξ αοηή αα-

                                                
173 EU, ζ. 276 [232]. 
174 .π. 
175 .π., ζ. 279 [234]. 
176 Βθ. υ.π., ζ. 244 [207]. 
177 .π., ζ. 245 [208]. Ο Υμφζενθ ιζθά βζα αοηή ηδ δοκαηυηδηα επακάθδρδξ ζηδκ §25 ημο ΔΚ. 
178 φβη. ιε Lohmar 1998, ζ. 262 οπζ. 169. Ο Λυιαν εεςνεί πςξ ζημ ζδιείμ αοηυ έπμοιε ιζα αζημπία 

ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ Υμφζενθ πανμοζζάγεζ ηδ δζενιήκεοζδ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαηδβυνδζδξ. -

ιςξ, δ δζενιήκεοζδ βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ εδχ μ Υμφζενθ είκαζ δ απθή επακάθδρδ ιζαξ πνμδβμφιεκδξ 

δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ, ηδκ μπμία αηνζαχξ δζαηνίκεζ απυ ηδ δζενιήκεοζδ ςξ ηαοημπμζδηζηυ πνμζδζ-

μνζζιυ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαηδβυνδζδξ. 
179 EU, ζ. 244 [207]. Αοηυ ημ ζηέθμξ ηδξ εεςνίαξ ημο φζηενμο Υμφζενθ, ζημ μπμίμ δίκεηαζ έιθαζδ 
ζηδκ ελλνεκαηηθή δζάζηαζδ ηςκ ζηαδίςκ ηδξ ηαηδβυνδζδξ, εεςνμφιε πςξ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ 

οπένααζδ ηςκ δοζημθζχκ πμο πανμοζίαγακ μζ ζπεηζηέξ ακαθφζεζξ ηδξ έηηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο εζδζηά 

ζε υ,ηζ αθμνά ημ γήηδια ημο ηαηδβμνζαημφ ακαπαναζηάηδ. Χζηυζμ, ζημ πανυκ πθαίζζμ δεκ εα πνμ-

πςνήζμοιε πενζζζυηενμ ζηδκ ελέηαζδ αοηήξ ηδξ πνμαθδιαηζηήξ. 
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ζίγεηαζ ζε πανακυδζδ ηςκ πμοζενθζακχκ ηεζιέκςκ. ηδ αάζδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ 

ακαθφζεχκ ιαξ, ιπμνμφιε, πθέμκ, κα ηαηαζηήζμοιε πζμ ζοβηεηνζιέκμ ημκ ζζπονζζιυ 

ιαξ. 

ηζξ πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ δείλαιε υηζ δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ επζθένεζ 

ηδκ πμθςηζηή άνενςζδ ημο ακηζθδπημφ ζε οπυζηνςια ηαζ πνμζδζμνζζιμφξ. Σμκίζα-

ιε, υιςξ, υηζ αοηυ ημ ζηάδζμ πνμδβείηαζ ιεκ ηδξ ηαηδβυνδζδξ, αθθά δεκ ακήηεζ ζηδκ 

πενζμπή ηςκ ζοκεεηζηχκ ακηζθδπηζηχκ ζοκαθεζχκ πμο, υπςξ είδαιε ακαθοηζηά, πενζ-

θαιαάκεζ ηα θαζκυιεκα ημο πξσηαξρηθνχ αληηιεπηηθνχ πνμζδζμνζζιμφ. Ζ ζφβποζδ 

αοηχκ ηςκ δφμ δζαηνζηχκ επζπέδςκ ηαζ δ απυδμζδ ημο παναηηήνα ηδξ δζαίνεζδξ ηαζ 

ηδξ δμιήξ «οπυζηνςια–πνμζδζμνζζιμί» ζηδκ απθή ακηίθδρδ ηαζ υπζ ζηδ δζενιδκεο-

ηζηή ελέηαζδ, εεςνμφιε πςξ εοεφκμκηαζ βζα ηδκ αδοκαιία ηδξ μνεήξ ηαηακυδζδξ ηδξ 

πμοζενθζακήξ θαζκμιεκμθμβίαξ ηδξ ακηίθδρδξ. Δίκαζ αοηή δ ζφβποζδ πμο μδδβεί ζηδ 

θακεαζιέκδ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ηαφηζζδ ηδξ δμιήξ ηδξ ακηίθδρδξ ιε ηδ ζφκηαλδ 

ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ηνίζδξ. Σμ κα οπμζηδνίγεζ, θμζπυκ, ηακείξ υηζ δ ακηίθδρδ έπεζ 

ηδ ζφκηαλδ, ηδκ άνενςζδ ηδξ ηαηδβυνδζδξ ζε ιζα οπυννδηδ αηυια ιμνθή, είκαζ 

ζςζηυ ιυκμ εάκ ακαθένεηαζ ζηδ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ (πμο, υιςξ, δε θαιαάκεζ πχ-

να ζημ πθαίζζμ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ). Ζ απθή ακηίθδρδ, υπςξ ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ 

ζηδκ Σππηθή θαη Τπεξβαηνινγηθή Λνγηθή, «έπεζ ημ δζηυ ηδξ ζηζθ ζοκηαηηζηχκ επζηεοβ-

ιάηςκ»
180

 ηαζ δεκ ζοκεέηεζ ιε ηνυπμ (έζης οπυννδηα) ηαηδβμνδιαηζηυ. Σμ ζφζημζπμ 

ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ δεκ ζοβηνμηείηαζ ςξ οπυζηνςια ιε ημοξ πνμζδζμνζζιμφξ ημο. 

Γζα αοηυκ ημκ ζδζαίηενμ παναηηήνα ηςκ «ζοκηαηηζηχκ επζηεοβιάηςκ» ηδξ ακηίθδρδξ 

εα ιζθήζμοιε πζμ ακαθοηζηά ζηα επυιεκα ηεθάθαζα. 

4.7.5. Τα ζηάδηα άξζξσζεο ησλ απζεληηθψλ θαηεγνξηαθψλ κνξθνπνηήζεσλ ζην 

χζηεξν έξγν ηνπ Φνχζεξι ελ ζρέζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο αλαιχζεηο ηεο έ-

θηεο Λογικήρ Έπεςναρ 

ηδκ εκυηδηα 4.2. ελεηάζαιε ηα ηνία δζαθμνεηζηά ζηάδζα ηςκ αοεεκηζηχκ ηαηδβμνζα-

ηχκ ιμνθμπμζήζεςκ πμο δζαηνίκεζ μ Υμφζενθ ζηδκ έηηδ Λνγηθή Έξεπλα. Δίδαιε υηζ 

έκα αοεεκηζηυ ηαηδβμνζαηυ εκένβδια (α) λεηζκά απυ έκα εκένβδια απθήξ ζοκμθζηήξ 

ακηίθδρδξ, (α) ιεηαααίκεζ ζε ιζα δζαδζηαζία δζενιήκεοζδξ ηαζ (β) ηαηαθήβεζ ζηδκ 

αοευνιδηδ ζφκεεζδ ηςκ πνμδβμφιεκα δζενιδκεοιέκςκ ιενχκ.
181

 Χζηυζμ, ζζπονζ-

ζηήηαιε υηζ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ έηηδξ Έξεπλαο ηα δζαθμνεηζηά ζηάδζα, ηαζ ηο-

νίςξ ημ ζηάδζμ ηδξ δζενιήκεοζδξ, δεκ πενζβνάθμκηαζ ζηακμπμζδηζηά. Ζ δζενιήκεοζδ 

ιμζάγεζ κα αθμνά δζαδζηαζίεξ πμο επζηεθμφκηαζ εκηυξ ηδξ νμήξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ 

ηαζ, έηζζ, έκα ηαηδβμνζαηυ εκένβδια θαίκεηαζ κα ζηδνίγεηαζ άκεζα ζε επζιένμοξ α-

πιά ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα. Ζ ζπεηζηή ζφβποζδ επζηείκεηαζ ηαεχξ μζ ζοβπςκεφζεζξ 

ιέζς ζφιπηςζδξ, ηζξ μπμίεξ ζοκακημφιε ζε έκα απθυ ακηζθδπηζηυ εκένβδια, δεκ δζα-

ηνίκμκηαζ νδηά απυ ηζξ ζοιπηςηζηέξ ζηζβιέξ εκυηδηαξ πμο ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ 

ζημ ζηάδζμ ηδξ δζενιήκεοζδξ.  

 ηζξ εκυηδηεξ πμο αημθμφεδζακ επζπεζνήζαιε, ιέζα απυ ιζα ιαηνά δζαδνμιή, 

κα θςηίζμοιε ηδ ζπέζδ ηδξ ζηήνζλδξ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηήξ ζηέρδξ 

ζηδκ απθή ακηίθδρδ. Γχζαιε, ιάθζζηα, έιθαζδ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ζηέρδξ ημο Υμφ-

ζενθ ηαζ εζδζηά ζε εηείκα ηα ζδιεία ζηα μπμία θαίκεηαζ ιε πμζμκ ηνυπμ λεπενκζμφ-

κηαζ μζ αζάθεζεξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ηδξ πνχηδξ έηδμζδξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. Σέ-

θμξ, δείλαιε ιε πμζμκ ηνυπμ μ φζηενμξ Υμφζενθ ζημ Δκπεηξία θαη Κξίζε ενιδκεφεζ 

                                                
180 Hua XVII, ζ. 220 [212]. 
181 φβη. ηζξ δζηέξ ιαξ δζαπζζηχζεζξ, έηζζ υπςξ αοηέξ ζοιποηκχκμκηαζ ζηδκ πανμφζα οπμεκυηδηα, ιε 

Sokolowski 2000, ζζ. 89η.επξ <90η.επξ>. 
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θαζκμιεκμθμβζηά ζηζξ μνεέξ ημο δζαζηάζεζξ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηαηδβυνδζδξ ςξ δηαί-

ξεζε ηαζ επαηυθμοεδ ζχλζεζε. 

 Δάκ, ηχνα, εεθήζμοιε κα ζοβηνίκμοιε ηδκ πενζβναθή ηςκ ζηαδίςκ ελέθζλδξ 

εκυξ ηαηδβμνδιαηζημφ εκενβήιαημξ, έηζζ υπςξ αοηά ηα ζοκακημφιε ζημ φζηενμ ένβμ 

ημο Υμφζενθ, ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ακαθφζεζξ, ηονίςξ, ηδξ έηηδξ Έξεπλαο ιπμνμφιε ζο-

κμπηζηά κα ηαηαθήλμοιε ζηα επυιεκα ζδιεία. Γζα εοημθία, ηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ ακαθφζεζξ ιαξ, εα πενζμνζζημφιε ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ 

ηνίζεςκ. 

(α) Μζα ακηζθδπηζηή ηνίζδ πνμτπμεέηεζ πάκημηε έκα εκένβδια ζοκμθζηήξ, απθήξ α-

κηίθδρδξ. Πανυθμ πμο αοηυ είκαζ νδηυ ζηδκ έηηδ Έξεπλα, απμοζζάγμοκ εηείκεξ μζ 

ακαθφζεζξ πμο εα ηαεζζημφζακ ζαθέζηενμ ημ πχξ εκκμεί μ Υμφζενθ αοηή ηδκ απθή 

ακηίθδρδ. ηδ αάζδ ηςκ ιεηέπεζηα ηεζιέκςκ ημο, ηαζ ηονίςξ ηδξ Πανάδμζδξ Πξάγκα 

θαη Υψξνο, ηαηαθέναιε κα ακηθήζμοιε ζημζπεία ηαζ κα δείλμοιε υηζ δ απθή ειπεζνί-

α, έζης ζημ ααειυ πμο αοηή αθμνά ημ ακηζθδπηυ ςξ θοζζηυ πνάβια (δδθαδή πςνίξ 

κα θάαμοιε οπυρδ βκςζζαημφξ, πναλζαημφξ, ή αλζαημφξ παναηηήνεξ), απμηεθεί έκα 

ζδζαίηενα πθμφζζμ ζοκεζδδζζαηυ πεδίμ. Δπζπθέμκ, ιπμνεί ημ ακηζθδπηυ κα ιδκ είκαζ 

αηυια ινγηθά πνμζδζμνζζιέκμ, υιςξ αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ αοηυ δεκ είκαζ απιά-

επνπηηθά πνμζδζμνζζιέκμ. Πνζκ λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία ηδξ δζενιδκεοηζηήξ, εειαηζ-

ηήξ ελέηαζδξ ηαζ ηδξ επαηυθμοεδξ ηαηδβυνδζδξ, ημ ακηζθδπηυ είκαζ ήδδ πάκηα δμ-

ζιέκμ ιε έκακ θάπσο επνπηηθά πξνζδηνξηζκέλν εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ μνίγμκηα. 

(α) Σμ ζηάδζμ πμο αημθμοεεί αοηυ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ είκαζ ημ ζηάδζμ ηδξ δζενιδ-

κεοηζηήξ ελέηαζδξ. 

[Κ]άεε αήια ηδξ ηαηδβυνδζδξ πνμτπμεέηεζ έκα αήια δεηηζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ [ελεηαζηζ-

ηήξ] δζενιήκεοζδξ· ιπμνεί κα ηαηδβμνδεεί πνςηανπζηά ιυκμ αοηυ πμο δίκεηαζ πνςηανπζ-
ηά επμπηζηά, αδνάπκεηαζ ηαζ δζενιδκεφεηαζ [ελεηαζηζηά]. (EU, ζ. 240 [204]) 

Ζ αοευνιδηδ ζφκεεζδ ηαοημπμίδζδξ ιπμνεί αέααζα κα θάαεζ πχνα ιυκμ υπμο έπμοκ ήδδ 

πνμδβδεεί ημ δεηηζηυ άδναβια ηαζ δ [ελεηαζηζηή] δζενιήκεοζδ. (EU, ζ. 277 [233]) 

Γζενιδκεφμοιε ελεηαζηζηά ηδκ, πάκηα ηάπςξ επμπηζηά πνμζδζμνζζιέκδ, ανπζηή εκυ-

ηδηα ημο ακηζθδπημφ. Σμ ακηζθδπηυ δζαζνείηαζ ζε οπυζηνςια ηαζ πνμζδζμνζζιμφξ, 

εκχ θαιαάκεζ πχνα ιζα παεδηζηή ιενζηή ζφιπηςζδ ακάιεζα ζημ πνχημ ηαζ ημοξ 

δεφηενμοξ. 

 πςξ έπμοιε δείλεζ, ζηδκ έηηδ Έξεπλα μ Υμφζενθ δεκ πναβιαηεφεηαζ δζελμδζηά 

ημ ζηάδζμ ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, ιε απμηέθεζια κα ο-

πάνπμοκ αζάθεζεξ ακαθμνζηά ιε ηδ θεπηή δμιή ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ ηαηδβμνζ-

αηχκ εκενβδιάηςκ. Γεκ ακαδεζηκφεηαζ εηεί μ εζδζηά εειαηζηυξ-ηαηδβμνζαηυξ πανα-

ηηήναξ ηδξ δζενιδκεοηζηήξ ελέηαζδξ ηαζ δεκ ιαξ δίκμκηαζ ηα ηαηάθθδθα ενβαθεία βζα 

κα δζαηνίκμοιε ηαεανά αοηυ ημ ζηάδζμ απυ ηδκ απθή ακηζθδπηζηή δζενιήκεοζδ πμο, 

υπςξ είδαιε, ειπίπηεζ ζηδκ πενζμπή ηδξ απθήξ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηήξ αθθά ηαζ πνμ-

ηαηδβμνζαηήξ ακηίθδρδξ. ιςξ, ιε ηδκ πνμζεηηζηή ελέηαζδ ηςκ ακαθφζεςκ ημο φ-

ζηενμο Υμφζενθ ζημ ΔΚ ηαηαθέναιε κα θςηίζμοιε ημκ ζδζαίηενμ παναηηήνα αοημφ 

ημο ζδιακηζημφ ζηαδίμο άνενςζδξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ηνίζεςκ ηαζ ηαοηυπνμκα κα 

θφζμοιε ηζξ πανακμήζεζξ πμο, υπςξ είδαιε, μδδβμφκ ζε ιζα ζηνεαθή ενιδκεία ηδξ 

πμοζενθζακήξ εεςνίαξ βζα ηδκ ακηίθδρδ. 

(β) ημ ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ άνενςζδξ ιζαξ ακηζθδπηζηήξ ηνίζδξ, ημ οπυζηνς-

ια (Y) ηνέπεηαζ ζε θμβζηυ οπμηείιεκμ ηαζ μζ πνμζδζμνζζιμί (K) ζε ηαηδβμνμφιεκα. 

Τζμεεηχκηαξ ηχνα ιζα λέα ζοκεζδδζζαηή ζηάζδ πνμπςνμφιε ζηδκ αοευνιδηδ ζχλζε-

ζε ηαηά ηδκ μπμία ημ Τ αδνάπκεηαζ ςξ πνμζδζμνζζηζηά ηαοηζγυιεκμ ιε ημ/ηα Κ. 
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ηδκ πέιπηδ ΛΔ μ Υμφζενθ αζηεί ηνζηζηή ζηδ εεςνία ηνίζδξ ημο Μπνεκηάκμ 

ηαζ ακαβκςνίγεζ ηδκ ηαηδβυνδζδ ςξ ζπλζεηηθφ εκένβδια ακχηενδξ ηάλδξ ηαζ υπζ ςξ 

ιπνεκηακζακά εκκμδιέκμ εκένβδια απμδμπήξ ή απυννζρδξ ηάπμζςκ παναζηαζζαηχκ 

πενζεπμιέκςκ. Μάθζζηα, υπςξ έπμοιε δεζ, ζζπονίγεηαζ υηζ ζηζξ ηαηδβμνήζεζξ ςξ ζοκ-

εεηζηά εκενβήιαηα ζοβηνμημφκηαζ ζφζημζπεξ ακηζηεζιεκυηδηεξ, μζ ηαηαζηάζεζξ πναβ-

ιάηςκ. ηδκ έηηδ Έξεπλα δ ζφκεεζδ ηδξ ηαηδβυνδζδξ ενεοκάηαζ πεναζηένς ηαζ δζα-

πςνίγεηαζ νδηά απυ ηζξ ζοκεπυιεκεξ ακηζθδπηζηέξ ζοβπςκεφζεζξ. Δπζπθέμκ, ακαπηφζ-

ζεηαζ εηεί δ ζδέα ηδξ ιενζηήξ ζφιπηςζδξ ηςκ εκενβδιάηςκ πμο οπυηεζκηαζ ηδξ ηαηδ-

βυνδζδξ (ηδξ δζαζνεηζηήξ ηνμπήξ ημο ακηζθδπημφ ζε οπυζηνςια ηαζ πνμζδζμνζζιμφξ)  

ηαζ ηδξ ακηζηεζιεκμπμζδηζηήξ ενιήκεοζδξ ηδξ ζοιπηςηζηήξ ζηζβιήξ ηδξ εκυηδηάξ 

ημοξ ςξ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ιμνθήξ ηδξ ζοβηνμημφιεκδξ ηαηάζηαζδξ πναβιάηςκ. Α-

θεκυξ, υιςξ, ζε αοηυ ημ ένβμ ημο Υμφζενθ δεκ δζαηνίκεζ πάκηα ηαεανά ηδ ζοκεπυιε-

κδ ζφιπηςζδ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ πμο θαιαάκεζ πχνα ζε έκα απθυ ακηζθδπηζηυ 

εκένβδια, απυ ηδ ιενζηή ζφιπηςζδ πμο ζοκακημφιε ζημ πθαίζζμ ηδξ ελεηαζηζηήξ 

δζενιήκεοζδξ ημο ακηζθδπημφ. Αθεηένμο, δεκ ακαβκςνίγεζ ην ελλνεκαηηθφ ζχζηνηρν 

ιζαξ ηέημζαξ ιενζηήξ ζφιπηςζδξ. ημ ΔΚ αοηά ηα πνμαθδιαηζηά ζδιεία λεπενκζμφ-

κηαζ. Ζ απθή ακηίθδρδ δζαηνίκεηαζ νδηά απυ ηδκ ελεηαζηζηή δζενιήκεοζδ, μπυηε ηαζ 

δζαηνίκμκηαζ μζ ακηίζημζπεξ ζοκεέζεζξ ζφιπηςζδξ. Σέθμξ, μ Υμφζενθ εζζαβάβεζ ημ 

γήηδια ημο λνεκαηηθνχ εκπινπηηζκνχ ζηδ ιενζά ημο ελλνεκαηηθνχ ζπζηνίρνπ ηδξ ελε-

ηαζηζηήξ δζενιήκεοζδξ ηαζ ακαδεζηκφεζ ηδκ ηαηδβυνδζδ ςξ ηδκ αοευνιδηδ ακηζηεζ-

ιεκμπμίδζδ ηδξ, εκκμδιαηζηά πθέμκ ζδςιέκδξ, πνμδβμφιεκα παεδηζηήξ ζφιπηςζδξ. 
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ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

Ζ ΓΗΑΣΡΧΜΑΣΧΖ ΣΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΛΖΠΣΟΤ ΚΑΗ 
Ο ΡΟΛΟ ΠΟΤ ΠΑΗΕΟΤΝ Ο ΠΡΧΣΟ-ΤΝΔΗΡΜΟ ΚΑΗ Ζ ΚΗΝΑΗΘΖΖ 

Έπμκηαξ ήδδ δείλεζ υηζ ζηδ θαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ 

δεκ ιπμνεί κα ηαοηίγεηαζ ιε ηδ ζηέηδ αίζεδζδ, ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ επζιείκα-

ιε ζηδκ επζπθέμκ ακάβηδ βζα δζάηνζζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ απυ ηα εκενβήιαηα εκ-

κμζμθυβδζδξ ηαζ ηαηδβμνζαηήξ ζφκεεζδξ. Ζ δζάηνζζδ αοηή, γήηδια ηαε‘ εαοηυ δφ-

ζηνμπμ, δεκ είκαζ πάκηα εφημθμ κα εκημπζζηεί ηαεανά ζημ πμοζενθζακυ ένβμ. Σμ α-

κηίεεημ. Σα ίδζα ηα ηείιεκα ημο Υμφζενθ είκαζ δοκαηυ, ζε ιζα υπζ πνμζεηηζηή ελέηα-

ζδ, κα μδδβήζμοκ ζε εηείκεξ ηζξ θακεαζιέκεξ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ενιδκεοηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ ηδξ πμοζενθζακήξ θαζκμιεκμθμβίαξ ηζξ μπμίεξ βεκζηά απμηαθέζαιε 

«ενιδκείεξ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ χζιςζδξ». Αοηέξ μζ ενιδκείεξ εηθαιαάκμοκ ημ εκέν-

βδια ηδξ ακηίθδρδξ ςξ έκα ήδδ, έζης ηαζ οπυννδηα, εκκμζμθμβζηυ ή ηαηδβμνζαηυ-

ζοκηαηηζηυ εκένβδια. Χζηυζμ, ιέζα απυ ιζα ζφκεεηδ δζαδνμιή, ηαηαθήλαιε ζε ιζα 

αθήβδζδ δ μπμία, πνχημκ, απμζαθδκίγεζ ηζξ ζδιακηζηέξ πανακμήζεζξ πμο εεςνμφιε 

πςξ εοεφκμκηαζ βζα ηζξ ενιδκείεξ ηδξ θαηεγνξηαθήο ψζκσζεο. Γεφηενμκ, δ αθήβδζή 

ιαξ απμηαεζζηά ιε ζοκεηηζηυ ηνυπμ ηαζ ζηζξ μνεέξ ηδξ δζαζηάζεζξ ηδ ζηδνζηηζηή δζ-

αζηνςιάηςζδ ηςκ δζαθυνςκ εκενβδιάηςκ, ιέκμκηαξ, υιςξ, ζφιθςκδ ιε ηδ βεκζηή 

μδδβία ημο Υμφζενθ βζα ηδ δζάηνζζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ απυ ηδκ ηνίζδ.  

 Με ηδ δζαζθάθζζδ ημο ιέζμο πχνμο ιεηαλφ αίζεδζδξ ηαζ ηαηδβμνζαηυηδηαξ, 

ςξ ημο πχνμο απμαθεπηζηήξ θακένςζδξ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ ειπεζνίαξ, εα επζ-

πεζνήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα κα ακαγδηήζμοιε ηα ααζζηά ζημζπεία ιζαξ θαζκμιεκμθμβζ-

ηήξ εεςνίαξ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ, απαθθαβιέκδξ ηυζμ απυ ηα δεζιά ηδξ 

αζζεδζζμηναηίαξ ηαζ ηδξ ζοκεπαηυθμοεδξ ιδ ακαβκχνζζδξ κμδηζηχκ ζημζπείςκ ζημ 

πχνμ ηδξ ακηίθδρδξ, υζμ ηαζ απυ εηείκα ηδξ άηναηδξ εκκμζμηναηίαξ πμο ακηζιεηςπί-

γεζ ηδκ ακηίθδρδ ςξ θμβζηυ-εκκμζμθμβζηυ ηαζ ηαηδβμνζαηυ εκένβδια. ημ πανυκ ηε-

θάθαζμ εα λεηζκήζμοιε ιε ιζα βεκζηυηενδ πανμοζίαζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ δζαζηνς-

ιάηςζδξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ζηέηα θοζζημφ πνάβιαημξ, βζα κα αημθμοεήζεζ δ θε-

πημιενήξ ελέηαζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ δυιδζδξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ αζζεδηδνζα-

ηχκ πεδίςκ ηαζ ημο ζδιακηζημφ νυθμο πμο ηαηέπμοκ ζπεηζηά μ ζοκεζνιυξ ηαζ δ ηζ-

καίζεδζδ. Θα δείλμοιε υηζ μζ κυιμζ ημο ζοκεζνιμφ ηαζ δ ηζκδημπμζδηζηή θεζημονβία 

ηδξ ηζκαίζεδζδξ, ακ ηαζ ακαβηαία ζημζπεία ηάεε ακηζθδπηζηήξ δζαδζηαζίαξ, δεκ επαν-

ημφκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ εκζαίςκ ηαοημηζηχκ οπενααηζηχκ ακηζθδπηχκ. Με αοηυκ ημκ 

ζζπονζζιυ ιαξ εα εκζζποεεί δ ηνζηζηή ιαξ ζηδκ ενιδκεία ημο Νηνάιμκη, ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία ημ ακηζθδπηζηυ πνμζδζμνίζζιμ Υ είκαζ δ ηαοηυηδηα εκηυξ ηδξ πμθθυηδηαξ 

ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. 

5.1. Η Γηαζηξσκάησζε ηεο Σπγθξφηεζεο ηνπ ζθέηα Φπζηθνχ Πξάγ-

καηνο 

Μζα πνχηδ δζαπίζηςζδ ζηδκ μπμία μδδβείηαζ ηακείξ αζπμθμφιεκμξ ιε ηδ Φαζκμιεκμ-

θμβία ηδξ ακηίθδρδξ ημο Υμφζενθ είκαζ πςξ μζ ζπεηζηέξ ακαθφζεζξ υπζ απθά επζηνέ-

πμοκ, αθθά επζαάθθμοκ ηδ θεπημιενή δζάηνζζδ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ ζοβηνυηδζδξ. 

Οζ θαζκμιεκμθμβζηά κυιζιεξ αθαζνέζεζξ ημο Υμφζενθ μδδβμφκ ζηδκ απμηάθορδ ηδξ 



Κεθ. 5. Γηαζηξσκάησζε ηνπ Αληηιεπηνχ, Πξσην-ζπλεηξκφο, Κηλαίζζεζε 

218 

 

θεπηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοκεέζεςκ ηδξ απθήξ ειπεζνίαξ, μνζμεε-

ηχκηαξ ηαοηυπνμκα ηζξ δζαθμνεηζηέξ ζοβηνμηδηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ακηζθδπημφ. Κάεε 

ιζα απυ αοηέξ ηζξ δζαζηάζεζξ ιπμνεί, ιάθζζηα, κα απμηεθέζεζ ηζ έκα λεπςνζζηυ ηεθά-

θαζμ θαζκμιεκμθμβζηήξ ελέηαζδξ. 

 ε έκα πνχημ ζηάδζμ, ηαζ πνζκ απυ ηδκ ενιήκεοζδ πμο μδδβεί ζηδκ οπενααηζηή 

ακηζηεζιεκμπμίδζδ ημο ακηζθδπημφ, ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε υθεξ εηείκεξ ηζξ ακα-

θφζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ ζηζξ ζπέζεζξ βεζηκί-

αζδξ ηαζ δζαδμπήξ ημοξ. Με άθθα θυβζα, ζε αοηυ ημ πνχημ ζηάδζμ έπμοιε κα ηάκμοιε 

ιε ηδ δυιδζδ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ δζαθυνςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ ςξ ζοκεπυιε-

κςκ αζζεδηδνζαηχκ εκζαίςκ ελαπθχζεςκ. ηζξ επυιεκεξ εκυηδηεξ εα ελεηάζμοιε ιε 

θεπημιένεζα, πνχημκ, ημ παναηηήνα ηδξ εηηαηυηδηαξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ ηαζ, 

δεφηενμκ, ημ νυθμ πμο παίγμοκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ αοηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ μ πνςημ-

ζοκεζνιυξ ηαζ δ ηζκαίζεδζδ. ηδκ πανμφζα εκυηδηα εα εζηζάζμοιε ζηδκ πμθφ ζδια-

κηζηή θαζκμιεκμθμβζηή δζάηνζζδ πμο ηάκεζ μ Υμφζενθ ακάιεζα ζηδ θαζιαηζηή ηαζ 

ηδκ οθζηή-αζηζαηή ζοβηνυηδζδ ημο οπενααηζηά ειθακζζιέκμο ακηζθδπημφ. 

5.1.1. Τν αληηιεπηφ σο θάζκα (Phantom) 

Ζ απμηάθορδ ηδξ ζενάνπδζδξ ηαηά ηδκ ηάλδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ απαζηεί ηδκ απμδυιδ-

ζδ ηαηά ηδκ ηάλδ ηδξ δμηζηυηδηαξ εκυξ πνάβιαημξ. ηδκ ηάλδ ηδξ δμηζηυηδηαξ ημ α-

κηζθδπηυ δίκεηαζ πνςηανπζηά εκηυξ εκυξ πναηηζημφ, πμθζηζζιζημφ, εεςνδηζημφ ηαζ 

πάκηα δζοπμηεζιεκζημφ μνίγμκηα. Δίκαζ πάκημηε επεκδοιέκμ ιε πναλζαημφξ, αλζαημφξ 

αθθά ηαζ βκςζζαημφξ-ηνζζζαημφξ παναηηήνεξ ηςκ μπμίςκ ηδ ζδιαζία ιμζναγυιαζηε 

ιε άθθα οπμηείιεκα. Ο Υμφζενθ, πνμηεζιέκμο κα απμηαθφρεζ ηδ ζοβηνμηδηζηή δζα-

ζηνςιάηςζδ ημο ακηζθδπημφ σο θπζηθνχ πξάγκαηνο, επζπεζνεί πνχηα απ‘ υθα ηδκ, 

ηνυπμκ ηζκά, απμιυκςζή ημο απυ ηδκ πναλζαηή-αλζαηή ηαζ εεςνδηζηή ζοκάθεζά ημο.
1
 

Αθθά, ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ αθαίνεζδξ, μ ίδζμξ επζπεζνεί ηδκ απμιυκςζδ ημο ακηζ-

θδπημφ ηαζ απυ ημ πξαγκηθφ πιαίζην ζημ μπμίμ αοηυ ακήηεζ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

αθήκεηαζ εηηυξ εκδζαθένμκημξ δ ζηνχζδ πμο αθμνά ηδκ οθζηυηδηα-αζηζυηδηα ημο 

πνάβιαημξ.
2
 Έηζζ, ζημ ηαηχηενμ ζοβηνμηδηζηυ επίπεδμ οπενααηζηήξ θακένςζδξ, ημ 

πνάβια ηδξ ακηίθδρδξ θαιαάκεηαζ λεημιιέκμ απυ ηάεε ζπέζδ αθθδθεπίδναζδξ ιε 

άθθα πνάβιαηα, ιε ζημπυ ηδκ ακαβςβή ζε υ,ηζ ειθακίγεηαζ ηάεε θμνά θαζαξά θαη 

                                                
1 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua IX, ζ. 118 [89]. Γζα ηδ δζαζηνςιάηςζδ ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ζηέηα θοζζημφ 

πνάβιαημξ αθ. ηαζ Hua III/1, §149. ηδκ §7 ηςκ Ηδεψλ ΗΗ ζογδηείηαζ δ δοκαηυηδηα εκυξ ζθέηα ακηζηεζ-

ιεκμπμζδηζημφ εκενβήιαημξ πςνίξ ηδ ζοκμδεία δεοηενμβεκχκ απμαθέρεςκ. ε δφμ ζδιεία ημο ηεζιέ-

κμο πμο επζιεθήεδηε μ Λακηβηνέιπε, μ Υμφζενθ έπεζ πνμζεέζεζ πανεκεεηζηά ηδ θνάζδ «εάκ αοηυ 

είκαζ εκ βέκεζ δοκαηυ» (Hua IV, ζ. 16 [18]· αθ. ηαζ ηα ηνζηζηά ζπυθζα ηδξ ζ. 404 βζα ηδ ζ. 16). Ζ δζεο-
ηνίκζζδ αοηή επζαεααζχκεζ ημ υηζ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, έκα εκένβδια δεκ ιπμνεί κα είκαζ απνιχησο 

ζθέηα αληηθεηκελνπνηεηηθφ, δδθαδή πςνίξ ηακέκα αλζαηυ/ζοκαζζεδιαηζηυ ή πναλζαηυ/αμοθδηζηυ πμζμ-

ηζηυ παναηηήνα. Κάηζ ηέημζμ εα ζήιαζκε υηζ εα ήηακ δοκαηυ κα ιαξ δμεεί υκηςξ ζηδκ επμπηεία ιία 

θφζδ απμθφηςξ ζηέηςκ πναβιάηςκ. Ζ δοκαηυηδηα, υιςξ, πμο θαίκεηαζ ηεθζηά κα επζηνέπεηαζ είκαζ 

αοηή ηδξ ―ηεπκδηήξ‖ (ιεεμδμθμβζηήξ) πανάαθερδξ ηςκ ιδ ακηζηεζιεκμπμζδηζηχκ ζοκμδχκ πμζμηήηςκ. 

ηζξ Ηδέεο ΗΗ μ Υμφζενθ απμηαθεί ιζα ηέημζα ηίκδζδ ηαζ ―εεςνδηζηή‖ ιε ηδκ έκκμζα υηζ μζ αλζαηέξ ηαζ 

πναλζαηέξ ζηνχζεζξ, ιε ηζξ μπμίεξ είκαζ επεκδοιέκμ ημ ακηζθδπηυ (θοζζηυ) πνάβια, ηίεεκηαζ απθχξ 

εηηυξ πνμζμπήξ, εηηυξ θαζκμιεκμθμβζημφ εκδζαθένμκημξ. Μπμνεί, θμζπυκ, μζ ιδ ακηζηεζιεκμπμζδηζηέξ 

πμζυηδηεξ κα είκαζ ζηεξηγκέλεο πμζυηδηεξ, υιςξ ηα ακηζηεζιεκμπμζδηζηά εκενβήιαηα δεκ ιαξ δίκμκηαζ 

πμηέ ζηέηα, πανά ιυκμ ζε ιζα θαζκμιεκμθμβζηχξ κυιζιδ αθαίνεζδ. Δδχ ακαηφπημοκ ελαζνεηζηά ζδ-

ιακηζηά γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ ζπέζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοκείδδζδξ ιε ηδκ πναλζαηή ηαζ αλζμθμβζ-
ηή ζοκείδδζδ ζηα μπμία, ςζηυζμ, δεκ εα εζζέθεμοιε. ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ εα πενζμνζζημφιε ζηδ ζο-

βηνυηδζδ ημο εηηαημφ ηαζ οθζημφ-αζηζαημφ θοζζημφ πνάβιαημξ. 
2 Βθ. ηαζ Hua IV, §15b. 
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κφλν αηζζεηεξηαθά. Ζ ακηίθδρδ ζε αοηυ ημ επίπεδμ είκαζ ζηεκά αηζζεηεξηαθή ακηί-

θδρδ.
3
 

 Ο Υμφζενθ απμηαθεί ημ ακηζθδπηυ ζηδ ζηέηδ αζζεδηδνζαηή δμηζηυηδηά ημο 

(αζζεδηδνζαηυ) θάζκα (Phantom): ημ θάζια «πενζθαιαάκεζ υ,ηζ απυ ημ πνάβια είκαζ 

αζζεδηδνζαηά επμπηεφζζιμ»
4
. Παναδείβιαηα θαζιάηςκ, απμοζία ηάεε οθζηήξ-

αζηζαηήξ ενιήκεοζδξ, είκαζ μ μονακυξ, μ ήθζμξ, ημ μονάκζμ ηυλμ, ή μζ δζάθμνεξ ζηε-

νεμζημπζηέξ εζηυκεξ.
5
 Κάηζ ζδιακηζηυ πμο πνέπεζ κα έπμοιε ηαηά κμο ζηζξ ακαθφζεζξ 

πμο εα αημθμοεήζμοκ είκαζ πςξ ιε ημ θάζια μ Υμφζενθ δεκ εκκμεί ηάηζ ειιεκέξ πμο 

απθά πνμδβείηαζ ηδξ οθζηήξ-αζηζαηήξ ζοβηνυηδζδξ. πςξ ημκίγεζ μ ίδζμξ, 

[ο]πενααηζηά είκαζ ηα πιηθά πξάγκαηα [materiellen Dinge], ηα μπμία δίκμκηαζ ζηδκ αζζεδ-

ηδνζαηή ακηίθδρδ ςξ εκυηδηεξ ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ, αθθά επίζδξ ηαζ ηα αηζζεηεξη-

αθά θάζκαηα [sinnlichen Phantome], ηα «πνάβιαηα ηςκ αζζεήζεςκ» δζαθυνςκ επζπέδςκ, 

ηα μπμία ειθακίγμκηαζ ςξ πςνζηά αθθά υπζ ςξ οθζηέξ ειπναβιαηυηδηεξ [Realitäten] (ημ 
μονάκζμ ηυλμ, μ μονακυξ, πνςιαηζηέξ μπηαζίεξ [Scheine], η.μ.η.). (Hua XX/1, ζ. 151) 

 Σμ ίδζμ ημ θάζια, ηχνα, έπεζ ηδ δζηή ημο εζςηενζηή δμιή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηνεζξ ηφνζεξ θαζιαηζηέξ ζοκζζηχζεξ: 

(α) Σμ πνμκζηυ ζπήια (Zeitschema) ή αθθζχξ ηδ «βεκζηή πνμκζηή ζπδιαημιμνθή 

[allgemeine Zeitgestalt]»
6
. 

(α) Σμ πςνζηυ ζπήια (Raumschema) ςξ ηδκ εκυηδηα ηδξ ζρεκαηνκνξθήο (Gestalt) ηαζ 

ημο ηφπνπ (Ort) ημο πνάβιαημξ. Ο Υμφζενθ απμηαθεί ημ πςνζηυ ζπήια ηαζ «ζςιαηζ-

ηή ζπδιαημιμνθή [Körpergestalt]»
7
, ή «πςνζηή ιμνθή [Raumform]»

8
 ημο πνάβιαημξ 

ζηδκ εκυηδηά ημο ιε ημκ ηυπμ ημο. 

(β) Σμ αζζεδηδνζαηυ πθήνςια ημο πνάβιαημξ (sinnliche Fülle) πμο πθδνχκεζ ηδκ ε-

κυηδηα ημο πνμκζημφ ηαζ ημο πςνζημφ ζπήιαημξ, ζφκημια: ημο πςνμ-πνμκζημφ ζπή-

ιαημξ (räumliche-zeitliche Schema). Σμ θάζια, ςξ ημ αζζεδηδνζαηά πθδνςιέκμ πς-

νμ-πνμκζηυ ζπήια, μκμιάγεηαζ απυ ημκ Υμφζενθ ηαζ πιήξεο ζρήκα ή αηζζεηεξηαθφ 

ζρήκα. Με άθθα θυβζα, αοηυ είκαζ ημ θαζκμιεκμθμβζηά ενιδκεοιέκμ ακηζθδπηυ ςξ res 

temporalis ηαζ res extensa· είκαζ, δδθαδή, ημ ακηζθδπηυ υπςξ αοηυ δίκεηαζ πνςηανπζ-

                                                
3 Δδχ πνεζάγεηαζ κα ηάκμοιε ιζα ζδιακηζηή παναηήνδζδ. πςξ εα δμφιε, δ ζηέηα αζζεδηδνζαηή α-

κηίθδρδ ιε ημκ ηνυπμ πμο ηδκ εκκμεί μ Υμφζενθ αθμνά ελίζμο ηδκ υναζδ ηαζ ηδκ αθή. Χζηυζμ, ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ αθήξ δεκ έπμοιε ήδε ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο ζχιαημξ ημο οπμηεζιέκμο, ηαζ ιάθζζηα 

ςξ έιαζμο ζχιαημξ (Leib), ιε ημ ακηζθδπηυ πνάβια; Δάκ, πνμηεζιέκμο κα απμηαθοθεεί ημ ζηέηα αζ-
ζεδηδνζαηυ απηηθφ πνάβια ςξ ιζα ηαηχηενδ ζηνχζδ ζοβηνυηδζδξ, ηάκμοιε αθαίνεζδ απυ ηάεε αθ-

θδθεπίδναζδ ιε άθθα πνάβιαηα, δεκ ηάκμοιε ηαοηυπνμκα αθαίνεζδ ηαζ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ 

έιαζμ ζχια ηαηά ηδκ απηζηή ημο ―δνάζδ‖; Πχξ ζοιαζαάγμκηαζ αοηά ιεηαλφ ημοξ; Ο Υμφζενθ θαίκε-

ηαζ κα ιζθά βζα ηδκ αζζεδηδνζαηή απηζηή ζοβηνυηδζδ ιε υνμοξ πθήνςζδξ ηδξ έηηαζδξ ημο ακηζθδπημφ 

απυ αζζεδηδνζαηέξ απηζηέξ πμζυηδηεξ, ηάηζ πμο θοζζηά πνμτπμεέηεζ ηδκ απηζηή θεζημονβία ημο έιαζμο 

ζχιαημξ, υιςξ, ςξ απθά αγγίδνληνο ηαζ υπζ ςξ δξψληνο επί ημο ακηζθδπηυ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ άζηδζδξ 

πίεζδξ, ημο ηνααήβιαημξ, ημο ζδηχιαημξ, η.μ.η. Θα ιαξ δμεεί δ εοηαζνία κα ιζθήζμοιε πενζζζυηενμ 

ακαθοηζηά βζα αοηή ηδ δζάηνζζδ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ, §6.5.2. 
4 Hua XVI, ζ. 343 [299]. Ο Υμφζενθ, ιάθζζηα, ζδιεζχκεζ υηζ εα ιπμνμφζε κα μκμιάζεζ ηδκ εκυηδηα 
αοηή αζζεδηδνζαηή «εζηυκα», δεκ ημ ηάκεζ υιςξ βζαηί πνμθακχξ εεςνεί ημκ υνμ παναπθακδηζηυ. Έπεζ 

εκδζαθένμκ πάκηςξ υηζ ακαθένεηαζ ιάθθμκ εεηζηά ζημ βεβμκυξ υηζ μ υνμξ «εζηυκα» εα εφιζγε ηδκ α-

κηίζημζπδ πνήζδ ημο υνμο ζημκ Κακη. Φοζζηά, δ ζφβηνζζδ ημο πμοζενθζακμφ «θάζιαημξ» ιε ηδκ ηα-

κηζακή «εζηυκα», ηαζ ημ ηαηά πυζμ είκαζ αάζζιμξ μ ζοζπεηζζιυξ ημοξ, απαζηεί ιζα πζμ θεπημιενή 

πναβιάηεοζδ πμο λεπενκά ημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 
5
 Βθ., π.π., Hua XX/1, ζ. 151· Hua IV, ζ. 37 [40]. Γζα ιζα ζφκημιδ ηαζ πενζεηηζηή πενζβναθή ημο ακηζ-

θδπηζημφ θάζιαημξ αθ. HuaMb IV, ζζ. 172η.επξ· αθ. ηαζ Hua I, ζζ. 171-2 <212>. 
6 Hua XVI, ζ. 341 [297]. 
7 .π., ζ. 66 [55]. 
8 .π. 
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ηά ζηδκ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ ηαζ υπζ ιε ημκ οπαβςβζηυ ηνυπμ πμο δίκεηαζ ζηζξ εκ-

κμζμθμβήζεζξ ιαξ, ή ιε ημκ ζοκηαηηζηυ-ηαηδβμνζαηυ ηνυπμ πμο δίκεηαζ ζηζξ ηαηδβμ-

νήζεζξ ιαξ, ή αηυια ιε ημκ αηνζαμθμβζηυ, ελζδακζηεοηζηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζιε-

ηςπίγεηαζ απυ ηζξ επζζηήιεξ ημο πνυκμο ηαζ ημο πχνμο.
9
 

Οζ ηνεζξ ζηνχζεζξ πμο δζαηνίκμκηαζ απυ ημκ Υμφζενθ ςξ ζοζηαηζηά ημο θα-

ζιαηζημφ πνάβιαημξ δεκ ιπμνμφκ κα ανεεμφκ ακελάνηδηα δ ιία απυ ηδκ άθθδ. Σμ 

πνμκζηυ ζπήια ηαζ δ πνμκζηή δζάνηεζα είκαζ πάκηα πνμκζηυ ζπήια ηαζ δζάνηεζα εκυξ 

θαζιαηζημφ πνάβιαημξ (ή ηάπμζαξ ακηζθδπηζηήξ ελέθζλδξ πμο πάθζ πνμτπμεέηεζ ημ 

θάζια). Σμ πςνζηυ ζπήια είκαζ δοκαηυ ιυκμ ςξ πςνζηυ ζπήια εκυξ πνάβιαημξ, δδ-

θαδή ςξ πιεξσκέλν πςνζηυ ζπήια. Αθθά ηαζ ημ αζζεδηδνζαηυ πθήνςια ιπμνεί κα 

είκαζ πθήνςια ιυκμ ηάπμζμο ζςιαηζηά εηηαημφ πνάβιαημξ.
10

 

 Ο Υμφζενθ ιζθά βζα ημ αζζεδηδνζαηυ πθήνςια ιε υνμοξ πμζμηήηςκ πμο ηαθφ-

πημοκ ηαζ ―βειίγμοκ‖ ημ πςνμ-πνμκζηυ ζπήια. Σέημζεξ πμζυηδηεξ είκαζ ημ πνχια, δ 

ζηθδνυηδηα, δ απαθυηδηα, μζ εενιζημί πνμζδζμνζζιμί, η.θπ. Χζηυζμ, μ ίδζμξ δζαπζ-

ζηχκεζ πςξ οπάνπεζ ιζα πνμηεναζυηδηα ηςκ μπηζηχκ ηαζ ηςκ απηζηχκ πνμζδζμνζ-

ζιχκ, ςξ πςνζηχκ πθδνςιάηςκ, έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ πμζμηήηςκ. Οζ μπηζημί ηαζ 

απηζημί πνμζδζμνζζιμί πινπνηνχλ ηδ ζςιαηζηή ελάπθςζδ ημο ακηζηεζιέκμο ιε έκα 

πνςηανπζηυ ηαζ αοεεκηζηυ κυδια. Αοημί είκαζ μζ θεβυιεκμζ «οθμπμζδηζημί [material-

isierende]»
11

 πνμζδζμνζζιμί πμο ανημφκ βζα ηδκ εθάπζζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδ-

πημφ· είκαζ αοημί πμο πθδνχκμοκ ημ πχνμ ημο ακηζηεζιέκμο ιε εηείκμ ημ πξσηαξρηθφ 

κυδια πμο ημ ηαεζζηά αηνζαχξ ζοβηνμηδιέκμ ακηζηείιεκμ. Σμ ζφιπθεβια ηςκ μπηζ-

ηχκ ηαζ ηςκ απηζηχκ οθμπμζδηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ ζοκζζηά ηδκ πξψηε χιε, ηδ mate-

ria prima ημο πνάβιαημξ.
12

 

[Οζ οθμπμζδηζημί πνμζδζμνζζιμί] πθδνχκμοκ ηδ πςνζηή ιμνθή ςξ ηδ materia prima ηδξ ηζ 

έηζζ, αθμφ δ πςνζηή ιμνθή δεκ είκαζ ηαζ μφηε ιπμνεί κα είκαζ απυ ιυκδ ηδξ ηίπμηα, δδιζ-

μονβμφκ ημ Konkretum ημο πνάβιαημξ ιε ημ εειεθζχδεξ κυδια. (Hua XVI, ζ. 67 [56]) 

Ζ μπηζηή ηαζ δ απηζηή ζοκζζηχζα είκαζ μζ δφμ μοζζχδεζξ ζηνχζεζξ ηδξ ζφζηαζδξ ημο 

ακηζθδπηζημφ θάζιαημξ. Ο Υμφζενθ ηάκεζ, ιάθζζηα, θυβμ βζα απηζηυ ηαζ μπηζηυ θά-

ζια πςνίξ, υιςξ, ιε αοηυ κα εκκμμφκηαζ δφμ αζζεδηδνζαηέξ εκυηδηεξ ιε δζαθμνεηζηή 

έηηαζδ πμο ιπμνμφκ κα δζαπςνζζημφκ δ ιζα απυ ηδκ άθθδ. πςξ ημκίγεζ μ ίδζμξ,  

ημ πνάβια ημ ίδζμ δεκ έπεζ δφμ ζοιπίπημοζεξ ζπδιαημιμνθέξ [Gestalten], πανά κία ζπδ-

ιαημιμνθή (ηαζ έηζζ αηνζαχξ ιία επζθάκεζα), ηδκ μπμία ιπμνμφιε κα αββίλμοιε ηαζ κα 

δμφιε. (Hua IV, ζ. 69 [74]· αθ. ηαζ Hua IX, ζ. 155 [119].) 

 Πένα, υιςξ, απυ ημοξ οθμπμζδηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ οπάνπμοκ ηαζ άθθμζ 

πνμζδζμνζζιμί, βζα πανάδεζβια μ ήπμξ, δ εενιμηναζία, δ μζιή, πμο ιε ιζα έκκμζα 

πθδνχκμοκ ημ πχνμ, αθθά υπζ αοεεκηζηά. Αοημί δεκ ανημφκ βζα ηδκ αοεεκηζηή πθή-

                                                
9 ημ έαδμιμ ηεθάθαζμ εα ιζθήζμοιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα βζα ηδ ζπέζδ ηδξ πνςηανπζηήξ δμ-

ηζηυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ ιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ ελζδακζηεοηζηέξ ακηζηεζιεκμπμζήζεζξ. 
10 Βθ. Hua XVI, ζ. 342 [298]. 
11 .π., ζ. 67 [56]. ιςξ, πνεζάγεηαζ πνμζμπή. Σμ θάζια πθδνχκεηαζ απυ ηζξ αζζεδηδνζαηέξ πινπνηε-

ηηθέο πμζυηδηεξ, αθθά δζαηνίκεηαζ, υπςξ εα δμφιε παναηάης, απυ ημ οθζηυ(-αζηζαηυ) πνάβια, ηαηά ημκ 

Υμφζενθ: απυ ηδ res materialis. 
12 Μεηαθνάγμοιε ημ θαηζκζηυ materia ςξ «φθδ» ηαζ ηάκμοιε θυβμ εδχ βζα «πνχηδ φθδ» ηαζ θίβμ πα-
ναηάης βζα «δεφηενδ φθδ», πνέπεζ, ςζηυζμ, κα έπμοιε ηαηά κμο ηδ δζαθμνά απυ ημκ υνμ Hyle, ημκ 

μπμίμ, υπςξ έπμοιε δεζ, πνδζζιμπμζεί μ Υμφζενθ βζα κα ακαθενεεί ζηα ειιεκή δεδμιέκα ηδξ αίζεδ-

ζδξ, ηα πιεηηθά δεδνκέλα. Γζα ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζηα (ειιεκή) πανμοζζαζηζηά δεδμιέκα ηδξ αίζεδ-

ζδξ (Hyle) ηαζ ηα (οπενααηζηά) βκςνίζιαηα ημο ακηζθδπημφ (ηδ materia βζα ηδκ μπμία ιζθάιε εδχ) αθ. 

ηαζ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, §2.4. 
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νςζδ ηδξ πςνζηήξ ιμνθήξ, δεκ είκαζ ζοβηνμηδηζημί βζα ημ ακηζθδπηυ ιε ημ αοεεκηζηυ 

κυδια ηαζ πάκηα «πνμτπμεέημοκ έκα ήδδ ζοβηνμηδιέκμ ακηζηείιεκμ ζημ μπμίμ ιπμ-

νμφκ έπεζηα κα πνμζανηδεμφκ»
13

. θμζ αοημί μζ πνμζδζμνζζιμί μκμιάγμκηαζ απυ ημκ 

Υμφζενθ «πνμζανηχιεκμζ [anhängende]»
14

 ηαζ εα θέβαιε υηζ είκαζ ζοβηνμηδηζημί 

βζα ημ πνάβια ιε ιζα βεκζηυηενδ ηαζ υπζ ιε ηδ ζηεκή έκκμζα. Οζ πνμζανηχιεκμζ 

πνμζδζμνζζιμί, αοημί δδθαδή πμο ιπμνμφκ κα πνμζανηδεμφκ ζημ εειεθζςδχξ (μπηζ-

ηά ή/ηαζ απηζηά) ζοβηνμηδιέκμ αζζεδηδνζαηυ ακηζθδπηυ, ζοκζζημφκ ηδ δεχηεξε χιε, 

ηδ materia secunda ημο πνάβιαημξ.
15

 

 Πνζκ πνμπςνήζμοιε, ηαθυ είκαζ κα ηάκμοιε εδχ ιζα πνήζζιδ παναηήνδζδ ζπε-

ηζηά ιε ηδκ μνμθμβία. Ο Υμφζενθ άθθμηε πνδζζιμπμζεί αδζάηνζηα ημοξ υνμοξ θάζκα 

ηαζ πιήξεο ζρήκα βζα κα δδθχζεζ ημ ακηζθδπηυ ςξ ημ αζζεδηδνζαηά πθδνςιέκμ πςνμ-

πνμκζηυ εηηαηυ πνάβια. Άθθμηε, υιςξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ δζαθμνεηζηή θεζημον-

βία ηδξ πνχηδξ ηαζ ηδξ δεφηενδξ φθδξ, δζαηνίκεζ ημοξ δφμ υνμοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

απμηαθεί πθήνεξ ζπήια (ή απθά ζπήια) ηδκ αζζεδηδνζαηή ζπδιαημιμνθή (Gestalt) 

ζηδκ εκυηδηά ηδξ ιε εηείκεξ ηζξ αζζεδηδνζαηέξ πμζυηδηεξ πμο πθδνχκμοκ κε αλα-

γθαηφηεηα αοηή ηδ ζπδιαημιμνθή· ζηδκ εκυηδηά ηδξ, δδθαδή, ιε ημοξ οθμπμζδηζημφξ 

πνμζδζμνζζιμφξ πμο ηαεζζημφκ ηδ ζπδιαημιμνθή ζοβηεηνζιέκδ. Σμ πθήνεξ ζπήια 

ακαθένεηαζ ηυηε ζημ μπηζηά ή/ηαζ απηζηά πθδνςιέκμ εηηαηυ πνάβια. Κάκμκηαξ, δε, 

αθαίνεζδ απυ ημοξ πθδνςηζημφξ οθμπμζδηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ, ιέκμοιε ιε ημ «ηε-

κυ ζπήια [Leerschema]»
16

, πμο είκαζ δ ζθέηε (μπηζηή ή/ηαζ απηζηή) ζπδιαημιμνθή. 

Δίκαζ θακενυ εδχ πςξ ημ ηεκυ ζπήια ζοκζζηά αθδνδιέκδ ζηζβιή ηαζ δεκ ιπμνεί πμηέ 

κα δμεεί απυ ιυκμ ημο. Δάκ, θμζπυκ, ημ πθήνεξ ζρήκα μκμιάγεζ ημκ ακαβηαίμ πονήκα 

ημο αζζεδηδνζαημφ πνάβιαημξ (ςξ εκυηδηα ηδξ ηεκήξ ζπδιαημιμνθήξ ηαζ ηδξ πθδ-

νςηζηήξ πμζυηδηαξ), ημ θάζκα εα μκμιάγεζ αοηυκ ημκ πονήκα ιαγί ιε ημ, μφηςξ εζ-

πείκ, πεξίβιεκα ηςκ εκδεπμιεκζηχκ, πνμζανηχιεκςκ πνμζδζμνζζιχκ ημο, δδθαδή ηδ 

materia secunda.
17

 

5.1.2. Τν αληηιεπηφ σο πιηθφ-αηηηαθφ πξάγκα 

Ζ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ ζηδκ μπμία δίκεηαζ ημ θάζια ςξ αζζεδηδνζαηά πθδνςιέκδ 

res temporalis ηαζ res extensa ζοκζζηά έκα πνχημ επίπεδμ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζ-

θδπημφ ςξ θοζζημφ πνάβιαημξ. ιςξ, βζα ημκ Υμφζενθ, «ημ ζηέημ θάζια δεκ είκαζ 

αηυια ηακέκα [οθζηυ-αζηζαηυ] πνάβια»
18

. 

[Σ]μ πθδνςιέκμ, δζαιέζμο ημο αοηo-εηηεζκυιεκμο πμζμηζημφ πθδνχιαημξ, πςνζηυ ζχια 

[…] δεκ είκαζ αηυια ηαζ ηυζμ πνάβια, πνάβια ιε ημ ζοκδεζζιέκμ κυδια ημο πιηθνχ-

εκπξάγκαηνπ [materiallen Realen]. (Hua IV, ζ. 37 [40]) 

[]ηδ Φαζκμιεκμθμβία απμηαθμφιε πναβιζηυ θάζια [Dingphanotm] ημ ζηέημ μπηζηυ 

πνάβια, ημ ζηέημ απηζηυ πνάβια, αοηυ πμο ιαξ ειθακίγεηαζ ςξ ζηέηα πθδνςιέκμξ μπηζ-

                                                
13 Hua XVI, ζ. 79 [65]. 
14 .π., ζ. 67 [56], ζφβη. Hua XVI, §23. 
15 Ο Υμφζενθ οπμζηδνίγεζ υηζ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε πνμζδζμνζζιμφξ ηςκ μπμίςκ ηα ζοιπθέβιαηα 
ζοκζζημφκ ηδ materia prima, ηαζ πνμζδζμνζζιμφξ ηςκ μπμίςκ ηα ζοιπθέβιαηα ζοκζζημφκ ηδ materia 

secunda, είκαζ δ μνεή ηαζ μοζζαζηζηή δζάηνζζδ πμο ηνφαεηαζ πίζς απυ ημ δζαπςνζζιυ ζε πνςηεφμοζεξ 

ηαζ δεοηενεφμοζεξ πμζυηδηεξ. Οοζζαζηζηά μ Υμφζενθ επακμδιαημδμηεί αοηή ηδ δζάηνζζδ ηαζ ακηζηάζ-

ζεηαζ ζηδκ παναδμζζαηή ηαηακυδζή ηδξ. (Βθ. ζπεηζηά Hua XVI, ζ. 67 [56], 87 [74]· Hua VII/1, ζζ. 

112η.επξ.· LU II/1, ζζ. 129η.επ. <81η.επ.>.) 
16 HuaMb IV, ζ. 173. 
17 Βθ. υ.π., ζ. 174. 
18 Hua XVI, ζ. 345 [301]. 
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ηυξ ή απηζηυξ πχνμξ· αοηυ είκαζ ιζα ζηέηδ οπμ-ζηνχζδ εκηυξ ημο οθζημφ πνάβιαημξ ιε ημ 

πθήνεξ κυδια. (Hua XI, ζ. 301 [587-8]) 

Γζα ημκ Υμφζενθ, δ ακηίθδρδ ιε ηδ ζηεκή αζζεδηδνζαηή έκκμζα δζαηνίκεηαζ νδηά απυ 

ηδκ ακηίθδρδ ημο θοζζημφ πνάβιαημξ ιε ιία πζμ εονεία, πζμ βεκζηεοιέκδ έκκμζα. Δί-

παιε ηαζ θίβμ κςνίηενα υηζ ζημ ζοβηνμηδηζηυ επίπεδμ ημο ζηέημο θάζιαημξ θηάκμο-

ιε έπεζηα απυ αθαίνεζδ ηάεε αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ηςκ ακηζθδπηχκ, έπεζηα απυ 

αθαίνεζδ ηάεε οθζηήξ-αζηζαηήξ ζπέζδξ.
19

 Κζκμφιεκμζ ηχνα πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφ-

εοκζδ ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ ζηδ ―βεκζηεοιέκδ‖ ακηίθδρδ ―αθέπμοιε‖ ζημ πνάβια 

πενζζζυηενα απυ υζα ακηζθαιαακυιαζηε ιε ιυκμ ηα αζζεδηήνζά ιαξ. ε αοηή ηδ βε-

κζηεοιέκδ ακηίθδρδ ημ πνάβια υπζ ιυκμ δίκεηαζ σο έκα επμπηζηυ ηάηζ, αθθά ηαζ σο 

έρνλ ηε δπλαηφηεηα «γηα λα …», ςξ έπμκ αζηζαηέξ ζδζυηδηεξ ζηδ ζπέζδ ημο ιε άθθα 

πνάβιαηα. ημ πθαίζζμ αοηυ, ημ αζζεδηδνζαηυ ζπήια «εξκελεχεηαη ηαοηυπνμκα ςξ 

ηάηζ οθζηυ[-αζηζαηυ]»
20

. Ο Υμφζενθ απμηαθεί αοηή ηδ ζοβηνμηδηζηή ζηνχζδ ημο α-

κηζθδπημφ res materialis. 

ηζξ Ηδέεο ΗΗ δ δζαθμνά ημο ζοβηνμηδηζημφ επζπέδμο ημο οθζημφ-αζηζαημφ πνάβ-

ιαημξ απυ ημ επίπεδμ ημο ζηέημο θάζιαημξ ημκίγεηαζ ιε ημ πανάδεζβια ηδξ ακηίθδ-

ρδξ ημο ήπμο εκυξ αζμθζμφ.
21

 Έκαξ ηέημζμξ ήπμξ ζοβηνμηδιέκμξ ςξ res materialis δί-

κεηαζ ςξ έκα ηαοηυζδιμ ειπνάβιαηα πνμζδζμνζζιέκμ πςνζηυ ζοιαάκ πμο πανάβεηαζ 

απυ ημ αζμθί. Σμ ζδιακηζηυ εδχ είκαζ πςξ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δίκεηαζ αοηυ ημ πς-

νζηυ ζοιαάκ ελανηάηαζ ιε αζηζαηυ ηνυπμ απυ δζάθμνεξ ζοκεήηεξ, υπςξ, βζα πανά-

δεζβια, απυ ημ εάκ δ πυνηα πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζημ αζμθί ηαζ ημκ αηνμαηή είκαζ 

ακμζπηή ή ηθεζζηή. Δάκ, ςζηυζμ, ηάκμοιε αθαίνεζδ απυ ηδκ οθζηή-αζηζαηή ενιήκεο-

ζδ ημο ήπμο, αοηυξ απμηαθφπηεηαζ ςξ έκα πςνζηυ δπδηζηυ θάζια ζφζημζπμ ιυκμ ημο 

αημοζηζημφ ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ. Γδθαδή, μ ήπμξ ειθακίγεηαζ πνμζακαημθζ-

ζιέκμξ απμηθεζζηζηά ζε ζπέζδ ιε ημκ αηνμαηή ηαζ υπζ ζε ελάνηδζδ απυ άθθεξ ζοκ-

εήηεξ ή άθθα ακηζθδπηά πνάβιαηα ημο πενζαάθθμκημξ.
22

 

 Οζ αζηζαηέξ ζδζυηδηεξ ημο οθζημφ πνάβιαημξ αθμνμφκ ηζξ ―δοκαηυηδηεξ‖, ηζξ 

―δοκάιεζξ‖, ηζξ ―πνμδζαεέζεζξ‖ ημο ηαζ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ έπμοκ έκα δεοηενμβε-

κή παναηηήνα ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ημο θάζιαημξ. Ζ δμηζηυηδηα ηςκ αζηζαηχκ 

πνμζδζμνζζιχκ «ήδδ πνμτπμεέηεζ ηδ δμηζηυηδηα ηςκ πνμζδζμνζζιχκ ημο ζπδιαηζημφ 

είδμοξ, ηαζ αοηυ θοζζηά απνζυνζ»
23

. Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ αζζεδηδνζαηή ηαζ ηδκ 

                                                
19 Βθ., Hua XVI, ζ. 342 [298]. Έπμοιε ηάκεζ αθαίνεζδ πνςηίζηςξ απυ ηδκ αζηζαηή αθθδθεπίδναζδ 

ακάιεζα ζηα ακηζθδπηά ηαζ ημ έιαζμ ζχια, ιζα αθθδθεπίδναζδ βζα δκ μπμία εα ιζθήζμοιε πενζζζυηε-

νμ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ. Θοιίγμοιε, πάκηςξ, υηζ ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ δ ζοβηνυηδζδ ημο απηζ-

ημφ θάζιαημξ πνμτπμεέηεζ ημ έιαζμ ζχια ςξ ζηέηα αζζεακυιεκμ ιε ημκ ηνυπμ ημο αββίγεζκ. Βθ. ηαζ 
πνζκ οπζ. 3. 
20 Hua IV, ζ. 37 [40]. 
21 Βθ. υ.π., ζ. 24 [22]. 
22 Έπμοιε κα ηάκμοιε εδχ βζα ιζα θαζκμιεκμθμβζηά κυιζιδ αθαίνεζδ ηδκ μπμία δζεκενβμφιε βζα κα 
απμηαθοθεεί δ ζοβηνμηδηζηή ζηνχζδ ημο πνάβιαημξ. Έκα ακηζθδπηυ, αέααζα, πμηέ δεκ δίκεηαζ απμιμ-

κςιέκμ, πανά πάκημηε εκ ιέζς άθθςκ πναβιάηςκ, πάκημηε εκηυξ εκυξ πναβιζημφ πενίβονμο. Ακηζ-

θαιαακυιαζηε έκα πνάβια πάκηα ιέζα ζηδκ ακηζθδπηζηή ημο ζοκάθεζα. (Βθ. π.π. Hua XVI, ζζ. 11 [9], 

80-2 [66-8]). πςξ ημκίγεζ μ Υμφζενθ, «[η]μ πναβιζηυ οπυααενμ ανίζηεηαζ εηεί, δεκ ημο δίκμοιε υιςξ 

ηαιία πνμκμιζαηή πνμζμπή» (Hua XVI, ζ. 81 [67]). 
23 Hua XVI, ζ. 343 [299]· αθ. ηαζ Hua IV, ζ. 37 [40]. Ο Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα πνμζδζμνζζιμφξ πμο 
ιπμνμφκ κα πνμζανηδεμφκ ζημ ήδδ πνςηανπζηά ζοβηνμηδιέκμ πνάβια ηαζ ημοξ απμηαθεί ιάθζζηα ηαζ 

«ειπεζνζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ». ε αοημφξ θαίκεηαζ κα ζοβηαηαθέβεζ ημοξ πνμζδζμνζζιμφξ πμο αθμ-

νμφκ ηζξ δζάθμνεξ αζζεήζεζξ, πθδκ ηδξ υναζδξ ηαζ ηδξ αθήξ, ημοξ αζηζαημφξ πνμζδζμνζζιμφξ, ημοξ 

πνμζδζμνζζιμφξ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημ ηζ ιπμνεί κα ηάκεζ ή κα πάεεζ ημ ήδδ ζοβηνμηδιέκμ ιε ημ 

πνςηανπζηυ κυδια ζχια, αθθά ηαζ ημοξ θοζζηαθζζηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ. (Βθ ζπεηζηά Hua XVI, ζ. 

138 [114]) Γζα κα απμθφβμοιε ηδ ζφβποζδ, πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ημοξ πνμζανηχιεκμοξ πνμζδζμνζ-
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οθζηή-αζηζαηή ενιήκεοζδ ημο πνάβιαημξ θαίκεηαζ κα είκαζ αοηή ιζαξ κνλφπιεπξεο 

ζηήξημεο. Δκχ είκαζ δοκαηυ κα ιαξ δμεεί ηάηζ ζηδκ αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ ζηέηα 

θαζιαηζηά, δεκ είκαζ δοκαηή δ δμηζηυηδηα ημο αζηζαημφ-οθζημφ πνάβιαημξ πςνίξ ημ 

πμζμηζηά πθδνςιέκμ πναβιζηυ ζπήια. πςξ δζααάγμοιε ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο, 

[έ]κα πνάβια εα έπνεπε, μφηςξ εζπείκ, πνχηα κα είκαζ ηάηζ πνμημφ κα ιπμνεί κα έπεζ ηδκ 

ζηακυηδηα βζα ηάηζ. (Hua XVI, ζ. 343 [299]) 

[Ο]ζ αζζεδηδνζαημί πνμζδζμνζζιμί ημο ζπήιαημξ πθδνχκμοκ ημ ζπήια ιε ηδκ πνχηδ ηαζ 

αοεεκηζηή έκκμζα, ηαζ ηάεε πθδνςιέκμ ζδιείμ, ηάεε πθδνςιέκμ ιένμξ ημο ζπήιαημξ εί-

καζ ηυηε θμνέαξ ζδζυηδηαξ επίδναζδξ [Wirkungseigenschaft]. (Hua XVI, ζ. 343 [299]) 

Ή ζηζξ Ηδέεο ΗΗ: 

ημ θάζια […] δίκεηαζ πνςημβεκχξ […] πςνίξ ηα ζοζηαηζηά ηδξ οθζηυηδηαξ[-αζηζυηδηαξ], 

εκχ αοηά απυ ηδ ιενζά ημοξ είκαζ ιδ-αοηυκμια (ιμκυπθεονδ απυζπαζδ). (Hua IV, ζ. 37 
[40]) 

 ηα δζαθμνεηζηά είδδ πνμζδζμνζζιχκ πνμζζδζάγμοκ, αέααζα, δζαθμνεηζηά είδδ 

δμηζηυηδηαξ. Οζ αζζεδηδνζαηέξ πμζυηδηεξ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ αζζεδηδνζαηά, δίκμκηαζ 

ζηδκ αζζεδηδνζαηή επμπηεία. ιςξ, ημ οθζηυ-αζηζαηυ πνάβια δεκ είκαζ ηάηζ πμο ημ 

πνμζθαιαάκμοιε ιε ηα αζζεδηήνζά ιαξ. Γεκ αθέπμοιε ηδκ αζηζυηδηα μφηε ηδκ αββί-

γμοιε ιε ηδ ζηεκή αζζεδηδνζαηή έκκμζα ημο αθέπς ηαζ ημο αββίγς. Οζ αζηζαημί πνμζ-

δζμνζζιμί δίκμκηαζ ζηδκ επμπηεία πμο πνμζζδζάγεζ αηνζαχξ ζηδκ αζηζυηδηα. Πζμ ζο-

βηεηνζιέκα, δ αζηζαηή ζδζυηδηα είκαζ ιζα βεκζηή ηθαλφηεηα (Fähigkeit), ή δχλακε 

(Kraft) πμο απμδίδμοιε ζημ πνάβια, ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία, υηακ αοηυ ειθακίγε-

ηαζ ζε ηάπμζα ζπλάθεηα αοηχκ ή εηείκςκ ηςκ ζοκεδηχκ, ιε αοηά ή εηείκα ηα πνάβ-

ιαηα, ηυηε ζε ιζα πνμκζηή αημθμοεία ημ ηάδε ή ημ δείκα εα εζζέθεεζ ζε αοηή ηδ ζο-

κάθεζα. Με αοηή ηδκ έκκμζα, ιπμνμφιε κα ―δμφιε‖ ηδ δφκαιδ ζημοξ βοικαζιέκμοξ 

ιφεξ εκυξ ακενχπμο, ή ηδ δφκαιδ εκυξ ζθονζμφ, αηυια ηζ ακ δεκ είκαζ εηείκδ ηδ 

ζηζβιή ζε πνήζδ. πςξ ιπμνμφιε κα ―δμφιε‖ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ηίκδζδξ εκυξ 

εθαηδνίμο ή εκυξ θηενμφ.
24

 Βέααζα, αοηυξ μ ηνυπμξ κα αθέπμοιε ηα πνάβιαηα, ζε ιζα 

μφηςξ εζπείκ «οθζηή ακηίθδρδ»
25

, πνμτπμεέηεζ, βζα ημκ Υμφζενθ, ηδ ζοβηνυηδζδ ημο 

ακηζθδπημφ ςξ res materialis ζηδκ αζηζαηή αθθδθεπίδναζή ημο ιε ημ έιαζμ ζχια. Καζ 

ημκ πνςηανπζηυ νυθμ εδχ ημκ ηαηέπεζ δ αίζεδζδ ηδξ αθήξ. ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ, 

μπυηε ηαζ εα πνμπςνήζμοιε ζηδκ ελέηαζδ ηςκ υνςκ ζοβηνυηδζδξ ημο οθζημφ-

αζηζαημφ πνάβιαημξ, εα ιαξ δμεεί δ εοηαζνία κα ελεηάζμοιε ιε ιεβαθφηενδ θεπημιέ-

νεζα αοηή ηδκ πηοπή ηδξ πμοζενθζακήξ εεςνίαξ βζα ηδκ ακηίθδρδ. 

 Φοζζηά πνέπεζ κα ημκίζμοιε πςξ, ακ ηαζ μ ηνυπμξ δμηζηυηδηαξ ημο πνάβιαημξ 

ςξ res materialis αθμνά έκα επίπεδμ ακχηενμ απυ αοηυ ηδξ ηαεανά αζζεδηδνζαηήξ 

ακηίθδρδξ, πανυθα αοηά, βζα ημκ Υμφζενθ, αοηυξ δεκ πνμτπμεέηεζ ηάπμζμ ακχηενμ 

θμβζηυ-εκκμζμθμβζηυ ή εζδζηά επζζηδιμκζηυ κμείκ.
26

 Σμ πνάβια έηζζ υπςξ αοηυ αθθδ-

θεπζδνά πνςηίζηςξ, υπςξ εα δμφιε, ιε ημ έιαζμ ζχια αθθά ηαζ ιε άθθα πνάβιαηα 

είκαζ θμνέαξ δοκάιεςκ, δνάζεςκ, αθθά ηαζ απμδέηηδξ ηέημζςκ δοκάιεςκ ηαζ δνάζε-

ςκ, πςνίξ κα είκαζ αηυια ημ ακηζηείιεκμ ιε ημκ ηνυπμ πμο ημ ακαθαιαάκεζ δ εεςνδ-

                                                                                                                                       
ζιμφξ πμο δίκμκηαζ ζηδκ αζζεδηδνζαηή επμπηεία ηαζ ζοκζζημφκ ηδ materia secunda ημο πνάβιαημξ ςξ 

θάζιαημξ, απυ ημοξ οπυθμζπμοξ δεοηενεφμκηεξ, εκ ζπέζδ πνμξ ημ θάζια, πνμζδζμνζζιμφξ, ζημοξ μ-

πμίμοξ ακήημοκ ηαζ μζ αζηζαημί πνμζδζμνζζιμί. 
24 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua XVI, ζ. 345 [301]· Hua IX, ζ. 102 [77]. 
25 Hua V, ζ. 2 [1]. 
26 Βθ. Hua XVI, ζ. 345 [301]. 
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ηζηή ζηέρδ, ή ημ πενζβνάθεζ δ επζζηήιδ. ηδ πμοζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία, δ ζηνχ-

ζδ ηδξ (πνςηανπζηήξ) οθζηήξ-αζηζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ημο θοζζημφ πνάβιαημξ είκαζ 

ακχηενδ εκ ζπέζδ πνμξ ηδ ζηνχζδ ημο ζηέηα αζζεδηδνζαημφ θάζιαημξ, ζοκεπίγεζ, 

υιςξ, ηάηζ πμο εα ημκίζμοιε ηαζ ζηα επυιεκα, κα ακήηεζ ζηδ ζθαίνα ηδξ πνςηανπζ-

ηυηδηαξ πμο δίκεζ ηα ακηζηείιεκά ηδξ πξηλ απυ ηάεε εκκμζμθυβδζδ, ηαηδβυνδζδ αθθά 

ηαζ επζζηδιμκζηή εεςνδηζημπμίδζδ. 

5.2. Η νηνλεί-έθηαζε ηεο αίζζεζεο: ηα αηζζεηεξηαθά πεδία 

Έπμοιε ημκίζεζ ανηεηέξ θμνέξ πςξ ιία απυ ηζξ ηφνζεξ θνμκηίδεξ ημο Υμφζενθ είκαζ μ 

ζαθήξ δζαπςνζζιυξ ηςκ ροπζηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηχκ πενζεπμιέκςκ ηδξ ακηί-

θδρδξ απυ ημ απμαθεπηζηυ, οπενααηζηυ ακηζηείιεκμ. Γεκ ιπμνμφιε κα ηαηδβμνμφιε 

ζηα αζχιαηα ηαζ ηα πενζεπυιεκά ημοξ ζδζυηδηεξ πμο πνμζζδζάγμοκ ζηα απμαθεπηζηά, 

οπενααηζηά ακηζηείιεκα. Γεκ ιπμνμφιε κα θέιε, βζα πανάδεζβια, υηζ ηαηά ηδκ ακηί-

θδρδ εκυξ ηυηηζκμο ιήθμο ημ ακηζθδπηζηυ μνάκ είκαζ ηυηηζκμ, ή υηζ ηα αζζεδηδνζαηά 

δεδμιέκα είκαζ αοηά ηα ίδζα ηυηηζκα. Μέπνζ ηχνα έπμοιε δχζεζ ζδζαίηενδ έιθαζδ 

ζημ υηζ δ ζφβποζδ ηςκ επζπέδςκ ημο ειιεκμφξ ηαζ ημο οπενααηζημφ εεςνείηαζ απυ 

ημκ Υμφζενθ ςξ ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πανακμήζεζξ απυ ηδ ιενζά ηδξ παναδμ-

ζζαηήξ Φζθμζμθίαξ. Με εκδζαθένμκηα ηνυπμ, αοηή ηδκ πανακυδζδ μ Υμφζενθ ηδκ 

ηαηαθμβίγεζ ηαζ ζημκ Κακη ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ηςκ ιμνθχκ ημο πνυκμο ηαζ ημο 

πχνμο.
27

 ηδκ Πανάδμζδ Πξάγκα θαη Υψξνο (1907) δζααάγμοιε ζπεηζηά: 

[Ζ] ακηίθδρδ πενζέπεζ ιζα ζηζβιή έηηαζδξ· εα απμηεθμφζε υιςξ εειεθζαηή δζαζηνέαθς-

ζδ κα ηδ παναηηδνίζμοιε ςξ εηηαηή, αθμφ αοηή δ θέλδ έπεζ ημ πναβιζηυ κυδια, αοηυ ιζ-
αξ μνζζιέκδξ πςνζηήξ ηνμπμπμίδζδξ. Δπζπθέμκ, μ πχνμξ είκαζ ε αλαγθαία κνξθή ηεο 

πξαγκφηεηαο ηαζ υπζ δ ιμνθή ηςκ αζςιάηςκ, ηαζ ηαθφηενα ηςκ «αζζεδηδνζαηχκ» αζςιά-

ηςκ. «Μμνθή ηδξ επμπηείαξ» είκαζ εειεθζαηά θακεαζιέκδ έηθναζδ ηαζ οπμδδθχκεζ, α-

ηυια ηαζ ζημκ Κακη, ιζα μθέενζα θακεαζιέκδ άπμρδ. (Hua XVI, ζζ. 42-43 [37], μζ ει-
θάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

Αθθά ηαζ ζε ηάπμζμ πεζνυβναθμ ημο 1908 μ Υμφζενθ ζογδηχκηαξ, ιεηαλφ άθθςκ, ημ 

γήηδια ηςκ Αλζςιάηςκ ηδξ Δπμπηείαξ ημο Κακη ζδιεζχκεζ πςξ, 

[βζα ημκ Κακη,] ζηδκ μοζία ημο πνάβιαημξ, φπσο απηφ δίλεηαη ζηελ επνπηεία, πνμζζδζάγεζ δ 

πςνζηή ελάπθςζδ, ζηδκ μοζία αοηήξ ηδξ ελάπθςζδξ δ δοκαηυηδηα βζα ηαηάηιδζδ. Αθθά 
αοηυ δεκ είκαζ εζπςιέκμ [απυ ημκ Κακη] ιε επάνηεζα. [Ακηίεεηα] [ζ]ηδκ μοζία ηνπ πξάγ-

καηνο πνμζζδζάγεζ ημ κα είκαζ ελαπθςιέκμ, ηαζ ζφιθςκα πνμξ ηδκ ελάπθςζή ημο κα είκαζ 

ηαηαηιήζζιμ ηαζ λακά ζοκεέζζιμ. Αοηέξ είκαζ μκημθμβζηέξ απμθάκζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ έπς 
εκάνβεζα. (Ms. B IV 1, ζζ. 173-4, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ· παναηίεεηαζ ζημ Kern 1964, 

ζζ. 146-7.) 

 Ο Υμφζενθ μοζζαζηζηά ηαηδβμνεί ημκ Κακη βζα ημ υηζ ζηδ βκςζζμεεςνία ημο 

δεκ ηαηαθένκεζ κα δζαηνίκεζ ηδκ αίζεδζδ απυ ηδκ ακηίθδρδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ 

ακηίννδζδ ημο Υμφζενθ θαίκεηαζ κα είκαζ δ ελήξ. Σμ κα ζζπονζζημφιε υηζ μ πχνμξ 

ηαζ μ πνυκμξ είκαζ κνξθέο ηεο επνπηείαο ζοκζζηά ιζα «μθέενζα θακεαζιέκδ άπμρδ» 

εάκ (α) εηθάαμοιε ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ ιε ηδ ζδιαζία πμο έπμοκ βζα ηα ζοβηνμηδ-

ιέκα ηνζδζάζηαηα πνάβιαηα ηδξ ελςηενζηήξ ακηίθδρδξ ηαζ (α) εηθάαμοιε ηδκ επμ-

                                                
27 Βθ. ζπεηζηά ηαζ HuaMb IV, ζζ. 121, 180· Hua XX/1, ζ. 149· Hua XXIV, ζζ. 290 [287-8], 292 

[289]· Hua VII, ζ. 386. 
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πηεία ςξ ηδκ ειιεκή πενζμπή ηδξ δμηζηυηδηαξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ.
28

 Με 

πμζμκ ηνυπμ, υιςξ, πναβιαηεφεηαζ μ Υμφζενθ ημ γήηδια ηδξ πςνζηυηδηαξ (ηαζ ηδξ 

πνμκζηυηδηαξ), δεδμιέκδξ ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηδκ αίζεδζδ ηαζ ηδκ απμαθεπηζηή 

ακηίθδρδ; 

ηδ πμοζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία ημ οπενααηζηυ πνάβια ηδξ ακηίθδρδξ δεκ 

ζοκζζηά ιζα ακελάνηδηδ φπανλδ ηαε‘ εαοηήκ. Σμ ακηζθδπηυ πνάβια ζοβηνμηείηαζ ςξ 

εκκμδιαηζηυ ζφζημζπμ ηδξ απμαθεπηζηήξ ζοκείδδζδξ, ζηδ αάζδ ηδξ ηαηάθθδθδξ εν-

ιήκεοζδξ ηςκ ειιεκχκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ. Αθθά αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ, απυ ηδ 

ιζα, έπμοιε έκα πάμξ, έκα ζοκμκεφθεοια ειιεκχκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ ηαζ, 

απυ ηδκ άθθδ, ημ ζοβηνμηδιέκμ πςνζηυ, ηνζδζάζηαημ ακηζθδπηυ. Έπμοιε ιζθήζεζ βζα 

ηδκ ηνζηζηή ημο Υμφζενθ ζηζξ πνμζπάεεζεξ ελήβδζδξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ εκενβδιάηςκ 

ιε υνμοξ εζηυκςκ ή ζδιείςκ. Αοηέξ μζ πνμζπάεεζεξ δεκ ιπμνμφκ κα απακηήζμοκ 

ζημκ ηίκδοκμ ιζαξ άπεζνδξ ακαδνμιήξ, ηαεχξ ζημ πθαίζζυ ημοξ μζ εζηυκεξ ηαζ ηα ζδ-

ιεία ηαηακμμφκηαζ επίζεο ιε ακηζθδπηζημφξ υνμοξ. πςξ έπμοιε λακαπεί, μ Υμφζενθ 

ηάκεζ θυβμ βζα ιζα θαηλνκελνινγηθή μιμζυηδηα πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηδκ αίζεδζδ 

ηαζ ηδκ ακηίθδρδ. Με ημ κυδια αοηήξ ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ μιμζυηδηαξ, θμζπυκ, μ 

ίδζμξ ζζπονίγεηαζ υηζ δ πενζμπή ηδξ αίζεδζδξ έπεζ ηδ δζηή ηδξ εκυηδηα, μνβάκςζδ ηαζ 

ηάλδ, υηζ δ αίζεδζδ έπεζ ηδ δζηή ηδξ πνμκζηή ηαζ πςνζηή νηνλεί-έηηαζδ.
29

 

Γζα κα παναηηδνίζεζ ηδ ιμνθή ηδξ πςνζηήξ ηαζ πνμκζηήξ μζμκεί-έηηαζδξ ηςκ 

ειιεκχκ πενζεπμιέκςκ ηδξ ακηίθδρδξ, μ Υμφζενθ πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ «πνμ-

ειπεζνζηυξ», ή εκαθθαηηζηά ημκ υνμ «πνμ-θαζκυιεκμξ»
30

, ή ημκ υνμ «οπενααημθμβζ-

ηυξ»
31

. Σα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα είκαζ ―πςνζηά‖ ηαζ ―πνμκζηά‖ ιμνθμπμζδιέκα, 

αθθά αοηή δ ιμνθμπμίδζδ δεκ είκαζ μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ ηςκ θοζζηχκ-οπενααηζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ. Ζ πνμκζηή ηαζ πςνζηή έηηαζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ είκαζ 

πξν-εκπεηξηθέο βζαηί αηνζαχξ δεκ ζοκζζημφκ ειπεζνία, είκαζ πξν-θαηλφκελεο βζαηί α-

ηνζαχξ δεκ είκαζ οπενααηζηά θαζκυιεκα. οκζζημφκ, υιςξ, φξνπο δπλαηφηεηαο ζπ-

γθξφηεζεο ηςκ θαζκμιέκςκ ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ είκαζ ππεξβαηνινγηθέο 

ιμνθέξ. Έηζζ, «εάκ ιζθάιε βζα ιμνθή ηδξ επμπηείαξ, ηαζ, εδχ, βζα ιμνθή ηδξ ακηίθδ-

ρδξ, ηυηε δεκ πνέπεζ κα ζοβπέμοιε ηζξ δφμ ιμνθέξ, εη ηςκ μπμίςκ δ ιία είκαζ ροπζ-

                                                
28 Ακηζθαιαακυιαζηε πμθφ δζαθμνεηζηά ηδκ εκ θυβς ακηίννδζδ ημο Υμφζενθ απυ ημκ Νημκη. Ο Νημκη 

εεςνεί πςξ μ Υμφζενθ απμδίδεζ ζημκ Κακη ηδ θακεαζιέκδ άπμρδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ επμπηεία 
σο ελέξγεκα έπεζ ηδ ιμνθή ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο. (Βθ. Dodd 1996a, ζζ. 60η.επξ.) Με αάζδ αοηυ, 

μ Νημκη ζζπονίγεηαζ πςξ δ ηνζηζηή ημο Υμφζενθ ααζίγεηαζ ζε ιζα ζηνεαθή ακάβκςζδ ηδξ ηακηζακήξ 

θζθμζμθίαξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο, ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ, ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ιπμνμφιε 

κα ηάκμοιε θυβμ βζα επμπηζηά εκενβήιαηα ςξ θαζκυιεκα! Δπίζδξ, μ Ρυηεκζηνάζπ ζζπονίγεηαζ πςξ μ 

Υμφζενθ αδζηεί ημκ Κακη ιε ημ κα πανααθέπεζ ηδκ ηακηζακή δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδ ιμνθή ηδξ επμ-

πηείαξ ηαζ ηδ ιμνθζηή επμπηεία. (Βθ. Rotenstreich 1998, ζ. 11) Απυ ηδ ιενζά ιαξ εεςνμφιε πςξ ημ 

γήηδια είκαζ ημ εάκ ηαηαθένκεζ ηεθζηά μ Κακη κα θμβμδμηήζεζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ππεξβαηηθψλ πναβ-

ιάηςκ ζηδκ ακηίθδρδ κε δεδνκέλε ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε ιμνθή ηδξ επμπηείαξ ηαζ ιμνθζηή επμπηεί-

α, δζάηνζζδ ζηδκ μπμία ηαζ ιυκμ ζηέηεηαζ μ Ρυηεκζηνάζπ. ίβμονα μ Υμφζενθ, ημοθάπζζημκ ζημ Πξάγ-

κα θαη Υψξνο, δεκ πνμπςνά ζηδκ ελέηαζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ηακηζακήξ θζθμζμθίαξ ηαζ πανμοζζά-

γεζ ηδκ άπμρή ημο ιε εθάπζζηεξ ακαθμνέξ, ίζςξ αζαζηζηά ηαζ πςνίξ κα ηδ εειεθζχκεζ ζε επζιένμοξ 
επζπεζνήιαηα. Χζηυζμ, δεκ εα ελεηάζμοιε εδχ ημ ηαηά πυζμ ηεθζηά είκαζ αάζζιδ δ ζοβηεηνζιέκδ ηνζ-

ηζηή ημο Υμφζενθ ηαζ ημ εάκ υκηςξ μ Κακη μθζζεαίκεζ ζημ πανάπηςια ηδξ ζφβποζδξ ηδξ ειιέκεζαξ ηαζ 

ηδξ οπένααζδξ ιε ημοξ υνμοξ πμο εέηεζ δ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβία. Κάηζ ηέημζμ εα απαζημφζε ιζα 

θεπημιενή ηαζ ειανζεή ακάθοζδ ηδξ ηακηζακήξ επζζηδιμθμβίαξ. 
29 πεηζηά ιε ηδ πςνζηυηδηα ηαζ ηδ πνμκζηυηδηα ηςκ ειιεκχκ πενζεπμιέκςκ ηδξ ακηίθδρδξ αθ. ηονίςξ 

Hua XVI, §§20-22, 25, 46, πανάνηδια ΗΗΗ· αθ. ηαζ Hua III/1, §41. 
30 Βθ., π.π., Hua XVI, ζ. 60 [51]. 
31 .π., ζ. 62 [52]. 
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ηχξ ή αζςιαηζηχξ πναβιαηζηή ηαζ ειιεκήξ, δ άθθδ απμαθεπηζηή ηαζ ακηζηεζιεκζ-

ηή»
32

. 

 Ο Υμφζενθ ηαηαββέθθεζ ηδ θακεαζιέκδ πνήζδ ημο υνμο «ιμνθή ηδξ επμπηεί-

αξ» ζημ πθαίζζμ ηδξ ηακηζακήξ θζθμζμθίαξ, ηαεχξ εεςνεί πςξ αοηή οπμηνφπηεζ ηδ 

ζφβποζδ ημο ειιεκμφξ ιε ημ οπενααηζηυ, ηδ ζφβποζδ ηδξ αίζεδζδξ ιε ηδκ ακηίθδρδ. 

Χζηυζμ, δζαπζζηχκμοιε πςξ μ ίδζμξ δεκ απμννίπηεζ ηδκ εκ θυβς έηθναζδ. Μυκμ πμο 

ηχνα αοηή πνέπεζ κα ηαηακμδεεί θαζκμιεκμθμβζηά. 

Ζ έηθναζδ [ιμνθή ηδξ επμπηείαξ] είκαζ ηαηάθθδθδ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ ειιεκή έηηαζδ 

ηδξ ακηζθδπηζηήξ ειθάκζζδξ ςξ ηέημζαξ, επεζδή αεααίςξ [εδχ] ιε επμπηεία δεκ ηαηακμμφ-

ιε ημ επμπηεουιεκμ ή ιε ακηίθδρδ ημ ακηζθδπηυ [ςξ οπενααηζηά θαζκυιεκα]. (Hua XVI, 

ζζ. 63-4 [53]· αθ. ηαζ Hua XXIV, §§43f, 46.) 

Ζ πνμ-θαζκυιεκδ πνμκζηή ιμνθή, ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ ειθακίγεηαζ ημ οπενααηζηυ 

ακηζθδπηυ ςξ πνμκζηά εηηεζκυιεκμ, είκαζ αοηή πμο ιμνθμπμζεί ηα δεδμιέκα ηδξ αί-

ζεδζδξ ζε δζαηεηαβιέκεξ εκυηδηεξ. Ζ πνμ-ειπεζνζηή πνμκζηή εκυηδηα είκαζ πνςηαν-

πζηή ηαζ πνμτπμηίεεηαζ ζε ηάεε δζηή ιαξ επέιααζδ βζα ηαηάηιδζή ηδξ ηαζ απυζπαζδ 

ημιιαηζχκ απυ αοηήκ. Μάθζζηα, μπμζαδήπμηε ηέημζα ηαηάηιδζδ ηαζ απυζπαζδ, είηε 

ελοπδνεηεί ημοξ ζημπμφξ ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ακάθοζδξ είηε υπζ, είκαζ πνμσυκ ηδξ 

ακαζημπαζηζηήξ ζοκείδδζδξ. 

Ζ [πνμ-θαζκυιεκδ] πνμκζηή ακηζθδπηζηή ιμνθή δίκεζ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ αίζεδζδξ υθςκ 
ηςκ θάζεςκ ηαζ αηνζαχξ έηζζ ηαζ ζηζξ θάζεζξ ηδξ ενιήκεοζδξ, ιζα εκυηδηα ηαζ ιάθζζηα 

ιζα ζοκεπυιεκδ βναιιζηή εκυηδηα [Reiheneinheit]. Αοηή δ εκυηδηα είκαζ, επακαθαιαάκς, 

ζοκεπυιεκδ ηαζ άνα αδζάννδηηδ εκυηδηα. Κμιιάηζα ηαζ απμζπαζιέκεξ [abstraktive] θά-

ζεζξ είκαζ ζε αοηήκ δζαηνζηά, αθθά μζ θάζεζξ ηαζ ηα ημιιάηζα δεκ οπάνπμοκ δζ‘ εαοηά ηαζ 
δεκ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιέζς ιζαξ επαηυθμοεδξ ζφκεεζδξ. Ακηίεεηα, δ εκυηδηα είκαζ 

δ πνςηανπζηή. (Hua XVI, ζ. 64 [53]· ζφβη. ιε Hua XVI, ζ. 391 ζπυθζμ 63.) 

Ακ δ, μφηςξ εζπείκ, νηνλεί-πνμκζηυηδηα εκμπμζεί ηα ειιεκή πενζεπυιεκα ιε ηδ ιμνθή 

«βναιιζηχκ εκμηήηςκ», δ νηνλεί-πςνζηυηδηα, ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ ειθακίγεηαζ ημ 

(οπενααηζηυ) πςνζηυ ζπήια, είκαζ αοηή πμο, ζε ηάεε ζδιείμ ιζαξ ηέημζαξ ζεζνζαηήξ 

αημθμοείαξ, εκμπμζεί αοηά ηα πενζεπυιεκα πνμζδίδμκηάξ ημοξ ηδ ζοκάθεζα ημο εκυξ-

δίπθα-ζημ-άθθμ. 

[Αοηή είκαζ] ιζα έηηαζδ πμο πνμζζδζάγεζ ζε ηάεε πνμκζηυ ζδιείμ ηδξ ζοκμθζηήξ ειθάκζ-

ζδξ ηαζ είκαζ μοζζςδχξ δζαθμνεηζηή απυ αοηήκ πμο ζοβηνμηεί ηδ πνμκζηυηδηα. Δπίζδξ, 

αοηή δ έηηαζδ είκαζ ζοκεπυιεκδ-εκζαία, επζηνέπεζ δζαθυνζζδ ζε ημιιάηζα ηαζ θάζεζξ, ιε 
ηζξ θάζεζξ κα πανμοζζάγμοκ υνζα ζηαεενμπμζμφιεκα ιυκμ ιε αθαίνεζδ. (Hua XVI, ζ. 68 

[57]) 

Έηζζ, βζα πανάδεζβια, 

ηα πνςιαηζηά δεδμιέκα δεκ είκαζ δζαζημνπζζιέκα ηαζ αζφκδεηα, έπμοκ ιζα ζηαεενή εκυ-

ηδηα ηαζ ιζα ζηαεενή ιμνθή, ηδ ιμνθή ηδξ πνμ-θαζκυιεκδξ πςνζηυηδηαξ. (Hua XVI, ζ. 

69 [57]). 

 Δκημφημζξ, δεκ πνέπεζ κα ηαηακμήζμοιε ηζξ οπενααημθμβζηέξ ιμνθέξ εκυηδηαξ 

ςξ ηάηζ ελςηενζηυ πνμξ ηα ειιεκή αζζεδηδνζαηά πενζεπυιεκα. Γεκ έπμοιε, απυ ηδ 

                                                
32 Hua XVI, ζ. 63 [53]. Γζα ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηζξ ιμνθέξ ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηδξ οπεν-

ααηζηήξ ακηίθδρδξ αθ. ηαζ LU ΗΗ/1, ζ. 247 [452]· Hua XXIV, ζζ. 291-2 [289]· Hua XX/1, ζζ. 149-50· 

Hua III/1, §§41, 81· Hua IX, ζ. 159 [122]· Hua X, ζ 5. 
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ιζα, ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηδκ μζμκεί-πςνζηυηδηα ηαζ ηδκ μζ-

μκεί-πνμκζηυηδηα, μζ μπμίεξ ζε έκα δεφηενμ ζηάδζμ επειααίκμοκ ηαζ ιμνθμπμζμφκ αο-

ηά ηα δεδμιέκα. Σα αζζεδηδνζαηά οθδηζηά πενζεπυιεκα ηδξ ακηίθδρδξ είλαη νηνλεί-

εθηαηά ρσξηθά θαη ρξνληθά. Αοηυ, ιε άθθα θυβζα, ζδιαίκεζ βζα ημκ Υμφζενθ υηζ ηα 

οθδηζηά δεδμιέκα ζοκεκχκμκηαζ ζε ζοκεπείξ εκυηδηεξ, ηα θεβυιεκα αηζζεηεξηαθά 

πεδία. ε έκα αζζεδηδνζαηυ πεδίμ εηηείκμκηαζ, ιε ημκ ηνυπμ ηδξ μζμκεί-έηηαζδξ ηδξ 

αίζεδζδξ, οθδηζηά δεδμιέκα πμο ακήημοκ ζημ ίδζμ βέκμξ (π.π. ζημ βέκμξ πνχια).
33

 

Καηά ημφημ, ηάεε αζζεδηδνζαηυ πεδίμ ζοκζζηά ιζα νκνγελή εκυηδηα, εκχ είκαζ εηενμ-

βεκέξ ςξ πνμξ ηα οπυθμζπα πεδία (π.π. ημ μπηζηυ ςξ πνμξ ημ απηζηυ ή ςξ πνμξ ημ α-

ημοζηζηυ πεδίμ). 

Ζ δζάηνζζδ ημο Υμφζενθ ακάιεζα ζε οθμπμζδηζημφξ ηαζ πνμζανηχιεκμοξ πνμζ-

δζμνζζιμφξ ημο ζοβηνμηδιέκμο ζηδκ ακηίθδρδ ακηζηεζιέκμο έπεζ ηδκ ακηζζημζπία ηδξ 

ηαζ ζημ πνμ-θαζκυιεκμ επίπεδμ. ημ Πξάγκα θαη Υψξνο ανίζημοιε ηδκ αηυθμοεδ 

ηαηαημπζζηζηή δζεοηνίκζζδ: 

Γδθαδή, ιυκμ μνζζιέκα θοζζηά δεδμιέκα έπμοκ ιε ημ πνςηανπζηυ ηαζ αοεεκηζηυ κυδια 

ιζα πνμ-<ειπεζνζηή> ελάπθςζδ υπςξ ημ πνμ-<ειπεζνζηυ> πνχια, δ ηναπφηδηα, η.θπ. Μυ-
κμ μνζζιέκα θοζζηά δεδμιέκα είκαζ ζηακά, ιέζς ηδξ ειιεκμφξ μοζίαξ ημοξ, βζα ηδ ζο-

βηνυηδζδ πναβιυηδηαξ ιε ημ πνςηανπζηυ κυδια. Ζ ελάπθςζδ είκαζ πενζεπυιεκμ βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ πςνζηήξ ιμνθήξ, ημ πθήνςια [αοηήξ ηδξ πνμ-θαζκυιεκδξ ελάπθςζδξ εί-
καζ πενζεπυιεκμ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ] ηδξ materia prima. Άθθα πνμ-<ειπεζνζηά> δεδμιέκα, 

υπςξ μ ήπμξ, είκαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ μοζία ημοξ, ενιδκεφζζια ιυκμ ιε ηδ ιμνθή πνμζαν-

ηχιεκςκ πνμζδζμνζζιχκ. (Hua XVI, ζ. 339 [293]) 

Σα μπηζηά ηαζ ηα απηζηά δεδμιέκα ηαηέπμοκ πνμκμιζαηή εέζδ ζε ζπέζδ ιε ηα οπυ-

θμζπα πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ, αθμφ θεζημονβμφκ πανμοζζαζηζηά βζα ημοξ οθμπμζ-

δηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ ημο ακηζθδπημφ· είκαζ αοηά πμο πανμοζζάγμοκ ηδ materia 

prima ημο ακηζθδπημφ. Καζ είκαζ αοηά πμο ηαηελμπήκ παναηηδνίγμκηαζ απυ πνμ-

θαζκυιεκδ έηηαζδ.
34

 Δηηυξ, υιςξ, απυ ηα μπηζηά ηαζ ηα απηζηά αζζεδηδνζαηά δεδμ-

ιέκα οπάνπμοκ ηαζ ηα μζθνδηζηά, ηα αημοζηζηά, ηα εενιζηά. «[Α]οηά ηα δεδμιέκα 

δεκ είκαζ ζηακά κα ζοβηνμηήζμοκ ημ πχνμ ηαζ ηα πνάβιαηα ιε ημ πνχηζζημ κυδια, 

απυ ηδ ζηζβιή πμο ζηενμφκηαζ πνςηανπζηήξ πνμ-ειπεζνζηήξ έηηαζδξ».
35

 Οζ λεπςνζ-

ζηέξ εκυηδηεξ ηςκ μπηζηχκ ηαζ ηςκ απηζηχκ πανμοζζαζηζηχκ πενζεπμιέκςκ ηδξ ακηί-

θδρδξ ζοζηήκμοκ, ακηίζημζπα, ημ νπηηθφ ηαζ ημ απηηθφ πεδίν, δδθαδή ηα πεδία ιε ημ 

αοεεκηζηυ κυδια.
36

 θα ηα οπυθμζπα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα αδοκαημφκ κα ζοζηή-

ζμοκ ηέημζμο είδμοξ πεδία. Καεχξ μ παναηηήναξ ημοξ είκαζ πξνζαξηεηηθφο ηαζ δεκ 

έπμοκ ηδκ οθμπμζδηζηή πανμοζζαζηζηή ζηακυηδηα ηςκ μπηζηχκ ηαζ ηςκ απηζηχκ δε-

δμιέκςκ, ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα αημοζηζηυ πεδίμ, βζα μζθνδηζηυ πεδίμ, βζα εενιζηυ 

πεδίμ, η.θπ., αθθά ιε έκα, εα θέβαιε, ακαοεεκηζηυ κυδια. Σέημζεξ ηάλεζξ αημοζηζηχκ, 

μζθνδηζηχκ, εενιζηχκ, η.θπ. αζζεδιάηςκ δεκ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηαιία ακαβηαζυ-

ηδηα, απυ ηδ ζηζβιή πμο ιπμνμφκ κα πανμοζζάγμοκ ιυκμ δεοηενεφμκηεξ πνμζδζμνζ-

ζιμφξ ημο πχνμο, μζ μπμίμζ πνμτπμεέημοκ έκα ήδδ (μπηζηά ή/ηαζ μπηζηά) ζοβηνμηδ-

ιέκμ πνάβια. 

                                                
33 Βθ. ηαζ Hua III/1, ζ. 86 [88]· Hua IX, ζ. 154 [118]. Σμ γήηδια ηδξ ιμνθήξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ 
αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ ημ ζοκακημφιε, βζα πανάδεζβια, ζηα  Hua XVI, §§20-3, ζζ. 48-53, Hua XI, 

§§26-41, EU, §§16-9. 
34 Βθ. ηαζ Hua XVI, §46. 
35 Hua XVI, ζ. 83 [68]. 
36 .π., §25· Hua XI, 137 [183]. 
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 Ζ εκυηδηα πμο πνμζζδζάγεζ ζημ ζοκαζπζζιυ ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ ημο ζδίμο 

βέκμοξ απμηαθείηαζ απυ ημκ Υμφζενθ «οθδηζηή εκυηδηα»
37

. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ηα 

μπηζηά δεδμιέκα έπμοκ ιζα «ειιεκή οθδηζηή εκυηδηα, αοηήκ ιζαξ ηθεζζηήξ ―αζζεδηδ-

νζαηήξ‖ πεδζαηήξ ζπδιαημιμνθήξ [Feldgestalt]»
38

. Με αοηυ εκκμείηαζ υηζ μ ηνυπμξ 

ηδξ ελάπθςζδξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ είκαζ απμηέθεζια ηαεανά αζζεδηδνζα-

ηχκ-παεδηζηχκ ηαζ υπζ απμαθεπηζηχκ-ενιδκεοηζηχκ ζπέζεςκ. Απυ ηδκ άθθδ, ηα δζα-

θμνεηζηά πεδία δεκ ζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηαεανά αζζεδηδνζαηυ ηνυπμ. Γεκ ο-

πάνπεζ οθδηζηή ή αζζεδηδνζαηή εκυηδηα ιεηαλφ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ δζαθμνε-

ηζημφ είδμοξ. Σμ μπηζηυ ηαζ ημ απηζηυ πεδίμ είκαζ δφμ δζαηνζηέξ, πανάθθδθεξ, πνμ-

ειπεζνζηέξ εηηάζεζξ, μζ μπμίεξ δεκ ζοβπςκεφμκηαζ ζε ιία εκζαία πνμ-θαζκυιεκδ έηηα-

ζδ αζζεδιάηςκ. Σα οθδηζηά δεδμιέκα δζαθμνεηζηχκ, εηενμβεκχκ πεδίςκ – π.π. ημ 

πνχια ηαζ δ ζηθδνυηδηα – ζοζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ κφλν ζημ επίπεδμ ηδξ ειρφ-

πςζήξ ημοξ απυ ηζξ απμαθεπηζηέξ ενιδκεφζεζξ, μπυηε ηαζ ζοβηνμηείηαζ ημ εκζαίμ ηαο-

ηυζδιμ πνάβια ζημ μπμίμ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηζξ δφμ ααζζηέξ οθμπμζδηζηέξ 

ζηνχζεζξ: ηδκ μπηζηή ηαζ ηδκ απηζηή.
39

 Μυκμ ζηδ αάζδ ηδξ απμαθεπηζηήξ ενιήκεο-

ζδξ ιαξ δίκεηαζ έλα ακηζηείιεκμ ημο μπμίμο ημ ζπήια ιπμνμφιε ηαοηυπνμκα κα δμφιε 

ηαζ κα αββίλμοιε. ε αοηήκ αηνζαχξ ηδ δζάζηαζδ ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ ηδξ ακηίθδρδξ 

ημο Υμφζενθ εα ζηναθμφιε ζηδ ζοκέπεζα. 

5.3. Η ελφηεηα ηεο νπηηθήο θαη ηεο απηηθήο έθηαζεο ηνπ αληηιεπηνχ 

Δάκ ζηαεμφιε ζηδκ πενζμπή ημο θαζκυιεκμο οπενααηζημφ πνάβιαημξ, παναηδνμφιε 

υηζ αοηυ μοζζςδχξ έπεζ ιζα εκζαία πςνζηή δμιή. Οζ οθμπμζδηζημί πνμζδζμνζζιμί δζα-

πέμκηαζ ζηδ πςνζηυηδηα ημο πνάβιαημξ, ιε ηνυπμ, ιάθζζηα, πμο μζ πνμζδζμνζζιμί 

ημο ζδίμο είδμοξ κα ζοβηνμημφκ λεπςνζζηέξ εκυηδηεξ. Γζα πανάδεζβια, μζ πνμζδζμνζ-

ζιμί πμο ακήημοκ ζημ είδμξ ημο πνχιαημξ ζοβηνμημφκ ηδκ εκυηδηα πνχια-ημο-

ακηζηεζιέκμο. Οζ πνμζδζμνζζιμί πμο ακήημοκ ζηδκ ηάλδ ηδξ αθήξ ζοβηνμημφκ ηδκ 

εκυηδηα ηςκ απηζηχκ πμζμηήηςκ.
40

 Δάκ, ηχνα, εζηζάζμοιε ηδκ πνμζμπή ιαξ λεπςνζ-

ζηά ζηδκ εκυηδηα ελφο είδμοξ οθμπμζδηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ, π.π., ζημ πνχια, εα δζα-

πζζηχζμοιε υηζ αοηή έπεζ ιζα έηηαζδ ηαζ ιζα ζοκέπεζα πμο μνζμεεηείηαζ απυ ηδκ πς-

νζηή έηηαζδ ημο ακηζθδπημφ. Αθθά, ηαζ δ έηηαζδ ηςκ απηζηχκ πμζμηήηςκ ―απθχκε-

ηαζ‖ ζε αοηυκ αηνζαχξ ημ πχνμ ημο ακηζηεζιέκμο. Σμ ακηζηείιεκμ δίκεηαζ ζηδκ ακηί-

θδρδ ςξ ιία ηαοημηζηή εκυηδηα ζηδκ μπμία δ έηηαζδ ηςκ μπηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ 

ζοιπίπηεζ ιε αοηή ηςκ απηζηχκ. 

 Αξ ελεηάζμοιε απυ πζμ ημκηά ημ πανάδεζβια ηδξ ιεζηηήξ (μπηζηήξ ηαζ απηζηήξ) 

ακηίθδρδξ εκυξ ακηζηεζιέκμο.
41

 Έζης υηζ αθέπμοιε έκα θφθθμ πανηζμφ ηαζ υηζ ηαοηυ-

πνμκα αημοιπάιε ημ πένζ ιαξ πάκς ημο, μπυηε έκα ιένμξ ηδξ επζθάκεζάξ ημο ημ ακηζ-

θαιαακυιαζηε απηζηά. Ο πχνμξ ημο πανηζμφ ―πθδνχκεηαζ‖ απυ δφμ είδδ οθμπμζδηζ-

ηχκ πνμζδζμνζζιχκ. Σμ θφθθμ πανηζμφ πνμζδζμνίγεηαζ εκ ιένεζ μπηζηά ηαζ εκ ιένεζ 

απηζηά. ιςξ, δ ιία ηαζ ιυκδ materia prima ημο πανηζμφ ζοβηνμηείηαζ ιε ηε ζπγρψ-

λεπζε ηςκ δφμ εζδχκ πνμζδζμνζζιχκ. Αοηυ πμο ιαξ δίκεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ δεκ είκαζ 

δφμ ακηζηείιεκα, ημ έκα μπηζηυ ηαζ ημ άθθμ μπηζηυ. Σμ θφθθμ πανηζμφ ιαξ δίκεηαζ 

ζηδκ μπηζηή ηαζ απηζηή εκυηδηά ημο. Μπμνμφιε, αέααζα, ζηδ materia prima ημο ακηζ-

                                                
37 Βθ., π.π., Hua IX, ζ. 154 [118]. 
38 .π., ζ. 173 [133]· αθ. ηαζ Hua XI, ζζ. 138 [184], 409 [509-510]. 
39 Βθ. ηαζ Hua IV, ζ. 20 [22]. 
40 Ο Υμφζενθ αθήκεζ ηαηά ιένμξ ημοξ πνμζανηχιεκμοξ πνμζδζμνζζιμφξ, ακ ηαζ ακαβκςνίγεζ υηζ ηαζ 
αοημί, ηαεχξ ακήημοκ ζημ ίδζμ είδμξ, ζοβηνμημφκ ηάπμζμο ηφπμο εκυηδηεξ. (Βθ. Hua XVI, ζ. 72 [60]) 
41 Βθ. Hua XVI, §22. 
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θδπημφ πανηζμφ κα δζαηνίκμοιε ηα δφμ αοημ-ζοκεηηζηά ζηνχιαηα, ημ μπηζηυ ηαζ ημ 

απηζηυ, ηαεέκα απυ ηα μπμία ζοκζζηά ιζα λεπςνζζηή εκυηδηα: ημ νπηηθφ ηαζ ημ απηηθφ 

θαζκυιεκμ πνάβια ακηίζημζπα. Οζ εκυηδηεξ αοηέξ, υιςξ, ζοκέπμοκ ηδκ εκζαία, πςνζηά 

πθήνδ πνχηδ φθδ ημο ακηζηεζιέκμο, ηαζ μζ εηηάζεζξ ημοξ ζοιπίπημοκ ιε ηδ πςνζηή 

έηηαζδ αοημφ ημο ηεθεοηαίμο. Αηυια ηαζ εηεί πμο ημ πένζ αημοιπάεζ ημ πανηί οπάν-

πεζ πνχια πμο, υιςξ, δεκ είκαζ εκενβεία αζζεδηυ· αθθά ηαζ εηεί πμο ημ πένζ δεκ α-

ημοιπάεζ ημ πανηί, αοηυ έπεζ επίζδξ απηζηέξ ζδζυηδηεξ, είκαζ, βζα πανάδεζβια, θείμ. Ζ 

έηηαζδ ημο ακηζηεζιέκμο πθδνχκεηαζ μπηζηά ηαζ απηζηά ιε ηέημζμκ ηνυπμ χζηε μζ 

μπηζηέξ ηαζ μζ απηζηέξ πμζυηδηεξ κα δζεζζδφμοκ, κα ―εζζνέμοκ‖ μζ ιεκ ζηζξ δε. Σμ 

πνάβια ζηδκ ακηίθδρδ είκαζ έκα, αθθά δζαζηνςιαηχκεηαζ ηαζ πνμζδζμνίγεηαζ ιε 

πμθθαπθυ ηνυπμ. 

 Σμ γήηδια, αέααζα, πμο ακαηφπηεζ είκαζ ημ πχξ βίκεηαζ αοηή δ αθθδθμδζείζδο-

ζδ ηαζ δ ηεθζηή ζφιπηςζδ ακάιεζα ζημ μπηζηυ ηαζ ημ απηζηυ πνάβια. Δάκ δ ειπεζνζ-

ηή πςνζηυηδηα ημο πνάβιαημξ ζοβηνμηείηαζ, υπςξ οπμζηδνίγεζ μ Υμφζενθ, «δζ-

πθά»
42

, δδθαδή ζηδ αάζδ ηςκ μπηζηχκ ηαζ ηςκ απηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ, πχξ βίκεηαζ 

ηαζ ζοβηνμηείηαζ ημ έλα, ηαπηφζεκν πνάβια; Μήπςξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα ηαηα-

κμήζμοιε αοηή ηδ ζοβηνυηδζδ, πνέπεζ κα οπμεέζμοιε υηζ ιζα ακηίζημζπδ αθθδθμ-

δζείζδοζδ ζοιααίκεζ ήδδ ηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ αίζεδζδξ ηαζ υηζ ηα μπηζηά ηαζ ηα α-

πηζηά δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ αθθδθμπθέημκηαζ ιε ηνυπμ ηέημζμκ χζηε μζ δζηέξ ημοξ 

πξν-εκπεηξηθέο νηνλεί-εθηάζεηο κα ζοιπίπημοκ; 

 Μζα ηέημζα οπυεεζδ είκαζ, βζα ημκ Υμφζενθ, πένα βζα πένα θακεαζιέκδ. Ζ πνμ-

θαζκυιεκδ πςνζηή μζμκεί-έηηαζδ ηςκ μπηζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ δεκ ζοιπί-

πηεζ ιε αοηή ηςκ απηζηχκ. Κάηζ ηέημζμ βίκεηαζ αιέζςξ θακενυ εάκ ζηεθημφιε υηζ δεκ 

ιπμνμφιε πμηέ κα έπμοιε ηαπηφρξνλα ηαζ μπηζηά ηαζ απηζηά αζζεήιαηα πμο κα ακηζ-

ζημζπμφκ ζημ ίδην θαζκυιεκμ ηιήια ηδξ επζθάκεζαξ ημο ακηζηεζιέκμο πμο ιαξ δίκεηαζ 

ζηδκ ακηίθδρδ. ηδκ πνμ-ειπεζνζηή πενζμπή έπμοιε κα ηάκμοιε πάκημηε ιε λεπςνζ-

ζηέξ εηηάζεζξ μπηζηχκ ηαζ απηζηχκ αζζεδιάηςκ, μζ μπμίεξ δελ ζοκδοάγμκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ βζα κα ιαξ δχζμοκ ιία ηαζ ιυκμ πνμ-θαζκυιεκδ έηηαζδ.
43

 Πχξ, υιςξ, ζηδ αάζδ 

λεπςνζζηχκ ηαζ πμηέ ζοβπςκεοιέκςκ πνμ-ειπεζνζηχκ μπηζηχκ ηαζ απηζηχκ μζμκεί-

εηηάζεςκ, ηαείζηαηαζ δοκαηή δ ζοβηνυηδζδ ημο εκζαίμο πνάβιαημξ πμο ηαοηυπνμκα 

αθέπμοιε ηαζ αββίγμοιε; Ο Υμφζενθ πνμζεββίγεζ αοηυ ημ γήηδια ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 

εκκμζχκ ηδξ αοεεκηζηήξ ηαζ ηδξ ακαοεεκηζηήξ ειθάκζζδξ. 

 Έπμοιε ιζθήζεζ λακά βζα ηδκ αοεεκηζηυηδηα ηαζ ηδκ ακαοεεκηζηυηδηα πμο μο-

ζζςδχξ παναηηδνίγμοκ ηδ δμηζηυηδηα εκυξ ακηζθδπημφ. Έπμοιε πεζ υηζ αοεεκηζηά ει-

θακίγμκηαζ εηείκα ηα ιένδ ημο ακηζθδπημφ ζηα μπμία ακηζζημζπμφκ πανμοζζαζηζηά 

πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ. ιςξ, πάκημηε ιαξ δίκμκηαζ ιε ακαοεεκηζηυ ηνυπμ ιένδ 

ημο πνάβιαημξ πμο δεκ πανμοζζάγμκηαζ ιε ηακέκακ ηνυπμ απυ ηα δεδμιέκα ηδξ αί-

ζεδζδξ. Με ακαοεεκηζηυ ηνυπμ δίκεηαζ, βζα πανάδεζβια, δ πίζς υρδ ημο ακηζθδπημφ 

ηδκ μπμία μφηε αθέπμοιε μφηε αββίγμοιε. Δίκαζ θακενυ υηζ αοηή δ ακαοεεκηζηυηδηα 

(ηδκ μπμία βζα εοημθία εα απμηαθμφιε εδχ αλαπζεληηθφηεηα-1) αθμνά θαη ηηο δχν 

οθμπμζδηζηέξ ακηζθδπηζηέξ ζηνχζεζξ, δδθαδή θαη ηδκ μπηζηή θαη ηδκ απηζηή, πμο α-

κηζζημζπμφκ ζημ ίδζμ ―ημιιάηζ‖ ημο ακηζθδπημφ (π.π. εδχ ζηδκ ηαοηυπνμκα ιδ μναηή 

ηαζ ιδ αββζγυιεκδ πίζς πθεονά). ιςξ, ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ 

ηαζ έκα άθθμ είδμξ ακαοεεκηζηυηδηαξ.
44

 Αοηυ ημ είδμξ, πμο εα ημ απμηαθμφιε αλαπ-

ζεληηθφηεηα-2, αθμνά ηάεε θμνά κία κφλν απυ ηζξ δφμ ζηνχζεζξ ιζαξ ειθάκζζδξ, δδ-

θαδή είηε κφλν ηδκ μπηζηή είηε κφλν ηδκ απηζηή. Δδχ ακήημοκ ειθακίζεζξ πμο, βζα 

                                                
42 .π., ζ. 156 [132]. 
43 .π., ζ. 76 [63] 
44 .π., Hua XVI, §22. 
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πανάδεζβια, δεκ δίκμκηαζ ιε αοεεκηζηυ ηνυπμ απηζηά αθθά δίκμκηαζ αοεεκηζηά μπηζηά 

ηαζ ακηίζηνμθα. Έηζζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ακηίθδρδ εκυξ ακηζ-

ηεζιέκμο είκαζ ιυκμ μπηζηή, ιαξ δίκεηαζ αοεεκηζηά μπηζηά δ υρδ αοημφ ημο ακηζηεζ-

ιέκμο απυ ηδκ μπμία ημ ζημπεφμοιε. Πανάθθδθα, υιςξ, δ ίδζα υρδ ιαξ δίκεηαζ απηζ-

ηά, αθθά ιε ημ κυδια ηδξ ακαοεεκηζηυηδηαξ-2. Ή, ζηδκ πενίπηςζδ ημο θφθθμο παν-

ηζμφ πμο ηαοηυπνμκα αθέπμοιε ηαζ εκ ιένεζ αββίγμοιε: ημ ιένμξ ηδξ ιπνμζηζκήξ υ-

ρδξ ημο πανηζμφ πμο δίκεηαζ αοεεκηζηά ζηδκ υναζδ δίκεηαζ ακαοεεκηζηά ζηδκ αθή ιε 

ημ κυδια ηδξ ακαοεεκηζηυηδηαξ-2. Αθθά ηαζ, ακηίζηνμθα, ημ ιένμξ ηδξ ιπνμζηζκήξ 

υρδξ πμο δίκεηαζ αοεεκηζηά ζηδκ αθή δίκεηαζ ακαοεεκηζηά ζηδκ υναζδ, πάθζ ιε αοηυ 

ημ δεφηενμ κυδια ακαοεεκηζηυηδηαξ πμο δζαηνίκεζ ζηζξ δζαθέλεζξ ημο μ Υμφζενθ. 

 Ζ μπηζηή ηαζ απηζηή ακαοεεκηζηυηδηα-1 ηδξ ειθάκζζδξ ηδξ πίζς πθεονάξ ημο 

ακηζηεζιέκμο δζαθένεζ απυ ηδκ απηζηή ακαοεεκηζηυηδηα-2, βζα πανάδεζβια ηδξ ειθά-

κζζδξ ηδξ ιδ αββζγυιεκδξ ιπνμζηζκήξ πθεονάξ ηδκ μπμία αθέπμοιε. Δίκαζ δζαθμνεηζ-

ηυ ημ κα ιδκ ιαξ δίκεηαζ αοεεκηζηά (μφηε μπηζηά μφηε απηζηά) δ πίζς πθεονά, απυ ημ 

κα ιδ ιαξ δίκεηαζ αοεεκηζηά ζηδκ αθή δ ιπνμζηζκή πθεονά πμο αθέπμοιε. Ο Υμφ-

ζενθ ηάκεζ, ιάθζζηα, θυβμ εδχ βζα ιζα δζαθμνά ζηδ «ζαθήκεζα» (Klarheit) πμο πανα-

ηηδνίγεζ ηζξ δφμ ιμνθέξ ακαοεεκηζηυηδηαξ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ πανάθθδθδ ακαοεε-

κηζηή-2 απηζηή ακηζθδπηζηή ζηνχζδ ακηθεί απυ ηδκ αοεεκηζηή μπηζηή ακηζθδπηζηή 

ζηνχζδ πενζζζυηενδ «δφκαιδ» (Kraft), απυ ηδ δφκαιδ πμο ακηθεί δ ακαοεεκηζηά-1 

ειθακζγυιεκδ πίζς πθεονά απυ ηδ ιπνμζηζκή. 

ηδ πςνζηή βεζηκίαζδ δεκ έβηεζηαζ ηυζδ πμθθή δφκαιδ [Kraft] υζμ ζηδ πςνζηή αθθδθμ-

δζείζδοζδ, δ μπμία απαζηείηαζ απυ ημκ παναθθδθζζιυ ηςκ ζηνχζεςκ [ηδξ μπηζηήξ ηαζ ηδξ 
απηζηήξ]. (Hua XVI, ζ. 75 [62]) 

Ο ιεηαθμνζηυξ θυβμξ ημο Υμφζενθ πενί «δφκαιδξ» βίκεηαζ πενζζζυηενμ ηαηακμδηυξ 

εάκ ζηεθημφιε υηζ δ ζαθήκεζα ηδξ δμηζηυηδηαξ ιζαξ ειθάκζζδξ αολάκεηαζ υζμ πενζζ-

ζυηενεξ ζηζβιέξ ζε αοηήκ είκαζ αοεεκηζηέξ. Με πενζζζυηενδ ζαθήκεζα ιαξ δίκεηαζ δ 

ιπνμζηζκή πθεονά εκυξ πνάβιαημξ πμο αθέπμοιε, ηαζ υπζ δ πίζς πθεονά ημο. Αθθά, 

ιε αηυια ιεβαθφηενδ ζαθήκεζα ιαξ δίκεηαζ δ ίδζα ιπνμζηζκή υρδ υηακ ηαοηυπνμκα 

θαη ηδκ αθέπμοιε θαη ηδκ αββίγμοιε.
45

 

 Σα ειιεκή πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ παναηηδνίγμκηαζ απυ πνμ-θαζκυιεκδ πς-

νζηή ηαζ πνμκζηή έηηαζδ ηαζ ζοκζζημφκ μνβακςιέκεξ εκυηδηεξ. Γεκ είκαζ δζάζπανηα 

ηαζ αζφκδεηα ιεηαλφ ημοξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο ιζα ακηίθδρδ είκαζ ιυκμ μπηζηή, ζημ 

επίπεδμ ηδξ αίζεδζδξ δεκ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε δζαθμνεηζηά οπμζηνχιαηα. Τ-

πάνπεζ ιία ιυκμ ζηνχζδ αζζεδιάηςκ ζηα μπμία πνμζζδζάγεζ δ πςνζηή (ηαζ πνμκζηή) 

ιμνθή ηδξ μπηζηήξ ακηίθδρδξ. ημ επίπεδμ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ υπζ ηδξ αίζεδζδξ, δ 

ενιήκεοζδ είκαζ εηείκδ πμο μδδβεί ζε ιζα δζαζηνςιάηςζδ ηαζ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε 

θυβμ βζα απζεληηθή νπηηθή ειθάκζζδ ηαζ ηαοηυπνμκα βζα αλαπζεληηθή-2 απηηθή ειθά-

κζζδ. Δάκ δ ακηίθδρδ εκυξ πνάβιαημξ είκαζ ιεζηηή ηαζ ζοκδοάγεζ ηυζμ μπηζηά υζμ 

ηαζ απηζηά αζζεήιαηα (υπςξ ημ θφθθμ πανηζμφ πμο αθέπμοιε ηαζ ηαοηυπνμκα αββί-

γμοιε), ηυηε ημ οθζηυ ηδξ ενιήκεοζδξ απμηεθείηαζ ηυζμ απυ μπηζηά υζμ ηαζ απυ α-

πηζηά αζζεήιαηα. Δδχ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ημ μπηζηυ ζηνχια ηδξ ενιήκεοζδξ 

ζημ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ ημ πθήνεξ μπηζηυ ακηζηείιεκμ, ηαζ ημ απηζηυ ζηνχια ζημ μ-

πμίμ ζοβηνμηείηαζ ημ πθήνεξ απηζηυ ακηζηείιεκμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα αζζεήιαηα 

                                                
45 φβη. ηαζ ιε Hua IV, §15b. Δηεί μ Υμφζενθ δεκ ιπαίκεζ ζηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ ακάθοζδξ ημο ακηζ-
θδπηζημφ εκενβήιαημξ ημο Πξάγκα θαη Υψξνο. Έηζζ, δεκ ανίζημοιε ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηα δφμ είδδ 

ακαοεεκηζηυηδηαξ πμο ιυθζξ ακαθέναιε. Σμ πχξ μζ αοεεκηζηέξ ζηζβιέξ ―παναπέιπμοκ‖ ζε ακαοεεκηζ-

ηέξ ζηζβιέξ ηδξ ίδζαξ αζζεδηδνζαηήξ ζηνχζδξ, π.π. ηδξ μπηζηήξ, απθά παναθθδθίγεηαζ ιε ημ πχξ μζ 

αοεεκηζηέξ ζηζβιέξ ιζαξ αζζεδηδνζαηήξ ζηνχζδξ ―παναπέιπμοκ‖ ζε ακαοεεκηζηέξ ζηζβιέξ ιζαξ άθθδξ. 



Κεθ. 5. Γηαζηξσκάησζε ηνπ Αληηιεπηνχ, Πξσην-ζπλεηξκφο, Κηλαίζζεζε 

231 

 

πμο ακηζζημζπμφκ ζηδκ αοεεκηζηά ζδςιέκδ πθεονά ημο πνάβιαημξ ενιδκεφμκηαζ ιε 

ηέημζμκ ηνυπμ χζηε μζ μπηζηέξ πμζυηδηεξ ημο ζοβηνμημφιεκμο ακηζηεζιέκμο κα ―δζα-

πέμκηαζ‖ ζημκ εκζαίμ ηαζ ηαοηυζδιμ πχνμ ημο. Ζ πίζς πθεονά ημο πανηζμφ ηαζ ημ ιέ-

νμξ πμο ηαθφπηεηαζ απυ ημ πένζ πμο αββίγεζ πθδνχκμκηαζ ιδ αοεεκηζηά (ηαζ ιε ηα 

δφμ είδδ ακαοεεκηζηυηδηαξ) απυ μπηζημφξ (πνςιαηζημφξ) πνμζδζμνζζιμφξ.
46

 Πανυ-

ιμζα, ιέζς ηδξ ενιήκεοζδξ ηςκ αοεεκηζηχκ απηζηχκ δεδμιέκςκ, ζοβηνμηείηαζ ιζα 

ζοκεπυιεκδ απηζηή πθήνςζδ ημο ακηζηεζιέκμο αηυιδ ηαζ ζηα ιένδ πμο δεκ αββίγμ-

κηαζ. Έηζζ, μζ αοεεκηζηέξ ειθακίζεζξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ακαοεεκηζηέξ δεκ αθήκμοκ 

ηάπμζμ ηεκυ ζημ ειθακζγυιεκμ θφθθμ πανηζμφ, μφηε απυ ηδκ άπμρδ ηδξ υναζδξ μφηε 

απυ ηδ άπμρδ ηδξ αθήξ. Ζ ενιήκεοζδ είκαζ αοηή πμο επζηνέπεζ ζηδκ έηηαζδ ημο 

θφθθμο πανηζμφ κα ―ζοκεπίγεηαζ‖ ηάης απυ ημ πένζ ηαζ κα ―ηνφαεηαζ‖ απυ αοηυ. Ζ 

μπηζηή ηαζ δ απηζηή ζηνχζδ ηδξ ειθάκζζδξ ―εζζδφμοκ‖ δ ιία ζηδκ άθθδ πάνδ ζηδκ 

ενιήκεοζδ, δ μπμία ακαθαιαάκεζ ημ ένβμ ηδξ ―ιεηαλφ-ημπμεέηδζδξ‖ (Zwischenset-

zen) ηαζ επζηνέπεζ «κα ειθακίγεηαζ ααθιέκμ οθζηά [materiell] ημ μπηζηυ ακάιεζα ζημ 

απηζηυ ηαζ ημ απηζηυ ακάιεζα ζημ μπηζηυ»
47

. 

5.4. Τν νπηηθφ πεδίν σο δηαηεηαγκέλν ζχζηεκα ηφπσλ θαη ε ιεηηνπξ-

γία ηνπ πξσην-ζπλεηξκνχ (Urassoziation) 

Ζ ακαβκχνζζδ ηδξ μζμκεί-έηηαζδξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ, βζα ηδκ μπμία ιζθήζα-

ιε ζηα πνμδβμφιεκα, ζδιαίκεζ ηδκ ακαβκχνζζδ ιζαξ βεκζηήξ ιμνθήξ μνβάκςζδξ ηςκ 

οθδηζηχκ δεδμιέκςκ ηαηά ηδ δζαδμπή ηαζ ηδ ζοκφπανλή ημοξ. Ο Υμφζενθ δζαπζζηχ-

κεζ υηζ ζε αοηυ ημ επίπεδμ, 

[η]μ επίηεοβια ηδξ πνμκμ-ζοβηνυηδζδξ είκαζ ιυκμ ιζα ηαεμθζηή δζαηαηηζηή ιμνθή [Ord-
nungsform] δζαδμπήξ ηαζ ιζα ιμνθή ζοκφπανλδξ υθςκ ηςκ ειιεκχκ δμηζημηήηςκ. (EU, ζ. 

76 [73]) 

Χζηυζμ, δ ακαβκχνζζδ ηδξ ηαεμθζηήξ ιμνθήξ ηδξ ειιεκμφξ δζαδμπήξ ηαζ ζοκφπαν-

λδξ δεκ ιαξ θέεζ ηίπμηα βζα ηδ ζπγθεθξηκέλε δμιή πμο ιπμνεί κα έπεζ έκα αζζεδηδνζα-

ηυ πεδίμ ηαζ βζα ημ υηζ αοηυ δεκ ζοκζζηά, βζα πανάδεζβια, έκα ζηέημ ζοκμκεφθεοια 

οθδηζηχκ δεδμιέκςκ. Οζ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ βζα ηδ ζοκφπανλδ ηαζ ηδ δζα-

δμπή, ηαεχξ βίκμκηαζ ζε έκα επίπεδμ βεκζηυηδηαξ ηαζ ιμνθζηυηδηαξ ακελάνηδηα απυ 

ηα ίδζα ηα πενζεπυιεκα, δεκ ιπμνμφκ κα θμβμδμηήζμοκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ πεξηερνκε-

ληθήο εκυηδηαξ.
48

 φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, πενζμνζγυιεκμζ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ιμν-

θχκ ηδξ δζαδμπήξ ηαζ ηδξ ζοκφπανλδξ, «μθυηθδνδ δ δζδαζηαθία ηδξ πνμκμζοκείδδ-

ζδξ [ζοκζζηά] ένβμ ιζαξ εκκμζμθμβζηήξ ελζδακίηεοζδξ!»
49

. Απαζημφκηαζ, θμζπυκ, επζ-

πθέμκ εηείκεξ μζ ζοιπθδνςιαηζηέξ ακαθφζεζξ πμο αθμνμφκ αηνζαχξ ημοξ ζοκδοα-

ζιμφξ, ηζξ ζοκεέζεζξ, ζοβηεηνζιέκςκ πενζεπμιέκςκ. Αοηυ ιάθζζηα πμο ιαξ εκδζαθέ-

νεζ πενζζζυηενμ ζημ πθαίζζμ αοηχκ ηςκ πενζεπμιεκζηχκ ακαθφζεςκ είκαζ ημ εάκ ο-

πάνπμοκ ηαζ ημ πχξ μνβακχκμκηαζ αλαγθαίεο δμιέξ ζε ιζα πενζμπή ζοκεέζεςκ πμο 

                                                
46 Να λεηαεανίζμοιε εδχ ηα δφμ δζαθμνεηζηά είδδ ακαοεεκηζηήξ ειθάκζζδξ ηα μπμία δζαηνίκαιε πνζκ 
απυ θίβμ. Γζα ηδκ πίζς πθεονά ημο πανηζμφ δεκ έπμοιε ηαιία έκδεζλδ αοεεκηζηήξ ειθάκζζδξ, εκχ ημ 

ηνοιιέκμ ιένμξ ηδξ ιπνμζηζκήξ πθεονάξ ειθακίγεηαζ αοεεκηζηά απηζηά. Γζα αοηή ηδ ακαοεεκηζηή μ-

πηζηή ειθάκζζδ οπάνπεζ ιζα ιεβαθφηενδ «ζαθήκεζα» απ‘ υηζ βζα ηδ ακαοεεκηζηή μπηζηή ειθάκζζδ ηδξ 

πίζς υρδξ. 
47 Hua XIV, ζ. 77 [64]· αθ. ηαζ Hua IV, ζ. 40 [43]. 
48 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua XI, ζ. 128 [173-4]· EU, §16. Βθ. ηαζ Drummond  1990, ζ. 161· Drummond 
2003b, ζ. 77· Holenstein 1972, ζζ. 64-5, 242η.επξ. 
49 Hua XI, ζ. 387 [479]. 
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βεκζηά ιπμνμφιε κα απμηαθμφιε ζπλζέζεηο ηνπ ζπλεηξκνχ. πςξ εα δμφιε, ζηδ πμο-

ζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία, δ ελέηαζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζοκεζνιμφ είκαζ αοηή πμο 

ηαεζζηά ηαηακμδηυ ημ πχξ επζηοβπάκεηαζ δ «αηζζεηεξηαθή δηακφξθσζε ζηδ ζοκφ-

πανλδ ηαζ ηδ δζαδμπή»
50

, ημ πχξ, δδθαδή, μνβακχκμκηαζ ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ 

πνζκ αέααζα αηυια απυ ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ οπενααηζηχκ ακηζθδπηχκ πναβιάηςκ. 

