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Tην εργασία αυτή την αφιερώνω στον
πολυαγαπημένο, και γλυκύτατο γιόκα μου,
τον Τύχωνα, ικέτη αγγελικό της αγάπης
και τρίτο άνθρωπο στη ζωή μου· και στην
καλή μου την Όλγα, που παλεύουμε μαζί,
γενικά, για τη συνθήκη την αναστάσιμη.
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Έλα πιήζνο αλζξψπσλ βνήζεζε, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν
ηξφπν, ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Δπραξηζηψ, ινηπφλ, ηνλ
θαζεγεηή David Corfield, ηεο ρνιήο Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Kent, γηα ηελ
αιιεινγξαθία καο ζρεηηθά κε δεηήκαηα αηζζεηηθήο θαη ncategories· ηνπο Fritz Schweiger, θαζεγεηή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Salzburg, θαη Dr William Mander, ηνπ ηνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο, γηα ηα άξζξα πνπ
είραλ ηελ θαινζχλε λα κνπ ηαρπδξνκήζνπλ· ηνλ Γξ ηακάηε
Γεξνγησξγάθε, επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Erfurt ζηε Γεξκαλία, ηνλ Γξ ηέθαλν Οξθαλφ, ηνπ Μαζεκαηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cincinnati, θαη ηνλ
ππνςήθην δηδάθηνξα ηεο ρνιήο Αλαηνιηθψλ θαη Αθξηθαληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ θν Ζιία
Μαιεβίηε, επίζεο γηα ηα άξζξα πνπ είραλ ηελ θαινζχλε λα
κνπ ζηείινπλ ειεθηξνληθά· ηνλ θαζεγεηή ηεο Αλψηαηεο
ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ζηελ Αζήλα θν Παλαγηψηε Πνχιν γηα
ηελ εκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία πεξηέβαιιε ηελ εξγαζία απηή
ψζηε λα πξνηείλεη λα ηελ παξνπζηάζσ έζησ θαη ζηα πξψηα
ηεο βήκαηα, φπσο θαη έγηλε, ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
ηνπ ζεκηλαξίνπ «Σέρλε, Υξφλνο, Δηδέλαη»· ηνπο θαζεγεηέο
Μσπζή Μπνπληνπξίδε, Σάζν Παηξψλε, θαη ηνλ ππνςήθην
δηδάθηνξα ηπιηαλφ θαξιάην, ηνπ Μαζεκαηηθνχ ηκήκαηνο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο, γηα ηηο ππνδείμεηο θαη ηε
ζπλνιηθή βνήζεηα· ηηο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο δηαδαλεηζκνχ ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Πάηξαο γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ κνπ γηα
δαλεηζκφ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο βηβιηνγξαθίαο απφ
βηβιηνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ηέινο ηελ «Καηεγνξηθή»
νκάδα ηνπ Μαζεκαηηθνχ ηκήκαηνο: θαζεγεηή Κψζηα Γξφζν,
ηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο Απφζηνιν Μαηδάξε θαη Γξεγφξε Πξνηζψλε, εμαηξέησο δε ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή Παλαγή
Καξαδέξε, επηβιέπνληα απηήο ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ
θαινζχλε, ηε επγέλεηα, ηνπο θηινζνθηθνχο πεξηπάηνπο, θαη ηε
δηεηζδπηηθή ηνπ καηηά ζηα δεηήκαηα πνπ καο απαζρφιεζαλ
εδψ.
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Κάζε θνξά πνπ θάλνπκε κηα απιή γεσκεηξηθή απφδεημε δηαηππψλεηαη θαη
απνδεηθλχεηαη έλαο ηζρπξηζκφο, πάλσ ζε έλα επηκέξνπο ζρήκα πνπ ζεσξνχκε, ν
νπνίνο αμηψλεη θαζνιηθή εγθπξφηεηα. Πψο, φκσο, γίλεηαη θάηη ηέηνην; Ζ πιαησληθή
απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη φηη νη έλλνηεο θαη νη ζπιινγηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχκε,
γηα ηε δηαηχπσζε θαη ηελ απφδεημε ηνπ ηζρπξηζκνχ θάζε θνξά, δελ έρνπλ λα θάλνπλ
κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα, νχηε θαη κε θάηη αηζζεηφ, αιιά κε θάηη λνεηφ. Σν ζρήκα
πνπ βιέπνπκε είλαη απιψο κηα θαηάιιειε ππφκλεζε απηνχ ηνπ λνεηνχ. Πξνθαλψο, ν
ηζρπξηζκφο καο εθαξκφδεηαη απνιχησο κφλν ζην ηέιεην ζρήκα πνπ έρνπκε θαηά λνπ.
Γηα ην θαη’ αίζζεζε ζρήκα ηζρχεη ζην βαζκφ πνπ πξνζηδηάδεη ηνπ λνεηνχ.
Ζ πιαησληθή απάληεζε, ινηπφλ, ζηελ εξψηεζε ηνπ ηη αθξηβψο αθνξνχζε ν
ηζρπξηζκφο πνπ δηαηππψλνπκε θαη απνδεηθλχνπκε, καο παξέρεη θαη κηα πξφηαζε γηα
ηε δπλαηφηεηα θαζνιηθήο θαη αλαγθαίαο γλψζεο. Γλσξίδνληαο ηηο ηδηφηεηεο ηεο
Μνξθήο, ηεο Ηδέαο, γλσξίδνπκε φια ηεο ηα επηκέξνπο· ηα θαζέθαζηα εθείλα πνπ ηεο
κνηάδνπλ, φζα κεηέρνπλ απηήο. Ζ Μνξθή είλαη κηα θαζνιηθή νληφηεηα, έλα θαζνιηθφ
κνληέιν ησλ επηκέξνπο ηεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε γλψζε απηήο ηεο θαζνιηθήο
νληφηεηαο καο θαζηζηά ηθαλνχο λα έρνπκε άκεζε γλψζε γηα φια ηα επηκέξνπο ηεο,
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα γλσξίδνπκε ηη είλαη απηή, πψο είλαη, κε ηη άιιν κνηάδεη,
πψο αθξηβψο ζρεηίδεηαη κε ηα επηκέξνπο ηεο. Ωζηφζν, πξνθαλψο φιεο απηέο νη
εξσηήζεηο πξναπαηηνχλ πσο πάλσ απφ φια είναι, φηη απηή ε θαζνιηθή νληφηεηα
ππάξρεη.
Αιιά ε χπαξμε κηαο ηέηνηαο νληφηεηαο θαίλεηαη κάιινλ ακθίβνιε.
Ηζρπξηδφκαζηε θαη απνδεηθλχνπκε θάηη γηα έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα γεληθνχ ραξαθηήξα
πνπ ζπλεπψο ζα έρεη, αιιά θαη ηαπηφρξνλα δελ ζα έρεη, ηηο αζχκβαηεο ηδηφηεηεο ησλ
πεξηνξηζκψλ ηνπ: ζθαιελφ, νξζνγψλην, ηζνζθειέο ηξίγσλν θ.ιπ. Κάηη ηέηνην δελ
κπνξεί λα ππάξρεη. Οπφηε θαη ηίζεηαη ην δήηεκα: ε απφδεημε πνπ θάλακε, ν
ηζρπξηζκφο πνπ δηθαηνινγήζακε, κε ηη είρε λα θάλεη;
Δίλαη δχζθνιν λα ακθηζβεηεζεί ην φηη κε ηελ απφδεημε δελ θεξδίζακε κηα
θαζνιηθή γλψζε· κηα γλψζε πνπ αθνξά ζε άπεηξα επηκέξνπο θαη ηελ νπνία δελ ζα
κπνξνχζακε λα ειέγμνπκε, σο πξνο ηελ εθαξκνζηκφηεηά ηεο, αθνχ θαη άπεηξα είλαη,
θαη θαλέλα δελ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο, ζηελ θαη’ αίζζεζε ζπλζήθε.
Πξνθαλψο ππάξρεη έλα δήηεκα κε ηα θαζνιηθά, αθνχ καο αθήλνπλ κε κηα δέζκε
εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα νπνία πξέπεη λα
απαληεζνχλ αλ ζέινπκε λα γλσξίδνπκε πψο είλαη δπλαηή ε θαζνιηθή θαη αλαγθαία
γλψζε, αλ είλαη ηειηθά πνηέ δπλαηή.






ηελ Δηζαγσγή ηεο εξγαζίαο καο επηρεηξνχκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ην θαζνιηθφ έγηλε «αληηθείκελν ζθέςεο»: Ζ δεηθηηθή αλησλπκία, απφ
ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην νξηζηηθφ άξζξν, αξρηθά πεξηφξηδε ην ζπγθεθξηκέλν
νπζηαζηηθφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νλφκαηνο. ηαλ ε γεληθή ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
νπζηαζηηθνχ ππεξίζρπζε ζε βαζκφ ψζηε γηα λα δεισζεί ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν
λα απαηηείηαη ε πξνζζήθε ελφο πξνζδηνξηζκνχ πνπ εμαηνκηθεχεη, ζρεκαηίζηεθε ην
νξηζηηθφ άξζξν. Ο «θαζνιηθφο» ραξαθηήξαο κηαο έλλνηαο ελππάξρεη ζπεξκαηηθά ζην
ζπγθεθξηκέλν νπζηαζηηθφ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηεγνξνχκελν, θαη ε αθαίξεζε
δεκηνπξγείηαη φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν νπζηαζηηθφ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ράξε ζην
άξζξν θαη ηε δεηθηηθή ηνπ δχλακε. Γειαδή, ην ινγηθφ πεξηερφκελν πνπ πεξηθιείεη ε
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ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νπζηαζηηθνχ, σο θαηεγνξνχκελνπ, γίλεηαη θαλεξή
ράξε ζην άξζξν.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, απφ-θαιππηηθά, αλαδχεηαη ην ινγηθφ ζηνηρείν ζηε
ζπλείδεζε. ηελ πξφηαζε «ην Α είλαη Β», ε ινγηθή ζχλδεζε γίλεηαη κε ηε ιέμε
«είλαη» πνπ δείρλεη πψο ζπλδένληαη ην κεξηθφ θαη ην γεληθφ. Σν ζπλδεηηθφ ξήκα,
φκσο, δελ αλήθε ζηα αξρηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο γηαηί δελ ήηαλ απαξαίηεην.
Αξγφηεξα, αιιά πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ θχισλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
ρξεζηκνπνηνχληαλ, σο ζπλδεηηθφ, έλα ξήκα πνπ αξρηθά ζήκαηλε «είκαη παξψλ»,
«ππάξρσ». Σν γεγνλφο απηφ θάλεη δπλαηή ηελ παξκελίδεηα ηαχηηζε αλάκεζα ζ’ απηφ
πνπ ππάξρεη θαη ζηε ζθέςε. Δδψ, φκσο, δεκηνπξγείηαη ην δχζθνιν πξφβιεκα, πνπ
απαζρφιεζε ηνπο θηινζφθνπο γηα νιφθιεξνπο αηψλεο: ηί είδνπο χπαξμε πξέπεη λα
απνδψζνπκε ζε εθείλν ην αληηθείκελν ηεο ζθέςεο πνπ έρεη ραξαθηήξα «θαζνιηθφ»;
Πψο είλαη δπλαηή ε θαζνιηθή γλψζε γηα επηκέξνπο πξάγκαηα;






Ζ ζεσξία ησλ θαζνιηθψλ έρεη καθξά ηζηνξία. Ξεθηλά κε ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ
Αξηζηνηέιε, αιιά δηαπεξλά θαη φιν ην Μεζαίσλα (φπνπ θχξην αληηθείκελν
θηινζνθηθν-ζενινγηθήο κειέηεο απνηειεί ην πιηθφ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ινγηθή),
θηάλνληαο ζην ζήκεξα, εληφο ηεο παξαδφζεσο ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο. ηε
κεηαθπζηθή ν φξνο «θαζνιηθφ», ζε αληίζεζε κε ηα θαζέθαζηα πνπ ην έρνπλ θνηλφ,
εθαξκφδεηαη ζε ηδηφηεηεο φπσο θφθθηλνο, ζηξνγγπιφο θ.ιπ., ζε ζρέζεηο ζαλ ηεο
ζπγγέλεηαο, ηνπ αηηίνπ-αηηηαηνχ, ηηο ρσξηθέο, ηηο ρξνληθέο θ.ιπ., ή ζε γέλε φπσο είλαη
ν ρξπζφο, ν νξληζφξπγρνο θ.ιπ.. Σα θαζνιηθά καο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα
ζπιιακβάλνπκε κηα ζηαζεξή ηάμε θάησ απφ ηα θαηλφκελα, πέξα απφ ηελ αέλαε ξνή
ηεο εκπεηξίαο.
Ο φξνο παξαπέκπεη ζηνλ Αξηζηνηέιε ν νπνίνο ηζρπξίδεηαη πσο ηα θαζνιηθά
δελ ππάξρνπλ πξηλ απφ ηα πξάγκαηα, αιιά εμαξηψληαη απφ ηηο πξαγκαηψζεηο ηνπο κε
ηε κνξθή ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ηνλ Πιάησλα ηα ζπλαληάκε σο
«Mνξθέο» ή «Iδέεο» πνπ ππάξρνπλ πξηλ θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε
αληηθείκελα ηα πξαγκαηψλνπλ. Έρνπκε κία νληφηεηα, θαη κηα κεηαβιεηή ζρέζε
κεηαμχ απηήο θαη ησλ επηκέξνπο. Ζ νληφηεηα πεξηγξάθεη ηη έρνπλ θνηλφ ηα δηάθνξα
επηκέξνπο, θαη ε ζρέζε πεξηγξάθεη ηνπο βαζκνχο θαηά ηνπο νπνίνπο θαλεξψλνληαη νη
νληφηεηεο ζηα επηκέξνπο.
Σν πξαγκαηηθφ, ζηνλ Πιάησλα, πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
αλαγθαηφηεηα, ηελ θαζνιηθφηεηα, ηελ ελφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ λνεηηθψλ καο
αλαπαξαζηάζεσλ, ελψ ν αηζζεηφο θφζκνο πεξηιακβάλεη κφλν ην ηπραίν, ην
επηκέξνπο, θαη ην αζηαζέο. Άξα ην πξαγκαηηθφ ππάξρεη εθηφο θαη πάλσ απφ ηνλ θαη’
αίζζεζε θφζκν. Ζ Ηδέα είλαη απνιχησο ζηαζεξή θαη ππάξρεη θαζ’ απηή·
απνκνλσκέλε απφ ηνλ θφζκν ηεο θαηλνκεληθφηεηαο θαη δηαθξηηή ηεο αλζξψπηλεο
δηαλνίαο. Αλ, φκσο, ηα θαζνιηθά ππάξρνπλ εθηφο ησλ πξαγκαηψζεψλ ηνπο, ππάξρνπλ
εθηφο ρσξν-ρξνληθψλ ζπλζεθψλ θαη αηηησδψλ ζπζρεηίζεσλ. Δίλαη αθεξεκέλα
αληηθείκελα.
Ζ επηζηήκε, αληίζεηα, αλαδεηεί ην αλαγθαίν θαη ην θαζνιηθφ ζ’ απηφλ εδψ
ηνλ θφζκν, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, θαη φρη ζηελ πιαζκαηηθή χπαξμε ελφο δεχηεξνπ
ρσξηζηνχ θφζκνπ. Σν γεληθφ είλαη πξαγκαηηθφ κφλν κέζα ζην κεξηθφ, ην δε κεξηθφ
είλαη ππαξθηφ κφλν επεηδή κέζα ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην γεληθφ. Αλ ηα θαζνιηθά
ππάξρνπλ ζηηο πξαγκαηψζεηο ηνπο, πνπ ππάξρνπλ ζε ρψξν θαη ρξφλν, θαη ηα ίδηα ζα
ππάξρνπλ ζε ρψξν θαη ρξφλν. Με άιια ιφγηα, είλαη ζπγθεθξηκέλα. Αιιά, θάηη ηέηνην
ζα ζήκαηλε πσο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζέζεηο.
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Φαίλεηαη, ηειηθά, ηα θαζνιηθά λα έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην ρψξν κηαο θαη, ή
ζα βξίζθνληαη εθηφο ηνπ, ή ζα θαηαιακβάλνπλ εληφο ηνπ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή
πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζέζεηο.
Πξσηνχ αζρνιεζνχκε κε ην «επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ», παξαθάησ,
νινθιεξψλνπκε ηελ αλαθνξά καο ζηελ αξραηφηεηα κε ηνπο ησηθνχο, νη νπνίνη
πηνζεηνχλ ηνλ ακαπξφ φξν φρη-θάηη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ην νληνινγηθφ
status ησλ θαζνιηθψλ ελλνηψλ, θαη παξνπζηάδνπκε ηε ζεσξία ηεο νλνκαηνθξαηίαο
(λνκηλαιηζκφο) σο αληίινγν ζην ξεαιηζκφ ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Ο
λνκηλαιηζκφο δηαθξίλεηαη ζε δχν αλεμάξηεηεο, κεηαμχ ηνπο, θαηεπζχλζεηο αλ θαη
κνηξάδνληαη θνηλά θίλεηξα θαη επηρεηξήκαηα. Ζ κηα θαηεχζπλζε, ε πην ζχγρξνλε,
αξλείηαη ηελ χπαξμε ησλ αθεξεκέλσλ αληηθεηκέλσλ (αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ
ρσξν-ρξνληθέο δηαζηάζεηο ή πνπ δελ ζρεηίδνληαη αηηηαθά κε θάηη) θαη δέρεηαη φηη φια
φζα ππάξρνπλ είλαη ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. Ζ άιιε κνξθή, πνπ μεθίλεζε θαηά ην
Μεζαίσλα, αξλείηαη ηελ χπαξμε ησλ θαζνιηθψλ (φ, ηη πξαγκαηψλεηαη ζε
δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο) θαη δέρεηαη, αληίζηνηρα, φηη φια φζα ππάξρνπλ είλαη
επηκέξνπο. Κάζε ηη πνπ ππάξρεη βξίζθεηαη ζε έλα κέξνο, ηελ εθάζηνηε ρξνληθή
ζηηγκή. Ο λνκηλαιηζκφο πξνυπνζέηεη ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε φηη ε αθεξεκέλε
έλλνηα δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ αίζζεζε ηεο νπνίαο είλαη κφλν έλαο
κεηαζρεκαηηζκφο. Ζ έλλνηα ζηελ νπνία απνδίδνπκε θαζνιηθφηεηα είλαη κφλν κηα
ζπιινγή απφ αηνκηθέο αληηιήςεηο, κηα ζχλζεηε αίζζεζε. Γηαηππψλεηαη σζηφζν ην
εξψηεκα: Πνηα είλαη ε αξρή ηεο ςεπδαίζζεζεο πνπ καο νδεγεί ζην λα απνδίδνπκε
κηα δηαθξηηή χπαξμε ζηηο γεληθέο έλλνηεο, ελψ πξφθεηηαη γηα απιψο ηξνπνπνηεκέλα
αηζζήκαηα;
Σνλ 13ν αηψλα, νη ζεκαληηθφηεξνη ζρνιαζηηθνί έιπζαλ ην πξφβιεκα ησλ
θαζνιηθψλ πηνζεηψληαο έλαλ ήπην ξεαιηζκφ ηνπ ηχπνπ ηνπ Αξηζηνηέιε, γη’ απηφ θαη
ήηαλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο κεγάινπο άξαβεο ζρνιηαζηέο ηνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν, ε
ζεσξία ηεο νκνηνθξαηίαο, γηα ηα θαζφινπ, ηζρπξίδεηαη φηη νη θαζνιηθνί φξνη
δειψλνπλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζηα δηάθνξα ζπγθεθξηκέλα αηνκηθά. Με
ηνλ Occam πνπ ζεψξεζε ηα θαζνιηθά σο πιάζκαηα θαη ζεκεία δηαλνεηηθά πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηάμεηο νκνεηδψλ πξαγκάησλ, θαη ηελ Οξνθξαηηθή ρνιή,
εκθαλίδεηαη ε πιήξσο ελλνηνθξαηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα. Ζ αθεξεκέλε θαη
θαζνιηθή έλλνηα είλαη ζεκείν, πνπ θαιείηαη θαη φξνο, αιιά δελ έρεη πξαγκαηηθή αμία.
Σν αθεξεκέλν θαη θαζνιηθφ δελ ππάξρεη θαηά θαλέλα ηξφπν ζηε θχζε, νχηε θαη έρεη
θάπνην άιιν εμσ-λνεηηθφ ζεκέιην. Ζ θαζνιηθή έλλνηα έρεη σο αληηθείκελφ ηεο
εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο δηακνξθσκέλεο απφ ηε δηάλνηα. Γελ κπνξεί λα ηεο
απνδνζεί θάηη αληίζηνηρν ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα θαζνιηθά ιεηηνπξγνχλ
σο ηακπέιεο πνπ ζπγθξαηνχλ ζηε λφεζε ηελ πεξηνρή εθείλε ζηελ νπνία κπνξεί λα
απνδνζεί κηα πνιιαπιφηεηα πξαγκάησλ.
Μεηά ηελ ζχληνκε πξαγκάηεπζε ησλ δηαθφξσλ ζρνιψλ θαη ησλ ζέζεψλ ηνπο,
πάλσ ζην δήηεκα ησλ θαζνιηθψλ, πεξλνχκε ζηε κειέηε ηνπ «επηρεηξήκαηνο ηνπ
ηξίηνπ αλζξψπνπ» ην νπνίν θαη ζα αληηκεησπίζνπκε, αξγφηεξα, κε θαηεγνξηθνχο
φξνπο ζηα πιαίζηα ηεο ηππνπνίεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ. Σν
φλνκα «ηξίηνο άλζξσπνο» αλαθέξεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, αιιά ζαλ επηρείξεκα
ζπλαληάηαη ζηνπο πιαησληθνχο δηαιφγνπο. Σν επηρείξεκα ζθνπεχεη λα δείμεη φηη αλ
ππάξρεη έζησ θαη κηα Μνξθή, ππάξρνπλ άπεηξεο. αλ επηρείξεκα έιαβε κεγάιεο
δηαζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζρνιηαζηψλ κηαο θαη ινγίδεηαη σο ε θαηαζηξνθηθή αληίξξεζε
ζηελ Πιαησληθή ζεσξία ησλ Ηδεψλ. Ζ βαζηθή αξρή πνπ εδξαηψλεη κηα Μνξθή είλαη
φηαλ θαλείο ηε βιέπεη ζε έλαλ αξηζκφ φκνησλ επηκέξνπο. Αλ, σζηφζν, ζθεθζνχκε ηε
Μνξθή καδί κε ηα επηκέξνπο πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη θάηη θνηλφ κεηαμχ ηνπο, θαη
απηφ ζα ήηαλ κηα ηξίηνπ είδνπο νληφηεηα, πέξαλ ησλ επηκέξνπο θαη ηεο Μνξθήο. Ζ
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δηαδηθαζία πξφζζεζεο ζπλερίδεηαη επ’ άπεηξν νδεγψληαο καο ζε κηαλ άπεηξε
αλαδξνκή. πσο θαη λα ραξαθηεξίζεη θαλείο ηελ ζρέζε πξαγκάησζεο κεηαμχ
θαζνιηθψλ θαη επηκέξνπο, αλ ηε ινγίδεη σο έλα αθφκα θαζνιηθφ θαηαιήγεη ζε ηέηνηνπ
είδνπο αλαδξνκή. Ζ αλαδξνκή είλαη πξνβιεκαηηθή γηαηί, δεδνκέλεο ηεο απηoθαηεγφξεζεο, θάζε Μνξθή θάπνηνπ πξάγκαηνο είλαη ηέηνηαο ινγήο πξάγκα, νπφηε
θαη ε εμήγεζε ηεο θχζεσο κηαο Μνξθήο εκπιέθεη ην γηαηί είλαη ηέηνην. Αλ
ππνζέζνπκε φηη είλαη ιφγσ κηαο επξχηεξεο Μνξθήο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο, θ.ν.θ. επ’
άπεηξνλ, δελ ζα κπνξνχζακε πνηέ λα γλσξίδνπκε γηα ην αλ ην ηάδε είλαη ηέηνην. Σν
επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ πξνθαιεί ηελ ππφζεζε κνλαδηθφηεηαο ησλ Μνξθψλ,
αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα ηεο γλψζεο.






Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε, αο δνχκε γηα ιίγν ηελ χπαξμε ησλ θαζνιηθψλ ζηα
απαξαίηεηα, γηα ηα καζεκαηηθά, πιαίζηα. Έλα απφ ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα γηα ηελ
χπαξμε ησλ θαζνιηθψλ ήηαλ, αλέθαζελ, ζεκαζηνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. ε κηα
θπζηθή γιψζζα, κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο φξσλ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζαθψο ηνπνζεηεκέλα ζε ρψξν θαη ρξφλν. Αιιά θαη ζηα
καζεκαηηθά, ή ηελ επηζηήκε γεληθφηεξα, ε απνθπγή ηεο αλαθνξάο ζε θαζνιηθά
θάλεθε λα ζπλνδεχεηαη, αλαπφθεπθηα, απφ κεγάιεο απψιεηεο. Ο κεηαθπζηθφο
ξεαιηζκφο είλαη, πάλσ απ’ φια, καζεκαηηθφο· ππεξζεκαηίδεη ηελ χπαξμε ησλ
πξαγκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ ππνθείκελε χιε ησλ καζεκαηηθψλ. Ο Πιαησληζκφο,
γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηα αθεξεκέλα αληηθείκελα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη,
θπξίσο, καζεκαηηθφο ξεαιηζκφο. ηα πιαίζηα ελφο επηζηεκνληθνχ πιαησληζκνχ ηα
θαζνιηθά κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ κηα, ξεαιηζηηθνχ ραξαθηήξα, θαηαλφεζε ησλ
καζεκαηηθψλ θαη ηεο ινγηθήο. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ξεαιηζηηθέο απνηηκήζεηο
ηεο έλλνηαο ηεο πηζαλφηεηαο, ησλ θπζηθψλ λφκσλ, ηεο αηηηφηεηαο θαη δηαθφξσλ
επηζηεκνληθψλ εξκελεηψλ. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ν κεηαθπζηθφο ξεαιηζκφο είλαη, θαηά
θάπνην ηξφπν, πεξηζζφηεξν γεληθφο, ηνπιάρηζηνλ θαη’ αξρήλ· έλαο κεηαθπζηθφο
ξεαιηζηήο κπνξεί λα ηζρπξηζζεί ηελ χπαξμε θαζνιηθψλ πνπ βξίζθνληαη πέξαλ ηνπ
ρψξνπ ησλ καζεκαηηθψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα καζεκαηηθά βξίζθνληαη νπζησδψο
ζηε δνκή ηεο επηζηήκεο, ν κεηαθπζηθφο ξεαιηζκφο ελδερνκέλσο απνηειεί ην
νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ επηζηεκνληθνχ ξεαιηζκνχ, κε ηελ πιεξέζηεξε έλλνηα ηνπ
φξνπ.
ηε ζηνηρεηψδε ζεσξία ησλ Cantor – Frege, θάζε ζχλνιν έρεη ην ξφιν ηνπ
θαζφινπ γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο ηδηφηεηαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ είλαη ζπγθεθξηκέλεο
πξαγκαηψζεηο ηεο ηδηφηεηαο απηήο. κσο, ε πεπνίζεζε φηη ε ζηνηρεηψδεο ζεσξία
ζπλφισλ ζα καο παξείρε κηα γεληθή ζεσξία ησλ θαζνιηθψλ απεδείρζε αβάζηκε. Σν
ζηνηρεηψδεο αμίσκα ηεο ζπκπεξίιεςεο νδεγεί ζηελ αζπλέπεηα πνπ εθθξάδεη ην
παξάδνμν ηνπ Russell θαη άιια ζπλνινζεσξεηηθά παξάδνμα. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπο απνηειεί ε απηναλαθνξά θαηά ηελ νπνία ην θαζνιηθφ επηδέρεηαη ηελ ηδηφηεηα
ηελ νπνία θαη αλαπαξηζηά. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζεσξίαο, πνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ
γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ηα παξάδνμα απηά, κεηέηξεςαλ ηηο δηάθνξεο ζπλνινζεσξίεο
ζε ζεσξίεο ησλ αθεξεκέλσλ (κε απην-κεηερφλησλ) θαζνιηθψλ θαζψο απνθιείνπλ ην
λα πεξηέρεηαη θάπνην ζχλνιν ζηνλ εαπηφ ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζχλνιν ζεσξήζεθε θάζε
ζπιινγή πνπ ζπγθξνηείηαη ζε θάπνην ζηάδην ηεο αθφινπζεο επαλαιεπηηθήο
δηαδηθαζίαο: Ξεθηλάκε κε επηκέξνπο (αλ ππάξρνπλ), δειαδή κε έλα ή πεξηζζφηεξα
αληηθείκελα πνπ δελ είλαη ζχλνια γηαηί δελ πεξηιακβάλνπλ θάπνηα ζηνηρεία. ην
«κεδεληθφ» ζηάδην κνξθψλνπκε φιεο ηηο δπλαηέο ζπιινγέο απφ απηά. Αλ δελ
ππάξρνπλ επηκέξνπο, ζην κεδεληθφ ζηάδην, δεκηνπξγείηαη κφλν κηα ζπιινγή, ην θελφ
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ζχλνιν, πνπ δελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία. ε θάζε επφκελν ζηάδην κνξθψλνπκε φιεο
ηηο δπλαηέο ζπιινγέο απφ επηκέξνπο θαη ζχλνια ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ.
Αιιά ζηελ επηζηήκε θαη ηε θηινζνθία απαηηείηαη έλαο άιινο ηχπνο
θαζνιηθνχ: ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ. Αλ ηα αθεξεκέλα θαζνιηθά είλαη ηδεαηνί ηχπνη
απφ ηνπο νπνίνπο, ππνηίζεηαη, αληινχλ ηελ χπαξμή ηνπο νη δηάθνξεο νληφηεηεο, ηα
ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά ζπγθξνηνχληαη απφ κηα δηαλνεηηθή πξάμε ε νπνία
απειεπζεξψλεη ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ νληνηήησλ απηψλ, απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία
ηνπο, θαη ηα εθθξάδεη σο «έλλνηα». Μηα επνπηηθή ηδέα, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ
κηαο ηδηφηεηαο, είλαη ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα κε έλαλ ηέηνην θαζνιηθφ
ηξφπν ψζηε φια ηα άιια αληηθείκελα, κε ηελ ηδηφηεηα απηή, λα κνηάδνπλ λα κεηέρνπλ
ζ’ απηή ηελ παξαδεηγκαηηθή, αξρεηππηθή ηεο, πξαγκάησζε.
Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ ζηε θηινζνθία γίλεηαη
απφ ηνλ Hegel. Πεξηγξάθνπκε ην πψο ην αληηιακβάλεηαη, αθνχ αλαθεξζνχκε
ζχληνκα ζηε Φαηλνκελνινγία ηνπ. ηνλ Hegel, ην αηνκηθφ δελ είλαη ηίπνηε
πεξηζζφηεξν απφ κηα πξαγκάησζε θαζνιηθψλ (δελ ππάξρνπλ «ζθέηα» αηνκηθά).
Αιιά ηα θαζνιηθά πνπ ζπληζηνχλ ην αηνκηθφ δελ είλαη απιά θαζνιηθά ηδηνηήησλ,
φπσο απηά πνπ καο ιέλε ηη ραξαθηεξηζηηθά έρεη ην αηνκηθφ θαη φρη ηη είλαη ην
αηνκηθφ. Απηά ηα θαζνιηθά πνπ ζπληζηνχλ ηε θχζε ηνπ αηνκηθνχ σο ηέηνην, ηα
νπζηψδε θαζνιηθά, δελ ππάξρνπλ γεληθά. Τπάξρνπλ κφλν σο κεξηθεχζεηο κέζα απφ
θαζνιηθά ηδηνηήησλ. Σα νπζηψδε θαζνιηθά ππάξρνπλ πξαγκαησκέλα ζηε κνξθή ησλ
θαζέθαζησλ. Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο Έλλνηαο
(θαζνιηθφηεηα, κεξηθφηεηα, αηνκηθφηεηα), ε θαζεκηά ηνπο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή
κφλν ππφ ην θσο ησλ άιισλ δχν: ε αηνκηθφηεηα ζπλίζηαηαη απφ ην κεξηθεπκέλν
νπζηψδεο θαζνιηθφ (σο αηνκηθφ, σο «αηνκηθφηεηα», είκαη άλζξσπνο κε νξηζκέλν
ζχλνιν ηδηνηήησλ πνπ κε μερσξίδνπλ απφ ηνπο άιινπο)· ην νπζηψδεο θαζνιηθφ
ππάξρεη κφλν ζηα επηκέξνπο, κέζα απφ ηελ κεξίθεπζή ηνπ (ην θαζνιηθφ «άλζξσπνο»
ππάξρεη in rebus, σο πξαγκαησκέλν ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο)· θαη κεξηθφηεηα
είλαη ε ηξνπή ελφο νπζηψδνπο θαζνιηθνχ πνπ ζπληζηά ην αηνκηθφ (είλαη επεηδή είκαη
άλζξσπνο νπφηε θαη έρσ ηηο ηδηφηεηεο εθείλεο πνπ κε θάλνπλ λα δηαθξίλνκαη απφ ηνπο
άιινπο αλζξψπνπο). Δίλαη ε δηαιεθηηθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ
ηελ νπνία ν Hegel ραξαθηεξίδεη «έθπηπμε», εμέιημε ηνπ πλεχκαηνο ζε απηεπίγλσζε,
θαη ηελ νπνία πηζηεχεη πσο ιακβάλνπκε φηαλ ζεσξνχκε ην θαζνιηθφ σο
«ζπγθεθξηκέλν» πεξηζζφηεξν, παξά σο απιψο «αθεξεκέλν», θαζψο κφλν ηφηε
είκαζηε ηθαλνί λα δηαθξίλνπκε αλάκεζα ζε νπζηψδε θαζνιηθά θαη ζε θαζνιηθά
ηδηνηήησλ ψζηε λα κελ έρνπκε απιψο γλψζε ησλ θαηλνκέλσλ, θαληηαλά, αιιά ηεο
ίδηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Γηα ηνπο Άγγινπο ηδεαιηζηέο (κέζα ηνπ 19νπ έσο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα), ε
έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ απεηέιεζε ην «εμσηηθφ» θαη «εμαθαληζκέλν
πιάζκα» ην νπνίν, κε ηα ιφγηα ηνπ Bernard Bosanquet: «Όπσο φηαλ ζπζηήλεη έλα
θφζκν [ε ζθέςε] ηείλεη λα επηζηξέςεη ζην έζραην βάζνο θαη ηελ νιφηεηα ηεο εκπεηξίαο
απφ ηελ νπνία ην πξψην ηεο βήκα ήηαλ λα απνκαθξπλζεί. [Έηζη] ε έλαλ ―θφζκν‖, ζε
έλα ―ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ‖, δελ ράλνπκε ζε ακεζφηεηα θαη ζεκαζία
απνκαθξπλφκελνη απφ ηελ πξσηαξρηθή εκπεηξία· αληηζέησο θάζε ιεπηνκέξεηα απμήζεθε
αλππνιφγηζηα ζε δσληάληα θαη λφεκα, ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο ψζκσζεο θαη δηαζχλδεζεο
[ζθέςεο θαη εκπεηξίαο], δηα ησλ νπνίσλ ε ζθέςε αλαθάιπςε ηηο ππαξθηηθέο ηεο
δπλαηφηεηεο. Σν ζιφγθαλ ηνπ, θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, δηαλνείζζαη είλαη
―Philosophistisiren ist dephlegmatisiren - vivificiren‖» (Σν λα θηινζνθείο ζεκαίλεη
λα απαιιάζζεζαη απφ ηελ απάζεηα· λα απνθηάο δσληαλή ζπλείδεζε θάπνηαο πιεπξάο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο).
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Μεηά ηε ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο έλλνηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θαζνιηθνχ, πξαγκαηεπφκαζηε βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ κε ζηφρν λα
ζίμνπκε ην βαζηθφ δεζκφ κεηαμχ ησλ δχν. Καηεγνξία, πεξηγξαθηθά, ιέκε κηα
ζπιινγή αληηθεηκέλσλ θαη κνξθηζκψλ έηζη πνπ ζε θάζε κνξθηζκφ κπνξνχκε λα
ζπλδέζνπκε δχν αληηθείκελα - ην πεδίν θαη ην ζπλπεδίν - κε ηδηφηεηεο: ζε θάζε
αληηθείκελν λα αληηζηνηρεί έλαο ηαπηνηηθφο κνξθηζκφο, νη κνξθηζκνί λα ζπληίζεληαη
(ππφ ηελ πξνυπφζεζε ζπκβαηφηεηαο), ε ζχλζεζε ελφο κνξθηζκνχ κε ηνπο
ηαπηνηηθνχο ηνπ πεδίνπ θαη ζπλπεδίνπ λα ηνλ αθήλεη αλαιινίσην θαη ε ζχλζεζε λα
είλαη πξνζεηαηξηζηηθή.
Ζ ζεσξία θαηεγνξηψλ ραξαθηεξίδεη απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηα
καζεκαηηθά, εθζέηνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαζνιηθέο ηδηφηεηέο ηνπ. ια ηα
αληηθείκελα ηεο ζεσξίαο κε ηδηφηεηεο θαζνιηθήο απεηθφληζεο (φπσο ηα φξηα θαη ηα
ζπλφξηα πνπ ζα δνχκε) είλαη ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά θάπνησλ ηδηνηήησλ (κε ζρέζε
κεηνρήο ηε ζρέζε κνλαδηθήο παξαγνληνπνίεζεο ζηελ νπνία θαη αλαθεξφκαζηε). Αλ,
επηπξνζζέησο, ζεσξήζνπκε ηε ινγηθή σο κειέηε απηνχ πνπ είλαη θαζνιηθφ, ε ζεσξία
θαηεγνξηψλ παξέρεη ηνπο φξνπο πεξηγξαθήο ηεο αληηθεηκεληθήο ινγηθήο ηνπ ππφ
έξεπλα αληηθεηκέλνπ (θάηη πνπ, πεξηζζφηεξν, ηίζεηαη πξνο δηεξεχλεζε ή αλαθάιπςε,
παξά αμηψλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ).
Ωο ζεσξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ είλαη
δηαθνξεηηθήο πθήο απφ ηε ζεσξία ζπλφισλ: δνζείζεο κηαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ κε
θάπνηα ηδηφηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ, ζπγθξνηνχκε κηα πην αθεξεκέλε
νληφηεηα, ην ζχλνιν απηψλ, πνπ είλαη θαζνιηθφ. κσο ε ζεσξία θαηεγνξηψλ δελ
αμηψλεη ηα θαζνιηθά ηεο, παξά ηα βξίζθεη κεηαμχ ησλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ θάπνηα
ηδηφηεηα. Πεξηνξίδνληαο έλα θαζνιηθφ λα είλαη ζπγθεθξηκέλν αλ κεηέρεη ηνπ εαπηνχ
ηνπ θαη αθεξεκέλν αλ δελ κεηέρεη, ε έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζφινπ επηηξέπεη ηε
ζπζηεκαηηθή θηινζνθηθν-ινγηθή εξκελεία ησλ θαζνιηθψλ απεηθνληζηηθψλ ηδηνηήησλ
ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ. Σαπηφρξνλα, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ παξέρεη έλα αθξηβέο
καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ απην-δεισηηθή έθθξαζε ηεο πιαησληθήο ζεσξίαο γηα
θάπνηεο Ηδέεο. Σππνπνηεί δειαδή, κε απζηεξφ ηξφπν, πνιιέο απφ ηηο θηινζνθηθέο
ηδέεο γηα ηα θαζφινπ φπσο ηελ ηδέα ηνπ θαζφινπ σο απηφ πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ νπζία
κηαο ηδηφηεηαο ρσξίο θακηά αηέιεηα, θαη ηελ πιαησληθή ηδέα φηη φιεο νη πξαγκαηψζεηο
κηαο ηδηφηεηαο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ράξε ζηε κεηνρή ηνπο ζην θαζφινπ.
Δχινγν, ζπλεπψο, είλαη λα δνχκε ηελ θαηεγνξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ
επηρεηξήκαηνο ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ. Σν πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζζεί κε ηε
κε απνδνρή ηεο ζέζεσο φηη «Αλ θάηη έρεη έλα δεδνκέλν γλψξηζκα, επεηδή κεηέρεη ζε
έλα Δίδνο, δελ ηαπηίδεηαη κε ην Δίδνο απηφ», θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο ζέζεο: «Αλ θάηη
έρεη έλα δεδνκέλν γλψξηζκα, επεηδή κεηέρεη ζε έλα Δίδνο, κπνξεί θαη λα ηαπηίδεηαη κε
ην Δίδνο απηφ». «Σν Έλα», ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ, δελ είλαη
απαξαίηεηα «έλα ζηα πνιιά». Μπνξεί λα είλαη ηζφκνξθν κε θάπνην, κεηαμχ ησλ
πνιιψλ. Με καζεκαηηθνχο φξνπο, έλα ζπλφξην (ή έλα φξην) κπνξεί λα παξίζηαηαη ζε
θάπνην απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο. Έηζη, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ παξέρεη έλα
καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ην επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ θαη δείρλεη πψο λα
απνθχγνπκε ηελ επ’ άπεηξν αλαδξνκή.






ην ηέινο ηεο εξγαζίαο καο, ε πξαγκάηεπζε ηεο εξκελείαο ηεο ζεσξίαο
θαηεγνξηψλ σο ζεσξίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ επεθηείλεηαη ζε κηα
ζπλνιηθφηεξε θαηεγνξηθή ζεψξεζε ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο ζεκειίσζεο, θαη ηεο
ηζηνξίαο ηνπο. Καηαξράο, ε έθθξαζε «ζεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ», φπσο θαη θάζε
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γλσζηηθνχ πεδίνπ, θξχβεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Πξψηα, έρνπκε απηφ πνπ
ζπλήζσο, θαη εζθαικέλα, θαιείηαη νληνινγηθά ζεκέιηα ελφο πεδίνπ: ηα αληηθείκελα
γηα ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη κηιάεη, ην πεδίν απηφ. Γεχηεξνλ, έρνπκε ηα ινγηθά ζεκέιηα
ελφο πεδίνπ: απηά καο δίλνπλ ηε «ινγηθή» θαη’ αξρήλ. Γειαδή ηε ζεσξία παξαγσγήο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πεδίν απηφ καδί κε ηηο ζρεηηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ
εκπιέθνληαη, θαζψο νη ηειεπηαίεο δίλνληαη απφ ηα αμηψκαηα ηεο ζεσξίαο. Σξίηνλ,
έρνπκε ηα ζεκαζηνινγηθά ζεκέιηα: ζπλδένληαη θαηάιιεια ην ηππηθφ ζχζηεκα κε ηελ
«νληνινγία», νπφηε θαη γλσξίδνπκε θαη’ αξρήλ πψο, θαη πξνο ηη, αλαθέξεηαη ε
γιψζζα καο· πψο θαη ηί ζεκαίλεη. Σέηαξηνλ, έρνπκε ηα κεζνδνινγηθά ή πξαγκαηηζηηθά
ζεκέιηα: Απηά καο δείρλνπλ πνηεο είλαη νη αξρέο, νη κέζνδνη θαη νη έλλνηεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα αληηθείκελα ηνπ
πεδίνπ. Σέινο, έρνπκε ηα επηζηεκνινγηθά ζεκέιηα ελφο πεδίνπ: Γηα παξάδεηγκα,
κπνξεί λα έρεη δεηρζεί φηη έλα ηκήκα ησλ καζεκαηηθψλ είλαη αλαιπηηθφ, θαη ζπλεπψο
απηφ ην ηκήκα θαηέρεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηεο αλαιπηηθήο γλψζεο, φπνηεο θαη λα είλαη
απηέο. Μηα θηινζνθία γηα ηα καζεκαηηθά δηαθξίλεηαη απφ κηα άιιε, αθξηβψο ιφγσ
ηεο δηάηαμεο πνπ επηθπιάζζεη, θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο, ζηηο ζεκειηψζεηο απηέο.
Δληφο κηαο θηινζνθίαο ησλ καζεκαηηθψλ, θάπνηεο ράλνπλ ην ζεκειηαθφ ηνπο status,
γηαηί απνδεηθλχεηαη φηη έπνληαη άιισλ πεξηζζφηεξν ζεκειηαθψλ, θαη άιιεο
αγλννχληαη εληειψο.
ηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο, γχξσ απφ ην ζεκειηαθφ status ηεο Θεσξίαο ησλ
Καηεγνξηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά, ηα εκπιεθφκελα κέξε αμηνινγνχλ θαη δηαηάζζνπλ
δηαθνξεηηθά απηά ηα είδε ζεκειηψζεσλ. Παξαηεξνχκε φηη νη ππνζηεξηθηέο ηεο
αλαθέξνληαη κφλν ζηηο νληνινγηθνχ, ινγηθνχ, κεζνδνινγηθνχ θαη επξεηηθνχ
ραξαθηήξα ζεκειηψζεηο. Οη δχν ελαπνκείλαζεο είλαη αμηνζεκείσηα απνχζεο: ε
γλσζηαθή θαη ε επηζηεκνινγηθή. Σα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ελάληηα ζηε
Θεσξία ησλ Καηεγνξηψλ βαζίδνληαη αθξηβψο ζ’ απηέο.
ζνλ αθνξά ηνλ επνπηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπλνιν-ζεσξίαο, κε ηελ ππάξρνπζα
κνξθή ηεο, δχζθνια κπνξεί λα εμειηρζεί ζπζηεκαηηθά. Απηή ε πιεπξά ηεο ζεσξίαο
δελ ιήθζεθε ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ αμησκαηηθνπνίεζή ηεο, νχηε θαηά ηε
ζπλνινζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ ηδέα, βέβαηα, δελ ήηαλ λα
απνθεπρζεί ε ρξήζε ησλ επνπηεηψλ ζηε καζεκαηηθή πξαθηηθή, πξάγκα κε
ξεαιηζηηθφ, αιιά ν ρεηξηζκφο ηνπο λα είλαη απνηέιεζκα ηέρλεο ή ηαιέληνπ,
πεξηζζφηεξν, παξά κέξνο ηεο ζεσξίαο. Έηζη, ηα ζπλνινζεσξεηηθά ζεκέιηα γέλλεζαλ
θάπνηεο πνιχ εηδηθέο θαη ζπρλά κπεξδεκέλεο επνπηείεο, ρσξίο θάπνην ζπζηεκαηηθφ
νδεγφ πνπ ζα καο βνεζνχζε λα ηηο ρεηξηζηνχκε. Ζ θαηεγνξηθή κέζνδνο, απφ ηελ
άιιε, θαίλεηαη λα κε ρξεηάδεηαη λα «απνκαθξπλζεί απφ ηελ επνπηεία» γηαηί έλα
κνληέιν, ή εξκελεία, κηαο θαηεγνξίαο ζε κηα θαηεγνξία είλαη έλαο ζπλαξηεηήο
ηεο κνξθήο → . Κάηη ηέηνην επηηξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ηηο θαηεγνξίεο θαη
ηζφηηκα ρσξίο λα ινγίδνπκε ηε κία σο ζπγθεθξηκέλε θαη ηελ άιιε σο αθεξεκέλε.
Δλψ ζηελ θιαζηθή ζπλνινζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε ε έλλνηα ηεο εξκελείαο
αληηκεησπίδεηαη απφ ην μερσξηζηφ κεηα-καζεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο ζεσξίαο
κνληέισλ, θαη ζπλήζσο αθήλεηαη ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξαγκάηεπζε ζηα
ππφινηπα καζεκαηηθά, ζηελ θαηεγνξηθή ζέζκηζε γίλεηαη ηππηθή θαηαζθεπή ηζφηηκε
ησλ άιισλ. Σα θαηεγνξηθά ζεκέιηα, κε άιια ιφγηα, επηηξέπνπλ ηελ απνθπγή ηεο
δηαίξεζεο ζε καζεκαηηθά θαη κεηα-καζεκαηηθά.
πδήηεζε γίλεηαη γηα ην θαηά πφζν ηα καζεκαηηθά πνπ κπνξνχλ λα
ζεκειησζνχλ ζηε ζεσξία θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα είλαη δνκηζηηθά. Ο ηξφπνο
θαηαλφεζεο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ καο παξέρεη ε ζεσξία θαηεγνξηψλ ζπλδέεηαη
ηζηνξηθά θαη δηαιεθηηθά κε ηνλ δνκηζκφ αιιά, θαζαπηήλ, είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή:
Γηα ηελ «θαηεγνξηθή» αληίιεςε, αθελφο, ην ππνθείκελν πιηθφ ησλ θαζαξψλ
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καζεκαηηθψλ είλαη ν αλαιινίσηνο κεηαζρεκαηηζκφο θαη φρη ε αλαιινίσηε κνξθή. Ζ
έλλνηα ηεο θαηεγνξίαο, αθεηέξνπ, απνηειεί γελίθεπζε ηεο έλλνηαο ηεο δνκήο θαη φρη
είδνο δνκήο. Σέινο, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία ζηα θαηεγνξηθά καζεκαηηθά είλαη πψο
έλα καζεκαηηθφ αληηθείκελν (ή θαηαζθεπή) κεηαηξέπεηαη ζε έλα άιιν, θαη φρη ηη
παξακέλεη αλαιινίσην θαηά ηα δηάθνξα είδε κεηαζρεκαηηζκψλ: ηα θαηεγνξηθά
καζεκαηηθά είλαη κηα ζεσξία ηνπ αθεξεκέλνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, φρη κηα ζεσξία ηεο
αθεξεκέλεο κνξθήο.
Ζ «θαηεγνξηθή» άπνςε γηα ηα καζεκαηηθά πξνηείλεη θαη κηα λέα θαηαλφεζε
ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα παίμεη ε ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ ζηα ίδηα ηα καζεκαηηθά.
Μηα καζεκαηηθή έλλνηα, ζ’ απηφ ην πιαίζην, δελ είλαη ην ζχλνιν ησλ ρξνληθψλ
ζηαδίσλ ηεο αιιά κηα θαηεγνξία κεηαθξάζεσλ κεηαμχ απηψλ ησλ ζηαδίσλ. Σν ίδην
κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη θαηά ηε ζεψξεζε ελαιιαθηηθψλ καζεκαηηθψλ ζεκειίσλ
θαη ζεσξηψλ βαζηζκέλσλ ζ’ απηά.