5.4.1. Σχληνκε αλαθνξά ζηελ παξνπζία ηελ έλλνηαο ηνπ ζπλεηξκνχ ζην ρνπζεξ-

ιηαλφ έξγν 

ημ πνχημ ημο ένβμ, ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο (1891), μ πνχζιμξ Υμφζενθ δεκ 

πναβιαηεφεηαζ άιεζα ηδκ έκκμζα ημο ζοκεζνιμφ. Μυκμ ζημ πθαίζζμ ηδξ εεςνίαξ ημο 

βζα ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ εκκμζχκ ιεβάθςκ ανζειχκ ζζπονίγεηαζ πςξ μζ δζαθυνςκ εζδχκ 

μζμκεί-πμζυηδηεξ ή αθθζχξ ζπδιαηζηέξ ζηζβιέξ εκζαίςκ μιάδςκ πναβιάηςκ, βζα ηζξ 

μπμίεξ ιζθήζαιε ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ζοκδέμκηαζ ζπλεηξκηθά ιε ημ υκμια ηαζ ηδ ζοι-

αμθζηή έκκμζα ηδξ πμθθυηδηαξ.
51

 

Γζα πνχηδ θμνά μ Υμφζενθ εα ηάκεζ εέια ημο ημ ζοκεζνιυ ζηδκ πνχηδ Λνγηθή 

Έξεπλα (1901) βζα κα πενζβνάρεζ ηδ θεζημονβία ηςκ ζδιείςκ ςξ εκδείλεςκ 

(Anzeige).
52

 Έκα ζδιείμ θεζημονβεί ςξ έκδεζλδ βζα ηάηζ άθθμ (π.π. μ ηαπκυξ βζα ηδ 

θςηζά) ζηδ αάζδ ημο ζοκεζνιζημφ ζπεηζζιμφ ζοκ-οθζζηάιεκςκ ζοκεζδδζζαηχκ αζς-

ιάηςκ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, μ Υμφζενθ ιζθά βζα ιζα «αηζζεηή ζοκάθεζα [fühlbarer 

Zusammenhang]»
53

 ηδκ μπμία κζχεμοιε ςξ απμηέθεζια ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζοκεζν-

ιμφ. Κζ αοηυ βζα ημκ ίδζμ ζδιαίκεζ πςξ ηα ζοκδνδιέκα πενζεπυιεκα δεκ ανίζημκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ απθά ζε ιζα ζπέζδ ζοκφπανλδξ ή δζαδμπήξ, πανά ζοζηήκμοκ απμαθεπηζ-

ηέξ εκυηδηεξ.
54

 Αθθά ηαζ ζηδκ έηηδ Έξεπλα, δ έκκμζα ημο ζοκεζνιμφ ηάκεζ ηδκ ειθά-

κζζή ηδξ ζημ πθαίζζμ ηςκ πενζβναθχκ ημο Υμφζενθ ακαθμνζηά εηεί ιε ημ πχξ ηα δε-

δμιέκα ηδξ αίζεδζδξ, ηαηάθθδθα ενιδκεοιέκα, θεζημονβμφκ ςξ ζδιεζςηζημί (ηαζ υπζ 

ςξ επμπηζημί) ακαπαναζηάηεξ βζα ηα ακαοεεκηζηά δμζιέκα ιένδ ημο ακηζθδπημφ.
55

 

ηζξ δζαθέλεζξ βζα ηδ Φαηλνκελνινγία ηεο Δζσηεξηθήο πλείδεζεο ηνπ Υξφλνπ 

(1905) ημ θαζκυιεκμ ημο ζοκεζνιμφ ελεηάγεηαζ, ηονίςξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηνζηζηήξ ημο 

Υμφζενθ ζηδ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ βζα ηδκ πνμηεναίζεδζδ, δδθαδή ζηδ εεςνία βζα 

εηείκμκ ημκ πνςηανπζηυ ζοκεζνιυ πμο, ζφιθςκα ιε ημκ Μπνεκηάκμ, εοεφκεηαζ βζα ηδ 

ζφκδεζδ ημο εκενβμφ πανυκημξ ιε ημ ιυθζξ-πνζκ-πανεθευκ.
56

 Δδχ μ Υμφζενθ ζηέηε-

ηαζ ηονίςξ ζηδκ αδοκαιία ημο Μπνεκηάκμ κα ιζθήζεζ βζα ιζα πνμκζηά εηηεηαιέκδ 

έκκμζα ακηίθδρδξ ηαζ ζημ αδζέλμδμ ζημ μπμίμ ιαξ μδδβεί δ πνμζπάεεζα ζοκδοαζιμφ 

ηδξ ακηίθδρδξ ημο πανυκημξ ιε ηδκ επζζηδιζηχξ δζαθμνεηζηή θακηαζζαηή πνμηεναί-

ζεδζδ ημο ιυθζξ πανεθευκημξ πνμηεζιέκμο κα ελδβδεεί δ πνμκζηή ζοκέπεζα. 

ε αοηά ηα πνχηα ημο ένβα είκαζ ζαθέξ υηζ μ Υμφζενθ ακηζιεηςπίγεζ ημ ζο-

κεζνιυ πενζζζυηενμ ςξ ιζα ροπμθμβζηή-αζηζαηή ζπέζδ, πςνίξ κα επζπεζνεί ηάπμζα 

απμζηαζζμπμίδζδ απυ ηδκ ειπεζνζζηζηή πνυζθδρή ημο.
57

 ιςξ ζηαδζαηά αοηή δ 

ζηάζδ αθθάγεζ. Ήδδ ζηζξ δζαθέλεζξ Πξάγκα θαη Υψξνο (1907) μ Υμφζενθ επζπεζνεί κα 

ιζθήζεζ βζα ημ ζοκεζνιυ, υπζ ςξ βεκεηζηυ-ροπμθμβζηυ βεβμκυξ ηδξ ηάζδξ ιαξ κα ζοκ-

                                                
50 Hua I, ζ. 114 <119>, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ. 
51 Βθ. Hua XII, ζζ. 201η.επ. [213η.επ.]· 211η.επ. [223η.επ.]· 252η.επ. [267η.επ.]. 
52 Βθ. LU II/1, ζζ. 29η.επ. [272η.επ.]. 
53 .π., ζ. 29 [274] 
54 Βθ., υ.π. 
55 ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ είδαιε υηζ ανβυηενα μ Υμφζενθ δζμνεχκεζ αοηή ηδκ ανπζηά θακεαζιέκδ ε-

ηηίιδζδ πενί πενζεπμιέκςκ πμο θεζημονβμφκ ζδιεζςηζηά ζηδκ ακηίθδρδ. 
56 Βθ. Hua X, ζζ. 10-19. 
57 Βθ. ηαζ Nuki 1998, ζ. 274. 
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δέμοιε π.π. δφμ αζχιαηα επεζδή αοηά επακαθαιαακυιεκα πανμοζζάγμκηαζ ιαγί ζηδκ 

ειπεζνία, αθθά βζα ημ ζοκεζνιυ ςξ «θαζκμιεκμθμβζηυ βεβμκυξ»
58

. Χζηυζμ, ζηζξ δζα-

θέλεζξ αοηέξ ημο 1907 είκαζ θακενή δ δοζημθία ημο Υμφζενθ κα πενζβνάρεζ ιε επάν-

ηεζα ηαζ κα δζαζαθδκίζεζ ημ ζοκεζνιυ ςξ θαηλνκελνινγηθφ γεγνλφο. Ο ίδζμξ ζηέηεηαζ 

ηονίςξ ζηδκ ακάβηδ βζα νδηή δζάηνζζδ ηςκ ζοκεζνιζηχκ ζπεηζζιχκ απυ ηζξ νπζηαθέο 

(δδθαδή ηζξ ιεηαθοζζηέξ) ζπέζεζξ ζηήνζλδξ, βζα πανάδεζβια, απυ ηδ ζπέζδ ακάιεζα 

ζηδκ έηηαζδ ηαζ ημ πνχια. Ζ ζοκεζνιζηή ζπέζδ πμο εκδζαθένεζ εηεί πενζζζυηενμ ημκ 

Υμφζενθ, δ ζπέζδ ακάιεζα ζηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ηαζ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ 

(βζα ηδκ μπμία εα ιζθήζμοιε ακαθοηζηά ζηδ ζοκέπεζα ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο), ζο-

κζζηά ιζα μνζζιέκδ εκυηδηα, «πςνίξ υιςξ αοηή δ εκυηδηα κα είκαζ μοζζχδδξ εκυηδηα, 

εκυηδηα ιέζς ζηήνζλδξ»
59

. 

Δδχ ιζθάιε βζα ζοκεζνιυ ζηδκ απθμφζηαηδ ιμνθή ηδξ δζαπθμηήξ ―ζοβηνμουιεκςκ‖ αζς-

ιάηςκ [ηαζ ηδξ ηνμπήξ ημοξ] ζε ―ηαζνζαζηά‖ αζχιαηα· δδθαδή, ιζθάιε βζα ηδ ζοκεζνιζηή 

απυαθερδ ηαζ πθήνςζδ, ιέζς ηδξ μπμίαξ ηα θαζκμιεκμθμβζηά δεδμιέκα, ηα μπμία ζηε-

νμφκηαζ μοζζαηήξ εκυηδηαξ, απμηημφκ ιζα μνζζιέκδ ελς-μοζζαηή εκυηδηα: αοηή είκαζ α-
πμζηενζυνζ ή ειπεζνζηή εκυηδηα ακηί ηδξ απνζυνζ εκυηδηαξ. Βέααζα, δ θέλδ ―ειπεζνζηή‖ 

ημιίγεζ εδχ ηδκ πμθοζδιία ηδξ. (Hua XVI, ζζ. 178-9 [150]) 

Παναηδνμφιε υηζ μ Υμφζενθ εέθεζ, απυ ηδ ιζα, κα ακηζδζαζηείθεζ ημ ζοκεζνιυ πνμξ 

ηζξ μοζζαηέξ ζηδνίλεζξ ηαζ βζ‘ αοηυ ηάκεζ θυβμ βζα «απμζηενζυνζ ή ειπεζνζηή εκυηδ-

ηα». Απυ ηδκ άθθδ, ςζηυζμ, βκςνίγεζ πςξ μζ ζπέζεζξ αζςιάηςκ ηαζ δ εκανιυκζζδ πε-

νζεπμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ δεκ είκαζ ειπεζνζηέξ δζαπθμηέξ οπενααηζηχκ ακηζηεζιεκμ-

ηήηςκ, βζ‘ αοηυ ηαζ μ ίδζμξ ημκίγεζ υηζ «δ θέλδ ―ειπεζνζηή‖ ημιίγεζ εδχ ηδκ πμθοζδ-

ιία ηδξ». Ο ζοκεζνιυξ ςξ θαηλνκελνινγηθφ γεγνλφο αθμνά ημοξ ηνυπμοξ ζπεηζζιμφ 

ηςκ εκκελψλ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ. 

 Σδκ ηαεανυηενδ ηαζ ζαθέζηενδ πναβιάηεοζδ ηδξ έκκμζαξ ημο ζοκεζνιμφ ηδ 

ανίζημοιε ζηα οζηενυηενα πμοζενθζακά ηείιεκα. ημ πενίθδιμ Άξζξν γηα ηελ Δγθπ-

θινπαίδεηα Britannica (1927) μ Υμφζενθ αθεκυξ εα παναδεπεεί πςξ, 

δ θαζκμιεκμθμβία ακαβκςνίγεζ επίζδξ ηαζ έκακ πονήκα αθήεεζαξ ζημ λαηνπξαιηζκφ (ή 
ζηδκ αζζεδζζμηναηία), αθμφ δ θαζκμιεκμθμβία ιάξ επζηνέπεζ κα δμφιε ημ ζοκεζνιυ ςξ 

απμαθεπηζηυ θαζκυιεκμ, ςξ ιζα μθυηθδνδ ηοπμθμβία ιμνθχκ παεδηζηήξ απμαθεπηζηήξ 

ζφκεεζδξ πμο οπαημφεζ ζηδκ μοζζαηή κμιμθμβζηυηδηα ιζαξ οπενααημθμβζηήξ ηαζ ηαεανά 
παεδηζηήξ βέκεζδξ. (Hua IX, ζ. 301 <214>) 

Αθεηένμο, υιςξ, μ Υμφζενθ εα ακαβκςνίζεζ ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ηδξ έκκμζαξ ημο ζοκεζνιμφ ηαζ δζαθμνμπμίδζήξ ημο απυ ημ πχξ αοηυξ είπε ηαηακμδ-

εεί ζηζξ εεςνίεξ ηςκ Άββθςκ ειπεζνζζηχκ.
60

 Πνχηα απ‘ υθα, ιε ηζξ βεκεηζηέξ ακαθφ-

ζεζξ ημο εα επζπεζνήζεζ κα απμηαθφρεζ ημοξ απξηφξη λφκνπο πμο δζέπμοκ ηζξ παεδηζ-

ηέξ ζοκεέζεζξ ημο ηαηχηαημο ζοβηνμηδηζημφ επζπέδμο ηαζ υπζ κα εκημπίζεζ ηάπμζα 

έζπαηα αημιζηά ζημζπεία, ηα μπμία πνμτπάνπμοκ ακελάνηδηα απυ μπμζαδήπμηε ζφκ-

εεζδ, υπςξ ήεεθακ μζ ειπεζνζζηέξ. ημοξ Καξηεζηαλνχο ηνραζκνχο δζααάγμοιε: 

Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα ιμνθή απνβιεπηηθφηεηαο πμο ιπμνεί κα ηαηα-
δεζπεεί πενζβναθζηά ζηζξ πνςηανπζηέξ ιμνθέξ ηδξ ηαζ πμο οπυηεζηαζ, υζμκ αθμνά ζηα α-

πμαθεπηζηά ηδξ επζηεφβιαηα, ζε μοζζαημφξ κυιμοξ […]. Ο ζοκεζνιυξ απμηεθεί ιζα ζεκε-

ιηψδε ππεξβαηνινγηθή-θαηλνκελνινγηθή-έλλνηα (υπςξ επίζδξ, ζημ ροπμθμβζηυ πανάθθδθυ 

                                                
58 Hua XVI, ζ. 178 [150].  
59 .π. 
60 Βθ., βζα πανάδεζβια, Hua VII/1, ζ. 172· Hua I, §39. Βθ. ζπεηζηά ηαζ Biceaga 2010, ζ. 19. 
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ηδξ, απμηεθεί εειεθζχδδ έκκμζα ιζαξ ηαεανά απμαθεπηζηήξ ροπμθμβίαξ). Ζ παθαζά έκκμζα 

ημο ζοκεζνιμφ ηαζ ηςκ ζοκεζνιζηχκ κυιςκ, ακ ηαζ εεςνείηαζ ηαηά ηακυκα ήδδ απυ ηδκ 
επμπή ημο Υζμοι ςξ ζπεηζγυιεκδ ιε ηδκ αθθδθμοπία ηδξ ηαεανήξ ροπζηήξ γςήξ, δεκ είκαζ 

πανά ιζα θοζζμηναηζηή παναιυνθςζδ ηδξ ακηίζημζπδξ βκήζζαξ απμαθεπηζηήξ έκκμζαξ. 

(Hua I, ζζ. 113-4 <118-9>) 

Δπζπθέμκ, μ φζηενμξ Υμφζενθ εα πνμπςνήζεζ ζε ιζα ζδζαίηενα ζδιακηζηή δζάηνζζδ δ 

μπμία θςηίγεζ ακαδνμιζηά ηαζ ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ δζαθέλεςκ Πξάγκα θαη Υψξνο: λε-

πςνίγεζ ημ ζοκεζνιυ ιε ηδ ζοκήεδ έκκμζα απυ ημκ απμηαθμφιεκμ πξσην-ζπλεηξκφ 

(Urassoziation). Ζ εκ θυβς δζάηνζζδ εα ημκ απαζπμθήζεζ έκημκα ζηα ηείιεκα ημο 

Δκπεηξία θαη Κξίζε ηαζ, αηυια πενζζζυηενμ, ζηζξ Αλαιχζεηο γηα ηελ Παζεηηθή χλζε-

ζε.
61

 Ο ζοκήεδξ ζοκεζνιυξ αθμνά ημ ζπεηζζιυ ακηζηεζιεκμηήηςκ ςξ ζοβηνμηδιέκςκ 

εκκμδιαηζηχκ ζοζημίπςκ ηςκ δζαθυνςκ απμαθεπηζηχκ ζοκεζδδζζαηχκ εκενβδιάηςκ. 

Αοηυξ ιπμνεί κα είκαζ, ιάθζζηα, δφμ εζδχκ: είηε αλαπαξαγσγηθφο (reproductive), είηε 

πξν-ιεπηηθφο (antizipative). Ακαπαναβςβζηυ ζοκεζνιυ έπμοιε υηακ, βζα πανάδεζβια, 

ημ ακηζηείιεκμ εκυξ ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ ζοκείνεζ ημ ίδζμ ακηζηείιεκμ, ή ηαζ 

πανυιμζα ακηζηείιεκα, ιε ημκ ηνυπμ πμο αοηά έπμοκ δμεεί ζε πνμδβμφιεκα εκενβή-

ιαηα. Κζ εκχ μ ακαπαναβςβζηυξ ζοκεζνιυξ ζηνέθεηαζ πνμξ ημ πανεθευκ, μ πνμ-

θδπηζηυξ ζηνέθεηαζ πνμξ ημ ιέθθμκ. Ο Υμφζενθ απμηαθεί αοηυκ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζ 

επαγσγηθφ ζοκεζνιυ.
62

 Ο επαβςβζηυξ (πνμ-θδπηζηυξ) ζοκεζνιυξ αθμνά ημ πχξ αλακέ-

λνπκε κα ιαξ δμεμφκ ηα ακηζηείιεκα ηςκ δζαθυνςκ εκενβδιάηςκ ιαξ ζηδ αάζδ ηδξ 

δμηζηυηδηαξ ακηζηεζιέκςκ πνμδβμφιεκςκ εκενβδιάηςκ. 

 Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, μ πξσην-ζοκεζνιυξ αθμνά, ηαηά ημκ Υμφζενθ, υπζ ημ ζπε-

ηζζιυ ιενχκ ηδξ οπενααηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, πανά ημκ παεδηζηυ ζπεηζζιυ, ηδκ 

παεδηζηή ζφκεεζδ, ηςκ ειιεκχκ ζημζπείςκ ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ βζα ημ ζπδιαηζζιυ 

εκμηήηςκ ηαζ πμθθμηήηςκ ζηδκ πενζμπή ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ. Ο πνςημ-

ζοκεζνιυξ δελ είκαζ ιζα ειπεζνζηή ζπέζδ πανά είκαζ «δ ιμνθή ηαζ λνκνινγηθφηεηα 

[Gezetzmässigkeit] ηδξ εκκελνχο βέκεζδξ»
63

. Έηζζ, βζα ημκ Υμφζενθ, 

είκαζ πνμθακέξ πςξ δ ιάεδζδ ηςκ ακαβηαίςκ, ηςκ πθέμκ βεκζηχκ δμιχκ ηαζ ηςκ βεκζηχκ 

δοκαηχκ ζοκεεηζηχκ ζπδιαημιμνθχκ ηδξ ειιέκεζαξ απμηεθμφκ πνμτπυεεζδ βζα ηα ζο-

βηνμηδηζηά πνμαθήιαηα ημο ηυζιμο. Δδχ, θμζπυκ, ζηδκ ειιέκεζα πνέπεζ κα ράλμοιε βζα 

ηζξ ηαηανπήκ πζμ βεκζηέξ ζοκεέζεζξ, εζδζηά […] βζα ηζξ πενζεπμιεκζηέξ ζοκεέζεζξ πμο ο-
πενααίκμοκ ηζξ οπενααημθμβζηέξ πνμκμ-ζοκεέζεζξ, ηαζ πμο, ςξ ηέημζεξ, δζαηνίκμκηαζ ζφι-

θςκα πνμξ ηδ βεκζηή θφζδ ημοξ ςξ οπενααημθμβζηά ακαβηαίεξ. (Hua XI, ζ. 126 [171]) 

5.4.2. Τα θαηλφκελα ηεο αηζζεηεξηαθήο νκνηφηεηαο (Ähnlichkeit) θαη ηεο αηζζε-

ηεξηαθήο αληίζεζεο (Kontrast): ε πεξίπησζε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ελέηαζδξ ηδξ ιενμθμβίαξ ημο Υμφζενθ, δχζαιε 

ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηζξ μκημθμβζηέξ ηαζ ηζξ ιδ-μκημθμβζηέξ 

                                                
61 Βθ. EU, §16· Hua XI, §§ 26, 27, ζζ. 151 [199], 273 [407], 286 [420], 408η.επξ [508η.επξ]· επίζδξ 
ημ ηθαζζζηυ Holenstein1972, §§7, 8. Ο ηυιμξ Hua XI («Ακαθφζεζξ βζα ηδκ Παεδηζηή φκεεζδ») ζο-

βηεκηνχκεζ ηδκ ίδζα ζεζνά δζαθέλεςκ πμο έδςζε μ Υμφζενθ ημ πεζιενζκυ ελάιδκμ 1920-21, ημ ηαθμ-

ηαζνζκυ ημο 1923 ηαζ ημ πεζιενζκυ 1925-6 ιε ηίηθμοξ ακηίζημζπα: «Λμβζηή», «Δπζθεβιέκα θαζκμιεκμ-

θμβζηά Πνμαθήιαηα» ηαζ «Θειεθζχδδ Πνμαθήιαηα ηδξ Λμβζηήξ». Πνυζθαηα (2001) μ ηάζκιπμη 

(Anthony Steinbock) ιεηέθναζε ζηα αββθζηά αοηά ηα ηείιεκα ειπθμοηίγμκηαξ υιςξ ηδκ αββθζηή έη-

δμζδ ηαζ ιε πενζζζυηενα ηείιεκα απυ ηζξ δζαθέλεζξ ημο Υμφζενθ. Ζ αββθζηή ιεηάθναζδ ηζηθμθμνεί-

ηαζ: «Αλαιχζεηο αλαθνξηθά κε ηελ Παζεηηθή θαη ηελ ελεξγεηηθή χλζεζε: Γηαιέμεηο γηα ηελ Τπεξβαηνιν-

γηθή Λνγηθή». 
62 Βθ., π.π., Hua XI, ζ. 119 [164]. 
63 .π., ζ. 117 [162], δ έιθαζδ πνμζηέεδηε. Βθ. ηαζ EU, ζ. 78 [74]. 
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ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιενχκ εκυξ υθμο. Δίδαιε εηεί υηζ ηα νληνινγηθψο εμαξηεκέλα ιέ-

νδ ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηά βέκδ ηαζ δίκμκηαζ πάκημηε ιαγί, ζοβπςκεοιέκα ιε απνζυ-

νζ ακαβηαζυηδηα. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ ημ έκα πςνίξ ημ άθθμ· βζα 

πανάδεζβια, δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ έηηαζδ πςνίξ πνςιαηζηή πθήνςζδ. Απυ ηδκ άθ-

θδ, δζαπζζηχζαιε υηζ ηα νληνινγηθψο αλεμάξηεηα ιεηαλφ ημοξ ιένδ είηε (α) ακήημοκ 

ζημ ίδζμ βέκμξ είηε (α) ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηά βέκδ. Δπζζδιάκαιε, ιάθζζηα, υηζ ζηδκ 

πενίπηςζδ (α) μ Υμφζενθ ζοβηαηαθέβεζ ηζξ επνπηηθέο ζπγρσλεχζεηο (π.π. ηδ δζαιυν-

θςζδ πνςιαηζηχκ ηυπςκ ζημ μπηζηυ πεδίμ), εκχ ζηδκ πενίπηςζδ (α) ζοβηαηαθέβεζ 

ηζξ θεβυιεκεξ αηζζεηεξηαθέο δηαπινθέο (π.π. ημ ζηαεενυ ζπεηζζιυ ιεηαλφ μπηζηχκ ηαζ 

απηζηχκ δεδμιέκςκ). Δφημθα ιπμνμφιε ηχνα κα δμφιε υηζ ηαζ μζ δφμ αοηέξ πενζπηχ-

ζεζξ, υηακ ακαθένμκηαζ ζημ ζπεηζζιυ ειιεκχκ δεδμιέκςκ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδί-

ςκ, αθμνμφκ ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ζπέζεςκ πμο μ Υμφζενθ απμηαθεί πξσην-

ζπλεηξκηθέο. Οζ ακαθφζεζξ βζα ημκ πνςημ-ζοκεζνιυ ηαζ ημοξ κυιμοξ πμο δζέπμοκ ημ 

ζπεηζζιυ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πε-

δίςκ ακήημοκ μοζζαζηζηά ζηδ βεκζηυηενδ πνμαθδιαηζηή ηδξ πμοζενθζακήξ ιενμθμβί-

αξ. 

 Σα δφμ ηφνζα θαζκυιεκα πνςημ-ζοκεζνιζηχκ ζοκεέζεςκ πμο ελεηάγεζ μ Υμφ-

ζενθ είκαζ δ ζοβπχκεοζδ ζηδ αάζδ μιμζυηδηαξ (Ähnlichkeit) ηαζ δ δζάηνζζδ ζηδ αά-

ζδ ακηίεεζδξ (Kontrast). 

Ζ εκυηδηα ημο πεδίμο ηδξ ζοκείδδζδξ πανάβεηαζ πάκημηε ιέζς αζζεδηδνζαηχκ ζοκα-

θεζχκ, ηδξ αζζεδηδνζαηήξ δζαπθμηήξ μιμζυηδηαξ ηαζ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίεεζδξ. Υςνίξ 

αοηά δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ ηακέκαξ «ηυζιμξ». Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε: δ αζζεδηδνζα-

ηή μιμζυηδηα ηαζ δ αζζεδηδνζαηή ακηίεεζδ (πμο απυ ηδ ιενζά ηδξ πνμτπμεέηεζ ιζα μιμζυ-
ηδηα) είκαζ μ ζοκημκζζιυξ [Resonanz] πμο εειεθζχκεζ ηάεε ηζ πμο ηάπμζα ζηζβιή ζοβηνμ-

ηείηαζ. (Hua XI, ζ. 406 [505]) 

Γζα κα ελεηάζμοιε αοηά ηα ααζζηά θαζκυιεκα ηδξ αζζεδηδνζαηήξ μιμζυηδηαξ ηαζ ηδξ 

αζζεδηδνζαηήξ ακηίεεζδξ εα πενζμνζζημφιε ζηδ ζοκέπεζα απμηθεζζηζηά ζημ μπηζηυ 

πεδίμ. Θα πενζμνζζημφιε, δδθαδή, ζηζξ πνςημ-ζοκεζνιζηέξ ζπέζεζξ πενζεπμιέκςκ ημο 

βέκμοξ ηςκ πνςιαηζηχκ δεδμιέκςκ. Δδχ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα οπμπενίπηςζδ 

ηδξ πνμακαθενεείζαξ ηαηδβμνίαξ (α) ζηδκ μπμία ιπμνμφιε κα ακαθενυιαζηε βεκζηά 

ςξ «ζφκεεζδ ημο μιμεζδμφξ». 

 Δίκαζ ήδδ θακενυ απυ ηα πνμδβμφιεκα πςξ ζημ μπηζηυ πεδίμ ιπμνμφιε κα δζα-

ηνίκμοιε δφμ ιδ-αοηυκμιεξ ζηζβιέξ: ηδκ πνμ-ειπεζνζηή έηηαζδ ηαζ ηδκ φθδ, δδθαδή 

ηδκ πμζυηδηα πμο πθδνχκεζ αοηή ηδκ έηηαζδ. «Σμ μπηζηυ πεδίμ», βνάθεζ μ Υμφζενθ 

ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο, «είκαζ ιζα πνμ-ειπεζνζηή ελάπθςζδ ηαζ έπεζ ηζξ δζηέξ ημο ιε 

ημκ έκακ ή ημκ άθθμ ηνυπμ  πνμζδζμνζζιέκεξ μπηζηέξ πθδνχζεζξ»
64

. Μάθζζηα μ ίδζμξ 

επελδβεί υηζ ημ μπηζηυ πεδίμ ςξ πνμ-ειπεζνζηή έηηαζδ είκαζ έκα πνιιαπιφ ηφπσλ 

(Ortsmannigfaltigkeit), ιζα εκζαία εμάπισζε ηφπσλ (Ausbreitung von Orten), ή έκα 

ζχζηεκα ζέζεσλ (Lagensystem) πμο ιπμνεί κα πθδνχκεηαζ ιε ιεηααθδηυ ηνυπμ. Έ-

ηζζ, εκχ ζημ ζφκμθυ ημο ημ μπηζηυ πεδίμ πανμοζζάγεζ ιζα μιμβέκεζα απυ ηδκ άπμρδ 

ημο οθζημφ εκ βέκεζ πμο ημ πθδνχκεζ (αοηυ πθδνχκεηαζ, δδθαδή, βεκζηά απυ πνςια-

ηζηά οθδηζηά δεδμιέκα πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ πιεηηθή ελφηεηα), είκαζ, ςζηυζμ, 

δοκαηυ κα πανμοζζάγεζ πμζμηζηέξ ζοκέπεζεξ αθθά ηαζ πμζμηζηέξ αζοκέπεζεξ απυ ηυπμ 

ζε ηυπμ. 

 Γφμ παναηδνήζεζξ είκαζ εδχ ακαβηαίεξ. Πνχημκ, μζ πνςιαηζηέξ πμζυηδηεξ ηαε‘ 

εαοηέξ δεκ εκέπμοκ ηάηζ ελαημιζηεοηζηά δζαθμνμπμζδηζηυ. Μπμνμφιε κα ιζθάιε βζα 

                                                
64 Hua XVI, ζ. 83 [68]. 
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δχν ζζμδφκαιεξ πμζυηδηεξ ιυκμ ζηδ αάζδ ημο υηζ είκαζ πμζυηδηεξ δζαθμνεηζηχκ ηυ-

πςκ. 

Οζ ηυπμζ είκαζ ηαε‘ εαοημί δζαηνζημί, μζ πμζυηδηεξ υιςξ είκαζ [δζαηνζηέξ] ιυκμ ιέζς ηςκ 

ηυπςκ. (Hua XVI, ζ. 185 [155]· αθ. ηαζ Hua X, ζζ. 251-52) 

Σαοηυζδια πνχιαηα (ηαοηυζδια μοζζςδχξ αθθά δζαθμνεηζηά ςξ ελαημιζηεοιέκα) ―ελα-

ημιζηεφμκηαζ‖ δζαθμνεηζηά ιυκμ ιέζς ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηυπςκ, υπζ υιςξ ηαζ μζ δζαθμνε-

ηζημί ηυπμζ ιέζς ηςκ πνςιάηςκ. (Hua XVI, ζ. 347 [304]) 

Ζ δζαηνζηυηδηα ηςκ ηυπςκ δεκ ζδιαίκεζ, ςζηυζμ, πςξ μζ δζαηνζημί ηυπμζ ζοκζζημφκ 

εζδδηζηέξ δζαθμνέξ πμο ακήημοκ ζε ιζα άνενςζδ βεκχκ ηαζ εζδχκ παναβυιεκςκ εκ-

κμζμθμβζηά ιέζς επαβςβήξ. Ζ εέζδ ημο ηυπμο (αθθά ηαζ, ακηίζημζπα, ημο πνυκμο) 

δεκ είκαζ ηάπμζμ παναηηδνζζηζηυ ζηδ αάζδ ημο μπμίμο δζαθμνμπμζμφκηαζ, φζηενα 

απυ ζφβηνζζδ, μζ πανυιμζεξ ελαημιζηεφζεζξ.
65

 Ο Υμφζενθ εα οπμζηδνίλεζ υηζ μζ ηυ-

πμζ είκαζ ηαοημηζηά δζαθμνεηζημί, υιςξ υπζ εκκμζμθμβζηά πανά επνπηηθά. Γζ‘ αοηυ ηαζ 

δ ηαοηυηδηα εκυξ ηυπμο (ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηαζ ηδξ πθήνςζδξ πμο ελαημιζηεφεηαζ ζε 

αοηυκ), ακ ηαζ ζπεηίγεηαζ ηυζμ ζηεκά ιε ηδκ θαηεγνξεκαηηθή μιμζυηδηα ηαζ δζαθμνά, 

παναιέκεζ θαηαξρήλ δζαηνζηή απυ αοηέξ ηζξ ηεθεοηαίεξ.
66

 Οζ δζαηνζημί ηυπμζ ιε ηζξ 

ελαημιζηεοιέκεξ πθδνχζεζξ ημοξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ηελ επνπηηθή βάζε βζα ιε-

ηέπεζηα ζοβηνίζεζξ ηαζ ακάδεζλδ ημζκχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ζο-

κζζημφκ, έηζζ, δπλαηφηεηα θμβζηχκ-εκκμζμθμβζηχκ ηαηδβμνήζεςκ.
67

 

Ζ δεφηενδ, ζοκαθήξ ζημ πκεφια, παναηήνδζή ιαξ αθμνά ημ γήηδια ηδξ αζοκέ-

πεζαξ ηαζ ηδξ ζοκέπεζαξ. Ο Υμφζενθ δζεοηνζκίγεζ πςξ δ αζοκέπεζα ηαζ δ ζοκέπεζα πμο 

πανμοζζάγμοκ ηα αζζεδηδνζαηά πεδία δεκ πνέπεζ κα εηθδθεμφκ ςξ αηνζαμθμβζηέξ 

ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ. 

Σα ζδιεία αζοκέπεζαξ δεκ είκαζ ιαεδιαηζηά υνζα ηαζ έκα δζάζηδια δεκ πνέπεζ κα είκαζ 

―πμθφ ιζηνυ‖ [πνέπεζ, ακηίεεηα, κα είκαζ ηέημζμ πμο κα δίκεηαζ άιεζα ζηδκ αζζεδηδνζαηή 

επμπηεία]. (LU II/1, ζ. 245 [450]) 

Δπζπθέμκ, μ Υμφζενθ δεκ εέθεζ κα μνίζεζ ηδκ αζοκέπεζα ακάιεζα ζε πθδνςηζηά πενζ-

επυιεκα ςξ ηδ ζηέηδ απυζηαζδ ακάιεζα ζηζξ έζπαηεξ δζαθμνέξ αοηχκ ηςκ πενζεπμ-

ιέκςκ.
68

 Χξ, βζα πανάδεζβια, ηδκ απυζηαζδ ακάιεζα ζηδ ζοβηεηνζιέκδ απυπνςζδ 

ημο ηυηηζκμο ηαζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ απυπνςζδ ημο πνάζζκμο ιζαξ επζθάκεζαξ (υπμο 

εδχ μζ ζοβηεηνζιέκεξ απμπνχζεζξ ζοκζζημφκ έζπαηεξ εζδμπμζμφξ δζαθμνέξ ηςκ εζδχκ 

ηυηηζκμ ηαζ πνάζζκμ πμο οπάβμκηαζ ζημ βέκμξ πνχια). Αοηυ πμο εκκμεί μ Υμφζενθ 

βίκεηαζ εφημθα ηαηακμδηυ ζηδκ πενζμπή ημο αημοζηζημφ πεδίμο. Γφμ δζαθμνεηζημί 

αημοζηζημί ηυκμζ πανμοζζάγμοκ ―απυζηαζδ‖ μ έκαξ απυ ημκ άθθμκ ςξ δζαθμνεηζηέξ 

έζπαηεξ δζαθμνέξ ηδξ δπδηζηήξ πμζυηδηαξ. ηακ, υιςξ, μζ ηυκμζ αοημί είκαζ ηαοηυ-

πνμκμζ δεκ ιπμνμφιε κα πμφιε, πανυθδ ηδκ ―απυζηαζδ‖ πμο εκημπίγμοιε, υηζ ιεηαλφ 

ημοξ οπάνπεζ αζοκέπεζα. Ζ αζοκέπεζα βζα ηδκ μπμία εέθεζ κα ιζθήζεζ μ Υμφζενθ είκαζ 

επνπηηθή ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδ πςνζηή ή πνμκζηή εμάπισζε, ηδκ έθηαζε ηςκ ζηζβιχκ 

(ηςκ αημοζηζηχκ ηυκςκ ζημ αημοζηζηυ πεδίμ, ηςκ πνςιάηςκ ζημ μπηζηυ πεδίμ) ηαζ 

ιάθζζηα ιε ηνυπμ ηέημζμκ, χζηε μζ δζαθμνμπμζδιέκεξ ζηζβιέξ κα έπμοκ ημζκά υνζα. 

                                                
65 Βθ. ζπεηζηά Hua XI, ζ. 144 [191]. 
66 Βθ. υ.π., ζ. 145 [192]. 
67 Βθ. υ.π., ζ. 144 [192].  
68 Βθ. ηδκ §9 ηδξ ηνίηδξ ΛΔ. 
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[Ζ αζοκέπεζα] ζπεηίγεηαζ ιε εζδμθμβζηχξ [spezifisch] δζαθένμοζεξ ζηζβιέξ ιυκμ ηαευζμκ 

αοηέξ ―εμαπιψλνληαη κε ζπλνξεχνληα ηξφπν‖ πάκς ζε ιζα ζοκεπυιεκα παναθθαζζυιεκδ 
ζηζβιή, δδθαδή ηδ πςνζηή ή ηδ πνμκζηή. (LU II/1, ζ. 246 [451]) 

Έηζζ, ζημ μπηζηυ πεδίμ δ πμζμηζηή ζοκέπεζα πμο παναηηδνίγεζ π.π. έκακ ηυπμ ημο ζδί-

μο πνχιαημξ απυ άθθμοξ ηυπμοξ άθθςκ πνςιάηςκ δεκ είκαζ ιζα ζηέηδ ζφιπηςζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ απμπνχζεςκ πανά αοηή επίζεο πνμτπμεέηεζ γεηηνληθψο εμαπισκέλα 

ζοκοπάνπμκηα πενζεπυιεκα. 

Αξ επζζηνέρμοιε, υιςξ, ιεηά απυ αοηέξ ηζξ ζδιακηζηέξ παναηδνήζεζξ, ζημ γή-

ηδια ηδξ αζζεδηδνζαηήξ μνβάκςζδξ ημο μπηζημφ πεδίμο· ιζαξ μνβάκςζδξ πμο επζηε-

θείηαζ ζηδ αάζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ μιμζυηδηαξ ηαζ ηδξ ακηίεεζδξ. 

ηζξ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ, δ αζζεδηδνζαηή μιμζυηδηα ιεηαλφ πνςιαηζηχκ δεδμιέ-

κςκ μδδβεί ζηδκ επμπηζηή, πνςημ-ζοκεζνιζηή ζοβπχκεοζδ, ή αθθζχξ πνςημ-

ζοκεζνιζηή ζφιπηςζδ. Αοηή δ πνςημ-ζοκεζνιζηή ζοβπχκεοζδ (ή ζφιπηςζδ) ιπμνεί 

κα είκαζ: 

(i) πλερφκελε ή, αθθζχξ, εγγχο-ζοβπχκεοζδ (Nahverschmelzung)
69

 υηακ έπμοιε κα 

ηάκμοιε ιε ηδ ζηαεενή ιδ δζαημπηυιεκδ ιεηάααζδ πμζμηήηςκ απυ ηυπμ ζε ηυπμ ιζαξ 

πςνζηήξ (ή πνμκζηήξ) έηηαζδξ. Γζα πανάδεζβια, ηα ιένδ ιζαξ μιμζυιμνθα πνςιαηζ-

ζιέκδξ επζθάκεζαξ ζοβπςκεφμκηαζ επμπηζηά ιεηαλφ ημοξ, ηαεχξ μζ άιεζα ζοβηνμηδ-

ηζηέξ ζηζβιέξ ημοξ πανμοζζάγμοκ ιζα ηέημζα ζηαεενή ιεηάααζδ μδδβχκηαξ ζε ιζα 

«αδζαθμνμπμίδηδ εκυηδηα»70, δδθαδή ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ επμπηζηήξ πμζμηζηήξ ζο-

κέπεζαξ. Ζ αζζεδηδνζαηή μιμζυηδηα ιπμνεί κα είκαζ κεξηθή, μπυηε δ ζφιπηςζδ ιεηα-

λφ ηςκ πενζεπμιέκςκ αθμνά ιυκμ ηάπμζα ή ηάπμζεξ ζηζβιέξ ημοξ, εκχ ηαοηυπνμκα 

ειθακίγμκηαζ δζαθμνέξ ηαζ ακηζεέζεζξ. Ονζαηή πενίπηςζδ μιμζυηδηαξ είκαζ δ ζζυηδηα 

(Gleichheit) ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ δ ζοβπχκεοζδ (ή ζφιπηςζδ) είκαζ πιήξεο.
71

 Η-

δζαίηενδ ιμνθή ζπέζδξ μιμζυηδηαξ απμηεθεί δ δζααάειζζδ (Steigerung), βζα πανά-

δεζβια ηαηά ημ πνχια ή ημ ιέβεεμξ.
72

 

(ii) Γηαθνπηφκελε ή, αθθζχξ, άπσ-ζοβπχκεοζδ (Fernversmelzung)
73

 υηακ μζ ζοιπί-

πημοζεξ πμζυηδηεξ ηαηαθαιαάκμοκ ηυπμοξ δηαθνπηφκελα δηαθξηηνχο. Χξ πανάδεζβια 

άπς-ζοβπχκεοζδξ ιπμνμφιε κα ακαθένμοιε ημοξ δζαηνζημφξ, υιμζα πνςιαηζζιέκμοξ 

ηυπμοξ ημο μπηζημφ πεδίμο ζηδ ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ, υπςξ είκαζ μζ μιμζυιμνθα ηυηηζ-

κα πνςιαηζζιέκεξ πενζμπέξ ιζαξ θεοηήξ επζθάκεζαξ.
74

 

 ηα ζδιεία αζοκέπεζαξ, ηχνα, ημο μπηζημφ πεδίμο, ζηα ζδιεία, δδθαδή υπμο 

παναηδνείηαζ αζζεδηδνζαηή δζαθμνμπμίδζδ ηδξ πμζμηζηήξ πθήνςζδξ, δ ζοβπχκεοζδ 

ακαηυπηεηαζ απυ ημ θαζκυιεκμ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ αληίζεζεο. Ζ αζζεδηδνζαηή ακηί-

εεζδ ημο μπηζημφ πεδίμο επίζδξ ιπμνεί κα είκαζ
75

: 

(Αi) Άκεζε ή ζπλνξεχνπζα (angrenzende) ακηίεεζδ υηακ αθμνά άιεζα βεζημκζηά 

ζημζπεία ημο μπηζημφ πεδίμο. 

(Αii) Αληίζεζε απφ απφζηαζε (Distanzkontrast)
76

 υηακ αθμνά δζαηνζηά, ιδ ζοκμνεφμ-

κηα ζημζπεία ημο μπηζημφ πεδίμο. Γζα πανάδεζβια, δφμ ιδ βεζημκζηέξ πενζμπέξ ημο μ-

πηζημφ πεδίμο είκαζ δοκαηυ κα έπμοκ ημ ίδζμ ζπήια, μπυηε ηαζ αοηέξ ζοβπςκεφμκηαζ 

                                                
69 Βθ., π.π., Hua XI, ζζ. 139 [186], 140η.επ. [187η.επ.]. 
70 LU II/1, ζ. 244 [450]. 
71 Βθ. ζπεηζηά ηαζ EU, §81a· Hua XI, ζ. 129 [175]. 
72 Βθ., π.π., Hua XI, ζ. 134η.επ. [180η.επ.]. 
73 .π., §§28, 29. 
74 Βθ., π.π., EU, ζ. 76 [73-4]. 
75 Βθ. Hua XI, Apx. 19. 
76 .π., ζ. 411 [512η.επ.]. 
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ζηδ αάζδ μιμζυηδηαξ απυ ηδκ άπμρδ ημο ζπήιαηυξ ημοξ, αθθά κα έπμοκ δζαθμνεηζηυ 

πνχια, μπυηε πνςιαηζηά ανίζημκηαζ ζε ακηίεεζδ, είκαζ πνςιαηζηά πςνζζηέξ. 

 Ζ ζοκφπανλδ ζοκεπεζχκ ηαζ αζοκεπεζχκ ζημ μπηζηυ πεδίμ, ηαζ άνα δ πανμοζία 

ηςκ αζζεδηδνζαηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ μιμζυηδηαξ ηαζ ηδξ ακηίεεζδξ, έπμοκ ςξ απμηέ-

θεζια ηδ πενζεπμιεκζηή δζεοεέηδζδ ηαζ μνβάκςζή ημο πμο μδδβεί ζε αοηυ πμο μ 

Υμφζενθ μκμιάγεζ άξζε (Abhebung) ηςκ ηυπςκ ημο πεδίμο. Ζ άνζδ εκυξ πνςιαηζημφ 

ηυπμο ημο μπηζημφ πεδίμο δεκ είκαζ πανά μ πςνζζιυξ (Sonderung) εκυξ αζζεδηδνζα-

ημφ Konkretum, μ μπμίμξ επζηοβπάκεηαζ ζηδ αάζδ ηςκ αζοκεπεζχκ (ηαζ άνα ηδξ ακηί-

εεζδξ) πμο πανμοζζάγεζ ηάπμζα ζοβηνμηδηζηή ζηζβιή ημο ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ 

ζηζβιέξ άθθςκ βεζημκζηχκ ή ιδ βεζημκζηχκ ηυπςκ, αθθά, ηαοηυπνμκα, ηαζ ζηδ αάζδ 

ηδξ ζοκέπεζαξ (ηαζ άνα ηδξ ζοβπχκεοζδξ) ηςκ ―εζςηενζηχκ‖ ζηζβιχκ αοημφ ημο ίδζμο 

ημο ηυπμο. ε ηάεε πενίπηςζδ, δ ζοκέπεζα ηαζ δ αζοκέπεζα, δ αζζεδηδνζαηή ζοβπχ-

κεοζδ ηαζ μ αζζεδηδνζαηυξ πςνζζιυξ, πνμτπμεέημοκ ημ μπηζηυ πεδίμ ζηδκ οθδηζηή 

εκυηδηά ημο ςξ ζχζηεκα ηυπςκ, ςξ έκα φινλ ελάπθςζδξ. Σμ μπηζηυ πεδίμ είκαζ αοηυ 

πμο ςξ ζφζηδια ηυπςκ εειεθζχκεζ ηδκ εκυηδηα ημο πνςιαηζζιμφ, ημ υηζ ηα πνςιαηζ-

ηά δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ ζοζηήκμοκ πνμ-ειπεζνζηέξ εηηαηέξ εκυηδηεξ.
77

 Οζ πνςημ-

ζοκεζνιζηέξ εκμπμζήζεζξ ζηδ αάζδ μιμζμηήηςκ ηαζ δζαθμνχκ εοεφκμκηαζ βζα ηδ ζπ-

γθεθξηκέλε ηάεε θμνά πενζεπμιεκζηή μνβάκςζδ ημο μπηζημφ πεδίμο ζε πνςιαηζημφξ 

ηυπμοξ, ηαεέκαξ απυ ημοξ μπμίμοξ αίξεηαη απυ ημ επμπηζηυ ημο πενζαάθθμκ ηαζ ιπμ-

νεί έηζζ κα ηζκδημπμζεί ηζξ ενιδκεοηζηέξ ειροπχζεζξ πμο ηαεζζημφκ δοκαηή ηδκ πα-

νμοζζαζηζηή θεζημονβία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. 

 Ζ δοκαηυηδηα ηδξ μνζμεέηδζδξ επζιένμοξ πνςιαηζηχκ εκμηήηςκ εκηυξ ηδξ ζο-

κμθζηυηενδξ πεπεναζιέκδξ εκυηδηαξ ημο μπηζημφ πεδίμο δεκ ζδιαίκεζ πανά ηδκ μο-

ζζχδδ δοκαηυηδηά ημο βζα ηαηάηιδζδ. Ηζμδφκαια, ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ πάνδ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ δζεοεέηδζδ ηςκ πνςιαηζηχκ εκμηήηςκ ηαζ ηςκ αζοκεπεζχκ ημοξ, ημ 

ίδζμ ημ μπηζηυ πεδίμ μνβακχκεηαζ ςξ έκα ζφζηδια πνςιαηζηχκ ηυπςκ μζ μπμίμζ ε-

ηηείκμκηαζ ιε ημκ ηνυπμ ημο εκυξ-δίπθα-ζημκ-άθθμ-εκ-ηαοημπνμκία.
78

 Οζ πνςιαηζημί 

ηυπμζ ζημοξ μπμίμοξ ιενίγεηαζ ημ πεδίμ μνζμεεημφκηαζ απυ ιδ αοηυκμια υνζα, ηα μ-

πμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ ιπμνμφκ κα ηιδεμφκ. Αοηά ηα δεφηενα ηιήιαηα, ηα ιένδ ηςκ 

μνίςκ ηςκ ιενχκ ημο πεδίμο, έπμοκ ςξ υνζα ηα έζπαηα ζημζπεία ημο μπηζημφ πεδίμο. 

Καηά ημκ Υμφζενθ, δ δοκαηυηδηα αοηήξ ηδξ δζπθήξ ηαηάηιδζδξ δείπκεζ ημ δηδηάζηαην 

ραξαθηήξα ημο μπηζημφ πεδίμο. Γδθαδή, ημ μπηζηυ πεδίμ είκαζ δζδζάζηαημ, ηζ αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ ιπμνεί κα ιενζζηεί ζε ηιήιαηα, ηςκ μπμίςκ ηα υνζα ιπμνμφκ ιε ηδ ζεζ-

νά ημοξ κα ιενζζημφκ ζε ηιήιαηα, ηςκ μπμίςκ ηα υνζα είκαζ ηαζ ηα έζπαηα ζημζπεία 

ημο μπηζημφ πεδίμο ηαζ δεκ επζηνέπμοκ παναπένα ηαηάηιδζδ.
79

 

Σμ μπηζηυ πεδίμ είκαζ έκα δηδηάζηαην πνιιαπιφ ηαζ μ Υμφζενθ, πνμηεζιέκμο κα 

πενζβνάρεζ θαζκμιεκμθμβζηά ημ δζδζάζηαημ παναηηήνα ημο, ακαβηαζηζηά ηαηαθεφβεζ 

ζε μνμθμβία πμο εφημθα ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πανακμήζεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, θέεζ 

υηζ ηα υνζα ηςκ ιενχκ ημο πεδίμο είκαζ ―βναιιέξ‖, εκχ ηα υνζα ηςκ βναιιχκ, ηα μ-

πμία δεκ ιπμνμφκ κα ηαηαηιδεμφκ, είκαζ ―ζδιεία‖. Σμκίγεζ, υιςξ, υηζ αοηέξ μζ 

―βναιιέξ‖ ηαζ ηα ―ζδιεία‖, υπςξ ηαζ μζ ―εέζεζξ‖ ζημ μπηζηυ πεδίμ, ή ηα ―ζπήιαηα‖, 

ηα ―ιεβέεδ‖, η.θπ., έπμοκ πνμ-ειπεζνζηυ, πνμ-θαζκυιεκμ παναηηήνα. Οζ πνμ-

ειπεζνζηέξ ―βναιιέξ‖, ηα πνμ-ειπεζνζηά ―ζδιεία‖, ―ζπήιαηα‖, ―ιεβέεδ‖, η.θπ., δεκ 

πνέπεζ κα ζοβπέμκηαζ ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηή πςνζηή πνυζθδρή ημοξ. Με αοηή ηδκ έκ-

κμζα, «ημ μπηζηυ πεδίμ δεκ είκαζ ηάηζ ζακ ιζα επζθάκεζα ζημκ ακηζηεζιεκζηυ πχνμ»
80

. 

                                                
77 Βθ. ηαζ Hua XVI, ζζ. 179 [151], 347 [304]. 
78 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Claesges 1964, ζ. 69. 
79 Hua XVI, ζζ. 165-6 [140-1]. 
80 .π., ζ. 166 [141]· αθ. ζπεηζηά ηαζ Hua XI, §31. Ακαθμνζηά ιε ημ υηζ μ Υμφζενθ δεκ πνδζζιμπμζεί 

ηδκ έκκμζα ημο δζδζάζηαημο πμθθαπθμφ ιε ημκ ηνυπμ ηςκ Μαεδιαηζηχκ αθ. ηαζ Claesges 1964, §18. 
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Δίκαζ θάεμξ ημ κα ζζπονζγυιαζηε υηζ μ ηνζδζάζηαημξ ακηζηεζιεκζηυξ πχνμξ πανμοζζά-

γεηαζ, ςξ ηάπμζμο ηφπμο πνμαμθή, ζε έκακ δζδζάζηαημ πχνμ, ζε ιζα δζδζάζηαηδ επζ-

θάκεζα δ μπμία, ςζηυζμ, είκαζ επίζδξ ακηζηεζιεκζηά πςνζηή. 

Μπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε, υιςξ, ηαζ ιζα άθθδ μνβακςηζηή δμιή πμο πά-

κημηε παναηηδνίγεζ ηάεε πενζεπμιεκζηά δζανενςιέκμ μπηζηυ πεδίμ. Αοηή είκαζ δ δμ-

ιή «εζηίαξ–οπμαάενμο». Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ μπηζηυ πεδίμ ιπμνμφιε κα δζαηνί-

κμοιε ιζα ιζηνυηενδ ηεκηνζηή πενζμπή, ηδξ μπμίαξ δ πμζμηζηή πθήνςζδ δζαηνίκεηαζ 

απυ ηδ αέθηζζηδ ζαθήκεζα ηαζ ημκ ιέβζζημ πενζεπμιεκζηυ πθμφημ, ηαζ ιζα μιυηεκηνδ 

πενζθένεζα, υπμο, ακηίεεηα, δ ζαθήκεζα ηαζ μ πενζεπμιεκζηυξ πθμφημξ ζηαδζαηά ιεζ-

χκμκηαζ ηαεχξ ιεηαααίκμοιε απυ ημ ηέκηνμ ζηδκ πενζθένεζα. Σμ μπηζηυ πεδίμ πα-

νμοζζάγεζ, έηζζ, ιζα δζάηαλδ (Ordnung) απυ ημ ηέκηνμ πνμξ ηδκ πενζθένεζα ηαζ ιάθζ-

ζηα ιε δφμ ηεκηνζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ: «πάκς–ηάης» ηαζ «δελζά–ανζζηενά». Οζ 

ηαηεοεφκζεζξ αοηέξ ηέικμκηαζ ζημ ηέκηνμ ημο πεδίμο. Μπμνμφιε, ιάθζζηα, ζε αοηυ 

ημ πθαίζζμ κα ηάκμοιε θυβμ βζα έκα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ζημ μπμίμ ηάεε πνςια-

ηζηυξ ηυπμξ ηαηέπεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ εέζδ εκ ζπέζδ πνμξ αοημφξ ημοξ δφμ άλμκεξ, 

ηδ δζηή ημο εέζδ, ημ δζηυ ημο «εδχ». 

5.5. Η αλάγθε πξαγκάηεπζεο ησλ θηλαηζζεηηθψλ αηζζεκάησλ ζην 

πιαίζην κηαο Φαηλνκελνινγίαο ηεο Αληίιεςεο 

ηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο ημ εκδζαθένμκ ημο Υμφζενθ ζηνέθεηαζ ηονίςξ ζηδκ πναβιά-

ηεοζδ ηςκ ηοπζηχκ-ακαθοηζηχκ υνςκ δοκαηυηδηαξ ηδξ μνεήξ εεςνδηζηήξ ζηέρδξ ηαζ 

δεκ αθμνά ιζα εεςνία ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. Χζηυζμ, ανβυηενα μ Υμφζενθ ζο-

κεζδδημπμζεί ηδκ πενζμνζζιέκδ μπηζηή ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. οκεζδδημπμζεί, ιάθζ-

ζηα, υηζ ιζα πενζεπμιεκζηή εεςνία βκχζδξ, πμο είκαζ ηαζ δ θζθμζμθζηά πθέμκ ζδια-

κηζηή, δεκ ιπμνεί πανά κα λεηζκά ιε ηδκ εκδεθεπή ελέηαζδ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ ηδξ 

ζοκείδδζδξ ηδξ απθήξ ειπεζνίαξ ηαζ, πνςηίζηςξ, ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ. Αοηή 

ηδκ ελέηαζδ ηδκ ακαθαιαάκεζ μ Υμφζενθ βζα πνχηδ θμνά ζοζηδιαηζηά ζηδκ Πανά-

δμζδ Πξάγκα θαη Υψξνο. Δηεί, ιε ημκ πζμ ακαθοηζηυ ηαζ θεπημιενή ηνυπμ εα θακεί 

υηζ δ ανπή ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ πνμδζαβνάθεηαζ δ ζοβηνυηδζδ εκυξ ακηζθδπημφ δεκ 

είκαζ άθθδ απυ ηδ δπλακηθή ηίκδζδ ηαζ ηα αηζζήκαηα θίλεζεο (Bewegungsemp-

findungen) ή, υπςξ πνμηζιά κα ηα μκμιάγεζ μ Υμφζενθ, ηα θηλαηζζεηηθά αηζζήκαηα 

(kinästhetische Empfindungen) ημο οπμηεζιέκμο πμο ακηζθαιαάκεηαζ.
81

 ημ ηεθάθαζμ 

                                                                                                                                       
Δπίζδξ, έπεζ εκδζαθένμκ κα επζζδιάκμοιε υηζ έηζζ υπςξ ακαπηφζζεζ ηδ εεςνία ημο βζα ημ μπηζηυ πεδί-

μ, μ Υμφζενθ ακηζηίεεηαζ ζημκ ημοιπθ, μ μπμίμξ οπμζηήνζγε υηζ ηα μπηζηά δεδμιέκα είκαζ μπςζδήπμ-

ηε ηνζδζάζηαηα. Ο ημοιπθ ζοκέπεε ηδκ μζμκεί-έηηαζδ ημο μπηζημφ πεδίμο ιε ηδκ έηηαζδ ηςκ οπεναα-

ηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Αοηυ θαίκεηαζ ζημ ζπυθζμ πενζεςνίμο πμο ηάκεζ μ Υμφζενθ ζημ αζαθίμ ημο 
ημοιπθ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο πχνμο. διεζχκεζ μ Υμφζενθ: «Γεκ αθέπμοιε επζθάκεζεξ, υιςξ ημ 

μπηζηυ πεδίμ είκαζ έκα δζδζάζηαημ πμθθαπθυ. Σμ θάεμξ [εκκμείηαζ ημο ημοιπθ] έβηεζηαζ ζηδ δζθμνμφ-

ιεκδ έκκμζα ηδξ επζθάκεζαξ: (1) επζθάκεζα = δζδζάζηαημ πμθθαπθυ· (2) επζθάκεζα = ζπδιαηζζιυξ, ηαζ 

εζδζηυηενα δζδζάζηαημξ ζπδιαηζζιυξ ζημ πχνμ.» (Παναηίεεηαζ ζημ Giorello & Sinigaglia 2007, ζζ. 

116-117 οπζ. 167.) Βθ. επίζδξ Claesges 1964, ζ. 86 οπζ. 2, υπμο παναηίεεκηαζ απμζπάζιαηα απυ πεζ-

νυβναθα ημο Υμφζενθ ζηα μπμία βίκεηαζ θυβμξ βζα «δζδζάζηαημ οθδηζηυ πεδίμ [hyletische Feld]» (Ms. 

D10 III (1932), ζ. 18) ηαζ βζα ημ υηζ «ημ μθεαθιμ-ηζκδηζηυ πεδίμ είκαζ δζδζάζηαημ» (Ms. D 13 I (1921), 

ζ. 26). 
81 Βθ. Hua XVI, ζ. 160η.επ.· Hua IV, §18a. Ο Υμφζενθ δεκ είκαζ μ πνχημξ πμο εειαημπμίδζε αοηυ ημ 
είδμξ ηςκ αζζεδιάηςκ. Ο Μπέζκ (Alexander Bain) ζζπονζγυηακ πςξ έκα ζδζαίηενμ είδμξ αζζεδιάηςκ, ηα 

κπτθά αηζζήκαηα εοεφκμκηαζ βζα ηδ δηαηεηαγκέλε ειθάκζζδ ηςκ ακηζθδπηχκ πναβιάηςκ. Μάθζζηα μ 

ημοιπθ, ζημ αζαθίμ ημο Φπρνινγηθή Πξνέιεπζε ηεο Παξάζηαζεο ηνπ Υψξνπ, ηαηαβνάθεζ ηζξ ήδδ δζα-

ηοπςεείζεξ πνμζεββίζεζξ βζα ημ γήηδια ημο πχνμο ηαζ ζε αοηυ ημ πθαίζζμ ζογδηά ηαζ ηδ εεςνία ημο 

Μπέζκ (αθ. Stumpf 1873 ζζ. 36η.επξ): «Ο πχνμξ δεκ ειθακίγεηαζ ζηδ αάζδ ηςκ πμζμηήηςκ ηςκ αζζεή-
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πμο αθμνά ηδκ ηζκαίζεδζδ, μιμθμβμοιέκςξ απυ ηα πζμ εκδζαθένμκηα ηδξ πμοζενθζα-

κήξ εεςνίαξ βζα ηδκ ακηίθδρδ, βζα πνχηδ θμνά ελεηάγεηαζ θαζκμιεκμθμβζηά, ηαζ υπζ 

ροπμθμβζηά ή ροπμθοζζηά, μ θεζημονβζηυξ νυθμξ αοηήξ ηδξ μιάδαξ δεδμιέκςκ ηδξ 

αίζεδζδξ. Οζ δζαθέλεζξ ημο Πξάγκα θαη Υψξνο ηαεζζημφκ ζαθέξ πςξ ιζα θαζκμιεκμ-

θμβζηή εεςνία βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ δεκ ιπμνεί πανά κα έπεζ ςξ ηεκηνζηυ 

εέια ηδξ ηδ θηλαηζζεηηθή ζπλζήθε ημο ακηζθαιαάκμκημξ οπμηεζιέκμο. 

5.5.1. Τν δήηεκα ηεο κε απζαίξεηεο “άξζεο” κηαο εθ κέξνπο έθθαλζεο 

ηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα δζαπζζηχζαιε υηζ δ πνμ-ειπεζνζηή έηηαζδ ημο μπηζημφ 

πεδίμο απμηεθεί ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζεοεέηδζδ ηςκ πνςιαηζηχκ οθδηζηχκ 

δεδμιέκςκ ηαζ ηδκ εκμπμίδζή ημοξ ζε πνςιαηζζιμφξ ηςκ δζαθυνςκ ηυπςκ ημο πεδί-

μο. Μάθζζηα, δ εηάζημηε δζεοεέηδζδ ημο μπηζημφ πεδίμο ςξ εκυξ ζπγθεθξηκέλνπ ζο-

ζηήιαημξ ηυπςκ ηαείζηαηαζ δοκαηή ζηδ αάζδ ηςκ πνςημ-ζοκεζνιζηχκ ζοκεέζεςκ 

μιμζυηδηαξ ηαζ ακηίεεζδξ ιεηαλφ ηςκ πνςιαηζηχκ πθδνχζεχκ ημο. Δίπαιε, επίζδξ, 

υηζ αοηή δ δοκαηυηδηα ηδξ μνζμεέηδζδξ επζιένμοξ πνςιαηζηχκ εκμηήηςκ εκηυξ ημο 

μπηζημφ πεδίμο, δεκ ζδιαίκεζ πανά ηδκ μοζζχδδ δοκαηυηδηα ημο πεδίμο βζα ―ηαηά-

ηιδζδ‖. Με ηδκ ―ηαηάηιδζδ‖ ημο μπηζημφ πεδίμο ακαδεζηκφμκηαζ ηιήιαηα ηα μπμία 

ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ ενιδκεφζεζξ μδδβμφκ ζηδκ ειθάκζζδ πναβιάηςκ ζηδκ ακηίθδρδ. 

Χζηυζμ, ιζα ―ηαηάηιδζδ‖ ημο μπηζημφ (αθθά ηαζ, ακηίζημζπα, ημο απηζημφ πεδίμο) 

πμο κα ακαδεζηκφεζ πνςιαηζηέξ εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ ενιδκεοιέκεξ μδδβμφκ ζηδκ ει-

θάκζζδ ακηζηεζιέκςκ, δεκ είκαζ αοεαίνεηδ πανά οπαημφεζ ζε ηάπμζμοξ ηακυκεξ. Ο 

Υμφζενθ βνάθεζ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο: 

[Γ]εκ πανάβεζ ηάεε ηαηάηιδζδ ηςκ δφμ πεδίςκ [ημο μπηζημφ ηαζ ημο απηζημφ], ιε ηδκ 

πνμζζδζάγμοζα ενιήκεοζδ, ιζα πναβιζηή ειθάκζζδ. Σα πεδία ιενίγμκηαζ ιε πνμζδζμνζ-

ζιέκμ ηνυπμ ηαζ ιυκμ εάκ [ήδδ] έπμοιε πναβιζηέξ ειθακίζεζξ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ε-

κηυξ αοηχκ ιέζς μπμζαζδήπμηε ηαηάηιδζδξ ζοβηνμημφκηαζ λακά πναβιυηδηεξ, δδθαδή 
ιένδ πναβιάηςκ. (Hua XVI, ζ. 83 [68]· αθ. ηαζ ζ. 347 [304]) 

Γδθαδή, ιυκμ ζε έκα δεχηεξν επίπεδμ δ αοεαίνεηδ ηαηάηιδζδ ηςκ πξαγκηθψλ ειθα-

κίζεςκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ πάθζ ζε ηάηζ πμο ειθακίγεηαζ ιε κυδια. Με άθθα θυβζα, 

ιζα ηοπαία ηαηάηιδζδ εκυξ ήδδ ειθακζζιέκμο πνάβιαημξ μδδβεί ζηδκ ειθάκζζδ ιε-

νχκ αοημφ ημο ανπζηά ειθακζζιέκμο πνάβιαημξ. Χζηυζμ, ημ δφζημθμ είκαζ κα ηαηα-

κμήζμοιε ημ πχξ, ζε έκα πξψην επίπεδμ, ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ μνβακχκμκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ δζεοεεημφκηαζ έηζζ χζηε δ ενιήκεοζή ημοξ κα θακενχκεζ ημ ακηζθδ-

πηυ ςξ αοηυ-ηθεζζημ ηαζ εκζαίμ ηαζ πανάθθδθα κα θακενχκεζ ηδκ εκυηδηα ημο πενί-

βονμφ ημο. Σμ πχξ, ιε άθθα θυβζα, ηαζ βζα κα εζηζάζμοιε ζηδκ πενίπηςζδ ημο μπηζ-

ημφ πεδίμο, αοηυ ημ ηεθεοηαίμ μνβακχκεηαζ ςξ έκα ζχζηεκα εθ κέξνπο εθθάλζεσλ.
82

 

                                                                                                                                       
ζεςκ, ιε ηζξ μπμίεξ ζοκδείγμοιε κα πζζηεφμοιε υηζ αζζεακυιαζηε ημ πχνμ, δδθαδή ζηδ αάζδ πνςια-

ηζηχκ ηαζ απηζηχκ αζζεδιάηςκ, πανά ιε ηδκ πνμζεήηδ ηαζ ημκ οπενζζπφμκηα ημκζζιυ ιζαξ κέαξ αί-

ζεδζδξ, ηδξ μπμίαξ ηα αζζεήιαηα δζαπθέημκηαζ ιε εηείκα ηςκ οπμθμίπςκ [αζζεήζεςκ]. Χξ ηέημζα πα-

ναηηδνίγεηαζ δ ιοσηή αίζεδζδ [Muskelsinn], δδθαδή δ ζεζνά ηςκ αζζεδιάηςκ πμο θαιαάκμοιε ιέζς 

ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ ιοχκ ιαξ.» (Stumpf 1873, ζ. 37) Δπίζδξ μ Μαπ, ημο μπμίμο μζ εέζεζξ ζοκέ-

ααθθακ, υπςξ ακαθέναιε ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνχζιδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ βζα 

ηζξ μζμκεί-πμζυηδηεξ, οπμζηήνζγε υηζ ηα ζοιπθέβιαηα ζημζπεζςδχκ αζζεδιάηςκ βίκμκηαζ αζζεδηά ζηδ 

αάζδ ηςκ θεβυιεκςκ κπτθψλ αηζζεκάησλ (Muskelempfindungen). 
82 ε αοηυ ημ πθαίζζμ ηαζ βζα κα ακαθενεεί ζηζξ δζάθμνεξ μπηζηέξ ζοβηεηνζιεκμπμζήζεζξ, μ Υμφζενθ 
ιζθά ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο, βζα εηθφλεο ημο μπηζημφ πεδίμο. Βθ., υιςξ, ζημ Hua XVI, ζ. 299 [258] 

υπμο δ εηθφλα ηαοηίγεηαζ νδηά ιε ηδκ εη ιένμοξ έηθακζδ. (Βθ., π.π., ηαζ  EU, ζ. 88 [83].) ηζξ δζηέξ 

ιαξ ακαθφζεζξ εα απμθφβμοιε ημκ υνμ «εζηυκα» πνμηνίκμκηαξ ημκ ηαηαθθδθυηενμ «εη ιένμοξ έηθακ-

ζδ». Υνήζζιμ είκαζ κα εοιδεμφιε λακά εδχ υζα έπμοιε πεζ βζα ηδκ ηνζηζηή ημο Υμφζενθ ζηζξ εζημκζ-
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Ζ επμπηζηή ζοβπχκεοζδ ζηδ αάζδ ζοκέπεζαξ ηαζ μ επμπηζηυξ πςνζζιυξ ζηδ 

αάζδ αζοκέπεζαξ, βζα ηα μπμία ιζθήζαιε ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, θαίκεηαζ πςξ 

δεκ ανημφκ βζα ηδ δυιδζδ ημο πεδίμο ςξ ζοζηήιαημξ ηυπςκ ημο πεδίμο ηα μπμία θεζ-

ημονβμφκ παξνπζηαζηηθά ςξ πνμξ ηα ιένδ οπενααηζηά ειθακζζιέκςκ ακηζθδπηχκ 

πναβιάηςκ. Πμθφ απθά, ιζα αοεαίνεηδ δζεοεέηδζδ πνςιαηζηχκ ηυπςκ ζημ μπηζηυ 

πεδίμ δεκ ζζμδοκαιεί ιε δζεοεέηδζδ εθ κέξνπο εθθάλζεσλ. Πχξ, υιςξ, θηάκμοιε ζε 

ιζα ηέημζα μνβάκςζδ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ζημ μπηζηυ πεδίμ; Μία εη ιένμοξ έηθακ-

ζδ ―λεπςνίγεζ‖ απυ ημ αζζεδηδνζαηυ οπυααενμ ζημ μπμίμ ακήηεζ πάνδ ζηζξ ιεηαλφ 

ημοξ πμζμηζηέξ αζοκέπεζεξ. Αθθά ηαζ ζε αοηή ηδκ ίδζα ηδκ εη ιένμοξ έηθακζδ δεκ δζ-

αηνίκμκηαζ πμζμηζηέξ αζοκέπεζεξ; Πχξ ζοκμνεφμκηεξ πνςιαηζημφ ηυπμζ ενιδκεφμκηαζ 

ςξ ακήημκηεξ ζηδκ ίδζα εη ιένμοξ έηθακζδ; Πχξ βίκεηαζ ηαζ λεπςνίγεζ απυ ημ οπυ-

ααενυ ηδξ ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ ςξ ηέημζα ιε ηζξ δζηέξ ηδξ πμζμηζηέξ αζοκέπεζεξ, ιε 

ηζξ δζηέξ ηδξ λεπςνζζηέξ ζηζβιέξ; Πχξ βίκεηαζ ηαζ ηάπμζεξ πμζμηζηέξ αζοκέπεζεξ ακή-

ημοκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εη ιένμοξ έηθακζδ εκχ άθθεξ πνμζδζμνίγμοκ ηδκ ―απυζηα-

ζδ‖ ακάιεζα ζε αοηή ηδκ ηεθεοηαία ηαζ ημ αζζεδηδνζαηυ πενζαάθθμκ ηδξ; Πμφ ηε-

θεζχκεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ εη ιένμοξ έηθακζδ ηαζ πμφ λεηζκά ημ οπυααενυ ηδξ, ή, 

αηυια, ιζα άθθδ εη ιένμοξ έηθακζδ; Γδθαδή, πχξ βίκεηαζ ηαζ ζοκμνεφμκηεξ πνςια-

ηζημί ηυπμζ ημο μπηζημφ πεδίμο ενιδκεφμκηαζ ςξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ δηαθνξεηηθψλ 

ακηζθδπηχκ; 

 Μζα πνχηδ απάκηδζδ ζε αοηά ηα ενςηήιαηα θαίκεηαζ κα ιπμνμφιε κα ηδκ α-

καγδηήζμοιε ζηδκ ηνίηδ Λνγηθή Έξεπλα. Δηεί μ Υμφζενθ ιζθά βζα ηδκ ―άνζδ‖ εκυξ 

αζζεδηδνζαημφ Konkretum ημο μπηζημφ πεδίμο ηαζ ιε αοηυ δεκ εκκμεί εηεί πανά ηδκ 

―άνζδ‖ ιζαξ εη ιένμοξ έηθακζδξ. Μαξ θέεζ, θμζπυκ, μ Υμφζενθ υηζ δ ―άνζδ‖ εκυξ 

αζζεδηδνζαημφ Konkretum ςξ υθμο έρεη πξνηεξαηφηεηα έκακηζ ηδξ ―άνζδξ‖ ηςκ δζα-

ηνζηχκ ζηζβιχκ ηςκ πενζεπμιέκςκ ημο. Οζ δζαθμνεηζηέξ ζηζβιέξ εκυξ ηέημζμο 

Konkretum ζοβπςκεφμκηαζ δζεζζδφμκηαξ δ ιία ζηδκ άθθδ ηαζ αοηή δ ζδζαίηενδ ζοβ-

πχκεοζδ, πμο μδδβεί ηεθζηά ζηδκ ακάδεζλδ ημο αζζεδημφ υθμο, εηδδθχκεηαζ ιε ηδκ 

αιμζααία ελάνηδζδ πμο επζδεζηκφμοκ μζ ζοβπςκεοιέκεξ ζηζβιέξ «ζηδκ αθθαβή ηαζ 

ηδκ εηιδδέκζζδ»
83

. Με ημοξ ιενμθμβζημφξ υνμοξ πμο έπμοιε εέζεζ ζημ ηνίημ ηεθά-

θαζμ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ νληνινγηθή ζοβπχκεοζδ έπεζ πνμηεναζυηδηα έκακηζ ηδξ επν-

πηηθήο-ζπλεηξκηθήο ζοβπχκεοζδξ. Ζ μκημθμβζηή ζοβπχκεοζδ είκαζ αοηή πμο μδδβεί 

δηα κηαο ζηδκ εκμπμζδηζηή ακάζονζδ ημο αζζεδηδνζαημφ Konkretum απυ ημκ επμπηζ-

ηυ ημο πενίβονμ. Μπμνμφιε, ιάθζζηα, κα ηαηακμήζμοιε ηχνα οπυ έκα κέμ πνίζια ηα 

θεβυιεκα εηεί ημο Υμφζενθ ζφιθςκα ιε ηα μπμία,  

[α]οηή δ [μκημθμβζηή] ζοβπχκεοζδ δεκ είκαζ ιζα δζάθθδθδ ζφβποζδ [Verschwimmen] ιε 

ημκ ηνυπμ ηδξ ζοκέπεζαξ ή ιε έκακ άθθμκ ηνυπμ, αοηυκ πμο αηονχκεζ ηδκ απμιυκςζδ 
[Sonderung aufhebenden Weise]· είκαζ υιςξ, εκ ημφημζξ, έκα είδμξ ζδζαζηένςξ εζχηενμο 

ζοκ-ακήηεζκ, πμο δζα ιζαξ ηαζ ακαβηαία μδδβεί ζηδκ έλανζδ ημο ζοκμθζημφ ζοιπθέβιαημξ 

ηςκ δζεζζδουκηςκ ζηζβιχκ, ηαευζμκ κία ιυκμ ζηζβιή δδιζμονβεί ηδκ πνμτπυεεζδ βζα αο-
ηυ ιέζς αζοκέπεζαξ. (LU II/1, ζ. 248 [452]) 

 Ακηζθαιαακυιαζηε υηζ δ πμζμηζηή αζοκέπεζα ηςκ πενζεπμιέκςκ ημο μπηζημφ 

(αθθά ηαζ ημο απηζημφ) πεδίμο είκαζ ακαβηαία ζοκεήηδ βζα ηδκ ―άνζδ‖ εκυξ αζζεδηδ-

νζαημφ Konkretum. Δκημφημζξ, αοηή δεκ είκαζ ηαζ ανηεηή. Απαζηείηαζ επζπθέμκ δ α-

κάδεζλδ ηδξ ζδζαίηενδξ μκημθμβζηήξ ζοβπχκεοζδξ ηςκ ζηζβιχκ αοημφ ημο Konkretum. 

                                                                                                                                       
ζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ακηίθδρδξ βζα κα απμθφβμοιε πζεακέξ πανακμήζεζξ ακαθμνζ-

ηά ιε ηδ πνήζδ ημο υνμο «εζηυκα».  
83 LU II/1, ζ. 248 [452]. 
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Καζ δ ακάδεζλδ ιζαξ ηέημζαξ μκημθμβζηήξ ζοβπχκεοζδξ, ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ ζηδκ 

ηνίηδ Έξεπλα, ηαείζηαηαζ δοκαηή ζηδ αάζδ αιιαγήο θαη εθκεδέληζεο. 

 ημ Πξάγκα θαη Υψξνο μ Υμφζενθ εα επακαθάαεζ ηδκ ίδζα ααζζηή ζδέα υηακ 

βνάθεζ υηζ, 

[ζ]ημ ζηέηα μθεαθιμ-ηζκδηζηυ πεδίμ, ηαευζμκ πνυηεζηαζ βζα εκζαίμ ηαζ ζηαηηθφ πεδίμ, δεκ 

ηαηέπμοιε ηαιία ανπή δ μπμία εα ιπμνμφζε απμθαζζζηζηά κα πνμδζαβνάρεζ [anticipate] 
ηδ ιεθθμκηζηή ζοβηνυηδζδ ημο πνάβιαημξ ακαθμνζηά κε ηηο εηθφλεο [δζαα.: εη ιένμοξ εη-

θάκζεζξ] πμο πνμζζδζάγμοκ ζε έκα ακηζηείιεκμ. (Hua XVI, ζ. 244 [207], μζ ειθάζεζξ πνμ-

ζηέεδηακ.) 

ε ζοιθςκία, δδθαδή, ιε ηδ βεκζηή μδδβία ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο ηαζ εδχ θέβεηαζ υηζ μ 

ιενζζιυξ ημο μπηζημφ πεδίμο, υπζ ζε αοεαίνεηα δζεοεεηδιέκμοξ πνςιαηζημφξ ηυπμοξ, 

αθθά ζε ―εζηυκεξ‖ πμο θεζημονβμφκ ςξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ηςκ οπενααηζηχκ ακηζ-

θδπηχκ, ηαείζηαηαζ δοκαηυξ ιυκμ ζηδ αάζδ ηίκδζδξ ηαζ αθθαβήξ. ιςξ, εκχ ζηζξ 

Λνγηθέο Έξεπλεο δεκ ελεηάγεηαζ πεναζηένς ημ γήηδια ηςκ υνςκ πμο ηαεζζημφκ δοκα-

ηή ηδκ άνζδ ιζαξ εη ιένμοξ έηθακζδξ, ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο, υπςξ εα δζαπζζηχ-

ζμοιε, ακαγδημφκηαζ ιε θεπημιένεζα αηνζαχξ αοημί μζ υνμζ. 

5.5.2. Τν δήηεκα ηεο αληίιεςεο ηεο ζηάζεο θαη ηεο θίλεζεο 

Ζ πνμ-ειπεζνζηή έηηαζδ ημο μπηζημφ πεδίμο ηαζ ηα οθδηζηά δεδμιέκα πμο ηδκ πθδ-

νχκμοκ είκαζ μζ δφμ ιδ αοηυκμιεξ ζηζβιέξ ημο, μζ μπμίεξ ηαηάθθδθα ενιδκεοιέκεξ 

πανμοζζάγμοκ ημ ακηζθδπηυ. Γεκ είκαζ, υιςξ, ηαζ ηα ιμκαδζηά πανμοζζαζηζηά ιέζα 

ημο πεδίμο. Χξ πανμοζζαζηζηά ιέζα ημο μπηζημφ πεδίμο μ Υμφζενθ εηθαιαάκεζ επί-

ζδξ ηδκ πνμ-ειπεζνζηή εέζδ, ημ πνμ-ειπεζνζηυ ζπήια ηαζ ημ πνμ-ειπεζνζηυ ιέβεεμξ. 

Αθθά ηαζ μζ αθθαβέξ πμο αθμνμφκ πνμ-ειπεζνζηά ηδκ φθδ (ζε ζπέζδ, π.π., ιε ηδκ 

πμζυηδηα, ημκ ημνεζιυ ή ηδ θαιπνυηδηα ημο πνχιαημξ), ηδ εέζδ, ημ ιέβεεμξ, θεζ-

ημονβμφκ ηζ αοηέξ ςξ πανμοζζαζηζηά ιέζα. Έηζζ, έκα ηιήια ημο μπηζημφ πεδίμο είκαζ 

δοκαηυ κα αθθάγεζ μζμκεί-πμζμηζηά, είκαζ δοκαηή δ μζμκεί ιεηαηυπζζή ημο, δ μζμκεί 

πενζζηνμθή ημο, ζοζημθή ημο, δζαζημθή ημο, η.θπ. Βέααζα, αοηυ πμο βζα άθθδ ιζα 

θμνά είκαζ ζδιακηζηυ είκαζ πςξ δεκ πνέπεζ, παναπθακδιέκμζ απυ ηδκ μνμθμβία, κα 

ηαηακμήζμοιε εδχ αοηέξ ηζξ αθθαβέξ πςνζηά ακηζηεζιεκζηά.
84

 ηακ ιζθάιε βζα μζμκεί 

ηίκδζδ ζημ μπηζηυ πεδίμ δεκ εκκμμφιε ηδκ ηίκδζδ εκυξ ειπεζνζημφ ακηζηεζιέκμο. -

ηακ έκα ιένμξ ημο μπηζημφ πεδίμο, ιία εη ιένμοξ έηθακζδ, αθθάγεζ εέζδ, δδθαδή μζ-

μκεί ηζκείηαζ, ηυηε αοηή δζαηδνεί ιε ιζα έκκμζα ηδκ ηαοηυηδηά ηδξ, αοηυ υιςξ δεκ ζδ-

ιαίκεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ακηζηείιεκμ ιε ηδκ ειπεζνζηή έκκμζα. Μπμνμφιε κα ιζθάιε 

βζα ―οπμζηαζζμπμζήζεζξ‖ (Substantialisierungen) ζημ μπηζηυ πεδίμ, αοηέξ υιςξ πάθζ 

πνέπεζ κα εκκμμφκηαζ πνμ-ειπεζνζηά. Ο Υμφζενθ πνμζπαεεί εδχ κα πνμθάαεζ ηδκ ηα-

ηδβμνία πμο εα ιπμνμφζε κα εβενεεί ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ιζα ηέημζα ακάθοζδ 

ιαξ μδδβεί κα δεπημφιε υηζ ζηδκ ακηίθδρδ είκαζ δχν ηα πνάβιαηα πμο ακηζθαιαακυ-

ιαζηε: ημ ελςηενζηυ αθθά ηαζ έκα πνάβια ειιεκέξ ζημ μπηζηυ πεδίμ. Χζηυζμ, μ 

Υμφζενθ είκαζ ηαηδβμνδιαηζηυξ: ημ ακηζθδπηυ είκαζ έκα ηαζ ιμκαδζηυ. 

Διθακίγεηαζ, ηαζ ιπμνεί κα ειθακίγεηαζ, αηνζαχξ έκα ιμκαδζηυ πνάβια, δζυηζ δ ―εζηυκα‖ 

[δζάα.: εη ιένμοξ έηθακζδ] ιπμνεί ιεκ κα μκημηίεεηαζ ςξ ιζα ηαοηυηδηα, ιέζα απυ ηδκ 

αθθαβή ηδξ εέζδξ ηδξ ζημ πεδίμ, υπζ, υιςξ, ςξ έκα πνάβια. (Hua XVI, ζ. 169 [143]) 

                                                
84 Βθ. Hua XVI, §48. 
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 Έκα απυ ηα ηεκηνζηά ενςηήιαηα, ηχνα, πμο ηίεεηαζ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο εί-

καζ ημ εάκ ηα πανμοζζαζηζηά πενζεπυιεκα ηαζ ιέζα ημο μπηζημφ πεδίμο επανημφκ ηε-

θζηά βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ειθάκζζδξ εκυξ ακηζθδπημφ. Σμ ζηεπηζηυ πμο ακαπηφζ-

ζεζ μ Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε αοηυ ημ ενχηδια αθμνά πηοπέξ ημο γδηήιαημξ ηδξ α-

κηίθδρδξ ηδξ ζηάζδξ ηαζ ηδξ ηίκδζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πχξ βίκεηαζ ηαζ δ ζοκεπυ-

ιεκδ αθθαβή ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ μδδβεί ζηδκ ακηίθδρδ εκυξ αιεηάαθδημο α-

κηζηεζιέκμο; Αθθά, επίζδξ, ηζ είκαζ αοηυ πμο ζημ επίπεδμ ηςκ πανμοζζαζηζηχκ δεδμ-

ιέκςκ ηαζ ηςκ αθθαβχκ ημοξ μδδβεί ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ηίκδζδξ, ηδξ ιεηαηυπζζδξ, 

ή ηδξ πενζζηνμθήξ ημο ηαοηυζδιμο ακηζθδπημφ; Ζ δοζημθία εδχ έβηεζηαζ ζημ υηζ, 

απυ ηδ ιζα, δ δνειία ηαζ δ ιδ-ιεηααθδηυηδηα ημο ακηζθδπημφ πνάβιαημξ πανμοζζά-

γμκηαζ ηονίςξ ιέζα απυ ηζξ ζοκεπείξ αθθαβέξ ηδξ νμήξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ, 

εκχ, απυ ηδκ άθθδ, δ ηίκδζή ημο ιπμνεί κα είκαζ ζοιααηή ιε μζμκεί-αηζκδζία ηςκ 

πανμοζζαζηζηχκ πενζεπμιέκςκ ημο μπηζημφ πεδίμο.
85

 Ο Υμφζενθ εα μδδβδεεί ηεθζηά 

ζηδκ αηυθμοεδ δζαπίζηςζδ: 

ε ηάεε πενίπηςζδ, ιέζα απυ αοηή ηδκ ένεοκα ανίζημοιε υηζ ιυκμ ιε ζηέημ ημ πεδίμ ηαζ 

ηα εκηυξ αοημφ δοκαηά ιέζα πανμοζίαζδξ, υπςξ είκαζ δ πνμ <ειπεζνζηή> πμζυηδηα, ημ 
πθδνςιέκμ έηζζ ηαζ έηζζ ιε ηδκ πμζυηδηα πνμ <ειπεζνζηυ> ζπήια ηαζ δ πνμ <ειπεζνζηή> 

εέζδ, δεκ έπεζ πναπεεί αηυια ηίπμηα ζε ζπέζδ ιε ημ κα ηαηαζηεί πθήνςξ δοκαηή δ ζο-

βηνυηδζδ ηςκ πςνζηχκ πναβιάηςκ, ζηα μπμία αηνζαχξ ακήηεζ μ πχνμξ ηαζ δ δοκαηυηδηα 
μθυπθεονδξ, αηένιμκδξ ηίκδζδξ, δ δοκαηυηδηα δνειίαξ ζε ιζα πνμζδζμνζζιέκδ εέζδ, 

η.θπ. (Hua XVΗ, ζ. 120 [100]) 

Ζ ακεπάνηεζα ηςκ ακαθφζεςκ πμο πενζμνίγμκηαζ απμηθεζζηζηά ζηδκ πενζβναθή ηςκ 

πανμοζζαζηζηχκ πενζεπμιέκςκ ηδξ ακηίθδρδξ βίκεηαζ θακενή ηαζ ιε ηδκ αηυθμοεδ 

επζπεζνδιαημθμβία ημο Υμφζενθ. πςξ ιαξ θέεζ μ ίδζμξ, είκαζ δοκαηυ ηα ίδζα πανμο-

ζζαζηζηά δεδμιέκα κα πανμοζζάγμοκ ημ ίδζμ πεδίμ ειθακζζιέκςκ ακηζηεζιέκςκ είηε 

ζε ηίκδζδ, είηε ζε δνειία. Γζα πανάδεζβια, είκαζ δοκαηυ ημ πεδίμ ηςκ ακηζηεζιέκςκ 

κα είκαζ ζηαηζηυ, εκχ ηα ιάηζα ιαξ (ή ημ ζχια ιαξ) κα ηζκμφκηαζ, ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, 

ηα ιάηζα ιαξ (ή ημ ζχια ιαξ) κα είκαζ αηίκδηα, εκχ ημ πεδίμ ηςκ ακηζηεζιέκςκ κα 

ηζκείηαζ ιε ηέημζμκ ηνυπμ χζηε ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ κα θαιαάκεζ πχνα αηνζ-

αχξ ε ίδηα αθθαβή ζημ μπηζηυ πεδίμ υπςξ ηαζ πνζκ. Πανυθμ πμο δ αημθμοεία ηςκ εη 

ιένμοξ εηθάκζεςκ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ είκαζ δ ίδζα, ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ ειθακί-

γεηαζ ηάηζ ζηάζζιμ εκχ ζηδ δεφηενδ αοηυ ειθακίγεηαζ ζε ηίκδζδ. Καηαθαααίκμοιε 

εδχ υηζ δ ζηάζδ ηαζ δ ηίκδζδ δεκ ιπμνμφκ κα δζαζαθδκζζημφκ ιε ιυκμ ηα πανμοζζα-

ζηζηά ιέζα πμο πνμζθένεζ ημ μπηζηυ πεδίμ, αθμφ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ αοηά ηα 

ηεθεοηαία είκαζ απανάθθαπηα. 

Μπμνμφιε επίζδξ κα ζηεθημφιε ηδκ πενίπηςζδ ζηδκ μπμία ηαζ ηα ιάηζα ηαζ ημ 

ζχια ιαξ είκαζ αηίκδηα ηαζ πςξ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημ πεδίμ ηςκ ακηζηεζιέκςκ. 

Συηε, ημ πεδίμ ηςκ μπηζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ παναιέκεζ αιεηάαθδημ. Αθθά 

ιπμνμφιε κα ζηεθημφιε ηαζ ηδκ πενίπηςζδ εκυξ ακηζθαιαάκμκημξ οπμηεζιέκμο πμο 

ηζκείηαζ ιαγί ιε μθυηθδνμ ημ πεδίμ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, έηζζ χζηε ζηαεενά αοηυ ημ ηε-

θεοηαίμ κα ειθακίγεηαζ αηνζαχξ ημ ίδζμ ηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ βζα ημκ θμνέα ηδξ ακηί-

θδρδξ. Ο θμνέαξ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ημ πεδίμ ηζκμφκηαζ ―ιαγί‖ έηζζ χζηε πάθζ ζημ 

μπηζηυ πεδίμ κα ιδκ έπμοιε ηαιία αθθαβή. Έπμοιε κα ηάκμοιε, δδθαδή, ηαζ ζηζξ δφμ 

πενζπηχζεζξ, ιε έκα αιεηάαθδημ μπηζηυ πεδίμ, ιυκμ πμο ζηδ ιία πενίπηςζδ ειθακί-

γεηαζ δνειία εκχ ζηδκ άθθδ ηίκδζδ.
86

 Κζ εδχ ηαηαθαααίκμοιε υηζ, ζηδκ πναβιαηζηυ-

ηδηα, ηα πανμοζζαζηζηά πενζεπυιεκα ημο μπηζημφ πεδίμο δεκ ανημφκ βζα κα θμβμδμ-

                                                
85 Βθ. υ.π., §34.  
86 Βθ. υ.π., §50. 
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ηήζμοκ βζα ηδκ ακηίθδρδ ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ηδξ δνειίαξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ. ηδ αάζδ 

αοηήξ ηδξ ακεπάνηεζαξ, μ Υμφζενθ εα οπμζηδνίλεζ υηζ πένα απυ ηα πανμοζζαζηζηά 

πενζεπυιεκα ημο μπηζημφ πεδίμο απαζηείηαζ επζπθέμκ δ ακαβηαία θεζημονβία πμο επζ-

ηεθμφκ ηα θηλαηζζεηηθά αηζζήκαηα χζηε κα είκαζ δοκαηή δ δζαηνζηή ειθάκζζδ ηδξ ηί-

κδζδξ ή ηδξ δνειίαξ, αθθά ηαζ ζοκμθζηυηενα δ ζοβηνυηδζδ ηδξ πνςηανπζηήξ πςνζ-

ηυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ. 

[Ζ] ζοβηνυηδζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εέζδξ ηαζ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ πςνζηυηδηαξ δζαιεζμ-

θααείηαζ μοζζςδχξ απυ ηδκ ηίκδζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ [Leibesbewegung]· εζπςιέκμ 
θαζκμιεκμθμβζηά, απυ ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα, είηε αοηά είκαζ ζηαεενά είηε είκαζ ιε-

ηαααθθυιεκεξ ηζκαζζεδηζηέξ αημθμοείεξ. (Hua XVI, ζ. 176 [148]) 

Αοηή ηδκ ζδζαίηενα ζδιακηζηή δζάζηαζδ ηςκ θαζκμιεκμθμβζηχκ ακαθφζεςκ ημο 

Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε ημ εκένβδια ηδξ ακηίθδρδξ εα ελεηάζμοιε ζηδ ζοκέπεζα. 

5.6. Η θηλεηνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο θηλαίζζεζεο 

5.6.1. Τα θηλαηζζεηηθά ζπζηήκαηα 

Σμ ζφκμθμ ηςκ δοκαηχκ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ πμο πνμζζδζάγμοκ ζε έκα ζςια-

ηζηυ υνβακμ ζοκζζημφκ αοηυ πμο μ Υμφζενθ απμηαθεί θηλαηζζεηηθφ ζχζηεκα. Μπμ-

νμφιε κα ιζθάιε βζα ημ ζφζηδια ηςκ αζζεδιάηςκ ηςκ ηζκήζεςκ ημο εκυξ ιαηζμφ, ηςκ 

δφμ ιαηζχκ, ημο ηεθαθζμφ, ηςκ δαηηφθςκ, ημο ημνιμφ, η.μ.η, ή ηαζ υθμο ημο ζχια-

ημξ. Σμ ζπλνιηθφ θηλαηζζεηηθφ ζχζηεκα είκαζ δ εκυηδηα αοηχκ ηςκ επζιένμοξ ζοζηδ-

ιάηςκ. Δπζπθέμκ, ηαηά ημκ Υμφζενθ, μζ αημθμοείεξ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ ιπμ-

νμφκ κα ζπδιαηίγμοκ ζοκεπυιεκεξ εκυηδηεξ, ή αθθζχξ «βναιιζηά πμθθαπθά»
87

 ηα 

μπμία πθδνχκμοκ ηιήιαηα ηδξ πνμ-ειπεζνζηήξ πνμκζηυηδηαξ. Κάεε ηέημζμ εκενβεία 

ηζκαζζεδηζηυ βναιιζηυ πμθθαπθυ είκαζ αοεζζιέκμ ζε έκακ μνίγμκηα άθθςκ δοκαηχκ 

βναιιζηχκ πμθθαπθχκ ηαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα μ Υμφζενθ ιπμνεί κα θέεζ υηζ ηα ηζ-

καζζεδηζηά αζζεήιαηα ζπδιαηίγμοκ πνιπδηάζηαηα ζοζηήιαηα.
88

 

Σα δζάθμνα ηζκαζζεδηζηά ζοζηήιαηα ιε ηάπμζμκ ηνυπμ ζοββεκεφμοκ μοζζςδχξ 

ιεηαλφ ημοξ: υθα αθμνμφκ ηα αζζεήιαηα πμο έπμοιε βζα ηδ εέζδ ή ηδκ ηίκδζδ ηά-

πμζμο ιένμοξ ή μνβάκμο ημο ζχιαηυξ ιαξ. Αοηή δ μοζζχδδξ ζοββέκεζα ανίζηεζ ηδκ 

έηθναζή ηδξ ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ, ιέπνζ εκυξ ζδιείμο, ιπμνεί ηάπμζμ απυ αοηά ηα 

ζοζηήιαηα κα οπμηαηαζηήζεζ ηάπμζμ άθθμ.
89

 Γζα πανάδεζβια, είκαζ δοκαηυ κα έπμο-

ιε ημ ίδζμ ακηζθδπηζηυ απμηέθεζια ζηδ αάζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηζκαζζεδηζημφ ζο-

ζηήιαημξ ιυκμ ηςκ ιαηζχκ, αθθά ηαζ ζηδ αάζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηζκαζζεδηζημφ 

ζοζηήιαημξ ημο ηεθαθζμφ. ε αδνέξ βναιιέξ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιπμνμφιε κα δμφιε 

έκα ακηζηείιεκμ ζηνέθμκηαξ ζε αοηυ είηε ιυκμ ηδ ιαηζά ιαξ, είηε ιυκμ ημ ηεθάθζ ιαξ 

ηαζ ηναηχκηαξ ηα ιάηζα αηίκδηα. Βέααζα, δεκ ιπμνμφκ, έζης ηαζ ζε πενζμνζζιέκμ 

ααειυ, κα οπμηαηαζηαεμφκ υθα ηα ζοζηήιαηα απυ ηάεε έκα απυ ηα οπυθμζπα. Σμ 

ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια ηςκ πμδζχκ δεκ μδδβεί ζηζξ ίδζεξ ειθακίζεζξ ιε αοηυ ηςκ ια-

ηζχκ. Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ είκαζ υηζ, ηαεχξ ηα ηζκαζζεδηζηά ζοζηήιαηα 

είκαζ δζαηνζηά ιεηαλφ ημοξ, επζηνέπμοκ ηδ ιεηάααζδ απυ ημ έκα ζημ άθθμ, αθθά υπζ 

ιε ζοκεπυιεκμ ηνυπμ. Μζα ηζκαζζεδηζηή αημθμοεία πμο πνμζζδζάγεζ ζημ ζφζηδια 

                                                
87 .π., ζ. 170 [143]. 
88 ε αοηυ ημ γήηδια ηδξ εκενβεία ηζκαζζεδηζηήξ αημθμοείαξ ηαζ ημο μνίγμκηά ηδξ εα επακέθεμοιε 
παναηάης. 
89 Βθ. Hua XVI, ζζ. 170-1 [143-4], 315 [271]. Βθ. ηαζ Drummond 1979, ζ. 24.  
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ηςκ ιαηζχκ ιπμνεί κα αημθμοεδεεί απυ ιζα ηζκαζζεδηζηή αημθμοεία ημο ζοζηήιαημξ 

ημο ηεθαθζμφ, είκαζ υιςξ πάκημηε ζαθήξ δ ιεηάααζδ απυ ημ έκα ζφζηδια ζημ άθθμ. 

 ηζξ ακαθφζεζξ ημο ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο μ Υμφζενθ ελεηάγεζ ημ γήηδια ηδξ 

ηζκαίζεδζδξ λεηζκχκηαξ απυ ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ημο εκυξ ιαηζμφ, ιεηαααίκμ-

κηαξ ζε αοηά ηςκ δφμ ιαηζχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εζζάβμκηαξ ηαζ αοηά πμο ακηζζημζπμφκ 

ζηζξ ηζκήζεζξ ημο ηεθαθζμφ, ημο ημνιμφ ηαζ ηέθμξ μθυηθδνμο ημο ζχιαημξ.
90

 Αξ ε-

ζηζάζμοιε εδχ ζημ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια ημο εκυξ ιαηζμφ. φιθςκα ιε ημκ Υμφ-

ζενθ, αοηυ είκαζ έκα δηδηάζηαην πνιιαπιφ
91

 πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα ζέζε-κεδέλ 

(Nullstellung) ηαζ απυ θαηεπζχλζεηο-κεδέλ (Nullrichtungen)
92

. Σζ ιπμνεί, υιςξ, κα 

ζδιαίκεζ ηάηζ ηέημζμ; Σζ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ημ υηζ ημ ζφζηδια ηςκ αζζεδιάηςκ ηςκ 

ηζκήζεςκ ημο ιαηζμφ είκαζ δζδζάζηαημ; Καζ ηζ ιπμνεί κα είκαζ δ εέζδ-ιδδέκ ηαζ μζ 

ηαηεοεφκζεζξ-ιδδέκ εκυξ ηζκαζζεδηζημφ πεδίμο; 

Πνχηα απ‘ υθα, μ Υμφζενθ ελδβεί πςξ ζε ηάεε ―εέζδ‖ ημο μπηζημφ πεδίμο α-

κηζζημζπεί έκα αίζεδια ηδξ εέζδξ ημο ιαηζμφ εκχ ζε ηάεε ―βναιιή‖ ημο μπηζημφ πε-

δίμο, ηδκ μπμία δζαηνέπεζ ημ ιάηζ, ακηζζημζπεί ιζα ζοκεπυιεκδ ηζκαζζεδηζηή αημθμο-

εία. Με άθθα θυβζα, βζα ηάεε δεδμιέκμ μπηζηυ πεδίμ ιπμνμφιε κα ζηαεενμπμζήζμοιε 

ηδ ιαηζά ιαξ ζε δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ ηαζ υθεξ αοηέξ μζ εέζεζξ ιαγί ζοκζζημφκ έκα 

πμθθαπθυ ―ηζκαζζεδηζηχκ ζδιείςκ‖. Σα ―ζδιεία‖ ημο ηζκαζζεδηζημφ πμθθαπθμφ Κι 

είκαζ μοζζαζηζηά ηα αζζεήιαηα πμο ακηζζημζπμφκ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ ημο ια-

ηζμφ. 

ηακ δζαηνέπμοιε ιε ηδ ιαηζά ιαξ ―βναιιέξ‖ ημο μπηζημφ πεδίμ, δζαβνάθεηαζ 

ακηίζημζπα ηαζ ιζα αημθμοεία ηζκαζζεδηζηχκ ζδιείςκ, ιζα ―ηζκαζζεδηζηή βναιιή‖. 

Έπμοιε δεζ πνμδβμφιεκα υηζ ημ μπηζηυ πεδίμ είκαζ δζδζάζηαημ ηαζ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

ηα υνζα ηςκ ιενχκ ημο είκαζ βναιιέξ ηςκ μπμίςκ ηα ιένδ δεκ ιπμνμφκ κα ηαηαηιδ-

εμφκ πεναζηένς. Ο Υμφζενθ θαίκεηαζ, θμζπυκ, κα εκκμεί υηζ ημ ζφζηδια ηςκ αζζεδ-

ιάηςκ ηςκ ηζκήζεςκ ημο ιαηζμφ είκαζ ηζ αοηυ δζδζάζηαημ, ηαεχξ οπάνπεζ ακηζζημζπία 

ακάιεζα ζηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ηαζ ηα μπηζηά δεδμιέκα ηαζ ιάθζζηα ιε ηέημζμκ 

ηνυπμ χζηε ζε ηάεε ζδιείμ ηαζ ζε ηάεε βναιιή ημο μπηζημφ πεδίμο κα ακηζζημζπεί 

ηάπμζμ ηζκαζζεδηζηυ αίζεδια ή ηάπμζα αημθμοεία ηέημζςκ αζζεδιάηςκ. Ή, ηαθφηε-

να, ζε ηάεε εέζδ ημο ιαηζμφ ηαζ ζε ηάεε ηίκδζή ημο, πάκς–ηάης, δελζά–ανζζηενά, 

ακηζζημζπμφκ ζδιεία ηαζ βναιιέξ ημο μπηζημφ πεδίμο. Αοηυ υιςξ επίζδξ ζδιαίκεζ υηζ 

ζε ηάεε ηζκαζζεδηζηυ ζδιείμ ακηζζημζπεί ηαζ ηάπμζα εθ κέξνπο έθθαλζε ημο μπηζημφ 

πεδίμο. Αθθά ηαζ ζε ηάεε ηζκαζζεδηζηή αημθμοεία ακηζζημζπεί ηάπμζα μζμκεί-ηίκδζδ 

ηδξ εη ιένμοξ έηθακζδξ ζημ μπηζηυ πεδίμ. Έηζζ, ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ημο ια-

ηζμφ ηαζ μζ αημθμοείεξ ημοξ ζπδιαηίγμοκ έκα δζδζάζηαημ ζοκεπυιεκμ πμθθαπθυ, ημ 

μπμίμ ιπμνεί κα δζαααειζζηεί ζε ακηζζημζπία πνμξ ημ δζδζάζηαημ παναηηήνα ημο μ-

πηζημφ πεδίμο. 

Δπζπθέμκ, ζημ δζδζάζηαημ ηζκαζζεδηζηυ πμθθαπθυ ημο ιαηζμφ, ιπμνμφιε κα μ-

νίζμοιε έκα ―ηζκαζζεδηζηυ ζδιείμ‖ ημο ςξ ζεκείν-κεδέλ, ή ζέζε-κεδέλ, υηακ αοηυ 

ακηζζημζπεί ζε ζηαηζηή εέζδ ημο ιαηζμφ, υπςξ ηαζ ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε δφμ 

πνμκμιζμφπεξ ηαηεοεφκζεζξ: πάκς–ηάης ηαζ δελζά–ανζζηενά. πςξ έπμοιε ήδδ πεζ, 

ημ μπηζηυ πεδίμ είκαζ ιε ηδ ζεζνά ημο έκα δζδζάζηαημ πμθθαπθυ πμο παναηηδνίγεηαζ 

                                                
90 Σα ακαθοηζηά αήιαηα ηςκ πμοζενθζακχκ δζαθέλεςκ έπμοκ ηαεανά ιεεμδμθμβζηυ παναηηήνα ηαζ 

ζημπεφμοκ αηνζαχξ ζηδκ ακάδεζλδ ημο ακαβηαίμο νυθμο ηδξ ηζκαίζεδζδξ βζα ηδκ πνςηανπζηή ζο-

βηνυηδζδ ηςκ ακηζθδπηχκ πναβιάηςκ. Αοηυ θοζζηά δεκ ζδιαίκεζ υηζ ειείξ ζημκ ακηζθδπηζηυ αίμ ιαξ 

αημθμοεμφιε αοηά ηα αήιαηα ηαζ ιε αοηή ηδ ζεζνά. 
91 Βθ. Hua XVI, ζζ. 170 [144], 349-50 [307-8]. Ο Υμφζενθ απμηθείεζ εδχ μπμζαδήπμηε έκκμζα ηα-
ιποθυηδηαξ ζηδκ ηίκδζδ ημο ιαηζμφ ηαζ θαίκεηαζ ζακ κα εεςνεί υηζ αοηή δ ηίκδζδ πναβιαημπμζείηαζ 

ζε δφμ δζαζηάζεζξ. Βθ. ζπεηζηά υ.π., ζ. 170 [140]. 
92 Βθ. ηαζ υ.π., ζ. 349 [307]. 
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απυ έκα ζδιείμ-ιδδέκ ηαζ δφμ ηφνζεξ ηαηεοεφκζεζξ. Σμ γήηδια πμο ακαηφπηεζ εδχ, 

ηαζ ημ μπμίμ εα πνμζπαεήζμοιε κα θςηίζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, αθμνά αηνζαχξ ημ εί-

δμξ ηδξ ζπέζδξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ημο μπηζημφ πεδίμο ηαζ ηςκ ηνμπμπμζή-

ζεχκ ημοξ ιε ηα αζζεήιαηα εέζδξ ηαζ ηίκδζδξ ημο ιαηζμφ, ηδ ζπέζδ δδθαδή ηςκ μ-

πηζηχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ηζκαζζεδηζηχκ δεδμιέκςκ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ ζοζηδιά-

ηςκ. 

5.6.2. Τν κνλν-νθζαικηθφ θηλαηζζεηηθφ ζχζηεκα 

ηδ ζοκεπυιεκδ αθθδθμοπία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, ζε ηάεε θάζδ ηδξ μπμίαξ 

ειθακίγεηαζ ημ ακηζθδπηυ ακ ηαζ ζοκεπχξ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ 

εοεφξ ελανπήξ έκα ζφζηδια απμαθέρεςκ πμο δζέπεζ αοηή ηδκ αθθδθμοπία. Πζμ ζο-

βηεηνζιέκα, ήδδ δ εηηίκδζδ ηδξ ζοκεπυιεκα ιεηαααθθυιεκδξ πμνείαξ ηςκ ειθακί-

ζεςκ απμηεθεί αοηυ πμο μ Υμφζενθ μκμιάγεζ «δζαθμνζηυ ηίκδζδξ [Bewegungsdiffer-

ential]»93. Με άθθα θυβζα, ήδδ δ ανπζηή ειθάκζζδ ―δείπκεζ‖ πνμξ ιζα ακαιεκυιεκδ 

ηαηεφεοκζδ ηδκ μπμία ιπμνεί κα αημθμοεήζεζ δ αθθδθμοπία ηςκ ειθακίζεςκ. Ήδδ 

απυ ηδκ ανπή έπμοιε ακαιμκέξ βζα ημ ηζ εα ζοκακηήζμοιε εκηυξ ηδξ ζοκάθεζαξ ηδξ 

ακηίθδρδξ. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, δ ελέθζλδ ιζαξ αημθμοείαξ ειθακίζεςκ «ηονζανπεί-

ηαζ απυ ιζα μνζζιέκδ ηεθεμθμβία»94. ηδκ ακηίθδρδ δεκ είιαζηε ζηέημζ παεδηζημί 

δέηηεξ δζαδμπζηχκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Οζ απμαθέρεζξ ιαξ μδδβμφκ ηδκ ακηίθδρδ. 

Κάεε εη ιένμοξ εκενβεία έηθακζδ οπαζκίζζεηαζ ηδκ επυιεκδ, απμαθέπεζ ζηδκ επυιε-

κδ. ε ηάεε θάζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ αημθμοείαξ απμαθεπηζηά κήιαηα ζημπεφμοκ ζο-

κεπχξ ζηδκ επυιεκδ θάζδ χζηε ιέζα ζε αοηή ηδ ζοκέπεζα ηάπμζεξ απμαθέρεζξ πθδ-

νχκμκηαζ ηαζ μζ ανπζηέξ ακαιμκέξ εκζζπφμκηαζ. Μυκμ ζηδ αάζδ ιζαξ ηέημζαξ ζοβπχ-

κεοζδξ απμαθέρεςκ ηαζ πθδνχζεςκ ιπμνεί κα ζοβηνμηδεεί ημ ακηζθδπηυ ζηδκ εκυ-

ηδηά ημο. Βέααζα, υπςξ έπμοιε ημκίζεζ λακά, οπάνπεζ πενίπηςζδ ηάπμζεξ ακαιμκέξ 

ιαξ κα δζαρεφδμκηαζ, υιςξ ηαζ αοηυ απμηεθεί ακαπυζπαζηδ δζάζηαζδ ημο ακηζθδπηζ-

ημφ εκενβήιαημξ. ηδ ζοκέπεζα εα ελεηάζμοιε ημ πχξ δ αθθδθμοπία ηςκ εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ ζπεηίγεηαζ ιε ηα δζάθμνα ηζκαζζεδηζηά ζοζηήιαηα, εζηζάγμκηαξ ανπζηά 

ζημ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια ημο εκυξ ιαηζμφ. Θα εεςνήζμοιε ζηαεενά ηα οπυθμζπα 

ηζκαζζεδηζηά ζοζηήιαηα (ημο ηεθαθζμφ, ηςκ πενζχκ, ημο ημνιμφ, η.θπ.) ηαζ βζα ιε-

εμδμθμβζημφξ θυβμοξ εα λεηζκήζμοιε ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ πενίπηςζδξ ηδξ ακηίθδρδξ 

εκυξ ζηαηζημφ, αιεηάαθδημο ακηζηεζιέκμο. 

Έζης Κι ηα νθζαικηθά ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ημο εκυξ ιαηζμφ ηαζ εκ μζ εη 

ιένμοξ εηθάκζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημ μπηζηυ πεδίμ. Έζης υηζ βζα ημ πνμκζηυ δζά-

ζηδια to–t1 ημ αίζεδια ηδξ ηίκδζδξ ημο ιαηζμφ Κι1 παναιέκεζ ζηαεενυ. Συηε, βζα ημ 

ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια δ μπηζηή εη ιένμοξ έηθακζδ ε1 ιέκεζ ηαζ αοηή αιεηάαθδηδ. 

Δάκ ζημ επαηυθμοεμ πνμκζηυ δζάζηδια t1–t2, ημ ηζκαζζεδηζηυ αίζεδια Κι1 ηναπεί, 

ιέζα απυ ιζα ζοκεπυιεκδ αημθμοεία, ζημ Κι2, ηυηε ηαζ δ μπηζηή εη ιένμοξ έηθακζδ 

ιεηααάθθεηαζ απυ ε1 ζε ε2. Ακηίζηνμθα ηχνα, δ αθθαβή ημο ηζκαζζεδηζημφ αζζεήια-

ημξ απυ Κι2 ζε Κι1 μδδβεί ζηδκ αθθαβή ηδξ εη ιένμοξ έηθακζδξ απυ ε2 ζε ε1. Δφημ-

θα ζοιπεναίκμοιε υηζ ζε ηάεε ειθάκζζδ εκυξ ζηαηζημφ, αιεηάαθδημο ακηζηεζιέκμο 

εκέπεηαζ, ηυζμ μ πανάβμκηαξ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ, υζμ ηαζ αοηυξ ηςκ πα-

νμοζζαζηζηχκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Αοημφξ μ Υμφζενθ ημοξ απμηαθεί «πανάβμκηα-

Κι» ηαζ «πανάβμκηα-ε» ακηίζημζπα.
95

 Οζ πανάβμκηεξ αοημί αθθδθελανηχκηαζ ιε α-

ιμζααίμ ηνυπμ. ημ πανάδεζβια πμο ιυθζξ πενζβνάραιε, αοηυ ζδιαίκεζ πςξ, εάκ βζα 

                                                
93 Hua XVI, ζ. 103 [86]. 
94 .π., ζ. 103 [86]. 
95 .π., ζ. 177 [149]. 
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ηάπμζμ πνμκζηυ δζάζηδια μ πανάβμκηαξ-Κι ιέκεζ ζηαεενυξ, ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε 

ημκ πανάβμκηα-ε. ηακ μ πανάβμκηαξ-Κι ιεηααάθθεηαζ, ηυηε ιεηααάθθεηαζ κνλνζή-

καληα ηαζ μ πανάβμκηαξ-ε ηαζ ιάθζζηα μζ δφμ ιεηααμθέξ ―βειίγμοκ‖ ημ ίδζμ δζάζηδια 

πνυκμο.
96

 

 Βέααζα, μ ζπεηζζιυξ ακάιεζα ζηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ηαζ ηζξ εη ιένμοξ 

εηθάκζεζξ ημο μπηζημφ πεδίμο (ακάιεζα ζημκ πανάβμκηα-Κι ηαζ ημκ πανάβμκηα-ε) 

δεκ είκαζ απμηθεζζηζηυξ ηαζ ζηαεενυξ. Γδθαδή, έκα ηαεμνζζιέκμ ηζκαζζεδηζηυ αί-

ζεδια δεκ ζπεηίγεηαζ απμηθεζζηζηά ιε ιζα ηαεμνζζιέκδ μπηζηή εη ιένμοξ έηθακζδ, 

αθθά μφηε ηαζ ακηίζηνμθα. Γεκ πνυηεζηαζ βζα έκακ δεζιυ εββεκή ηαζ αδζάζπαζημ. 

Έκα μπηζηυ ηζκαζζεδηζηυ αίζεδια Κικ είκαζ ζοιααηυ, ιπμνεί, δδθαδή, κα ζοκμδεφε-

ηαζ απυ νπνηαδήπνηε μπηζηή εη ιένμοξ έηθακζδ εκ. Ο Υμφζενθ επζπεζνεί κα ακαδείλεζ 

ηδκ ζδζαίηενδ ζπέζδ ακάιεζα ζημοξ δφμ πανάβμκηεξ αζζεδιάηςκ θέβμκηαξ υηζ ηα ηζ-

καζζεδηζηά αζζεήιαηα ζπεηίγμκηαζ ιε ηα μπηζηά δεδμιέκα υπζ ιε νπζηψδε ηνυπμ, αθ-

θά ιεηηνπξγηθά (funktionell).
97

 Ζ ιεηηνπξγηθή ζπλάθεηα (funktioneller Zusammenhang) 

ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ ηαζ ηςκ μπηζηχκ δεδμιέκςκ πενζβνάθεηαζ ζε ακηζ-

δζαζημθή πνμξ ηδ ζπέζδ πμο παναηηδνίγεζ, βζα πανάδεζβια, ηδκ πνμ-ειπεζνζηή έηηα-

ζδ ηαζ ημ πνμ-ειπεζνζηυ πνχια.
98

 Γεκ οπάνπεζ (πνμ-ειπεζνζηά) πνχια πςνίξ έηηαζδ 

αθθά ηαζ ακηίζηνμθα δεκ οπάνπεζ έηηαζδ πςνίξ πνχια. Ζ εκυηδηα ηςκ οθδηζηχκ 

πνςιαηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδξ πνμ-ειπεζνζηήξ έηηαζδξ είκαζ εββεκήξ, μοζζχδδξ ηαζ 

αδζαπχνζζηδ. Οζ υνμζ ιζαξ ηέημζαξ εκυηδηαξ ζηεξίδνπλ μ έκαξ ημκ άθθμκ ιε ηνυπμ α-

ιμζααίμ. Με ημοξ υνμοξ ηδξ ιενμθμβίαξ ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο, πνυηεζηαζ βζα μκημθμβζ-

ηχξ ελανηδιέκα ιένδ πμο δίκμκηαζ πάκημηε ςξ μκημθμβζηχξ ζοβπςκεοιέκα. Ακηίεε-

ηα, ζηδκ πενίπηςζδ ημο ζπεηζζιμφ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ ημο ιαηζμφ ιε ηα 

μπηζηά αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα, δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα μκημθμβζηή, αιμζααία 

ιδ-αοημκμιία· ιε ιζα μκημθμβζηή, αιμζααία ελάνηδζδ. Σα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα 

ηαζ ηα μπηζηά δεδμιέκα είκαζ δζαπςνίζζια ιεηαλφ ημοξ, ζοκζζημφκ ζπεηζηχξ αοηυκμ-

ια ιένδ, ακ ηαζ ζοκανηχκηαζ ηα ιεκ ιε ηα δε ηαζ, ιάθζζηα, δ ζοκάνηδζή ημοξ αοηή 

είκαζ απαναίηδημξ υνμξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζηεζιέκμο. 

 Σα αζζεήιαηα ηςκ εέζεςκ ηαζ ηςκ ηζκήζεςκ ημο ιαηζμφ δίκμκηαζ ηαοηυπνμκα 

ιε ηα μπηζηά αζζεήιαηα ζε έκα είδμξ εκυηδηαξ πμο, υιςξ, δεκ είκαζ αοηή ηδξ μοζζα-

ηήξ ζηήνζλδξ, ηδξ μκημθμβζηήξ ελάνηδζδξ. Ζ ιεηαλφ ημοξ ζοκάθεζα δεκ δζαζθαθίγε-

ηαζ απνζυνζ. Μπμνμφιε, αέααζα, κα ιζθάιε βζα ηάπμζα ζηαεενυηδηα ζηδ ζπέζδ ηςκ 

ηζκαζζεδηζηχκ ηαζ ηςκ μπηζηχκ δεδμιέκςκ ηαευζμκ αοηή αθμνά ηα ηζκαζζεδηζηά αζ-

ζεήιαηα ημο ιαηζμφ ελ γέλεη, απυ ηδ ιζα, ηαζ ημ μπηζηυ πεδίμ ζημ ζφκμθμ ηςκ ηυπςκ 

ημο, απυ ηδκ άθθδ. Ο Υμφζενθ ηάκεζ έηζζ θυβμ βζα έκακ «ζηαεενυ ζοκεζνιυ»
99

 ακά-

ιεζα ζημ ζφζηδια ηςκ μπηζηχκ ηυπςκ ηαζ ημ «Κι εκ βέκεζ»
100

. 

                                                
96 .π., §51. 
97 .π., ζ. 170 [143]. 
98 Βθ. υ.π., §§49, 53. Ζ ζφβποζδ πμο επζηναηεί ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Νηνάιμκη βζα ηα δζαθμνεηζηά είδδ 

ζπέζεςκ ζηδ πμοζενθζακή ιενμθμβία θαίκεηαζ ηαζ ζημ πχξ μ ίδζμξ ακηζιεηςπίγεζ ημ είδμξ ηδξ ζπέζδξ 
ακάιεζα ζηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ηαζ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ (ηζξ πανμοζζαζηζηέξ εζηυκεξ). Ο 

Νηνάιμκη ζζπονίγεηαζ υηζ ιζα ηέημζα ιεηηνπξγηθή ζπέζδ εβηαείζηαηαζ ιεηαλφ πενζεπμιέκςκ πμο ακή-

ημοκ ζε δζαθμνεηζηά βέκδ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ νπζηψδεηο ζπέζεζξ πμο εεςνεί πςξ απθά αθμνμφκ πενζε-

πυιεκα ημο ίδζμο βέκμοξ ή είδμοξ (π.π. πνςιαηζηά πενζεπυιεκα ημο είδμοξ ηυηηζκμ). (Βθ. ζπεηζηά 

Drummond 1979, ζ. 24· Drummond 1990, ζ. 147.) Έηζζ, υιςξ, ζοβηαθφπηεηαζ ημ κυδια ηςκ μοζζς-

δχκ, μκημθμβζηχκ ελανηήζεςκ πμο, υπςξ έπμοιε δεζ, αθμνμφκ πενζεπυιεκα πμο ακήημοκ ζε δζαθμνε-

ηζηά βέκδ (υπςξ είκαζ ημ πνχια ηαζ δ έηηαζδ) ηαζ πνμξ ηζξ μπμίεξ μοζζαζηζηά μ Υμφζενθ ακηζδζαζηέθ-

θεζ εδχ ηζξ θεβυιεκεξ θεζημονβζηέξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ηαζ ηα πανμοζζαζηζ-

ηά δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ. 
99 Hua XVI, ζ. 179 [151] 
100 Βθ. υ.π., ζζ. 180 [151]. 
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Καζ αοηυ [ημ πμθθαπθυ ηςκ ηυπςκ] πμηέ δεκ δίκεηαζ πςνίξ έκα Κ ηαζ μφηε ηακέκα Κ δίκε-

ηαζ πςνίξ ημ, ιε ιεηαααθθυιεκμ ιυκμ ηνυπμ πθδνςιέκμ, ζοκμθζηυ πμθθαπθυ ηςκ ηυπςκ. 
(Hua XVI, ζ. 179 [151]) 

Πάκημηε ηάπμζμ ηζκαζζεδηζηυ αίζεδια, ή ηάπμζα ζοκεπυιεκδ αημθμοεία ηζκαζζεδηζ-

ηχκ αζζεδιάηςκ «εκμπμζείηαζ ειπεζνζηά»
101

 ιε ημ πμθθαπθυ ηςκ ηυπςκ. ε αοηυ ημ 

επίπεδμ ακάθοζδξ δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ηάπμζμ ηαεμνζζιέκμ ηζκαζζεδηζηυ αί-

ζεδια, αθθά μφηε ηαζ ιε ημ μπηζηυ πεδίμ ςξ πθδνςιέκμ ιε έκακ ηαεμνζζιέκμ ηνυπμ. 

 Σζ βίκεηαζ υιςξ ιε ηα ζοβηεηνζιέκα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα Κιλ ηαζ ηζξ ζο-

βηεηνζιέκεξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ελ; Θα ιπμνμφζε κα οπμζηδνίλεζ ηακείξ υηζ οπάνπεζ 

ηάπμζα ζδζαίηενδ ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ; Έζης υηζ βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ημο ιαηζμφ 

ιμφ δίκεηαζ ημ μπηζηυ πεδίμ ιε ιζα μνζζιέκδ δζάνενςζδ. Γζα κα ηαηαθένς κα ―ιεηα-

θένς‖ ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ επ απυ ηδκ ανζζηενή ιενζά ημο πεδίμο ζε ιζα ζοβηε-

ηνζιέκδ εέζδ πνμξ ηα δελζά υπμο ηχνα ανίζηεηαζ δ εη ιένμοξ έηθακζδ ερ, ―βκςνίγς‖ 

υηζ ημ ιάηζ πνέπεζ κα εηηεθέζεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηίκδζδ. Έηζζ, εάκ ζηδκ εη ιένμοξ 

έηθακζδ επ πνμζζδζάγεζ θαζκμιεκμθμβζηά ημ ηζκαζζεδηζηυ αίζεδια Κιπ, εκχ ζηδκ εη 

ιένμοξ έηθακζδ ερ ημ ηζκαζζεδηζηυ αίζεδια Κιρ, ζηδκ μζμκεί-ηίκδζδ ηδξ εη ιένμοξ 

έηθακζδξ ζημ μπηζηυ πεδίμ ακηζζημζπεί δ ζοβηεηνζιέκδ ηζκαζζεδηζηή αημθμοεία απυ 

ημ Κιπ ζημ Κιρ. Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ ζημ ζφζηδια ηςκ μζμκεί-ηζκήζεςκ ηςκ εη 

ιένμοξ εηθάκζεςκ ημο μπηζημφ πεδίμο ακηζζημζπεί έκα ζφζηδια αημθμοεζχκ ηςκ ηζ-

καζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ ημο ιαηζμφ Κι, εκχ ζε ηάεε εη ιένμοξ έηθακζδ ε ακηζζημζ-

πεί έκα ζοβηεηνζιέκμ Κι. Καζ αοηή ηδκ ελάνηδζδ ακάιεζα ζε ζοβηεηνζιέκα ηζκαζ-

ζεδηζηά αζζεήιαηα ηαζ ηζξ ειθακίζεζξ ημο μπηζημφ πεδίμο μ Υμφζενθ ηδκ απμηαθεί 

ζπλεηξκηθή. Αοηυξ μ θαζκμιεκμθμβζηά εκκμδιέκμξ ζοκεζνιυξ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ 

βεκεηζηυ-ροπμθμβζηυ βεβμκυξ ηδξ ηάζδξ ιαξ κα ζοκδέμοιε π.π. έκα ηζκαζζεδηζηυ αί-

ζεδια Κι ιε ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ ε επεζδή αοηά επακαθαιαακυιεκα πανμοζζάγμ-

κηαζ ιαγί ζηδκ ειπεζνία. Πνμαάθθμκηαξ πίζς ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Πξάγκα θαη Υψξνο 

ηζξ δζαπζζηχζεζξ ιαξ απυ ηδκ ελέηαζδ ημο γδηήιαημξ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ ζημκ φ-

ζηενμ Υμφζενθ, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ ζπέζδ ελάνηδζδξ ακάιεζα ζηα ηζκαζζεδηζ-

ηά αζζεήιαηα ηαζ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ είκαζ ιζα πξσην-ζπλεηξκηθή ζπέζδ αηζζε-

ηεξηαθήο δηαπινθήο, ακήηεζ, δδθαδή ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ζπλζέζεσλ ηνπ αλνκνεηδνχο. 

 Ο Υμφζενθ, πνμηεζιέκμο κα θςηίζεζ αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ ζδζυηοπδ ζπέζδ 

ακάιεζα ζηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ηαζ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ, δίκεζ ημ πανά-

δεζβια ηδξ ιμκμ-μθεαθιζηήξ ακηίθδρδξ εκυξ ηεηναβχκμο ιε ημνοθέξ Α, Β, Γ ηαζ 

Γ.
102

 Έζης υηζ ανπζηά ζηαεενμπμζμφιε ημ αθέιια ζηδκ ημνοθή Α, ζηδ ζοκέπεζα ζηδ 

Β, φζηενα ζηδ Γ ηαζ ηέθμξ ζηδ Γ. Ζ ιαηζά ιαξ, δδθαδή, δζαηνέπεζ ηζξ πθεονέξ ημο ηε-

ηναβχκμο ΑΒΓΓ ζηαιαηχκηαξ βζα θίβμ ζε ηάεε ημνοθή. ε ηάεε ηέημζα ζηάζδ, ημ 

ιάηζ έπεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ζηδκ μπμία ακηζζημζπεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ εη ιένμοξ 

έηθακζδ εj (υπμο j = Α, Β, Γ, Γ). Καεχξ ιεηαααίκμοιε απυ ηδκ εη ιένμοξ έηθακζδ 

εΑ ζηδκ εΒ ηζ απυ ηεζ ζηδκ εΓ ηαζ ηέθμξ ζηδκ εΓ, ιζα αημθμοεία ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδ-

ιάηςκ ημο ιαηζμφ λεηζκά απυ ημ ηζκαζζεδηζηυ αίζεδια ΚιΑ βζα κα πενάζεζ ιε ζοκε-

πυιεκμ ηνυπμ ζημ ΚιΒ, απυ εηεί ζημ ΚιΓ ηαζ ηέθμξ ζημ ΚιΓ. Καηά ηδ ζοκεπυιεκδ 

πμνεία αοηήξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ δζαδζηαζίαξ, μζ δζαδμπζηέξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ζοκέ-

πμκηαζ ζε ιζα εκυηδηα, ηαεχξ απυ ηάεε ιζα απυ αοηέξ λεηζκμφκ απμαθεπηζηά κήιαηα 

πμο ζημπεφμοκ ηδκ επενπυιεκδ ανίζημκηαξ έηζζ ηδκ πθήνςζή ημοξ. Ακηίεεηα, ηα ηζ-

καζζεδηζηά αζζεήιαηα δεκ είκαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα θμνείξ απμαθέρεςκ ηαζ δεκ ζο-

κέπμκηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ηδξ εκυηδηαξ.
103

 Δκχ δ ζοκεπυιεκδ αημθμοεία ηςκ εη ιέ-

                                                
101 .π. 
102 Βθ. υ.π., §51. 
103 Βθ. υ.π., ζ. 181 [152]. 



Κεθ. 5. Γηαζηξσκάησζε ηνπ Αληηιεπηνχ, Πξσην-ζπλεηξκφο, Κηλαίζζεζε 

249 

 

νμοξ εηθάκζεςκ ζοκζζηά ιζα εκυηδηα πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ημ ζπήια απυαθερδξ-

πθήνςζδξ, δ αθθδθμοπία ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ ιπμνεί κα ζοκζζηά εκυηδηα 

ιυκμ ηαηά ημ υηζ πθδνχκεζ ημ ίδζμ πνμ-ειπεζνζηυ πνμκζηυ ηιήια, πςνίξ κα παναηηδ-

νίγεηαζ, υιςξ, απυ ιζα ηέημζα απμαθεπηζηή δμιή. Δπζπθέμκ, μζ δφμ δζαηνζηέξ ηαζ δζα-

πςνίζζιεξ αημθμοείεξ – αοηή ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ ηαζ αοηή ηςκ εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ – ζοκζζημφκ ιζα εκυηδηα, υπζ ιε ηαιία αενμζζηζηή έκκμζα αθθά ζηδ αάζδ 

ηδξ ζδζαίηενδξ πνςημ-ζοκεζνιζηήξ ζπέζδξ ημοξ. Δκηυξ αοηήξ ηδξ εκυηδηαξ μζ ηζκαζ-

ζεδηζηέξ αημθμοείεξ επέπμοκ εέζδ ζπλζεθψλ (Umstände)
104

 ή αληηιεπηηθψλ φξσλ 

(Wahrnehmungsbedingungen)
105

 οπυ ημοξ μπμίμοξ ειθακίγμκηαζ μζ εη ιένμοξ εηθάκ-

ζεζξ. Απυ ηζξ εθεφεενεξ ιεηααμθέξ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ δεδμιέκςκ ελανηχκηαζ μζ ηνμ-

πμπμζήζεζξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ, ιε ηδκ ενιήκεοζδ ηςκ μπμίςκ επζηεθείηαζ 

δ ακαβηαία πανμοζζαζηζηή θεζημονβία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. 

Με ηαεμνζζιέκδ αθθαβή ηςκ ―ζοκεδηχκ‖ <επαημθμοεεί> ιζα ηαεμνζζιέκδ αθθαβή ηςκ 

ειθακίζεςκ, ηαζ ιάθζζηα αθθαβή πμο πνμζδίδεζ ζηζξ απμαθέρεζξ [ηςκ ειθακίζεςκ], νμή, 
πθήνςζδ, [ηαζ] εκυηδηα ηδξ ζοκείδδζδξ πμο ηζξ δζαπενκά. […] [Σα Κ ηαζ μζ ε] ζοκδέμκηαζ 

έηζζ χζηε, υηακ ημ Κ0 ιεηαααίκεζ ζημ Κ1, δ ε0 ιεηαααίκεζ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ ακαιμκήξ ζηδκ 

ε1, οπμδεζηκφμοζα ηάεε κέα θάζδ ηαζ πθδνςκυιεκδ ζε αοηήκ. (Hua XVI, ζ. 181 [152]) 

ηδ αάζδ ηδξ ελάνηδζδξ ακάιεζα ζηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ δεδμιέκςκ 

ηαζ ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ, μ Υμφζενθ εα ζζπονζζηεί ηεθζ-

ηά υηζ δ ηζκαίζεδζδ (ηαζ μζ ιεηααμθέξ ηδξ) θεζημονβμφκ θηλεηνπνηεηηθά βζα ηδ ζοκε-

πυιεκδ ηνμπμπμίδζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ηδ δζαδμπή ηςκ εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ.
106

 

Βνίζημοιε ζηαεενά ηδ δζπθή δζάνενςζδ: απυ ηδ ιζα ιενζά, ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα, 

ηα ηζκδημπμζμφκηα [motivierenden], απυ ηδκ άθθδ, ηα αζζεήιαηα βκςνζζιάηςκ [Merkmal-
sempfindungen], ηα ηζκδημπμζμφιεκα [motivierten]. (Hua IV, ζ. 58 [63]) 

Οζ αθθαβέξ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ ―ζοκεδηχκ‖ είκαζ αοηέξ πμο θηλεηνπνηνχλ ζοβηεηνζ-

ιέκεξ αθθαβέξ ζηζξ ειθακίζεζξ, ηαζ ιάθζζηα ηέημζεξ αθθαβέξ πμο οπαημφμοκ ζηδ δμ-

ιή απυαθερδξ–πθήνςζδξ. Σμ υηζ ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ βίκεηαζ θμνέαξ απμαθέρε-

ςκ μζ μπμίεξ ακαιέκμοκ πθήνςζδ, ηαζ αοηυ ζοκεπίγεηαζ βζα υθδ ηδ ζεζνά ηςκ εη ιέ-

νμοξ εηθάκζεςκ, ζοιααίκεζ ιυκμ οπυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ηάεε θμνά ηζκαζζεδηζηέξ 

―ζοκεήηεξ‖. πςξ ημκίγεζ μ Υμφζενθ ζε ηάπμζμ απυ ηα φζηενα πεζνυβναθά ημο, 

[δ] δζαδμπή ηςκ ειθακίζεςκ δεκ είκαζ αοηυκμιδ, πανά είκαζ απμηέθεζια ηςκ εθεφεενςκ 

δζαδμπχκ ηςκ ηζκαζζεήζεςκ. Καζ μζ δφμ δζαδμπέξ δζεκενβμφκηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ηδξ ηαο-
ημπνμκίαξ ιε ηδ ιμνθή ημο «εάκ–ηυηε» [wenn–so]» (Ms. D 12 I (1931), ζ. 16, παναηίεεηαζ 

ζημ Claesges 1964, ζ. 72 οπζ. 3.) 

Ζ πμνεία ηδξ δζπθήξ αθοζίδαξ αζζεδιάηςκ (ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ ηαζ ηςκ μπηζηχκ) 

οπαημφεζ ζημ βεκζηυ ηακυκα: «εάλ ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα είκαζ αοηά ηαζ αοηά 

ηφηε ηα μπηζηά αζζεήιαηα είκαζ εηείκα ηαζ εηείκα».
107

 Έηζζ, εκχ απυ ηδ ιζα, «[έ]κα 

                                                
104 «Σα [ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα] Κ είκαζ μζ ―ζοκεήηεξ‖ ηαζ μζ [εζηυκεξ] ε είκαζ μζ ―ειθακίζεζξ‖.» 
(Hua XVI, ζ. 181 [152]) 
105 Βθ. Hua XVI, ζ. 356 [316]. 
106 Πένα απυ ηζξ εηηεκείξ ακαθφζεζξ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο (αθ. εκδεζηηζηά Hua XVI, §46), ιπμνεί κα 
ακαηνέλεζ ηακείξ ηαζ ζηα Hua IV, ζζ. 20 [22], 56-8\[61-3], 128-9 [135-7]· Hua XX/1, §§30, 38· Hua 

XI, ζζ. 13-5 [49-52], 107-8 [152-3]· EU, ζζ. 88-91 [83-5], 113 [104]. 
107 Βθ., π.π., Hua IV, ζζ. 57-8 [62-3], 226 [238].  
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ηαεμνζζιέκμ Κ ηαζ ιία ηαεμνζζιέκδ ε δεκ δζαπθέημκηαζ ―άπαλ δζα πακηυξ‖»
108

, απυ 

ηδκ άθθδ, οπυ ζοβηεηνζιέκεξ ηζκαζζεδηζηέξ ζοκεήηεξ ειθακίγμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ εη 

ιένμοξ εηθάκζεζξ.
109

 Πνέπεζ, αέααζα, κα έπμοιε ζημ κμο ιαξ υηζ ιυκμ ηα μπηζηά αζ-

ζεήιαηα είκαζ αοηά πμο ενιδκεφμκηαζ ηαζ ηαείζηακηαζ ζηακά κα πανμοζζάγμοκ ηα 

ακηίζημζπα παναηηδνζζηζηά ημο ακηζθδπημφ. Σα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα, απυ ηδκ άθ-

θδ, δεκ οπμαάθθμκηαζ ζε ηέημζμο είδμοξ εθηαζηαθή ενιήκεοζδ
110

, δεκ θεζημονβμφκ 

πανμοζζαζηζηά αοηά ηα ίδζα. Σα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα δεκ ακήημοκ, υπςξ πανα-

ηηδνζζηζηά θέεζ μ Υμφζενθ, ζηδκ «πνμαμθή [Prozektion]»
111

 ημο ακηζηεζιέκμο. Δ-

κημφημζξ, πςνίξ αοηά δεκ είκαζ δοκαηή δ ζοβηνυηδζδ αοημφ ημο ηεθεοηαίμο. 

 Πνζκ πνμπςνήζμοιε πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε πςξ υ,ηζ είπαιε ιέπνζ ηχνα ήηακ 

πενζμνζζιέκμ ιεεμδμθμβζηά ζηδ δμηζηυηδηα εκυξ ακηζηεζιέκμο απμιμκςιέκμο απυ 

ημκ ακηζθδπηζηυ πενίβονυ ημο. Μπμνμφιε υιςξ κα βεκζηεφζμοιε ηαζ κα πμφιε υηζ ην 

ζχλνιν ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ημο μπηζημφ πεδίμο ζοκανηάηαζ ιε ηζξ ηζκαζζεδηζ-

ηέξ ζοκεήηεξ. Ζ ζδζυηοπδ πνςημ-ζοκεζνιζηή ελάνηδζδ ιεηαλφ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ 

αζζεδιάηςκ ηαζ ηςκ μπηζηχκ δεδμιέκςκ αθμνά μθυηθδνδ ηδκ πνμ-ειπεζνζηή έηηαζδ 

ημο μπηζημφ πεδίμο. Σα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα, δδθαδή, ηζκδημπμζμφκ βεκζηυηενα 

ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ αοημφ ημο ηεθεοηαίμο. 

5.6.3. Τα θηλαηζζεηηθά ζπζηήκαηα σο ειεχζεξα ζπζηήκαηα δπλαηνηήησλ 

Σμ ακηζθδπηυ δεκ είκαζ ιυκμ υ,ηζ δίκεηαζ ηάεε θμνά αζζεδηδνζαηά ιε αοεεκηζηυ ηνυ-

πμ. Γεκ είκαζ ιυκμ υ,ηζ πανμοζζάγεηαζ αοεεκηζηά. Σμ ακηζθδπηυ έπεζ ηαζ άθθεξ πθεο-

νέξ, άθθα παναηηδνζζηζηά, άθθεξ ζηζβιέξ πμο δίκμκηαζ ακαοεεκηζηά. Υςνίξ ημ αφεζ-

ζια αοημφ πμο δίκεηαζ εκενβεία ζε έκακ μνίγμκηα άθθςκ δοκάιεζ ειθακίζεςκ δεκ 

ιπμνεί κα ειθακζζηεί ηακέκα πνάβια ζηδκ ακηίθδρδ. Κάεε εκενβεία εη ιένμοξ έη-

θακζδ ιζαξ ακηζθδπηζηήξ αημθμοείαξ ―δείπκεζ πνμξ‖ ηζξ δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ 

αοηήξ ηδξ αημθμοείαξ. Θα θέβαιε υηζ απυ αοηήκ λεηζκμφκ απμαθεπηζηά κήιαηα πμο 

ηαηεοεφκμκηαζ ιε έκακ πνςημ-ζοκεζνιζηυ ηνυπμ πνμξ ηζξ δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκ-

ζεζξ. Καζ αοηυ ημ ζφζηδια παναπμιπχκ ηζκδημπμζείηαζ πάκηα απυ ιζα ζοκεπυιεκδ 

αημθμοεία ηζκαζζεδηζηχκ ζοκεδηχκ. πςξ είπαιε ηαζ πνμδβμοιέκςξ, δ ελέθζλδ εκυξ 

ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ οπαημφεζ ζηδ θμβζηή ημο ζπήιαημξ «εάκ … ηυηε». Κάεε 

ζοβηεηνζιέκδ, ηζκαζζεδηζηχξ ηζκδημπμζμφιεκδ, ακηζθδπηζηή αημθμοεία ζοκζζηά έκα 

γξακκηθφ πνιιαπιφ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. 

Αθθά, ημ ζοβηεηνζιέκμ ηάεε θμνά βναιιζηυ πμθθαπθυ είκαζ έκα απυ ηα άπεζνα 

δοκαηά. Ζ ακηζθδπηζηή αημθμοεία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ 

ηαζ δζαθμνεηζηή ηαεχξ δ εηάζημηε αοεεκηζηή εη ιένμοξ έηθακζδ απμαθέπεζ ηαζ ζε 

έκα πθήεμξ άθθςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ μζ μπμίεξ πνμζθένμκηαζ βζα ζοκεέζεζξ δηα-

θνξεηηθψλ βναιιζηχκ πμθθαπθχκ. Δηηυξ, δδθαδή, απυ ηδκ ηνέπμοζα πναβιαηςιέκδ, 

απυ ηδκ ελεξγεία ακηζθδπηζηή αημθμοεία, οπάνπμοκ άπεζνεξ άθθεξ νηνλεί ακηζθδπηζ-

                                                
108 Hua XVI, ζ. 180 [151]. 
109 Ζ πναβιάηεοζδ ηςκ αημθμοεζχκ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ιπμνεί κα βίκεζ πςνίξ κα εκδζαθενυ-
ιαζηε βζα ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημοξ, πανά ιυκμ βζα ηδ ιμνθή ηαζ ημκ ηφπμ ημοξ. Γζα πανά-

δεζβια, ηάπμζεξ αημθμοείεξ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ οπάβμκηαζ ζημ βεκζηυ ηφπμ αημθμοεζχκ πμο πανμο-

ζζάγμοκ ζηαηζηά ακηζηείιεκα, ή ηαθφηενα πεδία ακηζηεζιέκςκ. ε άθθμκ βεκζηυ ηφπμ ακήημοκ αημθμο-

είεξ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ πμο πανμοζζάγμοκ ζηνεθυιεκα ακηζηείιεκα, ιεηαηζκμφιεκα ακηζηείιεκα, 

η.θπ. Μπμνμφιε, έηζζ, κα ζοκηάλμοιε ηζξ βεκζηέξ βναιιέξ ιζαξ ηοπμθμβίαξ ηδξ ηζκδημπμζδηζηήξ-

(πνςημ-)ζοκεζνιζηήξ ζπέζδξ, βζα πανάδεζβια ιεηαλφ ηάπμζςκ ηαεμνζζιέκςκ ηζκαζζεδηζηχκ αημθμο-

εζχκ Κ ηαζ ηάπμζςκ βεκζηχκ ηφπςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ημο μπηζημφ πεδίμο. 

Βθ. Hua XVI, ζ. 183 [154-5]. 
110 Βθ. υ.π., ζ. 57 [62]. 
111 .π., ζ. 160 [136]. 
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ηέξ αημθμοείεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα πναβιαηςεμφκ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ αθθαβή ηςκ 

ηζκδημπμζδηζηχκ ζοκεδηχκ. Οζ μζμκεί ακηζθδπηζηέξ αημθμοείεξ παναηηδνίγμκηαζ έηζζ 

απυ «μζμκεί απμαθέρεζξ»
 112

 πμο πενζαάθμοκ ςξ «άθςξ»
113

 ηζξ εκενβεία απμαθέρεζξ 

ημο ηνέπμκημξ βναιιζημφ πμθθαπθμφ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, «ζοβπςκεφμκηαζ ιε αο-

ηέξ ηαζ πνςιαηίγμοκ ημ παναηηήνα ημοξ»
114

. 

Σμ πμζα απυ υθεξ ηζξ άπεζνα δοκαηέξ ακηζθδπηζηέξ αημθμοείεξ εα είκαζ δ εκεν-

βεία, ημ πμζμ απυ υθα ηα άπεζνα δοκαηά εα είκαζ ημ εκενβεία βναιιζηυ πμθθαπθυ ηςκ 

εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, νοειίγεηαζ απυ ηδκ εηάζημηε ηζκαζζεδηζηή αημθμοεία. Ζ ζεζ-

νά ηςκ ηζκαζζεήζεςκ είκαζ αοηή πμο ηζκδημπμζεί ημ ζπγθεθξηκέλν ηαζ υπζ ηάπμζμ άθ-

θμ πθέβια εκενβεία απμαθέρεςκ ηαζ πθδνχζεχκ ημοξ. θα ηα δοκάιεζ ηέημζα πθέβ-

ιαηα, υθα ηα δοκάιεζ βναιιζηά πμθθαπθά εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ακηζζημζπμφκ ζε δο-

κάιεζ ηζκαζζεδηζηέξ αημθμοείεξ ηαζ ιπμνμφκ κα ηζκδημπμζδεμφκ απυ αοηέξ. Δάκ, δδ-

θαδή, ημ εκενβεία βναιιζηυ πμθθαπθυ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ είκαζ αοεζζιέκμ 

ιέζα ζηδκ άθς υθςκ ηςκ δοκαηχκ αημθμοεζχκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, αοηυ ζοιααί-

κεζ βζαηί ηαζ ημ εκενβεία, ηζκδημπμζμφκ ηζκαζζεδηζηυ πμθθαπθυ είκαζ αοεζζιέκμ ιέζα 

ζηδκ άθς ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ δοκαημηήηςκ. πςξ ζδιεζχκεζ μ Υμφζενθ ζε ηάπμζμ 

απυ ηα πεζνυβναθά ημο, ζε ηάεε πναβιαηςιέκδ ηζκαζζεδηζηή ηαηάζηαζδ, δδθαδή 

ζηδκ εηάζημηε πναβιάηςζδ ημο ζοκμθζηυηενμο ηζκαζζεδηζημφ ζοζηήιαημξ ςξ εκυξ 

ζοζηήιαημξ δοκαημηήηςκ, πνμζζδζάγεζ «έκαξ ειεχζεξνο ρψξνο [Spielraum] ηζκαζζεδ-

ηζηχκ ηζκήζεςκ, ηζξ μπμίεξ ιπμνχ απυ ηεζ ηαζ πένα κα πναβιαημπμζήζς»
115

.  

 Ζ ακαβκχνζζδ ημο υηζ ηάεε ιενζηυ, αθθά ηαζ ημ ζοκμθζηυ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδ-

ια, είκαζ πάκημηε έκα ζφζηδια δοκαημηήηςκ, ζδιαίκεζ ηδκ ακαβκχνζζδ ημο πχνμο 

ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ ςξ εκυξ πνςηανπζημφ πεδίμο, ημο πεδίμο ημο «εβχ δφκαιαζ» (Ich 

kann). Αοηυ ημ «εβχ» ημο «εβχ δφκαιαζ» ηδξ ηζκαίζεδζδξ, δεκ είκαζ ημ αοεεκηζηυ 

εκενβυ εβχ ηδξ πνάλδξ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ, αέααζα, πςξ πνυηεζηαζ βζα έκα παεδηζηυ 

εβχ ζημ μπμίμ απθά ηαηαβνάθμκηαζ ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα. Σμ ηζκαζζεδηζηυ πε-

δίμ ιεηααάθθεηαζ «αδζαιεζμθάαδηα ηαζ εθεφεενα»
116

 ιε έκακ «θοζζηυ ηαζ εθεφεενμ 

ηνυπμ»
117

. Καζ υπςξ έπεζ θακεί, απυ ηζξ ειεχζεξεο κεηαβνιέο ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ δε-

δμιέκςκ ελανηχκηαζ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ. Γεκ έπμοιε κα 

ηάκμοιε, ςζηυζμ, ιε ιία άλεπ φξσλ εθεοεενία. Σα ηζκαζζεδηζηά ζοζηήιαηα δεκ επζ-

ηνέπμοκ νπνηαδήπνηε ιεηααμθή. Δίηε θυβς ηδξ ακενχπζκδξ ζςιαηζηήξ ηαηαζηεοήξ 

(εκ βέκεζ ή ηαζ ελαημιζηεοηζηά), είηε θυβς ηςκ δεδμιέκςκ ζοκεδηχκ πμο έπμοκ κα 

ηάκμοκ ιε ηδκ εηάζημηε ζοβηεηνζιέκδ ακηζθδπηζηή αημθμοεία, δεκ είκαζ δοκαηή ν-

πνηαδήπνηε ηίκδζδ ημο ζχιαημξ ή ηάπμζμο ιένμοξ ημο. Ζ ηζκαζζεδηζηή εθεοεενία 

ηζκείηαζ πάκημηε εκηυξ ηάπμζςκ μνίςκ. Αοηά ηα υνζα, ιάθζζηα, ιεηααάθθμκηαζ αημ-

θμοεχκηαξ ηδκ ακάπηολδ ημο ακενχπμο. Απυ αοηή ηδ ζημπζά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ 

ημ «εβχ δφκαιαζ» ηδξ ηζκαίζεδζδξ δεκ είκαζ ζηαηζηυ. Ακαπηφζζεηαζ ιέζα ζε έκα 

«ηακμκζηυ ηοπζηυ ζηζθ πμο αημθμοεεί ηα ζηάδζα απυ ηδ κδπζαηή δθζηία, ηδ κευηδηα, 

ηδκ ςνζιυηδηα, ηα βδναηεζά»
118

. Καζ ιπμνμφιε έηζζ κα ηαηαθάαμοιε ηαζ ημκ ζζπονζ-

ζιυ ημο Υμφζενθ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ζηδ κδπζαηή δθζηία ―ιαεαίκμοιε‖ κα αθέ-

                                                
112 Βθ. υ.π., ζζ. 188-9 [158] 
113 .π., ζζ. 188 [158], 189 [159]. 
114 .π., ζ. 188 [158]. 
115 Ms. D 12 I (1931, 13), δ έιθαζδ πνμζηέεδηε· παναηίεεηαζ ζημ Claesges, 1964, ζ. 75. 
116 Hua XVI, ζ. 298 [258]. 
117 Hua IV, ζ. 254 [266]· αθ. ηαζ ζζ. 56 [61], 152 [159]. Τπάνπμοκ θοζζηά ηζκήζεζξ πμο δζεκενβμφκηαζ 
αζοκαίζεδηα. Βθ. ζπεηζηά υ.π., ζζ. 260 [272], 258 [270]. 
118 Hua IV, ζ. 254 [267]. 
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πμοιε.
119

 Σα δζάθμνα ηζκαζζεδηζηά ζοζηήιαηα ηαζ μζ δοκαηυηδηέξ ημοξ ―νοειίγμ-

κηαζ‖ ζηδ αάζδ ημκ κυιςκ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ ηαζ ιπμνμφκ εθελήξ κα θεζημονβμφκ 

ηζκδημπμζδηζηά βζα ηα ακηζθδπηζηά εκενβήιαηα. 

5.6.4 Κηλαηζζεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη βέιηηζηε δνηηθφηεηα 

Κάεε εη ιένμοξ έηθακζδ ιζαξ εκενβεία αημθμοείαξ πθδνχκεηαζ αθθά ηαζ ―δείπκεζ‖ 

πνμξ ηδκ επυιεκή ηδξ γδηχκηαξ πεναζηένς πθήνςζδ. Κάεε ηέημζα εη ιένμοξ έηθακ-

ζδ, υιςξ, είκαζ αοεζζιέκδ ζε ιζα απεζνία δοκαηχκ απμαθέρεςκ πνμξ άθθεξ δοκαηέξ 

εη ιένμοξ εηθάκζεζξ. Δίδαιε υηζ δ ηνέπμοζα ηζκαζζεδηζηή αημθμοεία είκαζ αοηή πμο 

πνμζδζμνίγεζ ημκ ηφπμ ηαζ ηδ ιμνθή ηδξ εηάζημηε εκενβεία ακηζθδπηζηήξ αημθμοείαξ. 

θεξ μζ άθθεξ δοκαηέξ ηζκαζζεδηζηέξ αημθμοείεξ οπμααζηάγμοκ ημ ηνέπμκ ακηζθδπηζ-

ηυ αίςια χζηε αοηυ κα ιδκ πενζμνίγεηαζ ζε υ,ηζ δίκεηαζ εκενβεία. Δπεζδή αηνζαχξ δ 

εκενβεία αημθμοεία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ είκαζ αοεζζιέκδ ζηδκ άθς άθθςκ δο-

καηχκ αημθμοεζχκ ιπμνεί ηαζ δίκεηαζ ημ πνάβια ςξ ηαοηυζδιμ ζηδκ εκυηδηά ημο. Χξ 

ημ πνάβια πμο έπεζ ηαζ άθθεξ πθεονέξ, πμο έπεζ ηα ηάδε παναηηδνζζηζηά ζηζξ άθθεξ 

πθεονέξ ημο, πμο έπεζ αοηυκ ή ημκ άθθμ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ μνίγμκηα. Έηζζ εί-

καζ δοκαηή δ ακηζθδπηζηή δμηζηυηδηα ημο πνάβιαημξ. 

[]ιςξ ζηδκ μοζία αοηήξ ηδξ δμηζηυηδηαξ πνμζζδζάγεζ ημ κα αθήκεζ ακμζπηέξ άπεζνα πμθ-

θέξ δοκαηυηδηεξ κέαξ δμηζηυηδηαξ ιε πνμζδζμνζζιέκμ ηνυπμ ςξ θηλεηνπνηεκέλεο δοκαηυ-
ηδηεξ. (Hua XVI, ζ. 189 [159], δ έιθαζδ πνμζηέεδηε) 

Σμ πνάβια είκαζ υ,ηζ δίκεηαζ εκενβεία ζε ιζα εκυηδηα ιε υ,ηζ ιπμνεί κα δμεεί οπυ δζα-

θμνεηζηέξ ζοκεήηεξ. Με ηάεε εκενβεία ειθάκζζδ ημο πνάβιαημξ ανζζηυιαζηε δοκά-

ιεζ εκηυξ ιζαξ απεζνίαξ ακηζθδπηζηχκ δοκαημηήηςκ. ―Γκςνίγμοιε‖ − υπζ θμβζημ-

εκκμζμθμβζηά − υηζ εάκ ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα βίκμοκ αοηά ηζ αοηά, ηυηε μζ ακηζ-

θδπηζηέξ ειθακίζεζξ εα είκαζ εηείκεξ ηαζ μζ άθθεξ. Πάληνηε νη αληηιεπηηθέο δπλαηφηε-

ηεο είλαη θηλαηζζεηηθά δηακεζνιαβεκέλεο. ―Γκςνίγμοιε‖, βζα πανάδεζβια, υηζ ηάεε εη 

ιένμοξ έηθακζδ ημο μπηζημφ πεδίμο, βζα κα πενζμνζζημφιε ζε αοηυ, είκαζ δοκαηυ κα 

―ιεηαθενεεί‖ απυ ηδκ αζάθεζα ηδξ πενζθένεζαξ ζηδκ ηαεανυηδηα ημο ηέκηνμο ηαζ 

ιάθζζηα ιέζς ημο ζοκημιυηενμο ηζκαζζεδηζημφ δνυιμο (Weg).
120

 Αξ ημ ελεηάζμοιε 

αοηυ ηαθφηενα. 

 Σμ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια ημο εκυξ ιαηζμφ ηαζ μζ εηενμζχζεζξ ημο ηζκδημπμζμφκ 

ηδ δμηζηυηδηα ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ εηενμζχζεζξ ημο μπηζημφ, ηαζ βζα ηδκ αηνίαεζα ημο 

ιμκμ-μθεαθιζημφ πεδίμο. Καεχξ ημ ιάηζ ηζκείηαζ ηαζ εκχ εεςνμφιε ηα οπυθμζπα ηζ-

καζζεδηζηά ζοζηήιαηα ζηαεενά, δ πανμοζίαζδ εκυξ ζηαηζημφ ακηζηεζιέκμο βίκεηαζ 

ιέζα απυ ιζα αημθμοεία εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηςκ μπμίςκ δ ζπέζδ ηοιαίκεηαζ απυ 

αοηήκ ηδξ απανάθθαπηδξ μιμζυηδηαξ ιέπνζ εηείκδ ηδξ αλζμζδιείςηδξ ακμιμζυηδ-

ηαξ.
121

 Γδθαδή, εφημθα ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ ηαηά 

ηδκ μζμκεί-ηίκδζή ηδξ πνμξ ηδκ πενζθένεζα ημο πεδίμο, θηςπαίκεζ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ 

δζαηνζηυηδηαξ ηςκ ιενχκ ηδξ. Απυ ηδκ άθθδ, ιπμνμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε ιζα πενζ-

μπή ημο πεδίμο ζηδκ μπμία δ εη ιένμοξ έηθακζδ δίκεηαζ ιε έκακ πενζεπμιεκζηυ πθμφ-

ημ. O Υμφζενθ μκμιάγεζ ηδκ πενζμπή βφνς απυ ημ ζδιείμ ιδδέκ ημο μπηζημφ πεδίμο 

                                                
119 «Σμ ακηζθδπηζηυ πεδίμ πμο ιαξ πνμ-πμνδβεί υθα ηα ακηζηείιεκα δεκ πενζηθείεζ αηυια ζηδκ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία ηίπμηε πμο εα ιπμνμφζε κα ελδβδεεί ιε έκα απθυ ημίηαβια ςξ πνάβια.» (Hua I, ζ. 112 

<117>) 
120 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Claesges 1964, ζ. 75. 
121 Hua XVI, ζ. 192-3 [161-2]. 
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«αέθηζζηδ πενζμπή [optimal Gebiet]»
122

. Ζ αζςιαηζηχξ πναβιαηζηή εη ιένμοξ έηθακ-

ζδ πμο ανίζηεηαζ ή ηζκείηαζ εκηυξ αοηήξ ηδξ πενζμπήξ δίκεηαζ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ 

πθδνυηδηα, βίκεηαζ αέθηζζηδ. ηακ δ εη ιένμοξ έηθακζδ απμιαηνφκεηαζ απυ ημ ζδ-

ιείμ ιδδέκ ηαζ απυ ηδ αέθηζζηδ πενζμπή ααειζαία βίκεηαζ θηςπυηενδ απυ ηδκ άπμρδ 

ημο πανμοζζαζηζημφ πενζεπμιέκμο ηδξ. οκμθζηά, ημ μπηζηυ πεδίμ είκαζ ακμιμζμβεκέξ 

απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ζαθήκεζαξ ηδξ δμηζηυηδηαξ ηςκ πενζεπμιέκςκ ημο. Μζα εη ιένμοξ 

έηθακζδ δζαθμνμπμζείηαζ ςξ πνμξ ηδκ πανμοζζαζηζηή ηδξ πθδνυηδηα ακάθμβα ιε ηδ 

―εέζδ‖ ηδξ ζε αοηυ. 

 ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ελεηάζαιε ημ γήηδια ημο ακηζθδπηζημφ πνμζδζμνζζιμφ 

ηαζ ζζπονζζηήηαιε υηζ ηα θαζκυιεκα πμο ειπίπημοκ ζε αοηή ηδκ πενζμπή είκαζ επνπηη-

θά θαζκυιεκα ζπλζεηηθψλ αληηιεπηηθψλ ζπλαθεηψλ ηα μπμία πνέπεζ κα δζαηνίκμκηαζ 

απυ ηα εκενβήιαηα ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηήξ ζηέρδξ. Ακάιεζα ζηα 

άθθα, ιζθήζαιε ηαζ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ απθήξ ακηζθδπηζηήξ δζενιήκεοζδξ ηαζ βζα 

ηδ ζπέζδ πμο έπεζ ιζα θηςπή ηαζ ιζα πθμφζζα εη ιένμοξ έηθακζδ πμο πανμοζζάγμοκ 

ηδκ ίδζα πθεονά εκυξ ακηζηεζιέκμο. Δίδαιε υηζ δ πθμοζζυηενδ εη ιένμοξ έηθακζδ πα-

νμοζζάγεζ αοηή ηδκ πθεονά ιε ημ ιεβαθφηενμ πθμφημ εζςηενζηχκ δζαθμνμπμζήζεςκ 

ηαζ υηζ ηυηε θαιαάκεζ πχνα δ θεβυιεκδ «ζαθήξ υναζδ». 

 Ζ πθμοζζυηενδ εη ιένμοξ έηθακζδ επζηοβπάκεζ ημ ιέβζζημ ααειυ δζενιήκεοζδξ 

ηαζ είκαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα δ «αέθηζζηδ εη ιένμοξ έηθακζδ». Ζ αέθηζζηδ εη ιένμοξ 

έηθακζδ έπεζ πνμηεναζυηδηα ζε ζπέζδ ιε υθεξ ηζξ άθθεξ, είκαζ πνμκμιζμφπα ζε ζπέζδ 

ιε ηζξ θηςπυηενεξ ηαεχξ είκαζ δ «πζμ εκδζαθένμοζα»
123

. πςξ ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ, 

αοηή ζοκζζηά «έκα ηαηαβςβζηυ δέθεαν [ursprünglichen Reiz] βζα ημ εκδζαθένμκ»
124

. 

Γεκ πνυηεζηαζ αέααζα εδχ βζα ηάπμζμ εεςνδηζηυ εκδζαθένμκ πμο ζηνέθεζ ηδκ ακηί-

θδρδ πνμξ ηδ αέθηζζηδ δμηζηυηδηα, αθθά μφηε ηαζ ηάπμζμ πναηηζηυ-ενβαθεζαηυ εκδζ-

αθένμκ. Ο Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα ιζα «πναηηζηή ηάζδ [praktische Tendenz]»
125

 ιε-

ηάααζδξ ζηδ αέθηζζηδ εη ιένμοξ έηθακζδ, βζα έκα «ειπεζνζηυ»
126

 ή αηυια «πναβιχ-

δεξ [sachliche] εκδζαθένμκ»
127

  ημ μπμίμ πθδνχκεηαζ ηαζ ζηακμπμζείηαζ ηαεχξ δ εη 

ιένμοξ έηθακζδ πνμζεββίγεζ ηδκ ακηζθδπηζηά δζενιδκεοιέκδ δμηζηυηδηα. 

Σμ εκδζαθένμκ ηενιαηίγεηαζ ζηδ αέθηζζηδ δμηζηυηδηα. Ζ ηάζδ κα ημ έπμοιε αοηυ ημ εκδζ-

αθένμκ (ημ ειπεζνζηυ εκδζαθένμκ) ςξ εκηφπςζδ [Impression] ζημπεφεζ [geht auf] απμ-
ηθεζζηζηά ζε αοηυ ημ αέθηζζημ, βζαηί [αηνζαχξ] αοηυ είκαζ αέθηζζημ. Δίκαζ εηείκμ ημο μ-

πμίμο δ ειπεζνία πανέπεζ ηδ ιέβζζηδ ζηακμπμίδζδ. Κάεε άθθδ εζηυκα [δζάα.: εη ιένμοξ 

έηθακζδ] ιαξ εκδζαθένεζ ιυκμ ςξ δζυδεοζδ πνμξ ημ αέθηζζημ. (Hua XVI, ζ.  360 [322]) 

 Γεδμιέκμο υηζ ημ αέθηζζημ είκαζ πνμκμιζαηά εκδζαθένμκ ηαζ υηζ επζπθέμκ ιπμ-

νμφιε εθεφεενα κα θένμοιε ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ ζηδ αέθηζζηδ ηνμπμπμίδζή ηδξ, 

είκαζ ηαηακμδηή δ πξαθηηθή ηάζε βζα ιεηάααζδ ηάεε εη ιένμοξ έηθακζδξ ζημ αέθηζ-

ζημ.
128

 Ζ αέθηζζηδ ηνμπμπμίδζδ ιζαξ εη ιένμοξ έηθακζδξ ζημ μπηζηυ πεδίμ ηζκδημ-

πμζείηαζ ηζκαζζεδηζηά. κηαξ ιέζα ζε έκακ ηζκαζζεδηζηυ μνίγμκηα, ζε έκα γςκηακυ 

(lebendiger) ζφζηδια δοκαημηήηςκ, βίκεηαζ ηαηακμδηή δ ηάζδ βζα ιεηάααζδ πνμξ ηζξ 

αέθηζζηεξ δοκαηυηδηεξ. 

                                                
122 .π., ζ. 358 [ 319]. 
123 .π., ζ. 359 [320]. 
124 .π. 
125 .π., ζ. 359 [321]. 
126 .π., ζ. 360 [322]. 
127 .π., ζ. 196 [164]. 
128 Βθ. υ.π., ζ. 359 [321]. 
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Σμ αέθηζζημ είκαζ ιζα πάκηα έημζιδ δοκαηυηδηα, δζανηχξ ζηδ δζάεεζή ιμο κα ιμο δμεεί, 

ηαευζμκ έπς ηδκ εζηυκα [δζάα.: εη ιένμοξ έηθακζδ]. Σμ έπς [ημ αέθηζζημ] υπμηε ημ επζ-
εοιχ. (Hua XVI, ζ. 360 [321]) 

Κάεε άθθδ εη ιένμοξ έηθακζδ πμο ζηενείηαζ ηδξ επμπηζηά δζενιδκεοιέκδξ ιμνθήξ 

δείπκεζ οπυννδηα πνμξ ηδκ πθήνδ επμπηζηή δζενιήκεοζή ηδξ, θεζημονβεί ςξ αλαπα-

ξαζηάηεο νκνηφηεηαο (Ähnlichkeitsrepräsentant) βζα ημ αέθηζζημ, απμαθέπεζ ζημ αέθ-

ηζζημ. Κάεε εη ιένμοξ έηθακζδ απυ ηδκ άπμρδ ημο ζπήιαημξ, ηδξ πμζυηδηαξ, ηςκ 

εζςηενζηχκ δζαθμνμπμζήζεχκ ηδξ, δείπκεζ πνμξ ηδ αέθηζζηδ πθήνςζή ηδξ, ηδκ πνμ-

δζαβνάθεζ ηαη‘ ακαθμβία, ηδκ πνμ-εκκμεί.  Δπζπθέμκ, υιςξ, δείπκεζ ημκ ηζκαζζεδηζηυ 

δνυιμ πμο πνέπεζ κα αημθμοεδεεί πνμηεζιέκμο κα δμεεί αοηή. πςξ ζδιεζχκεζ μ 

Κθέζβηεξ, «[ι]ε ηάεε ειθάκζζδ, είκαζ ηαοηυπνμκα βκςζηυξ μ δνυιμξ –ιέζα απυ έκα 

μζηείμ ζφζηδια δνυιςκ– πμο μδδβεί ηδκ ειθάκζζδ ζημ αέθηζζηυ ηδξ»
129

. Οζ δζάθμνμζ 

ηζκαζζεδηζημί δνυιμζ ιπμνμφκ κα αημθμοεδεμφκ άθθμηε εοημθυηενα, άθθμηε δοζημ-

θυηενα, πάκημηε υιςξ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ηδξ άζηδζδξ ζε ηάεε ηέημζα δζαδνμιή 

ηαζ ημο εθέβπμο ημο ζοζηήιαημξ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ δοκαημηήηςκ.
130

 

5.6.5. Γηνθζαικηθή φξαζε θαη πξν-εκπεηξηθφ βάζνο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ 

Ο ιεεμδμθμβζηυξ πενζμνζζιυξ ζηα ηζκδημπμζδηζηά ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ημο εκυξ 

ιυκμ ιαηζμφ, ηζ εκχ υθα ηα οπυθμζπα ηζκαζζεδηζηά ζοζηήιαηα εεςνμφκηαζ ζηαεενά 

ηαζ δεκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ, ιαξ μδδβεί ζηδ ελέηαζδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ αοημφ πμο μ 

Υμφζενθ μκμιάγεζ «μθεαθιμ-ηζκδηζηή εζηυκα [δζάα.: εη ιένμοξ έηθακζδ] [okulomo-

torisches Bild]»
131

. Ζ μθεαθιμ-ηζκδηζηή εζηυκα δεκ είκαζ ημ ακηζθδπηυ πνάβια. Γεκ 

είκαζ, υιςξ, μφηε ιζα πνμαμθή ημο πνάβιαημξ ηαηακμδιέκδ ιε βεςιεηνζημφξ υνμοξ. 

ε ιζα ηέημζα πνμαμθή πνμτπμηίεεηαζ ήδδ έκα ζοβηνμηδιέκμ ηνζδζάζηαημ ακηζηείιε-

κμ ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα πνμαάθθεηαζ ζημ επίπεδμ. Γζα ημκ ίδζμ θυβμ, δ μθεαθιμ-

ηζκδηζηή εζηυκα δεκ είκαζ ιζα ―θέηα‖ πμο έπμοιε ηυρεζ απυ ημ πνάβια. Καηαθαααί-

κμοιε, αέααζα, υηζ είκαζ δφζημθμ κα ιζθήζμοιε βζα έκα επίπεδμ ζοβηνυηδζδξ ημο 

πνάβιαημξ ζημ μπμίμ θηάκμοιε ιυκμ αθαζνεηζηά ηαζ πμο ιπμνεί κα ελοπδνεηεί ιυκμ 

ιεεμδμθμβζηά ηδκ ένεοκά ιαξ. ηδ ζοκέπεζα, εα επζπεζνήζμοιε κα θάαμοιε οπυρδ 

ηδκ ηζκαζζεδηζηή ζοκενβαζία ηςκ δφμ ιαηζχκ ηαζ κα ιζθήζμοιε βζα ιζα πμθφ εκδζα-

θένμοζα ηαζ ζδιακηζηή πανάιεηνμ πμο αοηή εζζάβεζ.
132

 

 ηδ δζμθεαθιζηή υναζδ δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε δφμ λεπςνζζηά ιμκμ-

μθεαθιζηά πεδία, πανά ιε έκα εκζαίμ πεδίμ πμο ελανηάηαζ θεζημονβζηά απυ ηδ εέζδ 

ημο ηάεε ιαηζμφ. Σμ ηάεε ιάηζ έπεζ ιζα ζπεηζηή εθεοεενία ηαζ ιπμνεί κα ακμζβμηθεί-

κεζ λεπςνζζηά, υιςξ δεκ ιπμνεί κα ηζκείηαζ ακελάνηδηα. Δάκ ημ ηάεε ιάηζ ιπμνμφζε 

κα ηζκδεεί ακελάνηδηα, ηυηε ημ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια ηςκ δφμ ιαηζχκ εα ήηακ, οπμ-

ζηδνίγεζ μ Υμφζενθ, έκα «ηεηναπθυ πμθθαπθυ [vierfache Mannigfaltigkeit]»
133

, ηάηζ 

πμο δεκ ζζπφεζ. Σμ βεβμκζηυ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια ηςκ ιαηζχκ ημο ακενχπμο είκαζ 

έκα ηνζδζάζηαημ πμθθαπθυ
134

 ηαζ είκαζ αοηυ πμο ηζκδημπμζεί ημ ζφζηδια ηςκ πθήνςκ 

εζηυκςκ εκυξ πθήνμοξ πεδίμο. 

                                                
129 Claesges, 1964, 76. 
130 Βθ. Ms. D 13 IV (1921), ζ. 4, ζημ Claesges 1964, ζ. 76 οπζ. 3. 
131 Βθ., π.π., Hua XVI, ζ. 226 [192]. 
132 Βθ. ηονίςξ Hua XVI, §§49, 64, Apdx IV 
133 .π., ζ. 352 [310]. 
134 Σμ πχξ εκκμείηαζ εδχ ημ ηνζδζάζηαημ ημο ηζκαζζεδηζημφ πμθθαπθμφ ηςκ δφμ ιαηζχκ εα ημ ζογδηή-

ζμοιε ζε θίβμ. 
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Αξ εεςνήζμοιε ιζα ζοβηεηνζιέκδ εη ιένμοξ έηθακζδ ημο πεδίμο. Αοηή πανα-

ιέκεζ ηαοηυζδιδ ζε υ,ηζ αθμνά ημ πενζεπυιεκυ ηδξ είηε ηα δφμ ιάηζα ζοκενβάγμκηαζ, 

είηε ηναηάιε ηθεζζηυ μπμζμδήπμηε απυ αοηά. Τπάνπεζ, ςζηυζμ, ιζα μοζζχδδξ θαζκμ-

ιεκμθμβζηή δζαθμνά ακάιεζα ζημ ιμκμπεδίμ (Einfeld) ηδξ ιμκμ-μθεαθιζηήξ υναζδξ 

ηαζ ζημ δζπθυ πεδίμ ηδξ δζμθεαθιζηήξ υναζδξ, ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ δφμ ιαηζχκ. Αο-

ηή δ δζαθμνά έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ ζημζπείμ ημο βάζνπο (Tief). Σμ πεδίμ ηδξ δζμθεαθιζ-

ηήξ υναζδξ παναηηδνίγεηαζ απυ πξν-εκπεηξηθφ βάζνο ηαζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ημο 

πεδίμο πανμοζζάγμκηαζ ―ακάβθοθεξ‖.
135

 φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, υηακ ακηζθαιαα-

κυιαζηε ηάηζ ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ δφμ ιαηζχκ, ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ακάιεζα 

ζηα πανμοζζαζηζηά πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ηα αζζεήιαηα ημο αάεμοξ. Αοηά 

είκαζ πμο πανμοζζάγμοκ ημ αοεεκηζηά ζδςιέκμ αάεμξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιμκμ-

μθεαθιζηήξ υναζδξ αοηά ηα πανμοζζαζηζηά πενζεπυιεκα απμοζζάγμοκ.
136

 

Σμ ζημζπείμ ημο αάεμοξ [Tiefenelement] ζηδ ζοκεπυιεκδ ζοβπχκεοζή ημο ιε ημ ζηαεενά 

εκζαίμ ζφζηδια ηυπςκ ηδξ δζδζάζηαηδξ ελάπθςζδξ [Ausbreitung] ζοκζζηά ιζα μοζζχδδ 
θαζκμιεκμθμβζηή δζαθμνά ημο δζπθμφ πεδίμο έκακηζ ημο ιμκμπεδίμο. (Hua XVI, ζ. 173 

[146]) 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ πενίπηςζδ ημο δζμπηζημφ πεδίμο, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυ-

βμ βζα αζζεήιαηα αάεμοξ ηα μπμία ζοβηνμημφκ έκα ιμκμδζάζηαημ ζφζηδια πμο ζοβ-

πςκεφεηαζ ιε ημ εκζαία ζοκεπυιεκμ πμθθαπθυ ηδξ πνμ-ειπεζνζηήξ έηηαζδξ. Σμ αάεμξ 

εειεθζχκεηαζ ζηδκ έηηαζδ ηαζ πθδνχκεζ ηδκ έηηαζδ πανάθθδθα ιε ημ πνχια. 

Αοηή δ ζηζβιή ημο αάεμοξ [Tiefenmoment] εειεθζχκεηαζ ζηδ ζηζβιή ηδξ ελάπθςζδξ 
[Ausbreitungsmoment], ηαζ αηνζαχξ ιέζς αοημφ, μ πνςιαηζζιυξ απμηηά υπζ ιυκμ ελά-

πθςζδ αθθά ελάπθςζδ ιε αάεμξ, εκδεπμιέκςξ ιε ιεηαααθθυιεκμ ακάβθοθμ. (Hua XVI, 

ζ. 173 [146]) 

Σμ μζμκεί-αάεμξ ημο μπηζημφ πεδίμο δζαααειίγεηαζ ιε ηνυπμ πμο κα ειθακίγεζ δζαθμ-

νμπμζήζεζξ. Έκα ηέημζμ ζοκεπέξ δζαθμνμπμζήζεςκ ημο αάεμοξ ιπμνεί κα πνμζανηδ-

εεί, ιε υπζ ακαβηαίμ ηνυπμ, ιενζηά ή μθζηά ζημ μπηζηυ πεδίμ. ιςξ, πνμζμπή. Σζξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ημο αάεμοξ δεκ πνέπεζ κα ηζξ εηθάαμοιε ςξ έκα οπμζφκμθμ δζαθμ-

νμπμζήζεςκ ηδξ έηηαζδξ, ςξ δζαθμνεηζημφξ ηυπμοξ, δδθαδή, ημο μπηζημφ πεδίμο. Οζ 

δζαααειίζεζξ αάεμοξ δεκ δδθχκμοκ δζαθμνεηζημφξ ηυπμοξ ημο πεδίμο. 

[Σ]μ αάεμξ δεκ είκαζ ηαιία δζάζηαζδ ζοβηνίζζιδ ιε ημ ιήημξ ηαζ ημ πθάημξ. (Hua XVI, ζ. 
354 [313]). 

Πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε νδηά απυ ηδ ιζα, ημ πνμ-ειπεζνζηυ αάεμξ ηαζ ηζξ δζαααειίζεζξ 

ημο ηαζ απυ ηδκ άθθδ, ηδκ πνμ-ειπεζνζηή έηηαζδ ηαζ ηζξ δζαθμνέξ πμο πανμοζζάγμ-

κηαζ ζε αοηή. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, έπμοιε κα ηάκμοιε ιε δφμ δζαθμνεηζηά βέκδ. Με 

άθθα θυβζα, ημ αάεμξ δεκ έπεζ πνμηφρεζ, βζα πανάδεζβια, ιε πενζζηνμθή ηδξ δζάζηα-

ζδξ ημο πθάημοξ. Μπμνμφιε κα ημ ηαηαθάαμοιε ηαθφηενα αοηυ ακ θακηαζημφιε ιζα 

εοεεία βναιιή ηαηά ιήημξ ημο μπηζημφ πεδίμο δ μπμία ιε ηάπμζμκ ηνυπμ ―πενζζηνέ-

θεηαζ‖ βζα κα ―εηημπζζηεί‖ πνμξ ημ αάεμξ ημο πεδίμο. Γεκ ιπμνμφιε κα πμφιε, ηυηε, 

                                                
135 Γζα άθθδ ιζα θμνά, ημ αάεμξ ηαζ ημ ακάβθοθμ δεκ πνέπεζ κα ζοβπέμκηαζ εδχ ιε ημ αάεμξ ηαζ ηδκ 

ακάβθοθδ ιμνθή ηςκ ειπεζνζηχκ ακηζηεζιέκςκ. 
136 Βέααζα, μ Υμφζενθ ζοιπθδνχκεζ υηζ απυ ημ πεδίμ ηδξ ιμκμ-μπηζηήξ υναζδξ δεκ απμοζζάγεζ πθή-
νςξ ημ ζημζπείμ ημο αάεμοξ. Ο ίδζμξ υιςξ δζαβζβκχζηεζ ηδκ απμοζία ιζαξ ζηαζεξήο «αλίαξ αάεμοξ» 

(Tiefenwerte). Έηζζ, ιε ειπεζνζημφξ υνμοξ, εκχ ιπμνμφιε ηαζ ιε ημ έκα ιάηζ κα ακηζθδθεμφιε ημ αά-

εμξ, δεκ ιπμνμφιε πανυθα αοηά κα ιζθάιε βζα πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ημ 

αοεεκηζηά ζδςιέκμ αάεμξ. (Hua XVI, ζ. 173 [146]) 
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υηζ δ εοεεία βναιιή ηαηά ηδκ ―πενζζηνμθή‖ ηδξ αβαίκεζ εηηυξ ημο δζδζάζηαημο μπηζ-

ημφ πεδίμο ηαζ υηζ, άνα, ημ αάεμξ ηαζ ημ πθάημξ ακήημοκ ζημ ίδζμ βέκμξ. ε ιζα ηέ-

ημζα ―πενζζηνμθή‖ ζοιααίκμοκ, ηαηά ημκ Υμφζενθ, δφμ ζοκεπυιεκεξ ηνμπμπμζήζεζξ. 

Ζ ιία είκαζ δ ηνμπμπμίδζδ ηδξ εοεείαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ έηηαζδ ηαζ δ άθθδ εηείκδ 

πμο αθμνά ηζξ δζαααειίζεζξ ημο αάεμοξ, μζ μπμίεξ θαιαάκμοκ πχνα ζημ δζδζάζηαημ 

μπηζηυ πεδίμ.
137

 

 Αξ δμφιε ηα πνάβιαηα ιε ιεβαθφηενδ θεπημιένεζα. Σμ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια 

ημο εκυξ ιαηζμφ είκαζ έκα δζδζάζηαημ πμθθαπθυ. Δίδαιε πνμδβμφιεκα υηζ αοηυ ζδ-

ιαίκεζ πςξ ημ ιάηζ ιπμνεί είηε κα αηζκδηεί ζε ιζα εέζδ, είηε κα ηζκείηαζ ηαηά ιήημξ 

ηςκ ―ηζκαζζεδηζηχκ βναιιχκ‖ ημο ηζκαζζεδηζημφ πμθθαπθμφ. Σζ ζδιαίκεζ υιςξ ημ 

υηζ ημ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια ηςκ δφμ ιαηζχκ είκαζ ηνζδζάζηαημ; οκενβαγυιεκα ηα 

δφμ ιάηζα ιπμνμφκ κα αηζκδημφκ ζε εέζεζξ δζαθμνεηζημφ υιςξ αάεμοξ ηαζ, επζπθέμκ, 

ιπμνμφκ κα ηζκμφκηαζ ηαηά ιήημξ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ βναιιχκ ζε υθα ηα δζδζάζηαηα 

πμθθαπθά πμο ακηζζημζπμφκ ζε αοηά ηα δζαθμνεηζηά αάεδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ηζ-

καζζεδηζηυ ζφζηδια ηςκ δφμ ιαηζχκ πενζθαιαάκεζ ιζα βναιιή-ιδδέκ: ηδκ «εοεεία 

ιπνμζηά ζημ αάεμξ [Geradeaus in die Tiefe]»
138

. Κάεε ζδιείμ αοηήξ ηδξ εοεείαξ α-

κήηεζ ζε έκα δζδζάζηαημ πμθθαπθυ ιε πνμκμιζμφπεξ δζεοεφκζεζξ ηζξ πάκς–ηάης, δε-

λζά–ανζζηενά. Σα ιάηζα, δδθαδή, ιπμνμφκ κα εζηζάγμοκ ζε ηάεε έκα απυ ηα ζδιεία 

αοηήξ ηδξ εοεείαξ, ηα μπμία δζαθένμοκ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ πμζυηδηαξ αάεμοξ. 

 Ζ κέα ηζκαζζεδηζηή πανάιεηνμξ πμο εζζάβεηαζ ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ δφμ ια-

ηζχκ είκαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ πνμζανιμβήξ (Akkomodation). Σμ μπηζηυ πεδίμ πμο ηά-

εε θμνά δίκεηαζ ακηζζημζπεί ζε δζαθμνεηζηυ ―αάεμξ‖ ηδξ εοεείαξ-ιδδέκ. Γεκ είκαζ 

υιςξ υθα ηα μπηζηά πεδία, πμο ακηζζημζπμφκ ζηα δζαθμνεηζηά ζδιεία ηδξ εοεείαξ-

ιδδέκ, ανιμκζηά (einstimmige). Κάπμζα απυ αοηά είκαζ ―παμηζηά‖, αθθά αοηυ δεκ 

ζοιααίκεζ ιε αοεαίνεημ ηνυπμ.
139

 Έζης υηζ, λεηζκχκηαξ απυ ημ ζδιείμ ηδξ ιεβαθφηε-

νδξ ζφβηθζζδξ ηςκ ιαηζχκ, δ δζμπηζηή ιαηζά ηζκείηαζ πάκς ζηδκ εοεεία-ιδδέκ. Σμ 

μπηζηυ πεδίμ είκαζ παμηζηυ. Καεχξ πνμπςνά δ ιαηζά πάκς ζηδκ εοεεία, θαιαάκεζ πχ-

να ιζα «ηνμπμπμίδζδ ημο πάμοξ [Abwandlung des Chaos]»
140

 ηαζ ζε ηάπμζμ ζοβηε-

ηνζιέκμ ζδιείμ ηδξ εοεείαξ ημ μπηζηυ πεδίμ παφεζ κα είκαζ παμηζηυ ηαζ ηνέπεηαζ ζε 

ανιμκζηυ. Αοηή δ ηνμπή ημο μπηζημφ πεδίμο απυ παμηζηυ ζε ανιμκζηυ ζε ηάπμζμ ζο-

βηεηνζιέκμ αάεμξ, ιεηαηνμπή πμο ηζκδημπμζείηαζ απυ ηδκ ηίκδζδ ηδξ ιαηζάξ πάκς 

ζηδκ εοεεία-ιδδέκ ημο μπηζημφ πεδίμο, δδθαδή πάκς ζηδκ ηζκαζζεδηζηή εοεεία αά-

εμοξ, είκαζ ημ απμηαθμφιεκμ «θαζκυιεκμ-θ [θ-Phänomen]»
141

. 

 Με ηδκ ηαηάθθδθδ ζφβηθζζδ ηςκ ιαηζχκ, αθθά ηαζ ιε ηδ αμήεεζα πθεονζηχκ 

ηζκήζεςκ ημο ηεθαθζμφ ή ημο ζχιαημξ, ηάεε παμηζηυ πεδίμ πμο ακηζζημζπεί ζε ηά-

πμζμ αάεμξ ιπμνεί κα ηναπεί ζε ανιμκζηυ ηαζ ηυηε ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα ηδ αέθηζ-

ζηδ δμηζηυηδηά ημο. Έκα ηέημζμ ανιμκζηυ πεδίμ παναηηδνίγεηαζ απυ πμζυηδηεξ αά-

εμοξ. Ο Υμφζενθ ημ απμηαθεί πιαζηηθφ (plastische) ηαεχξ αοηυ δίκεηαζ ιε δζαααειί-

ζεζξ ζημ ακάβθοθυ ημο. Σμ ηνζδζάζηαημ ηζκαζζεδηζηυ πμθθαπθυ ηςκ ιαηζχκ ζε ζοι-

θςκία ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ημο αάεμοξ μδδβεί ζηδ ζοβηνυηδζδ εκυξ 

ηνζδζάζηαημο ζοκεπμφξ ημ μπμίμ μ Υμφζενθ απμηαθεί νπηηθφ ρψξν. Με άθθα θυβζα, 

ηα δοκαηά δζδζάζηαηα πμθθαπθά ακάβθοθα ζοκηίεεκηαζ ζε έκα ηνζδζάζηαημ πμθθαπθυ, 

ημκ εββφξ πχνμ (Nahraum), ημκ νπηηθφ ρψξν (Sehraum) ηςκ δοκαηχκ ακαβθφθςκ.
142

 

Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ζοβηνμημφκηαζ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, μζμκεί-πςνζηέξ «ηον-

                                                
137 Βθ. Hua XVI, ζζ. 174-5 [146-7]. 
138 .π., ζ. 353 [311]. 
139 .π. 
140 .π. 
141 .π. 
142 .π. 
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ηέξ επζθάκεζεξ [gewölbte Flächen]»
143

, υπζ υιςξ αηυια ηνζδζάζηαηα ζχιαηα εκ πχνς 

ηαζ πναβιαηζηέξ (wirkliche) πςνζηέξ επζθάκεζεξ. Γζα ηδ ζοβηνυηδζδ αοηχκ οπμθείπε-

ηαζ δ ελέηαζδ ηςκ οπυθμζπςκ ηζκαζζεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ. οκμπηζηά ιπμνμφιε κα 

πμφιε υηζ ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ δφμ ιαηζχκ εζζάβεηαζ ζημ μπηζηυ πεδίμ ηζ έκαξ ηνί-

ημξ πνμζακαημθζζιυξ : «ημκηά–ιαηνζά». Σμ μπηζηυ πεδίμ, έηζζ, παναηηδνίγεηαζ απυ 

μζμκεί-αάεμξ ηαζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ημο πεδίμο ηαθφπημκηαζ ηχνα απυ ηδκ πμζυ-

ηδηα ημο ακάβθοθμο.
144

 

5.6.6. Πιεζίαζκα/απνκάθξπλζε θαη πεξηθνξά  

Οζ ιέπνζ ηχνα πενζβναθέξ ιαξ έπμοκ πενζμνζζηεί ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ μπηζηήξ ακηί-

θδρδξ εκυξ αιεηάαθδημο ηαζ ζηαηζημφ ακηζηεζιέκμο οπμεέημκηαξ ςξ ιυκμ εκενβυ 

ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια αοηυ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ ιαηζχκ ηαζ εεςνχκηαξ ηα οπυθμζπα 

ιένδ ημο ζχιαημξ αηίκδηα. Έπμοιε θάαεζ, δδθαδή, οπυρδ ηζξ ιεηααμθέξ ημο ηζκαζ-

ζεδηζημφ ζοζηήιαημξ ηςκ ιαηζχκ ηναηχκηαξ ζηαεενά ηα οπυθμζπα ηζκαζζεδηζηά ζο-

ζηήιαηα. Καηαθαααίκμοιε, αέααζα, υηζ μζ δοκαημί ζοκδοαζιμί ηζκαζζεδηζηχκ ζοζηδ-

ιάηςκ είκαζ πμθθμί ηαζ ημ εβπείνδια ηδξ αοηυκμιδξ ελέηαζήξ ημοξ δφζημθμ. ημ 

πθαίζζμ πάκηςξ ημο ιεεμδμθμβζημφ ζπήιαημξ πμο αημθμοεεί μ Υμφζενθ, ηα ηζκαζ-

ζεδηζηά ζοζηήιαηα πμο, ιαγί ιε ημ ηζκαζζεδηζηυ ζφζηδια ηςκ ιαηζχκ, είκαζ ηαεμνζ-

ζηζηά βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο μπηζημφ πςνζημφ θάζιαημξ είκαζ αοηά ηδξ ηίκδζδξ ημο 

ηζκαζζεδηζημφ ζχιαημξ ηαηά ημ πθδζίαζια ή ηδκ απμιάηνοκζδ  απυ ημ εζηζαηυ ζδ-

ιείμ ημο ακηζθδπηζημφ πεδίμο ηαζ ηαηά ηδκ πενζθμνά ημο βφνς απυ αοηυ ημ εζηζαηυ 

ζδιείμ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ ηίκδζδ ηαηά ημ πθδζίαζια ή ηδκ απμιάηνοκζδ, πνςηίζηςξ 

παναηδνμφιε πςξ αοηή πάκηα ζοκμδεφεηαζ απυ ηδ ζπζηνιή ηαζ ηδ δηαζηνιή, ακηίζημζ-

πα, ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ.
145

 Κζ ακ πνμζέλμοιε ηαθφηενα εα δζαπζζηχζμοιε υηζ 

δ ζοζημθή ή δζαζημθή δεκ είκαζ μιμζυιμνθεξ βζα υθεξ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ημο 

πεδίμο.
146

 Με ημ πθδζίαζια, μ ααειυξ δζαζημθήξ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ ηεκηνζηή 

πενζμπή ημο μπηζημφ πεδίμο είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ υ,ηζ ζηδκ πενζθένεζα. Μπμνεί, ε-

πίζδξ, ημ πθδζίαζια κα είκαζ ηέημζμ πμο ηάπμζεξ απυ ηζξ πενζθενεζαηέξ εη ιένμοξ 

εηθάκζεζξ (ή ηάπμζα ιένδ ημοξ) κα ζηαιαημφκ κα δίκμκηαζ, κα ηίεεκηαζ πζα ―εηηυξ 

πεδίμο‖. πςξ είκαζ δοκαηυ ηάπμζεξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ κα ζηαιαημφκ κα είκαζ δζα-

γεοβιέκεξ ηαζ κα έπμοιε έηζζ θαζκυιεκα επζηάθορδξ (Verdeckung). Ακηίζημζπα, ιε 

ηδκ απμιάηνοκζδ, δ ζοζημθή πμο παναηδνείηαζ ζηδκ ηεκηνζηή πενζμπή ημο πεδίμο 

είκαζ ιζηνυηενδ απυ υ,ηζ ζηδκ πενζθένεζα. Με ηδκ απμιάηνοκζδ είκαζ, επίζδξ, δοκαηή 

δ εζζαβςβή κέςκ πενζθενεζαηχκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ (ή ιενχκ ημοξ) ζημ πεδίμ. 

Αθθά ηαζ είκαζ δοκαηή δ απμηάθορδ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ (ή ιενχκ ημοξ) πμο πνζκ 

έιεκακ επζηαθοιιέκα. 

 Δάκ ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ δφμ ιαηζχκ, βζα ηδκ μπμία ιζθήζαιε κςνίηενα, απμ-

ηαθφπηεηαζ ζημ μπηζηυ πεδίμ μ πνμζακαημθζζιυξ «ημκηά–ιαηνζά» ηαζ ημ πχξ αοηυ ημ 

πεδίμ απμηηά ιζα δζάζηαζδ αάεμοξ, δ ιεηαηυπζζδ ιε ημ πθδζίαζια ή ηδκ απμιά-

ηνοκζδ ξηδηθνπνηεί αοηά ηα θαζκυιεκα.
147

 Δίδαιε υηζ ημ αάεμξ ημο μπηζημφ πεδίμο 

ζηδ δζμθεαθιζηή υναζδ απμηαθφπηεηαζ ςξ ζπεηζηυ πνμξ ηδκ ηίκδζδ ηςκ ιαηζχκ. Ζ 

―εέζδ‖ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ζημ ακάβθοθα δμζιέκμ μπηζηυ πεδίμ είκαζ υιςξ 

                                                
143 .π., ζ. 353 [310]. 
144 Βθ. ηαζ Claesges 1964, ζ. 80. 
145 Βθ. Hua XVI, §§65, 67, 69, 71. 
146 Βθ. υ.π., §66. 
147 Βθ. υ.π., §§64η.επξ. 
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ζηαεενή ςξ πνμξ ημ οπμηείιεκμ ηδξ ακηίθδρδξ. πςξ παναηδνεί μ Νηνάιμκη, εδχ 

έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έκα απφιπην αάεμξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ειθακίζεςκ.
148

 Με ηδ 

ιεηαηυπζζδ ημο ηζκαζζεδηζημφ ζχιαημξ απμηαθφπηεηαζ δ δζάζηαζδ ημο αάεμοξ ςξ 

πάκηα ζρεηηθή πνμξ ημ θμνέα ηδξ ακηίθδρδξ πμο έπεζ αηνζαχξ ηδ δοκαηυηδηα ιεηαηυ-

πζζδξ. Ο πνμζακαημθζζιυξ «ημκηά–ιαηνζά»  απμηηά ηχνα κυδια εκ ζπέζδ πνμξ έκα 

ζδιείμ-ιδδέκ (Nullpunkt) πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ ημκ θμνέα ηδξ ακηίθδρδξ αηνζαχξ 

ςξ θμνέαξ ηςκ ακηίζημζπςκ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ ηδξ ιεηαηυπζζήξ ημο.
149

 

 Σμ ηζκαζζεδηζηυ ζχια μνίγεζ ηυηε ημ ζδιείμ-ιδδέκ ηδξ απυζηαζδξ, ημ εδψ απυ 

ηδκ πνμμπηζηή ημο μπμίμο δίκμκηαζ ηα πνάβιαηα ζημ ακηζθδπηζηυ πεδίμ. Δκ ζπέζδ 

πνμξ ημ εδψ ημο ηζκαζζεδηζημφ ζχιαημξ μνίγεηαζ ημ εθεί, ημ αιινχ, ημ καθξηά, ημ θν-

ληά. Σμ εδψ ημο ηζκαζζεδηζημφ ζχιαημξ ηαεζζηά δοκαηυ ημ εηάζημηε εθεί ηαζ ιε αο-

ηή ηδκ έκκμζα ημ ακηζθδπηζηυ πεδίμ μνβακχκεηαζ ςξ έκα πεδίμ πξνζαλαηνιηζκέλν πά-

κηα βφνς απυ ημ ζδιείμ-ιδδέκ. Σμ εδψ πμο μνίγεζ ηδκ πνμμπηζηυηδηα ημο ακηζθδπηζ-

ημφ πεδίμο δεκ είκαζ ζηαηζηυ. Σμ εηάζημηε εδψ είκαζ δοκάιεζ, ηαζ ιάθζζηα ιε πμθθα-

πθυ ηνυπμ, ηάπμζμ εθεί. ηδ αάζδ ηςκ εθεφεενςκ ηζκήζεςκ ημο ηζκαζζεδηζημφ ζχια-

ημξ, ημ εθεί ημο πνμδβμφιεκμο πνμζακαημθζζιμφ ηνέπεηαζ ζε έκα κέμ εδψ.
150

 Σμ ηζ-

καζζεδηζηυ ζχια είκαζ αοηυ πμο ιπμνεί ακά πάζα ζηζβιή κα αθθάλεζ εέζδ, πνμμπηζ-

ηή, ζημπζά εέαζδξ. Μπμνεί, ιάθζζηα, κα μζηεζμπμζδεεί ηδκ πνμμπηζηή θάπνηνπ άιινπ. 

Αοηή είκαζ ιζα πμθφ ζδιακηζηή δζάζηαζδ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυ-

ηδζδξ. Ζ απανάηαιπηδ ζοκεήηδ ηδξ πνμμπηζηυηδηαξ ηδξ ακηίθδρδξ είκαζ ηέημζα πμο 

υπζ ιυκμ επζηνέπεζ αθθά εκέπεζ ςξ μοζζςδχξ ζοβηνμηδηζηή ηδ δοκαηυηδηα ακηαθθα-

βήξ ημο εδψ ιε ημ εθεί, απηήο ηδξ πνμμπηζηήξ ιε ηδκ άιιε πνμμπηζηή. Σμ ακηζθδπηυ 

ζοβηνμηείηαζ αηνζαχξ ζηε βάζε αοηήξ ηδξ ακηαθθαλζιυηδηαξ. Δίκαζ αοηυ πμο δίκεηαζ 

ιε ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ απυ απηήλ ηδκ πνμμπηζηή ηαζ ιε εηείκμκ ημκ ηνυπμ απυ 

ιζακ άιιε πνμμπηζηή ηαζ αθθζχξ απυ ιζακ άιιε η.μ.η. Αθθά αηυια πενζζζυηενμ, ηάεε 

κέα πνμμπηζηή ιπμνεί κα είκαζ δ πνμμπηζηή ελφο νπνηνπδήπνηε άιινπ ηζκαζζεδηζημφ 

ζχιαημξ. ηδκ ηανδζά ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ειπενζέπεηαζ ήδδ πάκηα ημ δζ-

οπμηεζιεκζηυ ζημζπείμ.  

 Με ηδκ εζζαβςβή ηςκ ηζκαζζεήζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιεηαηίκδζδ ςξ πνμξ 

ημ εζηζαηυ ζδιείμ ηδξ ακηίθδρδξ, μ Υμφζενθ δείπκεζ υηζ μ ακάβθοθμξ μπηζηυξ (ηαζ 

βζα ηδκ αηνίαεζα μθεαθιμ-ηζκδηζηυξ) πχνμξ ημο πνμδβμφιεκμο ιεεμδμθμβζημφ ζηα-

δίμο ―εκζζπφεηαζ‖ ηαζ ηνέπεηαζ ζε ακηζθδπηζηυ πχνμ πμο πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημ ―ιε-

ηαλφ‖ ημο «εδχ», ςξ ζδιείμ-ιδδέκ ημο ηζκαζζεδηζημφ οπμηεζιέκμο, ηαζ ημο «εηεί» 

ημο πνάβιαημξ. Δδχ έπμοιε κα ηάκμοιε ιζα γξακκηθή, υπςξ ηδκ απμηαθεί μ Υμφ-

ζενθ, ηνμπμπμίδζδ.
151

 Με ηδκ εζζαβςβή, ζηδ ζοκέπεζα, ηςκ ηζκαζζεήζεςκ πμο ζπεηί-

γμκηαζ ιε ηδκ πενζθμνά ημο ηζκαζζεδηζημφ ζχιαημξ βφνς απυ αοηυ ημ εζηζαηυ ζδ-

ιείμ, παναηδνμφιε κέμο ηφπμο αθθαβέξ ζηδ δμηζηυηδηα ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ.
 

152
 Σχνα έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα θπθιηθή ηνμπμπμίδζδ ηαζ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ηςκ 

εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ςξ εκυξ πμθθαπθμφ πεξηζηξνθήο ζημ μπμίμ επίζδξ θαιαάκμοκ 

πχνα θαζκυιεκα επζηάθορδξ/απμηάθορδξ ηαζ δζαζημθήξ/ζοζημθήξ πμο έπμοκ, υιςξ, 

έκακ δζαθμνεηζηυ παναηηήνα.
153

 Γζα πανάδεζβια, δ επζηάθορδ ηχνα δεκ έπεζ ημ πα-

ναηηήνα ηδξ οπένεεζδξ, υπςξ ζοκέααζκε ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ απμιάηνοκζδξ, αθθά 

ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ. Καηά ηδκ πενζθμνά έπμοιε ιζα αθθδθμοπία εη ιένμοξ εηθάκ-

                                                
148 Βθ. Drummond 1979, ζ. 28. 
149 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua IV, ζζ. 56η.επ. [61η.επ], 83 [88], 127-8 [135], 158η.επ. [165η.επ.]. Βθ. ηαζ 
Hua ΥΗ, ζ. 298· Hua IV, §41a· Hua IX, ζ. 392. 
150 Hua IV, ζ. 83 [88]. 
151 Βθ., π.π., Hua XVI, ζ, 249 [212]. 
152 Βθ. ηονίςξ υ.π., §72. 
153 Βθ. υ.π. 
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ζεςκ ιε ηδκ ηάεε ιζα κα ακηζηαεζζηά ηδκ αιέζςξ πνμδβμφιεκδ ηαοηζγυιεκδ υιςξ 

ιενζηχξ ιαγί ηδξ. Αοηυ, αέααζα, ζδιαίκεζ υηζ ιε ηάεε επζηάθορδ έπμοιε ηαοηυπνμκα 

ηαζ ιζα απμηάθορδ. Κάπμζα πνμδβμφιεκα πανμοζζαζηζηά πενζεπυιεκα ακηζηαείζηα-

κηαζ ηαζ ηάπμζα άθθα κέα απμηαθφπημκηαζ. Καζ εάκ ιέζα απυ ιζα ηέημζα ζοκεπή πμ-

νεία θηάζμοιε λακά ζημ ηζκαζζεδηζηυ ζδιείμ εηηίκδζδξ, ηυηε έπμοιε λακά ηαζ ηδκ 

ανπζηή εη ιένμοξ έηθακζδ. Με ηδκ πναβιάηεοζδ ηςκ θαζκυιεκςκ αθθαβχκ πμο πα-

νμοζζάγεζ ημ ακηζθδπηζηυ πεδίμ ηαηά ηδκ πενζθμνά ημο ηζκαζζεδηζημφ ζχιαημξ, μ 

Υμφζενθ δείπκεζ ηεθζηά υηζ μζ ζοκεπυιεκεξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ είκαζ ζηακέξ κα πα-

νμοζζάγμοκ έκα απηφθιεηζην ρσξηθφ θάζκα. 

Οζ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο, ακαθμνζηά ιε υθεξ ηζξ δζα-

θμνεηζηέξ ιεεμδμθμβζηέξ ααειίδεξ πμο δζαηνίκμκηαζ εηεί, είκαζ ζδζαίηενα δζεζζδοηζηέξ 

ηαζ θεπημιενείξ. Γεκ είκαζ, ςζηυζμ, ζηυπμξ ιαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ 

κα πνμπςνήζμοιε εδχ πενζζζυηενμ ζε άθθεξ θεπημιένεζεξ. Ζ πνμδβμφιεκδ πναβιά-

ηεοζή ιαξ ανηεί βζα κα ακαδεζπεεί δ ααζζηή ζδέα πμο δζέπεζ ηζξ εκ θυβς πμοζενθζακέξ 

ακαθφζεζξ. Καζ είκαζ αοηή δ ζδέα πμο ιαξ εκδζαθένεζ. Μπμνμφιε ιάθζζηα κα ζοκμρί-

ζμοιε ηζξ ηφνζεξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ζηα αηυθμοεα ζδιεία.  

(i) θα ηα ζοιπθέβιαηα ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ ζπεηίγμκηαζ πάκηα ιε ηα πμθθα-

πθά δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ μδδβχκηαξ ζηδκ πνςημ-ζοκεζνιζηή ζημίπζζδ θηλαηζζε-

ηηθψλ ζπλζεθψλ ηαζ αηζζεηεξηαθψλ εθ κέξνπο εθθάλζεσλ. 

(ii) Οζ ηζκαζζεδηζηέξ ζοκεήηεξ θεζημονβμφκ ηζκδημπμζδηζηά βζα ηζξ αθθαβέξ πμο πα-

νμοζζάγμκηαζ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Με ηάεε ηζ-

καζζεδηζηυ ζφιπθεβια δίκεηαζ ηαζ έκα μνζζιέκμ πεδίμ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Καζ ιε 

ηάεε ζοβηεηνζιέκδ αθθαβή ημο ηζκαζζεδηζημφ ζοιπθέβιαημξ δίκεηαζ ηαζ ιζα ζοβηε-

ηνζιέκδ αθθαβή ημο πεδίμο ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. 

(iii) Με ηδ ζεζνά ηδξ, δ ακηζζηνμθή ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ αημθμοεζχκ μδδβεί ηαοηυπνμ-

κα ηαζ ζηδκ ακηζζηνμθή ηςκ αημθμοεζχκ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. 

(iv) Δπζπθέμκ, ημ εηάζημηε ηζκαζζεδηζηυ ζφιπθεβια είκαζ αοηυ πμο ηζκδημπμζεί ηα 

απμαθεπηζηά κήιαηα πμο δζαπενκμφκ ηδκ αημθμοεία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. 

(v) Σέθμξ, ζηδ αάζδ ηςκ δζαθυνςκ ηζκαζζεδηζηχκ δοκαημηήηςκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί 

δ ηάεε θμνά αέθηζζηδ δμηζηυηδηα. 

5.7. Δίλαη ε θηλαίζζεζε αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε ζπγθξφ-

ηεζε ηνπ ρσξηθνχ θάζκαηνο; 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ηεθάθαζα ηδξ θαζκμιεκμθμβίαξ ηδξ ακηίθδρδξ ημο Υμφ-

ζενθ είκαζ εηείκμ πμο πναβιαηεφεηαζ ηδκ ηζκαίζεδζδ ηαζ ημκ ηαίνζμ νυθμ πμο αοηή 

ηαηέπεζ ζηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ. Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο βεκζηά ακαβκςνίγεηαζ ηαζ 

ζηδ δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία. Ζ ηζκαίζεδζδ πανμοζζάγεηαζ ςξ ακαπυζπαζημ 

ημιιάηζ ημο ακηζθδπηζημφ θαζκμιέκμο, εκχ δίκεηαζ έιθαζδ ζημ πχξ μζ δζάθμνεξ ηζ-

καζζεδηζηέξ αημθμοείεξ θηλεηνπνηνχλ ηδ δζαδμπή ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ημο ακηζ-

θδπημφ. 

ηα δζηά ημο ηείιεκα μ Νηνάιμκη επίζδξ πναβιαηεφεηαζ ημ γήηδια ηδξ ηζκαί-

ζεδζδξ ηαζ ιάθζζηα ζε ελάνηδζδ ιε ηδκ ακηζηεζιεκζηή εεςνία ημο βζα ημ ακηζθδπηζηυ 

εκκυδια. πςξ έπμοιε δεζ, μ Νηνάιμκη εκακηζχκεηαζ ζηδκ ακαθοηζηή, δζαιεζμθααδ-

ηζηή εεςνία βζα ημ εκκυδια, εεςνχκηαξ υηζ αοηή ιαξ μδδβεί θακεαζιέκα ζε ιζα ακα-

παναζηαζζμηναηζηή ενιδκεία ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ. Γζα ημκ Νηνάιμκη, ημ εκκυδια 

δεκ είκαζ ηάπμζα ζδεαηή ζδιαζία πανά είκαζ αοηυ ημ ίδζμ ημ απμαθεπηζηυ ζφζημζπμ 

εκυξ εκενβήιαημξ ιε ημκ ηνυπμ πμο αοηυ δίκεηαζ ζημ εκ θυβς εκένβδια, εεςνδιέκμ 

οπυ ηαεεζηχξ οπενααημθμβζηήξ ακαβςβήξ. Δπζπθέμκ, μ Νηνάιμκη, ζε ακηίεεζδ ιε 



Κεθ. 5. Γηαζηξσκάησζε ηνπ Αληηιεπηνχ, Πξσην-ζπλεηξκφο, Κηλαίζζεζε 

260 

 

ημκ Γημφναζηξ, δέπεηαζ ηδκ εζςηενζηή πυθςζδ ημο εκκμήιαημξ ζε πνμζδζμνίζζιμ Υ 

ηαζ εκκμδιαηζηυ κυδια, ηα μπμία ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ μκημθμβζηχξ ηαοηυζδια αθ-

θά ζδςιέκα απυ δζαθμνεηζηή ζηάζδ: ημ Υ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ, είκαζ ημ 

ακηζηείιεκμ ην νπνίν απμαθέπεηαζ ιέζα απυ ηδ θοζζηή ζηάζδ, εκχ ημ εκκμδιαηζηυ 

κυδια είκαζ ημ ακηζηείιεκμ φπσο αοηυ απμαθέπεηαζ ιέζα απυ ηδκ οπενααημθμβζηή 

θαζκμιεκμθμβζηή ζηάζδ. 

ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ελεηάζαιε ηαζ αζηήζαιε ηνζηζηή ζε εηείκδ ηδ δζά-

ζηαζδ ηδξ εεςνίαξ ημο Νηνάιμκη πμο ακηζιεηςπίγεζ ηζξ ιμνθέξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο 

ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ ςξ μιυθμβεξ πνμξ ηζξ ιμνθέξ ηςκ ζδιαζζχκ μκμιαηζηχκ 

βθςζζζηχκ εηθνάζεςκ. Γείλαιε υηζ ιζα ηέημζα ενιδκεία δεκ ζοιθςκεί ιε ηδ πμο-

ζενθζακή εεςνία βζα ηδκ ακηίθδρδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ, ακηίεεηα, ημ ακηζθδπηυ 

δεκ ζοβηνμηείηαζ εκκμζμθμβζηά ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ηζξ δζηέξ ημο επμπηζηέξ ιμν-

θέξ εκυηδηαξ. ηδ ζοκέπεζα εα δείλμοιε ημ ααάζζιμ ηδξ πνμζέββζζδξ ημο Νηνάιμκη 

ηαζ απυ ιζα άθθδ ζημπζά. Θα θακεί υηζ μζ ακαθφζεζξ ημο βζα ημ πχξ ζοβηνμηείηαζ ημ 

εηάζημηε ζοβηεηνζιέκμ ακηζθδπηυ είκαζ ακεπανηείξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ζοζηήζμοκ 

ιζα πθήνδ θαζκμιεκμθμβζηή εεςνία βζα ηδκ ακηίθδρδ. 

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ επζζδιάκαιε υηζ μ Νηνάιμκη πνμζηνμφεζ ζηδκ αηυθμο-

εδ δοζημθία. Αημθμοεχκηαξ ηζξ οπμδείλεζξ ηςκ Ηδεψλ Η, μ ίδζμξ δέπεηαζ υηζ ημ πνμζ-

δζμνίζζιμ Υ είκαζ έκα ηαεανυ ηοπζηυ ηάηζ, έκαξ ηεκυξ θμβζηυξ θμνέαξ ζδζμηήηςκ. Απυ 

ηδκ άθθδ, υιςξ, ζε έκα ακηζθδπηζηυ εκένβδια ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ δεκ ιπμνεί κα εί-

καζ ηάηζ ηαεανά ηοπζηυ. πςξ ζδιεζχκεζ μ Νηνάιμκη, «εκχ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ είκαζ 

ηοπζηυ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ […] ηαεανά ηοπζηυ»
154

. Σμ ακηζθδπηυ πνέπεζ κα ιπμνεί 

κα ζοκζζηά ιζα πιηθή-πεξηερνκεληθή ηαοηυηδηα. Κζ αοηυ είκαζ ηάηζ πμο, ζφιθςκα ιε 

ημκ ίδζμ, ημ ελαζθαθίγεζ δ ηζκαίζεδζδ. 

 Μπμνμφιε, θμζπυκ, κα πμφιε υηζ μζ ακαθφζεζξ ημο Νηνάιμκη βζα ημ ακηζθδπηζηυ 

εκκυδια, έηζζ υπςξ αοηέξ ακαπηφζζμκηαζ ζημ αζαθίμ ημο Υνπζεξιηαλή Απνβιεπηηθφ-

ηεηα θαη κε-ζεκειηνθξαηηθφο Ρεαιηζκφο
155

, ζπκπιεξψλνληαη απυ ηζξ ακαθφζεζξ ημο βζα 

ηδκ ηζκαίζεδζδ, ηζξ μπμίεξ ζοκακημφιε ηονίςξ ζημ άνενμ ημο «Γζα ημ μνάκ εκυξ οθζ-

ημφ πνάβιαημξ ζημ πχνμ: μ νυθμξ ηδξ ηζκαίζεδζδξ ζηδκ μπηζηή ακηίθδρδ»
156

. ημ εκ 

θυβς άνενμ, μ Νηνάιμκη πνχηα απ‘ υθα λεηαεανίγεζ υηζ δεκ πναβιαηεφεηαζ ημ γήηδ-

ια «ηδξ αληηθεηκεληθήο ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ ειθακίζεςκ ηαζ ημο ακηζηεζιέκμο»
157

. Αο-

ηυ πμο ημκ εκδζαθένεζ είκαζ ημ πχξ μζ δζαθμνεηζηέξ ειθακίζεζξ ακαθένμκηαζ ζε έκα 

ηαπηφζεκν ακηζηείιεκμ. 

[Π]χξ ζπεηίγμοιε ιζα πμθθυηδηα [multiplicity] ειθακίζεςκ ιε έκα ηαζ ημ αοηυ ακηζηείιε-

κμ; Με άθθα θυβζα, πχξ ακαβκςνίγμοιε, ςξ ημιιάηζ ηδξ ακηίθδρήξ ιαξ, υηζ ζε ιζα πμθθυ-

ηδηα ειθακίζεςκ είκαζ υθεξ ειθακίζεζξ ημο ζδίμο ακηζηεζιέκμο; (Drummond 1979, ζ. 20) 

Σμ γήηδια, δδθαδή, πμο απαζπμθεί ημκ Νηνάιμκη είκαζ ημ πχξ ηεθζηά ηάκεζ ηδκ ει-

θάκζζή ημο έκα ηαοημηζηυ πνάβια ζηδκ ακηίθδρδ. 

ε έκα πνχημ επίπεδμ μ Νηνάιμκη, αημθμοεχκηαξ ημκ Υμφζενθ, ζζπονίγεηαζ υηζ 

δ ζπέζδ ακάιεζα ζηζξ ειθακίζεζξ ηαζ δ ιεηαλφ ημοξ ζοιθςκία κμήιαημξ πανέπεζ ιυ-

κμ ηδκ ακαβηαία ηαζ υπζ ηδκ ζηακή ζοκεήηδ έηζζ χζηε ιζα πμθθυηδηα ειθακίζεςκ κα 

ακαθένεηαζ ζε έκα ηαοηυζδιμ ακηζηείιεκμ. Δίκαζ δοκαηυ, ζφιθςκεξ ιεηαλφ ημοξ ει-

θακίζεζξ κα είκαζ ηεθζηά ειθακίζεζξ δζαθμνεηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Απαζηείηαζ, ζοκε-

                                                
154 .π., ζ. 74· αθ. ηαζ Drummond 1990, ζ. 153. 
155 Drummond 1990. 
156 Drummond 1979. 
157 .π., ζ. 20. 
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πχξ, ιζα επζπθέμκ ζοκεήηδ δ μπμία κα εββοάηαζ ηδ ζοκεεηζηή εκυηδηα ηδξ πμθθυηδ-

ηαξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ειθακίζεςκ. 

Ζ ακαθμνά ηδξ πμθθυηδηαξ ηςκ ειθακίζεςκ ζε έκα ηαζ ημ αοηυ ακηζηείιεκμ δεκ ιπμνεί 

κα αζηζμθμβδεεί εηηυξ εάκ θάαμοιε οπυρδ ηάπμζμ άθθμ βκχνζζια ημο ακηζθδπηζημφ εκεν-
βήιαημξ πάνδ ζημ μπμίμ δ ιεηάααζδ απυ ηδ ιζα ειθάκζζδ ζε ιζα άθθδ κα πανάβεηαζ ιε 

ηέημζμκ ηνυπμ χζηε υθεξ μζ πανυιμζεξ ειθακίζεζξ κα ακαβκςνίγμκηαζ ςξ ακήημοζεξ ζημ 

ίδζμ ζοκεπέξ ειθακίζεςκ. (Drummond 1979, ζ. 22) 

Ζ επζπθέμκ ζοκεήηδ βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ μ Νηνάιμκη είκαζ δ ζςιαηζηή δναζηδνζυ-

ηδηα ημο θμνέα ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ δ ζηακυηδηά ημο βζα αοημ-ηίκδζδ. Με άθθα θυβζα, 

βζα ημκ ίδζμ, δ ηζκαίζεδζδ είκαζ αοηή πμο ηαεμδδβεί ηδκ πμθθυηδηα ηςκ ειθακίζεςκ 

ιέζα απυ ηδκ μπμία δίκεηαζ ημ έκα ηαζ ηαοηυ ακηζθδπηυ· δ ηζκαζζεδηζηή δναζηδνζυ-

ηδηα είκαζ αοηή πμο δζαζθαθίγεζ ημ υηζ «μζ ειθακίζεζξ ακήημοκ ζε ιία πςνζηή ελαημ-

ιίηεοζδ»
158

. 

 Γεκ εα δζαθςκήζμοιε ιε ημ υηζ δ ηζκαίζεδζδ ζοκζζηά ακαβηαίμ υνμ βζα ηδ ζο-

βηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ. Αοηυ πμο, ςζηυζμ, πνέπεζ κα νςηήζμοιε είκαζ ημ εάκ δ 

ηζκαίζεδζδ, ζηδκ ηζκδημπμζδηζηή-ζοκεζνιζηή ηδξ θεζημονβία, εηηυξ απυ ακαβηαία 

ζοκεήηδ είκαζ ηαζ ηθαλή ζοκεήηδ βζα ιζα ηέημζα ζοβηνυηδζδ. Ζ απάκηδζδ ζε αοηή 

ηδκ ενχηδζδ εεςνμφιε πςξ είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκδ ιε ημ πχξ πνέπεζ κα ηαηακμή-

ζμοιε ηδκ ίδζα ηδκ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα. Σμ πθέμκ ζδιακηζηυ ζημζπείμ βζα 

αοηή ηδκ ηαηακυδζδ αθμνά ηδκ ακηίδναζδ ημο Υμφζενθ απέκακηζ ζηδκ «αββθζηή εε-

ςνία βκχζδξ», δδθαδή απέκακηζ ζηζξ θζθμζμθίεξ ημο Λμη, ημο Μπένηθεσ, ημο Υζμοι, 

ημο Μζθ. θεξ αοηέξ μζ θζθμζμθίεξ είκαζ αζζεδζζμηναηζηέξ ηαζ δέπμκηαζ υηζ δ ζοκεί-

δδζδ είκαζ, ζηδ αάζδ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ, έκαξ οπμδμπέαξ εκηοπχζεςκ. Οζ 

εκηοπχζεζξ, ηαεχξ ηαζ μζ ζδέεξ ςξ μζ ελαζεεκδιέκεξ απμηοπχζεζξ ηςκ εκηοπχζεςκ, 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζηδ αάζδ κυιςκ μιμζυηδηαξ, βεζηκίαζδξ, δζαδμπήξ ηαζ μδδ-

βμφκ έηζζ ζηδκ ακηίθδρδ, ηδ θακηαζία, ηδ ικήιδ, η.θπ. θα ηα θαζκυιεκα ηδξ ζοκεί-

δδζδξ ελδβμφκηαζ ιε ακαβςβή ζηα ζοκεζδδζζαηά πενζεπυιεκα ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ 

ζπέζεζξ. Καζ υπςξ εα βνάρεζ μ φζηενμξ Υμφζενθ ζηδκ Κξίζε: 

Αοηή δ αζζεδζζμηναηία ηςκ δεδμιέκςκ, ιε ηδ δζδαζηαθία πενί ελςηενζηήξ ηαζ εζςηενζ-

ηήξ αίζεδζδξ, ηονζανπεί ζηδκ Φοπμθμβία ηαζ ηδ βκςζζμεεςνία βζα αζχκεξ· αηυιδ ηαζ ιέ-
πνζ ηδ ζδιενζκή ιένα. Πανά ηδ βκςζηή πάθδ εκάκηζα ζημκ «ροπζηυ αημιζζιυ», ημ εειε-

θζαηυ κυδιά ηδξ δεκ αθθάγεζ. (Hua VI, ζ. 87 <159>) 

πςξ είδαιε ηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, αοηή ηδκ αζζεδζζμηναηία δζαβζβκχζηεζ μ 

Υμφζενθ ζηδ θζθμζμθία ημο δαζηάθμο ημο, Μπνεκηάκμ. Καζ ζε αοηή ηδκ αζζεδζζμ-

ηναηία ακηζηίεεηαζ ιε ηδ δζηή ημο εεςνία βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ηδξ ζοκείδδζδξ, 

δζαηνίκμκηαξ ηδκ ζηέηδ, ηοθθή αίζεδζδ απυ ηδκ απμαθεπηζηή ακηίθδρδ. ηα ακηζθδ-

πηζηά εκενβήιαηα μ Υμφζενθ εκημπίγεζ έκακ ενιδκεοηζηυ, απμαθεπηζηυ παναηηήνα, 

έκα πθεμκαζιαηζηυ ενιδκεοηζηυ κυδια πμο ειροπχκεζ ηαζ ενιδκεφεζ ππεξβαηηθά ηα 

πενζεπυιεκα ηδξ αίζεδζδξ. Πάθζ ακηθχκηαξ απυ ηδκ Κξίζε ιεηαθένμοιε ηα αηυθμο-

εα θυβζα ημο, ηα μπμία ζοιποηκχκμοκ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηδ εέζδ ημο: 

[Ο αζζεδζζμηνάηδξ] [ο]πμηαεζζηά άδδθα, εα πμφιε εκείο, ηδκ ακηίθδρδ, δ μπμία αζθαθχξ 
εέηεζ εκχπζμκ ιαξ πξάγκαηα (ηα ηαεδιενζκά πνάβιαηα), ιε ζηέηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέ-

κα. Με άθθα θυβζα, αοηυξ πανααθέπεζ υηζ δ ζηέηδ αζζεδηζηυηδηα, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε 

ζηέηα δεδμιέκα ηδξ δεηηζηυηδηαξ δεκ ιπμνεί δζυθμο κα εββοάηαζ ακηζηείιεκα ηδξ ειπεζνί-
αξ. Πανέαθερε, θμζπυκ, ημ υηζ αοηά ηα ακηζηείιεκα ηδξ ειπεζνίαξ παναπέιπμοκ ζε έκα 

                                                
158 .π., ζ. 31. 
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ηνοιιέκμ πκεοιαηζηυ επίηεοβια. Έηζζ, πανέαθερε ηαζ ημ πνυαθδια ημο ηζ είδμοξ επί-

ηεοβια ιπμνεί κα είκαζ αοηυ. (Hua VI, ζ. 96  <172>) 

 Σχνα, ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Νηνάιμκη, εεςνμφιε υηζ πανααθέπεηαζ δ δζάζηαζδ 

πμο αθμνά αηνζαχξ ημ «πκεοιαηζηυ επίηεοβια» ηδξ ακηίθδρδξ, υηζ, ιε άθθα θυβζα, 

ζοβηαθφπηεηαζ μ κμδιαημδμηζηυξ απμαθεπηζηυξ παναηηήναξ ηδξ. Ο Νηνάιμκη δεκ 

ακαθαιαάκεζ πμοεεκά ηδκ πναβιάηεοζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ αληηιεπηηθήο απνβιεπηη-

θήο εξκήλεπζεο, ηδκ ελέηαζδ ηδξ θφζδξ ημο ακηζθδπηζημφ ενιδκεοηζημφ κμήιαημξ. 

Φαίκεηαζ κα εεςνεί πςξ μζ ζοκεζνιζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ 

ηαζ δ ζοκεζνιζηή, ηζκδημπμζδηζηή θεζημονβία ηδξ ηζκαίζεδζδξ ανημφκ βζα ηδ ζοβηνυ-

ηδζδ ημο ακηζθδπημφ ςξ ιζαξ ηαοηυηδηαξ ιέζα ζηδκ πμθθυηδηα ηςκ εη ιένμοξ εη-

θάκζεςκ. ε ιζα ηέημζα ενιδκεία, υιςξ, εθθμπεφεζ μ ηίκδοκμξ ιζαξ θακεάκμοζαξ νμ-

πήξ πνμξ αζζεδζζμηναηζηέξ ελδβήζεζξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ακηίθδρδξ.  

 Ζ δζηή ιαξ ζδιακηζηή έκζηαζδ είκαζ πςξ μζ ζοκεζνιζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ, αθθά ηαζ δ ηζκαίζεδζδ ζηδκ ηζκδημπμζδηζηή ηδξ θεζημονβί-

α, δελ αξθνχλ βζα ηδ ζπλζεηηθή κνξθνπνίεζε ημο ακηζθδπημφ.
159

 Με ηα θυβζα ημο 

Υμφζενθ: 

Αηνζαχξ δζυηζ μ ζοκεζνιυξ (ιε ημ ζφκδεεξ κυδια ηδξ θέλδξ) ζε ηάεε πενίπηςζδ ιυκμ έι-

ιεζα εκδεζηκφεζ [indiziert] ηαζ πνμθαιαάκεζ [antizipiert], φκσο ν ίδηνο δελ παξέρεη (εηηυξ 

απ‘ υηακ εκμπμζείηαζ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ αοημδμζία ημο ζοκδνδιέκμο). (Hua XVII, ζ. 325 
[327], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

 Μπμνμφιε πανεκεεηζηά ηαζ θαη’ αλαινγία κα θςηίζμοιε αοηυκ ημκ ζζπονζζιυ, 

δδθαδή ημ υηζ μζ ζοκεζνιζηέξ ζπέζεζξ δεκ είκαζ ανηεηέξ απυ ιυκεξ ημοξ βζα κα μδδβή-

ζμοκ ζηδ ιε-κυδια-ειθάκζζδ εκζαίςκ μθμηήηςκ ηαζ υηζ απαζηείηαζ επζπθέμκ ηάπμζα 

λεπςνζζηή λνεηηθή εξκήλεπζε απυ ηδ ιενζά ημο οπμηεζιέκμο, ιε έκα πανάδεζβια απυ 

έκα ενεοκδηζηυ ηείιεκμ ημο Υμφζενθ ηδξ πενζυδμο ηδξ επακεπελενβαζίαξ ηδξ έηηδξ 

Έξεπλαο.
160

 ε αοηυ μ Υμφζενθ ιζθά βζα ημ πχξ ζπεηίγμκηαζ δζάθμνα ζοκαζζεήιαηα, 

βζα πανάδεζβια μ εοιυξ, ιε ηζξ ελςηενζηεφζεζξ ημοξ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο εοιμφ ιε 

                                                
159 Ο Υυθεκζηασκ επίζδξ ημκίγεζ υηζ «μ ζοκεζνιυξ δεκ ανηεί βζα ηδκ πθήνδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζηεζιέ-
κμο, υπςξ εα αλίςκε ιζα αζζεδζζμηναηζηή Φοπμθμβία. Γζα ηδκ δζαιυνθςζδ ημο ακηζηεζιέκμο απαζηεί-

ηαζ έκα κμδιαημ-ζδνοηζηυ [sinnstiftenden] εκένβδια ενιήκεοζδξ» (Holenstein 1972, ζ. 76). Βέααζα, μ 

Υυθεκζηασκ εεςνεί πςξ δ θεζημονβία εκυξ ηέημζμο εκενβήιαημξ δεκ πνέπεζ κα ζδςεεί οπυ ημ πνίζια 

ημο ζηαηζημφ ενιδκεοηζημφ ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ», ηαεχξ ηυηε δφζημθα εα ημ δζαηνί-

καιε αοηυ, βζα πανάδεζβια, απυ ημ θμβζηυ εκένβδια ιζαξ ηνίζδξ. φιθςκα ιε ημκ Υυθεκζηασκ, πνέπεζ 

κα ζηναθμφιε ζηζξ βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ ζημ πθαίζζμ ηςκ μπμίςκ μ Υμφζενθ ελεθίζζεζ ηδ εεςνία ημο 

ηαζ ιζθά ιε υνμοξ πανμοζίαζδξ ηαζ ακαπανμοζίαζδξ (Appräsentation). Οζ πανμοζζαζηζηέξ ηαζ ακαπα-

νμοζζαζηζηέξ ζηζβιέξ ζοβπςκεφμκηαζ ιέζα απυ ζοκεζνιζημφξ ζπεηζζιμφξ. Σμ ζδιακηζηυ βζα ημκ Υυ-

θεκζηασκ είκαζ πςξ μζ παναπμιπέξ ιεηαλφ ηςκ ζηζβιχκ αοηχκ δεκ ακήημοκ πθέμκ ζε ηάπμζμ εκένβδια 
πμο ζηδνίγεηαζ ζε έκακ ακηζθδπηζηυ πονήκα, πανά πνμζζδζάγμοκ ειιεκχξ ζε αοηυκ ημκ ακηζθδπηζηυ 

πονήκα. (Βθ. ζπεηζηά, π.π., Holenstein 1972, ζζ. 160η.επ.) Μάθζζηα, «ημ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ ειιε-

κμφξ παναπμιπήξ [Verweisung], δ ζφκεεηδ ακηίθδρδ, έπεζ έκα είδμξ ιμνθμθμβζημφ παναηηήνα [Ge-

staltcharacter]» (Holenstein 1972, ζ. 161). ιςξ, ηεθζηά, βζα ημκ Υυθεκζηασκ, νη θηλαηζζήζεηο είκαζ 

αοηέξ πμο υπζ ιυκμ ηζκδημπμζμφκ ζοκεζνιζηά αθθά ηαζ κμδιαημδμημφκ εκενβά ηζξ ακαπανμοζζάζεζξ. 

(Βθ. υ.π., ζ. 161.) Ο Μμφκεσ επίζδξ επζζδιαίκεζ υηζ δ ηζκαζζεδηζηή ζοκεήηδ είκαζ ιεκ ακαβηαία αθθά 

υπζ ηαζ ζηακή ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ακηζθδπηχκ. (Βθ. Mooney 2010, ζ. 23η.επ.) Χζηυζμ, μ 

ίδζμξ ηζκείηαζ πνμξ ιζα θμβζηή-εκκμζμηναηζηή ενιδκεία ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηάηζ πμο, υπςξ 

έπεζ θακεί απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ακαθφζεζξ, ηονίςξ ημο ηεηάνημο ηεθαθαίμο, ιαξ ανίζηεζ ακηίεεημοξ. 

φβη., επίζδξ, ιε Biceaga 2010, υπμο επζζδιαίκεηαζ υηζ δεκ ανηεί δ μιμζυηδηα ακάιεζα ζηζξ ειθακί-

ζεζξ βζα κα δζαζθαθίζεζ ηζξ πςνζηέξ ζοκεέζεζξ ηαζ, ζε ζοιθςκία εα πμφιε ειείξ ιε ηδκ πνμζέββζζδ ημο 
Νηνάιμκη, πνμηείκεηαζ πςξ απαζηείηαζ επζπθέμκ «δ αίζεδζδ ζοκέπεζαξ ηδκ μπμία πανέπεζ δ ζοκείδδζδ 

ηδξ δοκαηυηδηαξ ημο έιαζμο ζχιαημξ βζα ηίκδζδ» (Biceaga 2010, ζ. 27). 
160 Βθ. Hua XX/2, ζζ. 103-5· πνυηεζηαζ βζα ηείιεκμ ημο 1914. 
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ηζξ θςκέξ πμο ημκ ζοκμδεφμοκ. Ο εοιυξ ηαζ μζ θςκέξ απμηεθμφκ ιζα εκυηδηα, έκα 

εκζαίμ ζοκμθζηυ θαζκυιεκμ. Καζ απηφ ημ ζοκμθζηυ θαζκυιεκμ είκαζ πμο ακηζθαιαακυ-

ιαζηε υηακ αθέπμοιε έκακ άθθμ, εοιςιέκμ άκενςπμ κα θςκάγεζ. Ο Υμφζενθ ημκίγεζ, 

θμζπυκ, υηζ ηζξ θςκέξ ημο άθθμο, ηζξ μπμίεξ αημφιε, δεκ ηζξ ακηζθαιαακυιαζηε ςξ 

ζηέηα ζοκεζνιζηά ζοκδεδειέκεξ ζημ ζοκμθζηυ ζοιαάκ πμο ιαξ πανμοζζάγεηαζ. Ακηί-

εεηα, «[η]μ θςκαζηείκ ενιδκεφεηαζ ―ακηζθδπηζηχ ης ηνυπς‖ ςξ ημιιάηζ αοημφ ημο 

ζοκμθζημφ ζοιαάκημξ […] ςξ ημιιάηζ εκυξ υθμο»
161

. Σμ θςκαζηείκ δεκ έπεζ ζοκδε-

εεί ζθέηα ζπλεηξκηθά ιε ημ αίςια ημο εοιμφ ημο άθθμο ακενχπμο, πανά έπεζ «ηαηα-

θδθεεί» (apperzipiert) ςξ ημιιάηζ εκυξ εκζαίμο υθμο. Καζ, υπςξ ελδβεί μ Υμφζενθ, 

απηή είκαζ δ αοεεκηζηή ζδιαζία ημο υνμο «ηαηαθαιαάκεηαζ» (apperzipiert).
162

 Δίκαζ 

ηφηε πμο ζοβηνμηείηαζ «δ εκυηδηα ιζαξ ακηζηεζιεκυηδηαξ»
163

. ημ πανάδεζβιά ιαξ, 

είκαζ ηφηε πμο μζ θςκέξ ενιδκεφμκηαζ σο πξνεξρφκελεο εη ημο εοιμφ. 

 Γζα κα επζζηνέρμοιε ζηδκ πενζμπή ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ, ιπμνμφιε κα 

πμφιε υηζ μζ (πνςημ-)ζοκεζνιζηέξ ζπέζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα εηεί δεκ μδδβμφκ απυ 

ιυκεξ ημοξ ζηδ ζοβηνυηδζδ εκζαίςκ οπενααηζηχκ ακηζθδπηχκ.
164

 πςξ έπμοιε δεζ 

ηαζ κςνίηενα, αοηέξ είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδ ζοζζςιάηςζδ ηςκ πανυιμζςκ ηαζ ηδ δζ-

αθμνμπμίδζδ ηςκ ακηζεεηζηχκ δεδμιέκςκ εκηυξ ηδξ ζοκεπυιεκδξ εκυηδηαξ εκυξ αζ-

ζεδηδνζαημφ πεδίμο. Μήπςξ, θμζπυκ, ημ πνυαθδια ηδξ ζοβηνυηδζδξ θφκεηαζ ιε ηδκ 

εζζαβςβή ηδξ παναιέηνμο ηδξ ηζκαίζεδζδξ; Δίκαζ αθήεεζα υηζ μ Υμφζενθ παναηηδνί-

γεζ ηδκ ηζκαίζεδζδ ςξ απνβιεπηηθή. Αθθά ηζ ζδιαίκεζ ηάηζ ηέημζμ; Μπμνεί κα ζδιαί-

κεζ αοηυ πμο θαίκεηαζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Νηνάιμκη, δδθαδή πςξ δ ηζκαίζεδζδ δεκ 

είκαζ ιυκμ ακαβηαίμξ αθθά ηαζ ηθαλφο υνμξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ακηζθδπηχκ; 

 Ζ πνήζδ, ζε αοηυ ημ πθαίζζμ, ημο υνμο απνβιεπηηθή, είκαζ πζεακά παναπθακδ-

ηζηή. Ο ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα κα ημ δζαπζζηχζμοιε αοηυ είκαζ κα ακαηνέλμοιε ζηζξ 

ίδζεξ ηζξ ακαθφζεζξ ημο Πξάγκα θαη Υψξνο. Δίδαιε ηαζ πνζκ ιε πμζμκ ηνυπμ μ Υμφ-

ζενθ πενζβνάθεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ αημθμοεζχκ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαζ ηςκ 

αημθμοεζχκ ηςκ ηζκαζζεήζεςκ. Σα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα είκαζ αοηά πμο ηζκδημ-

πμζμφκ, ιε έκακ ζοκεπυιεκμ ηνυπμ, ηδ ιεηάααζδ απυ ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ ζηδκ 

επυιεκδ. Λέιε ηυηε υηζ δ εη ιένμοξ έηθακζδ ―δείπκεζ πνμξ‖ αοηήκ πμο αημθμοεεί 

(αθθά ηαζ πνμξ άθθεξ δοκαηέξ απμαθέρεζξ)· υηζ απμαθεπηζηά κήιαηα λεηζκμφκ απυ 

ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηδκ επυιεκή ηδξ (αθθά ηαζ πνμξ άθ-

θεξ δοκαηέξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ). Δάκ, υιςξ πνμζέλμοιε ηαθφηενα, εα δζαπζζηχ-

ζμοιε πςξ έπμοιε κα ηάκμοιε εδχ ιε παξαπνκπέο ζε άθθεξ δοκαηέξ εη ιένμοξ εη-

θάκζεζξ ηαζ υπζ έκα θαηεπζχλεζζαη-πξνο ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ακηίθδρδξ. Υςνίξ ημοξ 

ηαηάθθδθμοξ οπενααηζημφξ ενιδκεοηζημφξ παναηηήνεξ δεκ ζοβηνμηείηαζ ηακέκα ο-

πενααηζηυ πνάβια.
165

 Οζ ηζκαζζεδηζηά ηζκδημπμζμφιεκεξ απμαθέρεζξ δδθχκμοκ πε-

νζζζυηενμ ηδ ζοκεζνιζηή ηάζε (Tendenz) ηδξ ζοκεπυιεκδξ ιεηάααζδξ απυ ιζα εη ιέ-

νμοξ έηθακζδ ζε ιζα άθθδ.
166

 Γεκ είκαζ απμαθέρεζξ πμο ζοβηνμημφκ ημ οπενααηζηυ 

                                                
161 .π., ζ. 104. 
162 .π. 
163 .π. 
164 φβη. ιε Biceaga 2010, ζ. 4,  υπμο θέβεηαζ υηζ «[o]ζ ζοκεζνιμί ζηνέθμκηαζ πάκηα πνμξ ακηζηείιε-
κα». Ο Μπζζζάβηα εέθεζ κα ακηζδζαζηείθεζ ηζξ ζοκεζνιζηέξ ζοκεέζεζξ πνμξ ηζξ ηεκέξ πενζεπμιέκμο πνμ-

κζηέξ ζοκεέζεζξ ηαζ βζ‘ αοηυ ημκίγεζ υηζ μζ πνχηεξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ δεφηενεξ, είκαζ απμαθεπηζηέξ. 

Χζηυζμ, ημ υηζ μζ ζοκεζνιζηέξ ζοκεέζεζξ αθμνμφκ πενζεπυιεκα δεκ ηζξ ηαεζζηά απμαθεπηζηέξ ιε ημ 

κυδια ηδξ ζοβηνμηδηζηήξ ζηνμθήξ πνμξ ηαοηυζδιεξ ακηζηεζιεκζηέξ εκυηδηεξ. 
165 Βθ., π.π., Hua XVI, ζ 191 [160-1]. 
166 Ο Υμφζενθ πνδζζιμπμζεί ηδ θμβζηή ησλ ηάζεσλ ηαζ ζε άθθα πθαίζζα. Τπυ έκα ηέημζμ πνίζια εες-

νμφιε υηζ πνέπεζ κα ζδςεεί ηαζ ημ αζκζβιαηζηυ γήηδια ηδξ ελλνεκαηηθήο απμαθεπηζηυηδηαξ (αθ. π.π. 

Hua III/1, ζ. 237 [247]· Hua XVII, ζ. 215 [208]) βζα ημ μπμίμ, υιςξ, δεκ εα πμφιε εδχ πενζζζυηενα. 
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ακηζθδπηυ ζηδκ ηαοημηζηή εκυηδηά ημο. πςξ πμθφ εφζημπα παναηδνεί μ Υανη, μζ 

ηζκαζζεδηζηέξ ―απμαθεπηζηυηδηεξ‖ 

είκαζ απμαθέρεζξ ςξ ―ηάζεζξ‖ [tendencies], ακαπαναβςβέξ, ηαζ ζπεηζζιμί, αθθά αοηή είκαζ 

ιζα ιδ μνεή έκκμζα απμαθεπηζηυηδηαξ δζυηζ δεκ οπάνπεζ [εδχ] ηαιία μνεή απμαθεπηζηυ-
ηδηα ηζκυξ …, ή ηάπμζμ ελέξγεκα ημο ηαηεοεφκεζεαζ-πνμξ. (Hart 1996, ζ. 111) 

 Με ηδκ πνμζεηηζηή ελέηαζδ ηςκ ακαθφζεςκ ημο Πξάγκα θαη Υψξνο ιπμνμφιε 

κα δζαπζζηχζμοιε υηζ μ Υμφζενθ, απυ ηδ ιζα, ιζθά βζα ηζξ απμαθέρεζξ ιεηαλφ ηςκ εη 

ιένμοξ εηθάκζεςκ, πμο εδχ ζζπονζγυιαζηε υηζ είκαζ απμαθέρεζξ κε ην λφεκα ή κε ηε 

ινγηθή ησλ ηάζεσλ. Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, ιζθά βζα ηδκ ακηζθδπηζηή απυαθερδ ιε έκα 

―ακχηενμ‖ κυδια· βζα ηδκ απυαθερδ πμο δζαηνέπεζ ηδκ αημθμοεία ηςκ εη ιένμοξ εη-

θάκζεςκ ηαζ αθμνά ζπλνιηθά ημ ακηζθδπηζηυ εκένβδια. Δίκαζ αοηή δ ―ακχηενδ‖ α-

πυαθερδ πμο ιαξ ηαηεοεφκεζ πνμξ ημκ ηεθζηυ ζηυπμ ηδξ ακηίθδρδξ. Δίκαζ αοηή πμο 

μδδβεί ζηδκ εξκελεπηηθή ελνπνίεζε ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαζ ηζξ ηαεζζηά έηζζ 

ζηακέξ κα πανμοζζάγμοκ ημ ακηζθδπηυ ςξ ηαοηυζδιδ ακηζηεζιεκζηή εκυηδηα.
167

 Δίκαζ 

αοηή πμο ―ειροπχκεζ‖ ημ εηάζημηε εκενβεία βναιιζηυ πμθθαπθυ ηςκ εη ιένμοξ εη-

θάκζεςκ ηαζ πμο ζηδ 

 ζπλείδεζε ηεο ελφηεηαο ζοβηνμηεί ημ ηαοηυζδιμ ζηάζζιμ πνάβια ςξ ημ, ιέζς ηςκ εζηυ-
κςκ [δζαα.: εη ιένμοξ εηθάκζεςκ], ηαοηυζδιμ πανμοζζαγυιεκμ. (Hua XVI, ζ. 187 [157], 

μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ· αθ. ηαζ ζζ. 234 [198], 237 [201].) 

 Ζ δζάηνζζδ ακάιεζα (α) ζηδκ ―απμαθεπηζηή‖ ιεηάααζδ απυ εη ιένμοξ έηθακ-

ζδ ζε εη ιένμοξ έηθακζδ ηαζ (α) ζημκ ακηζθδπηζηυ απμαθεπηζηυ παναηηήνα (ηδκ εν-

ιδκεοηζηή φθδ ή ενιδκεοηζηυ κυδια ή εκκμδηζηυ κυδια) πμο εκμπμζεί ζοκεεηζηά ηζξ 

εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ηαζ πανμοζζάγεζ ημ ακηζθδπηυ, δεκ έπεζ πνμζεπεεί ζηδ ζπεηζηή 

αζαθζμβναθία. Ο Νηνάιμκη επίζδξ δεκ ηδκ ακαβκςνίγεζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο. ηδ αάζδ 

υζςκ έπμοιε πεζ ζηα πνμδβμφιεκα, δζαπζζηχκμοιε υηζ μ ίδζμξ θαίκεηαζ κα εεςνεί πςξ 

δ ―απμαθεπηζηή‖ παναπμιπή ιεηαλφ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, δδθαδή ημ (α), θέν-

κεζ ημ απμηέθεζια ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ, δδθαδή ημο (α). Ο ζζπονζ-

ζιυξ ιαξ εδχ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μ Νηνάιμκη πανααθέπεζ ηδκ ακηζθδπηζηή απμ-

αθεπηζηυηδηα, εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ιζα δζαπίζηςζδ πμο ηάκαιε ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ. 

Δίδαιε εηεί (ζηδκ §2.7.) υηζ μ Νηνάιμκη (ακάιεζα ζε άθθμοξ) εεςνεί πςξ μ Υμφζενθ 

ζηζξ Ηδέεο Η απαθείθεζ ηδκ έκκμζα ημο ενιδκεοηζημφ κμήιαημξ, ηδξ ενιδκεοηζηήξ φθδξ 

(Materie) ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, ηαεχξ, ζφιθςκα ιε αοηή ηδκ ακάβκςζδ, δίκεηαζ 

πθέμκ ιζα εκκμδιαηζηή δζάζηαζδ ζηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ. ηδκ ακηζηεζιε-

κζηή εεςνία ημο Νηνάιμκη, ημ ενιδκεοηζηυ κυδια πμο εοεφκεηαζ βζα ημ ηη ηαζ ημ πψο 

ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ακαθμνάξ αθνκνηψλεηαη απυ ηδκ έκκμζα ημο εκκμήιαημξ ηαζ ηςκ 

ζοζηαηζηχκ ημο.
168

 Τπμζηδνίλαιε, ςζηυζμ, υηζ μ Υμφζενθ δεκ ζηαιάηδζε πμηέ κα 

ιζθά βζα ελλνεηηθά ενιδκεοηζηά κμήιαηα ηαζ υηζ δ πανάαθερή ημοξ μδδβεί ζε ιζα 

ζηνεαθή απμηίιδζδ ηδξ πμοζενθζακήξ δζδαζηαθίαξ βζα ηζξ ζοζημζπίεξ εκκμήζεςκ–

εκκμδιάηςκ. 

 Ζ απαθμζθή ηδξ έκκμζαξ ηδξ ελλνεηηθήο ενιήκεοζδξ πενζμνίγεζ ηζξ ακαθφζεζξ 

ημο Νηνάιμκη ζημ γήηδια ηδξ ζοκεπυιεκδξ ζοιθςκίαξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ 

ηαηά ηδκ ―απμαθεπηζηή‖ ιεηάααζδ απυ ηδ ιζα ζηδκ άθθδ. Αηυια ηζ ακ αοηή δ ζοι-

θςκία ζδςεεί οπυ ημ πνίζια ηδξ ηζκαζζεδηζηήξ ηζκδημπμίδζήξ ηδξ, δεκ είκαζ ζηακή 

                                                
167 Βθ. Hua XVI, §§54, 55. 
168 Παναπέιπμοιε λακά ζηα: Drummond 1990, ζζ. 34η.επ., 42, 85· Drummond 2003a, ζ. 128· Drum-

mond 2003b, ζζ. 68-70, 72. 
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απυ ιυκδ ηδξ κα θμβμδμηήζεζ ηεθζηά βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο εκζαίμο ηαοηυζδιμο α-

κηζθδπημφ. Ακαθενυιεκμξ μ Υμφζενθ υπζ ζοκμθζηά ζε εη ιένμοξ εηθάκζεζξ αθθά πζμ 

εζδζηά ζηδ ζηζβιή ημο πνχιαημξ, ιαξ θέεζ πςξ, 

[ε]άκ ημ ηυηηζκμ ειιεκχξ ζοιθςκεί ιε ηυηηζκμ, ημ έκα ηυηηζκμ δεκ είκαζ εκημφημζξ βζα 

αοηυ ημ θυβμ έκα βκςζζαηυ εκένβδια ηαζ ημ άθθμ ηυηηζκμ πνάβια [Sache]. Ζ ζηέρδ 

ζηέθηεηαζ, εκκμεί [meint] ημ πνάβια. Σμ έκα ηυηηζκμ δεκ εκκμεί ημ άθθμ ηυηηζκμ […]. 

(Hua XXIV, ζ. 152 [150]) 

Σα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ ζηζξ πνςημ-ζοκεζνιζηέξ ηαζ ηζκαζζεδηζηά ηζκδημπμζμφιε-

κεξ ζοκεπυιεκεξ ζοκδέζεζξ ημοξ ζοζηήκμοκ ηδκ εκυηδηα ηςκ δζαθυνςκ αζζεδηδνζα-

ηχκ πεδίςκ. ε ηαιία πενίπηςζδ, υιςξ, δεκ ανημφκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ οπεναα-

ηζηχκ ακηζθδπηχκ.
169

 Ζ λφεζε ζηελ εξκελεπηηθή-ελνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο είκαζ αοηή 

πμο, ζηδ αάζδ ηςκ ζφιθςκςκ ηαζ ηζκαζζεδηζηά ηζκδημπμζμφιεκςκ εη ιένμοξ εηθάκ-

ζεςκ, ζοβηνμηεί απμαθεπηζηά ηαοημηζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ εκυηδηεξ. 

                                                
169 Γζα ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζηδ ζοκεπυιεκδ εκυηδηα εκυξ αζζεδηδνζαημφ πεδίμο ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ 

ιζαξ ηαοημηζηήξ ακηζηεζιεκζηήξ εκυηδηαξ αθ. ηαζ Hua X, ζζ. 237η.επξ. 
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EΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ  

Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΖ ΠΡΧΣΑΡΥΗΚΖ ΔΚΣΑΣΟΣΖΣΑ 
ΚΑΗ ΤΛΗΚΟΣΖΣΑ-ΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΣΗΛΖΠΣΟΤ 

ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ λεηζκήζαιε ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ ιε ηδκ πενζβναθή ηδξ θε-

πηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ημο ακηζθδπημφ ςξ θοζζημφ πνάβιαημξ. Ζ πμθφ ζδιακηζηή 

δζάηνζζδ ημο Υμφζενθ ακάιεζα ζε res extensa ηαζ res materialis, βζα ηδκ μπμία ιζθή-

ζαιε εηεί, απμηεθεί ηεκηνζηυ άλμκα ηδξ ελέηαζδξ ηαζ ημο εκδζαθένμκηυξ ιαξ βζα ηδ 

θαζκμιεκμθμβζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ πνςηανπζηήξ εηηαηυηδηαξ ηαζ οθζηυηδηαξ-

αζηζυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ. ηδ αάζδ αοημφ ημο εκδζαθένμκημξ ηζκδεήηαιε πνχηα 

απ‘ υθα ζηδκ πενζμπή ηδξ ειιέκεζαξ. Ακαδείλαιε ημκ μζμκεί-εηηαζζαηυ παναηηήνα 

ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ημκίζαιε υηζ ηα οθδηζηά δεδμιέκα ακήημοκ πάκημηε ζε αζζεδηδνζα-

ηά πεδία. ηδ ζοκέπεζα, ιζθήζαιε βζα ημ νυθμ πμο έπμοκ μζ πνςημ-ζοκεζνιζηέξ ζοκ-

εέζεζξ ζηδ δζεοεέηδζδ ηαζ μνβάκςζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ, αθθά ηαζ βζα ημκ 

ηζκδημπμζδηζηυ νυθμ πμο έπεζ δ ηζκαίζεδζδ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ δζαδζηα-

ζίαξ. 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ζηδ δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία δεκ δζαηνίκμκηαζ ηαεανά αο-

ηέξ μζ δζαθμνεηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. φιθςκα ιε ηδ ζοκή-

εδ απμηίιδζδ, δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημ νυθμ ημο έιαζμο ζχιαημξ (Leib) ηαζ ζημ 

υηζ ημ ακηζθδπηυ δεκ είκαζ πνμσυκ ζοκεέζεςκ ακχηενδξ ηάλδξ αθθά ηδξ ηζκαζζεδηζηά 

θεζημονβμφζαξ εκζχιαηδξ ζοκείδδζδξ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, μ Νηνάιμκη, ηζκμφιε-

κμξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια, ακαγδηά 

ημοξ οθζημφξ-πενζεπμιεκζημφξ υνμοξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπηζ-

ημφ πνμζδζμνίζζιμο Υ αηνζαχξ ζηδ θεζημονβία ημο ζοκεζνιμφ ηαζ ηδξ ηζκαίζεδζδξ. 

Μάθζζηα, βζα ημκ Νηνάιμκη, είκαζ δ ηζκαίζεδζδ αοηή πμο ηεθζηά ηαεζζηά δοκαηή ηδ 

ζοβηνυηδζδ ημο πνμζδζμνίζζιμο Υ ςξ (οθζηήξ-πενζεπμιεκζηήξ) ηαοηυηδηαξ ιέζα 

ζηδκ πμθθυηδηα ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Τπμζηδνίλαιε, ςζηυζμ, υηζ, ηυζμ μζ 

πνςημ-ζοκεζνιμί, υζμ ηαζ δ θεζημονβία ηδξ ηζκαίζεδζδξ, ακ ηαζ ακαβηαίμζ υνμζ, δεκ 

ανημφκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ ςξ εκυξ ηαοηυζδιμο οπενααηζημφ ακηζ-

ηεζιέκμο. Δπζζδιάκαιε, ιάθζζηα, ημκ ηίκδοκμ, αοηυξ μ, έζης θαζκμιεκμθμβζηά εκδ-

ιενςιέκμξ, θακεάκςκ ζοκεζνιζζιυξ κα ζοκζζηά ζημ ηέθμξ μθίζεδζδ ζε ιζα ακεπζεφ-

ιδηδ καημοναθζζηζηή αζζεδζζμηναηία. Απυ ηδ ιενζά ιαξ, ηαηαθήλαιε ζημ υηζ ζηδκ 

ακηίθδρδ απαζηείηαζ επζπθέμκ ηάπμζα ζοβηνμηδηζηή ανπή εκυηδηαξ, δ μπμία αηνζαχξ 

ζπλζέηεη ζε έκα εκζαίμ υθμκ ηζξ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ζηδ ηζκαζ-

ζεδηζηά ηζκδημπμζμφιεκδ αθθδθμοπία ημοξ. Με ημοξ υνμοξ ιζαξ ηέημζαξ ζοκεεηζηήξ 

εκμπμζδηζηήξ ανπήξ εεςνμφιε πςξ πνέπεζ κα πναβιαηεοημφιε ηδκ, ηαηά ηδ βκχιδ 

ιαξ, παναβκςνζζιέκδ δζάζηαζδ ηδξ πμοζενθζακήξ θαζκμιεκμθμβίαξ ηδξ ακηίθδρδξ 

πμο αθμνά εζδζηυηενα ηδ λνεηηθή αληηιεπηηθή εξκήλεπζε.  

 ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα πνμπςνήζμοιε ζηδκ ακαγήηδζδ εηείκςκ ηςκ ζημζπείςκ 

πμο ζοιαάθθμοκ ζε ιζα θαζκμιεκμθμβζηή εεςνία ζοβηνυηδζδξ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ 

ακηίθδρδξ ηαηά ηδκ πνςηανπζηή εηηαηυηδηα (πςνζηυηδηα) ηαζ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά 

ημοξ. Θα δμφιε οπυ πμζμφξ υνμοξ δ πμθφ ζδιακηζηή ιενμθμβία ημο Υμφζενθ ιπμνεί 

κα ζοκδνάιεζ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εα ακαδείλμοιε ηαζ εα 

εηιεηαθθεοημφιε ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ιενμθμβζηή έκκμζα ηδξ ιεηηνπξγηθήο ελάνηδ-

ζδξ. Αοηή δ ηεθεοηαία εα ιαξ αμδεήζεζ κα πνμζεββίζμοιε ημ γήηδια ηδξ ζοκεεηζηήξ 

εκμπμίδζδξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ζηδκ ελέθζλδ ιζαξ ακηζθδπηζηήξ αημθμοείαξ. 
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ημ πθαίζζμ αοηυ εα ηαηαθένμοιε κα απακηήζμοιε ζημ γήηδια ηδξ δμιήξ ημο ακηζ-

θδπηζημφ εκκμήιαημξ ακαθμνζηά, ιάθζζηα, ιε ηδ εεςνδηζηή δζαθςκία ηςκ πμθχκ 

ημο Γηναηξ ηαζ ημο Βενμθίκμο πενί φπανλδξ ή ιδ ηάπμζμο εκμπμζδηζημφ ηαοημηζημφ 

πυθμο πένα απυ ηα ιένδ ηδξ μθυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ. Δπζπθέμκ, υιςξ, εα ηάκμοιε 

πζμ ζοβηεηνζιέκδ ηδκ ημπμεέηδζή ιαξ ζημ γήηδια ηδξ θφζδξ ηδξ κμδηζηήξ ακηζθδ-

πηζηήξ ενιήκεοζδξ. Κάκμκηαξ πνήζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ημο ηεηάνημο ηεθαθαίμο, 

εα επζιείκμοιε ζημ υηζ δ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ δεκ είκαζ μφηε ιζα εκκμζμθμβζηή-

οπαβςβζηή θεζημονβία, μφηε ιζα δζαδζηαζία, έζης οπυννδηδξ, πνμζαπυδμζδξ ζδζμηή-

ηςκ ζε ηάπμζμ οπυζηνςια. Θα ημκίζμοιε, ακηίεεηα, υηζ δ κμδηζηή ακηζθδπηζηή ενιή-

κεοζδ είκαζ αηνζαχξ ιζα πξν-θαηεγνξηαθή, εξκελεπηηθή-κεξνινγηθή, παξαγσγηθή θεζ-

ημονβία πμο μδδβεί ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ηαοημηζηήξ εκυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ ζηδκ 

πνςηανπζηή εηηαηυηδηα ηαζ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο. 

 ηδκ ακάθοζή ιαξ εα ελεηάζμοιε λεπςνζζηά ημ γήηδια ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο 

ακηζθδπημφ ςξ εηηαημφ αζζεδηδνζαημφ θάζιαημξ απυ εηείκμ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο 

ακηζθδπημφ ςξ οθζημφ-αζηζαημφ πνάβιαημξ. Ακαθμνζηά ιε ημ αζζεδηδνζαηυ θάζια 

εα δείλμοιε υηζ αοηυ ζοβηνμηείηαζ ςξ πμθθαπθυηδηα (ηαζ υπζ πμθθυηδηα) θεζημονβζ-

ηχξ ελανηδιέκςκ ζοκεπυιεκςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. ζμ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο 

οθζημφ-αζηζαημφ πνάβιαημξ, πνέπεζ κα πμφιε πςξ πνυηεζηαζ βζα ημ θζβυηενμ ζπμθζα-

ζιέκμ ηαζ επελενβαζιέκμ ημιιάηζ ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εεςνίαξ ηδξ ακηίθδρδξ απυ 

ημοξ δζάθμνμοξ ιεθεηδηέξ ημο Υμφζενθ. Αοηυ εκ ιένεζ μθείθεηαζ ζημ υηζ ζοπκά δ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ res materialis ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ακχηενδξ ηάλδξ ζοβηνυηδζδ πμο 

εκέπεζ εκκμζμθμβζηά ζημζπεία ηαζ άνα δεκ ακήηεζ ζε ιζα εεςνία βζα ηδκ πνςηανπζηή 

ακηίθδρδ. Δκ ιένεζ, αέααζα, μθείθεηαζ ηαζ ζημ υηζ μ ίδζμξ μ Υμφζενθ, ιε ελαίνεζδ 

ηάπμζεξ ακαθφζεζξ ζηα ηείιεκα ηςκ Ηδεψλ ΗΗ ηαζ πενζζζυηενμ απμζπαζιαηζηά ζε άθ-

θα ένβα, δεκ ακαπηφζζεζ ζε εφνμξ ιζα εεςνία βζα ηδκ οθζηή-αζηζαηή ζοβηνυηδζδ, 

υπςξ ακηίζημζπα ηάκεζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο πςνζημφ θάζιαημξ. ημ πανυκ ηεθά-

θαζμ εα θακεί υηζ ημ πνάβια ζηδκ πνςηανπζηή οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο ζοβηνμηείηαζ 

ζηδ αάζδ ιζαξ κέαξ, ηδξ πιηθήο-αηηηαθήο ενιήκεοζδξ, ςξ ημ πμθθαπθυ θεζημονβζηχξ 

ελανηδιέκςκ θαζιαηζηχκ ειθακίζεςκ. Θα θακεί, επίζδξ, υηζ δ ζοβηνυηδζδ αοηή 

ηζκδημπμζείηαζ απυ ηδκ ηζκαίζεδζδ, ηχνα, υιςξ, ζηδκ πξαθηηθή θαη φρη ηε ζθέηα ζρε-

καηηθή-αληηιεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο. 

6.1. Η εθηίκεζε ηνπ Σνθνιφθζθη αλαθνξηθά κε ην ηη είδνπο κέξε εί-

λαη νη εθ κέξνπο εθθάλζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην αληηιεπηφ 

Ζ ακηίθδρδ ημο εκυξ ηαζ ηαοηυζδιμο ακηζθδπημφ πνάβιαημξ ςξ εηηαημφ θάζιαημξ 

ηαείζηαηαζ δοκαηή ιέζα απυ ηδ ζοκεπυιεκδ δζαδμπή ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεχκ ημο. 

Έπμοιε κα ηάκμοιε ηυηε ιε ιζα ζοκεπυιεκδ ζφκεεζδ πθήνςζδξ πμο δεκ είκαζ πανά δ 

ζφκεεζδ ηδξ ηαοημπμζδηζηήξ ζφιπηςζδξ αοηχκ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ.
1
 Γζα κα 

ιπμνέζμοιε, ςζηυζμ, κα ελεηάζμοιε ηαθφηενα ηδ θμβζηή ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοκεέ-

ζεςκ, πνέπεζ πνχηα κα ακανςηδεμφιε ακαθμνζηά ιε αοηυ ημ ίδζμ ημ ηαεεζηχξ ηςκ 

εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ςξ ιενχκ ζηδ δζαδζηαζία ζφκεεζδξ ημο ακηζθδπημφ πςνζημφ 

θάζιαημξ ςξ υθμο. 

 Ζ βεκζηά απμδεηηή άπμρδ είκαζ πςξ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ζοκζζημφκ αθδνδ-

ιέκα ιένδ, δδθαδή ελανηδιέκεξ ζηζβιέξ ημο ακηζθδπημφ. Αοηήξ ηδξ άπμρδξ είκαζ ηαζ 

μ μημθυθζηζ.
2
 Μάθζζηα, μ ίδζμξ εζδμπμζεί πςξ δ ηάζδ κα πναβιαηεουιαζηε ηδ ζπέ-

                                                
1 Βθ., π.π., LU II/2, ζ. 58 [714]. 
2 Βθ. Sokolowski 1977, ζζ. 101-2· Sokolowski 2000, ζ. 25 <21>. 
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ζδ ιεηαλφ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαζ ημο ακηζθδπημφ ιε υνμοξ, ακηίζημζπα, ηιδ-

ιάηςκ–υθμο ηαζ υπζ ιε υνμοξ ζηζβιχκ–υθμο μδδβεί ζηδ θακεαζιέκδ εζηυκα ζφιθς-

κα ιε ηδκ μπμία, πίζς ή πένα απυ ηζξ ειθακίζεζξ ημο πνάβιαημξ ανίζηεηαζ έκα πνάβ-

ια ηαε‘ εαοηυ, πςνίξ αοηυ ημ ηεθεοηαίμ κα ζοκζζηά θαζκυιεκμ. Ακηίεεηα, βζα ημκ μ-

ημθυθζηζ, μζ δζαθμνεηζηέξ υρεζξ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ πανμοζζάγεηαζ ημ ακηζθδπηυ 

ζοκζζημφκ ζηηγκέο μζ μπμίεξ δεκ ιπμνμφκ κα απμζπαζημφκ απυ αοηυ. Μζα εη ιένμοξ 

έηθακζδ είκαζ ηέημζα, ιυκμ ηαευζμκ είκαζ εη ιένμοξ έηθακζδ εκυξ πνάβιαημξ πμο 

δίκεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, ημ ακηζθδπηυ δεκ είκαζ ιζα άθθδ εη ιέ-

νμοξ έηθακζδ πανά δ ζφκεεζδ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, «ημ υθμκ ημο μπμίμο μζ εη 

ιένμοξ εηθάκζεζξ είκαζ ζηζβιέξ»
3
. 

 Ακαθμνζηά ιε ημ ζφζημζπμ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ, υιςξ, μ μημθυθζηζ 

εκημπίγεζ έκακ δζηηυ παναηηήνα. Απυ ηδ ιζα, παναηδνεί πςξ ημ πνάβια είκαζ δ ζφκ-

εεζδ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ σο ζηηγκψλ. Απυ ηδκ άθθδ, παναηδνεί υηζ δ ζοκεπυ-

ιεκδ εκενβεία αημθμοεία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, δ μπμία θαιαάκεζ πχνα ζε ηάεε 

ακηζθδπηζηυ εκένβδια, είκαζ πενίπηςζδ ιενμθμβζηήξ ζπέζδξ ηκεκάησλ–φινπ! Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μ μημθυθζηζ δζαπζζηχκεζ πςξ ηάεε ζπγθεθξηκέλε ακηζθδπηζηή αημ-

θμοεία παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα εκδεπμιεκζηυηδηα ηαζ ιζα δοκαηυηδηα βζα πςνζζιυ 

(separability), δ μπμία θείπεζ απυ ηζξ ζπέζεζξ ζηζβιχκ–υθμο.
4
 Γζα πανάδεζβια, δ ακηζ-

θδπηζηή ζοκέπεζα ηςκ δζαθυνςκ θάζεςκ ιπμνεί κα αημθμοεεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ πμ-

νεία, δ μπμία, υιςξ, είκαζ δοκαηυ κα ακηζζηναθεί, κα αθθάλεζ, κα πανειαθδεεί ζε αο-

ηήκ ηάπμζμ ηαζκμφνβζμ ακηζθδπηζηυ εκενβδιαηζηυ ζημζπείμ, η.θπ. «οκεπχξ», ζοιπε-

ναίκεζ μ μημθυθζηζ, «δεκ είκαζ δοκαηή ιζα απνζυνζ, απμδεζηηζηή, ακαβηαία θαζκμιε-

κμθμβζηή ακάθοζδ, αοηήξ ηδξ [ακηζθδπηζηήξ] αημθμοείαξ»
5
. Γζα κα ηαηαθήλεζ ζημ 

υηζ, «[ι]ε ημ πμο αθήκεζ ηακείξ ηδκ πενζμπή ηδξ βεκζηήξ, ιμνθζηήξ [formal] πενζβνα-

θήξ ηαζ εζζένπεηαζ ζηζξ επζιένμοξ αημθμοείεξ ηδξ ειπεζνίαξ, αθήκεζ ηδκ ακαβηαία 

θμβζηή ηςκ ζηζβιχκ ηαζ ηςκ υθςκ βζα κα εζζέθεεζ ζηδ βεβμκζηή, εκδεπμιεκζηή δμιή 

ηιδιάηςκ ηαζ υθςκ»
6
. 

Ο μημθυθζηζ, δδθαδή, ζζπονίγεηαζ ηεθζηά υηζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ελ γέλεη 

ζοκζζημφκ ιδ-αοηυκμιεξ ζηζβιέξ ηςκ ακηζθδπηχκ ηαζ οπαημφμοκ ζε πνμζίδζμοξ α-

πνζυνζ κυιμοξ, εκχ μζ ζπγθεθξηκέλεο ηάεε θμνά εηθάκζεζξ είκαζ αοηυκμια ηιήιαηα 

ημο ακηζθδπηχκ βζα ηα μπμία δεκ οπάνπμοκ ακηίζημζπμζ κυιμζ. Αοηυξ μ ζζπονζζιυξ 

ημο, ιάθζζηα, θαίκεηαζ κα αημθμοεεί ηδ βεκζηυηενδ ζδέα ηδξ πμοζενθζακήξ ιενμθμβί-

αξ ακαθμνζηά ιε ηδκ μκημθμβζηή ελάνηδζδ. Αξ εοιδεμφιε ημ πνμζθζθέξ πανάδεζβια 

ηδξ ιδ αοημκμιίαξ ηδξ έηηαζδξ ηαζ ημο πνχιαημξ. Έπμοιε ημκίζεζ ανηεηέξ θμνέξ υηζ, 

ζημ πθαίζζμ ηδξ ιενμθμβίαξ ημο Υμφζενθ, δεκ οπάνπεζ έηηαζδ πςνίξ πνχια ηαζ ακηί-

ζηνμθα. Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο ζζπφεζ ιε απνζυνζ ακαβηαζυηδηα. Χζηυζμ, αοηή δ απνζυ-

νζ ακαβηαζυηδηα αθμνά ηδκ έηηαζδ ελ γέλεη ηαζ ημ πνχια ελ γέλεη ηαζ υπζ ηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ επζιένμοξ ζοβηεηνζιέκςκ εηηάζεςκ ηαζ επζιένμοξ ζοβηεηνζιέκςκ πνςιά-

ηςκ.
7
 Σμ βέκμξ ρξψκα πανμοζζάγεζ μκημθμβζηή ελάνηδζδ απυ ημ βέκμξ έθηαζε, αθθά, 

βζα πανάδεζβια, ιζα ηνζβςκζηή επζθάκεζα δεκ είκαζ μπςζδήπμηε ηυηηζκδ, εα ιπμνμφ-

ζε κα είκαζ πνάζζκδ, ηίηνζκδ, ιπθε, η.μ.η. Καζ ακηίζηνμθα, ημ ηυηηζκμ εα ιπμνμφζε 

κα είκαζ ημ πνχια μπμζαζδήπμηε άθθδξ έηηαζδξ, ιζαξ πεκηαβςκζηήξ επζθάκεζαξ, ιζαξ 

ιπάθαξ, εκυξ ημναηζμφ. Οζ έζπαηεξ δζαθμνέξ ηςκ βεκχκ ρξψκα ηαζ έθηαζε δεκ ζπεηί-

γμκηαζ ιε απνζυνζ ακαβηαίμ ηνυπμ. 

                                                
3 .π., ζ. 102. 
4 Βθ., υ.π., ζ. 103. 
5 .π. 
6 .π. 
7 Βθ. ηαζ ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ, §§3.4.2., 3.6. 
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 Δάκ ελεηάζμοιε πζμ πνμζεηηζηά ηδκ ακάθοζδ ημο μημθυθζηζ εα δζαπζζηχ-

ζμοιε υηζ ζε αοηήκ ζοβπέμκηαζ δφμ δζαθμνεηζηέξ πνμμπηζηέξ. Απυ ηδ ιζα, μ ίδζμξ εκ-

δζαθένεηαζ βζα ημ ηζ είδμοξ ιένδ είκαζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ζηδ κεηαμχ ηνπο ζρέζε 

ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, βζα ημ ηζ είδμοξ ιένδ είκαζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ελ ζρέζε πξνο 

ην αληηιεπηφ ζημ μπμίμ αοηέξ ακήημοκ. ε υ,ηζ αθμνά ηδ ζπέζδ κεηαμχ ηςκ εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ εεςνμφιε υηζ αοηή θακεαζιέκα ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ημκ μημθυθζηζ 

ηαηά ηνυπμ αλάινγν ιε ηδ ζπέζδ, βζα πανάδεζβια, ηδξ έηηαζδξ ιε ημ πνχια. Ξεηα-

εανίζαιε ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ υηζ μζ ιδ-αοηυκμιεξ ζηζβιέξ ακήημοκ πάκηα ζε δζαθμ-

νεηζηά βέκδ μκημθμβζηχξ ελανηδιέκα ιεηαλφ ημοξ (π.π. πνχια–έηηαζδ). Απυ ηδκ άθ-

θδ, ηα αοηυκμια ηιήιαηα εκυξ υθμο, είηε (i) ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηά βέκδ μκημθμβζ-

ηχξ ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ (π.π. υναζδ–αημή), είηε (ii) ακήημοκ ζημ ίδζμ βέκμξ (π.π. 

έηηαζδ–έηηαζδ). ηδκ πενίπηςζδ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε 

ζπεηζγυιεκα ιένδ ηνπ ηδίνπ γέλνπο, βζα ηα μπμία πνμθακχξ δεκ ηίεεηαζ γήηδια νλην-

ινγηθήο ελάνηδζδξ. 

ε υ,ηζ αθμνά, ηχνα, ηδ ζπέζδ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ κε ην αληηιεπηφ, θαί-

κεηαζ πςξ μ μημθυθζηζ ηδκ εηθαιαάκεζ ςξ ιζα ακνηβαία (μκημθμβζηή) ελάνηδζδ. Θα 

δζαθςκήζμοιε, ςζηυζμ, θαη ζε αοηυ ημ ζδιείμ ιαγί ημο. Θεςνμφιε, ηζ αοηυ είκαζ 

ηάηζ πμο εα θακεί ηαθφηενα ζηα επυιεκα (§6.4.), υηζ ημ ακηζθδπηυ (βζα ηδκ αηνίαεζα 

ημ πςνζηυ θάζια) αηνζαχξ σο πνιιαπιφηεηα ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ δζαηνίκεηαζ 

απυ ιζα ιμνθή εκυηδηαξ πμο ζηδνίγεηαζ κνλφπιεπξα ζε αοηέξ ηζξ ηεθεοηαίεξ. ε ζο-

κάνηδζδ ιε αοηυ, εεςνμφιε επίζδξ υηζ είκαζ δοκαηυ έκα νεφια αζςιάηςκ ζημ μπμίμ 

θαιαάκεζ πχνα ηάπμζα αθθδθμοπία εη ιένμοξ εηθάκζεςκ πςνίξ κα ηαείζηαηαζ δοκα-

ηή δ ζφκεεζή ημοξ ηαζ άνα δ ειθάκζζδ ημο οπενααηζημφ ακηζθδπημφ (§6.4.2). Με αο-

ηή ηδκ έκκμζα, ηαζ ιε ημοξ υνμοξ πμο έπμοιε εέζεζ ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ, μζ εη ιένμοξ 

εηθάκζεζξ είκαζ νληνινγηθψο αοηυκμια ιένδ. 

 Ακηζθαιαακυιαζηε, αέααζα, υηζ μ ιενμθμβζηυξ ζπεηζζιυξ ηςκ εη ιένμοξ εη-

θάκζεςκ εκηυξ ηδξ εκυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ πανμοζζάγεζ ηάπμζα ζδζαζηενυηδηα. Έ-

πμοιε ιεκ κα ηάκμοιε ιε ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ςξ μκημθμβζηχξ αοηυκμια ιένδ· 

πνυηεζηαζ, υιςξ, βζα ιένδ ηα μπμία ιε θάπνηνλ ηξφπν ζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Αοηυκ 

ημκ ηνυπμ ζπεηζζιμφ εα ακαγδηήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, εέημκηαξ, υιςξ, ηδκ ακαγήηδζή 

ιαξ ζε εκηεθχξ δζαθμνεηζηή αάζδ απυ αοηή ημο μημθυθζηζ. Θα επζπεζνήζμοιε κα 

απμηζιήζμοιε ημκ ζδζυηοπμ ιενμθμβζηυ παναηηήνα ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ζημ-

πεφμκηαξ αηνζαχξ ζηδκ απμζαθήκζζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ ζηδκ ίδζα ηδκ ακηζθδπηζηή 

ζοβηνυηδζδ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ εα ακαηνέλμοιε πνχηα ζηδκ ηνίηδ Λνγηθή Έξεπλα 

βζα κα πνμζδζμνίζμοιε ηαθφηενα ημ μδδβδηζηυ πθαίζζμ ηδξ ακαγήηδζήξ ιαξ. 