Έγηλε πξνζπάζεηα ε εξγαζία λα έρεη κηα απηνηέιεηα. ρεδφλ γηα θάζε έλλνηα,
φξν ή πξφζσπν, πνπ παξαηίζεηαη, ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλήζεηο, εηζαγσγηθά
ζρφιηα. Γλσξίδνπκε πσο ε ζχλζεζε ζα πξαγκαησζεί, αλ δελ έρεη γίλεη ήδε αιινχ, ζε
επφκελεο, πεξηζζφηεξν ζπλζεηηθέο θαη δηεηζδπηηθέο, πξαγκαηεχζεηο.

Πάηξα, 23 Μαΐνπ 2011
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ΔΗΑΓΩΓΖ
1. Ζ αξραηνινγία ηνπ ηξόπνπ ύπαξμεο «θαζνιηθώλ»
ζηε γιώζζα
1.1 Ζ θαζνιηθόηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νπζηαζηηθώλ
ηε θπζηθή γιψζζα, ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη νπζηαζηηθψλ: ηα
θχξηα νλφκαηα, ηα ζπγθεθξηκέλα νπζηαζηηθά (πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θφζκν ηεο
εκπεηξίαο, π.ρ. ηξαπέδη, ιηνληάξη θ.ιπ.) θαη ηα αθεξεκέλα νπζηαζηηθά (πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ θαη ησλ ελλνηψλ, π.ρ. δηθαηνζχλε, ειεπζεξία
θ.ιπ.). Σν θχξην φλνκα ραξαθηεξίδεη θάηη αηνκηθφ, κεκνλσκέλν· καο επηηξέπεη λα
δηαπηζηψζνπκε θάηη ζρεηηθά κε θάπνην άηνκν. Σν ζπγθεθξηκέλν νπζηαζηηθφ
πεξηθιείεη ηελ αξρή ελφο ζπζηήκαηνο· απνηειεί ηελ θπηηαξηθή κνξθή ηεο
επηζηεκνληθήο αλαγσγήο θαη ηαμηλφκεζεο. Πξνζθέξεη γλψζε γηαηί έρεη «γεληθή»
ζεκαζία. Άιιν είλαη λα ιέκε: «απηφ είλαη ηξαπέδη», θαη άιιν: «απηφο είλαη ν
Σχρσλαο». Παξαθάησ, ζα αλαδεηήζνπκε ηηο ξίδεο απηήο ηεο γεληθήο ζεκαζίαο.
Ζ επηζηήκε έγηλε δπλαηή κε ην πνπ ηέζεθαλ ηα δεηήκαηα δηαρσξηζκνχ πιηθνχ
θαη άπινπ, θηλνχληνο θαη θηλνπκέλνπ, χιεο θαη δχλακεο, αληηθεηκέλνπ θαη ηδηφηεηαο.
Οη δηαθξίζεηο φκσο δεκηνπξγνχληαη φηαλ κπνξεί θαλείο λα ηηο πεξηγξάςεη κε ζαθή
θαη δηαθξηηφ ηξφπν. Ζ γισζζηθή κνξθή πνπ επηιέρζεθε, ζ’ απηφ ην ζηάδην
πνιηηηζκηθήο εμέιημεο, ήηαλ ε νπζηαζηηθνπνίεζε ησλ ξεκάησλ θαη ησλ επηζέησλ. Ζ
ιεηηνπξγία ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ (ν, ε , ην), ηφηε, ππήξμε θαζνξηζηηθή.
Αξρηθά, ε δεηθηηθή αλησλπκία (εηνχηνο, απηφο, εθείλνο, ηέηνηνο, ηφζνο), απφ
ηελ νπνία θαη πξνέξρεηαη ην άξζξν, πεξηφξηδε έλα ζπγθεθξηκέλν νπζηαζηηθφ ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ νλφκαηνο: ε θξάζε “hic leo” (νὗηνο ιέσλ) αθνξνχζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ιηνληάξη (ην ζπγθεθξηκέλν δψν νλνκάδεηαη ιηνληάξη). Ζ αλάγθε
ζρεκαηηζκνχ ηνπ άξζξνπ πξνέθπςε αθξηβψο φηαλ ε γεληθή ζεκαζία ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ νπζηαζηηθνχ ππεξίζρπε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε γηα λα δεισζεί ην
κεκνλσκέλν, ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, απαηηνχηαλ ε πξνζζήθε ελφο
πξνζδηνξηζκνχ πνπ εμαηνκηθεχεη1.
Σν νξηζηηθφ άξζξν κπνξεί λα δψζεη ζην νπζηαζηηθφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θπξίνπ
νλφκαηνο, αιιά θαη ηνπ αθεξεκέλνπ ή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νπζηαζηηθνχ. Σν
ζπγθεθξηκέλν ιηνληάξη, ζην νπνίν αλαθέξνκαη ρξεζηκνπνηψληαο ην νξηζηηθφ άξζξν,
κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν κηαο θξίζεο: π.ρ. «ην ιηνληάξη είλαη γέξηθν». Έλαξζξν, ην
ζπγθεθξηκέλν νπζηαζηηθφ, νξίδεη θαη εμαηνκηθεχεη, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην φλνκα,
θάηη ζπγθεθξηκέλν, ην νπνίν είλαη ιηνληάξη. «Το ιηνληάξη» φκσο, σο επηζηεκνληθή
έλλνηα, πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε «είλαη» ιηνληάξη· δηαθέξεη απφ «ηα ιηνληάξηα», ή
απιψο θάπνηα «ιηνληάξηα», γηαηί ππεξβαίλεη ην εκπεηξηθά ζπγθεθξηκέλν είδνο ησλ
ιηνληαξηψλ θαη, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ζε εληθφ αξηζκφ, πεξηιακβάλεη φια ηα
γλσζηά ιηνληάξηα ή φζα είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ αληηθείκελν γλψζεο. Ο «θαζνιηθφο»
ραξαθηήξαο κηαο έλλνηαο ελππάξρεη ζπεξκαηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν νπζηαζηηθφ, φηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηεγνξνχκελν, παξφιν πνπ δελ είλαη αθεξεκέλε έλλνηα. Ζ
αθαίξεζε δεκηνπξγείηαη θαηά ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζή ηνπ, ράξε ζην άξζξν θαη ηε
1

ζν πξνβάιεη ζαθέζηεξα ν γεληθφο ραξαθηήξαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νπζηαζηηθνχ, ηφζν πεξηζζφηεξν
γίλεηαη θαλεξφ κε πνηφλ ηξφπν ην νπζηαζηηθφ, σο ραξαθηεξηζκφο κηαο θαηεγνξίαο αληηθεηκέλσλ,

15

δεηθηηθή δχλακε πνπ έρεη απηφ, έηζη ψζηε ην θαζνιηθφ («δψν» π.ρ.) λα γίλεη θνξέαο
ελφο νλφκαηνο: «απηφ ην δψν (γεληθά) νλνκάδεηαη ιηνληάξη». Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην
θαζνιηθφ, γίλεηαη «αληηθείκελν ζθέςεο».
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1.2 «Τό γάπ αὐηό νοεῑν ἐζηίν ηε καί εἶναι»
Ζ έλλνηα παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ θαη ζηνπο ηξεηο ηχπνπο
ηνπ νπζηαζηηθνχ· ε ινγηθή ζθέςε είλαη πξντφλ δηαζηαχξσζεο θαη ησλ ηξηψλ ηχπσλ,
γη’ απηφ θαη είλαη δχζθνιν λα ζπιιάβνπκε ηελ ηδηφηππε θχζε ηεο. ε κηα
καθξφρξνλε θαη ζχλζεηε εμειηθηηθή πνξεία δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο νλνκαηηθνί
θαη ξεκαηηθνί γισζζηθνί ηχπνη, καδί κε ηηο ηξεηο βαζηθέο κνξθέο ηνπ νπζηαζηηθνχ,
θαη δεκηνπξγείηαη ην ινγηθφ ζηνηρείν, ε έλλνηα2. Γηα παξάδεηγκα, ηε δηαζηαχξσζε
απηή παξαηεξνχκε ζηελ αθεξεκέλε ζχιιεςε ηνπ πλεχκαηνο γηα ηελ νπνία καο
πξνεηνίκαζαλ νη ιπξηθνί πνηεηέο3 θαη νινθιήξσζε ν Ζξάθιεηηνο4. Γηα ηνλ
Ζξάθιεηην, ην πλεχκα έρεη σο ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ φηη είλαη «θνηλφ» ζηνηρείν
πνπ «δηαπεξλά ηα πάληα» θαη «απμάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ». ην πλεχκα δειαδή, πνπ
αξρηθά αληηκεησπηδφηαλ σο φξγαλν, σο ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, απνδίδνληαη ηψξα
ηδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ επηζέηνπ ή ηνπ ξήκαηνο. Αλαθαιχπηνληαο
κηα ηδηφηεηα θνηλή ζε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, ην πλεχκα θαίλεηαη λα ηα
«δηαπεξλά», φληαο έηζη «θνηλφ». Ζ απζνξκεζία θαη ε αχμεζε, απφ ηελ άιιε, είλαη
αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξήκα. Φηάλνληαο ζηελ επνρή ηεο ηξαγσδίαο, νπφηε
θαη ε εμέιημε νινθιεξψλεηαη, ε ςπρή ζεσξείηαη, πιένλ, ην δξλ ή ην θηλνῦλ· ε ίδηα ε
ιέμε «ςπρή» πξνδίδεη ηε ξεκαηηθή θαηαγσγή (απφ ην ςχρσ σο πλέσ, θπζψ) ηεο
αληίιεςεο απηήο5.
Ζ ινγηθή δελ εηζέξρεηαη ζηε γιψζζα σο μέλν ζηνηρείν· ε αξρηθή ηεο ζέζε
είλαη ζηελ ίδηα ηε γιψζζα ε νπνία αλαπηχζζεη βαζκηαία φια ηα κέζα κε ηα νπνία
εθθξάδεηαη. Δίδακε πσο ην ινγηθφ πεξηερφκελν πνπ πεξηθιείεη ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ νπζηαζηηθνχ, σο θαηεγνξνχκελνπ, έγηλε θαλεξφ ράξε ζην άξζξν ην
νπνίν εμεηδηθεχεη θάηη γεληθφ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, απφ-θαιππηηθά, αλαδχεηαη ην
ινγηθφ ζηνηρείν ζηε ζπλείδεζε. Αξρηθά, ν ινγηθφο εηξκφο είλαη απηνλφεηνο· δελ
εθθξάδεηαη κε ηδηαίηεξεο γισζζηθέο θαηεγνξίεο. Γη’ απηφ θαη δελ ζπλεηδεηνπνηείηαη.
«Σν πλεχκα αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ»6 απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηαβάιιεηαη ε
πξνζπάζεηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην απην-λφεην.
ηελ πξφηαζε «απηφ είλαη έλα ιηνληάξη», ε ινγηθή ζχλδεζε γίλεηαη κε ηε ιέμε
«είλαη» πνπ απαληά ζην εξψηεκα γηα ην πψο ζπλδένληαη ην κεξηθφ θαη ην γεληθφ. Σν
ζπλδεηηθφ ξήκα, φκσο, δελ αλήθεη ζηα αξρηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο. ηελ
πξσηφγνλε γιψζζα δελ ήηαλ απαξαίηεην· ε θξάζε hic leo, είλαη θαηαλνεηή θαη
ρσξίο ηελ πξνζζήθε ηνπ «είλαη». ηελ ηλδνεπξσπατθή γιψζζα παξαηεξνχκε λα
δεκηνπξγνχληαη νη γισζζηθέο πξνυπνζέζεηο πξνο κηα λέα απηή θαηεχζπλζε. Ήδε πξηλ
2

Οη Wilhelm von Humboldt (Γεξκαλφο θηιφζνθνο θαη γισζζνιφγνο, 1767-1835) θαη Johann Gottfried
Herder (Γεξκαλφο θηιφζνθνο, ζενιφγνο θαη πνηεηήο, 1744-1803) παξαηήξεζαλ φηη, ζηελ πνξεία ηεο
ηζηνξίαο, ην νπζηαζηηθφ θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο. Βι., ζρεη. Snell, B. ( 41997). Ζ
αλαθάιπςε ηνπ πλεχκαηνο: Διιεληθέο ξίδεο ηεο επξσπατθήο ζθέςεο. (Γ. Η. Ηαθψβ, κεηαθξ.). Αζήλα: Μ.
Η. Δ. Σ. (ην πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην 1975). ζ. 303.
3
Λπξηθή ιέκε ηελ πνίεζε πνπ ηξαγνπδηνχληαλ κε ηε ζπλνδεία ιχξαο, ηελ πεξίνδν απφ ην 750-500
πεξίπνπ π.Υ. Αλέθαζελ, ε πνίεζε, εμέθξαδε κε ιφγηα ηελ θαηλνχξηα πξννπηηθή πνπ δηαλνίγεηαη·
απεθάιππηε, κε ζαθήλεηα, ην πλεχκα ηεο επνρήο. Ο κεξνο αληηιακβαλφηαλ ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο
ζε αλαινγία κε ηηο θπζηθέο. Οη ιπξηθνί, αληίζεηα, δελ αληηιακβάλνληαη ηελ ςπρή σο θπζηθφ φξγαλν. ’
απηνχο, ην πλεχκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ ηφπν θαη έηζη κπνξεί λα ππάξμεη
θνηλφηεηα ζηε ζθέςε θαη ην αίζζεκα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ (ζπλ-αίζζεκα). Βι. ζρεη., Snell, φ. π., ζζ.
82, 84, 100-101, 109.
4
544-484 πεξίπνπ, π.Υ.
5
Ίδηα κε ην «πλεχκα» απνηεινχλ παξαδείγκαηα νπζηαζηηθνπνίεζεο.
6
Βι., Snell, φ. π., ζ. 304.
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απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ θχισλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ρξεζηκνπνηνχληαλ,
σο ζπλδεηηθφ, έλα ξήκα πνπ αξρηθά ζήκαηλε «είκαη παξψλ», «ππάξρσ». Απηφ,
δειαδή, πνπ ήηαλ αξρηθά απηνλφεην, θαη ζπλεπψο δελ ρξεηαδφηαλ λα εθθξαζηεί,
αληηκεησπίδεηαη πιένλ θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο «χπαξμεο».
Σν γεγνλφο απηφ θάλεη δπλαηή ηελ παξκελίδεηα ηαχηηζε αλάκεζα ζ’ απηφ πνπ
ππάξρεη θαη ζηε ζθέςε: «...ηφ γάξ αὐηφ λνεῑλ ἐζηίλ ηε θαί εἶλαη». (Παξκελίδνπ, Πεξί
θχζεσο: Β3)7. Ζ δπλαηφηεηα απηήο ηεο ηαχηηζεο εμαξηάηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε κηα
πξφηαζε φπσο: «απηφ είλαη έλα ιηνληάξη», κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ην ζπλδεηηθφ
«είλαη» σο «ππάξρεη»8. Σν Ννεῑλ, εδψ, δελ ζεκαίλεη (θαξηεζηαλά) αληίζεζε λφεζεο
θαη αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο. Ήδε απφ ηνλ κεξν9 πξνυπνηίζεηαη ζαλ ε ελέξγεηα
θαηά ηελ νπνία καο γίλεηαη αληηιεπηφ έλα αληηθείκελν ην νπνίν ηαπηίδεηαη κ’ απηφ
πνπ είλαη ην αληηθείκελν. Σν ὄλ, αληηθείκελν ηνπ λνεῑλ ζηνλ Παξκελίδε, αξρηθά είλαη
απιψο δεδνκέλν ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Ο λνπο, φκσο, πξνζζέηεη ηελ νπζηαζηηθή
7

Βι., Mourelatos, A. (2008). The Route of Parmenides. Las Vegas: Parmenides Publishing. ζζ. 279280. Ο Παξκελίδεο γελλήζεθε ζηελ Διέα ηεο Κάησ Ηηαιίαο πεξίπνπ ην 540 π.Υ. θαη πέζαλε πεξίπνπ ην
470 π.Υ. πγθαηαιέγεηαη ζηνπο πξνζσθξαηηθνχο (ειεάηεο) θηινζφθνπο. Γηακαξηπξήζεθε γηαηί ε
ησληθή θπζηθή (πνπ εξεπλά ηε θπζηθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ – απφ ην θχζηο, δειαδή ηελ πξάμε ηνπ
θχλαη, ηε γέλεζε θαη αλάπηπμε ησλ πξαγκάησλ) ησλ Αλαμίκαλδξνπ (611-545 πεξίπνπ, π.Υ.),
Αλαμηκέλε (585-525 πεξίπνπ, π.Υ.) θαη Ζξάθιεηηνπ, παξνπζίαζε ζαλ απηνλφεηε πξαγκαηηθφηεηα ηνλ
πνιιαπιφ θφζκν, ηνλ θφζκν ηεο θίλεζεο θαη ηεο κεηαβνιήο. Αθξηβέζηεξα, ζα ιέγακε φηη ε ζρέζε ηνπ
Παξκελίδε κε ηνλ Ζξάθιεηην είλαη ακθηιεγφκελε. Ο Ζξάθιεηηνο αλαθέξεη θαη πνιεκά ηνλ Ππζαγφξα
(570-496 πεξίπνπ, π.Υ.) θαη ηνλ Ξελνθάλε (570-475 πεξίπνπ, π.Υ.), αιι’ φρη ηνλ Παξκελίδε, ελψ ε
πνιεκηθή ηνπ Παξκελίδε πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ζξάθιεηηνπ. Πην πηζαλή, ινηπφλ,
θαίλεηαη κηα εμάξηεζε ηνπ Παξκελίδε απφ ηνλ Ζξάθιεηην, φρη κε ηε κνξθή επίδξαζεο αιιά
πξφθιεζεο γηα πνιεκηθή. Γηα ηνλ Παξκελίδε ππάξρνπλ δχν κέζνδνη πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη
θαλείο θαηά ηελ έξεπλα ηεο αιήζεηαο: λα πξνυπνζέζεη φηη ην είλαη ἔζηηλ ή νὐθ ἔζηηλ. Δίλαη ε κέζνδνο
πνπ αθνινπζεί ηελ αιήζεηα, θαη ε άηνπε πνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε χπαξμεο ηνπ κε φληνο. κσο είλαη
αδχλαην λα γλσξίδεη θαλείο ην κε νλ, θαη λα ην εθθξάζεη, γηαηί είλαη ίδην πξάγκα ην ζθέπηεζζαη θαη ην
είλαη. Σν νλ είλαη νιφηεια νκνγελέο, ζπλερέο, ζπκπαγέο, αδηαίξεην, ρσξίο εζσηεξηθή δηάξζξσζε θαη
εζσηεξηθά φξηα, αγέλλεην (γηαηί απφ ην κε νλ απνθιείεηαη λα γελλήζεθε αθνχ απηφ είλαη αλχπαξθην
αιιά θαη γηαηί δελ ππάξρεη ιφγνο λα γίλεη έλα νλ απφ ην κε νλ, αθελφο, αθεηέξνπ θαη απφ ην νλ
απνθιείεηαη λα γελλήζεθε γηαηί απφ ην νλ δελ κπνξεί λα γίλεη θάηη άιιν έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, γη’
απηφ θαη απνθιείεηαη κηα πνιιαπιφηεηα ηνπ φληνο), αλψιεζξν (ε Γίθε, πνπ αγξππλεί γηα ηελ θνζκηθή
ηάμε ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο ελαιιαγήο κέξαο θαη λχρηαο, θξαηά θπιαθηζκέλν ην νλ θαη δελ ηνπ
επηηξέπεη λα γίλεηαη ή λα θζείξεηαη), αθίλεην, ζηαζεξφ, ακεηάβιεην, άλαξρν (αιιηψο ε αξρή ηνπ ζα
βξηζθφηαλ έμσ απ’ ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή κε νλ, θάηη αδηαλφεην θαη αλείπσην) θαη ρσξίο ηέινο (γηαηί
ην ηέινο είλαη ηέξκα κηαο θίλεζεο πνπ έρεη αξρή), αιιά πεξηνξηζκέλν κέζα ζε φξηα απφ ηελ θξαηεξὴ
Ἀλάγθε (δειαδή ζε κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε απηνεπηβεβαίσζήο ηνπ, ζε ζηαζεξή ζπκθσλία θαη ζπλερή
επαιήζεπζε ηνπ εαπηνχ ηνπ) πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζεη (ζπληζηψληαο ην κέηξν θαη ηνλ
θαλφλα ηνπ· ηνλίδεηαη έηζη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε πιεξφηεηά ηνπ), αχηαξθεο, νινθιεξσκέλν θαη
πιήξεο. Αλ θαη έρεη φξηα δελ είλαη πεπεξαζκέλν, αιιά άπεηξν, γηαηί ηα πέξαηά ηνπ είλαη ζαλ ηεο
ηέιεηαο ζθαίξαο πνπ δελ έρεη αξρή θαη ηέινο, αιιά απνηειεί ην ηέιεην ζρήκα, ηελ ηέιεηα δνκή
(ππζαγνξείσο) φπνπ ηα πάληα ηζνξξνπνχλ απφ ην κέζν πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Γη’ απηφ θαη δελ
είλαη δπλαηή νπνηαδήπνηε ηεξάξρεζε ή δηαβάζκηζε ηνπ φληνο, σο πην ηζρπξφ, ή πην πνιχ, θάπνπ. Δίλαη
νκνηνγελέο, ηζφξξνπν θαη ηζνδχλακν παληνχ· ηέιεην. Βι. ζρεη. Βέηθνο, Θ. (41995). Οη Πξνζσθξαηηθνί.
Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. ζζ. 36, 37, 97-117.
8
«Μία αληίιεςε πνπ νη Έιιελεο ζ‘ απηφ ην ζηάδην έβξηζθαλ δχζθνιν λα ρσλέςνπλ ήηαλ θαη ην φηη κηα
ιέμε κπνξνχζε λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεκαζίεο. Ζ δπζθνιία ηνπο απηή είρε αλακθίβνια ζρέζε κε
ηελ εγγχηεηά ηνπο πξνο ην πξσηφγνλν καγηθφ ζηάδην, ζην νπνίν κηα ιέμε θαη ην ζεκαηλφκελφ ηεο
απνηεινχζαλ κηα θαη κφλε ελφηεηα. πγθεθξηκέλα ην ξήκα ―εηκί‖ ζηελ ειιεληθή ζήκαηλε ―ππάξρσ‖…
Βέβαηα ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ κε ηελ ηειείσο δηαθνξεηηθή ζεκαζία ηνπ: έρσ κηα
θάπνηα ηδηφηεηα… ζηνλ Παξκελίδε […] θαηλφηαλ πσο ην λα πεηο φηη θάηη ―είλαη‖ κπνξνχζε θαη έπξεπε
λα ζεκαίλεη κφλν φηη ππάξρεη…», βι. ζρεη., Guthrie, W. Κ. C. (1978). Οη Έιιελεο Φηιφζνθνη: Απφ ηνλ
Θαιή σο ηνλ Αξηζηνηέιε. (Α. H. αθειιαξίνπ, κεηαθξ.). Αζήλα: Γ. Ν. Παπαδήκα. (ην πξσηφηππν έξγν
εθδφζεθε ην 1950). ζζ. 53-54.
9
Πεξί ηνπ 8νπ π.Υ. αηψλα.
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ζθέςε πσο απηφ ην νλ δελ έρεη ην ραξαθηήξα ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη ηεο
κεηαβιεηφηεηαο κε ηνλ νπνίν καο ην παξνπζηάδεη ε εκπεηξία. Σελ ηαπηφηεηα ηνπ
λνείλ θαη ηνπ είλαη κπνξνχκε, ζπλεπψο, λα ηελ αληηιεθζνχκε σο εμήο:
«Γλσξίδσ» ζεκαίλεη μέξσ πσο απηφ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο γλψζεο
κνπ είλαη νλ· «ζθέθηνκαη» έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία κε ην «ζθέθηνκαη νλ». Γελ κπνξεί
θαλείο λα ζθέθηεηαη θάηη άιιν, παξά κφλν νλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε, κεηαμχ λνείλ
θαη είλαη, πνπ παξνπζηάδεηαη ζαλ ηαπηφηεηα. Σν πεξηερφκελν ηνπ λνείλ αλάγεηαη ζην
ραξαθηήξα ηνπ είλαη, σο ην κφλν δπλαηφ αληηθείκελν ηνπ λνείλ. Άξα ε ζθέςε είλαη
νληηθή, πξαγκαηηθή, αιεζηλή. Δίλαη ην ίδην πξάγκα λα ζθέθηεζαη θάηη, θαη λα
ζθέθηεζαη φηη απηφ, ην θάηη, είλαη. Δίλαη αιήζεηα φηη ην πξάγκα πνπ ζθεθηφκαζηε,
ππάξρεη10.
Δδψ, φκσο, δεκηνπξγείηαη ην δχζθνιν πξφβιεκα, πνπ απαζρφιεζε ηνπο
θηινζφθνπο γηα νιφθιεξνπο αηψλεο: ηί είδνπο χπαξμε πξέπεη λα απνδψζνπκε ζε
εθείλν ην αληηθείκελν ηεο ζθέςεο πνπ έρεη ραξαθηήξα «θαζνιηθφ»11; Καη’ επέθηαζε,
πψο είλαη δπλαηή ε θαζνιηθή γλψζε γηα επηκέξνπο πξάγκαηα; Σν πξφβιεκα, δε, ησλ
θαζφινπ δελ εκπιέθεη κφλν ηε κεηαθπζηθή ηνπ επηκέξνπο θαη ηνπ θαζνιηθνχ αιιά
εγείξεη θαη εξσηήκαηα γηα ηε γέλεζε θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο γλψζεο, γεληθψηεξα.

10
11

Βι. ζρεη. Βέηθνο, Θ. (41995). Οη Πξνζσθξαηηθνί. φ.π., ζζ. 97-117.
Βι. ζρεη., Snell, φ. π. ζζ. 297-304.
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2. Σα θαζνιηθά ζηε Φηινζνθία
2.1 Καζνιηθά θαη Μεηαθπζηθή
Ζ ζεσξία ησλ θαζνιηθψλ έρεη καθξά ηζηνξία. Ξεθηλά κε ηνλ Πιάησλα12 θαη
ηνλ Αξηζηνηέιε13, αιιά δηαπεξλά θαη φιν ην Μεζαίσλα φπνπ γίλεηαη θαη ην θχξην
αληηθείκελν θηινζνθηθν-ζενινγηθήο κειέηεο ζηα πιαίζηα ηεο έξηδαο γηα ηα
universalia ηεο ζρνιαζηηθήο θηινζνθίαο14 (δειαδή γηα ην πιηθφ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε
ινγηθή) θηάλνληαο ζην ζήκεξα, εληφο ηεο παξαδφζεσο ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο 15.
Δίλαη πηζαλφ ν Γεκφθξηηνο16 λα είρε αζρνιεζεί κε ηελ έλλνηα ηνπ θαζφινπ, αλ
ν έμηνο Δκπεηξηθφο17 εξκελεχεη ζσζηά ηελ απφθαλζε ηνπ Γεκφθξηηνπ φηη «έλα
αλζξψπηλν νλ είλαη φ, ηη γλσξίδνπκε φινη καο.»: «…ιέγνληαο [ν Γεκφθξηηνο] απηά πνπ
είπε γηα ηα πάληα, επερείξεζε λα καο εθζέζεη ηελ έλλνηα [άλζξσπνο]»18. Μπνξεί ην
«…γηα ηα πάληα…» λα ζεκαίλεη ζχλνιν, πεξηιεπηηθή ηάμε. Σελ εμήγεζε απηή ηελ
θάλεη πηζαλή φρη κφλν ε αηνκηζηηθή θαηεχζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Γεκνθξίηνπ19
αιιά θαη ην φηη φηαλ ν Αξηζηνηέιεο ζέιεη λα αξλεζεί ηελ χπαξμε ζηα φληα πνπ
ζρεκαηίδνληαη απφ ζπκπεξίιεςε νκνεηδψλ πξαγκάησλ ζηεξίδεηαη ζην Γεκφθξηην:
«Ώζηε αλ ε νπζία είλαη έλα, δελ κπνξεί λα ππάξμεη απφ νπζίεο πνπ ζα ελππάξρνπλ κέζα
ηεο θαηά ηνλ εληειερεηαθφ ηξφπν γηα ηνλ νπνίν είρε κηιήζεη πνιχ ζσζηά ν Γεκφθξηηνο·
[ν νπνίνο έιεγε]… φηη είλαη αδχλαην λα γίλεη απφ δχν έλα θαη απφ έλα δχν θαζψο
ηαπηίδεη ηα άηνκα κεγέζε κε ηηο νπζίεο» (Αξηζηνηέιεο, Σα Μεηά ηα Φπζηθά, Ε 1039a)20.
Ίζσο θαη ε αθαηαλφεηε απφθαλζε ηνπ Γεκνθξίηνπ πνπ έρεη δηαζψζεη ν ςεπδν-

12

427-348 π.Υ.
384-322 π.Υ.
14
Ο ζρνιαζηηθηζκφο (απφ ην scholastic: ζρνιαζηηθφο, απηφο πνπ αλήθεη ζηε ζρνιή) μεθίλεζε θαη
αλαπηχρζεθε ζηηο ρξηζηηαληθέο ζρνιέο (πνπ είρε ηδξχζεη ζε θάζε κνλαζηήξη ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ, κε
δηάηαγκα ηνπ 787 κ.Υ., ν βαζηιηάο θαη ηδξπηήο ηεο αγίαο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο Καξινκάγλνο,
742/7-814). Ήηαλ κέζνδνο κάζεζεο, πνπ δίδαζθαλ νη αθαδεκατθνί ησλ κεζαησληθψλ παλεπηζηεκίσλ
ηεο πεξηφδνπ 1100-1500, αιιά θαη πξφγξακκα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζηελ δηαηχπσζε θαη ζηήξημε
ησλ ζεζθάησλ ηεο πίζηεο απέλαληη ζηνλ πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο επνρήο. ηα πιαίζηα ηεο
θηινζνθίαο θαη ηεο ζενινγίαο ηνπ ζρνιαζηηθηζκνχ δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηε δηαινγηθή ηεθκεξίσζε
πνπ επεθηείλεη ηε γλψζε κε εχινγνπο ζπκπεξαζκνχο θαη δηαζάθεζε παξαδνμνινγεκάησλ, κέζα απφ
ηελ απζηεξή αλάιπζε θαη πξνζεθηηθή δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί θαη ε
ρξηζηηαληθή ζενινγία, ησλ ζηνραζηψλ ηνπ κεζαίσλα, κε ηηο απζεληίεο ηεο θιαζηθήο θαη χζηεξεο
αξραίαο θηινζνθίαο, θπξίσο ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνπο Νενπιαησληθνχο.
15
Ηδηαίηεξα κέζα απφ ηα έξγα ησλ Frege (1848-1925), Russell (1872-1970), Wittgenstein (1889-1951),
Quine (1908-2000) θαη D. M. Armstrong (απζηξαιφο θηιφζνθνο γελλεκέλνο ην 1926, γλσζηφο γηα ηε
δνπιεηά ηνπ ζηε Μεηαθπζηθή θαη ηε Φηινζνθία ηνπ Ννπ). Βι. ζρεη., Craig, E. (επηκ.) (2005). The
Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. London and New York: Routledge. ζει. 1032.
16
(πεξίπνπ 460 - 370 π.Υ.)
17
Ηαηξφο θαη θηιφζνθνο πνπ έδξαζε πεξί ην 150 κ.Υ.
18
Βι., Sextus Empiricus. (έθδνζε 2005). Against the Logicians. (R. Bett, κεηαθξ.). Cambridge:
Cambridge University Press. ζει. 54.
19
Σν νλ ππάξρεη σο δεδνκέλν αηψλην θαη αθαηάιπην. Ζ ζηεξεφηεηά ηνπ δελ βξίζθεηαη ζην
καθξφθνζκν ησλ κεγίζησλ, αιιά ζηνλ κηθξφθνζκν ησλ ειαρίζησλ. Βι. ζρεη., Γεσξγνχιεο, Κ. Γ.
(21994). Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήκαο. ζζ. 107-111.
20
Βι., Αξηζηνηέιεο. (έθδνζε 41992). Πξψηε Φηινζνθία (Σα Μεηά ηα Φπζηθά). (Κ. Γ. Γεσξγνχιεο,
εξκελ.). Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήκα. ζει. 168.
13
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Γαιελφο ζην Definitiones Medicae21: «Ὁ κὲλ Γεκόθξηηνο ιέγσλ, ―ἄλζξσπνη εἷο ἔζηαη
θαὶ ἄλζξσπνο πάληεο‖.»22 λα αλαθέξεηαη ζε κηα πεξηιεπηηθή έλλνηα αλζξψπνπ23.
Πξψηε, πάλησο, θηινζνθηθή ρξήζε ηνπ θαζφινπ βξίζθνπκε ζηνλ Μέλσλα24 ηνπ
Πιάησλνο: «…πξνζπάζεζε λα μεπιεξψζεηο ηελ ππφζρεζή ζνπ, νξίδνληαο γεληθά ηη
είλαη ε αξεηή θαη πάςε πηα λα θάλεηο απφ ην έλα πνιιά… λα ηελ αθήζεηο νιφθιεξε θαη
γεξή…» (Μέλσλ, 77a)25.
ηε κεηαθπζηθή, ν φξνο «θαζνιηθφ» εθαξκφδεηαη ζε ηδηφηεηεο (φπσο ε
ηδηφηεηα ηνπ λα είζαη θφθθηλνο, ζηξνγγπιφο θ.ιπ.), ζε ζρέζεηο (φπσο ηεο ζπγγέλεηαο,
αηηίνπ-αηηηαηνχ, ρσξηθέο, ρξνληθέο θ.ιπ.) ή ζε γέλε (φπσο ν ρξπζφο, ν νξληζφξπγρνο
θ.ιπ.). Σα θαζνιηθά γίλνληαη αληηιεπηά ζε αληίζεζε κε ηα «επηκέξνπο», κε ηα
θαζέθαζηα. Λίγα θαζνιηθά, αλ ππάξρνπλ θάπνηα, είλαη πξαγκαηηθά «θαζνιηθά» κε
ηελ έλλνηα φηη είλαη κνηξαζκέλα ζε φια ηα θαζέθαζηα. Καζνιηθφ ιέκε εθείλν πνπ
θάπνηα, κφλν, επηκέξνπο ην έρνπλ θνηλφ. Ο Πνξθχξηνο26, πνπ έγξαςε κηα εηζαγσγηθή
πξαγκαηεία ζηηο «Καηεγνξίεο» ηνπ Αξηζηνηέιε κε ηίηιν «Δηζαγσγή», δηαηξεί ην
πξφβιεκα ησλ θαζφινπ ζε ηξία επηκέξνπο εξσηήκαηα: Σα γέλε θαη ηα είδε ππάξρνπλ
ζηε θχζε ή ζπλίζηαληαη απφ απιψο λνεηηθά πεξηερφκελα (κε άιια ιφγηα, ηη είδνπο
πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ; ππάξρνπλ εμ αληηθεηκέλνπ ή είλαη κφλνλ απιέο
παξαζηάζεηο)27; Αλ είλαη πξάγκαηα μέρσξα απφ ην λνπ, είλαη αζψκαηα ή κε;
Τπάξρνπλ έμσ απφ ηα επηκέξνπο θαη’ αίζζεζε αληηθείκελα, ή ηα αληηιακβαλφκαζηε
εληφο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ28; Ο Βνήζηνο29, ζηνλ δεχηεξν ππνκλεκαηηζκφ ηεο
Δηζαγσγήο ηνπ Πνξθπξίνπ, πξνζπαζεί λα δψζεη κηα απάληεζε ζηα πξνεγνχκελα
εξσηήκαηα αιιά κε αζαθή θαη φρη ζπζηεκαηηθφ, θάπνηεο θνξέο, ηξφπν. ζνλ αθνξά
ζην πξψην εξψηεκα ηζρπξίδεηαη πσο ηα γέλε θαη ηα είδε είλαη ηαπηφρξνλα θαη
Έξγν πνπ γξάθηεθε πηζαλφηαηα ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 1νπ κ.Υ. αη. Σν ζπκβαηηθφ φλνκα
«ςεπδν-Γαιελφο» αλαθέξεηαη ζε γηαηξφ θξχβνληαο, σζηφζν, ηελ πνιχπινθε θαη πνιππξφζσπε
πξαγκαηηθφηεηα ελφο απξνζδηφξηζηνπ, έσο ηψξα, αξηζκνχ ζπγγξαθέσλ θαη επνρψλ.
22
Βι., pseudo-Galenus. (έθδνζε 1830). Definitiones Medicae. ην C. G. Kühn (επηκ.), Claudii Galeni
opera omnia (η. 1-20). η. 19. (ζζ. 346-462). Lipsiae: Officina Libraria Car. Cnoblochii. ζει. 449.
23
Bι. ζρεη., Αξηζηνηέιεο. (έθδνζε 41992). Πξψηε Φηινζνθία (Σα Μεηά ηα Φπζηθά)., φ. π., ζει. 359.
24
(Λάξηζα, 5νο αη. π.Υ.) Μαζεηήο ηνπ θηινζφθνπ Γνξγία (483-385 πεξίπνπ, π.Υ.) θαη ζηξαηεγφο ηνπ
πέξζε πξίγθηπα Κχξνπ ηνπ λεψηεξνπ (424/423-401 π.Υ.).
25
«ἀιι' ἴζη δὴ πεηξ θαὶ ζὺ ἐκνὶ ηὴλ ὑπόζρεζηλ ἀπνδνῦλαη, θαηὰ ὅινπ εἰπὼλ ἀξεηῆο πέξη ὅηη ἐζηίλ, θαὶ
παῦζαη πνιιὰ πνηλ ἐθ ηνῦ ἑλόο,…, ἀιιὰ ἐάζαο ὅιελ θαὶ ὑγηῆ εἰπὲ ηί ἐζηηλ ἀξεηή». Βι., Πιάησλ. Λάρεο
– Μέλσλ – Παξκελίδεο. (Β. Παηάθεο & Ζι. Λάγηνο, κεηάθξ.). Αζήλα: Γαίδαινο – Η. Εαραξφπνπινο.
ζζ. 106-107.
26
232-301 κ.Υ., απφ ηελ Σχξν. Ο ζεκαληηθφηεξνο καζεηήο θαη βηνγξάθνο ηνπ λενπιαησληθνχ
θηινζφθνπ Πισηίλνπ (204/205-270 κ.Υ.). Γηαθξηλφηαλ γηα ηε κεγάιε ηνπ πνιπκάζεηα. Τπήξμε
θάηνρνο ησλ δνγκάησλ νιφθιεξεο ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο. Μεγάιε επίδξαζε άζθεζε ε
«Δηζαγσγή» πνπ κεηαθξάζηεθε ζηε ιαηηληθή, ζπξηαθή, αξαβηθή θαη αξκεληθή γιψζζα.
27
Βι. ζρεη., Θενδσξαθφπνπινο, Η. (2007). Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία: Φηινζνθία ηεο Θξεζθείαο,
Μεηαθπζηθή, Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο. (ηφκ. δ΄). Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο. ζ. 181.
28
«αὐηίθα πεξὶ ηλ γελλ ηε θαὶ εἰδλ ηὸ κὲλ εἴηε ὑθέζηεθελ εἴηε θαὶ ἐλ κόλαηο ςηιαῖο ἐπηλνίαηο θεῖηαη
εἴηε θαὶ ὑθεζηεθόηα ζώκαηά ἐζηηλ ἢ ἀζώκαηα θαὶ πόηεξνλ ρσξηζηὰ ἢ ἐλ ηνῖο αἰζζεηνῖο θαὶ πεξὶ ηαῦηα
ὑθεζηηα…» (Πνξθχξηνο, Δηζαγσγή: ζειίδα 1, ζηίρνο 17n) Porphyry. (έθδνζε 1887). Isagoge sive
quinque voces. (ed. A. Busse). Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium ζην
Commentaria in Aristotelem Graeca 4.1. Berlin: Reimer.
29
Anicius Manlius Severinus Boëthius θνηλψο γλσζηφο σο Boethius (πεξίπνπ 480-524 κ.Υ.). Ρσκαίνο
ζπγθιεηηθφο, ρξηζηηαλφο θηιφζνθνο θαη ζενιφγνο. Έγξαςε έξγα Μαζεκαηηθψλ, Θεσξίαο Μνπζηθήο,
Λνγηθήο θαη Θενινγίαο. Άζθεζε κεγάιε επηξξνή ζηελ εμέιημε θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο νξνινγίαο,
ηεο κεζφδνπ θαη ησλ αξρψλ ηεο Λνγηθήο ηνπ Μεζαίσλα. Μεηέθξαζε θαη ζρνιίαζε ζηα ιαηηληθά ηα
«Λνγηθά» έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε (ξγαλνλ: Καηεγνξίαη, Πεξί εξκελείαο, Αλαιπηηθά πξφηεξα, Αλαιπηηθά
χζηεξα, Σνπηθά, νθηζηηθνί έιεγρνη) θαη ηελ Δηζαγσγή ηνπ Πνξθπξίνπ απνηειψληαο, γηα ηνπο
ζρνιαζηηθνχο θηινζφθνπο θαη ζενιφγνπο (ηνπ ηέινπο ηεο πεξηφδνπ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Παηέξσλ ηνπ
5νπ αηψλα κ.Υ. έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 12νπ αηψλα), ηε κνλαδηθή πεγή γλψζεο ησλ έξγσλ απηψλ.
21
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θπζηθέο ππνζηάζεηο (subsistentia) θαη πξντφληα ηνπ λνπ (intellecta)· ε νκνηφηεηα ησλ
πξαγκάησλ απνηειεί ηε βάζε (subjectum) θαη ηεο θπζηθήο ηνπο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο
ηδεαηήο ηνπο θαζνιηθφηεηαο. Γηα ην δεχηεξν εξψηεκα, δηαηείλεηαη φηη είλαη αζψκαηα
φρη εθ θχζεσο, αιιά θαηφπηλ αθαηξέζεσο. Γηα ην ηξίην εξψηεκα ππνζηεξίδεη πσο
ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη εληφο θαη εθηφο ησλ θαη’ αίζζεζε πξαγκάησλ 30. Γίλεη κηα
ζαπκάζηα πεξηγξαθή ηνπ θαζφινπ, σο νληφηεηαο πνπ ηε κνηξάδνληαη πνιιά
πξάγκαηα: (α) σο φιν, φρη ηκεκαηηθά, (β) ηαπηνρξφλσο, θαη φρη ην έλα κεηά ην άιιν,
θαη (γ) κε ηξφπν ζα λα εηζέξρεηαη βαζηά ζηε κεηαθπζηθή ζχλζεζε ησλ πξαγκάησλ
πνπ ην κνηξάδνληαη, φρη κφλν επηθαλεηαθά: «Αλ, ηψξα, ην γέλνο είλαη έλα ζηνλ αξηζκφ,
δελ κπνξεί λα είλαη θνηλφ ζε πνιιά. Γηαηί αλ έλα πξάγκα είλαη θνηλφ, ηφηε είλαη: είηε
θνηλφ θαηά κέξε, νπφηε ζ‘ απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη θνηλφ ην φιν αιιά αληίζεηα ηα
κέξε ηνπ αλήθνπλ ζε επηκέξνπο πξάγκαηα, είηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηίζεηαη ππφ
ηελ ρξήζε απηψλ πνπ ην έρνπλ, νπφηε είλαη θνηλφ ζαλ έλα ζθιάβν ή έλα άινγν. Δίηε
είλαη θνηλφ ηαπηνρξφλσο ζε φια, αιιά φρη κε ηξφπν ψζηε λα ζπληζηά ηελ νπζία απηνχ
κε ην νπνίν είλαη θνηλφ. Γηα παξάδεηγκα, φπσο έλα παηρλίδη πνπ πξαγκαηψλεηαη θαηά
ζηάδηα, ή θάπνην ζέακα πνπ είλαη θνηλφ ζε φινπο ηνπο ζεαηέο. Αιιά ην γέλνο δελ κπνξεί
λα είλαη θνηλφ ζηα είδε ηνπ κε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπν. Γηαηί ζεσξείηαη σο
θνηλφ απηψλ κε έλαλ ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βξίζθεηαη νιφθιεξν εληφο ηνπο,
ηαπηνρξφλσο, θαη κε ηε δπλαηφηεηα λα ζπληζηά θαη λα δηακνξθψλεη ηελ νπζία απηνχ κε
ην νπνίν είλαη θνηλφ»31.
Σα θαζνιηθά καο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα ζπιιακβάλνπκε κηα ζηαζεξή ηάμε
θάησ απφ ηα θαηλφκελα ηεο αέλαεο ξνήο ηεο εκπεηξίαο. Πνιιέο παξαδφζεηο,
αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο, αληηκεηψπηζαλ ηα δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζεσξίεο γηα
ηα θαζνιηθά, θαη ηνλ ηξφπν χπαξμήο ηνπο, αλ θαη ν φξνο «θαζνιηθά» ζρεηίδεηαη
πεξηζζφηεξν κε ηε δπηηθή παξάδνζε ιφγσ ησλ έξγσλ ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ
Αξηζηνηέιε. Δηδηθφηεξα, ν φξνο «θαζνιηθά» παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζηνλ
Αξηζηνηέιε: «…νλνκάδσ θαζφινπ φ,ηη κπνξεί λα θαηεγνξεζεί ζε πνιιά…»
32
(Αξηζηνηέιεο, Πεξί Δξκελείαο: VII, 17a (40)) . Καζνιηθφ είλαη απηφ πνπ
πξαγκαηψλεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα νληφηεηεο, είηε είλαη επηκέξνπο, είηε είλαη
θαζνιηθά. ηνλ Πιάησλα ηα ζπλαληάκε σο «Mνξθέο33» ή «Iδέεο», θαζψο ζηξάθεθε
30