6.2. Η ρνπζεξιηαλή έλλνηα ηεο λειηοςπγικήρ κε-απηνλνκίαο ή εμάξηε-

ζεο 

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ημκίζαιε υηζ δ ιενμθμβζηή εεςνία ηδξ ηνίηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο 

ακαπηφζζεηαζ ςξ ημιιάηζ ιζαξ απνζυνζ μκημθμβίαξ. Καευζμκ δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ 

ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ζπεηζγυιεκςκ ιενχκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα ηππηθή ιενμθμβί-

α. Αοηή πανέπεζ ημ ζφκμθμ ηςκ κυιςκ πμο ζζπφμοκ αλαιπηηθά βζα ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ 

ιενχκ, αθθά ηαζ ιεηαλφ ιενχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ μθμηήηςκ. Απυ ηδκ άθθδ, ιζα 

πιηθή, πεξηερνκεληθή ιενμθμβία ζοκζζηά ημιιάηζ ιζαξ οθζηήξ μκημθμβίαξ. Αοηή αθμ-

νά ηζξ ζπέζεζξ ιενχκ ηαζ μθμηήηςκ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ υκηςκ ηαζ πανέπεζ 

ημ ζφκμθμ ηςκ απνζυνζ ζοκεεηζηχκ κυιςκ πμο δζέπμοκ ηζξ εκ θυβς ζπέζεζξ. Γζεοηνζ-

κίζαιε, επίζδξ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, υηζ μ Υμφζενθ ζηδκ Σνίηδ Έξεπλα εκδζαθένε-

ηαζ ηονίςξ βζα ηδ εειεθίςζδ ιζαξ ηοπζηήξ ιενμθμβίαξ πμο κα αθμνά ημ θάηη ελ γέλεη. 
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Με ηζξ ακαθφζεζξ ημο ηαζ ηα παναδείβιαηά ημο εηεί εκδζαθένεηαζ ηονίςξ βζα ηδκ μνζ-

μεέηδζδ ηςκ αλαιπηηθψλ ιενμθμβζηχκ κυιςκ πμο ζζπφμοκ βζα ηα αοηυκμια ηαζ ηα ιδ 

αοηυκμια ιένδ εκ βέκεζ. 

Έηζζ, ζηδ αάζδ ηδξ θεπημιενμφξ ελέηαζδξ ηδξ ιενμθμβίαξ ημο Υμφζενθ, οπμ-

ζηδνίλαιε υηζ δ ηνίηδ Έξεπλα ιαξ αθήκεζ ιε έκα ζδιακηζηυ έθθεζιια ακαθμνζηά ιε 

ηζξ πνςηανπζηέξ ακηζθδπηζηέξ ιμνθμπμζήζεζξ. Δίδαιε υηζ μ Υμφζενθ δεκ ζημπεφεζ ζημ 

κα πνμζθένεζ ιζα απνζυνζ ζοκεεηζηή ιενμθμβζηή εεςνία βζα ημ ακηζθδπηυ πνάβια ηαζ 

υηζ μζ ακαθφζεζξ ημο, εζδζηά ζε υ,ηζ αθμνά ημ ζπεηζζιυ ιεηαλφ ζπεηζηχξ αοηυκμιςκ 

ιενχκ, είκαζ ακεπανηείξ. ηδ ζοκέπεζα, ακηθχκηαξ ζημζπεία απυ ηάπμζεξ αθθαβέξ πμο 

οπάνπμοκ ακάιεζα ζηδκ πνχηδ (1901) ηαζ ηδ δεφηενδ έηδμζδ (1913) ηδξ ηνίηδξ Έ-

ξεπλαο, εα επζπεζνήζμοιε κα εκημπίζμοιε εηείκα ηα ζημζπεία πμο, οπυ υνμοξ, δεί-

πκμοκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ πεξηερνκεληθψλ ιενμθμβζηχκ ακαθφζεςκ ακαθμνζηά ιε 

ηζξ ακηζθδπηζηέξ ζοβηνμηήζεζξ. 

6.2.1. Ο ξφινο ηεο δηαδνρήο θαη ηεο αηηηφηεηαο ζηελ §12 ηεο πξψηεο έθδνζεο 

ηεο ηξίηεο Λογικήρ Έπεςναρ 

ηακ μ Υμφζενθ ιζθά ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα βζα πνχια, βζα έηηαζδ, βζα ζπήιαηα, βζα 

έκηαζδ, ήπμοξ, βζα αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ εκυηδηαξ, βζα αζζεδηδνζαηά Konkreta ηαζ 

αζζεδηδνζαηά Abstrakta, η.θπ., ακαθένεηαζ ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ηδξ αίζεδζδξ, ζηδκ 

πενζμπή ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ, ηαζ υπζ ζηδκ πενζμπή ηςκ ακηζθδπηχκ πναβιά-

ηςκ ηδξ ειπεζνίαξ.
8
 Θα ελεηάζμοιε αοηυκ ημκ ζζπονζζιυ ακαηνέπμκηαξ ανπζηά ζηδκ 

§12 ηδξ πνχηδξ έηδμζδξ ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο, εκυηδηα δ μπμία αθαζνέεδηε ζηδ δεφηε-

νδ έηδμζδ βζα κα ημπμεεηδεεί ζηδ εέζδ ηδξ έκα πενζζζυηενμ ακεπηοβιέκμ ιένμξ ηδξ 

ανπζηήξ §11. 

 Ζ ανπζηή §12 θένεζ ημκ ηίηθμ: «Konkretum ηαζ πνάβια. Γεκίηεοζδ ηςκ εκκμζχκ 

ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ ηδξ ιδ-αοημκμιίαξ ιέζς ηδξ ιεηάααζδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ δζαδμ-

πήξ ηαζ ηδξ αζηζυηδηαξ»
9
. ηδκ εκ θυβς εκυηδηα ηδξ πνχηδξ έηδμζδξ, μ Υμφζενθ ελδ-

βεί πςξ ζηδκ πενζμπή ηδξ αίζεδζδξ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυβμ βζα Konkreta ηα μ-

πμία, ςζηυζμ, δεκ είκαζ ιε ηαιία έκκμζα πνάβιαηα (Dinge).
10

 φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, 

έκα εκζαίμ ακηζθδπηυ πνάβια δεκ ιπμνεί κα ηαοηζζηεί ιε έκα απμιμκςιέκμ αζζεδηδ-

νζαηυ Konkretum. ημ πνάβια ακήηεζ έκα αηεθείςημ πμθθαπθυ πνμκζηά δηαδνρηθψλ 

Konkreta πμο ζηαεενά ιεηαααίκμοκ ημ έκα ζημ άθθμ. 

 Θεςνμφιε πςξ ηα Konkreta βζα ηα μπμία ιζθάεζ εδχ μ Υμφζενθ δεκ είκαζ πανά 

μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ημο ακηζθδπημφ πνάβιαημξ. Αοηέξ δεκ ανίζημκηαζ ζε ηαιία 

ζπέζδ μκημθμβζηήξ ελάνηδζδξ ηαζ ιπμνμφκ κα ζδςεμφκ ςξ ζπεηζηχξ ακελάνηδηεξ ιε-

ηαλφ ημοξ. Δκηαβιέκεξ, υιςξ, ζηδκ εονφηενδ εκυηδηα ημο ακηζθδπημφ, μζ εη ιένμοξ 

εηθάκζεζξ απμηημφκ ιζα ζπεηζηή (ηαζ αέααζα υπζ μκημθμβζηή) ελάνηδζδ αηνζαχξ ςξ 

εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ημο ζδίμο πνάβιαημξ. Σμ εκδζαθένμκ είκαζ υηζ, ζηδκ πνχηδ έη-

δμζδ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, μ Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ πςξ μζ κυιμζ πμο δζέπμοκ αοηή 

ηδκ ελάνηδζδ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, ηαηά ηδκ έκηαλή ημοξ ζηδκ εονφηενδ μθυ-

ηδηα ημο ακηζθδπημφ, είκαζ αηηηαθνί.
11

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Υμφζενθ εεςνεί πςξ ο-

πάνπεζ ιζα αζηζαηή κμιμθμβζηυηδηα (Gesetzmäßigkeit) ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ηα ζο-

                                                
8 Βθ., π.π., LU II/1, ζζ. 227 [436], 228 [437], 231 [439], 257 [459], 312 [506]. 
9 «Concretum und Ding. Verallgemeinerung der Begriffe Selbständigkeit und Unselbständigkeit durch 

Übertragung auf das Gebiet der Succession und Causalität». ηδκ πνχηδ έηδμζδ ημο 1901 μ Υμφζενθ 

πνδζζιμπμζεί ηδ βναθή Concretum, Concreta, η.θπ. Γζα εοημθία ηαζ βζα δζαηήνδζδ ιζαξ μιμζμβέκεζαξ 

εα οζμεεηήζμοιε πακημφ ηδ βναθή ηδξ δεφηενδξ έηδμζδξ, δδθαδή Konkretum, Konkreta, η.θπ. 
10 Βθ. LU ΗΗ (Α΄ έηδμζδ), ζ. 248. 
11 Βθ. υ.π. 
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κοπάνπμκηα ζε ηάπμζα πνμκζηή ζηζβιή Konkreta, βζα πανάδεζβια ημο μπηζημφ πεδίμο, 

ελανηχκηαζ απυ ηα Konkreta ηάπμζαξ πνμδβμφιεκδξ πνμκζηήξ ζηζβιήξ. 

Δκηυξ ηδξ αζηζυηδηαξ ηα Konkreta ιζαξ [πνμκζηήξ] ζηζβιήξ [Augenblicks], είηε δζ‘ εαοηά 

είηε ζε ζφκδεζδ ιε άθθα ζοκοπάνπμκηα Konkretis, ελανηχκηαζ απυ εηείκα πνμδβμφιεκςκ 
[πνμκζηχκ] ζηζβιχκ –είκαζ δδθαδή ιε έκα μνζζιέκμ κυδια ιδ-αοηυκμια. (LU ΗΗ (Α΄ έηδμ-

ζδ), ζ. 250) 

Οζ αηηηαθέο ελανηήζεζξ ηςκ κέςκ ηάεε θμνά Konkreta, ηςκ κέςκ ηάεε θμνά εη ιέ-

νμοξ εηθάκζεςκ ζηδκ αημθμοεία ημο πνυκμο, είκαζ αοηέξ πμο, βζα ημκ Υμφζενθ, εο-

εφκμκηαζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο πνάβιαημξ, είηε ςξ ιεηαααθθυιεκμο, είηε ςξ αιεηά-

αθδημο. 

 Γζαπζζηχκμοιε, θμζπυκ, υηζ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο ημ γήηδια 

ηδξ αοημκμιίαξ (ηαζ ακηίζημζπα ηδξ ιδ-αοημκμιίαξ) ελεηάγεηαζ απυ ηδκ άπμρδ ιυκμ 

ηδξ ζοκφπανλδξ ιενχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ αίζεδζδξ ηαζ φζηενα απυ αθαίνεζδ απυ ημ 

πνμκζηυ πανάβμκηα. Φαίκεηαζ, υιςξ, πςξ εάκ θάαμοιε οπυρδ ημ πνυκμ ηαζ ηα θαζκυ-

ιεκα δζαδμπήξ, έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα ηαζκμφνζα έκκμζα αοημκμιίαξ (ηαζ ακηί-

ζημζπα ιδ-αοημκμιίαξ), δ μπμία ηαεμνίγεηαζ ηχνα, υπςξ ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ, απυ ημ 

κυιμ ηδξ αζηζυηδηαξ.
12

 Αοηή δ κέα αοημκμιία (ηαζ ακηίζημζπα ιδ-αοημκμιία) αθμνά 

υπζ ηα αζζεδηδνζαηά Konkretis (δδθαδή ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ) αθθά ηα πνάβιαηα 

ηδξ ακηίθδρδξ. 

6.2.2. Η πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηδέαο πεξί ηξνπήο ηεο απηνλνκίαο ζε κε-

απηνλνκία ζηελ §25 (ηεο πξψηεο έθδνζεο) ηεο ηξίηεο Λογικήρ Έπεςναρ 

ηδκ ηεθεοηαία εκυηδηα (§25) ηδξ ηνίηδξ ΛΔ, πμο θένεζ ημκ ηίηθμ «Πνμζεήηεξ ακα-

θμνζηά ιε ηδκ ηαηάηιδζδ ηςκ υθςκ ιέζς ηδξ ηαηάηιδζδξ ηςκ ζηζβιχκ ημοξ»
13

, μ 

Υμφζενθ επακένπεηαζ ιε εκδζαθένμκηα ηνυπμ ζηδκ ζδέα ηδξ §12 ηδξ πνχηδξ έηδμζδξ, 

δδθαδή ζημ πχξ δ αοημκμιία ιπμνεί κα ηναπεί ζε ηάπμζα ιμνθή ιδ-αοημκμιίαξ. 

ηδκ §12 δ ζογήηδζδ πενζζηνεθυηακ εηδηθά βφνς απυ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ηαζ ημ 

πχξ αοηέξ απμηημφκ ηάπμζα ελάνηδζδ, ηάπμζα ιδ-αοημκμιία, ζδςιέκεξ οπυ ημ πνί-

ζια ηδξ πνμκζηήξ ηαζ ηδξ αζηζαηήξ παναιέηνμο. ηδκ §25 μ Υμφζενθ εέηεζ ημ γήηδια 

γεληθά ηαζ νςηά βζα ημ εάκ είκαζ δοκαηυ οπυ ηάπμζεξ πνμτπμεέζεζξ ηα ζπεηζηχξ αοηυ-

κμια ηιήιαηα εκυξ υθμο κα εηθαιαάκμκηαζ ςξ ιδ αοηυκμια. Πνμθακχξ, ηα ηιήιαηα 

εκυξ υθμο δεκ είκαζ δοκαηυ κα πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ ιμκυπθεονδξ ή α-

ιμζααίαξ νληνινγηθήο ζηήνζλδξ. Ακ ζοκέααζκε ηάηζ ηέημζμ, εα επνυηεζημ βζα (ιδ-

αοηυκμιεξ) ζηζβιέξ ηαζ υπζ βζα (αοηυκμια) ηιήιαηα. Δκημφημζξ, αοηή δ ακαθοηζηή 

ακαβηαζυηδηα δεκ απμηθείεζ ηδ δοκαηυηδηα ηα εκ θυβς ηιήιαηα, υηακ πενζθδθεμφκ 

εκηυξ ιζαξ άθθδξ εκυηδηαξ, κα πανμοζζάγμοκ ιζα μνζζιέκδ ιδ-αοημκμιία.
14

 Αξ ημ 

ελεηάζμοιε αοηυ πζμ ακαθοηζηά. Ζ §25 λεηζκά ιε ηδκ αηυθμοεδ δζαπίζηςζδ: 

Ζ ηαηάηιδζδ ιζαξ ιδ-αοηυκμιδξ ζηζβιήξ μνζμεεηεί ιζα ηαηάηιδζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 
υθμο, ηαευζμκ ηα αιμζααία απμηθεζυιεκα ηιήιαηα ηδξ ζηζβιήξ, πςνίξ αοηά ηα ίδζα κα εζ-

ζένπμκηαζ ζε ιζα ιεηαλφ ημοξ ζοζπέηζζδ ζηήνζλδξ, πνμζεθηφμοκ κέεξ ζηζβιέξ ιέζς ηςκ 

μπμίςκ ηχνα δζακέιμκηαζ εκζηά ζε ηιήιαηα ημο υθμο. (LU II/1, ζζ. 288-9 [485]· LU II 
(Α  ́έηδμζδ), ζζ. 280-1.) 

                                                
12 Βθ., υ.π., ζζ. 250-1.  
13 «Zusätze über die Zerstückung von Ganzen durch die Zerstückung ihrer Momente». 
14 LU II/1, ζ. 288 [484-5]· LU II (Α΄ έηδμζδ), ζζ. 280-1. 
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Έκα πνχημ πανάδεζβια πμο θένκεζ μ Υμφζενθ βζα κα θςηίζεζ ημκ ζζπονζζιυ ημο α-

θμνά «ηδκ μζμκεί-πςνζηή ελάπθςζδ εκυξ μπηζημφ, αιεηάαθδηα δζανημφκημξ, πενζε-

πμιέκμο ημ μπμίμ, υιςξ, ημ εεςνμφιε ηάκμκηαξ αθαίνεζδ απυ ηδ πνμκζηή ζηζβιή»
15

. 

Ζ μζμκεί-πςνζηή ελάπθςζδ ζοκζζηά ιδ-αοηυκμιδ ζηζβιή εκυξ ηέημζμο πενζεπμιέκμο. 

Αοηή είκαζ δ πνμ-θαζκυιεκδ μζμκεί-πςνζηυηδηα βζα ηδκ μπμία, υπςξ έπμοιε δεζ, μ 

Υμφζενθ ιζθά ανβυηενα ιε θεπημιένεζα ζηδκ Πανάδμζδ Πξάγκα θαη Υψξνο 

(1907).
16

 Ζ ηαηάηιδζδ ηδξ (μζμκεί-)πςνζηήξ ελάπθςζδξ ζοκεπζθένεζ ηαζ ιζα ακηί-

ζημζπδ ηαηάηιδζδ ζημ ζοκμθζηυ μπηζηυ πενζεπυιεκμ ημο παναδείβιαηυξ ιαξ. Αοηυ 

ζοιααίκεζ απυ ηδ ζηζβιή πμο, αηυια ηαζ απυ ηδκ άπμρδ αοημφ ημο ζοκμθζημφ μπηζ-

ημφ πενζεπμιέκμο, ηα ηιήιαηα ηδξ πςνζηήξ (μζμκεί-)ελάπθςζδξ δεκ ζηδνίγμοκ ημ έκα 

ημ άθθμ, πανά έπμοκ ακάβηδ απυ εηάζημηε κέεξ ζηζβιέξ, δδθαδή απυ ημοξ πνςιαηζ-

ζιμφξ, βζα ηδ ζηήνζλή ημοξ.
17

 Καζ, απυ ηδκ άθθδ, αοημί μζ πνςιαηζζιμί ιε ηδ ζεζνά 

ημοξ επίζδξ ανίζημοκ ηδκ ακαβηαία ζηήνζλή ημοξ ζηα ηιήιαηα ηδξ (μζμκεί-)έηηαζδξ 

ηαζ υπζ αιμζααία μ έκαξ ζημκ άθθμκ. 

[Ο] πνςιαηζζιυξ εκυξ ηιήιαημξ δεκ ζηδνίγεηαζ π.π. ζημ πνςιαηζζιυ εκυξ ηάπμζμο άθθμο· 

ηαζ ζημ ααειυ αοηυ ιπμνεί ηακείξ επίζδξ κα πεζ υηζ αοηέξ μζ ζοιπθδνςιαηζηέξ ζηζβιέξ 
[δδθ. μζ πνςιαηζζιμί] ηαηαηέικμκηαζ μζ ίδζεξ ιέζς ηδξ ηαηάηιδζδξ ημο πςνζημφ πνάβια-

ημξ πμο ηζξ ζηδνίγεζ, ή υηζ αοηέξ ιμζνάγμκηαζ ιε ημκ ηνυπμ ηςκ ηιδιάηςκ ζηα ηιήιαηα 

ημο πςνζημφ πνάβιαημξ. Οζ πνςιαηζζιμί ηςκ ηιδιάηςκ ανίζημκηαζ ζηζξ ίδζεξ ζοζπεηίζεζξ 
ιενχκ υπςξ ηα ίδζα ηα ηιήιαηα (απμηθεζζιυξ [Exklusion], εβηθεζζιυξ [Inklusion], ημιή 

[Kreuzung]). (LUII/1, ζ. 289 [485]· LU II (Α  ́έηδμζδ), ζ. 281) 

 Ακηίζημζπα πνάβιαηα ζζπφμοκ ηαζ ακαθμνζηά ιε ηδκ μζμκεί-πνμκζηή πανάιε-

ηνμ. Ζ ηαηάηιδζδ ιζαξ μζμκεί-πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ζοκεπζθένεζ ηαζ ηδκ ηαηάηιδζδ 

αοημφ πμο ελεθίζζεηαζ ζε αοηή ηδ δζάνηεζα. «[]ηα απμζπάζιαηα ημο πνυκμο ακηζ-

ζημζπμφκ απμζπάζιαηα ηδξ ηίκδζδξ (υπμο αοηυκ ημκ υνμ ιπμνμφιε κα ημκ ηαηακμή-

ζμοιε ιε ημ εονφηενμ ανζζημηεθζηυ κυδια).»
18

 Οφηε ηα απμζπάζιαηα ημο πνυκμο, 

μφηε ηα απμζπάζιαηα αοημφ πμο ζοιααίκεζ ζηδ δζάνηεζα αοημφ ημο πνυκμο ανίζημ-

κηαζ ζε ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ ζηήνζλδξ. 

 Δάκ πενάζμοιε, ςζηυζμ, ζηδκ πενζμπή ηςκ εκπεηξηθψλ πναβιάηςκ, ζηδκ «επζ-

ηνάηεζα ηςκ ειπεζνζηχκ-ειπνάβιαηςκ ζοκαθεζχκ ζηδ ζοκφπανλδ ηαζ ηδ δζαδμπή»
19

 

δζαπζζηχκμοιε πςξ, 

ηάεε ζοβηεηνζιέκδ ελέθζλδ ιεηααμθήξ ηδξ θφζδξ είκαζ ιδ-αοηυκμιδ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ 

πενζεηηζηυηενςκ πνμκζηχκ υθςκ ζηα μπμία αοηή πναβιαημπμζείηαζ, ηαζ υηζ άνα ηαιία ηα-
ηάηιδζδ εκυξ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ δεκ μνζμεεηεί ιζα ηαηάηιδζδ ημο πνμζζδζάγμκημξ ζπ-

γθεθξηκέλνπ πνμκζημφ υθμο. (.π.· αθ. ηαζ LU II/1, ζ. 260 [461-2] ηαζ ζφβη. ιε LU II (Α΄ 

έηδμζδ), ζζ. 253-4.) 

Σμ κα πςνίζμοιε ζε ηιήιαηα (ζε πνμκζηά δζαζηήιαηα) ηδκ αθδνδιέκδ πνμκζηή 

ζηζβιή ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ θοζζηήξ ελέθζλδξ δεκ μδδβεί ηαζ ζηδκ ηαηάηιδζδ αοηήξ 

ηδξ ελέθζλδξ. Κζ αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ πάνδ ζηδκ αζηζαηή κμιμθμβζηυηδηα πμο δζέπεζ 

ηδκ εκ θυβς ελέθζλδ, ηα ιένδ ηδξ πάκμοκ ημ παναηηήνα ηδξ αιμζααίαξ ακελανηδζίαξ 

                                                
15 LU II/1, ζ. 289 [485]· LU II (Α΄ έηδμζδ), ζ. 281. 
16 ηδ δεφηενδ έηδμζδ ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο μ Υμφζενθ έπεζ πνμζεέζεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ―μζμκεί‖ βζα 
κα παναηηδνίζεζ αοηή ηδκ ελάπθςζδ, ηάηζ πμο εκζζπφεζ αηυια πενζζζυηενμ ηδ εέζδ πςξ εηεί ιζθά βζα 

ηα (υπζ αηυια ακηζηεζιεκμπμζδιέκα) πενζεπυιεκα ημο μπηζημφ πεδίμο. Βθ. LU II/1, ζ. 289 [485] ηαζ 

ζφβη. ιε LU II (Α΄ έηδμζδ), ζ. 281. 
17 LU II/1, ζ. 289 [485]· LU II (Α΄ έηδμζδ), ζ. 281. 
18 LU II/1, ζ. 289 [486]· LU II (Α΄ έηδμζδ), ζ. 281. 
19 LU II/1, ζ. 291 [487]· ζφβη. ιε LU II (Α΄ έηδμζδ), ζ. 281. 
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ημοξ. Οιμίςξ, εκηυξ ηδξ πενζμπήξ ηςκ ειπεζνζηχκ πναβιάηςκ, δ ηαηάηιδζδ ηδξ αθδ-

νδιέκδξ ρσξηθήο ζηζβιήξ εκυξ υθμο δεκ ζοκεπζθένεζ ηαζ ηδκ ηαηάηιδζδ ηδξ πενζε-

ηηζηυηενδξ ζοβηεηνζιέκα πθδνςιέκδξ πςνζηήξ εκυηδηαξ. 

Ο Υμφζενθ δεκ είκαζ εδχ ζδζαίηενα ζαθήξ ηαζ δεκ πνμπςνά ζε πενζζζυηενεξ δζ-

εοηνζκήζεζξ. Μπμνμφιε, ςζηυζμ, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πνμδβμοιέκςκ παναδεζβιάηςκ, 

κα απμηςδζημπμζήζμοιε ημ επζπείνδιά ημο ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ηδξ ηνμπήξ ηδξ 

αοημκμιίαξ ζε ιδ-αοημκμιία, ςξ ελήξ. Απυ ηδ ιζα, μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ ηα αοηυκμια 

ηαζ ηα ιδ αοηυκμια ιένδ ιε ηδκ νληνινγηθή ζδιαζία αοηχκ ηςκ υνςκ. ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ είκαζ απνζυνζ ακαβηαίμ, ιένδ ιδ αοηυκμια ιεηαλφ ημοξ κα δίκμκηαζ πά-

κημηε ςξ μκημθμβζηχξ ζοβπςκεοιέκα. Κάηζ ηέημζμ δεκ ζζπφεζ βζα ηα (μκημθμβζηχξ) 

αοηυκμια ιένδ. Αοηά δεκ πανμοζζάγμοκ ηάπμζα απνζυνζ μκημθμβζηή ελάνηδζδ. Απυ 

ηδκ άθθδ, υιςξ, αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυ, οπυ υνμοξ, κα πανμοζζάγμοκ 

θάπνηα ελάνηδζδ. Αοηυ πμο οπμζηδνίγεζ ηεθζηά μ Υμφζενθ είκαζ πςξ ιε ηδκ έκηαλδ 

μκημθμβζηχξ (ζπεηζηά) ακελάνηδηςκ ιενχκ εκηυξ εονφηενςκ εκμπμζδηζηχκ πθαζζίςκ, 

αοηά ηαείζηακηαζ ιδ αοηυκμια. Αοηυ ζοιααίκεζ, βζα πανάδεζβια, ιε ηδκ πενίπηςζδ 

ηδξ αηηηαθήο ιδ αοημκμιίαξ ηδκ μπμία ηαζ πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ζαθχξ απυ ηδκ ν-

ληνινγηθή ιδ αοημκμιία. 

 Δκημφημζξ, θαίκεηαζ πςξ μ Υμφζενθ δεκ έιεζκε ζηακμπμζδιέκμξ απυ ηδκ ανπζηή 

έηεεζδ αοηήξ ηδξ ζδέαξ, ημο πχξ, δδθαδή, ζπεηζηχξ αοηυκμια ιένδ απμηημφκ ιδ-

αοημκμιία εκηαζζυιεκα εκηυξ εονφηενςκ εκμπμζδηζηχκ πθαζζίςκ. Γζ‘ αοηυ ζηδ δεφ-

ηενδ έηδμζδ ηςκ ΛΔ αθαίνεζε ζημ ζφκμθυ ηδξ ηδκ επίιαπδ §12 ηαζ επεκέαδ δζμνες-

ηζηά ηαζ ζε άθθα ζδιεία ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο. Δηηζιμφιε πςξ αοηυ ζοκέαδ βζα δφμ 

ηονίςξ θυβμοξ: έκακ βεκζηυηενμ ηαζ έκακ εζδζηυηενμ. Θα λεηζκήζμοιε ιε ημκ βεκζηυ-

ηενμ. 

ηδκ ηνίηδ Έξεπλα μ Υμφζενθ εκδζαθένεηαζ βζα ηδ ζαθή δζάηνζζδ ηςκ μοζζα-

ηχκ απνζυνζ κυιςκ απυ εηείκμοξ ημοξ ακαβηαίμοξ κυιμοξ πμο πνμηφπημοκ ιε βεκί-

ηεοζδ απυ ηδκ ειπεζνία.
20

 ιςξ, ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ δεφηενδξ έηδμζδξ ηδξ ηνίηδξ 

Έξεπλαο ηαζ ηδκ πνμζεηηζηή ζφβηνζζή ηδξ ιε ηδκ πνχηδ έηδμζδ, μδδβμφιαζηε ζε 

ιζα ζδιακηζηή δζαπίζηςζδ. Δκχ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ δίκεηαζ δ εκηφπςζδ πςξ δ αζηζ-

αηή κμιμθμβζηυηδηα, ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ εκμπμζμφκηαζ, π.π., πςνζηά ιένδ ηαζ ηαεί-

ζηακηαζ έηζζ ιδ αοηυκμια, ζοκζζηά ειπεζνζηή απμζηενζυνζ ακαβηαζυηδηα, ζηδ δεφηε-

νδ έηδμζδ μ Υμφζενθ ημκίγεζ ημκ απξηφξη παναηηήνα ηδξ.
21

 Οζ επειαάζεζξ ηδξ δεφηε-

νδξ έηδμζδξ ζημπεφμοκ, έηζζ, ζηδκ ηαθφηενδ μνζμεέηδζδ ημο πενζεπμιεκζημφ απνζυνζ 

ηδξ οθζηήξ θφζδξ. 

Σζ βίκεηαζ, υιςξ, ιε ηδκ §12; Γζαηί ακαβηάγεηαζ μ Υμφζενθ κα ηδκ αθαζνέζεζ; 

Γεκ εα ανημφζακ εηεί ακηίζημζπεξ δζμνεχζεζξ βζα κα λεηαεανίζμοκ ημ είδμξ ηδξ ακα-

βηαζυηδηαξ πμο παναηηδνίγεζ ηα οπυ πναβιάηεοζδ ιδ αοηυκμια ιένδ; Θεςνμφιε 

πςξ υπζ, ηαζ αοηυ βζα ημκ ελήξ πζμ εζδζηυ θυβμ. πςξ είδαιε ηαζ πνμδβμοιέκςξ, ζηδκ 

εκ θυβς επίιαπδ εκυηδηα μ Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ πςξ ημ ακηζθδπηυ ζοβηνμηείηαζ ζηδ 

αάζδ ηςκ αηηηαθψλ ζπέζεςκ πμο δζέπμοκ ηδ ζοκεπυιεκδ αημθμοεία ηςκ εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ. Ήδδ, υιςξ, ιε ηα ζημζπεία πμο έπμοιε ελεηάζεζ απυ ηδκ ςνζιυηενδ πμο-

ζενθζακή εεςνία βζα ηδκ ακηίθδρδ (μοζζαζηζηά ιεηά ημ 1907) ιπμνμφιε εφημθα κα 

ζοιπενάκμοιε υηζ ανβυηενα μ Υμφζενθ δεκ ιπμνεί κα ζοκεπίζεζ κα δέπεηαζ έκακ ηέ-

ημζμ ζζπονζζιυ ηαζ απμηζιά δζαθμνεηζηά ημ βεβμκυξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. 

                                                
20 Βθ., βζα πανάδεζβια, ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ §7 ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο, LU II/1, ζζ. 239-40 [446]. 
21 Βθ. LU II/1, ζζ. 252-3 ηαζ ζφβηνζκε ιε ηδκ LU II (Α΄ έηδμζδ), ζ. 246. ηδ δεφηενδ έηδμζδ ημκίγε-
ηαζ πςξ μ κυιμξ ηδξ αζηζυηδηαξ είκαζ έκαξ απξηφξη ζοκεεηζηυξ κυιμξ. Βθ. επίζδξ LU II (Α΄ έηδμζδ), 

ζζ. 282, 284-5 ηαζ ζφβηνζκε ιε ηδκ πνμζεήηδ ιζαξ κέαξ παναβνάθμο ζηδκ §25 ηδξ δεφηενδξ έηδμζδξ 

LU II/1, ζ. 290 [486]. Βθ. ηαζ LU II/1, ζ. 256 [458-9], ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ηεθεοηαία πανά-

βναθμ ηδξ §23, ζ. 284 [481]. 
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Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ πθέμκ δζαθμνεηζηέξ ακηζθδπηζηέξ ζοβηνμηδ-

ηζηέξ ζηνχζεζξ ηαζ ηονίςξ δζαηνίκεζ ηδ res extensa απυ ηδ res materialis. ημ πθαίζζμ 

ημο πζμ εηθεπηοζιέκμο εεςνδηζημφ ζπήιαημξ ημο Υμφζενθ, ημ γήηδια ηδξ αζηζυηδ-

ηαξ αθμνά ηαεανά ημ ακηζθδπηυ θαηά ηελ πιηθή-αηηαθή ηνπ ζπγθξφηεζε. Απυ ηδκ άθ-

θδ, ακαθμνζηά ιε ημ πχξ μνβακχκμκηαζ ηα αζζεδηδνζαηά πεδία ηαζ ημ πχξ ζπεηίγμ-

κηαζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ βζα κα μδδβήζμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο αληηιεπηηθνχ θά-

ζκαηνο ηεκηνζηυ νυθμ ηαηέπμοκ πθέμκ μζ έκκμζεξ ημο πξσην-ζπλεηξκνχ ηαζ ηδξ θηλαί-

ζζεζεο, ηζξ μπμίεξ μ Υμφζενθ δεκ είπε ακαπηφλεζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ πνχηδξ έηδμ-

ζδξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. 

Θεςνμφιε, θμζπυκ, πςξ ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ ηνίηδξ ΛΔ οπάνπεζ ιζα αζά-

θεζα ακαθμνζηά ιε ημ παναηηήνα ηςκ ―αζηζαηχκ‖ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ δζαδμπζηχκ εη 

ιένμοξ εηθάκζεςκ ιζαξ ακηζθδπηζηήξ αημθμοείαξ. Αοηέξ ηζξ ζπέζεζξ ανβυηενα μ 

Υμφζενθ εα ηζξ ακηζιεηςπίζεζ ςξ πξσην-ζπλεηξκηθέο ηαζ εα ηζξ δζαηνίκεζ ηαεανά απυ 

ηζξ αζηζαηέξ ζπέζεζξ πμο ειπθέημκηαζ, βζα πανάδεζβια, ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο οθζημφ-

αζηζαημφ πνάβιαημξ. Με ιζα πνμζεηηζηυηενδ ιαηζά ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε, 

υιςξ, ηαζ ιζα πεναζηένς δοζημθία. ηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο μ Υμφ-

ζενθ θαίκεηαζ κα ζζπονίγεηαζ πςξ δ ―αζηζαηή‖ κμιμθμβζηυηδηα πμο δζέπεζ ηδ πνμκζηή 

δζαδμπή ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ είκαζ αοηή πμο ηζξ ηαεζζηά αοηέξ ζπεηζηχξ αοηυ-

κμιεξ, ζπεηζηχξ ελανηδιέκεξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα κέξε ηνπ αληηιεπηνχ 

φινπ. Έκαξ ηέημζμξ ζζπονζζιυξ, ςζηυζμ, είκαζ πνμαθδιαηζηυξ ζημ ααειυ πμο δεκ δζ-

αηνίκμκηαζ ηαεανά δφμ δζαθμνεηζηά επίπεδα ζοκεέζεςκ: εηείκμ ηςκ παναπμιπχκ 

απυ ιζα εη ιένμοξ έηθακζδ ζηδκ επυιεκδ ή ζε άθθεξ δοκαηέξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ 

ηαζ εηείκμ ηδξ ζοκεεηζηήξ εκμπμίδζδξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ζηδκ μθυηδηα ημο 

οπενααηζημφ ακηζθδπημφ. Μζθήζαιε βζα αοηή ηδ δζάηνζζδ ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθά-

θαζμ (§5.8.) ηαζ οπμζηδνίλαιε υηζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ζηζξ ιεηαλφ ημοξ πνςημ-

ζοκεζνιζηέξ ζπέζεζξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ινγηθή ησλ ηάζεσλ, πςνίξ υιςξ κα ζοβηνμηεί-

ηαζ αηυια ημ οπενααηζηυ ακηζθδπηυ ζηδκ μθυηδηά ημο. Ζ ζοβηνυηδζδ αοημφ ημο ηε-

θεοηαίμο απαζηεί επζπθέμκ ιζα εκμπμζδηζηή ανπή, απαζηεί εηείκδ ηδκ ενιδκεοηζηή ζο-

κεζδδζζαηή ζοκάνηδζδ πμο ζοκεέηεζ εκμπμζδηζηά ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ηαζ ζο-

βηνμηεί ημ ακηζθδπηυ ςξ υθμκ. Αοηά ηα δφμ επίπεδα δεκ δζαηνίκμκηαζ ζηδκ πνχηδ 

έηδμζδ ηδξ ηνίηδξ ΛΔ. Έπμοιε πεζ άθθςζηε υηζ εηεί δεκ ακαπηφζζεηαζ ηαιία εεςνία 

ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. 

 ιςξ ηζ ιπμνμφιε, ηεθζηά, κα απμημιίζμοιε απυ υθα ηα πνμδβμφιεκα; Σζ ιπμ-

νμφιε κα ζοιπενάκμοιε ακαθμνζηά ιε ηδ δζαπθμηή ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ζηδκ 

πμνεία ιζαξ ακηζθδπηζηήξ αημθμοείαξ; Πχξ ιπμνμφκ κα ιαξ αμδεήζμοκ μζ ακαθφζεζξ 

ηδξ ηνίηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο, ηαζ ηονίςξ μζ αθθαβέξ πμο ζοκακημφιε ζηδ δεφηενδ έη-

δμζή ηδξ; Θεςνμφιε πςξ ημ ζδιακηζηυηενμ ζημζπείμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ πνμδ-

βμφιεκδ ελέηαζή ιαξ είκαζ ημ αηυθμοεμ: Οζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ είκαζ μκημθμβζηχξ 

αοηυκμια ιένδ. Χζηυζμ, ζοβηεηνζιέκεξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ απμηημφκ ιζα (υπζ μ-

κημθμβζηή) ιδ αοημκμιία, ιζα ελάνηδζδ, υηακ αοηέξ εκζςιαηχκμκηαζ εκμπμζδηζηά ζε 

έκα εονφηενμ υθμκ πμο ζζπονζγυιαζηε πςξ δεκ είκαζ άθθμ απυ ημ ίδζμ ημ ακηζθδπηυ.
22

 

 ηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ιζθήζαιε βζα ηδκ πνμαθδιαηζηή πνμζέββζζδ ημο 

μημθυθζηζ ηαζ βζα ημ πχξ μ ίδζμξ ενιδκεφεζ ημ ―δζηηυ‖ παναηηήνα ηςκ εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ ςξ ζηζβιχκ ηαζ ςξ ηιδιάηςκ ημο υθμο. Μπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε 

ηχνα υηζ αοηή δ πνμαθδιαηζηυηδηα ηδξ ενιδκείαξ ημο εδνάγεηαζ αηνζαχξ ζημ υηζ μ 

ίδζμξ δεκ δζαηνίκεζ ημ είδμξ ηδξ κε νληνινγηθήο εμάξηεζεο ιεηαλφ ζπεηζηχξ αοηυκμ-

                                                
22 Ζ ζδέα πμο επζπεζνμφιε κα ακαπηφλμοιε εδχ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ζηδ ιενμθμβία ημο Υμφζενθ 
ιπμνμφιε κα εκημπίζμοιε έκα είδμξ ιδ-μκημθμβζηήξ, ιεηηνπξγηθήο ελάνηδζδξ, εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ημ 

βεβμκυξ πςξ μ Υμφζενθ ακαβκςνίγεζ υηζ ηάπμζμ ιένμξ δίκεηαζ δζαθμνεηζηά εκηυξ ηαζ εηηυξ ιζαξ μθυ-

ηδηαξ. Γζα αοηή ηδκ ζδέα αθ. ζημ ηέθμξ ηδξ §9 ηδξ έηηδξ ΛΔ. 
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ιςκ ιενχκ, βζα ημ μπμίμ ιζθάεζ μ Υμφζενθ ζηδκ ηνίηδ Έξεπλα. Ηζπονζγυιαζηε, θμζ-

πυκ, υηζ μ μημθυθζηζ απμνεί ζημ ααειυ πμο πνέπεζ κα πακηνέρεζ δφμ ιεηαλφ ημοξ 

αζφιααηα πνάβιαηα: απυ ηδ ιζα, ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ςξ μκημθμβζηχξ ιδ-

αοηυκμια ιένδ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ςξ μκημθμβζηχξ αοηυκμ-

ια ιένδ. Αοηυ πμο δεκ ιπμνεί κα δεζ μ μημθυθζηζ είκαζ υηζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ 

δεκ ιπμνεί κα είκαζ νληνινγηθψο εμαξηεκέλα ιένδ εκηυξ ηδξ μθυηδηαξ ημο ακηζθδ-

πημφ. ηδκ ηνίηδ Έξεπλα, πςνίξ αοηυ κα βίκεηαζ νδηυ απυ ημκ Υμφζενθ, ανίζηεηαζ ζε 

πνήζδ ιζα δζαθμνεηζηή (υπζ μκημθμβζηή) έκκμζα ελάνηδζδξ ιεηαλφ μκημθμβζηχξ αο-

ηυκμιςκ ιενχκ. Θα ηδκ απμηαθμφιε αοηή ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε (ή ιεηηνπξγηθή κε-

απηνλνκία), βζα κα δείλμοιε αηνζαχξ ημ νυθμ πμο ιπμνεί κα έπεζ έκα μκημθμβζηχξ 

αοηυκμιμ ιένμξ ζηδ θεζημονβία ημο εκηυξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ μθυηδηαξ. ηδκ πενί-

πηςζδ ηδξ ζοκεεηζηήξ εκμπμίδζδξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ιπμνμφιε κα ακηζθδθ-

εμφιε αοηή ηδ θεζημονβζηή ελάνηδζδ ηαζ κα δζαπζζηχζμοιε εφημθα υηζ μζ εη ιένμοξ 

εηθάκζεζξ ιζαξ ακηζθδπηζηήξ αημθμοείαξ δεκ ζοκδοάγμκηαζ ιε ηοπαίμ ηνυπμ ηαζ μφηε 

ιπμνμφκ κα είκαζ απμζπαζιέκεξ ηαζ απμιμκςιέκεξ απυ ηδκ εονφηενδ ζοκάθεζά 

ημοξ.
23

 

 Γεκ ιπμνμφιε, αέααζα, κα πανααθέρμοιε υηζ ιζα έκκμζα θεζημονβζηήξ ελάνηδ-

ζδξ, ηαζ ιάθζζηα ιε ζδιαίκμοζα ζζπφ, δζαεέημοκ ζηζξ ακαθφζεζξ ημοξ μζ εεςνδηζημί 

ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. Δίδαιε ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ ιε πμζμκ ηνυπμ εειαημ-

πμζείηαζ, ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ Φοπμθμβίαξ, μ ιεηηνπξγηθφο ξφινο δ ιεηηνπξγηθή ζε-

καζία πμο έπμοκ ηα ιένδ ιζαξ μθυηδηαξ. Χζηυζμ, δ έκκμζα ηδξ θεζημονβζηήξ ελάνηδ-

ζδξ πμο ειείξ εέθμοιε κα ακαδείλμοιε δζαθένεζ απυ ημ πχξ πνμζεββίγεηαζ ημ γήηδια 

απυ ημοξ ιμνθμθμβζημφξ ροπμθυβμοξ. Δηείκμζ δεκ δζαηνίκμοκ ακάιεζα ζηδκ νληνιν-

γηθή ηαζ ηδ ιεηηνπξγηθή ιδ-αοημκμιία. Σαοηυπνμκα οπενημκίγμοκ ηδκ ζδέα ηδξ θεζ-

ημονβζηήξ ελάνηδζδξ ηαεχξ νπνηνδήπνηε ιένμξ εκυξ υθμο ακηζιεηςπίγεηαζ μπςζδή-

πμηε ςξ ιδ-αοηυκμιμ πάνδ ζημ θεζημονβζηυ νυθμ πμο αοηυ ηαηέπεζ εκηυξ ηδξ μθυηδ-

ηαξ ζηδκ μπμία ακήηεζ. Αοηή ηδκ ενιδκεοηζηή μδυ αημθμοεεί ζηζξ ακαθφζεζξ ημο ηαζ 

μ Γημφναζηξ ηάηζ βζα ημ μπμίμ εα ιζθήζμοιε αιέζςξ ζηδ ζοκέπεζα. 

6.2.3. Τν αβάζηκν ηεο θξηηηθήο ηνπ Γθνχξβηηο ζηνλ Φνχζεξι αλαθνξηθά κε ηελ 

απηνλνκία θαη ηε κε-απηνλνκία 

Δάκ εεθήζμοιε κα απμηςδζημπμζήζμοιε ηα ααζζηά ζδιεία ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ 

ημο Γημφναζηξ ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ηδξ αοημκμιίαξ ηαζ ηδξ ιδ-αοημκμιίαξ ιπμ-

νμφιε κα εκημπίζμοιε, απυ ηδ ιζα, ηδκ ηνζηζηή ημο ζηάζδ απέκακηζ ζηδ πμοζενθζακή 

ιενμθμβία. φιθςκα ιε αοηή ηδ ζηάζδ, μ Υμφζενθ θακεαζιέκα δέπεηαζ πςξ (α) ο-

πάνπμοκ ιένδ πμο ιπμνεί κα είκαζ ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ, υπςξ επίζδξ θακεαζιέκα 

δέπεηαζ πςξ (α) ην ίδην ηαπηφζεκν ιένμξ είκαζ δοκαηυ κα ζοιιεηέπεζ ζε δζαθμνεηζηέξ 

μθυηδηεξ. Απυ ηδκ άθθδ, δ ηφνζα παναδμπή ημο Νηνάιμκη είκαζ πςξ δ θεζημονβζηή 

ζδιαζία απμηεθεί ημ ιυκμ πανάβμκηα πμο παίγεζ νυθμ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ιενχκ 

ςξ ηέημζςκ ηαζ άνα ζηδ ζοβηνυηδζδ μθμηήηςκ.
24

 Αξ ηα δμφιε υθα αοηά πζμ ακαθοηζ-

ηά. 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ζηέθδ ηδξ ηνζηζηήξ πμο αζηεί μ Γημφναζηξ ζηδ πμο-

ζενθζακή εεςνία βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ είκαζ πςξ μ Υμφζενθ θακεαζιέκα 

ηάκεζ θυβμ βζα αοηυκμια ιένδ. Δίκαζ, αέααζα, εκδζαθένμκ υηζ μ Γημφναζηξ ηαηά αάζδ 

δέπεηαζ πςξ δ ελάνηδζδ ιεηαλφ ιενχκ πμο ζηδ ιενμθμβία ημο Υμφζενθ εεςνμφκηαζ 

(μκημθμβζηχξ) ακελάνηδηα (βζα πανάδεζβια ιεηαλφ ηςκ κμηχκ ιζαξ ιεθςδίαξ) δελ 

                                                
23 Βθ., π.π., Hua IX, ζζ. 154 [118], 173 [133]· αθ. ηαζ Hua XVI, ζ. 102 [85]. 
24 Βθ., π.π., Gurwitsch 2009b, ζζ. 28, 209. 
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είλαη ημο ίδζμο ηφπμο ιε ηδκ ελάνηδζδ ακάιεζα, βζα πανάδεζβια, ζημ πνχια ηαζ ηδκ 

έηηαζδ. Γέπεηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ηάπμζμξ ζδεαηυξ κυιμξ πμο κα δζέπεζ ημ πνχημ είδμξ 

ελάνηδζδξ (ηςκ πμοζενθζακά ακελάνηδηςκ ιενχκ), ηάηζ πμο ακηίεεηα ζοιααίκεζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο δεφηενμο είδμοξ (ηςκ πμοζενθζακά ελανηδιέκςκ ιενχκ).
25

 Ο ίδζμξ, 

υιςξ, ηαηαθήβεζ ζημ υηζ ηαζ ζε αοηή ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ έρνπκε παξφια απηά ε-

μάξηεζε ηαζ έηζζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο ακηζιεηςπίγεζ ηαζ ηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ζζμδφκα-

ια.
26

 

Σεθζηά, μ Γημφναζηξ ακαβκςνίγεζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ηδκ φπανλδ ιδ-

αοηυκμιςκ ιενχκ. «[Σ]α ζοζηαηζηά εκυξ Gestalt», ιαξ θέεζ, «είκαζ [πάκηα] ελανηχ-

ιεκα ιένδ»
27

. Θεςνεί πςξ απυ ηδ ζηζβιή πμο, ηυζμ μζ πενζπηχζεζξ πςνζγυιεκςκ ιε-

νχκ, υζμ ηαζ εηείκεξ ιενχκ υπςξ δ έηηαζδ ηαζ ημ πνχια, αθμνμφκ ηζξ δμιζηέξ ζοκ-

δέζεζξ ηςκ ζοζηαηζηχκ εκυξ υθμο, πνέπεζ κα εβηαηαθείρμοιε ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα 

ζε αοηυκμια ηαζ ιενζηά ή ροπμθμβζηά πενζεπυιεκα (ημοιπθ) ή ακηίζημζπα ηδ δζά-

ηνζζδ ακάιεζα ζε αοηυκμια ηαζ ιδ-αοηυκμια πενζεπυιεκα (Υμφζενθ).
28

 

[Α]πνδεηθλχεηαη φηη φια ηα κέξε είλαη εμαξηεκέλα ηαζ υηζ πνέπεζ μθυηεθα κα ανκδεμφιε 

ηδκ φπανλδ ακελάνηδηςκ ιενχκ ιε ημ κυδια ημο ημοιπθ ηαζ ημο Υμφζενθ. (Gurwitsch 
2009b, ζ. 288) 

Μάθζζηα, δ έκκμζα ηδξ ιδ-αοημκμιίαξ υπςξ, βζα πανάδεζβια, πενζβνάθεηαζ ζηδκ ηνί-

ηδ Έξεπλα πνέπεζ, ηαηά ημκ Γημφναζηξ, κα βεκζηεοεεί βζα κα ζοιπενζθάαεζ υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ ιενχκ, αηυια ηαζ αοηχκ πμο μ Υμφζενθ ακηζιεηςπίγεζ ςξ αοηυκμια.
29

 

Σμ επζπείνδια πμο έπεζ πνμαάθθεζ μ Υμφζενθ βζα ηδκ εκυηδηα ακάιεζα ζημ πνχια ηαζ 
ηδκ έηηαζδ, ημκ ηυκμ ηαζ ηδκ έκηαζδ, ιπμνεί κα βεκζηεοεεί βζα κα εθανιμζηεί ζηδκ εκυηδ-

ηα ακάιεζα ζηζξ κυηεξ ιζαξ ιεθςδίαξ, ακάιεζα ζηζξ βναιιέξ ή ηα ζδιεία ιζαξ δζαιυνθς-

ζδξ, ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο επζδεζηκφμοκ figurale Momente [ζπδιαηζηέξ ζηζβιέξ] ή 
Gestalt-qualitäten [ιμνθμθμβζηέξ-πμζυηδηεξ] ηαζ ζε υθα ηα παναδείβιαηα ιμνθμθμβζηήξ-

ζοκμπήξ. (Gurwitsch 2010, ζ. 141) 

Έηζζ, βζα ημκ Γημφναζηξ, έκα νπνηνδήπνηε ιένμξ εκυξ υθμο ανίζηεηαζ ζε ζπέζδ θεζ-

ημονβζηήξ ιδ-αοημκμιίαξ ιε ηα οπυθμζπα ιένδ, αθθά ηαζ ιε ημ υθμκ ζημ μπμίμ αοηυ 

ημ ιένμξ ακήηεζ. Έκα ιένμξ δεκ έπεζ αοηυ ηαε‘ εαοηυ ηζξ δζηέξ ημο ζδζυηδηεξ πανά 

πάκημηε απμηηά ηδ θεζημονβζηή ζδιαζία ημο εκηυξ ιζαξ εονφηενδξ μθυηδηαξ. Μζα 

κυηα ιζαξ ιεθςδίαξ, βζα πανάδεζβια, πνμζδζμνίγεηαζ αηνζαχξ πάνδ ζηδ ιμοζζηή ζδ-

ιαζία πμο έπεζ εκηυξ ηδξ ιεθςδίαξ. Καζ αοηή δ ζδιαζία είκαζ πάκημηε ζοκάνηδζδ ηδξ 

ζπέζδξ ηδξ εκ θυβς κυηαξ ιε ηζξ οπυθμζπεξ κυηεξ ηδξ ιεθςδίαξ.
30

 Δάκ δεκ ζοκέααζκε 

αοηυ, απθά δεκ εα επνυηεζημ βζα ιένμξ ημο ζοβηεηνζιέκμο υθμο. Αοηή ηδ δζαπίζης-

ζδ εηθνάγεζ ηαζ μ Νηνάιμκη υηακ βνάθεζ υηζ «βζα ημκ Γημφναζηξ δεκ είκαζ δοκαηή 

ηαιία νπζηψδεο δζάηνζζδ ιεηαλφ εηδψλ ιενχκ υηακ ηα ιένδ εεςνμφκηαζ εληφο ηνπ 

φινπ. Ζ ιυκδ δοκαηή δζάηνζζδ ιεηαλφ ιενχκ εκηυξ εκυξ υθμο οθίζηαηαζ ιε υνμοξ 

θεζημονβζηήξ αανφηδηαξ ή ζδιαζίαξ»
31

. 

 ηδ αάζδ ηχνα ηδξ δζηήξ ιαξ θεπημιενεζαηήξ ελέηαζδξ ηδξ ιενμθμβίαξ ημο 

Υμφζενθ, ιπμνμφιε εφημθα κα δζαπζζηχζμοιε πςξ δ ηνζηζηή ημο Γημφναζηξ ακαθμ-

                                                
25 Βθ. Gurwitsch 2010, ζ. 141. 
26 Βθ. υ.π., ζ. 142. 
27 Gurwitsch 2009b, ζ. 288· αθ. ηαζ Gurwitsch 2010, ζ. 141. 
28 Βθ. Gurwitsch 2009b, ζ. 288. 
29 Βθ., π.π., Gurwitsch 2010, ζζ. 140 η.επξ. Βθ. ηαζ Marcelle 2010, ζ. 211. 
30 Gurwitsch 2010, ζ. 141. 
31 Drummond 1990, ζ. 156. 
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νζηά ιε ηδκ αοημκμιία ηαζ ηδ ιδ-αοημκμιία δεκ είκαζ αάζζιδ. Πνχηα απ‘ υθα έπμοιε 

δείλεζ υηζ δ αοημκμιία (ακελανηδζία) βζα ηδκ μπμία ηονίςξ ιζθάεζ μ Υμφζενθ ζηδκ 

ηνίηδ Έξεπλα είκαζ νληνινγηθή αοημκμιία πμο ιάθζζηα ακηζδζαζηέθθεηαζ πνμξ ηδκ μ-

κημθμβζηή ιδ-αοημκμιία. Δπζπθέμκ, υιςξ, δείλαιε υηζ δ πμοζενθζακή ιενμθμβία δίκεζ 

ηδ δοκαηυηδηα ακάδεζλδξ ιζαξ μνζζιέκδξ κε-νληνινγηθήο ιδ-αοημκμιίαξ, ιζαξ ιεη-

ηνπξγηθήο ελάνηδζδξ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηα νληνινγηθψο απηφλνκα ιένδ ιζαξ μ-

θυηδηαξ.
32

 Αοηή ηδ δζάζηαζδ ηδξ πμοζενθζακήξ εεςνίαξ ηδκ πανααθέπεζ μ Γημφναζηξ. 

ηζξ ακαθφζεζξ ημο δεκ δζαηνίκεζ ηδκ μκημθμβζηή απυ ηδ ιδ-μκημθμβζηή ελάνηδζδ, 

ηαζ μφηε αέααζα ηδκ μκημθμβζηή απυ ηδ ιδ-μκημθμβζηή ζοβπχκεοζδ, αθθά ηαζ πανα-

αθέπεζ υθδ ηδ ζπεηζηή πνμαθδιαηζηή πμο ακαπηφζζεζ μ Υμφζενθ ζηζξ §§12 ηαζ 25 

ζηδκ πνχηδ έηδμζδ ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο. 

 φιθςκα, ηχνα, ιε ημ δεφηενμ ααζζηυ ζδιείμ ηδξ ηνζηζηήξ ημο Γημφναζηξ απέ-

κακηζ ζηδ ιενμθμβία ημο Υμφζενθ, δεκ είκαζ δοκαηυ ην ίδην ηαπηφζεκν ιένμξ κα ζοι-

ιεηέπεζ ζε δζαθμνεηζηέξ μθυηδηεξ. Ο Γημφναζηξ μοζζαζηζηά ανκείηαζ υηζ είκαζ δοκα-

ηυξ μ πςνζζιυξ μπμζμοδήπμηε ιένμοξ απυ ηα οπυθμζπα ιένδ εκυξ υθμο ιε ηαοηυπνμ-

κδ δζαηήνδζδ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημο. Έκα ιένμξ είκαζ ηέημζμ ιυκμ εκηυξ ημο υθμο ζημ 

μπμίμ ακήηεζ. Δίκαζ θάεμξ, βζα ημκ ίδζμ, κα εεςνμφιε υηζ αοηυ ιέκεζ ζηαεενυ ηαζ 

ιπμνεί ζηδ ζοκέπεζα κα απμηεθεί ιε ηαοηυζδιμ ηνυπμ ιένμξ εκυξ άθθμο υθμο. Σμ κα 

απμζπάζμοιε έκα ιένμξ απυ ημ υθμκ ζημ μπμίμ ακήηεζ ηαζ κα ημ εκηάλμοιε ζε έκα 

άθθμ υθμκ, ή κα ημ ελεηάζμοιε απυ ιυκμ ημο, ζδιαίκεζ υηζ έπμοιε αληηθαηαζηήζεη 

αοηυ ημ ανπζηυ ιένμξ ιε ηάηζ άθθμ, ιε έκα κέμ ζημζπείμ.
33

 «Κάεε ζοζηαηζηυ», ζζπονί-

γεηαζ μ Γημφναζηξ, «πνέπεζ κα εεςνείηαζ ιε ακαθμνά πνμξ ημ δμιζηυ πθαίζζμ ζημ μ-

πμίμ είκαζ εκζςιαηςιέκμ hic et nunc ηαζ εκηυξ ημο μπμίμο έπεζ ιζα μνζζιέκδ θεζ-

ημονβία ηαζ παίγεζ έκακ ηαεμνζζιέκμ νυθμ»
34

. 

 Χζηυζμ, εεςνμφιε πςξ ηαζ αοηή δ δζάζηαζδ ηδξ βημοναζηζζακήξ ηνζηζηήξ δεκ 

είκαζ αάζζιδ. Αθεκυξ, μ Γημφναζηξ πανααθέπεζ υηζ μ ίδζμξ μ Υμφζενθ ζηδκ ηνίηδ Έ-

ξεπλα ακαβκςνίγεζ πςξ έκα ιένμξ δίκεηαζ δζαθμνεηζηά υηακ είκαζ εκηαβιέκμ ζε ιζα 

μθυηδηα απυ υηακ αοηυ δίκεηαζ ιυκμ ημο.
35

 Αθεηένμο, μ Γημφναζηξ ακαβηάγεηαζ κα 

δεπεεί πςξ ζε θάπνην επίπεδμ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυβμ βζα ηαπηφζεκα ιένδ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, Ο Γημφναζηξ ζζπονίγεηαζ πςξ εάκ απμζπάζμοιε έκα ιένμξ, έζης Μ1, 

απυ έκα υθμκ Ο1 ηαζ ημ εκηάλμοιε ζε ηάπμζμ άθθμ υθμκ Ο2, ηυηε ζηαιαημφιε κα έ-

πμοιε ημ Μ1 αθθά έκα δζαθμνεηζηυ ιένμξ, έζης ημ Μ2. Σα Μ1 ηαζ Μ2 είκαζ αοηά πμο 

είκαζ εκηυξ ηςκ ακηίζημζπςκ μθμηήηςκ ημοξ. Σμ εκδζαθένμκ ζημζπείμ, υιςξ, είκαζ πςξ 

αοηά ηα ιένδ ζδςιέκα ακελάνηδηα απυ ημ υθμκ ζημ μπμίμ ακηίζημζπα ακήημοκ είκαζ 

ηαοηυζδια.
36

 Ο Γημφναζηξ ακαβηάγεηαζ κα πεζ πςξ έκα ιένμξ ιπμνεί αληηθεηκεληθά κα 

είκαζ ηαοηυζδιμ ηαζ υηζ εκζςιαηςιέκμ ζε δζαθμνεηζηέξ μθυηδηεξ παξνπζηάδεηαη δζα-

θμνεηζηά, ημ θαηλφκελν είλαη ημο είκαζ δζαθμνεηζηυ.
37

 Έηζζ, π.π., «εάκ ιζα κυηα, δ μ-

πμία, ακηζηεζιεκζηά ιζθχκηαξ, είκαζ δ ίδζα, ειθακίγεηαζ ζε δφμ δζαθμνεηζηά ιμοζζηά 

πθαίζζα, πανμοζζάγεζ ζοπκά ιζα θαζκυιεκδ αθθαβή»
38

. Σζ ζδιαίκεζ, ςζηυζμ, ημ κα 

                                                
32 Φοζζηά δζαθςκμφιε ιε ηδκ ακάβκςζδ ημο Μανζέθ μ μπμίμξ θηάκεζ κα θέεζ υηζ είκαζ νπζησδψο αδχ-
λαην ζηδ εεςνία ημο μ Υμφζενθ κα δεπηεί ηδκ φπανλδ θεζημονβζηχκ ελανηήζεςκ ιεηαλφ ακελάνηδηςκ 

ιενχκ. (Βθ. ζπεηζηά Marcelle 2010, ζ. 211) 
33 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Gurwitsch 2009b, ζ. 284. 
34 Gurwitsch 2009b, ζ. 289· αθ. ηαζ ζζ. 385η.επξ· Gurwitsch 2009a, ζ. 197η.επ., 202· Gurwitsch 2010, 

ζζ. 344η.επ. 
35 Βθ. ηνίηδ Έξεπλα §3. φβη. ιε Marcelle 2010, ζζ. 203, 210η.επ. 
36 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Drummond 1990, ζ. 69. 
37 Καζ υπςξ έπεζ θακεί απυ υζα έπμοιε πεζ, βζα ημκ Γημφναζηξ «[η]μ θαζκυιεκμ είκαζ εκυξ ιένμοξ μνί-
γεηαζ απυ ηαζ ζοιπίπηεζ ιε ηδ θεζημονβζηή ημο ζδιαζία» (Gurwitsch 2009b, ζ. 387). 
38 Gurwitsch 2009b, ζ. 387. 
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ιπμνεί κα παναιέκεζ ηάηζ αληηθεηκεληθά ηαοηυζδιμ αθθά κα θαίλεηαη δζαθμνεηζηυ 

ηάεε θμνά πμο εκηάζζεηαζ ζε έκα υθμκ; Γεκ ιαξ θένκεζ ιζα ηέημζα παναδμπή ημκηά 

ζηζξ δζαπζζηχζεζξ ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ακάβηδ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηδκ νληνινγηθή 

αοημκμιία ηαζ ιδ-αοημκμιία, απυ ηδ ιζα, ηαζ ηζξ θεζημονβζηέξ ιδ-μκημθμβζηέξ ελαν-

ηήζεζξ, απυ ηδκ άθθδ; Καζ ηζ ιαξ δείπκμοκ υθα αοηά; Μήπςξ, ηεθζηά, ιε ηδκ ηαθφηε-

νδ ελέηαζδ, ηυζμ ηδξ ιενμθμβζηήξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ, υζμ ηαζ αοηήξ ημο Γημφν-

αζηξ, απμδεζηκφεηαζ πςξ αοηέξ ζοιθςκμφκ; Καζ ηζ εα ζήιαζκε ηάηζ ηέημζμ ακαθμνζηά 

ιε ημ γήηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ; 

 ημ ζδιείμ αοηυ απαζηείηαζ, αέααζα, πνμζμπή. Σμ υηζ ζηζξ ιενμθμβζηέξ εεςνίεξ 

ημο Υμφζενθ ηαζ ημο Γημφναζηξ εκημπίγμοιε ιζα έκκμζα ιεηηνπξγηθήο εμάξηεζεο δεκ 

ζδιαίκεζ ηαζ ημ υηζ αοηέξ μζ εεςνίεξ ηεθζηά ζοιθςκμφκ. Δζδζηυηενα ζε ζπέζδ ιε ημ 

γήηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ κα εοιίζμοιε ιε ζοκημιία υηζ μ Γημφναζηξ 

ακηζιεηςπίγεζ ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια ςξ ηδκ μνβακςιέκδ μθυηδηα (εκυηδηα) εκκμδ-

ιαηζηχκ ιενχκ πμο δεκ είκαζ άθθα απυ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ημο ακηζθδπημφ. Έ-

πμοιε δεζ υηζ μ Γημφναζηξ αζηεί ιζα δζπθή ηνζηζηή ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ημ 

ακηζθδπηζηυ εκκυδια. Απυ ηδ ιζα, πνμζάπηεζ ζηδ πμοζενθζακή εεςνία ηδ ιμιθή πενί 

εκυξ ακεπζεφιδημο δοσζιμφ φθδξ–ιμνθήξ ηαζ, ζοκεπχξ, ηδκ πανείζθνδζδ κμδηζηχκ 

δζενβαζζχκ πμο, ηαηά ημκ Γημφναζηξ, δεκ ανιυγμοκ ζημ παναηηήνα ηςκ ακηζθδπηζηχκ 

ζοκεέζεςκ. Απυ ηδκ άθθδ, μ Γημφναζηξ ηαηδβμνεί ημκ Υμφζενθ βζα ηαηή ιεηαθοζζ-

ηή ακαθμνζηά ιε ηδκ εζζαβςβή εκυξ οπμηζεέιεκμο πνμζδζμνίζζιμο Υ ςξ πυθμο εκυ-

ηδηαξ ημο ακηζθδπημφ. Μέζα απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ελέηαζή ιαξ, έπεζ θακεί υηζ μ 

Γημφναζηξ θηάκεζ ζηδ δζηή ημο πνυηαζδ βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια, ζδςιέκμ ςξ μν-

βακςιέκδ μθυηδηα (εκυηδηα) εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, ανκμφιεκμξ κα απμδεπεεί ηδκ 

φπανλδ κμδηζηχκ δζενβαζζχκ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ παξαγσγή εκυξ ακηζθδπηζημφ Υ 

πάκς ή δίπθα απυ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ μνβακςιέκδ μθυηδηα ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζε-

ςκ. Με άθθα θυβζα, μ Γημφναζηξ ηάζζεηαζ οπέν ιζαξ αοηυπεμκδξ μνβάκςζδξ ηςκ ιε-

νχκ ημο ακηζθδπημφ, απμθεφβμκηαξ ηάεε ακαθμνά, ηυζμ ζε οπμηεζιεκζηέξ κμδηζηέξ 

θεζημονβίεξ οπεφεοκεξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ, υζμ ζε ηάπμζμ εκκμδιαηζηυ πνμζδζμνίζζ-

ιμ Υ ςξ ηαοημηζηυ ακηζηεζιεκζηυ πυθμ ημο ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ. 

 Απυ ηδ ιενζά ιαξ, έπμοιε δδθχζεζ υηζ δεκ ζοιθςκμφιε ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ηνζηζηή απμηίιδζδ ημο Γημφναζηξ. Θεςνμφιε υηζ αοηή πανααθέπεζ ημ ζδιακηζηυ νυ-

θμ πμο ηαηέπεζ, ζηδ πμοζενθζακή εεςνία, ημ ακηζθδπηζηυ ενιδκεοηζηυ κυδια ηαζ, α-

κηίεεηα πνμξ ηζξ πνμεέζεζξ ημο ζδίμο, δεκ ηαηαθένκεζ κα θμβμδμηήζεζ βζα ηδ ζοβηνυ-

ηδζδ ημο ακηζθδπημφ ςξ επμπηζηήξ ιενμθμβζηήξ μθυηδηαξ. Μέκεζ, αέααζα, κα ακαπηφ-

λμοιε ιε πενζζζυηενδ θεπημιένεζα (ηάηζ πμο εα ακαθάαμοιε ζηζξ αιέζςξ επυιεκεξ 

εκυηδηεξ) ηδκ ακηίννδζή ιαξ απέκακηζ ζημ υηζ ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ ηδξ ακηίθδρδξ 

είκαζ έκα ιεηαθοζζηυ ηαηάθμζπμ ηάπμζςκ ειπεζνζζηζηχκ ηαηααμθχκ ημο Υμφζενθ, 

αθθά ηαζ ζημ υηζ δ μνβάκςζδ ηςκ εκκμδιαηζηχκ κμδιάηςκ είκαζ οπυεεζδ απθά ηςκ 

ιενχκ ηαζ ημο νυθμο ημοξ εκηυξ ηδξ εκυηδηαξ ημο υθμο πςνίξ ηδ ζοκδνμιή ηάπμζμο 

ηφπμο κμδηζηήξ θεζημονβίαξ. 

6.3. Ο «Νφκνο ηεο Παξαγσγήο» ζηελ Παξάδνζε ηνπ Φνχζεξι κε ηίη-

ιν «Θεμελιώδη Επωηήμαηα για ηην Ηθική και ηη Θεωπία ηηρ Αξίαρ» 

ηνπ 1914 

Ζ ελέηαζδ ηςκ ααζζηχκ ζημζπείςκ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ, ελέηαζδ ζηδκ μ-

πμία επζδμεήηαιε ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ, ιαξ αμήεδζε κα ηαηακμήζμοιε ηαθφηενα ηδκ 

ηνζηζηή πμο αζηεί μ Γημφναζηξ ζηδ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ημ εκκυδια. Γζαπζζηχ-

ζαιε υηζ δ βημοναζηζζακή ηνζηζηή βίκεηαζ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ ηνζηζηήξ πμο άζηδζακ 
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ζηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ αζχκα μζ εεςνδηζημί ηδξ πμθήξ ημο Βενμθίκμο (Κυθηα, 

Βενηπάζιεν, Κέθεν) ζημοξ εεςνδηζημφξ ηδξ πμθήξ ημο Γηναηξ (Μάζκμκβη, Μπεκμφ-

ζζ, Βίηαζεη). Δίδαιε, ςζηυζμ, υηζ μ Υμφζενθ, πένα απυ ηζξ λεηάεανεξ ζπεηζηέξ ακα-

θμνέξ ημο ζημκ Δπίινγν (1931) πμο έβναρε βζα ηδκ αββθζηή έηδμζδ ηςκ Ηδεψλ Η, δεκ 

ακαθαιαάκεζ πμοεεκά αθθμφ κα ζογδηήζεζ ηδ ζπέζδ ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ημο ιε ηδ 

Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία. Δπίζδξ, πένα απυ ηζξ ακαθμνέξ πμο ζοκακημφιε ζηδ Φηιν-

ζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο βζα ημ ένβμ ημο Ένεκθεθξ, δεκ ανίζημοιε άθθα ζδιεία ζηα 

μπμία μ Υμφζενθ κα ηαηαπζάκεηαζ λεηάεανα ιε ημ γήηδια ηδξ ακηίθδρδξ, έηζζ υπςξ 

αοηυ είπε ηεεεί ζηδ δζαιάπδ ιεηαλφ ηδξ πμθήξ ημο Βενμθίκμο ηαζ ηδξ πμθήξ ημο 

Γηναηξ. Τπάνπεζ, υιςξ, έκα πμθφ εκδζαθένμκ ζδιείμ ζηζξ Γηαιέμεηο γηα ηα Θεκειηψδε 

Δξσηήκαηα γηα ηελ Ζζηθή θαη ηε Θεσξία ηεο Αμίαο
39

 πμο έδςζε μ Υμφζενθ ημ 1914 

ηαζ ημ μπμίμ εα επζπεζνήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα κα εηιεηαθθεοημφιε πνμηεζιέκμο κα 

θςηίζμοιε ημ πμθφ ζδιακηζηυ γήηδια ηδξ πμοζενθζακήξ ιενμθμβίαξ ηαζ εζδζηυηενα 

ηδξ ζοκεεηζηήξ εκμπμίδζδξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ πμο ηονίςξ ιαξ απαζπμθεί ζημ 

πανυκ ηεθάθαζμ. 

Οζ δζαθέλεζξ ημο Υμφζενθ ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Γηαίηζκβηεκ, ημ εανζκυ ελά-

ιδκμ ημο 1914, έπμοκ ςξ εέια ηδκ Ζεζηή ηαζ ηδ Θεςνία ηδξ Αλίαξ. ημ δεφηενμ ιέ-

νμξ αοηχκ ηςκ δζαθέλεςκ επζπεζνείηαζ δ μνζμεέηδζδ ιζαξ Σοπζηήξ Αλζμθμβίαξ, δ μ-

πμία παναθθδθίγεηαζ πνμξ, αθθά ηαοηυπνμκα δζαθμνμπμζείηαζ ζε ημιαζηά ζδιεία απυ 

ηδκ Σοπζηή Λμβζηή. Έκα απυ ηα γδηήιαηα ιε ηα μπμία ηαηαπζάκεηαζ εηεί μ Υμφζενθ 

είκαζ αοηυ ημο εκημπζζιμφ ηςκ απνζυνζ ακαβηαίςκ κυιςκ πμο δζέπμοκ ημ ζοκδοαζιυ 

ιεηαλφ αλζχκ.
40

 ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ζογήηδζδξ ζοκακημφιε ηδκ ελυπςξ εκδζαθέ-

νμοζα δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ αμηαθή άζξνηζε (Wertsummation) ηαζ ηδκ αμηαθή πα-

ξαγσγή (Wertproduktion), δζάηνζζδ ηδκ μπμία ηαζ εα ελεηάζμοιε εοεφξ αιέζςξ. 

φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, δζάθμνεξ αλίεξ είκαζ δοκαηυ κα ζοκδοάγμκηαζ οπα-

ημφμκηαξ ζε, ηνυπμκ ηζκά, αιγεβξηθνχο κυιμοξ. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ζζπφμοκ 

πνμηάζεζξ υπςξ: «εάκ δ αλία Α είκαζ ζζμδφκαιδ ιε ηδκ αλία Β ηαζ δ αλία Β είκαζ ζζμ-

δφκαιδ ιε ηδκ αλία Γ, ηυηε δ αλία Α είκαζ ζζμδφκαιδ ιε ηδκ αλία Γ». Ή, αηυια: «εάκ 

δ αλία Α είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ αλία Β ηαζ δ αλία Β είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ α-

λία Γ, ηυηε δ αλία Α είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ αλία Γ». Ή: «Γφμ ζζμδφκαια αβαεά 

έπμοκ ιαγί δζπθάζζα αλία απ‘ υζμ ημ ηάεε έκα λεπςνζζηά». Οζ αλίεξ πμο ζοκδοάγμ-

κηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηέημζμκ αενμζζηζηυ ηνυπμ ζπδιαηίγμοκ ζςνεοηζηέξ μθυηδηεξ, 

ζηέηα αενμίζιαηα. Ηζπφεζ πνμθακχξ υηζ, δ αλία εκυξ αλζαημφ αενμίζιαημξ ζζμφηαζ 

ιε ημ άενμζζια ηςκ αλζχκ ηςκ ιενχκ ημο. πςξ, αεααίςξ, ζζπφμοκ ηαζ υθεξ μζ ακα-

θοηζηέξ πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ έκα άενμζζια ηαζ ημοξ πνμζεεηέμοξ ημο. Γζα πανά-

δεζβια, ζζπφεζ δ πνυηαζδ: «Έκα άενμζζια αβαεχκ έπεζ ιεβαθφηενδ αλία απ‘ υζμ ημ 

ηάεε έκα απυ ηα αβαεά αοημφ ημο αενμίζιαημξ.» Ή δ πνυηαζδ: «Σμ αενμζζηζηυ ιέ-

νμξ έπεζ θζβυηενδ αλία απυ ημ αενμζζηζηυ υθμκ.»
41

 

 Σμ υθμκ πμο πνμηφπηεζ ιε αλζαηή άενμζζδ έπεζ αλία πάνδ ζηδ ζηέηδ ηαημπή 

ηςκ αλζαηχκ ζοζηαηζηχκ ημο. Αοηή δ ζηέηδ ηαημπή, ιάθζζηα, «πνμζδζμνίγεζ ηδκ αλία 

ημο υθμο απμηθεζζηζηά ιε ημκ ηνυπμ ηδξ αμηαθήο κεηαβίβαζεο [Wertübertragung]»
42

. 

Σα αλζαηά ιένδ, δδθαδή, απθά ιεηααζαάγμοκ ηδκ αλία ημοξ ζημ υθμκ: ηίπμηα πενζζ-

ζυηενμ ηαζ ηίπμηα θζβυηενμ απυ αοηυ. Αοηυ πμο ηονίςξ εέθεζ κα ημκίζεζ εδχ μ Υμφ-

                                                
39 Σμ ηείιεκμ αοηχκ ηςκ δζαθέλεςκ πενζθαιαάκεηαζ ζημ Hua XXVIII, ζζ. 3-159. 
40 Ακαθμνζηά ιε ημ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ ημο ζηδκ πενζμπή ηδξ Αλζμθμβίαξ, μ Υμφζενθ ακαβκςνίγεζ 

ημ πνέμξ ημο ζημκ Μπνεκηάκμ ηαζ εζδζηυηενα ζημ ένβμ ημο δεφηενμο Vom Ursprung sittlicher Erkennt-

nis (1889). Μάθζζηα, μ Υμφζενθ ιαξ θέεζ πςξ ήηακ μ Μπνεκηάκμ πμο πνχημξ επζπείνδζε κα δζαηοπχ-

ζεζ ηοπζημφξ κυιμοξ πμο δζέπμοκ ηζξ αλίεξ. Βθ. ζπεηζηά Hua XXVIII, ζζ. 90-1. 
41 Βθ. Hua XXVIII, ζ. 97, αθθά ηαζ ηδκ §12a. 
42 Hua XXVIII, ζζ. 95-6, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ, αθ. ηαζ ζζ. 77, 97. 
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ζενθ είκαζ πςξ δ αλζαηή άενμζζδ, ςξ ζηέηδ ζςνεοηζηή ζφκδεζδ ηςκ αλζαηχκ ιενχκ, 

δεκ μδδβεί ζηδκ ακάδοζδ ηάπμζμο κέμο αμηαθνχ πξντφληνο.
43

 Χζηυζμ, οπάνπμοκ πε-

νζπηχζεζξ αλζαηχκ υθςκ ζηζξ μπμίεξ ζοιααίκεζ αηνζαχξ αοηυ: ηα αλζαηά ιένδ δζα-

πθέημκηαζ ιε ηέημζμκ ηνυπμ χζηε κα ακαδφεηαζ δ αμηαθή ελφηεηα (Werteinheit) ςξ 

έκα λέν πξντφλ. 

Μέζς ηδξ ζδζυηοπδξ δζαπθμηήξ ηςκ ιενχκ ζε έκα υθμκ αοημφ ημο είδμοξ ηαζ ιέζς ημο 

ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μζ ίδζεξ [eigenen] αλίεξ ηςκ ιενχκ αθθδθεπζδνμφκ, πνέπεζ κα ακαδφ-

εηαζ ιζα αλζαηή εκυηδηα [Werteinheit], δ μπμία είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ηδ ζοθθμβζηή 

[kollektive] εκυηδηα ηςκ αλζαηχκ ζοζηαηζηχκ, ιζα εκυηδηα δ μπμία, υπζ υπςξ ζηδκ πνμδ-
βμφιεκδ πενίπηςζδ [ηδξ αενμζζηζηήξ ζοθθμβήξ] έπεζ απθά εκ εαοηή ηζξ αλίεξ ηςκ ιενχκ 

ηαζ ζηέηα δζαπθέηεζ αοηέξ ηζξ αλίεξ, πανά αοηή πμο ζηε βάζε ηεο ακνηβαίαο αιιειεπίδξα-

ζεο [Wechselbeeinflussung] αοηχκ ηςκ αλζχκ δεκηνπξγεί θάηη λέν. (Hua XXVIII, ζ. 96, μζ 
ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

Δδχ, δδθαδή, ηα αλζαηά ιένδ δεκ ιεηααζαάγμοκ απθά ηδκ αλία ημοξ ζημ υθμκ ιε ημ 

παναηηήνα ιζαξ ζοκημπμεέηδζδξ. Σα αλζαηά ιένδ ζοκεζζθένμοκ ζηδ ζοκμθζηή αλία 

ιε ημ κα «ηδ ζηεξίδνπλ ςξ ηάηζ μοζζςδχξ κέμ έκακηζ ηςκ ζδίςκ»
44

. Σμ αλζαηυ υθμκ 

πανμοζζάγεζ έκακ «αλζμθμβζηυ παναηηήνα εκυηδηαξ [Einheitscharakter] πμο ζηεξίδε-

ηαη ζηα ζημζπεία, ςζηυζμ ιε ηακέκακ ηνυπμ δεκ μζημδμιείηαζ ελ αοηχκ αενμζζηζ-

ηά»
45

. Ο Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ πςξ ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε 

αλζαηή άενμζζδ, αθθά ιε αμηαθή παξαγσγή.
46

 Σα παναδείβιαηα πμο δίκεζ μ ίδζμξ είκαζ 

πενζμνζζιέκα αθθά ζδζαζηένςξ δζαθςηζζηζηά. Σα ιένδ εκυξ παξαγσγηθψο αλζαημφ υ-

θμο δζαπθέημκηαζ «ιε ημκ ηνυπμ», βνάθεζ μ Υμφζενθ, «πμο ζηδ ιμοζζηή ιζθάιε βζα 

ζφκεεζδ [Komposition]»
47

. Οζ ηυκμζ πμο ζοκεέημοκ ιζα αξκνλία ηυκςκ αθθά ηαζ ηα 

πνχιαηα πμο ζοκεέημοκ ιζα αξκνλία πνςιάηςκ ζηδνίγμοκ ημ παναηηήνα ηδξ εκυηδ-

ηάξ ημοξ ςξ ηάηζ μοζζςδχξ κέμ.
48

 Ο ηνυπμξ ημο ζοκδοαζιμφ ηςκ ζηδνζγυκηςκ ζημζ-

πείςκ μδδβεί ζηδκ μιμνθζά ηδξ ανιμκίαξ, «δ μπμία ιε αθθαβή ημο ζοκδοαζιμφ ηνέ-

πεηαζ ζε δοζανιμκία ή ζοβηεποιέκμ ακαηάηεια [wirres Durcheinander]»
49

. 

 Σμ πμθφ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ ζηζξ αλζαηέξ μθυηδηεξ πμο πνμηφπημοκ ιε αλζαηή 

παναβςβή πνμζζδζάγμοκ κυιμζ μζ μπμίμζ ζδςιέκμζ οπυ ημ πνίζια ηςκ ζοθθμβζηχκ α-

ενμζζιάηςκ ζοκζζημφκ ζηέημοξ παναθμβζζιμφξ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, είκαζ δοκαηυ 

δ παναβςβζηή (ηαζ υπζ αενμζζηζηή) δζαπθμηή ημο ςναίμο ηαζ ημο άζπδιμο, ή ημο ηα-

θμφ ηαζ ημο ηαημφ κα μδδβεί ζηδκ παναβςβή ιζαξ εεηζηήξ αλίαξ ιε ηνυπμ χζηε δ ζο-

ιπανμοζία ημο άζπδιμο ή ημο ηαημφ ακηίζημζπα, ακηί κα γδιζχκεζ ημ αλζαηυ υθμκ, 

ακηίεεηα κα ημ ακορχκεζ. Δίκαζ, επίζδξ, δοκαηυ δ απμιάηνοκζδ απυ ημ υθμκ εκυξ 

δοζάνεζημο ζημζπείμο, ή ζοιπθέβιαημξ ζημζπείςκ, κα ιεζχκεζ ηδκ αλία, βζα πανά-

δεζβια, ηδξ ανιμκίαξ ακηί κα ηδκ αολάκεζ. πςξ ηαζ είκαζ δοκαηυ δ απμιάηνοκζδ ε-

κυξ ιένμοξ ηαε‘ εαοηυ ςναίμο, ή δ ακηζηαηάζηαζή ημο απυ ηάηζ θζβυηενμ ςναίμ, κα 

αολάκεζ ηδκ αλία ημο υθμο ακηί κα ηδ ιεζχκεζ. Ακ πνδζζιμπμζήζμοιε ημ Χ βζα ημ ς-

ναίμ ηαζ ημ Α βζα ημ άζπδιμ ιπμνμφιε, ακηίεεηα πνμξ ημοξ (αθβεανζημφξ) αενμζζηζ-

ημφξ κυιμοξ, κα πάνμοιε ιμνθέξ ζπέζεςκ υπςξ: «Χ + Χ' < Χ» ή «Χ + Α > Χ».
50

 

                                                
43 Βθ. υ.π., ζ. 96. 
44 Hua XXVIII, ζ. 96, δ έιθαζδ πνμζηέεδηε. 
45 .π., δ έιθαζδ πνμζηέεδηε. 
46 Βθ., υ.π., ζ. 97. 
47 .π., ζ. 96. 
48 Βθ. υ.π. 
49 .π. 
50 Βθ., υ.π. 
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 Ο Υμφζενθ εεςνεί πςξ ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζε αμηαθή ά-

ζξνηζε ηαζ αμηαθή παξαγσγή αεθηζχκεζ ηδ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ ακαθμνζηά ιε ημοξ 

κυιμοξ πμο δζέπμοκ ημ ζοκδοαζιυ αλζχκ. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, μζ κυιμζ ημο 

Μπνεκηάκμ είκαζ αθβεανζηέξ ζπέζεζξ πμο πνέπεζ κα πενζμνζζημφκ ζηζξ αλζαηέξ αζξνη-

ζηηθέο μθυηδηεξ.
51

 Γοζηοπχξ, υιςξ, μ Υμφζενθ δεκ πνμπςνά πενζζζυηενμ ζηδκ ακά-

θοζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ αλζαηήξ παναβςβήξ. Απυ ηα θίβα πμο ιαξ θέεζ μ ίδζμξ ζηδκ 

§12b ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ δζαθέλεςκ ημο 1914 εα επζπεζνήζμοιε κα ακηθήζμοιε ηά-

πμζα ζδιακηζηά ζημζπεία ηα μπμία ηαζ παναεέημοιε ζηδ ζοκέπεζα.
52

 

(α) ηζξ δζαθέλεζξ βζα ηδκ Ζεζηή ηαζ ηδ Θεςνία ηδξ Αλίαξ μ Υμφζενθ ιζθά ηαεανά 

βζα παξαγσγή ηδκ μπμία ηαζ ακηζδζαζηέθθεζ πνμξ ηδκ άενμζζδ, ή ζοθθμβή. Σμ αλζαηυ 

πνμσυκ είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ημ ζηέημ άενμζζια. 

(α) ε έκα αλζαηυ υθμκ πμο πνμηφπηεζ ιε αλζαηή παναβςβή, ημ κέμ ζημζπείμ πμο ακα-

δφεηαζ, πμο πανάβεηαζ, είκαζ έκαξ ραξαθηήξαο ελφηεηαο, μ μπμίμξ ζηεξίδεηαη ζηα αλζα-

ηά ιένδ, δδθαδή ζηζξ επζιένμοξ αλίεξ. 

(α) Σα αλζαηά ιένδ εκυξ παναβςβζημφ αλζαημφ υθμο δζαπθέημκηαζ ιε έκακ ηνυπμ α-

ιμζααίαξ αθθδθεπίδναζδξ. 

(β) ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ αλζαηήξ παναβςβήξ ιπμνεί κα ηάκεζ ηακείξ θυβμ θαη βζα αλζ-

αηή άενμζζδ, ηάκμκηαξ υιςξ αθαίνεζδ απυ ημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ 

αθθδθμζπεηζζιμφ ηςκ ιενχκ ηαζ θαιαάκμκηαξ ιαγί ηζξ επζιένμοξ αλίεξ ςξ ιζα πνιιφ-

ηεηα. 

(δ) Οζ αλζαηέξ μθυηδηεξ πμο πνμηφπημοκ ιε παναβςβή δεκ είκαζ ζηέηεξ πμθθυηδηεξ. 

Δίκαζ εληαίεο πνιιαπιφηεηεο. 

(ε) Σμ ηαεέκα απυ ηα ιένδ εκυξ ζςνεοηζημφ αλζαημφ αενμίζιαημξ έπεζ ηδκ αλία ημο 

ακελάνηδηα απυ ημ εάκ είκαζ ή υπζ ιένμξ ημο εκ θυβς αενμίζιαημξ. Καεέκα απυ ηα 

ιένδ εκυξ παναβςβζημφ αλζαημφ υθμο έπεζ ηδκ (παναβμκηζηή) αλία ημο σο παξάγν-

ληαο ημο υθμο. Δάκ έπεζ ηάπμζα αλία ηαζ εηηυξ ημο παναβυιεκμο αλζαημφ υθμο, ηυηε 

αοηή είκαζ αλία ζδςιέκδ απυ ηδ ζημπζά ηςκ αενμζζιάηςκ ηαζ δεκ ζζμδοκαιεί ιε ηδκ 

παναβμκηζηή αλία ημο εκ θυβς ιένμοξ. 

(ζη) Ζ ιεηααμθή ζηδ δζαπθμηή ηςκ αιμζααία αθθδθεπζδνχκηςκ αλζαηχκ ιενχκ (πς-

νίξ ιεηααμθή ηδξ αλίαξ πμο έπεζ ηάεε έκα απυ αοηά ζδςιέκμ αενμζζηζηά) μδδβεί ζηδ 

ιεηααμθή ημο αλζαημφ πνμσυκημξ. Αοηή δ ιεηααμθή ημο αλζαημφ πνμσυκημξ ηζκείηαζ 

εκηυξ εκυξ θάζιαημξ δζααάειζζδξ ηδξ ανιμκίαξ (ηυζμ ακαθμνζηά ιε εεηζηέξ υζμ ηαζ 

ιε ανκδηζηέξ αλίεξ). Ζ πενίπηςζδ δοζανιμκίαξ πνμτπμεέηεζ ηάπμζα έζης ζημζπεζχδδ 

ανιμκία. πμο δεκ είκαζ εθζηηή ηαιία ανιμκία έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ζοβηεποιέκμ 

ακαηάηεια ιενχκ ηα μπμία δεκ ιπμνμφκ ηαευθμο κα ηαζνζάλμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα 

εκηαπημφκ ζε έκα υθμκ. 

(γ) Πανάθθδθα ιε ημοξ κυιμοξ πμο αθμνμφκ ηζξ αλζαηέξ μθυηδηεξ παναβςβήξ ηαζ ηα 

ιένδ ημοξ, πμο αθμνμφκ, δδθαδή, ηδκ εκκμδιαηζηή πθεονά ηδξ ακηίζημζπδξ ζοκεζδδ-

ζζαηήξ ζοζημζπίαξ, οπάνπμοκ μζ κυιμζ πμο αθμνμφκ ηδ λνεηηθή πθεονά αοηήξ ηδξ ζο-

ζημζπίαξ ηαζ εκηάζζμκηαζ ζε ιζα «Νμδηζηή [Noetik] ηςκ εκενβδιάηςκ ζοκαζζεήιαημξ 

[Gemütsakte]»
53

. 

                                                
51 Βθ., υ.π., ζ. 97. 
52 Γζα ηα ζδιεία (α) έςξ (γ) πμο αημθμοεμφκ αθ. ηονίςξ Hua XXVIII, ζζ. 95-101. 
53 .π., ζ. 101. 
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6.3.1. Η ζεκαηηθή ηεο αμηαθήο παξαγσγήο σο κέξνο ηεο ρνπζεξιηαλήο κεξνινγί-

αο 

Ζ πμθφ ζδιακηζηή δζάηνζζδ ακάιεζα ζε άζξνηζε ηαζ παξαγσγή, ζηδκ μπμία πνμααί-

κεζ μ Υμφζενθ ζηζξ δζαθέλεζξ ημο 1914 βζα ηδκ Ζεζηή ηαζ ηδ Θεςνία ηδξ Αλίαξ, δεκ 

θαίκεηαζ κα πενζμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζημ πχνμ ηςκ αλζχκ, πανά εεςνμφιε πςξ ε-

κηάζζεηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζοκμθζηυηενδξ πμοζενθζακήξ ιενμθμβζηήξ εεςνίαξ.
54

 Δζ-

δζηυηενα, εεςνμφιε πςξ μ ζπεηζζιυξ αλζαηχκ ιενχκ ζηδκ αλζαηή παναβςβή ζοκζζηά 

οπμπενίπηςζδ ζπεηζζιμφ ιεηηνπξγηθψο ιδ-αοηυκμιςκ ιενχκ, βζα ηδκ μπμία ιζθήζαιε 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα (§6.2.). Θα επζπεζνήζμοιε κα ηαηαζηήζμοιε ζαθή αοηυκ 

ημκ ζζπονζζιυ ιε ηδκ εοεεία ζφκδεζδ ζημζπείςκ ηδξ ιενμθμβίαξ ημο Υμφζενθ ηαζ ηςκ 

ζδιείςκ (α)–(γ) πμο απμηςδζημπμζήζαιε πνμδβμοιέκςξ. Σεθζηυξ ζημπυξ ιαξ είκαζ 

κα ηαηακμήζμοιε ημκ ηνυπμ ζφκδεζδξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ εκυξ ακηζθδπημφ 

πνάβιαημξ ςξ εηηαημφ θάζιαημξ οπυ ημ πνίζια ηςκ δζαπζζηχζεςκ ζηζξ μπμίεξ μδδ-

βδεήηαιε ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ αλζαηήξ παναβςβήξ. 

(α΄) ηδ ιενμθμβία ημο Υμφζενθ, ηαζ ήδδ ζηδ εεςνία ζπέζεςκ ηδξ Φηινζνθίαο ηεο 

Αξηζκεηηθήο, δζαηνίκμκηαζ νδηά ηα ζηέηα αενμίζιαηα απυ ηζξ πενζπηχζεζξ ζηδνζβιέ-

κςκ μθμηήηςκ. Μζα πενζεπμιεκζηχξ ζηδνζβιέκδ μθυηδηα είκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ 

έκα ζηέημ άενμζζια. 

(α΄) ε ιζα ζηδνζβιέκδ μθυηδηα ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε, πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ μ-

νμθμβία ηδξ Φηινζνθίαο ηεο Αξηζκεηηθήο, ηδκ μζμκεί-πμζυηδηα ή ζπδιαηζηή ζηζβιή 

(figurale Moment), ή, ιε ηδκ μνμθμβία ηδξ ηνίηδξ Έξεπλαο, ηδ ζηζβιή εκυηδηαξ (Ein-

heitsmoment). Ζ ζηζβιή εκυηδηαξ ημο υθμο ζηδνίγεηαζ ζηα μκημθμβζηχξ ακελάνηδηα 

ιένδ ημο υθμο. 

(β΄) Σα ιένδ ιζαξ ιεηηνπξγηθά δζαιμνθςιέκδξ μθυηδηαξ δζαπθέημκηαζ ιε ηνυπμ αιμζ-

ααίαξ αθθδθεπίδναζδξ, αθθά υπζ μκημθμβζηήξ ελάνηδζδξ. 

(δ΄) Οζ μθυηδηεξ θεζημονβζηά ελανηδιέκςκ ιενχκ (ηαζ υπζ ζηέηςκ αενμζζιάηςκ) δεκ 

είκαζ πμθθυηδηεξ. Δίκαζ εληαίεο πνιιαπιφηεηεο. 

(ε΄) Σα ηιήιαηα εκυξ αενμίζιαημξ παναιέκμοκ ηαοηυζδια ακελάνηδηα απυ ημ εάκ 

ζοιιεηέπμοκ ή υπζ ζημ άενμζζια. Σα θεζημονβζηχξ ελανηδιέκα ιένδ εκυξ ζηδνζβιέ-

κμο υθμο απμηημφκ ημ θεζημονβζηυ ημοξ νυθμ αηνζαχξ ςξ ιένδ αοημφ ημο υθμο ηαζ 

ζηδ ζπέζδ ημοξ ιε ηα οπυθμζπα ιένδ. Με ηδκ απυζπαζή ημο απυ ηδκ εονφηενδ μθυ-

ηδηα ζηδκ μπμία ακήηεζ, έκα θεζημονβζηχξ ελανηδιέκμ ιένμξ ηαείζηαηαζ ηιήια 

(Stück) ηαζ απμθθφεζ ημ θεζημονβζηυ παναηηήνα ημο. 

(ζη΄) Ζ ιεηααμθή ζηδ δζαπθμηή ηςκ θεζημονβζηχξ ελανηδιέκςκ ιενχκ (πςνίξ ηαοηυ-

πνμκα κα ιεηααάθθμκηαζ αοηά ηα ιένδ ςξ ηιήιαηα) μδδβεί ζηδ ιεηααμθή ημο ζηδ-

νζβιέκμο υθμο ηαζ ηδξ ζηζβιήξ ηδξ εκυηδηάξ ημο. Αοηή δ ιεηααμθή ηζκείηαζ εκηυξ ε-

κυξ θάζιαημξ δζααάειζζδξ ζοιθςκίαξ, ή αθθζχξ ζφιπηςζδξ. Ζ αζοιθςκία πνμτπμ-

εέηεζ πάκημηε ηάπμζα έζης ζημζπεζχδδ ζοιθςκία. πμο δεκ είκαζ εθζηηή ηαιία ζοι-

θςκία έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ζοβηεποιέκμ ακαηάηεια ιενχκ, ηα μπμία δεκ ιπμνμφκ 

ηαευθμο κα ηαζνζάλμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ κα εκηαπημφκ ζε έκα υθμκ. 

(γ΄) Πανάθθδθα ιε ηζξ ακαθφζεζξ ηαζ ημοξ κυιμοξ πμο αθμνμφκ ηζξ ζηδνζβιέκεξ μθυ-

ηδηεξ θεζημονβζηχξ ελανηδιέκςκ ιενχκ, πμο αθμνμφκ, δδθαδή, ηδκ εκκμδιαηζηή 

πθεονά ηδξ ακηίζημζπδξ ζοκεζδδζζαηήξ ζοζημζπίαξ, οπάνπμοκ μζ ακαθφζεζξ ηαζ μζ κυ-

ιμζ πμο αθμνμφκ ηδ λνεηηθή πθεονά αοηήξ ηδξ ζοζημζπίαξ. Μπμνμφιε κα πμφιε υηζ 

αοηέξ μζ ακαθφζεζξ ηαζ μζ κυιμζ εκηάζζμκηαζ ζε ιζα Νμδηζηή ηςκ εκενβδιάηςκ εκ 

βέκεζ. 

                                                
54 Ζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε αλζαηή άενμζζδ ηαζ αλζαηή παναβςβή δεκ έπεζ πνμζεπεεί επανηχξ απυ ημοξ 

ιεθεηδηέξ ημο Υμφζενθ ηαζ ζίβμονα πενζμνίγεηαζ ζε ενβαζίεξ ιε εέια απμηθεζζηζηά ηδκ δεζηή ηαζ ηζξ 

αλίεξ. Βθ. εκδεζηηζηά Roth 1960, Spahn 1996, Hart 1997. 
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6.4. Η θαηλνκελνινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ πξάγκαηνο σο res extensa 

Πνμηεζιέκμο κα θςηίζμοιε ημ γήηδια ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοκεέζεςκ, λεηζκήζαιε ιε 

ηδκ ελέηαζδ ημο ιάθθμκ παναβκςνζζιέκμο πνμαθήιαημξ ακαθμνζηά ιε ημ ηζ είδμοξ 

ιένδ είκαζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ πμο ζοκεέημοκ έκα ακηζθδπηυ. Δλεηάζαιε ηδκ ά-

πμρδ ημο μημθυθζηζ επί αοημφ ημο γδηήιαημξ (§6.1.) ηαζ δείλαιε ηδκ αδοκαιία ημο 

κα πναβιαηεοεεί ημ ιενμθμβζηυ ηαεεζηχξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Χζηυζμ, μζ αθ-

θαβέξ ημο Υμφζενθ ζηδ δεφηενδ έηδμζδ ηδξ ηνίηδξ Λνγηθήο Έξεπλαο ιαξ έδςζακ ηδκ 

εοηαζνία κα ακζπκεφζμοιε ιζα ζδζαίηενα ζδιακηζηή δζάζηαζδ ακαθμνζηά ιε αοηυ ημ 

ηαεεζηχξ. Τπμζηδνίλαιε υηζ μζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ απμηημφκ έκα ιεηηνπξγηθφ νυθμ, 

―αθθδθεπζδνμφκ‖ ηαζ έπμοκ παναηηήνα (ιδ μκημθμβζηήξ) ελάνηδζδξ, υηακ εκηάζζμ-

κηαζ ιενμθμβζηά ζπεηζγυιεκεξ ζε έκα εονφηενμ υθμκ πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ αοηυ ημ 

ίδζμ ημ ακηζθδπηυ ςξ πςνζηυ θάζια. Μέπνζ αοηυ ημ ζδιείμ ιπμνμφιε κα ζζπονζγυια-

ζηε υηζ δ πμοζενθζακή ιενμθμβία αθήκεζ ακμζπηή ηδ δοκαηυηδηα βζα ιζα ηέημζα ιενμ-

θμβζηή ζφκεεζδ, πςνίξ, υιςξ, κα ιπμνμφιε αηυια κα πμφιε πμθθά βζα ημκ ζδζαίηενμ 

παναηηήνα αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ. Αοηυ εεςνμφιε πςξ ημ επζηοβπάκμοιε ακηθχκηαξ 

ζημζπεία απυ ηζξ δζαθέλεζξ ημο Υμφζενθ βζα ηδκ Ζεζηή (ημ 1914) ηαζ, πζμ ζοβηνζιέκα, 

εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ εοθοή δζάηνζζδ πμο ανίζημοιε εηεί ακάιεζα ζηδκ αλζαηή ά-

ενμζζδ ηαζ ηδκ αλζαηή παναβςβή. Μέζα απυ ηδκ ελέηαζή ιαξ μδδβδεήηαιε ζημκ ζ-

ζπονζζιυ πςξ δ αλζαηή παναβςβή πνέπεζ κα ηαηακμδεεί εκηυξ ημο πθαζζίμο ηδξ ιε-

νμθμβίαξ ημο Υμφζενθ ηαζ ιάθζζηα κα εηθδθεεί ςξ πεξίπησζε ζρεηηζκνχ ιεηηνπξγη-

θψο εμαξηεκέλσλ κεξψλ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, μζ θεπημιενείξ παναηδνήζεζξ ιαξ βζα 

ημ θαζκυιεκμ ηδξ αλζαηήξ παναβςβήξ, ςξ παναδεζβιαηζηήξ πενίπηςζδξ ζπεηζζιμφ 

θεζημονβζηχξ ελανηδιέκςκ ιενχκ, ηνμθμδμημφκ ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ ηςκ ιενμ-

θμβζηχκ δζαηνίζεςκ ηαζ ακαθφζεςκ βεκζηά. ηδ ζοκέπεζα, ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πανα-

ηδνήζεςκ πμο έπμοκ πνμδβδεεί, εα επζπεζνήζμοιε κα ζζπονμπμζήζμοιε ηδκ πνυηαζή 

ιαξ. Θα ιπμνέζμοιε έηζζ κα απακηήζμοιε ηαζ ζημ ηονζυηενμ ενχηδια πμο έπμοιε 

εέζεζ ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ πμζα είκαζ δ οθή ηαζ μ νυθμξ 

ηδξ κμδηζηήξ ενιήκεοζδξ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζφκεεζδξ. 

 

 

6.4.1. Η ηδέα ηεο αληηιεπηηθήο αξκνλίαο 

Σα παναδείβιαηα πμο δίκεζ μ Υμφζενθ ζηζξ δζαθέλεζξ ημο 1914 βζα κα θςηίζεζ ημ γή-

ηδια ηδξ αλζαηήξ παναβςβήξ είκαζ αοηά ηδξ ιμνθήξ εκυηδηαξ ιζαξ ιεθςδίαξ ηαζ ηδξ 

ιμνθήξ εκυηδηαξ εκυξ πνςιαηζημφ ανιμκζημφ ζοκδοαζιμφ. Θα δεπημφιε υηζ δ πενί-

πηςζδ ηδξ ιεθςδίαξ ηαζ ηδξ ανιμκίαξ πνςιάηςκ ακήημοκ ζηδκ αλζαηή ζθαίνα ηαζ 

υηζ δ πναβιάηεοζή ημοξ εα απαζημφζε ημκ ζοκοπμθμβζζιυ ημο νυθμο ηςκ ζοκαζζεδ-

ιάηςκ. Γεκ εα πνμπςνήζμοιε ζε ιζα ηέημζα ενεοκδηζηή μδυ. Θα ιπμφιε, υιςξ, ζημκ 

πεζναζιυ κα ακανςηδεμφιε βζα ημ εάκ είκαζ αάζζιμ κα ηάκμοιε θυβμ βζα παναβςβή 

ηαζ βζα ιζα ακηίζημζπδ επίηεολδ ανιμκίαξ ζημ ζημζπεζχδεξ επίπεδμ ακηζθδπηζηήξ ζο-

βηνυηδζδξ, αοηυ ημο ακηζθδπηζημφ θάζιαημξ, δδθαδή ημο πνάβιαημξ ςξ res extensa. 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μ ίδζμξ μ Υμφζενθ ιζθάεζ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζφκεεζδ ιε υ-

νμοξ ανιμκίαξ, πςνίξ, ζε αοηυ ημ ζηέηα ακηζθδπηζηυ επίπεδμ, κα πνέπεζ κα ηαηακμή-

ζμοιε ηδκ ανιμκία ιέζα απυ ηδκ αλζαηή ηαηδβμνία ημο ςναίμο. Μπμνμφιε, ςζηυζμ, 

κα πμφιε πςξ δ αληηιεπηηθή ανιμκία αθμνά ηδκ ίδζα ηδκ ακηζθδπηζηή θακένςζδ μ-

πμζμοδήπμηε ακηζθδπημφ ςξ ακηζθδπημφ. Με άθθα θυβζα, ημ βεβμκυξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ 

θακένςζδξ, ηδξ επζηοπμφξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ, δεκ ζδιαίκεζ πανά ηδκ ανιμ-

κζηή, ή αθθζχξ ηαζνζαζηή, ζφκεεζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ιενχκ, δδθαδή ηςκ εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ. Ζ ανιμκία ζηδκ ακηίθδρδ δεκ ζδιαίκεζ πανά ζπκθσλία κμήιαημξ ιεηαλφ 

ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ πμο ζοκεέημοκ ημ ακηζθδπηυ. 
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Τπυ αοημφξ ημοξ υνμοξ, ηαζ ιε ηδ αμήεεζα υζςκ έπμοιε πεζ ζημ ηέηανημ ηεθά-

θαζμ βζα ημ γήηδια ημο πνμζδζμνζζιμφ ζηδκ απθή ακηίθδρδ (§4.7.), ιπμνμφιε κα δζ-

απζζηχζμοιε υηζ δ ακηζθδπηζηή ανιμκία ηοιαίκεηαζ εκηυξ εκυξ θάζιαημξ δζααάειζ-

ζδξ, ημ μπμίμ ημνοθχκεηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ βέιηηζηεο δνηηθφηεηαο ημο ακηζθδ-

πημφ. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ημ βέιηηζην ζηδκ ακηίθδρδ πνμζδζμνίγεηαζ ηάεε θμ-

νά ζηδ αάζδ ηςκ ηάζεςκ ηαζ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημο οπμηεζιέκμο πμο ακηζθαιαάκε-

ηαζ. Απυ ηδκ άθθδ, ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε ηδ δοζανιμκία ζηδκ απθή ακηίθδρδ 

αηνζαχξ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ αζπκθσλίαο κμήιαημξ, βζα ηδκ μπμία επίζδξ έπμοιε ιζθή-

ζεζ. Θα επακαθάαμοιε ιυκμ εδχ υηζ δ δοζανιμκία (δ αζοιθςκία κμήιαημξ) πάκημηε 

πνμτπμεέηεζ ηδκ επίηεολδ έζης ιζαξ ζημζπεζχδμοξ ανιμκίαξ ηαζ δεκ αηονχκεζ ημ α-

κηζθδπηζηυ εκένβδια ζημ ζφκμθυ ημο. Αηφνςζδ ηδξ ακηίθδρδξ, αδοκαιία επίηεολδξ 

μπμζαζδήπμηε ακηζθδπηζηήξ ανιμκίαξ εα ζήιαζκε αοηυ πμο μ Υμφζενθ είδαιε κα α-

πμηαθεί ζπγθερπκέλν αλαθάηεκα ιενχκ. Αθθά, ηζ αηνζαχξ εα ήηακ έκα ηέημζμ ζοβηε-

ποιέκμ ακαηάηεια; Σζ παναπάκς ιπμνμφιε κα πμφιε βζα αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημο 

αδφκαημο ηδξ ακηίθδρδξ; 

 Πζζηεφμοιε πςξ δ πενίπηςζδ εκυξ ζοβηεποιέκμο ακαηαηέιαημξ ιενχκ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ είκαζ αοηυ πμο μοζζαζηζηά πενζβνάθεζ μ Υμφζενθ ιε ημ 

πενίθδιμ κμδηζηυ πείναια ηδξ εηιδδέκζζδξ ημο ηυζιμο.
55

 Δίκαζ βκςζηυ πςξ ιε ημ εκ 

θυβς κμδηζηυ πείναια επζπεζνείηαζ κα δεζπεεί δ ελάνηδζδ ημο ζοβηνμημφιεκμο ηυ-

ζιμο απυ ηδ ζοβηνμημφζα οπενααημθμβζηή ζοκείδδζδ. ημ πθαίζζμ αοημφ ημο πεζ-

νάιαημξ, μ Υμφζενθ ηάζζεηαζ οπέν ηδξ ακμζπηήξ δοκαηυηδηαξ εκυξ πεδίμο ειιεκχκ 

δεδμιέκςκ, ηα μπμία δεκ ζοκηίεεκηαζ απμαθεπηζηά ηαζ δεκ ζοιιεηέπμοκ ζημ ζπήια 

«ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ».
56

 ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ηα ειιεκή πενζεπυιεκα αζχκμ-

κηαζ, αθθά δεκ μδδβμφκ ζηδ ιε κυδια ειθάκζζδ απμαθεπηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Σεθζηά 

αοηυ πμο βίκεηαζ θακενυ ιε ημ κμδηζηυ πείναια ηδξ εηιδδέκζζδξ ημο ηυζιμο είκαζ δ 

ιδ ακαβηαζυηδηα ηδξ ζοβηνυηδζδξ, ηυζμ ημο εκπεηξηθνχ ηυζιμο, υζμ ηαζ ημο ακ-

ενχπμο ςξ εκπεηξηθνχ οπμηεζιέκμο.
57

 φιθςκα ιε ημκ ηφνζμ ζζπονζζιυ ηδξ ζπεηζηήξ 

§49 ηςκ Ηδεψλ Η, είκαζ δοκαηυ έκα νεφια αζςιάηςκ ζημ μπμίμ μζ απμαθεπηζηέξ ειπεζ-

νζηέξ εκυηδηεξ ημο ζχιαημξ, ηδξ ροπήξ ηαζ ημο ειπεζνζημφ εβςσημφ οπμηεζιέκμο κα 

ιδκ ζοβηνμημφκηαζ. 

 ηδκ Πανάδμζδ Φχζε θαη Πλεχκα (1919) μ Υμφζενθ εηεέηεζ λακά ημ κμδηζηυ 

πείναια ηδξ εηιδδέκζζδξ ημο ηυζιμο.
58

 Μαξ θέεζ εηεί υηζ ιπμνμφιε κα θακηαζημφιε 

ημ ιδδεκζζιυ ημο ελςηενζημφ ηυζιμο ηαζ ιαγί ημο ζχιαημξ ημο Δβχ. Χζηυζμ, ζε ιζα 

ηέημζα πενίπηςζδ, 

μ ζοκεζδδζζαηυξ νμοξ παναιέκεζ ηαζ εα ιπμνμφζε πεναζηένς κα παναιέκεζ αηυια ηζ ακ 

ζε αοηυκ νξηζκέλνη θαλφλεο ηεο αληίιεςεο ηαηανβμφκηακ. (HuaMb IV, ζ. 64, μζ ειθάζεζξ 
πνμζηέεδηακ) 

                                                
55 Βθ. Hua III/1, §49. Βθ. εκδεζηηζηά εδχ ηαζ Gallagher & Zahavi 2008, ζ. 128 οπζ. 10. 
56 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Gallagher 1986, ζζ. 134-5. ε δζάθμνα ζδιεία ημο ένβμο ημο μ Υμφζενθ θαίκεηαζ 
κα οπμζηδνίγεζ πςξ δεκ οπάνπεζ ακαβηαζυηδηα ζηδκ ειρφπςζδ, δδθαδή ζηδκ απμαθεπηζηή κμδιαημδυ-

ηδζδ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ φθδξ. Γζα πανάδεζβια, ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο δζααάγμοιε: «[δ]εκ ιπμνεί κα 

πεζ ηακείξ απνζυνζ υηζ έκα θοζζηυ δεδμιέκμ απαζηεί ιζα ενιήκεοζδ, υηζ άνα αοηυ [ημ δεδμιέκμ] πνέπεζ 

κα θεζημονβεί ςξ πανμοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ» (Hua XVI, ζ. 48 [41]· αθ. ηαζ Hua III/1, ζ. 192 [204].) 

ηδ Φαηλνκελνινγηθή Φπρνινγία ανίζημοιε ιζα πανυιμζα δζαηφπςζδ: «Γεκ ιπμνμφιε ηακ κα πμφιε 

υηζ αοηυ ημ είδμξ ηςκ [οθδηζηχκ] δεδμιέκςκ πνέπεζ αλαγθαία κα οπδνεηεί ιζα πανμοζζαζηζηή θεζημον-

βία, υηζ ιπμνμφιε κα ηα έπμοιε ςξ αζχιαηα ιυκμ ιέζς ημο υηζ ηάηζ πςνζηυ, δδθαδή ηάηζ εκηεθχξ δζα-

θμνεηζηυ απυ αοηά ηα ίδζα, ειθακίγεηαζ ιε ημ κα εηθαίκεηαζ ζε αοηά.» (Hua IX, ζ. 163 [125]· αθ. ηαζ 

υ.π., ζ. 165 [127].) 
57 Βθ. ηαζ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ, §1.3.2.α. 
58 Βθ., επίζδξ, ηαζ Hua IV, ζ. 294 οπζ. [308 οπζ.] 
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Δζδζηυηενα ακαθμνζηά ιε ημ ακενχπζκμ ζχια, μ Υμφζενθ επελδβεί πςξ, εκχ δζαηίεε-

κηαζ ειθακίζεζξ ημο (ηαζ εδχ πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε: εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ημο ζχ-

ιαημξ), δεκ είκαζ δοκαηή δ ιεηαλφ ημοξ ζοιθςκία ηαζ υηζ δ εκακηίςζδ μδδβεί ηεθζηά 

ζηδκ εβηαηάθεζρδ μπμζαζδήπμηε εέζδξ βζα ηδκ πναβιαηζηυηδηά ημο.
59

 Γδθαδή, ημ 

ακενχπζκμ ζχια δεκ ιπμνεί κα ζοβηνμηδεεί ζηδκ ειπεζνζηή πναβιαηζηυηδηά ημο. 

Σαοηυπνμκα, υιςξ, 

Παναιέκμοκ, πνάβιαηζ, ιε μνζζιέκμ ηνυπμ υθα ηα ζοκεζδδζζαηά αζχιαηα, ηα μπμία πνζκ 

ενιδκεφμκηακ ςξ ροπζηά αζχιαηα ημο έιαζμο ζχιαημξ, ηαζ ακάιεζα ζε αοηά επίζδξ μζ 
ακηζθδπηζηέξ ειθακίζεζξ. (HuaMb IV, ζ. 65) 

Ακηίζημζπα πνάβιαηα ηαηαθαααίκμοιε πςξ ζζπφμοκ βζα ηάεε ειπεζνζηά ζοβηνμηδιέ-

κμ πνάβια. Δίκαζ, έηζζ, δοκαηυ έκα νεφια ειιεκχκ δεδμιέκςκ ηα μπμία ιπμνμφιε κα 

θακηαζημφιε υηζ μνβακχκμκηαζ ζηδ αάζδ ηςκ κυιςκ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ ηαζ ηδξ 

ηζκαίζεδζδξ ηαζ ζπδιαηίγμοκ έκα ζοκεπέξ απυ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ ιεηαααθθυ-

ιεκεξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ, πςνίξ, υιςξ, κα είκαζ ηαοηυπνμκα δοκαηή δ οπενααηζηή 

εκμπμίδζή αοηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ ζε έκα ζοκεηηζηυ υθμκ. ε ιζα ηέημζα πενίπηςζδ, 

δδθαδή, δεκ είκαζ δοκαηή εηείκδ δ πθεμκαζιαηζηή ενιήκεοζδ πμο εκμπμζεί ιενμθμβζ-

ηά ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ζηδκ εκυηδηα ημο οπενααηζημφ ακηζθδπημφ. Με άθθα θυ-

βζα, δ επίηεολδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ανιμκίαξ, ςξ επίηεολδ ηδξ ίδζαξ ηδξ θακένςζδξ ημο 

ακηζθδπημφ, πνμτπμεέηεζ πάκημηε ηδκ ηαηάθθδθδ ενιήκεοζδ πάνδ ζηδκ μπμία μζ (μ-

κημθμβζηχξ αοηυκμιεξ) εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ηνέπμκηαζ ζε θεζημονβζηχξ ελανηδιέκα 

ιένδ ιζαξ εκζαίαξ ακηζθδπηζηήξ μθυηδηαξ.
60

 

6.4.2. Η αληηιεπηηθή εξκελεπηηθή παξαγσγή 

Απυ ηα παναδείβιαηα πμο δίκεζ μ Υμφζενθ ζηδκ Πανάδμζδ ημο 1914 βζα ηδκ Ζεζηή 

ηαζ ηζξ Αλίεξ ηαείζηαηαζ θακενυ πςξ δ ιμνθή εκυηδηαξ ιζαξ ιεθςδίαξ, ή εκυξ πνς-

ιαηζημφ ανιμκζημφ ζοκδοαζιμφ, ζοκζζημφκ, βζα ημκ ίδζμ, πιενλαζκαηηθά πξντφληα εκ 

ζπέζδ πνμξ ηα ζπεηζγυιεκα ιένδ, δδθαδή πνμξ ηζξ κυηεξ ηαζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ πνςια-

ηζηέξ απμπνχζεζξ ακηίζημζπα. Σέημζα πθεμκαζιαηζηά πνμσυκηα ζοκζζημφκ ηαζ μζ ρα-

ξαθηήξεο ελφηεηαο εηείκςκ ηςκ αλζαηχκ υθςκ πμο πνμηφπημοκ ιε αλζαηή παναβςβή. 

Αθθά ηαζ βεκζηυηενα είδαιε υηζ, οπυ ημ πνίζια ηδξ ιενμθμβίαξ ημο Υμφζενθ, υπμηε 

μκημθμβζηχξ ακελάνηδηα ιένδ ζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζοκέπμκηαζ ζε ιζα θεζ-

ημονβζηή ελάνηδζδ, αοηά ζηδνίγμοκ ηδ ιμνθή ηδξ εκυηδηάξ ημοξ ςξ έκα κέμ πνμσυκ, 

δζαθμνεηζηυ απυ ηα ζπεηζγυιεκα ιένδ ή απυ ημ ζηέημ άενμζζιά ημοξ. 

Αοηή δ εεςνδηζηή δζάζηαζδ ηδξ πμοζενθζακήξ ιενμθμβίαξ είκαζ δζαιεηνζηά α-

κηίεεηδ πνμξ ηδκ πνμζέββζζδ ημο Γημφναζηξ. πςξ έπμοιε δεζ, μ Γημφναζηξ, επδνεα-

ζιέκμξ απυ ηζξ ζδέεξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ, δεκ δέπεηαζ υηζ δ ιμνθή εκυηδ-

ηαξ εκυξ υθμο είκαζ ηάηζ κέμ εκ ζπέζδ πνμξ ηα ιένδ ημο. Θεςνεί πςξ ημ υθμκ δεκ εί-

καζ πανά δ ίδζα δ ιενμθμβζηή μνβάκςζδ ηςκ θεζημονβζηά ζδιακηζηχκ ιενχκ· πςξ ημ 

υθμκ είκαζ ηα ιένδ ζηδ θεζημονβζηή ημοξ ζοκμπή ηαζ αθθδθελάνηδζδ. ηδκ πενίπης-

ζδ ηδξ ακηίθδρδξ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Γημφναζηξ δεκ δέπεηαζ ηδκ φπανλδ εκυξ α-

                                                
59 Βθ. HuaMb IV, ζ. 65. 
60 Γζαπζζηχκμοιε υηζ εδχ, ζημ πθαίζζμ ηδξ πναβιάηεοζδξ ημο γδηήιαημξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ανιμκίαξ, 
ηαηαθήβμοιε ζημ ίδζμ ζοιπέναζια ζημ μπμίμ μδδβδεήηαιε ηαζ ζημ ηέθμξ ημο πνμδβμφιεκμο ηεθα-

θαίμο. Δηεί εέζαιε ημ ενχηδια βζα ημ εάκ δ ηζκαίζεδζδ απμηεθεί εηηυξ απυ ακαβηαίμ ηαζ ζηακυ υνμ 

βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ, ζδέα πμο εεςνμφιε πςξ νοειίγεζ ηζξ ζπεηζηέξ ακαθφζεζξ ημο Νηνά-

ιμκη. Ακηίεεηα πνμξ ηδκ ενιδκεία ημο Νηνάιμκη οπμζηδνίλαιε υηζ ημ ακηζθδπηζηυ εκένβδια δεκ ακά-

βεηαζ ζηδ ηζκαζζεδηζηά ηζκδημπμζμφιεκδ πνςημ-ζοκεζνιζηή δζαδμπή ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, πανά 

δζαηνίκεηαζ απυ έκα κμδηζηυ εκμπμζδηζηυ-ενιδκεοηζηυ παναηηήνα. 
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πνμζδζυνζζημο Υ ςξ πυθμο εκυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ. Σαοηυπνμκα, μ ίδζμξ εεςνεί 

θακεαζιέκδ ηδκ επίηθδζδ ηάπμζαξ κμδηζηήξ ζοκεεηζηήξ θεζημονβίαξ οπεφεοκδξ βζα 

ηδ ζοβηνυηδζδ εκυξ ηέημζμο απνμζδζυνζζημο Υ. 

Μπμνμφιε, εκημφημζξ, κα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ ακδζοπία απέκακηζ ζημ γήηδια 

ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ ηαζ ζημ εκδεπυιεκμ αοηή κα ηαοηζζηεί ιε κμδηζ-

ηέξ ζοκεέζεζξ ακχηενδξ ηάλδξ μδδβεί ηεθζηά ζηδκ παναβκχνζζδ ηδξ ζδζαίηενδξ θφζδξ 

ημο ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ. ηδ εεςνία ημο Γημφναζηξ πανααθέπεηαζ εκηεθχξ ημ 

γήηδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ απνβιεπηηθήο εξκήλεπζεο (Auffassung) ηαεχξ δ ακηζθδπηζ-

ηή ζφκεεζδ ακάβεηαζ ηαεανά ζηδ ζοκμπή ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ ιενχκ ημο ακηζθδ-

πημφ ςξ υθμο.
61

 

 Έπμοιε δεζ, επίζδξ, υηζ απυ ηδ δζηή ημο ζημπζά μ Νηνάιμκη αζηεί ηνζηζηή ζηδ 

εεςνία ημο Γημφναζηξ ηαζ ζηδκ ζδέα ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ ακηζθδπηυ είκαζ δ ιε-

νμθμβζηή μθυηδηα ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Ο Νηνάιμκη, εέθμκηαξ κα δζαηδνήζεζ 

ηδ δζάζηαζδ ηδξ πμοζενθζακήξ εεςνίαξ ακαθμνζηά ιε ημ απνμζδζυνζζημ Υ ζηδκ ακηί-

θδρδ, ζζπονίγεηαζ πςξ αοηυ δεκ είκαζ πανά ημ ίδζμ ημ ακηζθδπηυ εκκμδιέκμ ςξ δ ηαο-

ηυηδηα εκηυξ ηδξ πμθθυηδηαξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Αοηή δ ακηζθδπηζηή ηαοηυ-

ηδηα είκαζ δοκαηυ κα ακαδεζπεεί ιε ηδκ εζζαβςβή ηδξ πνμκζηήξ παναιέηνμο ηαζ άνα, 

ηαηά ημκ Νηνάιμκη, ιε ηδκ έκανλδ βεκεηζηχκ ακαθφζεςκ. Έηζζ μ ίδζμξ εεςνεί πςξ δ 

ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ θαιαάκεζ πχνα ιε ηδκ έκηαλδ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ 

εκηυξ ιζαξ πνμκζηήξ ζοκάθεζαξ ηαζ ζηδ αάζδ ηςκ πνςημ-ζοκεζνιζηχκ ηαζ ηζκαζζεδηζ-

ηχκ απμαθέρεςκ ημο οπμηεζιέκμο. 

 Αθθά αηυια ηαζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Νηνάιμκη, ζηζξ μπμίεξ ελεηάγεηαζ ζε αάεμξ 

ημ γήηδια ηδξ ακηίθδρδξ, ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ ηαζ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο 

ακηζθδπημφ, παναβκςνίγεηαζ μ εζδζηυξ νυθμξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ απνβιεπηηθήο εξκήλεπ-

ζεο. ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ζζπονζζηήηαιε υηζ δ κηναιμκηζακή πνμζέββζζδ, ζημ 

ααειυ πμο πενζμνίγεηαζ ζηα εέιαηα ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ ηαζ ηδξ ηζκαίζεδζδξ, ηαζ 

ζε ακηίεεζδ ιε υ,ηζ αοηή εέθεζ κα πνεζαεφεζ, μθζζεαίκεζ ηεθζηά ιε έκακ θακεάκμκηα 

ηνυπμ ζε ιζα αζζεδζζμηναηζηή ενιδκεία ημο ακηζθδπηζημφ θαζκμιέκμο. 

Συζμ, θμζπυκ, μ Γημφναζηξ υζμ ηαζ μ Νηνάιμκη (μ πνχημξ πζζηεφμοιε ζοκεζδδ-

ηά εκχ μ δεφηενμξ υπζ) πανααθέπμοκ ημ ζδιακηζηυ νυθμ ηδξ απμαθεπηζηήξ κμδηζηήξ 

εξκήλεπζεο ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ. Καεχξ, υιςξ, μζ πνμζεββίζεζξ ημοξ έπμοκ 

δζαθμνεηζηυ πνμζακαημθζζιυ απμηοβπάκμοκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ. Θεςνμφιε πςξ 

ζηδκ ενιδκεία ημο Γημφναζηξ πενζβνάθεηαζ ημ έημζιμ απμηέθεζια ιζαξ ζοβηνυηδζδξ 

πμο δεκ είκαζ δοκαηυ κα επζηεθεζεεί, ηαεχξ παναθείπεηαζ ημ μοζζχδεξ ζημζπείμ ηδξ 

ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ. Απυ ηδκ άθθδ, ζηδκ πνμζέββζζδ ημο Νηνάιμκη πε-

νζβνάθεηαζ ιζα, οπμηίεεηαζ απμαθεπηζηή, ζοβηνμηδηζηή δζαδζηαζία πμο, υιςξ, υπςξ 

έπμοιε δείλεζ, δεκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ. 

 Ζ απμηίιδζδ ημο παναηηήνα ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηήξ ενιήκεοζδξ απμ-

δεζηκφεηαζ ςξ έκα απυ ηα δοζημθυηενα ενεοκδηζηά γδηήιαηα. Απυ ηδ δζηή ιαξ ιενζά, 

ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ηζκμφιαζηε ήδδ ζηδκ ηνμπζά ιζαξ δζαθμνεηζηήξ εεηζηήξ απμ-

ηίιδζδξ αοημφ ημο παναηηήνα. Πνχηα απ‘ υθα, ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ ηνζηζηήξ ημο 

Υμφζενθ ζηδ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ (αθ. πνχημ ηεθάθαζμ) ηαζ ημ θαζκμιεκμθμβζηυ 

επακαπνμζδζμνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ (αθ. πνχημ ηαζ δεφηενμ ηεθά-

                                                
61 Βέααζα, πνέπεζ κα πμφιε υηζ μ Γημφναζηξ ακαβκςνίγεζ πςξ δ ζοιθςκία ηαζ δ ανιμκία ιεηαλφ ηςκ 
ακηζθδπηζηχκ ειθακίζεςκ ζοκζζημφκ ακαβηαίμοξ ηαζ υπζ ζηακμφξ οπενααημθμβζημφξ υνμοξ δοκαηυηδ-

ηαξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. Χξ ζηακή ζοκεήηδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ μ ίδζμξ ακα-

βκςνίγεζ ηε ζπλερή πιήξσζε ησλ αλακνλψλ ζε κηα αληηιεπηηθή δηαδηθαζία. (Βθ., π.π., Gurwitsch 2010, 

ζ. 281.) Έηζζ, υιςξ, εεςνμφιε πςξ απθά μκμιάγεηαζ ημ ίδζμ ημ ζοιαάκ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ 

ηαζ αθήκεηαζ ακαπάκηδημ ημ ενχηδια πενί ηδξ ζηακήξ ζοκεήηδξ πμο ηαεζζηά δοκαηή ηδκ ακηζθδπηζηή 

ζοβηνυηδζδ. 
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θαζμ) θάκδηε υηζ δ ακηίθδρδ είκαζ έκα λνεηηθφ-ζπλζεηηθφ εκένβδια. Οζ ακηζθδπηζηέξ 

ενιδκεοηζηέξ ζοκεέζεζξ δεκ ιπμνεί κα ακάβμκηαζ ζηδ ζηέηδ νμή αζζεδηδνζαηχκ πε-

νζεπμιέκςκ· είκαζ πθεμκαζιαηζηέξ ςξ πνμξ ηδκ ηοθθή αίζεδζδ. Γζαθςκμφιε, ζοκε-

πχξ, νζγζηά ιε ηάεε πνμζπάεεζα ελμαεθζζιμφ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ενιήκεο-

ζδξ απυ ηδ ζπεηζηή θζθμζμθζηή ζογήηδζδ (αθ. έηημ ηεθάθαζμ ηαζ ηδκ ηνζηζηή ιαξ 

ζημκ Γημφναζηξ). Αηυια ηζ ακ θάαμοιε οπυρδ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αί-

ζεδζδξ ζηδ αάζδ ηςκ κυιςκ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ ηαζ ηδξ ηζκαίζεδζδξ, ςξ ακα-

βηαίςκ υνςκ ηδξ ακηζθδπηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ζοκεπίγεζ κα παναιέκεζ ημ αίηδια βζα ε-

ηείκμκ ημκ ηθαλφ υνμ πμο ηαεζζηά αοηή ηδ δζαδζηαζία δοκαηή (αθ. πέιπημ ηεθάθαζμ 

ηαζ ηδκ ηνζηζηή ιαξ ζημκ Νηνάιμκη). 

Μπμνεί μ Υμφζενθ κα ιδκ ακαθαιαάκεζ πμοεεκά κα ιζθήζεζ εζδζηά βζα ηδκ α-

κηζθδπηζηή ενιήκεοζδ, ςζηυζμ ζοκεπχξ ηδκ πνμτπμεέηεζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο βζα ηδκ 

ακηίθδρδ. Ζ αληηιεπηηθή εξκελεπηηθή χιε ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, ή ημ ελλνεηηθφ λφε-

κα ηςκ Ηδεψλ, είκαζ εηείκμ ημ κμδηζηυ ζημζπείμ πμο ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ ηαεζζηά 

δοκαηή ηδκ ακηζθδπηζηή ζφκεεζδ (αθ. δεφηενμ ηεθάθαζμ). Δκηςιεηαλφ, υιςξ, επζιεί-

καιε ζδζαίηενα ζημ υηζ μ κμδηζηυξ-ζοκεεηζηυξ παναηηήναξ ημο ακηζθδπηζημφ εκενβή-

ιαημξ δεκ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ μφηε ςξ θμβζηή-εκκμζμθμβζηή θεζημονβία, αθθά 

μφηε ηαζ ςξ θεζημονβία ηαηδβυνδζδξ πνμζδζμνζζιχκ ζε ηάπμζμ οπυζηνςια (αθ. ηέ-

ηανημ ηεθάθαζμ). ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ δχζαιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ γήηδια ηδξ θε-

πηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ εκενβδιάηςκ, ηαζ, ακηίεεηα πνμξ άθθεξ 

πνμζεββίζεζξ, αθήζαιε ηδκ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ κα δζεηδζηεί ημ δζηυ ηδξ πχνμ 

αλάκεζα ζηδκ ηοθθή αίζεδζδ ηαζ ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ (οπα-

βςβήξ ηαζ ηαηδβυνδζδξ). 

 Ηζπονζγυιαζηε, θμζπυκ, εδχ υηζ δ (ιδ οπαβςβζηή-εκκμζμθμβζηή ηαζ ιδ-

ηαηδβμνδιαηζηή) ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ είκαζ ιζα (πνμ-ηαηδβμνζαηή) κεξνινγηθή-

παξαγσγηθή ζοκεζδδζζαηή ζοκάνηδζδ. Με ηδκ ελέηαζδ ηςκ ιενμθμβζηχκ γδηδιάηςκ, 

ηυζμ ζημ ένβμ ημο Υμφζενθ, αθθά ηαζ ζε ακαθμνά πνμξ ημ ζπεηζηυ εεςνδηζηυ πνμ-

αθδιαηζζιυ ηςκ ανπχκ ημο εζημζημφ αζχκα (αθ. ηνίημ ηεθάθαζμ), ιπμνέζαιε κα ηα-

ηακμήζμοιε ηαθφηενα, αθεκυξ ηζξ ηφνζεξ πνμηαεείζεξ ενιδκείεξ βζα ηδ πμοζενθζακή 

εεςνία ακηίθδρδξ (πενί εκυηδηαξ ζηδκ μθυηδηα ημο Γημφναζηξ ηαζ πενί ηαοηυηδηαξ 

ζηδκ πμθθυηδηα ημο Νηνάιμκη). Αθεηένμο, εέζαιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακαγή-

ηδζδ ιζαξ εζδζηά πμοζενθζακήξ απάκηδζδξ ζημ πνυαθδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζφκεεζδξ. 

Ζ πεναζηένς ιενμθμβζηή ακάθοζδ, ηυζμ ηδξ ηνίηδξ ΛΔ (ζηδκ πνχηδ ηαζ ηδ δεφηενδ 

έηδμζή ηδξ), υζμ ηαζ ηάπμζςκ δζαπζζηχζεςκ ημο Υμφζενθ ζηδκ Πανάδμζδ ημο 1914 

βζα ηδκ Ζεζηή ηαζ ηζξ Αλίεξ, ιαξ μδήβδζε ζημ ζδιακηζηυ ζοιπέναζια πςξ μζ εη ιέ-

νμοξ εηθάκζεζξ ημο ακηζθδπημφ είκαζ μκημθμβζηχξ ακελάνηδηα ιένδ, ιεκ, θεζημονβζ-

ηχξ ελανηδιέκα, δε, ζηδ ζοκάθεζα πμο ημ πςνζηυ θάζια ςξ υθμκ ζοκζζηά (αθ. έηημ 

ηεθάθαζμ). Δίκαζ αάζζιμ κα οπμζηδνίγμοιε υηζ δ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ είκαζ αοηή 

πμο ζοκεέηεζ εκμπμζδηζηά ηζξ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ζηδ ζοκεπυ-

ιεκδ νμή ημοξ, μπυηε ηαζ αοηέξ ηαείζηακηαζ θεζημονβζηχξ ελανηδιέκα ιένδ πμο ζηδ-

νίγμοκ ηδ ιμνθή ηδξ εκυηδηάξ ημοξ. Αοηυ, αέααζα, πνμτπμεέηεζ υηζ πθδνμφκηαζ υθμζ 

μζ ακαβηαίμζ υνμζ πμο ηαεζζημφκ δοκαηή ηδκ ακηίθδρδ. Γδθαδή, ηα αζζεδηδνζαηά 

πεδία ζοκηίεεκηαζ ζηδ αάζδ ηςκ κυιςκ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ, αθθά ηαζ δ αθθδθμο-

πία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηζκδημπμζείηαζ ηζκαζζεδηζηά, ηάηζ πμο ελαζθαθίγεζ πςξ 

αοηή είκαζ ζοκεπυιεκδ ηαζ ηαζνζαζηή. 

 Ζ ιμνθή εκυηδηαξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ είκαζ έκα λέν πξντφλ πμο ζοβηνμ-

ηείηαζ αηνζαχξ πάνδ ζηδκ παξαγσγηθή θεζημονβία ηδξ ακηζθδπηζηήξ ενιήκεοζδξ (α-

κηίεεηα πνμξ ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ ημο Γημφναζηξ). 

Μπμνμφιε κα θέιε υηζ δ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ έπεζ ημ παναηηήνα ιζαξ αληηιεπηηθήο 
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εξκελεπηηθήο (κεξνινγηθήο) παξαγσγήο.
62

 Πνυηεζηαζ, αέααζα, βζα ιζα «παναβςβή» πμο 

δεκ πνέπεζ κα εκκμδεεί ιε ημοξ εεςνδηζημφξ υνμοξ ηδξ πμθήξ ημο Γηναηξ (αθ. ηνίημ 

ηεθάθαζμ), ηαεχξ, υπςξ έπμοιε οπμζηδνίλεζ, αοηή δεκ αθμνά ηαευθμο ακχηενεξ κμ-

δηζηέξ θεζημονβίεξ (αθ. ηέηανημ ηεθάθαζμ).
63

 

                                                
62 Ο Νημκη πενζβνάθεζ βεκζηά ηδκ ενιήκεοζδ ζηδκ ακηίθδρδ ςξ ιζα παναβςβζηή δζαδζηαζία πςνίξ, 

υιςξ, κα ελεηάγεζ πενζζζυηενμ αοηυκ ημκ ζζπονζζιυ. (Βθ. Dodd 1996b, ζ. 426 η.επξ.) Ο δε Λυιαν 

(ζημ Lohmar 2009) δζαηνίκεζ ζημ πμοζενθζακυ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» ηδκ ενιδκεοηζηή ηαζ 

ηδ ζοκεεηζηή ημο δζάζηαζδ. (Κάκεζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, θυβμ βζα ημ εξκελεπηηθφ-κεξηθφ κνληέιν (her-

meneutische Teilmodell) ηαζ ημ ζπλζεηηθφ-κεξηθφ κνληέιν (Synthesis-Teilmodell) ςξ ζοκζζηχζεξ ημο 
ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» (αθ. Lohmar 2009, ζζ. 4. η.επ.).) Καηά ημκ Λυιαν, δ ενιδκεοηζ-

ηή δζάζηαζδ είκαζ εηείκδ πμο εοεφκεηαζ βζα ηδκ ενιήκεοζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ σο ζοβηε-

ηνζιέκςκ ακηζθδπηχκ ιε ηα ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ημοξ. «Ζ δοκαηυηδηα ηδξ ζοκεπυιεκδξ α-

κηίθδρδξ, δ μπμία δείπκεζ ημ έκα ηαζ ηαοηυ ακηζηείιεκμ πάκηα ιέζα απυ ηαζκμφνζεξ πνμμπηζηέξ, εδνά-

γεηαζ ζημ ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ενιήκεοζδξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ: ακηζθαιαακυιαζηε ημ ίδζμ πνάβια, 

ακ ηαζ αοηυ ιενζηέξ θμνέξ δείπκεζ δζαθμνεηζηυ.» (.π., ζ. 6) Έηζζ, βζα πανάδεζβια, «αθέπς απέκακηί 

ιμο πάκς ζημ ηναπέγζ ηάηζ ηίηνζκμ ιε ιζα παναηηδνζζηζηή ιμνθή ηαζ ημ ακηζθαιαάκμιαζ [ημ ενιδκεφ-

ς] ςξ θειυκζ» (υ.π., ζ. 5). ε υηζ αθμνά, ηχνα, ηδ ζοκεεηζηή δζάζηαζδ ημο ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–

πενζεπυιεκμ», μ Λυιαν εεςνεί πςξ είκαζ αοηή πμο ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ εοεφκεηαζ βζα ημ 

ζοκδοαζιυ δεδμιέκςκ απυ δζαθμνεηζηά πεδία (π.π. ημ πνχια ημο θειμκζμφ ιε ηδ ιονςδζά ημο) ή βζα 

ηδ ζφκεεζδ αοεεκηζηά ηαζ ακαοεεκηζηά δμζιέκςκ ιενχκ. (Βθ. υ.π.) «Ζ ενιδκεία ηαζ δ ζοκεεηζηή δζα-

πθμηή πνμζζδζάγμοκ θμζπυκ ηαζ μζ δφμ ζηδ ζοβηνυηδζδ.» (.π., ζ. 5) Ο Λυιαν υιςξ ζζπονίγεηαζ πςξ 
ζηζξ ΛΔ μ Υμφζενθ ιζθά θπξίσο βζα ηδκ πνχηδ, ηδκ ενιδκεοηζηή δζάζηαζδ ημο ζπήιαηυξ ημο, πανα-

βηςκίγμκηαξ ηδ δεφηενδ, ηδ ζοκεεηζηή: «Ζ πθεονά ηδξ ενιήκεοζδξ οπενκζηά λεηάεανα ηδκ πθεονά ηδξ 

ζφκεεζδξ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ» (υ.π., ζ. 6). Έηζζ, ηαεχξ ζηζξ ΛΔ ημ αάνμξ νίπκεηαζ ζηδκ 

ενιδκεοηζηή δζάζηαζδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ, θείπμοκ εηείκα ηα ζημζπεία πμο, ηαηά ημκ Λυιαν, αθμνμφκ 

ηδ ζφκεεζδ ηαζ εοεφκμκηαζ βζα ημ πμζα ηάεε θμνά απυ ηα πμζηίθα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα ζοκδοάγμ-

κηαζ ιεηαλφ ημοξ βζα κα μδδβήζμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ. Αοηυ, ζφιθςκα πάκηα ιε ημκ 

Λυιαν, αθθάγεζ ζηζξ Ηδέεο Η υπμο δίκεηαζ πζα αάνμξ θαη ζηδκ έκκμζα ηδξ ζφκεεζδξ. Απυ εηεί ηζ έπεζηα μ 

Υμφζενθ ελεθίζζεζ ημ ζπήια «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ αεθηζχκεζ 

ηζξ αδοκαιίεξ πμο αοηυ ζοκακημφζε ζηζξ ΛΔ. (Βθ. Lohmar 2009, ζ. 17) Ο Λυιαν οπμζηδνίγεζ πςξ δεκ 

βίκεηαζ πζα θυβμξ βζα ιζα ζηέηδ ενιήκεοζδ πενζεπμιέκςκ, αθθά βζα ιζα ενιήκεοζδ πμο ηαεμνίγεηαζ 

απυ αοηυ πμο μ Υμφζενθ μκμιάγεζ ηχπν (Typus). Απυ ηδκ πθδεχνα ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ 
πμο πανέπμκηαζ ηάεε θμνά, ζηδ αάζδ ημο ηχπνπ βίκεηαζ δ επζθμβή εηείκςκ πμο εκμπμζμφκηαζ ζηδκ πα-

νμοζίαζδ (Darstellung) ημο ακηζθδπημφ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, ιαξ θέεζ μ Λυιαν, π.π. ηα αζζεήιαηα 

ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ ημο οπμηεζιέκμο ηδξ ακηίθδρδξ δεκ απμδίδμκηαζ ζημ θειυκζ πμο αοηυ ημ οπμ-

ηείιεκμ αθέπεζ, ζε ακηίεεζδ πνμξ, π.π., ηα μζθνδηζηά ημο αζζεήιαηα. (Βθ. Lohmar 2009, ζζ. 15 η.επξ.· 

αθ. ηαζ Lohmar 2003, ζ. 108.) Χζηυζμ, μζ ηχπνη ζημοξ μπμίμοξ μ Λυιαν ααζίγεζ ηζξ ακαθφζεζξ ημο βζα 

ηδκ ακηίθδρδ θαίκεηαζ κα είκαζ εκπεηξηθνί ηχπνη πμο πξνυπνζέηνπλ ηδ ζοβηνυηδζδ ειπεζνζηχκ ακηζ-

ηεζιέκςκ. Δίκαζ αθήεεζα υηζ ζημ άνενμ ημο «Husserl‘s Type and Kant‘s Schemata» o Λυιαν επζπεζνεί 

κα απακηήζεζ ζηδκ ακηίννδζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ «έκανλδ ηδξ ειπεζνίαξ» (Lohmar 2003, ζ. 115) ζζπο-

νζγυιεκμξ υηζ πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ημοξ ηφπμοξ πμο μ ίδζμξ απμηαθεί «ηφπμοξ ζοιαάκηςκ [types of 

events] μζ μπμίμζ δεκ πενζέπμοκ αηυια ηδκ έκκμζα ημο οπμζηνχιαημξ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο» (υ.π., ζ. 

116). Καηά ημκ ίδζμ, αοημί μζ ζημζπεζχδεζξ ηφπμζ πνμηφπημοκ απυ ημ ζοκεεηζηυ ζοκεζνιζηυ ζοζπεηζζιυ 

ηςκ αζζεδιάηςκ ηαζ είκαζ αοημί πμο ηαεμδδβμφκ πνςηανπζηά ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ ειπεζνίαξ. Αηυια ηζ 
έηζζ, υιςξ, δ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ (δ ηαεμδδβμφιεκδ απυ ημοξ αζζεδηδνζαημφξ «ηφπμοξ ζοιαά-

κηςκ») ηαηακμείηαζ απυ ημκ Λυιαν εκκμζμθμβζηά. Ζ ενιήκεοζδ είκαζ αοηή πμο αλαγλσξίδεη ηάηζ ςξ 

αοηυ ή εηείκμ ημ πνάβια, π.π. ςξ «θειυκζ». ζμ βζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πανμοζζάζεςκ 

ζηδκ εκυηδηα ημο ακηζθδπημφ, αθθά ηαζ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ειθακίζεςκ ζε ιζα πνμκζηή δζάνηεζα, αοηή 

θαίκεηαζ κα πνμτπμεέηεζ ηδκ επζαμθή ηςκ ηαηδβμνζχκ ηδξ οπυζηαζδξ ηαζ ηδξ αζηζυηδηαξ ακηίζημζπα. 

(Βθ. Lohmar 2009, ζ. 17) Να εοιίζμοιε εδχ ηαζ ηδκ ηνζηζηή πμο αζηήζαιε ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ 

(αθ. §4.6.) ζημκ ζζπονζζιυ ημο Λυιαν ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ζηδκ ακηίθδρδ αζχκμοιε ιε οπυννδημ 

ηνυπμ ηδκ ηαηδβμνζαηή ιμνθή ημο «είλαη» σο copula. οκμθζηά εεςνμφιε υηζ μ Λυιαν, ακ ηαζ πνμ-

ααίκεζ ζε ζδζαζηένςξ θεπηέξ ηαζ πνμζεηηζηέξ ακαθφζεζξ, δεκ ηαηαθένκεζ κα ακαδείλεζ μνεά ημ πανα-

ηηήνα ηδξ ακηζθδπηζηήξ ενιήκεοζδξ, δδθαδή, υπςξ πνμηείκμοιε εδχ, ςξ πνμ-ηαηδβμνζαηήξ, ιενμθμ-

βζηήξ-ενιδκεοηζηήξ παναβςβήξ. 
63 διεζχκεζ, βζα πανάδεζβια, μ Υμφζενθ ζε έκα ζπυθζμ πενζεςνίμο ζημ αζαθίμ ημο Καζίνεν 

Phänomenologie der Erkenntnis, ζ. 425: «Χζηυζμ, αεααίςξ, ημ απθμφζηενμ αίςια ζπέζδξ [Rela-

tionserlebnis] ηαζ αίςια ζπδιαημιμνθήξ [Gestalterlebnis] δεκ έπεζ μφηε ηαη‘ εθάπζζημ κα ηάκεζ ιε 
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 Πνμξ επίννςζδ ηδξ μνευηδηαξ ημο ζζπονζζιμφ ιαξ πενί παξαγσγήο ζηδκ ακηί-

θδρδ εα ακαηνέλμοιε απθά ζε έκα πεζνυβναθμ ημο Υμφζενθ απυ ημ 1911 (ή 1912). 

Δηεί δζααάγμοιε πςξ, 

πνέπεζ ζε μοζζχδδ αάζδ κα δζαηνίκμοιε ηζξ ―ζοκανηήζεζξ‖ [Funktionen] πμο ζοβηνμημφκ 

ηζξ [ακηζθδπηζηέξ] ειθακίζεζξ απυ ηζξ γλήζηα εκενβέξ (αοευνιδηεξ) ζοκανηήζεζξ ηδξ κυδ-

ζδξ. Οζ ιεκ [πνχηεξ] είκαζ θεζημονβίεξ ηδξ ηαηχηενδξ ―ζφκεεζδξ‖, μζ άθθεξ είκαζ μζ θεζ-

ημονβίεξ ηδξ ακχηενδξ, ηδξ ινγηθήο ζφκεεζδξ. (Ms. AVI 8/I, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ. 
Παναηίεεηαζ ζημ Kern 1964, ζ. 258) 

Λίβμ παναηάης ημ ηείιεκμ ζοκεπίγεζ ςξ ελήξ: 

Φοπμθμβζηά ιπμνεί ηακείξ κα ιζθά βζα παξαγσγή [Produzieren]· θαζκμιεκμθμβζηά ιπμνεί 

ηακείξ ιυκμ κα ακαθφεζ, ζηδ αάζδ ηδξ μοζίαξ ημοξ, ηα ζοζηαηζηά ηδξ ειθάκζζδξ ηαζ ιυκμ 

αοηά. Φαζκμιεκμθμβζηά ανίζημοιε, υιςξ, ηδκ μοζζχδδ δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ ενιήκεοζδ 

ηαζ ηδ ινγηθά δζαπθέημοζα ζοκάνηδζδ. (.π., δ έιθαζδ πνμζηέεδηε.) 

Με εκδζαθένμκηα ηνυπμ μ Υμφζενθ, βφνς ζηα 1920, δζυνεςζε ημ ιυθζξ πνζκ παναηζ-

εέιεκμ πςνίμ. Ζ κέα εηδμπή έπεζ ςξ ελήξ: 

Φοπμθμβζηά θαη γελεηηθά-θαηλνκελνινγηθά ιπμνεί ηακείξ κα ιζθάεζ βζα παναβςβή, ζηαηη-

θά-θαζκμιεκμθμβζηά ιπμνεί ηακείξ ιυκμ κα ακαθφεζ, ζηδ αάζδ ηδξ μοζίαξ ημοξ, ηα ζοζηα-

ηζηά ηδξ ειθάκζζδξ ηαζ ιυκμ. ηαηηθά-θαζκμιεκμθμβζηά ανίζημοιε, υιςξ, ηδκ μοζζχδδ 
δζαθμνά ακάιεζα ζηδκ ενιήκεοζδ ηαζ ηδ θμβζηά δζαπθέημοζα ζοκάνηδζδ. (Παναηίεεηαζ 

ζημ Kern 1964, ζ. 259). 

Δδχ επζαεααζχκεηαζ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ πςξ μ Υμφζενθ ακαβκςνίγεζ ημκ παξα-

γσγηθφ παναηηήνα ηςκ ζοκεέζεςκ ηαηχηενδξ ηάλδξ, ηζξ μπμίεξ ηαζ ακηζδζαζηέθθεζ 

ηαεανά πνμξ ηζξ ινγηθέο ζοκεέζεζξ. Ζ ακηζθδπηζηή ενιδκεοηζηή παναβςβή είκαζ εηεί-

κδ δ ααζζηή ζοκεζδδζζαηή ζοκάνηδζδ πμο εκμπμζεί ημ πμθθαπθυ ηςκ εκενβεία ηαζ 

δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαζ ζοβηνμηεί ημ ακηζθδπηζηυ ζφζημζπμ (βζα ηδκ αηνί-

αεζα ημ πςνζηυ θάζια), υπζ υπςξ αοηυ εκκμζμθμβζηά ιπμνεί κα ακαβκςνίγεηαζ ζηδ 

ζηέρδ αθθά αηνζαχξ ςξ επμπηζηυ ζφζημζπμ ηςκ ηζκαζζεδηζηά ηζκδημπμζμφιεκςκ α-

κηζθδπηζηχκ απμαθέρεςκ. 

6.4.3 Τν ρσξηθφ θάζκα ζπγθξνηείηαη σο (ζπλερήο) πνιιαπιφηεηα (Vielfältigkeit) 

θαη φρη σο πνιιφηεηα (Vielheit) εθ κέξνπο εθθάλζεσλ 

ηδκ πνμδβμφιεκδ οπμεκυηδηα πανμοζζάζαιε ηδ εεηζηή ιαξ απμηίιδζδ ακαθμνζηά 

ιε ημ γήηδια ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζοκεέζεςκ, δίκμκηαξ, υιςξ, έιθαζδ ζηδκ εκκμδηζηή 

πθεονά. Έπμκηαξ δζαθμνμπμζδεεί απυ ηζξ ηφνζεξ πνμηαεείζεξ πνμζεββίζεζξ, ημκίζαιε 

υηζ δ ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ είκαζ ιζα ααζζηή ιενμθμβζηή-παναβςβζηή ζοκεζδδζζαηή 

ζοκάνηδζδ πμο ζοβηνμηεί πνμ-ηαηδβμνζαηά ηα πνάβιαηα ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ςξ 

πςνζηά θάζιαηα. Σζ ζοιααίκεζ, υιςξ, ιε ηδκ εκκμδιαηζηή πθεονά; ε πμζα ζοιπενά-

ζιαηα ιαξ μδδβμφκ υθεξ μζ πνμδβμφιεκεξ ακαθφζεζξ; Πμφ ηαηαθήβμοιε ακαθμνζηά 

ιε ημ ηζ είκαζ ημ εκκυδια, ημ εκκμδιαηζηυ κυδια ηαζ ημ απνμζδζυνζζημ (ή πνμζδζμνί-

ζζιμ) Υ ζηδκ ακηίθδρδ;  

 Να εοιίζμοιε λακά εδχ υηζ ήδδ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ηναηήζαιε απμζηάζεζξ 

απυ ηδ θεβυιεκδ δζαιεζμθααδηζηή εεςνία βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυδια (Φέθεζκηαθ, 

                                                                                                                                       
δδιζμονβία ηδξ ζθέςεο [Denkschöpfung], ιε έκα ηάηζ πμο ιπμνεί κα απμηαθοθεεί ιυκμ ιε ηδ ζηέρδ ή 

αηυια πμο ιπμνεί κα αδναπεεί ιυκμ ιε ηδ ζηέρδ» (παναηίεεηαζ ζημ Holenstein 1972, ζ. 280). 
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ιζε, Μαηζκηάζν). Σμκίζαιε υηζ δ εεςνία ημο Υμφζενθ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα εί-

καζ νζγζηά ακηίεεηδ ζε ηάεε πνμζπάεεζα ακαπαναζηαζζμηναηζηήξ ελήβδζδξ ηδξ δμιήξ 

ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ζοκείδδζδξ. Σμ εκκυδια μφηε ιπμνεί κα είκαζ έκαξ εκδζάιε-

ζμξ υνμξ ιέζς ημο μπμίμο ηαζ πάνδ ζημκ μπμίμ επζηοβπάκεηαζ μ εηάζημηε απμαθεπηζ-

ηυξ ζπεηζζιυξ, αθθά ηαζ μφηε ιπμνεί κα έπεζ ιζα βθςζζζηή-πνμηαζζαηή ιμνθή. ο-

κηαζζυιεκμζ ιε ηδκ ηαηεοεοκηήνζα ζδέα ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ βζα ημ εκκυδια 

(μημθυθζηζ, Νηνάιμκη, Εαπάαζ, αθθά ηαζ Γημφναζηξ) δεπηήηαιε, θμζπυκ, πςξ ημ 

ακηζθδπηζηυ εκκυδια δεκ είκαζ ηάπμζμξ εκδζάιεζμξ υνμξ, πανά είκαζ απηφ ην ίδην ην 

αληηθείκελν ηδσκέλν ππφ ππεξβαηνινγηθφ ζηνραζκφ, οπυ ηαεεζηχξ οπενααημθμβζηήξ 

ακαβςβήξ. Φάκδηε, ςζηυζμ, υηζ, πένα απυ ηζξ ακηζννήζεζξ ιαξ βζα ημ πχξ πνέπεζ κα 

ηαηαθάαμοιε ηδκ οπενααημθμβζηή ακαβςβή, δζαθςκμφιε ηεθζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο 

έπεζ ακηζιεηςπζζηεί, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ (ηαζ ζηζξ δφμ ααζζηέξ 

ενιδκεοηζηέξ βναιιέξ πμο έπμοκ αημθμοεδεεί: ημο Γημφναζηξ ηαζ ημο Νηνάιμκη), ημ 

γήηδια ηδξ εζςηενζηήξ δμιήξ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ, ημ πχξ απμηζιάηαζ, δδ-

θαδή, ημ ακηζθδπηζηυ εκκμδιαηζηυ κυδια ηαζ ημ ακηζθδπηζηυ απνμζδζυνζζημ (ή πνμζ-

δζμνίζζιμ) Υ. 

 φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ιέζα απυ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ πνμμπηζηχκ ηνυ-

πςκ ειθάκζζδξ ζηδ ζοκεπή αθθαβή ημοξ ειθακίγεηαζ ημ ακηζθδπηυ ςξ ιζα ηαοημηζηή 

εκυηδηα.
64

 Ζ εκυηδηα ημο ακηζθδπημφ δεκ είκαζ ηάηζ πμο ανίζηεηαζ δίπια ζηζξ δζαθμ-

νεηζηέξ ειθακίζεζξ, αθθά μφηε ηαζ είκαζ ηάπμζμ ηιήια πμο ιπμνμφιε κα απμζπάζμο-

ιε απυ αοηέξ.
65

 Αοηυ, αέααζα, ημ βκςνίγεζ ηαζ μ Γημφναζηξ ηαζ μ Νηνάιμκη. Έηζζ, μ 

ιεκ πνχημξ επζπεζνεί κα ιζθήζεζ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή εκυηδηα ιε υνμοξ εκμπμίδζδξ 

ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ζε έκα υθμκ. ηδ βημοναζηζζακή πνμζέββζζδ ημ ακηζθδπηζ-

ηυ εκκυδια δεκ είκαζ πανά δ ζηέηδ μθυηδηα θεζημονβζηά ζδιακηζηχκ, ζοκεκςιέκςκ 

ιενχκ, εκχ ημ απνμζδζυνζζημ Υ είκαζ ιζα ιδ απμδεηηή ιεηαθοζζηή ηαηαζηεοή. Δ-

κημφημζξ, θάκδηε απυ ηα πνμδβμφιεκα υηζ δ ιενμθμβία ημο Υμφζενθ, ζε απυθοηδ 

ζοιθςκία ιε ηδ θαζκμιεκμθμβζηή εεςνία ημο βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα, μνεά ιαξ 

μδδβεί κα δεπημφιε ηδκ φπανλδ αληηιεπηηθψλ κνξθψλ ελφηεηαο πμο ζηδνίγμκηαζ ζηζξ 

εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ςξ θεζημονβζηχξ ελανηδιέκα ιένδ. Αοηέξ μζ ακηζθδπηζηέξ ιμν-

θέξ εκυηδηαξ (ηζξ μπμίεξ θοζζηά δεκ ιπμνεί κα απμδεπεεί μ Γημφναζηξ) δεκ είκαζ πανά 

εκκμδιαηζηά ζφζημζπα ηςκ εηάζημηε ακηζθδπηζηχκ ενιδκεοηζηχκ παναβςβχκ. 

Ο Νηνάιμκη, ηχνα, μνεά αζηεί ηνζηζηή ζημκ θαζκμιεκμθμβζηυ θαζκμιεκαθζζιυ 

ημο Γημφναζηξ ηαζ ζζπονίγεηαζ πςξ ημ ακηζθδπηυ δεκ ιπμνεί κα ζοβηνμηδεεί ςξ δ α-

ενμζζηζηή μθυηδηα ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Ο ίδζμξ, ακηίεεηα, οπμζηδνίγεζ πςξ «ημ 

θάζια είκαζ ε ηαπηφηεηα πμο πανμοζζάγεηαζ ζε ηάεε ιζα εκενβεία αζζεδηδνζαηή ει-

θάκζζδ ηαζ ζε ηάεε άενμζζια ηέημζςκ ειθακίζεςκ, πμο, υιςξ, επίζδξ ππεξβαίλεη ηά-

εε εκζηή ειθάκζζδ ή άενμζζια ηέημζςκ ειθακίζεςκ»
66

. ηζξ πνμδβμφιεκεξ ακαθφζεζξ 

ιαξ είδαιε πζμ ζοβηεηνζιέκα ιε πμζμκ ηνυπμ μ Νηνάιμκη πνμζπαεεί κα ζοιαζαάζεζ 

ηδκ ζδέα πενί εκυξ θαζαξά ηππηθνχ Υ ιε ηδκ ζδέα πενί εκυξ πιηθνχ-πεξηερνκεληθνχ Υ, 

ημ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ ζηδ αάζδ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ ιαξ απμαθέρεςκ. Ηζπονζζηήηαιε 

πςξ, ζημ ααειυ πμο ημ οθζηυ-πενζεπμιεκζηυ Υ εηθαιαάκεηαζ ςξ ζοβηνμημφιεκμ α-

πμηθεζζηζηά ζηδ αάζδ ηςκ κυιςκ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ ηαζ ηδξ ηζκαίζεδζδξ, πανα-

αθέπεηαζ δ ζπμοδαίαξ ζδιαζίαξ ζοκάνηδζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ενιήκεοζδξ (αθ. πέ-

                                                
64 Βθ, π.π., Hua IX, ζζ. 159 [122], 174-5 [134]. Βέααζα, αοηυξ/ή πμο ακηζθαιαάκεηαζ ηαηεοεφκεηαζ 

πνμξ ημ ίδζμ ημ ακηζθδπηυ ηαζ υπζ πνμξ ηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ δζαθμνεηζηχκ ειθακίζεςκ. Να ημκίζμο-

ιε, αέααζα, λακά εδχ υηζ δ ιεηαθμνά ηδξ ιαηζάξ ιαξ απυ ημ ακηζθδπηυ ζηζξ ειθακίζεζξ ημο δεκ ζζμδο-

καιεί ιε ακαβςβή απυ ηδ θοζζηή ζηάζδ ζηδκ οπενααημθμβζηή υπςξ θακεαζιέκα ηαηαθαααίκεζ, βζα 

πανάδεζβια, μ Νηνάιμκη. (Βθ. ηαζ πνζκ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, §2.9.) 
65 Βθ., π.π., Hua IX, ζ. 153 [117]. 
66 Drummond 1980, ζ. 18· μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ. 
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ιπημ ηεθάθαζμ).
67

 Σμθιμφιε ιάθζζηα κα ζοιπθδνχζμοιε εδχ υηζ, οπυ έκα ηέημζμ 

πνίζια, δ εεςνία ακηίθδρδξ ημο Νηνάιμκη δεκ απέπεζ πμθφ απυ ηδ εεςνία ημο 

Μπνεκηάκμ. Ακαθέναιε ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ υηζ μ Μπνεκηάκμ ακαβκςνίγεζ πςξ δ ζο-

κείδδζδ δεκ ιπμνεί κα ζοκζζηά ιζα αενμζζηζηή πμθθυηδηα, πςξ αοηή είκαζ ιζα πνιια-

πιφηεηα. Σαοηυπνμκα, μ Μπνεκηάκμ δεκ δεπυηακ υηζ ηα πςνζηά ζχιαηα είκαζ πμθθα-

πθυηδηεξ· εεςνμφζε υηζ αοηά ζοκζζημφκ ζηέηεξ πμθθυηδηεξ. Αοηέξ ηζξ πςνζηέξ πμθ-

θυηδηεξ ιάθζζηα, είδαιε ζημ πνχημ ηεθάθαζμ υηζ μ ίδζμξ ηζξ πναβιαηεφεηαζ ειιμκμ-

ηναηζηά, ςξ ιενμθμβζηχξ ζπεηζζιέκα πενζεπυιεκα ειιεκή ζηδ ζοκείδδζδ. Ζ άνκδζδ 

ημο Μπνεκηάκμ κα δεπεεί υηζ δ ζοκείδδζδ επζηεθεί ζπλζεηηθέο απνβιεπηηθέο θεζημον-

βίεξ ηαηαδζηάγεζ ηδ εεςνία ημο βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα κα ζζμδοκαιεί ιε ιζα εες-

νία ζοκεζδδζζαηήξ ειιεκμφξ ηαημπήξ ακίηακδξ κα θμβμδμηήζεζ βζα ημ ζοιαάκ ηδξ 

ακηζθδπηζηήξ οπένααζδξ. 

 Ακηίζημζπδ θμβζηή ζοκακημφιε ηαζ ζηδκ ενιδκεία ημο Νηνάιμκη. Με ηδκ πα-

νάαθερδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ-παξαγσγηθήο ενιήκεοζδξ, δ εκμπμίδζδ ηςκ εη ιένμοξ εη-

θάκζεςκ δεκ ιπμνεί πανά κα έπεζ ηεθζηά έκακ ζςνεοηζηυ παναηηήνα, ηαεχξ απμο-

ζζάγεζ αηνζαχξ εηείκμξ μ εκμπμζδηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ηζξ ηαεζζηά αοηέξ ιεηηνπξγη-

θψο εμαξηεκέλα κέξε ηαζ παξάγεη ηδ ιμνθή ηδξ εκυηδηάξ ημοξ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, δ 

ηζκαζζεδηζηά ηζκδημπμζμφιεκδ αθθδθμοπία ζφιθςκςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ δεκ 

ιπμνεί κα είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ ηδκ μνβακςιέκδ εκυηδηα ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πε-

δίςκ. Δάκ, θμζπυκ, ζηδ βημοναζηζζακή πνμζέββζζδ μδδβμφιαζηε ζε αδζέλμδμ, απυ ηδ 

ζηζβιή πμο ημ ακηζθδπηυ ελζζχκεηαζ ιε ηδκ ελφηεηα ηεο απεηξίαο ηςκ εκενβεία ηαζ 

δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, ζηδκ ενιδκεία ημο Νηνάιμκη ακηζθαιαακυιαζηε πςξ 

δεκ ιπμνμφιε κα πνμπςνήζμοιε πένα απυ ιζα αζξνηζηηθή πνιιφηεηα ηέημζςκ ιενχκ. 

Ζ εκυηδηα (ημ απνμζδζυνζζημ Υ) βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ μ Νηνάιμκη δεκ ιπμνεί πανά 

κα είκαζ ιζα ελφηεηα ζηελ πνιιφηεηα.  

 ηδ πμοζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία, ςζηυζμ, ηα πνάβιαηα είκαζ δζαθμνεηζηά. 

Υάνδ αηνζαχξ ζηδ ζοκεεηζηή-εκμπμζδηζηή ενιδκεοηζηή παναβςβή, ημ πςνζηυ θάζια 

ζοβηνμηείηαζ υπζ ςξ πμθθυηδηα αθθά ςξ πνιιαπιφηεηα. Σμ πςνζηυ θάζια είκαζ έκα 

πνιιαπιφ ηα ιένδ ημο μπμίμο ανίζημκηαζ ζε ζπέζδ θεζημονβζηήξ ελάνηδζδξ ηαζ ζοβ-

πςκεφμκηαζ επμπηζηχξ ιεηαλφ ημοξ. Παναεέημκηαξ ηαζ εδχ ηα ζπεηζηά θυβζα ημο 

Υμφζενθ, 

Ζ πμθθαπθυηδηα [Vielfachheit] δεκ είκαζ απθχξ πμθθυηδηα [Vielheit schlechthin], πανά 

[είκαζ] ιζα πμθθυηδηα ιενχκ ελνπνηεκέλσλ ζε έλα φινλ κε ηε ζηελφηεξε έλλνηα ηεο ιέμεο. 

(Hua XII, ζ. 204 [217], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ· αθ. ηαζ ζ. 206 [218]) 

ε ζοιθςκία, ηχνα, πνμξ ηδ βεκζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ βζα ηδκ 

ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ην αηζζεηεξηαθά πιεξσκέλν 

ρσξηθφ θάζκα κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ δίλεηαη ζην εθάζηνηε ελέξγεκα αηζζεηεξηαθήο 

αληίιεςεο δελ είλαη παξά ην ελλνεκαηηθφ ζχζηνηρν ηνπ εθάζηνηε ηέηνηνπ ελεξγήκαηνο, 

ηδσκέλν ππφ θαζεζηψο ππεξβαηνινγηθήο αλαγσγήο. Σμ πςνζηυ θάζια, ιάθζζηα, ζοκμ-

δεφεηαζ απυ πνμζζδζάγμκηεξ εκκμδιαηζημφξ παναηηήνεξ. Αοηυ δίκεηαζ πάκηα ζψκαηη, 

αθθά ηαζ ιε ημκ μκηζηυ παναηηήνα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ςξ ζφζημζπμ ημο μκημεεηζ-

ημφ παναηηήνα ηδξ αεααζυηδηαξ, ηδξ πξσηνδφμαο. Δάκ απυ ημ πθήνεξ εκκυδια αθή-

ζμοιε ηαηά ιένμξ ημ παναηηήνα ηδξ ζχιαηζ δμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, 

                                                
67 Θοιίγμοιε, αέααζα, πςξ δ ζπεηζηή ηνζηζηή ιαξ ζημκ Νηνάιμκη ηζκήεδηε ηαζ ζε έκα άθθμ επίπεδμ. 
ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ δείλαιε πςξ, ζημ ααειυ πμο μ Νηνάιμκη εεςνεί υηζ ημ απνμζδζυνζζημ Υ έπεζ 

ιζα πνμ-ζοκηαηηζηή ιμνθή, δ μπμία ηαζ ιεηαθένεηαζ ζηδ ζδιαζία ηςκ εκενβδιάηςκ πμο ημ ηαημκμ-

ιάγμοκ, δ απμηίιδζή ημο βζα ηδ πμοζενθζακή ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα είκαζ ηεθζηά ιδ απμδεηηά 

εκκμζμθμβζηή. 
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ιέκμοιε ιε ημ πςνζηυ θάζια ςξ ημ «απνβιεπφκελν αληηθείκελν σο ηέηνην». πςξ έ-

πμοιε δεζ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, αοηυ μ Υμφζενθ ημ απμηαθεί ηαζ ελλνεκαηηθφ ή α-

ληηθεηκεληθφ λφεκα. 

Ακαιθίαμθα, δ απμηίιδζή ιαξ ακαθμνζηά ιε ημ παναηηήνα ηδξ ακηζθδπηζηήξ 

ενιήκεοζδξ, αθθά ηαζ ιε ημ είδμξ ηδξ ιενμθμβζηήξ δμιήξ ημο ζοβηνμημφιεκμο ακηζ-

ηεζιέκμο ηδξ, ηαεζζηά ηδκ πνυηαζή ιαξ μοζζςδχξ δζαθμνεηζηή απυ ηζξ πνμζεββίζεζξ 

ημο Γημφναζηξ ηαζ ημο Νηνάιμκη, δδθαδή απυ ηζξ δφμ ααζζηέξ ενιδκείεξ πμο έπμοκ 

πνμηαεεί απυ ηδ ζημπζά ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ. Αοηυ πμο ιέκεζ κα απμζαθδκί-

ζμοιε είκαζ ημ πχξ πνέπεζ κα ηαηακμήζμοιε, ζημ πθαίζζμ ηδξ δζηήξ ιαξ απμηίιδζδξ, 

ημ απνμζδζυνζζημ (ή πνμζδζμνίζζιμ Υ). ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ είδαιε υηζ μ Υμφζενθ 

πενζβνάθεζ ημ απνμζδζυνζζημ Υ ςξ ιζα «εζχηαηδ ζηζβιή [innerstes Moment]»
68

, έκα 

«ακαβηαίμ ηεκηνζηυ ζδιείμ [notwendigen Zentralpunkt]»
69

, ιζα «ηεκηνζηή ζηζβιή ε-

κυηδηαξ [zentrale Einheitspunkt]»
70

 ημο «απμαθεπυιεκμο ακηζηεζιέκμο ςξ ηέημζμο». 

Με άθθα θυβζα, αοηυ πμο ιέκεζ κα απμζαθδκίζμοιε είκαζ ημ πμζα ιπμνεί κα είκαζ δ 

εζχηαηδ ζηζβιή εκυηδηαξ ημο πςνζημφ θάζιαημξ. 

Σμ πςνζηυ θάζια δίκεηαζ πάκηα απυ ιζα μνζζιέκδ πνμμπηζηή ηαζ πάκηα πθδ-

νςιέκμ (πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ πνμζδζμνζζιέκα) απυ ηδκ πνχηδ φθδ ημο, ηδκ mate-

ria prima. Αοηυ είκαζ ημ αζζεδηδνζαηυ εκκυδια ςξ ημ πιήξεο ζρήκα πμο ιπμνεί, ς-

ζηυζμ, κα πανμοζζάγεζ ηαζ άθθα πνμζανηχιεκα βκςνίζιαηα.
71

 ηδ αάζδ ηςκ ακαθφ-

ζεςκ πμο έπμοκ πνμδβδεεί, ζζπονζγυιαζηε εδχ υηζ ημ απνμζδζυνζζημ (ή πνμζδζμνίζζ-

ιμ Υ) δεκ είκαζ πανά ημ θελφ ζρήκα (Leerschema) ημο πςνζημφ θάζιαημξ (ημο αζζεδ-

ηδνζαημφ εκκμήιαημξ), δδθαδή δ ζθέηε ρσξηθή έθηαζε αθαζνμοιέκςκ ηςκ πθδνςηζ-

ηχκ πνμζδζμνζζιχκ. Ξακά ιε ηα θυβζα ημο Υμφζενθ, αοηυ είκαζ «ημ ―ηαπηφζεκν‖, ην 

θαζαξφ Υ πνπ κέλεη εάλ αθαηξέζνπκε φια ηα θαηεγνξήκαηα»
72

. Σμ ηεκυ ζπήια (μ 

Υμφζενθ, υπςξ έπμοιε πεζ λακά, ημ απμηαθεί ηαζ πςνζηή ιμνθή), δεκ ιπμνεί πμηέ κα 

δμεεί απυ ιυκμ ημο. οκζζηά αθδνδιέκδ ζηζβιή ημο πςνζημφ θάζιαημξ ηαζ δίκεηαζ 

ιε αθαίνεζδ ζημ θαζκμιεκμθμβζηυ ζημπαζιυ. Πανυθα αοηά ζοκζζηά επνπηηθή αθδ-

νδιέκδ ζηζβιή. Ζ ηεκυηδηά ημο δεκ είκαζ ηοπζηή αθθά επμπηζηή-ιμνθζηή. Σμ ηεκυ 

ζπήια ημο θάζιαημξ, ημ απνμζδζυνζζημ Υ ηδξ ακηίθδρδξ, δεκ είκαζ έκα ηεκυ ηοπζηυ-

θμβζηυ ηάηζ πμο θένεζ ημοξ δζάθμνμοξ ακηζθδπηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ. Σμ ηεκυ ζπή-

ια ςξ επνπηηθή ιμνθή είκαζ πάκηα θνξέαο ηςκ εκκμδιαηζηχκ ζδζμηήηςκ αηνζαχξ ιε 

ημ κυδια ηδξ μκημθμβζηήξ ιδ αοημκμιίαξ ιεηαλφ ηδξ ιμνθήξ ηαζ ημο πθδνςηζημφ πε-

νζεπμιέκμο ηδξ. Γζ‘ αοηυ, θμζπυκ, μ Υμφζενθ ζζπονίγεηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ «[η]ακέκα 

[εκκμδιαηζηυ] ―κυδια‖ [εδχ: πςνζηυ θάζια] πςνίξ ημ ―ηάηζ‖ [εδχ: ηεκυ ζπήια, ηεκή 

πςνζηή ιμνθή] ηαζ επζπθέμκ πςνίξ ―πνμζδζμνζζηζηυ πενζεπυιεκμ‖ [εδχ: πθδνςηζηυ 

πενζεπυιεκμ, π.π. πνχια ή απηζηή ζηθδνυηδηα]»
73

.  Υνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ υνμοξ 

πμο έπμοκ ηεεεί ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ, εα ζοιπθδνχζμοιε υηζ δ ιμνθή εκυηδηαξ ημο 

πςνζημφ θάζιαημξ, ςξ ημ λέν πνμσυκ ηδξ ιενμθμβζηήξ-ενιδκεοηζηήξ παναβςβήξ, 

ζηεξίδεηαη ζηζξ θεζημονβζηχξ ελανηχιεκεξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ. Με αοηήκ αηνζαχξ 

ηδκ έκκμζα είκαζ ιδ-αοηυκμιμ ηαζ δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ πςνίξ αοηέξ. 

 Γζα ηδκ απνμζδζμνζζηία (ή ηδκ πνμζδζμνζζζιυηδηα) ημο ηεκμφ ζπήιαημξ ζζπφ-

μοκ υζα είπαιε ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ακαθμνζηά ιε ημ γήηδια ημο πνμζδζμνζζιμφ 

ζηδκ απθή ακηίθδρδ. Γείλαιε εηεί υηζ αοηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ δεκ είκαζ μφηε εκκμζμ-

θμβζηυξ, μφηε ηαζ ζζμδοκαιεί ιε ηδκ πνμζαπυδμζδ ηαηδβμνδιάηςκ ζε ηάπμζμ οπυ-

                                                
68 Hua III/1, ζ. 299 [311]. 
69 .π. 
70 .π., ζ. 301 [313]. 
71 Βθ. ηαζ ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ §5.1.α.  
72 Hua III/1 301 [313]. 
73 .π., ζ. 303 [315]. 
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ζηνςια. Πνυηεζηαζ βζα ημκ απιφ επνπηηθφ πνμζδζμνζζιυ πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδ 

ζθαίνα ηςκ ζπλζεηηθψλ αληηιεπηηθψλ ζπλαθεηψλ, ιέζα απυ ηα θαζκυιεκα ηδξ πνμμ-

δεοηζηήξ εκδοκάιςζδξ ήδδ πθδνςιέκςκ απμαθέρεςκ, ημο αηνζαέζηενμο πνμζδζμνζ-

ζιμφ ή ημο επακαπνμζδζμνζζιμφ πθδνςιέκςκ ή ηεκχκ απμαθέρεςκ, ηδξ ιεηααμθήξ 

ηδξ πθδνυηδηαξ ηδξ δμηζηυηδηαξ, ηδξ απθήξ ακηζθδπηζηήξ δζενιήκεοζδξ, ή ηδξ απθήξ 

επμπηζηήξ ελέηαζδξ.
74

 ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, αέααζα, ιζθμφζαιε βζα ημκ πνμζδζμνζ-

ζιυ ζοκμθζηά ημο ακηζθδπημφ. Δάκ, υιςξ, εζηζάζμοιε ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ιαηζά ιαξ 

ζημ ηεκυ ζπήια ημο πςνζημφ θάζιαημξ, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε εέια ιαξ εζδζηυηενα 

ημ πχξ αοηυ πνμζδζμνίγεηαζ επμπηζηά απυ ηα εηάζημηε πθδνςηζηά πενζεπυιεκα. 

6.5. Η θαηλνκελνινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ πξάγκαηνο σο res materialis 

ηδκ πνμδβμφιεκδ ελέηαζή ιαξ εκδζαθενεήηαιε βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ηαεανά αζ-

ζεδηδνζαημφ πνάβιαημξ, ημο πςνζημφ θάζιαημξ. Δίδαιε υηζ ημ ζοβηνμημφιεκμ θά-

ζια είκαζ υ,ηζ ιπμνεί κα δμεεί αζζεδηδνζαηά ζηδκ ακηίθδρδ ζηδ αάζδ ηςκ ηζκαζζεδ-

ηζηά ηζκδημπμζμφιεκςκ ακηζθδπηζηχκ ενιδκεφζεςκ. Σμ θάζια, ή αθθζχξ ημ πθήνεξ 

ζπήια, είκαζ ημ ακηζθδπηυ ςξ ιζα αζζεδηδνζαηά πθδνςιέκδ πνςηανπζηή πςνζηυηδηα. 

Βέααζα, ζε αοηυ ημ επίπεδμ ηδξ θαζιαηζηήξ ενιήκεοζδξ ημο πνάβιαημξ δεκ έπμοιε 

κα ηάκμοιε απαναίηδηα ιε αηίκδηδ ηαζ πμζμηζηά αιεηάαθδηδ res extensa. Ζ θαζια-

ηζηή πενζμπή είκαζ πενζμπή ηίκδζδξ ηαζ αθθαβήξ. Μπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε ημ θά-

ζια κα ηζκείηαζ, ημ ζπήια ημο κα αθθάγεζ, ημ αζζεδηδνζαηυ ημο πθήνςια (π.π. πνχ-

ια, θαιπνυηδηα, ιονςδζά) κα παναθθάζζεηαζ. 

 Δκημφημζξ, ημ αζζεδηδνζαηυ θάζια δεκ είκαζ αηυια, βζα ημκ Υμφζενθ, ημ ακηζ-

θδπηυ πνάβια ιε ηδκ πιήξε έκκμζα ημο (ζηέηα) θοζζημφ πνάβιαημξ. Γεκ έπεζ αηυια 

ζοβηνμηδεεί ςξ ειπνάβιαηδ εκυηδηα πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ειπνάβιαηεξ πμζυηδ-

ηεξ ηαζ πνμζδζμνίγεηαζ αζηζαηά. ηδκ πνμζπάεεζά ιαξ κα απμηαθφρμοιε ημοξ υνμοξ 

ζοβηνυηδζδξ ημο θάζιαημξ, αθήζαιε ιεεμδμθμβζηά εηηυξ ημο πεδίμο ηδξ ακάθοζήξ 

ιαξ, υπζ ιυκμ ηάεε πναλζαηή, αλζαηή ηαζ βκςζζαηή-ηνζζζαηή κμδιαηζηή ζηνχζδ ιε 

ηδκ μπμία ιπμνεί κα είκαζ επεκδοιέκμ ημ ακηζθδπηυ, αθθά, επζπθέμκ, ηαζ ηάεε αθθδ-

θεπίδναζδ ημο ακηζθδπημφ ιε άθθα ακηζθδπηά πνάβιαηα, αηονχκμκηαξ ηζξ δζάθμνεξ 

«πναβιζηέξ ζοκάθεζεξ»
75

. Σαοηυπνμκα, εεςνήζαιε ηζξ ακηζθδπηζηέξ ζοκεήηεξ, ηζξ 

ακηζθδπηζηέξ πενζζηάζεζξ (Umstände), π.π., ημ θςηζζιυ, ηδκ αηιμζθαζνζηή ηαεανυ-

ηδηα, η.θπ., ζηαεενέξ ηαζ ―ηακμκζηέξ‖ ηαζ ηζξ αθήζαιε ακεκενβέξ ζημ οπυααενμ ηδξ 

ακάθοζήξ ιαξ. Με ιζα ηέημζα, μφηςξ εζπείκ, νπδεηεξνπνίεζε ηδξ πναβιζηήξ ζοκάθεζ-

αξ ημο ακηζθδπημφ απμοζζάγεζ, θμζπυκ, δ αάζδ πάκς ζηδκ μπμία ιπμνεί κα ζηδνζπεεί 

ηαζ κα κμιζιμπμζδεεί δ πιηθή(-αηηηαθή), υπςξ ηδκ απμηαθεί μ Υμφζενθ, ενιήκεοζδ 

ημο πνάβιαημξ. Οοζζαζηζηά «δεκ δζαεέημοιε ηακέκα ιέζμ βζα κα δζαηνίκμοιε ηδκ 

μοζία ημο πξάγκαηνο απυ ηδκ μοζία εκυξ ηεκμφ θάζκαηνο»
76

 ηαεχξ «[η]μ πνάβια 

[…] είκαζ υ,ηζ είκαζ, [πάκηα] ζε ζοζπεηζζιυ ιε ηζξ ―πενζζηάζεζξ‖»
77

. 

Ακηίζηνμθα, ηχνα, πνμηεζιέκμο κα πναβιαηεοημφιε ημ ακηζθδπηυ ζηδκ πιηθφ-

ηεηα-αηηηφηεηά ημο ηαζ κα ελεηάζμοιε ημοξ δζημφξ ημο υνμοξ ζοβηνυηδζδξ, πνέπεζ κα 

άνμοιε αοηυκ ημκ ηεθεοηαίμ πενζμνζζιυ. Αοηυ, αέααζα, δεκ ζδιαίκεζ υηζ δ οθζηυηδηα-

αζηζυηδηα ηάκεζ ηυηε ηδκ ειθάκζζή ηδξ ςξ ηάπμζμ παναηηδνζζηζηυ, ςξ ηάπμζμ πενζε-

πυιεκμ πμο πνμζηίεεηαζ ζημ ζηέημ θάζια μπυηε ηαζ μδδβμφιαζηε ζε αοηυ πμο μ 

                                                
74 Γζα υθα αοηά ηα θαζκυιεκα αθ. ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ §4.7.2. ηαζ ηζξ οπμεκυηδηεξ αοηήξ. 
75 Hua IV, ζ. 40 [43]. 
76 Hua IV, ζ. 36 [39]. 
77 Hua IV, ζζ. 41 [44]· αθ. ηαζ ζ. 47 [51]. 
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Υμφζενθ μκμιάγεζ «οθζηή ακηίθδρδ»
78

. πςξ εα δζαπζζηχζμοιε, ημ πνάβια ςξ res 

materialis ζπγθξνηείηαη ζηδ ζοκείδδζδ. Θα επζπεζνήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα κα ακαγδηή-

ζμοιε ημοξ εζδζημφξ υνμοξ αοηήξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ, υνμοξ πμο ηαεζζημφκ δοκαηυ ημ 

πέναζια απυ ηα πςνμ-πνμκζηά αζζεδηδνζαηά θάζιαηα ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ημοξ ζηα 

ακηζθδπηά οθζηά-αζηζαηά πνάβιαηα. 

6.5.1. Τν αληηιεπηφ ζηελ πξσηαξρηθή πιηθφηεηα-αηηηφηεηά ηνπ ζπγθξνηείηαη σο 

(ζπλερήο) πνιιαπιφηεηα θαζκαηηθψλ (ζρεκαηηθψλ) εκθαλίζεσλ 

Ηζπονζζηήηαιε ζηα πνμδβμφιεκα πςξ ημ ακηζθδπηυ ζηδκ πνςηανπζηή εηηαηυηδηά ημο 

(res extensa) ζοβηνμηείηαζ ζηδ αάζδ ιζαξ ενιδκεοηζηήξ παναβςβήξ πμο μοζζαζηζηά 

ζοκεέηεζ ενιδκεοηζηά-ιενμθμβζηά ηζξ δζαθμνεηζηέξ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ 

εηθάκζεζξ ηαεζζηχκηαξ ηεξ θεζημονβζηχξ ελανηδιέκα ιένδ ηδξ μθυηδηαξ πμο ημ α-

κηζθδπηζηυ θάζια ζοκζζηά. Σμ αιέζςξ επυιεκμ ζηάδζμ θαζκμιεκμθμβζηήξ ζοβηνυηδ-

ζδξ είκαζ αοηυ ημο ακηζθδπημφ ςξ res materialis. Ακαθενυιεκμξ μ Υμφζενθ ζε αοηή 

ηδ ζοβηνμηδηζηή ζηνχζδ ημο ακηζθδπημφ ηάκεζ θυβμ βζα 

ημκ θαζνιηθφ ηχπν ηεο ζπγθξνηεηηθήο ηαηαζηεοήξ ημο πνάβιαημξ ζηδ ζθαίνα ηδξ επμπηεί-

αξ, ζηδκ αλζμζδιείςηδ δζαζηνςιάηςζή ηδξ, δ μπμία, υπςξ ελάθθμο ιπμνεί κα δεζ ηακείξ, 
είκαζ ιυκμ έκα είδμξ ζοκέπζζδξ ιζαξ άθθδξ, αθθά ακάθμβδξ δζαζηνςιάηςζδξ, ζηδκ μπμία 

ήδδ απυ ηδ ιενζά ημο ζοβηνμηείηαζ ςξ εκυηδηα ημ αηζζεηεξηαθφ ζρήκα, ημ ηαηχηαημ επί-

πεδμ ζπδιαηζζιμφ εκυηδηαξ […]. (Hua IV, ζζ. 52-53 [56])  

Καηά ηα θεβυιεκα ημο Υμφζενθ, δ ζοβηνυηδζδ ημο οθζημφ-αζηζαημφ πνάβιαημξ είκαζ 

«έκα είδμξ ζοκέπζζδξ» ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο αζζεδηδνζαημφ θάζιαημξ. Φαίκεηαζ, ιά-

θζζηα, πςξ μζ δφμ δζαζηνςιαηχζεζξ πανμοζζάγμοκ ιζα αλαινγία. Θα δζαπζζηχζμοιε 

ζηδ ζοκέπεζα υηζ αοηή δ ακαθμβία αθμνά αηνζαχξ ηδ θμβζηή ηδξ ζφκεεζδξ ζηδκ εκ-

κμδηζηή–εκκμδιαηζηή ηδξ ζοζημζπία. 

 Έζης έκα ακηζθδπηυ ζοβηνμηδιέκμ ςξ πςνζηυ θάζια. Έζης αηυια υηζ δεκ ε-

λεηάγμοιε ημ εκ θυβς θάζια απμημιιέκμ απυ ημκ πενίβονυ ημο· υηζ ημ εεςνμφιε 

εκηαβιέκμ ζε αοηυκ ημκ, ςζηυζμ, επίζδξ θαζιαηζηά (ζπδιαηζηά) ζοβηνμηδιέκμ πε-

νίβονμ. Αθθά πχξ ζηδ αάζδ αοηχκ ηςκ θαζιαηζηχκ δμηζημηήηςκ μδδβμφιαζηε ζηδ 

ζοβηνυηδζδ ηςκ οθζηχκ-αζηζαηχκ ακηζθδπηχκ πναβιάηςκ; Ο Υμφζενθ ζε ηάπμζμ 

απυ ηα πεζνυβναθά ημο ζδιεζχκεζ: 

Σμ πνάβια δεκ είκαζ ημ ζηέηα ηαοημπμζήζζιμ «θάζια», [δεκ είκαζ] εκυηδηεξ δοκαηήξ ε-

ιπεζνίαξ ιε ημ κυδια ηδξ ζοκεπυιεκδξ εκυηδηαξ εηθαζκυιεκςκ [abschattender] ειθακί-
ζεςκ ιέζς ηζκαζζεδηζηήξ ηζκδημπμίδζδξ, πανά είκαζ ηαοημηζηά ζοβηνμηδιέκμ απυ λεπς-

νζζηέξ ηέημζεξ ειπεζνίεξ. Αοηέξ, δδθ. μζ πμθθαπθυηδηεξ πμο ακήημοκ ζε αοηυ [ημ πνάβια], 

[ιε άθθα θυβζα] ημ θάζια ζηδκ ιζα ηαζ ηδκ άθθδ πενίπηςζδ, ακήημοκ ζε έκα παναιυκζιμ 
πνάβια. Γδθαδή, αοηυ ηζκδημπμζείηαζ ιέζς ιζαξ ζοκέπεζαξ δοκαηήξ δζαπθεηυιεκδξ ειπεζ-

νίαξ πμο δζμδεφεζ ηα θάζιαηα ημ έκα ιέζα ζημ άθθμ. (Ms. A VII 18, ζ. 22a/b, 1930, πα-

ναηίεεηαζ ζημ Kern 1964, ζ. 171) 

Γζα ηδ ιεηάααζδ απυ ηδ θαζιαηζηή ζηδκ οθζηή-αζηζαηή ζοβηνυηδζδ απαζηείηαζ πνχ-

ηα απ‘ υθα δ ζοκεπυιεκδ αθθδθμοπία θαζιαηζηχκ θάζεςκ. Σα δζαδμπζηά θάζιαηα 

ιζαξ ηέημζαξ πμθθαπθυηδηαξ ακαδεζηκφμκηαζ ζηδκ πμνεία ελέθζλδξ ηδξ «δζαπθεηυιε-

κδξ ειπεζνίαξ» ςξ θαζιαηζηέξ ειθακίζεζξ εκυξ παναιυκζιμο πνάβιαημξ, ημο οθζημφ-

αζηζαημφ πνάβιαημξ. Έηζζ, εκχ ζε έκα πνχημ επίπεδμ ημ πςνζηυ θάζια ζοβηνμηείηαζ 

                                                
78 Hua V, ζ. 2 [1]. 
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ςξ ηαοημηζηή εκυηδηα ημο πμθθαπθμφ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, ζημ αιέζςξ επυιε-

κμ επίπεδμ, 

[η]μ πνάβια [Ding] ζοβηνμηείηαζ ςξ κηα ελφηεηα ζρεκάησλ ή, αηνζαέζηενα, ςξ ιζα εκυηδ-

ηα ιζαξ αζηζαηήξ ακαβηαζυηδηαξ εκηυξ ημο πθέβιαημξ ηςκ ελανηήζεςκ πμο πανμοζζάγμ-
κηαζ ζηα πμθθαπθά ηςκ ζπδιάηςκ. (Hua IV, ζ. 127 [135], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ· αθ. 

εδχ ηαζ Hua XXV, ζζ. 26-27.) 

Σμ πνάβια δεκ είκαζ έκα μκ εκ βέκεζ [Seiendes überhaupt], πανά [είκαζ] ημ ηαοηυζδιμ ζηδ 

ζοζπέηζζδ αζηζαηχκ ελανηήζεςκ. Δίκαζ ηάηζ πμο ιπμνεί κα γεζ ιυκμ ζηδκ αηιυζθαζνα αζ-
ηζαηήξ κμιμθμβζηυηδηαξ [Gesetzlichkeit]. Αοηυ, υιςξ, απαζηεί πξνζδηνξηζκέλα δηαξξπζκη-

ζκέλεο [geregelte] δηεπζεηήζεηο ησλ αηζζεηεξηαθψλ ζρεκάησλ. (Hua V, ζ. 30 [27], μζ ει-

θάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

ηακ πενζζζυηενα πνάβιαηα δίκμκηαζ ιαγί, δεκ είκαζ βζα αοηυ ημ θυβμ έκα πνάβια απθά 

ςξ δ εκυηδηα ιζαξ αζζεδηδνζαηήξ δζαιυνθςζδξ. Αοηά δζαπθέημκηαζ ζε έκα πνάβια ιυκμ 

εάκ ζοζηήκμοκ έκα υθμκ, πμο είκαζ ημ ηαοημηζηυ οπυζηνςια αζηζαηχκ ζδζμηήηςκ, ημ μπμίμ 
έπεζ ημ δζηυ ημο ζηαεενυ απμηαθοπηυιεκμ δζα ηδξ ειπεζνίαξ ζηζθ, αοηυ ημο κα ζοιπενζ-

θένεηαζ αζηζαηά ζηζξ εηάζημηε πενζζηάζεζξ ηδξ φπανλήξ ημο. (Hua IX, ζζ. 102-3 [77]) 

Σμ οθζηυ-αζηζαηυ πνάβια, ςξ ημ ηαοηυζδιμ ακηζθδπηυ ιε ηζξ ειπνάβιαηεξ ζδζυηδηέξ 

ημο, ζοβηνμηείηαζ ςξ «εκυηδηα ζπδιάηςκ» ζηδ αάζδ ηςκ ζοκεπυιεκςκ αθθαβχκ ηςκ 

αζζεδηδνζαηχκ θαζιάηςκ. Καζ αοηή δ ζοβηνυηδζδ βίκεηαζ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφ-

ζενθ, πάνδ ζε ιζα κέα ενιήκεοζδ ηδκ μπμία μ ίδζμξ απμηαθεί «ειπναβιαηχκμοζα 

ενιήκεοζδ [realisierende Auffassung]»
79

. Με αοηήκ ζοκηεθείηαζ δ «ειπναβιάηςζδ 

[Realisierung]»
80

 ημο θάζιαημξ. Ο Υμφζενθ ηάκεζ ζζμδφκαια θυβμ βζα «αζηζαηή εν-

ιήκεοζδ [kausale Auffassung]»
81

 ημο θάζιαημξ, ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ βίκεηαζ ―ακηζ-

θδπηή‖ δ αζηζυηδηα. 

Αξ ελεηάζμοιε ημ αηυθμοεμ πανάδεζβια. Αξ οπμεέζμοιε υηζ ιε ηδκ αθθαβή 

ημο θςηζζιμφ ιεηααάθθεηαζ μ πνςιαηζζιυξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πςνζημφ θάζιαημξ. 

ημ επίπεδμ ηδξ θαζιαηζηήξ ενιήκεοζδξ, μζ αθθαβέξ ημο πςνζημφ θάζιαημξ αθθά 

ηαζ δ ζοκεήηδ ημο θςηζζιμφ ενιδκεφμκηαζ ζπδιαηζηά έηζζ χζηε αοηυ πμο ακηζθαι-

αακυιαζηε δεκ είκαζ πανά ιζα αημθμοεία ζπδιαηζηχκ ηακμκζημηήηςκ: μζ αθθαβέξ ημο 

πςνζημφ θάζιαημξ ζοκμδεφμκηαζ απυ ακηίζημζπεξ αθθαβέξ ημο θςηζζιμφ. ημ επίπε-

δμ ηδξ οθζηήξ-αζηζαηήξ ζοβηνυηδζδξ, υιςξ, ημ πςνζηυ θάζια ενιδκεφεηαζ ςξ εθδή-

ισζε κηαο εκπξάγκαηεο-πιηθήο ελφηεηαο ηαζ μζ αθθαβέξ ημο ςξ εμαξηψκελεο απυ ημ 

θςηζζιυ. 

ηε ζπγθξφηεζε ηεο «κεηαβνιήο [Veränderung] ηνπ πξάγκαηνο ηαηά ημ πνχια ημο» πνμ-

ζζδζάγμοκ πενζζζυηενα απυ υ,ηζ ζηδκ ηνμπή [Wandel] ηςκ πθήνςκ ζπδιάηςκ απυ ηδκ ά-

πμρδ ημο πνχιαηυξ ημοξ: δ ιεηααμθή ημο πνάβιαημξ ζοβηνμηείηαζ ελ ανπήξ ςξ αζηζαηή 
αθθαβή [Änderung] ζε ζπέζδ ιε αζηζαηέξ ζοκεήηεξ (Hua IV, ζ. 62 [67]) 

[ηακ] αζχκς ηδκ αθθαβή υθςκ ηςκ μναηχκ πνςιάηςκ ςξ μπηζηή ιεηααμθή 

[Veränderung] ηςκ πξαγκάησλ, πνέπεζ κα οπμεέζς έκακ αζηζαηυ ζπεηζζιυ ακάιεζα ζηζξ 
υπμζεξ οπαίηζεξ πναβιυηδηεξ [verursachenden Dinglichkeiten]. Μφλν εκηυξ ηδξ αηηηαθήο 

ζοκάθεζαξ είλαη ιζα ιεηααμθή υκηςξ ιεηααμθή-ημο-πξάγκαηνο. (Hua IV, ζ. 63 [68]) 

                                                
79 Hua IV, ζ. 43 [46]. 
80 Hua IV, ζ. 65 [70]. 
81 Hua IV, ζ. 44 [47]· αθ. ηαζ υ.π., ζ. 340 [351]. 
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Μέζα απυ ηζξ θαζιαηζηέξ ζοκάθεζεξ ηαζ ηζξ αθθαβέξ ημοξ, εβηαεζδνφεηαζ έκα πθέβια 

ζπέζεςκ εκηυξ ημο μπμίμο ακαδφμκηαζ μζ ειπνάβιαηεξ ζδζυηδηεξ ηαζ μζ ιεηααμθέξ 

ημοξ· θακενχκεηαζ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, δ αοεεκηζηή ειπναβιαηυηδηα 

[Realität] ημο ακηζθδπημφ: δ οθζηυηδηα(-αζηζυηδηά) ημο.
82

 Οζ θαζιαηζηέξ αθθαβέξ εν-

ιδκεφμκηαζ ςξ ιεηααμθέξ ηςκ ειπνάβιαηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο οθζημφ-αζηζαημφ 

πνάβιαημξ. Γζα πανάδεζβια, μ πνςιαηζζιυξ ημο θάζιαημξ είκαζ ηχνα «δ ―βκςζημ-

πμίδζδ‖ [―Beurkundung‖] (δ πνςηανπζηή εηδήθςζδ [Bekundung]) ιζαξ ειπνάβιαηδξ 

ζδζυηδηαξ»
83

. Σα δζαθμνεηζηά πνχιαηα ηάης απυ δζαθμνεηζηυ θςηζζιυ ενιδκεφμκηαζ 

ςξ ιεηααμθέξ ημο ειπνάβιαημο πνχιαημξ ημο ακηζθδπημφ. οκμθζηά, ημ θάζια δδ-

θχκεζ ηδκ «ηαηάζηαζδ» (Zustand) ιζαξ ειπνάβιαηδξ οπυζηαζδξ. Με άθθα θυβζα, δ 

αηηηαθή εξκήλεπζε ημο θάζιαημξ μδδβεί ζηδ ζοβηνυηδζδ «ημο ειπνάβιαημο-

πνάβιαημξ [Ding-Reale], ηδξ εκζαίαξ οθζηήξ οπυζηαζδξ [Substanz]»
84

. Ο Υμφζενθ 

ζοκδέεζ εοεέςξ ηδκ ειπναβιαηυηδηα, ηδκ οθζηυηδηα, ηδκ αζηζυηδηα ηαζ ηδκ οπμζηα-

ζζαηυηδηα: ιε ηδκ ειπναβιαηχκμοζα ενιήκεοζδ ημ ακηζθδπηυ επεκδφεηαζ πιηθά, ηάηζ 

πμο ζδιαίκεζ υηζ ηαείζηαηαζ ππφζηξσκα ειπνάβιαηςκ ζδζμηήηςκ, μζ μπμίεξ είκαζ eo 

ipso αηηηαθέο ζδζυηδηεξ. Πθέμκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα πιηθή-αηηηαθή ππφζηαζε. 

Καζ υπςξ δζααάγμοιε ζηζξ Ηδέεο ΗΗ: 

[ο]πυζηαζδ δεκ ζδιαίκεζ εδχ ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ ημ οθζηυ πνάβια ςξ ηέημζμ, ελεηα-

γυιεκμ ιέπνζ ημο ζδιείμο πμο αοηυ είκαζ ημ ηαοηυζδιμ ειπνάβιαηςκ ζδζμηήηςκ, αοηυ πμο 

πνμκζηά αοηυ-πναβιαηχκεηαζ ζε δζαννοειζζιέκα [geregelten] πμθθαπθά ηαηαζηάζεςκ 

[πμο ανίζημκηαζ] ζε δζαννοειζζιέκδ ελάνηδζδ απυ πνμζίδζεξ πενζζηάζεζξ [Umstände]. 
(Hua IV, ζ. 44 οπζ. [47]) 

Ή ζηα ηείιεκα ημο Πξάγκα θαη Υψξνο: 

[δ]εκ είκαζ ημ πνάβια ιζα οπυζηαζδ απμηθεζζηζηά ηαευζμκ αοηυ είκαζ μ θμνέαξ ιζαξ αζ-

ηζυηδηαξ; (Hua XVI, ζ. 345 [301]· απυ ηείιεκμ ημο 1910) 

 ηζξ Ηδέεο ΗΗΗ επίζδξ ζοκακημφιε ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ αζηζυηδηαξ ιε ηδκ ειπναβια-

ηυηδηα ηαζ ηδκ οπμζηαζζαηυηδηα. Δηεί μ Υμφζενθ ζδιεζχκεζ πςξ «δ βκχζδ ηδξ ε-

ιπναβιαηυηδηαξ ηαζ δ βκχζδ ηδξ αζηζυηδηαξ είκαζ απχνζζηα ιία»
85

. Γεκ πνμτπάνπεζ 

ημ ειπνάβιαημ-οθζηυ πνάβια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ζε έκα δεφηενμ πνυκμ, αοηυ ιπμνεί 

κα αθθδθεπζδνά ιε άθθα πνάβιαηα. Ζ ειπναβιαηυηδηά ημο «είκαζ αοηή πμο είκαζ ιυ-

                                                
82 Βθ., π.π., Hua IV, ζ. 41 [44]. Φοζζηά, αοηυ δε ζδιαίκεζ υηζ δ οθζηή-αζηζαηή ενιήκεοζδ ζζμδοκαιεί 

ιε ηδκ απυδμζδ νεαθζζηζηήξ φπανλδξ. Γζαθςκμφιε θμζπυκ ιε ημκ Νημκη μ μπμίμξ ζζπονίγεηαζ πςξ ημ 

κα αθέπμοιε ημκ ηυζιμ οπυ ημ πνίζια αζηίςκ ηαζ αζηζαηχκ ζδιαίκεζ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ θοζζηήξ ζηά-

ζδξ. (Βθ. ζπεηζηά Dodd 1996a, ζ. 97.) Καηαθαααίκμοιε επίζδξ υηζ ημ ζπήια, δ εέζδ ηαζ υ,ηζ πνμζζδζά-

γεζ ζηδκ εηηαηυηδηα ημο θάζιαημξ δεκ είκαζ οπμζηαζζαηέξ ζδζυηδηεξ (ηαζ μφηε είκαζ αζηζαηέξ). Βθ. ηαζ 

Hua IV, §17. ημ ζδιείμ αοηυ ηςκ Ηδεψλ ΗΗ δ αββθζηή ιεηάθναζδ απμδεζηκφεηαζ παναπθακδηζηή ηα-

εχξ, ακαθμνζηά ιε ηζξ ζδζυηδηεξ πμο πνμζζδζάγμοκ ζηδκ έηηαζδ, δζααάγμοιε υηζ αοηέξ δεκ είκαζ οπμ-

ζηαζζαηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ υηζ «ακηίεεηα είκαζ πένα βζα πένα αζηζαηέξ ζδζυηδηεξ» (υ.π., ζεθ. 59). Ζ ζφβπο-
ζδ ημνοθχκεηαζ υηακ ζημ ηέθμξ ηδξ παναβνάθμο δζααάγμοιε υηζ «δ πςνζηή ιμνθή ηαζ δ εέζδ δεκ 

είκαζ, απυ ηδ ιενζά ημοξ, οθζηέξ ζδζυηδηεξ» (υ.π., ζ. 59). ηδκ πναβιαηζηυηδηα μ Υμφζενθ βνάθεζ: «εί-

καζ ζαθέξ υηζ πνμζδζμνζζιμί υπςξ δ εέζδ, ημ ζπήια, η.μ.η. ςξ πνμζζδζάγμκηα ζηδκ έηηαζδ, δεκ είκαζ 

οπμζηαζζαηέξ ζδζυηδηεξ, πμθφ δε ιάθθμκ [vielmehr] […] αζηζαηέξ» (υ.π., ζ. 54 [59]). Οζ ζδζυηδηεξ αο-

ηέξ θμζπυκ δεκ είκαζ οπμζηαζζαηέξ, μφηε οθζηέξ-αζηζαηέξ. 
83 Hua IV, ζ. 43 [46]· αθ. ηαζ υ.π., ζζ. 41 [44-5], 57 [62], 131 [139]· αθ. ηαζ Hua XX/1, ζζ. 164-5. 
84 Hua IV, ζ. 44 [47]· αθ. ηαζ Hua IX, §13. 
85 Hua V, ζζ. 3-4 [3]. 
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κμ εκηυξ ηδξ αζηζυηδηαξ»
86

. Καζ ιυκμ ιέζα ζε ιζα αζηζαηή ζοκάθεζα ημ πνάβια ζοκζ-

ζηά οπυζηνςια ειπνάβιαηςκ ζδζμηήηςκ.
87

 

 Αοηυ πμο πνεζάγεηαζ κα ημκίζμοιε εδχ είκαζ υηζ, ζε αοηυ ημ επίπεδμ ζοβηνυηδ-

ζδξ ημο ακηζθδπημφ, δ οθζηή-αζηζαηή ενιήκεοζδ δεκ ζοκζζηά θεζημονβία ηδξ εκκμζμ-

θμβζηήξ ζηέρδξ.
88

 Ο Υμφζενθ ηαεζζηά ζαθέξ πςξ έπμοιε ειπεζνία ηςκ πναβιάηςκ 

ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, ηδξ ηίκδζδξ, δζαθυνςκ ζοκδέζεςκ ηαζ αζηζαηχκ ζοιαάκηςκ 

πνζκ απυ ηα εκενβήιαηα ηδξ ζηέρδξ.
89

 Γζα ημκ ίδζμ, 

[δ] επαβςβή [Induktion] ζηδκ πνχηδ ηαηαβςβζηυηδηά ηδξ δεκ είκαζ ιζα θμβζηά ζοιπενα-

ζιαηζηή δζαδζηαζία, ακήημοζα θμζπυκ ζηδ ζθαίνα ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ηνίζδξ ηαζ ακηί-

ζημζπα έπμοζα ημκ ηίηθμ εκυξ είδμοξ απυδεζλδξ […], πανά είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο ακήηεζ 

ζηδ γχκδ δζηαζμδμζίαξ [Bereich] ηδξ ίδζαξ ηδξ ειπεζνίαξ […]. (Ms. A VII, ζ. 107 (Οηηχ-
ανζμξ 1932), παναηίεεηαζ ζημ Holenstein 1972, ζ. 35.) 

Ή, 

Σέημζεξ ελανηήζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααμθχκ πμο ιπμνεί κα ζοιαμφκ ζηα ζχιαηα απμηε-

θμφκ απφ κφλεο ηνπο ζηηγκέο ηεο επνπηείαο ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο· ηοβπάκμοκ ειπεζνίαξ 

ςξ αοηυ πμο οπάνπεζ ζηδ ζοκάθεζα ηςκ ζςιάηςκ, ηα μπμία ζπλππάξρνπλ ζοβπνμκζηά ηαζ 

δζαδμπζηά, ή ςξ αοηυ πμο ζπλδέεη ημ Δίκαζ ηαζ ημ μφηςξ-Δίκαζ ημοξ. (Hua VI, ζ. 28 <75>) 

Με ηδκ οθζηή-αζηζαηή ενιήκεοζδ ζοκεπίγμοιε κα ηζκμφιαζηε εκηυξ ηςκ μνίςκ ηδξ 

πνςηανπζηήξ, απθήξ ακηίθδρδξ. Σα έηζζ πξσηαξρηθά ζοβηνμημφιεκα οθζηά-αζηζαηά 

πνάβιαηα δεκ είκαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ ηαζ ηίπμηα θζβυηενμ απυ ηα ακηζθδπηά βζα ηα 

μπμία ―βκςνίγμοιε‖ πχξ ζοιπενζθένμκηαζ εκηυξ ημο πθέβιαημξ ηςκ ιεηαλφ ημοξ αθ-

θδθεπζδνάζεςκ ηαζ ελανηήζεςκ. Καζ υηακ μ Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα ειπναβιάηςζδ 

ημο θάζιαημξ ηαζ βζα ππφζηξσκα ιε (αζηζαημφξ) πξνζδηνξηζκνχο, δεκ ακαθένεηαζ ζε 

ηάπμζμ θμβζηυ ζδιείμ ζημ μπμίμ απμδίδμοιε ηαηδβμνήιαηα. Ζ ζφκηαλδ εδχ είκαζ 

επνπηηθή ηαζ ηα ζοκηζεέιεκα ιένδ είκαζ επνπηηθά δμζιέκα ιένδ. Δίκαζ μζ ίδζεξ μζ θα-

ζιαηζηέξ ειθακίζεζξ πμο ζοκηίεεκηαζ ενιδκεοηζηά ζηδκ μθυηδηα ημο οθζημφ-αζηζαημφ 

πνάβιαημξ.  Δπζπθέμκ, ιε ημ κα ζζπονίγεηαζ μ Υμφζενθ υηζ δ ελάνηδζδ ηςκ ζπδιαηζ-

ηχκ αθθαβχκ απυ ηζξ πενζζηάζεζξ είκαζ αζηζαηέξ δεκ εκκμεί ηδκ αζηζυηδηα ιε ηδκ αο-

ζηδνή, αηνζαμθμβζηή έκκμζα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. ηακ θέεζ υηζ μζ ειπνάβιαηεξ 

ζδζυηδηεξ είκαζ αζηζαηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ υηζ ημ πνάβια ιπμνεί κα είκαζ ηέημζμ ιυκμ εκηυξ 

εκυξ ακηζθδπηζημφ αζηζαημφ πθέβιαημξ, εκκμεί ηδκ αζηζυηδηα ςξ εηείκδ ηδ ζπέζδ πμο 

πενζβνάθεηαζ απυ ημ ζπήια «εάκ … ηυηε»
90

: «εάκ μζ ζοκεήηεξ είκαζ αοηέξ, ηυηε δ ει-

                                                
86 .π. 4 [3]. 
87 Ο Υμφζενθ ζοιπθδνχκεζ υηζ δ ζφθθδρδ ιζαξ οπυζηαζδξ ςξ ιίαξ ηαζ ιμκαδζηήξ είκαζ ιζα ακμδζία. 

Αοηή ηδκ ακμδζία ηαηαθμβίγεζ ηυζμ ζημκ Κανηέζζμ υζμ ηαζ ζημκ πζκυγα, βζα κα δζαπςνίζεζ ηδ δζηή 

ημο εεχνδζδ βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα δ μπμία είκαζ «ηαη‘ ανπήκ [prinzipiell] δζαθμνεηζ-

ηή» (Hua V, ζ. 4 [3]). 
88 Δίκαζ ανηεηά δζαδεδμιέκδ δ άπμρδ πμο εέθεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο πμοζενθζακά εκκμδιέκμο οθζημφ 
πνάβιαημξ κα είκαζ οπυεεζδ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ ζηέρδξ. Θα παναπέιρμοιε εκδεζηηζηά ζηα Drummond 

1990, ζζ. 158η.επξ, 166η.επξ· Soffer 2003, ζ. 308. Συζμ βζα ημκ Νηνάιμκη, υζμ ηαζ βζα ηδ υθεν ακηί-

θδρδ ημο οθζημφ πνάβιαημξ πνμτπμεέηεζ ηδκ εθανιμβή ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ. Ζ υθεν οπμ-

ζηδνίγεζ παναηηδνζζηζηά πςξ εάκ δεκ ιεζμθααμφζε δ ηαηάθθδθδ ηνίζδ ακαθμνζηά ιε ηδκ ακηίζηαζδ 

ημο ζθονζμφ ζηδκ αθή, αοηυ εα ημ ακηζθαιαακυιαζηακ ςξ ζηέημ θάζια! 
89 Βθ., π.π., Hua IX, ζ. 96 [72]· Hua IV, ζ. 20 οπζ. 1 [22 οπζ. 1]. 
90 ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ είδαιε υηζ δ ηζκδημπμζδηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ αημθμοεία ηςκ ηζκαζ-
ζεήζεςκ ηαζ ηςκ πανμοζζαζηζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ έπεζ ιζα ηέημζα ιμνθή ημο «εάκ–ηυηε». 

Γεκ είκαζ υιςξ βζα αοηυ ημ θυβμ ιζα αζηζαηή ζπέζδ. Ζ ζπέζδ ηδξ ηζκαίζεδζδξ ιε ηα πανμοζζαζηζηά 

δεδμιέκα είκαζ πξσην-ζπλεηξκηθή ηαζ θαιαάκεζ πχνα ζηδκ πενζμπή ηδξ ειιέκεζαξ. Οζ αζηζαηέξ ζπέζεζξ, 

απυ ηδκ άθθδ, είκαζ, ζηδ θαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ, ζπέζεζξ ιεηαλφ οπενααηζηά ακηζηεζιεκμπμζδ-
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θάκζζδ ημο πνάβιαημξ εα είκαζ εηείκδ» ή «εάκ δ αθθδθεπίδναζδ είκαζ αοηή ηυηε εα 

βίκεζ εηείκμ», η.θπ., πςνίξ κα πνμτπμηίεεηαζ ηάπμζα πνμδβμφιεκδ ελζδακζηεοηζηή εε-

ιαημπμίδζδ. 

 Έηζζ, ακηίεεηα, ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ δ ακηζθδπηζηή ζφκεεζδ ημο 

οθζημφ-αζηζαημφ θάζιαημξ αημθμοεεί ηδ θμβζηή ηδξ ζφκεεζδξ ημο πςνζημφ θάζια-

ημξ. πςξ ημ πςνζηυ θάζια ζοβηνμηείηαζ ζηδ αάζδ ιζαξ ζοκεζδδζζαηήξ ενιδκεοηζ-

ηήξ παναβςβήξ, έηζζ ηαζ ημ οθζηυ-αζηζαηυ πνάβια ζοβηνμηείηαζ ζηδ αάζδ ιζαξ κέαξ, 

ηδξ οθζηήξ-αζηζαηήξ ενιήκεοζδξ. Καζ υπςξ ημ πςνζηυ θάζια ζοβηνμηείηαζ ςξ ημ 

πμθθαπθυ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, έηζζ ηαζ ημ οθζηυ-αζηζαηυ πνάβια ζοβηνμηείηαζ 

ςξ ημ πμθθαπθυ, αοηή ηδ θμνά ηςκ θαζιαηζηχκ ειθακίζεςκ. Μπμνμφιε επίζδξ κα 

πμφιε υηζ, υπςξ ημ πςνζηυ θάζια απμηεθεί ηδκ ενιδκεοηζηή-ιενμθμβζηή εκυηδηα 

θεζημονβζηά ελανηδιέκςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ, έηζζ ηαζ ημ οθζηυ-αζηζαηυ πνάβια 

απμηεθεί ηδκ ενιδκεοηζηή-ιενμθμβζηή εκυηδηα θεζημονβζηά ελανηδιέκςκ θαζιαηζ-

ηχκ ειθακίζεςκ. Αθθά ηαζ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο αζζεδηδνζαημφ θάζιαημξ 

ιπμνμφιε κα θακηαζημφιε ηδκ πενίπηςζδ εηείκδ ζηδκ μπμία δεκ είκαζ δοκαηή δ ηα-

ηάθθδθδ ενιδκεοηζηή παναβςβή, ηαζ άνα πενζμνζγυιαζηε ζε ιζα ζοκεπή αημθμοεία 

εη ιένμοξ εηθάκζεςκ πςνίξ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ζοκεεηζηήξ εκμπμίδζήξ ημοξ
91

, ακηί-

ζημζπα πνάβιαηα ζζπφμοκ ηαζ ζημ επίπεδμ ζοβηνυηδζδξ ημο οθζημφ-αζηζαημφ πνάβ-

ιαημξ. Δάκ ιε ηδκ εθεφεενδ θακηαζία ιαξ αεεηήζμοιε ηδ νφειζζδ ηςκ δζεοεεηήζεςκ 

ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ζπδιάηςκ, δζαπζζηχκμοιε υηζ ηαείζηαηαζ αδφκαηδ δ ζοβηνυηδζδ 

ηςκ οθζηχκ-αζηζαηχκ πναβιάηςκ. Με άθθα θυβζα, δ αδοκαιία ανιμκζηήξ ιενμθμβζ-

ηήξ ενιήκεοζδξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ζπδιάηςκ ιαξ αθήκεζ ιε ιζα ζηέηδ αθθδθμοπία 

θαζιαηζηχκ ειθακίζεςκ. 

 ηδκ έςξ ηχνα πναβιάηεοζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ οθζηήξ-αζηζαηήξ ζοβηνυηδζδξ 

έπμοιε αθήζεζ, ςζηυζμ, ακελέηαζηδ ιζα πμθφ ζδιακηζηή πανάιεηνμ. ημ πνμδβμφ-

ιεκμ ηεθάθαζμ ιζθήζαιε βζα ημκ ηζκδημπμζδηζηυ νυθμ πμο έπεζ δ ηζκαίζεδζδ ζηδκ 

ελέθζλδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζηδ ζοβηνυ-

ηδζδ ημο πςνζημφ θάζιαημξ. Ακ ηαζ εζηζάζαιε ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ ζηδκ πενίπηςζδ 

ηςκ μπηζηχκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαζ ημο μπηζημφ θάζιαημξ, δζεοηνζκίζαιε πςξ ιζα 

ακηίζημζπδ, απηζηή αοηή ηδ θμνά, ηζκαζζεδηζηή ηζκδημπμίδζδ, θεζημονβεί ςξ ακα-

βηαίμξ υνμξ ζοβηνυηδζδξ ημο απηζημφ πςνζημφ θάζιαημξ. Ζ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζ-

θδπημφ ζηδκ πνςηανπζηή (μπηζηή ηαζ απηζηή) αζζεδηδνζαηά πθδνςιέκδ εηηαηυηδηά 

ημο πνμτπμεέηεζ πάκηα έκα ηζκαζζεδηζηυ ζχια πμο αθέπεζ ηαζ αββίγεζ. Δζδζηά, υιςξ, 

ζε ζπέζδ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ημο απηζημφ θάζιαημξ ηαζ ιε ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ αθήξ 

κα είκαζ ιζα αίζεδζδ άιεζδξ ―αθθδθεπίδναζδξ‖ ιε ημ πνάβια, πνεζάγεηαζ κα πανα-

ηδνήζμοιε ημ ελήξ. Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ αθθδθμοπία ηαζ ηζξ αθθαβέξ ηςκ απηζηχκ 

ηζκαζζεήζεςκ, απυ ηδ ιζα, ηαζ ηδκ αθθδθμοπία ηαζ ηζξ αθθαβέξ ηςκ απηζηχκ εη ιέ-

νμοξ εηθάκζεςκ, απυ ηδκ άθθδ, είκαζ ιζα ζπέζδ πμο αημθμοεεί ημ ζπήια «εάκ … 

ηυηε». Αοηυ ημ ζπήια, υιςξ, εηθνάγεζ ηδκ πξσην-ζπλεηξκηθή θηλεηνπνίεζε ηςκ αθ-

θαβχκ ηςκ απηζηχκ δεδμιέκςκ ζηδ αάζδ ηςκ αθθαβχκ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ δεδμιέ-

κςκ (ηάηζ πμο ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ υναζδξ ηαζ ημο μπηζημφ θάζιαημξ είκαζ πενζζζυ-

ηενμ ειθακέξ), πςνίξ κα έπμοιε αηυια κα ηάκμοιε ιε ημ «εάκ … ηυηε» ηδξ πιηθήο-

αηηηαθήο ενιήκεοζδξ. Σμ απηζηυ θάζια ςξ ιζα απηζηά ζοβηνμηδιέκδ εηηαηή επζθά-

κεζα δεκ είκαζ αηυια ημ οθζηυ-αζηζαηυ πνάβια, ςξ ημ ειπνάβιαημ ακηζθδπηυ πμο 

ιπμνεί κα είκαζ ζδζαίηενα ζηθδνυ ή ιαθαηυ, εθαζηζηυ, εφεναοζημ, αανφ ή εθαθνφ, 

η.θπ. Σμ ημιαζηυ ζδιείμ εδχ είκαζ πςξ εκχ δ ζοβηνυηδζδ ημο απηζημφ θάζιαημξ 

                                                                                                                                       
ιέκςκ πναβιάηςκ. Βθ. ζπεηζηά ηαζ Dodd 1996a, ζζ. 99η.επ. Ο Νημκη μνεά επζζδιαίκεζ υηζ δ αζηζυηδηα 
δεκ ζοκζζηά ηδκ «ακαθμβζηή επέηηαζδ» (Dodd 1996a, ζ. 99) ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ ηζκδημπμζήζεςκ ηαζ 

πςξ άνα δεκ πνμτπμηίεεηαζ ήδδ ζηδ θαζκμιεκμθμβζηή ελέηαζδ ηδξ θαζιαηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. 
91 Βθ. κςνίηενα §6.4.2. 
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πνμτπμεέηεζ ςξ ακαβηαίμ υνμ ηδ θεζημονβία ημο ηζκαζζεδηζημφ απηζημφ ζχιαημξ ςξ 

ζηέηα αββίγμκημξ, δ ζοβηνυηδζδ ημο οθζημφ-αζηζαημφ πνάβιαημξ πνμτπμεέηεζ πνς-

ηίζηςξ ηαζ αοεεκηζηά ςξ ακαβηαίμ υνμ ηδ θεζημονβία εκυξ πναηηζηά δνχκημξ απηζημφ 

ηζκαζζεδηζημφ ζχιαημξ. Δκυξ ζχιαημξ πμο ιπμνεί κα πζάζεζ ηαζ κα πζέζεζ, κα ζδηχ-

ζεζ ηαζ κα νίλεζ, κα ηεκηχζεζ, κα ηθςηζήζεζ, η.θπ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια είκαζ ελυ-

πςξ εκδζαθένμκ ηαζ ηαοηυπνμκα εθάπζζηα επελενβαζιέκμ ζηδ δεοηενεφμοζα αζαθζμ-

βναθία. Θα επζπεζνήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα κα ημ δζαζαθδκίζμοιε ηαζ κα μθμηθδνχ-

ζμοιε έηζζ ηδκ πανμφζα πναβιάηεοζή ιαξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδ-

πημφ ζηδκ πνςηανπζηή οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο. 

6.5.2. Τν λφεκα ηεο πξσηαξρηθφηεηαο ηεο αθήο θαη ν θηλεηνπνηεηηθφο ξφινο ηεο 

πξαθηηθά ιεηηνπξγνχζαο θηλαίζζεζεο 

Δίδαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ υηζ δ υναζδ ηαζ δ αθή ηαηέπμοκ ιζα πνμκμιζαηή 

εέζδ έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ αζζεήζεςκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ακηζθδπηχκ θαζιάηςκ. 

Σα μπηζηά ηαζ ηα απηζηά αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα είκαζ ιε έκακ πνςηανπζηυ ηνυπμ 

πανμοζζαζηζηά. Δίκαζ αοηά πμο ηαηελμπήκ παναηηδνίγμκηαζ απυ πνμ-θαζκυιεκδ έ-

ηηαζδ ηαζ είκαζ έηζζ ζηακά κα θεζημονβμφκ πανμοζζαζηζηά βζα ημοξ θεβυιεκμοξ οθμ-

πμζδηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ, βζα ηδ materia prima ημο ακηζθδπημφ. Μάθζζηα, απυ ηδκ 

άπμρδ αοηήξ ηδξ πανμοζζαζηζηήξ θεζημονβίαξ ημοξ, δ υναζδ ηαζ δ αθή είκαζ ηζνδχ-

λακεο. Ο Υμφζενθ δεκ πνμηνίκεζ ηαιία απυ ηζξ δφμ έκακηζ ηδξ άθθδξ. 

 Δίκαζ, αέααζα, βεβμκυξ υηζ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο μ Υμφζενθ ηάκεζ ιζα πανα-

δμπή. Θεςνεί πςξ μζ ακαθφζεζξ ημο εηεί δζελάβμκηαζ 

ςξ εάκ ημ Δβχ κα ήηακ έκα πκεφια πνμζηζζιέκμ ιε ιάηζα, έκα αζχιαημ πκεφια, ημ μπμίμ, 

ςζηυζμ, έπεζ ηαηά ηα άθθα αηνζαχξ ηζξ ίδζεξ αημθμοείεξ ειθακίζεςκ ηςκ πναβιάηςκ ιε 

ηζξ δζηέξ ιαξ, ιαγί ιε ηζξ ίδζεξ μιάδεξ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ. (Hua XVI, ζζ. 279-80 

[241]) 

Ζ παναδμπή αοηή πενί εκυξ αζχιαημο πκεφιαημξ, πμο δζαεέηεζ ιυκμ ηδκ αίζεδζδ 

ηδξ υναζδξ ηαζ ιαγί ηα ακηίζημζπα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα, έπεζ ηαεανά ιεεμδμθμ-

βζηυ παναηηήνα. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο μ Υμφζενθ πενζμνίγεηαζ ζηδκ πναβιάηεοζδ 

ηδξ υναζδξ ηαζ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο μπηζημφ θάζιαημξ. Θα ιπμνμφζε ηζνδχλακα, 

ηαζ αοηυ θοζζηά δεκ ζδιαίκεζ πςνίξ ηζξ πνμζζδζάγμοζεξ δζαθμνμπμζήζεζξ, κα ελεηάζεζ 

ακηίζημζπα ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήξ ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο απηηθνχ θάζιαημξ. 

 ημ επίπεδμ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ πςνζηήξ εηηαηυηδηαξ, ημ μπηζηυ ηαζ ημ απηζ-

ηυ θάζια παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα ζπεηζηή ακελανηδζία: ηακέκα απυ ηα δφμ δεκ 

πνμτπμεέηεζ (ζηδ ζοβηνμηδηζηή ηάλδ) ημ άθθμ. Σα πνάβιαηα, ςζηυζμ, είκαζ δζαθμνε-

ηζηά ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ ζηδκ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο, 

ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζή ημο ςξ res materialis. ηζξ Ηδέεο ΗΗ ηαζ ΗΗΗ μ Υμφζενθ εα 

πνμαεί ζε έκακ δζπθυ ζζπονζζιυ. Θα οπμζηδνίλεζ υηζ δ αθή είκαζ δ πθέμκ πνςηανπζηή 

αίζεδζδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ σο πιηθνχ-αηηηαθνχ πνάβιαημξ, αθθά, 

ηαοηυπνμκα, ηαζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ ηαζ ιάθζζηα ημο έιαζμο ζχ-

ιαημξ ςξ ίδηνλ. 

Έηζζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Υμφζενθ ζοκδέεζ άιεζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο 

ζχιαημξ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ οθζηυηδηαξ-αζηζυηδηαξ ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ απμηθεζ-

ζηζηά ηαζ ιυκμ ιε ηδκ υναζδ είκαζ αδφκαημ κα ζοβηνμηδεεί ημ ακηζθδπηυ ςξ res ma-

terialis, αθθά ηαζ ημ έιαζμ ζχια ςξ ίδζμκ. Αοηυ ημ δείπκεζ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ κμδηζ-

ημφ πεζνάιαημξ. Μαξ ηαθεί κα θακηαζημφιε έκα οπμηείιεκμ πμο δζαεέηεζ ιυκμ ηδκ 
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αίζεδζδ ηδξ υναζδξ.
92

 Σχνα, υιςξ, μ Υμφζενθ δεκ εκκμεί ηδκ πενίπηςζδ εκυξ αζψ-

καηνπ πκεφιαημξ πμο δζαεέηεζ ιυκμ ιάηζα, υπςξ έηακε ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο. Αοηυ 

πμο ηαθμφιαζηε κα θακηαζημφιε είκαζ έκα οπμηείιεκμ ιε ηδ ζοκήεδ ακενχπζκδ ζς-

ιαηζηή ηαηαζηεοή, ιε ημνιυ, ηεθάθζ, πένζα, πυδζα, η.θπ., πμο υιςξ δζαεέηεζ ςξ κν-

λαδηθή αίζεδζδ ηδκ υναζδ ηαζ ηα ακηίζημζπα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα. Αοηυ πμο ηο-

νίςξ ιαξ εκδζαθένεζ ζημ ζοβηνζιέκμ κμδηζηυ πείναια είκαζ δ παληειήο απνπζία ηδξ 

αίζεδζδξ ηδξ αθήξ. Καζ ημ ενχηδια πμο ηίεεηαζ ηυηε είκαζ ημ ελήξ: ηζ αθέπεζ έκα ηέ-

ημζμ οπμηείιεκμ; Βθέπεζ οθζηά-αζηζαηά πνάβιαηα; Δπζπθέμκ, αθέπεζ ημ ζχια ημο ηαζ 

ημ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ δζηυ ημο; 

 ε ζοιθςκία ιε ηζξ ακαθφζεζξ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο, ηχνα ζηζξ Ηδέεο (ΗΗ ηαζ 

ΗΗ) μ Υμφζενθ οπμζηδνίγεζ υηζ έκα ηέημζμ εκζχιαημ οπμηείιεκμ πμο απμηθεζζηζηά 

ηαζ ιυκμ αθέπεζ, ζοβηνμηεί ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ακηίζημζπςκ αημθμοεζχκ ηζκαζζεδηζ-

ηχκ αζζεδιάηςκ ηςκ ιαηζχκ, ηυζμ ημ ζχια (―ημο‖), ηα πένζα (―ημο‖), ηα πυδζα 

(―ημο‖), η.θπ., υζμ ηαζ ηα δζάθμνα ακηζθδπηά, σο μπηζηά θάζκαηα ζηδκ πνςηανπζηή 

μπηζηή εηηαηυηδηά ημοξ. Σμ ζχια ημο οπμηεζιέκμο ειθακίγεηαζ ζπδιαηζηά ςξ έκα 

πςνζηυ θάζια ακάιεζα ζε άθθα πςνζηά θάζιαηα. Δκημφημζξ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφ-

ζενθ, έκα ηέημζμ οπμηείιεκμ δεκ ιπμνεί κα ακηζθδθεεί ημ ζχια (―ημο‖) σο δηθφ ηνπ, 

μφηε ηαζ ιπμνεί κα δεζ (ιε ιυκμ ηδκ υναζδ) ηα ακηζθδπηά ζηδκ οθζηή ειπναβιαηυηδ-

ηά ημοξ. Θα αθήζμοιε πνμξ ημ πανυκ ηαηά ιένμξ ημ δεφηενμ ζηέθμξ αοημφ ημο ζζπο-

νζζιμφ (πενί ηδξ αδοκαιίαξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ οθζηήξ ειπναβιαηυηδηαξ) ηαζ εα εζηζά-

γμοιε ζημ πνχημ, δδθαδή ζηδκ αδοκαιία ζοβηνυηδζδξ ημο ζχιαημξ ημο οπμεεηζημφ 

οπμηεζιέκμο σο ίδηνλ έκβην ζψκα. 

φιθςκα ιε ηα θεβυιεκα ημο Υμφζενθ, ημ υηζ ημ ειθακζγυιεκμ έιαζμ ζχια 

ιπμνεί κα δμεεί ςξ ίδηνλ έιαζμ ζχια δεκ θαίκεηαζ κα ηαεμνίγεηαζ απυ ηα μπηζηά αζ-

ζεήιαηα ηαζ ηδκ ηζκαζζεδηζηή ημοξ ηζκδημπμίδζδ. Αοηά δεκ δζαεέημοκ ηάηζ εζδζηά 

δζαθμνμπμζδηζηυ πμο κα δζαηνίκεζ, βζα πανάδεζβια, ημ πένζ (ςξ θάζια) απυ έκα άθθμ 

μπμζμδήπμηε θαζιαηζηά ζοβηνμηδιέκμ ακηζηείιεκμ πμο δεκ ακήηεζ ζηδ ζςιαηζηή 

ζηεοή ημο οπμηεζιέκμο. ηδ ζηέηδ υναζδ (ηαζ ηδκ ηαοηυπνμκδ απμοζία αθήξ) δίκε-

ηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ημ πένζ πμο ακήηεζ ζημ οπμηείιεκμ πμο απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ 

αθέπεζ, ιε ημ ηθαδί εκυξ δέκηνμο ή ιε ημ πένζ εκυξ άθθμο οπμηεζιέκμο. ηδ ζηέηδ 

υναζδ (ηαζ ηδκ ηαοηυπνμκδ απμοζία αθήξ) ημ πένζ είκαζ ηυζμ ―λέκμ‖ υζμ, βζα πανά-

δεζβια, ηαζ ημ βάκηζ πμο ημο είκαζ θμνειέκμ. 

 Ζ ζοβηνυηδζδ ηδξ ειπεζνίαξ ημο έιαζμο ζχιαημξ ηαζ ιάθζζηα ςξ δηθνχ κνπ, 

(αθθά, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Υμφζενθ, ηαζ ηςκ πιηθψλ-αηηηαθψλ ακηζθδπηχκ), απαζηεί 

ημκ εληνπηζκφ (Lokalisation) ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ ηαζ ηςκ ηζκαζζεήζεςκ 

―πάκς‖ ή ―ιέζα‖ ζημ εηηεζκυιεκμ ακενχπζκμ ζχια. Γζα κα ηαηαθάαμοιε ημ πχξ εκ-

κμεί μ Υμφζενθ ημ θαζκυιεκμ ημο εκημπζζιμφ ηςκ αζζεδιάηςκ, πνέπεζ κα θάαμοιε 

οπυρδ ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήξ. Έζης, θμζπυκ, υηζ ιε ημ δελί πένζ αββίγμοιε ηδκ επζθά-

κεζα εκυξ ηναπεγζμφ. Σα αζζεήιαηα ηδξ αθήξ, ζηδκ ηζκαζζεδηζηχξ ηζκδημπμζμφιεκδ 

αθθδθμοπία ημοξ, ενιδκεφμκηαζ ακηζηεζιεκμπμζδηζηά ηαζ ηαείζηακηαζ ζηακά κα πα-

νμοζζάγμοκ ηδκ εκ θυβς επζθάκεζα ςξ έκα απηζηυ θάζια. Με ακάθμβμ ηνυπμ, υιςξ, 

δδθαδή ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ενιήκεοζδ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ, ζοβηνμηείηαζ ηαζ ημ 

ακενχπζκμ ζχια ςξ ζηέηα θοζζηυ πνάβια, ςξ Körper. ηακ, βζα πανάδεζβια, ημ δελί 

πένζ αββίγεζ ημ ανζζηενυ, ηα αζζεήιαηα ηδξ αθήξ ενιδκεφμκηαζ ακηζηεζιεκμπμζδηζηά 

ηαζ ζοβηνμημφκ ημ απηζηυ θάζια ημο ανζζηενμφ πενζμφ. 

 ημ πανάδεζβια ημο πενζμφ πμο αββίγεζ (είηε ιζα άθθδ επζθάκεζα, είηε ημ άθθμ 

πένζ) ιπμνμφιε κα δζαπζζηχκμοιε υηζ ηα ακηζηεζιεκμπμζδηζηά δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ 

ηαζ ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα επζδέπμκηαζ ηαζ έκα δεχηεξν είδμξ ενιήκεοζδξ. Αοηή 

                                                
92 Βθ. Hua IV, ζ. 150 [158]· Hua V, ζ. 122 [109]. 
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δ δεφηενδ ενιήκεοζδ είκαζ ππνθεηκελνπνηεηηθή ηαζ ηνέπεζ ηα δζάθμνα αζζεήιαηα ζε 

πνμζδζμνζζιμφξ ημο αζζεακυιεκμο ζχιαημξ, ημοξ μπμίμοξ μ Υμφζενθ απμηαθεί ε-

ληνπηζκέλα αηζζήκαηα (Empfindnisse).
93

 Σα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ (Empfindugen), 

ηα μπμία ενιδκεφμκηαζ ακηζηεζιεκμπμζδηζηά ςξ βκςνίζιαηα ηςκ ακηζθδπηχκ, ιε ηδκ 

οπμηεζιεκμπμζδηζηή ενιήκεοζή ημοξ ηνέπμκηαζ ζε εκημπζζιέκα αζζεήιαηα ζηα ακηί-

ζημζπα ιένδ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ.
94

 Κάηζ ακηίζημζπμ ζζπονίγεηαζ μ Υμφζενθ πςξ 

ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα. Έπμοιε δεζ ζηα πνμδβμφιεκα υηζ ηα 

ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα δεκ θεζημονβμφκ πανμοζζαζηζηά. Ο νυθμξ ημοξ είκαζ ηζκδημ-

πμζδηζηυξ, ηέημζμξ πμο θαζηζηά δπλαηή ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ακηζθδπηχκ. ιςξ ηαζ αο-

ηά ιπμνμφκ ιε ιζα έκκμζα κα ―ειθακζζημφκ‖ ζημ έιαζμ ζχια ηαεχξ επζδέπμκηαζ εηεί-

κδ ηδκ οπμηεζιεκμπμζδηζηή ενιήκεοζδ πμο ηα ηνέπεζ αηνζαχξ ζε οπμηεζιεκζημφξ 

πνμζδζμνζζιμφξ. Γνάθεζ  ζε έκα πεζνυβναθυ ημο μ Υμφζενθ: 

ε ηάεε ζφζηδια ζοβηνμηδηζηχκ ειθακίζεςκ ημο εκυξ ηαζ ημο άθθμο ηυζιμο [εκκ. εδχ: 

ημο μπηζημφ ηαζ ημο απηζημφ] ακήηεζ πνςηανπζηά έκα ηζκδημπμζδηζηυ ζφζηδια ηζκαζζεδ-
ηζηχκ αημθμοεζχκ, μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ ηαιία ζδιαζία πένα απυ αοηή ηδκ ηζκδημπμίδζδ. 

Καηυπζκ, υιςξ, υθα ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ηαζ μζ αημθμοείεξ [ημοξ] απμηημφκ ηδ 

ζδιαζία απηζηχκ ηζκήζεςκ ημο απηζηά ζοβηνμηδιέκμο ζχιαημξ. Κάεε ζδζαίηενμ ηζκαζ-
ζεδηζηυ ζφζηδια ένπεηαζ ζοκεζνιζηά ζε ζοιθςκία ιε έκα ιένμξ ημο ζχιαημξ (ςξ ηζκαζ-

ζεδηζημφ μνβάκμο ιε ημ θαζκμιεκμθμβζηυ κυδια), ςξ απηζημφ: ηάεε ηζκαζζεδηζηυ αίζεδ-

ια ςξ ηζκαζζεδηζηή ―εέζδ‖ [Lage] ζημ ζφζηδια θαιαάκεζ ηδ ζδιαζία εκυξ, έηζζ ηαζ έηζζ 

ηείιεκμο ζημκ απηζηυ πνμζακαημθζζιέκμ πχνμ, ιέθμοξ ημο έιαζμο ζχιαημξ 
[Leibesgliedes]. (Ms. D 13 I (1921), ζζ. 51η.επ., παναηίεεηαζ ζημ Claesges 1964, ζ. 114 

οπζ.1.) 

Ζ οπμηεζιεκμπμζδηζηή ενιήκεοζδ ηςκ πανμοζζαζηζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ ηαζ 

ηςκ ηζκαζζεήζεςκ ηαεζζηά, ιε άθθα θυβζα, δοκαηυ ημκ εληνπηζκφ, ηδκ ηνυπμκ ηζκά 

―ηαηαπχνδζδ‖ ηςκ αζζεδιάηςκ ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ. 

ηδ αάζδ ημο εκημπζζιμφ, ημ ακενχπζκμ ζχια ηαείζηαηαζ ν θνξέαο ηςκ δζαθυνςκ 

αζζεδιάηςκ, ηςκ ηζκαζζεήζεςκ, αθθά ηαζ ηδξ εοπανίζηδζδξ ηαζ ημο πυκμο.
95

 

Έηζζ ημ έιαζμ ζχια ζοβηνμηείηαζ ηαηαβςβζηά ιε έκακ δζπθυ ηνυπμ: απυ ηδ ιζα ιενζά αο-

ηυ είκαζ έκα θοζζηυ πνάβια, χιε [Materie], έπεζ ηδκ έηηαζή ημο ζηδκ μπμία εζζένπμκηαζ μζ 

                                                
93 Βθ. Hua XVI, ζ. 163 [138]. Ζ οπμηεζιεκμπμζδηζηή ενιήκεοζδ αθμνά ηα δεδμιέκα ηδξ αίζεδζδξ 
βεκζηά αθθά νζγζημπμζείηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ θεβυιεκςκ δηπιψλ αηζζεκάησλ πμο ιπμνμφιε κα έ-

πμοιε ιυκμ ζηδκ πενζμπή ηδξ αθήξ, π.π. υηακ ημ έκα πένζ αββίγεζ ημ άθθμ. Γζα ημ ζδιακηζηυ νυθμ πμο 

παίγμοκ ηα δηπιά αηζζήκαηα ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ αθ. Hua IV, ζ. 145 [152-3], §§36, 

37, 39, 40. 
94 Βθ., π.π., Hua IV, ζζ. 146-7 [154]. 
95 Βθ. Hua IV, ζζ. 145η.επξ [153η.επξ]. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ζπέζδ ηδξ έιαζαξ ζςια-
ηζηυηδηαξ (ηδξ μνβακζζιζηυηδηαξ) ιε ηδ ζηέηδ θοζζηή πναβιαηζηυηδηα ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ςξ 

Körper. Αοηή δ ζπέζδ έπεζ πμθθαπθέξ υρεζξ. Δίκαζ, έηζζ, δοκαηή δ αθαίνεζδ ηάπμζμο οθζημφ ιένμοξ 

πμο κα ζοκεπάβεηαζ ηαζ ημ ηέθμξ ημο έιαζμο ζχιαημξ ςξ μνβακζζιμφ. Δίκαζ, υιςξ, επίζδξ δοκαηή δ 

αθαίνεζδ άθθςκ οθζηχκ ιενχκ πςνίξ κα επδνεάγεηαζ δ μνβακζζιζηυηδηα ςξ ηέημζα (π.π. ηυρζιμ ιαθ-

θζχκ, κοπζχκ). Μπμνεί, απυ ηδκ άθθδ, δ αθαίνεζδ ηάπμζςκ ιενχκ κα μδδβεί ζε απχθεζα ηάπμζμο αζ-

ζεδηδνζαημφ πεδίμο αθθά πάθζ υπζ ηδξ μνβακζζζιζηυηδηαξ. Δπίζδξ είκαζ δοκαηή δ ―δζεφνοκζδ‖ ημο 

έιαζμο ζχιαημξ. Σα νμφπα, ηα ενβαθεία, έκα ιπαζημφκζ ―δζεονφκμοκ‖ ημκ έιαζμ μνβακζζιυ. Έκα εν-

βαθείμ ζε πνήζδ ―δζαζηέθθεζ‖, μφηςξ εζπείκ, ημ έιαζμ ζχια, ηαζ ιάθζζηα υπζ ιυκμ ςξ αζζεακυιεκμ 
αθθά ηαζ ςξ υνβακμ ηδξ εέθδζδξ (Willensorgan). Ζ ―δζαζημθή‖ ημο έιαζμο ζχιαημξ ιπμνεί κα επζθέ-

νεζ αζζεδηδνζαηέξ αθθαβέξ ηαζ ζηα πενζεπυιεκα ηςκ πεδίςκ πμο είκαζ ήδδ εκημπζζιέκα ζημ έιαζμ ζχ-

ια, υπςξ ηαζ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε εθεφεενεξ ηζκήζεζξ ηαζ αθθαβέξ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημ αμο-

θδηζηυ πεδίμ. (Βθ. ζπεηζηά, π.π., Hua V, §2a.) Ο Μενθχ-Πμκηφ ζηδ Φαηλνκελνινγία ηεο Αληίιεςεο 

έπεζ επζιείκεζ ζδζαίηενα ηαζ έπεζ ακαδείλεζ γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πθαζηζηυηδηα ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 

―δζαζημθήξ‖ ημο έιαζμο ζχιαημξ. 
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ειπνάβιαηεξ ζδζυηδηέξ ημο, ημ πνχια ημο, δ απαθυηδηά ημο, δ ζηθδνυηδηά ημο, δ γεζηα-

ζζά ημο […] Απυ ηδκ άθθδ, ανίζημοιε ζε αοηυ ηαζ αηζζαλφκαζηε ―πάκς‖ ηαζ ―ιέζα‖ ζε 
αοηυ: ηδ γεζηαζζά ζημκ αοπέκα, ημ ηνφμ ζηα πυδζα, ηα αζζεήιαηα επαθήξ ζηζξ άηνεξ ηςκ 

δαηηφθςκ. (Hua IV, ζ. 145 [153]) 

Ο εκημπζζιυξ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ αίζεδζδξ ―πάκς‖ ηαζ ―ιέζα‖ ζημ ακενχπζκμ ζχια, 

μ εκημπζζιυξ «ημο ζχκπαληνο ησλ αηζζεκάησλ»
96

 είκαζ αοηυξ πμο αηνζαχξ ζοβηνμηεί 

ηδκ μνβακζζιζηυηδηα ηαζ αζζεακηζηυηδηα (Empfindsamkeit) ημο έιαζμο ζχιαημξ. 

Μυκμ έηζζ ιπμνμφιε κα έπμοιε ειπεζνία ημο ζχιαηυξ ιαξ ςξ «έιαζμο ζχιαημξ πμο 

αζζεάκεηαζ, ςξ θμνέα αοηχκ ηζ εηείκςκ ηςκ αζζεδιάηςκ»
97

, εκχ ηαοηυπνμκα κα αζχ-

κμοιε ηα ιένδ ημο ςξ αηζζεηήξηα φξγαλα. 

 Βαζζηή ζοκεήηδ, ηχνα, βζα ηδ δοκαηυηδηα ημο εκημπζζιμφ είκαζ ημ κα δίκεηαζ 

ημ εκημπζγυιεκμ, «ημ μνβακζζιζηά ζοκάρζιμ»
98

, είηε άιεζα είηε έιιεζα ιε ημκ ηνυπμ 

ηδξ ελάπθςζδξ. Ο εκημπζζιυξ ηςκ απηζηχκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ζοκμθζηά 

ημο απηζημφ πεδίμο βίκεηαζ ιε ημκ ηνυπμ εκυξ ―απθχιαημξ‖ ζηδκ απηζημ-

αζζεδηδνζαηή επζθάκεζα ημο έιαζμο ζχιαημξ. Καζ, ζφιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, αοηυξ 

μ εκημπζζιυξ είκαζ ζεκειηαθφο. Σμ απηζηυ πεδίμ είκαζ ημ «πνςημ-πεδίμ [Urfeld]»
99

· 

είκαζ αοηυ πμο ιπμνεί ζηδ ζοκέπεζα κα ζηδνίλεζ ημκ εκημπζζιυ άθθςκ αζζεδιάηςκ 

ηαζ ηςκ πεδίςκ ημοξ, βζα πανάδεζβια, ημο ηνφμο ή ημο γεζημφ, ημο πυκμο ή ηδξ δδμ-

κήξ αθθά ηαζ ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ. Με ημ κα οπμζηδνίγεζ μ Υμφζενθ υηζ 

ημ απηζηυ πεδίμ πνμτπμηίεεηαζ απυ ηάεε εκημπζζιυ ηαζ δζαζηνςιάηςζδ ηςκ εκημπζ-

ζιέκςκ αζζεδιάηςκ (ηάηζ πμο, ακηίζηνμθα, ζδιαίκεζ υηζ ιε ηδκ απμοζία απηζηχκ 

αζζεδιάηςκ δεκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα εκημπζζιμφ αζζεδιάηςκ βεκζηά), ακηζιεηςπίγεζ 

ηδκ αθή ςξ πνςηανπζηυηενδ αίζεδζδ έκακηζ ηδξ υναζδξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδ-

ζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ. 

Αθθά αξ επζζηνέρμοιε ζημ πανάδεζβια ημο ελζψκαηνπ οπμηεζιέκμο πμο δζαεέ-

ηεζ ιυκμ υναζδ ηαζ ηα ακηίζημζπα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα. ηδ αάζδ υζςκ είπαιε 

πνμδβμοιέκςξ ακηζθαιαακυιαζηε υηζ αοηά ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα, πμο είκαζ, 

αέααζα, ακαβηαία βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ μπηζηχκ θαζιάηςκ, δεκ είκαζ δοκαηυ κα 

ενιδκεοεμφκ οπμηεζιεκμπμζδηζηά, δεκ είκαζ δοκαηυ κα εκημπζζεμφκ ζημ ακενχπζκμ 

ζχια, απυ ηδ ζηζβιή πμο μπμζμζδήπμηε εκημπζζιυξ πνμαπαζηεί, ζφιθςκα ιε ημκ 

Υμφζενθ, ηα απηζηά αζζεήιαηα ηαζ ηδκ ελάπθςζδ ημο απηζημφ πεδίμο. Σμ οπμεεηζηυ 

εκζχιαημ οπμηείιεκμ πμο δζαεέηεζ ιυκμ υναζδ ηαζ (μθεαθιζηά) ηζκαζζεδηζηά (υπζ 

υιςξ εκημπζζιέκα) αζζεήιαηα αθέπεζ ηα ακηζθδπηά πνάβιαηα, υπςξ αθέπεζ ηαζ ημ 

ζχια ―ημο‖ (ςξ Körper), ηα πένζα ―ημο‖, ηα πυδζα ―ημο‖, η.θπ. Αοηυ πμο δεκ αθέπεζ 

υιςξ, αοηυ πμο δεκ ημο δίκεηαζ βζαηί αηνζαχξ δεκ ζοβηνμηείηαζ, είκαζ ημ έκβην ζψκα 

σο δηθφ ηνπ, σο ίδηνλ έκβην ζψκα. πςξ ημκίγεζ μ Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο ΗΗ, αοηυ ημ οπμ-

εεηζηυ οπμηείιεκμ «δεκ εα είπε ηακέκα ειθακζγυιεκμ έιαζμ ζχια»
100

. Οιμίςξ, ζηζξ 

Ηδέεο ΗΗΗ ζζπονίγεηαζ πςξ, 

                                                
96 Hua V, ζ. 6 [5]. 
97 Hua XVI, ζ. 163 [138]. 
98 Hua V, ζ. 7 [6]. 
99 .π., ζ. 5 [5]. 
100 Hua IV, ζ. 150 [158]. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ πμοζενθζακέξ ακαθφζεζξ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ 
πμο ελεηάγμοιε εδχ, εεςνμφιε πςξ ηάθθζζηα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ιζαξ 

θαζκμιεκμθμβζηήξ πενζβναθήξ ηςκ παεμθμβζηχκ πενζπηχζεςκ ηςκ θεβυιεκςκ «λέκςκ ιεθχκ» (alien 

limbs) ζηζξ μπμίεξ μ/δ αζεεκήξ δεκ αζχκεζ ςξ δζηυ ημο/ηδξ ηάπμζμ απυ ηα ιέθδ ημο/ηδξ ημ μπμίμ εκης-

ιεηαλφ δίκεηαζ ζηδκ υναζδ. 
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έκα οπμηείιεκμ πμο εα δζέεεηε ιυκμ ιάηζα […] δεκ εα ιπμνμφζε κα έπεζ ηακέκα ειθακζ-

γυιεκμ έιαζμ ζχια, υιςξ έκα ζηέηα απηζηά πνμζηζζιέκμ οπμηείιεκμ εα ιπμνμφζε […]. 
(Hua V, ζ. 122 [109]) 

 Έπμοιε θηάζεζ ζε έκα ηνίζζιμ ζδιείμ. Πνχηα απ‘ υθα είδαιε υηζ ζημ επίπεδμ 

ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο πςνζημφ θάζιαημξ μ Υμφζενθ ακηζιεηςπίγεζ ζζμδφκαια ηζξ αζ-

ζεήζεζξ ηδξ υναζδξ ηαζ ηδξ αθήξ. Δπζζδιάκαιε, ςζηυζμ, πςξ ζηδ πμοζενθζακή θαζ-

κμιεκμθμβία δίκεηαζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζο-

βηνυηδζδ ημο πιηθνχ-αηηηαθνχ πξάγκαηνο. Μάθζζηα, μ ζπεηζηυξ ζζπονζζιυξ ημο Υμφ-

ζενθ είκαζ εδχ δζπθυξ: δ αθή είκαζ δ αίζεδζδ ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ ζοβηνμηείηαζ 

πνςηανπζηά (α) ημ οθζηυ-αζηζαηυ πνάβια αθθά ηαζ (α) ημ έιαζμ ζχια ςξ ίδζμκ. 

Πναβιαηεοηήηαιε ημ δεφηενμ ζηέθμξ αοημφ ημο ζζπονζζιμφ ηαζ δεπηήηαιε ηεθζηά 

υηζ δ αίζεδζδ ηδξ αθήξ ηαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ απηζηχκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ ηζκαζζεδηζ-

ηχκ αζζεδιάηςκ ζοκζζημφκ ημοξ πνςηανπζημφξ υνμοξ ζοβηνυηδζδξ βζα ημ ίδζμκ έι-

αζμ ζχια. Αθθά εδχ δδιζμονβείηαζ ιζα ακδζοπία. ε πμζμ επίπεδμ ζοβηνυηδζδξ ακα-

θενυιαζηακ υηακ ιζθμφζαιε πνμδβμοιέκςξ βζα ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήξ; ημ πανά-

δεζβια ημο δελζμφ πενζμφ πμο αββίγεζ ημ ανζζηενυ δεκ ζοβηνμημφκηαζ ηαζ ηα δφμ πένζα 

πνςηίζηςξ ςξ πςνζηά απηζηά θάζιαηα; ηδ αάζδ ηδξ αίζεδζδξ ηδξ αθήξ ηαζ ηςκ δζ-

πθχκ αζζεδιάηςκ δεκ ζοβηνμηείηαζ απηζηά-θαζιαηζηά ηαζ ημ ζχια ημο ακηζθαιαά-

κμκημξ οπμηεζιέκμο; Καζ ζε αοηυ ημ θαζιαηζηυ ακηζθδπηζηυ επίπεδμ δεκ θαιαάκεζ 

πχνα μ εκημπζζιυξ ηςκ απηζηχκ αζζεδιάηςκ ηαζ, άνα, δεκ ζοβηνμηείηαζ ημ ζχια ςξ 

ίδζμκ έιαζμ ζχια; Σμ οπμεεηζηυ εκζχιαημ οπμηείιεκμ πμο δζαεέηεζ ιυκμ ηδκ αίζεδ-

ζδ ηδξ υναζδξ αδοκαηεί κα έπεζ ειπεζνία ημο ζχιαηυξ (―ημο‖) ςξ ηνπ δηθνχ ηνπ έιαζ-

μο ζχιαημξ. Δίπαιε, υιςξ, υηζ ηάηζ ηέημζμ δεκ ζζπφεζ βζα έκα «απηζηά πνμζηζζιέκμ 

οπμηείιεκμ». Καζ ημ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ ηάηζ ηέημζμ θαίκεηαζ κα ιδκ ζζπφεζ ήδε ζημ 

επίπεδμ ηδξ απηζηήξ θαζκαηηθήο ζοβηνυηδζήξ ημο. 

Μα, ηυηε, πχξ ιπμνεί μ Υμφζενθ κα ζπεηίγεζ, ηαζ ιάθζζηα άιεζα, ηδ ζοβηνυηδ-

ζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ οθζηυηδηαξ-αζηζυηδηαξ; Σμ ζηέθμξ (α) 

ημο δζπθμφ πμοζενθζακμφ ζζπονζζιμφ ακαθμνζηά ιε ηδκ πνςηανπζηυηδηα ηδξ αθήξ 

δείπκεζ πνμαθδιαηζηυ. Γζαηί, πχξ ιπμνμφκ κα ζοιαζαάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ (i) ημ υηζ μζ 

αζζεήζεζξ ηδξ αθήξ ηαζ ηδξ υναζδξ είκαζ ζζμδφκαιεξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ 

ηςκ πςνζηχκ θαζιάηςκ, (ii) ημ υηζ δ ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ πμο είκαζ ά-

ιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ οθζηυηδηαξ πνμτπμεέηεζ ςξ πνςηανπζηή, 

ζοβηνμηδηζηή ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήξ (ηαζ υπζ ηδξ υναζδξ) ηαζ (iii) ημ υηζ ημ ζχια ημο 

ακηζθαιαάκμκημξ οπμηεζιέκμο θαίκεηαζ κα ιπμνεί κα δίκεηαζ ςξ ίδζμκ έιαζμ ζχια 

ήδδ ζημ επίπεδμ ηδξ θαζιαηζηήξ ημο ζοβηνυηδζδξ;
101

 

 ηα ηείιεκα ημο Υμφζενθ οπάνπεζ ιζα ζπεηζηή αζάθεζα. Γεκ είκαζ εφημθμ κα 

δζαηνίκεζ ηακείξ ηα δζαθμνεηζηά επίπεδα ακάθοζδξ ηαζ ζε ηάπμζμ ααειυ μζ πμοζενθζ-

ακμί ζζπονζζιμί ιμζάγμοκ ακηζθαηζημί. Γζ‘ αοηυ, βζα πανάδεζβια, μ Μάηεκξ θηάκεζ 

ζημ ζδιείμ κα πεζ πςξ, 

[ι]ε δζάθμνεξ εοηαζνίεξ ζε αοηυ ημ ηείιεκμ (ηζξ Ηδέεο ΗΗ) [μ Υμφζενθ] πνμάβεζ ηδκ πνμκμ-

ιζαηυηδηα ηδξ αθήξ ακαθμνζηά ιε ηδκ πναβιζηή ζοβηνυηδζδ. Αοηυ ανίζηεηαζ ζε ηαεανή 
ακηίεεζδ πνμξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ πενζβναθέξ ημο βζα ηδκ ―πναβιζηή ζοβηνυηδζδ‖, υπςξ 

ζηζξ ―Γζαθέλεζξ βζα ημ Πνάβια‖ ημο 1907 ζηζξ μπμίεξ, ακ ηαζ δ υναζδ απμννμθά ημ ιεβα-

θφηενμ ημιιάηζ ηδξ πνμζμπήξ ημο, δ αθή ηαζ δ υναζδ ακηζιεηςπίγμκηαζ ζζμδφκαια. ηζξ 

                                                
101 Ο Κθέζβηεξ θαίκεηαζ κα ιδκ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ δοζημθία πμο εκημπίγμοιε εδχ. Καζ αοηυ βζαηί μ 
ίδζμξ πενζμνίγεζ ηζξ ακαθφζεζξ ημο ζηδκ πενζμπή ηςκ θαζιαηζηχκ ζοβηνμηήζεςκ ηαζ επζπεζνεί κα δείλεζ 

υηζ δ αίζεδζδ ηδξ αθήξ παίγεζ πνςηανπζηυ νυθμ εκ ζπέζδ πνμξ ηδκ αίζεδζδ ηδξ υναζδξ ζηδ ζοβηνυ-

ηδζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ σο θάζκαηνο. Βθ. ζπεηζηά Claesges 1964, ζζ. 99η.επξ. 
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ιεθέηεξ πμο ζοβηεκηνχκμκηαζ ζηζξ Ηδέεο ΗΗ, δ εέζδ ημο Υμφζενθ είκαζ, ζηδκ ηαθφηενδ πε-

νίπηςζδ, αιθίζδιδ. (Mattens 2008a, ζ. 95· αθ. ηαζ ζ. 96 οπζ. 7) 

 Ο Μάηεκξ αιθζζαδηεί ηδκ μνευηδηα ημο πμοζενθζακμφ κμδηζημφ πεζνάιαημξ ιε 

ημ μπμίμ οπμζηδνίγεηαζ δ αδοκαιία ζοβηνυηδζδξ ηδξ res materialis ζηδ αάζδ απμ-

ηθεζζηζηά ηδξ υναζδξ. Θεςνεί υηζ, αηνζαχξ υπςξ έκα οπμηείιεκμ πμο δζαεέηεζ ιυκμ 

ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήξ ιπμνεί κα ακηζθαιαάκεηαζ ηα οθζηά-αζηζαηά πνάβιαηα βφνς 

ημο, έηζζ ηαζ έκα οπμηείιεκμ πμο δζαεέηεζ ιυκμ ηδκ αίζεδζδ ηδξ υναζδξ ιπμνεί εμί-

ζνπ κα ακηζθαιαάκεηαζ ηα οθζηά-αζηζαηά πνάβιαηα βφνς ημο.
102

 πςξ ζζπονίγεηαζ μ 

ίδζμξ, 

ημ ηζκδημπμζδηζηυ δίηηομ ηςκ εεεθμκηζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ ηςκ αθθαβχκ ζημ μπηζηυ πεδίμ 

ηαεζζηά ζηακυ ημ [απμηθεζζηζηά] μθεαθιζηυ-οπμηείιεκμ (αηνζαχξ υπςξ ηάεε άθθμ οπμ-
ηείιεκμ) κα ακηζθαιαάκεηαζ ―ειπνάβιαηα πνάβιαηα‖, δδθαδή πςνζηά ακηζηείιεκα ζε αζ-

ηζαηή αθθδθεπίδναζδ ιε άθθα ακηζηείιεκα. (Mattens 2008a, ζ. 106) 

  Οζ θαζκμιεκμθμβζηέξ παναηδνήζεζξ ημο Μάηεκξ, εζδζηά ζε υ,ηζ αθμνά ηδ ζο-

βηνυηδζδ ηςκ ακηζθδπηχκ ζηδκ υναζδ, είκαζ ζδζαίηενα ειανζεείξ ηαζ μλοδενηείξ. Θε-

ςνμφιε, ςζηυζμ, υηζ δ ααζζηή εεςνδηζηή βναιιή πμο αημθμοεεί μ ίδζμξ, ζφιθςκα 

ιε ηδκ μπμία είκαζ ε φξαζε δ πνμκμιζαηή αίζεδζδ ηαζ υπζ δ αθή υπςξ ήεεθε μ Υμφ-

ζενθ, έπεζ ηδκ αθεηδνία ηδξ ζηδκ πανακυδζδ ηδξ πμοζενθζακήξ εεςνίαξ βζα ηδ ζο-

βηνυηδζδ ηδξ οθζηυηδηαξ-αζηζυηδηαξ. 

Γζα κα ηαηαθένμοιε λεηαεανίζμοιε ηα πνάβιαηα, πμο υπςξ είπαιε δεκ πανμο-

ζζάγμκηαζ ιε ζαθήκεζα μφηε απυ ημκ ίδζμ ημκ Υμφζενθ, εα πνεζαζηεί πνχηα απ‘ υθα 

κα ηάκμοιε εδχ ιζα δζάηνζζδ. Γζαηνίκμοιε, απυ ηδ ιζα, ηδ ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο 

ζχιαημξ ζημ επίπεδμ ημο απηηθνχ θάζκαηνο ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηδ ζοβηνυηδζδ ημο 

έιαζμο ζχιαημξ ζημ επίπεδμ ηδξ οθζηυηδηαξ-αζηζυηδηαξ. Θεςνμφιε, θμζπυκ, υηζ ζημ 

επίπεδμ ημο απηζημφ θάζιαημξ θαιαάκεζ ήδε πχνα μ εκημπζζιυξ ηςκ απηζηχκ ηαζ 

ηςκ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ. ε αοηυ ημ επίπεδμ ημ έιαζμ ζχια αζχκεηαζ ιε έκακ 

παναηηήνα ―ακαηθαζηζηυηδηαξ‖ πμο ημ δζαηνίκεζ απυ ηάεε ―λέκμ‖ απηζηυ θάζια (βζα 

πανάδεζβια ημο ηναπεγζμφ πμο αββίγς). Χζηυζμ, ζζπονζγυιαζηε υηζ ημ θαζκαηηθφ α-

πηζηυ έιαζμ ζχια δεκ έπεζ ζοβηνμηδεεί αηυια ςξ ίδηνλ ζψκα κε ηελ πιήξε έλλνηα. 

Μπμνεί κα δζαηνίκεηαζ νδηά απυ ηα άθθα απηζηά θάζιαηα, δίκεηαζ, υιςξ, ζε αοηυ ημ 

επίπεδμ ιε έκα παναηηήνα, μφηςξ εζπείκ, αλνηθεηφηεηαο. Ζ εέζδ πμο πνμηείκμοιε εδχ 

είκαζ υηζ ημ έιαζμ ζχια δίκεηαζ σο ίδηνλ ζψκα κε ηελ πιήξε έλλνηα ιυκμ ζημ επίπεδμ 

ηδξ οθζηήξ-αζηζαηήξ ζοβηνυηδζήξ ημο. 

Ζ οζμεέηδζδ ηδξ δζάηνζζδξ πμο πνμηείκμοιε εδχ, ακάιεζα ζημ θαζκαηηθά ηαζ 

ημ πιηθά-αηηηαθά ζοβηνμηδιέκμ έιαζμ ζχια, υπζ ιυκμ εα ιαξ αμδεήζεζ κα απμζαθδ-

κίζμοιε ημ επζπείνδια ημο Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο ΗΗ ηαζ ΗΗ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ 

ημο έιαζμο ζχιαημξ ηαζ ημο πνςηανπζημφ νυθμο ηδξ αθήξ έκακηζ ηδξ υναζδξ, αθθά 

ηαοηυπνμκα εα ιαξ δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαηακμήζμοιε ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ημ 

γήηδια ηδξ οθζηήξ-αζηζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ακηζθδπηχκ βεκζηά. Καζ αοηυ πςνίξ κα 

δδιζμονβείηαζ ηαιία έκηαζδ εκ ζπέζδ πνμξ ηζξ ακαθφζεζξ ημο Πξάγκα θαη Υψξνο. Σμ 

επζπθέμκ ζδιακηζηυ ζημζπείμ πμο εα πνεζαζημφιε βζα κα θςηίζμοιε ημ γήηδια ηδξ 

οθζηήξ-αζηζαηήξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ηδξ ιεηάααζδξ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ res extensa ζε 

αοηήκ ηδξ res materialis εα ημ ακηθήζμοιε απυ έκα πεζνυβναθμ ημο φζηενμο Υμφ-

ζενθ.
103

 ε αοηυ μ ίδζμξ λεηαεανίγεζ ιε ζδζαίηενδ ζαθήκεζα ημ γήηδια πμο ιαξ απα-

                                                
102 Mattens 2008a, ζ. 96. 
103 Πνυηεζηαζ βζα πεζνυβναθμ ημο 1931 δδιμζζεοιέκμ (ςξ Πανάνηδια XXX) ζημκ ηυιμ ιε ηζξ ακαθφ-

ζεζξ ημο Υμφζενθ βζα ημ αζυημζιμ (Hua XXXIX). 
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ζπμθεί, ζηδ αάζδ ιζαξ ζδιακηζηήξ δζάηνζζδξ ακάιεζα (α) ζηδ ζθέηα αληηιεπηηθή θη-

λαίζζεζε ηαζ (α) ηδκ πξαθηηθή θηλαίζζεζε.
104

 Ζ εκ θυβς δζάηνζζδ δεκ έπεζ πνμζεπεεί 

ζηδ δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία, ηάηζ πμο εεςνμφιε πςξ εοεφκεηαζ ηαζ βζα ηδ ζπεηζ-

ηή δοζημθία πμο οπάνπεζ ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πμοζενθζακήξ εέζδξ πενί 

ηδξ πνμηεναζυηδηαξ ηδξ αθήξ έκακηζ ηδξ υναζδξ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ οθζηυηδηαξ-

αζηζυηδηαξ. 

Ζ ζηέηα ακηζθδπηζηή ηαζ δ πναηηζηή ηζκαίζεδζδ δεκ ζοκζζημφκ δφμ δζαθμνεηζ-

ηά είδε ηζκαίζεδζδξ. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, πνυηεζηαζ βζα δφμ δζαθμνεηζηέξ ιεη-

ηνπξγίεο πμο θαιαάκμοκ πχνα απυ ημζκμφ ζηδ ζοκμθζηή εκυηδηα ημο ηζκαζζεδηζημφ 

ζοζηήιαημξ.
105

 Μπμνμφιε ζζμδφκαια κα ιζθάιε βζα ηδ κε-πξαθηηθή ηαζ ηδκ πξαθηηθή 

ιεηηνπξγία ηδξ ηζκαίζεδζδξ.
106

 Αξ ηζξ δμφιε λεπςνζζηά. 

(α) Ζ ζθέηα αληηιεπηηθά (ζρεκαηηθά) ιεηηνπξγνχζα θηλαίζζεζε. Γζα ηδ ζηέηα α-

κηζθδπηζηά θεζημονβμφζα ηζκαίζεδζδ μοζζαζηζηά ιζθήζαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθά-

θαζμ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηζκαίζεδζδ ςξ ακαβηαίμ υνμ ζοβηνυηδζδξ ηςκ ακηζθδπηχκ 

ςξ θαζιάηςκ. Ζ ακηζθδπηζηά (ζπδιαηζηά) θεζημονβμφζα ηζκαίζεδζδ είκαζ αοηή πμο 

ηζκδημπμζεί ηδκ αθθδθμοπία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ έηζζ χζηε, ζηδ αάζδ ηδξ ηα-

ηάθθδθδξ ενιήκεοζδξ, κα ιαξ ειθακίγμκηαζ μπηζηά ηαζ απηζηά θάζιαηα ζε ζηάζδ ή 

ζε ηίκδζδ, ιε ηα πμζμηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά ζηαεενά ή ιεηαααθθυιεκα. ημ επί-

πεδμ αοηυ ηδξ θαζιαηζηήξ ζοβηνυηδζδξ, ηαζ οπυ ηδκ ακαβηαία θεζημονβία ηδξ ζπδ-

ιαηζηά θεζημονβμφζαξ ηζκαίζεδζδξ, ζοβηνμηείηαζ ηαζ ημ ακενχπζκμ ζχια ςξ μπηζηυ 

ηαζ απηζηυ θάζια. Ζ ζζμδοκαιία ηςκ αζζεήζεςκ ηδξ υναζδξ ηαζ ηδξ αθήξ, βζα ηδκ 

μπμία ιζθάεζ μ Υμφζενθ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο, αθμνά ηδ θαζιαηζηή ζοβηνυηδζδ 

ζοκμθζηά ηςκ ακηζθδπηχκ ηαζ ακάιεζά ημοξ ηαζ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ζδςιέκμο 

ςξ ζηέηα θοζζημφ-πςνζημφ ζχιαημξ, ςξ Körper. Γζα κα ζοβηνμηδεεί, ζε αοηυ ημ ε-

πίπεδμ ηδξ θαζιαηζηήξ ζοβηνυηδζδξ, ημ έιαζμ ζχια σο ίδηνλ, απαζηείηαζ επζπθέμκ μ 

εκημπζζιυξ ηςκ απηζηχκ ηαζ ηζκαζζεδηζηχκ αζζεδιάηςκ. Χξ πνμξ αοηή ηδ ζοβηνμηδ-

ηζηή πηοπή, δ αθή έπεζ έκακ πνςηανπζηυ νυθμ ηαεχξ αοηή πνμτπμηίεεηαζ ακαβηαία 

βζα κα είκαζ δοκαηυξ μπμζμζδήπμηε εκημπζζιυξ. 

(α) Ζ πξαθηηθά ιεηηνπξγνχζα θηλαίζζεζε. Ζ πναηηζηά θεζημονβμφζα ηζκαίζεδζδ 

ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ υηακ δξνχκε πάκς ζηα ήδδ θαζιαηζηά ζοβηνμηδιέκα ακηζ-

θδπηά ηαζ, είηε πνμηαθμφιε ηάπμζα ιεηααμθή ζηδ πςνζηή ημοξ εέζδ επειααίκμκηαξ 

ζηδκ ηζκδηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ, είηε ηάπμζα παναιυνθςζδ ιε δζαηήνδζδ ή ιδ ηδξ 

ανπζηήξ ημοξ ζπδιαημιμνθήξ. Ζ πναηηζηά θεζημονβμφζα ηζκαίζεδζδ ζδιαίκεζ αηνζ-

αχξ ηδκ πξαθηηθή επίδξαζε επί ηςκ ακηζθδπηχκ, δ μπμία ηαζ επζθένεζ ηάπμζα αζηζαηά 

απμηεθέζιαηα. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ζοβηνμημφκηαζ ηα ακηζθδπηά ςξ ειπνάβιαηα-

οθζηά ζχιαηα. Καζ, υπςξ ζηζξ Ηδέεο ΗΗ ηαζ ΗΗΗ μ Υμφζενθ είπε οπμζηδνίλεζ ηδκ πνς-

ηανπζηυηδηα ηδξ αθήξ έκακηζ ηδξ υναζδξ ακαθμνζηά ιε ηδκ πιηθή-αηηηαθή ζοβηνυηδ-

ζδ, έηζζ ηαζ ηχνα ζημ πεζνυβναθμ πμο ελεηάγμοιε, επακαθαιαάκεζ ηδκ ίδζα ζδέα, υ-

ιςξ, ιε πμθφ πζμ ηαεανυ ηνυπμ. 