Βι. ζρεη., Migne, J.-P. (1847). Boeth Tomus Posterior. Patrologiae. 64. ζζ. 84(Β)-86(Α). Δπίζεο,
McKeon, R. (1930). Augustine to Albert the Great. Selections from Medieval Philosophers. 1. ζζ. 9598.
31
“Quod si unum quoddam numero genus est, commune multorum esse non poterit: una enim res si
communis est, aut partibus communis est, et non jam tota communis, sed partes ejus propriae
singulorum sunt, aut in usus habentium etiam per tempora transit ut sit commune, ut puteus et fons, ut
servus communis vel equus, aut uno tempore omnibus commune fit, non tamen ut eorum quibus
commune est substantiam constituat, et est theatrum, vel spectaculum aliquod quod spectantibus
omnibus commune est. Genus vero secundum nullum horum modum commune esse speciebus potest;
nam ita commune esse debet, ut et totum sit in singulis, et uno tempore, et eorum quorum commune est
constituere valeat et conformare substantiam” (έθδνζε Brandt, Βηβιίν Η, Κεθάιαην 10, 162-163). Βι.,
Migne, J.-P. (1847). Boeth Tomus Posterior. φ.π., ζει. 83 (C-D). Δπίζεο, βι. ζρεη., Spade, P. V. (επηκ.)
(1994). Five Texts on the Medieval Problem of Universals. Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing
Company. ζει. 22. Δπίζεο, McKeon, R. (1930). Augustine to Albert the Great. Selections from
Medieval Philosophers. 1. ζ. 94. Δπίζεο, Kenny, A. (επηκ.) (22005). Ηζηνξία ηεο Γπηηθήο Φηινζνθίαο.
(Γ. Ρηζζάθε, κεηαθξ.). Αζήλα: Νεθέιε. (ην πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην 1994). ζει. 112.
32
«…ιέγσ δε θαζφινπ κέλ ὅ ἐπί πιεηφλσλ πέθπθε θαηεγνξεῑζζαη…», βι. Aristotle. (έθδνζε 1962). The
Categories, On Interpretation, Prior Analytics. (Ζ. P. Cook & H. Tredennick, κεηαθξ.). Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press. ζει. 124.
33
Θα γξάθεηαη θεθαιαίν ην πξψην γξάκκα ησλ ιέμεσλ είδνο, ηδέα ή κνξθή φηαλ, φπσο ζπρλά
ζπκβαίλεη ζην θείκελν ηνπ Πιάησλα, νη ιέμεηο απηέο αθνξνχλ ηα ππεξβαηηθά αληηθείκελα πνπ
πξνυπνζέηεη ε θηινζνθία ηνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν Πιάησλαο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε είδνο
(θαζψο θαη ηε ιέμε ηδέα ή κνξθή) γηα λα αλαθεξζεί ζε γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ ηα θαζέθαζηα δπλάκεη
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πξνο ηα καζεκαηηθά πεξηζζφηεξν, σο έλα κνληέιν, πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηδεψδεηο
«Mνξθέο» πνπ κπνξεί λα ηηο ζπιιάβεη ν λνπο, θαη ηηο νπνίεο αλαθαιχπηνπκε λα
αλαπαξίζηαληαη, αηειψο, ζηνλ αηζζεηφ θφζκν. Ζ Μνξθή ελφο αληηθεηκέλνπ είλαη ε
νπζηαζηηθή ηνπ θχζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε ηδαληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη θαη εθπιεξψλεη ηέιεηα ηε ιεηηνπξγία απηή34. Ζ αληίιεςε πνπ είρε ν
Αξηζηνηέιεο γηα ηα θαζνιηθά ήηαλ πεξηζζφηεξν ηαηξηαζηή ζηε βηνινγία παξά ζηα
καζεκαηηθά. Δπηκέξνπο δψα θαη θπηά εκπίπηνπλ ζε θπζηθά είδε θαη ηα πνιιά
δηαθνξεηηθά είδε, κε ηε ζεηξά ηνπο, εκπίπηνπλ ζε θάπνην γέλνο. Έηζη, ηα θαζνιηθά
επηβάιινπλ κηα ηαμηλνκία ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ηνπ
θφζκνπ, γη’ απηφ θαη αλνίγεη ν δξφκνο γηα λα λνεζνχλ θάπνηεο θαλνληθφηεηεο εληφο
ηνπ35.
Μηα ζεσξία γηα ηα θαζνιηθά (ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ) θαινχκαζηε λα
πηνζεηήζνπκε φηαλ αληηκεησπίδνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία δχν δηαθνξεηηθά
πξάγκαηα είλαη ηαπηφρξνλα ίδηα απφ κηα άπνςε θαη δηαθνξεηηθά απφ άιιεο. Ζ
θαηεγνξία ηεο πνζφηεηαο, θεξ’ εηπείλ, πξνθαιεί πξνβιήκαηα γηαηί, εληφο ηεο,
θαίλεηαη δχν πξάγκαηα λα κπνξνχλ λα είλαη ίδηα, ζην φηη θαη ηα δχν έρνπλ κάδα γηα
παξάδεηγκα, αιιά ηαπηφρξνλα θαη δηαθνξεηηθά, φηαλ ην έλα έρεη πεξηζζφηεξε κάδα
απ’ φηη ην άιιν. Αλ ε ηδηφηεηα είλαη θάηη πνπ έλα θαζ’ έθαζηνλ έρεη, ή δελ έρεη, ρσξίο
ελδηάκεζε δπλαηφηεηα, φπσο κπνξεί λα ζπκβεί ζην πιαίζην κηαο ζεσξίαο θαζνιηθψλ,
ηφηε είλαη δχζθνιν λα γίλεη αληηθείκελν πξαγκάηεπζεο. Ζ ζεσξία ηνπ Πιάησλα,
φκσο, αθήλεη αξθεηά πεξηζψξηα επειημίαο ζηελ πεξίπησζε απηή. Οη Μνξθέο
ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηα θαζ’ έθαζηνλ, θαη δελ ιέκε φηη έλα επηκέξνπο έρεη ή δελ
έρεη κηα Μνξθή παξά πσο έλα επηκέξνπο κνηάδεη, ή «κεηέρεη» κηαο Μνξθήο θαηά
δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο. Έλα θαζ’ έθαζηνλ κπνξεί λα πιεζηάδεη έλα Ηδεψδεο
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν: νη βαζκνί αξεηήο, γηα παξάδεηγκα, αλαιχνληαη σο βαζκνί
θαηά ηνπο νπνίνπο έλα πξάγκα πιεζηάδεη ην αγαζφ. Έρνπκε δειαδή: κία νληφηεηα,
θαη κηα κεηαβιεηή ζρέζε κεηαμχ απηήο θαη ησλ επηκέξνπο. Ζ νληφηεηα πεξηγξάθεη: ηη
έρνπλ θνηλφ ηα δηάθνξα επηκέξνπο, θαη ε ζρέζε: ηνπο βαζκνχο θαηά ηνπο νπνίνπο
θαλεξψλνληαη νη νληφηεηεο ζηα επηκέξνπο36.
Οη πξψηνη ζρνιαζηηθνί θηιφζνθνη αληηκεηψπηζαλ ην πξφβιεκα ησλ θαζφινπ,
φπσο πξνηάζεθε απφ ηνλ Πνξθχξην, πεξηνξίδνληαο ηε δηακάρε ζηα γέλε, ηα είδε, θαη
ηηο απαληήζεηο πνπ πξνηείλνληαλ, φπσο είπακε, ζην αλ ηα αληηθείκελα ησλ ελλνηψλ
(δειαδή ηα γέλε θαη ηα είδε) ππάξρνπλ ζηε θχζε (subsistentia) ή είλαη απιψο
αθαηξέζεηο, λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (nuda intellecta), δειαδή αλ είλαη πξάγκαηα ή
φρη. Ζ ινγηθή, κε άιια ιφγηα, έρεη λα θάλεη κε πξάγκαηα ή κε ιέμεηο; ζνη
απαληνχζαλ ζεηηθά, ζην πξψην, νλνκάζηεθαλ ξεαιηζηέο· νη άιινη, νη αληη-ξεαιηζηέο,
νλνκάζηεθαλ λνκηλαιηζηέο37.

ηεο κέζεμήο ηνπο ζην αληίζηνηρν Δίδνο. Βι. ζρεη., Vlastos, G. (22000). Πιαησληθέο Μειέηεο. (Η.
Αξδφγινπ, κεηαθξ.). Αζήλα: Μ.Η.Δ.Σ. (ην πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε 1973). ζει. 489.
34
Βι. ηα ζρεηηθά ρσξία ζηελ Πνιηηεία, 596-597 ζην: Πιάησλ. (έθδνζε 172009). Πνιηηεία. (Ν. Μ.
θνπηεξφπνπινο, κεηαθξ.). Αζήλα: Πφιηο. ζζ. 708-717. Δπίζεο, βι. ζρεη., Beardsley, M. C. (1989).
Ηζηνξία ησλ Αηζζεηηθψλ Θεσξηψλ. (Γ. Κνχξηνβηθ & Π. Υξηζηνδνπιίδεο, κεηαθξ.). Αζήλα: Δθδφζεηο
Νεθέιε. ζει. 29.
35
Βι. ζρεη., Craig, E. (επηκ.) (2005). The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. φ. π., ζζ.
1030-1033.
36
Βι. ζρεη., Bigelow, J., & Pargetter, R. (2004). Science and Necessity. Cambridge: Cambridge
University Press, ζει. 49-50.
37
Απφ ην αγγιηθφ nominalism < nominal (θαη’ φλνκα) < nominalis (ιαη.) πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηνλ
κεζαίσλα (νλνκαζηηθφο) < ιαηηληθφ nomen (φλνκα).
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2.2 Οη ζρνιέο

Οη δηάθνξεο απφςεηο γηα ηα θαζνιηθά, θαη ηνπο ηξφπνπο χπαξμήο ηνπο,
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ γεληθά ζε ηξεηο νκάδεο, ζηε βάζε ησλ αληίζηνηρσλ
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ: ηεο πξαγκαηνθξαηίαο, ηεο νλνκαηνθξαηίαο θαη ηεο
νκνηνθξαηίαο.
2.2.1 Ρεαιηζηέο

“Ο ρεαλισμός διατηρεί μέσα του κάτι το αφηρημένο, το γενικό, το υπερατομικό”.

Π. Κανελλόπουλος38

ηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηνθξαηηθήο (ξεαιηζηηθήο) ζεσξίαο γηα ηα θαζφινπ,
έρνπλ ππνζηεξηρζεί δχν δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο. Σνπ αθξαηθλνχο ξεαιηζκνχ, κε
εηζεγεηή ηνλ Πιάησλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θαζνιηθά ππάξρνπλ πξηλ θαη
αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αληηθείκελα ηα πξαγκαηψλνπλ (universalia ante res,
πξηλ απ’ ηα πξάγκαηα39), θαη ελφο ήπηνπ ξεαιηζκνχ, κε εηζεγεηή ηνλ Αξηζηνηέιε,
ζηνλ νπνίν ηα θαζνιηθά δελ ππάξρνπλ πξηλ απφ ηα πξάγκαηα, αιιά εμαξηψληαη απφ
ηηο πξαγκαηψζεηο ηνπο σο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ πξαγκαηψζεσλ
(universalia in re, κέζα ζην πξάγκα)40· ππάξρνπλ θαζνιηθέο έλλνηεο πνπ
αλαπαξηζηνχλ κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία (φπσο θαη νη θαζνιηθέο
απηέο έλλνηεο) πάληα αλαθέξεηαη ζε θάηη επηκέξνπο.
Ο Πιάησλαο, έρνληαο δερζεί ηελ επηξξνή ηεο εξαθιείηεηαο ζεσξίαο γηα ηε ξνή
ησλ πάλησλ, ζηε λεφηεηά ηνπ, δελ κπφξεζε λα βξεη κέζα ζηνλ αηζζεηφ θφζκν ηα
ζηαζεξά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο: «…[ν Πιάησλ]…απφ
κηθξφ παηδί είρε επαθή κε ηνλ Κξαηχιν41 θαη ηηο Ζξαθιείηεηεο δνμαζίεο, φηη ηάρα φια ηα
αηζζεηά επξίζθνληαη ζε αδηάθνπε ξνή θαη δελ ππάξρεη επηζηήκε γη‘ απηά… ν σθξάηεο
είρε, ελησκεηαμχ, αξρίζεη ηελ εμέηαζε εζηθψλ δεηεκάησλ θαη φρη ηεο θχζεο, δεηψληαο
ζηα εζηθά ην θαζνιηθφ θαη πξψηνο πξφζεμε ζνβαξά ηνπο νξηζκνχο· ζηνλ Πιάησλα
άξεζαλ απηά θαη έηζη έθηαζε ζηελ ηδέα φηη νη νξηζκνί έρνπλ αληηθείκελφ ηνπο θάηη άιιν
θαη φρη ηα αηζζεηά· γηαηί ζθέθηεθε πσο ήηαλ αδχλαην λα αλήθεη ν θνηλφο φξνο ζε
θάπνην απφ ηα αηζζεηά πνπ θάζε ζηηγκή αιιάδνπλ. Απηφο ινηπφλ ηα ηέηνηαο ινγήο φληα
ηα νλφκαζε Ηδέεο θαη είπε φηη ηα αηζζεηά φια ραξαθηεξίδνληαη ζχκθσλα κε ην φλνκα
θαη ηελ νπζία απηψλ ησλ Ηδεψλ· γηαηί ηα πνιιά μερσξηζηά πξάγκαηα, πνπ έρνπλ ην ίδην
φλνκα κε ηα είδε, έρνπλ ην είλαη ηνπο θαηά κέζεμε…» (Αξηζηνηέιεο, Σα Μεηά ηα
Φπζηθά, Α΄ 987a-b)42. Σν πξαγκαηηθφ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
38

Βι., Καλειιφπνπινο, Π. Απφ ηνλ Γάληε σο ηνλ Ησάλλε Καληαθνπδελφ. Ηζηνξία ηνπ Δπξσπατθνχ
Πλεχκαηνο. 2. ζει. 186. Ο Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο (1902-1986) ήηαλ θηιφζνθνο, πνιηηηθφο θαη
αθαδεκατθφο.
39
Βι. ζρεη., Πειεγξίλεο, Θ. (2004). Λεμηθφ ηεο Φηινζνθίαο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. ζ. 307-310.
40
«...γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ηα πξάγκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ έρνπλ κνξθέο, αιιά δελ ππάξρεη μερσξηζηφο
θφζκνο ζηνλ νπνίν εγθαηαβηψλνπλ. Οη Μνξθέο (Δίδε) ππάξρνπλ ζηα επηκέξνπο αληηθείκελα.» Βι.,
Shapiro, S. (2000). Thinking About Mathematics: The Philosophy of Mathematics. Oxford: Oxford
University Press, ζει. 64.
41
Αζελαίνο ζθεπηηθηζηήο θηιφζνθνο, ηνπ χζηεξνπ 5νπ π.Υ. αηψλα, καζεηήο ηνπ Ζξαθιείηνπ.
42
«ἐθ λένπ ηε γὰξ ζπλήζεο γελόκελνο πξηνλ Κξαηύιῳ θαὶ ηαῖο Ἡξαθιεηηείνηο δόμαηο, ὡο ἁπάλησλ ηλ
αἰζζεηλ ἀεὶ ῥεόλησλ θαὶ ἐπηζηήκεο πεξὶ αὐηλ νὐθ νὔζεο… σθξάηνπο δὲ πεξὶ κὲλ ηὰ ἠζηθὰ
πξαγκαηεπνκέλνπ πεξὶ δὲ ηῆο ὅιεο θύζεσο νὐζέλ, ἐλ κέληνη ηνύηνηο ηὸ θαζόινπ δεηνῦληνο θαὶ πεξὶ
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αλαγθαηφηεηα, ηελ θαζνιηθφηεηα, ηελ ελφηεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ λνεηηθψλ καο
αλαπαξαζηάζεσλ. Αθνχ ν αηζζεηφο θφζκνο πεξηιακβάλεη κφλν ην ηπραίν, ην
επηκέξνπο, θαη ην αζηαζέο, ην πξαγκαηηθφ ππάξρεη εθηφο θαη πάλσ απφ ηνλ θαη’
αίζζεζε θφζκν. Ζ Ηδέα είλαη απνιχησο ζηαζεξή θαη ππάξρεη θαζ’ απηή·
απνκνλσκέλε απφ ηνλ θφζκν ηεο θαηλνκεληθφηεηαο θαη δηαθξηηή ηεο αλζξψπηλεο
δηαλνίαο. Σέηνηεο νληφηεηεο αληηζηνηρνχλ ζε θάζε αθεξεκέλε αλαπαξάζηαζε πνπ
δεκηνπξγνχκε: φρη κφλν ησλ θπζηθψλ εηδψλ, ή νπζηψλ, αιιά θαη ησλ ηερλεκάησλ,
ηδηνηήησλ, ζρέζεσλ, αξλήζεσλ, αθφκα θαη γηα ην κε νλ43.
Αλ, φκσο, ηα θαζνιηθά ππάξρνπλ εθηφο ησλ πξαγκαηψζεψλ ηνπο, ζα
ππάξρνπλ εθηφο ρσξν-ρξνληθψλ ζπλζεθψλ θαη αηηησδψλ ζπζρεηίζεσλ. Σφηε,
πξφθεηηαη γηα αθεξεκέλα αληηθείκελα. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ν Πιάησλαο ππέπεζε ζε
έλα θεθαιαηψδεο ζθάικα ην νπνίν απέθπγε ν σθξάηεο44 θαζψο «…δελ ρψξηζε ην
θαζνιηθφ απφ ηα θαζέθαζηα· θαη ε ζθέςε ηνπ, λα κελ θάκεη απηφλ ηνλ ρσξηζκφ, ήηαλ
ζσζηή· ηνχην γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα· γηαηί είλαη αδχλαην βέβαηα λα
απνθηήζνπκε επηζηήκε ρσξίο ην θαζνιηθφ, ν ρσξηζκφο φκσο είλαη ε αηηία λα
παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο κε ηηο ηδέεο δπζθνιίεο» (Αξηζηνηέιεο, Σα Μεηά ηα Φπζηθά,
Μ΄ 1086b)45. Ζ επηζηήκε αλαδεηεί ην αλαγθαίν θαη ην θαζνιηθφ, σζηφζν νθείιεη λα
ηα γπξέςεη ζ’ απηφλ εδψ ηνλ θφζκν θαη φρη ζηελ πιαζκαηηθή χπαξμε ελφο δεχηεξνπ
ρσξηζηνχ θφζκνπ. Ζ εηεξφηεηα ηνπ (δεχηεξνπ) πιαησληθνχ θφζκνπ έρεη ην
κεηνλέθηεκα φηη απνηειεί, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, κηα αλαδηπιαζηαζκέλε ηαπηφηεηα,
έλα ιεθηηθφ είδσιν ηνπ θαη’ αίζζεζε θφζκνπ: «Με ηνλ φξν κέζεμε έθακε κηα ιεθηηθή
αιιαγή θαη κφλν [ν Πιάησλαο]· γηαηί νη Ππζαγφξεηνη ιέλε φηη ηα φληα έρνπλ ην είλαη
ηνπο απφ κίκεζε ησλ αξηζκψλ, ν Πιάησλ ιέεη απφ κέζεμε αιιάδνληαο ηε ιέμε· ηη
κπνξεί λα είλαη φκσο βέβαηα ε κέζεμε ή ε κίκεζε ησλ εηδψλ απηφ ην άθεζαλ αλνηθηφ
δήηεκα.» (Αξηζηνηέιεο, Σα Μεηά ηα Φπζηθά, Α΄ 987b)46.

ὁξηζκλ ἐπηζηήζαληνο πξώηνπ ηὴλ δηάλνηαλ, ἐθεῖλνλ ἀπνδεμάκελνο δηὰ ηὸ ηνηνῦηνλ ὑπέιαβελ ὡο πεξὶ
ἑηέξσλ ηνῦην γηγλόκελνλ θαὶ νὐ ηλ αἰζζεηλ· ἀδύλαηνλ γὰξ εἶλαη ηὸλ θνηλὸλ ὅξνλ ηλ αἰζζεηλ ηηλόο,
ἀεί γε κεηαβαιιόλησλ. νὗηνο νὖλ ηὰ κὲλ ηνηαῦηα ηλ ὄλησλ ἰδέαο πξνζεγόξεπζε, ηὰ δ' αἰζζεηὰ παξὰ
ηαῦηα θαὶ θαηὰ ηαῦηα ιέγεζζαη πάληα· θαηὰ κέζεμηλ γὰξ εἶλαη ηὰ πνιιὰ ὁκώλπκα ηνῖο εἴδεζηλ». Βι.,
Aristotle. (έθδνζε 1997). Metaphysics. (W. D. Ross, κεηαθξ.). (Vols. I-II) Oxford: Oxford University
Press. ηφκνο Η. ζει. 66, θαη Αξηζηνηέιεο. (έθδνζε 41992). Πξψηε Φηινζνθία (Σα Μεηά ηα Φπζηθά)., φ.
π., ζζ. 16-17.
43
ην δηάινγν νθηζηήο, ηνπ Πιάησλα, παξνπζηάδνληαη νη ρσξίο επηηπρία πξνζπάζεηεο, πνπ θάλεη ν
Θεαίηεηνο (αξραίνο έιιελαο γεσκέηξεο πνπ έδεζε ηελ πεξίνδν 417-369 π.Υ.) θαη θάπνηνο ειεάηεο
επηζθέπηεο, λα πξνζδηνξηζζεί ε ηέρλε ηεο ζνθηζηηθήο. Ζ απνηπρία απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν
ζνθηζηήο δηαηππψλεη ςεπδείο πξνηάζεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ. κσο, σο ςεπδείο,
απνηππψλνπλ απηφ ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη, δειαδή ην κὴ ὂλ. Άξα, ε αλάιπζε ησλ εζθαικέλσλ
πξνηάζεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη «…ηò κὴ ὂλ εἶλαη…»· φηη ππάξρεη ην κε νλ. (Πιάησλαο,
νθηζηήο, 237a), βι., Πιάησλ. (έθδνζε 2008). νθηζηήο (ἢ πεξὶ ηνῦ ὄληνο, ινγηθφο). Θεζζαινλίθε:
Δθδφζεηο Εήηξνο. ζζ. 450-451. Αιιηψο, ζα ήηαλ αδχλαηε ε δηαηχπσζε ςεπδψλ πξνηάζεσλ. Βι. ζρεη.,
Kavka, M. (2004). Jewish Messianism and the History of Philosophy. Cambridge: Cambridge
University Press. ζει. 50.
44
469-399 π.Υ.
45
«…νὐ κὴλ ἐρώξηζέ γε ηλ θαζ' ἕθαζηνλ· θαὶ ηνῦην ὀξζο ἐλόεζελ νὐ ρσξίζαο. δεινῖ δὲ ἐθ ηλ
ἔξγσλ· ἄλεπ κὲλ γὰξ ηνῦ θαζόινπ νὐθ ἔζηηλ ἐπηζηήκελ ιαβεῖλ, ηὸ δὲ ρσξίδεηλ αἴηηνλ ηλ ζπκβαηλόλησλ
δπζρεξλ πεξὶ ηὰο ἰδέαο ἐζηίλ». Βι., Aristotle. (έθδνζε 1997). Metaphysics. ηφκνο ΗΗ., φ.π., ζζ. 141142. Δπίζεο, Αξηζηνηέιεο. Πξψηε Φηινζνθία, φ. π., ζ. 316.
46
«ηὴλ δὲ κέζεμηλ ηνὔλνκα κόλνλ κεηέβαιελ· νἱ κὲλ γὰξ Ππζαγόξεηνη κηκήζεη ηὰ ὄληα θαζὶλ εἶλαη ηλ
ἀξηζκλ, Πιάησλ δὲ κεζέμεη, ηνὔλνκα κεηαβαιώλ. ηὴλ κέληνη γε κέζεμηλ ἢ ηὴλ κίκεζηλ ἥηηο ἂλ εἴε ηλ
εἰδλ ἀθεῖζαλ ἐλ θνηλῶ δεηεῖλ». Βι., Aristotle. (έθδνζε 1997). Metaphysics. ηφκνο Η., φ. π., ζει. 66.
Δπίζεο, Αξηζηνηέιεο. Πξψηε Φηινζνθία, φ. π., ζ. 17. Δπίζεο, Βι., Châtelet, F. (επηκ.) (21989). Ζ
Φηινζνθία, (ηφκ. Α΄). (Κ. Παπαγηψξγεο, κεηαθξ.). Αζήλα: Δθδφζεηο Γλψζε. (ην πξσηφηππν έξγν
εθδφζεθε ην 1979). ζζ. 110-114.
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Ο Αξηζηνηέιεο απέθπγε λα ζεσξήζεη αηηία ησλ θαηλνκέλσλ θάηη δηαθνξεηηθφ
απ’ απηά (έλα δεχηεξν θφζκν), θαη δίδαμε φηη ην είλαη ησλ πξαγκάησλ, πνπ γίλεηαη
γλσζηφ κέζα ζηελ έλλνηα, δελ έρεη θακία άιιε πξαγκαηηθφηεηα πέξα απφ ηελ
νιφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ κέζα ζηα νπνία πξαγκαηψλεηαη. ξηζε ην νλ σο ηελ νπζία
πνπ αλειίζζεηαη κέζα ζηα ίδηα ηα θαηλφκελα. Ζ νπζία δελ έρεη θάπνηα δεχηεξε,
αλψηεξε, πξαγκαηηθφηεηα πέξαλ ησλ θαηλνκέλσλ. Βξίζθεηαη κφλν κέζα ζηε ζεηξά
ησλ εκθαλίζεψλ ηεο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ, πξαγκαηνπνηεί ηε δπλαηφηεηά ηεο
κέζσ ηεο κνξθήο47. Σν ελππάξρνλ ζηα αηζζεηά ππαξθηά φληα ελνπνηεηηθφ θαη
ελεξγεηηθφ, κε αηζζεηφ, απηφ δεδνκέλν ν Αξηζηνηέιεο ην νλνκάδεη «είδνο»48. Δίλαη
θάηη ην νπνίν κπνξεί λα «δεη» ε λφεζε, ην «νξψκελν» δηα ηεο «λφεζεο», νπφηε θαη
αληηιακβαλφκαζηε κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ηα πξάγκαηα. Σν γεληθφ είλαη πξαγκαηηθφ
κφλν κέζα ζην κεξηθφ, ην κεξηθφ είλαη ππαξθηφ κφλν επεηδή κέζα ηνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ην γεληθφ49.
Αλ, φκσο, ηα θαζνιηθά ππάξρνπλ ζηηο πξαγκαηψζεηο ηνπο εληφο ρψξνπ θαη
ρξφλνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα. Αιιά, θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε πσο κπνξνχλ λα
θαηαιάβνπλ ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζέζεηο. Φαίλεηαη, γεληθά, λα έρνπλ κηα
ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην ρψξν αθνχ: ή ζα βξίζθνληαη εθηφο ηνπ, ή ζα θαηαιακβάλνπλ
εληφο ηνπ, ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζέζεηο.
Πνιινί ήηαλ νη ζηαζψηεο ηνπ ξεαιηζκνχ, ζηνλ πξψηκν κεζαίσλα (πεξίπνπ 5ν –
ν
10 αη.). Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε, θαηά ηνλ 9ν κ.Υ. αη., ηνπο Fredegisus ηεο
Tours, Remigius ηεο Auxerre θαη Johannes Scotus Eriugena50, ηνλ 10ν, νη Gerbert θαη
Odo ηεο Tournai, θαη ηνλ 12ν, ν William ηνπ Champeaux51. Απέδηδαλ, ζε θάζε είδνο,
κηα θαζνιηθή νπζία (subsistentia) ηελ νπνία κνηξάδνληαλ φια ηα επηκέξνπο ηνπ
είδνπο. Μηα κνληέξλα κνξθή ηνπ πιαησληθνχ ξεαιηζκνχ, εηδηθφηεξα, ζπλαληάκε ζηηο
νληνινγηθέο παξαδνρέο θαζνιηθψλ θηινζφθσλ ησλ κέζσλ ηνπ 19 νπ αηψλα φπνπ ηα
αληηθείκελα ησλ θαζνιηθψλ ηδεψλ ηαπηίδνληαη κε ζείεο ηδέεο, ή αξρέηππα, κε βάζε ηα
νπνία ζρεδηάζηεθε ην ζχκπαλ52.

47

Ζ κνξθή είλαη έλα ζρήκα, κε πεξηερφκελν πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ηελ νπζία. Βι. ζρεη.,
Windelband, W. & Heimsoeth, H. (21986). Δγρεηξίδην Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο. (ηφκ. α΄ ). (κεη. Ν. Μ.
θνπηεξφπνπινο). Αζήλα: Μ.Η.Δ.Σ. ζζ. 161-162.
48
Δθηφο ηνπ ακεηάβιεηνπ θαη ελεξγεηηθνχ είδνπο, ππάξρεη ην κεηαβιεηφ θαη παζεηηθφ ζηνηρείν, πάλσ
ζην νπνίν αζθεί ηελ ελνπνηεηηθή θαη ελεξγεηηθή ηνπ επίδξαζε ην είδνο, ην νπνίν νλφκαζε «χιε», ν
Αξηζηνηέιεο, γηα λα δεισζεί σο εθείλν πνπ είλαη επηδεθηηθφ λα πάξεη κηα νπνηαδήπνηε κνξθή. Βι.
ζρεη., Γεσξγνχιεο, Κ. Γ. (2000). Αξηζηνηέιεο ν ηαγηξίηεο. Θεζζαινλίθε: Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή
Δηαηξεία Υαιθηδηθήο, ζει. 192-203.
49
Βι. ζρεη., Windelband, W. & Heimsoeth, H. (21986). Δγρεηξίδην Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο. (ηφκ. α΄ ).
φ.π., ζει. 161.
50
Ο Fredegisus ηεο Tours, πνπ έδξαζε θαηά ην 800 κ.Υ., ήηαλ εγνχκελνο ηνπ αββαείνπ ηνπ αγ.
Μαξηίλνπ ηεο Tours ζηελ θεληξηθή Γαιιία. Δπλνεκέλνο απφ ηνπο ηζηνξηθνχο, αλ θαη ζεκαληηθφηεξε
είλαη ε πξνζθνξά ηνπ παξαγλσξηζκέλνπ ζπκκαζεηή ηνπ ζηνλ θχθιν ηνπ Alcuin of York (πεξί ην 735804, άγγινπ ιφγηνπ, πνηεηή θαη ζενιφγνπ), Candidus. O Remigius ηεο Auxerre (841-908) ήηαλ γάιινο
βελεδηθηίλνο κνλαρφο θαη ζρνιηαζηήο θιαζηθψλ ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ θεηκέλσλ. Σέινο, ν Johannes
Scotus Eriugena (πεξίπνπ 815-877) ήηαλ Ηξιαλδφο ζενιφγνο, λενπιαησληθφο θηιφζνθνο (θνξπθαίνο
ηνπ πξψηκνπ κεζαίσλα) θαη πνηεηήο. Καηαηνπηζηηθφ γηα ην έξγν ηνπο είλαη ην Marenbon, J.
(2006). From the Circle of Alcuin to the School of Auxerre: Logic, Theology and Philosophy in the
Early Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press.
51
Ο γάιινο Gerbert ηνπ Aurillac (945-1003) είλαη ν κεηέπεηηα πάπαο πιβέζηξνο ν ΗΗ θαη ν Odoardus
(Odo) ηεο Tournai (1050-1113) είλαη ν κεηέπεηηα επίζθνπνο ηνπ Cambrai, γάιινο βελεδηθηίλνο
κνλαρφο θαη ιφγηνο. O Guillaume ηνπ Champeux (πεξίπνπ 1070-1121) είλαη γάιινο θηιφζνθνο θαη
ζενιφγνο.
52
Βι. ζρεη., Vincelette, A. (2009). Recent Catholic Philosophy: The Nineteenth Century. Milwaukee,
Wisconsin: Marquette University Press. Δηδηθφηεξα ηα θεθάιαηα 4-5, ζζ. 69-118.
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2.2.2 Tν νληνινγηθό status ησλ θαζνιηθώλ ζηνπο ησηθνύο
Ηδηάδνπζα ππήξμε ε κεηαθπζηθή ησλ ησηθψλ53, εληφο ηεο νπνίαο
παξνπζηάδνληαη ζέζεηο γηα ηα θαζνιηθά πνιιψλ θαηεπζχλζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο
Λνγηθήο ηνπο, σο επηζηεκνληθφ πεδίν φπνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε γλσζηνινγία θαη ε
νληνινγία, πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα γιψζζαο, αιήζεηαο θαη ςεχδνπο ησλ
πξνηάζεσλ, θηινζνθίαο ηεο γξακκαηηθήο, ηππηθήο ινγηθήο, δεηήκαηα γελεηηθήο
αλάπηπμεο ηεο γλψζεο θ.ιπ. Δθεί, φζνλ αθνξά ηε γέλεζε ηεο γλψζεο, δηδάζθνπλ φηη
αθεηεξία ηεο είλαη ε αίζζεζε. Τπάξρνπλ κφλν ζπγθεθξηκέλα αηζζεηά αληηθείκελα
πνπ πξνζβάιινπλ ηα αηζζεηήξηά καο θαη αθήλνπλ ηελ εηθφλα ηνπο ζηελ ςπρή καο, σο
κλήκε, ελ-ηχπσζε (ηελ απνθαινχλ «θαληαζία», απηφ πνπ ζήκεξα ιέγεηαη
«παξάζηαζε»). Ζ ςπρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξαηεί θαη λα ζπγρσλεχεη ηηο
νκνεηδείο παξαζηάζεηο νπφηε θαη γελληέηαη ε εκπεηξία, νη θνηλέο έλλνηεο. Αιιά, δελ
είλαη δπλαηφ λα απνδνζεί ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αιήζεηαο ή ηνπ ςεχδνπο ζε φιεο ηηο
παξαζηάζεηο. Γλψξηζκα ηεο αιήζεηαο απνηειεί ε «ζπγθαηάζεζε»: παίξλνπκε ζέζε
απέλαληη ζην πεξηερφκελν ησλ παξαζηάζεσλ, ηηο αλαγλσξίδνπκε σο αιεζείο θαη ηηο
θαζηζηνχκε θηήκα καο· ηηο «θαηαιακβάλνπκε». Σν ελέξγεκα ηεο ζπγθαηάζεζεο θαη
«θαηάιεςεο» (φξνπ πνπ εηζήγαγε ζηε θηινζνθία ν Εήλσλ ν Κηηηεχο) εθηειείηαη απφ
ην «εγεκνληθφ» ηκήκα ηεο ςπρήο, νπφηε θαη παίξλεη ππφζηαζε ε «θαηαιεπηηθή
θαληαζία», ε έλλνηα πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα «θαηαιάβεη» ην αληηθείκελφ ηεο. Ζ
απιή παξνπζία ελφο παξαζηαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ ςπρή είλαη έλλνηα. ηαλ
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πεπνίζεζε (ζπγθαηάζεζε) φηη ζπκθσλεί κε έλα εμσηεξηθφ
αληηθείκελν, είλαη «θαηάιεςε».
Ζ «Λνγηθή», ζηνπο ησηθνχο, αλαγλσξίδεηαη γηα πξψηε θνξά σο επηζηήκε,
θαη έλα απφ ηα εηδηθά αληηθείκελά ηεο είλαη ν ελδηάζεηνο ιφγνο: ην «ζεκαηλφκελν», ην
«ιεθηφ». Γελ πξφθεηηαη γηα «θχζε»· κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε ην ραξαθηήξα ηνπ
κφλν αλ θαηαθχγνπκε ζηε γιψζζα ε νπνία δελ αλαθέξεηαη άκεζα ζηα πξάγκαηα ηα
νπνία ζεκαίλεη54. Πξφθεηηαη γηα ην ηδεαηφ ζεκαζηαθφ πεξηερφκελν πνπ
παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηελ ςπρνινγηθή παξάζηαζε, θαη ζην πξάγκα, ή ηελ
θαηάζηαζε πξαγκάησλ, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε παξάζηαζε (ην ηπγράλνλ)55. Δθφζνλ
δελ είλαη ζψκα, δελ έρεη αληηθεηκεληθή ππφζηαζε, δελ κπνξεί λα θαηαηαρζεί κεηαμχ
ησλ φλησλ. κσο απνηειεί «θάηη ηη» γηαηί δηακέζνπ απηνχ εθθξαδφκαζηε. Πξφθεηηαη
γηα θάηη αζψκαην, κε νλ (καδί κε ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν, θαη ην θελφ56) πνπ,

53

Ζ ζησηθή θηινζνθία δηαξθεί απφ ην 336 π.Υ. κέρξη ην 180 κ.Υ. Σν φλνκά ηεο ην πήξε απφ ηνπο
καζεηέο ηνπ ηδξπηή ηεο, Εήλσλνο ηνπ Κηηηέσο (336 - 264 πεξίπνπ, π.Υ.), πνπ ζπλαζξνίδνληαλ ζηελ
«Πνηθίιε ηνά» (κε ζαπκαζηφ ηξφπν δηαθνζκεκέλε, απφ ηξφπαηα θαη έξγα δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο,
ζηνά ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ).
54
Αο ππνζέζνπκε, έιεγαλ νη ησηθνί, φηη έλαο Έιιελαο ζπδεηά κε έλαλ βάξβαξν, πνπ αγλνεί ηελ
ειιεληθή γιψζζα, θαη ν πξψηνο ιέεη ηε ιέμε «θχσλ». Ο πξψηνο εθθέξεη έλαλ ήρν, ηνλ νπνίν ν άιινο
αθνχεη. Καη νη δχν γλσξίδνπλ ην πξάγκα πνπ ππνδειψλεη κε ηε ιέμε απηή ν πξψηνο. κσο δελ
ζπλελλννχληαη. Αλάκεζα ζηνλ ήρν θαη ζην πξάγκα, θάζε θνξά, παξεκβάιιεηαη ην πεδίν ηεο
αζπλλελνεζίαο ή ηεο ζπλλελφεζεο. Βι. ζρεη., Châtelet, F. (επηκ.) (21989). Ζ Φηινζνθία, (ηφκ. Α΄)., φ.
π., ζζ. 160-165.
55
«…κέζνλ ηνῦ ηε λνήκαηνο θαὶ ηνῦ πξάγκαηνο, ὅπεξ νἱ ἀπὸ ηῆο ηνᾶο ὑπνηηζέκελνη ιεθηὸλ ἠμίνπλ
ὀλνκάδεηλ». (Ακκψληνο, Τπφκλεκα εηο ην Πεξί Δξκελείαο). Βι., Ammonius. (έθδνζε 1897). In
Aristotelis librum de interpretatione commentarius. (A. Busse ed.). Berlin: Reimer. ζει. 17.
56
«…ηλ δὲ ἀζσκάησλ ηέζζαξα εἴδε θαηαξηζκνῦληαη ὡο ιεθηὸλ θαὶ θελὸλ θαὶ ηόπνλ θαὶ ρξόλνλ.».
(έμηνο Δκπεηξηθφο, Πξνο Γνγκαηηθνχο, Βηβιίν 10, Παξάγξαθνο 218, ηίρνο 5), βι., Sextus Empiricus.
(έθδνζε 1842). Άπαληα. Berolini: Ge. Reimeri. ζει. 521.
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ηαπηφρξνλα κε ηα φληα, ηα ελζψκαηα, εκπίπηεη ζηελ πην γεληθή νληνινγηθή θαηεγνξία
ηνπ summum genus (γεληθψηαηνλ): ηί, δειαδή ηνπ θάηη57.
κσο, ην αληίζεην απηνχ ηνπ θάηη δελ είλαη γηα ηνπο ησηθνχο ην «ηίπνηα».
Τηνζεηνχλ ηνλ ακαπξφ φξν ησλ νὐηηλλ (νὔηηλα, ηα φρη-θάηη) πξνθεηκέλνπ λα
πεξηγξάςνπλ ην νληνινγηθφ status ησλ θαζνιηθψλ ελλνηψλ58. Με ηελ αλάιπζε ηνπ
αθφινπζνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ νὔηηδνο (νὔηηο, φρη-θάπνηνο), πνπ καο δηαζψδεη ν
ηκπιίθηνο (λενπιαησληθφο θηιφζνθνο ηνπ 6νπ αηψλα κ.Υ.), νη ησηθνί ήζειαλ λα
δείμνπλ φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ θαζνιηθψλ σο εάλ ήηαλ πξαγκαηηθά, φπσο ηα
επηκέξνπο, έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο: Γεδνκέλνπ φηη, γηα θάπνηνλ πνπ είλαη ζηα
Μέγαξα, δελ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αζήλα, επεηδή ν σθξάηεο (ν επηκέξνπο
άλζξσπνο) είλαη ζηα Μέγαξα, δελ είλαη ζηελ Αζήλα. Αλ δνθηκάζνπκε ην ίδην κε ηνλ
θαζνιηθφ φξν «άλζξσπνο» ζα έρνπκε: Αλ θάπνηνο είλαη ζηα Μέγαξα, δελ είλαη ζηελ
Αζήλα. κσο, ζηα Μέγαξα, ππάξρεη άλζξσπνο. Άξα, δελ ππάξρεη άλζξσπνο ζηελ
Αζήλα. Δδψ, ην αξρηθφ επηρείξεκα είλαη έγθπξν ελψ ην δεχηεξν δελ είλαη, αθξηβψο

57

Βι. ζρεη., Γεσξγνχιεο, Κ. Γ. (21994). Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, φ. π., ζζ. 367-372. Δπίζεο,
βι. ζρεη., O'Toole, R. R. & Jennings, R. E. (2004). The Megarians and the Stoics. ην D. M. Gabbay &
J. Woods (επηκ.), Handbook of the History of Logic. Greek, Indian and Arabic Logic. 1, (ζ. 396-522).
Amsterdam: North-Holland. ζει. 460. πγθεθξηκέλα, ν ζησηθφο θηιφζνθνο ελέθαο (πεξ. 1 π.Υ. – 65
κ.Υ.), γξάθεη ηα εμήο, αλαθεξφκελνο ζηνπο θηινζφθνπο ηεο αξραηφηεξεο θαη κέζεο ηνάο ηεο πεξηφδνπ
336 – 208 πεξίπνπ π.Υ.: «Οη ησηθνί … [ζέηνπλ]… έλα άιιν γέλνο,… πξψηηζην… ην πξσηαξρηθφ γέλνο
[ην γέλνο πέξα απφ «απηφ πνπ ππάξρεη»]…» (Seneca, Epist. 58. 13-15), βι., Seneca, L. Α. (έθδνζε
1925). Ad Lucilium Epistulae Morales (Vols. 1-3). (R. Μ. Gummere, κεηαθξ.). London: William
Heinemann. Vol. 1. ζζ. 394-395, θαη ν ηαηξφο θαη θηιφζνθνο έμηνο Δκπεηξηθφο (160 - 210 κ.Υ.) φηαλ
ιέεη: «…πξάγκαηα πνπ ιέλε φηη ζπληζηνχλ ηελ πην γεληθή θιάζε απ‘ φιεο…» (Sextus Empiricus, Outlines
of Scepticism, Book II, 86) ππαηλίζζεηαη ηελ νληνινγηθή ηαμηλφκηζε ησλ ησηθψλ ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ην ηί θαη φρη ην όν ζπγθξνηεί ην χςηζην γέλνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα πάληα, βι. ζρεη., Sextus
Empiricus. (έθδνζε 2007). Outlines of Scepticism. (J. Annas & J. Barnes επηκ.) Cambridge: Cambridge
University Press. ζει. 89, επίζεο ζε έλα άιιν ζεκείν γξάθεη: «Απηφ είλαη έλα γέλνο πςειφηεξν απφ φια
απηά θαη θαζαπηφ δελ ππάγεηαη ζε θαλέλα άιιν.» (Sextus Empiricus, Against the Logicians, Book 2,
32), βι., Sextus Empiricus. (έθδνζε 2005). Against the Logicians. φ. π., ζει. 95.
58
Βι. ζρεη., Sedley, D. (1985). The Stoic Theory of Universals. Southern Journal of Philosophy.
ΥΥΗΗΗ, (Suppl.), 87-92. ζει. 87. Γεληθά νη ησηθνί ηαπηίδνπλ ηηο πιαησληθέο Μνξθέο κε έλλνηεο, πνπ
αξλνχληαη φηη είλαη θάηη. Σηο απφςεηο απηέο ηηο ζπλαληνχκε θπξίσο ζηνλ ηνβαίν (Μαθεδφλα κειεηεηή
ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο ηνπ 5νπ αηψλα κ.Υ.) θαη ζηνλ Γηνγέλε ηνλ Λαέξηην (Ηζηνξηνγξάθν
ηεο θηινζνθίαο ηεο αξραηφηεηαο, πνπ έδεζε θαηά ηηο αξρέο ηνπ 3νπ κ.Υ. αηψλα). ην Αλζνιφγηνλ ηνπ
ηνβαίνπ δηαβάδνπκε: «Σν δφγκα ηνπ Εήλσλα [θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ είλαη φηη] νη έλλνηεο δελ είλαη θάηη
αιιά ζρεδφλ-θάηη· θαληάζκαηα απιψο ηεο ςπρήο. Δίλαη απηά πνπ νη παιηνί θηιφζνθνη απνθαινχζαλ
Ηδέεο. Οη Ηδέεο είλαη ησλ πξαγκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο έλλνηεο: άλζξσπνη, άινγα θαη γεληθά φια ηα δψα
θαη φια ηα άιια γηα ηα νπνία ππάξρνπλ Ηδέεο. Αιιά νη ησηθνί θηιφζνθνη ιέλε φηη ηα ηειεπηαία δελ
ππάξρνπλ πξαγκαηηθά, θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ κεηέρνπκε ελλνηψλ, ηα δερφκαζηε κε ην κνξθή νλνκάησλ»:
«Ζήνωνος <καὶ τν ἀπ' αὐτοῦ>. Τὰ ἐννοήματά φασι μήτε τινὰ εἶναι μήτε ποιά, ὡσανεὶ δέ τινα καὶ

ὡσανεὶ ποιὰ φαντάσματα ψυχῆς· ταῦτα δὲ ὑπὸ τν ἀρχαίων ἰδέας προσαγορεύεσθαι. Τν γὰρ κατὰ τὰ
ἐννοήματα ὑποπιπτόντων εἶναι τὰς ἰδέας, οἷον ἀνθρώπων, ἵππων, κοινότερον εἰπεῖν πάντων τν ζῴων καὶ
τν ἄλλων ὁπόσων λέγουσιν ἰδέας εἶναι. Ταύτας δὲ οἱ Στωικοὶ φιλόσοφοί φασιν ἀνυπάρκτους εἶναι καὶ τν
μὲν ἐννοημάτων μετέχειν ἡμᾶς, τν δὲ πτώσεων, ἃς δὴ προσηγορίας καλοῦσι, τυγχάνειν». (ηνβαίνο,
Αλζνιφγηνλ: Βηβιίν 1, Κεθάιαην 12, Δλφηεηα 3, ηίρνο 11). Βι., ζηνλ 1ν ηφκν θαη ζηηο ζειίδεο 122123 ηνπ Stobaeus, J. Anthologium. (ed. C. Wachsmuth and O. Hense), Ioannis Stobaei anthologium, (5
vols). Berlin: Weidmann. ην έξγν, δε, ηνπ Γηνγέλε ηνπ Λαέξηηνπ, Βίνη θηινζφθσλ, δηαβάδνπκε: «Μηα
έλλνηα είλαη έλα θάληαζκα ηεο ζθέςεο πνπ δελ είλαη θάηη, αιιά ζρεδφλ θάηη, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ
έρνπκε ηελ εηθφλα ελφο αιφγνπ ελψ δελ ππάξρεη θαλέλα»: «ννόημα δέ ἐστι φάντασμα διανοίας, οὔτε τὶ ὂν
οὔτε ποιόν, ὡσανεὶ δέ τι ὂν καὶ ὡσανεὶ ποιόν, οἷον γίνεται ἀνατύπωμα ἵππου καὶ μὴ παρόντος» (Γηνγέλεο
Λαέξηηνο, Βίνη θηινζφθσλ: Βηβιίν 7, Παξάγξαθνο 61, ηίρνο 3). Βι., Diogenes Laertius. (έθδνζε
1925). Lives of Eminent Philosophers. (R. Hicks, κεηαθξ.). (vol. 2) London: William Heinemann. ζζ.
168-171.
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επεηδή «ν άλζξσπνο δελ είλαη θάηη, αθνχ ην θαζνιηθφ ―άλζξσπνο‖ δελ είλαη θάηη,
αιιά ην ζεσξήζακε σο θάηη ζην επηρείξεκα»59.

59

«…νἷνλ ‗εἴ ηίο ἐζηηλ ἐλ Ἀζήλαηο, νὐθ ἔζηηλ ἐλ Μεγάξνηο‘· ὁ γὰξ ἄλζξσπνο νὐ ηίο ἐζηηλ· νὐ γάξ ἐζηηλ
ηὶο ὁ θνηλόο· ὡο ηηλὰ δὲ αὐηὸλ ἐιάβνκελ ἐλ ηῶ ιόγῳ…» (ηκπιίθηνο, Τπφκλεκα ζηηο Καηεγνξίεο ηνπ
Αξηζηνηέιε), βι., ηνλ ηφκν 8, ζειίδα 105, ζηίρνο 15 ηνπ Simplicius. (έθδνζε 1907). In Aristotelis
categorias commentarium. (ed. K. Kalbfleisch) Simplicii in Aristotelis categorias commentarium
[Commentaria in Aristotelem Graeca]. 8. Berlin: Reimer. Δπίζεο, βι. ζρεη., Inwood, B. (επηκ.)
(2003). The Cambridge Companion to the Stoics. Cambridge: Cambridge University Press. ζζ. 220,
223-224.
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2.2.3 Ο ήπηνο ξεαιηζκόο ησλ ζρνιαζηηθώλ θηινζόθσλ ηνπ Μεζαίσλα

“…stat rosa pristine nomine, nomina nuda tenemus”.

Eco60, Το όνομα του ρόδου

Ζ ζεσξία ηεο νλνκαηνθξαηίαο, ν λνκηλαιηζκφο, δηαθξίλεηαη ζε δχν
αλεμάξηεηεο, κεηαμχ ηνπο, θαηεπζχλζεηο πνπ κνηξάδνληαη φκσο θνηλά θίλεηξα θαη
επηρεηξήκαηα. Ζ κηα θαηεχζπλζε, ε πην ζχγρξνλε, αξλείηαη ηελ χπαξμε ησλ
αθεξεκέλσλ αληηθεηκέλσλ (αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ ρσξν-ρξνληθέο δηαζηάζεηο ή
πνπ δελ ζρεηίδνληαη αηηηαθά κε θάηη61) θαη δέρεηαη φηη φια φζα ππάξρνπλ είλαη
ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. Ζ άιιε, πνπ μεθίλεζε θαηά ην Μεζαίσλα62, αξλείηαη ηελ
χπαξμε ησλ θαζνιηθψλ (φ, ηη πξαγκαηψλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο) θαη δέρεηαη,
αληίζηνηρα, φηη φια φζα ππάξρνπλ είλαη επηκέξνπο. Κάζε ηη, πνπ ππάξρεη, βξίζθεηαη
ζε έλα κέξνο, ηελ εθάζηνηε ρξνληθή ζηηγκή.
Μηα θαζαξά νλνκαηνθξαηηθή ζεσξία ππνηίζεηαη φηη εηζήγαγε ν Roscelinus63
ππνζηεξίδνληαο πσο φ, ηη ππάξρεη είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα αηνκηθά φληα, ελψ ηα
θαζνιηθά είλαη ιέμεηο, θελνί ήρνη (flatus voces) πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζε
πνιιά θαζέθαζηα. Άιινη, νη post res ελλνηνθξάηεο (conceptualists) κε εηζεγεηή ηνλ
Abaelardus64, δέρνληαη πσο ηα θαζνιηθά εγείξνληαη a posteriori ζην λνπ σο έλλνηεο,
60

Umberto Eco: γελλεκέλνο ην 1932, Ηηαιφο ιφγηνο, αθαδεκατθφο θαζεγεηήο θαη ζπγγξαθέαο. Ζ
θξάζε ζηα ιαηηληθά ζεκαίλεη: «Σν παιαηφ ξφδν ππάξρεη κφλν ζαλ φλνκα, θξαηάκε γπκλά νλφκαηα».
Βι., Eco, U. (211993). Σν φλνκα ηνπ ξφδνπ. (Δ. Καιιηθαηίδε, κεηαθξ.). Αζήλα: Γλψζε. (ην πξσηφηππν
έξγν εθδφζεθε ην 1980). ζει. 657.
61
Απφ ηε λνκηλαιηζηηθή άπνςε, έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε κε ηηο νληφηεηεο
ησλ καζεκαηηθψλ, σο ππνζχλνιν ησλ αθεξεκέλσλ αληηθεηκέλσλ, είλαη ε δπζθνιία καο λα
αληηιεθζνχκε πψο κπνξνχκε λα έρνπκε αμηφπηζηεο γλψζεηο, θαη λ’ αλαθεξφκαζηε ζ’ απηά, απφ ηε
ζηηγκή πνπ δελ αιιειεπηδξνχκε καδί ηνπο αηηηαθά (ίζσο επεηδή, αθξηβψο, δελ ηίζεληαη κε ρσξνρξνληθνχο φξνπο).
62
Δίλαη αιήζεηα πσο ππάξρνπλ ελζηάζεηο γηα ην ραξαθηήξα ηνπ κεζαησληθνχ λνκηλαιηζκνχ απφ ηε
ζηηγκή πξναπαηηείηαη κηα αηζζεζηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα θηινζνθία (κηα ηέηνηα θηινζνθία ζα αλήγαγε
θάζε γλψζε ζηηο αηζζήζεηο· έηζη, ζα αξλνχηαλ νπνηαδήπνηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αίζζεζε θαη ηελ
έλλνηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε λφεζε) θαη δείγκαηα ηέηνηαο θηινζνθίαο δελ έρνπκε θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο ζρνιαζηηθήο θηινζνθίαο. Ο ρνιαζηηθηζκφο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελε ζρνιή ζθέςεο ηφζν κε
ηελ Αηζζεζηνθξαηία, φζν θαη κε ηνλ Ννκηλαιηζκφ. Κάπνηα αληη-ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ
ζρνιαζηηθηζκφ πξηλ ηνλ 13ν αηψλα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, θάζε
θνξά, αηειείο κνξθέο ελφο ήπηνπ ξεαιηζκνχ πξνο ηνλ νπνίν έηεηλαλ νη πξνζπάζεηεο ησλ ζρνιαζηηθψλ
αξρηθά· δηαδνρηθέο θάζεηο εμέιημεο ηεο ίδηαο ηδέαο. Οη θάζεηο-ζηάδηα απηέο είλαη επάξηζκεο.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ: ην δφγκα ηνπ Adélard of Bath (1080-1152, Άγγινο ιφγηνο
θαη κεηαθξαζηήο ειιεληθψλ θαη αξαβηθψλ θεηκέλσλ αζηξνινγίαο, αζηξνλνκίαο, θηινζνθίαο θαη
καζεκαηηθψλ), γηα ηνλ νπνίν νη έλλνηεο ηνπ γέλνπο, ηνπ είδνπο, θαη ηνπ επηκέξνπο, εθαξκφδνληαη ζηελ
ίδηα νπζία, αλάινγα κε ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ πξάγκαηνο, θαη ηνπ Gautier de Mortagne (10901174, Γάιινο επίζθνπνο θαη ζενιφγνο), ζηαζψηε εθείλεο ηεο ζεσξίαο ηεο έιιεηςεο δηαθνξάο
(Indifferentism), ή collectio, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θαζνιηθφ πξάγκα είλαη ε νξγαληθή ζπιινγή
(mereological sum, collectio) φισλ ησλ επηκέξνπο πνπ απφ θάπνηα άπνςε δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο.
Βι. ζρεη., Lagerlund, H. (επηκ.) (2011). Encyclopedia of Medieval Philosophy: Philosophy Between
500 and 1500. Dordrecht: Springer. ζει. 1355.
63
Roscelin de Compiègne ,1050-1123/1125. Γάιινο θηιφζνθνο θαη ζενιφγνο. Γηαηππψλνληαη
επηθπιάμεηο φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ππήξμε λνκηλαιηζηήο, θαζαπηφλ, κηαο θαη δελ έρνπλ ζσζεί
γξαπηά ηνπ θαη βαζηδφκαζηε ζε αλαθνξέο άιισλ. Δίλαη ακθίβνιν, πάλησο, ην λα αξλήζεθε ηε
δπλαηφηεηα ηνπ λνπ λα δηακνξθψλεη γεληθέο έλλνηεο δηαθξηηέο, ζηε θχζε ηνπο, απφ ηηο αηζζήζεηο.
64
ή Petrus Abeilardus, 1079-1142. Γάιινο θηιφζνθνο θαη ζενιφγνο, καζεηήο ηνπ Roscelinus.
Αλέπηπμε κηα ζεηξά επηρεηξεκάησλ απέλαληη ζηηο θχξηεο «ξεαιηζηηθέο» ζέζεηο ηνπ θαηξνχ ηνπ. Να
επηζεκάλνπκε, σζηφζν, φηη ν Αβειάξδνο εθαξκφδεη ηνλ φξν «ξεαιηζηηθή» ζε θάζε ηνπνζέηεζε πνπ
ηαπηίδεη ην θαζνιηθφ κε έλα πξάγκα, αιιά θαη ζε ζεσξίεο πνπ ηαπηίδνπλ ην θαζνιηθφ κε θάηη
επηκέξνπο ή κε κηα ζπιινγή απφ επηκέξνπο ηηο νπνίεο έλαο ζχγρξνλνο κεηαθπζηθφο θηιφζνθνο ζα
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κε αθαίξεζε, χζηεξα απφ ηα επηκέξνπο· ζπληζηνχλ ιέμεηο κε ζεκαζία (significatio)
πνπ απνθηάηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ράξε ζηελ αλαθνξά ηνπ ζε ππαξθηέο, ζην λνπ ηνπ,
εηθφλεο65. κσο, δελ γλσξίδνπκε αλ νη έλλνηεο απηέο έρνπλ θάπνηα ζεκειίσζε εθηφο
ηνπ λνπ καο, νχηε αλ ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα ζηε θχζε θαηέρνπλ απηφ πνπ εκείο
ηνπο αλαγλσξίδνπκε. Με άιια ιφγηα, απέρνπκε έλα βήκα απφ έλαλ ήπην ξεαιηζκφ. Οη
έλλνηεο έρνπλ ηδεαηή αμία, αιιά δελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία.
Έλαο ήπηνο ξεαιηζκφο μεηπιίγεηαη πιήξσο ζηα γξαπηά ηνπ John of Salisbury66.
Καη νη ζεκαληηθφηεξνη ζρνιαζηηθνί (Thomas Aquinas, Bonaventure, Duns
67
Scotus ), ηνπ 13νπ αηψλα, έιπζαλ ην πξφβιεκα ησλ θαζνιηθψλ πηνζεηψληαο ηνλ ήπην
ξεαιηζκφ ηνπ Αξηζηνηέιε γη’ απηφ θαη ήηαλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο κεγάινπο άξαβεο
ζρνιηαζηέο ηνπ, Averroes θαη Avicenna68. Ο Aquinas δηακφξθσζε κε αθξίβεηα ηε
γιψζζα απηνχ ηνπ δφγκαηνο, νπφηε θαη νλνκάζηεθε ζσκηζηηθφο ξεαιηζκφο. ην
ζχζηεκα απηφ, ζπλαξκφδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμσηεξηθψλ αληηθεηκέλσλ
(κεξηθφηεηα) κε απηά ησλ λνεηηθψλ καο αλαπαξαζηάζεσλ (θαζνιηθφηεηα) θαη
εξκελεχεηαη ην γηαηί ε επηζηήκε, αλ θαη ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε αθεξεκέλσλ
ελλνηψλ, είλαη έγθπξε γηα ηνλ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο - εθφζνλ ζπιιάβνπκε ην
πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο αθαίξεζεο. ηαλ ν λνπο θαηαλνεί ηελ νπζία ελφο πξάγκαηνο
αληηιακβάλεηαη ην αληηθείκελν ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ρσξίο ηα επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπ αλαγλσξίδνληαη ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε, θαη ρσξίο λα
απνδίδεηαη ζ’ απηή, ηελ νπζία, ην ζηνηρείν ηεο θαζνιηθφηεηαο, πξάγκα πνπ ζα θάλεη
ζε δεχηεξν ρξφλν ν αλαζηνραζκφο. Ζ αθεξεκέλε πξαγκαηηθφηεηα ζπιιακβάλεηαη
φηαλ ζεσξνχκε ην επηκέξνπο εμσηεξηθά θαη ην θαζνιηθφ εζσηεξηθά. Απηφ πνπ γίλεηαη
αληηιεπηφ, ζηνλ απφιπην βαζκφ, είλαη ε ελζαξθσκέλε πξαγκαηηθφηεηα θάζε
αηνκηθνχ. Γελ ππάξρεη θάηη ζηελ αθεξεκέλε έλλνηα πνπ λα κελ εθαξκφδεηαη
αηνκηθά, γηαηί δελ πεξηιακβάλεη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θάζε φληνο. Έηζη, ν
αθεξεκέλνο ραξαθηήξαο ηεο δελ ηελ εκπνδίδεη λα αληηζηνηρεί κε αμηνπηζηία ζηα
θπζηθά αληηθείκελα. Ζ θαζνιηθή κνξθή ηεο έλλνηαο, ελ νιίγνηο, απνηειεί απφηνθν
ηεο αθαίξεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ· θαζαξά πξντφλ ηεο δηαλνίαο.

πξνηηκνχζε λα ραξαθηεξίζεη «αληη-ξεαιηζηηθέο» ή «λνκηλαιηζηηθέο». Βι. ζρεη., Lagerlund, H. φ.π.,
ζει. 1355.
65
Βι. ζρεη., Drossos, C. (2006). Sets, Categories and Structuralism. ην G. Sica (επηκ.), What is
Category Theory? (ζ. 95-126). Monza, Italy: Polimetrica, ζει. 111.
66
John of Salisbury (1120-1180), άγγινο ζπγγξαθέαο, επίζθνπνο ηεο Chartres.
67
Ο Thomas Aquinas (1225-1274 ήηαλ ηηαιφο δνκηληθαλφο ηεξέαο, ζρνιαζηηθφο θηιφζνθνο θαη
ζενιφγνο, γλσζηφο σο Doctor (δηδάζθαινο) Angelicus, Doctor Communis (φισλ) θαη Doctor
Universalis (θαζνιηθφο). O Bonaventure (1221-1274) ππήξμε ηηαιφο ζρνιαζηηθφο ζενιφγνο θαη
θηιφζνθνο, γλσζηφο σο Doctor Seraphicus (ζαλ άγγεινο εξαθείκ). Ο ζθψηνο Johannes Duns Scotus
(1265-1308) ππήξμε απ’ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζενιφγνπο θαη θηινζφθνπο ηνπ κεζαίσλα, γλσζηφο
ιφγσ ηνπ εμαίζηνπ, απφ θάζε άπνςε, ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ σο Doctor Subtilis (νμχλνπο). Καη νη ηξεηο
αλαγλσξίδνληαη σο άγηνη θαη παηέξεο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο.
68
Ο ʼAbū l-Walīd Muḥammad bin ʼAḥmad bin Rušd γλσζηφο σο Ibn Rushd, θαη ζηε δπηηθή
βηβιηνγξαθία σο Averroes (1126–1198), ήηαλ έλαο αλδαινπζηαλφο κνπζνπικάλνο δηαλννχκελνο,
δηδάζθαινο ηεο αξηζηνηειηθήο θαη ηζιακηθήο θηινζνθίαο θαη ζενινγίαο, ηεο λνκηθήο, ηεο ινγηθήο, ηεο
ςπρνινγίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο αξαβηθήο κνπζηθήο ζεσξίαο, ηεο ηαηξηθήο, ηεο αζηξνλνκίαο, ηεο
γεσγξαθίαο, ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο θπζηθήο θαη ηεο νπξαλίνπ κεραληθήο. Ο Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn
ʿAbd Allāh ibn Sīnā (πεξίπνπ 980–1037) γλσζηφο σο Ibn Sīnā, ή κε ην ιαηηληθφ φλνκα Avicenna, ήηαλ
πέξζεο ηαηξφο θαη θηιφζνθνο.
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2.2.4 Ζ ζεσξία ηεο νκνηνθξαηίαο
Καηά ηε ζεσξία ηεο νκνηνθξαηίαο γηα ηα θαζφινπ, νη θαζνιηθνί φξνη
δειψλνπλ ηηο νκνηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζηα δηάθνξα ζπγθεθξηκέλα αηνκηθά. Με
έλαλ θαζνιηθφ φξν (π.ρ. ην θφθθηλν) αλαθεξφκαζηε ζηνλ κνλαδηθφ ηξφπν νκνηφηεηαο
(έζησ θαη αλ έρεη δηαβαζκίζεηο, φπσο νη απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ) θάπνησλ
πξαγκάησλ, μερσξηζηφ απφ ηνλ ηξφπν νκνηφηεηαο θάπνησλ άιισλ (π.ρ. θίηξηλα
πξάγκαηα) πνπ απνδίδεηαη κε άιινλ θαζνιηθφ φξν (ην θίηξηλν). Ο William ηνπ
Occam69 ππήξμε έλαο απφ ηνπο ζηνραζηέο πνπ ζεψξεζε ηα θαζνιηθά σο πιάζκαηα
θαη ζεκεία δηαλνεηηθά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηάμεηο νκνεηδψλ πξαγκάησλ: «ε άιια
πξάγκαηα, πνπ ηα ιέσ δηαλνεηηθά πιάζκαηα, αληηζηνηρνχλ (ή κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ),
παξφια απηά, αληηθείκελα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φκνηα κεηαμχ ηνπο, θαη [ηα πξάγκαηα
απηά] απνθαινχληαη θαζνιηθά»70. Με ηνλ Occam, θαη ηελ Οξνθξαηηθή (Terminist)
ρνιή, εκθαλίδεηαη ε πιήξσο ελλνηνθξαηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ησλ θαζνιηθψλ. Ζ
αθεξεκέλε θαη θαζνιηθή έλλνηα είλαη ζεκάδη (signum), πνπ θαιείηαη θαη φξνο
(terminus, εμνχ θαη ην φλνκα ηνπ θηινζνθηθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο), αιιά δελ έρεη
πξαγκαηηθή αμία. Σν αθεξεκέλν θαη θαζνιηθφ δελ ππάξρεη θαηά θαλέλα ηξφπν ζηε
θχζε, νχηε θαη έρεη θάπνην άιιν εμσ-λνεηηθφ ζεκέιην. Ζ θαζνιηθή έλλνηα έρεη σο
αληηθείκελφ ηεο εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο δηακνξθσκέλεο απφ ηε δηάλνηα. Γελ
κπνξεί λα ηεο απνδνζεί θάηη αληίζηνηρν ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα
θαζνιηθά ιεηηνπξγνχλ σο ηακπέιεο πνπ ζπγθξαηνχλ ζηε λφεζε ηελ πεξηνρή εθείλε
ζηελ νπνία κπνξεί λα απνδνζεί κηα πνιιαπιφηεηα πξαγκάησλ.
Αληίζηνηρε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ esse est percipi (είζαη ζεκαίλεη γίλεζαη
αληηιεπηφο) λνκηλαιηζκνχ ηνπ Berkeley φπνπ κηα πιαησληθή, αθεξεκέλε, Μνξθή
αληηθαζίζηαηαη απφ έλα επηιεγκέλν θαζ’ έθαζην πνπ ιεηηνπξγεί σο παξάδεηγκα 71.
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Άγγινο θξαγθηζθαλφο κνλαρφο θαη ζρνιαζηηθφο (scholasticus) θηιφζνθνο. Μαδί κε ηνλ Θσκά ηνλ
Αθηλάηε θαη ηνλ John Duns Scotus απνηειεί κηα απφ ηηο πην δηαθεθξηκέλεο θπζηνγλσκίεο ζηελ ηζηνξία
ηεο θηινζνθίαο ηνπ κεζαίσλα ηεο πεξηφδνπ 1000-1300 (High Middle Ages). Έδεζε πεξίπνπ απφ ην
1287 έσο ην 1347. Άζθεζε επηξξνή φρη κφλν ζηε κεηαθπζηθή αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
κεζαησληθήο θηινζνθίαο φπσο ζηε ινγηθή, ηε θπζηθή (θπζηθή θηινζνθία), ηε ζεσξία ηεο γλψζεο, ηελ
εζηθή, ηελ πνιηηηθή θηινζνθία, θαη ζηε ζενινγία.
70
“Alia dicuntur ficta quibus tamen consimilia in esse reali correspondent vel correspondere possunt,
et huiusmodi vocantur universalia”. Βι., Prantl, C. (1870). Geschichte der Logic im Abendlande (vols.
1-4). Leipzig: Verlag von S. Hirzel. Vol. 3. ζει. 337. Δπίζεο βι., ην 10ν θεθάιαην (ζηίρνη 23-26) κε
ηίηιν “Opinio quae posset teneri: Propositiones, syllogismi et universalia sunt ficta, habentia tantum
esse obiectivum in anima” (Μηα άπνςε πνπ ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη: Οη πξνηάζεηο, νη ζπιινγηζκνί θαη ηα
θαζνιηθά είλαη δηαλνεηηθά πιάζκαηα πνπ έρνπλ κφλν αληηθεηκεληθή χπαξμε ζηελ ςπρή) ηνπ Expositio in
librum Perihermenias Aristotelis (ζρνιηαζκφο ζην πξψην βηβιίν ηνπ Πε ξί Δ ξκελε ί αο ηνπ Αξηζηνηέιε)
ζην 2ν ηφκν ησλ θηινζνθηθψλ έξγσλ ηνπ Guillelmus de Ockham. (ed. 1967-1986). Opera
Philosophica. (10 Vols.) G. Gál (ed.) St. Bonaventure, New York: The Franciscan Institute, ζηε ζει.
370.
71
George Berkeley (1685-1753), επίζθνπνο ηνπ Cloyne· ηξιαλδφο ζεκειησηήο ηνπ ππνθεηκεληθνχ
ηδεαιηζκνχ (ηκκαηεξηαιηζκφο) ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ πηνζεηείηαη ε άπνςε φηη κπνξνχκε λα έρνπκε
γλψζε κφλν ησλ αηζζεκάησλ πνπ καο πξνθαινχλ αληηθείκελα. Ηδέεο κπνξνχκε λα έρνπκε κφλν ησλ
αληηθεηκέλσλ πνπ αληηιακβαλφκαζηε, θαη φρη αθεξεκέλσλ ελλνηψλ φπσο ε «χιε» ιφγνπ ράξε:
«…δερφκαζηε φηη κηα ηδέα, πνπ ζεσξεκέλε θαζαπηήλ είλαη κεξηθή, γίλεηαη γεληθή φηαλ αλαπαξηζηά ή
εθπξνζσπεί φιεο ηηο άιιεο επηκέξνπο ηδέεο ηνπ ηδίνπ είδνπο… κηα επζεία, πνπ είλαη επηκέξνπο, είλαη
παξφια απηά σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο γεληθή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έηζη… Καη φζν απηή ε
επηκέξνπο επζεία γίλεηαη γεληθή, κε ην λα γίλεηαη ζ ημάδι , ηφζν ην φλνκα ―επζεία‖ πνπ παξκέλν
απφιπηα είλαη κεξηθφ, σο ζ εκάδ η γίλεηαη γεληθφ.», «…ε θαζνιηθφηεηα… δελ ζπλίζηαηαη ζηελ απφιπηε,
ζεηηθή θχζε ή ζχιιεςε θάπνηνπ πξάγκαηνο, αιιά ζηε ζρέζε πνπ θέξεη κε ηα θαζέθαζηα πνπ ζεκαίλνληαη
ή αλαπαξηζηψληαη απ‘ απηφ, ράξηο ζηελ νπνία, απηά ηα πξάγκαηα, νλφκαηα ή έλλνηεο, φληαο απφ ηε θχζε
ηνπο επηκέξνπο, ζεσξνχληαη θαζνιηθά». (Berkeley, A Treatise Concerning the Principles of Human
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Απηφ πνπ έρνπλ θνηλφ, κηα πνιιαπιφηεηα απφ επηκέξνπο, είλαη φηη κνηάδνπλ ζ’ απηφ
ην παξάδεηγκα, επαξθψο ε κε. Οη ηδηφηεηεο ππνρσξνχλ, ινηπφλ, θαη αληηθαζίζηαληαη
απφ παξαδείγκαηα, καδί κε έλα θξίζηκν εξψηεκα «επαξθνχο νκνηφηεηαο». Οη δε
βαζκνί νκνηφηεηαο, κε έλα παξάδεηγκα, παίδνπλ ην ξφιν ησλ βαζκψλ «κεηνρήο» ηεο
πιαησληθήο ζεσξίαο ησλ Ηδεψλ.
ην πάληξεκά ηεο κε ηνλ θαηλνκελαιηζκφ72 απηφ, ε ελλνηνθξαηία
επαλεκθαλίδεηαη, ζηε λεφηεξε κεηαθπζηθή, ζην πξφζσπν ηνπ Kant73. Γηα ηνλ Kant
ππάξρνπλ κέζα καο αθεξεκέλεο, γεληθέο έλλνηεο δηαθξηηέο ησλ αηζζεκάησλ. Οη
θαζνιηθέο θαη αλαγθαίεο απηέο αλαπαξαζηάζεηο δελ έρνπλ θάπνηα ζπλάθεηα κε
εμσηεξηθά πξάγκαηα αθνχ παξάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο δνκηθέο ιεηηνπξγίεο (ηηο
a priori κνξθέο) ηνπ λνπ καο. Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο, εληφο ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη
φιεο νη θαη’ αίζζεζε εληππψζεηο καο, δελ ζπλάγνληαη απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ην
ραξαθηήξα ηνπ επηκέξνπο, θαη ηνπ φρη αλαγθαίνπ, παξά είλαη ζρήκαηα πνπ εγείξνληαη
απφ ηε θπζηθή λνεηηθή καο νξγάλσζε. πλεπψο, δελ έρνπκε θακηά βεβαηφηεηα
εδξαίσζεο κηα πξαγκαηηθήο αληηζηνηρίαο κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ησλ
παξαζηάζεσλ κέζα καο θαη ε επηζηήκε, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ ζπζηεκαηηθή
επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηνπο δνκηθνχο πξνζδηνξηζκνχο
πνπ επηβάιιεη ε δηάλνηα (ηηο θαηεγνξίεο), γίλεηαη έλα ππνθεηκεληθφ παηρλίδη πνπ έρεη
αμία κφλν γηα καο, θαη γηα φ, ηη είλαη «θαηλφκελν» σο πξνο εκάο, θαη φρη γηα ηνλ,
εμσηεξηθφ καο, θφζκν θαζαπηφλ.

Knowledge, I 12 & 15), Βι., Berkeley, G. (έθδνζε 2009). Philosophical Writings. Cambridge:
Cambridge University Press. ζζ. 74,76.
72
ηα πιαίζηα ηνπ θαηλνκελαιηζκνχ (θαηλνκελνθξαηίαο) ππάξρνπλ κφλν ηα αληηθείκελα ησλ νπνίσλ
έρνπκε εκπεηξία. Τπάξρεη κφλν ην εκπεηξηθά αληηιεπηφ θαη παξαηεξήζηκν.
73
1724-1804.
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2.2.5 Ο θπξίσο εηπείλ λνκηλαιηζκόο
Ο λνκηλαιηζκφο πξνυπνζέηεη ηελ παξαδνρή φηη ε αθεξεκέλε έλλνηα δελ
δηαθέξεη νπζησδψο απφ ηελ αίζζεζε (ηεο νπνίαο απνηειεί απιψο έλαλ
κεηαζρεκαηηζκφ). Αδηακθηζβήηεηε είλαη ε νηθεηνπνίεζε ηνπ λνκηλαιηζκνχ ζηνλ
Θεηηθηζκφ74· ζηνλ D. Hume, ηνλ J. S. Mill, ηνλ H. Spencer ή ηνλ H. Taine75, γηα
παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη θακηά θαζνιηθή έλλνηα. Ζ έλλνηα ζηελ νπνία απνδίδνπκε
θαζνιηθφηεηα είλαη κφλν κηα ζπιινγή απφ αηνκηθέο αληηιήςεηο, κηα ζχλζεηε
αίζζεζε. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν αληηκεησπίδεηαη άκεζα θαη ην πξφβιεκα ηεο
αληηζηνηρίαο ηεο έλλνηαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δμαθνινπζεί, σζηφζν, ην εξψηεκα:
Πνηα είλαη ε αξρή ηεο ςεπδαίζζεζεο πνπ καο νδεγεί ζην λα απνδίδνπκε κηα δηαθξηηή
χπαξμε ζηηο γεληθέο έλλνηεο, ελψ πξφθεηηαη γηα απιψο ηξνπνπνηεκέλα αηζζήκαηα;
ηνλ λνκηλαιηζκφ δελ εληάζζεηαη ν κεδεληζκφο, γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη
θακία νληφηεηα, νχηε ν αγλσζηηθηζκφο γηα ηελ χπαξμε ησλ επηκέξνπο ή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ. ε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο είλαη έλαο αληη-ξεαιηζκφο.
Άιινηε αξλείηαη ηελ χπαξμε ηδηνηήησλ, πξνηάζεσλ, αξηζκψλ, δπλαηψλ θφζκσλ, θαη
γεληθψο θαζνιηθψλ ή αθεξεκέλσλ αληηθεηκέλσλ, θαη άιινηε ηα δέρεηαη σο ππαξθηά,
αιιά κε ηε κνξθή επηκέξνπο ή ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ.
Πάλησο, θαη ν ξεαιηζκφο θαη ν λνκηλαιηζκφο δέρνληαη ηελ ελαξκφληζε κεηαμχ
ηεο έλλνηαο ζην λνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ζεσξείηαη. Ζ δηαθσλία,
κεηαμχ ηνπο, πξνθχπηεη φηαλ απνδίδνπκε ζηα πξάγκαηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θαζνιηθνχ θαη ηνπ επηκέξνπο αληίζηνηρα.

74

Ο Θεηηθηζκφο είλαη ην ζχζηεκα ησλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ εθείλσλ θαηά ηηο νπνίεο ε
βέιηηζηε κέζνδνο απνθάιπςεο ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα αλζξψπηλα
θαη ηα θπζηθά γεγνλφηα είλαη ε επηζηεκνληθή, ελψ αληηηίζεηαη ζε θάζε κνξθή κεηαθπζηθήο. Απηφ ην
νπνίν ζπκβαίλεη είλαη ην κφλν δπλαηφ αληηθείκελν γλψζεο θαη δελ ππάξρνπλ, νχηε θαη κπνξνχλ λα
λνεζνχλ, δπλάκεηο θαη νπζίεο πέξαλ απηνχ, θαη ησλ λφκσλ πνπ εμαθξηβψλνληαη απφ ηελ επηζηήκε.
75
O David Hume (1711-1776) ήηαλ ζθψηνο θηιφζνθνο, ηζηνξηθφο θαη νηθνλνκνιφγνο, ν John Stuart
Mill (1806-1873) βξεηαλφο θηιφζνθνο, ν Herbert Spencer (1820-1903) άγγινο θηιφζνθνο, βηνιφγνο,
θνηλσληνιφγνο θαη πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, ελψ ν Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893) γάιινο
ηζηνξηθφο.
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2.3 Σν επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ αλζξώπνπ
Σν φλνκα «επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ» αλαθέξεηαη απφ ηνλ
Αξηζηνηέιε76, αιιά ζαλ επηρείξεκα ζπλαληάηαη ζηνπο πιαησληθνχο δηαιφγνπο. ηνλ
Παξκελίδε ν Πιάησλαο πεξηγξάθεη δχν αλαδξνκηθά επηρεηξήκαηα πνπ πνηέ δελ
ραξαθηήξηζε, αιιά νλνκάδνληαη έηζη επεηδή ν Αξηζηνηέιεο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ
έξγνπ ηνπ κηιά γηα έλα επηρείξεκα, ηνλ «ηξίην άλζξσπν», θαη νη ζρνιηαζηέο γεληθά
πηζηεχνπλ φηη ηαπηίδεηαη κε απηά ηνπ Πιάησλνο. Έλα επηρείξεκα, ινηπφλ, αλαθέξεη ν
Αξηζηνηέιεο ζην Πεξί Ηδεψλ77 θαη έλα ν Δχδεκνο ν Ρφδηνο78, φπσο καο ηα δηαζψδεη ν
Αιέμαλδξνο ν Αθξνδηζηεχο79, πνπ είλαη ίδην κε ηνπ Αξηζηνηέιε. Τπάξρνπλ, ζπλεπψο,
ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήκαηα ηξίηνπ αλζξψπνπ γηα κηα επ’ άπεηξνλ αλαδξνκή
ησλ ηδεψλ80.
Σν επηρείξεκα ζθνπεχεη λα δείμεη φηη αλ ππάξρεη έζησ θαη κηα κνξθή ηνπ F,
ππάξρνπλ άπεηξεο. Αλ γηα παξάδεηγκα ππάξρεη έζησ θαη κηα κνξθή ηνπ αλζξψπνπ,
ππάξρνπλ άπεηξεο κνξθέο ηέηνηεο. αλ επηρείξεκα έιαβε κεγάιεο δηαζηάζεηο κεηαμχ
ησλ ζρνιηαζηψλ κηαο θαη ινγίδεηαη σο ε θαηαζηξνθηθή αληίξξεζε ζηελ Πιαησληθή
ζεσξία ησλ Ηδεψλ. Σε δηθή ηνπ ζεσξία θαηεγφξεζεο, ν Αξηζηνηέιεο, ζεσξείηαη φηη
ηε δνχιεςε θαζψο αλαινγηδφηαλ ην επηρείξεκα απηφ.

76

Κακηά έθζεζε ηνπ πιαησληθνχ παξαδφμνπ απηνχ δελ παξνπζηάδεηαη ζηα δηαζσζέληα έξγα ηνπ
Αξηζηνηέιε, παξά κφλν δηάζπαξηεο αλαθνξέο: Μεηά ηα Φπζηθά, 990b, 1039a, 1059b, 1079a, θαη Πεξί
ζνθηζηηθψλ ειέγρσλ 178b. Βι. Αξηζηνηέιεο. (έθδνζε 41992). Πξψηε Φηινζνθία (Σα Μεηά ηα Φπζηθά).,
φ. π., ζζ. 24, 167, 232, 294, θαη, Aristotle. (έθδνζε 1955). On Sophistical Refutations, On Coming-toBe and Passing-Away, On the Cosmos. (E. S. Forster & D. J. Furley, κεηαθξ.). London & Cambridge,
Massachusetts: William Heinemann Ltd & Harvard University Press. ζ. 116.
77
Σν Πεξί Ηδεψλ είλαη κηα κηθξή πξαγκαηεία ηνπ Αξηζηνηέιε πνπ δηαζψζεθε κφλν ζε απνζπάζκαηα
απφ ηνλ Αιέμαλδξν ηνλ Αθξνδηζηέα (βιέπε ζρφιην ζηηο ππνζεκεηψζεηο παξαθάησ) ζην ζρνιηαζκφ ησλ
Μεηά ηα Φπζηθά (Αιέμαλδξνπ Αθξνδηζηέσο, Τπφκλεκα εηο ην Μείδνλ Α ησλ Μεηά ηα Φπζηθά
Αξηζηνηέινπο). ’ απηφ ην θείκελν, ν Αξηζηνηέιεο, παξνπζηάδεη θαη θξίλεη ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ
χπαξμε ησλ πιαησληθψλ Ηδεψλ, ζθηαγξαθψληαο ηηο δηθέο ηνπ ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο. Απνηειεί κηα
ηδηαίηεξα πινχζηα πεγή γηα θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα θαηαλνήζεη ηελ πιαησληθή ζεσξία ησλ ηδεψλ γηαηί
ηηο ραξαθηεξίδεη, θαη δηαηππψλεη επηρεηξήκαηα γηα ηελ χπαξμή ηνπο, ζπζηεκαηηθφηεξα απ’ φηη ην θάλεη
ν Πιάησλαο, ή ν ίδηνο αιινχ. Βι. ζρεη., Fine, G. (2004). On Ideas: Aristotle's Criticism of Plato's
Theory of Forms. Oxford: Clarendon Press. ζει. vii.
78
Ο Δχδεκνο ν Ρφδηνο ήηαλ αξραίνο έιιελαο θηιφζνθνο, ηεο πεξηπαηεηηθήο ζρνιήο, πνπ έδεζε
πεξίπνπ απφ ην 370 - 300 π.Υ. Τπήξμε ν πξψηνο ηζηνξηθφο ηεο επηζηήκεο (καζεκαηηθψλ θαη
αζηξνλνκίαο) θαη εμέρσλ καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε γη’ απηφ θαη απνθαινχηαλ «εηαίξνο».
79
Ο Αιέμαλδξνο ν Αθξνδηζηεχο (απφ ηελ Αθξνδηζία ηεο Καξίαο ζηε, ζεκεξηλή, λνηηνδπηηθή Σνπξθία)
έδεζε πεξί ην 200 κ.Υ. Τπήξμε πεξηπαηεηηθφο θηιφζνθνο, ν ηειεπηαίνο δηεπζπληήο ηεο ζρνιήο, θαη ν
δηαζεκφηεξνο ζρνιηαζηήο ησλ έξγσλ ηνπ Αξηζηνηέιε ζηελ αξραηφηεηα νπφηε θαη αλαγνξεχζεθε σο «ν
εμεγεηήο».
80
Βι. ζρεη., Fine, G. (2004). On Ideas: Aristotle's Criticism of Plato's Theory of Forms. φ.π., ζει. 203.
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2.3.1 Σν επηρείξεκα όπσο απαληάηαη ζηνλ Πιάησλα
«Η θεωρία αυτή [του Πλάτωνα] θέλει ν’ αποδείξει ότι δύο άτομα, που έχουν κοινές ιδιότητες
(λόγου χάρη, δύο άνθρωποι) είναι απλές πρόσκαιρες παρουσίες ενός αιώνιου αρχετύπου.
Αναρωτιέται ο Αριστοτέλης αν το πλήθος των ανθρώπων και ο Άνθρωπος – τα βραχύβια
άτομα και το Αρχέτυπο – έχουν κοινές ιδιότητες. Δεν υπάρχει αμφιβολία: έχουν τις κοινές
ιδιότητες της ανθρωπότητας. Σ’ αυτή την περίπτωση, υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, θα πρέπει να
εξεύρουμε άλλο αρχέτυπο, που να μπορεί να περιλάβει όλους, και κατόπιν ένα τέταρτο…»81.
Borges82, Οι μεταμορφώσεις της χελώνας

ηελ Πνιηηεία, ν σθξάηεο παξαηεξεί φηη αλ παξαηηεζνχκε απφ ηελ απφιπηε
κνλαδηθφηεηα ηεο Ηδέαο θαη δερηνχκε φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δχν Ηδέεο ηνπ ηδίνπ
πξάγκαηνο, ε «αλαγσγή ζην άπεηξν» είλαη αλαπφθεπθηε: «Ο ζεφο ινηπφλ, είηε επεηδή
δελ ήζειε, είηε επεηδή θάπνηνο αλαγθαζκφο ηνλ ππνρξέσλε λα κελ θηηάμεη κέζα ζηελ
ηδεαηή θχζε [πεξηνρή ηεο πξσηαξρηθήο χπαξμεο] πεξηζζφηεξεο απφ κηα θιίλε, έθηηαμε
νπσζδήπνηε κία κφλν [ππφζεζε ηεο κνλαδηθόηεηαο], ηελ ίδηα εθείλε θιίλε πνπ είλαη
απηφ πνπ είλαη θιίλε [πνπ έρεη ηελ πξαγκαηηθή ππφζηαζή ηεο]. Γχν ηέηνηεο θιίλεο, ή
πεξηζζφηεξεο, νχηε δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ζεφ, νχηε είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζνχλ…
Γηαηί… αλ ππνζέζνπκε φηη ζα θηηάμεη κνλάρα δχν, πάιη ζα παξνπζηαζηεί επάλσ απφ ηηο
δχν κία εληαία θιίλε [ηδεαηή] θαη νη δχν πξνεγνχκελεο ζα έρνπλ πάιη ην είδνο εθείλεο
[ηελ αιεζηλή ππφζηαζε ηεο θιίλεο], θαη ζα είλαη εθείλε, ε εληαία, απηφ πνπ είλαη
θιίλε, θαη φρη εθείλεο νη δχν» (Πιάησλ, Πνιηηεία 597C)83.
ηνλ Παξκελίδε (132 a1-b2) δηαβάδνπκε: «…θάζε Δίδνο είλαη έλα: φηαλ ζνπ
θαλεί έλαο αξηζκφο πξαγκάησλ πσο είλαη κεγάια [Σα α, β, γ, έρνπλ έλα θνηλφ
γλψξηζκα F· είλαη F], αθνχ ξίμεηο κηα καηηά ζε φια απηά, ίζσο ζνπ θαίλεηαη φηη έλα
θάπνην, θαη ην απηφ, Δίδνο ππάξρεη ζε φια, θαη απηφ ζε θάλεη λα λνκίδεηο φηη ην
Μέγεζνο είλαη έλα [Αλ νπνηνδήπνηε ζύλνιν πξαγκά ησλ έρνπλ θνηλό έλα
δεδνκέλν γλώξηζκα, ηόηε ππάξρεη έλα κνλαδηθό Δίδνο πνπ
αληηζηνηρεί ζην γλώξηζκα απηό, θαη θαζέλα α πό ηα ελ ιόγ σ
πξάγκαηα έρεη απηό ην γλώξηζκα κε ην λα κεηέρεη ζ’ απηό ην Δίδνο .
Τπάξρεη, ινηπφλ, έλα κνλαδηθφ Δίδνο πνπ κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε “F-φηεηα”, ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζην γλψξηζκα F θαη ηα α, β, γ, είλαη F κε ην λα κεηέρνπλ ζηελ “Fφηεηα”]… ηνχην πάιη ην Μέγεζνο θαζαπηφ, θαη ηα άιια κεγάια πξάγκαηα, αλ ηα
επηζθνπήζεηο κε ην βιέκκα ηεο ςπρήο ζνπ φια, επίζεο, δελ ζα ζνπ απνθαιχςνπλ πάιη
κηαλ ηδέα κεγέζνπο πνπ επηβάιιεη λα θαίλνληαη φια απηά αλαγθαζηηθά κεγάια;… ζα
αλαθαλεί ινηπφλ έλα άλλο Δίδνο κεγέζνπο λέo, βγαικέλo απ‘ ην Μέγεζνο θαζαπηφ θαη
απφ ηα πξάγκαηα πνπ κεηέρνπλ ζ‘ απηφ [Αλ ηα α, β, γ, θαη ε F-φηεηα είλαη F, ηφηε
ππάξρεη έλα κνλαδηθφ Δίδνο (πνπ κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε “F-φηεηα*”) ην νπνίν
81