Ρςηάεζ μ φζηενμξ Υμφζενθ: 

Θα ιπμνμφζε έκαξ ηαεανά μπηζηά ζοβηνμηδιέκμξ ηυζιμξ κα είκαζ πναηηζηυξ, κα είκαζ 

έκαξ πναβιαηζηυξ ειπνάβιαημξ [wirkliche reale] ηυζιμξ; (Hua XXXIX, ζ. 399) 

Γζα κα απακηήζεζ αιέζςξ ιεηά:  

                                                
104 Βθ. Hua XXXIX, ζζ. 396-400. 
105 Βθ. υ.π., ζ. 397. 
106 Βθ. υ.π., ζ. 398.  
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Σμ [ζηέημ] απηζηυ εββίγεζκ είκαζ αηυια ιδ-πναηηζηυ υζμ ηαζ ημ ζηέημ μνάκ. (Hua 

XXXIX, ζ. 399) 

Γδθαδή, ηυζμ δ υναζδ απυ ιυκδ ηδξ, υζμ ηαζ δ αθή εκκμδιέκδ ςξ ζηέημ, ―ακζπκεο-

ηζηυ‖ εα θέβαιε, άββζβια, ςξ ιζα απθή ρδθάθδζδ, είκαζ ιδ-πναηηζηέξ ηαζ άνα ακίηα-

κεξ κα ζοβηνμηήζμοκ ημκ ηυζιμ ζηδκ οθζηή-αζηζαηή ειπναβιαηυηδηά ημο. Σμ ζηέημ 

μνάκ ηαζ ημ ζηέημ εββίγεζκ, ηζκδημπμζμφιεκα απυ ηδ ζρεκαηηθά ιεηηνπξγνχζα ηζκαί-

ζεδζδ, ζοβηνμημφκ μπηζηά ηαζ απηζηά θάζιαηα αθθά υπζ οθζηά-αζηζαηά πνάβιαηα. 

Δη ηδξ ζηέηα ακηζθδπηζηήξ ρδθάθδζδξ, […] ζοβηνμηείηαζ απηζηά ζηέηα ημ θάζια, δ res 

extensa, ιε απμηέθεζια κα ζοβηνμημφιε ιαγί ιε ημ ζηέημ μνάκ έκα ακηζθδπηζηυ πεδίμ 
απυ [απηζηέξ ηαζ μπηζηέξ] res extensae. (Hua XXXIX, ζ. 399) 

Αοηυ πμο επζπθέμκ απαζηείηαζ βζα κα πενάζμοιε απυ ηδ θαζιαηζηή ζηδκ οθζηή-

αζηζαηή ζοβηνυηδζδ είκαζ δ αθή ζηελ πξαθηηθή ηεο δηάζηαζε ηαζ δ ηζκαίζεδζδ ζηδκ 

πξαθηηθή ηεο ιεηηνπξγία. 

Όκσο ην εγγίδεηλ έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα κπνξεί, κέζσ ηεο ηάζεο ηεο δχλακεο [Kraftans-

pannung] λα ηξαπεί ζε πίεζε [Drücken], ζε ρηχπεκα [Stoßen], ζε ζπξψμηκν [Schieben] 

θ.ιπ., αθθά επίζδξ ηαζ ζε ζοιπίεζδ ηςκ δαηηφθςκ πμο αημοιπμφκ έκα πνάβια ηαοηυπνμ-

κα απυ δζαθμνεηζηέξ ιενζέξ, ιε απμηέθεζια αοηυ κα ιπμνεί κα βίκεζ έκα άδναβια ημο α-
κηζηεζιέκμο, έκα άνπαβια ηαζ φζηενα, ιε ηδ ζοιιεημπή άθθςκ ηζκαζζεήζεςκ, έκα ζήθσ-

κα, έκα θνπβάιεκα η.θπ. (Hua XXXIX, ζ. 399) 

Οιμίςξ ζηζξ Ηδέεο ΗΗ δζααάγμοιε υηζ, 

ιέζς ηδξ ζηέηδξ αθήξ δεκ έπμοιε ειπεζνία ηδξ πίεζεο, ηδξ έιμεο, ηδξ αληίζηαζεο. Πνέπεζ 

ηακείξ κα «ηεκηχζεζ ημοξ ιφεξ», κα «πνμαάθθεζ ακηίζηαζδ», η.θπ. (Hua IV, ζ. 39 [42]) 

Ζ ηζκαίζεδζδ ζηδκ πξαθηηθή ηδξ δζάζηαζδ είκαζ αοηή πμο ηζκδημπμζεί ηδ δζαδμπή ηςκ 

θαζιαηζηχκ απηζηχκ ειθακίζεςκ ηςκ ακηζθδπηχκ, ζηδκ ελάνηδζή ημοξ απυ ηζξ θα-

ζιαηζηέξ απηζηέξ ειθακίζεζξ ημο έιαζμο ζχιαημξ πμο ακηζθαιαάκεηαζ, ηαζ ηαεζζηά 

δοκαηή ηδκ οθζηή-αζηζαηή ενιήκεοζδ ηυζμ ηςκ πνχηςκ υζμ ηαζ ημο δεφηενμο.
107

 Σμ 

ακενχπζκμ ζχια ενιδκεοιέκμ ζηδκ οθζηή-αζηζαηή ειπναβιαηυηδηά ημο δίκεηαζ ςξ ημ 

«ζδιείμ ημιήξ ειπνάβιαηςκ αζηζμηήηςκ εκηυξ ηδξ ειπνάβιαηδξ (απμηθεζζηζηά πςνζ-

ηήξ-πναβιζηήξ) ζοκάθεζαξ»
108

.  Δπζπθέμκ, υιςξ, ζηδ αάζδ ηδξ πναηηζηήξ ηζκαίζεδ-

ζδξ, ημ έιαζμ ζχια ζοβηνμηείηαζ ςξ ίδζμκ ζχια ιε ηδκ πιήξε ζεκαζία. Έπμοιε πθέ-

μκ κα ηάκμοιε ιε ιζα ζςιαηζηή ηζκαζζεδηζηή αοημζοκεζδδζία πμο λεδζπθχκεηαζ ε-

κηυξ ηςκ πναλζαηά ηζκδημπμζμφιεκςκ οθζηχκ-αζηζαηχκ ενιδκεφζεςκ· έπμοιε κα ηά-

κμοιε ιε ηδκ ίδζα ηδκ απην-ζπγθξφηεζε ημο θμνέα ηδξ ακηίθδρδξ.
109

 

                                                
107 Αοηή δ οθζηή-αζηζαηή ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ δεκ έπεζ πάκηςξ παναηηήνα πθδνυηδηαξ 

ηαζ μνζζηζηυηδηαξ. πςξ ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ, «ημ ίδζμ έιαζμ ζχια πμο ιμο πνδζζιεφεζ ςξ ιέζμ βζα ημ 
ζφκμθμ ηδξ ακηίθδρήξ ιμο, ιε ειπμδίγεζ ζηδκ ακηίθδρδ ημο εαοημφ ημο ηαζ ζοκζζηά έκα αλζμζδιείςηα 

αηεθχξ ζοβηνμηδιέκμ πνάβια» (Hua IV, ζ. 159 [167]). 
108 Hua IV, ζ. 63 [67]. 
109 Γνάθεζ μ Υμφζενθ ζημκ πέιπημ Καξηεζηαλφ ηνραζκφ: «κηαξ ζηακυξ βζα ακηίθδρδ, έπς ή ιπμνχ 

κα έπς ηδκ ειπεζνία ηάεε θφζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ίδζαξ ηδξ έιροπδξ μνβακζζιζηυηδηάξ ιμο, 
δ μπμία υιςξ ιέζα ζημκ νμο ηδξ ειπεζνίαξ επακαζπεηίγεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηδκ εαοηυ ηδξ. Σμ παναπάκς 

ηαείζηαηαζ δοκαηυ επεζδή κπνξψ πάκημηε κέζσ ημο εκυξ πενζμφ κα ακηζθδθεχ ημ άθθμ ή ιέζς εκυξ 

πενζμφ κα ακηζθδθεχ έκα ιάηζ ιμο, υπμο ημ θεζημονβμφκ υνβακμ ιπμνεί κα βίκεζ ακηζηείιεκμ ηαζ ημ 

ακηζηείιεκμ θεζημονβμφκ υνβακμ. Καζ ημ ίδζμ ζζπφεζ βζα ηάεε δοκαηυ ηαζ πνςηανπζηυ πεζνζζιυ ημο έι-

ροπμο μνβακζζιμφ, μ μπμίμξ ζοκεπχξ ζπεηίγεηαζ πναηηζηά ιε ημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημο.» (Hua I, ζ. 128 

<142-3>) 
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 Καείζηαηαζ ζαθέξ πςξ δ αίζεδζδ ηδξ αθήξ ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ημκ Υμφζενθ 

ςξ εειεθζαηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ πνςηανπζηήξ οθζηυηδηαξ-αζηζυηδηαξ, βζαηί α-

ηνζαχξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ αίζεδζδ πμο απμηεθεί ηδκ ακαβηαία αθεηδνζαηή αάζδ ηάεε 

πεναζηένς πναηηζηήξ δνάζδξ ημο έιαζμο ζχιαημξ επί ηςκ πναβιάηςκ ηαζ αθθδθεπί-

δναζδξ ιε αοηά. ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ άιεζδξ αθθδθεπίδναζδξ, ιάθζζηα, ζοβηνμ-

ηείηαζ δ οθζηυηδηα-αζηζυηδηα ιε έκακ πνςηανπζηυ ηαζ απζεληηθφ ηνυπμ. Οζ οθζηέξ-

αζηζαηέξ ενιδκεφζεζξ πθδνχκμκηαζ απζεληηθά ιέζα απυ ηδ δζπθή ζοβηνυηδζδ, απυ ηδ 

ιζα, ημο ειπνάβιαημο απηζημφ δνχκημξ ζχιαημξ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηςκ ειπνάβια-

ηςκ ακηζθδπηχκ· απυ ηδ ιζα, ημο έιαζμο ζχιαημξ πμο, βζα πανάδεζβια, βναπχκεζ, 

ζδηχκεζ, πζέγεζ, ηνααάεζ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ηςκ πναβιάηςκ πμο, ακηίζημζπα, βναπχ-

κμκηαζ, ακορχκμκηαζ, πζέγμκηαζ, ηεκηχκμκηαζ. 

 ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δεκ έπμοιε ηέημζα αοεεκηζηή οθζηή-αζηζαηή ενιήκεοζδ 

ηαζ πθήνςζδ, ζηζξ πενζπηχζεζξ, δδθαδή, πμο δεκ ζοιιεηέπεζ άιεζα ημ έιαζμ ζχια 

ηαζ δ ηζκαίζεδζδ ζηδκ πναηηζηή ηδξ θεζημονβία, θαιαάκεζ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

πχνα ιζα ζπλ-εξκήλεπζε. πλ-εξκελεχνπκε ημ μπηζηά ζοβηνμημφιεκμ ακηζθδπηυ σο 

εάλ κα ιπμνμφζαιε κα ημ πζάζμοιε, κα ημ ανπάλμοιε, κα ημ ζδηχζμοιε, κα ημ πεηά-

λμοιε, η.μ.η. Βθέπμοιε ηα πνάβιαηα ιε ιζα, μφηςξ εζπείκ, ―απηζηή‖ υναζδ. Σα ―κηφ-

κμοιε‖ ιε ημοξ παναηηήνεξ ηαζ ηζξ ακαιμκέξ πμο έπεζ βζα αοηά δ οθζηή-αζηζαηή ζοκ-

ενιήκεοζδ, δ μπμία δεκ ιπμνεί πανά κα βίκεηαζ απυ έκα ηζκαζζεδηζηά πναηηζηυ έιαζμ 

ζχια, αηυια ηαζ ακαοεεκηζηά. Με αοηή ηδκ έκκμζα ιπμνεί κα θέεζ μ Υμφζενθ υηζ «δ 

οθζηυηδηα[-αζηζυηδηα] ιπμνεί απυ ηδκ ανπή κα είκαζ ζοκ-ενιδκεοιέκδ ηαζ υιςξ υπζ 

ζοκ-δεδμιέκδ»
110

. 

 Θεςνμφιε, θμζπυκ, πςξ υηακ μ Μάηεκξ ζζπονίγεηαζ υηζ ιε ηδκ υναζδ είκαζ δο-

καηή δ ζοβηνυηδζδ ηςκ ακηζθδπηχκ ζηζξ οθζηέξ-αζηζαηέξ ημοξ αθθδθεπζδνάζεζξ, δεκ 

ιπμνεί πανά κα πνμτπμεέηεζ ιζα υναζδ ―απηζηά εκδιενςιέκδ‖ ·δεκ ιπμνεί πανά κα 

πνμτπμεέηεζ ηδκ υναζδ εκυξ εκζχιαημο, ηζκαζζεδηζηά δνχκημξ οπμηεζιέκμο πμο ζο-

βηνμηεί ηαζ ηαοηυπνμκα αοηυ-ζοβηνμηείηαζ. πςξ θάκδηε ζηα πνμδβμφιεκα, πςνίξ 

αοηή ηδ ζοκεήηδ είκαζ αδφκαηδ, ηυζμ ημο ειπνάβιαημο ηυζιμο υζμ ηαζ δ αοηυ-

πναβιάηςζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ.
111

 

                                                
110 Hua IV, ζ. 38 [41]. Αοηυξ μ παναηηήναξ ηδξ οθζηήξ-αζηζαηήξ ζοκ-ενιήκεοζδξ ιπμνεί κα βίκεζ ζα-
θέζηενμξ εάκ ζηεθημφιε πενζπηχζεζξ ακηζθδπηζηήξ ―ελαπάηδζδξ‖ ζακ ηδκ αηυθμοεδ. ε μιδνζηά πς-

νία ζοκακημφιε ζημζπεία πμο δείπκμοκ υηζ μ μονακυξ ζοκ-ενιδκεουηακ ςξ οθζηυ ζχια, ηονζμθεηηζηά 

ςξ ζηεξέσκα. Ο ιδνμξ ακαθένεηαζ ζημκ μονακυ ςξ εάκ αοηυξ κα ήηακ έκα ζηενευ διζζθαίνζμ. Μζθά 

βζα ράιθενλ νπξαλφλ, βζα νπξαλφλ εο πνιχραιθνλ, βζα ζηδήξενλ νπξαλφλ. (Βθ. ζπεηζηά Kirk, Raven & 

Schofield 1990, ζ. 26.) πςξ επζζδιαίκμοκ μζ Κζνη, Ρέζαεκ ηαζ ηυθζθκη, αοηά ηα ―ιεηαθθζηά‖ επίεε-

ηα ελέθναγακ ηδ ζηενευηδηα αθθά ηαζ ηδ θαιπνυηδηα ημο μονακμφ. (Βθ. υ.π.) Αθθά ηαζ μ Ακαλζιέκδξ 

ηαζ μ Διπεδμηθήξ ιζθμφζακ βζα ημκ μονακυ «ζακ κα ήηακ απυ πάβμ ή, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, ζηενευξ» 

(υ.π., ζ. 29). Να ζδιεζχζμοιε επίζδξ υηζ δ δζαζηνςιάηςζδ ηδξ θαζιαηζηήξ ηαζ ηδξ οθζηήξ ενιήκεο-

ζδξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δζάζηαζδξ ηδξ ζοκ-ενιδκεοιέκδξ αθθά υπζ ζοκ-δεδμιέκδξ οθζηυηδηαξ-
αζηζυηδηαξ εεςνμφιε πςξ πνέπεζ κα απμηεθεί ααζζηυ γήηδια πναβιάηεοζδξ ηαζ ζε άθθα πθαίζζα πένα 

απυ ηδ εεςνία ακηίθδρδξ ηςκ θοζζηχκ πναβιάηςκ. Θα ακαθένμοιε, βζα πανάδεζβια, ηδκ πνμαθδια-

ηζηή ηδξ ακηίθδρδξ ηςκ ηδθεμπηζηχκ ή ηζκδιαημβναθζηχκ εζηυκςκ, ηδξ ακηίθδρδξ θςημβναθζχκ, α-

πεζημκίζεςκ, υπςξ ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ γςβναθζηχκ ένβςκ ηέπκδξ. 
111 Υςνίξ κα πνμπςνήζμοιε ζε θεπημιένεζεξ, απθά εα παναηδνήζμοιε ηθείκμκηαξ ημ ελήξ. Θεςνμφιε 

πςξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ θαζκμιεκμθμβζηχκ δζαηνίζεςκ πμο θένκμοιε εδχ ζηδκ επζθάκεζα, ιπμνμφιε 

κα πνμζεββίζμοιε δζάθμνεξ μνζαηέξ παεμθμβζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ πανμοζζάγεηαζ δζαηαναπή 

ζε ηάπμζμ ή ηάπμζα απυ ηα επίπεδα ζοβηνυηδζδξ. ε ζπέζδ ιε υζα ζογδημφιε εδχ, ιπμνμφιε, βζα 
πανάδεζβια, κα ―δζααάζμοιε‖ απυ θαζκμιεκμθμβζηή ζημπζά ιζα απυ ηζξ παεμθμβζηέξ πενζπηχζεζξ πμο 

πενζβνάθεζ μ βκςζηυξ κεονμροπμθυβμξ θζαεν αηξ, ζημ αηξ 2000. Δκ ζοκημιία, πνυηεζηαζ βζα ιζα 

εη βεκεηήξ ηοθθή βοκαίηα πμο πάζπεζ απυ εβηεθαθζηή πανάθοζδ, ηάηζ πμο, υιςξ, δεκ επδνεάγεζ ηδκ 

αίζεδζδ ηδξ αθήξ, δ μπμία παναιέκεζ άεζηηδ. Χζηυζμ, δ ζοκμθζηυηενδ απναλία ηαζ απνδζηία ηςκ 

πενζχκ έπεζ μδδβήζεζ ζε ιζα έηπηςζδ ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ αοηήξ ηδξ βοκαίηαξ, έηπηςζδ πμο 

πανμοζζάγεζ ιάθζζηα δφμ πηοπέξ. Αθεκυξ οθίζηαηαζ αδοκαιία ακαβκχνζζδξ, ή ηαοημπμίδζδξ ακηζηεζ-
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ιέκςκ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πενζχκ, αθεηένμο οπάνπεζ δοζημθία ζηδ αίςζδ ηςκ ιεθχκ ςξ δζηχκ ηδξ. Ζ 

ίδζα ιζθά βζα ηα πένζα ηδξ θέβμκηαξ, «[ά]πνδζηα ηαηαναιέκα ελμβηχιαηα απυ γοιάνζ – δεκ ηα κζχες 

ηακ ζακ ιέθδ ιμο» (αηξ 2000, ζ. 81). Ο αηξ παναηδνεί: «Σδξ ήηακ αδφκαημ κα ακαβκςνίζεζ ή κα 

ηαοημπμζήζεζ ημ μηζδήπμηε: ημπμεέηδζα ηάεε είδμοξ ακηζηείιεκμ ζηα πένζα ηδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο 

ηαζ ημο εκυξ πενζμφ ιμο. Γεκ ιπμνμφζε κα ηαοημπμζήζεζ ηαζ δεκ έραπκε ηακ· έθεζπακ μζ εκενβδηζηέξ 

«ενεοκδηζηέξ» ηζκήζεζξ ηςκ πενζχκ· ήηακ, πνάβιαηζ, ηυζμ ακεκενβά, ηυζμ αδνακή, ηυζμ άπνδζηα, υζμ 

εα ήηακ δομ «ημιιάηζα απυ γοιάνζ». Απυ θαζκμιεκμθμβζηή ζημπζά, ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ ιζα ηέ-

ημζα μνζαηή ηαηάζηαζδ απμηαθφπηεζ ηδκ αδοκαιία ζοβηνυηδζδξ ηδξ πνςηανπζηήξ οθζηήξ-αζηζαηήξ 
ειπναβιαηυηδηαξ, ηυζμ ηςκ ακηζθδπηχκ πναβιάηςκ υζμ ηαζ ηςκ ίδζςκ ηςκ πενζχκ. Αοηά ηα ηεθεοηαία 

αζχκμκηαζ ηαζ αοημ-ζοβηνμημφκηαζ ζε έκα ζρεκαηηθφ επίπεδμ, ζημ μπμίμ θοζζηά οπάνπεζ, βζα κα ηά-

κμοιε εδχ ηαζ ιζα άθθδ ζφκδεζδ, ιζα ζημζπεζχδδξ αίζζεζε θπξηφηεηαο (sense of ownership) αθθά υπζ 

αηυια ηαζ αίζζεζε ηνπ θνξέα δξάζεο (sense of agency). 
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ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Ζ ΠΡΧΣΑΡΥΗΚΖ ΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΣΗΛΖΠΣΟΤ ΚΑΗ 
Ζ ΔΞΗΓΑΝΗΚΔΤΣΗΚΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

Έπεζ θακεί ηαεανά πςξ δζαθςκμφιε ιε εηείκδ ηδ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ πμο ακηζιε-

ηςπίγεζ ηδκ πνςηανπζηή ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ ςξ ήδδ οπυννδηα δζαιεζμθα-

αδιέκδ απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ ηδξ θμβζηήξ-ηαηδβμνζαηήξ ζηέρδξ. Δλεηάγμκηαξ ηζξ πηο-

πέξ ηδξ πνςηανπζηήξ εηηαηυηδηαξ ηαζ οθζηυηδηαξ-αζηζυηδηαξ, οπμζηδνίλαιε πςξ 

πνυηεζηαζ βζα ιζα ζοβηνυηδζδ άιιεο ηάμεο απυ ηζξ θμβζηέξ-ηαηδβμνζαηέξ ζοκεέζεζξ. 

Σμ υηζ ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ζφκεεζδξ είκαζ ζηδνζβιέκα ηαζ πάκηα πνμτπμεέ-

ημοκ ηα πνςηανπζηά εκενβήιαηα ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, δεκ ζδιαίκεζ, βζα ειάξ, υηζ 

αοηά ηα ηεθεοηαία είκαζ ήδδ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ θμβζηά-ηαηδβμνζαηά. Σαοηυπνμκα, 

ςζηυζμ, επζπεζνήζαιε κα θςηίζμοιε ημ κμδηζηυ-ενιδκεοηζηυ (ηαζ υπζ θμβζηυ-

εκκμζμθμβζηυ) παναηηήνα ηςκ πνςηανπζηχκ ακηζθδπηζηχκ ζοκεέζεςκ. Τπμζηδνίλαιε 

υηζ ημ ακηζθδπηυ ςξ πνςηανπζηή res extensa ηαζ res materialis είκαζ ημ ζοκεεηζηυ α-

πμηέθεζια ηδξ κεξνινγηθήο-εξκελεπηηθήο εκμπμίδζδξ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαζ ζπδ-

ιαηζηχκ ειθακίζεςκ ακηίζημζπα, δδθαδή, ηεθζηά, ιενχκ πμο απμηημφκ ιζα θεζημον-

βζηή ελάνηδζδ εκηαζζυιεκα αηνζαχξ ζηδκ εονφηενδ πςνζηή ηαζ οθζηή-αζηζαηή μθυ-

ηδηα πμο ημ ίδζμ ημ ακηζθδπηυ ζοκζζηά. 

 ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε απυ ιζα άθθδ ζημπζά ημ 

γήηδια ηδξ πνςηανπζηήξ δμηζηυηδηαξ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ. Πζμ ζο-

βηεηνζιέκα, εα εζηζάζμοιε ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ ζημ υηζ αοηή δ πνςηανπζηή res extensa 

ηαζ res materialis δεκ είκαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ εζδζηά επζζηδιμκζηήξ θοζζηυ-

ιαεδιαηζηήξ ζηάζδξ· δεκ είκαζ δ εηηαηυηδηα ηαζ δ οθζηυηδηα ιε ημκ ηνυπμ πμο αοηέξ 

απμηεθμφκ εέιαηα ηδξ Γεςιεηνίαξ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ. Κζκμφιεκμζ ζε αοηή ηδκ ηαηεφ-

εοκζδ, ανπζηά εα ελεηάζμοιε ηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί μ Υμφζενθ ζηδ θζθμζμθία ημο 

Κακη ακαθμνζηά ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ζφκεεζδξ, βζα κα ακαδείλμοιε επ‘ αοημφ δφμ αθ-

θδθέκδεηεξ δζαζηάζεζξ. Θα δζαπζζηχζμοιε υηζ, πνχημκ, μ Υμφζενθ ηαηδβμνεί ημκ 

Κακη βζα ημ υηζ πανέαθερε ηζξ ζοκεέζεζξ πμο πνμζζδζάγμοκ εζδζηά ζηδ ζοβηνυηδζδ 

ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ. Γεφηενμκ, εα δμφιε υηζ μ Υμφζενθ εεςνεί πςξ μ Κακη 

δέπεηαζ θαεναία υηζ ηα πνάβιαηα ηδξ πνςηανπζηήξ ακηίθδρδξ ζοκηίεεκηαζ ζηδ αάζδ 

ημο ίδζμο Λυβμο πμο μδδβεί ηζξ ζοκεέζεζξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ Γεςιεηνίαξ ηαζ ηδξ 

Φοζζηήξ επζηεθχκηαξ, υιςξ, ιζα «ηνοιιέκδ θεζημονβία». 

ηδ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβία, δ εεςνδηζηή-επζζηδιμκζηή ζοκείδδζδ ακηζ-

ιεηςπίγεηαζ ςξ ζηεξηγκέλε ζοκείδδζδ. Αοηή πάκηα πνμτπμεέηεζ, ηυζμ ηδκ πνςηανπζ-

ηή, απθή ακηίθδρδ, υζμ ηαζ ηδκ ηαηδβμνζαηή ζηέρδ. Σμ επζπθέμκ ζδιακηζηυ, υιςξ, 

είκαζ υηζ ηα εεςνδηζηά-επζζηδιμκζηά εκενβήιαηα πανμοζζάγμοκ ην δηθφ ηνπο ζδζυηοπμ 

ηνυπμ ζοβηνυηδζδξ ηςκ εεςνδηζηχκ-επζζηδιμκζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Αοηυκ ημκ ζδζυ-

ηοπμ ηνυπμ ζοβηνυηδζδξ εα ελεηάζμοιε ζηδ ζοκέπεζα, πνχηα ακαθμνζηά ιε ηδκ ά-

ιεζδ ιαεδιαηζημπμίδζδ ηςκ πνςηανπζηχκ αζζεδηδνζαηχκ ιμνθχκ ηςκ απθχκ ακηζ-

θδπηχκ  πναβιάηςκ ηαζ, έπεζηα, ακαθμνζηά ιε ηδκ έιιεζδ ιαεδιαηζημπμίδζδ ηςκ 

αζζεδηδνζαηχκ πθδνςιάηςκ ημοξ. Θα δμφιε υηζ, ηεθζηά, ηα εεςνδηζηά-επζζηδιμκζηά 

ακηζηείιεκα ζοκζζημφκ θμβζηέξ ηαηαζηεοέξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ πνςηανπζηή ακηζ-

θδπηζηή δμηζηυηδηα. 
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7.1. Η θξηηηθή ηνπ Φνχζεξι ζηνλ Καλη 

7.1.1 Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζχλζεζεο 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ιζθήζαιε ακαθοηζηά βζα ηδ εεςνία ζπέζεςκ πμο ακαπηφζζεζ μ 

πνχζιμξ Υμφζενθ ζηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο. Δίδαιε υηζ ζε αοηυ ημ ένβμ επζ-

πεζνείηαζ δ εθανιμβή ημο ιπνεκηακζακμφ ηνζηδνίμο ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ ηςκ ζοκεζ-

δδζζαηχκ πενζεπμιέκςκ, δδθαδή ημο ηνζηδνίμο ηδξ απμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ, θαη ζην 

ρψξν ησλ ζρέζεσλ ιεηαλφ πενζεπμιέκςκ. ημ πθαίζζμ αοημφ ημο εβπεζνήιαημξ, μ 

Υμφζενθ δζαηνίκεζ δφμ ηαηδβμνίεξ ζπέζεςκ, ηζξ πνςηεφμοζεξ ηαζ ηζξ ροπζηέξ ζπέ-

ζεζξ. Δπζζδιάκαιε, επζπθέμκ, υηζ δ εεςνία ζπέζεςκ ηδξ ΦΑ ηναηά ηάπμζεξ απμζηά-

ζεζξ απυ ηδ θζθμζμθία ημο Κακη. Ο πνχζιμξ Υμφζενθ εεςνμφζε πςξ, βζα ημκ Κακη, 

φιεο μζ ζοκεέζεζξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ αοευνιδηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ κυδζδξ. 

Κάηζ ηέημζμ, υιςξ, πίζηεοε πςξ ακηζηίεεηαζ ζηδκ ίδζα ηδκ ειπεζνία.
1
 πςξ δζααάγμοιε 

ζηδ ΦΑ,  

[ζ]ηδκ πενίπηςζδ ηςκ πενζζζμηένςκ ζοκηεεεζιέκςκ παναζηάζεςκ, εάκ αοηέξ ιαξ δίκμ-

κηαζ ακαθοιέκεξ [analysiert], παναηδνμφιε ακαιθίαμθα ηδ δζαζφκδεζδ [Verbindung] ηςκ 
ιενζηχκ πενζεπμιέκςκ ημοξ, αθθά μφηε ηαη‘ εθάπζζημκ ιζα ζοκεέημοζα δναζηδνζυηδηα δ 

μπμία πνχηα πνμζδίδεζ ζε αοηά ηα πενζεπυιεκα ηδ δζαζοκδεζζιυηδηά ημοξ 

[Verbindungheit]. (PA, ζ. 39 [40]· αθ. ηαζ ζ. 42 [43]) 

Γζα πανάδεζβια, δ ζπέζδ ημο πνχιαημξ ηαζ ηδξ έηηαζδξ εκυξ πνάβιαημξ δεκ πνμηφ-

πηεζ ζηδ αάζδ ηάπμζμο αοευνιδημο ροπζημφ ζοκεεηζημφ εκενβήιαημξ. Ο πνχζιμξ 

Υμφζενθ οπμζηήνζγε, θμζπυκ, πςξ οπάνπεζ ιζα πθδεχνα πενζεπμιεκζηχκ δζαζοκδέ-

ζεςκ πςνίξ ίπκμξ ηάπμζαξ ζοκεεηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο κα πανάβεζ αοηέξ ηζξ δζα-

ζοκδέζεζξ. φιθςκα, ιάθζζηα, ιε ημκ ίδζμ, μ Κακη πανέαθερε ηάεε ηέημζα ζπέζδ πμο 

«ακήηεζ ζηδκ ίδζα ηδκ επμπηεία ηαζ ιπμνεί κα βίκεζ ακηζθδπηή εκηυξ αοηήξ»
2
. Γεκ α-

καβκχνζζε, δδθαδή, υηζ οπάνπμοκ ζπέζεζξ ζηζξ μπμίεξ μδδβμφκηαζ ηα πενζεπυιεκα απφ 

κφλα ηνπο, ζηε βάζε ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηνπο, ηζ έηζζ ακηζιεηχπζζε ην ζχλνιν ηςκ δο-

καηχκ ζπέζεςκ ςξ απμηέθεζια ακχηενςκ θεζημονβζχκ ηδξ κυδζδξ. 

Οζ ζπέζεζξ πμο δεκ πνμτπμεέημοκ ηδκ αοεμνιδζία ηδξ κυδζδξ, αοηέξ δδθαδή 

πμο, ηαηά ημκ Υμφζενθ, πανέαθερε ή ηαθφηενα παναβκχνζζε μ Κακη, είκαζ, υπςξ 

εοιυιαζηε, μζ πξσηεχνπζεο ζπέζεζξ. Να ακαθένμοιε πάθζ εδχ ιε ζοκημιία υηζ ζε 

αοηέξ μ πνχζιμξ Υμφζενθ δζέηνζκε ηέζζενα είδδ: ηζξ ιεηαθοζζηέξ ζπέζεζξ (π.π. ιεηα-

λφ έηηαζδξ ηαζ πμζμηζηήξ πθήνςζδξ), ηζξ θμβζηέξ ζπέζεζξ, ηζξ θοζζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ηζξ 

ζπέζεζξ πμο μδδβμφκ ζηδκ απθή ακηίθδρδ μιάδςκ πναβιάηςκ ηαζ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ 

πμζμηήηςκ ημοξ. Ο πνχζιμξ Υμφζενθ δεπυηακ, αέααζα, υηζ οπάνπμοκ θαη ζπέζεζξ πμο 

πνμηφπημοκ ζηδ αάζδ ακχηενςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ, ζηδ αάζδ, δδθαδή, ηδξ αο-

εμνιδζίαξ ημο οπμηεζιέκμο. Αοηέξ είκαζ μζ ζπέζεζξ πμο μ ίδζμξ απμηαθμφζε ςπρηθέο, 

υπςξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ ζπέζδ ηδξ ζοθθμβήξ ή ηδξ δζάγεολδξ. ε ακηίεεζδ, υ-

ιςξ, ιε ημκ Κακη, μ Υμφζενθ δεκ εεςνμφζε πςξ μζ ροπζηέξ ζπέζεζξ ελακηθμφκ ημ ζφ-

κμθμ ηςκ ζπέζεςκ. 

                                                
1 ηδ ΦΑ μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ ζηδκ ηακηζακή εεςνία ζημ πθαίζζμ ηδξ ηνζηζηήξ πμο μ ίδζμξ αζηεί 

ζηδ εεςνία ημο Λάκβηε (Friedrich Lange). Ο ηεθεοηαίμξ οζμεεηεί ημ βεκζηυηενμ ηακηζακυ πθαίζζμ ακα-

θμνζηά ιε ηδ ζοκεεηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ κυδζδξ, οπμζηδνίγεζ, υιςξ, υηζ ηάπμζεξ απυ ηζξ κμδηζηέξ 
ζοκεέζεζξ θαιαάκμοκ πχνα ππνζπλείδεηα. (Βθ. ηδκ εηηεκή ζπεηζηή εκυηδηα ημο δεοηένμο ηεθαθαίμο 

ηδξ PA, ζζ. 34-44 [35-45].) 
2 .π., ζ. 39 [40]. 
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ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηεθαθαίςκ θάκδηε επίζδξ υηζ μ πνχζιμξ 

Υμφζενθ δεκ δεπυηακ πςξ ηα δζάθμνα εκενβήιαηα παξάγνπλ κέα ζπεζζαηά πενζεπυ-

ιεκα. Σέημζα εκενβήιαηα, βζα ημκ ίδζμ, δεκ εα ήηακ πανά ροπμθμβζηά ηεναημονβήια-

ηα.
3
 Έηζζ, ζηδ ιεκ πενίπηςζδ ηςκ πνςηεομοζχκ ζπέζεςκ ηδξ ΦΑ έπμοιε κα ηάκμοιε 

ιε ήδε έηνηκα πενζεπυιεκα ηδξ επμπηείαξ. ηδ δε πενίπηςζδ ηςκ ροπζηχκ ζπέζεςκ 

έπμοιε ιυκμ ηα δζαζοκδέμκηα εκενβήιαηα, αθθά υπζ ηαζ ηάπμζμ ακηζηεζιεκζηυ ζπεζζ-

αηυ πενζεπυιεκμ ςξ απμηέθεζια ηδξ δζαζφκδεζδξ.
4
 Χζηυζμ, ζηδκ πμνεία ηδξ ελέθζ-

λδξ ηδξ ζηέρδξ ημο Υμφζενθ άθθαλακ πμθθά. ηζξ ΛΔ μζ ιεηαθοζζηέξ ζπέζεζξ ζηαιά-

ηδζακ κα εεςνμφκηαζ λεπςνζζηέξ ζηζβιέξ εκυηδηαξ πμο δίκμκηαζ ζηδκ επμπηεία ιαγί 

ιε ηα ζπεηζγυιεκα ιένδ ηαζ ακηζιεηςπίζηδηακ ιε υνμοξ αιμζααίαξ ή ιμκυπθεονδξ 

ζηήνζλδξ ιεηαλφ ιδ-αοηυκμιςκ ζηζβιχκ. Ζ ακάθμβδ πνμαθδιαηζηή ακαθμνζηά ιε ηζξ 

θμβζηέξ ζπέζεζξ μδήβδζε ημκ Υμφζενθ ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ εεςνίαξ ημο βζα ηδκ εζδδ-

ηζηή επμπηεία. Αθθά ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ζπεηζζιμφ ηςκ ζπεηζηά αοηυκμιςκ ιε-

νχκ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ επμπηείαξ, ή ηςκ μιάδςκ ηέημζςκ πναβιάηςκ, δ ιεηαηυπζζδ 

ηδξ πμοζενθζακήξ εεςνίαξ απμδείπεδηε ζδιακηζηή. ηδ αάζδ ηδξ κέαξ εεςνίαξ βζα 

ηδκ απμαθεπηζηυηδηα, δ ζοκεζδδζζαηή γςή ακηζιεηςπίγεηαζ πθέμκ ζε υθα ηα επίπεδά 

ηδξ ςξ μοζζςδχξ ζπγθξνηεηηθή. Αηυια ηαζ ηα πνςηανπζηά επμπηζηά εκενβήιαηα είκαζ 

εκενβήιαηα ζπλζέζεσλ, ζηδ αάζδ ηςκ μπμίςκ ζοβηνμημφκηαζ ηα ζφζημζπα απμαθε-

πηζηά ακηζηείιεκα. Ο ζηαηζηυξ παναηηήναξ ηςκ πνςηεομοζχκ ζπέζεςκ ηδξ Φηινζν-

θίαο ηεο Αξηζκεηηθήο δίκεζ ηδ εέζδ ημο, ήδδ ζηζξ Λνγηθέο Έξεπλεο, ζημ δοκαιζηυ πα-

ναηηήνα ηςκ απμαθεπηζηχκ ζοβηνμηδηζηχκ ζοκεέζεςκ. Αθθά ηαζ ακαθμνζηά ιε ηα 

εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ, είδαιε πςξ μ Υμφζενθ ιε ηδ εεςνία ημο βζα ηδκ ηαηδ-

βμνζαηή επμπηεία ζφκεεζδξ ηάκεζ πζα ζαθέξ υηζ ηαζ αοηά έπμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ ζφ-

ζημζπεξ (ηαηδβμνζαηέξ) ακηζηεζιεκυηδηεξ ιε ηζξ δζηέξ ημοξ (ηαηδβμνζαηέξ) ιμνθέξ. 

Ζ πνχζιδ πμοζενθζακή εεςνία ζπέζεςκ ακηζηαηαζηάεδηε απυ ιζα ςνζιυηενδ 

θαζκμιεκμθμβζηή ιενμθμβία, δ μπμία δεκ ιπμνμφζε πανά κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδκ ε-

λέπμοζα εέζδ πμο είπακ πθέμκ μζ ακαθφζεζξ ηςκ ζοζημζπζχκ «απμαθεπηζηχκ εκκμδηζ-

ηχκ εκενβδιάηςκ – εκκμδιαηζηχκ ακηζηεζιεκμηήηςκ» ζε υθα ηα επίπεδα απμαθεπηζ-

ηχκ ζοβηνμηήζεςκ. Ήηακ θοζζηυ, αοηή δ ελέθζλδ κα επζθένεζ ηαζ ηδκ ακάθμβδ αθθα-

βή ζηδκ ακηζδζαζημθή ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ πνμξ ηδκ ηακηζακή θζθμζμθία.
5
 Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, μ Υμφζενθ ζοκεπίγεζ κα αζηεί ηνζηζηή ζημκ Κακη βζα ημ υηζ, ζφιθςκα 

ιε ημκ ηεθεοηαίμ, φιεο μζ ζοκεέζεζξ πνέπεζ κα είκαζ απμηθεζζηζηά ζοκεέζεζξ εκενβδ-

ιάηςκ ακχηενδξ ηάλδξ. ημ πθαίζζμ ηδξ ηακηζακήξ Τπενααημθμβζηήξ Ακαθοηζηήξ 

είκαζ δ κυδζδ αοηή πμο, ζηδ αάζδ ηςκ ηακμκζζηζηχκ ανπχκ, ακαθαιαάκεζ ηζξ εκενβέξ 

ζοκεέζεζξ ημο αζζεδηδνζαημφ πμθθαπθμφ, βζα κα ζοβηνμηήζεζ ηεθζηά ηα επζζηδιμκζ-

ηά ακηζηείιεκα ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ηδξ Γεςιεηνίαξ. ιςξ, ηαηά ημκ Υμφζενθ, ιε αοηυκ 

ημκ ηνυπμ μ Κακη ζηδ θζθμζμθία ημο πανααθέπεζ ημ πμθφ ζδιακηζηυ ημιιάηζ ηδξ ζο-

βηνυηδζδξ ηδξ πξσηαξρηθήο εκπεηξίαο. Κζ εκχ ζηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο θέβε-

ηαζ υηζ αοηυ πμο οπμηίεεηαζ πςξ άθδκε ακελέηαζημ μ Κακη ήηακ δ πενζμπή ηςκ έηνη-

κσλ πνμσυκηςκ ηδξ επμπηείαξ, πςνίξ, υιςξ, ζε αοηυ ημ πνχζιμ ένβμ κα βίκεηαζ θυβμξ 

                                                
3 Βθ. Hua XII, ζ. 43 [44]. 
4 Αοηυ, εοιίγμοιε, έπεζ ςξ ζοκέπεζα έκα ζοβηεηνζιέκμ είδμξ ροπμθμβζζιμφ ζηδ ΦΑ (ηδξ οπμηεζιεκμ-

πμίδζδξ ηςκ θμβζηχκ ιμνθχκ) πμο λεπενκζέηαζ ζηζξ ΛΔ ιε ηδ εεςνία βζα ηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία 

ζφκεεζδξ. 
5 ε βνάιια ημο ζημκ Καζίνεν (Ernst Cassirer) (ζηζξ 3 Απνζθίμο ημο 1925) μ Υμφζενθ, ιάθζζηα, ζδ-
ιεζχκεζ πςξ «[δ] δζηή ιμο ελέθζλδ ανπζηά ακηζηίεεημ ζημκ Κακη, υιςξ ζηαδζαηά έθηαζα κα ακαβκςνί-

γς ηδκ αλία αθθά ηαζ ηα υνζα ημο Κακη.» (HuaDok III, η. 5, ζ. 4 (Briefwechsel)). Έπεζ θοζζηά ζδζαίηε-

νμ εκδζαθένμκ ημ κα ελεηάζεζ ηακείξ ιε θεπημιένεζα ηδ ζφβηθζζδ ημο πμοζενθζακμφ ηαζ ημο ηακηζακμφ 

ένβμο αθθά ηαζ ηζξ ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ημοξ. Κθαζζζηυ είκαζ εδχ ημ ένβμ ημο Κενκ Husserl 

und Kant. 
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βζα ζοκεέζεζξ αοημφ ημο επμπηζημφ επζπέδμο, ηχνα δ ηακηζακή θζθμζμθία ηαηαββέθ-

θεηαζ βζαηί πνμτπμεέηεζ ςξ δεδμιέκμ ημκ ηυζιμ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ πανααθέπμκηαξ 

ζημ ζφκμθυ ηδξ ηδκ πενζμπή ηςκ πξσηαξρηθψλ ζπγθξνηεηηθψλ ζπλζέζεσλ. 

 Σδ θμβζηή αοηήξ ηδξ ηνζηζηήξ ζημκ Κακη ηδ ζοκακημφιε ζε δζάθμνα ζδιεία ημο 

πμοζενθζακμφ ένβμο. Έηζζ, ζηδκ Πξψηε Φηινζνθία, μ Υμφζενθ ακηζπαναεέηεζ ηδκ 

Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία πνμξ ηδκ ηακηζακή Τπενααημθμβζηή Φζθμζμθία, 

ηαηδβμνχκηαξ ημκ Κακη βζα ηδ ζηεκή ακηζιεηχπζζδ ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο ςξ 

ιμνθχκ ηδξ ζηέηδξ αζζεδηζηυηδηαξ.
6
 Οζ δζάθμνεξ ζοκεέζεζξ αθήκμκηαζ απυ ημκ Κακη 

ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Ακαθοηζηήξ ηαζ αθμνμφκ απμηθεζζηζηά ηδ ζο-

βηνυηδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ ζηέρδξ, βζα πανάδεζβια ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ Γες-

ιεηνίαξ. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, ακ ηαζ μ Κακη δεκ πανέαθερε πςξ ήδδ ζηδκ εκυ-

ηδηα ηςκ θαζιαηζηχκ επμπηεζχκ (Phantomanschauungen) πνμζζδζάγμοκ ζοκεέζεζξ, 

αοηέξ ηίεεκηαζ ζε εθανιμβή απμηθεζζηζηά ζηδκ Τπενααημθμβζηή Ακαθοηζηή.
7
 Ζ α-

κηίννδζδ ημο Υμφζενθ έβηεζηαζ εδχ ζημ υηζ ιζα ηέημζα ακηζιεηχπζζδ ηαεζζηά αδφκα-

ηδ ηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ πξσηαξρηθήο πςνζηυηδηαξ (αθθά ηαζ ηδξ 

πξσηαξρηθήο πνμκζηυηδηαξ) εκηυξ ημο πθαζζίμο ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ηαζ 

πξηλ ηζξ ζοκεέζεζξ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Ακαθοηζηήξ. Ο Υμφζενθ ημκίγεζ πςξ, 

[ιε αοηή ηδκ πνςηανπζηή πςνζηυηδηα] δεκ εκκμχ ημ πχνμ ηδξ Γεςιεηνίαξ, εκκμχ ημκ 

ζηέημ ακηζθδπηζηυ πχνμ, ημ πχνμ ηδξ ζηέηδξ επμπηείαξ, μ μπμίμξ αεααίςξ είκαζ δ πνμτ-

πυεεζδ ηδξ Γεςιεηνίαξ. (Hua VII/1, ζ. 386) 

Ζ θαζκμιεκμθμβία ηάκεζ εέια ηδξ αηνζαχξ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο επμπηζημφ πνάβιαημξ 

ζηδκ πνςηανπζηή πςνζηυηδηά ημο, εκχ δζαηνίκεζ νδηά υθεξ ηζξ ζηδνζβιέκεξ εεςνδηζ-

ημπμζήζεζξ. Γζα ηδ θαζκμιεκμθμβία, 

 μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ είκαζ πνμσυκηα ιζαξ ζδζαίηενδξ ζφκεεζδξ ηαηχηενδξ ααειίδαξ ηαζ δ 

ζφκεεζδ ηδξ ακηζηεζιεκμπμζδηζηήξ δζάκμζαξ είκαζ αηνζαχξ ιυκμ ιζα ακχηενδ. (Hua VII/1, 
ζ. 405, απυ ηείιεκμ ημο 1915.) 

ηδκ Πανάδμζδ ιε ηίηθμ Φχζε θαη Πλεχκα ημο 1919, o Υμφζενθ δζαθμνμπμζ-

είηαζ λακά νδηά απυ ηδκ ηακηζακή θζθμζμθία. Ζ ηνζηζηή ημο ζημκ Κακη ζοκίζηαηαζ 

αηνζαχξ ζημ υηζ πςνίξ ιζα έκκμζα ζχλζεζεο ήδε ζημ επίπεδμ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ 

Αζζεδηζηήξ δεκ είκαζ δοκαηή δ πναβιάηεοζδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ηυζιμο ηδξ ειπεζ-

νίαξ.
8
 

Υςνίξ ημ ζηάδζμ ηδξ «ζφκεεζδξ», ζημ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ δ πςνζηυηδηα ηαζ δ πνμκζηυηδ-
ηα εκυξ ειπεζνζημφ ηυζιμο, μζ μκημθμβζηέξ ακαβηαζυηδηεξ, υπςξ ηζξ ακηζθαιαάκεηαζ μ 

Κακη, είκαζ οπενααημθμβζηά άηανπεξ. Με ημ κα πνμζδζμνίγεζ, υιςξ, δ ζφκεεζδ ημ δζαπς-

νζζιυ ηδξ Αζζεδηζηήξ απυ ηδκ Ακαθοηζηή, αηνζαχξ μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ ιέκμοκ απμ-
ηθεζζιέκα βζα ιζα Αζζεδηζηή, ηαζ ςξ οπυθμζπμ εα είπαιε ιυκμ ηδκ αζζεδηζηυηδηα ηςκ αζ-

ζεδιάηςκ. (HuaMb IV, ζ. 180) 

ημ ίδζμ πκεφια ηζκείηαζ ηαζ δ Σππηθή θαη Τπεξβαηνινγηθή Λνγηθή, υπμο ημκί-

γεηαζ δ αδοκαιία ημο Κακη κα πςνίζεζ ηα πνμαθήιαηα ιζαξ οπενααημθμβζηήξ ένεοκαξ 

ζε δφμ μιάδεξ: «ζε αοηά πμο αθμνμφκ ηδκ πνμ-επζζηδιμκζηή θφζδ ηαζ αοηά πμο α-

θμνμφκ ηδκ επζζηδιμκζηή θφζδ»
9
. Σμ απμηέθεζια είκαζ πςξ μ Κακη δεκ ιπυνεζε κα 

                                                
6 Βθ. Hua VII/1, ζ. 386 (απυ ηείιεκμ ημο 1908). 
7 .π., ζ. 404 (απυ ηείιεκμ ημο 1915)· αθ. ηαζ Hua V, ζ. 30 [27]· 128 [116]. 
8 Βθ., π.π., HuaMb IV, ζζ. 179 η.επ. 
9 Hua XVII, ζ. 234 [265].  
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εέζεζ ηα οπενααημθμβζηά ενςηήιαηα πμο αθμνμφκ εζδζηά ηδκ πνμ-επζζηδιμκζηή θφ-

ζδ υπςξ αοηή δίκεηαζ ζηδκ ειπεζνζηή επμπηεία ηαζ ιε ημ κυδια πμο δίκεζ ζε αοηήκ 

ηδκ ηεθεοηαία δ θαζκμιεκμθμβία.
10

 Απυ ηδκ μπηζηή ημο Υμφζενθ, μ Κακη δεκ ηαηά-

θενε κα ακαπηφλεζ ηδκ πνμαθδιαηζηή ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ ζοκεέζεςκ ζημ ζςζηυ εφ-

νμξ ηαζ αάεμξ. Γεκ ηαηάθενε κα δζαηνίκεζ μνεά ηα δζαθμνεηζηά επίπεδα ζοβηνυηδζδξ 

ηαζ κα ελεηάζεζ λεπςνζζηά βζα ηάεε έκα απυ αοηά ηζξ μοζζχδεζξ ζοζημζπίεξ εκκμήζε-

ςκ–εκκμδιάηςκ. Με ηα θυβζα ημο ίδζμο ημο Υμφζενθ: «υθα αοηά είκαζ λέκα ζημκ 

Κακη, υζμ πμθφ ηζ ακ δ Κνζηζηή ημο Λυβμο ημο ηθίκεζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηήξ 

ηδξ [δζηήξ ιαξ] πνμαθδιαηζηήξ ηαζ εκίμηε ηδκ πνμζεββίγεζ»
11

. 

7.1.2. Αλαθνξηθά κε ηνλ «θξπκκέλν Λφγν» ηεο θαληηαλήο επηζηεκνινγίαο 

Ζ ηακηζακή έκκμζα ηδξ ζχλζεζεο, ςξ ζφιπναλδ ηδξ αοεμνιδζίαξ ηδξ θμβζηήξ-

εκκμζμθμβζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ επμπηείαξ, ιπμνεί κα θμβμδμηήζεζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ 

ηςκ ακηζηεζιέκςκ, υπςξ είκαζ αοηά ηδξ Γεςιεηνίαξ ή ηδξ Φοζζηήξ, αθθά υπζ ηςκ 

πναβιάηςκ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ιαξ. Αοηυ ηονίςξ ημκίγεζ μ Υμφζενθ ιε ηδκ 

ηνζηζηή ημο ζηδκ ηακηζακή επζζηδιμθμβία. φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μ-

πμίμ μ Κακη ακηζιεηςπίγεζ ηζξ ζοκεέζεζξ δεκ επζηνέπεζ ηδ δζάηνζζδ ηδξ πνςηανπζηήξ 

ειπεζνίαξ ςξ απμηέθεζια ιζαξ πξψηεο ηάμεο, αθθά ηαζ εκυξ άιινπ ηχπνπ ζφκεεζδξ 

ηςκ πνςηανπζηχκ απμαθεπηζημηήηςκ. Μζα δεφηενδ, ζοιπθδνςιαηζηή δζάζηαζδ ηδξ 

εκ θυβς ηνζηζηήξ ζοκακημφιε ζηδκ Κξίζε. 

 Ζ §25 ηδξ Κξίζεο έπεζ ςξ εέια ημ γήηδια ηδξ ζφθθδρδξ, απυ ημκ Κακη, ηδξ ζ-

δέαξ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Φζθμζμθίαξ. ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ζογήηδζδξ, μ Υμφ-

ζενθ ιζθά βζα ηδκ ηακηζακή δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδ ζηέηδ αζζεδηζηυηδηα, δ μπμία 

«ιαξ πανέπεζ ηα ζηέηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα ηδξ ειπεζνίαξ, αηνζαχξ ςξ απμηέθε-

ζια ηδξ επίδναζδξ έλςεεκ»
12

, ηαζ ημκ ηαεανυ Λυβμ ηαζ ημκ ηακμκζζιυ ημο (Normi-

erung) πμο μνεμθμβζημπμζμφκ αοηή ηδκ ειπεζνία. Σμ ζδιακηζηυ εδχ είκαζ υηζ μ Υμφ-

ζενθ εεςνεί πςξ ζηδκ ηακηζακή θζθμζμθία μ Λυβμξ πανμοζζάγεηαζ ιε έκακ δηηηφ 

ηνυπμ θεζημονβίαξ. 

Ο έλαο ηνυπμξ είκαζ δ ζοζηδιαηζηή αοημ-ενιήκεοζή ημο, αοημ-θακένςζή ημο ζηδκ εθεφ-

εενδ ηαζ ηαεανή ιαεδιαηζημπμίδζδ, ζηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ ηαεανχκ ιαεδιαηζηχκ επζ-

ζηδιχκ. (Hua VI, ζ. 97 ζ. <173>) 

Αοηή δ νδηή, θακενή θεζημονβία ημο Λυβμο, πμο θαιαάκεζ πχνα ζηα Μαεδιαηζηά 

ηαζ ηδ Λμβζηή, πνμτπμεέηεζ ηδ ιμνθμπμίδζδ ηδξ «ηαεανήξ επμπηείαξ». Ο Υμφζενθ 

ζζπονίγεηαζ, ςζηυζμ, πςξ βζα ηδ ιμνθμπμίδζδ ηδξ «ηαεανήξ επμπηείαξ» έπεζ ήδδ θεζ-

ημονβήζεζ μ Λυβμξ ιε έκακ άιιν, δεχηεξν ηνυπμ. 

Ο άιινο ηνυπμξ είκαζ αοηυξ ημο ζηαεενά ηνοιιέκμο ζοκανηδηζηά θεζημονβμφκημξ [fungi-

erenden] θυβμο, μ μπμίμξ μνεμθμβζημπμζεί δζανηχξ αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα ηαζ έπεζ εηά-

ζημηε ήδδ μνεμθμβζημπμζήζεζ ηέημζα δεδμιέκα. Ακηζηεζιεκζηυ απμηέθεζιά ημο είκαζ μ αζ-

ζεδηδνζαημ-επμπηζηυξ ηυζιμξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ – δ ειπεζνζηή πνμτπυεεζδ υθδξ ηδξ θο-

                                                
10 Βθ. υ.π., ζζ. 234-5 [265]. 
11 Hua V, ζ. 128 [116]. ημ ίδζμ πκεφια ηζκείηαζ ηαζ δ αηυθμοεδ ―ακάδνμιδ‖ δήθςζδ ημο Υμφζενθ: 

«ζμ πμθφ δζαθένμοκ μζ ζηυπμζ ιαξ ηζ αηυια μζ δζαδνμιέξ ιαξ απυ εηείκεξ ημο Κακη, πανυθα αοηά 

είκαζ απαναβκχνζζηδ δ μοζζχδδξ ζοκάθεζα ημο πνμαθήιαημξ ηδξ εκανβμφξ δμιήξ ημο ηυζιμο ηδξ 
δοκαηήξ ειπεζνίαξ ιε ηα πνμαθήιαηα ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ηαζ Ακαθοηζηήξ, αηυια ηαζ 

ηδξ Γζαθεηηζηήξ ημο Κακη» (Hua IX, ζζ. 94-5 [71]). 
12 Hua VI, ζ. 96 <171>. 
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ζζημεπζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ, δδθαδή ηδξ ζηέρδξ πμο ηακμκανπεί ζοκεζδδηά ηδκ πενζημ-

ζιζηή ειπεζνία ιέζς ημο θακενμφ ιαεδιαηζημφ θυβμο. (Hua VI, ζ. 97 <173>) 

Μάθζζηα, βζα αοηή ηδκ ηνοιιέκδ θεζημονβία ημο Λυβμο, μ Υμφζενθ έπεζ πεζ θίβμ κς-

νίηενα: 

Ο Κακη, υιςξ, είπε ζημκ εαοηυ ημο: ακαιθίαμθα, πνάβιαηα ειθακίγμκηαζ, αθθά ιυκμ ε-

πεζδή, ζηα ηνοθά, ηα αζζεδηδνζαηά δεδμιέκα θαιαάκμκηαζ ήδδ μιμφ ιε μνζζιέκμοξ ηνυ-

πμοξ ιέζς απνζμνζηχκ ιμνθχκ, επεζδή, ιέζα ζηδκ αθθαβή ημοξ, θμβζημπμζμφκηαζ – πςνίξ 

κα έπεζ βίκεζ [νδηή] πνμζθοβή ζημ θυβμ πμο θακενχκεηαζ ςξ Λμβζηή ή Μαεδιαηζηά ηαζ 
πςνίξ αοηυξ κα έπεζ πενζέθεεζ ζε ιζα [νδηή] ηακμκζζηζηή θεζημονβία. (Hua VI, ζ. 97 

<172>) 

Ο Υμφζενθ, θμζπυκ, ιζθά βζα ιζα δηπιή, δηηηή θεζημονβία ημο Λυβμο, ζημκ Κακη, ηαζ 

υπζ βζα δφμ μοζζςδχξ δζαθμνεηζημφξ Λυβμοξ. Ο Λυβμξ πμο αοημ-θακενχκεηαζ ζηα 

Μαεδιαηζηά ηαζ ηδ Λμβζηή, είκαζ μ Λυβμξ πμο, ήδδ οπυννδηα, «ζηα ηνοθά», ιμνθμ-

πμζεί ηδκ αζζεδηδνζαηή ειπεζνία. Γζ‘ αοηυ ηαζ μ Υμφζενθ ιπμνεί κα ζζπονίγεηαζ υηζ, 

[ζημκ Κακη] μ επμπηζηά ειθακζγυιεκμξ ηυζιμξ πνέπεζ κα είκαζ ήδδ έκα ιυνθςια ηςκ ζ-
ηακμηήηςκ ηδξ «ηαεανήξ επμπηείαξ» ηαζ ημο «ηαεανμφ θυβμο», δδθαδή ηςκ ζηακμηήηςκ 

εηείκςκ πμο ζηδ νδηή ζηέρδ εηθνάγμκηαζ ζηα Μαεδιαηζηά ηαζ ζηδ Λμβζηή. (Hua VI, ζ. 

97 <173>) 

 Αοηή είκαζ δ απμηίιδζδ ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ηακηζακή πνμζέββζζδ. Αθθά αοηυ 

δελ ζεκαίλεη φηη ν ίδηνο πηνζεηεί απηή ηελ πξνζέγγηζε. ίβμονα ζηδκ Κξίζε δεκ ζοκα-

κημφιε ιζα εοεεία ηνζηζηή ζημκ Κακη. Χζηυζμ, δ ζοκμθζηυηενδ ιεθέηδ ημο πμοζεν-

θζακμφ ένβμο, ηαζ εζδζηά μζ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ ζημ δεφηενμ (ηονίςξ §9) ηαζ ημ 

ηνίημ ιένμξ ηδξ Κξίζεο ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμέθεοζδ ημο επζζηδιμκζημφ ηυζιμο απυ 

ημκ πνμ-επζζηδιμκζηυ αζυημζιμ, δεκ αθήκεζ πχνμ βζα αιθζαμθίεξ. Γζα ημκ Υμφζενθ 

είκαζ λεηάεανμ πςξ μ πνςηανπζηυξ ηυζιμξ ηδξ ειπεζνίαξ δεκ είκαζ έκαξ ηυζιμξ ήδδ 

οπυννδηα ιμνθμπμζδιέκμξ απυ ημ Λυβμ ηςκ Δπζζηδιχκ ηαζ ηδξ Λμβζηήξ. Δίκαζ ζδζαζ-

ηένςξ δζαθςηζζηζηά ηα θυβζα ημο ζηδκ ηαηαθδηηζηή εκυηδηα ζηδκ Σππηθή θαη Τπεξ-

βαηνινγηθή Λνγηθή. Δηεί μ Υμφζενθ ιζθάεζ βζα ηδ ζηήξημε ημο Λυβμο ηςκ αηνζαμθμ-

βζηχκ επζζηδιχκ ζημ Λυβμ ημο αζζεδηδνζαημφ ηυζιμο. 

Χξ έκα επίπεδμ ζηδνζβιέκμ ζημ Λυβμ ημο αζζεδηζημφ [ästhetischen] ηυζιμο, δζαααειίγε-

ηαζ [stuft sich] ηχνα μ Λυβμξ ημο ακηζηεζιεκζημφ ημζιζημφ Δίλαη [weltlichen Seins] ηαζ 
ηδξ Δπηζηήκεο κε ην “αλψηεξν” λφεκα: μ Λυβμξ πμο ενεοκά οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ ζ-

δεχκ ημο ―αοζηδνμφ‖ Δίλαη ηαζ ηδξ αοζηδνήξ αθήεεζαξ ηαζ δζαιμνθχκεζ ακηίζημζπα ―α-

ηνζαμθμβζηέξ‖ εεςνίεξ. (Hua XVII, ζ. 297 [292]) 

ιςξ, μ Λυβμξ ημο αζζεδηδνζαημφ ηυζιμο δεκ είκαζ μ Λυβμξ ηςκ αηνζαμθμβζηχκ 

Δπζζηδιχκ απθά ζε ιζα άθθδ θεζημονβία ημο.
13

 ηακ, ζηζξ Αλαιχζεηο γηα ηελ Παζεηη-

θή χλζεζε, μ Υμφζενθ θέεζ υηζ ζηδκ αζζεδηδνζαηή ειπεζνία θεζημονβμφιε ςξ Λμβζ-

ημί πςνίξ κα ημ βκςνίγμοιε, δεκ εκκμεί πςξ θεζημονβμφιε ήδδ ςξ επζζηήιμκεξ ηδξ 

Λμβζηήξ, ηςκ Μαεδιαηζηχκ ή ηδξ Φοζζηήξ. Ο Λυβμξ ημο αζζεδηδνζαημφ ηυζιμο εί-

καζ έκαξ άιινο Λυβμξ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ημο μπμίμο ηαζ ζηε βάζε ημο μπμίμο είκαζ 

                                                
13 Έηζζ, υηακ ζηζξ Ηδέεο ΗΗ μ Υμφζενθ ιζθά βζα ημκ θξπκκέλν Λφγν ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ, μ μπμίμξ, ιάθζ-

ζηα «ηαηά πνχημκ, ημοθάπζζημκ, εηηείκεηαζ υζμ ηαζ δ ζοβηνυηδζδ ηδξ θφζδξ» (Hua IV, ζ. 276 [289]), 

δεκ εκκμεί ημ εεςνδηζηυ Λυβμ απθά ζε ιζα άθθδ, δζαθμνεηζηή θεζημονβία ημο. 
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δοκαηυ κα ακαδοεεί μ Λυβμξ ηςκ Δπζζηδιχκ.
14

 ηζξ εκυηδηεξ πμο εα αημθμοεήζμοκ 

εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ηδ ζπέζδ ημο Λυβμο ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ιε 

ημ Λυβμ ηδξ εεςνδηζηήξ-επζζηδιμκζηήξ ηαζ εζδζηά ηδξ θοζζημ-ιαεδιαηζηήξ ζοκείδδ-

ζδξ. Θα δζαπζζηχζμοιε υηζ, βζα ημκ Υμφζενθ, δ εεςνδηζηή-επζζηδιμκζηή ζοκείδδζδ 

είκαζ ιζα λέα κνξθή ζοκείδδζδξ πμο, ζηδνζγυιεκδ πάκηα ζηδκ πνςηανπζηή αζμημζιζ-

ηή ειπεζνία, ζοβηνμηεί ηζξ εηάζημηε εεςνδηζηέξ-επζζηδιμκζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ. 

7.2. Η άκεζε καζεκαηηθνπνίεζε ηεο πξσηαξρηθήο εκπεηξίαο 

7.2.1. Τν εξψηεκα πεξί ηεο πξνέιεπζεο ηεο Γεσκεηξίαο 

Μεηά ηδκ έηδμζδ ηδξ Φηινζνθίαο ηεο Αξηζκεηηθήο, ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα εηεί ηδξ πενζ-

βναθζηήξ-ροπμθμβζηήξ εειεθίςζδξ ηςκ ααζζηχκ ανζειδηζηχκ εκκμζχκ, μ Υμφζενθ 

ζηυπεοε κα ζοββνάρεζ ημ θεβυιεκμ Raumbuch, έκα αζαθίμ βζα ημ πχνμ ηαζ ηδ εειε-

θίςζδ ηδξ Γεςιεηνίαξ.
15

 ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ήεεθε, ηαη‘ ακηζζημζπία πνμξ ηδ ΦΑ, 

κα πναβιαηεοεεί ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ααζζηχκ βεςιεηνζηχκ εκ-

κμζχκ, ζηδ ζοκέπεζα ηςκ αλζςιάηςκ ηαζ, ηεθζηά, ημο ίδζμο ημο βεςιεηνζημφ πχνμο.
16

 

ιςξ, ημ ζοκεπχξ αολακυιεκμ εκδζαθένμκ ημο βζα ηδ Λμβζηή ηαζ ημ γήηδια ηδξ δζ-

ηήξ ηδξ ακηζροπμθμβίζηζηδξ πθέμκ εειεθίςζδξ ημκ μδήβδζε ηεθζηά ζηδ ζοββναθή 

ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ. 

ηα ηείιεκα ημο πνχζιμο Υμφζενθ πμο πνμμνίγμκηακ βζα ημ Βηβιίν ηνπ Υψξνπ 

ανίζημοιε ζδιακηζηά ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηδ δζαδζηαζία ζπδιαηζζιμφ ηςκ δζαθυ-

νςκ βεςιεηνζηχκ παναζηάζεςκ ηαζ βεςιεηνζηχκ εκκμζχκ. Δηεί μ Υμφζενθ ακηζηίεε-

ηαζ ηυζμ ζηζξ εεςνίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ημ βεςιεηνζηυ πχνμ ςξ ηάπμζα απνζυνζ 

πανάζηαζδ (υπςξ, π.π., ηάκεζ μ Κακη, μ Μπάμοιακ (Julius Baumann) ή μ ίβηαανη), 

υζμ ηαζ ζε εηείκεξ πμο εκζηενκίγμκηαζ υηζ μ βεςιεηνζηυξ πχνμξ είκαζ ιζα ειπεζνζηή 

πανάζηαζδ πμο πνμηφπηεζ ιε απθή αθαίνεζδ, είηε απυ ηδκ ελςηενζηή επμπηεία (εδχ 

μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ ζημκ Κνυιακ (Kristian Kroman), ηαζ ζε ηάπμζα ημιιάηζα ηδξ 

εεςνίαξ ημο Μζθ ηαζ ημο Σαίκ (Hippolyte Taine)), είηε απυ ηδκ εζςηενζηή επμπηεία 

(υπςξ, π.π., πίζηεοε μ Βμοκη (Wilhelm Wundt)).
17

 Ο πνχζιμξ Υμφζενθ ζοκηάζζεηαζ 

ιε ηδκ άπμρδ, π.π., ημο Κμκη (August Comte), ημο Μπέκεηε (Friedrich Beneke) ή ημο 

Όιπεναεη (Friedrich Überweg), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μζ βεςιεηνζηέξ παναζηάζεζξ 

πνμηφπημοκ ζηε βάζε ηδξ ειπεζνίαξ, αθθά ιε ηδκ εμηδαλίθεπζε ηςκ άιεζα ακηζθδπηχκ 

πςνζηχκ ιμνθχκ ηδξ ελςηενζηήξ επμπηείαξ.
18

 Αοηή ηδκ άπμρδ εα ζοκεπίζεζ κα ηδκ 

οπμζηδνίγεζ αηυια ηαζ ζημ φζηενμ ένβμ ημο. Με ηδ ιεβαθφηενδ θεπημιένεζα ηδ ανί-

ζημοιε πζα κα ακαπηφζζεηαζ ζηα ηείιεκα ηδξ Κξίζεο. 

ηδκ Κξίζε μ Υμφζενθ πνχηα απ‘ υθα λεηαεανίγεζ πςξ ιε ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ 

πξνέιεπζεο ηδξ Γεςιεηνίαξ δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ημ «θζθμθμβζηυ-ζζημνζηυ ενχηδ-

ια»
19

 ημο εκημπζζιμφ ηςκ πνχηςκ βεςιεηνχκ ηαζ ηςκ βεςιεηνζηχκ επζηεοβιάηςκ 

ημοξ. Ακηίεεηα, ημκίγεζ πςξ, 

                                                
14 φβη. εδχ ιε Hart 1996 (ηονίςξ §4). Ο Υανη μοζζαζηζηά παναθθδθίγεζ ηδ εεςνδηζηή ζηάζδ ημο 

Κακη (υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ μ Υμφζενθ) ιε αοηήκ ημο ίδζμο ημο Υμφζενθ. 
15 Κείιεκα αοηήξ ηδξ πνχζιδξ πενζυδμο ημο Υμφζενθ ζπεηζηά ιε ηδκ Ανζειδηζηή ηαζ ηδ Γεςιεηνία 

είκαζ ζοβηεκηνςιέκα ζημκ ηυιμ Hua XXI πμο θένεζ ημκ ηίηθμ «Μεθέηεξ βζα ηδκ Ανζειδηζηή ηαζ ηδ 
Γεςιεηνία» («Studien zur Arithmetik und Geometrie. Texte aus dem Nachlass (1886-1901)).  
16 Βθ., π.π., Hua XXI, ζ. 286. 
17 .π., ζ. 285. Δζδζηά βζα ημ υηζ δ Γεςιεηνία δεκ είκαζ ιζα ειπεζνζηή επζζηήιδ αθ. ηαζ Hua III/1, §25. 
18 Hua XXI, ζζ. 285, 205 οπζ. 1 [217 οπζ. 5]. 
19 Hua VI, ζ. 366 <37>· ζφβη. εδχ ηαζ Hua XXI, ζ. 263· αθ., π.π., ηαζ Dodd 2004, ζ. 82. 
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ημ εκδζαθένμκ ιαξ εα πνέπεζ κα αθμνά ζημ ακαζημπζηυ ενχηδια βζα ημ πνςηανπζηυ κυδ-

ια ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ βεκκήεδηε ηάπμηε δ βεςιεηνία ηαζ ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ έιεζκε 
πανμφζα ςξ πανάδμζδ πζθζεηδνίδςκ ηαζ ιέκεζ αηυιδ βζα ιαξ πανμφζα ζημ πθαίζζμ ιζαξ 

γςκηακήξ πνμσμφζαξ επελενβαζίαξ. (Hua VI, ζ. 366 <37>) 

 Με άθθα θυβζα, ημ εκδζαθένμκ ημο Υμφζενθ ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ 

Γεςιεηνίαξ είκαζ θαηλνκελνινγηθφ-γελεηηθφ· είκαζ αοηυ ιζαξ μφηςξ εζπείκ λνεκαηηθήο 

αξραηνινγίαο. Μζαξ κμδιαηζηήξ ανπαζμθμβίαξ πμο επενςηά ηδκ πνμθάκεζα ηδξ εηά-

ζημηε οθζζηάιεκδξ παναδεδμιέκδξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ακαγδηά αηνζαχξ ημοξ υνμοξ α-

κάδοζδξ ηδξ επζζηήιδξ ημο πχνμο εκ ζπέζδ πνμξ ηδ δζαζηνςιάηςζδ ηςκ δζαθμνεηζ-

ηχκ κμδιαηζηχκ ζοβηνμηδηζηχκ επζπέδςκ ημο ζοκεζδδζζαημφ αίμο. Μέζα απυ ιζα 

ηέημζα κμδιαηζηή ανπαζμθμβία, μδδβμφιαζηε ζηδκ απμηάθορδ ημο αζυημζιμο ςξ 

ζηαεενήξ πνμτπυεεζδξ υπζ ιυκμ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ζζημνζηήξ ακάδοζδξ ηδξ Γεςιε-

ηνίαξ, βζα ηδκ μπμία ζογδημφιε εδχ, αθθά ηαζ ηδξ εηάζημηε πανμκηζηήξ ιαξ ηαηά-

ζηαζδξ.
20

 

Ζ πθέμκ ααζζηή πηοπή ηδξ εκ θυβς ακαγήηδζδξ ζοκίζηαηαζ ζηδ δζάηνζζδ ακά-

ιεζα ζηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία ηαζ ημκ πνςηανπζηυ επμπηζηυ πχνμ, απυ ηδ ιζα, ηαζ 

ηδ ζηδνζβιέκδ βεςιεηνζηή ζοκείδδζδ ηαζ ημ βεςιεηνζηυ πχνμ, απυ ηδκ άθθδ. Ήδδ 

ζηα πνχζια ηείιεκά ημο, μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ νδηά ημ πχνμ ημο ηαεδιενζκμφ αίμο, ή 

αθθζχξ ημ ρψξν ηεο επνπηείαο (Anschauung), απυ ημ γεσκεηξηθφ ρψξν. Ο πχνμξ ημο 

ηαεδιενζκμφ αίμο είκαζ πνμ- ή ελς-επζζηδιμκζηυξ, πνμδβείηαζ, δδθαδή, ηάεε ζπεηζ-

ηήξ επζζηδιμκζηήξ εεχνδζδξ· είκαζ μ πχνμξ ζημκ μπμίμ ανίζηεηαζ μ ηαεέκαξ απυ ε-

ιάξ, ακελάνηδηα απυ ηδκ δθζηία ή ημ ιμνθςηζηυ ημο επίπεδμ.
21

 Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, 

μ βεςιεηνζηυξ πχνμξ είκαζ έκα εκκμζμθμβζηυ ιυνθςια ηδξ θμβζηήξ επελενβαζίαξ ηδξ 

απθήξ επμπηζηήξ πανάζηαζδξ ημο πχνμο ηαζ δεκ ιπμνεί κα δμεεί ζηδκ απθή επμπηεία 

υπςξ μ πχνμξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Με ημοξ υνμοξ ηςκ ιεηέπεζηα ένβςκ ημο Υμφ-

ζενθ, ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ μ βεςιεηνζηυξ πχνμξ δίκεηαζ ζηδκ ηαηδβμνζαηή επμ-

πηεία ςξ ζφζημζπμ ηδξ βεςιεηνζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ έπμκηαξ ςξ ζηαεενή πνμτπυεεζδ 

ημκ πνςηανπζηυ αζυημζιμ. Σμ ενχηδια, αέααζα, πμο ηίεεηαζ ηαζ πμο ηονίςξ εκδζαθέ-

νεζ ιζα ανπαζμθμβία ημο κμήιαημξ ηδξ Γεςιεηνίαξ δεκ είκαζ άθθμ απυ ημ πχξ ηαεί-

ζηαηαζ δοκαηή δ ιεηάααζδ απυ ημκ πνςηανπζηυ αζυημζιμ ζημ βεςιεηνζηυ πχνμ. Γζα 

αοηή ηδ ιεηάααζδ εα ιζθήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα. 

7.2.2. Η κνξθνινγία ησλ πξαγκάησλ ηεο απιήο αληίιεςεο θαη νη κνξθνινγηθέο 

πξν-επηζηεκνληθέο έλλνηεο 

ηζξ ακαθφζεζξ πμο πνμδβήεδηακ ζηδκ πανμφζα ενβαζία ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυ-

ηδζδ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ εζηζάζαιε ζηζξ πηοπέξ ηδξ πνςηανπζηήξ 

                                                
20 Γζα αοηή ηδκ αοημ-απμηάθορδ ημο πανυκημξ ιέζς ηδξ απμηάθορδξ ηδξ ίδζαξ ηδξ ζζημνίαξ ημο αθ. 
ηαζ Dodd 2004, ζζ. 79η.επξ. Βθ. ηαζ ηδκ Δηζαγσγή (ζζ. 28η.επξ) ημο Κυκημο ζηδκ εθθδκζηή ιεηάθνα-

ζδ ηδξ Πξνέιεπζεο ηεο Γεσκεηξίαο. 
21 Βθ. Hua XXI, ζζ. 270η.επξ. Βθ. ζπεηζηά ηαζ Drummond 1984. Γζα ηδκ αηνίαεζα, μ πνχζιμξ Υμφ-

ζενθ δζαηνίκεζ ηζξ αηυθμοεεξ ηέζζενζξ δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ ημο υνμο «πχνμξ», μζ μπμίεξ ιάθζζηα 

εεςνεί πςξ πνμηφπημοκ βεκεηζηά ιε ηδκ αηυθμοεδ ζεζνά: (α) ημ πχνμ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, ή πχνμ 

ηδξ επμπηείαξ, (α) ημ πχνμ ηδξ ηαεανήξ Γεςιεηνίαξ, ή αθθζχξ ημ πχνμ ηδξ βεςιεηνζηήξ επμπηείαξ, (β) 
ημ πχνμ ηδξ εθανιμζιέκδξ Γεςιεηνίαξ, π.π. ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ (δ) ημ πχνμ ηδξ Μεηαθοζζ-

ηήξ. (Βθ. Hua XXI, ζζ. 270-1) Δζδζηά βζα ημ πχνμ ηδξ Μεηαθοζζηήξ μ Υμφζενθ δεκ ιαξ δίκεζ επζπθέ-

μκ επελδβήζεζξ. Σμ ιυκμ πμο ακαθένεζ είκαζ πςξ πνυηεζηαζ βζα ημκ «ελδερφκελν [etwaigen]» οπενααηζ-

ηυ πχνμ» (υ.π., ζ. 270, δ έιθαζδ πνμζηέεδηε) ηαζ θαίκεηαζ κα εκκμεί αηνζαχξ ημκ ιεηαθοζζηά οπεν-

ααηζηυ πχνμ πμο θζθυζμθμζ ή/ηαζ επζζηήιμκεξ εεςνμφκ υηζ ανίζηεηαζ πίζς ή πένα απυ ηα ειπεζνζηά 

θαζκυιεκα. 
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πςνζηυηδηαξ (εηηαηυηδηαξ) ηαζ οθζηυηδηαξ-αζηζυηδηάξ ημοξ. Ηζπονζζηήηαιε πςξ βζα 

ηδ ζοβηνυηδζδ αοηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ εοεφκμκηαζ (ιδ εκκμζμθμβζηέξ-οπαβςβζηέξ ηαζ 

ιδ ηαηδβμνδιαηζηέξ) κμδηζηέξ-ενιδκεοηζηέξ ζοκεζδδζζαηέξ ζοκανηήζεζξ. Βέααζα, ηα 

εκκμδιαηζηά ζφζημζπα ηςκ θαζιαηζηχκ ηαζ οθζηχκ-αζηζαηχκ ενιδκεφζεςκ δεκ δίκμ-

κηαζ πμηέ απυ ιυκα ημοξ πανά ζοκζζημφκ ακαβηαίμοξ πονήκεξ δμηζηυηδηαξ ηςκ πναβ-

ιάηςκ ιε ηα μπμία ζπεηζγυιαζηε ζημ βκςζζαηυ, αλζαηυ ηαζ πναηηζηυ αίμ ιαξ. Έπεζ 

θακεί, ςζηυζμ, ηαζ ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα υηζ, ζηδ αάζδ θαζκμιεκμθμβζηά εειζ-

ηχκ αθαζνέζεςκ, ιπμνμφιε κα ζηναθμφιε εζδζηά ζημκ ηνυπμ δμηζηυηδηαξ ηαζ ηδ 

ιμνθμθμβία ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ κα ηα πενζβνάρμοιε. Μπμνμφ-

ιε κα ζηναθμφιε ζημ ακηζθδπηυ εζδζηά ηαηά ημ υηζ αοηυ είκαζ εηηαηυ ηαζ κα πενζβνά-

ρμοιε ηδ ζπδιαημιμνθή ημο, ηζξ πνμμπηζηέξ απυ ηζξ μπμίεξ αοηή δίκεηαζ, ηζξ αθθαβέξ 

ηδξ ηαηά ηδκ πζεακή απμιάηνοκζδ, πενζζηνμθή, παναιυνθςζδ, η.θπ. Μπμνμφιε ε-

πίζδξ κα εζηζάζμοιε εζδζηά ζηδκ αθθδθελάνηδζδ ημο ακηζθδπημφ απυ ημ έιαζμ ζχια 

ηαζ απυ άθθα ακηζθδπηά ηαζ κα πενζβνάρμοιε ηζξ πνςηανπζηέξ αζηζαηέξ ζοζπεηίζεζξ 

πμο θαιαάκμοκ πχνα. ε ηάεε πενίπηςζδ, αοηυ πμο παναηδνμφιε είκαζ υηζ ημ ακηζ-

θδπηυ έπεζ ιζα ιμνθμθμβία ηαζ ιζα ζοιπενζθμνά ζηδκ ηίκδζή ημο ηαζ ηδ δοκαιζηή 

ημο αθθδθελάνηδζδ απυ άθθα ζχιαηα, δ μπμία ηοιαίκεηαζ εκηυξ εκυξ θάζιαημξ μζ-

ηείαξ δμηζηυηδηαξ. Αηυια ηαζ ιε παναθθαβή ζηδ θακηαζία, αοηή δ ιμνθμθμβία ηαζ 

ζοιπενζθμνά αημθμοεεί έκα μνζζιέκμ ζηηι. Οζ ιεηααμθέξ ηςκ αζζεδηδνζαηά επμπηζ-

ηχκ ζςιάηςκ δεκ ζοιααίκμοκ ιε ηοπαίμ ηνυπμ πανά «αημθμοεμφκ αζζεδηδνζαηά-

ηππνινγηθνχο [sinnlich-typischen] ηνυπμοξ πμο ελανηχκηαζ ειπεζνζηά μ έκαξ απυ ημκ 

άθθμ»
22

. Ο Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα ιζα ηππνινγία ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζοιπενζ-

θμνάξ ηςκ ακηζθδπηχκ, ή αθθζχξ βζα ηζξ ―ζοκήεεζέξ ημοξ‖. 

κηςξ, ηα πνάβιαηα ημο επμπηζημφ πενίημζιμο ζηέημκηαζ βεκζηχξ [ιέζα ημο] ηαζ ςξ 

πνμξ υθεξ ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ ζε δζαηοιάκζεζξ ημφ απθχξ ηοπμθμβζημφ [bloß Typischen]. 

(Hua VI, ζ. 22 <67>) 

[Σα πνςηανπζηά ακηζθδπηά] έπμοκ, μφηςξ εζπείκ, ηζξ ―ζοκήεεζέξ ημοξ‖: ζοιπενζθένμκηαζ 

ιε υιμζμ ηνυπμ οπυ ηοπμθμβζηά υιμζεξ ζοκεήηεξ. (Hua VI, ζ. 28 <76>). 

Ακήηεζ ζημ ζηζθ ηδξ ίδζαξ ηδξ ειπεζνίαξ ημ υηζ αοηυ ημο μπμίμο έπμοιε ειπεζνία έπεζ ημ 

δζηυ ημο αζηζαηυ ζηζθ ηαζ μνίγμκηα. (Hua IX, ζ. 102 [77]· αθ. ηαζ Hua XXXII, ζζ. 
205η.επ.) 

Καζ πάκημηε ηα ακηζθδπηά δίκμκηαζ εκηυξ εκυξ ζοκ-ενιδκεουιεκμο πενίβονμο ημκηζ-

κυηενμο ή πζμ ιαηνζκμφ, πνμζδζμνζζιέκμο ή ηαζ απνμζδζυνζζημο.
23

 Γίκμκηαζ ηεθζηά 

εκηυξ εκυξ θφζκνπ πμο ζηδκ μθυηδηά ημο έπεζ ηδ ―ζοκήεεζά‖ ημο. Έπεζ έκα «εκπεηξηθφ 

ζπλνιηθφ ζηηι»
24

. 

Δηηζκχκηαξ, ηχνα, απυ ηδκ απθή ακηίθδρδ ιπμνμφιε κα ζπδιαηίζμοιε πνμ-

επζζηδιμκζηέξ, ειπεζνζηέξ έκκμζεξ ζηδ αάζδ ηςκ παναηδνμφιεκςκ μιμζμηήηςκ, ζηδ 

αάζδ ημο ζοκεζνιμφ ηέημζςκ μιμζμηήηςκ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδ αάζδ ειπεζνζηχκ 

βεκζηεφζεςκ. Οζ ειπεζνζηέξ έκκμζεξ πμο ζπδιαηίγμοιε ζοζηήκμοκ έκα απυεεια ηαζ 

ιπμνμφιε ζημ ελήξ κα ακαβκςνίγμοιε κέα πανυιμζα ακηζηείιεκα ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 

ήδδ ζπδιαηζζιέκςκ ειπεζνζηχκ εκκμζχκ ιαξ. 

 ηδ αάζδ ηςκ επμπηζηχκ ιμνθχκ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ιπμ-

νμφιε κα ζπδιαηίζμοιε, θμζπυκ, ειπεζνζηέξ έκκμζεξ υπςξ είκαζ ημ «ζηνμββοθυ», ημ 

«ιαηνμοθυ», ημ «ίζζμ», ημ «ηαιποθςηυ», η.θπ. Αθθά είκαζ ζαθέξ υηζ μζ αζζεδηδνζα-

                                                
22 Hua VI, ζ. 28-9 [31]· αθ. ζπεηζηά ηαζ Kockelmans 1970, ζζ. 56η.επ· Gurwitsch 1974, ζζ. 26η.επξ. 
23 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua XVI, ζζ. 210 [177], 213 [180]. 
24 Hua VI, ζ. 28 <76>· Hua XXXII, ζζ. 112η.επξ, 250. 
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ηέξ ιμνθέξ ηςκ ακηζθδπηχκ δεκ ζοκζζημφκ βεςιεηνζηά ιμνθχιαηα, δεκ είκαζ ηάηζ 

«―ζδεαηυ‖ ή ―αηνζαμθμβζηυ‖ (Exaktes) ιε ημ κυδια ηδξ αηνζαμθμβζηήξ Γεςιεηνίαξ»
25

 

ηαζ μζ έκκμζεξ πμο ζπδιαηίγμοιε απυ αοηέξ ηζξ ιμνθέξ δεκ είκαζ πνμζδζμνζζιέκεξ ιε 

αηνίαεζα, δεκ εκκμμφκηαζ ιε ηδκ αηνίαεζα βεςιεηνζηχκ εκκμζχκ, υπςξ «ηοηθζηυ», 

«εοεφ», «επίπεδμ», «ηαιπφθμ», η.θπ. Πνυηεζηαζ βζα πξν-βεςιεηνζηέξ έκκμζεξ.
26

 Ακηί-

ζημζπα πνάβιαηα ζζπφμοκ ηαζ βζα έκκμζεξ πμο αθμνμφκ ηδ δοκαιζηή ζοιπενζθμνά 

ηςκ ακηζθδπηχκ ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ αθθδθελανηήζεζξ. Μπμνμφιε ζηδ αάζδ ηςκ επμ-

πηζηχκ δμηζημηήηςκ κα ζπδιαηίζμοιε πνμ-επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ υπςξ «ζηθδνυξ», 

«ιαθαηυξ», «αανφξ», «μνιδηζηυξ», η.θπ. Αθθά μφηε μζ πνςηανπζηέξ ειπνάβιαηεξ 

δμηζηυηδηεξ είκαζ ηα ζδεαηά θοζζημ-επζζηδιμκζηά ιμνθχιαηα πμο πενζβνάθμοκ μζ 

θοζζηέξ επζζηήιεξ, μφηε ηαζ μζ έκκμζεξ πμο ζπδιαηίγμοιε ζηδ αάζδ αοηχκ ηςκ πνς-

ηανπζηχκ επμπηζημηήηςκ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ πνμζδζμνζζηζηή αηνίαεζα ηςκ θο-

ζζημ-επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ. 

 ηδ αάζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ιπμνμφιε, επζπθέμκ, κα αημθμοεήζμοιε ηα αή-

ιαηα ηδξ ελεηαζηζηήξ δζενιήκεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ζφκεεζδξ, βζα ηα μπμία 

ιζθήζαιε ακαθοηζηά ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, ηαζ κα εηθένμοιε ηνίζεζξ, π.π. ηδξ ιμν-

θήξ «ημ Τ είκαζ Κ» (υπςξ: «ημ ηναπέγζ είκαζ ζηνμββοθυ», ή «ημ ηναπέγζ είκαζ αανφ»). 

Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ηζκμφιαζηε ζηδκ πενζμπή ηδξ ζηέρδξ, δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ 

ηαζ επμπηζηά πθδνςιέκδ ζηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία, πςνίξ υιςξ κα έπμοιε πενάζεζ 

αηυια ζηδκ πενζμπή ηδξ επηζηεκνληθήο ζοκείδδζδξ. Σμ κα πνμζδζμνίγμοιε, ζημ πθαί-

ζζμ ηδξ ζοκήεμοξ, ηαεδιενζκήξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ, εκκμζμθμβζηά-οπαβςβζηά ηαζ ημ 

κα πνμζανημφιε ιζα ζεζνά απυ ζδζυηδηεξ ζε ηάπμζμ οπυζηνςια, δεκ ζδιαίκεζ υηζ εη-

θένμοιε επζζηδιμκζηέξ ηνίζεζξ. Ζ ακαβκχνζζδ ακηζηεζιέκςκ ηάης απυ ειπεζνζηέξ 

έκκμζεξ δεκ ζζμδοκαιεί ιε επζζηδιμκζηή ζηέρδ. Αθθά ηαζ δ ηαηδβμνδιαηζηή ζοκεί-

δδζδ εκ βέκεζ πνμδβείηαζ ηδξ εζδζηά επζζηδιμκζηήξ ζοκείδδζδξ. πςξ επζζδιαίκεζ μ 

Υμφζενθ: 

[Έ]πμοιε ηνίκεζκ ήδδ πνζκ απυ [βζα πανάδεζβια] ηάεε βεςιεηνζηυ ηνίκεζκ. (Hua XXI, ζ. 

308) 

Ή αηυια, 

[μ]ζ ―ειπεζνζηέξ ηνίζεζξ‖, αηνζαέζηενα εζπςιέκμ, μζ ηνίζεζξ πμο απμηημφκηαζ ιυκμ απυ 
πνςηανπζηέξ παναβςβέξ ζε ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα, δεκ ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ επζζηδιμκζ-

ηέξ ηνίζεζξ […] δεκ οπάβμκηαζ ζηδκ ζδέα ηδξ ―μνζζηζηυηδηαξ‖ […] ηαζ επζηοβπάκμκηαζ ιυ-

κμ ζηδ αάζδ ηςκ πνςηανπζηχκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ, απμηθεζζηζηά ζηδ αάζδ ηδξ 

ειπεζνίαξ. οκεπχξ μζ ινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εμηδαλίθεπζεο ηαζ ηδξ ιαεδιαηζημπμίδ-

ζδξ ‒ζοβηεθαθαζςηζηά εα θέβαιε: ηδξ βεςιεηνζημπμίδζδξ‒ δζαπςνίγμκηαζ […] απυ ηζξ 

                                                
25 LU II/1, ζ. 245 [450]. 
26 Ο πνχζιμξ Υμφζενθ πενζβνάθεζ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνμφιε κα ζπδιαηίζμοιε πνμ-

βεςιεηνζηέξ έκκμζεξ υπςξ «ζδιείμ», «βναιιή» ηαζ «επζθάκεζα». Έηζζ, βζα πανάδεζβια, βζα κα θηά-

ζμοιε ζε ηέημζεξ (πνμ-βεςιεηνζηέξ) έκκμζεξ απαζηείηαζ ιζα δζαδζηαζία κεξηζκνχ (Teilung) ζηδ θακηα-

ζία. Μπμνμφιε κα θακηαζημφιε έκα μπμζμδήπμηε ακηζθδπηυ ηαζ κα αδνάλμοιε ηδκ έκκμζα ηδξ «επζθά-

κεζαξ» εζηζάγμκηαξ ζημ ζφκμνμ ακάιεζα ζε αοηυ ημ ζχια ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο ηαζ ζε άθθα ηέημζα 

ζφκμνα ακάιεζα ζηα ημιιάηζα πμο πνμηφπημοκ ιε ημ κμδηζηυ ιενζζιυ ημο ανπζημφ ζχιαημξ. Μπμ-
νμφιε, ζηδ ζοκέπεζα, κα θακηαζημφιε ιζα επζθάκεζα ηαζ κα ηδ ιενίζμοιε ζε ημιιάηζα. Σα ζφκμνα 

ιεηαλφ ηέημζςκ ημιιαηζχκ είκαζ μζ βναιιέξ, μπυηε ιπμνμφιε κα ζπδιαηίζμοιε ηδκ έκκμζα «βναιιή». 

Δάκ ηάκμοιε ημ ίδζμ λεηζκχκηαξ απυ ηζξ βναιιέξ, εα πάνμοιε ηα ζδιεία ηαζ εα ζπδιαηίζμοιε ηδκ 

πνμ-βεςιεηνζηή έκκμζα «ζδιείμ». Σέημζεξ έκκμζεξ ιπμνμφιε κα ηζξ πνδζζιμπμζμφιε ζηα ζδιαζζαηά 

ιαξ εκενβήιαηα είηε ιε ρζθυ είηε ιε επμπηζηυ ηνυπμ, ιε πθήνςζδ, δδθαδή, υπςξ έπμοιε ακαθφζεζ 

δζελμδζηά ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ, ζηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία. (Βθ. Hua XXI, ζζ. 278η.επ.) 
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άθθεξ ηαηδβμνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ [πμο ζηδνίγμκηαζ άιεζα ζηδκ ειπεζνία]. (EU, ζζ. 41-

2 [44]) 

Οζ έκκμζεξ πμο πνδζζιμπμζμφιε πνμ- ή έλς-επζζηδιμκζηά ζηα ζοκήεδ ζδιαζζ-

αηά εκενβήιαηα ημο ηαεδιενζκμφ αίμο είκαζ κνξθνινγηθέο έκκμζεξ ηαζ παναηηδνίγμ-

κηαζ απυ ιζα μνζζιέκδ αζάθεηα ηαζ ξεπζηφηεηα. Οζ αζαθείο (vage) ηαζ νέμοζεξ 

(fließende) πνμ-επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ δεκ είκαζ μνζζιέκεξ αοζηδνά ηαζ ηα υνζα ιε 

άθθεξ ημκηζκέξ έκκμζεξ είκαζ εκίμηε δοζδζάηνζηα.
27

 Αοηυ αηνζαχξ εηθνάγεζ μ Υμφ-

ζενθ υηακ θέεζ υηζ «ζημ αίμ ηδξ πνμ-επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ανζζηυιαζηε […] ―ζημ 

πενίπμο‖ [im Ungefähren], ζημ ηοπμθμβζηυ [Typischen]»
28

. 

7.2.3. Αθξηβνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη γεσκεηξηθή εμηδαλίθεπζε 

Ζ ιεηάααζδ απυ ηδκ ηαηδβμνδιαηζηή ζηέρδ, ηδκ ζηδνζγυιεκδ άιεζα ζηδκ απθή α-

κηίθδρδ, ζηδκ εζδζηά επζζηδιμκζηή ζηέρδ βίκεηαζ ιε ηδκ άνζδ ηδξ αζάθεζαξ ηαζ ηδξ 

πζεακήξ νεοζηυηδηαξ ηςκ πνμ-επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ιαξ. Ζ άνζδ ηδξ αζάθεζαξ μ-

δδβεί ζε απζηεξέο (strenge) έκκμζεξ, εκχ δ άνζδ ηδξ πζεακήξ νεοζηυηδηαξ μδδβεί ζε 

ζηαζεξέο (feste) έκκμζεξ. Μυκμ ζηδ αάζδ αοζηδνχκ ηαζ ζηαεενχκ εκκμζχκ πνμπςνά 

δ επζζηδιμκζηή ζηέρδ ηαζ ζοζηήκμκηαζ επζζηήιεξ. Αοηέξ, ηχνα, δζαηνίκμκηαζ, ηαηά 

ημκ Υμφζενθ, ζε ειπεζνζηέξ ηαζ απνζυνζ. Οζ ειπεζνζηέξ επζζηήιεξ πναβιαηεφμκηαζ ημ 

ακηζηείιεκυ ημοξ ζηδ αάζδ αοζηδνχκ ηαζ ζηαεενχκ εκπεηξηθψλ εκκμζχκ (υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, ηάκεζ δ Γεςθμβία ή δ Διπεζνζηή Φοπμθμβία). Ακηίεεηα, μζ απνζυνζ επζ-

ζηήιεξ πναβιαηεφμκηαζ ημ ακηζηείιεκυ ημοξ ζηδ αάζδ αοζηδνχκ ηαζ ζηαεενχκ α-

πξηφξη εκκμζχκ (υπςξ, βζα πανάδεζβια, ηάκεζ δ Πενζβναθζηή Δζδδηζηή Φοπμθμβία). 

Μζα άθθδ ζδιακηζηή δζάηνζζδ, υιςξ, εκηυξ ημο επζζηδιμκζημφ πχνμο είκαζ αοηή α-

κάιεζα ζηζξ πενζβναθζηέξ ηαζ ηζξ αηνζαμθμβζηέξ-ιαεδιαηζηέξ επζζηήιεξ. Οζ εειεθζχ-

δεζξ έκκμζεξ ηςκ πενζβναθζηχκ επζζηδιχκ (είηε ειπεζνζηχκ, είηε απνζυνζ) είκαζ ιεκ 

αοζηδνέξ ηαζ ζηαεενέξ, εκημφημζξ δεκ είκαζ αθξηβνινγηθέο (exakt), δδθαδή δεκ μνίγμ-

κηαζ ιε ιαεδιαηζηή αηνίαεζα (ηέημζεξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, μζ έκκμζεξ ηδξ Πενζβνα-

θζηήξ Φοπμθμβίαξ). Ακηίεεηα, μζ έκκμζεξ επζζηδιχκ υπςξ ηδξ Γεςιεηνίαξ ή ηδξ Φο-

ζζηήξ δεκ είκαζ ιυκμ αοζηδνέξ ηαζ ζηαεενέξ αθθά παναηηδνίγμκηαζ επζπθέμκ απυ ια-

εδιαηζηή αηνζαμθμβζηυηδηα (Exaktheit).
29

 ηδκ πανμφζα οπμεκυηδηα εα ελεηάζμοιε 

ημ γήηδια ηδξ αηνζαμθμβζηυηδηαξ ακαθμνζηά ιε ηζξ βεςιεηνζηέξ έκκμζεξ. 

 Δίκαζ βκςζηυ πςξ μζ άκενςπμζ είπακ ακαπηφλεζ πναηηζηέξ ιεευδμοξ ιέηνδζδξ 

ηαζ οπμθμβζζιμφ ηςκ αζζεδηχκ επμπηζηχκ ιμνθχκ πμθφ πνζκ ηδκ ακάδοζδ ηδξ Γες-

ιεηνίαξ ςξ εεςνδηζηήξ επζζηήιδξ.
30

 Υαναηηδνζζηζηυ ηέημζμ πανάδεζβια είκαζ δ πνα-

ηηζηή ιέηνδζδξ ηαζ οπμθμβζζιμφ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ βεςηειαπίςκ. Γκςνίγμοιε, 

βζα πανάδεζβια, υηζ μζ ανπαίμζ Αζβφπηζμζ ακαβηάγμκηακ κα ιεηνμφκ ηαζ κα οπμθμβί-

γμοκ λακά ηαζ λακά ημ ιέβεεμξ ηςκ πςναθζχκ ημοξ βζα κα επακαπνμζδζμνίζμοκ ηα 

ζφκμνα πμο πακυκημοζακ ιε ηζξ πθδιιφνεξ ημο Νείθμο. θδ αοηή δ δζαδζηαζία, ς-

                                                
27 Βθ. Hua VI, ζ. 290 [312]. 
28 Hua VI, ζ. 29 <77>. 
29 Βθ. Hua III/1, §§73, 74· αθ. ζπεηζηά ηαζ de Boer 1978, ζζ. 452η.επξ. Υνεζάγεηαζ πάκηςξ πνμζμπή 

δζυηζ μζ υνμζ  πεξηγξαθηθφο ηαζ κνξθνινγηθφο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημκ Υμφζενθ ζοπκά ζζμδφκαια 

βζα κα δδθχζμοκ άθθμηε ηδκ πνμ-επζζηδιμκζηυηδηα, ηαζ άθθμηε, εκηυξ ημο πχνμο ηςκ επζζηδιχκ, ηδ 

ιδ-αηνζαμθμβζηυηδηα, ηδκ ακαηνίαεζα. Σμ ηνζηήνζμ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, βζα ηδκ ακηζδζαζημθή πνμ-

επζζηδιμκζημφ–επζζηδιμκζημφ, είκαζ δ αοζηδνυηδηα (Strengheit), εκχ ζηδ δεφηενδ, βζα ηδκ ακηζδζα-

ζημθή επζζηδιμκζηήξ αηνζαμθμβζηυηδηαξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ιδ-αηνζαμθμβζηυηδηαξ, είκαζ δ ιαεδιαηζ-
ηή αηνίαεζα.  
30 Βθ. Hua VI, ζζ. 24η.επξ  <70η.επξ>, 49 <104>, 384· αθ. ηαζ Hua V, ζ. 42 [37] υπμο μ Υμφζενθ 

ακαθένεηαζ ζηδκ ηέπκδ ηδξ πανημβνάθδζδξ.  
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ζηυζμ, απμηεθμφζε ιένμξ ιζαξ πναηηζηήξ, πςνίξ αηυια κα έπεζ ακαπηοπεεί ημ εζδζηά 

εεςνδηζηυ εκδζαθένμκ βζα ηζξ ίδζεξ ηζξ ιμνθέξ ηςκ ακηζθδπηχκ.
31

 Ζ ιέηνδζδ ηαζ μ 

οπμθμβζζιυξ αζζεδηχκ ιμνθχκ δεκ ιπμνμφζακ κα μδδβήζμοκ απυ ιυκα ημοξ ζηδκ 

αθδνδιέκδ βεςιεηνζηή ζηέρδ. Καζ αοηυ πνμθακχξ δεκ ιπμνμφζε κα βίκεζ μφηε ιε 

ηδκ ηαεζένςζδ ηάπμζςκ ιμκάδςκ ιέηνδζδξ. Οζ ανπαίμζ μοιένζμζ, βζα πανάδεζβια, 

ζηδ αάζδ ηςκ δζηχκ ημοξ πναηηζηχκ εκδζαθενυκηςκ είπακ ηαεζενχζεζ ςξ ιμκάδα 

ιέηνδζδξ, ηυζμ ηδξ επζθάκεζαξ υζμ ηαζ ημο αάνμοξ, ημ θεβυιεκμ «ζε», δδθαδή ημκ 

«ζπυνμ». Ο Γζάιεν  επζζδιαίκεζ υηζ «ηδκ επμπή εηείκδ δ επζθακεζαηή έηηαζδ βζκυηακ 

ακηζθδπηή απυ ηδκ άπμρδ ηδξ πμζυηδηαξ ζπυνςκ πμο πνεζάγμκηακ βζα ηδ ζπμνά ηδξ, 

δδθαδή, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, απυ ηδκ ακενςπμηεκηνζηή ζημπζά ηδξ ενβαζίαξ πμο εα 

απαζηείημ»
32

. Ζ πνήζδ ηςκ ιμκάδςκ ιέηνδζδξ, υιςξ, πενζμνζγυηακ απμηθεζζηζηά ζε 

ηέημζα ακενςπμηεκηνζηά ηαζ πναηηζηά πθαίζζα. Ο Νυοβηειπάμοεν επίζδξ ημκίγεζ πςξ 

ζηδ αααοθςκζαηή ηαζ ηδκ αζβοπηζαηή Γεςιεηνία «[η]α πνμαθήιαηα ειααδχκ ηαζ υ-

βηςκ δεκ απμηεθμφκ ακελάνηδημ ηάδμ ιαεδιαηζηήξ ένεοκαξ· δεκ είκαζ πανά ιζα απυ 

ηζξ πμθθέξ εθανιμβέξ ηςκ ανζειδηζηχκ ιεευδςκ ζε πνμαθήιαηα ηδξ ηαεδιενζκήξ 

γςήξ»
33

. 

 Βέααζα, εκηυξ ηδξ ηαεδιενζκήξ ιένζικαξ βεκκάηαζ ηάπμζα ζηζβιή ημ πναηηζηυ 

εκδζαθένμκ ηαζ δ απαίηδζδ βζα υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ 

ιμνθχκ, βζα υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ζηζξ ιεηνήζεζξ, αθθά ηαζ βζα αηνίαεζα ζηδκ 

ακαπαναβςβή ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηςκ ιεηνήζεςκ. 

ημ εζςηενζηυ ηδξ γςήξ ηςκ πναηηζηχκ ακαβηχκ δζαηνίκμκηαζ μνζζιέκεξ ζδζαζηενυηδηεξ 

ιέζα ζηζξ παναπάκς ιμνθέξ ηαζ […] οθίζηαηαζ ιζα ηεπκζηή πνάλδ δ μπμία ζημπεφεζ ήδδ 
πάκηα ζηδκ παναβςβή ηςκ ηάεε θμνά πνμηζιδηέςκ ιμνθχκ ηαζ ζηδ αεθηίςζή ημοξ ζφι-

θςκα ιε ιζα μνζζιέκδ ηάεε θμνά δζεφεοκζδ δζααάειζζδξ. (Hua VI, ζ. 384) 

Με ηδ ζεζνά ηδξ, δ απαίηδζδ βζα ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηαεζζηά νδηή ηδκ ακάβηδ βζα 

ηαεζένςζδ ζηαεενχκ ιμκάδςκ ιέηνδζδξ αθθά ηαζ βζα ζοκεπή ηεθεζμπμίδζδ ηςκ ιε-

ευδςκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ ιέηνδζδξ.
34

 Έηζζ, ηυζμ μζ επμπηζηέξ ιμνθέξ υζμ ηαζ μζ ιε-

ηνήζεζξ βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ αηνζαείξ, ηζκμφιεκεξ, υιςξ, πάκηα ζημ πθαίζζμ εκπεηξη-

θψλ πξνζεγγίζεσλ. Συζμ μ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ιμκάδςκ ιέηνδζδξ, υζμ ηαζ δ αεθηίς-

ζδ ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ, αθήκμοκ πάκημηε πενζεχνζα βζα ηαθφηενμ, αηνζ-

αέζηενμ πνμζδζμνζζιυ ηαζ ηεθεζμπμίδζδ. Με αοηή ηδκ έκκμζα ιπμνμφιε κα θέιε υηζ 

μζ ειπεζνζηέξ πνμζεββίζεζξ ιαξ ελαημθμοεμφκ κα ηζκμφκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο πεξί-

πνπ.
35

 

 Αοηυ πμο είκαζ ζδιακηζηυ κα ηαηαθάαμοιε εδχ είκαζ πςξ ημ πναηηζηυ εκδζαθέ-

νμκ βζα ημκ αηνζαή πνμζδζμνζζιυ ηςκ επμπηζηχκ ιμνθχκ ηαζ ηςκ ιεηνήζεςκ ηςκ 

ιεηνήζζιςκ ιεβεεχκ εέηεζ ηα εειέθζα βζα ηδ ιεηάααζδ ζηδκ πενζμπή ηδξ Γεςιεηνίαξ, 

υιςξ απυ ιυκμ ημο δεκ ανηεί. Μέκμκηαξ πενζμνζζιέκμζ ζηδ ζθαίνα ηςκ πναηηζηχκ 

εκδζαθενυκηςκ ιαξ ιπμνμφιε ιυκμ κα πνμζεββίγμοιε υνζα ηα μπμία πμηέ δεκ θηά-

κμοιε. Αοηυ πμο ζοκεπχξ έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ είκαζ αεθηζςιέκεξ, αηνζαέζηενεξ 

επμπηζηέξ ιμνθέξ ηαζ αηνζαέζηενεξ ιεηνήζεζξ. Αθθά, ζηδ αάζδ ηέημζςκ ειπεζνζηχκ 

ιμνθχκ δεκ είκαζ πμηέ δοκαηυ κα θηάζμοιε ζε βεςιεηνζηέξ έκκμζεξ. 

                                                
31 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Drummond 1984, ζ. 787. 
32 Γζάιεν 2001, ζ. 10. 
33 Neugebauer 1986, ζ. 117. 
34 «Ζ ιέηνδζδ ακήηεζ ζε ηάεε πμθζηζζιυ, ιυκμ πμο μζ ααειίδεξ ηδξ ηζκμφκηαζ απυ ηζξ πζμ απθμσηέξ ζε 

αοηέξ ορδθυηενδξ ηεθεζυηδηαξ» (Hua VI, ζ. 384). Καζ «εκ εαοηή δ ηέπκδ ηδξ ιέηνδζδξ είκαζ ηαοηυ-
πνμκα ηέπκδ μθμέκα πεναζηένς πνμαβςβήξ ηδξ ―αηνίαεζαξ‖ ηδξ ιέηνδζδξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ιζαξ ηθζ-

ιαημφιεκδξ ηεθεζμπμίδζδξ» (Hua VI, ζ. 40 <91>). 
35 Βθ., π.π., Hua VI, ζ. 22 <67>. 
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Ζ απθή αθαίνεζδ απυ ηδκ επμπηεία δεκ ιαξ δίκεζ ημ επμπηζηυ εειέθζμ [βζα πανάδεζβια] 

ηδξ έκκμζαξ ηδξ εοεείαξ. πςξ ηαζ δ απθή αθαίνεζδ δεκ ιαξ δίκεζ ημ εειέθζμ βζα ηδκ έκ-
κμζα ημο ηαεανμφ ηυηηζκμο ή ημο ηαεανμφ ιαφνμο. (Hua XXI, ζ. 308) 

[Α]πυ ημ επμπηζηυ πνάβια δεκ ιπμνμφιε ιέζς άιεζδξ αθαίνεζδξ, άνα ςξ ζηζβιή [Mo-

memt], κα αθαζνέζμοιε [βζα πανάδεζβια] ηδκ ηαεανή εοεφηδηα, ημ εοεφ ιε ημ βεςιεηνζ-

ηυ κυδια. (Hua XXXII, ζ. 198) 

Θα ιπμνμφζε, ίζςξ, κα ζζπονζζηεί ηακείξ υηζ ημκ ηαηαθοηζηυ νυθμ βζα ηδκ απυ-

ηηδζδ ηςκ δζαθυνςκ βεςιεηνζηχκ ιμνθχκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ εκκμζχκ ημκ παίγεζ δ 

θακηαζία. ηζ ζηδ θακηαζία ιαξ παναθθάζζμοιε εθεφεενα ηζξ δζάθμνεξ αζζεδηδνζα-

ηέξ ιμνθέξ βζα κα θηάζμοιε ηεθζηά ιε ιζα ειπεζνζηή βεκίηεοζδ ζηα ηαεανά ζπήιαηα 

ηδξ Γεςιεηνίαξ. ηζ, βζα πανάδεζβια, ιε ηδκ εθεφεενδ παναθθαβή ηδξ ζηνμββοθυηδ-

ηαξ θηάκμοιε ζημκ ηαεανυ βεςιεηνζηυ ηφηθμ. Γζα ημκ Υμφζενθ, υιςξ, μφηε δ θα-

κηαζία ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηάηζ πένα απυ αεθηζςιέκεξ, ηαθφηενεξ πνμζεββίζεζξ 

ηςκ ανπζηχκ θακηαζζαηχκ δεζβιάηςκ. 

ζμ ηαζ ακ ηα ιεηαζπδιαηίγμοιε ηαηά αμφθδζδ ζηδ θακηαζία [ηα ζχιαηα ηδξ πνςηανπζ-

ηήξ ακηίθδρδξ], μζ –οπυ έκα μνζζιέκμ κυδια ―ζδεαηέξ‖– εθεφεενεξ δοκαηυηδηεξ πμο απμ-

ημιίγμοιε έηζζ, απέπμοκ πμθφ απυ ημ κα είκαζ μζ βεςιεηνζηά-ζδεαηέξ δοκαηυηδηεξ πμο μ-
θείθμοκ κα εββνάθμκηαζ ζημκ ζδεαηυ πχνμ. [Σα πνμσυκηα αοηχκ ηςκ ιεηαζπδιαηζζιχκ]  

δεκ είκαζ μζ βεςιεηνζηχξ ―ηαεανέξ‖ ζπδιαημιμνθέξ: ηα ―ηαεανά‖ ζχιαηα, μζ ―ηαεανέξ‖ 

εοεείεξ, ηα ―ηαεανά‖ επίπεδα, ηα ―ηαεανά‖ ζπήιαηα βεκζηά […]. Γεςιεηνζηυξ πχνμξ δεκ 
ζδιαίκεζ άνα ηάηζ ζακ «πχνμξ πμο θακηαγυιαζηε» […]. Ζ θακηαζία ιπμνεί κα ιεηαζπδ-

ιαηίγεζ αζζεδηέξ ζπδιαημιμνθέξ ζε αζζεδηέξ ιυκμ ζπδιαημιμνθέξ ηαζ πάθζ. Καζ αοηέξ μζ 

ζπδιαημιμνθέξ, ακελάνηδηα απυ ημ εάκ ηζξ δζαεέημοιε ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ή ζηδ θα-

κηαζία είκαζ δζακμδηέξ ιυκμ ζε δζαααειίζεζξ ημο πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ εοεέςξ, επίπε-
δμο, ηοηθζημφ, η.θπ. (Hua VI, ζ. 22 <66-7>) 

Ζ ιεηάααζδ ζηδκ πενζμπή ηδξ Γεςιεηνίαξ απαζηεί έκα λέν εκδζαθένμκ πμο υ-

ιςξ δεκ είκαζ πναηηζηυ ηαζ μφηε πενζμνίγεηαζ ζηδ θακηαζζαηή παναθθαβή ηςκ ιμν-

θχκ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ακηζθδπηχκ. Πνυηεζηαζ βζα έκα κέμ, ηαεανά ζεσξεηηθφ εκδζ-

αθένμκ ζηδ αάζδ ημο μπμίμο οπενααίκμοιε ηδκ πενζζηαζζαηυηδηα ηαζ ηδκ ηαηαζηα-

ζζαηυηδηα ημο απθμφ ηαεδιενζκμφ αίμο. Μζα ηέημζα κέα ζεσξεηηθή πξαθηηθή (theo-

retische Praxis)
36

 ή ηδεαηή πξαθηηθή (ideale Praxis)
37

, υπςξ ηδκ απμηαθεί μ Υμφζενθ, 

«απμηεθεί ηδκ ηέπκδ ηςκ εεςνζχκ, ηδξ ακαηάθορδξ ηαζ δζαζθάθζζδξ αθδεεζχκ εκυξ 

μνζζιέκμο κέμο ζδεαημφ κμήιαημξ, λέκμο πνμξ ημκ πνμ-επζζηδιμκζηυ αίμ, ημο κμήια-

ημξ ηδξ ―μνζζηζηήξ εβηονυηδηαξ‖, ηδξ ηαεμθζηήξ εβηονυηδηαξ»
38

. ημ πθαίζζμ ηδξ 

εεςνδηζηήξ πναηηζηήξ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ηαζ ιζα λέα αθαίνεζδ, δ εμηδαληθεπηη-

θή αθαίνεζδ, δ μπμία δζαθένεζ μοζζςδχξ απυ ηζξ ειπεζνζηέξ βεκζηεφζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ 

θηάκμοιε ζε βεκζηέξ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ.
39

 

                                                
36 Hua VI, ζζ. 113 [111], 135 [132] · αθ. ηαζ Hua XXXII, ζ. 91. 
37 Hua VI, ζ. 23 <68>. 
38 .π., ζ. 113 [111]. 
39 Βθ. ηονίςξ Hua VI, §9a. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ιζα «εζηυκα ελοπδνεηεί ιυκμ ςξ εθαθηήνζμ βζα ημ 
intellectio. Γεκ ιαξ πανέπεζ έκα πναβιαηζηυ δείβια ημο απμαθεπυιεκμο ιμνθχιαημξ, πανά ιυκμ έκα 

δείβια αζζεδηχκ ζπδιαημιμνθχκ ημο αζζεδημφ είδμοξ εηείκμο πμο ζοκζζηά ημ θοζζηυ αθεηδνζαηυ 

ζδιείμ βζα ηζξ βεςιεηνζηέξ ―ελζδακζηεφζεζξ‖. ε αοηέξ ηζξ κμδηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηδξ βεςιεηνζηήξ ζθέ-

ςεο ζοβηνμηείηαζ δ ζδέα ημο βεςιεηνζημφ ιμνθχιαημξ […]» (LU II/1, ζζ. 65 [302]· αθ. ηαζ Hua 

XXII, ζ. 327 [367]). 
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Μζα μνζζιέκδ δζαδζηαζία ελζδακίηεοζδξ ζοκάπηεηαζ ζε μνζζιέκα ζοιπθέβιαηα, ζε ζεζνέξ 

επμπηεζχκ· ηνίκμοιε υηζ αοηέξ [μζ ζεζνέξ] πθδζζάγμοκ έκα υνζμ, ηαζ αοηυ ιπμνεί κα είκαζ 
ζηδ ιζα πενίπηςζδ ημ ηαεανυ ηυηηζκμ, ζηδκ άθθδ δ [βεςιεηνζηή] εοεεία. (Hua XXI, ζ. 

308) 

Με ηδκ ελζδακζηεοηζηή αθαίνεζδ οπενααίκμοιε ηα υνζα ηδξ πναηηζηήξ αζμημζιζηήξ 

ιένζικαξ ηαζ επζγδημφιε ιζα αηνίαεζα ζηζξ ιεηνήζεζξ ηαζ ημοξ οπμθμβζζιμφξ ιαξ πμο 

μδδβμφκ ζε ζδεαηά υνζα. Ζ ελζδακζηεοηζηή αθαίνεζδ ζδιαίκεζ αηνζαχξ ηδκ ηαηάνβδ-

ζδ ημο ―πενίπμο‖ ηςκ ειπεζνζηχκ ιαξ πνμζεββίζεςκ, ηδκ αηφνςζδ θάζε ακαηνίαεζαξ 

ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ιζαξ λέαο ζδεαηήξ πενζμπήξ ακηζηεζιέκςκ ζην φξην, ιζαξ κέαξ πε-

νζμπήξ απφιπηα αθξηβνινγηθψλ ακηζηεζιέκςκ.
40

 Σέημζα μνζαηά ακηζηείιεκα, μνζαηέξ 

ζπδιαημιμνθέξ (Limesgestalten), είκαζ μζ βεςιεηνζηέξ ιμνθέξ πμο δίκμκηαζ ιυκμ 

ζηδκ ηαηδβμνζαηή επμπηεία ηαζ εζδζηυηενα ζηδ «βεςιεηνζηή επμπηεία»
41

. 

 Με ηζξ ακαθφζεζξ ημο μ Υμφζενθ δείπκεζ υηζ δ Γεςιεηνία δεκ είκαζ ιζα ειπεζνζ-

ηή επζζηήιδ. Οζ έκκμζέξ ηδξ δεκ πνμηφπημοκ απ‘ εοεείαξ απυ ηδκ αζζεδηδνζαηή επμ-

πηεία ηαζ μζ πνμηάζεζξ ηδξ δεκ ζοκάβμκηαζ ιε παναηήνδζδ ηαζ επαβςβή. Οζ ζδεαηέξ-

αηνζαμθμβζηέξ βεςιεηνζηέξ έκκμζεξ πνμτπμεέημοκ ηδ εεςνδηζηή θεζημονβία ηδξ ελζ-

δακίηεοζδξ, δ μπμία απμθένεζ ηα δζάθμνα βεςιεηνζηά ακηζηείιεκα, βζα πανάδεζβια 

ηδ βεςιεηνζηή εοεεία ή ημ βεςιεηνζηυ ηφηθμ. Δπζπθέμκ, μ βεςιέηνδξ ―ανίζηεζ‖ ζηδκ 

εζδδηζηή επμπηεία ηζ ζζπφεζ μοζζςδχξ βζα ηα εειεθζχδδ βεςιεηνζηά ακηζηείιεκα (ζδ-

ιείμ, εοεεία, επίπεδμ) ηαζ θηάκεζ έηζζ ζημοξ ακηίζημζπμοξ εειεθζχδεζξ εζδδηζημφξ κυ-

ιμοξ, δδθαδή ζηα βεςιεηνζηά αλζχιαηα. ηδ αάζδ ηςκ εειεθζςδχκ βεςιεηνζηχκ 

ζπδιαημιμνθχκ ηαζ ηςκ αλζςιάηςκ είκαζ δοκαηή δ ηαηαζηεοή υθςκ εκ βέκεζ ηςκ 

βεςιεηνζηχκ ζπδιαημιμνθχκ. 

 Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ ήηακ εηείκμζ πμο βζα πνχηδ θμνά ζοκέθααακ ηδ Γεςιεηνία 

ςξ ημ εεςνδηζηυ ζφζηδια ηςκ εειεθζςδχκ ζδεαηχκ μνζαηχκ ζπδιαημιμνθχκ, ηςκ 

βεςιεηνζηχκ αλζςιάηςκ ηαζ ημο παναβςβζημφ-ακαθοηζημφ ηνυπμο ηαηαζηεοήξ ηάεε 

άθθδξ βεςιεηνζηήξ ζπδιαημιμνθήξ. Ο Υμφζενθ, ςζηυζμ, ζηέηεηαζ ζδζαίηενα ζημ υηζ 

μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ δεκ ηαηάθενακ κα μδδβήζμοκ ηδ Γεςιεηνία ζε έκα μθμηθδνςιέ-

                                                
40 Γεκ πνέπεζ θοζζηά κα ζοβπέμοιε ηδκ ελζδακίηεοζδ (Idealisierung) ιε ηδκ ζδέαζδ ή ζδεμπμίδζδ (Ide-
ation) πανυθμ πμο ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ζδεαηά ακηζηείιεκα. ηδκ ζδεμπμίδ-

ζδ οπενααίκμοιε ηα εκενβεία ακαβκςνζζιέκα οπυ ηδκ ειπεζνζηή έκκμζα ακηζηείιεκα ηαζ ιε θακηαζζα-

ηή παναθθαβή μδδβμφιαζηε ζημ ηζ πνμζζδζάγεζ μοζζςδχξ ζε αοηά. Χζηυζμ, μζ μοζίεξ ζηζξ μπμίεξ θηά-

κμοιε δεκ είκαζ αηνζαμθμβζηέξ υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ ελζδακίηεοζδ. (Βθ., π.π., LU II/1, §9· Hua III/1, 

§74.)  
41 Hua XXXII, ζ.196· αθ. ηαζ Hua VI, ζζ. 23 <68>, 290 [312], 384η.επ.· Hua III/1, ζ. 155 [166-7]· LU 
II/2, ζ. 133 [777]. Ο ιαεδηήξ ημο Υμφζενθ, Μπέηεν (Oscar Becker) βζα κα πενζβνάρεζ ηδ δζαδζηαζία 

ζοβηνυηδζδξ ηςκ βεςιεηνζηχκ ακηζηεζιέκςκ λεηζκά απυ ημ δζδζάζηαημ νπηηθφ πεδίν ηαζ μδδβείηαζ  ιε 

ηδ αμήεεζα ελζδακζηεφζεςκ ζηζξ ζδεαηέξ εοεείεξ ηαζ ηα ζδεαηά ζδιεία. (Βθ. Becker 1973, ζζ. 62η.επξ.) 

Δδχ, ςζηυζμ, εα ζοιθςκήζμοιε ιε ηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί επ‘ αοημφ μ Νηνάιμκη. Ζ αθεηδνία ιζαξ 

ηέημζαξ δζαδζηαζίαξ είκαζ ηα ίδζα ηα ακηζθδπηά ζηδκ πνςηανπζηή πςνζηυηδηά ημοξ ηαζ υπζ ημ μπηζηυ 

πεδίμ ημο μπμίμο δ δμηζηυηδηα απαζηεί ιζα άθθμο ηφπμο αθαίνεζδ πμο δεκ θαίκεηαζ κα πνμτπμηίεεηαζ 

απυ ηδκ ελζδακζηεοηζηή ζηέρδ. (Βθ. ζπεηζηά ηαζ Drummond 1984, ζζ. 793, 800η.επ.) Δπζπθέμκ, μ 

Μπέηεν επζπεζνεί κα ελδβήζεζ ηδ ζεζνά ηςκ ελζδακζηεφζεςκ εεςνχκηαξ πςξ αοηή πνέπεζ κα πνμπςνά 

απυ ηα ζημζπεζςδέζηενα βεςιεηνζηά ακηζηείιεκα πνμξ ηα ακχηενα ηαζ ηα πζμ ζφκεεηα (απυ ημ ζδιείμ, 

ζηδκ εοεεία, ζημ επίπεδμ). Ο Νηνάιμκη, υιςξ, λακά έπεζ δίηζμ υηακ οπμζηδνίγεζ υηζ ιζα ηέημζα ζεζνά 

δεκ ακηζζημζπεί ζημ πχξ πναβιαηζηά ηζκδημπμζμφιαζηε ζημ πθαίζζμ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ιαξ 

ηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ίδζα ηδξ θφζδξ ηςκ ακηζθδπηχκ πναβιάηςκ πνμξ ηζξ δζάθμνεξ ελζδακζηεφζεζξ. (Βθ. 
Drummond 1984, ζ. 801) Ο Κθέζβηεξ επίζδξ αζηεί ηνζηζηή ζηδκ ιπεηενζακή ενιδκεοηζηή ακαζοβηνυ-

ηδζδ. Δπζζδιαίκεζ υηζ μ Μπέηεν εεςνεί ςξ δεδμιέκμ ημ δζδζάζηαημ παναηηήνα ημο μπηζημφ πεδίμο ηαζ 

βζα αοηυκ ημ πνυαθδια εζηζάγεηαζ ζημ πχξ απμηηάηαζ δ ηξίηε δηάζηαζε ημο αάεμοξ. φιθςκα ιε ημκ 

Κθέζβηεξ, υιςξ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ μ Μπέηεν πναβιαηεφεηαζ ημ γήηδια ημο πχνμο ιυκμ ζε έκα 

επίπεδμ ελζδακζηεφζεςκ ηαζ έηζζ αδοκαηεί κα ιζθήζεζ βζα ημκ πνςηανπζηυ πχνμ ηδξ ακηίθδρδξ. (Βθ. 

Claesges 1964, ζ. 86) 
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κμ ζηάδζμ.
42

 φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, «δ Δοηθείδεζα Γεςιεηνία ηαζ ηα ανπαία Μαεδια-

ηζηά βεκζηά βκχνζγακ ιυκμ πεπεναζιέκα ηαεήημκηα, έκα πεπεξαζκέλα θιεηζηφ απξηφ-

ξη»
43

. Γεκ ήηακ αηυια ιαεήζεζξ πμο αθμνμφκ θάζε δπλαηφ θφζκν ελ γέλεη. 

Δίκαζ αθήεεζα υηζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ επζζηήιδξ, δ Δοηθείδεζα 

επζπεδμιεηνία δεκ ήηακ ζοιααηή ιε ηδκ επζηναημφζα ανζζημηεθζηή ημζιμθμβία. Ο 

Γζάιεν ημ οπμβναιιίγεζ αοηυ υηακ νςηά: «Γζυηζ, πχξ εα ήηακ δοκαηυκ μ εοηθείδεζμξ 

πχνμξ, ιε ηδκ μιμβέκεζα ηαζ ηδκ ειπεζνία ηςκ βναιιχκ ηαζ ηςκ επζπέδςκ ημο, κα 

ηαζνζάλεζ ζημ πεπεναζιέκμ ηαζ ακζζυηνμπμ ανζζημηεθζηυ ζφιπακ;»
44

 Δίκαζ επίζδξ 

αθήεεζα υηζ δ αθθαβή ημο ημζιμεζδχθμο πμο ζοκηεθέζηδηε ζηδ κευηενδ επμπή, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ απμηαθμφιεκδξ «επζζηδιμκζηήξ επακάζηαζδξ», οπήνλε ημ απμηέθεζια 

πμθοεπίπεδςκ εεςνδηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ δζενβαζζχκ, ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηείπακ πμθ-

θμί δζακμδηέξ ηαζ ζε έκα ιεβάθμ αάεμξ πνυκμο. Ο Υμφζενθ δεκ επζπεζνεί κα απμηο-

πχζεζ αοηυ ημ ημιιάηζ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ακενχπζκδξ ζηέρδξ. ηνέθεηαζ επζθεηηζηά 

ηαζ εηιεηαθθεφεηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία, ζηδ αάζδ ηςκ μπμίςκ αθδβείηαζ ημ βεβμ-

κυξ ηδξ θοζζημ-ιαεδιαηζημπμίδζδξ ημο ηυζιμο ηαζ απμζαθδκίγεζ ημ κυδια πμο έπεζ 

ιζα ηέημζα ηίκδζδ βζα ημκ ακενχπζκμ αίμ. ε ιζα, ζηδ θεπημιένεζά ηδξ υπζ ηαζ ηυζμ 

αηνζαή, εεχνδζδ, μ Υμφζενθ πνδζζιμπμζεί ηδκ ειαθδιαηζηή θοζζμβκςιία ημο Γαθζ-

θαίμο, ςξ εηείκμο ημο δζακμδηή-επζζηήιμκα πμο έεεζε ημοξ υνμοξ βζα αοηή ηδ ιεβά-

θδ αθθαβή. φιθςκα ιε ημκ Υμφζενθ, δ εδναίςζδ ημο βαθζθασημφ ηνυπμο ζηέρδξ 

ααζίζηδηε ζε ηνεζξ ηφνζεξ παναδμπέξ, ζε ηνία ―αοημκυδηα‖: ζημ ―αοημκυδημ‖ ηδξ 

Καεανήξ Γεςιεηνίαξ, ζημ ―αοημκυδημ‖ ηςκ πναηηζηχκ ιέηνδζδξ ηαζ ζημ ―αοημκυδ-

ημ‖ ηδξ ιαεδιαηζηήξ ιμνθήξ πμο (οπμηίεεηαζ πςξ) μοζζςδχξ παναηηδνίγεζ ηδ θφ-

ζδ.
45

 

Ο Γαθζθαίμξ, αθεκυξ παναθαιαάκεζ ηδ Γεςιεηνία ςξ έημζιμ ηαζ επζηοπδιέκμ 

δζακμδηζηυ επίηεοβια, υπςξ ηαζ ηδκ πναηηζηή ηςκ ιεηνήζεςκ ςξ απμδεηηή ιέεμδμ 

πμο ιπμνεί ζημ υνζμ κα μδδβήζεζ ζε αηνζαμθμβζηυ πνμζδζμνζζιυ, πςνίξ, ιάθζζηα, κα 

επενςηήζεζ ηαζ κα εθέβλεζ ηνζηζηά ηδ κμιζιυηδηά ημοξ. Αθεηένμο, υιςξ, πνμπςνά 

ζηδκ ηνίηδ ηαζ ζδιακηζηυηενδ παναδμπή. Θεςνεί υηζ πίζς απυ ηζξ οπμηεζιεκζηέξ ει-

θακίζεζξ ηςκ πναβιάηςκ ηαζ ζοκμθζηά ημο ηυζιμο οπάνπεζ δ αθδεζκή θφζδ ηαε‘ αο-

ηή, δ μπμία έπεζ ιαεδιαηζηή δμιή. Σμ αζαθίμ ηδξ θφζδξ είκαζ βναιιέκμ ιε ιαεδιαηζ-

ημφξ παναηηήνεξ, ηνίβςκα, ηφηθμοξ ηαζ άθθα βεςιεηνζηά ζπήιαηα. Καζ αοηυ ημ αζ-

αθίμ ιπμνεί κα ημ πενζβνάρεζ ιυκμ δ Καεανή Γεςιεηνία. Σμ πμθφ ζδιακηζηυ ιε αο-

ηή ηδκ παναδμπή είκαζ πςξ μ Γαθζθαίμξ δεκ πενζμνίγεηαζ ζηζξ ιμνθέξ ηςκ πναβιάηςκ 

ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ εεςνχκηαξ υηζ δ Καεανή Γεςιεηνία είκαζ αοηή πμο εα 

απμηαθφρεζ ηαζ εα πενζβνάρεζ ηδκ μοζζχδδ θφζδ ημοξ. Γεκ πενζμνίγεηαζ, δδθαδή, 

ζηδκ πνμζπάεεζα επίηεολδξ ιζαξ άιεζδξ ιαεδιαηζημπμίδζδξ (βεςιεηνζημπμίδζδξ) 

ηδξ θφζδξ. Ο Γαθζθαίμξ πζζηεφεζ υηζ, υπζ ιυκμ μζ ιμνθέξ, αθθά ζοκμθζηά μ ηυζιμξ 

ηαζ ηα πνάβιαηα ιε ηα αζζεδηδνζαηά ημοξ πθδνχιαηα πενζβνάθμκηαζ ζηδκ μοζία 

ημοξ more geometrico, ηαζ πνμπςνά επζπθέμκ ζηδκ έιιεζδ ιαεδιαηζημπμίδζδ ηδξ 

θφζδξ. 

7.3. Η έκκεζε καζεκαηηθνπνίεζε 

Ζ ζηέρδ ημο Γαθζθαίμο ηζκδημπμζείηαζ απυ ηδκ, ηαηά αάζδ, πθαηςκζηή ζδέα ζφιθς-

κα ιε ηδκ μπμία μ ηυζιμξ ηςκ αζζεήζεςκ ιαξ ελαπαηά. Πίζς απυ ημ πχξ οπμηεζιεκζ-

                                                
42 Βθ. Hua VI, ζζ. 18-9 <62>, 34 <84>, 36 <86>. 
43 .π., ζ. 19 <62>. 
44 Γζάιεν 2001, ζ. 34. 
45 Βθ. Hua VI, ζζ. 23-29 [26-31]·  αθ. ηαζ Dodd 2004, ζ. 87. 
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ηά ειθακίγμκηαζ ηα πνάβιαηα – ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζε δζαθμνεηζηά οπμηείιεκα 

αθθά ηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζηα εηάζημηε κοκ ημο ζοκεζδδζζαημφ νμο εκυξ οπμ-

ηεζιέκμο – μ Γαθζθαίμξ πίζηεοε πςξ ηνφαεηαζ δ αθδεζκή μοζία ηδξ θφζδξ. Σμ δνυιμ 

πνμξ ιζα ηέημζα ζφθθδρδ ημκ είπε ήδδ δείλεζ δ Γεςιεηνία, έκα απυ ηα βαθζθασηά ―αο-

ημκυδηα‖. Ο ηυζιμξ ηςκ ζδεαηχκ βεςιεηνζηχκ ζπδιάηςκ, ςξ ηυζιμξ απυθοηδξ ηαζ 

αδζαιθζζαήηδηδξ αηνίαεζαξ, απμηέθεζε ημ πνυηοπμ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ αθδεζκήξ, 

ακηζηεζιεκζηήξ μοζίαξ ηςκ ακηζθδπηχκ πναβιάηςκ βεκζηά, ηςκ ακηζθδπηχκ πναβιά-

ηςκ, δδθαδή, ζδςιέκςκ απυ υθεξ ηζξ απυρεζξ ημοξ. 

[Οζ ζδεαηέξ βεςιεηνζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ] [έ]δεζλακ, άνα, βζα πνχηδ θμνά υηζ ιζα απεζνυ-

ηδηα απυ οπμηεζιεκζηχξ-ζπεηζηά ακηζηείιεκα, ηα μπμία δίδμκηαζ ζηδ ζηέρδ ιυκμ ζε ιζα 
αζαθή ηαεμθζηή πανάζηαζδ, είλαη δπλαηφ κα ηδ ζθεθηνχκε πξαγκαηηθά σο αληηθεηκεληθά 

πξνζδηνξίζηκε θαη σο θαζ’ εαπηήλ πξνζδηνξηζκέλε ζηδ αάζδ ιζαξ απνζμνζηήξ ηαζ πακ-

πενζεηηζηήξ ιεευδμο. (Hua VI, ζ. 31 <80>· αθ. ηαζ 37 <87>) 

ηδ βαθζθασηή καζεκαηηθνπνίεζε ηεο θχζεο ελζδακζηεφεηαζ πθέμκ απηή ε ίδηα ε ζθαίξα ηεο 

ξεαιηζηηθφηεηαο οπυ ηδκ ηαεμδήβδζδ ηςκ κέςκ Μαεδιαηζηχκ· ιεηαηνέπεηαζ αοηή δ ίδζα 

ζε έκα ιαεδιαηζηυ πμθθαπθυ, βζα κα ημ εηθνάζμοιε ιε έκακ ζφβπνμκμ ηνυπμ. (Hua VI, 

20 <64>) 

Με ηα ιαεδιαηζηά ςξ ενβαθείμ δζαιμνθχκεηαζ ιζα κέα, αηνζαμθμβζηή Φοζζηή, δ μ-

πμία πνμηίεεηαζ 

κα βκςνίζεζ ηδ θφζδ ηαζ κα οπενκζηήζεζ ημ ζπεηζηζζιυ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ακηζθήρεςκ 

ιέζς ηδξ οπυεεζδξ [Substruktion] ιζαξ ζδεαηήξ αθήεεζαξ ή ιέζς ηδξ οπυεεζδξ εκυξ ηυ-

ζιμο ζδεχκ [Ideenwelt] ςξ ημο ηαε‘ εαοηυκ αθδεή ηυζιμο πμο ανίζηεηαζ ζηδ αάζδ ηάεε 
αζζεδηδνζαηήξ ζπεηζηυηδηαξ. (Hua XXXII, ζ. 196) 

ηδκ Κξίζε, μ Υμφζενθ ζογδηά εηηεκχξ ημ γήηδια ηδξ θαζνιηθήο ιαεδιαηζημπμίδ-

ζδξ ηδξ θφζδξ. Γίκεζ έιθαζδ ζημ υηζ, οπυ έκα ηέημζμ πνίζια, δ άιεζδ βεςιεηνζημ-

πμίδζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ιμνθχκ ηςκ ακηζθδπηχκ ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ έκκεζε 

καζεκαηηθνπνίεζε ηςκ οπυθμζπςκ πηοπχκ ηδξ δμηζηυηδηαξ ηςκ ακηζθδπηχκ πναβιά-

ηςκ. Αοηυ πμο ηονίςξ θαίκεηαζ κα οπμζηδνίγεζ μ Υμφζενθ είκαζ υηζ δ έιιεζδ ιαεδ-

ιαηζημπμίδζδ αθμνά ηα ειπνάβιαηα ακηζθδπηά ηαηά ημ υηζ αοηά είκαζ οθζηά-αζηζαηά. 