Βι., Borges, J. L. (1982). Οη κεηακνξθψζεηο ηεο ρειψλαο. (Γ. Γ. Υνπξκνπδηάδεο, κεηαθξ.). Αζήλα:
Όςηινλ. ζει. 46.
82
Jorge Luis Borges (1899-1986). Αξγεληηλφο ζπγγξαθέαο, δνθηκηνγξάθνο θαη πνηεηήο.
83
«Ὁ κὲλ δὴ ζεόο, εἴηε νὐθ ἐβνύιεην, εἴηε ηηο ἀλάγθε ἐπῆλ κὴ πιένλ ἢ κίαλ ἐλ ηῇ θύζεη ἀπεξγάζαζζαη
αὐηὸλ θιίλελ, νὕησο ἐπνίεζελ κίαλ κόλνλ αὐηὴλ ἐθείλελ ὃ ἔζηηλ θιίλε· δύν δὲ ηνηαῦηαη ἢ πιείνπο νὔηε
ἐθπηεύζεζαλ ὑπὸ ηνῦ ζενῦ νὔηε κὴ θπζηλ… Ὅηη,… εἰ δύν κόλαο πνηήζεηελ, πάιηλ ἂλ κία ἀλαθαλείε ἧο
ἐθεῖλαη ἂλ αὖ ἀκθόηεξαη ηὸ εἶδνο ἔρνηελ, θαὶ εἴε ἂλ ὃ ἔζηηλ θιίλε ἐθείλε ἀιι' νὐρ αἱ δύν». Βι., Plato,
(έθδνζε 1937). The Republic. (Vols. 1-2). (P. Shorey, κεηαθξ.). Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press. η. ΗΗ. ζζ. 426-428. Δπίζεο, Πιάησλ. Πνιηηεία (ή πεξί δηθαίνπ πνιηηηθφο). (Κ. Γ.
Γεσξγνχιεο κεη.). γ’ έθδνζε. Αζήλα: Η. ίδεξεο. ζζ. 304-305. Δπίζεο, Πιάησλ. (έθδνζε 172009).
Πνιηηεία. (Ν. Μ. θνπηεξφπνπινο, κεηαθξ.). φ. π. ζζ. 714-715.
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αληηζηνηρεί ζην F, αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ F-φηεηα· θαη ηα α, β, γ θαη ε F-φηεηα
είλαη F κε ην πνπ κεηέρνπλ ζηελ F-φηεηα*]. Καη, θνληά ζε φια απηά, πάιη ζα
παξνπζηαζζεί άιιν Δίδνο γηα ην νπνίν φια απηά ζα είλαη κεγάια. Καη έηζη ινηπφλ δελ
ζα ζνπ είλαη πηα έλα ην θάζε Δίδνο, αιι‘ άπεηξα θαηά ην πιήζνο»84.
ηαλ δηάθνξα πξάγκαηα έρνπλ έλα θνηλφ θαηεγφξεκα, ππάξρεη κφλν κία
θαζνξηζκέλε νληφηεηα (ε Ηδέα), ηελ νπνία εθζεκαίλεη (απνθαιχπηεη) ην θαηεγφξεκα
απηφ. Λνγηθά, φκσο, αλ ην θνηλφ θαηεγφξεκα κπνξεί λα βεβαησζεί θαη γηα ηελ ίδηα
ηελ ηδέα, ζα’ πξεπε λα ππάξρεη θαη κηα δεχηεξε Ηδέα, «παξνχζα» ζηελ πξψηε θαη ζηα
πξάγκαηα πνπ «κεηέρνπλ» ζ’ απηή· ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ ίδηα ινγηθή, κηα ηξίηε θ.ν.θ.,
επ’ άπεηξνλ. Σφηε δελ ζα ππάξρεη κφλν έλα Δίδνο γηα ην κεγάιν κέγεζνο, γηα
παξάδεηγκα, αιιά άπεηξε ζεηξά ηέηνησλ Δηδψλ. Ζ ζσθξαηηθή ζεσξία θαίλεηαη λα
απηναλαηξείηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, θαη πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο θαίλεηαη πσο είλαη
ε βεβαίσζε ηεο «παξνπζίαο» ησλ Ηδεψλ ζηα πξάγκαηα85.
Μειεηψληαο ηα πξνεγνχκελα απφ απζηεξά ινγηθή ζθνπηά, κηα εξκελεπηηθή
πξφηαζε ηεο παξαδνμφηεηαο ηνπ επηρεηξήκαηνο είλαη φηη βαζίδεηαη ζηε ζχγρπζε ηεο
θαηεγφξεζεο θαη ηεο θαηάθαζεο κηαο ηαπηφηεηαο. Γχν δεπγάξηα θίισλ έρνπλ σο
θνηλφ ηνλ απφιπην αξηζκφ 2, ηα κέιε θάζε δεχγνπο, αιιά ν 2 δελ απνηειεί ν ίδηνο
δεχγνο. Δίλαη αξηζκφο· δελ έρεη αξηζκφ86.
Δπηζηξέθνληαο ζηνλ Παξκελίδε, ζην 132d1-133a6: «[Δίπε ν σθξάηεο] Οη
ηδέεο είλαη ζαλ ππνδείγκαηα γηα ηε θχζε ησλ πξαγκάησλ, θαη ηα άιια φληα ηνπο
κνηάδνπλ, απνηειψληαο απνκηκήζεηο ηνπο· απηή ε ζπκκεηνρή (κέζεμε), πνπ έρνπλ ηα
άιια φληα, ηα αηζζεηά αληηθείκελα, ζηηο ηδέεο, ζπλίζηαηαη κφλν ζην φηη είλαη νκνηψκαηα
ησλ ηδεψλ απηψλ. – Αλ θάπνην πξάγκα κνηάδεη κε ηελ ηδέα, είπε ν Παξκελίδεο, είλαη
δπλαηφ ε ηδέα λα κελ είλαη φκνηα κε ην απεηθνληδφκελν πξάγκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ
είλαη νκνίσκά ηεο; Ζ κήπσο ππάξρεη πεξίπησζε ην φκνην λα κελ είλαη φκνην κε ην
φκνην; … – Άξα, δελ είλαη αλαγθαίν λα κεηέρεη ην φκνην ζηελ ίδηα ηδέα κε εθείλν πνπ
είλαη φκνηφ ηνπ; … – Γελ ζα είλαη, ηφηε, ε ίδηα ηδέα, εθείλν ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ηα
φκνηα θαη γίλνληαη φκνηα; … – Άξα δελ είλαη δπλαηφ θάπνην πξάγκα λα είλαη φκνην κε
ηελ ηδέα, νχηε ε ηδέα φκνηα κε θάπνην άιιν πξάγκα. Γηαηί, αιιηψο, δίπια ζε θάζε ηδέα
ζα εκθαλίδεηαη πάληνηε κηα άιιε ηδέα θαη αλ απηή κνηάδεη κε θάπνην άιιν πξάγκα ηφηε
ζα εκθαληζηεί θαη άιιε θαη πνηέ δελ ζα πάςεη απηή ε αηέιεησηε παξαγσγή ηδεψλ, αλ ε
ηδέα νκνηψλεηαη κε ην πξάγκα πνπ κεηέρεη ζ‘ απηή. … – Άξα ηα άιια πξάγκαηα δελ
κεηέρνπλ ζηηο ηδέεο κε ηελ νκνηφηεηα, αιιά πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θάπνηνλ άιιν
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε κέζεμε»87.
84

«…ἓλ ἕθαζηνλ εἶδνο νἴεζζαη εἶλαη· ὅηαλ πόιι' ἄηηα κεγάια ζνη δόμῃ εἶλαη, κία ηηο ἴζσο δνθεῖ ἰδέα ἡ
αὐηὴ εἶλαη ἐπὶ πάληα ἰδόληη, ὅζελ ἓλ ηὸ κέγα ἡγῇ εἶλαη. Ἀιεζῆ ιέγεηο, θάλαη. Σί δ' αὐηὸ ηὸ κέγα θαὶ ηἆιια
ηὰ κεγάια, ἐὰλ ὡζαύησο ηῇ ςπρῇ ἐπὶ πάληα ἴδῃο, νὐρὶ ἕλ ηη αὖ κέγα θαλεῖηαη, ᾧ ηαῦηα πάληα κεγάια
θαίλεζζαη; Ἔνηθελ. Ἄιιν ἄξα εἶδνο κεγέζνπο ἀλαθαλήζεηαη, παξ' αὐηό ηε ηὸ κέγεζνο γεγνλὸο θαὶ ηὰ
κεηέρνληα αὐηνῦ· θαὶ ἐπὶ ηνύηνηο αὖ πᾶζηλ ἕηεξνλ, ᾧ ηαῦηα πάληα κεγάια ἔζηαη· θαὶ νὐθέηη δὴ ἓλ ἕθαζηόλ
ζνη ηλ εἰδλ ἔζηαη, ἀιιὰ ἄπεηξα ηὸ πιῆζνο». Βι. ζρεη., Πιάησλ. Παξκελίδεο, εηζ. – κεη. – ζρφιηα
Ζιίαο Λάγηνο. Αζήλα: Γαίδαινο – Η. Εαραξφπνπινο. ζζ. 41-43 θαη Πιάησλ. (έθδνζε 1993).
Παξκελίδεο (ἢ πεξί ἰδελ), εηζ. – κεη. – ζρφιηα Φηινινγηθή Οκάδα Κάθηνπ. Αζήλα: Κάθηνο. ζζ. 7577.
85
Σν «παηρλίδη» έρεη θξηζεί, νπζηαζηηθά, ήδε πξηλ πξνθχςεη ε επ’ άπεηξνλ αλαδξνκή. Θα ην δνχκε
φηαλ αλαθεξζνχκε ζηελ πξαγκάηεπζε ηνπ επηρεηξήκαηνο απφ ηνλ G. Vlastos, ζηελ κεζεπφκελε
ελφηεηα. Ο Gregory Vlastos ήηαλ ειιελνακεξηθάλνο θαζεγεηήο ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζε
πνιιά παλεπηζηήκηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνπ Princeton θαη
ηνπ Berkeley. Γελλήζεθε ην 1907 θαη πέζαλε ην 1991.
86
Βι. ζρεη., Taylor, E. A. (2003). Πιάησλ: Ο άλζξσπνο θαη ην έξγν ηνπ. (Η. Αξδφγινπ, κεη.). Αζήλα:
Μ.Η.Δ.Σ. ζει. 408.
87
«ηὰ κὲλ εἴδε ηαῦηα ὥζπεξ παξαδείγκαηα ἑζηάλαη ἐλ ηῇ θύζεη, ηὰ δὲ ἄιια ηνύηνηο ἐνηθέλαη θαὶ εἶλαη
ὁκνηώκαηα, θαὶ ἡ κέζεμηο αὕηε ηνῖο ἄιινηο γίγλεζζαη ηλ εἰδλ νὐθ ἄιιε ηηο ἢ εἰθαζζῆλαη αὐηνῖο. Δἰ νὖλ
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Σα παξαπάλσ απνηεινχλ θξηηηθή ησλ αληηπάισλ ηεο ζεσξίαο ηεο «κέζεμεο»,
κειψλ ηεο ζρνιήο ησλ Μεγάξσλ, πνπ αζθνχζαλ ηελ ηππηθή ινγηθή θαη ήηαλ
ζπλερηζηέο ηεο ειεαηηθήο παξάδνζεο. Κχξηνο ζηφρνο ησλ αληηξξήζεσλ δελ είλαη ε
ακθηζβήηεζε ηεο πξαγκαηηθήο ππφζηαζεο ησλ ηδεψλ, ε νπνία κάιινλ γίλεηαη
παξαδεθηή απφ ηνλ Παξκελίδε. Δθείλν πνπ επηθξίλεηαη είλαη ε άπνςε φηη ηα αηζζεηά
πξάγκαηα «κεηέρνπλ» ζηηο Ηδέεο θαη άξα έρνπλ θάπνηνπ είδνπο δεπηεξεχνπζα
πξαγκαηηθφηεηα88. Έζησ, φηη ε Ηδέα απνηειεί αξρέηππν, πξφηππν (παξάδεηγκα), θαη
ηα άιια πξάγκαηα, πνπ παίξλνπλ ην φλνκά ηεο, είλαη νκνηψκαηά ηεο. Σφηε, ε ζρέζε
αηζζεηνχ πξάγκαηνο θαη Ηδέαο είλαη φηη ην «πξάγκα» απνηειεί «αληίγξαθν» ηεο
ηδέαο. Έηζη δηαζψδεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ Δίδνπο γηαηί είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ
πνιιά αληίγξαθα απφ ην ίδην πξσηφηππν, νπφηε θάζε Ηδέα κπνξεί λα έρεη πνιιέο
«απνκηκήζεηο». κσο ε ζεσξία απηναλαηξείηαη: Ζ «νκνηφηεηα»
απνηειεί
ζπκκεηξηθή ζρέζε. Αλ ην Α κνηάδεη κε ην Β ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Β. Άξα ε Ηδέα
πξέπεη λα είλαη ζαλ ηα πξάγκαηα πνπ «ηεο κνηάδνπλ». Αθνχ φκσο ε ζεσξία εμεγεί
ηελ νκνηφηεηα δχν πξαγκάησλ κε ηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ αξρεηχπνπ θαη ησλ δχν,
πξέπεη λα εμεγεζεί ε νκνηφηεηα ηεο Ηδέαο θαη ηνπ «πξάγκαηνο» πξνυπνζέηνληαο έλα
αθφκα αλψηεξν αξρέηππν θαη ησλ δχν θ.ν.θ. επ’ άπεηξνλ.
Ο παξαινγηζκφο πνπ θξχβεηαη ζ’ απηή ηελ πξνζέγγηζε, θαηά ηνλ Πξφθιν89,
έρεη λα θάλεη κε ην φηη ε ζρέζε ηνπ αληηγξάθνπ κε ην πξσηφηππν δελ είλαη απιψο
ζρέζε νκνηφηεηαο. Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζρέζε νκνηφηεηαο, ιφγσ ηνπ ραξαθηήξα
ηη, ἔθε, ἔνηθελ ηῶ εἴδεη, νἷόλ ηε ἐθεῖλν ηὸ εἶδνο κὴ ὅκνηνλ εἶλαη ηῶ εἰθαζζέληη, θαζ' ὅζνλ αὐηῶ
ἀθσκνηώζε; ἢ ἔζηη ηηο κεραλὴ ηὸ ὅκνηνλ κὴ ὁκνίῳ ὅκνηνλ εἶλαη; ... Σὸ δὲ ὅκνηνλ ηῶ ὁκνίῳ ἆξ' νὐ
κεγάιε ἀλάγθε ἑλὸο ηνῦ αὐηνῦ [εἴδνπο] κεηέρεηλ; … Οὗ δ' ἂλ ηὰ ὅκνηα κεηέρνληα ὅκνηα ᾖ, νὐθ ἐθεῖλν
ἔζηαη αὐηὸ ηὸ εἶδνο; … Οὐθ ἄξα νἷόλ ηέ ηη ηῶ εἴδεη ὅκνηνλ εἶλαη, νὐδὲ ηὸ εἶδνο ἄιιῳ· εἰ δὲ κή, παξὰ ηὸ
εἶδνο ἀεὶ ἄιιν ἀλαθαλήζεηαη εἶδνο, θαὶ ἂλ ἐθεῖλό ηῳ ὅκνηνλ ᾖ, ἕηεξνλ αὖ, θαὶ νὐδέπνηε παύζεηαη ἀεὶ
θαηλὸλ εἶδνο γηγλόκελνλ, ἐὰλ ηὸ εἶδνο ηῶ ἑαπηνῦ κεηέρνληη ὅκνηνλ γίγλεηαη. …Οὐθ ἄξα ὁκνηόηεηη ηἆιια
ηλ εἰδλ κεηαιακβάλεη, ἀιιά ηη ἄιιν δεῖ δεηεῖλ ᾧ κεηαιακβάλεη». Βι. ζρεη., Πιάησλ. Παξκελίδεο,
φ.π., ζζ. 44-45, θαη Πιάησλ. (έθδνζε 1993). Παξκελίδεο (ἢ πεξί ἰδελ), φ.π., ζζ. 78-79.
88
θνπφο ηνπ Πιάησλα είλαη απιψο λα επαλαιάβεη ηηο αληηξξήζεηο ησλ Διεαηψλ ζηε ζσθξαηηθή
δηδαζθαιία θαη θαηφπηλ λα ηηο ππεξθεξάζεη δείρλνληαο φηη νη κέζνδνί ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ελάληηα ζηηο δηθέο ηνπο ζεσξίεο. Γη’ απηφ θαη ην επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ
αλζξψπνπ δελ ηνπ δηέθπγε σο ινγηθφ ιάζνο· απιψο δελ είρε θαλέλα ιφγν λα ην επηζεκάλεη. Ζ
ζπιινγηζηηθή απηή ήηαλ γλσζηή, φηαλ δνχζε αθφκα ν σθξάηεο· δελ ηελ επηλφεζαλ κεηά ην ζάλαηφ
ηνπ νη Διεάηεο επηθξηηέο ησλ ζέζεψλ ηνπ. Βι. ζρεη., Taylor, E. A. (2003). Πιάησλ: Ο άλζξσπνο θαη ην
έξγν ηνπ., φ.π., ζει. 408. Θεκειηψδεο αξρή ηεο Μεγαξηθήο ρνιήο ήηαλ ε γεληθή ελφηεηα ησλ φλησλ.
Πξέζβεπαλ φηη έλα είλαη ην αγαζφ, αιιά ρξεζηκνπνηνχκε πνιιά νλφκαηα (απιέο ιέμεηο) γηα λα ην
δειψζνπκε. Πξνζπαζνχζαλ λα ζπλδπάζνπλ ηε ζσθξαηηθή δηδαζθαιία, γηα ηελ εζηθή αξεηή, κε ηε
ζεσξία ηεο ελφηεηαο ηνπ φληνο ηνπ Παξκελίδε. Γη’ απηφ θαη κεηαβάιινπλ ηε ζσθξαηηθή εζηθή
εμέηαζε ζε δηαιεθηηθφ έιεγρν πνπ, ζέινληαο λα απνδείμεη φηη απηφ πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθά είλαη ε
νληνινγηθή ελφηεηα, θαηαιήγεη ζην φηη ε πνηθηιία ησλ επηκέξνπο αηζζεηψλ πξαγκάησλ είλαη πιάλε θαη
νίεζε (ζηαηηθφο ηδενινγηθφο κνληζκφο). Βι. ζρεη., Γεσξγνχιεο, Κ. Γ. (21994). Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο
Φηινζνθίαο, φ. π., ζζ. 149-151. ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ηνπ δηαιφγνπ ηνπ Παξκελίδε κε ην σθξάηε, νη
αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο λα δεηρζεί φηη ε ζσθξαηηθή «ππφζεζε» ησλ Δηδψλ νδεγεί ζε παξάινγα, κε
ππνζηεξίμηκα ζπκπεξάζκαηα, βξίζθεη αληίινγν ζε κηα πεξίηερλε απφπεηξα απφδεημεο ηνπ φηη ε
ειεαηηθή ππφζεζε ηνπ κνληζκνχ έρεη λα αληηκεησπίζεη ηελ αθφκα κεγαιχηεξε δπζθνιία λα βεβαηψζεη
ή λα απνξξίςεη ηαπηφρξνλα κηα άπεηξε ζεηξά δεπγψλ απφ αληηθαηηθέο πξνηάζεηο: «ηνλ Παξκελίδε… ν
Πιάησλ εθεπξίζθεη κηα πξφηαζε… γηα λ‘ απνδείμεη φηη ην έλα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιιά. Δάλ ην
έλα ππάξρεη, ζπκκεηέρεη ζην είλαη. πλεπψο, ππάξρνπλ κέζα ηνπ δχν κέξε: ην είλαη θαη ην έλα· ην θαζέλα
φκσο απφ απηά ηα κέξε είλαη θαη έλα θαη είλαη, ψζηε λα εγθιείεη άιια δχν, πνπ θη απηά εγθιείνπλ άιια
δχν: απεξηφξηζηα. Ο Russell [βι. ζρεη., Russell, B. (1993). Introduction to Mathematical Philosophy.
New York: Dover Publications, Inc. ζει. 138] αληηθαζηζηά ηε γεσκεηξηθή πξφνδν ηνπ Πιάησλα κε ηελ
αξηζκεηηθή. Δάλ ππάξρεη ην έλα, ην έλα ζπκκεηέρεη ζην είλαη. Καζψο φκσο ην είλαη θαη ην έλα είλαη
δηαθνξεηηθά, ππάξρεη ην δχν. Καζψο φκσο ην είλαη θαη ην δχν είλαη δηαθνξεηηθά, ππάξρεη ην ηξία θ.ιπ.».
Βι., Borges, J. L. (1982). Οη κεηακνξθψζεηο ηεο ρειψλαο., φ.π., ζει. 47.
89
Έιιελαο Νενπιαησληθφο θηιφζνθνο, 412-485 κ.Υ.
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παξαγσγήο πνπ έρεη, πξάγκα πνπ ηελ θάλεη κε ζπκκεηξηθή. Σν πξφζσπφ καο δελ
είλαη αληαλάθιαζε ηεο αληαλάθιαζήο ηνπ ζηνλ θαζξέθηε90.

90

Βι. ζρεη., Taylor, E. A. (2003). Πιάησλ: Ο άλζξσπνο θαη ην έξγν ηνπ., φ.π., ζζ. 401-425.
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2.3.2 Ζ εθδνρή ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ησλ ζρνιηαζηώλ ηνπ
«Ο Patricio de Azcarate91, σε μια υποσημείωση που έβαλε στη μετάφρασή του της
Μεταφυ σικής, αποδίδει σ’ έναν μαθητή του Αριστοτέλη [τον Εύδημο το Ρόδιο]
την ακόλουθη πρόταση: “Αν αυτό που είναι βέβαιο για πολλά πράγματα μαζί αποτελεί
ένα ον ιδιαίτερο, διαφορετικό από τα πράγματα για τα οποία γίνεται η βεβαίωση (και αυτό
είναι ό,τι διατείνονται οι Πλατωνικοί), τότε πρέπει να υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος.
Άνθρωπος είναι μια επονομασία που ταιριάζει και στα άτομα και στην ιδέα. Υπάρχει,
άρα, ένας τρίτος άνθρωπος διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους και από την ιδέα.
Υπάρχει ταυτόχρονα ένας τέταρτος, που θα βρεθεί στην ίδια σχέση με τον τρίτο και με
την ιδέα και με τους άλλους ανθρώπους. Κι έπειτα ένας πέμπτος κι ένας έκτος, μέχρι το
άπειρο”. Ας παραδεχθούμε δύο άτομα, α και β, που αποτελούν το γένος γ. Θα έχουμε
τότε: α + β = γ . Αλλά επίσης, κατά τον Αριστοτέλη: α + β + γ = δ , α + β + γ
+ δ = ε , α + β + γ + δ + ε = ζ … Στην ανάγκη, δεν χρειάζονται καν δύο άτομα.
Φτάνει το άτομο και το γένος, για να καθορίσουν τον τρίτο άνθρωπο που απορρίπτει
ο Αριστοτέλης» 92.
Borges, Οι μεταμορφώσεις της χελώνας

Ζ εθδνρή ηνπ επηρεηξήκαηνο ζηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ε αθφινπζε: «Αλ απηφ
πνπ νξζψο θαηεγνξείηαη ζε κηα πνιιαπιφηεηα πξαγκάησλ είλαη θάηη άιιν πέξαλ ησλ
πξαγκάησλ πνπ θαηεγνξνχληαη, είλαη δηαθξηηφ απηψλ (θαη απηφ είλαη πνπ πηζηεχνπλ φηη
απνδεηθλχνπλ απηνί πνπ ζέηνπλ ηηο ηδέεο· γηαηί απηφο είλαη ν ιφγνο, θαη‘ εθείλνπο, πνπ
ππάξρεη θάηη ζαλ ηνλ άλζξσπν θαζ‘ απηφλ, αθνχ ν άλζξσπνο θαηεγνξείηαη αιεζψο
ζηνπο επηκέξνπο αλζξψπνπο, πνπ απνηεινχλ πνιιαπιφηεηα, θαη είλαη άιιν απφ ηνπο
επηκέξνπο αλζξψπνπο) – αιιά αλ είλαη έηζη, ζα ππάξρεη ηξίηνο άλζξσπνο. Γηαηί αλ
απηφο [ν άλζξσπνο] πνπ θαηεγνξείηαη είλαη άιινο απφ ηα πξάγκαηα ζηα νπνία
θαηεγνξείηαη θαη ζπλίζηαηαη αθ‘ εαπηνχ, θαη [αλ] ν άλζξσπνο θαηεγνξείηαη ζηα
επηκέξνπο θαη ζηελ ηδέα, ηφηε ζα ππάξρεη ηξίηνο άλζξσπνο εθηφο ησλ επηκέξνπο θαη ηεο
ηδέαο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ζα ππάξρεη επίζεο έλαο ηέηαξηνο [άλζξσπνο] πνπ ζα
θαηεγνξείηαη ζ‘ απηφλ [ηνλ ηξίην άλζξσπν], ζηελ ηδέα, θαη ζηα επηκέξνπο, θαη νκνίσο
έλαο πέκπηνο, θαη νχησ θαζεμήο επ‘ άπεηξν» 93.
Γηα ηνλ Δχδεκν ην Ρφδην: «Σν επηρείξεκα ζην νπνίν παξεηζθξέεη ν Σξίηνο
Άλζξσπνο είλαη ην αθφινπζν: Λέλε φηη ηα πξάγκαηα πνπ θαηεγνξνχληαη απφ θνηλνχ
πάλσ ζε νπζίεο [F] είλαη πιήξσο ηέηνηα [F] θαη είλαη ηδέεο. Δπηπιένλ, πξάγκαηα πνπ
είλαη φκνηα κεηαμχ ηνπο γίλνληαη φκνηα ιφγσ ηνπ φηη κνηξάδνληαη θάηη θνηλφ, πνπ είλαη
πιήξσο απηφ [πιήξσο ην F], πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε Ηδέα. Αιιά αλ είλαη έηζη,
αλ απηφ πνπ θαηεγνξείηαη απφ θνηλνχ ζηα πξάγκαηα δελ είλαη ίδην κε θαζέλα απ‘ ηα
91

1800-1886. Ηζπαλφο θηιφζνθνο θαη πνιηηηθφο. Ηζηνξηθφο ηεο ζχγρξνλεο θηινζνθίαο θαη εηζεγεηήο
ηεο ζηελ ηζπαληθή γιψζζα ζηελ νπνία θαη κεηέθξαζε ηα έξγα ηνπ Πιάησλα, ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηoπ
γεξκαλνχ θηινζφθνπ θαη καζεκαηηθνχ Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716).
92
Βι., Borges, J. L. (1982). Οη κεηακνξθψζεηο ηεο ρειψλαο., φ. π., ζζ. 46-47.
93
«δείθλπηαη θαὶ νὕησο ὁ ηξίηνο ἄλζξσπνο. εἰ ηὸ θαηεγνξνύκελόλ ηηλσλ πιεηόλσλ ἀιεζο θαὶ ἔζηηλ
ἄιιν παξὰ ηὰ ὧλ θαηεγνξεῖηαη, θερσξηζκέλνλ αὐηλ (ηνῦην γὰξ ἡγνῦληαη δεηθλύλαη νἱ ηὰο ἰδέαο
ηηζέκελνη· δηὰ ηνῦην γάξ ἐζηί ηη αὐηνάλζξσπνο θαη' αὐηνύο, ὅηη ὁ ἄλζξσπνο θαηὰ ηλ θαζ' ἕθαζηα
ἀλζξώπσλ πιεηόλσλ ὄλησλ ἀιεζο θαηεγνξεῖηαη θαὶ ἄιινο ηλ θαζ' ἕθαζηα ἀλζξώπσλ ἐζηίλ)—ἀιι' εἰ
ηνῦην, ἔζηαη ηηο ηξίηνο ἄλζξσπνο. εἰ γὰξ ἄιινο ὁ θαηεγνξνύκελνο ὧλ θαηεγνξεῖηαη, θαὶ θαη' ἰδίαλ
ὑθεζηώο, θαηεγνξεῖηαη δὲ θαηά ηε ηλ θαζ' ἕθαζηα θαὶ θαηὰ ηῆο ἰδέαο ὁ ἄλζξσπνο, ἔζηαη ηξίηνο ηηο
ἄλζξσπνο παξά ηε ηνὺο θαζ' ἕθαζηα θαὶ ηὴλ ἰδέαλ. νὕησο δὲ θαὶ ηέηαξηνο ὁ θαηά ηε ηνύηνπ θαὶ ηῆο ἰδέαο
θαὶ ηλ θαζ' ἕθαζηα θαηεγνξνύκελνο, ὁκνίσο δὲ θαὶ πέκπηνο, θαὶ ηνῦην ἐπ' ἄπεηξνλ». (Αιέμαλδξνπ
Αθξνδηζηέσο, Τπφκλεκα εηο ην Μείδνλ Α ησλ Μεηά ηα Φπζηθά Αξηζηνηέινπο 84.21-85.3). Βι.,
Alexandri Aphrodisiensis. (έθδνζε 1891). In Aristotelis Metaphysica Commentaria. Berolini: Georgii
Reimeri. ζζ. 84-85.
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πξάγκαηα ζηα νπνία θαηεγνξείηαη, είλαη θάηη άιιν (γη‘ απηφ ην ιφγν θαη ν άλζξσπνο θαζ‘ απηφλ είλαη γέλνο, γηαηί θαηεγνξείηαη ζηα επηκέξνπο αιιά δελ είλαη έλα απφ απηά),
ηφηε ζα ππάξρεη έλαο ηξίηνο άλζξσπνο πέξαλ ησλ επηκέξνπο (φπσο ν σθξάηεο θαη ν
Πιάησλαο) θαη ηεο ηδέαο πνπ επίζεο είλαη κία ζηνλ αξηζκφ» 94.
Καηά ηνλ Αιέμαλδξν ηνλ Αθξνδηζηέα, ν Πνιχμελνο ν Μεγαξέαο95 γηα λα
πξνζβάιιεη ηε δηδαζθαιία ηεο «κέζεμεο» ππνζηήξηδε φηη, βάζεη ηεο πιαησληθήο
ζεσξίαο, δελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ απφ ηε κία κεξηά κφλν νξαηνί άλζξσπνη θαη απφ
ηελ άιιε ε Ηδέα ηνπ Αλζξψπνπ, αιιά επίζεο ζα έπξεπε λα ππάξρεη έλαο «ηξίηνο»
άλζξσπνο, θάηη ελδηάκεζν ζ’ απηά ηα δχν, αθξηβψο φπσο, πάιη βάζεη ηεο πιαησληθήο
ζεσξίαο, ππάξρνπλ νξηζκέλα «καζεκαηηθά αληηθείκελα», ι.ρ. έλα αληηθείκελν κεηαμχ
ηεο Ηδέαο ηεο θπθιηθφηεηαο θαη ηνπ νξαηνχ δηαγξάκκαηνο ελφο θχθινπ. Ο
Αξηζηνηέιεο, φηαλ κλεκνλεχεη ηνλ «ηξίην άλζξσπν» σο πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγεί ε
Θεσξία ησλ Ηδεψλ, αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν απηφ επηρείξεκα θαη φρη, φπσο ζπλήζσο
ππνηίζεηαη, ζηελ «αλαγσγή ζην άπεηξν»96.
Παξαθάησ, πξνζζέηεη ν Αιέμαλδξνο: «Απηφ ην επηρείξεκα [ηνπ Αξηζηνηέιε
πνπ αλαθέξακε] είλαη ίδην κε ην πξψην [ηνπ Δχδεκνπ ελλνεί]. Απηφ κπνξεί λα ην
ζπκπεξάλεη θαλείο γηαηί [θαη ηα δχν επηρεηξήκαηα] ζεσξνχλ πξάγκαηα πνπ κνηάδνπλ
επεηδή αθξηβψο κνηξάδνληαη [ζπκκεηέρνπλ ζε] θάηη θνηλφ [ηελ ηδέα]. Γηαηί νη
άλζξσπνη θαη νη ηδέεο [ησλ αλζξψπσλ] κνηάδνπλ. Σψξα αλαηξνχληαη θαη ηα δχν
[επηρεηξήκαηα], πνπ θάλεθαλ αθξηβέζηεξα, ην έλα ζηε βάζε φηη εδξαίσλε ηδέεο αθφκε
θαη ησλ νκνίσλ, θαη ην άιιν ζηε βάζε ηνπ φηη εηζάγεη έλαλ ηξίην άλζξσπν θαη
πνιιαπιαζηάδεη ηνπο αλζξψπνπο επ‘ άπεηξν. Έλαο παξφκνηνο πνιιαπιαζηαζκφο ζα
ιάβεη ρψξα ζε θάζε άιιν πξάγκα γηα ην νπνίν ιέγεηαη φηη ππάξρνπλ ηδέεο. Αλ θαη
δηάθνξνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πξψηε [δεχηεξε γηα καο] έθζεζε ηνπ ηξίηνπ
αλζξψπνπ – κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Δχδεκνο, πνπ ζαθψο ην ρξεζηκνπνίεζε ζην
πξψην βηβιίν ηνπ Πεξὶ ιέμεσο – ην ηειεπηαίν [ην πξψην ζηε δηθή καο ζεηξά]
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ίδην [ηνλ Αξηζηνηέιε] ζην πξψην βηβιίν ηνπ Πεξί Ἰδεψλ θαη
ιίγν αξγφηεξα ζην ίδην έξγν [ζην Μεηά ηα Φπζηθά]» 97.
Ο Αξηζηνηέιεο δηέγλσζε ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο «ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ»
ζηε δηάθξηζε ηεο κνξθήο απφ ηα θαζέθαζηνλ θαη ηελ πιαησληθή ζχγρπζε ηνπ
θαζνιηθνχ κε ην επηκέξνπο, ηνπ «ηέηνηαο ινγήο πξάγκα» (ηνηφλδε) κε ην «ηνχην εδψ»
(ηφδε ηη): «…θαλέλα απφ ηα θαηεγνξνχκελα πνπ απνδίδεηαη σο θνηλή θαηεγνξία ζε
πνιιά δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη έλα ηούηο εδώ αιιά ζεκαίλεη ηέηοιαρ λογ ήρ
94

«Ὁ δὲ ιόγνο ὁ ηὸλ ηξίηνλ ἄλζξσπνλ εἰζάγσλ ηνηνῦηνο. ιέγνπζη ηὰ θνηλο θαηεγνξνύκελα ηλ νὐζηλ
θπξίσο ηε εἶλαη ηνηαῦηα, θαὶ ηαῦηα εἶλαη ἰδέαο. ἔηη ηὰ ὅκνηα ἀιιήινηο ηνῦ αὐηνῦ ηηλνο κεηνπζίᾳ ὅκνηα
ἀιιήινηο εἶλαη, ὃ θπξίσο ἐζηὶ ηνῦην· θαὶ ηνῦην εἶλαη ηὴλ ἰδέαλ. ἀιι' εἰ ηνῦην, θαὶ ηὸ θαηεγνξνύκελόλ
ηηλσλ θνηλο, ἂλ κὴ ηαὐηὸλ ᾖ ἐθείλσλ ηηλὶ ὧλ θαηεγνξεῖηαη, ἄιιν ηί ἐζηη παξ' ἐθεῖλα (δηὰ ηνῦην γὰξ γέλνο
ὁ αὐηνάλζξσπνο, ὅηη θαηεγνξνύκελνο ηλ θαζ' ἕθαζηα νὐδελὶ αὐηλ ἦλ ὁ αὐηόο), ηξίηνο ἄλζξσπνο ἔζηαη
ηηο παξά ηε ηὸλ θαζ' ἕθαζηα, νἷνλ σθξάηε θαὶ Πιάησλα, θαὶ παξὰ ηὴλ ἰδέαλ, ἥηηο θαὶ αὐηὴ κία θαη'
ἀξηζκόλ ἐζηηλ» (Αιέμαλδξνπ Αθξνδηζηέσο, Τπφκλεκα εηο ην Μείδνλ Α ησλ Μεηά ηα Φπζηθά
Αξηζηνηέινπο 83.34-84.7). Βι., Alexandri Aphrodisiensis. (έθδνζε 1891). In Aristotelis Metaphysica
Commentaria., φ. π., ζζ. 83-84.
95
Φηιφζνθνο, 350-290 π.Υ.
96
Βι. ζρεη., Taylor, E. A. (2003). Πιάησλ: Ο άλζξσπνο θαη ην έξγν ηνπ. φ. π., ζει. 408.
97
«ἔζηη δὲ ὁ ιόγνο νὗηνο ηῶ πξώηῳ ὁ αὐηόο, ἐπεὶ ἔζελην ηὰ ὅκνηα ηνῦ αὐηνῦ ηηλνο κεηνπζίᾳ ὅκνηα εἶλαη·
ὅκνηνη γὰξ νἵ ηε ἄλζξσπνη θαὶ αἱ ἰδέαη. ἀκθνηέξνπο δὴ ηνὺο δνθνῦληαο ἀθξηβεζηέξνπο εἶλαη ιόγνπο
δηήιεγμε, ηὸλ κὲλ ὡο θαὶ ηλ πξόο ηη θαηαζθεπάδνληα ἰδέαο, ηὸλ δὲ ὡο ηξίηνλ ἄλζξσπνλ εἰζάγνληα, εἶηα
ἐπ' ἄπεηξνλ αὔμνληα ηνὺο ἀλζξώπνπο. ὁκνίσο δὲ θαὶ ηλ ἄιισλ ἕθαζηνλ αὐμεζήζεηαη ὧλ ιέγνπζηλ ἰδέαο
εἶλαη. ηῇ κὲλ νὖλ πξώηῃ ηνῦ ηξίηνπ ἀλζξώπνπ ἐμεγήζεη ἄιινη ηε θέρξεληαη θαὶ Δὔδεκνο ζαθο ἐλ ηνῖο
Πεξὶ ιέμεσο, ηῇ δὲ ηειεπηαίᾳ αὐηὸο ἔλ ηε ηῶ ηεηάξηῳ Πεξὶ ἰδελ θαὶ ἐλ ηνύηῳ κεη' ὀιίγνλ». (Αιέμαλδξνπ
Αθξνδηζηέσο, Τπφκλεκα εηο ην Μείδνλ Α ησλ Μεηά ηα Φπζηθά Αξηζηνηέινπο 85.4-85.13). Βι.,
Alexandri Aphrodisiensis. (έθδνζε 1891). In Aristotelis Metaphysica Commentaria., φ. π., ζει. 85.
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ππάγμα, αιιηψο βγαίλνπλ φρη κφλν πνιιέο αλαθνινπζίεο αιιά θαη ν ηξίηνο
άλζξσπν ο» (Μεηά ηα Φπζηθά, 1039a)98. Πξφθεηηαη γηα επηρείξεκα θαηά ηεο κεηνρήο
ησλ εηδψλ99. Αλ ε Ηδέα ηνπ νξηζκέλνπ αηνκηθνχ αλζξψπνπ θαη ν ηδεψδεο Άλζξσπνο
ηαπηίδνληαη, εθηφο ηνπ ηξφπνπ χπαξμεο ηνπ νξηζκέλνπ αηνκηθνχ αλζξψπνπ (ζην
ρψξν ησλ Ηδεψλ), πξέπεη ν ηδεψδεο θαη ν κεξηθφο άλζξσπνο λα ζπλαληψληαη ζηελ
νπζία ελφο ηξίηνπ Ανθρώπου. Μπνξεί ηξίηνο άλζξσπνο λα είλαη ν θαζνιηθφο φξνο
Άλζξσπνο αλάκεζα ζηελ ηδέα Άλζξσπνο θαη ζηνλ κεξηθφ άλζξσπν θαη λα
παξεκβάιιεηαη λένο τρίτος άνθρωπος, αλάκεζα ζηνλ θαζφινπ θαη ηνλ ηδεψδε, επ’
άπεηξν100.

98

«…νὐδὲλ ηλ θαζόινπ ὑπαξρόλησλ νὐζία ἐζηί, θαὶ ὅηη νὐδὲλ ζεκαίλεη ηλ θνηλῇ θαηεγνξνπκέλσλ
ηόδε ηη, ἀιιὰ ηνηόλδε. εἰ δὲ κή, ἄιια ηε πνιιὰ ζπκβαίλεη θαὶ ὁ ηξίηνο ἄλζξσπνο». Βι. Aristotle. (έθδνζε
1997). Metaphysics. φ.π., Vol. II. ζει. 28. Δπίζεο, Αξηζηνηέιεο. (έθδνζε 41992). Πξψηε Φηινζνθία
(Σα Μεηά ηα Φπζηθά)., φ. π., ζει. 167.
99
Ο ηίιπσλ (αξρεγφο ηεο Μεγαξηθήο ρνιήο: 380-300 πεξίπνπ, π.Υ.) έιεγε πσο αλ ππνζέζνπκε φηη
ππάξρεη ηδεψδεο Άλζξσπνο, δελ είλαη δπλαηφ λα πθίζηαηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, φληαο
νκηιψλ γηα παξάδεηγκα, εθφζνλ ππάξρεη ηδεσδψο. Αλ δέρεηαη θαλείο ηελ χπαξμε ηνπ ηδεψδνπο
Αλζξψπνπ δελ κπνξεί λα ηζρπξηζζεί φηη ππάξρεη ν ζπγθεθξηκέλνο θαη’ αίζζεζε άλζξσπνο. Ο νκηιψλ
δελ είλαη Άλζξσπνο γηαηί δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηδεψδεο Άλζξσπνο
απηφο πνπ κηιά απφ απηφλ πνπ αθνχεη. Ή, έλα ιάραλν πνπ καο δεηθλχεηαη δελ είλαη Λάραλν, γηαηί ην
ηδεψδεο Λάραλν είλαη απηφ πνπ πξνυπάξρεη αησλίσο. Βι. ζρεη., Γεσξγνχιεο, Κ. Γ. (21994). Ηζηνξία
ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο, φ. π., ζζ. 152-153.
100
Βι. ζρεη., Αξηζηνηέιεο. (έθδνζε 41992). Πξψηε Φηινζνθία (Σα Μεηά ηα Φπζηθά)., φ. π., ζει. 389
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2.3.3 ύγρξνλνη ζρνιηαζηέο ηνπ επηρεηξήκαηνο
Ο P. T. Geach101 αλέπηπμε κηα απην-θαηεγνξηθή εξκελεία ησλ Δηδψλ σο
ππνδείγκαηα, ηδέα πνπ νθείιεη ζηνλ Wittgenstein: «Πξνηείλσ λα ζθεθηνχκε… φρη
απιψο ηελ πιαησληθή ρξήζε ησλ αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθψλ, αιιά θαη ηνπο άιινπο
ηξφπνπο, επίζεο, πνπ επέιεμε λα νλνκαηίζεη ηα Δίδε. Δίδε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε νλφκαηα
θπζηθψλ ή ηερλεηψλ εηδψλ δελ θαηνλνκάδνληαη κε αθεξεκέλα νλφκαηα, αιιά κφλν κε
ζπγθεθξηκέλα νπζηαζηηθά κε νξηζηηθφ άξζξν. Ο Πιάησλ κηιά γηα ηνλ Άλζξσπν θαη ην
Κξεβάηη φρη γηα Αλζξσπφηεηα θαη ―Κξεβαηφηεηα‖. Φπζηθά ν Πιάησλ φθεηιε λα έρεη
δεκηνπξγήζεη ηέηνηα αθεξεκέλα νπζηαζηηθά, αιιά ήηαλ αξθεηά ηθαλφο λα αλαθαιχπηεη
ιέμεηο φηαλ πίζηεπε φηη ρξεηαδφηαλ. Αζθαιψο, ν ηξφπνο πνπ επέιεμε λα κηιά γη‘ απηά ηα
Δίδε ππνδεηθλχεη φηη γη‘ απηφλ έλα Δίδνο δελ ήηαλ θάηη ζαλ απηφ πνπ ν θφζκνο
απνθαινχζε «ηδηφηεηα» ή «ραξαθηεξηζηηθφ». Σν θξεβάηη ζην ππλνδσκάηην δελ είλαη,
σο πξνο «Σν Κξεβάηη», φπσο έλα πξάγκα κε κηα ηδηφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά
κάιινλ φπσο έλα αληηθείκελν βάξνπο ελφο θηινχ ή κήθνπο ελφο κέηξνπ σο πξνο ην
πξφηππν θηιφ ή κέηξν »102. Έλα μχιν έρεη κήθνο ελφο κέηξνπ γηαηί κνηάδεη, σο πξνο
ην κήθνο, κε ην πξφηππν κήθνο.
Ο Geach, ινηπφλ, απνθεχγεη ηελ αλαδξνκή ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ κε ην λα
θξαηά ην Δίδνο «ρσξηζηφ» απφ ηα πνιιά. Έηζη, δελ ζα κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν «έλα πνπ βξίζθεηαη ζε πνιιά».






Ζ κεηαγελέζηεξε αλάιπζε ηνπ G. Vlastos ρξεζηκνπνηεί, θαη επεθηείλεη, ηα
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Geach. Δίδακε φηη ε βαζηθή αξρή πνπ εδξαηψλεη κηα
Μνξθή είλαη ε εμήο: φηαλ βιέπεη θαλείο έλαλ αξηζκφ φκνησλ επηκέξνπο, ζθέθηεηαη
πσο πξέπεη λα ππάξρεη θάηη θνηλφ ζε φια απηά, έζησ F, θαη απηφ αθξηβψο είλαη ε
Mνξθή· ε F-φηεηα. Αλ, σζηφζν, ζθεθζνχκε ηε Μνξθή ελφο αλζξψπνπ, καδί κε
άιινπο επηκέξνπο αλζξψπνπο, πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη θάηη θνηλφ κεηαμχ ηνπο, θαη
απηφ ζα ήηαλ έλαο ηξίηνο άλζξσπνο πέξαλ ησλ επηκέξνπο αλζξψπσλ θαη ηεο Μνξθήο
ηνπ αλζξψπνπ· ε F-φηεηα*. Αιιά ε δηαδηθαζία πξφζζεζεο θάηη θνηλνχ πνπ μεθίλεζε
κε ηνπο θαζέθαζηνλ αλζξψπνπο, ηε Μνξθή ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνλ ηξίην άλζξσπν, ζα
ζπλερηδφηαλ επ’ άπεηξν νδεγψληαο καο ζε κηαλ επ’ άπεηξνλ αλαδξνκή103. πσο θαη
λα ραξαθηεξίζεη θαλείο ηελ ζρέζε πξαγκάησζεο κεηαμχ θαζνιηθψλ θαη επηκέξνπο, αλ
ηε ινγίδεη σο έλα αθφκα θαζνιηθφ, θαηαιήγεη ζε ηέηνηνπ είδνπο αλαδξνκή104.
Καη’ αξράο, δελ είλαη βέβαην φηη ε F-φηεηα είλαη ε ίδηα F· παξά κφλν
πξνυπνζέηνληαο θαλείο ηελ απηo-θαηεγόξεζε: «Σν Δίδνο πνπ α ληηζηνηρεί ζε
έλα δ εδνκέλν γλώξηζκα έρεη , θαη ην ίδην, απηό ην γλώξηζκα »105. Με
απηή ηελ πξνυπφζεζε, ηα α, β, γ, θαη ε F-φηεηα είλαη F.
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Βι. ζρεη., Geach, P. (1956 Ηαλνπάξηνο). The Third Man Again. The Philosophical Review. 65, (1),
72-82. ζζ. 73-74.
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Βι. ζρεη., Bunnin, N. & Yu, J. (2004). The Blackwell Dictionary of Western Philosophy. Malden:
Blackwell Publishing. ζζ. 687-688.
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Βι. ζρεη., Craig, E. (επηκ.) (2005). The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. φ. π., ζ.
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Οη ζπλέπεηεο πνπ έρεη, ην πφζν θαη πφηε ηζρχεη, θάηη ηέηνην γηα ηα καζεκαηηθά γίλεηαη ζηα επφκελα
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αληηζηνηρεί ζην φλνκα θάπνηνπ Δίδνπο θαηεγνξείηαη, αιεζψο, θαη ζην Δίδνο απηφ. Αθξηβέζηεξε ζα
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Αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηίπνηε δελ απνθιείεη, θαη ηα ηέζζεξα απηά
ζηνηρεία, λα είλαη F απιψο κε ηελ κέζεμή ηνπο ζηελ ίδηα ηελ F-φηεηα. Αλη’ απηνχ,
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνδνζεί ην γλψξηζκα F, θξίλεηαη αλαγθαίν λα θαηαθχγεη
θαλείο ζε έλα άιιν Δίδνο πνπ αληηζηνηρεί ζην F, γηαηί έρεη πξνβεί ζε κηα πεξαηηέξσ
ζησπεξή παξαδνρή «κε-ηαπηόηεηαο»: «Αλ θάηη έρεη έλα δεδνκέλν
γλώξηζκα, επεηδή κεηέρεη ζε έλα Δίδνο, δελ ηαπηίδεηαη κε ην Δίδνο
απηό » (ε κεγαιεηφηεηα δελ είλαη ηαπηφζεκε κε ηε Μεγαιεηφηεηα).
Δδψ θξίζεθε ε αλαζθεπή ηεο ζέζεο γηα ηελ ελφηεηα ηνπ Δίδνπο. Αξρηθά
βεβαησλφηαλ ε ελφηεηα απηή, αιιά ζηελ πνξεία αλαιήθζεθαλ ζησπεξέο δεζκεχζεηο
πνπ ζπλεπάγνληαη ην αληίζεηφ ηεο: ηελ εηζαγσγή ελόο άιινπ Δίδνπο. Σν λα
ππνδειψζεη, θαηφπηλ, θάπνηνο (φπσο θάλεη ν Παξκελίδεο) φηη, κε επαλάιεςε ηεο
ζπιινγηζηηθήο, κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απείξσο πεξηζζφηεξεο F-φηεηεο δελ
εμππεξεηεί ηίπνηε άιιν, παξά λα εληππσζηάζεη106.






Δίδακε, ζηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, φηη κε ην λα πηνζεηήζεη θαλείο ηελ
άπνςε: «Αλ θάηη έρεη έλα δεδνκέλν γλψξηζκα , επεηδή κ εηέρεη ζε έλ α
Δίδνο, δελ ηαπηίδεηαη κε ην Δίδνο απηφ », νδεγείηαη ζε αληίθαζε εθφζνλ έρεη
δερζεί φηη «Αλ νπνηνδήπνηε ζχλνιν πξαγκάησλ έρνπλ θνηλφ έλα δεδνκέλν
γλψξηζκα, ηφηε ππάξρεη έλα κνλαδηθφ Δίδνο πνπ αληηζηνηρεί ζην
γλψξηζκα απ ηφ, θαη θαζέλα απφ ηα ελ ιφγσ πξάγκαηα έρεη απηφ ην
γλψξηζκα, κε ην λα κεηέρεη ζ’ απηφ ην Δίδνο » θαη «Σν Δίδνο πνπ
αληηζηνηρεί ζε έλα δεδνκέλν γλψξηζκα έρεη , θαη ην ίδ ην , απηφ ην
γλψξηζκα ». Ολνκάδνληαο ηελ πξψηε πξφηαζε αξρή ηεο «κε ηαπηφηεηαο», ηε
δεχηεξε αξρή ηεο «κνλαδηθφηεηαο» θαη ηελ ηξίηε αξρή ηεο «απην-θαηεγφξεζεο», νη
ηξεηο απηέο πξνηάζεηο καδί απνηεινχλ αληηθαηηθή ηξηάδα.
Πην απιά, αλ απφ ηελ αξρή ηεο «κνλαδηθφηεηαο» παξάμνπκε ηελ πξφηαζε:
«νηηδήπνηε έρεη έλα δεδνκέλν γλψξηζκα πξέπεη λα κεηέρεη ελφο κνλαδηθνχ Δίδνπο,
πνπ αληηζηνηρεί ζην γλψξηζκα απηφ», κε δεδνκέλε ηελ αξρή ηεο «απηνθαηεγφξεζεο», ζα νδεγνχκαζηαλ ζην φηη: «ην Δίδνο κεηέρεη ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη
κφλν». Ζ πξφηαζε απηή, φκσο, αληηθάζθεη κε ηελ αξρή ηεο «κε ηαπηφηεηαο» αθνχ ε
ζχδεπμή ηνπο καο νδεγεί ζηελ πξφηαζε: «ην Δίδνο κεηέρεη ηνπ εαπηνχ ηνπ αιιά δελ
ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ». Αιιηψο, «ην Δίδνο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ».
Έλαο απιφο ρεηξηζκφο γηα λα απαιιαγεί θαλείο απφ ηελ αληίθαζε είλαη λα
αληηθαηαζηήζεη ηελ αξρή ηεο «κνλαδηθφηεηαο» κε κηα ηξνπνπνηεκέλε αξρή
«πνιιαπιόηεηαο» φπνπ ην κφλν πνπ αιιάδεη είλαη ε θξάζε «έλα κνλαδηθφ Δίδνο» κε
ηε θξάζε «ηνπιάρηζηνλ έλα Δίδνο»: «Αλ νπνηνδήπνηε ζχλνιν πξαγκάησλ
έρνπλ θνηλφ έλα δεδνκέλν γλψξηζκα, ηφηε ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα
Δίδνο πνπ αληηζηνηρεί ζην γλψξηζκ α απηφ, θαη θαζέλα απφ ηα ελ ιφγσ
πξάγκαηα έρεη απηφ ην γλψξηζκα , κε ην λα κεηέρεη ζ’ απηφ ην Δίδνο ».

ήηαλ ε ιέμε «νκν-θαηεγφξεζε» («homo-characterization») ή «απηo-παξαδεηγκαηηζκφο» («selfexemplification»), αιιά ν φξνο «απηo-θαηεγφξεζε» έρεη επηθξαηήζεη. Βι. ζρεη., Vlastos, G.
(22000). Πιαησληθέο Μειέηεο., φ. π., ζει. 497.
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Σν 1955107, ν W. Sellars έδεημε φηη ην λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηέηνηα
πξνθείκελε, παξάιιεια κε ηελ αξρή ηεο «απην-θαηεγφξεζεο» θαη ηελ αξρή ηεο «κε
ηαπηφηεηαο», καο νδεγεί ζηελ αλαγσγή ζην άπεηξν κε κηα, εζσηεξηθά ζπλεπή,
ζπιινγηζηηθή: Γεδνκέλσλ ησλ F-πξαγκάησλ: {α, β, γ}, ε αξρή ηεο «πνιιαπιφηεηαο»
καο εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε κηαο ηνπιάρηζηνλ F-φηεηαο. Με ηελ αξρή ηεο «απηνθαηεγφξεζεο», ζπλάγνπκε ηελ χπαξμε ελφο δεπηέξνπ ζπλφινπ F-πξαγκάησλ, ηνπ {α,
β, γ, F-φηεηα}. Απφ ηελ αξρή ηεο «κε ηαπηφηεηαο», θαη ηελ αξρή ηεο
«πνιιαπιφηεηαο», πνξηδφκαζηε ηελ χπαξμε κηαο ηνπιάρηζηνλ F-φηεηαο*, θ.ν.θ.
κσο, θαλείο δελ έρεη πξνβάιεη ηελ άπνςε φηη ην «έλα», ζην αληίζηνηρν ρσξίν ηνπ
Παξκελίδε 132 a1-b2108, ζεκαίλεη «ηνπιάρηζηνλ έλα».
Δπεηδή αθξηβψο δελ έρεη πξνβάιεη θαλείο ηελ πξνεγνχκελε άπνςε γηα ην
«έλα», δελ κπνξεί λα πηνζεηεζεί ε άπνςε ηνπ C. Strang φηη ην «έλα», ζην ίδην ρσξίν,
ρξεζηκνπνηείηαη ακθίζεκα: άιινηε κε ηε ζεκαζία ηνπ «ηνπιάρηζηνλ έλα», θαη άιινηε
κε ηε ζεκαζία ηνπ «αθξηβψο έλα». ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζπλερίδεη ν Strang, ν
Παξκελίδεο ζα είρε πξνθείκελεο θαη ηελ αξρή ηεο «κνλαδηθφηεηαο» θαη ηελ αξρή ηεο
«πνιιαπιφηεηαο», νπφηε ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ αξρή ηεο «πνιιαπιφηεηαο» γηα λα
ζπλαγάγεη, κε ζπλεπή ζπιινγηζηηθή, ηελ επ’ άπεηξν αλαγσγή, θαη ελ ζπλερεία ζα
ρξεζηκνπνηνχζε ηε αξρή ηεο «κνλαδηθφηεηαο», γηα λα δείμεη φηη αληηθάζθεη κε ην
ζπκπέξαζκα ηεο απεηξίαο ησλ F-νηήησλ109.
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2.3.4 Ζ γλσζηνζεσξεηηθή πξνβιεκαηηθόηεηα ηνπ επηρεηξήκαηνο
κσο γηαηί, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απνθπγήο ηεο αληίθαζεο, ζα ήηαλ
πξνβιεκαηηθή κηα επ’ άπεηξνλ αλαδξνκή ησλ Μνξθψλ; Ο Πιάησλαο δέρεηαη ηελ
αξρή ηεο «κνλαδηθφηεηαο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη κία θαη κφλν Ηδέα ηεο F.
Απφ ην επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ, φκσο, δελ ππάξρεη κία θαη κφλν Ηδέα, αιιά
άπεηξεο Μνξθέο ηεο F. Αλ κηα Μνξθή είλαη απην-θαηεγνξηθή, ε ζρέζε κεηνρήο
κπνξεί λα εξκελεπζεί σο «νκνηφηεηα». Μηα πξαγκάησζε έρεη ηελ ηδηφηεηα F, επεηδή
είλαη παξάδεηγκα F-φηεηαο· επεηδή κνηάδεη κε ηελ F-φηεηα. ηνλ Παξκελίδε,
εκθαλίδεηαη κηα θνηλή ηδηφηεηα (νκνηφηεηαο) πνπ κνηξάδεηαη ε Μεγαινζχλε θαη ηα
κεγάια αληηθείκελα, εγείξεηαη «έλα πνπ βξίζθεηαη ζε πνιιά», έλα είδνο
Μεγαλοσύνης πνπ ε Μεγαινζχλε θαη ηα κεγάια πξάγκαηα κνηξάδνληαη, ε θνηλή
ηδηφηεηα νκνηφηεηαο πνπ έρνπλ ηα κεγάια αληηθείκελα (ηέηνηα ιφγσ ηεο νκνηφηεηάο
ηνπο κε ηε Μεγαινζχλε) κε ηε Μεγαινζχλε...
Σν επηρείξεκα επαλαιακβάλεηαη πξνθαιψληαο άπεηξε ξνή Δηδψλ. Έηζη, έλαο
ιφγνο γηα ηελ πξνβιεκαηηθφηεηα ηεο επ’ άπεηξνλ αλαδξνκήο είλαη φηη έξρεηαη ζε
αληίθαζε κε ηελ αξρή ηεο «κνλαδηθφηεηαο». Ζ αλαδξνκή, φκσο, είλαη πξνβιεκαηηθή
θαη γηα έλαλ άιιν ιφγν. Ο Πιάησλαο πηζηεχεη φηη ε γλψζε είλαη δπλαηή, θαη φηη, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ηνλ απαζρνινχλ, ε γλψζε απαηηεί εμεγήζεηο 110. Πηζηεχεη φηη
κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε φηη θάηη είλαη F, κφλν αλ γλσξίδνπκε ηε Μνξθή ηεο F. Κάηη
ηέηνην, φκσο, εκπιέθεη ηελ εξκελεία ηεο θχζεο ηεο F. Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ
νξηζκφ ηεο F, γηα λα γλσξίδνπκε θάηη γηα ηελ F. Γηαηί ν νξηζκφο εμεγεί ηη ζεκαίλεη λα
είζαη F. Κάζε γλψζε γηα ηελ F, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο γλψζεο ηνπ πνηα πξάγκαηα
είλαη F, απαηηεί ηέηνηεο εμεγήζεηο: κπνξνχκε λα πηζηεχνπκε φηη κηα ζπγθεθξηκέλε
πξάμε είλαη δίθαηε (θαη λα έρνπκε δίθην ζηελ πίζηε καο απηή) ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηη
είλαη Γηθαηνζχλε, αιιά δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε φηη θάηη είλαη δίθαην ρσξίο λα
γλσξίδνπκε ηη είλαη Γηθαηνζχλε.
Γεδνκέλεο ηεο αξρήο ηεο «απηo-θαηεγφξεζεο» γηα θάπνηεο Μνξθέο, έζησ
Μνξθέο ηεο F, είλαη θαη νη ίδηεο F. Οπφηε, ε εμήγεζε ηεο θχζεσο κηαο Μνξθήο ηεο F,
κηαο F-φηεηαο, εκπιέθεη ην γηαηί είλαη F. Αλ ππνζέζνπκε φηη είλαη F ιφγσ κηαο
«επξχηεξεο» Μνξθήο ηεο F, δηαθνξεηηθήο απφ ηελ F-φηεηα, θ.ν.θ. επ’ άπεηξνλ, δελ
ζα κπνξνχζακε πνηέ λα γλσξίδνπκε αλ θάηη είλαη F. Πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπκε
θάηη ηέηνην, πξέπεη ε F λα απηφ-εμεγείηαη (σο F). Πξέπεη λα είλαη F αθ’ εαπηήο. ληαο
βάζηκν ην επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ, ηίπνηε δελ είλαη F αθ’ εαπηνχ. Γελ
110

Ζ αληίιεςε ηνπ σθξάηε φηη ε γλψζε απαηηεί θάπνην είδνο απνινγηζκνχ θαίλεηαη θαζαξφηεξα
ζηνλ Μέλσλα: «καὶ γὰρ αἱ δόξαι αἱ ἀληθεῖς, ὅσον μὲν ἂν χρόνον παραμένωσιν, καλὸν τὸ χρῆμα καὶ πάντ'

ἀγαθὰ ἐργάζονται· πολὺν δὲ χρόνον οὐκ ἐθέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ δραπετεύουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ
ἀνθρώπου, ὥστε οὐ πολλοῦ ἄξιαί εἰσιν, ἕως ἄν τις αὐτὰς δήσῃ αἰτίας λογισμῶ». (Πιάησλ, Μέλσλ 97e98a). (Γηαηί νη νξζέο γλψκεο είλαη θαιέο, φζν ρξφλν ηηο δηαηεξεί θαλείο, θαη θέξλνπλ επηηπρία ζε θάζε ηη.
Όκσο δελ ζέινπλ λα κείλνπλ γηα θαηξφ ζηελ αλζξψπηλε ςπρή θαη δξαπεηεχνπλ. Ζ αμία ηνπο ινηπφλ είλαη
κηθξή, εθηφο θαη αλ θαλείο ηηο δέζεη κε ηνλ ζπιινγηζκφ). Βι., Πιάησλ. Λάρεο – Μέλσλ – Παξκελίδεο., φ.
π., ζζ. 164-165. Δπίζεο, Πιάησλ. (έθδνζε 2008). Μέλσλ. (Η. Πεηξάθεο, κεηαθξ.). Αζήλα: Πφιηο. ζζ.
186-187. Λέεη, ινηπφλ, πσο ε γλψζε, καδί κε ηελ αιεζή γλψκε, είλαη θνξείο ηεο αιήζεηαο· ε δε γλψζε
γηα λα παξακείλεη αιεζήο γλψκε πξέπεη θάπνηεο θνξέο λα είλαη ζπδεπγκέλε κε έλαλ εμεγεηηθφ
απνινγηζκφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε αξκφδνπζα δηθαηνιφγεζε ζπλίζηαηαη ζηελ εμήγεζε ησλ
θχζεσλ ησλ νληνηήησλ πνπ θάπνηνο ηζρπξίδεηαη φηη γλσξίδεη, αιιά φρη πάληα. Π.ρ. κπνξεί θαλείο λα
γλσξίδεη πνηνο είλαη ν Μέλσλαο, ή ν δξφκνο γηα θάπνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ
νπζία ηνπ. Βι. ζρεη., Kraut, R. (επηκ.) (1999). The Cambridge Companion to Plato. Cambridge:
Cambridge University Press. ζζ. 210, 218. Γεληθά, ζα ιέγακε πσο γηα ηνλ Πιάησλα φιε ε γλψζε
απαηηεί δηθαηνιφγεζε, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (φρη ζαθψο, φκσο, πφηε) ε δηθαηνιφγεζε πξναπαηηεί
εμήγεζε. Βι. ζρεη., Fine, G. (2004). On Ideas: Aristotle's Criticism of Plato's Theory of Forms., φ. π.,
ζζ. 49,266.
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πξφθεηηαη γηα θάηη απιφ, ην φηη ην επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ πξνθαιεί ηελ
ππφζεζε κνλαδηθφηεηαο θάπνησλ Μνξθψλ: ζεκαηνδνηεί ην αδχλαην ηεο γλψζεο ζ’
εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο111.
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Βι. ζρεη., Fine, G. (2004). On Ideas: Aristotle's Criticism of Plato's Theory of Forms., φ. π., ζει.
204.
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2.4 Σα θαζνιηθά ζηε γλσζηνζεσξία
Σν πξφβιεκα ησλ θαζφινπ, ινηπφλ, αθνξά ην θαηά πφζνλ νη γεληθέο καο
έλλνηεο αληηζηνηρνχλ ζε γεληθέο νληφηεηεο («ηα θαζφινπ») ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Δάλ αληηζηνηρνχλ ζε ηέηνηεο πξαγκαηηθέο νληφηεηεο, ν θηιφζνθνο αληηκεησπίδεη ην
κεηαθπζηθφ πξφβιεκα λα εμεγήζεη ηη είλαη απηέο νη νληφηεηεο θαη πψο είλαη δπλαηφ
λα ππάξρνπλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αληηκεησπίδεη ηε γλσζηνινγηθή απεηιή φηη νη
γεληθέο καο έλλνηεο θαίλεηαη λα κελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε
απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε θάζε γεληθή γλψζε ηνπ θφζκνπ112.
Ζ ζπγθξφηεζε ηεο θηινζνθίαο φκσο, σο ζεκειηαθήο γλψζεο, πξνυπνζέηεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λνεηνχ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο ζθέςεο πεγάδεη απφ ηελ χπαξμε ησλ
Ηδεψλ. Γηα λα έρεη ν θαζνιηθφο ιφγνο αληηθείκελν, θαη λα κελ είλαη ιφγνο θελφο, ην
ζχζηεκα ησλ Ηδεψλ πξέπεη λα είλαη ππαξθηφ. Οη Ηδέεο, ηνπ Πιάησλα, ππεξβαίλνπλ ην
αηζζεηφ· ππάξρνπλ θαζ’ απηέο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ηίπνηα. Αληινχλ ηε δηθαίσζή
ηνπο απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ρσξίο λα παχνπλ λα ζρεηίδνληαη κε απηφ πνπ είλαη ν
άλζξσπνο κέζα ζηνλ θαηλφκελν θφζκν. Πξέπεη, φκσο, λα εμεηαζζεί ην είδνο ηεο
ζρέζεο ηεο «θαηλφκελεο» χπαξμεο κε ηελ πξαγκαηηθή. Σν αηζζεηφ «ζπκκεηέρεη» ζην
λνεηφ, αλ θαη ρσξηζκέλν απφ απηφ. Ζ Ηδέα (ε νπζία, ε Μνξθή, ζε αληίζεζε κε ην
πιηθφ πνπ αιινηψλεηαη θαη θζείξεηαη) είλαη ην ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ζε κηα θξίζε λα
αιεζεχεη γηα πάληα· είλαη ε ζηαζεξή, θαη δηαθαλήο, πξαγκαηηθφηεηα ράξε ζηελ νπνία
ην ππνθείκελν κηαο θξάζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κε αθξίβεηα. Μφλν φηαλ
νξίδνπκε απηφ γηα ην νπνίν κηιάκε, ην μέξνπκε. Καη κηιάκε γηα ηηο νπζίεο θαη ηελ
ηεξαξρία ηνπο113.
Αλέθαζελ, ινηπφλ, έλα απφ ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα γηα ηα θαζνιηθά ήηαλ
ζεκαζηνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. ε κηα θπζηθή γιψζζα, έλαο κηθξφο κφλν
αξηζκφο φξσλ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζαθψο
ηνπνζεηεκέλα ζε ρψξν θαη ρξφλν. Κχξηα νλφκαηα, δείμεηο, αλησλπκίεο θαη
ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθέο, πξνθαλψο αλαθέξνληαη ζε επηκέξνπο φληα φπσο:
«Σχρσλ», «εθείλν», «απηή», «ε κακά». Γηα πνιινχο φξνπο, φκσο, δελ ηζρχεη θάηη
ηέηνην· ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη καο είλαη αθαηαλφεηνη. ξνη, γηα παξάδεηγκα,
φπσο «δηθαηνζχλε», «νκνξθηά», «θχθινο», «πέληε», θαίλνληαη λα αλαθέξνληαη ζε
θάηη πξαγκαηηθφ, είηε κε ηελ έλλνηα ηνπ ηδεψδνπο πξνο ην νπνίν ηείλνπλ ηα
επηκέξνπο, είηε σο θάηη θαζνιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα απαληάηαη ζε πνιιά επηκέξνπο,
είηε αθφκα θαη σο θάηη αθεξεκέλν πνπ κπνξεί λα ην λνήζεη ε δηάλνηα, αιιά δελ
απνηειεί αληηθείκελν αηζζεηήο εκπεηξίαο.
Ζ ξεαιηζηηθή αληίιεςε γηα ηα θαζνιηθά (φηη είλαη ππαξθηά) δελ βαζίδεηαη ζε
ζεκαζηνινγηθά επηρεηξήκαηα. ηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν
κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε, νδεγνχκαζηε λα πηζηέςνπκε, πέξα απφ ηελ χπαξμε ησλ
επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ, θαη ζε ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Αθφκε
πεξηζζφηεξν, αλαξσηηφκαζηε γηα ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ηδηφηεηεο ησλ
αληηθεηκέλσλ, γηα ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ ηα αληηθείκελα
κεηαμχ ηνπο, φπσο θαη γηα ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ απηψλ
θ.ν.θ. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν νδεγνχκεζα ζε δεπηέξνπ βαζκνχ ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο,
πνπ πξαγκαηψλνληαη ραξαθηεξίδνληαο ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ θάπνησλ
επηκέξνπο, φπσο θαη ζε δεπηέξαο ηάμεο ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο, πνπ πξαγκαηψλνληαη
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Βι. ζρεη., Kenny, A. (επηκ.) (22005). Ηζηνξία ηεο Γπηηθήο Φηινζνθίαο. (Γ. Ρηζζάθε, κεηαθξ.).
Αζήλα: Νεθέιε. (ην πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε 1994). ζ. 112.
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Βι. ζρεη., Châtelet, F. (επηκ.) (21989). Ζ Φηινζνθία, (ηφκ. Α΄)., φ. π., ζζ. 77-84.
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ζηα επηκέξνπο (απερψληαο ηελ χπαξμε δεπηέξνπ βαζκνχ ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ).
Π.ρ. ην φηη ην ρξψκα ελφο αληηθεηκέλνπ είλαη έλα ρξψκα είλαη ηδηφηεηα κηαο ηδηφηεηαο·
είλαη κηα δεπηέξνπ βαζκνχ ηδηφηεηα. Σν φηη ην αληηθείκελν απηφ είλαη ρξσκαηηζκέλν
είλαη κηα ηδηφηεηά ηνπ· είλαη κηα δεχηεξεο ηάμεο ηδηφηεηα.
ηαλ κειεηνχκε ηνλ θφζκν, ινηπφλ, δελ αληηιακβαλφκαζηε κφλν αληηθείκελα,
αιιά θαη φηη ηα αληηθείκελα απηά έρνπλ δηάθνξεο ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.
Γηα ηνλ κεηαθπζηθφ ξεαιηζκφ, πέξαλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ε
πνηθηιία ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ, ηα θαζνιηθά, ππάξρνπλ εμίζνπ θαη κπνξνχλ,
αληίζεηα κε ηα επηκέξνπο, λα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζε πνιιά δηαθνξεηηθά κέξε 114.
Απηφ απνηειεί θαη ην πξψην βήκα πξνο έλαλ κεηαθπζηθφ ξεαιηζκφ: ε αλαγλψξηζε
ηνπ «... ἓλ ἐπὶ πνιινῖο εἶλαη ὅινλ…» (Πιάησλ, Παξκελίδεο 131b)115. Αιιά ην δεχηεξν
βήκα ιακβάλεη ρψξα φηαλ ρσξνχκε, απφ ηελ απιή απφδνζε θαζνιηθψλ ζε επηκέξνπο,
ζηελ πξαγκάηεπζε ησλ θαζνιηθψλ θαζαπηά. Γηα παξάδεηγκα, μεθηλά κηα ζπδήηεζε
γηα ην θαηά πφζν έλα πξάγκα βξίζθεηαη εγγχηεξα ελφο άιινπ, ή έλα γεγνλφο
λσξίηεξα θάπνηνπ άιινπ. χληνκα, θηιφζνθνη θαη επηζηήκνλεο, αζρνινχληαη γηα ην
αλ ε ζρέζε «εγγχηεξα» είλαη ηζφκνξθε ηεο ζρέζεο «λσξίηεξα», ή αλ νη ζρέζεηο απηέο
είλαη κεηαβαηηθέο, αζχκκεηξεο, αλαθιαζηηθέο ή κε, ζπλδεδεκέλεο αηηηαθά, ζπλερείο
θ.ιπ. Ο ξεαιηζκφο, σο πξνο ηα θαζνιηθά, μεθηλά λα έρεη de facto βαξχηεηα αθξηβψο
φηαλ αλαζηνραδφκαζηε απηά ηα εξσηήκαηα· φηαλ θηλνχκεζα απφ ηα πξψηεο ζηα
δεχηεξεο ηάμεο θαζνιηθά116.
Έλα άιιν, επίζεο θεληξηθφ, επηρείξεκα γηα ηελ χπαξμε ησλ θαζνιηθψλ
πξνέξρεηαη απφ ηα καζεκαηηθά, θαη ηελ επηζηήκε γεληθφηεξα, δεδνκέλνπ φηη ε
απνθπγή ηεο αλαθνξάο ζε θαζνιηθά θάλεθε λα ζπλνδεχεηαη αλαπφθεπθηα απφ
κεγάιεο απψιεηεο 117. Ζ έξεπλα επερείξεζε λα εζηηάζεη ζηελ αθξηβή νξηνζέηεζε
κεηαμχ εθείλσλ ησλ πεξηνρψλ ησλ καζεκαηηθψλ ηα νπνία δηαζψδνληαη, απφ ηελ
απνθπγή ηεο αλαθνξάο ζε θαζνιηθά, θαη εθείλσλ πνπ ράλνληαη. Έρνπκε ηελ
πεξίπησζε ηεο ζηνηρεηψδνπο ζεσξίαο ησλ Cantor118 – Frege, γηα παξάδεηγκα, πνπ
ζεψξεζε ηα ζχλνια σο θαζφινπ γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο ηδηφηεηαο· ηα ζηνηρεία ησλ
ζπλφισλ είλαη ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηψζεηο ηεο ηδηφηεηαο απηήο. O Quine, ζην Set
Theory and Its Logic, αλαπηχζζεη πιήξσο ηελ αξηζκεηηθή ησλ θπζηθψλ, γηα
παξάδεηγκα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε χπαξμε απείξσλ ζπιινγψλ119. Δλψ ηέηνηα ζχλνια
(θαζνιηθά) κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ζηελ αξηζκεηηθή, θαη ζε ηκήκαηα ηεο ζεσξίαο
114

Βι. ζρεη., Bigelow, φ. π., ζει. 9.
Βι., Πιάησλ. (έθδνζε 1993). Παξκελίδεο (ἢ πεξί ἰδελ), εηζ. – κεη. – ζρφιηα Φηινινγηθή Οκάδα
Κάθηνπ. Αζήλα: Κάθηνο, ζει. 72-73, θαη Πιάησλ. Παξκελίδεο, εηζ. – κεη. – ζρφιηα Ζιίαο Λάγηνο.
Αζήλα: Γαίδαινο – Η. Εαραξφπνπινο, ζει. 38-39, κε θάπνηεο θξαζηηθέο αιιαγέο δηθέο καο: « - Παξκ.:
Όληαο ινηπφλ ε Ηδέα έλα θαη ην απηφ πξάγκα πνπ ππάξρεη ηαπηφρξνλα ζε πνιιά πξάγκαηα ρσξηζηά,
κπνξεί λα ρσξίδεηαη απφ ηνλ εαπηφ ηεο. – σθξ.: Όρη, δελ ζα ρσξίδεηαη, αλ είλαη ζαλ ηελ εκέξα πνπ
είλαη κία θαη ε απηή ηαπηφρξνλα ζε πνιιά κέξε. Αλ ε θάζε Ηδέα είλαη θαηά ην παξάδεηγκα απηφ, ζα
κπνξνχζε λα είλαη κία θαη ε απηή ελφηεηα· παληαρνχ παξνχζα αιιά θαη ε ίδηα ζπγρξφλσο».
116
Βι. ζρεη., Bigelow, φ. π., ζζ. 11-15.
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«…απαηηείηαη λα πξνζζέζνπκε αθεξεκέλα αληηθείκελα, αλ ζέινπκε κηα ζχγρξνλε επηζηήκε.
πγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα ηα νπνία ζέινπκε λα κηιήζνπκε ζηελ επηζηήκε καο ππνρξεψλνπλ λα
απνδψζνπκε ηηκέο χπαξμεο φρη κφλν ζε θπζηθά αληηθείκελα, αιιά θαη ζε θιάζεηο ή ζε ζρέζεηο κεηαμχ
θιάζεσλ, ζε αξηζκνχο, ζπλαξηήζεηο, θαη άιια αληηθείκελα ησλ θαζαξψλ καζεκαηηθψλ. Γηαηί ηα
καζεκαηηθά – … ε ζεσξία ζπλφισλ, ε ινγηθή, ε ζεσξία αξηζκψλ, ε άιγεβξα ησλ πξαγκαηηθψλ θαη
κηγαδηθψλ αξηζκψλ, ν δηαθνξηθφο θαη ν νινθιεξσηηθφο ινγηζκφο, θ.ιπ. – πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επηζηήκεο, ζε ηζνηηκία κε ηε θπζηθή, ηελ νηθνλνκία θ.ν.θ., φπνπ θαη ζεσξείηαη
φηη εθαξκφδνληαη». Βι., Quine, W. V. O. (1966). The Ways of Paradox and Other Essays. New York:
Random House. ζει. 231.
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England: The Belknap Press of Harvard University Press. ζζ. 74-95.
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ησλ ξεηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, θάπνηεο ρξήζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ ζηελ
αλάιπζε, ζην ινγηζκφ θ.ιπ., θαζίζηαληαη αδχλαηεο απ’ απηή ηελ αλαγσγή120.
Ο κεηαθπζηθφο ξεαιηζκφο είλαη πάλσ απ’ φια καζεκαηηθφο· ππεξζεκαηίδεη
ηελ χπαξμε ησλ πξαγκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ ππνθείκελε χιε ησλ καζεκαηηθψλ. Ο
Πιαησληζκφο, γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ηα αθεξεκέλα αληηθείκελα, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη, θπξίσο, καζεκαηηθφο ξεαιηζκφο. ηα πιαίζηα ελφο
επηζηεκνληθνχ πιαησληζκνχ, ηα θαζνιηθά κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ κηα, ξεαιηζηηθνχ
ραξαθηήξα, θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ινγηθήο. Μπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ξεαιηζηηθέο απνηηκήζεηο ηεο έλλνηαο ηεο πηζαλφηεηαο, ησλ θπζηθψλ
λφκσλ, ηεο αηηηφηεηαο θαη πνιιψλ άιισλ επηζηεκνληθψλ εξκελεηψλ121. Ζ αιήζεηα
είλαη πσο ν κεηαθπζηθφο ξεαιηζκφο είλαη, θαηά θάπνην ηξφπν, πεξηζζφηεξν γεληθφο,
ηνπιάρηζηνλ θαη’ αξρήλ· έλαο κεηαθπζηθφο ξεαιηζηήο κπνξεί λα ηζρπξηζζεί ηελ
χπαξμε θαζνιηθψλ πνπ βξίζθνληαη πέξαλ ηνπ ρψξνπ ησλ καζεκαηηθψλ. Απφ ηε
ζηηγκή, φκσο, πνπ ηα καζεκαηηθά βξίζθνληαη νπζησδψο ζηε δνκή ηεο επηζηήκεο, ν
κεηαθπζηθφο ξεαιηζκφο είλαη νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ ελφο επηζηεκνληθνχ ξεαιηζκνχ,
κε ηελ πιεξέζηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ122.

120

«…[αιιηψο] ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεη [θαλείο] ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζηελ απνπζία ησλ
καζεκαηηθψλ· γηαηί ηα καζεκαηηθά, εθηφο απφ θάπνηεο αζήκαληεο πηπρέο ηνπο φπσο ε απιή αξηζκεηηθή,
είλαη κε κε αλαγψγηκν ηξφπν εμαξηεκέλα απφ ην ινγηζκφ πάλσ ζε αθεξεκέλα αληηθείκελα». Βι., Quine,
W. V. O. (1960). Word and Object. Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology. ζει.
269. «Σα θιαζηθά καζεκαηηθά, φπσο δείρλεη ζαθψο ην παξάδεηγκα ησλ πξψησλ αξηζκψλ πνπ είλαη
κεγαιχηεξνη απφ ην έλα εθαηνκκχξην, εκπεξηέρνληαη πιήξσο ζε κηα νληνινγία ησλ αθεξεκέλσλ
αληηθεηκέλσλ». Βι., Quine, W. V. O. (21963). From a Logical Point of View: 9 Logico-Philosophical
Essays. New York: Harper Torchbooks. ζει. 13. Ζ ζπδήηεζε πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ή κε ησλ
ζπλφισλ ήηαλ, γηα ηνλ Quine, ε ζχγρξνλε αλαβίσζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ λνκηλαιηζκνχ θαη
πιαησληζκνχ. Ξεθίλεζε κε ην λα απνθεξχζζεη ηηο αθεξεκέλεο νληφηεηεο εξκελεχνληάο ηεο ζπλθαηεγνξεκαηηθά: «…ζεκαληηθέο γηα ην πιαίζην [ηεο πξφηαζεο], αιιά πνπ δελ νλνκαηίδνπλ θάηη
ππαξθηφ». Βι. ζρεη., Goodman, N. & Quine, W. V. O. (1947). Steps Toward a Constructive
Nominalism. The Journal of Symbolic Logic. 12, (4), 105-122. ζει. 105. Απνδέρζεθε, ζηελ πνξεία,
πσο δελ κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηελ χπαξμε ζπλφισλ νπφηε, ρσξίο λα εγθαηαιείςεη ηνλ
λνκηλαιηζκφ (αξλνχηαλ ηελ χπαξμε θαζνιηθψλ), θαηέιεμε πιαησληζηήο (δερφηαλ ηελ χπαξμε
αθεξεκέλσλ αληηθεηκέλσλ). Βι. ζρεη., Bigelow, φ. π., ζζ. 11-13. Σν ηη αθξηβψο ελλννχζε φηαλ
κηινχζε γηα ηελ νληνινγηθή εμάξηεζε ησλ καζεκαηηθψλ απφ αθεξεκέλα αληηθείκελα θαίλεηαη λα κελ
ηνπ ήηαλ μεθάζαξν. Ωζηφζν, ειαθξά ηξνπνπνηεκέλεο νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ, δελ ράλνπλ ηελ αμία ηνπο,
αθφκα θαη αλ αξλεζνχκε απηή ηελ νληνινγηθή εμάξηεζε. Βι. ζρεη., Chihara, C. S. (1968). Our
Ontological Commitment to Universals. Noûs. 2, (1), 25-46.
121
Βι. ζρεη., Bigelow, φ. π., ζει. vii.
122
Βι. ζρεη., Bigelow, φ. π., ζζ. 47-48.
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ΜΔΡΟ Α΄
3. Καζνιηθά θαη Θεσξία πλόισλ
3. 1 Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλόινπ
ην έξγν Die Grundlagen der Arithmetik123 (Σα Θεκέιηα ηεο Αξηζκεηηθήο,
1884), ν Frege αλνίγεη, εθ λένπ, ην δηάινγν γηα ηα θαζνιηθά - φπσο ζπκβαίλεη θάζε
θνξά πνπ ιακβάλεη ρψξα κηα (πνηνηηθή) εμέιημε ζηα καζεκαηηθά - επηρεηξψληαο λα
αλαιχζεη ηελ έλλνηα ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ. πσο ν Kant124, κηιά γηα έλλνηεο
(Begriffe) πεξηζζφηεξν, παξά γηα θαζνιηθά. Οη έλλνηεο, γηα ηνλ Frege, δελ είλαη
αηνκηθά δηαλνεηηθά γεγνλφηα· ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ νπνηνλδήπνηε λνπ,
κνηάδνληαο πεξηζζφηεξν κε ηηο κνξθέο ηνπ Πιάησλα, παξά κε ηα θαζνιηθά ηνπ
Αξηζηνηέιε. Ζ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ πξαγκαηψλεηαη ζε ηξία
ζηάδηα:
Αξρηθά, εηζήγαγε ηελ ηδέα φηη ε αξίζκεζε ησλ επηκέξνπο δελ απνηειεί
απφδνζε θάπνηαο ηδηφηεηαο ζ’ απηά, αιιά κάιινλ ζε θάπνηα άιιε ηδηφηεηα.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ ξσηήζνπκε «Πφζα αληηθείκελα είλαη ζην ηξαπέδη;»,
αλαθεξφκελνη ζε έλα ηξαπέδη φπνπ βξίζθνληαη δχν ηξάπνπιεο, ε απάληεζε κπνξεί λα
είλαη: «2 ηξάπνπιεο» ή «104 ηξαπνπιφραξηα». Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηδηφηεηα χπαξμεο
κηαο ηξάπνπιαο ζην ηξαπέδη έρεη ηελ ηδηφηεηα λα έρεη δχν πξαγκαηψζεηο. Δπίζεο, ε
ηδηφηεηα χπαξμεο ελφο ηξαπνπιφραξηνπ ζην ηξαπέδη έρεη ηελ ηδηφηεηα λα έρεη 104
πξαγκαηψζεηο. Έηζη, νη θπζηθνί αξηζκνί, γεληθά, θαηακεηξνχλ επηκέξνπο κφλν κέζα
απφ ην λα απνδίδνπλ ηδηφηεηεο ζηηο ηδηφηεηεο (ησλ επηκέξνπο)· ηδηφηεηεο ηεο κνξθήο
«ε ηδηφηεηα x έρεη n πξαγκαηψζεηο».
ην δεχηεξν ζηάδην αλάιπζεο, ηζρπξίδεηαη φηη ε θχζε ησλ θαζνιηθψλ, ησλ
ελλνηψλ, είλαη ηέηνηα πνπ ε αλαθνξά ζε θάπνην θαζνιηθφ, κέζα απφ έλα φλνκα ή κηα
πεξηγξαθή, είλαη αδχλαηε θαη’ αξρήλ. Γηα παξάδεηγκα, ιέγνληαο φηη «Ο σθξάηεο
είλαη ζνθφο», ην θαζνιηθφ πνπ πξαγκαηψλεηαη απφ ηνλ σθξάηε είλαη θάηη πνπ
εθθξάζηεθε απφ ην φιν ζχκπιεγκα ησλ ζπκβφισλ κέζα ζην νπνίν εκθπηεχζεθε ην
123

Βι., Frege, G. (1884). Die Grundlagen der Arithmetik: Eine Logisch Mathematische Untersuchung
über den Begriff der Zahl, Breslau: Verlag von Wilhelm Koebner. Δπίζεο, Frege, G. (έθδνζε 21993).
The Foundations of Arithmetic: A logico-mathematical enquiry into the Concept of Number. (J. L.
Austin, κεηαθξ.). New York: Harper & Brothers, θαη ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε, Frege, G. (έθδνζε
1990). Σα Θεκέιηα ηεο Αξηζκεηηθήο. (Γ. Ρνπζφπνπινο, κεηαθξ.). Αζήλα: Νεθέιε. (ην πξσηφηππν έξγν
εθδφζεθε 1884).
124
Ο Kant απέθπγε ηε δηακάρε εκπεηξηζηψλ-νξζνινγηζηψλ αξλνχκελνο λα εμάγεη ηηο έλλνηεο σο
πξντφληα αθαίξεζεο απφ ηηο θαη’ αίζζεζε αληηιήςεηο, ή απφ ηε ινγηθή αξρή ηεο κε-αληίθαζεο.
Αληίζεηα, εζηίαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαζηνραζκνχ επί ηεο κνξθήο, θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο
εκπεηξίαο. Π.ρ., ε έλλνηα ηνπ ζηεξενχ ζψκαηνο δελ πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία ελφο ηέηνηνπ ζψκαηνο,
νχηε απφ ηε ινγηθή αλαγθαηφηεηά ηνπ, αιιά απφ ηελ αλαπαξάζηαζε, εληφο καο, ηνπ ηη γλσξίδνπκε γηα
έλα ηέηνην αληηθείκελν, θαη ηνλ αλαζηνραζκφ πάλσ ζ’ απηή ηελ αλαπαξάζηαζε. Ο αλαζηνραζκφο
παίξλεη απηφ πνπ γίλεηαη άκεζα γλσζηφ, σο ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξάγκαηνο, θαη αλ βξεη ην πξάγκα
αδηαλφεην ρσξίο ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ κεηαηξέπεη, ην ηειεπηαίν, ζε έλλνηα γηα ην πξάγκα. ηελ
πεξίπησζε ηνπ ζψκαηνο, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «κε δηαπεξαηφηεηαο» εληνπίδεηαη πξψην θαη, θαηφπηλ,
γίλεηαη αληηθείκελν αλαζηνραζκνχ. Καζψο αλαγλσξίδεηαη σο αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθφ γηα λα
ζθεθηνχκε ην ζηεξεφ ζψκα, γίλεηαη δεθηφ σο έλλνηα ελφο ηέηνηνπ ζψκαηνο. Βι. ζρεη., Caygill, H.
(2000). A Kant Dictionary. Cornwall: Blackwell Publishers. ζει. 119.
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φλνκα «σθξάηεο», πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηελ πξφηαζε. Αλ ζέιακε λα
πξνζπαζήζνπκε λα νλνκαηίζνπκε απηφ ην θαζνιηθφ, κε ην φλνκα «ζνθία»,
ζπγθξίλνληαο ηελ πξφηαζή καο κε ηελ αιιεινπρία ησλ νλνκάησλ «σθξάηεο
ζνθία», ην απιφ φλνκα «ζνθία» αθήλεη, ζαθψο, κεηέσξν θάηη πνπ ήηαλ παξφλ ζηελ
απφδνζε ζνθίαο ζην σθξάηε, ζηα πιαίζηα ηεο αξρηθήο πξφηαζεο125.
Μηα ηδηφηεηα κπνξεί λα εθθξαζζεί κφλν κε έλα θαηεγφξεκα, θαη φρη κε έλα
φλνκα, νχηε κε ηε ρξήζε φξσλ ηεο «ινγηθήο» πνπ αλαθέξνληαη ζε επηκέξνπο.
Δπνκέλσο, αλ ζέινπκε λα απνδψζνπκε χπαξμε ζηα θαζνιηθά, δελ κπνξνχκε λα ην
θάλνπκε ρξεζηκνπνηψληαο πνζνδείθηεο πξψηεο ηάμεο, ζαλ απηνχο πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα απνδψζνπκε χπαξμε ζηα επηκέξνπο. Απφ ηελ πξφηαζε: «Ο
σθξάηεο είλαη ζνθφο» κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη: «Τπάξρεη θάηη πνπ είλαη
ζνθφ» θαη φηη: «Τπάξρεη θάηη πνπ είλαη σθξάηεο». πκβνιηθά: (∃x) (ζνθφ(x)), θαη
(∃x) (x = σθξάηεο). Γελ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη: «Τπάξρεη θάηη πνπ
θαηέρεη ν σθξάηεο», νχηε φηη: «Τπάξρεη θάηη πνπ είλαη ζνθία», δειαδή: (∃x) (έρεη
(σθξάηεο, x)), ή (∃x) (x = ζνθία).
Μπνξνχκε, φκσο, λα απνδψζνπκε χπαξμε ζηα θαζνιηθά ρξεζηκνπνηψληαο
πςειφηεξεο ηάμεο πνζνδείθηεο, ηνπο νπνίνπο θαη εηζήγαγε ζηελ Begriffsschrift126
(Δλλνηνγξαθία, 1879). Γειαδή, απφ ηελ πξφηαζε: «Ο σθξάηεο είλαη ζνθφο»,
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη: «Τπάξρεη θάπσο θάηη ηέηνην: ν σθξάηεο είλαη
έηζη». πκβνιηθά, (Εf) (f(σθξάηεο)). κσο, αλ θαη ππάξρεη θάπσο φηη ν σθξάηεο
είλαη θάηη, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θάηη-πνπ είλαη ην θάπσο-πνπ είλαη ν
σθξάηεο. Οη έλλνηεο, ηα θαζνιηθά, κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν δεπηέξαο ηάμεσο
χπαξμε, φρη πξψηεο.
Δίδακε φηη, γηα ηνλ Frege, ε αξίζκεζε ησλ πξαγκάησλ νπζηαζηηθά εκπιέθεη
ηελ απφδνζε ηδηνηήησλ ζε ηδηφηεηεο, νη νπνίεο δελ είλαη απφ ηα πξάγκαηα πνπ
κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ, αιιά θαηεγνξνχλ. κσο νη αξηζκνί, γηα ηνλ Frege, κπνξνχλ
λα νλνκαζηνχλ γηαηί είλαη αθεξεκέλεο νληφηεηεο· είλαη αληηθείκελα, φρη έλλνηεο.
Σν ηξίην ζηάδην αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ, απφ ηνλ Frege, ζπλίζηαηαη ζηελ
απφπεηξα λα βξεζνχλ νληφηεηεο, αληηθείκελα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηαπηηζζνχλ κε
ηνπο αξηζκνχο. ’ απηφ ην ζηάδην αλάιπζεο θαηέιεμε ζηε κνληέξλα ζεσξία ζπλφισλ.
Γηα θάζε ηδηφηεηα, ηζρπξίζηεθε ν Frege, ππάξρεη κηα αληίζηνηρε νληφηεηα: ε έθηαζε
απηνχ ηνπ θαζνιηθνχ, ην ζχλνιν φισλ ησλ πξαγκάησλ (ή φια ηα πξαγκαηηθά θαη
δπλαηά πξάγκαηα), πνπ πξαγκαηψλνπλ απηφ ην θαζνιηθφ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα,
αληίζηνηρα κε ηελ ηδηφηεηα χπαξμεο κηαο ηδηφηεηαο πνπ έρεη δχν πξαγκαηψζεηο ζα
ππάξρεη έλα ζχλνιν ζπλφισλ πνπ έρεη δχν ζηνηρεία127.
Σα ζχλνια, ινηπφλ, αλαδχζεθαλ ζε «δηάινγν» κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ
θαζνιηθψλ (ηδηνηήησλ θαη ζρέζεσλ) θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάπνπ ζ’ απηήλ,
αλ πηζηεχνπκε ζηελ χπαξμε ησλ θαζνιηθψλ. Ζ πξψηκε αληίιεςε γηα ηε ζεσξία
ζπλφισλ ήηαλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία γηα ηα θαζφινπ. Ο Cantor ηζρπξηδφηαλ:
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Έρεη κεζνιαβήζεη εθείλν ην θνκκάηη ηζηνξηθήο εμέιημεο, πνπ έρνπκε πεξηγξάςεη ζηελ εηζαγσγή,
ζην νπνίν «ην πλεχκα αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ» θαη «ην εθθξάδεη “ινγηθά”» κε ην «είλαη»,
απαληψληαο ζην απηνλφεην εξψηεκα ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ηνπ κεξηθνχ κε ην γεληθφ.
126
Βι., Frege, G. (έθδνζε 1993). Begriffsschrift und andere Aufsätze. New York: Georg Olms Verlag.
127
Βι. ζρεη., Craig, E. (επηκ.) (2005). The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. φ. π., ζζ.
1032-1033. Ζ αμησκαηηθνπνίεζε ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ, θαηά Zermelo-Fraenkel, πνπ ππαγνξεχεηαη
απφ κηα ζηξνπθηνπξαιηζηηθή αληίιεςε γηα ηελ αξηζκεηηθή, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε απνιπηνθξαηηθή
ζέζε ησλ Frege θαη Russell φηη νη θπζηθνί αξηζκνί πξέπεη λα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα αληηθείκελα,
ζπγθεθξηκέλα, νη θιάζεηο ηζνπιεζηθψλ ελλνηψλ ή θιάζεσλ.
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«Γεληθψο, ζεσξψ ―πνιιαπιφηεηα‖128 ή ―ζχλνιν‖ θαζεηί πνπ, φληαο απφ πνιιά,
λνείηαη σο έλα· δειαδή, θάζε ζπκπεξίιεςε πξνζδηνξηζκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ κπνξεί λα
ελνπνηεζεί ζε έλα φιν, δπλάκεη ελφο λφκνπ. Πηζηεχσ φηη κ‘ απηφ νξίδσ θάηη ζπγγεληθφ
κε ην πιαησληθφ εἴδνο ή ηελ ἰδέ α φπσο, επίζεο, θαη κε απηφ πνπ ν Πιάησλ απεθάιεζε
κηθηφ, ζην δηάινγφ ηνπ ―Φίιεβνο129‖. Σν ηνπνζεηεί απέλαληη ζην άπεηξν, (δειαδή ην
απεξηφξηζην, ην αφξηζην, πνπ εγψ ην νλνκάδσ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο άπεηξν
[δπλακηθφ]), θαζψο θαη ζην πέξαο, θαη ην ζεσξεί σο έλα ζπληεηαγκέλν κίγκα απηψλ
ησλ δχν ηειεπηαίσλ»130.
Σν 1895, ηππνπνηεί ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλφινπ σο κηα «… ζπιινγή
ζε κία νιφηεηα, Μ, πξνζδηνξηζκέλσλ (ζαθψλ), θαη θαιψο δηαθνξνπνηεκέλσλ
(δηαθξηηψλ) αληηθεηκέλσλ m (πνπ θαινχληαη ηα ―ζηνηρεία‖ ηεο Μ) ηεο επνπηείαο, ή ηεο
ζθέςεο καο»131. Αο απνθαιέζνπκε απηή ηελ έλλνηα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν. Σα
ζπγθεθξηκέλα ζχλνια πξνθχπηνπλ ηππηθά σο επεθηάζεηο ηδηνηήησλ. Σν λα είλαη θάηη
κέινο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ C ζεκαίλεη, αθξηβψο, φηη θαηέρεη έλα
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ Α· φηη είλαη Α. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη ν Peano132
ρξεζηκνπνίεζε ην ζχκβνιν «∈» (πξψην γξάκκα ηνπ «εζηί», «είλαη»). Ζ ηαπηφηεηα
ηνπ ζπλφινπ πξνζδηνξίδεηαη πιήξσο απφ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ Α.
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Δίλαη πνιχ πηζαλφ ε ηζηνξία ηεο θαληνξηαλήο έλλνηαο ηνπ ζπλφινπ, σο πνιιαπιφηεηαο, λα αλάγεηαη
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3.2 Σα ζύλνια σο θαζνιηθά
O πιαησληζκφο κπνξεί λα εξκελεπζεί σο ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ζηα πιαίζηα
ηνπ νπνίνπ, ηα θαζνιηθά (πξψηεο ηάμεο ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο δηαθφξσλ επηκέξνπο,
δεπηέξνπ βαζκνχ ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ άιισλ θαζνιηθψλ, δεπηέξαο ηάμεο
ηδηφηεηεο θαη ζρέζεηο κεηαμχ επηκέξνπο, θ.ν.θ.), έρνπλ ςηιή χπαξμε133.
ηελ πιαησληθή ζεσξία ησλ Ηδεψλ (ζε ζχγρξνλε γιψζζα) ινηπφλ, κηα
ηδηφηεηα F ζπλδέεηαη κε κηα νληφηεηα, ην θαζνιηθφ uF, πνπ αλαπαξηζηά κνλαδηθά ηελ
ηδηφηεηα. Έλα αληηθείκελν x έρεη ηελ ηδηφηεηα F, δειαδή F(x), αλλ ην αληηθείκελν x
κεηέρεη ηνπ θαζνιηθνχ uF . Αλ κε