Δκχ, θμζπυκ, ιε ηδκ άιεζδ ιαεδιαηζημπμίδζδ επζηοβπάκεηαζ μοζζαζηζηά δ βεςιεηνζ-

ημπμίδζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ιμνθχκ ημο πνάβιαημξ-ςξ-res-extensa, ιε ηδκ έιιεζδ 

ιαεδιαηζημπμίδζδ επζηοβπάκεηαζ ιζα ακηίζημζπδ ελζδακίηεοζδ, δ θπζηθνπνίεζε ημο 

ακηζθδπημφ, αοηή ηδ θμνά σο-res-materialis. 

 ηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ημκίζαιε υηζ ημ οθζηυ-αζηζαηυ ακηζθδπηυ ζοβηνμ-

ηείηαζ ζηδ αάζδ εκυξ πνςηανπζημφ δμηζημφ εκενβήιαημξ πμο (ζοκ-)ενιδκεφεζ ιενμ-

θμβζηά-παναβςβζηά ηζξ θαζιαηζηέξ ειθακίζεζξ ημο πνάβιαημξ ζηδκ ελάνηδζή ημοξ 

απυ ηζξ θαζιαηζηέξ ειθακίζεζξ ηςκ ακηζθδπηζηχκ πενζζηάζεςκ. Ηζπονζζηήηαιε, ιά-

θζζηα, υηζ ζηδ πμοζενθζακή θαζκμιεκμθμβία αοηή δ οθζηή-αζηζαηή ενιήκεοζδ πξνε-

γείηαη ηςκ εκενβδιάηςκ ηδξ ζηέρδξ. Δάκ ακαηνέλμοιε ζηδ ζδιακηζηή §9 ηδξ Κξίζεο, 

επίζδξ δζαπζζηχκμοιε υηζ εηεί μ Υμφζενθ ιζθά ηαεανά βζα ημ «εκπεηξηθφ ζπλνιηθφ 

ζηηι»
46

, βζα ημ «ακεηάβιεην θαζνιηθφ ζηηι»
47

 ημο ηυζιμο, πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδ 

ιμνθή ηδξ «θαζνιηθήο αηηηαθήο [ημο] δηαξξχζκηζεο»
48

 ζημ πθαίζζμ ηδξ πνςηανπζηήξ, 

απθήξ ακηίθδρδξ. 

                                                
46 Hua VI, ζ. 28 <76>. 
47 .π., ζ. 29 <76>. 
48 .π. 
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Σα ειπνάβιαηα ακηζθδπηά ζηζξ πνςηανπζηέξ αζηζαηέξ ημοξ ζπέζεζξ είκαζ δοκαηυ 

ζηδ ζοκέπεζα κα εειαημπμζδεμφκ βθςζζζηά. Μζα ηέημζα εειαημπμίδζδ, ςζηυζμ, είκαζ 

πενζβναθζηή ηαζ πξν-επηζηεκνληθή ηαζ ιαξ πενζμνίγεζ – υπςξ θέβαιε, ακηίζημζπα, ηαζ 

βζα ηζξ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ – ζηδκ πενζμπή ημο ―πενίπμο‖. Αοηή ηδκ ακαηνίαεζα 

επζπεζνεί κα λεπενάζεζ δ αηνζαμθμβζηή-ιαεδιαηζηή Φοζζηή. Οζ έκκμζέξ ηδξ δεκ είκαζ 

πενζβναθζηέξ, δεκ ακαθένμκηαζ ζηζξ οπμηεζιεκζηέξ αζζεδηδνζαηέξ πμζυηδηεξ ηαζ ηα-

ηαζηάζεζξ ηςκ ακηζθδπηχκ. Οζ έκκμζέξ ηδξ είκαζ αθξηβνινγηθέο ηαζ ακαθένμκηαζ ζηδκ 

ακηζηεζιεκζηή, θοζζηαθζζηζηή θφζδ. Ζ «κέα θπζηθή επηζηήκε»
49

 δεκ ανηείηαζ ζηδκ 

ακαβκχνζζδ ηδξ οθζηήξ-αζηζαηήξ ηοπμθμβίαξ ημο πνςηανπζημφ ηυζιμο. ηε βάζε αο-

ηήξ ηδξ ηοπμθμβίαξ, ζημπεφεζ ζηδκ ακάδεζλδ αοζηδνχκ ηαοημηήηςκ, μζ μπμίεξ οπμ-

ζηδνίγμοκ ηζξ απυθοηα ηαεμνζζιέκεξ ηαζ αδζαιθζζαήηδηεξ αζηζαηέξ ζπέζεζξ.
50

 

 Ο Υμφζενθ δζαηνίκεζ, θμζπυκ, νδηά ηδκ πνςηανπζηή οθζηή-αζηζαηή ενιήκεοζδ 

απυ ηδκ αηνζαμθμβζηή θοζζημπμίδζδ.
51

 Γζαηνίκεζ νδηά ηδκ «επνπηηθή αηηηφηεηα»
52

, 

απυ ηδκ «αθξηβνινγηθή»
53

 ή «εμηδαληθεπκέλε αηηηφηεηα»
54

. Δίκαζ, αέααζα, ζαθέξ υηζ 

δ αζηζαηή ζοκάθεζα ηςκ υκηςκ, δ μπμία δίκεηαζ ζηδκ ειπεζνία, είκαζ αηνζαχξ αοηή πμο 

φζηενα πνμζδζμνίγεηαζ αηνζαμθμβζηά ηαζ ακηζηεζιεκζηά ζηδκ ακηζηεζιεκζηή επζζηήιδ ηαζ 
ιε ηδκ μπμία ζπεηίγμκηαζ μζ αηνζαμθμβζημί αζηζαημί κυιμζ. (EU, ζ. 40-1 [44]) 

Δίκαζ, υιςξ, επίζδξ ζαθέξ υηζ μ αηνζαμθμβζηυξ αζηζαηυξ πνμζδζμνζζιυξ βίκεηαζ απυ 

ιζα κέα, επηζηεκνληθή ζηάζδ, δ μπμία κεηαζρεκαηίδεη ηα πνςηανπζηά δμεέκηα ακηζθδ-

πηά ηαζ ηαηαζηεοάγεζ κέεξ εεςνδηζηέξ-επζζηδιμκζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ. 

 Ο Υμφζενθ θαίκεηαζ κα ακαγδηά ημκ πονήκα αοημφ ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ, ηαζ 

ηαηά ζοκέπεζα ηδξ ίδζαξ ηδξ θοζζημπμίδζδξ, ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηαείζηαηαζ δο-

καηή δ ιαεδιαηζημπμίδζδ ηςκ αηζζεηεξηαθψλ πιεξσκάησλ, ημο plenum ηςκ ακηζθδ-

πηχκ.
55

 Έπμκηαξ ηάκεζ ηδκ παναδμπή πςξ «δ ηαεμθζηή εμηδαληθεπκέλε αζηζυηδηα πε-

νζθαιαάκεζ, ζηδκ ελζδακζηεοιέκδ ημοξ απεζνυηδηα, υθεξ ηζξ βεβμκζηέξ ζπδιαημιμνθέξ 

ηαζ υθα ηα πθδνχιαηα»
56

, μ ίδζμξ οπμβναιιίγεζ πςξ ηα αζζεδηδνζαηά πθδνχιαηα δεκ 

επζδέπμκηαζ ιζα άιεζδ ιαεδιαηζημπμίδζδ. Γεκ είκαζ δοκαηή δ ελζδακίηεοζδ ηςκ 

πθδνςιάηςκ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ ελζδακίηεοζδξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ιμνθχκ ηαζ ιε αο-

ηή ηδκ έκκμζα δεκ είκαζ δοκαηή, βζα πανάδεζβια ιζα βεςιεηνία ηςκ πνςιάηςκ. ηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πθδνςιάηςκ ιπμνμφιε ιεκ κα εηηζιμφιε ημ ―ιέηνμ‖ 

ημοξ, ημ πυζμ πμθφ ή θίβμ, πςνίξ, υιςξ, αηνζαείξ ιεηνήζεζξ ηαζ πνμζεββίζεζξ ζημ υ-

νζμ.
57

 

Οζ ιεηνήζεζξ ημοξ (μζ «εηηζιήζεζξ» ημοξ) δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε ακηίζημζπεξ ζδεαηυηδηεξ εκυξ 

ηαηαζηεοάζζιμο ηυζιμο, εκυξ ηυζιμο ήδδ ακηζηεζιεκμπμζδιέκμο ιε ζδεαηυηδηα. Δπμιέ-

κςξ, ηαζ δ έκκμζα ηδξ «πξνζέγγηζεο» δεκ έπεζ εδχ έκα κυδια ακάθμβμ ιε αοηυ ηδξ ζθαίναξ 

                                                
49 .π., ζ. 49 [52]. 
50 Βθ. υ.π., ζ. 49 [52-3]. 
51 Γζα ημ υηζ μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ ηδκ πνμ-επζζηδιμκζηή απυ ηδκ επζζηδιμκζηή αζηζυηδηα αθ. πανα-

ηηδνζζηζηά ζημ Hua V, ζ. 1ηεπξ [1η.επξ]· επίζδξ Kern 1964, ζζ. 150, 411· Dodd 2004, ζζ. 99η.επ.. 
φβη. ηαζ Holenstein 1972, ζζ.  82η.επ., 85 οπζ. 130, 184. Βθ ηαζ ημ πμθφ ζδιακηζηυ ενιδκεοηζηυ 

ζπυθζμ ημο Θεμδχνμο ζηδκ εθθδκζηή ιεηάθναζδ ηδξ Κξίζεο, ζ. 190 ζπυθζμ 29. Γζα ιζα ζοκμθζηυηενδ 

ηαζ θεπημιενή ακάθοζδ ηδξ δζάηνζζδξ ημο ζηέηα θοζζημφ ακηζθδπηζημφ πνάβιαημξ απυ ηδκ επζζηδιμ-

κζηή ακηζηεζιεκμπμίδζή ημο, αθ. Theodorou 2005. 
52 Hua VI, ζ. 38 <89>· αθ. ηαζ ζ. 38 <89>. 
53 .π. 
54 .π. 
55 Βθ. ηονίςξ υ.π., §9c. 
56 .π., ζ. 38 <89>. 
57 Βθ. υ.π., ζ. 32 <81>. 
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ηςκ [άιεζα] ιαεδιαηζημπμζήζζιςκ [βεςιεηνζηχκ] ζπδιαημιμνθχκ, δδθαδή ημ κυδια ε-

κυξ ακηζηεζιεκζημπμζδηζημφ επζηεφβιαημξ. (Hua VI, ζ. 33 <82>) 

πςξ παναηδνεί μ Θεμδχνμο ζηα ενιδκεοηζηά ζπυθζά ημο ζηδκ εθθδκζηή ιεηάθναζδ 

ηδξ Κξίζεο, δ ελζδακίηεοζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πθδνςιάηςκ «δεκ ιαξ απμδίδεζ αζ-

ζεδηδνζαηέξ πμζυηδηεξ ςξ ζδέεξ (ακηζηεζιεκζηυηδηεξ ―ηαε‘ εαοηέξ‖)»
58

. 

 Ζ έκκεζε ζοιιαεδιαηζημπμίδζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πθδνςιάηςκ ηαείζηαηαζ 

δοκαηή ζηδ αάζδ ηδξ δζαπίζηςζδξ ηςκ ελανηήζεςκ αοηχκ ηςκ πθδνςιάηςκ ηαζ ηςκ 

αθθαβχκ ημοξ απυ ηζξ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ ηαζ ηζξ δζηέξ ημοξ ιεηααμθέξ. ηδκ πενζ-

μπή ημο πνμ-επζζηδιμκζημφ αζυημζιμο, αοηέξ μζ ελανηήζεζξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα 

αζαθή απνμζδζμνζζηία. Ο Υμφζενθ, ιάθζζηα, επζζδιαίκεζ πςξ ηέημζεξ πενζπηχζεζξ 

ζοιιεηααμθήξ ιπμνεί ιεκ κα είπακ δζαπζζηςεεί ηαζ πνζκ ηδκ επμπή ημο Γαθζθαίμο, 

υπςξ βζα πανάδεζβια δ ελάνηδζδ ημο ημκζημφ φρμοξ απυ ηα ιήηδ ηςκ πμνδχκ (απυ 

ημοξ ποεαβυνεζμοξ), πςνίξ, υιςξ, κα έπεζ βίκεζ ημ αήια πνμξ ηδκ ηαεμθζημπμίδζδ ηδξ 

ζδέαξ πενί ελάνηδζδξ ηςκ ιεηααμθχκ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πθδνςιάηςκ απυ ηζξ ιεηα-

αμθέξ ηςκ ζπδιαημιμνθχκ ηαζ ακαβςβήξ ηςκ πνχηςκ ζηζξ δεφηενεξ ιε ζημπυ ηδκ 

αηνζαμθμβζηή ιέηνδζδ ηαζ ακηζηεζιεκζημπμίδζή ημοξ. Δίκαζ αθήεεζα, υιςξ, υηζ μ 

Υμφζενθ δεκ είκαζ ζδζαίηενα ηαεανυξ ζηδκ ακάπηολδ ημο επζπεζνήιαηυξ ημο ακαθμ-

νζηά ιε ηδκ έιιεζδ ιαεδιαηζημπμίδζδ. Γζα ηδκ ηαηακυδζή ημο εεςνμφιε υηζ είκαζ 

πνήζζια ηα αηυθμοεα δφμ ζδιεία. 

Πνχημκ, ιε ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ ελάνηδζδξ ιεηαλφ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πθδνς-

ιάηςκ ηαζ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ιμνθχκ ακμίβεζ μ δνυιμξ βζα ηδκ απμηαθμφιεκδ «ζπ-

λεμηδαλίθεπζε [Mitidealisierung]»
59

 ηςκ πνχηςκ. Έηζζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηζξ δζά-

θμνεξ ηαηαζηεοέξ ζηζξ μπμίεξ πνμπςνά δ ελζδακζηεοηζηή ζηέρδ, μζ αζζεδηδνζαηέξ 

ιμνθέξ ζοκμδεφμκηαζ ηχνα πάληα απυ ηα πθδνχιαηά ημοξ. Αοηυ, βζα πανάδεζβια, 

ζοιααίκεζ ηαηά ηδ εεχνδζδ ηδξ επ‘ άπεζνμκ ηαηαηιδζζιυηδηαξ ή δζαζνεζζιυηδηαξ 

ηςκ ζςιάηςκ
60

, ή ζηδκ οπυεεζδ υηζ δ φθδ απμηεθείηαζ απυ ζημζπεζχδδ ζςιάηζα. 

Σμ δεφηενμ ζδιείμ πμο εέθμοιε κα επζζδιάκμοιε είκαζ ημ ελήξ. πςξ είδαιε, μ 

Υμφζενθ ιαξ θέεζ υηζ δεκ ιπμνμφιε κα ιαεδιαηζημπμζήζμοιε άιεζα ηζξ αζζεδηδνζα-

ηέξ πμζυηδηεξ, ιπμνμφιε, υιςξ, κα ημ ηάκμοιε αοηυ έιιεζα δζαπζζηχκμκηαξ ηδκ ε-

λάνηδζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πμζμηήηςκ απυ ηζξ άιεζα ιαεδιαηζημπμζήζζιεξ αζζεδ-

ηδνζαηέξ ιμνθέξ. Αθθά αοηυ απυ ιυκμ ημο δεκ είκαζ ζδζαίηενα ζαθέξ, εζδζηά εάκ επζ-

εοιεί ηακείξ κα ηαηακμήζεζ ημ πχξ ιζα ηέημζα δζαπίζηςζδ αθμνά ηδ θεβυιεκδ θπζη-

θνπνίεζε ηςκ ακηζθδπηχκ. Πχξ ιπμνεί δ δζαπίζηςζδ ηδξ ελάνηδζδξ ηςκ αζζεδηδνζα-

ηχκ πθδνςιάηςκ απυ ηζξ αζζεδηδνζαηέξ ιμνθέξ κα ακμίλεζ ημ δνυιμ ζηδκ ελζδακί-

ηεοζδ ημο ακηζθδπημφ ηαηά ηδκ οθζηυηδηα-αζηζυηδηά ημο; ημ επζπείνδια ημο Υμφ-

ζενθ οπάνπεζ ιζα ζπεηζηή έκηαζδ ηαεχξ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ ζοκελζδακίηεοζδ ημο 

αζζεδηδνζαημφ plenum, πςνίξ κα θςηίγεηαζ ζηακμπμζδηζηά ημ πχξ ιπμνεί έηζζ κα εε-

ιεθζςεεί ιζα θπζηθαιηζηηθή επζζηήιδ. Γζα ηδ εειεθίςζδ αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ, εα πε-

νζιέκαιε ακαθφζεζξ πμο κα αθμνμφκ ηδκ ελζδακίηεοζδ ηςκ ακηζθδπηχκ ςξ res mate-

rialis, πμο κα αθμνμφκ, δδθαδή, υπςξ άθθςζηε ηαζ μ ίδζμξ μ Υμφζενθ αθήκεζ κα εκ-

κμδεεί, πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδκ ελζδακίηεοζδ ηδξ πνςηανπζηήξ αζηζυηδηαξ. Πνμξ ιζα 

ηέημζα ηαηεφεοκζδ εεςνμφιε πςξ αμδεά μ αηυθμοεμξ ζζπονζζιυξ. ημ πθαίζζμ ηδξ 

έιιεζδξ ιαεδιαηζημπμίδζδξ, νη κεηαβνιέο ησλ αηζζεηεξηαθψλ πνηνηήησλ εμεγνχληαη 

σο απνηέιεζκα ησλ αηηηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ησλ άκεζα καζε-

                                                
58 Ζ Κξίζε ησλ Δπξσπατθψλ Δπηζηεκψλ, ζ. 189 ζπυθζμ 22. 
59 Hua VI, ζ. 59 <88> 
60 .π. 
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καηηθνπνηήζηκσλ ηδηνηήησλ κεηαμχ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ πνπ πξνυπνηίζεηαη φηη 

ζπλζέηνπλ ηελ χιε.
61

 

 Έκα επζπθέμκ ζημζπείμ πμο δοζημθεφεζ ηδκ ηαηακυδζδ ημο επζπεζνήιαημξ ημο 

Υμφζενθ βζα ηδκ έιιεζδ ιαεδιαηζημπμίδζδ είκαζ ημ υηζ μ ίδζμξ δεκ δζαηνίκεζ ηα γδ-

ηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ ηίκδζδ ηςκ ζςιάηςκ απυ ηα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ δο-

καιζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ηαζ ζοιπενζθμνά. Ο Υμφζενθ ιζθά βζα έιιεζδ ιαεδιαηζημ-

πμίδζδ (δδθαδή θοζζημπμίδζδ) βεκζηά, ηδκ μπμία ιάθζζηα, υπζ ιε αηνίαεζα, απμδίδεζ 

ζημκ Γαθζθαίμ. Γκςνίγμοιε υηζ μ Γαθζθαίμξ πνδζζιμπμίδζε βεςιεηνζηέξ απμδείλεζξ 

ζημ εβπείνδιά ημο κα ιαεδιαηζημπμζήζεζ ηδκ ηίκδζδ, υπςξ ηαζ βκςνίγμοιε υηζ ζε 

αοηυ ημο ημ εβπείνδια πνμπχνδζε ζε ηαηάθθδθεξ ελζδακζηεφζεζξ.
62

 Δίκαζ βεκζηά α-

πμδεηηυ υηζ μ Γαθζθαίμξ ηζκήεδηε ζηδκ ανπζιήδεζα βναιιή ζηέρδξ ςξ πνμξ ηδκ επζ-

θμβή ημο ηνυπμο επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ. Ζ ανπζιήδεζα αθαίνεζδ βζα ηδκ επίθοζδ 

ζηαηηθψλ πνμαθδιάηςκ ιεηαθένεδηε απυ ημκ ίδζμ ζηδκ πενζμπή ηςκ θηλνχκελσλ ζσ-

κάησλ.
63

 Γζααάγμκηαξ ηα αηυθμοεα θυβζα ημο ζζημνζημφ ηδξ επζζηήιδξ Μπάηενθζθκη, 

είκαζ θοζζηά μ Γαθζθαίμξ πμο πνχημξ ένπεηαζ ζημ κμο ιαξ. 

Πάκηςξ, είκαζ πζεακυ υηζ μ Ανπζιήδδξ, πμο δίδαλε ημοξ ακενχπμοξ κα ζηέθημκηαζ ημ αά-

νμξ εκυξ πνάβιαημξ ιέζα ζημ κενυ ηαζ ιέζα ζημκ αένα ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ηαζ έλς απυ 

ηα δφμ, ζοκηέθεζε ζημ κα παναηζκδεμφκ ιενζημί κα πζάζμοκ ημ πνυαθδια ηδξ ηίκδζδξ 

απυ ηδκ ακηίεεηδ άηνδ ηαζ κα ζηεθημφκ υηζ δ πζμ απθή ιμνθή ηίκδζδξ ζοιααίκεζ υηακ δεκ 
οπάνπεζ ακηίζηαζδ βζα κα ηδκ πενζπθέλεζ. Έηζζ ιπμνμφζε ηακείξ κα εεςνήζεζ δεδμιέκδ 

ηδκ ηάζδ ηςκ ζςιάηςκ κα ζοκεπίζμοκ ηδκ ηίκδζή ημοξ ζε εοεεία βναιιή ηαζ ιεηά κα αν-

πίζεζ κα ελεηάγεζ  ηα ζημζπεία πμο εα πενζυνζγακ, εα ειπυδζγακ ή εα πνμζδζυνζγακ ηδκ ηί-
κδζδ αοηή. (Butterfield 1988, ζ. 25) 

Δηείκμ, υιςξ, πμο επζπθέμκ έηακε μ Γαθζθαίμξ απαζηεί αοηυ πμο μ Μπάηενθζθκη απμ-

ηαθεί «ιζα ιεηάεεζδ ζημ πκεφια ημο ίδζμο ημο επζζηήιμκα»
64

. Ο κυιμξ ηδξ αδνάκεζ-

αξ ζημκ μπμίμ έθηαζε μ Γαθζθαίμξ δελ είκαζ ηάηζ πμο ιπμνεί κα πνμηφρεζ ζηδ αάζδ 

ηδξ ζηέηδξ παναηήνδζδξ ηςκ ζςιάηςκ. Οχηε απυθοηα ζθαζνζηά ζχιαηα οπάνπμοκ 

πμο ηζκμφκηαζ ζε απυθοηα θεία ηαζ μνζγυκηζα επίπεδα, νχηε ιπμνμφιε κα δμφιε ζχ-

ιαηα βεκζηά κα ζοκεπίγμοκ επ‘ αυνζζημκ ηδκ ηίκδζή ημοξ ζε έκακ ηεκυ πχνμ.
65

 

[Γεκ επνυηεζημ] βζα πναβιαηζηά ζχιαηα, υπςξ ηα παναηδνμφιε ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ, 

αθθά βζα βεςιεηνζηά ζχιαηα, πμο ηζκμφκηακ ζ‘ έκακ ηυζιμ πςνίξ ακηίζηαζδ ηαζ αανφηδ-
ηα– ηζκμφκηακ ζημ απένακημ ηεκυ ημο εοηθείδεζμο πχνμο, ηεκυ πμο μ Ανζζημηέθδξ ημ είπε 

εεςνήζεζ αδζακυδημ. Μαηνμπνυεεζια θμζπυκ, πνέπεζ κα ακαβκςνίζμοιε υηζ οπήνπε εδχ 

έκα εειεθζχδεξ πνυαθδια πμο δεκ ιπμνμφζε κα θοεεί ιε ηδκ πνμζεηηζηή παναηήνδζδ 

ζημ πθαίζζμ ημο παθαζυηενμο ζοζηήιαημξ ζδεχκ, αθθά απαζημφζε κηα κεηάζεζε ζην πλεχ-
κα. (Butterfield 1988, ζζ. 16-7, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ· αθ. ηαζ ζ. 24.) 

  Ζ παναηήνδζδ, ημ πείναια αθθά ηαζ δ επαβςβή ήηακ ιένμξ ηδξ εεςνδηζηήξ 

πναηηζηήξ πμθφ πνζκ ημκ Γαθζθαίμ, ιυκμ πμο αοηά απυ ιυκα ημοξ δεκ ήηακ ανηεηά 

                                                
61 Καηαθαααίκμοιε υηζ ζημ επζπείνδια ημο Υμφζενθ οπάνπμοκ ζοβηαθοιιέκα δζαθμνεηζηά επίπεδα, δ 

ηαθφηενδ ακάδεζλδ ηςκ μπμίςκ εα πνεζαγυηακ θοζζηά πεναζηένς επελενβαζία..  
62 Γζα ηζξ ελζδακζηεφζεζξ ημο Γαθζθαίμο αθ., π.π., ηαζ Einstein & Infeld 1978, ζζ. 20η.επξ.· Hall 1988, 
ζζ. 73η.επ. 
63 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Dubarle 1988, ζζ. 300η.επ.· Dodd 2004, ζ. 92. 
64 Butterfield 1988, ζ. 17. 
65 Βθ. ηαζ υ.π., ζζ. 16, 24, 86. Καζ απυ ηδ δζηή ημοξ ζημπζά, μζ Ασκζηάζκ ηαζ Ίκθεθκη ημκίγμοκ πςξ «μ 
κυιμξ αοηυξ ηδξ αδνάκεζαξ δε ιπμνεί κα ελαπεεί άιεζα απυ ημ πείναια, αθθά ιυκμ ιε εεςνδηζηή ζηέ-

ρδ, ζφιθςκδ ιε ηδκ παναηήνδζδ. Σμ ζδεαηυ πείναια δε ιπμνεί πμηέ κα πναβιαημπμζδεεί, ηζ αξ μδδβεί 

ζε ιζα ααεεζά ηαηακυδζδ ηςκ πναβιαηζηχκ πεζναιάηςκ» (Einstein & Infeld 1978, ζ. 21). 
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βζα κα εειεθζχζμοκ αοηυ πμο ζήιενα βκςνίγμοιε ςξ κευηενδ επζζηήιδ.
66

 Ζ θπζηθν-

πνηεηηθή-εμηδαληθεπηηθή ζθέςε – δ «ιεηάεεζδ ζημ πκεφια» βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ μ 

Μπάηενθζθηκ – ήηακ εηείκδ πμο έδςζε ηαζκμφνζα χεδζδ ηαζ δζαθμνεηζηή ηνμπή ζηδκ 

ελέθζλδ ημο ακενχπζκμο πκεφιαημξ. Καζ ζίβμονα ιε ημκ Γαθζθαίμ έπμοιε βζα πνχηδ 

θμνά ηδ ζοζηδιαηζηή εθανιμβή αοηήξ ηδξ ζδέαξ ζηδ ιεθέηδ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ ζςιά-

ηςκ. Γεκ είκαζ, θμζπυκ, ηαευθμο οπεναμθή ημ κα θέβεηαζ υηζ «δ πκεοιαηζηή ζζημνία 

ηδξ ζφβπνμκδξ επζζηήιδξ ανπίγεζ πναβιαηζηά ιε ημκ Γαθζθαίμ ηαζ ιε ηδκ ακαηνμπή 

πμο πνμηάθεζε ζηδκ ακηίθδρδ βζα ηδκ ηίκδζδ»
67

. Αοηυ πμο είκαζ οπεναμθζηυ, ηαζ 

πμο θαίκεηαζ κα ηάκεζ μ Υμφζενθ, είκαζ ημ κα απμδίδμοιε ζημκ Γαθζθαίμ, πενζζζυηε-

να απ‘ υζα ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημο ακαθμβμφκ ακαθμνζηά ιε ηδκ έιιεζδ ιαεδια-

ηζημπμίδζδ. πςξ παναηδνεί μ Κμτνέ, 

δεκ είκαζ πάκηςξ μ Γαθζθαίμξ […] αθθά μ Νηεηάνη πμο δζαηφπςζε ηαεανά ηαζ εοδζάηνζηα 

ηζξ ανπέξ ηζξ κέαξ επζζηήιδξ, ημ υκεζνμ ηδξ reductione scientiae ad mathematicam ηαζ ηδξ 

κέαξ, ιαεδιαηζηήξ, ημζιμθμβίαξ. (Κμτνέ 1989, ζ. 98· αθ. ζπεηζηά ηαζ Butterfield 1988, 

ζζ. 24, 92· Gurwitsch 1974, ζζ. 36η.επξ, 54· Dodd 2004, ζ. 93.) 

Ο Υμφζενθ δεκ ζογδηά εζδζηά ηδ ζοιαμθή ημο Κανηέζζμο, ή, ανβυηενα, ημο Νεφηςκα 

ζημ επζζηδιμκζηυ εβπείνδια ηδξ θοζζημπμίδζδξ ημο ηυζιμο. Απυ αοηή ηδκ άπμρδ, 

μζ πμοζενθζακέξ ακαθφζεζξ ακαθμνζηά ιε ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ ελζδακίηεοζδξ ηςκ ο-

θζηχκ-αζηζαηχκ πναβιάηςκ ιπμνεί κα πεζ ηακείξ υηζ είκαζ εθθεζιιαηζηέξ. Απυ ηδ ιε-

νζά ιαξ, δεκ εα πνμπςνήζμοιε, ζημ πανυκ πθαίζζμ, ζηδκ ακαγήηδζδ ηςκ ζημζπείςκ 

εηείκςκ πμο εα ―ζοιπθήνςκακ‖ ηζξ εκ θυβς πμοζενθζακέξ ακαθφζεζξ. Αοηυ πμο ιαξ 

εκδζαθένεζ εδχ είκαζ ημ υηζ, υπςξ ηαζ δ βεςιεηνζημπμίδζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ιμν-

θχκ, έηζζ ηαζ δ θοζζημπμίδζδ ημο ακηζθδπημφ απυ υθεξ ηζξ απυρεζξ ημο, πνμτπμεέηεζ 

ηδκ εθανιμβή εκενβδιάηςκ εεςνδηζημπμίδζδξ ηαζ ελζδακίηεοζδξ, εκενβδιάηςκ πμο 

πνμζζδζάγμοκ αηνζαχξ ζε ιζα επζζηδιμκζηή-θοζζηαθζζηζηή ζηάζδ. 

7.4. Τν γεσκεηξηθφ-θπζηθαιηζηηθφ ζψκα σο ινγηθή θαηαζθεπή 

ηα δφμ πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, υπμο ηαζ ακαγδηήζαιε ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ θαζ-

κμιεκμθμβζηήξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ ζηδκ πνςηανπζηή δμηζηυηδηά ημο, δζα-

πζζηχζαιε ημκ ακαβηαίμ νυθμ ημο έιαζμο ζχιαημξ ζηδκ αληηιεπηηθή (ζπδιαηζηή) 

αθθά ηαζ πξαθηηθή ηζκαζζεδηζηή ημο θεζημονβία. Ζ ακάδεζλδ ημο ηζκδημπμζδηζημφ νυ-

θμο ηδξ ηζκαίζεδζδξ έηακε θακενή ηδκ ελάνηδζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ειθακίζεςκ απυ 

ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηζξ δνάζεζξ ημο ηζκαζζεδηζημφ ζχιαημξ. Φάκδηε υηζ, ηυζμ δ πνςηαν-

πζηή εηηαηυηδηα, υζμ ηαζ δ πνςηανπζηή οθζηυηδηα-αζηζυηδηα, ζοβηνμημφκηαζ ςξ ζφ-

ζημζπα ιενμθμβζηχκ-παναβςβζηχκ ενιδκεφζεςκ εκυξ ελζψκαηνπ θηλαηζζεηηθνχ ππν-

θεηκέλνπ. 

 Δάκ ακαθμβζζημφιε ηδκ ελέθζλδ εκυξ μπμζμοδήπμηε ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ, 

εφημθα παναηδνμφιε υηζ δ αθθαβή ηςκ (ζπδιαηζηχκ ή πναηηζηχκ) ηζκαζζεδηζηχκ 

ζοκεδηχκ ζοκμδεφεηαζ απυ αθθαβή ημο ηνυπμο δμηζηυηδηαξ ημο ακηζθδπημφ. Δκηυξ 

ιζαξ ηέημζαξ ελέθζλδξ θαιαάκμοκ πχνα ηα θαζκυιεκα ημο απθμφ ακηζθδπηζημφ πνμζ-

δζμνζζιμφ βζα ηα μπμία ιζθήζαιε ζημ ηέηανημ ηεθάθαζμ. Σμ ακηζθδπηυ είκαζ δοκαηυ, 

απυ ηάπμζεξ απυρεζξ, κα επακαπνμζδζμνίγεηαζ, κα πνμζδζμνίγεηαζ ηαθφηενα, αηνζαέ-

ζηενα, κα δίκεηαζ ιε πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ πενζεπμιεκζηυ πθμφημ, η.θπ. Μάθζζηα, 

οπυ ηάπμζεξ (ζπδιαηζηέξ ηαζ πναηηζηέξ) ηζκαζζεδηζηέξ ζοκεήηεξ επζηοβπάκεηαζ δ 

                                                
66 Hua V, ζ. 43 [38]. 
67 Gillispie 1986, ζ. 48. 
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«αέθηζζηδ» δμηζηυηδηα ημο ακηζθδπημφ ηαζ ηυηε είκαζ πμο ηάκμοιε θυβμ βζα «ηακμκζ-

ηή» ακηίθδρδ. Συηε θέιε υηζ ημ ακηζθδπηυ δίκεηαζ φπσο απηφ πξαγκαηηθά είλαη. ημ 

επίπεδμ, θμζπυκ, ηδξ πνςηανπζηήξ, απθήξ ακηίθδρδξ ημ «πναβιαηζηυ», ημ «αθδεζκυ» 

πνάβια είκαζ ημ ηακμκζηυ πνάβια έηζζ υπςξ αοηυ δίκεηαζ οπυ ηακμκζηέξ ακηζθδπηζηέξ 

ζοκεήηεξ ηαζ «ζε ακηίεεζδ πνμξ υθεξ ηζξ άθθεξ πναβιζηέξ εκυηδηεξ, πμο ζοβηνμημφ-

ιεκεξ οπυ ―ακχιαθεξ‖ ζοκεήηεξ [Bedingungen], οπμαζαάγμκηαζ ζε ζηέηδ επίθαζδ 

[bloßen Schein]»
68

. 

 ε έκα ακχηενμ, ζηδνζβιέκμ επίπεδμ ηχνα, δ θοζζημ-ιαεδιαηζηή ζηέρδ, έπμ-

κηαξ ςξ ααζζηή πνμηείιεκδ ηαζ επζδίςλδ ηδκ απαθμζθή ηάεε οπμηεζιεκζημφ ζπεηζηζ-

ζιμφ, εηθαιαάκεζ ςξ «πναβιαηζηυ», ςξ «αθδεζκυ», ημ θμβζημ-ιαεδιαηζηά πνμζδζμ-

νζζιέκμ, ημ βεςιεηνζηυ-θοζζηαθζζηζηυ πνάβια πμο είκαζ απαθθαβιέκμ απυ οπμηεζ-

ιεκζηέξ ελανηήζεζξ ακαθμνζηά ιε ηδ δμηζηυηδηά ημο. Αοηυ πμο έπεζ ζδζαίηενδ ζδια-

ζία βζα ειάξ ζηδκ πανμφζα ενβαζία είκαζ υηζ ημ «πναβιαηζηυ» ακηζηείιεκμ ηςκ θοζζ-

ημ-ιαεδιαηζηχκ επζζηδιχκ δεκ είκαζ ημ «πναβιαηζηυ» ακηζθδπηυ ηδξ πνςηανπζηήξ 

ιαξ ειπεζνίαξ. Ζ πνςηανπζηή ειπεζνία «ζηδκ αιεζυηδηά ηδξ δεκ βκςνίγεζ ηακέκακ 

αηνζαμθμβζηυ [exakten] πχνμ, ηακέκακ ακηζηεζιεκζηυ πνυκμ ηαζ [ηαιία ακηζηεζιεκζ-

ηή] αζηζυηδηα»
69

. Καζ ακηίζηνμθα, 

[υ]ηακ ιζθάιε βζα αληηθείκελα ηεο επηζηήκεο, δ μπμία ςξ ηέημζα ακαγδηά ηδκ έβηονδ βζα 

ημκ ηαεέκα αθήεεζα, ηυηε αοηά δεκ είκαζ ηα αληηθείκελα ηεο εκπεηξίαο, έηζζ υπςξ αοηά ζο-

κακηχκηαζ ζηδκ ηαεανή ειπεζνία, ζηδ αάζδ ηδξ μπμίαξ αοηά πνμζδζμνίγμκηαζ ζηα ηαηδ-

βμνζαηά εκενβήιαηα. (EU, ζ. 41 [44]) 

Σα βεςιεηνζηά ηαζ θοζζηαθζζηζηά πνμζδζμνζζιέκα ακηζθδπηά δεκ είκαζ ηα πνάβιαηα 

πμο αθέπμοιε, πμο αββίγμοιε, πμο ιονίγμοιε, πμο ζδηχκμοιε, πμο πζέγμοιε, πμο 

πεηάιε, η.θπ.· αοηά δεκ δίκμκηαζ ζηδκ πνςηανπζηή, απθή ακηίθδρδ.
70

 πςξ ημκίγεζ μ 

Υμφζενθ ζηζξ Ηδέεο Η, 

μφηε αηυια ηαζ ιζα εεσηή θοζζηή δεκ ιπμνεί κα θηζάλεζ απθμφξ επμπηζημφξ πνμζδζμνζ-

ζιμφξ εη ηςκ ηαηδβμνζαηχκ πνμζδζμνζζιχκ ηδξ ζηέρδξ βζα ειπνάβιαηα υκηα, πενζζζυ-

ηενμ απυ υζμ δ εεσηή πακημδοκαιία ηαεζζηά δοκαηυ ημ κα γςβναθίζεζ ηακείξ εθθεζπηζηέξ 
ζοκανηήζεζξ ή κα ηζξ παίλεζ ζημ αζμθί. (Hua III/1, ζ. 115 [123]) 

Σα ακηζηείιεκα ηδξ Γεςιεηνίαξ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ είκαζ εεςνδηζηά πνμσυκηα βκςζζα-

ηχκ ζοκεέζεςκ ακχηενδξ ηάλδξ. Δίκαζ εεςνδηζηέξ ηαηαζηεοέξ πμο πνμηφπημοκ ιε 

ηδκ ελζδακίηεοζδ ηςκ απνμζδζυνζζηα βεκζηχκ ηαζ αζαθχκ αζζεδηδνζαηχκ ιμνθχκ, 

πθδνςιάηςκ ηαζ αζηζμηήηςκ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ, ηαζ ιε ηδκ ηαοηυπνμκδ αηφ-

νςζδ ηάεε οπμηεζιεκζηήξ ελάνηδζδξ. 

Σμ θοζζηαθζζηζηυ ακηζηείιεκμ δεκ είκαζ έκα άβκςζημ πνάβια ηδξ ειπεζνίαξ – υπζ ιυκμ ηδξ 
δζηήξ ιαξ ακενχπζκδξ ειπεζνίαξ –πίζς απυ ηα ακενςπίκςξ ακηζθδπηά ηαζ ακηζθήρζια 

πνάβιαηα, απυ ηα ζηέηα οπμηεζιεκζηά-ζπεηζηά. Ακηίεεηα, δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ απυ έκα 

εεςνδηζηυ, έκα ζδιαζζαηυ ιυνθςια, έκα εεςνδηζηά ηαηαζηεοαζιέκμ οπυζηνςια βζα 
ιδ-ζπεηζηζζηζηά ηαηδβμνμφιεκα […]. (Hua XXXII, ζ. 202) 

 Δίκαζ, αέααζα, βεβμκυξ πςξ μ ηυζιμξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ είκαζ επεκδοιέκμξ 

ιε παναηηδνζζηζηά, πμθθά απυ ηα μπμία είκαζ απμηέθεζια ηδξ βκςζζαηήξ ιαξ ζηάζδξ 

απέκακηζ ζηα πνάβιαηα. Δίκαζ ιάθζζηα πμθφ ζζπονή δ ηάζδ ιαξ κα εεςνμφιε ημκ ηυ-

                                                
68 Hua IV, ζ. 77 [82]. 
69 EU, ζ. 41 [43]· αθ. ηαζ Hua XVI, ζζ. 6-7 [3-4]. 
70 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Hua XXXII, ζ. 202· LU II/2, ζ. 133 [777]. 
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ζιμ οπυ ημ πνίζια ηδξ επζζηήιδξ, ή αηυια οπυ ημ πνίζια ηδξ δοκαηυηδηαξ βζα ηδκ 

επζζηδιμκζηή πναβιάηεοζή ημο, χζηε λεπκάιε υηζ μ επηζηεκνληθά ηδσκέλνο ηυζιμξ 

είκαζ απνηέιεζκα ηςκ βκςζζαηχκ ιαξ θεζημονβζχκ. Ξεπκάιε υηζ μ ηυζιμξ ηςκ ζδεα-

ηχκ ελζδακζηεοιέκςκ ακηζηεζιεκμηήηςκ, πνμζδζμνζζιέκςκ ςξ ηαε‘ εαοηέξ, είκαζ ιζα 

«εεςνδηζηή-θμβζηή οπυεεζδ [Substruktion]»
71

. ε αοηυ ζοκηεθεί ημ υηζ υθα ηα θμβζ-

ηά ιμνθχιαηα έπμοκ ιζα οπενπνμκζηή φπανλδ. Καζ, υπςξ ιαξ θέεζ μ Υμφζενθ ζημκ 

πέιπημ Καξηεζηαλφ ηνραζκφ, 

[η]μ οπενπνμκζηυ-είκαζ ημοξ [Überzeitlichkeit] απμδεζηκφεηαζ ςξ ζε-ηάεε-πνυκμ-είκαζ 

[Allzeitlichkeit], ςξ ζφζημζπμ ιζαξ μπμζαζδήπμηε δοκαηυηδηαξ παναβςβήξ ηαζ επακαπα-

ναβςβήξ ζε μπμζαδήπμηε πνμκζηή ζηζβιή. (Hua I, ζ. 155 <186>) 

Καζ ζηδκ Κξίζε, 

[υ]πςξ υθα ηα πμθζηζζιζηά απμηηήιαηα πμο έπμοκ λεπδδήζεζ ςξ ακενχπζκα επζηεφβιαηα, 

έηζζ ηαζ αοηά [ηζξ βεςιεηνζηέξ ζπδιαημιμνθέξ, αθθά, εκκμείηαζ, ηαζ ηζξ θοζζημ-
ιαεδιαηζηέξ ζδεαηυηδηεξ] είκαζ δοκαηυ κα ηα βκςνίγμοιε ηαζ κα ιαξ είκαζ δζαεέζζια ακηζ-

ηεζιεκζηά, αηυια ηαζ πςνίξ κα πνέπεζ πάκημηε κα ακακεχκεηαζ πάθζ νδηά δ μζημδυιδζδ 

ημο κμήιαηυξ ημοξ. (Hua VI, ζ. 23 <69>) 

 Οζ θοζζημ-ιαεδιαηζηέξ ζδεαηυηδηεξ ηαείζηακηαζ έηζζ έημζια ηδήκαηα ηδξ εες-

νδηζηήξ πναηηζηήξ ιαξ, ζγήιαηα πμο επζηάεμκηαζ ζηα πνάβιαηα ηδξ πνςηανπζηήξ, 

απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ ηάκμοκ αοηά ηα ηεθεοηαία κα δίκμκηαζ εθελήξ δζαιεζμθααδιέκα 

απυ ηδκ ζδέα πενί ιαεδιαηζημπμίδζδξ. Ο ηυζιμξ ηαηακμείηαζ πθέμκ μνεμθμβζηά, ςξ 

έπςκ ιζα ιαεδιαηζηή δμιή πμο εηθνάγεηαζ ιε ημοξ θοζζημ-ιαεδιαηζημφξ ηφπμοξ 

(θυνιμοθεξ). Ο ηυζιμξ δίκεηαζ ―κηοιέκμξ‖ ιε ημ έλδπκα ησλ θπζηθν-καζεκαηηθψλ 

ηδεψλ.
72

 Ζ επζζηδιμκζηή ακηζηεζιεκμπμίδζδ, ιε ημ κα λεπενκά ηδ ζπεηζηυηδηα ηδξ 

οπμηεζιεκζηήξ ζφθθδρδξ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ, μδδβεί ηεθζηά ζηδκ οπμηαηά-

ζηαζδ αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ ιε ημκ θοζζημ-ιαεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ ζδεαημηήηςκ πμο 

εηθαιαάκεηαζ ςξ δ ιυκδ αθδεήξ πναβιαηζηυηδηα. 

Σμ ζδευκηοια [Ideenkleid] «Μαεδιαηζηά ηαζ ιαεδιαηζηή θοζζηή επζζηήιδ», ή, ηαηά ζο-
κέπεζα ημ έλδπκα ησλ ζπκβφισλ, ηςκ ζοιαμθζηχκ-ιαεδιαηζηχκ εεςνζχκ, πενζθαιαάκεζ 

υθα εηείκα πμο, ηυζμ βζα ημοξ επζζηήιμκεξ υζμ ηαζ βζα ημοξ ιμνθςιέκμοξ, αληηθαζηζηνχλ, 

κεηακθηέδνπλ ημ αζυημζιμ, ιε ηδκ υρδ ηδξ «ακηζηεζιεκζηά πναβιαηζηήξ ηαζ αθδεμφξ» θφ-
ζδξ. Σμ ζδευκηοια ιαξ ηάκεζ κα εηθαιαάκμοιε ςξ αιεζέο Δίλαη αοηυ πμο είκαζ [ιυκμ] ιζα 

κέζνδνο […]. (Hua VI, ζ. 52 <107-8>) 

 ηδκ Κξίζε μ Υμφζενθ δίκεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζημ γήηδια ηδξ ζγδιαημπμίδ-

ζδξ ηςκ ζδεαημηήηςκ ηςκ θοζζημ-ιαεδιαηζηχκ επζζηδιχκ ηαζ ζημ πχξ ιε αοηή ηδκ 

ζγδιαημπμίδζδ ζπγθαιχπηεηαη δ πνςηανπζηή ειπεζνία (μ πνςηανπζηυξ αζυημζιμξ) ηαζ 

πενκά ζηδ ιήζε ημ ίδζμ ημ βεβμκυξ ηδξ ζοβηνμηδηζηήξ ζηήνζλδξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ζηέρδξ ζηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία. Καζ αοηυ δεκ ζοκζζηά, βζα ημκ ίδζμ, πανά ηδ λνε-

καηηθή απνθέλσζε ηςκ ίδζςκ ηςκ επζζηδιχκ, ηάηζ πμο πνςηίζηςξ εοεφκεηαζ βζα ημ 

υηζ αοηέξ βξίζθνληαη ζε θξίζε, βξίζθνληαη ζε ζχγρπζε.
73

 Αοηή δ δζάβκςζδ ημο Υμφ-

ζενθ αθμνά ηζξ θοζζημ-ιαεδιαηζηέξ επζζηήιεξ ήδδ ζηα πνχηα αήιαηά ημοξ. «Αηνζ-

αχξ ιε ημκ Γαθζθαίμ», δζααάγμοιε ζηδκ Κξίζε, «λεηζκά δ άδδθδ οπμηαηάζηαζδ ηδξ 

                                                
71 Hua VI, ζ. 130 [127]. 
72 Βθ., π.π., Hua VI, §9h. 
73 Γζα ιζα ακαθμνά ημο πνχζιμο Υμφζενθ ζηδ κμδιαηζηή απμηέκςζδ πμο παναηδνμφιε ζηδ ζφβπνμκδ 

επζζηήιδ ηαζ εζδζηυηενα ζηδ Γεςιεηνία αθ. Hua XII, ζ. 101 οπζ. 1 [106 οπζ. 8]. 
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πνμ-επζζηδιμκζηά επμπηζηήξ θφζδξ απυ ηδκ ελζδακζηεοιέκδ θφζδ»
74

. πςξ ακαθέ-

ναιε ηαζ κςνίηενα, μ Γαθζθαίμξ πανέθααε ςξ αοημκυδηεξ ηυζμ ηδκ Καεανή Γεςιε-

ηνία υζμ ηαζ ηδκ πναηηζηή ηδξ ιέηνδζδξ, πςνίξ ηνζηζηυ έθεβπμ ηδξ κμιζιυηδηάξ ημοξ. 

Γεκ ζημπάζηδηε πμηέ πάκς ζηδ δοκαηυηδηα ζοβηνυηδζδξ ηςκ βεςιεηνζηχκ ακηζηεζ-

ιέκςκ, ζηδ δοκαηυηδηα ηδξ αηνζαμθμβζηήξ ιέηνδζδξ ή ηδξ ελζδακίηεοζδξ.
75

 Αοηή δ 

άηνζηδ παναδμπή ήηακ ηαζ ημ ζθάθια ημο. H «θιεξνλνκεκέλε Γεσκεηξία»
76

 ημο Γα-

θζθαίμο ήηακ ήδδ κμδιαηζηά απμηεκςιέκδ, ηαεχξ αοηή πανέιεκε ―ηοθθή‖ ακαθμνζ-

ηά ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο αηνζαχξ ηδκ ηαεζζημφκ δοκαηή. Με ακάθμβμ ηνυπμ, δ 

θοζζημπμζδηζηή ζηέρδ εβηαηέζηδζε ηα δζηά ηδξ ζγήιαηα ζοβηαθφπημκηαξ, υιςξ, 

ηαοηυπνμκα ηδ δζηή ηδξ ηαηαβςβζηή πνμέθεοζδ. 

Οζ ―πνμθάκεζεξ‖ πμο ανίζημκηαζ ζηδ αάζδ ηδξ βαθζθασηήξ ζηέρδξ μδήβδζακ 

ζηδκ οπμηαηάζηαζδ ημο Δίκαζ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ιε επζζηδιμκζηέξ αιήζεηεο 

θαζ’ εαπηέο, μζ μπμίεξ πζζηεφεηαζ πςξ πενζβνάθμοκ ηδκ πναβιαηζηή ιαεδιαηζηή μο-

ζία ημο ηυζιμο. Αθθά αοηή είκαζ ιζα ζηνεαθή εζηυκα βζα ηδκ πναβιαηζηυηδηα. Καζ δ 

ζηνέαθςζδ εκηείκεηαζ αηυια πενζζζυηενμ, πνμηαθχκηαξ έηζζ ιζα αηυια ιεβαθφηενδ 

πενίζζεζα αηαηακμδζίαξ, ιε ηδκ ελέθζλδ ηςκ ιαεδιαηζηχκ ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ ηοπμ-

πμίδζδξ (Formalisierung). Γζυηζ, ιε ημ κα ηζκμφιαζηε ιε αθέθεζα ζημ πχνμ ημο ηοπζ-

ημφ-ακαθοηζημφ, δεκ πάκμοιε ιυκμ ηδκ επίβκςζδ ημο νζγχιαημξ ηςκ ακηζηεζιεκμηή-

ηςκ ακχηενδξ ηάλδξ ζηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία. Οδδβμφιαζηε ζηδκ ―ηοθθή‖ ηαηα-

ζηεοή εεςνζχκ πμο ακήημοκ ζηδκ Σοπζηή Απμθακηζηή ηαζ αθμνμφκ ηαεανά πμθθα-

πθά απυ ηάηζ εκ βέκεζ (πμθθαπθά, δδθαδή, ηδξ Σοπζηήξ Οκημθμβίαξ) ηαζ έηζζ πάκμοιε 

επζπθέμκ ηαζ ηάεε ακαθμνά ζηζξ ίδζεξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ ηςκ επζιέ-

νμοξ μκημθμβζηχκ πενζμπχκ. 

 Απυ υθα ηα πνμδβμφιεκα δεκ πνέπεζ, ςζηυζμ, κα ηαηαθάαμοιε υηζ μ Υμφζενθ 

επζηίεεηαζ ζηζξ επζζηήιεξ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή πναηηζηή. Γκςνίγμοιε, άθθςζηε, υηζ 

ιεβάθμ ιένμξ ημο πμοζενθζακμφ ένβμο απμζημπεί αηνζαχξ ζηδ εειεθίςζδ ηςκ επζ-

ζηδιχκ. Ο Υμφζενθ ακηζδνά ζηδκ εβηαείδνοζδ εκυξ ιαεδιαηζημφ-βεςιεηνζημφ ηαζ 

θοζζηαθζζηζημφ ακηζηεζιεκζζιμφ. Αοηή δ ακηίδναζή ημο έπεζ, ιάθζζηα, δφμ ζοκζζηχ-

ζεξ. Αθεκυξ αθμνά ηδ θοζζηαθζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο θοζζημφ ηυζιμο, βζα ηδκ μ-

πμία ιζθήζαιε πνμδβμοιέκςξ. Αθεηένμο αθμνά ηζξ οπεναμθζηέξ ηαζ πανάθμβεξ απαζ-

ηήζεζξ ηςκ επζζηδιυκςκ βζα έκηαλδ ηδξ γςήξ ηαζ θάζε ππνθεηκεληθήο πηπρήο ηεο ζε 

ζοζηήιαηα πμο αημθμοεμφκ ημ πνυηοπμ ηςκ θοζζημ-ιαεδιαηζηχκ επζζηδιχκ. Ο 

Υμφζενθ επζηίεεηαζ, έηζζ, ζημκ «επζζηδιμκζζιυ», δδθαδή ζηδκ ηάζδ βζα ηαηαζηεοή 

ιζαξ ζδζυηοπδξ πενζμπήξ πναηηζημφ θυβμο, ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο επηζηεκνληθνπνηεί-

ηαη ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ.
77

 Δπζηίεεηαζ ζηδκ ηάζδ ηαεμθζημπμίδζδξ ημο ζε-

σξεηηθνχ έξσηα ηαζ ηδξ μνεμθμβζημπμίδζδξ ηδξ πναηηζηήξ – ηάζδ δ μπμία ήδδ ηάκεζ 

ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζηδκ επμπή ημο Πθάηςκα ηαζ ζζπονμπμζεί πθέμκ ηζξ αλζχζεζξ ηδξ 

ζηδκ επμπή ημο Γαθζθαίμο ‒ πμο έπεζ ςξ ζημπυ ηδ εειεθίςζδ θάζε πηοπήξ ηδξ ακ-

ενχπζκδξ γςήξ ζηδ αάζδ επζζηδιμκζηά πνμζδζμνζζιέκςκ ανπχκ. 

Αοηυ πμο πνέπεζ κα ημκίζμοιε είκαζ υηζ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, μ Υμφζενθ δεκ 

ιαξ πανμηνφκεζ κα εβηαηαθείρμοιε ηδκ πθαηςκζηή ζδέα πενί επζζηδιμκζημφ Λυβμο. 

φιθςκα ιε ημκ ίδζμ, ημ εζδζηά επζζηδιμκζηυ ένβμ έπεζ κυδια κα ζοκεπίζεζ κα οθί-

ζηαηαζ ζοκμδεουιεκμ, υιςξ, απυ ημ θζθμζμθζηυ εηείκμ ένβμ πμο ζημπεφεζ ζηδκ έ-

ζπαηδ απμζαθήκζζδ ηςκ πνςημ-πδβχκ ημο εεςνδηζημφ αθθά ηαζ ημο πναηηζημφ Λυ-

βμο. Καζ είκαζ δ Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία αοηή πμο ακαθαιαάκεζ αοηυ ημ 

                                                
74 Hua VI, ζ. 50 <105>. 
75 .π., ζζ. 26 <73>, 49 <104>· αθ. ηαζ Dodd 2004, ζ. 87. 
76 Hua VI, ζ. 49 <103>. 
77 HuaMb IV, ζ. 3η.επξ. 
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ζδιακηζηυ θζθμζμθζηυ ένβμ. «[Ζ Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία] δεκ ενεοκά ηα 

ακηζηείιεκα πμο ενεοκά μ ενεοκδηήξ άθθςκ επζζηδιχκ»
78

 πανά έπεζ ςξ ακηζηείιεκυ 

ηδξ «ημ ζοκμθζηυ ζφζηδια ηςκ δοκαηχκ ζοκεζδδζζαηχκ εκενβδιάηςκ, ηςκ δοκαηχκ 

ειθακίζεςκ, ηςκ δοκαηχκ ζδιαζζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ αηνζαχξ ιε αοηά ηα ακηζηείιε-

κα [υθςκ ηςκ άθθςκ επζζηδιχκ]»
79

. Οζ οπενααημθμβζηέξ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφ-

ζεζξ ζημπεφμοκ ζηδκ απμζαθήκζζδ εηείκςκ ηςκ δμηζηχκ ζοκεζδδζζαηχκ εκενβδιά-

ηςκ ζηα μπμία ειθακίγμκηαζ μζ δμηζηυηδηεξ πμο μζ επζιένμοξ επζζηήιεξ έπμοκ ςξ α-

κηζηείιεκα. Δάκ δ εηάζημηε επζζηήιδ έπεζ έκα ακηζηείιεκμ ηαζ ιζα ιέεμδμ ηα μπμία 

εεςνεί αοημκυδηα ηαζ δεδμιέκα, δ Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία ένπεηαζ αηνζ-

αχξ βζα κα εειεθζχζεζ αοηέξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ. Κζκμφιεκδ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, δ 

πμοζενθζακή Τπενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία ένπεηαζ κα ―δζμνεχζεζ‖ ηαζ ημ ζθάθ-

ια ηδξ θήεδξ ηδξ εηπήβαζδξ ημο κμήιαημξ ηςκ επζζηδιχκ, ηδξ θήεδξ ημο πνςηανπζ-

ημφ αζυημζιμο ηαζ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ςξ πνςημ-πδβχκ ηδξ εεςνδηζηήξ-

επζζηδιμκζηήξ ζοκείδδζδξ. Πνμξ ημφημ ακαθαιαάκεζ ςξ έκα απυ ηα ηαεήημκηά ηδξ 

ηδκ πναβιάηεοζδ αοηήξ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ζηζξ δζάθμνεξ εηθάκζεζξ ηδξ ηαζ 

ηαηά ηδ θεπηή δζαζηνςιάηςζή ηδξ. Μπμνμφιε κα ιζθάιε ηυηε βζα ηδ πμοζενθζακά 

εκκμδιέκδ Φαηλνκελνινγηθή Τπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή. ημκ Δπίινγν ηδξ ενβαζίαξ 

ιαξ, ααζζγυιεκμζ ζηζξ ακαθφζεζξ πμο έπμοκ πνμδβδεεί ηαζ ζηα ζοιπενάζιαηα πμο 

εκηςιεηαλφ έπμοκ πνμηφρεζ, εα επζπεζνήζμοιε κα θςηίζμοιε ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ 

δζαζηάζεζξ αοηήξ ηδξ ζδιακηζηήξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ιάεδζδξ. 

 

 

 

 

                                                
78 Hua IV, ζ. 312 [325]. 
79 .π. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ ΥΟΤΔΡΛΗΑΝΖ ΤΠΔΡΒΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 
Χ ΜΑΘΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΑΡΥΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΝ ΓΔΝΔΗ 

ηδκ πανμφζα ενβαζία εεθήζαιε, ζημ πθαίζζμ ηδξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Φζθμζμθίαξ 

ημο Υμφζενθ, κα ενεοκήζμοιε ηαζ κα δζαζαθδκίζμοιε ημ γήηδια ηδξ πνςηανπζηήξ 

ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ιε ηα ακχηενδξ ηάλδξ ζοκεζδδζζαηά 

εκενβήιαηα εκκμζμθυβδζδξ, ηαηδβυνδζδξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ελζδακζηεοηζηήξ εεςνδ-

ηζημπμίδζδξ. Δπζηεκηνχζαιε ηζξ ακαθφζεζξ ιαξ ηαζ ακαγδηήζαιε ηζξ εεςνδηζηέξ θε-

πημιένεζεξ εζδζηά ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ πνςηανπζηήξ εηηαηυηδηαξ (res extensa) ηαζ 

οθζηυηδηαξ (res materialis) ηςκ ακηζθδπηχκ. Χζηυζμ, εεςνμφιε υηζ δ ένεοκά ιαξ α-

πμηεθεί ηδ αάζδ βζα κα ηαηακμήζμοιε ζπλνιηθά ηδ πμοζενθζακή έκκμζα ηδξ πνςηαν-

πζηήξ ειπεζνίαξ, δ μπμία είκαζ ζδζαζηένςξ πθμφζζα ηαζ δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ μκημθμ-

βζηή πενζμπή ηςκ θοζζηχκ, πςνζηχκ-οθζηχκ πναβιάηςκ ηαζ αθμνά ελίζμο ηδκ μκημ-

θμβζηή πενζμπή ηςκ έιαζςκ ηαζ ροπζηχκ υκηςκ, υπςξ ηαζ ηδκ μκημθμβζηή πενζμπή 

ηςκ πμθζηζζιζηχκ υκηςκ.1 Ακηίζημζπα, εεςνμφιε υηζ δ ένεοκά ιαξ απμηεθεί ηδ αάζδ 

βζα κα ηαηακμήζμοιε ηδ πμοζενθζακή έκκμζα ηδξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Τπενααημθμβζ-

ηήξ Αζζεδηζηήξ ςξ αηνζαχξ ηδξ ιάεδζδξ πμο ακαθαιαάκεζ ηδκ πναβιάηεοζδ ηςκ 

υνςκ ζοβηνυηδζδξ ηδξ πξσηαξρηθήο εκπεηξίαο ελ γέλεη. Δπζθέβμοιε, θμζπυκ, ζημκ Δ-

πίθμβμ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ κα πενζβνάρμοιε ιε ζοκημιία ηδκ μνζμεέηδζδ ηδξ πμοζεν-

θζακήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ, αθεκυξ ζηδνζγυιεκμζ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ ακα-

θφζεζξ ιαξ ηαζ, αθεηένμο, δείπκμκηαξ ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ημ πνμξ ηα πμφ 

πνέπεζ κα ηζκδεεί πεναζηένς δ θαζκμιεκμθμβζηή ένεοκα ζε αοηήκ ηδκ ελυπςξ εκδζα-

θένμοζα ηαζ θακενά παναβκςνζζιέκδ πενζμπή. 

Θα ελεηάζμοιε πνχηα ηζξ, μιμθμβμοιέκςξ θίβεξ, πνμζεββίζεζξ πμο ακαθαιαά-

κμοκ ιε ιεβαθφηενδ θεπημιένεζα ηδκ πναβιάηεοζδ ημο γδηήιαημξ ηδξ πμοζενθζακήξ 

Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. Θα λεηζκήζμοιε ιε ηδκ πνμζέββζζδ ημο Κενκ (Iso 

Kern), μ μπμίμξ εεςνεί πςξ μ Υμφζενθ δεκ ηαηάθενε πμηέ κα ανενχζεζ ιζα ζοκεηηζ-

ηή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ηαζ πςξ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο ζοκακημφιε ιυκμ 

ηάπμζεξ μοζζςδχξ δζαθμνεηζηέξ ιεηαλφ ημοξ ηαηεοεοκηήνζεξ ζδέεξ βζα ημ γήηδια. ηδ 

ζοκέπεζα εα ζηαεμφιε ζηδκ πνμζέββζζδ ημο Νηε Αθιέζκηα μ μπμίμξ αζηεί ηνζηζηή 

ζηζξ ζηαηζηέξ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ ηαζ εεςνεί πςξ μ μνευξ δνυιμξ βζα ηδ ζφζηαζδ 

ιζαξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ είκαζ αοηυξ ηςκ βεκεηζηχκ ακαθφζεςκ. ηδ δζηή 

ημο πνμζέββζζδ μ Κυζηα (Vincenzo Costa), ακ ηαζ, υπςξ εα δμφιε, ιμζνάγεηαζ ηδκ 

ηεκηνζηή ζδέα ηδξ πνμζέββζζδξ ημο Νηε Αθιέζκηα, πνμηείκεζ έκα πάκηνεια ηςκ ζηαηζ-

ηχκ ηαζ ηςκ βεκεηζηχκ ακαθφζεςκ. Σέθμξ, εα ελεηάζμοιε ηδ ζφκημιδ πνμζέββζζδ 

ημο υαα (Rochus Sowa), δ μπμία είκαζ ηαευθα εεηζηή ηαεχξ δεκ πενζέπεζ ζημζπεία 

ηνζηζηήξ ηαζ πανμοζζάγεζ ηδκ πμοζενθζακή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ςξ ηδ ιάεδζδ 

πμο ακαθαιαάκεζ οπυ εκζαίμ πνίζια ηάεε πνμ-επζζηδιμκζηή πηοπή ημο αζυημζιμο. 

Απυ ηδ δζηή ιαξ ιενζά, ηαζ ααζζγυιεκμζ ζηα ζοιπενάζιαηα ηςκ πνμδβμφιεκςκ 

ηεθαθαίςκ, αθεκυξ εα οπμβναιιίζμοιε ηδκ ακεπάνηεζα αθθά ηαζ ηδ θακεαζιέκδ 

πνμμπηζηή αοηχκ ηςκ πνμζεββίζεςκ. Αθεηένμο, εα πνμπςνήζμοιε ζηδ δζαηφπςζδ 

ιζαξ πνυηαζδξ πμο εεςνμφιε πςξ βζα πνχηδ θμνά ηαηαθένκεζ κα πναβιαηεοεεί ιε 

                                                
1 Βθ., π.π., EU §12. 
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εκζαίμ ηαζ ζοκεηηζηυ ηνυπμ ημ γήηδια ιζαξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζ-

ζεδηζηήξ. 

8.1. Δπηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο δεπηεξεχνπζαο βηβιηνγξαθίαο 

ε έκα πμθφ εκδζαθένμκ πςνίμ απυ ηδκ Σππηθή θαη Τπεξβαηνινγηθή Λνγηθή μ Υμφζενθ 

δείπκεζ πχξ πνέπεζ κα ηαηακμήζμοιε ηδ θαζκμιεκμθμβζηά εκκμδιέκδ Τπενααημθμβζ-

ηή Αζζεδηζηή. Δηεί, θμζπυκ, δζααάγμοιε: 

Χξ εειεθζχδεξ επίπεδμ θεζημονβεί, ιε έκα ηαζκμφνζμ κυδια, δ «Τπεξβαηνινγηθή Αηζζεηη-
θή» […]. Αοηή πναβιαηεφεηαζ ημ εζδδηζηυ πνυαθδια εκυξ δοκαημφ ηυζιμο εκ βέκεζ ςξ 

θφζκνπ ―θαζαξήο εκπεηξίαο‖, υπςξ αοηυξ πξνεγείηαη θάζε επηζηήκεο ιε ημ ―ακχηενμ‖ κυ-

δια. [Αοηή πναβιαηεφεηαζ] θμζπυκ ηδκ εζδδηζηή πενζβναθή ημο ηαεμθζημφ απνζυνζ, πςνίξ 
ημ μπμίμ δεκ εα ιπμνμφζακ κα ειθακζζημφκ εκμπμζδιέκα ακηζηείιεκα, ζηδκ ζηέηδ ειπεζ-

νία ηαζ πξηλ απφ ηα θαηεγνξηαθά ελεξγήκαηα (ιε ημ δζηυ ιαξ κυδια πμο δεκ πνέπεζ ηακείξ 

κα ημ ζοβπέεζ ιε ημ ηαηδβμνζαηυ ιε ημ θαληηαλφ κυδια), ηζ έηζζ δεκ εα ιπμνμφζε κα ζο-
βηνμηδεεί εκ βέκεζ εκυηδηα ιζαξ θφζδξ, εκυξ ηυζιμο, ςξ παεδηζηή ζοκεεηζηή εκυηδηα. 

(Hua XVII, ζ. 297 [292], μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

Ο ζζπονζζιυξ εδχ ημο Υμφζενθ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζ-

ηή πναβιαηεφεηαζ ημ εζδδηζηυ πνυαθδια ημο πνμ-επζζηδιμκζημφ ηαζ πνμ-

ηαηδβμνζαημφ ηυζιμο ηδξ θαζαξήο εκπεηξίαο, δεκ έπεζ ηφπεζ ηδξ ανιυγμοζαξ πνμζμ-

πήξ απυ ημοξ ιεθεηδηέξ ηαζ ενιδκεοηέξ ημο πμοζενθζακμφ ένβμο. Σμ γήηδια ηδξ Τ-

πενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, είηε πανααθέπεηαζ, είηε ηαοηίγε-

ηαζ πνυπεζνα ηαζ αζαζηζηά ιε ηδκ πνμαθδιαηζηή ηςκ ζοκεέζεςκ ηδξ ―ηαεανήξ ειπεζ-

νίαξ‖ βεκζηά, πςνίξ εκημφημζξ κα επζπεζνείηαζ ιζα ζε αάεμξ ακάθοζδ βζα ημ ηζ αηνζαχξ 

είκαζ αοηή δ ηεθεοηαία.2 Φηάκεζ, θμζπυκ, δ έκκμζα ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ 

ζηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ κα εεςνείηαζ πενίπμο αοημκυδηδ, πςνίξ κα πνμζ-

δζμνίγμκηαζ ιε ζαθήκεζα ηα υνζα δζηαζμδμζίαξ ηδξ ηαζ άνα μφηε ηαζ δ ζπέζδ ηδξ ιε 

ηδκ Τπενααημθμβζηή Λμβζηή. Τπάνπμοκ, αέααζα, ηάπμζεξ εθάπζζηεξ πενζπηχζεζξ ζηζξ 

μπμίεξ ακαθαιαάκεηαζ ιε πενζζζυηενδ ζοζηδιαηζηυηδηα ηαζ θεπημιένεζα δ δζενεφ-

κδζδ ημο ενςηήιαημξ πενί ημο κμήιαημξ ιζαξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ζημ 

                                                
2 Έηζζ, βζα πανάδεζβια, μ ηάζκιπμη (Antony Steinbock) ζζπονίγεηαζ υηζ μ Υμφζενθ ιε ηζξ παεδηζηέξ 

ζοκεέζεζξ εκκμεί ηδκ αηζζεηηθή ειπεζνία, ιε ηδκ αίζεδζδ ηαοηίγεηαζ απυ ημκ ίδζμ ιε ηδκ παεδηζηυηδηα. 
(Βθ. Analyses Concerning Passive and Active Synthesis, ζ. xli.) Ο Μεκξ επίζδξ εεςνεί υηζ δ Τπεναα-

ημθμβζηή Αζζεδηζηή είκαζ ιάεδζδ πμο αθμνά ηδκ αζζεδηζηυηδηα ηαζ ηζξ παεδηζηέξ ζοκεέζεζξ πμο πνμ-

ζζδζάγμοκ ζε αοηήκ. (Βθ. Mensch 1997, ζ. 73.) Ο Γμοέθημκ (Donn Welton) ηαηακμεί ηδκ Τπενααημθμ-

βζηή Αζζεδηζηή ημο Υμφζενθ ςξ ηδ ιάεδζδ πμο αθμνά ηδ ζοβηνυηδζδ ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο, 

αθθά ηαζ «μνζζιέκςκ ααζζηχκ ακηζθδπηζηχκ δμιχκ» (Welton 2000, ζ. 203), υπςξ ηαζ ηδ βεκεηζηή 

ακάθοζδ ηςκ ζοκεζνιζηχκ ζοκεέζεςκ (αθ. Welton 2000, ζ. 298). φιθςκα ιε ημκ Γμοέθημκ, δ ηα-

κηζακή δζάηνζζδ ακάιεζα ζε αζζεδηζηυηδηα ηαζ κυδζδ (ηαζ δ ακηίζημζπδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε (ηα-

κηζακή-)Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ηαζ Τπενααημθμβζηή Λμβζηή) ακηζηαείζηαηαζ ζημκ Υμφζενθ απυ 

ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε ειπεζνία ηαζ κυδζδ (ηαζ ηδ πμοζενθζακά ζδςιέκδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε Τ-

πενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ηαζ Τπενααημθμβζηή Λμβζηή). (Βθ. Welton 2000, ζ. 298.) Βθ. ηαζ ημ Wel-

ton 1999, υπμο μ Γμοέθημκ επζιεθείηαζ ιζα εειαηζηή ακεμθμβία ηεζιέκςκ ημο Υμφζενθ. ημ ηεθάθαζμ 

ιε ηίηθμ «Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή», μ ίδζμξ ζοβηεκηνχκεζ ηείιεκα ημο Υμφζενθ πμο αθμνμφκ α-
ηνζαχξ ηδ πςνζηή ηαζ ηδκ οθζηή-αζηζαηή ζφκεεζδ ημο ακηζθδπημφ αθθά ηαζ ηζξ ζοκεέζεζξ ηδξ πνμκμ-

ζοκείδδζδξ. Ο Νέκμκ (Thomas Nenon), ζηδκ αζαθζμπανμοζίαζή ημο ημφ ηυιμο HuaMb IV, ακαβκςνί-

γεζ υηζ δ πμοζενθζακή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ πενζβναθή ηςκ ηαεανχκ 

ιμνθχκ ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο ηαζ υηζ αοηή ακαθαιαάκεζ επζπθέμκ ηδκ ακάθοζδ ηςκ μοζζαηχκ 

δμιχκ ηδξ ακηίθδρδξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ οπμζηαζζαηυηδηαξ ηαζ ηδξ αζηζυηδηαξ. (Βθ.Nenon 

2013) 
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πθαίζζμ ηδξ πμοζενθζακήξ Φαζκμιεκμθμβίαξ, ηζξ μπμίεξ ηαζ εα ελεηάζμοιε ζηδ ζοκέ-

πεζα. 

8.1.1. Η αξλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κεξλ: Γελ ππάξρεη ζπλεθηηθή ρνπζεξιηαλή 

Υπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή 

Ο Κενκ, ζημ ζδιακηζηυ αζαθίμ ημο Husserl und Kant, ακάιεζα ζηα άθθα ελεηάγεζ ε-

ηηεκχξ ηαζ ηδ εειαηζηή ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ζημ πθαίζζμ ημο πμοζενθζ-

ακμφ ένβμο. ηδκ ελέηαζδ αοηή ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηζξ αηυθμοεεξ ηνεζξ ζοκζ-

ζηχζεξ. Πνχημκ, ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ ηακηζακήξ έκκμζαξ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζ-

ζεδηζηήξ. Γεφηενμκ, ημ πχξ μ Κενκ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ πνυζθδρδ ηδξ εκ θυβς ηα-

κηζακήξ έκκμζαξ απυ ημκ Υμφζενθ. Καζ, ηνίημκ, ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζδζαίηενςκ δζαζηά-

ζεςκ ημο πμοζενθζακμφ εβπεζνήιαημξ βζα ηδκ εδναίςζδ ιζαξ Φαηλνκελνινγηθήο Τ-

πενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. Γζα ημκ Κενκ, υιςξ, θαίκεηαζ πςξ ηεθζηά αοηυ ημ εβπεί-

νδια ιέκεζ ακεηπθήνςημ, ηαεχξ μ ίδζμξ οπμζηδνίγεζ πςξ μ Υμφζενθ πνμζπαεεί κα 

πακηνέρεζ αζφκδεηα ιεηαλφ ημοξ ημιιάηζα, πανμοζζάγμκηαξ ηάεε θμνά ηαζ ηάηζ δζα-

θμνεηζηυ βζα ημ ηζ ιπμνεί κα είκαζ ιζα Φαζκμιεκμθμβζηή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή. 

Γζααάγμκηαξ, θμζπυκ, ηακείξ ημ ένβμ ημο Κενκ, ζπδιαηίγεζ ηδκ εκηφπςζδ πςξ δεκ ο-

πάνπεζ ιζα ζοκεηηζηή πμοζενθζακή εεςνία βζα ιζα Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Κενκ οπμζηδνίγεζ υηζ μ Υμφζενθ δεκ πνδζζιμπμζεί ημκ 

υνμ Τπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή ιμκμζήιακηα. Ακαθενυιεκμξ, ιάθζζηα, ζημ ζφκμθμ 

ημο πμοζενθζακμφ ένβμο, δζαηνίκεζ ηνεζξ ζδιαζίεξ αοημφ ημο υνμο, ηζξ μπμίεξ ηαζ εε-

ςνεί νπζησδψο δηαθνξεηηθέο ιεηαλφ ημοξ.3 Καζ ζηζξ ηνεζξ αοηέξ μοζζςδχξ δζαθμνεηζ-

ηέξ ζδιαζίεξ μ Κενκ εκημπίγεζ έκα ημζκυ ζημζπείμ πμο, ηαηά ημκ ίδζμ, δζηαζμθμβεί ημκ 

παναηηδνζζιυ «Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή». Αοηυ ημ ημζκυ ζημζπείμ είκαζ δ πναβ-

ιάηεοζδ ηςκ ζοκεέζεςκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδκ πενζμπή ηδξ ηαεανήξ αζζεδηζηυ-

ηδηαξ. Πένακ ημφημο, υιςξ, μζ δζαθμνεηζηέξ ακαθμνέξ ημο Υμφζενθ ζε ιζα Φαζκμιε-

κμθμβζηή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή αθήκμκηαζ απυ ημκ Κενκ αζφκδεηεξ, πςνίξ κα 

ιπμνμφκ κα οπμζηδνίγμοκ ιζα ζηένεδ ηαζ ζοκεηηζηή εεςνία, αθθά ηαζ πςνίξ κα θςηί-

γμοκ επανηχξ ηδ ζπέζδ ηδξ πμοζενθζακήξ πνμζέββζζδξ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηακηζακή, 

ζπέζδ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ Κενκ ςξ «άηνςξ αζαθήξ»4. 

Αξ πάνμοιε, υιςξ, ηα πνάβιαηα ιε ηδ ζεζνά. Ο Κενκ εεςνεί υηζ μ υνμξ Τπεξ-

βαηνινγηθή Αηζζεηηθή απακηάηαζ ζημ ένβμ ημο Υμφζενθ ιε ιζα πνχηδ ζδιαζία, βζα 

κα μκμιάζεζ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ιάεδζδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ πνάβια-

ημξ ζημ επίπεδμ ηδξ ηαεανήξ αζζεδηζηυηδηαξ. ε αοηυ ημ επίπεδμ, ημ ακηζθδπηυ ζο-

βηνμηείηαζ ςξ οπενααηζηή έηηαζδ πθδνςιέκδ απυ πμζυηδηεξ υπςξ είκαζ ημ πνχια ή δ 

ζηθδνυηδηα, ζοβηνμηείηαζ δδθαδή ςξ ημ, ήδδ βκςζηυ ζε ειάξ, πμοζενθζακυ θάζκα. 

Με άθθα θυβζα, δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή είκαζ εδχ δ εεςνία ηδξ θαζκμιεκμθμ-

βζηήξ ζοβηνυηδζδξ ηδξ res extensa. Γζα εοημθία, εα ακαθενυιαζηε ζηδκ Τπενααημ-

θμβζηή Αζζεδηζηή ιε αοηή ηδκ πνχηδ ζδιαζία πμο δζαηνίκεζ μ Κενκ ςξ ΤΑ(1). 

Χξ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ιε ηδ δεφηενδ πμοζενθζακή ζδιαζία μ Κενκ 

εηθαιαάκεζ ηδ «θαζκμιεκμθμβζηή πνμαθδιαηζηή ηδξ πνμ-επζζηδιμκζηήξ ακηίθδρδξ»5, 

ή αθθζχξ, υπςξ δζεοηνζκίγεζ μ ίδζμξ, ημκ ηυζιμ ηδξ ηαεανήξ ειπεζνίαξ, ή ημο αζυημ-

ζιμο. Ο ηυζιμξ ηδξ ηαεανήξ ειπεζνίαξ, ή αθθζχξ ημο αζυημζιμο, πμο ελζζχκεηαζ 

εδχ ιε ηδκ πνμ-επζζηδιμκζηή ειπεζνία, πενζβνάθεηαζ απυ ημκ Κενκ ηαζ ςξ ειπεζνία 

ηδξ οπμζηαζζαηήξ-αζηζαηήξ δμιήξ ημο ηυζιμο. Ζ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ιε ηδ 

                                                
3 Βθ. Kern 1964, ζ. 253. 
4 .π., ζ. 257.  
5 .π., ζ. 254. 
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δεφηενδ ζδιαζία, δ ΤΑ(2), δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδ θαζκμιεκμθμβζηή πενζβναθή ηδξ 

ζοβηνυηδζδξ ηδξ res extensa. Ζ ΤΑ(2) πναβιαηεφεηαζ ημ ακηζθδπηυ ςξ res materialis. 

Σέθμξ, δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ιε ηδκ ηνίηδ ζδιαζία, δ ΤΑ(3), αθμνά, 

ζφιθςκα πάκηα ιε ημκ Κενκ, ηδκ πνμαθδιαηζηή ηδξ πνςηανπζηήξ ζοβηνυηδζδξ ιε 

ηδκ έκκμζα, ηχνα, ηδξ φρη αθφκα δηππνθεηκεληθήο ζοβηνυηδζδξ. Ο Κενκ ιαξ παναπέ-

ιπεζ εδχ ζημκ πέιπημ Καξηεζηαλφ ηνραζκφ, υπμο μ Υμφζενθ ιζθά βζα ηδ εεςνία ηδξ 

ειπεζνίαξ ημο άθθμο, βζα ηδ εεςνία, ιε άθθα θυβζα, ηδξ ελαίζζεζεο, ςξ ημ αιέζςξ 

επυιεκμ επίπεδμ πάκς απυ αοηυ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. 

Ο Κενκ οπμζηδνίγεζ υηζ μ Υμφζενθ ηάκεζ θυβμ βζα Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή 

ιε ηάπμζα απυ ηζξ ηνεζξ πνμδβμφιεκεξ, δζαθμνεηζηέξ ιεηαλφ ημοξ ζδιαζίεξ, ακάθμβα 

ιε ημ εονφηενμ πθαίζζμ ηςκ εηάζημηε ακαθφζεχκ ημο, εέθμκηαξ ηάεε θμνά κα μκμ-

ιάζεζ έκα πνχημ επίπεδμ ημ μπμίμ ηαζ ακηζδζαζηέθθεζ πνμξ ηάπμζμ ακχηενμ: εζδζηυ-

ηενα, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ΤΑ(1) δ ζηέηδ αζζεδηζηυηδηα ακηζδζαζηέθθεηαζ πνμξ ηδκ 

οπεν-αζζεδηζηυηδηα, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ΤΑ(2) μ πνμ-επζζηδιμκζηυξ ηυζιμξ ακηζδζ-

αζηέθθεηαζ πνμξ ημκ επζζηδιμκζηυ ή, ηέθμξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ΤΑ(3) δ ζμθζρζζηζ-

ηή πνςηανπζηυηδηα ακηζδζαζηέθθεηαζ πνμξ ημκ δζοπμηεζιεκζηυ ηυζιμ. Παναηδνμφιε 

υηζ μ Κενκ επζπεζνεί κα εκημπίζεζ ηάπμζμκ εκζαίμ ιμνθζηυ παναηηήνα οπυ ημκ μπμίμ 

κα οπάβμκηαζ μζ, ηαηά ηα άθθα μοζζςδχξ δζαθμνεηζηέξ, ακαθμνέξ ημο Υμφζενθ ζε 

ιζα Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή. Αοηυξ εεςνεί υηζ είκαζ μ ιμνθζηυξ παναηηήναξ ηδξ 

δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ ζοβηνυηδζδξ: ηάεε ακχηενμ επίπεδμ 

απμαθεπηζηχκ ζοβηνμηήζεςκ πνμτπμεέηεζ ηάπμζμ πνμδβμφιεκμ. ζμ βζα ηδκ επζθμ-

βή ηδξ μκμιαζίαξ «Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή», είπαιε ηαζ πνζκ πςξ μ Κενκ ηδκ α-

πμδίδεζ ζημ υηζ μζ ηαεανά αηζζεηεξηαθέο ζοβηνμηήζεζξ ηδξ res extensa απμηεθμφκ 

ημζκυ πονήκα υθςκ ηςκ επυιεκςκ ζοβηνμηδηζηχκ δζαζηνςιαηχζεςκ. 

8.1.2. Η θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Νηε Αικέηληα: Η ηδέα ηεο θαηεγνξηαθήο ψ-

ζκσζεο 

Ο Νηε Αθιέζκηα, ζημ Πανάνηδια ημο αζαθίμο ημο Νφεκα θαη Πεξηερφκελν ζηε Γελε-

ηηθή Φαηλνκελνινγία ηνπ Δ. Υνχζεξι, επζπεζνεί κα πνμζδζμνίζεζ ημ κυδια ηδξ ηαεα-

νήξ ειπεζνίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πμοζενθζακήξ θαζκμιεκμθμβίαξ. Απυ ηδ ιζα, δ ηαεανή 

ειπεζνία πανμοζζάγεηαζ ςξ ημ οπυθμζπμ ηδξ αθαίνεζδξ ηςκ δζαθυνςκ πμθζηζζιζηχκ 

ζηνχζεςκ ημο αζυημζιμο.6 Απυ ηδκ άθθδ, μ Νηε Αθιέζκηα ζοκεπχξ ακηζδζαζηέθθεζ 

ηδκ ηαεανή ειπεζνία πνμξ ηδκ επζζηδιμκζηή ελζδακζηεοηζηή ζηέρδ.7 Αοηυιαηα δδιζ-

μονβείηαζ ιζα έκηαζδ ηαεχξ ηαηαθαααίκμοιε υηζ δεκ είκαζ υθεξ μζ πμθζηζζιζηέξ 

ζηνχζεζξ ελζδακζηεοηζηέξ ηοπμπμζήζεζξ πναβιάηςκ ηαζ ζπέζεςκ πναβιάηςκ ηδξ α-

κηίθδρδξ. πςξ ηαζ κα έπεζ, δ ηεκηνζηή εέζδ ημο επζπεζνήιαημξ ημο Νηε Αθιέζκηα 

είκαζ πςξ δ, έηζζ ζοβηεποιέκα εκκμδιέκδ ηαεανή ειπεζνία, δεκ πενζβνάθεηαζ ιε ζα-

θήκεζα απυ ημκ Υμφζενθ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Νηε Αθιέζκηα ζζπονίγεηαζ υηζ μ Υμφ-

ζενθ αιθζηαθακηεφεηαζ ζπεηζηά ιε ημ πμφ αηνζαχξ πνέπεζ κα ημπμεεηδεεί δ δζαπςνζ-

ζηζηή βναιιή ακάιεζα ζηδκ αζζεδηζηυηδηα ηαζ ηδ κυδζδ. Απυ ηδ ιζα, δ δζαπςνζζηζ-

ηή βναιιή πνέπεζ κα είκαζ ανημφκηςξ ρδθά έηζζ χζηε κα δίκεηαζ απάκηδζδ ζημ γή-

ηδια ηδξ ιε λφεκα ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ. Αοηή δ ζοβηνυηδζδ πνέπεζ κα α-

θμνά ηαζ ημ πνάβια ςξ οπμζηαζζαηά ηαζ αζηζαηά ζοβηνμηδιέκμ. Καεχξ, υιςξ, μ Νηε 

Αθιέζκηα ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ οθζηή ζοβηνυηδζδ ημο πνάβιαημξ ςξ ηαηδβμνζαηή, 

εεςνεί πςξ, εάκ δ εκ θυβς δζαπςνζζηζηή βναιιή ημπμεεηδεεί ηυζμ ρδθά, χζηε κα 

                                                
6 Βθ. de Almeida 1972, ζ. 208. 
7 Βθ., π.π., υ.π., ζ. 217. 
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πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηδβμνζαηή οπμζηαζζαηή ηαζ αζηζαηή ζοβηνυηδζδ ημο πνάβιαημξ, 

βίκεηαζ ηεθζηά δοζδζάηνζημξ μ δζαπςνζζιυξ αζζεδηζηυηδηαξ ηαζ κυδζδξ.8 

 Απυ ηδκ άθθδ, ηαζ ζφιθςκα πάκηα ιε ημκ Νηε Αθιέζκηα, δ επζεοιία βζα ζαθή 

δζάηνζζδ ηςκ δφμ πενζμπχκ (ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ κυδζδξ) μδδβεί ημκ Υμφζενθ 

ζηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ δζαπςνζζηζηήξ ημοξ βναιιήξ πμθφ παιδθά, έηζζ χζηε δ ηαεανή 

ειπεζνία κα ιδκ έπεζ ―ιμθοκεεί‖ απυ πενζεπυιεκα ηδξ ζηέρδξ. Χξ ηαεανή ειπεζνία 

κμείηαζ ηυηε δ ηαεανή αζζεδηδνζαηή ακηίθδρδ, αθθά, ηαοηυπνμκα, αθήκεηαζ ακαπά-

κηδημ ημ γήηδια ακαθμνζηά ιε ηδ βεκεηζηή απμζαθήκζζδ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ηυ-

ζιμο. Ο Νηε Αθιέζκηα εεςνεί πςξ μδδβμφιαζηε έηζζ ζε έκακ θαφθμ ηφηθμ. πςξ 

ζδιεζχκεζ παναηηδνζζηζηά μ ίδζμξ, 

[ι]μζάγεζ ςξ εάκ μ Υμφζενθ, οπυ ημκ ηίηθμ «Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή», κα είπε κα πνμ-

ζθένεζ ιυκμ έκα απυ ηα αηυθμοεα δφμ: είηε ηδκ ηακηζακή εεςνία ηδξ «natura formaliter 
spectata», ηαζ ιαγί ηδκ πνμαμθή ημο επζζηδιμκζημφ ημζιμεζδχθμο ζε ιζα, ηαηαζηεοα-

ζιέκδ απυ ηδκ ζηέρδ, ηαεανή ειπεζνία, ή, δζαθμνεηζηά, ηάηζ πμο, καζ ιεκ δεκ είκαζ πςνίξ 

κυδια [sinnlos], ςζηυζμ δεκ έπεζ κα ηάκεζ πναβιαηζηά ηαευθμο ιε ημκ «ηυζιμ» ιε ημ αο-
εεκηζηυ κυδια. (de Almeida 1972, ζ. 219) 

Αοηυ, βζα ημκ Νηε Αθιέζκηα, ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ απμηοπία ημο πμοζενθζακμφ εβπεζνή-

ιαημξ βζα ηδκ οπενααημθμβζηή εειεθίςζδ ηδξ θμβζηήξ ζηέρδξ. 

 Ζ δζάβκςζδ ημο Νηε Αθιέζκηα ακαθμνζηά ιε ημ αίηζμ ηδξ ηαθάκηεοζδξ ημο 

Υμφζενθ ηαζ ηδξ απμηοπίαξ ημο κα ηαηαθένεζ κα μνζμεεηήζεζ μνεά ηδκ Τπενααημθμ-

βζηή Αζζεδηζηή, ηαζ ηεθζηά κα δείλεζ πχξ εειεθζχκεηαζ δ θμβζηή ζηέρδ, είκαζ δ αηυ-

θμοεδ. Ηζπονίγεηαζ υηζ δ ακάδεζλδ ηδξ ηαεανήξ ειπεζνίαξ ςξ ειπεζνίαξ εκυξ θφζκνπ 

δεκ είκαζ δοκαηυ κα επζηεοπεεί ζηδ αάζδ δμιζηχκ-ζηαηζηχκ ακαθφζεςκ, ζηδ αάζδ, 

δδθαδή, ημο πμοζενθζακμφ ζπήιαημξ «ενιήκεοζδ–πενζεπυιεκμ» ή «ιμνθή–

πενζεπυιεκμ».9 Αοηυ ημ ζπήια επζηάζζεζ πακημφ ηδκ φπανλδ ενιδκεοηζηχκ ιμνθχκ 

(Auffassungsformen). Δάκ, υιςξ, δ ηαεανή ειπεζνία είκαζ ήδε δζαπμηζζιέκδ απυ εν-

ιδκεοηζηέξ ιμνθέξ, ηζξ μπμίεξ μ Νηε Αθιέζκηα ηζξ ακηζθαιαάκεηαζ ςξ κμδηζηέξ ιμν-

θέξ ηδξ θμβζηήξ ζηέρδξ, δεκ είκαζ δοκαηυ κα απμζαθδκζζηεί αοηή δ ίδζα δ ζπέζδ α-

κάιεζα ζηδκ ειπεζνία ηαζ ηδ θμβζηή ζηέρδ. Δκ μθίβμζξ, δ ιμνθή ζημ ζπήια «ιμνθή–

πενζεπυιεκμ» είκαζ βζα ημκ Νηε Αθιέζκηα ινγηθή ιμνθή. Οπυηε, πνμηφπηεζ ημ αδζέλμ-

δμ: Αθεκυξ, εάκ δ ηαεανή ειπεζνία είκαζ θμβζηά ιμνθμπμζδιέκδ, δε δζαθένεζ απυ ηδ 

ζηέρδ. Αθεηένμο, εάκ δ ηαεανή ειπεζνία δεκ έπεζ ηάπμζα ηέημζα ιμνθή, δεκ είκαζ 

ειπεζνία εκυξ θφζκνπ.10 

 Σδ θφζδ ζημ αδζέλμδμ ζημ μπμίμ ιαξ μδδβμφκ μζ ζηαηζηέξ ακαθφζεζξ ημο Υμφ-

ζενθ ένπμκηαζ κα δχζμοκ, ζφιθςκα ιε ημκ Νηε Αθιέζκηα, μζ βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ. 

Τπυ ημ πνίζια ηςκ βεκεηζηχκ ακαθφζεςκ, εα πεζ μ ίδζμξ, δ ειπεζνία είκαζ ήδδ θυβμξ 

(Vernunft), μπυηε ηαζ ηαηανβείηαζ δ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε ηαεανή ειπεζνία ηαζ ζηέ-

ρδ. Ζ ειπεζνία δεκ είκαζ πμηέ ηαεανή ακηίθδρδ, πανά «είκαζ ήδδ δ ηίκδζδ εκυξ 

Diskursus πμο νοειίγεηαζ απυ ηεθεμθμβζηέξ Ηδέεξ»11. Ο Λυβμξ ηδξ ειπεζνίαξ δεκ είκαζ 

ηάπμζα ελςηενζηά επζααθθυιεκδ δμιζηή ιμνθή πανά δ ίδζα «δ απνβιεπηηθή δζάζηαζδ 

ηδξ ειπεζνίαξ»12. Ο Νηε Αθιέζκηα ιζθά εδχ βζα ιζα «ακαπυδναζηδ ηοηθζηυηδηα ηδξ 

                                                
8 Βθ. υ.π., ζ. 218. 
9 Βθ. υ.π. 
10 Ζ φεξ, απυ ηδκ πθεονά ηδξ, εεςνεί πςξ δ ηίκδζδ ημο Υμφζενθ κα επεηηείκεζ (υπςξ ή ίδζα πζζηεφ-

εζ), ηυκηνα ζημκ Κακη, ηδκ μνεμθμβζηυηδηα ζηδκ πενζμπή ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ πνμ-

εκκμζμθμβζηήξ ειπεζνίαξ μδδβεί ηεθζηά ζηδκ άνζδ ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζε Τπενααημθμβζηή Αζζεδ-

ηζηή ηαζ Τπενααημθμβζηή Λμβζηή. Βθ. Schües 1993, ζ. 120. 
11 De Almeida 1972, ζ. 221. 
12 .π. 
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Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ»13 απυ ηδ ζηζβιή πμο «[δ] ειπεζνία είκαζ ήδε Λυβμξ 

ηαευζμκ αοηή ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ αθήεεζα (δδθ. πνμξ ημκ ακηζηεζιεκζηυ πνμζδζμ-

νζζιυ)»14. ιςξ, μ Λυβμξ ηδξ ειπεζνίαξ δεκ είκαζ πναβιαηςιέκμξ πανά εκοπάνπεζ ςξ 

ηέινο. Καζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα, δ ειπεζνία είκαζ ήδε Λμβζηή ή Δπζζηήιδ ηαεχξ ζοκζ-

ζηά ήδδ έκα πνμζπέδζυ (Entwurf) ημοξ.15 Ζ εζηυκα πμο πενζβνάθεζ μ Νηε Αθιέζκηα, 

αοηήξ ηδξ, μφηςξ εζπείκ, ππεξβαηνινγηθήο ψζκσζεο ακάιεζα ζηδκ Αζζεδηζηή ηαζ ηδ 

Λμβζηή, είκαζ αοηή πμο οπμηίεεηαζ πςξ επζηνέπεζ ηδ εειεθίςζδ ηδξ Λμβζηήξ ηαζ ηδξ 

Δπζζηήιδξ ζηδκ ειπεζνία: ε εκπεηξία εκπεξηέρεη ηε Λνγηθή θαη ηελ Δπηζηήκε σο εκκε-

λείο, ηειενινγηθά ζθνπνχκελεο δπλαηφηεηεο.  

Με δομ θυβζα, μ Νηε Αθιέζκηα εζηζάγεζ ζημ αδζέλμδμ ζημ μπμίμ ιαξ μδδβεί ημ 

ζηαηζηυ πμοζενθζακυ ζπήια «ιμνθήξ–πενζεπμιέκμο», δδθαδή ζηδκ εββεκή αδοκαιία 

δζαπςνζζιμφ ηδξ ηαεανήξ ειπεζνίαξ απυ ηδ θμβζηή ζηέρδ. φιθςκα ιε ηδ δζηή ημο 

πνμζέββζζδ, ημ εκ θυβς ενιδκεοηζηυ ζπήια απμννίπηεηαζ ςξ αηαηάθθδθμ βζα ηδκ 

πναβιάηεοζδ ηςκ γδηδιάηςκ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. Ζ θφζδ πμο πνμηεί-

κεηαζ είκαζ δ πνμζθοβή ζηζξ βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ ηαζ δ ακάδεζλδ ημο 

ηεθεμθμβζημφ παναηηήνα ηδξ ειπεζνίαξ ςξ ηαηεοεοκυιεκδξ πνμξ ηδκ αθήεεζα ηςκ 

επζζηδιχκ. 

8.1.3. Η ζπλαηλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κφζηα: Η Υπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή 

πξαγκαηεχεηαη ηε κε-αθξηβνινγηθή καζεκαηηθή δνκή ηεο εκπεηξίαο 

ημ άνενμ ημο πμο έπεζ ηίηθμ «Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ηαζ ημ Πνυαθδια ηδξ Τ-

πενααημθμβζηυηδηαξ» μ Κυζηα, υπςξ ηαζ μ Νηε Αθιέζκηα, επίζδξ αζηεί ηνζηζηή ζηζξ 

πμοζενθζακέξ ζηαηζηέξ ακαθφζεζξ, υπζ υιςξ εζδζηά ζημ ενιδκεοηζηυ ζπήια «ιμνθήξ–

πενζεπμιέκμο». Σμ αάνμξ ηχνα δίκεηαζ ζηα υνζα πμο ζοκακηά δ ιέεμδμξ ηδξ εζδδηζ-

ηήξ παναθθαβήξ, ηάηζ πμο μ Κυζηα εεςνεί πςξ εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδ δοκαηυηδηα ιζαξ 

Φαζκμιεκμθμβζηήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. Ο ηίκδοκμξ αοηυξ επζπεζνείηαζ ηζ 

εδχ κα λεπεναζηεί ιε πνμζθοβή ζηζξ βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ, μζ μπμίεξ, υιςξ, ένπμκηαζ 

ηχνα κα ζπκπιεξψζνπλ ηζξ ζηαηζηέξ ακαθφζεζξ ηαζ υπζ κα ηζξ ακηζηαηαζηήζμοκ, υπςξ 

ήεεθε μ Νηε Αθιέζκηα. 

 Ο Κυζηα εηηζκεί απυ ηδ πμοζενθζακή δζάηνζζδ ακάιεζα ζε οπενααημθμβζηυ-

αζζεδηζηυ ηαζ οπενααημθμβζηυ-ακαθοηζηυ απνζυνζ. Γζα αοηή ηδ δζάηνζζδ βνάθεζ μ 

Υμφζενθ ζε ηάπμζμ πεζνυβναθυ ημο: 

Σμ ηαεμθζηυ απνζυνζ έπεζ ημ ίδζμ ιζα νζγζηή δζαζηνςιάηςζδ. Αοηή ακάιεζα ζημ «οπεναα-

ημθμβζηυ-αζζεδηζηυ» απνζυνζ ηαζ ημ «οπενααημθμβζηυ-ακαθοηζηυ» απνζυνζ. Σμ ηεθεοηαίμ 

απμθένεζ ηδκ ―ακαθοηζηή‖ δμιή ημο ηυζιμο, ηδ δμιή ηδξ ιαεδιαηζηήξ άπεζνδξ Ακάθο-
ζδξ, ηδ δμιή πμο οπυ ιζα μνζζιέκδ αθαίνεζδ έπεζ ημ παναηηήνα ιζαξ ιαεδιαηζηήξ πμθ-

θαπθυηδηαξ, ιάθζζηα ιζαξ ζδεαηά ηαεμνζζιέκδξ πμθθαπθυηδηαξ. Σμ πνχημ απνζυνζ είκαζ 

ημ ηαεμθζηυ απνζυνζ ημο ηυζιμο ςξ ηυζιμο ηαεανήξ ειπεζνίαξ ηαζ ειπενζέπεζ ακαθμνζηά 

ιε ηδ θφζδ ηδ θφζδ αηνζαχξ ςξ θφζδ ηδξ ειπεζνίαξ [erfahrene Natur]. (Ms. A VII 
14/13b, παναηίεεηαζ ζημ Costa 1998, ζζ. 10-11.) 

Σμ οπενααημθμβζηυ-αζζεδηζηυ απνζυνζ βζα ημ μπμίμ ιζθάεζ μ Υμφζενθ, ημ ηαεμθζηυ 

απνζυνζ ημο ηυζιμο ηδξ ηαεανήξ ειπεζνίαξ, είκαζ βζα ημκ Κυζηα ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

Τπενααημθμβζηήξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. Σδκ ηαεανή ειπεζνία, υιςξ, μ ίδζ-

μξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ ζηεκά ςξ αηζζεηεξηαθή ειπεζνία απμηαθχκηαξ ηδκ βηφθνζκν 

                                                
13 .π., ζ. 222. 
14 .π., ζ. 221. 
15 Βθ. υ.π., ζ. 222. 
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ηαζ ακηζδζαζηέθθμκηάξ ηδκ πνμξ ημκ ηυζιμ ηςκ αηνζαμθμβζηχκ επζζηδιχκ.16 Ο ηφνζ-

μξ ζζπονζζιυξ ημο Κυζηα ακαθμνζηά ιε ηδ ιάεδζδ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ 

είκαζ μ αηυθμοεμξ. Απυ ηδ ζηζβιή πμο δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή δεκ πναβιαηεφ-

εηαζ ηα ακηζηείιεκα ηδξ αοεμνιδζίαξ, αοηή δζαηνίκεηαζ απυ ηδκ Τπενααημθμβζηή Λμ-

βζηή, ςζηυζμ ιε έκακ ηνυπμ ειπενζέπεζ αοηήκ ηδκ ηεθεοηαία.17 Καζ κα πχξ ζοιααίκεζ 

αοηυ. φιθςκα ιε ημκ Κυζηα, μ (αζζεδηδνζαηυξ) αζυημζιμξ ηαζ μ ―αθδεήξ‖ ηυζιμξ 

ηςκ (αηνζαμθμβζηχκ) επζζηδιχκ έπμοκ ηελ ίδηα δμιή, βζ‘ αοηυ άθθςζηε μ πνχημξ εί-

καζ ακηζηεζιεκζηά ιεηνήζζιμξ, ιε ηδ δζαθμνά πςξ δ «ηαεμθζηή ιαεδιαηζηή δμιή»18 

ημο αζυημζιμο δεκ είκαζ αηνζαμθμβζηή.19 Ζ πνμζέββζζδ ημο Κυζηα είκαζ ηαζ αοηή ιζα 

πνμζέββζζδ ππεξβαηνινγηθήο ψζκσζεο ηαζ πνμςεεί ηδκ ζδέα ιζαξ άιεζδξ επζημζκςκί-

αξ ιεηαλφ ηςκ ιαεήζεςκ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ηαζ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ 

Λμβζηήξ: μζ πενζμπέξ πμο αοηέξ πενζβνάθμοκ ιμζνάγμκηαζ ηδκ ίδζα δμιή, έπμοκ, ζημ 

ηέθμξ, ηδκ ίδζα (ιαεδιαηζηά ιεηνήζζιδ) ιμνθή. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μ Κυζηα πζ-

ζηεφεζ πςξ ενιδκεφεζ ηα θυβζα ημο Υμφζενθ, ζηζξ Αλαιχζεηο γηα ηελ Παζεηηθή χλζε-

ζε, ζφιθςκα ιε ηα μπμία ζηδκ αζζεδηδνζαηή ειπεζνία θεζημονβμφιε ςξ εεςνδηζημί 

ηδξ Λμβζηήξ πςνίξ κα ημ βκςνίγμοιε.20 

ημ πθαίζζμ ηδξ ενιδκείαξ ημο Κυζηα, δ πμοζενθζακή Τπενααημθμβζηή Αζζεδ-

ηζηή έπεζ δφμ ηφνζα ηαεήημκηα. Απυ ηδ ιζα, πνυηεζηαζ βζα ηδ ιάεδζδ πμο ακαθαιαά-

κεζ ηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ ζοβηνμηδηζηήξ δμιήξ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ειπεζνίαξ. Απυ 

ηδκ άθθδ, πνυηεζηαζ βζα ηδ ιάεδζδ πμο ακαθαιαάκεζ κα ιζθήζεζ βζα ηδ εειεθίςζδ 

ημο εεςνδηζημφ ηυζιμο ζημκ ηυζιμ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ειπεζνίαξ, ή αθθζχξ βζα ηδ 

εειεθίςζδ ηςκ θμβζηχκ ηαηδβμνζχκ ζηδκ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία. Κζ απυ ηδ 

ζηζβιή πμο μ εεςνδηζηυξ ηυζιμξ δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ πανά ςξ ελζδακίηεοζδ ημο ηυ-

ζιμο ηδξ ειπεζνίαξ, δ εειεθίςζδ ημο πνχημο ζημκ δεφηενμ απμηηά βζα ημκ Κυζηα ημ 

κυδια ιζαξ αλαθαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ εμηδαλίθεπζεο.21 

Καη‘ ακηζζημζπία πνμξ ηα δφμ πνμακαθενεέκηα ηαεήημκηα μ Κυζηα εκημπίγεζ 

ζηδ πμοζενθζακή θζθμζμθία δφμ αθθδθμζοιπθδνμφιεκεξ ιεεμδμθμβζηέξ ζηναηδβζηέξ 

ζηδ αάζδ ηςκ μπμίςκ ακαπηφζζεηαζ δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή. Ζ πνχηδ είκαζ δ 

«Τπενααημθμβζηή-Φαζκμιεκμθμβζηή Αζζεδηζηή ςξ εηδεηηθή πεξηγξαθή ημο αζυημ-

ζιμο ηαζ ηδξ ζοβηνμηδηζηήξ ζηαηζηήξ δμιήξ ηδξ ζοκείδδζδξ»22. Ζ δεφηενδ είκαζ δ 

Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ςξ επζζηνμθή ζηδκ αζζεδηζηυηδηα ιε ζημπυ ηδ εειεθίς-

ζδ ηδξ Δπζζηήιδξ ζηδκ ειπεζνία. Δφημθα δζαπζζηχκεζ ηακείξ ηδκ μιμζυηδηα πμο ο-

πάνπεζ εδχ ιε ηδκ πνμζέββζζδ ημο Νηε Αθιέζκηα. Με ηδ δζαθμνά πςξ μ Κυζηα πνμζ-

δίδεζ ζε αοηή ηδ δεφηενδ ζηναηδβζηή, πμο ημκ εκδζαθένεζ ηαζ πενζζζυηενμ, ιζα δζά-

                                                
16 Βθ., π.π., υ.π., ζζ. 10 η.επ.. οκακημφιε ηζ εδχ ηδκ έκηαζδ πμο εκημπίζαιε πνζκ ζημ ηείιεκμ ημο 

Νηε Αθιέζκηα. Γζα άθθδ ιζα θμνά πανμοζζάγεηαζ μ ηυζιμξ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ςξ ζηέηα αζ-

ζεδηδνζαηυξ. Σμ απμηέθεζια είκαζ δ ειπεζνία, βζα πανάδεζβια, ηςκ πναβιάηςκ ζηδκ οθζηυηδηα-

αζηζυηδηά ημοξ, ή αηυια ηςκ έιαζςκ υκηςκ κα θαίκεηαζ πςξ δζαιεζμθααείηαζ απυ επζζηδιμκζηέξ (ηαζ 

ιάθζζηα αηνζαμθμβζηέξ) εκκμζμθμβήζεζξ. 
17 Κάηζ πμο πενζπθέηεζ πενζζζυηενμ ηδκ ενιδκεία ημο Κυζηα είκαζ πςξ θαίκεηαζ κα ηαοηίγεζ ηδκ Τ-
πενααημθμβζηή Λμβζηή ιε ηδκ Ακαθοηζηή. Βθ., π.π., Costa 1998, ζ. 11. 
18 Costa 1998, ζ. 10. 
19 Ο Νηε Μπμον οζμεεηεί ιζα πανυιμζα ακηζιεηχπζζδ. Θεςνεί πςξ δ δζαθμνά ακάιεζα ζηζξ πμζυηδηεξ 
ηςκ ζςιάηςκ πμο ιαξ δίκμκηαζ ζηδκ πνςηανπζηή ακηίθδρδ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ ζςιάηςκ υπςξ πενζ-

βνάθμκηαζ απυ ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ είκαζ δζαθμνά ζηδκ αηνίαεζα. (Βθ. de Boer 1978, ζζ. 416η.επξ.) 

Δπίζδξ, βζα ημκ ίδζμ «μ ακηζθδπηυξ ηυζιμξ είκαζ αεααίςξ ζπεηζηυξ πνμξ ηζξ αζζεήζεζξ ιαξ ηαζ είκαζ ιζα 

ειθάκζζδ (appearence) ημο ηυζιμο ηδξ Φοζζηήξ» (υ.π., ζ. 420). 
20 Βθ. ημ ζπεηζηυ πςνίμ ζημ Hua XI, ζ. 319 οπζ. 1 [607 οπζ. 93]. Βθ. Costa 1998, ζ. 11. 
21 Βθ. υ.π., ζ. 11. 
22 .π., ζ. 13. 
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ζηαζδ αάεμοξ ηαζ ακαδεζηκφεζ, υπςξ εα δμφιε, ηδκ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή «ςξ 

ιζα επζζηνμθή ζηδκ πξσηαξρηθή αζζεδηζηυηδηα»23. 

Ζ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ιε ηδκ πνχηδ ζδιαζία ακαπηφζζεηαζ ζημ πθαί-

ζζμ ηςκ ζηαηζηχκ ακαθφζεςκ ηαζ εδχ είκαζ ζδιακηζηυ ημ υηζ μ Κυζηα, ζε ακηίεεζδ 

ιε ημκ Κενκ ή ημκ Νηε Αθιέζκηα, ακαβκςνίγεζ ηαζ ηδκ ελλνεηηθή ηδξ δζάζηαζδ. Ζ Τ-

πενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ακαθαιαάκεζ ηδκ εζδδηζηή πενζβναθή ημο αζυημζιμο ηαζ 

ηαηά ημφημ επέπεζ εέζδ ιζαξ Οκημθμβίαξ. Απυ ηδκ άθθδ, υιςξ, ακαθαιαάκεζ ηαζ ηδκ 

εκκμδηζηή πενζβναθή ηςκ ζοκεζδδζζαηχκ ζοκεδηχκ πμο ηαεζζημφκ δοκαηή ηδ ζο-

βηνυηδζδ ημο αζυημζιμο.24 Ο Κυζηα ιέκεζ ζε αοηή ηδ δζαπίζηςζδ ηαζ δεκ πνμπςνά 

ζηδ θεπημιένεζα ημο πενζεπμιέκμο μφηε ηδξ εκκμδιαηζηήξ, μφηε ηδξ εκκμδηζηήξ δζά-

ζηαζδξ. Αοηυ πμο ηονίςξ ημκ εκδζαθένεζ είκαζ δ ακάδεζλδ ηςκ μνίςκ πμο ζοκακηά δ 

Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ςξ εζδδηζηή πενζβναθή. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιζα ηέημζα 

πενζβναθή ηςκ απνζυνζ δμιχκ ημο αζυημζιμο βίκεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ θακηαζζαηήξ πα-

ναθθαβήξ ηδξ ζζημνζηήξ ηαζ ηδξ πμθζηζζιζηήξ παναιέηνμο, μπυηε ηαζ ηαείζηαηαζ δο-

καηή δ απμηάθορδ ηδξ ζηαεενήξ ηαεμθζηήξ δμιήξ ηδξ ειπεζνίαξ.25 ιςξ, μ Κυζηα 

εεςνεί υηζ δ εβηονυηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ εζδδηζηήξ παναθθαβήξ πενζμνίγεηαζ 

απυ ηδκ ζζημνζηυηδηα πμο πνμζζδζάγεζ ζημκ οπενααημθμβζηυ αίμ: «δ ζζημνζηυηδηα 

ανκείηαζ ημ παναηηήνα ηαεμθζηυηδηαξ πμο πνέπεζ κα έπμοκ μζ μοζίεξ»26. Αοηυ βζα 

ημκ ίδζμ ζδιαίκεζ υηζ μζ πενζμνζζιέκεξ ζημ πεδίμ ηςκ ζηαηζηχκ ζοβηνμηήζεςκ εζδδηζ-

ηέξ ακαθφζεζξ απαζημφκ ηδ βεκεηζηή ημοξ εειεθίςζδ. «[Σ]μ ηαεήημκ ηδξ βεκεηζηήξ 

θαζκμιεκμθμβίαξ είκαζ κα δείλεζ υηζ μζ δμιέξ, ηυζμ ημο αζυημζιμο υζμ ηαζ ηδξ ζηαηζ-

ηήξ θαζκμιεκμθμβίαξ, είκαζ ημ απμηέθεζια εκυξ ακαβηαίμο βίβκεζεαζ»27, υηζ αοηέξ 

«οπαημφμοκ ζε ηακυκεξ ακάπηολδξ»28 ηαζ υηζ ημ factum ημο ηυζιμο είκαζ «απνηέιε-

ζκα κηαο αλαγθαίαο δηαδηθαζίαο»29. Οζ βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ μδδβμφκ εζπάηςξ ζηδκ 

ειιέκεζα ηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηζξ ζοκεέζεζξ ηδξ πνμκμ-ζοκείδδζδξ. Αοηυ είκαζ ημ επί-

πεδμ ηδξ πνςηανπζηήξ αζζεδηζηυηδηαξ, ημ επίπεδμ ηδξ πξσην-ζπγθξφηεζεο (Urkonsti-

tution).30 ε αοηυ ημ επίπεδμ δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή έπεζ ηδ δεφηενδ ιεεμδμ-

θμβζηή ιμνθή πμο δζαηνίκεζ μ Κυζηα. Καεχξ δ πενζμπή ηδξ απανπήξ ημο οπενααημ-

θμβζημφ αίμο είκαζ απυ ειάξ απνμζπέθαζηδ, αηυια ηαζ ιε ηδ αμήεεζα, βζα πανάδεζβ-

ια, ηδξ ικήιδξ, δ πναβιάηεοζδ αοηήξ ηδξ πενζμπήξ ηδξ πνςηανπζηήξ αζζεδηζηυηδηαξ 

δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε πενζβναθζηυ ηνυπμ. Πνμζεββίγμοιε ηδκ πενζμπή ηδξ πνςημ-

ζοβηνυηδζδξ ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ θαηλνκελνινγηθήο εξκελεπηηθήο απνδφκεζεο 

(Abbau). Αοηή δ ηεθεοηαία πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ Κυζηα ςξ δ ακάπμδδ ηίκδζδ ιζαξ 

ηεθεμθμβζημφ παναηηήνα δζαδζηαζίαξ οπενααημθμβζηήξ βέκεζδξ ηςκ δζαθυνςκ facta 

ημο αζυημζιμο. Σα facta ημο αζυημζιμο απμηεθμφκ ημ μδδβδηζηυ κήια βζα κα μδδβδ-

εμφιε ζηα έζπαηα εειέθζα ηδξ ζοβηνυηδζδξ απυ ηα μπμία αοηά έπμοκ πνμηφρεζ ιε 

ιζα ηεθεμθμβζηή ακαβηαζυηδηα. 

                                                
23 .π., δ έιθαζδ πνμζηέεδηε. 
24 Βθ. υ.π., ζζ. 15-6. 
25 .π., ζ. 15. 
26 .π., ζ. 17. 
27 .π., ζ. 19. 
28 .π., ζ. 21. 
29 .π., ζ. 20. 
30 .π., ζζ. 21 η.επξ. 



Δπίινγνο. Υνπζεξιηαλή Τπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή 

343 

 

8.1.4. Η ζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Σφβα: Η Υπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή σο πξσην-

επηζηήκε ηνπ πξν-επηζηεκνληθνχ βηφθνζκνπ 

Ο υαα επζιεθήεδηε πνυζθαηα ηδκ έηδμζδ ημο ηυιμο Hua XXXIX ιε ηίηθμ Die Le-

benswelt, Auslegungen der Vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution (Texte aus dem 

Nachlass (1916-1937)). ηδκ Δηζαγσγή ημο ιζθάεζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ βζα ημ γήηδια 

ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ.31 ημ πθαίζζμ 

ηδξ ακίπκεοζδξ ηδξ πανμοζίαξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ έκκμζαξ ημο αζυημζιμο ζηδ πμο-

ζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία, μ υαα, επζπεζνεί κα δείλεζ πςξ αοηή δ έκκμζα ζοκδέεηαζ 

άιεζα ιε ηδκ πνμζπάεεζα ημο Υμφζενθ βζα ηδ ζφζηαζδ ιζαξ Τπενααημθμβζηήξ Αζ-

ζεδηζηήξ, ηονίςξ ζε ηείιεκα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘20. 

 Ζ πμθθαπθή πνήζδ ημο υνμο Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ζηα πμοζενθζακά 

ηείιεκα δεκ είκαζ βζα ημκ υαα πνμαθδιαηζηή, υπςξ είδαιε κα είκαζ βζα ημκ Κενκ. 

ηδ ζφκημιδ έηεεζή ημο μ υαα αημθμοεεί ηζξ πμοζενθζακέξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναι-

ιέξ ηαζ εκηάζζεζ φιεο αοηέξ ηζξ πνήζεζξ ζε ιζα ζοκμθζηυηενδ πνμμπηζηή. φιθςκα ιε 

αοηήκ, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυβμ βζα ηδκ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ιε ιζα επξεία 

έκκμζα, αθθά ηαζ ιε άθθεξ, οπαβυιεκεξ ζηδκ πνμδβμφιεκδ, ζηελφηεξεο έκκμζεξ. 

 Ζ εονφηενδ έκκμζα ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ, βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ μ 

υαα, είκαζ αοηή ηδξ «επζζηήιδξ ημο αζυημζιμο»32, ημο «δζοπμηεζιεκζημφ ηαζ ζζημ-

νζημφ ηυζιμο ηδξ πνάλδξ»33, ημο «ζοβηεηνζιέκμο ηυζιμο ηδξ ειπεζνίαξ»34, ημο 

«πναηηζημφ ηυζιμο […], ζημκ μπμίμ γμφιε απυ ημζκμφ»35. Σμ ηαεήημκ αοηήξ ηδξ 

εονείαξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ είκαζ δζηηυ. Απυ ηδ ιζα, ςξ Οκημθμβία ημο ηυ-

ζιμο ηδξ ειπεζνίαξ, ακαθαιαάκεζ ηδκ «εζδδηζηή πενζβναθή ηςκ πενζμπζαηχκ εειεθζ-

ςδχκ ηφπςκ ηςκ αζμημζιζηχκ ακηζηεζιέκςκ»36. Απυ ηδκ άθθδ, ςξ εζδδηζηή Φαζκμιε-

κμθμβία, ακαθαιαάκεζ ηδκ πενζβναθή ηςκ υνςκ ζοκεζδδζζαηήξ ζοβηνυηδζδξ αοηχκ 

ηςκ εειεθζςδχκ ηφπςκ ακηζηεζιέκςκ.37 

 Μπμνμφιε, υιςξ, ιαξ θέεζ μ υαα, κα επζηεθέζμοιε ηζξ απμδμιδηζηέξ αθαζνέ-

ζεζξ πμο πνμηείκεζ μ Υμφζενθ ηαζ κα μδδβδεμφιε ζε ιδ αοηυκμια οπμζηνχιαηα ημο 

ζζημνζημφ, πναηηζημφ αζυημζιμο. ε ηάεε έκα απυ αοηά ηα οπμζηνχιαηα ακηζζημζπεί 

ηαζ ηάπμζα Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή, ιε ζηεκυηενδ ηχνα έκκμζα. Γζα πανάδεζβια, 

ιε αθαίνεζδ υθςκ ηςκ πμθζηζζιζηχκ κμδιάηςκ, πενζμνζγυιαζηε ζημκ ζηέηα θοζζηυ 

ηυζιμ ηαζ ιε ιία επυιεκδ αθαίνεζδ ζηδκ πενζμπή ηςκ ζηέηςκ θαζιάηςκ. ε αοηή 

ηδκ ηεθεοηαία πενζμπή ηςκ ζηέηα αζζεδηδνζαηχκ ακηζθδπηχκ πνμζζδζάγεζ δ Τπεναα-

ημθμβζηή Αζζεδηζηή ιε ηδ ζηεκυηενδ δοκαηή, ηαηά ημκ υαα, έκκμζα.38 

 Ζ πνμζέββζζδ ημο υαα είκαζ ζφκημιδ ηαζ βεκζηή. Θεςνμφιε, ςζηυζμ, πςξ εί-

καζ δ πενζζζυηενμ πζζηή ζηζξ πνμεέζεζξ ημο Υμφζενθ. Δίκαζ ζδζαζηένςξ εεηζηυ ημ υηζ 

μ υαα ακαβκςνίγεζ πςξ δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή δεκ πενζμνίγεηαζ ζηδ βκςζζα-

ηή ζθαίνα, αθθά αθμνά υθεξ ηζξ μκημθμβζηέξ πενζμπέξ, ηαζ ιάθζζηα ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

ημοξ ζηνχζεζξ. Δίκαζ επίζδξ εεηζηή δ ακαβκχνζζδ ημο δζηημφ, εκκμδηζημφ ηαζ εκκμδ-

ιαηζημφ, παναηηήνα ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ, ηάηζ πμο ζοιθςκεί ιε ηζξ μ-

δδβίεξ ημο Υμφζενθ βζα ζχζηνηρεο ακαθφζεζξ. Βέααζα, δ ζφκημιδ έηεεζδ ηαζ δ βεκζ-

ηυηδηα ηδξ πνμζέββζζδξ ημο υαα δεκ ιαξ επζηνέπμοκ κα δμφιε ηαθφηενα ημ πχξ α-

                                                
31 Βθ. Hua XXXIX, ηονίςξ ζζ. L-LV. 
32 .π., ζ. LI. 
33 .π., ζ. LII. 
34 .π., ζ. LII. 
35 .π., ζ. LIII. 
36 .π., ζ. L. 
37 Βθ., υ.π. 
38 Βθ., υ.π., ζ. LI. 



Δπίινγνο. Υνπζεξιηαλή Τπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή 

344 

 

ηνζαχξ εκκμεί μ ίδζμξ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ακαθφζεζξ ηδξ Τπεναα-

ημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ιε ηδκ εονεία, ή ιε ηάπμζα ζηεκυηενδ έκκμζα. Ακελάνηδηα απυ 

αοηή ηδ δοζημθία, πάκηςξ, ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε ηα ελήξ. 

Πνχημκ, ηζ αοηυ ζοκζζηά ηάπμζμ έθθεζιια, μ υαα δεκ θαίκεηαζ κα ζοβηαηαθέ-

βεζ ηαευθμο ζηδκ πενζμπή ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ηζξ παεδηζηέξ ζοκεέζεζξ 

ηδξ ειιεκμφξ ζοκείδδζδξ. Γεφηενμκ, δεκ έπμοιε ηαιία έκδεζλδ βζα ημ πχξ ιπμνεί κα 

δζαθμνμπμζείηαζ δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ακαθμνζηά ιε ηδκ εζςηενζηή δζα-

ζηνςιάηςζδ ιζαξ μκημθμβζηήξ πενζμπήξ. Γζα πανάδεζβια, δεκ έπμοιε ηαιία έκδεζλδ 

βζα ημ ηζ ιπμνεί κα δζαθμνμπμζεί ηυζμ ηζξ εκκμδηζηέξ υζμ ηαζ ηζξ εκκμδιαηζηέξ ακα-

θφζεζξ ηςκ επζπέδςκ ηδξ res extensa ηαζ res materialis ημο ακηζθδπημφ. Ακηίεεηα, ηζ 

αοηυ ιαξ μδδβεί ζηδκ ηνίηδ ηαζ ζδιακηζηυηενδ παναηήνδζδ πμο εέθμοιε κα ηάκμο-

ιε, μ υαα εκημπίγεζ ςξ ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ μ-

πμζμοδήπμηε επζπέδμο ημ υηζ αοηή είκαζ ιζα ιάεδζδ πμο αθμνά μπςζδήπμηε ηάπμζα 

πξν-επηζηεκνληθή οπμ-πενζμπή ημο αζυημζιμο. Σμ ηνζηήνζμ μνζμεέηδζδξ ηδξ Τπεναα-

ημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ είκαζ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, βζα ημκ υαα δ πνμ-

επζζηδιμκζηυηδηα. Μάθζζηα, βζα ημκ ίδζμ, δ πενζμπή ηδξ επζζηδιμκζηυηδηαξ είκαζ δ 

πενζμπή ηδξ ππεξ-αηζζεηηθφηεηαο πμο έπεζ πνμηφρεζ ιε εμηδαλίθεπζε.39 

Ο υαα δίκεζ ζδζαίηενμ αάνμξ ζημ γήηδια ηδξ επμπηζηυηδηαξ (Anschaulichkeit) 

ημο πνμ-επζζηδιμκζημφ αζυημζιμο ηαζ θαίκεηαζ κα εεςνεί πςξ είκαζ αοηή δ επμπηζ-

ηυηδηα ηαζ μζ υνμζ ζοβηνυηδζήξ ηδξ πμο ηεθζηά ηάκεζ εέια ηδξ ζηα δζάθμνα επίπεδα 

δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή. Γνάθεζ, βζα πανάδεζβια, μ ίδζμξ: 

Ζ επζζηήιδ ημο αζυημζιμο, πμο ακαπηφπεδηε απυ ημκ Υμφζενθ ηδ δεηαεηία ημο ‘20 ζημ 

πθαίζζμ ιζαξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ, ζπεηίγεηαζ, ζηδ δζαζηνςιάηςζδ ηςκ ηαεδηυ-

κηςκ ηδξ, ιε ημκ επμπηζηυ ηυζιμ. (Hua XXXIX, ζζ. LIV-LV) 

Χζηυζμ, εδχ πνεζάγεηαζ πνμζμπή. Δίκαζ αθήεεζα πςξ μ Υμφζενθ ιζθάεζ βζα ημκ πνμ-

επζζηδιμκζηυ ηυζιμ ςξ ημκ δζοπμηεζιεκζηυ, ζζημνζηυ ηυζιμ ηςκ δζαθυνςκ πναηηζ-

ηχκ ιαξ, ιε ηδ δζαθμνά πςξ απηφο μ ηυζιμξ πενζθαιαάκεζ επίζδξ υθα εηείκα ηα ζγδ-

ιαημπμζδιέκα ιμνθχιαηα πμο έπμοκ ζοβηνμηδεεί απυ ηδκ ηαηδβμνζαηή ζηέρδ ηαζ 

ηα εκενβήιαηά ηδξ. Δίκαζ εκδεζηηζηυ έκα πςνίμ απυ ηδ Φαηλνκελνινγηθή Φπρνινγία 

πμο ιεηαθένεζ ηαζ μ υαα ζηδκ Δηζαγσγή ημο, πςνίξ υιςξ μ ίδζμξ κα ακηζθαιαάκεηαζ 

ημ πμθφ ζδιακηζηυ γήηδια πμο αοηυ εέηεζ. Δηεί μ Υμφζενθ ακαθένεηαζ ζημκ ηυζιμ 

πμο πνμδβείηαζ ηάεε επζζηήιδξ ηαζ ηάεε επζζηδιμκζηήξ απυαθερδξ ηαζ οπμβναιιίγεζ 

πςξ, 

[πνυηεζηαζ βζα] έκακ ηυζιμ πνμ-επζζηδιμκζηήξ επμπηείαξ, βζα έκακ ηυζιμ πναβιαηζημφ 

αίμο [aktuellen Lebens], ζημκ μπμίμ πενζηθείεηαζ μ αίμξ ηδξ ειπεζνίαξ ημο ηυζιμο ηαζ ηδξ 
εεςνδηζημπμίδζδξ ημο ηυζιμο [welterfarende und welttheoretisierende Leben]. (Hua IX, 

ζ. 56 [41]· αθ. ηαζ Hua XXXIX, ζ. LIV.) 

ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα ηάκμοιε ηδκ ελήξ δζπθή παναηήνδζδ. Πνχημκ, μ 

υαα δεκ θαιαάκεζ οπυρδ ημ υηζ δεκ είκαζ υθεξ μζ επζζηήιεξ ελζδακζηεοηζηέξ. ηακ, 

θμζπυκ, εέηεζ ςξ ηνζηήνζμ ηδξ δζαπςνζζηζηήξ βναιιήξ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζ-

ηήξ ηδκ ελζδακίηεοζδ, αθήκεζ οπυννδηα εκηυξ ημο πεδίμο αοηήξ ηδξ ιάεδζδξ μθυ-

ηθδνεξ επζζηδιμκζηέξ πενζμπέξ, υπςξ είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ πενζβναθζηή ειπεζνζηή 

επζζηήιδ ηδξ Γεςθμβίαξ. Αθθά ηαζ, δεφηενμκ, ιε ημ κα ηάκμοιε αθαίνεζδ απυ ηζξ 

ηάεε θμβήξ επζζηδιμκζηέξ ελζδακζηεφζεζξ, δεκ μδδβμφιαζηε ζε έκακ πνμ-βθςζζζηυ 

ειπεζνζηυ ηυζιμ απμηαεανιέκμ απυ ηα επζηεφβιαηα ηδξ θμβζηήξ-εεςνδηζηήξ ζηέρδξ. 

                                                
39 Βθ., υ.π., ζζ. LIV η.επ. 
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Ο πνμ-επζζηδιμκζηυξ ηυζιμξ ημο ηαεδιενζκμφ ακενχπζκμο αίμο είκαζ έκαξ ηυζιμξ 

δζοπμηεζιεκζηήξ, πναηηζηήξ ηαζ αλζαηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ζθέςεο. Με αοηή ηδκ έκκμζα, δ 

δμηζηυηδηά ημο έπεζ ημ παναηηήνα, υπζ ιυκμ ηςκ πνςηανπζηχκ απθχκ επμπηεζχκ, αθ-

θά ηαζ ηςκ θαηεγνξηαθψλ επμπηεζχκ. Ο υαα, υιςξ, δεκ εέηεζ ηαευθμο ημ γήηδια ηδξ 

θαηεγνξηαθφηεηαο ακαθμνζηά ιε ημ πνυαθδια ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ηάηζ 

πμο εεςνμφιε πςξ μδδβεί ζηδ ζοβηάθορδ ημο πναβιαηζημφ παναηηήνα αοηήξ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ. Κζ αοηυ δζυηζ έκα απυ ηα ηαεήημκηα ιζαξ ηέημζαξ ιάεδζδξ, έηζζ υπςξ ηδκ 

ακηζθαιαάκεηαζ μ υαα, εα έπνεπε κα είκαζ ηαζ δ πναβιάηεοζδ ηςκ θμβζημ-

ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ ιε ηζξ ζφζημζπεξ ηαηδβμνζαηέξ ακηζηεζιεκυηδηεξ πμο αο-

ηά ζοβηνμημφκ, βζα πανάδεζβια δ πναβιάηεοζδ ηςκ εκενβδιάηςκ ηαηδβυνδζδξ ιε 

ηζξ ζφζημζπεξ ειθακζγυιεκεξ ηαηαζηάζεζξ πναβιάηςκ. Ακηζθαιαακυιαζηε, θμζπυκ, 

υηζ δ δζαπςνζζηζηή βναιιή πμο ηίεεηαζ απυ ημκ υαα ιε απμηθεζζηζηυ ηνζηήνζμ ηδκ 

ελζδακίηεοζδ, δεκ πνμζδίδεζ ζηδκ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ιυκμ έκακ ζδζαζηένςξ 

εονφ παναηηήνα, ακηίεεηα ηδξ πνμζδίδεζ έκακ ελυπςξ ζηνεαθυ παναηηήνα. 

8.1.5. Αλαζπγθξνηεηηθή απνηίκεζε ησλ πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ 

Δίκαζ αθήεεζα πςξ μ Υμφζενθ δεκ ακαπηφζζεζ ηάπμο λεπςνζζηά ηαζ ιεεμδζηά ηδκ 

ζδέα ιζαξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. Δίκαζ επίζδξ αθήεεζα πςξ μ ίδζμξ ιμζάγεζ κα 

πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ «Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή» ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ, άθ-

θμηε ιε πζμ ζηεκή ηαζ άθθμηε ιε πζμ εονεία έκκμζα. Δίκαζ θοζζηυ ηάηζ ηέημζμ κα δίκεζ 

χεδζδ ζε ηνζηζηέξ υπςξ είκαζ αοηή ημο Κενκ πμο ζοκακηήζαιε κςνίηενα. Ο Κενκ 

εεςνεί πςξ δεκ οπάνπεζ ζοκεηηζηή πμοζενθζακή πνυηαζδ βζα ιζα Φαζκμιεκμθμβζηή 

Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ηαζ πςξ μ Υμφζενθ πνδζζιμπμζεί ημκ ακηίζημζπμ υνμ ιε 

ηνεζξ μοζζςδχξ δζαθμνεηζηέξ ηαζ αζφιααηεξ ιεηαλφ ημοξ ζδιαζίεξ. Σμ ιυκμ ημζκυ 

πμο ανίζηεζ μ Κενκ ζε αοημφξ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ πνήζδξ είκαζ υηζ ζημ 

πθαίζζυ ημοξ ακηζδζαζηέθθεηαζ έκα επίπεδμ ζοβηνυηδζδξ ιε ηάπμζμ ακχηενμ επίπεδμ. 

Καζ ηαεχξ μ πνχημξ πυθμξ ηδξ ακηζδζαζημθήξ ειπενζέπεζ ζημκ πονήκα ημο ηδκ αηζζε-

ηεξηαθή ζοβηνυηδζδ, δζηαζμθμβείηαζ ηεθζηά δ πνήζδ ημο υνμο «Αζζεδηζηή». 

 Απυ ηδ ιενζά ηδξ, δ ηνζηζηή ημο Νηε Αθιέζκηα ιαξ δίκεζ ηδκ εοηαζνία κα ελεηά-

ζμοιε ζε ιεβαθφηενμ αάεμξ ηαζ κα εκημπίζμοιε ηδκ πδβή ηδξ δοζημθίαξ πμο ιπμνεί 

κα ζοκακηήζεζ ηακείξ ζηδκ πνμζπάεεζα μνζμεέηδζδξ ηδξ πμοζενθζακήξ Τπενααημθμ-

βζηήξ Αζζεδηζηήξ. Μπμνμφιε, έηζζ, κα δζαπζζηχζμοιε ηα ελήξ. ημ πθαίζζμ ηδξ πμο-

ζενθζακήξ θαζκμιεκμθμβίαξ, ακαβκςνίγεηαζ βεκζηά δ ακάβηδ ιζαξ Λμβζηήξ πμο κα 

δζέπεζ ημκ ηυζιμ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ. Χζηυζμ, μζ ζηαηζηέξ ακαθφζεζξ ημο 

Υμφζενθ εεςνμφκηαζ απυ πμθθμφξ ιεθεηδηέξ ακίηακεξ κα θςηίζμοκ ηζξ δζαζηάζεζξ 

ιζαξ ηέημζαξ Λμβζηήξ. Σμ ααζζηυ ενιδκεοηζηυ ζπήια αοηχκ ηςκ ακαθφζεςκ, ημ ζπή-

ια «ιμνθήξ–πενζεπμιέκμο», απαζηεί πακημφ ηδκ φπανλδ κμδηζηχκ ιμνθχκ, αηυια 

ηαζ ζημ πχνμ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ. Δδχ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ιζα ηαίνζα, 

ηαζ, υπςξ έπμοιε επζπεζνήζεζ κα δείλμοιε ζηδκ πανμφζα ενβαζία, θακεαζιέκδ, πα-

ναδμπή. Οζ κμδηζηέξ ιμνθμπμζήζεζξ εηθαιαάκμκηαζ ςξ ιμνθμπμζήζεζξ ηδξ θμβζηήξ 

ζηέρδξ. 