μ παξαζηήζνπκε (απφ ηε ιέμε κέζεμε) ηε ζρέζε

μ uF » δηαβάδεηαη: « ην x κεηέρεη ζην uF ».
Γνζείζεο κηαο ζρέζεο μ, κηα νληφηεηα θαιείηαη θαζνιηθφ γηα ηελ ηδηφηεηα F
(σο πξνο ηε ζρέζε κεηνρήο μ) αλ ηθαλνπνηεί ηελ αθφινπζε ζςνθήκη καθολικόηηηαρ:
∀x, x μ uF αλλ F(x).
κεηνρήο, ε θξάζε « x

Σα ζχλνια απνηεινχλ πξαγκαηψζεηο πνιιψλ δνκψλ θαη ησλ ζρεκάησλ πνπ
κειεηνχληαη ζηα καζεκαηηθά θαη γη’ απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Έλα εξψηεκα πνπ
ηίζεηαη είλαη: πψο ζα κπνξνχζε ε ζεσξία ζπλφισλ λα πεξηγξάθεηαη σο κηα ζεσξία
θαζνιηθψλ; Σα ζχλνια είλαη θαζνιηθά; Δίλαη ηνπ ηδίνπ είδνπο κε νληφηεηεο
θαζνιηθνχ ραξαθηήξα, ηηο νπνίεο κνηξάδνληαη πνιιά πξάγκαηα, αλ θαη δελ είλαη φια
ηα ζχλνια ηέηνηεο νληφηεηεο, κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφρξνλεο παξνπζίαο ηνπο ζε
δηάθνξα ζεκεία. Έλα θαζ’ έθαζηνλ πξαγκαηψλεη θάπνην θαζνιηθφ, αιιά ην ίδην δελ
πξαγκαηψλεηαη απφ θάηη άιιν, θαη ηα ζχλνια πξαγκαηψλνπλ θαζνιηθά. Αιιά
ηαπηφρξνλα, ηα ζχλνια, πξαγκαηψλνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπο. Γη’ απηφ δελ είλαη
θαζέθαζηα αιιά θαζνιηθά. κσο, ηη θαζνιηθά είλαη; Ση πξάγκαηα πξαγκαηψλνπλ;
Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα νξίζνπκε ην θαζνιηθφ, πνπ αλαπαξηζηά κηα ηδηφηεηα F,
λα είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ κε ηελ ηδηφηεηα F : uF =
. Ζ ζρέζε
κεηνρήο, ζην ζχλνιν-θαζνιηθφ, είλαη ε ζρέζε ηνπ ανήκειν ζε ένα ζύνολο πνπ
παξηζηάλεηαη κε ην ζχκβνιν “∈”. Πξφθεηηαη γηα ηελ πιν-πνίεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ
ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, ηεο ηδηφηεηάο ηνπ. Έηζη, ην ζχλνιν είλαη
έλα θαζνιηθφ πνπ πξαγκαηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ. Ζ ζρέζε ηνπ αλήθεηλ, ζ’ απηά
ηα πιαίζηα, είλαη ε ζρέζε πξαγκάησζεο ελφο θαζνιηθνχ απφ έλα θαζέθαζην
πεξηνξηζκέλε ζ’ εθείλα ηα θαζνιηθά πνπ είλαη ζχλνια.
Βέβαηα, ην λα αλήθεη θάηη ζε έλα ζχλνιν θαη ε πξαγκάησζε ελφο θαζνιηθνχ
δηαθέξνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκειηαθέο απφςεηο. Μηα δηαθνξά ηνπο δηαθξίλεηαη
έληνλα ζηα πιαίζηα ηνπ αμηψκαηνο ηεο έθηαζεο. Καηά ην αμίσκα απηφ, φηαλ δχν
ζχλνια είλαη δηαθξηηά, κε ηαπηφζεκα, ζα ππάξρεη θάηη πνπ είλαη ζηνηρείν ηνπ ελφο
θαη δελ είλαη ηνπ άιινπ. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη γηα ηα θαζνιηθά θαη ηελ πξαγκάησζε
γεληθά. ηαλ θάηη πξαγκαηψλεη έλα θαζνιηθφ, θαη δελ πξαγκαηψλεη έλα άιιν, δελ
ζεκαίλεη φηη ηα δχν θαζνιηθά δελ ηαπηίδνληαη. Σα δηαθξηηά θαζνιηθά δελ απαηηείηαη
λα έρνπλ δηαθξηηέο πξαγκαηηθέο εθδειψζεηο. Θεσξνχκε ηα θαζνιηθά λα ηθαλνπνηνχλ
κηα ζςνθήκη μοναδικόηηηαρ, πνπ ζα εθθξάδεηαη κέζσ κηαο ζρέζεο ηζνδπλακίαο
“≈”, σο εμήο: αλ uF θαη u′F είλαη θαζνιηθά γηα ηελ ίδηα ηδηφηεηα F, ηφηε uF ≈ u′F .
133
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Τπάξρεη, φκσο, κηα αθφκε θξίζηκε δηαθνξά κεηαμχ ζπλφισλ θαη ησλ
ππνινίπσλ θαζνιηθψλ. Σα ζχλνια δελ κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζηειέρσζε απ’
απηή πνπ έρνπλ, νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη. Π.ρ. κηα πνιηηηθή παξάηαμε ζα
κπνξνχζε λα έρεη έλα πξφζζεην κέινο, αιιά έλα ζχλνιν φρη. Δίηε θάηη είλαη κέινο
ελφο δνζέληνο ζπλφινπ, ζε φινπο ηνπο δπλαηνχο θφζκνπο, είηε δελ είλαη ζε θαλέλαλ.
Γη’ απηφ, έλαο αλαγθαίνο φξνο γηα λα είλαη, έλα θαζνιηθφ, ππνςήθην ζχλνιν ζα
κπνξνχζε λα είλαη ν εμήο: Έλα θαζνιηθφ είλαη ζχλνιν κφλν αλ θάζε πξαγκάησζή ηνπ
είλαη ηέηνηα ζε φινπο ηνπο δπλαηνχο θφζκνπο ή ζε θαλέλαλ.
Απφ ηελ άιιε, νη νπζηψδεηο ηδηφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ίδην
ραξαθηήξα κε ηα ζχλνια. Μηα ηδηφηεηα είλαη νπζηψδεο, γηα έλα δνζέλ αληηθείκελν,
φηαλ απηφ δελ κπνξεί λα ππάξμεη δίρσο απηή. ε θάζε θφζκν πνπ ππάξρεη, έρεη απηή
ηελ ηδηφηεηα. ρη κφλν ηα θαζέθαζηα κα θαη ηα θαζνιηθά έρνπλ νπζηψδεηο ηδηφηεηεο.
πσο θαη ηα ζχλνια. Ζ ζηειέρσζε ελφο ζπλφινπ είλαη κηα νπζηψδεο ηδηφηεηά ηνπ.
Σα ζχλνια είλαη, ινηπφλ, θαζνιηθά κε δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηελ έθηαζή ηνπο,
πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά κηα αληαλάθιαζε ησλ δηαθξηηψλ νπζηψλ θαζελφο απφ απηά.
Ο νπζηψδεο ζχλδεζκνο, κεηαμχ ελφο ζπλφινπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ιεηηνπξγεί θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Σν ζχλνιν δελ κπνξεί λα
ππάξμεη ρσξίο ηα ζηνηρεία ηνπ, αιιά ηζρχεη θαη ην αληίζηξνθν: ηα ζηνηρεία δελ
κπνξνχλ λα ππάξμνπλ καδί, ρσξίο λα πξαγκαηψλνπλ ην ζχλνιν απηφ. Φπζηθά θαη ζα
κπνξνχζε έλα ζηνηρείν λα ππάξμεη ρσξίο ηα άιια, νπφηε θαη δελ ζα κπνξνχζε λα
ππάξμεη ην ζχλνιν. Σν θάζε ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ρσξίο λα πξαγκαηψλεη
ην ζχλνιν. Σν αλήθεηλ ζε έλα ζχλνιν δελ είλαη νπζηψδεο ηδηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
παξκέλσλ αηνκηθά. Καζίζηαηαη ηέηνηα αλ ηα πάξνπκε φια καδί. Σα ζηνηρεία δελ
κπνξνχλ λα ππάξρνπλ απφ θνηλνχ, κε φληαο ζηνηρεία απηνχ ηνπ ζπλφινπ. Θα ιέγακε
ην ζχλνιν είλαη έλα είδνο πνιιαπιήο νπζίαο. Δίλαη ηνπ ηδίνπ γεληθνχ ραξαθηήξα κε
ηηο νπζηψδεηο ηδηφηεηεο, αιιά δηαθξίλεηαη απφ απηέο ζην φηη είλαη νπζηψδεο κάιινλ
γηα κηα πνιιαπιφηεηα πξαγκάησλ παξά γηα έλα πξάγκα. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε
ηδηφηεηα ηνπ λα είζαη έλα απφ απηά ηα πξάγκαηα. Έλα κνλν-ζχλνιν είλαη κηα
νπζηψδεο ηδηφηεηα ηνπ κνλαδηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ· ε ηδηφηεηα ηνπ λα είζαη απηφ ην
πξάγκα134.
Ζ ζεσξία ζπλφισλ, ινηπφλ, ζπγθξνηήζεθε σο κηα ζεσξία γηα ηα θαζφινπ.
Γεληθά, κηα καζεκαηηθή ζεσξία ζα απνηειεί θευπία καθολικών αλ πεξηιακβάλεη κηα
δηκειή ζρέζε

μ θαη κηα ζρέζε ηζνδπλακίαο “≈” ψζηε κε ηελ ηδηφηεηα F λα ππάξρεη

κηα ζπλδεδεκέλε νληφηεηα, uF , πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο:
(Η) Καζνιηθφηεηα: ∀x, x

μ uF αλλ

F(x),

(ΗΗ) Μνλαδηθφηεηα: αλ uF θαη u′F είλαη θαζνιηθά πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ (Η)
γηα ηελ ηδηφηεηα F, ηφηε uF ≈ u′F .
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3.3 Σν αμίσκα ηεο ζπκπεξίιεςεο
Ζ ζπλάξηεζε είλαη κηα ζρέζε πνπ ζπλδέεη θάπνην δνζέλ πξάγκα κε έλα άιιν.
Γχν θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο είλαη δχν ζρέζεηο. ηαλ βξίζθνληαη
ηαπηφζεκεο, ππφ θάπνηα έλλνηα, απηφ πνπ αλαθαιχπηεηαη είλαη φηη νπνηαδήπνηε δχν
πξάγκαηα, πνπ ζπλδένληαη ζηε κία ζρέζε, ζπλδένληαη θαη ζηελ άιιε. Οη δχν ζρέζεηο
είλαη ζπλεθηαζηαθέο. Απηφ πνπ έρνπλ θνηλφ είλαη ε έθηαζή ηνπο: έλα ζχλνιν. Σα
πξψηα ζχλνια πξνζέρζεθαλ απφ ηνπο καζεκαηηθνχο γηαηί αθξηβψο απνηεινχζαλ, κε
θάπνην ηξφπν, φ, ηη είραλ θνηλφ κεηαμχ ηνπο δηάθνξα θαζνιηθά.
Αξρηθά, ινηπφλ, ζεσξήζεθε πσο ζηελ χπαξμε θάπνησλ ζπλφισλ ζα
κπνξνχζακε λα θαηαιήγνπκε, ηππηθά, απφ ην πεξίθεκν αμίσκα, ή ζρήκα, πνπ
ππνηέζεθε πσο ππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ, ηεο ζπκπεξίιεςεο ή αθαίξεζεο. Απηφ ην
αμίσκα καο παξέρεη έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφπεηξαο λα
ζπλάγνπκε νληνινγηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ζεκαζηνινγηθέο ππνζέζεηο. Καηά ην
ζρήκα απηφ, δνζείζεο νπνηαζδήπνηε πεξηγξαθήο, ππάξρεη έλα ζχλνιν πξαγκάησλ
πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηή ηελ πεξηγξαθή. Δμάγεηαη ε χπαξμε θάπνηνπ
πξάγκαηνο, ηνπ ζπλφινπ, απφ ην λφεκα κηαο πεξηγξαθήο.
Με ηνπο φξνπο κηαο ζεσξίαο θαζνιηθψλ, ινηπφλ, ζηε ζεσξία ζπλφισλ ε
ζπλζήθε θαζνιηθφηεηαο είλαη ε ηζνδπλακία πνπ θαιείηαη ζηοισειώδερ αξίυμα ηηρ
ζςμπεπίλητηρ:
∃Τ : ∀x, x ∈ Y αλλ F(x).
Οη απνθάζεηο, φκσο, ζρεηηθά κε ην ηη ππάξρεη ζηνλ θφζκν αλαδχνληαη άκεζα,
πξηλ απφ νπνηνλδήπνηε εζσηεξηθφ ζεκαζηνινγηθφ αλαζηνραζκφ. Οληνινγηθνχ
ραξαθηήξα ηζρπξηζκνί κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο ζεκαζηνινγίαο
ηνπο, αιιά δελ κπνξνχκε λα αλακέλνπκε κηα νληνινγία λα απνξξέεη απιψο απφ ηε
γιψζζα. Γη’ απηφ θαη δελ πξέπεη λα αλακέλνπκε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζρήκαηνο ηεο
ζπκπεξίιεςεο. Πξνηηκνχκε λα ζθεθηφκαζηε ην ζχλνιν σο θάηη ην νπνίν έρνπλ θνηλφ
φια ηνπ ηα κέιε: ηελ ηδηφηεηα θαζέλα ηνπο λα είλαη έλα απφ απηά. Σν εξψηεκα είλαη
θαηά πφζν, γηα θάζε πεξηγξαθή, ππάξρεη ε ηδηφηεηα ηνπ λα είλαη θάηη έλα απφ ηα
πξάγκαηα κε ηελ ηδηφηεηα απηή· ππάξρεη ε ηδηφηεηα πνπ ηελ θαηέρνπλ φια, θαη κφλν
απηά, ηα πξάγκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη απ’ απηή;
Μηα αζπλέπεηα ζηε ζπκπεξίιεςε ζα έδεηρλε πσο ππάξρνπλ πεξηγξαθέο γηα ηηο
νπνίεο δελ ππάξρεη ηέηνηα ηδηφηεηα. Αο ζθεθηνχκε θάπνηα πνιχ γεληθή πεξηγξαθή
φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηνπο φξνπο κηαο εμεγεηηθήο δηαδηθαζίαο: εμεγνχκε, φηαλ
ζπλάγνπκε απφ λφκνπο θαη αξρηθέο ζπλζήθεο. κσο απηνί νη λφκνη, θαη αξρηθέο
ζπλζήθεο, πξέπεη επίζεο λα εμεγεζνχλ135. Δπαλαιακβάλνληαο απηή ηε δηαδηθαζία
νδεγνχκαζηε αηέξκνλα πίζσ ζην ρξφλν. ζνπο φξνπο κε ηελ ηδηφηεηα λα είλαη
εμεγεηηθνί, θαη αλ ζπκπεξηιάβνπκε, ζα ππάξρνπλ άιινη πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα
απηή, αιιά πεξηγξάθνληαη. Πξφθεηηαη γηα ηδηφηεηα ηεο κνξθήο: «είλαη έλα απ’ απηά
ηα ζηνηρεία», πνπ πξαγκαηψλεηαη απφ θάπνηα, αιιά φρη απφ φια ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηγξάθνληαη.
Ζ πεπνίζεζε φηη ε ζηνηρεηψδεο ζεσξία ζπλφισλ ζα καο παξείρε κηα γεληθή
ζεσξία ησλ θαζνιηθψλ απεδείρζε αβάζηκε. Σν ζηνηρεηψδεο αμίσκα ηεο
ζπκπεξίιεςεο νδεγεί ζε αζπλέπεηα φηαλ εθαξκνζζεί ζε ηδηφηεηεο ζαλ ηελ:
F(Υ) ≡ ην Υ δελ είλαη ζηνηρείν ηνπ Υ ≡ Υ ∉ Υ .
135
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Ζ θιάζε φισλ ησλ αλζξψπσλ δελ είλαη άλζξσπνο. Ζ θιάζε φισλ ησλ ηδεψλ
είλαη ηδέα, φκσο, φπσο θαη ε θιάζε φισλ ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη κηα ηεξάζηηα
βηβιηνζήθε. Βιέπνπκε, δειαδή, πσο θάπνηεο θιάζεηο δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ
εαπηνχ ηνπο ελψ άιιεο απνηεινχλ. Ο Cantor, ζε έλα γξάκκα ηνπ ζηνλ Dedekind136,
επεζήκαηλε φηη δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα κηιήζεη γηα ην ζχλνιν φισλ ησλ ζπλφισλ,
ρσξίο λα θαηαιήμεη ζε αληίθαζε. Αλ είλαη ℜ ην θαζνιηθφ ηεο ηδηφηεηαο F, ην ℜ είλαη
ην ζχλνιν ησλ ζπλφισλ πνπ δελ είλαη ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ηνπο, νπφηε θαη ην
ζηνηρεηψδεο αμίσκα ηεο ζπκπεξίιεςεο νδεγεί ζηελ αληίθαζε πνπ είλαη γλσζηή σο
παξάδνμν ηνπ Russell:
ℜ ∈ ℜ αλλ ℜ ∉ ℜ137.
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαδφμνπ ηνπ Russell, θαη ησλ άιισλ
ζπλνινζεσξεηηθψλ παξαδφμσλ, είλαη ε απηναλαθνξά θαηά ηελ νπνία ην θαζνιηθφ
επηδέρεηαη ηελ ηδηφηεηα ηελ νπνία θαη αλαπαξηζηά 138. Δπηζεκάλζεθε, απφ ηνπο
Russell θαη Whitehead, φηη πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ έλα αληηθείκελν
νξίδεηαη κε ηνπο φξνπο κηαο θιάζεο αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηέρεη ην αληηθείκελν ην
νπνίν νξίδεη. Γηα παξάδεηγκα, ην ζχλνιν Russell ℜ κπνξεί λα είλαη, ππνηίζεηαη, έλα
απφ ηα Υ ζηε ζρέζε θαζνιηθφηεηαο:
Υ ∈ ℜ ανν Υ ∉ Υ.
Σα ζχλνια, φκσο, δελ κπνξνχλ λα είλαη ζηνηρεία ηνπ εαπηνχ ηνπο. Σν
ζχζηεκα ηνπ Quine (ML system)139 επηηξέπεη, γηα ηελ θαζνιηθή θιάζε V, ην V ∈ V,
αιιά δελ έρεη βξεζεί θαλέλα κνληέιν ηεο Μαζεκαηηθήο Λνγηθήο ηνπ ML ζην νπνίν
ην “∈” λα εξκελεχεηαη σο αλήθεηλ ζε ζχλνιν.
Ζ πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ζεσξία, ησλ Zermelo 140-Fraenkel141 (ZF),
ζέηεη σο αμίσκα έλα ππνθαηάζηαην ηνπ αμηψκαηνο ηεο ζπκπεξίιεςεο πνπ θαιείηαη
αμίσκα ηνπ δηαρσξηζκνχ, ην νπνίν, κε κηα κηθξή βνήζεηα απφ άιια αμηψκαηα, καο
δίλεη αξθεηά ζχλνια ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ γεληθή
ηδέα έρεη σο εμήο: Γνζέληνο φηη ππάξρεη ε ηδηφηεηα ηνπ λα είλαη θάηη έλα απφ απηά ηα
ζηνηρεία, κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε, κεηαμχ ησλ πξαγκαηψζεσλ απηήο ηεο
ηδηφηεηαο, εθείλεο πνπ επηπξνζζέησο έρνπλ θάπνηα εηδηθή πεξηγξαθή. Γηα θάζε
ζχλνιν Α θαη θαηεγφξεκα Ρ, κηαο ειεχζεξεο κεηαβιεηήο, ππάξρεη ζχλνιν Β πνπ
ηθαλνπνηεί ηελ ηζνδπλακία142:
x ∈ B ⟺ x ∈ A & P(x).
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Ο Cantor είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη, επίζεο, ηελ πξνβιεκαηηθή θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο φισλ ησλ
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Τπφ ηελ ζπλήζε ζεκαζηνινγηθή άπνςε, ε ζπκπεξίιεςε ππήξμε πάληα ε
ππφζεζε κε ηελ πην αβίαζηε επινγνθάλεηα, σο κηα απην-επηβεβαηνχκελε αιήζεηα. Ζ
αιεζνθάλεηα ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δηαρσξηζκνχ πεγάδεη πξσηίζησο απφ ηελ απνθπγή
ηεο αζπλέπεηαο ηνπ αμηψκαηνο ηεο ζπκπεξίιεςεο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί, θαηά ην
δπλαηφ, ην πλεχκα ηνπ. Ο θχξηνο ιφγνο επηινγήο ηνπ είλαη απιά φηη αθφκε δελ έρεη
δεηρζεί ε αζπλέπεηά ηνπ. Σν ζρήκα ηνπ δηαρσξηζκνχ δελ καο παξέρεη, θαζαπηφ,
χπαξμε θάπνηνπ ζπλφινπ. Μφλν ηε χπαξμε δηαθφξσλ ππνζπλφισλ, δνζέληνο φηη ήδε
έρνπκε ιφγνπο λα πηζηεχνπκε ζε θάπνην ζχλνιν, γηα λα μεθηλήζνπκε143.
Ζ ζεσξία ζπλφισλ έρεη, επίζεο, ην αξίυμα ηηρ έκηαζηρ, ζχκθσλα κε ην
νπνίν, δχν ζχλνια πνπ έρνπλ ηα ίδηα ζηνηρεία ηαπηίδνληαη144:
∀x, ( x ∈ Y αλλ x ∈ Y′ ) ⇒ Τ = Τ′ .
Έηζη, αλ ηα Τ θαη Τ′ ηθαλνπνηνχλ ην αμησκαηηθφ ζρήκα ηεο ζπκπεξίιεςεο,
γηα ηελ ηδηφηεηα F, ηφηε ζα έρνπλ ηα ίδηα ζηνηρεία, δειαδή ζα είλαη ίζα: Τ = Τ′ . Με
άιια ιφγηα, ζηε ζεσξία ζπλφισλ, ε ζπλζήθε κνλαδηθφηεηαο ησλ θαζνιηθψλ
ηθαλνπνηείηαη κε ζρέζε ηζνδπλακίαο “ ≈ ” ηελ ηζφηεηα “ = ” κεηαμχ ζπλφισλ.
Με ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λ’ απνθεπρζνχλ ηα
παξάδνμα, ε ζεσξία ζπλφισλ εμαθνινπζεί λα πεξηγξάθεηαη σο κηα ζεσξία ησλ
θαζνιηθψλ. Ζ ζρέζε κεηνρήο είλαη ε ζρέζε ηνπ αλήθεηλ νπφηε, γηα θαηάιιεια
πεξηνξηζκέλα θαηεγνξήκαηα, ππάξρεη έλα ζχλνιν πνπ ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε
θαζνιηθφηεηαο. Ζ ηζφηεηα ζπλφισλ ιεηηνπξγεί σο ε ζρέζε ηζνδπλακίαο ζηε ζπλζήθε
κνλαδηθφηεηαο. Αιιά ε ζεσξία ζπλφισλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο κηα γεληθή
ζεσξία ησλ θαζνιηθψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο, πνπ επάγνληαη απφ ηα παξάδνμα,
κεηαηξέπνπλ ηηο δηάθνξεο ζπλνινζεσξίεο ζε ζεσξίεο ησλ αθεξεκέλσλ, κε απηνκεηερφλησλ, θαζνιηθψλ απνθιείνληαο ην λα πεξηέρεηαη θάπνην ζχλνιν ζηνλ εαπηφ
ηνπ.
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3.4 Αθεξεκέλα ζύλνια θαη θαζνιηθά
Ζ αμησκαηηθή ζεσξία ζπλφισλ αλαζπγθξνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο κηα
επαλαιεπηηθή έλλνηα ζπλφινπ, ψζηε λα πεξηνξηζζεί ην απιφ αμίσκα ηεο
ζπκπεξίιεςεο, θαη λα απνηξαπνχλ ηα ζπλνινζεσξεηηθά παξάδνμα145. Ζ
επαλαιεπηηθή, απηή, έλλνηα ηνπ ζπλφινπ ππνρξεψλεη έλα ζχλνιν Τ λα είλαη
πεξηζζφηεξν αθεξεκέλν, αλψηεξνπ ηχπνπ (ή βαζκνχ), απφ ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλεη: x ∈ Y .
πγθεθξηκέλα, ζχλνιν ζεσξνχκε θάζε ζπιινγή πνπ ζπγθξνηείηαη ζε θάπνην
απφ ηα ζηάδηα ηεο αθφινπζεο δηαδηθαζίαο: Ξεθηλάκε κε επηκέξνπο (αλ ππάξρνπλ),
δειαδή κε έλα, ή πεξηζζφηεξα, αληηθείκελν πνπ δελ είλαη ζχλνιν, δελ πεξηιακβάλεη
θάπνηα ζηνηρεία. ην «κεδεληθφ» ζηάδην, κνξθψλνπκε φιεο ηηο δπλαηέο ζπιινγέο απφ
επηκέξνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ επηκέξνπο, ζην κεδεληθφ ζηάδην, δεκηνπξγείηαη κφλν κηα
ζπιινγή, ην θελφ ζχλνιν, πνπ δελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία. ε θάζε επφκελν ζηάδην,
κνξθψλνπκε φιεο ηηο δπλαηέο ζπιινγέο απφ επηκέξνπο θαη ζχλνια ηνπ πξνεγνχκελνπ
ζηαδίνπ. Απηή είλαη κηα, grosso modo, πεξηγξαθή ηεο επαλαιεπηηθήο ζεψξεζεο ησλ
ζπλφισλ146. χκθσλα κε απηή ηελ πεξηγξαθή, ηα ζχλνια θηηάρλνληαη αελάσο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κ’ απηή, έλα ζχλνιν μαλαδεκηνπξγείηαη ζε θάζε επφκελν
ζηάδην πνπ αθνινπζεί ην ζηάδην θαηά ην νπνίν πξσηνδεκηνπξγήζεθε. Θα
κπνξνχζακε φκσο, αλ ζέιακε, λα πνχκε φηη θάζε ζχλνιν δεκηνπξγείηαη κία θαη κφλε
θνξά θαη λα ελλννχκε ηελ πξψηε θαηά ηελ νπνία εκθαλίζηεθε. Με απηή ηελ
θαηαζθεπή, θαλέλα ζχλνιν δελ αλήθεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, γηαηί θηηάρηεθε ζε θάπνην
ζηάδην θαη έρεη σο ζηνηρεία κφλν επηκέξνπο θαη ζχλνια θηηαγκέλα ζε πξσηκφηεξα
ζηάδηα. Οπφηε δελ ππάξρεη θαη ζχλνιν φισλ ησλ ζπλφισλ.
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Σν ζχλνιν, αλ ην δνχκε σο θαζφινπ γηα κηα ηδηφηεηα, θαηαιήγεη πεξηζζφηεξν
αθεξεκέλν απφ ηηο πξαγκαηψζεηο ηνπ. Σα θαζνιηθά, πνπ νη δηάθνξεο ζπλνινζεσξίεο
καο παξέρνπλ, είλαη «αθεξεκέλα» θαζνιηθά, ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη πεξηζζφηεξν
αθεξεκέλα απφ ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ εθείλε ηελ ηδηφηεηα πνπ ην θαζνιηθφ
αλαπαξηζηά.
Καη ν Cantor, σο ζπλέπεηα κηαο αθαηξεηηθήο δηαδηθαζίαο είρε εηζάγεη ηελ
έλλνηα ηνπ πιεζαξίζκνπ: «Με ηνλ φξν δχλακε ή πιεζάξηζκν ελφο ζπλφινπ Μ (πνπ
απνηειείηαη απφ δηαθξηηά, μερσξηζηά ζηε δηάλνηά καο, ζηνηρεία m, m΄,… θαη θαη‘ απηφ
ηνλ ηξφπν, θαη κφλν, νξηζκέλα), θαηαλνψ ηε γεληθή έλλνηα ή ραξαθηήξα (θαζνιηθφ)
πνπ ιακβάλεη θαλείο αθαηξψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ
θαζψο θαη φινπο ηνπο δεζκνχο πνπ πηζαλψο έρνπλ (κεηαμχ ηνπο ή κε άιια
αληηθείκελα), θαη εηδηθά ηε δηάηαμε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, θαη βιέπνληαο, ππ‘ απηή ηε
ζπλζήθε, κφλν απηφ πνπ έρνπλ θνηλφ φια ηα ηζνδχλακα, κε ην Μ, ζχλνια»147. πσο
δείρλεη απηφ ην απφζπαζκα, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα απνθαιεί αθεξεκέλα ζχλνια
φ,ηη ν Cantor απνθαινχζε, ηειηθά, πιεζηθνχο αξηζκνχο. Αθεξεκέλν κπνξεί λα λνεζεί
ην ζχλνιν πνπ πξνθχπηεη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν, φηαλ θάζε ζηνηρείν έρεη
απσιέζεη φιεο ηηο εζσηεξηθέο ηνπ πνηφηεηεο, πέξαλ απηήο πνπ ην δηαθξίλεη απφ φια
ηα άιια ζηνηρεία. Σφηε, ην αθεξεκέλν ζχλνιν είλαη κηα εηθφλα θαζαξήο
δηαθξηηφηεηαο, ε ελ-ζσκάησζε ηεο πιεζηθφηεηαο θαζαπηήλ· κε άιια ιφγηα, ε
ζπιινγή ά-ζρεκσλ (ά-κνξθσλ), αιιά σζηφζν δηαθξηηψλ, «ζεκείσλ». Σν
απνθιεηζηηθφ, εζσηεξηθφ, ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αθεξεκέλνπ ζπλφινπ είλαη ν αξηζκφο
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ148.
Αθεξεκέλν ραξαθηεξίδνπκε ην ζχλνιν «…πνπ έρεη ζηνηρεία, θαζέλα εθ ησλ
νπνίσλ δελ έρεη θακία δνκή, αιιά θαη ην ίδην, θαζ‘ απηφ, δελ έρεη θάπνηα εζσηεξηθή
δνκή, πέξαλ ηνπ φηη ηα ζηνηρεία ηνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ σο ίζα ή άληζα,
ηαπηφρξνλα κε ην φηη δελ έρεη θαη θάπνηα εμσηεξηθή δνκή πέξαλ ηνπ αξηζκνχ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ»149. χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ηα ζηνηρεία ελφο αθεξεκέλνπ
ζπλφινπ είλαη φκνηα κε άηνκα. Σα άηνκα είλαη δνζκέλα αληηθείκελα, πνπ ζεσξνχκε
φηη δελ έρνπλ θάπνηα ζπλνινζεσξεηηθή δνκή· ε χπαξμή ηνπο είλαη αλεμάξηεηε
νπνηαζδήπνηε ζπλνινζεσξεηηθήο θαηαζθεπήο.
Ζ ζεσξία ζπλφισλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ επαλαιεπηηθή έλλνηα ησλ ζπλφισλ,
είλαη κηα ζεσξία ησλ αθεξεκέλσλ θαζνιηθψλ. Ζ πξαγκάησζε είλαη κηα
αληηζπκκεηξηθή ζρέζε: αλ ην x πξαγκαηψλεη ην y, ηφηε ην y δελ πξαγκαηψλεη ην x.
Αλ δελ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, θαη θάπνην y κπνξνχζε λα πξαγκαηψζεη ην x απφ ην
νπνίν πξαγκαηψζεθε, ζα ππήξραλ, ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο πνπ πεξηγξάςακε
πξηλ, δχν ζχλνια πνπ ζα αλήθε ην έλα ζην άιιν. Κάηη ηέηνην, φκσο, είλαη αδχλαην
γηαηί αλ ην y πξαγκαηψλεη ην x, ην y αλήθεη ζην x. Οπφηε, ην y έρεη ζπγθξνηεζεί ζε
θάπνην πξσηκφηεξν ζηάδην, απ’ απηφ ζην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ην x. Κάζε ηέηνηα
αληηζπκκεηξηθή ζρέζε, ινηπφλ, γελλά κηα ηεξαξρία, κηα γξακκηθή δηάηαμε ζαλ απηή
ηεο αληηζπκκεηξηθήο ρξνληθήο ζρέζεο «λσξίηεξα», ή θαιχηεξα, κηα δνκή δέληξνπ,
ζαλ απηή ηεο πεξίπησζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ δέληξσλ πνπ γελλά ε αληηζπκκεηξηθή
ζρέζε ζπγγελείαο: «γνλέαο».
147

Βι. ζρεη., Dauben, J., φ.π., ζει. 221.
Ζ ζεσξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλφισλ κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα επέθηαζε ηεο ζεσξίαο ψζηε λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά. ’ έλα αθεξεκέλν ζχλνιν ην κφλν «ραξαθηεξηζηηθφ» πνπ
θαηέρνπλ ηα ά-ζρεκα ζεκεία ηνπ, ζηα νπνία ζα αλαθεξφκαζηε σο ζηνηρεία ηνπ, είλαη απηφ ηεο απιήο
δηαθξηηφηεηάο ηνπ απφ ηα ππφινηπα. Βι. ζρεη., Bell, J. (2006). Abstract and Variable Sets in Category
Theory. ην G. Sica (επηκ.), What is Category Theory? (ζ. 9-16). Monza, Italy: Polimetrica
International Scientific Publisher, ζει. 10.
149
Βι., Lawvere, F. & Rosebrugh, R. (2003). Sets for Mathematics. Cambridge: Cambridge University
Press, ζει. 1.
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Ο ηχπνο ηεξάξρεζεο ησλ θαζνιηθψλ είλαη, ηππηθά, πνιχ αλάινγνο ηεο
ηεξάξρεζεο ζηα ζχλνια. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζακε λα δνχκε ηε
ζπλνινζεσξεηηθή ηεξαξρία, θαζαπηήλ, σο ππνζχλνιν ηεο ηεξαξρίαο ησλ θαζνιηθψλ
αθνχ ην θάζε θαζνιηθφ δελ είλαη θάπνην ζχλνιν· θάζε ζχλνιν, φκσο, είλαη έλα
θαζνιηθφ. Σα ζηνηρεία ελφο ζπλφινπ πξαγκαηψλνπλ ην θαζνιηθφ πνπ είλαη απηφ κε ην
νπνίν ην ζχλνιν ηζνδπλακεί.
Αιιά, αθφκε θαη αλ ηα ζχλνια θαίλνληαη λα είλαη επαξθή γηα ηελ πξαθηηθή
ελφο επαγγεικαηία καζεκαηηθνχ, θαη λα κελ ρξεηαδφκαζηε θάπνην απφ ηα ππφινηπα
θαζνιηθά, ε επηζηήκε θαη ε θηινζνθία ρξεηάδνληαη θαη άιια θαζνιηθά ηνπιάρηζηνλ
ηφζν, φζν θαη ηα ζχλνια.
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ΜΔΡΟ Β΄
4. Σα ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά
ζηε Φηινζνθία

Πξνρσξνχκε ζηε κειέηε ελφο άιινπ ηχπνπ θαζνιηθνχ, πνπ απαηηείηαη ζηελ
επηζηήκε θαη ηε θηινζνθία, ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ. Αλ ηα αθεξεκέλα θαζνιηθά
είλαη ηδεαηνί ηχπνη απφ ηνπο νπνίνπο αληινχλ ηελ χπαξμή ηνπο νη δηάθνξεο νληφηεηεο,
ηα ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά ζπγθξνηνχληαη απφ κηα δηαλνεηηθή πξάμε ε νπνία
απειεπζεξψλεη ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ νληνηήησλ απηψλ, απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία
ηνπο, θαη ηα εθθξάδεη σο «έλλνηα». Μηα επνπηηθή ηδέα γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ
κηαο ηδηφηεηαο, πνπ ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε, είλαη ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ηελ
ηδηφηεηα κε έλαλ ηέηνην θαζνιηθφ ηξφπν ψζηε φια ηα άιια αληηθείκελα, κε ηελ
ηδηφηεηα απηή, λα κνηάδνπλ λα κεηέρνπλ ζ’ απηή ηελ παξαδεηγκαηηθή, αξρεηππηθή ηεο,
πξαγκάησζε.
Ζ έλλνηα “ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ” μεθηλά κε ηνλ Hegel150. Σνλ 16ν αηψλα ην
abstrahieren (αθαηξείλ) πξνέθπςε απφ ην ιαηηληθφ abstrahere πνπ θπξηνιεθηηθά
ζεκαίλεη «ην λα απνκαθξχλσ θάηη απφ θάηη άιιν». Ζ κεηνρή ανξίζηνπ ηνπ
abstrahere, abstractus, δεκηνχξγεζε, ηνλ 18ν αηψλα, ηα abstrakt θαη das Abstrakte (ην
αθεξεκέλν) γηα λα ραξαθηεξίζεη ηα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο αθαίξεζεο
(Abstraktion). Οκνίσο, ηα konkret θαη das Konkrete πξνέξρνληαη απφ ηε κεηνρή
ανξίζηνπ concretus (απηφ πνπ έρεη ζπλζεζεί, δηακνξθσζεί, θαηαζθεπαζζεί,
ζπλνςηζζεί), ηνπ ιαηηληθνχ concrescere (ην λα δηακνξθψλνκαη, ζπλνςίδνκαη,
ζπκππθλψλνκαη, ζπκπηχζζνκαη, ζπζηέιινκαη).
Σν αθεξεκέλν ζπρλά ζεσξήζεθε σο ε ζθέςε, ε έλλνηα ή ην θαζνιηθφ πνπ
απνζπνχκε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε, θαη’ αίζζεζε πξαγκαηηθφηεηα151. Απφ ην 18ν
αηψλα, νη γεξκαλνί ξνκαληηθνί θηιφζνθνη αληέδξαζαλ ζηα ζηνηρεία αθαίξεζεο πνπ
ραξαθηήξηδαλ ηνλ Γηαθσηηζκφ. Πξνιαβαίλνληαο ηνλ Nietzsche152 θαη ηνλ Hegel, ν
Herder άζθεζε θξηηηθή ζηελ θαληηαλή δηάθξηζε ηνπ a priori απφ ην a posteriori, ηεο
Μνξθήο, πνπ ζπγθξνηεί ε Γηάλνηα, απφ ηελ χιε ηεο. Σν αθεξεκέλν ζπλδεφηαλ κελ
κε ην θαζνιηθφ θαη ην ελλνηνινγηθφ, αιιά θαη κε ην κίδεξν, ην εμαξηεκέλν ή ην
άςπρν.
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1770-1831: Βι. ζρεη., Inwood, M. J. (1999). A Hegel Dictionary. The Blackwell Philosopher
Dictionaries. Oxford-Massachusetts: Blackwell Publishers, ζζ. 29-31. Δπίζεο, Inwood, M. J. (2003).
Hegel. London: Routledge & Kegan Paul. ζζ. 366-380.
151
Ο Kant, ζε πνιιά απφ ηα έξγα ηνπ, επέκεηλε φηη ην abstrahieren πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
ακεηάβαηα, δειαδή λα κε ζπλδπάδεηαη κε αληηθείκελν, γηαηί δελ απνζπνχκε θάηη (εηδηθά κία έλλνηα),
αιιά φηη ε έλλνηα θαζαπηήλ, ή εκείο θαηά ηε ρξήζε κίαο έλλνηαο, αθαηξνχκε απφ θάηη ζπγθεθξηκέλν
(παξαβιέπνπκε), ηα επνπζηψδε, ηα ηπραία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
152
1844-1900
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4.1 Δηζαγσγηθά ζρόιηα από ηε
Φαινομενολογία ηος Πνεύμαηορ (Geist)153
ηε Φαηλνκελνινγία ηνπ πλεχκαηνο (ή ηνπ λνπ), εθηίζεηαη ε επηζηήκε πνπ
κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καο εκθαλίδεηαη ην πλεχκα καο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ην αληηιακβαλφκαζηε· ηη θάλνπκε φηαλ ζθεθηφκαζηε, απνζαθελίδεηαη ε ηππηθή
θχζε ηνπ λνείλ. Δδψ, ην κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη ε θηινζνθία είλαη λα εκπιαθεί ζε
κία αδηάθνπε θξηηηθή ηεο γλψζεο, ψζηε λα αλέξρεηαη ζε έλα φιν θαη πςειφηεξν
επίπεδν, θαζψο νη αηέιεηεο θάζε επηκέξνπο γλψζεο ζα μεπεξληνχληαη ε κία κεηά ηελ
άιιε. Θα αλαθαιχπηνληαη θαηλνχξγηεο κνξθέο ζπλείδεζεο εμεηάδνληαο ηελ θάζε κία
απφ κέζα, φπσο ήηαλ, θαη δείρλνληαο κε πνην ηξφπν πην πεξηνξηζκέλεο κνξθέο
αληίιεςεο, αλαγθαζηηθά, εμειίρζεθαλ ζε πην επαξθείο. Ζ εμέιημε απηή ηεο
ζπλείδεζεο, πξνο άιιεο κνξθέο, είλαη ηέηνηα ψζηε νη λέεο ηεο κνξθέο λα
αληηιακβάλνληαη θαηά ηξφπν πην πιήξε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε απνθνξχθσκα ηελ
«απφιπηε γλψζε». ην έξγν απηφ ζηφρνο είλαη λα θαηαδεηρζεί ε δπλαηφηεηα ηεο
αιεζηλήο γλψζεο. Έηζη, ζα ιεηηνπξγήζεη σο ε ζεκειίσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο θηινζνθίαο
λα πξνζθέξεη «πξαγκαηηθή γλψζε, απηνχ πνπ αιεζηλά είλαη». Ζ θηινζνθία ζα θηάζεη
ζηελ πξννπηηθή ηεο Απφιπηεο Ηδέαο, φπνπ ε γλψζε, φληαο νινθιεξσκέλε, δηθαηψλεη
εαπηήλ. Δδψ, ην φηη απηφ πνπ είλαη ελεξγεία πξαγκαηηθφ «θαλεξψλεηαη» δελ ζεκαίλεη
φηη απνθαιχπηεηαη θάπνην αζχιιεπην πεξηερφκελφ ηνπ, αιιά ε απνπζία θάπνηνπ
αζχιιεπηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ε απνπζία αθαηαλνεζίαο ηνπ.
Με πνην ηξφπν, ινηπφλ, γλσξίδνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Πψο ηελ
θαηαιαβαίλνπκε; Απνθαιχπηνληαο κφλεο ηνπο κία-κία νη κνξθέο ηεο ζπλείδεζεο φηη
δελ απνηεινχλ ηελ απζεληηθή γλψζε καο νδεγνχλ ζ’ απηφ πνπ ν Hegel απνθαιεί
«νξηζκέλε άξλεζε» (determinate negation). Οξηζκέλε, γηαηί κε ηελ άξλεζε ηεο
πξνεγνχκελεο κνξθήο ζπλείδεζεο δελ θαηαιήγνπκε ζην ηίπνηα. Σαπηφρξνλα κε ηελ
αλαγλψξηζε ηεο αλεπάξθεηαο ηεο πξνεγνχκελεο κνξθήο ζπλείδεζεο, ε «άξλεζε»
νξίδεη θαη ηελ επφκελε κνξθή πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηε κνξθή πνπ θαηαξγήζεθε. Ζ
νξηζκέλε άξλεζε είλαη θαζαπηήλ κία λέα κνξθή ζπλείδεζεο. Μία ζπλείδεζε πνπ έρεη
αληηιεθζεί ηελ αλεπάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο θαη είλαη αλαγθαζκέλε λα πηνζεηήζεη
κία θαηλνχξγηα πξνζέγγηζε κε ζθνπφ λα ππεξληθήζεη ηελ πξνεγνχκελε.
Ζ άλνδνο ηεο θηινζνθίαο πξνο ην Απφιπην είλαη ε Γηαιεθηηθή. Αληαλαθιάηαη
ζε θάζε ζθαίξα ηεο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο γηαηί δηαιεθηηθή θαη Λφγνο (Ratio)
είλαη έλα. «Λνγηθή» είλαη ε αθεξεκέλε κειέηε ηνπ Λφγνπ σο ιέμε, πεξηγξαθή,
έλλνηα, εμήγεζε, θαη ζπιινγηζηηθή. Οη ινγηθέο ζρέζεηο, φκσο, είλαη δηαδηθαζίεο θαη
σο ηέηνηεο πξέπεη λα κειεηεζνχλ. Ζ «εθδίπισζε», ε «έθπηπμε» κίαο έλλνηαο, είλαη ε
εμέιημε ηνπ πλεχκαηνο ζε απηεπίγλσζε. Ζ ινγηθή είλαη κία a priori κειέηε ηεο
εθαξκνγήο ησλ ελλνηψλ.
Κάζε ζθέςε ελέρεη ηελ εθαξκνγή κίαο έλλνηαο, αιιά ε πξψηε εθδνρή
(«ζηηγκή») θάζε έλλνηαο είλαη αθεξεκέλε. Δπηρεηξψληαο λα ζπιιάβσ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα μεθηλψ, αλαγθαζηηθά, κε ηνπο πιένλ αθεξεκέλνπο φξνπο φπσο
«πξάγκα», «αληηθείκελν». Δλ ζπλερεία, αληηιακβάλνκαη ηελ αλεπάξθεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζχιιεςεο θαη επηηπγράλσ κία πεξηζζφηεξν «πξνζδηνξηζκέλε». Ζ
153