Οζ ζοκέπεζεξ ιζαξ ηέημζαξ παναδμπήξ είκαζ άιεζεξ. Σα υνζα ακάιεζα ζηδκ πνς-

ηανπζηή ειπεζνία ηαζ ηδ θμβζηή ζηέρδ ηαείζηακηαζ δοζδζάηνζηα ηαζ δ μνζμεέηδζδ 

ιζαξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ιμζάγεζ αδφκαηδ. Ζ θφζδ ζε έκα ηέημζμ αδζέλμδμ 

ακαγδηείηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηζξ βεκεηζηέξ ακαθφζεζξ, ιε ηζξ μπμίεξ οπμηίεεηαζ πςξ μ 

Υμφζενθ εβηαηαθείπεζ ημ ενιδκεοηζηυ ζπήια «ιμνθήξ–πενζεπμιέκμο» ηαζ μδδβείηαζ 

ζηδκ ένεοκα ηδξ βέκεζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ απμαθεπηζηχκ δζαζηνςιαηχζεςκ ζηδ 

αάζδ ηςκ ηάεε θμνά ηαηχηενςκ απμαθεπηζηχκ επζπέδςκ. Αοηυ πμο είκαζ εδχ δεθεα-

ζηζηυ είκαζ ημ υηζ ιμζάγεζ κα ελαθείθεηαζ δ ακάβηδ βζα ηδκ πνμτπυεεζδ (θμβζηχκ) 
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κμδηζηχκ ιμνθχκ ζημ πχνμ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ. Ζ Λμβζηή πμο δζέπεζ αοηήκ 

ηδκ ηεθεοηαία θαίκεηαζ κα ιδκ πνμτπμεέηεζ ηδ θμβζηή-εκκμζμθμβζηή ζηέρδ πανά ε-

ηθαιαάκεηαζ ηχνα ςξ ημ ακαβηαίμ πνμζπέδζμ αοηήξ ηδξ ηεθεοηαίαξ. Ζ ζπέζδ ακάιε-

ζα ζηδ Λμβζηή ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδ Λμβζηή ηδξ θμβζηήξ ζηέρδξ είκαζ δ 

ζπέζδ ακάιεζα ζημ οπυννδημ ηαζ ημ νδηυ, ακάιεζα ζημ δοκάιεζ ηαζ ημ εκενβεία.40 

Αοηυ εηθνάγεζ μ Νηε Αθιέζκηα υηακ ιζθά βζα ηδκ αλαπφδξαζηε θπθιηθφηεηα ηεο Τ-

πεξβαηνινγηθήο Αηζζεηηθήο ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ δ πνςηανπζηή ειπεζνία είκαζ ήδδ Λμ-

βζηή ηαζ Δπζζηήιδ. 

Ζ πνμζέββζζδ ημο Κυζηα, ακ ηαζ έπεζ δζαθμνεηζηή εζηίαζδ απυ εηείκδ ημο Νηε 

Αθιέζκηα, ιμζνάγεηαζ έκα ημζκυ έδαθμξ ιε αοηήκ ηδκ ηεθεοηαία. Μπμνεί μ Κυζηα κα 

ιδκ εκδζαθένεηαζ εζδζηά βζα ημ ενιδκεοηζηυ ζπήια ιμνθήξ-πενζεπμιέκμο ηαζ ημ γή-

ηδια ηδξ δζαπςνζζηζηήξ βναιιήξ ακάιεζα ζηδκ αίζεδζδ ηαζ ηδ θμβζηή ζηέρδ, είκαζ 

ζαθέξ, υιςξ, πςξ, βζα ημκ ίδζμ, δ πενζμπή ηδξ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηήξ αζζεδηζηυηδηαξ 

έπεζ ήδδ ηδ δμιή ηςκ επζζηδιμκζηχκ ελζδακζηεφζεςκ. φιθςκα ιε ημκ Κυζηα, μ αζυ-

ημζιμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ιία (ιδ αηνζαμθμβζηή) θαζνιηθή καζεκαηηθή δνκή. Ζ α-

κάδεζλδ αοηήξ ηδξ δμιήξ είκαζ ηαεήημκ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ςξ εζδδηζ-

ηήξ ένεοκαξ ηαζ βίκεηαζ ιε υνμοξ πενζβναθήξ ημο ζοβηνμηδηζημφ-εκκμδηζημφ ηαζ ημο 

εκκμδιαηζημφ απνζυνζ ημο αζυημζιμο. Σμ επζπθέμκ ζημζπείμ πμο εα ζοιπθδνχζεζ μ 

Κυζηα, ακαβκςνίγμκηαξ έηζζ ζηδ Φαζκμιεκμθμβζηή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή έκα 

αάεμξ πμο απμοζζάγεζ απυ ηζξ ακαθφζεζξ ημο Κενκ ηαζ ημο Νηε Αθιέζκηα, είκαζ ημ υηζ 

αοηή μθείθεζ κα ιζθήζεζ βζα ηδ βέκεζδ ημο ίδζμο ημο αζυημζιμο. Καζ μ Κυζηα εεςνεί 

υηζ αοηυ βίκεηαζ ιε ημοξ υνμοξ ιζαξ ενιδκεοηζηήξ ακαηαηαζηεοήξ ημο πχνμο ηδξ 

πνςηανπζηήξ αζζεδηζηυηδηαξ. 

Σέθμξ, είδαιε υηζ μ υαα οζμεεηεί ιζα πενζζζυηενμ εεηζηή ηαζ ηαευθμο ηνζηζηή 

ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ ακαθφζεζξ ημο Υμφζενθ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ Τπενααημθμβζ-

ηή Αζζεδηζηή. Ακαβκςνίγεζ πςξ ημ εφνμξ ιζαξ ηέημζαξ ιάεδζδξ πνέπεζ κα πενζθαι-

αάκεζ υθεξ ηζξ μκημθμβζηέξ πενζμπέξ, υπςξ ηαζ ακαβκςνίγεζ ηδκ ακάβηδ, ηυζμ βζα εκ-

κμδιαηζηέξ, υζμ ηαζ βζα εκκμδηζηέξ ακαθφζεζξ. Ο υαα επζπεζνεί έηζζ κα θςηίζεζ ηδκ 

έκκμζα ημο πνμ-επζζηδιμκζημφ αζυημζιμο ηαζ εεςνεί πςξ δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδ-

ηζηή είκαζ δ ιάεδζδ πμο ακαθαιαάκεζ ηδκ πναβιάηεοζή ημο. 

Δκ ζοκημιία ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ μ Κενκ πναβιαηεφεηαζ ιε απμζπαζιαηζηυ 

ηνυπμ ηάπμζα οπμηίεεηαζ αζφκδεηα ιεηαλφ ημοξ ημιιάηζα αδοκαηχκηαξ κα ηα ζοκεέ-

ζεζ αοηά ανιμκζηά ζημ πθαίζζμ ιζαξ ζοκμθζηυηενδξ εεςνίαξ βζα ηδκ Τπενααημθμβζηή 

Αζζεδηζηή. Ο Νηε Αθιέζκηα πνμαάθθεζ ζημ πχνμ ιζαξ ηέημζαξ εεςνίαξ βζα ηδκ αζζεδ-

ηζηυηδηα ημ Λυβμ ηδξ ζηέρδξ ζε ιζα οπυννδηδ ιμνθή. Ο Κυζηα δεκ θαίκεηαζ κα δζα-

θςκεί, ιε ηδ δζαθμνά πςξ μ ίδζμξ επζπεζνεί κα πνμζθένεζ ιζα πενζζζυηενμ ζοκαζκεηζ-

ηή εζηυκα βζα ηδ πμοζενθζακή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή πακηνεφμκηαξ ζημζπεία 

ηυζμ ηςκ ζηαηζηχκ υζμ ηαζ ηςκ βεκεηζηχκ ακαθφζεςκ. Δπζπθέμκ, μ Κυζηα πενζμνίγε-

ηαζ βεκζηά ζημ πχνμ ηδξ αζζεδηζηυηδηαξ, πςνίξ κα ηαεζζηά ζαθέξ ημ πχξ αηνζαχξ μ 

ίδζμξ ακηζθαιαάκεηαζ αοηυ ημ πχνμ, αθθά ηαζ ημ πμζα είκαζ δ ζπέζδ αοημφ ημο ηεθεο-

ηαίμο ιε ηζξ δζοπμηεζιεκζηέξ, ηζξ πναηηζηέξ ηαζ ηζξ πμθζηζζιζηέξ δζαζηάζεζξ ημο αζυ-

ημζιμο. Σέθμξ, μ υαα, εκχ οζμεεηεί ηζξ μδδβίεξ ημο Υμφζενθ βζα ιζα δζεονοιέκδ 

έκκμζα Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ, δεκ ακαθαιαάκεζ ακαθφζεζξ ακαθμνζηά ιε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πενζεπυιεκυ ηδξ. Δπζπθέμκ, ελανηά ημ κυδια ιζαξ ηέημζαξ ιάεδζδξ εζ-

δζηά ηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδκ έκκμζα ηδξ ελζδακίηεοζδξ, ζοβηαθφπημκηαξ έηζζ ηδ 

                                                
40 Σδκ ζδέα πςξ δ πνςηανπζηή ειπεζνία είκαζ ήδδ δζαπμηζζιέκδ απυ, ηαζ οπαημφεζ ζε ηάπμζα Λμβζηή 
ηδ ζοκακημφιε ζε πμθθά ηείιεκα ηδξ δεοηενεφμοζαξ αζαθζμβναθίαξ. Γεκ ανίζημοιε, ςζηυζμ, ηάπμζα 

αθήβδζδ πμο κα θμβμδμηεί βζα ηζ εζδζηά ιπμνεί κα δζαθμνμπμζεί ηδκ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή απυ 

ηδκ Τπενααημθμβζηή Λμβζηή. φβη. ιε Tito 1990, ηονίςξ ηεθ. 2, §§a, b, c· Janssen (Hua XVII, xliv). 
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ζδιαζία πμο έπεζ μ απμηθεζζιυξ ηδξ εκκμζμθμβζηήξ-ηαηδβμνζαηήξ ζηέρδξ βεκζηά 

ζηδκ μνζμεέηδζδ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. 

Γίκεηαζ εδχ ζαθέξ πςξ ζοκεπίγμοκ κα παναιέκμοκ ακμζπηά ενςηήιαηα. Μπμνεί 

ηεθζηά κα ζοζηαεεί ιζα Φαζκμιεκμθμβζηή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή, πανά ημοξ δζ-

ζηαβιμφξ ημο Κενκ; Δπζπθέμκ, ηζ αθμνά ιζα ηέημζα εεςνία; Δίκαζ ιζα ιάεδζδ βζα ηδκ 

ηαεανή ειπεζνία; Καζ πχξ κα ηαηαθάαμοιε αοηήκ ηδκ ηεθεοηαία; οιπενζθαιαάκεζ 

αοηή ημ επίπεδμ ηδξ πνςηανπζηήξ αζζεδηζηυηδηαξ, υπςξ εέθεζ μ Κυζηα; Καζ ηζ βίκεηαζ 

ιε ημ επίπεδμ ηδξ αζηζυηδηαξ ηαζ ηδξ οθζηυηδηαξ, βζα ημ μπμίμ ηονίςξ ακανςηζέηαζ μ 

Νηε Αθιέζκηα; Σζ βίκεηαζ ιε ηδ δζοπμηεζιεκζηυηδηα; Αθθά ηαζ ιε ηζξ πναηηζηέξ ηαζ 

πμθζηζζιζηέξ επεκδφζεζξ ηδξ ειπεζνίαξ; Ζ πναβιάηεοζή ημοξ ακήηεζ ζηδ δζηαζμδμζία 

ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ υαα; Μήπςξ, επζπθέμκ, ζηδ 

δζηαζμδμζία ιζαξ ηέημζαξ ιάεδζδξ ακήηεζ ηαζ δ επζηνάηεζα ηδξ ηαηδβμνζαηήξ ζηέρδξ 

ιε ηα δζηά ηδξ επζηεφβιαηα, υπςξ ζοιπεναίκμοιε επίζδξ απυ ηα θεβυιεκα ημο υαα; 

Καζ, ηυηε, πμζα είκαζ δ ζπέζδ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ιε ηδκ Τπενααημθμ-

βζηή Λμβζηή; Μπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε θαζαξά ηδκ πνχηδ απυ ηδ δεφηενδ; Ή δ δζά-

ηνζζή ημοξ εηθοθίγεηαζ, υπςξ  θαίκεηαζ κα ζοιααίκεζ ζηδκ πνμζέββζζδ πάθζ ημο υ-

αα; Ή, ιήπςξ, πνυηεζηαζ βζα ιζα ζπέζδ οπυννδημο–νδημφ, υπςξ δζαηείκμκηαζ ιε ηζξ 

ακαθφζεζξ ημοξ μ Νηε Αθιέζκηα ηαζ μ Κυζηα; ηδ ζοκέπεζα εα επζπεζνήζμοιε κα α-

πακηήζμοιε ζε υθα αοηά ηα ενςηήιαηα. Όζηενα απυ ηδ δζαδνμιή πμο αημθμοεήζα-

ιε ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα, είιαζηε πθέμκ ζε εέζδ κα ιπμνμφιε κα δζαηοπχζμο-

ιε ηδ δζηή ιαξ πνυηαζδ βζα ιζα Φαζκμιεκμθμβζηή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή απμ-

ηαεζζηχκηαξ ηδκ μνεή ηδξ ζδιαζία ζηζξ μνεέξ ηδξ δζαζηάζεζξ. 

8.2. Πξφηαζε γηα ηελ εληαία θαη ζπλεθηηθή πξαγκάηεπζε κηαο Φνπ-

ζεξιηαλήο Υπεξβαηνινγηθήο Αηζζεηηθήο 

Φάκδηε ζηα πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα υηζ δ απμηίιδζδ ημο απμαθεπηζημφ παναηηήνα 

ημο εκενβήιαημξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ δ ζπέζδ ημο ιε ηδκ εκκμζμθμβζηή, ηδκ ηα-

ηδβμνδιαηζηή αθθά ηαζ ηδκ ελζδακζηεοηζηή-επζζηδιμκζηή ζηέρδ είκαζ έκα δφζημθμ 

ενιδκεοηζηυ πνυαθδια. Σα ίδζα ηα ηείιεκα ημο Υμφζενθ είκαζ ζοπκά πενίπθμηα ηαζ 

εκίμηε δίκμοκ αθμνιή βζα πανακμήζεζξ ηαζ πανενιδκείεξ. Καηαθέναιε, ςζηυζμ, ιε 

ηδκ ελέηαζδ ημο πμοζενθζακμφ ένβμο ζε υθμ ημο ημ εφνμξ, απυ ηδκ πνχζιδ Φηινζν-

θία ηεο Αξηζκεηηθήο έςξ ηαζ ηδκ φζηενδ Κξίζε, κα δζαζαθδκίζμοιε ημ γήηδια ηδξ 

απθήξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ ζηδκ εκκμδηζηή-εκκμδιαηζηή ημο ζοζημζπία 

ηαζ κα ακαδείλμοιε ηδκ πξν-ελλνηνινγηθφηεηα, ηδκ πξν-θαηεγνξεκαηηθφηεηα ηαζ ηδκ 

πξν-επηζηεκνληθφηεηά ηδξ. Με ηδκ μνεή, θμζπυκ, απμηαηάζηαζδ ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ 

ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζοκεζδδζζαηχκ εκενβδιάηςκ ιπμνμφιε ηχνα κα πνμζεββίζμοιε ημ 

ενχηδια ακαθμνζηά ιε ηδκ μνζμεέηδζδ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ, ηαζ άνα ηδξ Φαζ-

κμιεκμθμβζηήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ, (α) ηαηά ημ αάεμξ ηδξ, δδθαδή ηδ δζά-

ζηαζδ ηδξ ζοκεζδδζζαηήξ ειιέκεζαξ ηαζ ηςκ πενζεπμιέκςκ ηδξ, (α) ηαηά ημ φρμξ ηδξ, 

δδθαδή ημ ακχηενμ επίπεδμ δζαδμπζηχκ ζηνχζεςκ απμαθεπηζηχκ ζοκεέζεςκ ζημ μ-

πμίμ δζηαζμφιαζηε κα ιζθάιε βζα πνςηανπζηυηδηα ιε ημ πμοζενθζακυ κυδια ηαζ (β) 

ηαηά ημ εφνμξ ηδξ, δδθαδή ημ ζφκμθμ ηςκ μκημθμβζηχκ πενζμπχκ ζηζξ μπμίεξ πάθζ 

δζηαζμφιαζηε κα ιζθάιε βζα πνςηανπζηυηδηα ιε ημ πμοζενθζακυ κυδια. 

8.2.1. Τν βάζνο 

ηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ ελέπμοζα εέζδ ηαηέπεζ δ δζάηνζζδ ηδξ αίζεδζδξ 

απυ ηδκ ακηίθδρδ. Αοηυ ημ είδαιε ηαεανά ζημ πνχημ ηεθάθαζμ ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ 
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πμοζενθζακήξ ηνζηζηήξ ζηδ εεςνία ημο Μπνεκηάκμ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα. Σμκί-

ζαιε υηζ βζα ημκ Υμφζενθ δ αίζεδζδ είκαζ απυ ιυκδ ηδξ ―ηοθθή‖ ηαζ υηζ μ απμαθε-

πηζηυξ ζπεηζζιυξ ιε οπενααηζηά ακηζηείιεκα απαζηεί ηδκ φπανλδ ενιδκεοηζηχκ, ―ει-

ροπςηζηχκ‖ ζοκεζδδζζαηχκ ζοκανηήζεςκ. ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ελεηάζαιε ιε πε-

νζζζυηενδ θεπημιένεζα ηδ θμβζηή ημο πμοζενθζακμφ ζπήιαημξ «ιμνθήξ–

πενζεπμιέκμο» ηαζ ημ πχξ, εζδζηυηενα ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, ηα αζ-

ζεδηδνζαηά δεδμιέκα ενιδκεφμκηαζ ηαζ θεζημονβμφκ έηζζ πανμοζζαζηζηά βζα ηα δζά-

θμνα οπενααηζηά ακηζηεζιεκζηά βκςνίζιαηα. Δπζιείκαιε, ςζηυζμ, ζημ υηζ μ πχνμξ 

ηςκ αζζεδηδνζαηχκ, ηαζ βεκζηυηενα ηςκ οθδηζηχκ, δεδμιέκςκ δεκ είκαζ παμηζηυξ, 

πςνίξ ηάπμζα εκυηδηα ηαζ μνβάκςζδ. Αθμφ ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ ακηθήζαιε απυ ηδ 

εεςνία ημο Υμφζενθ υθα ηα απαναίηδηα ζημζπεία βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ δζαθμνεηζ-

ηχκ εζδχκ ιενχκ ηαζ ηςκ ηνυπςκ ζοζπεηζζιμφ ημοξ, πναβιαηεοηήηαιε, ζημ πέιπημ 

ηεθάθαζμ πζα, ημ γήηδια ηδξ εκυηδηαξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ ηαηά ηδκ μζμκεί-

έηηαζή ημοξ ηαζ ηδκ πενζεπμιεκζηή ημοξ μνβάκςζδ. 

 ε αοηή ηδ δζάζηαζδ αάεμοξ πμο αβηαθζάγεζ ημ ζφκμθμ ηςκ ειιεκχκ ζοκεέζε-

ςκ δεκ έπμοιε αέααζα αηυια κα ηάκμοιε ιε «ειπεζνία» ηαευζμκ δεκ έπμοιε αηυια 

ζοβηνυηδζδ ειθακζζιέκςκ οπενααηζηχκ πναβιάηςκ. Πνυηεζηαζ, ςζηυζμ, βζα ημ ηα-

ηχηαημ επίπεδμ ζοκεζδδζζαηήξ γςήξ πμο, ςξ ακαβηαία πνμτπυεεζδ ηάεε απμαθεπηζ-

ηήξ ζοβηνυηδζδξ, ανίζηεηαζ εβηζαςηζζιέκμ ζε ηάεε πηοπή ημο απμαθεπηζημφ αίμο 

ιαξ, ηυζμ ημο πνμ-ηαηδβμνζαημφ ηαζ πνμ-επζζηδιμκζημφ, υζμ ηαζ ημο ηαηδβμνζαημφ 

ηαζ επζζηδιμκζημφ. Γζα ημκ Υμφζενθ, 

είκαζ πνμθακέξ πςξ δ δζδαζηαθία ηςκ ακαβηαίςκ, πζμ βεκζηχκ δμιχκ ηαζ ηςκ βεκζηχκ 

ζοκεεηζηχκ ζπδιαημιμνθχκ ηδξ ειιέκεζαξ απμηεθμφκ πνμτπυεεζδ ηςκ ζοβηνμηδηζηχκ 

πνμαθδιάηςκ ημο ηυζιμο. (Hua XI, ζ. 126 [171]) 

ε αοηυ ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ, ιάθζζηα, μ Υμφζενθ ηαηδβμνεί ημκ Κακη βζα ημ υηζ 

ζηδ βκςζζμεεςνία ημο ζηνάθδηε απμηθεζζηζηά ζημ ακχηενμ πνυαθδια ηδξ ζοβηνυ-

ηδζδξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο οπενααίκμοκ ηδ ζοκείδδζδ ηαζ πανέθεζρε ημ ααεφηενμ 

πνυαθδια «ηδξ εζςηενζηήξ, ηδξ ηαεανά ειιεκμφξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζο-

βηνυηδζδξ ημο μφηςξ εζπείκ εζςηενζημφ ηυζιμο, δδθαδή αηνζαχξ ηδξ ζοβηνυηδζδξ 

ημο νεφιαημξ ηςκ αζςιάηςκ ημο οπμηεζιέκμο υπςξ είκαζ δζ‘ εαοηυ»41. Γζα ημκ Υμφ-

ζενθ, ακηίεεηα, (ηαζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ ζοιθςκμφιε ιε ημκ Κυζηα) δ Τπενααημθμβζ-

ηή Φαζκμιεκμθμβία ηαζ ιάθζζηα ςξ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή έπεζ ςξ έκα απυ ηα 

ηαεήημκηά ηδξ αηνζαχξ ηδκ πναβιάηεοζδ ημο πχνμο ηδξ ειιέκεζαξ. Γζα ηδκ αηνίαεζ-

α, ημ ηαεήημκ αοηυ είκαζ δζπθυ. Αθεκυξ αθμνά ηδκ ελέηαζδ ηςκ ζοκεέζεςκ ηδξ πνμ-

κμ-ζοκείδδζδξ, ημ γήηδια ηδξ ακαηνάηδζδξ (Retention) ηαζ ηδξ πνυηηδζδξ (Proten-

tion) ηαηά ηζξ ιμνθέξ ηδξ δζαδμπήξ ηαζ ηδξ ζοκφπανλδξ. Αθεηένμο, αθμνά ηδκ ελέηα-

ζδ ηαζ απμηάθορδ ηςκ κυιςκ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ, μζ μπμίμζ ηαζ δζέπμοκ ηδκ πενζε-

πμιεκζηή ιμνθμπμίδζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ. 

8.2.2. Τν χςνο 

ημ επίπεδμ ηςκ ηαηελμπήκ απμαθεπηζηχκ ζοβηνμηήζεςκ οπενααηζηχκ ακηζηεζιεκμ-

ηήηςκ, δ ζογήηδζδ βζα ηα υνζα ηδξ πξσηαξρηθήο ειπεζνίαξ αθμνά, απυ ηδ ιζα, ημ χ-

ςνο ηδξ (δδθαδή ημ αεθδκεηέξ ηδξ ζηδ δζαζηνςιάηςζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ απμαθε-

πηζηχκ ζοκεέζεςκ), ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ημ εχξνο ηδξ (δδθαδή ημ αεθδκεηέξ ηδξ ζηζξ 

δζαθμνεηζηέξ μκημθμβζηέξ πενζμπέξ). Θα ζηαεμφιε πνχηα ζημ γήηδια ημο χςνπο ηδξ 

                                                
41 Hua XI, ζ. 126 [171]. 
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πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ, ιε ημ μπμίμ ηαζ αζπμθδεήηαιε ζοζηδιαηζηά ζηδκ πανμφζα 

ενβαζία, πενζμνίγμκηαξ, υιςξ, υπςξ ηαζ πνζκ ημ εκδζαθένμκ ιαξ ζηδκ μκημθμβζηή πε-

νζμπή ηςκ ζηέηα θοζζηχκ (ηαζ υπζ πμθζηζζιζηά επεκδοιέκςκ) πναβιάηςκ ηδξ ακηίθδ-

ρδξ.42 

 Δίδαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ υηζ μ Υμφζενθ αζηεί ηνζηζηή ζημκ Κακη βζα 

ημ υηζ δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ημο είκαζ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ ηαζ δ έκκμζα 

ηδξ ζφκεεζδξ ηαείζηαηαζ εέια θζθμζμθζηήξ ένεοκαξ ιυκμ ανβυηενα, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

Τπενααημθμβζηήξ Ακαθοηζηήξ. Γζα ημκ Υμφζενθ, μ Κακη δεκ ηαηάθενε κα ακαδείλεζ 

ζηζξ μνεέξ ημο δζαζηάζεζξ ημ γήηδια ηδξ απθήξ πνςηανπζηήξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυ-

ηδζδξ. Χξ ιζα ζδζαίηενα εηθεπηοζιέκδ εεςνία, δ ρνπζεξιηαλή Τπενααημθμβζηή Αζ-

ζεδηζηή ένπεηαζ, θμζπυκ, κα ακαθάαεζ, απυ ηδ ιζα, ηδ δζενεφκδζδ ηςκ κμδηζηχκ υνςκ 

ζοβηνυηδζδξ ηςκ ζηέηα θοζζηχκ πναβιάηςκ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, κα πενζβνάρεζ εκκμ-

διαηζηά ηδ δμηζηυηδηά ημοξ ηαζ ηδ δζαζηνςιάηςζή ημοξ, πνχηα ςξ πνμκζηέξ ηαζ πς-

νζηέξ εηηάζεζξ (θάζιαηα) ηζ έπεζηα ςξ οθζηά πνάβιαηα ιε ηδκ πθήνδ έκκμζα.  

 Ζ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή πμο πναβιαηεφεηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ αζζεδ-

ηδνζαηχκ θαζιάηςκ (οπμπενίπηςζδ βζα ηδκ μπμία δζηαζμθμβείηαζ απυθοηα μ ηίηθμξ 

«Αζζεδηζηή») πνέπεζ πζμ ζοβηεηνζιέκα κα ιπμνεί κα θμβμδμηήζεζ βζα ηα αηυθμοεα. 

(i) Γζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο αζζεδηδνζαημφ θάζιαημξ ημο ακηζθδπημφ ςξ ζοκεεηζηήξ 

εκυηδηαξ ηςκ ζοκεπυιεκςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. 

(ii) Γζα ημ απνζυνζ ηςκ επμπηζηχκ πμζμηζηχκ πθδνςιάηςκ. 

(iii) Γζα ημκ ελυπςξ ζδιακηζηυ οπενααημθμβζηυ νυθμ πμο παίγεζ ημ έιαζμ ζχια ηαζ 

ηα ηζκαζζεδηζηά ημο ζοζηήιαηα ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο αζζεδηδνζαημφ θάζιαημξ. 

(iv) Γζα ηδκ ίδζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ ζημ θαζιαηζηυ επίπεδμ. 

 Με ιία εονφηενδ έκκμζα, ςζηυζμ, δ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή αθμνά ημ ζο-

βηνμηδηζηυ επίπεδμ ηδξ οθζηυηδηαξ. Έπμοιε οπμζηδνίλεζ ζηα πνμδβμφιεκα υηζ δ ζο-

βηνυηδζδ ημο οθζημφ πνάβιαημξ είκαζ επίζδξ οπυεεζδ ηδξ απθήξ πνςηανπζηήξ ακηί-

θδρδξ. Δδχ εα ακαθενεμφιε ιυκμ επζβναιιαηζηά ζηα θυβζα ημο Υμφζενθ απυ ημ 

Φχζε θαη Πλεχκα (1919), ιε ηα μπμία μ ίδζμξ ιζθά παναηηδνζζηζηά βζα «ηδκ Τπεναα-

ημθμβζηή Αζζεδηζηή ηδξ οθζηυηδηαξ»43. Ο Υμφζενθ βζα άθθδ ιζα θμνά ηαηδβμνεί ημκ 

Κακη βζα ηδ ζηεκυηδηα ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ημο ηαζ ηχνα πζμ εζδζηά βζα 

ημ υηζ ημ γήηδια ηδξ αζηζυηδηαξ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο ιυκμ ζημ πθαίζζμ ηδξ (ηα-

κηζακήξ) Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ.44 ιςξ μ Υμφζενθ οπμζηδνίγεζ υηζ ημ οθζηυ 

πνάβια δίκεηαζ ζηδκ πξσηαξρηθή αζηζαηή ημο ζοκάθεζα πξηλ απυ ηα εκενβήιαηα ηδξ 

εκκμζμθμβζηήξ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηήξ ζηέρδξ.45 Καζ αοηή δ πνςηανπζηή οθζηυηδηα ηαζ 

αζηζυηδηα πνέπεζ κα δζαηνίκεηαζ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ θοζζημ-επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ. 

ηακ ζηδκ Κξίζε δζααάγμοιε υηζ μ αζυημζιμξ έπεζ «υιμζεξ δμιέξ [gleichen 

Strukturen]»46 ιε ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ επζζηήιεξ, δεκ εκκμείηαζ ιε αοηυ υηζ μ αζυημζιμξ 

έπεζ ηηο ίδηεο ηαπηφζεκεο δμιέξ ιε ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ επζζηήιεξ. Ο πνςηανπζηυξ αζυ-

ημζιμξ έπεζ ηζξ δζηέξ ημο δμιζηέξ ιμνθέξ ηαζ μζ επζζηήιεξ έπμοκ αλαινγηθά, αθθά υπζ 

                                                
42 Έπεζηα απυ υθα υζα έπμοιε πεζ είκαζ ίζςξ πενζηηυ αθθά εα ημκίζμοιε λακά υηζ ημ θοζζηυ-οθζηυ 

πνάβια δεκ είκαζ βζα ειάξ ημ θοζζηυ πνάβια υπςξ ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ηδ καημοναθζζηζηή ζηάζδ. ηδ 

καημοναθζζηζηή ζηάζδ επίζδξ θαιαάκεζ πχνα ιζα αθαίνεζδ ηαζ ηίεεκηαζ εηηυξ πνμζμπήξ μζ πναλζαηέξ 

ηαζ αλζαηέξ ζηνχζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ είκαζ επεκδοιέκα ηα ακηζθδπηά βζα κα ιείκεζ δ ζηέηα οθζηή θφζδ. 

(Βθ., π.π., Hua IV, ζζ. 25η.επ. [27η.επ.]) ιςξ αοηή είκαζ ιζα αθαίνεζδ πμο επζηεθείηαζ απυ ημ έδαθμξ 

ηδξ θοζζηήξ-απθμσηήξ ζηάζδξ απέκακηζ ζημκ ακηζηεζιεκζζιυ ηδξ μπμίαξ ιάπεηαζ μ Υμφζενθ. 
43 HuaMb IV, ζ. 198. 
44 Βθ. υ.π., ζζ. 179η.επξ, 198. 
45 Βθ., π.π., Hua IX, ζζ. 95-6 [72]· Hua V, ζζ. 1η.επξ [1η.επξ] υπμο μ Υμφζενθ ιζθά βζα ηδκ «πιηθή 
αληίιεςε» πμο πνμδβείηαζ ηδξ ζηέρδξ· ζφβη. επίζδξ ιε Hua IV, ζ. 20 οπζ. 1 [22 οπζ. 1] υπμο ακαθέ-

νεηαζ ζηδκ «αηζζεηηθή-αζηζαηή ζφκεεζδ». 
46 Hua VI, ζ. 142 [139]. 
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ηαοημηζηά, ηζξ δζηέξ ημοξ, πςνίξ αοηέξ μζ ηεθεοηαίεξ κα απμηαθφπημκηαζ ακαθοηζηά 

ηαζ κα ελάβμκηαζ απυ ημκ πνςηανπζηυ αζυημζιμ ιέζς ηςκ εκενβδιάηςκ ηδξ ζηέρδξ. 

Σα εκενβήιαηα ηδξ ζηέρδξ πνμζδίδμοκ πάκηα ηζξ δζηέξ ημοξ ιμνθζηέξ ζηζβιέξ. 

Σμ ζηζθ ηδξ ηαεμθζηήξ ειπεζνίαξ ηαηά ηδκ άζηδζδ ηδξ εεςνδηζηήξ πναηηζηήξ [Erfahrens] 

ηαζ ηδξ ζηέρδξ βζα αοηήκ ηδκ ειπεζνία [Erfahrungsdenkens] δελ απνθαιχπηεηαη ζθέηα α-

λαιπηηθά, παξά επίζεο δηακνξθψλεηαη πεξαηηέξσ θαη δηακνξθψλεηαη εθ λένπ. (A IV 5, 25a-

43b, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ· παναηίεεηαζ ζημ Kern 1964, ζ. 255.)47 

Σχνα, ηάπμζα απυ ηα γδηήιαηα πμο έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ αοηυ ημ ζηέθμξ ηδξ Τπεν-

ααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ πμο πναβιαηεφεηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο οθζημφ πνάβιαημξ 

είκαζ ηα ελήξ. 

(i) Σμ πχξ ζοβηνμηείηαζ ημ οθζηυ πνάβια ςξ δ ζοκεεηζηή εκυηδηα ηςκ ζπδιαηζηχκ 

ειθακίζεςκ ηαηά ηδ θεζημονβζηή ελάνηδζή ημοξ απυ ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ. 

(ii) Σμ νυθμ πμο παίγεζ ζε ιζα ηέημζα ζοβηνυηδζδ δ πναηηζηή ηζκαίζεδζδ. 

(iii) Σμ νυθμ ημο εκημπζζιμφ ηςκ αζζεδιάηςκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο ζχια-

ημξ ιε ηδ πθήνδ έκκμζα.  

(iv) Σδ ζδιαζία ηδξ πνςηανπζηυηδηαξ ηδξ αθήξ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ οθζηυηδηαξ. 

 Ηζπονζγυιαζηε, θμζπυκ, υηζ δ Φαζκμιεκμθμβζηή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή 

ζηδκ μκημθμβζηή πενζμπή ηςκ ζηέηα θοζζηχκ πναβιάηςκ αθμνά ηδ ζοβηνυηδζή ημοξ 

ζηδ πςνμ-πνμκζηή εηηαηυηδηα αθθά ηαζ ηδκ οθζηή οπμζηαζζαηυηδηά ημοξ. Καζ υπςξ 

δείλαιε ζηδκ πανμφζα δζαηνζαή, μζ ακηζθδπηζηέξ ζοκεέζεζξ ζε αοηυ ημ επίπεδμ ζο-

βηνυηδζδξ δεκ είκαζ οπαβςβζηέξ-εκκμζμθμβζηέξ, δεκ έπμοκ ηδ ιμνθή ηδξ πνμζαπυδμ-

ζδξ ηάπμζμο ηαηδβμνμοιέκμο ζε έκα θμβζηυ οπυζηνςια ηαζ αεααίςξ δεκ είκαζ επζ-

ζηδιμκζηέξ-ελζδακζηεοηζηέξ. Ζ πνςηανπζηή ειπεζνία απμηεθεί ημ έδαθνο ζηήξημεο θαη 

θηλεηνπνίεζεο ηςκ εκκμζμθμβήζεςκ, ηςκ ηάεε θμβήξ ηαηδβμνζαηχκ ζοκεέζεςκ ηαζ 

εεςνδηζηχκ-επζζηδιμκζηχκ εειαημπμζήζεςκ. Αοηυ υιςξ δεκ ζδιαίκεζ ηαζ υηζ αοηή δ 

πνςηανπζηή ειπεζνία έπεζ ήδδ, ζε ιζα οπυννδηδ ιμνθή, ηδ δμιή ηαζ ημ παναηηήνα 

ηέημζςκ ακχηενδξ ηάλδξ εκενβδιάηςκ, μφηε υηζ ηα ζφζημζπά ηδξ έπμοκ ήδδ οπυννδηα 

ηδ δμιή ηαζ ημ παναηηήνα ηςκ ζοζημίπςκ ηςκ εκενβδιάηςκ ακχηενδξ ηάλδξ. 

8.2.3. Τν εχξνο 

Ακαθμνζηά ηχνα ιε ην εχξνο ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ, ήδδ πνμείπαιε υηζ αοηυ δεκ 

πενζμνίγεηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ζηέηςκ θοζζηχκ-οθζηχκ πναβιάηςκ. 

Ο Υμφζενθ πενζβνάθεζ ημκ πνςηανπζηυ αζυημζιμ ςξ έκακ ηυζιμ πιήξνπο ζεκαζίαο, 

ςξ ζφζημζπμ ηςκ απθχκ ακηζθδπηζηχκ αθθά ηαζ ηςκ πναηηζηχκ ηαζ αλζμθμβζηχκ ε-

κενβδιάηςκ.48 Δίκαζ ζδζαίηενα εκδζαθένμκ υηζ ζηδκ Πανάδμζδ Φχζε θαη Πλεχκα 

(1919) ηαείζηαηαζ νδηυ πςξ έπμοιε ιζα Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή γηα θάζε μκημ-

θμβζηή πενζμπή ημο πενίημζιμο.49 Ζ οπενααημθμβζηή ιάεδζδ, δδθαδή, πμο πναβια-

ηεφεηαζ ηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία έπεζ οπμ-ηιήιαηα πμο αθμνμφκ ηα ηαηχηενα επίπε-

δα ζοβηνμηήζεςκ ζηζξ ζοζημζπίεξ εκκμήζεςκ–εκκμδιάηςκ φισλ ηςκ μκημθμβζηχκ 

πενζμπχκ. 

 Έηζζ, θμζπυκ, εκηυξ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ιε ηδκ επξεία έκκμζα έπμοιε, 

απυ ηδ ιζα, επίβκςζδ ημο εαοημφ ιαξ ςξ έιαζμο ηαζ, απυ ηδκ άθθδ, ακηζθαιαακυια-

                                                
47 Βθ. ζπεηζηά ηαζ Kern 1964, ζζ. 254-55, 410-11. 
48 Σμ κα επζηεκηνχζμοιε ημ εκδζαθένμκ ιαξ ζηδ βκςζζαηή (ηαζ υπζ ζηδκ πναλζαηή ηαζ αλζμθμβζηή) 
πανάιεηνμ, υπςξ ηαζ ηάκαιε ζηδκ πανμφζα ενβαζία, μδδβεί ζηδ εειαημπμίδζδ ηδξ πνςηανπζηήξ ε-

ιπεζνίαξ ιε ηδ ζηελή έκκμζα. (Βθ. εδχ ηαζ EU, ζ. 52 [53]) 
49 Βθ. HuaMb, ζ.152. 



Δπίινγνο. Υνπζεξιηαλή Τπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή 

351 

 

ζηε ηαζ άθθα υκηα ςξ έιαζα. Ζ δμηζηυηδηα ημο έιαζμο ακήηεζ, ηαηά ημκ Υμφζενθ, ζηδ 

ζθαίνα ηδξ δμηζηυηδηαξ ημο αηζζεηηθνχ. 

Μζα ζοζηδιαηζηή Φαζκμιεκμθμβία, υπςξ ηδκ έπς ζοθθάαεζ, ζηνέθεηαζ πνμξ ηα επίπεδα 

ηςκ δοκαηχκ ηνυπςκ ζοβηνυηδζδξ, ζημ ηαηχηαημ επίπεδμ, ζηδ ζοκεπή ακαβηαία ζοβηνυ-
ηδζδ ημο ειιεκμφξ πνμκζημφ νμο ηαζ ζηδ ζοβηνυηδζδ ημο ιμκαδζαίμο υκημξ ςξ ειιεκμφξ 

πνμκζηήξ εκυηδηαξ· έπεζηα ζηα βεκεηζηά ακχηενα επίπεδα, ζηα επίπεδα ηδξ οπένααζδξ, 

ηςκ θαζιάηςκ, η.θπ., ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ θφζδξ, ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ γχςκ ζηδ θφζδ, 

νηηδήπνηε “αηζζεηηθνχ”. (Hua XIV, ζ. 38, μζ ειθάζεζξ πνμζηέεδηακ.) 

 Οζ ακαθφζεζξ ηςκ ηεζιέκςκ ηςκ Ηδεψλ ΗΗ βζα ηδ δζοπμηεζιεκζηυηδηα ηαζ ηδκ έκ-

κμζα ηδξ εκαίζεδζδξ (Einfühlung), δ μπμία παίγεζ ζδζαζηένςξ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δμ-

ηζηυηδηα ηςκ έιαζςκ ηαζ ροπζηχκ υκηςκ, ζαθέζηαηα επζαεααζχκμοκ ημ υηζ έπμοιε 

ειπεζνία ηςκ άθθςκ οπμηεζιέκςκ ιε έκακ πνςηανπζηυ ηνυπμ ηαζ θοζζηά πςνίξ ηδκ 

ακάβηδ ηαηδβμνζαηχκ ή επζζηδιμκζηχκ εειαημπμζήζεςκ. ηζξ ακαθφζεζξ αοηέξ δεί-

πκεηαζ επίζδξ υηζ δ δζοπμηεζιεκζηυηδηα παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ήδδ ζηδ ζοβηνυηδζδ 

ηςκ ακηζθδπηχκ πναβιάηςκ ςξ δζοπμηεζιεκζηά ακηζηεζιεκζηχκ. Με ιία έκκμζα ζο-

βηνμηείηαζ έκα δζοπμηεζιεκζηυ ―ηαε‘ εαοηυ‖ ημο ακηζθδπημφ πμο υιςξ δεκ είκαζ ημ 

ηαε‘ εαοηυ ηδξ ιαεδιαηζηήξ-επζζηδιμκζηήξ ακηζηεζιεκμπμίδζδξ βζα ηδκ μπμία ιζθή-

ζαιε ζημ έαδμιμ ηεθάθαζμ. ηδκ Πανάδμζδ Φχζε θαη Πλεχκα (1919) αοηή δ ζδέα 

ζοκμρίγεηαζ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ: 

Ήδδ βζα ηδκ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή [ιε ηδ πμοζενθζακή έκκμζα] δ δζοπμηεζιεκζηυηδ-
ηα ζδιαίκεζ ιζα ζοβηνμηδηζηή ακχηενδ ζηνχζδ, πςνίξ ημ ζοκοπμθμβζζιυ ηδξ μπμίαξ δ 

ζοβηνυηδζδ ιζαξ θφζδξ ςξ πνμ-εεςνδηζηή εκυηδηα ειπεζνίαξ δεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί. 

Σμ κέμ, αοηυ πμο ηάκεζ εδχ ηδκ ειθάκζζή ημο, είκαζ ημ, έκακηί ιμο, είκαζ [Dasein] άθθςκ 
γςζηχκ μοζζχκ [animalischer Wesen]· ημ θαζκμιεκμθμβζηχξ κέμ [είκαζ] δ εκαίζεδζδ ςξ 

ιζα εειεθζχδδξ ιμνθή ειπεζνίαξ. Με αοηήκ υπζ ιυκμ εζζένπμκηαζ άθθα οπμηείιεκα ζηδ 

δζηή ιαξ γχκδ δζηαζμδμζίαξ, αθθά έηζζ πνςημηενδίγεζ μ πενίημζιμξ [Umwelt] ημ πθήνεξ 

κυδια ηαζ ηδκ ακχηαηδ ζοβηνμηδηζηή ζηνχζδ, ηδ δζοπμηεζιεκζηή ηαοηυηδηα. (HuaMb IV, 
ζ. 195). 

  Δπζπθέμκ, υιςξ, εκηυξ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ιε ηδκ επξεία έκκμζα ανζ-

ζηυιαζηε πάκημηε ζπεηζζιέκμζ ιε πνάβιαηα ηςκ πναηηζηχκ ιαξ ηαζ ηςκ αλζμθμβή-

ζεχκ ιαξ· ανζζηυιαζηε ζπεηζζιέκμζ ιε ενβαθεία, ιε δζηά ιαξ ηαηαζηεοάζιαηα, ιε 

ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα, ηηήνζα, πυθεζξ, ηνάηδ, ζοθθυβμοξ, ιμοζζηά υνβακα, αζαθία, 

ένβα ηέπκδξ, η.θπ., η.θπ. Ζ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή πμο πνμζζδζάγεζ ζηδκ μκημ-

θμβζηή πενζμπή ηςκ πμθζηζζιζηχκ υκηςκ βεκζηά, ακαθαιαάκεζ ηδκ πναβιάηεοζδ ηςκ 

ακηίζημζπςκ ζοζημζπζχκ εκκμήζεςκ–εκκμδιάηςκ ζηζξ πθέμκ πνςηανπζηέξ ζοβηνμηδ-

ηζηέξ ζηνχζεζξ, δδθαδή πνζκ απυ ηάεε εειαημπμζδηζηυ (ηαηδβμνζαηυ ή εζδζηά επζ-

ζηδιμκζηυ) ζοκεζδδζζαηυ εκένβδια. 

Αοηυ πμο ζζπονζγυιαζηε εδχ είκαζ πςξ υ,ηζ έπμοιε πεζ ακαθμνζηά ιε ημ φρμξ 

ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ζηδκ μκημθμβζηή πενζμπή ηςκ θοζζηχκ πναβιάηςκ εες-

νμφιε πςξ ακηίζημζπα ανίζηεζ εθανιμβή ηαζ ζηζξ άθθεξ μκημθμβζηέξ πενζμπέξ. Συζμ 

ζηδκ μκημθμβζηή πενζμπή ημο έιαζμο υζμ ηαζ ζε αοηήκ  ημο πμθζηζζιζημφ, ιπμνμφιε 

κα δζαηνίκμοιε έκα θάζια πνςηανπζηχκ ζοβηνμηήζεςκ ηαζ πνςηανπζηήξ δμηζηυηδ-

ηαξ ηςκ ακηίζημζπςκ υκηςκ ημοξ πξηλ απυ ηζξ ηάεε θμβήξ ιμνθμπμζήζεζξ ηδξ βθςζζζ-

ηήξ ή ηδξ εζδζηά επζζηδιμκζηήξ ζοκείδδζδξ. Χξ ζδζαίηενα εκδζαθένμοζα πνυηθδζδ 

βζα ηδ Φαζκμιεκμθμβία πνμαάθθεζ, θμζπυκ, δ άνενςζδ εηείκςκ ηςκ ηθάδςκ ηδξ Φαζ-

κμιεκμθμβζηήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ πμο εα ακαθάαμοκ ηδκ ελέηαζδ ηαζ δζ-

αζάθδζδ ηςκ υνςκ ζοβηνυηδζδξ ηαζ δμηζηυηδηαξ ηςκ έιαζςκ ηαζ ροπζηχκ αθθά ηαζ 

ηςκ πναλζαηχκ ηαζ αλζαηχκ ζοζημίπςκ. Ζ πνυηθδζδ είκαζ αηυια ιεβαθφηενδ ηαεχξ 
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εδχ απαζηείηαζ δ θαζκμιεκμθμβζηή απμζαθήκζζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηαζ ημο νυθμο πμο 

παίγμοκ, βζα πανάδεζβια, μζ μνιέξ, ηα έκζηζηηα ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα βζα αοηέξ ηζξ 

ζοβηνμηήζεζξ, γδηήιαηα πμο δεκ έπμοκ βκςνίζεζ αηυια ηδκ ανιυγμοζα θαζκμιεκμ-

θμβζηή επελενβαζία. 

8.2.4. Σπγθεθαιαίσζε 

Γζα κα ζοβηεθαθαζχζμοιε εκ ηέθεζ ηδ εέζδ ιαξ ακαθμνζηά ιε ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ηδκ 

μνζμεέηδζδ ιζαξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. ε ακηίεεζδ πνμξ 

ημκ ζζπονζζιυ ημο Κενκ, ηαζ ζοιθςκχκηαξ (ζε αοηυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ) ιε ημκ 

υαα, εεςνμφιε υηζ ιζα Φαζκμιεκμθμβζηή Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή είλαη εθζηηή 

ςξ εκζαία ηαζ ζοκεηηζηή εεςνία. Οζ μοζζςδχξ δζαθμνεηζηέξ ζδιαζίεξ πμο εκημπίγεζ μ 

Κενκ ακαθμνζηά ιε ηδκ Τπενααημθμβζηή Αζζεδηζηή ημο Υμφζενθ δεκ είκαζ πανά 

ηθάδμζ (ή αθθζχξ πενζεπμιεκζηέξ οπμ-εεςνίεξ) ιζαξ Γεληθήο Τπενααημθμβζηήξ Αζ-

ζεδηζηήξ. οκμθζηά οπάνπμοκ ηθάδμζ (πενζζζυηενμζ απυ υζμοξ ιπμνμφζε κα δζαηνί-

κεζ μ Κενκ) πμο ηαθφπημοκ φιεο ηζξ μκημθμβζηέξ πενζμπέξ ηαζ φιεο ηζξ οπμ-ζηνχζεζξ 

ηςκ πνςηανπζηχκ ζοβηνμηήζεςκ. Βέααζα, ζε ακηίεεζδ πνμξ ημκ υαα, δεκ δεπυιαζηε 

υηζ αοηή δ πνςηανπζηή ζοβηνυηδζδ αθμνά ημ πνμ-επζζηδιμκζηυ πεδίμ ςξ ημ πεδίμ 

πμο πνμδβείηαζ ηάεε επζζηδιμκζηήξ ελζδακίηεοζδξ. φιθςκα ιε ηδ δζηή ιαξ πνυηα-

ζδ, δ πνςηανπζηή ειπεζνία πνμδβείηαζ υθςκ ηςκ θμβζημ-ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιάηςκ 

ηδξ ζηέρδξ, δδθαδή, επίζδξ, υθςκ ηςκ ηαεδιενζκχκ βθςζζζηχκ εειαημπμζήζεςκ. 

Αθθά ηαζ ζε ακηίεεζδ πνμξ ημκ Νηε Αθιέζκηα, δεκ δζζηάγμοιε κα πανάλμοιε θαζαξά 

ηδ δζαπςνζζηζηή βναιιή πμο δζαηνίκεζ θαζκμιεκμθμβζηά ηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία 

απυ ηδκ εκκμζμθμβζηή, ηαηδβμνδιαηζηή ηαζ επζζηδιμκζηή ζηέρδ. Γεκ εεςνμφιε υηζ 

ημ πμοζενθζακυ ζπήια «ιμνθή–πενζεπυιεκμ» αδοκαηεί κα πενζβνάρεζ ηδκ πνςηανπζ-

ηή ειπεζνία ηαζ υηζ πνέπεζ κα απμννζθεεί, υπςξ κμιίγεζ μ Νηε Αθιέζκηα. Ζ απμηάθο-

ρδ ημο πεδίμο ηςκ ζοκεέζεςκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ςξ άιινπ, δηαθνξεηηθνχ ηφπμο 

ιενμθμβζηχκ-ενιδκεοηζηχκ ζοκεέζεςκ ιαξ επζηνέπεζ κα απμθεφβμοιε ρεοδμ-

δζθήιιαηα ζακ ηα δζηά ημο. Ζ πνςηανπζηή ειπεζνία είκαζ βζα ειάξ πθήνδξ κμήιαημξ 

πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ έπμοκ ηάπςξ ήδδ επεκενβήζεζ ηαηδβμνίεξ ηδξ ζηέρδξ. 

Καζ θοζζηά δεκ δεπυιαζηε ηαζ ηδκ ρεοδμ-θφζδ πμο δίκεζ μ Νηε Αθιέζκηα, ηαζ πμο 

πνμηείκεζ ιε ηδ ζεζνά ημο ηαζ μ Κυζηα, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ πνςηανπζηή ειπεζ-

νία είκαζ ήδδ οπυννδηα Λμβζηή ηαζ Δπζζηήιδ. ηδκ πανμφζα δζαηνζαή εζηζάζαιε ζημ 

γήηδια ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ηςκ θοζζηχκ πναβιάηςκ ηαζ απμζαθδκίζαιε αηνζαχξ 

αοηυ: Ζ απθή ακηίθδρδ δζαηνίκεηαζ απυ ηζξ δζηέξ ηδξ πνμ-ηαηδβμνζαηέξ απμαθεπηζ-

ηέξ ενιδκεφζεζξ πμο ζοβηνμημφκ ηα ακηζθδπηά ζηδκ πνςηανπζηή εηηαηυηδηα ηαζ οθζ-

ηυηδηά ημοξ. Κζ αοηή δ εέζδ εεςνμφιε πςξ ανίζηεζ ηδκ εθανιμβή ηδξ ελίζμο ηαζ 

ζηζξ μκημθμβζηέξ πενζμπέξ ημο έιαζμο ηαζ ημο πμθζηζζιζημφ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Χξ ιαεδιαηζηυξ μ Έκηιμοκη Υμφζενθ έηακε ηα πνχηα ημο θζθμζμθζηά αήιαηα αημ-

θμοεχκηαξ ηδ δζδαζηαθία ημο Μπνεκηάκμ ηαζ επζπεζνχκηαξ κα εειεθζχζεζ ροπμθμβζ-

ηά ηζξ ααζζηέξ ανζειδηζηέξ έκκμζεξ ηαζ κα θςηίζεζ έηζζ ηδ ζπέζδ ιαξ ιε ηα ακηζηείιε-

κα ηδξ Ανζειδηζηήξ. Γνήβμνα, υιςξ, άθθαλε πνμζακαημθζζιυ. Γζυνεςζε ηδκ πνμδ-

βμφιεκδ ροπμθμβίζηζηδ ζηάζδ ημο ηαζ έεεζε ημοξ υνμοξ βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ Φαζ-

κμιεκμθμβζηήξ Φοπμθμβίαξ. Σμ πεδίμ είπε πζα δζακμζπεεί βζα ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ελέ-

ηαζδ υπζ ιυκμ ηδξ ιαεδιαηζηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ, αθθά ημο ζοκυ-

θμο ημο ζοκεζδδζζαημφ αίμο ζε υθα ηα επίπεδα ηαζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ εηθάκζεζξ ημο. 

Σμ ηεκηνζηυ γήηδια πμο απαζπμθμφζε πθέμκ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή ζηέρδ ημο Υμφ-

ζενθ ήηακ δ απνβιεπηηθφηεηα ηδξ ζοκείδδζδξ ζηα δζαθυνςκ εζδχκ εκενβήιαηα: ζηδκ 

ακηίθδρδ, ηδκ ηνίζδ, ηδκ επζζηδιμκζηή εεςνδηζημπμίδζδ, ηδκ πνάλδ, ηδκ αλζμθυβδ-

ζδ, η.μ.η. 

ήιενα δζαεέημοιε έκα πθήεμξ δδιμζζεοιέκςκ ηαζ αδδιμζίεοηςκ πμοζενθζα-

κχκ ηεζιέκςκ πμο πναβιαηεφμκηαζ, ιε ημκ έκακ ή ημκ άθθμ ηνυπμ, ηδ εειαηζηή ηδξ 

απμαθεπηζηυηδηαξ. Ζ αθήεεζα, αέααζα, είκαζ πςξ δ ιεβάθδ έηηαζδ αοηχκ ηςκ ηεζιέ-

κςκ, δ ιδ ζοζηδιαηζηή ηαζ ζοπκά αζαθήξ έηεεζδ ηςκ επζιένμοξ εειάηςκ απυ ημκ 

ίδζμ ημκ Υμφζενθ, αθθά ηαζ μζ αθθαβέξ πμο ζδιεζχεδηακ ιε ηα πνυκζα ζημ πενζεπυ-

ιεκμ ηδξ ζηέρδξ ημο, αθεκυξ εέημοκ δοζημθίεξ ζηδκ επυπηεοζδ ηαζ ηδκ απμηίιδζδ 

ημο ζδιακηζημφ πμοζενθζακμφ εβπεζνήιαημξ.1 Αθεηένμο, μδδβμφκ ημοξ ιεθεηδηέξ ημο 

ένβμο ημο Υμφζενθ ζε δζαθμνεηζηέξ ηαζ ζοπκά υπζ ζφιθςκεξ ενιδκείεξ. 

ηδκ πανμφζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή επζπεζνήζαιε κα ενεοκήζμοιε ηαζ κα απμ-

ηαηαζηήζμοιε ημ πζμ ηεκηνζηυ ίζςξ γήηδια πμο άπηεηαζ ηδξ πνμαθδιαηζηήξ ηδξ πμο-

ζενθζακήξ απμαθεπηζηυηδηαξ, ημ γήηδια ηδξ πνςηανπζηήξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ 

ηδξ ιε ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, ημ ηαεήημκ 

πμο ακαθάααιε ήηακ δζπθυ. Απυ ηδ ιζα, ζε ιζα μφηςξ εζπείκ ―εζςηενζηή‖ ζηυπεοζδ, 

ακαθάααιε ηδκ απμζαθήκζζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο αθμνμφκ ηδ δμιή ηαζ ηδ θεζημονβία 

ημο ακηζθδπηζημφ εκενβήιαημξ, ςξ ζοβηνμηδηζημφ βζα ηα πνάβιαηα ηδξ ακηίθδρδξ, 

ηαεχξ ηαζ ηδ θαζκμιεκμθμβζηή πενζβναθή αοηχκ ηςκ ηεθεοηαίςκ. Απυ ηδκ άθθδ, ζε 

ιζα ―ελςηενζηή‖ ζηυπεοζδ, ακαθάααιε ηδκ απμζαθήκζζδ ηδξ αηνζαμφξ εέζδξ πμο 

ηαηέπεζ δ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα ζημ ζοκεζδδζζαηυ αίμ ηαζ ηδξ δζαθμνμπμίδ-

ζήξ ηδξ απυ ηζξ οπαβςβζηέξ εκκμζμθμβήζεζξ, ηζξ ζοκεεηζηέξ ηαηδβμνήζεζξ ηαζ ηζξ επζ-

ζηδιμκζηέξ ελζδακζηεφζεζξ. Φοζζηά, επνυηεζημ βζα δφμ ενεοκδηζηά ζηέθδ αθθδθμε-

λανηχιεκα ηαζ αθθδθμηνμθμδμημφιεκα. 

 Σμ πνχημ πνάβια πμο πνεζάζηδηε κα ηάκμοιε ήηακ κα μνζμεεηήζμοιε ημ πθαί-

ζζμ ηδξ ένεοκάξ ιαξ εκηυξ ημο μνίγμκηα ηδξ Φαζκμιεκμθμβίαξ ημο Υμφζενθ. Γζα ημ 

ζημπυ αοηυ, ζημ πνχημ ηεθάθαζμ λεηζκήζαιε ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ααζζηχκ ζημζ-

πείςκ πμο εειεθζχκμοκ ηδκ Πενζβναθζηή Φαζκμιεκμθμβζηή Φοπμθμβία ηςκ Λνγηθψλ 

Δξεπλψλ (1900-01) βζα κα δείλμοιε ζηδ ζοκέπεζα ημ κυδια ηδξ ιεηάααζδξ ζηδκ Τ-

πενααημθμβζηή Φαζκμιεκμθμβία ηςκ Ηδεψλ Η (1913). Δλδβήζαιε υηζ μζ ζοζηδιαηζηέξ 

                                                
1 Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ ημ πχξ πενζβνάθεζ μ ιαεδηήξ ημο Υμφζενθ, Ηκβηάνκηεκ, ημκ δάζηαθυ ημο: «Ο 
Υμφζενθ ήηακ πάκηα βζα ειάξ ηυζμ ζμθυξ, ηυζμ δφζημθμξ. ηακ ηακείξ ημο έεεηε έκα ενχηδια, απα-

κημφζε ιε ιζα παναηήνδζδ, δ μπμία ανζζηυηακ μφηςξ εζπείκ ηνία πζθζυιεηνα πνζκ, βζα κα ιαξ λακαθέ-

νεζ ιυκμ απυ εηεί έπεζηα ζημ ηεεεζιέκμ ενχηδια ηαζ κα ημ ζογδηήζεζ εκηυξ ημο ζοκυθμο ηςκ πνμδ-

βμφιεκα ακεπηοβιέκςκ πνμαθδιάηςκ.» (Ingarden 1992, ζζ. 35-6) 
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ακαθφζεζξ ηςκ οπμθμίπςκ ηεθαθαίςκ πνμτπμεέημοκ ηδ πμοζενθζακή οπενααημθμβζηή 

ακαβςβή ιε ηδ ζδιακηζηή δζεοηνίκζζδ, ςζηυζμ, πςξ ιπμνμφκ ελίζμο κα δζαααζημφκ 

απυ ιζα ροπμθμβζηή-βκςζζμθμβζηή ηαζ υπζ θζθμζμθζηή-ιεηαθοζζηή ζημπζά. 

 ημ πνχημ ηεθάθαζμ ιαξ δυεδηε δ εοηαζνία κα ηάκμοιε ηαζ ηα πνχηα αήιαηά 

ιαξ ζηδ εειαηζηή πενζμπή ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ. Δλεηάζαιε ηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί μ 

Υμφζενθ ζηδκ ειιμκμηναηζηή ιπνεκηακζακή εεςνία ηαζ ημ πενίθδιμ δυβια ηδξ «α-

πμαθεπηζηήξ εκφπανλδξ» ηαζ δείλαιε ιε πμζμκ ηνυπμ μ ίδζμξ επακενιδκεφεζ θαζκμιε-

κμθμβζηά ημκ απμαθεπηζηυ παναηηήνα ηδξ ζοκείδδζδξ. Φάκδηε, θμζπυκ, υηζ ζηδ πμο-

ζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία δ απμαθεπηζηυηδηα μκμιάγεζ ηδ κμδιαημδμηζηή ζηξνθή-

πξνο (ή θαηεπζχλεζζαη-πξνο) ηζξ ζφζημζπα ζοβηνμημφιεκεξ ακηζηεζιεκυηδηεξ πμο ο-

πενααίκμοκ ημ νμο ηςκ ειιεκχκ αζςιάηςκ. Σμ ζδιακηζηυ ηένδμξ πμο απμημιίζαιε 

εδχ είκαζ πςξ ην ελέξγεκα ηεο αληίιεςεο δηαθνξνπνηείηαη ξεηά απφ ηελ αίζζεζε σο 

ζθέηε θαηνρή βησκαηηθψο ή ςπρηθψο πξαγκαηηθψλ πεξηερνκέλσλ. Ζ αληίιεςε θέξεη 

έλαλ πιενλαζκαηηθφ απνβιεπηηθφ ραξαθηήξα πνπ δελ αλάγεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο αί-

ζζεζεο θαη ζηελ απιή θαηνρή ηνπο. 

 ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ πνμπςνήζαιε ζηδ θεπημιενή δζενεφκδζδ πζα ηδξ δμιήξ 

ηαζ ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ απμαθεπηζηχκ εκενβδιάηςκ. Δίδαιε υηζ μ Υμφζενθ ηα 

ακηζιεηςπίγεζ αοηά ςξ ζοκεζδδζζαηέξ ζοκανηήζεζξ πμο ιμνθμπμζμφκ ηα ηαηάθθδθα 

ηάεε θμνά πενζεπυιεκα. Ζ ακηζθδπηζηή απμαθεπηζηυηδηα ιμνθμπμζεί εκμπμζδηζηά, 

―ειροπχκεζ‖, υπςξ παναηηδνζζηζηά θέεζ μ Υμφζενθ, ηα ―αδνακή‖ ηαζ άιμνθα αζζεδ-

ηδνζαηά ή οθδηζηά δεδμιέκα. Πανμοζζάζαιε ηδκ πμθθαπθή ηνζηζηή πμο έπεζ αζηδεεί 

ζε αοηυ ημ ζπήια «ιμνθήξ–πενζεπμιέκμο» ή «ενιήκεοζδξ–πενζεπμιέκμο» ηαζ, εζδζ-

ηά βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίθδρδξ, απμηςδζημπμζήζαιε ηζξ δφμ ηφ-

νζεξ ηαηδβμνίεξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί. Απυ ηδ ιζα, είδαιε υηζ δ άιμνθδ φθδ βζα ηδκ 

μπμία ιζθάεζ μ Υμφζενθ εεςνείηαζ ιδ θαζκμιεκμθμβζηυ δεδμιέκμ. Απυ ηδκ άθθδ, εί-

δαιε υηζ εκημπίγεηαζ ιζα αδοκαιία ζηδ δζάηνζζδ ηδξ ακηίθδρδξ απυ ηα εκενβήιαηα 

ακχηενδξ ηάλδξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ηαζ αοηή δ ίδζα δ ακηίθδρδ οπμηίεεηαζ πςξ ενιδ-

κεφεηαζ απυ ημκ Υμφζενθ ιεκηαθζζηζηά. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μοζζαζηζηά πνςημ-

εέζαιε δφμ πμθφ ζδιακηζηά γδηήιαηα πνμξ ελέηαζδ βζα ηδ ζοκέπεζα: ημ γήηδια ζπε-

ηζηά ιε ηδ ιμνθή ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ οθδηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ημ γήηδια ζπεηζηά 

ιε ηδ θφζδ ημο απμαθεπηζημφ παναηηήνα ηδξ ακηίθδρδξ. 

 Σμ επυιεκμ αήια ιαξ ήηακ κα πανμοζζάζμοιε ηζξ δφμ ηφνζεξ ενιδκεοηζηέξ 

βναιιέξ πμο έπμοκ πνμηαεεί βζα ημ πχξ κα ηαηακμήζμοιε ηδ πμοζενθζακή απμαθε-

πηζηυηδηα ηαζ ηδ δφζημθδ έκκμζα ημο εκκμήιαημξ. Ακηζηαπεήηαιε ζηδ θεβυιεκδ δηα-

κεζνιαβεηηθή εεςνία πμο ακηζιεηςπίγεζ ημ εκκυδια ςξ εκδζάιεζμ υνμ ιεηαλφ ημο 

εκενβήιαημξ ηαζ ημο απμαθεπυιεκμο ακηζηεζιέκμο ηαζ ζοκηαπεήηαιε ιε ηδ βεκζηυηε-

νδ ηαηεφεοκζδ ηδξ θεβυιεκδξ αληηθεηκεληθήο εεςνίαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ εκ-

κυδια είκαζ ημ ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ εεςνδιέκμ οπυ θαζκμιεκμθμβζηυ οπενααημθμβζηυ 

πνίζια. Γζαπζζηχζαιε, ςζηυζμ, υηζ οπάνπμοκ πενζζζυηενεξ πανάιεηνμζ πμο πνέπεζ 

κα θάαμοιε οπυρδ ηαζ πςξ δ απάκηδζή ιαξ δεκ ιπμνεί κα πενζμνίγεηαζ ζηέηα ζε ιζα 

ηέημζα δζαηφπςζδ. Γζα κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ ηαηακυδζδ ημο εκενβήιαημξ ηδξ ακηί-

θδρδξ απαζηείημ δ ζοζηδιαηζηή δζενεφκδζδ ηδξ εζςηενζηήξ δμιήξ ημο ακηζθδπηζημφ 

εκκμήιαημξ ηαζ δ δζαζάθδζδ ημφ ηζ είκαζ ηα εκκμδιαηζηά ζοζηαηζηά πμο δζαηνίκεζ μ 

Υμφζενθ, δδθαδή ημ εκκμδιαηζηυ κυδια ηαζ ημ εκκμδιαηζηυ πνμζδζμνίζζιμ Υ. Δίδα-

ιε, θμζπυκ, υηζ απυ ηδ ζημπζά ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ μ Γημφναζηξ πνμζεββίγεζ ημ 

ακηζθδπηζηυ εκκυδια ςξ ηδκ εκυηδηα (μθυηδηα) ηςκ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ (ςξ εκκμδιαηζηχκ ιενχκ) ηαζ απμννίπηεζ ηδκ έκκμζα ημο πνμζδζμνίζζιμο 

Υ οπμζηδνίγμκηαξ πςξ πνυηεζηαζ βζα ιεηαθοζζηή ηαηαζηεοή. Ο Νηνάιμκη, επίζδξ 

απυ ηδ ζημπζά ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ εεςνίαξ, ζζπονίγεηαζ πςξ μ εζχηαημξ πονήκαξ ημο 
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ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ, ημ πνμζδζμνίζζιμ Υ, δεκ είκαζ πανά ημ ακηζθδπηυ ημ ίδζμ 

πμο ακαδφεηαζ ςξ ηαοηυηδηα ιέζα απυ ηδκ πμθθυηδηα ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. 

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ εηεέζαιε ζε έλα πξψην επίπεδν ηδκ ακηίννδζή ιαξ ηαζ 

ζηζξ δφμ αοηέξ πνμζεββίζεζξ. Αθεκυξ οπμδείλαιε ηδκ αδοκαιία ηδξ βημοναζηζζακήξ 

εεςνίαξ κα θμβμδμηήζεζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ ζηδ αάζδ ηδξ ζφκεεζδξ 

ιζαξ απεηξίαο εκενβεία ηαζ δοκάιεζ ιενχκ. Αθεηένμο ζζπονζζηήηαιε υηζ μ Νηνάιμκη 

ηαηακμεί ιε πνμαθδιαηζηυ ηνυπμ ηδκ οπενααημθμβζηή ακαβςβή, υπςξ ηαζ δδθχζαιε 

ηδκ ακδζοπία ιαξ βζα ημ υηζ μ ίδζμξ ακηζιεηςπίγεζ ημ ακηζθδπηζηυ πνμζδζμνίζζιμ Υ 

ηαπηφρξνλα ςξ ιζα ηοπζηή-ηεκή ηαζ ςξ ιζα οθζηή-πενζεπμιεκζηή ηαοηυηδηα. Χζηυζμ, 

δεκ ανηεζηήηαιε ζε αοηυ ημ πνχημ επίπεδμ ηνζηζηήξ. Δπζθέλαιε ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ένεοκάξ ιαξ κα ακαγδηήζμοιε ζε αάεμξ ηζξ ααζζηέξ πνμηείιεκεξ πμο ηνφαμκηαζ πίζς 

απυ ηζξ πνμζεββίζεζξ ημο Γημφναζηξ ηαζ ημο Νηνάιμκη βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυ-

ηδζδ ηαζ κα θςηίζμοιε έηζζ ηζξ ζοζηαηζηέξ αδοκαιίεξ ημοξ. Δκηςιεηαλφ, είπε ανπίζεζ 

κα βίκεηαζ ζαθέξ πςξ δ βεκζηυηενδ πνμαθδιαηζηή ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ 

θένκεζ ζοκεπχξ ζηδκ επζθάκεζα ενςηήιαηα ακαθμνζηά ιε ημκ ηνυπμ ζπεηζζιμφ ηςκ 

ακηζθδπηζηχκ ιενχκ, ημ νυθμ πμο παίγεζ δ κυδζδ ζε έκακ ηέημζμ ζπεηζζιυ, ημ ηζ εί-

δμοξ μθυηδηα είκαζ ημ ακηζθδπηυ, οπυ πμζμοξ υνμοξ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε θυβμ βζα 

ακηζθδπηζηέξ ιμνθέξ εκυηδηαξ ηαζ πμζα είκαζ δ θφζδ ημοξ. Οδδβμφιαζηακ, δδθαδή, 

ζηα γδηήιαηα ιζαξ κεξνινγίαο. 

 Ζ ιενμθμβζηή εεςνία ημο Υμφζενθ, δ μπμία ακαπηφζζεηαζ ηονίςξ ζηδκ ηνίηδ 

Λνγηθή Έξεπλα, ακαβκςνίγεηαζ ζηδ δεοηενεφμοζα αζαθζμβναθία ςξ ελυπςξ ζδιακηζηυ 

εεςνδηζηυ ενβαθείμ βζα ηζξ θαζκμιεκμθμβζηέξ ακαθφζεζξ. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ αο-

ηή ελεηάγεηαζ ιε έκακ αοηυκμιμ ηνυπμ ζε ιζα πνμζπάεεζα απμηφπςζδξ ηςκ ηφνζςκ 

ζδιείςκ ηδξ. οπκά, ιάθζζηα, δίκεηαζ αάνμξ ζηδκ πνμζπάεεζα ηοπμπμίδζδξ ηςκ ζπε-

ηζηχκ ιενμθμβζηχκ ηακυκςκ ιε ζημπυ ηδκ άνενςζδ ιζαξ ηοπζηήξ ιενμθμβίαξ. Αθθά 

ηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ ηδξ ζογήηδζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακηίθδρδ βίκεηαζ βεκζηά 

πνήζδ ανηεηχκ πμοζενθζακχκ ιενμθμβζηχκ δζαηνίζεςκ ηαζ ζοιπεναζιάηςκ. Χζηυ-

ζμ, απμοζζάγεζ ιζα ιεθέηδ πμο ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ κα ελεηάγεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

πηοπέξ ηδξ πμοζενθζακήξ ιενμθμβίαξ ηαζ κα ακηθεί υθα εηείκα ηα ζημζπεία πμο ιπμ-

νμφκ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ άνενςζδ ιζαξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εεςνίαξ βζα ηδκ ακηζθδ-

πηζηή ζοβηνυηδζδ. Οζ ακαθφζεζξ ιαξ ζε μθυηθδνμ ημ ηνίημ ηαζ εκ ιένεζ ζημ έηημ ηε-

θάθαζμ ηζκήεδηακ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ.  

 Ζ πνχηδ ιαξ ηίκδζδ ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ ήηακ κα ακαγδηήζμοιε ηα κήιαηα ηδξ 

ζοκμθζηυηενδξ ιενμθμβζηήξ πνμαθδιαηζηήξ πμο απαζπμθμφζε ηδ εεςνδηζηή ζηέρδ 

ζημ ηέθμξ ημο δεηάημο εκάημο ηαζ ηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ αζχκα. Ακαγδηήζαιε, έηζζ, 

ηα ααζζηά ζημζπεία βζα ηδ ζπέζδ ιενχκ ηαζ μθμηήηςκ ζηδ εεςνία ηςκ δαζηάθςκ ημο 

Υμφζενθ, Μπνεκηάκμ ηαζ ημοιπθ, αθθά ηαζ ηςκ (επίζδξ ιαεδηχκ ημο Μπνεκηάκμ) 

Ένεκθεθξ ηαζ Μάζκμκβη. Ακαδεζηκφμκηαξ ζηδ ζοκέπεζα ηδ δζαιάπδ πμο λέζπαζε α-

κάιεζα ζηδ πμθή ημο Γηναηξ ηαζ ηδ πμθή ημο Βενμθίκμο είδαιε ιε πμζμκ ηνυπμ 

ζοζηάεδηε ιέζα απυ ηζξ ζπεηζηέξ γοιχζεζξ δ δζάζδιδ Μμνθμθμβζηή Φοπμθμβία. 

 Με ηδ δζενεφκδζδ ηςκ πνμτπμεέζεςκ ηδξ ιενμθμβίαξ ημο Υμφζενθ ηαηαθένα-

ιε κα απμηηήζμοιε έκα ιέηνμ βζα ηδκ αηυθμοεδ δζαηνίαςζδ ηςκ δζηχκ ημο ζοβηε-

ηνζιέκςκ εέζεςκ ηαζ δζαθμνμπμζήζεςκ πάκς ζηα ζπεηζηά γδηήιαηα. Δπζπθέμκ, υ-

ιςξ, ηαηαθέναιε κα ηαηακμήζμοιε αηυια ηαθφηενα ηδκ οθή ηςκ ηζεέιεκςκ ενςηδ-

ιάηςκ ακαθμνζηά, πνχημκ, ιε ηδ θφζδ ηαζ ημ νυθμ ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδ-

ηαξ ηαζ, δεφηενμκ, ιε ημ είδμξ ηδξ ιενμθμβζηήξ ζφκεεζδξ ηςκ ακηζθδπηχκ. Δδχ θά-

κδηε πζμ ηαεανά ηαζ δ θμβζηή ηδξ πνυηαζδξ ημο Γημφναζηξ βζα ημ ακηζθδπηζηυ εκκυ-

δια ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ζηδκ ακηίθδρδ. Αθμιμζχκμκηαξ εέζεζξ ηδξ Μμνθμθμβζηήξ 

Φοπμθμβίαξ, μ Γημφναζηξ δεκ δέπεηαζ υηζ δ πνςηανπζηή, απθή ακηίθδρδ είκαζ οπυεε-

ζδ ηάπμζαξ κμδηζηήξ θεζημονβίαξ. Δπζπθέμκ, εεςνεί υηζ ηα εκκμδιαηζηά ιένδ (μζ εη 
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ιένμοξ εηθάκζεζξ) ζοκεέημοκ απυ ημζκμφ ημ ακηζθδπηυ πάνδ ζηδ θεζημονβζηή ζδια-

ζία ηαζ ηδ ζοκμπή πμο έπμοκ εκηυξ ηδξ εκυηδηάξ ημοξ ηαζ πςνίξ ηδ ζοκδνμιή ηάπμζμο 

ελςηενζημφ εκμπμζδηζημφ πυθμο, ηάπμζμο (ιεηαθοζζηά ιδ απμδεηημφ βζα ημκ ίδζμ) 

απνμζδζυνζζημο Υ. Γζα ημκ Γημφναζηξ δεκ οπάνπεζ ηάπμζα ιμνθή εκυηδηαξ δίπθα ή 

πένα απυ ημ θεζημονβζηά μνβακςιέκμ ζφζηδια ηςκ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ 

εηθάκζεςκ. 

 Ζ δεφηενδ ηίκδζή ιαξ ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ ήηακ κα ενεοκήζμοιε ιε ιεεμδζηυ-

ηδηα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ιενμθμβίαξ ημο Υμφζενθ ηαζ ιάθζζηα ζηδ δοκαιζηή ηδξ πμ-

νεία απυ ηδ δζαηφπςζδ ηδξ ζεσξίαο ζρέζεσλ (Relationstheorie) ζημ πνχημ ημο ένβμ, 

ηδ Φηινζνθία ηεο Αξηζκεηηθήο (1891), ιέπνζ ηδκ άνενςζδ πζα ηδξ εεςνίαξ ηδξ ηνίηδξ 

Έξεπλαο. Ηπκδθαηήζαιε αοηή ηδκ πμνεία, εκημπίζαιε ηζξ αθθαβέξ ηαζ ηζξ δζμνεχζεζξ 

πμο θένκεζ δ ςνζιυηενδ εεςνία ημο Υμφζενθ, ηαζ ηαηαδείλαιε ηδ ζδιαζία ημοξ. 

Γείλαιε, επίζδξ, ιε πμζμκ ηνυπμ ζε δζάθμνα ηνίζζια ζδιεία μ Υμφζενθ ακαιεηνάηαζ 

ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εέζεζξ ημο Μπνεκηάκμ, ημο ημοιπθ, ημο Ένεκθεθξ ηαζ ημο Μάζ-

κμκβη ηαζ μδδβείηαζ ζηδ δζηή ημο θαζκμιεκμθμβζηή ενιδκεία ιενμθμβζηχκ εκκμζχκ 

ηαζ δζαηνίζεςκ. Σμκίζαιε ζδζαίηενα ηδ ζδιακηζηή δζάηνζζδ ακάιεζα ζηα αοηυκμια 

ηαζ ηα ιδ-αοηυκμια ιένδ ηαζ απμηαηαζηήζαιε ηζξ έκκμζεξ ημο «ηιήιαημξ», ηδξ 

«ζηζβιήξ», ηδξ «ζοβπχκεοζδξ», ηδξ «δζαπθμηήξ», ηδξ «δζαζφκδεζδξ», ηδξ «ζηήνζ-

λδξ» ηαζ ηςκ «ιμνθχκ εκυηδηαξ». Υνεζάζηδηε, ιάθζζηα, κα ηάκμοιε ζαθή ηδ ζοβηα-

θοιιέκδ ζηα πμοζενθζακά ηείιεκα δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ μκημθμβζηή ηαζ ηδ ιδ-

μκημθμβζηή ζοβπχκεοζδ ηαζ κα απμζαθδκίζμοιε ηδ ζπεηζηή μνμθμβία. 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ λεηαεανίζαιε υηζ βζα ημκ ιεκ πνχζιμ Υμφζενθ δεκ ηίεεηαζ 

ηαευθμο ημ γήηδια ηδξ ακηίθδρδξ ιε υνμοξ ζπγθξφηεζεο. Αθθά ηαζ μ Υμφζενθ ηςκ 

Λνγηθψλ Δξεπλψλ, εκχ έπεζ οπεναεί ημκ ροπμθμβζζιυ ημο Μπνεκηάκμ ιε ηδκ εζζαβς-

βή ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εηδμπήξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ απμαθεπηζηυηδηαξ, ηζ εκχ δζαηο-

πχκεζ ιζα ζδζαίηενα εηθεπηοζιέκδ ιενμθμβία, δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ιζ-

αξ εεςνίαξ εζδζηά βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ. Ζ δζηή ιαξ ζηυπεοζδ, ςζηυζμ, 

είπε βίκεζ πθέμκ πμθφ ζοβηεηνζιέκδ. Ζ επελενβαζία ζημζπείςκ ηδξ πμοζενθζακήξ εε-

ςνίαξ βζα ηδκ απμαθεπηζηυηδηα ζε ζφιπναλδ ιε ζημζπεία απυ ηδ πμοζενθζακή ιενμ-

θμβία είπε ηεεεί ςξ μ δζπθυξ άλμκαξ βφνς απυ ημκ μπμίμ εα επζπεζνμφζαιε κα εέζμο-

ιε ημοξ ααζζημφξ υνμοξ αηνζαχξ ιζαξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εεςνίαξ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή 

ζοβηνυηδζδ. Πνμδβμοιέκςξ, υιςξ, έπνεπε κα ενεοκήζμοιε έκα δφζημθμ γήηδια πμο 

εκηςιεηαλφ έιεκε ζε εηηνειυηδηα. Δκχ είπαιε δείλεζ υηζ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο 

Υμφζενθ δ ακηίθδρδ δεκ ηαοηίγεηαζ ιε ηδ ζηέηδ αίζεδζδ ηαζ υηζ παναηηδνίγεηαζ απυ 

έκακ πθεμκαζιαηζηυ απμαθεπηζηυ παναηηήνα, δεκ είπε απακηδεεί ημ εάκ ηαζ ημ πχξ 

αοηυξ μ παναηηήναξ δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ απμαθεπηζηυηδηα εκενβδιάηςκ ακχηε-

νδξ ηάλδξ. Με αοηυ ημ δφζημθμ γήηδια ηαηαπζαζηήηαιε, θμζπυκ, ζημ ηέηανημ ηεθά-

θαζμ. 

ηδκ έηηδ Έξεπλα μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ ηδκ απθή ακηίθδρδ απυ ηα ηαηδβμνζηά 

εκενβήιαηα ηαζ ζζπονίγεηαζ υηζ ηα δεφηενα ζηεξίδνληαη ζηδκ πνχηδ. Γείπκεζ, ιάθζζηα, 

υηζ ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα λεδζπθχκμκηαζ ιέζα απυ ιζα δζαδζηαζία ηνζχκ ζηα-

δίςκ ιε ημ πνχημ κα είκαζ αοηυ ηδξ ζοκμθζηήξ ακηίθδρδξ ημο ακηζηεζιέκμο, ημ δεφηε-

νμ κα ζοκίζηαηαζ ζηδ δζενιήκεοζδ ημο ακηζθδπημφ ζε ζπεηζηχξ αοηυκμια ηιήιαηα 

ηαζ ιδ-αοηυκμιεξ ζηζβιέξ ηαζ ημ ηνίημ κα μθμηθδνχκεζ ημ ηαηδβμνζαηυ εκένβδια ιε 

ηδ ζφκεεζδ ηςκ πνμδβμφιεκα δζενιδκεοιέκςκ ιενχκ. Τπμζηδνίλαιε, υιςξ, υηζ αοηή 

δ ηνζπθή άνενςζδ δεκ πενζβνάθεηαζ απυ ημκ Υμφζενθ ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζαθήκεζα. 

Δπζπθέμκ οπμζηδνίλαιε υηζ ζηδκ έηηδ Έξεπλα μ Υμφζενθ θακεαζιέκα δέπεηαζ υηζ μζ 

ακηζθδπηζηέξ ηνίζεζξ πθδνχκμκηαζ εκ ιένεζ ζηδκ απθή ακηίθδρδ ηαζ εκ ιένεζ ζηδκ 

ηαηδβμνζαηή επμπηεία ηδξ ιμνθήξ ηδξ ηνίζδξ. Γείλαιε, πζμ ζοβηεηνζιέκα, πςξ μ 
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Υμφζενθ δεκ ακαβκςνίγεζ εηεί εκκμδιαηζηά ζφζημζπα βζα ηα μκμιαημδμηζηά ζδιαζζ-

αηά εκενβήιαηα. 

Οζ αζάθεζεξ ηαζ ηα πνμαθδιαηζηά ζδιεία ηδξ έηηδξ Έξεπλαο ιπμνμφκ θοζζηά 

κα μδδβήζμοκ ζε πανακμήζεζξ ηαζ πανενιδκείεξ ζπεηζηά ιε ημκ αηνζαή παναηηήνα 

ηδξ ζηήνζλδξ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηδξ ακηίθδρδξ ιε ηδκ ηνίζδ αθθά ηαζ ιε ηα ηαηδβμνζαηά 

εκενβήιαηα βεκζηά. Σέημζεξ πανενιδκείεξ ηζξ απμηαθέζαιε «ενιδκείεξ ηδξ ηαηδβμνζ-

αηήξ χζιςζδξ»· ενιδκείεξ, δδθαδή, ζηζξ μπμίεξ επζηνέπεηαζ ιζα άιεζδ επζημζκςκία 

ιεηαλφ ηςκ πενζμπχκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ ηαηδβμνζαηυηδηαξ, είηε (i) ιε ηδκ 

εζζαβςβή εκκμζμθμβζηχκ ζημζπείςκ ζηδκ ακηίθδρδ, είηε (ii) ζηδ αάζδ ηδξ ηαφηζζδξ 

ηδξ ζφκηαλδξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ιε αοηήκ ηδξ ηαηδβμνδιαηζηήξ ηνίζδξ. 

Χξ πανενιδκεία ημο πνχημο ηφπμο (i) ακηζιεηςπίζαιε ιζα ζδέα πμο έπεζ ακα-

πηφλεζ μ Νηνάιμκη ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ απθή ακηίθδρδ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα 

πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή, πνμ-θδπηζηή (anticipatory), υπςξ ηδκ μκμιάγεζ μ ίδζμξ, ηαηδβμ-

νζαηυηδηα. Ζ ααζζηή εέζδ ημο επζπεζνήιαημξ ημο Νηνάιμκη είκαζ υηζ μζ ζδιαζίεξ 

ηςκ μκμιάηςκ εηθνάγμοκ ηδκ απθή ακηίθδρδ ηςκ πναβιάηςκ ηαεχξ οπάνπεζ ιζα μ-

ιμθμβία ιεηαλφ ηςκ ιμνθχκ ηςκ έζπαηςκ πονήκςκ ηςκ ηνίζεςκ (ηςκ ιμνθχκ ηδξ 

μοζζαζηζηυηδηαξ (Subjektivität) ηαζ ηδξ επζεεηυηδηαξ (Adjektivität)) ηαζ ηςκ ιμνθχκ 

ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο ακηζθδπηζημφ εκκμήιαημξ (ημο απνμζδζυνζζημο Υ ηαζ ηςκ εκκμ-

διαηζηχκ κμδιάηςκ).  

Γζα κα λεηαεανίζμοιε ηα πνάβιαηα ηαζ κα ηαηαθένμοιε επζπθέμκ κα ακηζ-

ηνμφζμοιε ημ επζπείνδια ημο Νηνάιμκη, ακαηνέλαιε ηαζ ελεηάζαιε ιε ζδζαίηενδ 

πνμζμπή ηα ηείιεκα ζηα μπμία μ Υμφζενθ επζπείνδζε ηδκ ακαεεχνδζδ ηδξ έηηδξ Έ-

ξεπλαο (1913-14). ηδ αάζδ αοηχκ μδδβδεήηαιε ζε ηάπμζα ζδιακηζηά ζοιπενάζια-

ηα. Γζαπζζηχζαιε υηζ μ Υμφζενθ δζμνεχκεζ ηζξ πνμδβμφιεκεξ αζάθεζεξ ηαζ ηδκ ανπζ-

ηή ημο θακεαζιέκδ εηηίιδζδ βζα ηδκ πθήνςζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ηνίζεςκ ηαζ ηάκεζ 

πζα ηαεανυ πςξ έκα ηνζζζαηυ εκένβδια πθδνχκεηαζ ελ μθμηθήνμο ζε ιζα ηαηδβμνζα-

ηή επμπηεία, δ μπμία δζαιμνθχκεηαζ ζηε βάζε ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ. Ζ απιή αληίιε-

ςε παξέρεη ηε ζηεξηθηηθή βάζε ηεο θξίζεο θαη κε θακία έλλνηα ηελ πιεξσηηθή επνπηεία 

ζεκαζηαθψλ ελεξγεκάησλ. Δπζπθέμκ, δζαπζζηχζαιε υηζ μ Υμφζενθ δζαηνίκεζ νδηά ηδκ 

απθή ακηίθδρδ απυ ηδκ εκκμζμθμβζηή ακαβκχνζζδ ζηδ ζηέρδ. Έηζζ, ε αληηιεπηηθή 

εξκήλεπζε πνπ ζπγθξνηεί ην αληηιεπηφ αληηθείκελν δελ είλαη κηα ινγηθή ιεηηνπξγία π-

παγσγήο θάησ απφ έλλνηεο. Με ηδ αμήεεζα αοηχκ ηςκ δζαπζζηχζεςκ ηαηαθέναιε κα 

ακαζηεοάζμοιε ημκ ζζπονζζιυ ημο Νηνάιμκη. Ζ νπζηαζηηθφηεηα θαη ε επηζεηφηεηα 

είλαη έζραηεο κνξθέο ηεο ζθέςεο πνπ ζπκκεηξψληαη πξνο (sich anmessen), γηα λα ρξε-

ζηκνπνηήζνπκε εδψ ηελ έθθξαζε ηνπ Υνχζεξι απφ ηελ πξψηε Έξεπλα (§14), ην ελλνην-

ινγηθά αλαγλσξηζκέλν αληηιεπηφ. Ζ απιή αληίιεςε δελ πιεξψλεη κνξθέο ηεο Γξακκα-

ηηθήο ηεο ζθέςεο, δειαδή κνξθέο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζθεθηφκαζηε γηα ηα αληηιε-

πηά αληηθείκελα. 

 Αθμφ δείλαιε υηζ ημ πνάβια ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ δεκ είκαζ ζφζημζπμ οπαβςβζ-

ηχκ εκκμζμθμβήζεςκ, πενάζαιε ζηδκ ηνζηζηή ελέηαζδ ημο δεφηενμο ηφπμο ενιδκεζχκ 

ηδξ ηαηδβμνζαηήξ χζιςζδξ (ηφπμο ii), πμο είκαζ ιάθζζηα ζδζαίηενα δζαδεδμιέκμξ ιε-

ηαλφ ηςκ ιεθεηδηχκ ημο Υμφζενθ. φιθςκα ιε αοηέξ ηζξ ενιδκείεξ, ημ ακηζθδπηυ 

έπεζ ηδ ιμνθή εκυξ ππνζηξψκαηνο κε πξνζδηνξηζκνχο ηαζ απμηεθεί, ιε αοηή ηδκ έκ-

κμζα, ζφζημζπμ οπυννδηςκ ηαηδβμνδιαηζηχκ ηνίζεςκ. Ζ ζδέα αοηή οπμηίεεηαζ πςξ 

ανίζηεζ ηδ κμιζιμπμίδζή ηδξ ζηα ηείιεκα ημο Δκπεηξία θαη Κξίζε (1939), ιε ηα μπμία 

μ Υμφζενθ επζπεζνεί κα θςηίζεζ ημ γήηδια ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ δζαθυνςκ ηαηδβμνζ-

αηχκ ιμνθχκ απυ ηδκ πνμ-ηαηδβμνδιαηζηή ειπεζνία. Χζηυζμ, εδχ βίκεηαζ ιζα ιεβά-

θδ πανακυδζδ μοδυθςξ πνμζεβιέκδ ζηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία. Με ηδκ ακάδεζλδ 

ηνίζζιςκ ζδιείςκ, ηονίςξ ζηδκ Δηζαγσγή ημο Δκπεηξία θαη Κξίζε, μδδβδεήηαιε ζημ 

ζοιπέναζια πςξ: ε «πξν-θαηεγνξεκαηηθή εκπεηξία» γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο εθεί 
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πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ξεηά απφ ηελ πξσηαξρηθή απιή αληίιεςε θαη πσο νπζηαζηηθά 

απηή ε ηειεπηαία δελ απνηειεί ζέκα ηνπ ελ ιφγσ ρνπζεξιηαλνχ έξγνπ. Με αοηυ ςξ μδδ-

βυ, ζημ οπυθμζπμ ημο ηεηάνημο ηεθαθαίμο επζπεζνήζαιε κα απμηαηαζηήζμοιε ζηζξ 

μνεέξ ημο δζαζηάζεζξ ημ γήηδια ηδξ ηνζπθήξ άνενςζδξ ηςκ ηαηδβμνζαηχκ εκενβδιά-

ηςκ, βζα ημ μπμίμ πνςημιίθδζε μ Υμφζενθ ζηδκ έηηδ Έξεπλα, ελεηάγμκηαξ παναδεζβ-

ιαηζηά ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ακηζθδπηζηχκ ηνίζεςκ. 

 (α) ε έκα πνχημ ζηάδζμ δ απιή αληίιεςε απμηεθεί ηδ ζηδνζηηζηή αάζδ ηάεε 

ακηζθδπηζηήξ ηνίζδξ. Δζηζάζαιε ζημ δοκαιζηυ παναηηήνα ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ ηαζ 

δζαηνίκαιε ιζα μιάδα θαζκμιέκςκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ πθαίζζυ ηδξ, ηα θαζκυ-

ιεκα ημο απινχ αληηιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ. Με ηδ αμήεεζα ηςκ ακαθφζεςκ ημο 

Υμφζενθ ζημ Πξάγκα θαη Υψξνο (1907) οπμβναιιίζαιε υηζ: απηά ηα θαηλφκελα (ν 

αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο, ε απιή αληηιεπηηθή δηεξκήλεπζε, 

ε απιή επνπηηθή εμέηαζε) είλαη απιά επνπηηθά (θαη φρη ινγηθν-ππαγσγηθά ή θαηεγνξε-

καηηθά) θαη αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ησλ απνθαινχκελσλ ζπλζεηηθψλ αληηιεπηηθψλ ζπλα-

θεηψλ. 

 (α) ε έκα δεφηενμ ζηάδζμ θαιαάκεζ πχνα δ δηεξκελεπηηθή εμέηαζε (expliz-

ierende Betrachtung) ημο ήδδ ζοβηνμηδιέκμο ακηζθδπημφ. Δδχ έπμοιε βζα πνχηδ 

θμνά ηδ δζαίνεζή ημο ζε οπυζηνςια ηαζ πνμζδζμνζζιμφξ ηαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα 

θαιαάκεζ πχνα έκαξ πνςημ-ιενζζιυξ, ιζα Ur-teil. Ζ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ έπεζ ημ 

παναηηήνα ιζαξ θξίζεο ηαζ βζ‘ αοηυ ιπμνμφιε κα θέιε υηζ είκαζ θαηεγνξηαθή. Καηα-

θήλαιε, θμζπυκ, εδχ ζημ υηζ: ε «πξν-θαηεγνξεκαηηθή» εκπεηξία γηα ηελ νπνία γίλεηαη 

ιφγνο ζην Διπεζνία ηαζ Κνίζδ δελ είλαη παξά ε πξν-θαηεγνξεκαηηθή αιιά θαηεγνξηθή 

δηεξκελεπηηθή εμέηαζε (θαη φρη ε πξν-θαηεγνξεκαηηθή θαη πξν-θαηεγνξηαθή απιή αληί-

ιεςε). 

 (β) ε έκα ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ιζα κέα εκενβδ-

ιαηζηή ζηάζδ, ζημ πθαίζζμ ηδξ μπμίαξ ζε ιζα ζοκεεηζηή ηίκδζδ ημ οπυζηνςια ηνέπε-

ηαζ ζε οπμηείιεκμ ηαζ μζ πνμζδζμνζζιμί ζε ηαηδβμνήιαηα. Έκα ηνίζζιμ ζημζπείμ πμο 

απμζαθδκίζαιε εδχ ήηακ πςξ μ φζηενμξ Υμφζενθ δζμνεχκεζ ηδκ ανπζηή ημο εηηίιδ-

ζδ ζηδκ έηηδ Έξεπλα ηαζ ακαβκςνίγεζ πθέμκ υηζ δ δζενιδκεοηζηή ελέηαζδ έπεζ ημ δζηυ 

ηδξ εκκμδιαηζηυ ζφζημζπμ ηαζ είκαζ απηφ πμο ενιδκεφεηαζ ςξ ιμνθή ηδξ ηαηδβυνδ-

ζδξ ηαζ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ copula. Έηζζ, κε ηε λέα θαηεγνξεκαηηθή απζνξκεζία ιακ-

βάλεη ρψξα ν ινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ππνζηξψκαηνο, κε απηφ ην ηειεπηαίν λα α-

δξάρλεηαη σο πξνζδηνξηζηηθά ηαπηηδφκελν κε ην/ηα θαηεγνξνχκελά ηνπ.  

 Μέπνζ αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ ηαηαθέναιε κα δείλμοιε υηζ δ πνςηαν-

πζηή απθή ακηίθδρδ δεκ ηαοηίγεηαζ, ιεκ, ιε ηδ ζηέηδ αίζεδζδ δεκ είκαζ, υιςξ, μφηε 

ιζα οπαβςβζηή-εκκμζμθμβζηή θεζημονβία ηαζ μφηε ζζμδοκαιεί ιε ιζα δζαδζηαζία πνμ-

ζαπυδμζδξ πνμζδζμνζζιχκ ζε ηάπμζμ θμβζηυ οπυζηνςια. Αθήκεηαζ, έηζζ, ακμζπηυ ημ 

πεδίμ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ημο ζδζαίηενμο ηφπμο ηδξ ακηζθδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ 

ςξ εκυξ άιινπ, δηαθνξεηηθνχ ηφπμο απμαθεπηζημφ ζπεηζζιμφ κμήζεςκ–εκκμδιάηςκ. 

Αθήκεηαζ, επζπθέμκ, ακμζπηυ ημ πεδίμ βζα ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ ζδζαίηενδξ δμιήξ ημο 

ακηζθδπημφ ςξ εκυξ άιινπ, δηαθνξεηηθνχ ηφπμο ζφκηαλδξ. ημ πέιπημ ηεθάθαζμ επζ-

δζχλαιε πζα πζμ ζοβηεηνζιέκα αοηέξ ηζξ ακαγδηήζεζξ. 

 ηδ πμοζενθζακή Φαζκμιεκμθμβία ημ ζηέηα θοζζηυ πνάβια, ημ πνάβια, δδθα-

δή, αθαζνμοιέκςκ ηςκ κμδιαηζηχκ επεκδφζεςκ πμο ημο πνμζδίδμοκ ηα δζάθμνα 

βκςζζαηά, πναλζαηά ηαζ αλζμθμβζηά εκενβήιαηα δζαζηνςιαηχκεηαζ ζοβηνμηδηζηά ζε 

ηνία επίπεδα: ημ πνάβια ςξ res temporalis, res extensa ηαζ res materialis. Αθήζαιε 

εηηυξ ηδξ ειαέθεζαξ ηδξ δζαηνζαήξ ιαξ ημ γήηδια ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ 

ςξ res temporalis ηαζ ζηνέραιε ημ εκδζαθένμκ ιαξ ζηδκ απμζαθήκζζδ ηςκ υνςκ ζο-

βηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ ζηδκ πνςηανπζηή εηηαηυηδηα (πςνζηυηδηα) ηαζ οθζηυηδ-

ηα-αζηζυηδηά ημο. Κζκμφιεκμζ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, αοηυ πμο πνεζάζηδηε πνχηα 
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κα ηάκμοιε ήηακ κα ενεοκήζμοιε ηδκ πενζμπή ηδξ ειιέκεζαξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ηδ 

ιμνθή ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ. Ακηίεεηα πνμξ εηείκμ ημ ημι-

ιάηζ ηδξ ηνζηζηήξ ζηδ πμοζενθζακή εεςνία, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δ έκκμζα ηδξ αδνα-

κμφξ ηαζ άιμνθδξ αζζεδηδνζαηήξ φθδξ απμννίπηεηαζ ςξ ιδ θαζκμιεκμθμβζηυ δεδμιέ-

κμ (αθ. δεφηενμ ηεθάθαζμ), ηάκαιε ζαθέξ υηζ ηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα νξγαλψλν-

ληαη πάληνηε ζε πεδία πνπ εθηείλνληαη νηνλεί-ρσξηθά θαη νηνλεί-ρξνληθά. Δηηυξ απυ ηζξ 

ιμνθέξ εκυηδηαξ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ δεδμιέκςκ ηαηά ηδ δζαδμπή ηαζ ηδ ζοκφπανλή 

ημοξ, ιζθήζαιε ηαζ βζα εηείκεξ ηζξ ζοκεέζεζξ πμο δζεοεεημφκ ηαζ δμιμφκ ηα αζζεδηδ-

νζαηά πεδία ηαηά ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. Αοηέξ είκαζ μζ ζοκεέζεζξ ημο πξσην-ζπλεηξκνχ 

(Urassoziation). Δζηζάζαιε ζηδκ πενίπηςζδ ημο μπηζημφ πεδίμο ηαζ ακαδείλαιε ηα 

θαζκυιεκα ηδξ αζζεδηδνζαηήξ μιμζυηδηαξ ηαζ ηδξ αζζεδηδνζαηήξ ακηίεεζδξ. Μάθζ-

ζηα, ηάκμκηαξ πνήζδ ηςκ δζαπζζηχζεχκ ιαξ απυ ηδκ ελέηαζδ ηδξ πμοζενθζακήξ ιε-

νμθμβίαξ (ζημ ηνίημ ηεθάθαζμ), δζαηνίκαιε πνμζεηηζηά ηα δζαθμνεηζηά είδδ πνςημ-

ζοκεζνιζηήξ, αζζεδηδνζαηήξ ζοβπχκεοζδξ ηαζ πνςημ-ζοκεζνιζηήξ, αζζεδηδνζαηήξ 

ακηίεεζδξ. Φάλεθε, ηειηθά, φηη ζηε βάζε ησλ λφκσλ ηνπ πξσην-ζπλεηξκνχ, ην νπηηθφ 

πεδίν δηεπζεηείηαη θαη νξγαλψλεηαη σο έλα ζχζηεκα ρξσκαηηθψλ ηφπσλ θαη δελ είλαη 

έλα ζπλνλζχιεπκα θάπνησλ άκνξθσλ πσο ρξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Μέζα απυ ημ ενχηδια ζπεηζηά ιε ηδ ιεηάααζδ απυ ημ μπηζηυ πεδίμ ςξ ζφζηδ-

ια πνςιαηζηχκ ηυπςκ ζημ μπηζηυ πεδίμ ςξ ζχζηεκα εθ κέξνπο εθθάλζεσλ πμο πα-

νμοζζάγμοκ υρεζξ ημο ακηζθδπημφ ηαζ ημο πενίβονμφ ημο, θάκδηε ζηδ ζοκέπεζα δ α-

κάβηδ βζα ηδκ πναβιάηεοζδ ιζαξ πμθφ ηνίζζιδξ έκκμζαξ βζα ηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυ-

ηδζδ, ηδξ έκκμζαξ ηδξ ηζκαίζεδζδξ. Τζμεεηήζαιε ηδ ιεεμδμθμβζηή ηαηηζηή ημο Υμφ-

ζενθ ηαζ ακηθήζαιε ζημζπεία απυ ηζξ θεπημιενείξ ακαθφζεζξ ηδξ Πανάδμζδξ Πξάγκα 

θαη Υψξνο. Αημθμοεήζαιε ιζα ααειζδςηή πμνεία πμο λεηίκδζε θαιαάκμκηαξ οπυρδ 

ηδ ηίκδζδ ηαζ ηα ηζκαζζεδηζηά αζζεήιαηα ιυκμ ημο εκυξ ιαηζμφ, ιεηά ηδ ζοκενβαζία 

ηςκ δφμ ιαηζχκ ηαζ φζηενα ηδκ ηζκαίζεδζδ ημο ηάης ιένμοξ ημο ζχιαημξ ζηδκ ιε-

ηαηίκδζή ημο απυ ηαζ πνμξ ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ηδκ πενζθμνά ημο βφνς απυ αοηυ ημ 

ηεθεοηαίμ. 

 ε υθδ αοηή ηδκ πενζβναθή εειαημπμζήζαιε έκακ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ζζπονζ-

ζιυ ηδξ εεςνίαξ ημο Υμφζενθ βζα ηδκ ακηίθδρδ. Σμ υηζ: ε θηλαίζζεζε ιεηηνπξγεί θη-

λεηνπνηεηηθά ζηελ πνξεία εμέιημεο ελφο αληηιεπηηθνχ ελεξγήκαηνο. Κάεε εκενβεία ηζ-

καζζεδηζηή ηαηάζηαζδ ανίζηεηαζ αοεζζιέκδ ζε έκα μνίγμκηα άπεζνςκ, εθεφεενςκ 

(αθθά απυ ηάπμζεξ απυρεζξ επίζδξ πενζμνζζιέκςκ) ηζκαζζεδηζηχκ δοκαημηήηςκ, ηςκ 

«εβχ δφκαιαζ κα …». Κάεε ηζκαζζεδηζηή αθθαβή ηζκδημπμζεί ιζα ζφζημζπδ αθθαβή 

ζηδ ιενζά ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Με αοηή ηδκ έκκμζα ηζκδημπμζεί ηαζ ημ ζπήια 

«απυαθερδξ–πθήνςζδξ» ηςκ απμαθεπηζηχκ κδιάηςκ πμο ηαηεοεφκμκηαζ απυ ηάεε 

εκενβεία εη ιένμοξ έηθακζδ ζηδκ επυιεκή ηδξ, ηαζ απυ αοηήκ ζηδκ επυιεκή ηδξ, 

η.μ.η. Δπζπθέμκ, θάκδηε υηζ μζ δζάθμνμζ ηζκαζζεδηζημί δνυιμζ ζηακμπμζμφκ ηδκ πνα-

ηηζηή ηάζδ ιαξ βζα επζδίςλδ ηδξ αέθηζζηδξ ηάεε θμνά ειθάκζζδξ. 

 Δίκαζ αθήεεζα υηζ δ εειαηζηή ηδξ ηζκαίζεδζδξ ηαζ μ ζπμοδαίμξ νυθμξ πμο αοηή 

ηαηέπεζ ζηδκ ακηζθδπηζηή ζοβηνυηδζδ έπεζ ακαπηοπεεί εηηεκχξ ζηδ ζπεηζηή δεοηε-

νεφμοζα αζαθζμβναθία. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ μζ ακαθφζεζξ ημο 

Νηνάιμκη, ζηζξ μπμίεξ επζπεζνείηαζ κα δεζπεεί ημ πχξ δ ηζκαζζεδηζηή ηζκδημπμίδζδ 

δζαζθαθίγεζ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ακηζθδπημφ απνμζδζυνζζημο Υ (ηαηά ημκ ίδζμ, ημο 

ακηζηεζιέκμο ημο ίδζμο) ςξ οθζηήξ-πενζεπμιεκζηήξ ηαοηυηδηαξ ιέζα απυ ηδκ πμθθυ-

ηδηα ηςκ εκενβεία ηαζ δοκάιεζ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ. Απυ ηδ δζηή ιαξ ιενζά, ςζηυ-

ζμ, πνμηείκαιε υηζ, ζην βαζκφ πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη ξεηά ν λνεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

αληίιεςεο ζηελ εξκελεπηηθή-ελνπνηεηηθή ηνπ δηάζηαζε, νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε πεξη-

νξίδεηαη θαη αξθείηαη ζηελ αλάδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξσην-ζπλεηξκνχ θαη ηεο θη-
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λαίζζεζεο νιηζζαίλεη κε ιαλζάλνληα ηξφπν πξνο έλαλ θαηλνκελνινγηθά αλεπηζχκεην 

λαηνπξαιηζκφ. 

 Γζα κα ηάκμοιε ζαθή ημκ ζζπονζζιυ ιαξ, ακαδείλαιε ιζα δζάηνζζδ πμο ανίζηε-

ηαζ επί ης ένβς ζηα πμοζενθζακά ηείιεκα. Ο Υμφζενθ, ζημ πθαίζζμ ηςκ ακαθφζεχκ 

ημο βζα ηδκ ακηίθδρδ, απυ ηδ ιζα ιζθάεζ ιε υνμοξ απφβιεςεο βζα κα πενζβνάρεζ ηδ 

ιεηάααζδ απυ ηάεε εη ιένμοξ έηθακζδ ζηδκ επυιεκή ηδξ ζηδ ζοκεπυιεκδ δζαδμπή 

ημοξ. Κάεε ηζκαζζεδηζηά ηζκδημπμζμφιεκδ εκενβεία εη ιένμοξ έηθακζδ ―δείπκεζ-

πνμξ‖ ηδκ επυιεκδ εη ιένμοξ έηθακζδ αθθά ηαζ πνμξ άθθεξ δοκαηέξ εη ιένμοξ εη-

θάκζεζξ. Δδχ, ςζηυζμ, δεκ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε έκα απμαθεπηζηυ θαηεπζχλεζζαη-

πξνο ημ οπενααηζηυ ακηζθδπηυ. Οη “απνβιέςεηο” κεηαμχ ησλ εθ κέξνπο εθθάλζεσλ 

ζπληζηνχλ αιιεινπρίεο παξαπνκπψλ πνπ ππαθνχνπλ ζηε ινγηθή ησλ (πξσην-

ζπλεηξκηθψλ) ηάζεσλ, ρσξίο λα είλαη απηέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηειηθά ην εληαίν ηαπηφζεκν 

ππεξβαηηθφ αληηιεπηφ. Απυ ηδκ άθθδ, μ Υμφζενθ ιζθά βζα ιζα ακχηενδ απυαθερδ,                                                                                                                                           

δ μπμία δζαηνέπεζ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ηαζ ηζξ εκμπμζεί ζοκεεηζηά. Αοηή δ ακχηε-

νδ απυαθερδ είκαζ, ιε ημοξ υνμοξ ηςκ Λνγηθψλ Δξεπλψλ, δ ενιδκεοηζηή φθδ ή αθ-

θζχξ ημ ενιδκεοηζηυ κυδια ηαζ, ιε ημοξ υνμοξ ηςκ Ηδεψλ Η, ημ εκκμδηζηυ κυδια.  

 Ο Νηνάιμκη, ζε ιζα ανηεηά δζαδεδμιέκδ ακάβκςζδ ηδξ πμοζενθζακήξ θαζκμιε-

κμθμβίαξ ηδξ ακηίθδρδξ, δίκεζ έιθαζδ ζηδ ηζκαζζεδηζηή ζοκεήηδ ημο έιαζμο ζχια-

ημξ, πςνίξ, ςζηυζμ, κα δζαηνίκεζ ηζξ ―απμαθέρεζξ‖ πμο δζαπενκμφκ ηζξ εη ιένμοξ εη-

θάκζεζξ ιε ηδκ πνςημ-ζοκεζνιζηή θμβζηή ηςκ ηάζεςκ απυ ημ ακηζθδπηζηυ ενιδκεοηζ-

ηυ κυδια πμο εκμπμζεί ζοκεεηζηά αοηέξ ηζξ εη ιένμοξ εηθάκζεζξ ζηδκ μθυηδηα ημο 

οπενααηζημφ ακηζθδπημφ. Μζθά βζα ηζξ πνχηεξ ςξ εάκ αοηέξ κα θένκμοκ ημ απμηέθε-

ζια πμο ακήηεζ υιςξ ζηδ δζηαζμδμζία ηδξ δεφηενδξ. Γζαθμνμπμζμφιεκμζ, θμζπυκ, απυ 

ιζα ηέημζα, θακεαζιέκδ ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ακάβκςζδ ηαηαθήλαιε ζημ υηζ νη ζπλζέ-

ζεηο ηνπ πξσην-ζπλεηξκνχ θαη ε θηλεηνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο θηλαίζζεζεο είλαη αλα-

γθαίνη φξνη, αιιά δελ αξθνχλ γηα ηελ αληηιεπηηθή ζπγθξφηεζε. Απαηηείηαη επηπιένλ ε-

θείλε ε λνεηηθή ζπλάξηεζε πνπ εξκελεχεη ελνπνηεηηθά ηηο εθ κέξνπο εθθάλζεηο ζηε ζπ-

λερφκελε αιιεινπρία ηνπο. 

 Δηιεηαθθεουιεκμζ, ηχνα, υθεξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ακαθφζεζξ ιαξ, ζημ έηημ ηε-

θάθαζμ ιπμνέζαιε πθέμκ κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ μθμηθδνςιέκα εεηζηή ιαξ πνυηα-

ζδ ακαθμνζηά ιε ημ πνυαθδια ηδξ ακηζθδπηζηήξ ζοβηνυηδζδξ. Ο πνχημξ άλμκαξ αο-

ηήξ ηδξ πνυηαζδξ αθμνμφζε ημκ ζδζαίηενμ ηνυπμ ζπεηζζιμφ ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζε-

ςκ πμο ζοκεέημοκ ημ ακηζθδπηυ. Πνμηεζιέκμο κα λεδζαθφκμοιε μνζζηζηά αοηυκ ημκ 

ζπεηζζιυ ζοβηνίκαιε πνμζεηηζηά ηδκ πνχηδ ηαζ ηδ δεφηενδ έηδμζδ ηδξ ηνίηδξ Έξεπ-

λαο ηαζ εκημπίζαιε ηάπμζεξ εκδζαθένμοζεξ αθθαβέξ. Μπμνέζαιε έηζζ κα ζοιπθδνχ-

ζμοιε ηδκ πναβιάηεοζδ ηδξ πμοζενθζακήξ ιενμθμβίαξ πμο ακαθάααιε ζημ ηνίημ ηε-

θάθαζμ ηαζ κα μδδβδεμφιε ζημ ζδιακηζηυ ζζπονζζιυ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ: νη εθ 

κέξνπο εθθάλζεηο είλαη κελ νληνινγηθψο απηφλνκεο, ζπληζηνχλ δε ιεηηνπξγηθψο εμαξ-

ηεκέλα κέξε εληφο ηεο νιφηεηαο ηνπ εθηαηνχ θάζκαηνο. Φοζζηά δζαθμνμπμζδεήηαιε 

απυ ηδκ ιμνθμθμβζηή ζδέα πενί ηδξ θεζημονβζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ιενχκ πμο οζμεεηεί 

μ Γημφναζηξ ζηδ δζηή ημο ενιδκεία ηαζ ζζπονζζηήηαιε υηζ δ εκυηδηα ηςκ εκκμδιαηζ-

ηχκ ιενχκ βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ εηείκμξ είκαζ αδφκαημ κα επζηεοπεεί πςνίξ ηδ ζοκ-

δνμιή ηδξ απμαθεπηζηήξ εκκυδζδξ, ηδκ μπμία, υιςξ, μ ίδζμξ έπεζ ελμαεθίζεζ απυ ηδκ 

ενιδκεία ημο. 

 Ο δεφηενμξ άλμκαξ ηδξ πνυηαζήξ ιαξ αθμνμφζε ηδκ ζδζαίηενδ θφζδ ηδξ ακηζ-

θδπηζηήξ απμαθεπηζηυηδηαξ. Γζα κα ιπμνέζμοιε κα δχζμοιε εδχ ιζα μνζζηζηή απά-

κηδζδ πνεζαγυιαζηακ (Α) αθεκυξ, ηα ζπεηζηά ιενζηά ζοιπενάζιαηα ηςκ πνμδβμφιε-

κςκ ηεθαθαίςκ: 

(i) ημ υηζ μ απμαθεπηζηυξ παναηηήναξ ηδξ ακηίθδρδξ δεκ ακάβεηαζ ζηα πενζεπυιεκα 

ηδξ αίζεδζδξ ή ηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ (πνχημ ηαζ δεφηενμ ηεθάθαζμ), 
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(ii) ημ υηζ αοηυξ μ απμαθεπηζηυξ παναηηήναξ δεκ είκαζ μφηε οπαβςβζηυξ-

εκκμζμθμβζηυξ, μφηε ηνζζζαηυξ-ηαηδβμνδιαηζηυξ (ηέηανημ ηεθάθαζμ), 

(iii) ημ υηζ μζ κυιμζ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ ηαζ δ ηζκδημπμζδηζηή θεζημονβία ηδξ ηζκαί-

ζεδζδξ είκαζ ακαβηαίμζ υνμζ, αθθά δεκ ανημφκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο οπενααηζημφ 

ακηζθδπημφ· απαζηείηαζ επζπθέμκ εηείκδ δ κμδηζηή ζοκάνηδζδ, δ κμδηζηή ενιήκεοζδ 

πμο ζοκεέηεζ εκμπμζδηζηά ηζξ εκ θυβς εη ιένμοξ εηθάκζεζξ (πέιπημ ηεθάθαζμ). 

(Β) Αθεηένμο, υιςξ, ααζζζηήηαιε ηαζ ζηα πμθφ ζδιακηζηά ζημζπεία πμο α-

κηθήζαιε απυ ηδκ Πανάδμζδ ημο Υμφζενθ βζα ηδκ Ζεζηή (ημο 1914) ηαζ ηδ εεςνία 

ημο εηεί βζα ηδκ αμηαθή παξαγσγή. 

Σεθζηά ζοιπενάκαιε υηζ: ε κε-ππαγσγηθή θαη κε-θαηεγνξεκαηηθή αληηιεπηηθή 

απνβιεπηηθφηεηα δελ είλαη παξά κηα κεξνινγηθή-παξαγσγηθή ζπλάξηεζε πνπ εξκελεχεη 

ηηο εθ κέξνπο εθθάλζεηο σο κέξε ηεο νιφηεηαο ηνπ εθηαηνχ θάζκαηνο θαη παξάγεη σο 

θάηη παξαπάλσ απφ ηα ιεηηνπξγηθψο ζρεηηδφκελα κέξε ηε ζηεξηγκέλε κνξθή ηεο ελφηε-

ηάο ηνπο. 

 ημ πνμδβμφιεκμ πθαίζζμ ηαηαθέναιε κα μθμηθδνχζμοιε ηαζ ηδκ ηνζηζηή ιαξ 

ζημκ Νηνάιμκη. Γείλαιε υηζ ιε ηδκ παναβκχνζζδ ημο ζδιακηζημφ νυθμο ημο απμαθε-

πηζημφ παναηηήνα ηδξ ακηίθδρδξ, ημ απνμζδζυνζζημ ή πνμζδζμνίζζιμ Υ, δδθαδή δ 

ηαοηυηδηα ημο ακηζθδπημφ, βζα ηδκ μπμία ιζθάεζ μ ίδζμξ, είκαζ αηνζαχξ ιζα ηαοηυηδηα 

ζηδκ αενμζζηζηή πμθθυηδηα ιενχκ ηαζ υπζ ζηδκ πνιιαπιφηεηα πνπ ηα ιεηηνπξγηθψο 

ελλνεκαηηθά κέξε ζπληζηνχλ. Τπμζηδνίλαιε, θμζπυκ, υηζ: ην αληηιεπηηθφ Υ δελ είλαη 

παξά ε ζθέηε ρσξηθή έθηαζε αθαηξνπκέλσλ ησλ πιεξσηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ· είλαη 

απηφ πνπ ν Υνχζεξι απνθαιεί ζηηο αλαιχζεηο ηνπ «θελφ ζρήκα» σο αθεξεκέλε ζηηγκή 

ηνπ ρσξηθνχ θάζκαηνο, δειαδή ηνπ αηζζεηεξηαθνχ ελλνήκαηνο. 

 ηδ ζοκέπεζα, πνμπςνήζαιε ζημ, εθάπζζηα επελενβαζιέκμ ζηδ δεοηενεφμοζα 

αζαθζμβναθία, γήηδια ηδξ ζοβηνυηδζδξ ημο οθζημφ-αζηζαημφ πνάβιαημξ (res materi-

alis) ηαζ οπμζηδνίλαιε υηζ: κε έλαλ αλάινγν ηξφπν θαη ζηε βάζε κηαο λέαο λνεηηθήο 

εξκήλεπζεο, ηεο πιηθήο εξκήλεπζεο, ην πιηθφ-αηηηαθφ πξάγκα ζπγθξνηείηαη σο ε πνι-

ιαπιφηεηα (θαη φρη αζξνηζηηθή πνιιφηεηα) ησλ ιεηηνπξγηθά εμαξηεκέλσλ ζρεκαηηθψλ 

εκθαλίζεσλ. Θεθήζαιε, ςζηυζμ, κα ακαδείλμοιε εδχ ηαζ ηάπμζα άθθα ζδιακηζηά 

ζημζπεία. Γζαπζζηχζαιε υηζ μ Υμφζενθ, εκχ ακηζιεηςπίγεζ ηζξ αζζεήζεζξ ηδξ υναζδξ 

ηαζ ηδξ αθήξ ςξ ζζμδφκαιεξ ακαθμνζηά ιε ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ θα-

ζιάηςκ, εεςνεί πςξ δ αθή είκαζ πνςηανπζηυηενδ έκακηζ ηδξ υναζδξ, ηυζμ βζα ηδ ζο-

βηνυηδζδ ημο οθζημφ-αζηζαημφ πνάβιαημξ, υζμ ηαζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο 

ζχιαημξ ςξ ίδηνλ έιαζμ ζχια. Πνμηεζιέκμο κα απμζαθδκίζμοιε αοηυκ ημκ ζζπονζ-

ζιυ ακαηνέλαιε ηονίςξ ζηα ζπεηζηά πμοζενθζακά ηείιεκα ηςκ Ηδεψλ ΗΗ ηαζ ΗΗΗ. Γζα-

πζζηχζαιε πςξ ημ επζπείνδια ημο Υμφζενθ είκαζ ζε ηάπμζμ ααειυ πνμαθδιαηζηυ 

(ηάηζ πμο δζηαζμθμβεί, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ ηνζηζηή πμο ημο έπεζ 

αζηδεεί) ηαζ επζπεζνήζαιε κα ημ δζαζαθδκίζμοιε ζε δφμ αήιαηα. ε έκα πνχημ αήια 

πνεζάζηδηε κα δζαηνίκμοιε ηδ ζοβηνυηδζδ ημο έιαζμο ζχιαημξ ζημ θαζιαηζηυ επί-

πεδμ απυ ηδ ζοβηνυηδζή ημο ζημ οθζηυ-αζηζαηυ επίπεδμ, θέβμκηαξ υηζ ζε αοηυ ημ ηε-

θεοηαίμ είκαζ πμο θαιαάκεζ πχνα δ ζοβηνυηδζή ημο κε ηελ πιήξε έλλνηα. ε έκα δεφ-

ηενμ αήια θέναιε ζημ θςξ ιζα δζάηνζζδ πμο ζοκακημφιε ζηα πεζνυβναθα ημο Υμφ-

ζενθ, αοηήκ ακάιεζα ζηδκ ακηζθδπηζηά (ζπδιαηζηά) θεζημονβμφζα ηζκαίζεδζδ ηαζ 

ηδκ πναηηζηά θεζημονβμφζα ηζκαίζεδζδ. 

 Γζα ηδκ ηζκαίζεδζδ ζηδκ ακηζθδπηζηή (ζπδιαηζηή) θεζημονβία ηδξ μοζζαζηζηά 

ιζθήζαιε ζημ πέιπημ ηεθάθαζμ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηζκαίζεδζδ πμο ςξ ακαβηαίμξ υ-

νμξ ηζκδημπμζεί ηδκ αθθδθμοπία ηςκ εη ιένμοξ εηθάκζεςκ ηαζ ηαεζζηά έηζζ δοκαηή 

ηδ εκκμδηζηή ακηζθδπηζηή ενιήκεοζδ ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ μπηζηχκ ηαζ απηζηχκ 

θαζιάηςκ. ε αοηυ ημ επίπεδμ ζοβηνυηδζδξ, επζζδιάκαιε ημκ πνςηανπζηυ παναηηή-

να πμο έπεζ δ αθή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο θαζκαηηθνχ έιαζμο ζχιαημξ. 
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Ζ ηζκαίζεδζδ ζηδκ πναηηζηή θεζημονβία ηδξ πνμτπμεέηεζ ηδ θαζιαηζηή ζο-

βηνυηδζδ ηαζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ δξάζεηο πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ηάπμζα ζαθή έ-

ληαζε, π.π., ζηδκ άζηδζδ πίεζδξ, ζημ ηνάαδβια, ζημ πηφπδια, ζημ άδναβια ηαζ ζή-

ηςια, ζημ ηέκηςια ηςκ ιοχκ, η.θπ. Γζαπζζηχζαιε υηζ: ε πξαθηηθή θηλαίζζεζε είλαη 

απηή πνπ ιεηηνπξγεί θηλεηνπνηεηηθά ηφζν γηα ηελ πιηθή-αηηηαθή εξκήλεπζε ησλ αληηιε-

πηψλ πξαγκάησλ, φζν θαη γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ έκβηνπ ζψκαηνο κε ηελ πιήξε ζεκα-

ζία. Πξφθεηηαη γηα κηα ζσκαηηθή θηλαηζζεηηθή απηνζπλεηδεζία, ε νπνία μεδηπιψλεηαη 

πάληα εληφο κηαο εξκελεπηηθήο πξαμηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 οκμθζηά, ζημ πέιπημ ηαζ ημ έηημ ηεθάθαζμ ακαπηφλαιε ημοξ ααζζημφξ υνμοξ 

ιζαξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εεςνίαξ ζοβηνυηδζδξ ημο ακηζθδπημφ ζηδκ πνςηανπζηή, ε-

ηηαηή-θαζιαηζηή ηαζ ηδκ οθζηή-αζηζαηή ζοβηνυηδζή ημο. Αοηυ ημ ηαηαθέναιε έπμ-

κηαξ δζαζθαθίζεζ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ημο εκενβήιαημξ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ, ηυζμ απυ 

ηδ ζηέηδ αίζεδζδ, υζμ ηαζ απυ ηα εκενβήιαηα βθςζζζηήξ εκκμζμθυβδζδξ ηαζ ηαηδ-

βυνδζδξ. Τπήνπε, ςζηυζμ, ηαζ ιζα άθθδ δζάζηαζδ πμο έπνεπε κα ελεηάζμοιε βζα κα 

μθμηθδνχζμοιε ηδ ζηζαβνάθδζδ ημο παναηηήνα ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ. Έιεκε κα 

δείλμοιε υηζ ζηδ Φαζκμιεκμθμβία ημο Υμφζενθ δ πνςηανπζηά ζοβηνμηδιέκδ res ex-

tensa ηαζ res materialis δεκ είκαζ δ εηηαηυηδηα ηαζ δ οθζηυηδηα ςξ ακηζηείιεκα ηδξ 

Γεςιεηνίαξ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ. Σμ ακηζθδπηυ ζηδκ πνςηανπζηή δμηζηυηδηά ημο δεκ εί-

καζ ημ ακηζηείιεκμ ιζαξ εζδζηά επζζηδιμκζηήξ θοζζημ-ιαεδιαηζηήξ ζηάζδξ. 

 Δίκαζ ζαθέξ πςξ βζα ημκ Υμφζενθ δ εεςνδηζηή-επζζηδιμκζηή ζοκείδδζδ ζηδνί-

γεηαζ ηυζμ ζηα εκενβήιαηα ηδξ πνςηανπζηήξ ακηίθδρδξ (ηαζ εονφηενα ηδξ πνςηανπζ-

ηήξ ειπεζνίαξ) υζμ ηαζ ζηα εκενβήιαηα ηδξ ηαηδβμνζαηήξ-εκκμζμθμβζηήξ ζηέρδξ. 

Αοηή δ ζοκείδδζδ ζοβηνμηεί ηα δζηά ηδξ ακηζηείιεκα, ηα εεςνδηζηά-επζζηδιμκζηά 

ακηζηείιεκα. ημ έαδμιμ ηεθάθαζμ, θμζπυκ, ελεηάγμκηαξ ηονίςξ ηα ηείιεκα ηδξ Κξί-

ζεο, ακαγδηήζαιε ηζξ θεπημιένεζεξ αοημφ ημο ζδζυηοπμο ηνυπμο ζοβηνυηδζδξ. Πενζ-

βνάραιε ημ πχξ δ εεςνδηζηή επζζηδιμκζηή ζοκείδδζδ πνμπςνά ζηδκ ελζδακζηεοηζηή 

ακηζηεζιεκμπμίδζδ ηυζμ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ ιμνθχκ υζμ ηαζ ηςκ αζζεδηδνζαηχκ 

πθδνςιάηςκ ηςκ πναβιάηςκ ηδξ απθήξ ακηίθδρδξ. Ακαθφζαιε, δδθαδή, πχξ αοηή 

πνμπςνά ηυζμ ζηδκ άιεζδ υζμ ηαζ ζηδκ έιιεζδ ιαεδιαηζημπμίδζδ ημο πνςηανπζημφ 

αζυημζιμο. Δπζπθέμκ, θςηίζαιε ημ πχξ δ θμβζηά ηαηαζηεοαζιέκδ επζζηδιμκζηή 

πναβιαηζηυηδηα, πμο ηαηά ημκ Υμφζενθ δεκ ζοκζζηά πανά έκα «έκδοια ζδεχκ» πμο 

―κηφκεζ‖ ημκ πνςηανπζηυ αζυημζιμ, εηθαιαάκεηαζ ςξ δ ιμκαδζηή αθδεήξ πναβιαηζ-

ηυηδηα. Πνυηεζηαζ βζα ιζα δζενβαζία πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ιζα παναιμνθςηζηή 

ζηνέαθςζδ: μ ηυζιμξ ηδξ πνςηανπζηήξ ακηίθδρδξ (ηαζ εονφηενα ηδξ πνςηανπζηήξ 

ειπεζνίαξ), πμο είκαζ ηαζ δ ζηαεενή ηαζ απανάηαιπηδ πνμτπυεεζδ ηάεε ηαηδβμνζα-

ηήξ αθθά ηαζ εζδζηά επζζηδιμκζηήξ ζφθθδρδξ, ζοβηαθφπηεηαζ, οπμπςνεί ηαζ μδδβεί-

ηαζ ζηδ θήεδ. 

ημ ηεθεοηαίμ ημιιάηζ ηδξ δζαηνζαήξ ιαξ, ζημκ Δπίθμβμ, εεθήζαιε κα δείλμοιε 

ιε πμζμκ ηνυπμ μζ ακαθφζεζξ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηά ιαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ ακηζθδπηζ-

ηή ζοβηνυηδζδ ηαζ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηα ηαηδβμνζαηά εκενβήιαηα ακχηενδξ ηάλδξ 

ιπμνμφκ κα ζοιπνάλμοκ ζηδκ μνζμεέηδζδ ηδξ πμοζενθζακήξ έκκμζαξ ηδξ πνςηανπζ-

ηήξ ειπεζνίαξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζηδκ μνζμεέηδζδ ιζαξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Τπεναα-

ημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. Ο ζηυπμξ αοηήξ ηδξ ηίκδζδξ ήηακ δζπθυξ: αθεκυξ, εεθήζαιε 

κα πνμζδζμνίζμοιε ηδ εέζδ πμο ηαηέπεζ δ ένεοκά ιαξ ζηδ ζοκμθζηυηενδ ανπζηεηημ-

κζηή δμιή ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ εεςνίαξ ηαζ, αθεηένμο, κα οπμδείλμοιε εειαηζηέξ 

βζα πεναζηένς ένεοκα ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ φισλ ηςκ 

μκημθμβζηχκ πενζμπχκ ςξ εέιαημξ αηνζαχξ ιζαξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Τπενααημθμβζ-

ηήξ Αζζεδηζηήξ. 

Έηζζ, θμζπυκ, ελεηάζαιε ηζξ θίβεξ πνμζεββίζεζξ πμο οπάνπμοκ ακαθμνζηά ιε ημ 

γήηδια ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ζηδ Φζθμζμθία ημο Υμφζενθ ηαζ ηαηαθή-
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λαιε ζηα αηυθμοεα. Ακηίεεηα πνμξ ημκ ζζπονζζιυ ημο Κενκ, οπμζηδνίλαιε πςξ ζηε 

ρνπζεξιηαλή θηινζνθία βξίζθνπκε φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ κηα ε-

ληαία θαη ζπλεθηηθή Τπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή. Φοζζηά, δεκ ζοιθςκήζαιε ιε ηζξ ε-

ηηζιήζεζξ ημο Νηε Αθιέζκηα ηαζ ημο Κυζηα, βζα ηζξ μπμίεξ δείλαιε υηζ ηζκμφκηαζ ε-

κηυξ ημο θάζιαημξ ηςκ ενιδκεζχκ ηδξ ηαηδβμνζαηήξ χζιςζδξ. ηδκ άνενςζδ ηδξ 

δζηήξ ιαξ εεηζηήξ πνυηαζδξ, ςζηυζμ, πήναιε απμζηάζεζξ θαη απυ ηδκ ενιδκεία ημο 

υαα. Γεκ ζοιθςκήζαιε ιε ημ υηζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ 

είκαζ μ πνμ-επζζηδιμκζηυξ αζυημζιμξ βεκζηχξ. Ζ οζμεέηδζδ ιζαξ ηέημζαξ ζδέαξ ε-

κηάζζεζ ζηδ δζηαζμδμζία αοηήξ ηδξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ιάεδζδξ, ακάιεζα ζηα άθθα, 

ηαζ ημ ζφκμθμ ημο βθςζζζημφ-εκκμζμθμβζημφ ηαζ ηαηδβμνδιαηζημφ αίμο. Ακηίεεηα, 

βζα ειάξ δ δζαπςνζζηζηή βναιιή πμο μνζμεεηεί ηδκ πνςηανπζηή ειπεζνία δεκ πανάζ-

ζεηαζ ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ ηδξ απμοζίαξ επζζηδιμκζηχκ ελζδακζηεφζεςκ. Υανάζζεηαζ 

ιε αάζδ ημ ηνζηήνζμ ηδξ πξν-θαηεγνξηαθφηεηαο. Τπυ αοηυ ημ κέμ πνίζια, ε Φαηλνκε-

λνινγηθή Τπεξβαηνινγηθή Αηζζεηηθή δελ είλαη παξά ε κάζεζε πνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο 

ελλνεηηθέο–ελλνεκαηηθέο ζπζηνηρίεο ηεο πξν-θαηεγνξηαθήο πξσηαξρηθήο εκπεηξίαο ελ 

γέλεη. 

Αοηυ πμο οπμθεζπυηακ ήηακ κα δχζμοιε ζηδ ζοκέπεζα ηα ααζζηά ζημζπεία βζα 

ηδ ζηζαβνάθδζδ ηςκ δζαζηάζεςκ αοηήξ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ: ημο αάεμοξ, ημο 

φρμοξ ηαζ ημο εφνμοξ ηδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζοιπενάκαιε ηα ελήξ. 

(α) Καηά ηδ δζάζηαζδ ημο αάεμοξ ηδξ, δ πνςηανπζηή ειπεζνία θένεζ εκηυξ ηδξ ημ πχ-

νμ ηδξ ειιέκεζαξ ηαζ ηςκ πνμζζδζαγυκηςκ ζε αοηή ζοκεέζεςκ. Δδχ ακήημοκ μζ 

ζοκεέζεζξ ηδξ πνμκμ-ζοκείδδζδξ ζηδ δζαδμπή ηαζ ηδ ζοκφπανλδ, αθθά ηαζ μζ 

ζοκεέζεζξ ημο πνςημ-ζοκεζνιμφ πμο δζέπμοκ ηδκ πενζεπμιεκζηή ιμνθμπμίδζδ 

ηςκ αζζεδηδνζαηχκ πεδίςκ. 

(α) Ζ δζάζηαζδ ημο φρμοξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ δζαπςνζζηζηή βναιιή ζηδ αάζδ ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο πξν-θαηεγνξηαθφηεηαο. Δζδζηά ακαθμνζηά ιε ηα ζηέηα θοζζηά 

πνάβιαηα, ημ αεθδκεηέξ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ ζηδ δζαζηνςιάηςζδ 

ηςκ απμαθεπηζηχκ ζοκεέζεςκ ηαθφπηεζ υπζ ιυκμ ηδ ζοβηνυηδζδ ημο αζζεδηδνζ-

αημφ θάζιαημξ αθθά ηαζ ημο οθζημφ πνάβιαημξ. 

(β) Σέθμξ, ηζ αοηυ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ, δ δζάζηαζδ ημο εφνμοξ ηδξ πνςηανπζηήξ 

ειπεζνίαξ αθμνά ην ζχλνιν ηςκ μκημθμβζηχκ πενζμπχκ. πζ ιυκμ ζηδκ μκημθμβζ-

ηή πενζμπή ηςκ ζηέηα θοζζηχκ πναβιάηςκ, αθθά ελίζμο ηαζ ζε αοηή ηςκ έιαζςκ 

ηαζ ροπζηχκ υκηςκ, υπςξ ηαζ ζηδκ μκημθμβζηή πενζμπή ηςκ πμθζηζζιζηχκ υκηςκ, 

ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ακηίζημζπα ζηνχζεζξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ πμο ιε ηδ 

ζεζνά ημοξ ζοκζζημφκ ακηζηείιεκμ εκυξ ακηίζημζπμο ηθάδμο ηδξ Φαζκμιεκμθμβζ-

ηήξ Τπενααημθμβζηήξ Αζζεδηζηήξ. 

Ζ πνυηαζή ιαξ βζα ηδκ μνζμεέηδζδ ιζαξ Φαζκμιεκμθμβζηήξ Τπενααημθμβζηήξ 

Αζζεδηζηήξ, αθεκυξ λεηαεανίγεζ ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο πμοζενθζακμφ εβπεζνήιαημξ 

ζημ ζφκμθυ ημο, αθεηένμο μδδβεί ζε ιζα πζμ ζοκεηηζηή απμηίιδζδ ηδξ ζπέζδξ ημο 

ακχηενμο βκςζζαημφ, πναηηζημφ ηαζ αλζαημφ ιαξ αίμο ιε ημκ πνςηανπζηυ αζυημζιμ 

βεκζηά. Φοζζηά εεςνμφιε υηζ ηα γδηήιαηα πμο άπημκηαζ ηδξ Τπενααημθμβζηήξ Αζ-

ζεδηζηήξ, ςξ θαζκμιεκμθμβζηήξ ιάεδζδξ ηδξ πνςηανπζηήξ ειπεζνίαξ ζηζξ δζάθμνεξ 

μκημθμβζηέξ πενζμπέξ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ ζοβηνμηδηζηέξ ζηνχζεζξ, είκαζ ελυπςξ εκδζα-

θένμκηα ηαζ ζδιακηζηά. Έπμοιε ηδκ πεπμίεδζδ πςξ αοηά ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ 

ακηζηείιεκα ααζζηήξ ένεοκαξ πμο εα μδδβήζεζ ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ υθςκ ηςκ 

πηοπχκ ηδξ ζοκεζδδζζαηήξ γςήξ. Καζ εέθμοιε κα εθπίγμοιε υηζ δ πανμφζα δζαηνζαή 

ακμίβεζ ζηακμπμζδηζηά ημ δνυιμ πνμξ ιζα ηέημζα ηαηεφεοκζδ. 
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