Βι. ζρεη., Singer, P. (2006). Υέγθει. (Μ. Υαξαιάκπε, κεηαθξ.). Αζήλα: Πνιχηξνπνλ. (ην
πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην 1983), επίζεο ζην: Hegel, G. W. F. (έθδνζε 2007). Φαηλνκελνινγία ηνπ
Ννπ. (Γ. Φαξάθιαο, κεηαθξ.). Αζήλα: Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο. (ην πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε ην
1807). ζζ. 13-114. Δπίζεο, βι. ζρεη., Châtelet, F. (21990). Ζ Φηινζνθία., φ. π., Σφκνο Γ΄. ζζ. 69-95
φπσο θαη ζην Kenny, A. (επηκ.) (22005). Ηζηνξία ηεο Γπηηθήο Φηινζνθίαο. (Γ. Ρηζζάθε, κεηαθξ.).
Αζήλα: Νεθέιε. (ην πξσηφηππν έξγν εθδφζεθε 1994). ζζ. 277-284.
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νχησο πεξηζζφηεξν πξνζδηνξηζκέλε έλλνηα αληηκάρεηαη ηελ αθαίξεζε κε ηελ νπνία
βξίζθεηαη ζε αληίθαζε αθνχ ηίπνηε δελ κπνξεί λα είλαη αθεξεκέλν θαη ζπγρξφλσο
πξνζδηνξηζκέλν. «Κάζε πξνζδηνξηζκφο, είλαη άξλεζε».
Απ’ απηή ηε δηακάρε γελληέηαη κία λέα έλλνηα, «αιεζέζηεξε» ηεο πξψηεο, θαη
σο πξνο ην φηη θάλεη ιεπηφηεξεο δηαθξίζεηο, θαη σο πξνο ην φηη παξνπζηάδεη κία πην
νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σελ πξψηε ζηηγκή παξνπζηάδεηαη κία
έλλνηα, αθεξεκέλε, «άκεζε» θαη απξνζδηφξηζηε. Άκεζε, γηαηί απνξξέεη απεπζείαο
απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο, ρσξίο ηε βνήζεηα άιισλ ελδηάκεζσλ ζπιιήςεσλ. Σε
δεχηεξε ζηηγκή ε αθεξεκέλε έλλνηα δηακεζνπνηείηαη απφ αληίπαιεο ζπιιήςεηο,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη «πξνζδηνξηζκέλε». Γειαδή, λα ιέεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ην
ζέκα ηεο. Σελ ηξίηε ζηηγκή ε δηακάρε αλάκεζα ζηελ αθεξεκέλε θαη ηελ
πξνζδηνξηζκέλε ζχιιεςε, ιχεηαη κε κία δηαλνεηηθή «ππέξβαζε», ζε κία
«αιεζέζηεξε» (πιεξέζηεξε) ζχιιεςε, ε νπνία πεξηέρεη θαη ηηο δχν. Μ’ απηφλ
αθξηβψο ηνλ ηξφπν, ε «ζπλείδεζε πξαγκαηψλεη εαπηήλ, θαζψο αλπςψλεηαη απφ ην
αθεξεκέλν ζθέπηεζζαη, ζηελ νξζνινγηθφηεηα».
Ο Hegel ιέεη φηη θηάλεη θαλείο ζηα δηάθνξα ζηάδηα κέζσ ηεο αληίθαζεο. Οη
έλλνηεο, θαζψο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο θαζνιηθέο, είλαη αθεξεκέλεο. Ζ εθαξκνγή
ηνπο είλαη κία κεξίθεπζε. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη ηίπνηε έμσ απφ ηηο έλλνηεο ην νπνίν
ζα κπνξνχζε λα εηζαγάγεη ην ζηνηρείν ηεο κεξηθφηεηαο, γηαηί δελ έρνπκε πξφζβαζε
ζε θακία πξν-ελλνηνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα. (Απηή είλαη ε ππνθείκελε παξαδνρή ηνπ
ππεξβαηνινγηθνχ154 ηδεαιηζκνχ). Οη έλλνηεο, δειαδή, πξέπεη θαηά θάπνην ηξφπν λα
απην-εθαξκφδνληαη. Πξέπεη λα πεξηέρνπλ φ, ηη είλαη αλαγθαίν, εληφο ηνπο, γηα λα
αλαγλσξηζηεί ε επηκέξνπο πεξίπησζε. Σν αθεξεκέλν θαζνιηθφ ζηνηρείν ζε θάζε
έλλνηα πξέπεη λα αληηζηαζκίδεηαη κε έλα ζηνηρείν ζπγθεθξηκέλνπ επηκεξηζκνχ. Ζ
ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν είλαη φ, ηη νδεγεί ζηελ ηδέα κίαο ζπγθεθξηκέλεο
πξαγκαηηθφηεηαο.
Σν «είλαη», γηα παξάδεηγκα, φπσο ζπιιακβάλεηαη αξρηθά είλαη ηειείσο
αθεξεκέλν. Πξφθεηηαη γηα κία «απξνζδηφξηζηε ακεζφηεηα». Μπνξψ λα θαηαλνήζσ
απηή ηελ ηδέα ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηαο άιιεο. Δίλαη «άκεζε» γηαηί είλαη ηειείσο
απξνζδηφξηζηε. Δθαξκφδεηαη ζηα πάληα. Άξα δελ ιέεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ηίπνηα.
Έρνπκε ακεζφηεηα ζε βάξνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ. Αιιά θαη βεβαηφηεηα, ζε βάξνο ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Καηά ηελ θαηεγφξεζε ηνπ Eίλαη, δελ ιέκε ηίπνηα γηα ην ηη Eίλαη.
πλεπψο, ην λα ιέκε φηη ππάξρεη Eίλαη ζεκαίλεη φηη δελ ιέκε ηίπνηα. Απηφ, είλαη ε
αληίθαζε. Έρνπκε εθαξκφζεη φρη κφλν ηελ έλλνηα ηνπ Eίλαη, αιιά θαη ηνπ ηίπνηα, ηνπ
κε-Eίλαη, πνπ βξίζθεηαη θξπκκέλε κέζα ζην Eίλαη θαη αδεκνλεί λα δηεμαγάγεη
«πφιεκν» καδί ηνπ. Να ζθέθηεζαη, λα νλνκάδεηο ην Δίλαη, ζεκαίλεη ζπλάκα λα
ζθέθηεζαη ην Μεδέλ. Σν κε-Eίλαη πξνζδηνξίδεη, πεξηνξίδεη, ην Eίλαη θαη ην
ππνρξεψλεη λα πεξάζεη ζηελ επφκελε έλλνηα ηεο δηαιεθηηθήο αιπζίδαο, ζηελ έλλνηα
ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπ Eίλαη: ηνπ είδνπο ηνπ Eίλαη πνπ έρνπλ ηα γλήζηα επηκέξνπο.
Δλ ζπλερεία, πξνθχπηεη κία λέα δηαιεθηηθή αληίζεζε αλάκεζα ζην Eίλαη θαη
ζην πξνζδηνξηζκέλν Eίλαη, ε νπνία κπνξεί λα ιπζεί κφλν κέζσ ρξνληθψλ ηξφπσλ ηνπ
ζθέπηεζζαη. Γίλεηαη έηζη λφεκα ζηελ ηδέα φηη έλα θαη ην απηφ πξάγκα είλαη θαη δελ
είλαη. Μέζσ ηνπ ρξφλνπ, αληηδηαζηέιινπκε νληφηεηεο κε ην λα ηηο κεηξάκε θαη λα ηηο
δηαθξίλνπκε, αιιά καο παξέρεηαη θαη ε έλλνηα ηνπ «γίγλεζζαη», ην επφκελν ζηάδην
ηεο δηαιεθηηθήο, κέζσ ηεο νπνίαο θαηαλννχκε ην Eίλαη ησλ νξγαληζκψλ. Οη
νξγαληζκνί είλαη νληφηεηεο ζε ζπλερή θαηάζηαζε γίγλεζζαη πνπ, φκσο, παξακέλνπλ
νη ίδηεο. ηαλ ζθεθηφκαζηε ζηαζεξά ηελ αλαγθαία θαη αληαγσληζηηθή ηαπηφρξνλε
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παξνπζία ηνπ Δίλαη θαη ηνπ Μεδελφο, εθείλν πνπ ζθεθηφκαζηε είλαη ην Γίγλεζζαη· ην
πέξαζκα απφ ηνλ έλα φξν ζηνλ άιιν.
Πψο ζα μέξνπκε φηη έρνπκε θηάζεη ην «απφιπην»; Σελ αιεζηλή γλψζε; «Σν
ηέξκα είλαη ην ζεκείν εθείλν πνπ ε γλψζε δελ αλαγθάδεηαη πιένλ λα μεπεξάζεη ηνλ
εαπηφ ηεο». Πξηλ, ε ζπλείδεζε ήηαλ ππνρξεσκέλε λα παξαδερζεί φηη ε γλψζε ηεο δελ
ήηαλ επαξθήο, θαη λα αγσληζζεί γηα κία πην επαξθή γλψζε. Μία γλψζε ε νπνία
βξηζθφηαλ εθηφο ησλ δηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ θαζψο δεηά λα γλσξίδεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαζαπηήλ. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ε πξαγκαηηθφηεηα παχεη λα
είλαη θάηη ην νπνίν είλαη πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπλείδεζεο ζην λα ην
γλσξίζεη. Ζ ζπλείδεζε είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη άκεζα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη λα
βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία καδί ηεο. Γελ έρνπκε γλψζε ησλ θαηλνκέλσλ, πιένλ, αιιά
ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηαλ ε δηαιεθηηθή αιπζίδα ζα έρεη ζπκπιεξσζεί, ζην
ηειηθφ ζεκείν ηεο γλψζεο, ε έλλνηα γίλεηαη Ηδέα θαη απνθαιχπηεηαη ε αιήζεηα ηνπ
θφζκνπ. Ζ απφιπηε γλψζε επηηπγράλεηαη φηαλ ην πλεχκα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη απηφ
πνπ επηδεηά λα γλσξίδεη, θαη’ νπζίαλ, είλαη ν ίδηνο ηνπ ν εαπηφο αθφκα κηα θνξά θαη
θάζε θνξά...
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4.2 H έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνύ ζηνλ Hegel
«…το εγελιανό καθολικό … αναγνωρίζει τον εαυτό του μόνο στις ακάθαρτες, άμορφες
και κηλιδωμένες μορφές· αν θελήσουμε να παραμερίσουμε αυτές τις παραμορφώσεις,
ώστε να συλλάβουμε το καθολικό στην άθικτη καθαρότητά του, παίρνουμε το ακριβώς
αντίθετό του»155.
Žižek156, The Sublime Object of Ideology

Ο Hegel αληηπαξαβάιιεη ην αθεξεκέλν κε ην ζπγθεθξηκέλν, θαη αμηνινγεί
θάηη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ραξαθηεξηζκφ, αλάινγα κε ην πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη.
Κάπνηεο θνξέο ε δηάθξηζε απηή εμηζψλεηαη κε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε έλα θαζνιηθφ
πνπ απιψο ραξαθηεξίδεη επηκέξνπο νληφηεηεο θαη ζε έλα θαζνιηθφ πνπ ηηο ζπληζηά.
ζνλ αθνξά ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξάγκαηνο κπνξνχλ λα είλαη δχν εηδψλ:
εθείλα ησλ νπνίσλ ε θαηνρή είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ θαηνρή άιισλ θαη
εθείλα γηα ηα νπνία δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πξψηνπ ηχπνπ, φπσο
γηα παξάδεηγκα ην λα είλαη θάηη δψν, ή θπηφ, ή πξφζσπν, είλαη ζπγθεθξηκέλα
θαζνιηθά, ελψ απηά πνπ αλήθνπλ ζην δεχηεξν ηχπν είλαη αθεξεκέλα θαζνιηθά. Απ’
απηή ηελ άπνςε ε δηαθνξά θαίλεηαη λα είλαη πνηνηηθή157. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε
αθεξεκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά, θάπνηεο θνξέο, ζθηαγξαθείηαη, απφ ηνλ ίδην,
θαη πξνο κηα άιιε θαηεχζπλζε. Έλα αθεξεκέλν θαζνιηθφ εκπεξηέρεη κφλν έλα
ραξαθηεξηζηηθφ θάπνηνπ πξάγκαηνο, ην νπνίν θαη δηαθξίλεηαη έληνλα, θαη έρεη
απνζπαζζεί απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έλα ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ, αληηζέησο,
αλαθέξεηαη ζε πνιιά δηαθξηηά, αιιά ζπκπεπιεγκέλα θαζνιηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Αιήζεηα είλαη, επίζεο, φηη άιιεο θνξέο ν Hegel δελ θαίλεηαη λα ζεσξεί ην
ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ σο έλαλ ηχπν θαζνιηθνχ, αιιά κάιινλ λα ηζρπξίδεηαη πσο
φια ηα θαζνιηθά είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλα.
Δηδηθφηεξα, ηψξα, φηαλ ν Hegel κηιά γηα ηελ «ζπγθεθξηκέλε έλλνηα» θαη «ηε
ζπγθεθξηκέλε θαζνιηθφηεηα» ζεσξεί έλαλ αξηζκφ πξαγκαηηθψλ θαη δηαθξηηψλ κεηαμχ
ηνπο νληνηήησλ νη νπνίεο, φκσο, δελ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
λα ηηο θάλνπλ θαζνιηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο. πλήζσο ελλνεί φηη νη έλλνηεο ή ηα
θαζνιηθά δελ είλαη απνιχησο δηαθξηηά απφ ην θαη’ αίζζεζε ζπγθεθξηκέλν απφ ηε
ζηηγκή πνπ, γηα παξάδεηγκα, ζπγθξνηνχλ ηελ νπζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, φπσο επίζεο
φηη δελ είλαη απνιχησο δηαθξηηά απφ ηελ κεξηθφηεηα θαη ηελ αηνκηθφηεηα.
Σαπηφρξνλα, φκσο, αληηηίζεηαη ζηε ξνπή λα βιέπνπκε φιεο ηηο έλλνηεο ή ηα θαζνιηθά
ην ίδην κε ηελ εξπζξφηεηα ελφο πξάγκαηνο, γηα παξάδεηγκα, ηε ζηηγκή πνπ ην
ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε θχζε, ή ηηο ζρέζεηο, απηνχ ηνπ
πξάγκαηνο κε άιια θφθθηλα πξάγκαηα· έλα θφθθηλν αληηθείκελν κπνξεί εχθνια λα
γίλεη (ή λα ην θαληαζηνχκε λα γίλεηαη) θάπνηνπ άιινπ ρξψκαηνο ρσξίο λα αιιάδεη ηηο
άιιεο ηδηφηεηέο ηνπ θαη λα έρεη ιίγα ινηπά θνηλά ζηνηρεία κε άιια θφθθηλα πξάγκαηα.
Αληηζέησο, έλα θαζνιηθφ ζαλ απηφ πνπ ζπληζηά ε δσή, ε νπζία ησλ δσληαλψλ
πξαγκάησλ, θαηεπζχλεη, ελ κέξεη, ηελ εζσηεξηθή ηνπο δηάξζξσζε θαη ηα θαζηζηά
νπζησδψο ζρεηηδφκελα κεηαμχ ηνπο δπλάκεη ηνπ θνηλνχ ηνπο απηνχ ζηνηρείνπ. Γη’
απηφ θαη έρνπκε κηα επηζηήκε ηεο δσήο, ηαπηφρξνλα πνπ ζα θαηλφηαλ παξάινγν λα
πξνηαζεί κηα επηζηήκε γηα ηα θφθθηλα αληηθείκελα.
155

Βι., Žižek, S. (2008). The Sublime Object of Ideology. London: Verso. ζει. 166.
ινβέλνο θηιφζνθνο γελλεκέλνο ην 1949.
157
Ζ δσψδεο χπαξμή κνπ, γηα παξάδεηγκα, είλαη ζεκειηαθφηεξε ηεο πξνζσπηθήο κνπ, κε ηελ έλλνηα
φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηδηφηεηέο κνπ εδξάδνληαη ζ’ απηήλ.
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Ζ δηάθξηζε κεηαμχ αθεξεκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ αξρηθά
εγείξεηαη ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ Έλλνηα (Begriff) θαη ηα δηάθνξα επίπεδα θξίζεσλ θαη
ζπιινγηζκψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκάηεπζή ηεο, ζην πξψην κέξνο ηνπ
Βηβιίνπ ΗΗΗ ηεο Λνγηθήο. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Hegel θαηά ηε ζθηαγξάθεζε ηεο
αληίζεζεο αλάκεζα ζην «αθεξεκέλν» θαη ην «ζπγθεθξηκέλν» θαζνιηθφ, εθεί, είλαη
απηή ε αληίζεζε λα ζρεηηζζεί κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζεσξεζεί ε ζρέζε
κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηεο κεξηθφηεηαο θαη ηεο αηνκηθφηεηαο,
γηαηί ελψ ην «αθεξεκέλν θαζνιηθφ… αληηηίζεηαη ζην επηκέξνπο θαη ην θαζέθαζην»158
δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηειεπηαίνπ
είλαη φηη «δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ην θαζνιηθφ ρψξηα απφ ην πψο πξνζδηνξίδεηαη·
πνπ είλαη, αθξηβέζηεξα, ε κεξηθφηεηα θαη ε αηνκηθφηεηά ηνπ κηαο θαη ην θαζνιηθφ
θαζαπηφ, ζηελ απφιπηε αξλεηηθφηεηά ηνπ, πεξηιακβάλεη πξνζδηνξηζηηθφηεηα»159.
Σνπηέζηηλ: «Χο αξλεηηθφηεηα γεληθψο, δειαδή ζχκθσλα κε ηελ πξψηε άκεζε άξλεζε,
ην θαζνιηθφ πεξηέρεη ηε δπλαηφηεηα, ηνπ ελ γέλεη πξνζδηνξηζκνχ, σο κεξηθφηεηα· σο
δεχηεξε άξλεζε, δειαδή σο άξλεζε ηεο άξλεζεο, είλαη απφιπηε δπλαηφηεηα
πξνζδηνξηζκνχ, δειαδή αηνκηθφηεηα θαη ζαθήλεηα. Σν θαζνιηθφ ζπλεπψο είλαη ε
νιφηεηα ηεο Έλλνηαο· είλαη φ,ηη είλαη ζπγθεθξηκέλν· δελ είλαη θελφ αιιά, αληηζέησο,
έρεη δηα ηεο Έλλνηάο ηνπ έλα πεξηερφκελν - πεξηερφκελν ζην νπνίν δελ ζπληεξεί απιψο
ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά είλαη απηφ θαζαπηφ θαη εκκελέο ζ‘ απηφ. Μπνξνχκε, πξάγκαηη, λα
θάλνπκε αθαίξεζε ζην πεξηερφκελν απηφ· ηφηε, φκσο, δελ ιακβάλνπκε ην θαζνιηθφ
ζηνηρείν ηεο Έλλνηαο, αιιά ην αθεξεκέλν θαζνιηθφ πνπ είλαη κηα απνκνλσκέλε θαη
αηειήο ζηηγκή ηεο Έλλνηαο, πνπ δελ έρεη θακηά αιήζεηα»160.
Ο Hegel, ζπλεπψο, ζπιιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ σο ην «θαζνιηθφ
ηεο Έλλνηαο», ζην βαζκφ πνπ εκπεξηέρεη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηε κεξηθφηεηα θαη
ηελ αηνκηθφηεηα, πξάγκα πνπ δελ έρεη ην αθεξεκέλν θαζνιηθφ. Σν θαζνιηθφ απηφ
είλαη πξάγκαηη ζπγθεθξηκέλν απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο απφςεηο:
α. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα κηα ηδηφηεηα, κε ηελ έλλνηα ηνπ δπλαηνχ ηξφπνπ
χπαξμεο ελφο θαζέθαζηνπ. Μάιινλ είλαη απηφ πνπ είλαη ην θαζέθαζην, ζην βαζκφ
πνπ ην θαζέθαζην είλαη κηα πξαγκάησζε απηνχ ηνπ είδνπο πξάγκαηνο· ζπλεπψο είλαη
έλα νπζηα-ζηηθφ θαζνιηθφ (π.ρ. «άλζξσπνο» ή «ηξηαληάθπιιν») θαη φρη έλα θαζνιηθφ
ηδηφηεηαο (π.ρ. «θφθθηλν» ή «ςειφο») 161.
β. ηεξίδεη θαζνιηθέο πξνηάζεηο ζαλ απηέο ησλ θπζηθψλ λφκσλ («νη άλζξσπνη
είλαη έιινγα φληα») θαη θαλνληζηηθέο πξνηάζεηο («επεηδή απηφο ν άλζξσπνο είλαη
παξάινγνο είλαη έλα αηπρέο παξάδεηγκα αλζξσπίλνπ φληνο»). Απηέο πξέπεη ζπλεπψο
λα δηαθξηζνχλ απφ θαζνιηθά πνζνδεηθηνχκελεο πξνηάζεηο («φια ηα αλζξψπηλα φληα
έρνπλ πηεξχγηα ζην απηί», «φινη νη θχθλνη είλαη ιεπθνί»), νη νπνίεο καο ιέλε ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηξάδνληαη κηα νκάδα αηφκσλ πεξηζζφηεξν, παξά ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο ζην νπνίν αλήθνπλ (νη άλζξσπνη σο ηέηνηνη είλαη
έιινγνη)162.
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παξάδεηγκα ζην ηξηαληάθπιιν, ην θπηφ».
162
«Σν ππνθείκελν, έηζη, έρεη απνιέζεη ην κνξθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζηνραζηηθήο θξίζεο πνπ
νινθιήξσζε ηελ πνξεία ηεο απφ ην ―απηφ‖ ζην ―φια‖ κέζσ ηνπ ―θάπνηα‖. Αληίζεηα απ‘ ην ―φινη νη
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γ. Μπνξνχλ θαζέθαζηα, πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο, λα ιεηηνπξγνχλ σο
ππνδείγκαηά ηνπ κε ηξφπν ψζηε λα κελ απαηηείηαη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο θάηη θνηλφ
πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ππνδεηγκαηίδνπλ ην ίδην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ (ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν έλα θαζέθαζην είλαη άλζξσπνο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν έλα άιιν θαζέθαζην είλαη επίζεο άλζξσπνο)163.
Καίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν Hegel γηα ην ζπγθεθξηκέλν
θαζνιηθφ απνηειεί ε θξάζε «…[ελψ] ην αθεξεκέλν θαζνιηθφ… αληηηίζεηαη ζην
επηκέξνπο θαη αηνκηθφ» ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ φρη. Μ’ απηφ ηνλ ηζρπξηζκφ ν
Hegel ελλνεί ηα εμήο: Έλα ηξηαληάθπιιν δελ είλαη έλα αηνκηθφ ηξηαληάθπιιν επεηδή
ππνδεηγκαηίδεη ην αθεξεκέλν θαζνιηθφ «θφθθηλν», αιιά ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ
«ηξηαληάθπιιν». Έηζη, ην ηειεπηαίν ζρεηίδεηαη δηαιεθηηθά κε ηελ αηνκηθφηεηα κε
ηξφπν πνπ ην πξψην δελ ην θάλεη. Καη ππνδεηγκαηίδεη ην αθεξεκέλν θαζνιηθφ
«θφθθηλν», κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην θάλνπλ θαη άιια θφθθηλα αληηθείκελα, ελψ
ππνδεηγκαηίδεη ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ «ηξηαληάθπιιν» δηαθνξεηηθά απφ άιια
ηξηαληάθπιια, ζην βαζκφ πνπ θάπνηα ηξηαληάθπιια είλαη επσδηαζηά ελψ άιια δελ
είλαη, θάπνηα είλαη αεηζαιή θαη άιια φρη, θ.ιπ. Έηζη, ην ηειεπηαίν ζρεηίδεηαη
δηαιεθηηθά θαη κε ηε κεξηθφηεηα κε ηξφπν πνπ ην πξψην, επίζεο, δελ θάλεη. Δλψ,
ινηπφλ, κπνξνχκε λα αληηιακβαλφκαζηε ην «θφθθηλν» θάλνληαο αθαίξεζε απφ ηελ
αηνκηθφηεηα θαη ηε κεξηθφηεηα, δελ κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε ην «ηξηαληάθπιιν» κ’
απηφ ηνλ ηξφπν. Απηφ ην είδνο θαζνιηθφηεηαο εκπεξηέρεη «ηελ νιφηεηα ηεο Έλλνηαο»
(δειαδή, ηηο άιιεο ζηηγκέο ηεο κεξηθφηεηαο θαη αηνκηθφηεηαο) κε ηνλ ηξφπν πνπ έλα
αθεξεκέλν θαζνιηθφ δελ ζα κπνξνχζε.
Ζ ζεσξία, ινηπφλ, ηνπ Hegel γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ κπνξεί λα
ζπλνςηζζεί σο εμήο: ην αηνκηθφ δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ κηα πξαγκάησζε
θαζνιηθψλ (δελ ππάξρνπλ «ζθέηα» αηνκηθά), αιιά ηα θαζνιηθά πνπ ζπληζηνχλ ην
αηνκηθφ δελ είλαη απιά θαζνιηθά ηδηνηήησλ, φπσο απηά πνπ καο ιέλε ηη
ραξαθηεξηζηηθά έρεη ην αηνκηθφ, θαη φρη απηφ πνπ είλαη ην αηνκηθφ. Σα νπζηψδε
θαζνιηθά, πνπ ζπληζηνχλ ηε θχζε ηνπ αηνκηθνχ σο ηέηνηνπ, δελ ππάξρνπλ γεληθά,
αιιά κφλν σο κεξηθεχζεηο θαζνιηθψλ ηδηνηήησλ, θαη έηζη, πξαγκαησκέλα ζηε κνξθή
ησλ θαζέθαζησλ (άξα ν πιαησληζκφο είλαη εζθαικέλνο). Ξεθηλψληαο απφ
νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο Έλλνηαο (θαζνιηθφηεηα, κεξηθφηεηα,
αηνκηθφηεηα), ε θαζεκηά ηνπο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κφλν ππφ ην θσο ησλ άιισλ
δχν: ε αηνκηθφηεηα ζπλίζηαηαη απφ ην κεξηθεπκέλν νπζηψδεο θαζνιηθφ (σο αηνκηθφ,
σο «αηνκηθφηεηα», είκαη άλζξσπνο κε νξηζκέλν ζχλνιν ηδηνηήησλ πνπ κε μερσξίδνπλ
απφ ηνπο άιινπο)· ην νπζηψδεο θαζνιηθφ ππάξρεη κφλν ζηα επηκέξνπο, κέζα απφ ηελ
κεξίθεπζή ηνπ (ην θαζνιηθφ «άλζξσπνο» ππάξρεη, in rebus, πξαγκαησκέλν ζε
άλζξσπνη‖ νθείινπκε ηψξα λα πνχκε ―ην αλζξψπηλν νλ‖». Βι., Hegel, The Science of Logic. φ.π.,
§12.76, ζει. 574. Δπίζεο, «Ο,ηηδήπνηε αλήθεη ζε φια ηα είδε ελφο γέλνπο, αλήθεη θπζηθά ζην γέλνο· απηφ
είλαη κηα έκκεζε ζπλέπεηα. Δθθξάδεη φ,ηη έρνπκε ήδε δεη: φηη ην ππνθείκελν π.ρ. ―φινη νη άλζξσπνη‖
ράλεη ηελ πξνζδηνξηζηηθή κνξθή ηνπ θαη απηφ πνπ πξέπεη λα ιέγεηαη ζηε ζέζε ηνπ είλαη ―ην αλζξψπηλν
νλ‖». Βι., Hegel, The Science of Logic. φ.π., §12.77, ζει. 575.
163
«Όηαλ νη άλζξσπνη κηινχλ γηα ηελ Έλλνηα, ζπλήζσο έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο κφλν ηελ αθεξεκέλε
θαζνιηθφηεηα, θαη ζπλεπψο ε Έλλνηα, εμίζνπ ζπρλά, πξνζδηνξίδεηαη σο κηα γεληθή έλλνηα. Μ‘ απηφ ηνλ
ηξφπν, κηιάκε γηα ηελ «έλλνηα» ηνπ ρξψκαηνο, ή ελφο θπηνχ, ελφο δψνπ θ.ν.θ., θαη απηέο νη έλλνηεο
ππνηίζεηαη πσο αλαθχνληαη θαζψο παξαβιέπνπκε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά δηα ησλ νπνίσλ ηα
δηάθνξα ρξψκαηα, θπηά, δψα θ.ιπ., δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο, θαη επηθεληξσλφκαζηε ζ‘ απηφ πνπ έρνπλ
θνηλφ. Απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δηάλνηα αληηιακβάλεηαη ηελ Έλλνηα, θαη δηθαηνινγείηαη ην
αίζζεκα φηη ηέηνηεο έλλνηεο είλαη απαηειέο θαη θελέο, φηη είλαη απιά ζρήκαηα θαη ζθηέο. Απηφ πνπ είλαη
θαζνιηθφ σο πξνο ηελ Έλλνηα δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απιψο θάηη θνηλφ απέλαληη ζην νπνίν
ζηέθεηαη ην επηκέξνπο. Αληίζεηα ην θαζνιηθφ είλαη απηφ πνπ κεξηθεχεηαη (εηδηθεχεηαη), παξακέλνληαο
ζηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηελ κεξίθεπζή ηνπ, κε ιαγαξή ζαθήλεηα». Βι., Hegel, The Encyclopaedia Logic.
φ.π., §163 (Πξνζζήθε 1), ζει. 240.
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δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο)· θαη ε κεξηθφηεηα είλαη κηα ηξνπή ηνπ νπζηψδνπο
θαζνιηθνχ πνπ ζπληζηά ην αηνκηθφ (επεηδή είκαη άλζξσπνο, έρσ ηηο ηδηφηεηεο εθείλεο
πνπ κε θάλνπλ λα δηαθξίλνκαη απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο). Δίλαη ε δηαιεθηηθή
δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ ν Hegel ραξαθηεξίδεη «έθπηπμε»,
εμέιημε ηνπ πλεχκαηνο ζε απηεπίγλσζε, θαη ηελ νπνία πηζηεχεη πσο ιακβάλνπκε φηαλ
ζεσξνχκε ην θαζνιηθφ σο «ζπγθεθξηκέλν», πεξηζζφηεξν, παξά σο απιψο
«αθεξεκέλν», θαζψο κφλν ηφηε είκαζηε ηθαλνί λα δηαθξίλνπκε αλάκεζα ζε νπζηψδε
θαζνιηθά θαη ζε θαζνιηθά ηδηνηήησλ ψζηε λα κελ έρνπκε γλψζε ησλ θαηλνκέλσλ
απιψο, αιιά ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο164.

164

Βι. ζρεη., Stern, R. (2007). Hegel, British Idealism, and the Curious Case of the Concrete Universal.
British Journal for the History of Philosophy, 15 (1), 115-153, ζζ. 125-133.
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4.3 Σα ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά
ζηoλ αγγιηθό ηδεαιηζκό
«…το εγελιανό καθολικό είναι, έτσι, ένα πλάσμα της φαντασίας αφού δεν υπάρχει κάπου
στην πραγματικότητα… αλλά η πραγματικότητα, καθαυτήν, το σημαίνει, ως σημείο
αναφοράς, και του απονέμει τη συμβολική του συνάφεια»165.
Žižek, The Sublime Object of Ideology

Δίδακε ηελ έλλνηα ηνπ “ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ” λα μεθηλά κε ηνλ Hegel,
αιιά ζα αλαδεηρζεί ζηνπο Άγγινπο ηδεαιηζηέο166, απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ κέρξη ηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα167, θαζψο εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην Βηβιίν ΗΗΗ ηεο
Λνγηθήο. ηεξηδφκελνη εθεί ηζρπξίζηεθαλ φηη απνθάιπςαλ απηφ ην «εμσηηθφ» θαη
«εμαθαληζκέλν πιάζκα», πνπ απνηεινχζε ε έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ168·
ε θεληξηθή ηδέα ηεο ηδεαιηζηηθήο θηινζνθίαο ηνπ 19νπ αηψλα169.
Σν εξψηεκα πνπ απαζρφιεζε ηνλ Ζegel θαη ηνπο Βξεηαλνχο ηδεαιηζηέο είλαη
θαηά πφζν ε ζθέςε καο ραξαθηεξίδεηαη απφ απιέο αθαηξέζεηο απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, θαη πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη κεηαθπζηθέο θαη
επηζηεκνινγηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πεξίπησζε απφδεημεο ηνπ αληηζέηνπ.
Ο βαζηθφο ηζρπξηζκφο, πνπ απνδίδεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφο ησλ βξεηαλψλ
ηδεαιηζηψλ θαη ν νπνίνο απεηέιεζε θαη αληηθείκελν ζθνδξήο θξηηηθήο ζηελ επνρή πνπ
δηαηππψζεθε, ζπλνςίζζεθε απφ ηνπο θξηηέο ηνπ ν εμήο: «ην αηνκηθφ, σο αηνκηθφ,
είλαη έλα θαζνιηθφ»170. Ζ ζθέςε, πίζσ απφ απηή ηελ αληίιεςε γηα ην θαζνιηθφ,
ζεσξήζεθε πσο είλαη φηη ηα θαζνιηθά έρνπλ κηα δνκή ηνπ ηχπνπ «έλα-ζηα-πνιιά» ζε
ζρέζε κε ηηο πξαγκαηψζεηο ηνπο. Απνηεινχλ, δειαδή, ηε ζηαζεξή, ηελ θνηλή δνκή
κεζ’ ηελ πνιπκνξθία. ην βαζκφ πνπ, σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα επηκέξνπο
έρνπλ απηή ηε δνκή, πξέπεη λα ηα ζθεθηφκαζηε σο «ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά».
Μηα απφ ηηο εγεηηθέο κνξθέο ηνπ θηλήκαηνο, ν F. H. Bradley171, γξάθεη πσο
ελψ απφ κηα άπνςε θάηη πνπ είλαη αηνκηθφ (φπσο έλαο άλζξσπνο) είλαη επηκέξνπο
επεηδή απνθιείεη φια ηα άιια ηα αηνκηθά, απφ κηα άιιε άπνςε είλαη «έλα θαζνιηθφ,

165

Βι., Žižek, S. (2008). The Sublime Object of Ideology. London: Verso. ζει. 167.
Πξφθεηηαη γηα θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ νπνίνπ νη θπξηφηεξνη εθπξφζσπνη εκθνξνχληαλ απφ έλα είδνο
απφιπηνπ ηδεαιηζκνχ: ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα απιή, ελνπνηεκέλε ζπλαίζζεζε, κηα θνζκηθή
εκπεηξία, ρσξίο παξειζφλ, παξφλ ή κέιινλ, αησλίσο ηέιεηα, πνπ δελ πεξηιακβάλεη θακηά πεπεξαζκέλε
χπαξμε. Οη αληηιήςεηο απηέο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηε θηινζνθία ησλ Spinoza (Οιιαλδφ-Δβξαίνο
θηιφζνθνο: 1632-1677), Kant θαη Hegel, κε ηε δηαθνξά φηη νη βξεηαλνί ηδεαιηζηέο ηηο επεμεξγάζηεθαλ
πεξαηηέξσ, αλεμάξηεηα θαη πξσηφηππα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηνπο θηλεηνπνηνχζε ε επηζπκία
ηνπο λα αληηζηαζνχλ ζηνλ πιηζκφ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελζηηθηψδε αληίιεςε, πνπ έρνπκε, γηα ην
λφεκα ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ.
167
Βι. ζρεη., Stern, R. (2007). Hegel, British Idealism, and the Curious Case of the Concrete Universal.
British Journal for the History of Philosophy, 15 (1), 115-153, ζει. 115.
168
Βι. ζρεη., Mander, W. J. (2000). Bosanquet and the Concrete Universal. The Modern Schoolman.
77, (4), 293-308. ζει. 293.
169
Βι. ζρεη., Milne, A. (1962). The Social Philosophy of English Idealism. London: Allen & Unwin.
ζει. 15.
170
Βι. ζρεη., Smith, N. Κ. (1927). The Nature of Universals (I). Mind. 36, (142), 137-157. ζει. 144.
Δπίζεο, Smith, N. Κ. (1927). The Nature of Universals (IΗ). Mind. 36, (143), 265-280, θαη Smith, N. Κ.
(1927). The Nature of Universals (IΗΗ). Mind. 36, (144), 393-422.
171
Βξεηαλφο, 1846-1924.
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γηαηί είλαη έλαο άλζξσπνο ζε φια ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ»172, θαη ζπλερίδεη:
«ζηε θξάζε ―ν Καίζαξ είλαη άξξσζηνο‖, δελ επηβεβαηψλεηαη ηίπνηε άιιν, γηα ηνλ
Καίζαξα, πέξα απφ ην φηη είλαη άξξσζηνο· είλαη ν θνηλφο δεζκφο πνιιψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γη‘ απηφ θαζνιηθφ»173, νπφηε, «ην αηνκηθφ είλαη… έλα
ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ»174. Ο B. Bosanquet175, επίζεο, γξάθεη: «Αο ζεσξήζνπκε κηα
πξφηαζε ζαλ ηελ: ―Ο Καίζαξ δηέβε ην Ρνπβίθσλα‖… ην ζεκείν πνπ ηνλίδεη απηή ε
απφθαλζε είλαη φηη πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ηνλ ίδην άλζξσπν ελ κέζσ ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζρέζεσλ: ηνπ λα είλαη ν θαηαθηεηήο ησλ Γαιαηψλ, αιιά θαη ν βαδίδσλ
εληφο ηεο Ηηαιίαο. Ζ ηαπηφηεηα είλαη ην αηνκηθφ, ή ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ, πνπ
παξακέλεη ζηαζεξφ ελ κέζσ απηψλ ησλ ζρέζεσλ»176.
Ζ πξφηαζε ηνπ Bosanquet φηη νθείινπκε «λα ζεσξήζνπκε έλα αηνκηθφ,
ραξαθηεξηζκέλν απφ έλα θχξην φλνκα, σο παξάδεηγκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
θαζνιηθνχ»177 θαίλεηαη λα είλαη ε βαζηθή θαη δηαθξηηή ζέζε ησλ βξεηαλψλ
ηδεαιηζηψλ. Ζ δπζθνιία κε απηή ηε ζέζε είλαη φηη θαίλεηαη λα εκπεξηέρεη κηα
ζχγρπζε: πψο είλαη δπλαηφ έλα αηνκηθφ λα είλαη θάηη θαζνιηθφ (ζπγθεθξηκέλν ή
άιινπ ηχπνπ); Φπζηθά ππάξρεη κηα “έλα ζηα πνιιά” ζρέζε κεηαμχ ελφο αηνκηθνχ θαη
ησλ κεξψλ ηνπ, ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θ.ιπ., φπσο κεηαμχ ελφο θαζνιηθνχ θαη ησλ
πξαγκαηψζεψλ ηνπ, αιιά απηή ε δνκηθή νκνηφηεηα δελ είλαη ιφγνο λα ηα ζπγρένπκε.
Ο Bradley καο ιέεη: «Σν αηνκηθφ είλαη ηαπηφρξνλα έλα ζπγθεθξηκέλν επηκέξνπο θαη
έλα ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ… απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο» πεξηγξάθνληαο ηε
ζεψξεζε ηνπ αηνκηθνχ ζηηο «πεξηνξηζηηθέο θαη απνθιεηζηηθέο ζρέζεηο κε άιια
θαηλφκελα» θαη σο «έλα, ελ κέζσ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ»178.
Οη Βξεηαλνί ηδεαιηζηέο ζπλέιαβαλ ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ σο έλαλ
ηδηαίηεξν ηχπν θαζνιηθνχ: «ην θαζνιηθφ ζηε κνξθή ελφο θφζκνπ»179 πεξηζζφηεξν,
φπσο ηέζεθε απφ ηνλ Bosanquet, παξά ζηε κνξθή κηαο θιάζεο. Με ην «θαζνιηθφ ζηε
κνξθή ελφο θφζκνπ» ν Bosanquet ελλννχζε φηη ηα αηνκηθά, πνπ απνηεινχλ
παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ θαζνιηθνχ, ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα ζχζηεκα
ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο, ελψ ηα αηνκηθά πνπ απιψο αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε φρη.
Ο Josiah Royce180 ζέηεη ηελ ηδέα σο εμήο: «Απηφ ην θαζνιηθφ δελ είλαη θαζφινπ
αθαίξεζε, αιιά έλα εληειψο ζπγθεθξηκέλν φιν θαζψο φιεο νη πξαγκαηψζεηο ηνπ δελ
είλαη απιά παξαδείγκαηά ηνπ, αιιά ηηο εγθνιπψλεηαη, παξνπζηάδνληαη σο ζηηγκέο ηνπ,
θαη ππάξρνπλ κφλν ζε ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ην ίδην. Δίλαη ζαλ ην ακπέιη κε ηα
ηζακπηά»181. Γηα ηνλ John Caird182: «Ζ ζθέςε είλαη ηθαλή γηα κηα δηαθνξεηηθή θαη
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βαζχηεξε θίλεζε. Μπνξεί λα αλαρζεί ζε κηα θαζνιηθφηεηα πνπ δελ ηεο είλαη μέλε, αιιά
ε απνιχησο εζσηεξηθή θχζε ησλ πξαγκάησλ θαζαπηά· δελ πξφθεηηαη γηα ην θαζνιηθφ
απφ αθαίξεζε απφ ηα επηκέξνπο, αιιά γηα ηελ ελφηεηα πνπ εκκέλεη ζ‘ απηά θαη βξίζθεη
ζ‘ απηά ηελ αλαγθαία ηεο έθθξαζε. Γελ απνηειεί κηα απζαίξεηε επηλφεζε ηνπ
παξαηεξνχληνο θαη ηαμηλνκνχληνο λνπ, πνπ ελνπνηεί ζηελ θαληαζία ηνπ πξάγκαηα
νπζησδψο δηαθνξεηηθά, αιιά κηα ηδέα πνπ εθθξάδεη ηελ εζσηεξηθή δηαιεθηηθή, ηελ
θίλεζε, ηε δηαδηθαζία πξνο ηελ ελφηεηα, πνπ εγθαηαβηψλεη θαη ζπληζηά ηελ χπαξμε ησλ
αληηθεηκέλσλ θαζαπηά. Απηή ε βαζχηεξε θαη αιεζέζηεξε θαζνιηθφηεηα είλαη απηφ πνπ
κπνξεί θαη ραξαθηεξίδεηαη ηδεψδεο, ή νξγαληθή θαζνιηθφηεηα»183.
Σα θαζνιηθά, εδψ, είλαη ηδηφηεηεο πνπ πξαγκαηψλνληαη ζε επηκέξνπο, κφλν
πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά ζπγθεθαιαηψλνπλ απηά ηα θαζέθαζηα ζε έλα
νιηζηηθφ ζχζηεκα, θαζηζηψληαο ηα ηκήκαηα κηαο κεγαιχηεξεο αηνκηθήο νληφηεηαο,
πξάγκα πνπ ηα αθεξεκέλα θαζνιηθά δελ θάλνπλ. Γίλεηαη ινηπφλ ε δηαθξηηή αληίιεςε
ηεο ηδέαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ, σο κηαο ηδηφηεηαο πνπ ζπλδέεη ηα θαζέθαζηα
ζε κεγαιχηεξεο νιφηεηεο κε έλαλ ππεξαηνκηθφ ηξφπν184.






Ο Σ. Ζ. Green185 ηζρπξίδεηαη φηη «κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν αζχκβαηεο,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεσξίεο γηα ηε γλψζε πνπ δηαηξέρνπλ νιφθιεξε ηελ ειιεληθή
θηινζνθία…». Ζ αζπκβαηφηεηα ησλ ζεσξηψλ απηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν
Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο είδαλ ηελ θαζνιηθφηεηα θαη κε αθεξεκέλνπο θαη κε
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο186· ηε κηα πιεπξά, κάιηζηα, ηεο πιαησληθήο θαη αξηζηνηειηθήο
ηνπνζέηεζεο ν Green ηε βιέπεη σο θπξίσο ππεχζπλε γηα ηελ εκθάληζε θαη’ εμνρήλ
ηνπ λνκηλαιηζκνχ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. πγθεθξηκέλα, Πιάησλ θαη
Αξηζηνηέιεο, είραλ απ’ ηε κηα κεξηά κηα εμσηεξηθή αληίιεςε γηα ην θαζνιηθφ, σο
ηδηφηεηαο ηδηνηήησλ, πνπ καο επηηξέπεη λα νκαδνπνηνχκε, θάζε θνξά, ηα επηκέξνπο ζε
κηα θιάζε, ζηε βάζε ησλ νκνηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θαη’ αίζζεζε αληηιήςεηο
καο γη’ απηά – νπφηε, γηα παξάδεηγκα, απ’ απηή ηελ άπνςε «ε νπζία ελφο νμέσο ζα
είλαη φηη καο αλαηξηρηάδεη, φληαο ε ηδηφηεηα δηα ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζθέςε
πξψηα απ‘ φια ε αληίζηνηρε αίζζεζε, θαη ε νπνία θαηφπηλ ζπλδέεηαη κε ην φλνκα
―νμχ‖»187. Ωζηφζν, ζεκεηψλεη ν Green, «Με ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θαζνιηθνχ κε κηα
θιάζε, ε αιεζήο φςε ηνπ ράλεηαη ηφζν φζν εληζρχεηαη.»188 γηαηί ην θαζνιηθφ θαίλεηαη
ζπκβεβεθφο ηνπ επηκέξνπο θαη σο ηέηνην, ην ηειεπηαίν, γίλεηαη αληηθείκελν
δηαθξηηήο, απφ ην πξψην, νληνινγηθήο πξαγκάηεπζεο, σο έλα «ζθέην αηνκηθφ»
πξνζβάζηκν απφ ηηο αηζζήζεηο θαη κφλν: «Μέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ε θελφηεηα
[ηνπ θαζνιηθνχ] γίλεηαη εληνλφηεξε θαη ηαπηφρξνλα ην επηκέξνπο δηεθδηθεί ηελ
αλεμαξηεζία ηνπ. Αληίζεηα απφ ην λα ζεσξείηαη σο απηφ πνπ γίλεηαη θαζνιηθφ επζχο
ακέζσο κε ην πνπ θξίλεηαη ή είλαη γλσζηφ σο ηέηνην, ράξηο ζηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία
καο γλσζηνπνηείηαη, ζπλδέεηαη κε ην θαζνιηθφ σο κέινο κηαο θιάζεο ζηελ νπνία
αλήθεη. ‘ απηή ηελ ζεψξεζε είλαη κάηαην λα αξλεζείο ηελ πξνηεξαηφηεηα θαη
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αλεμαξηεζία [ηνπ αηνκηθνχ]. Γη‘ απηφ θαη θαηαιήγνπλ λα ζεσξνχληαη, ηα επηκέξνπο,
σο έλα ζχλνιν πξαγκάησλ γηα ηα νπνία κπνξνχκε λα έρνπκε γλψζε, θαη ηα θαζνιηθά
σο έλα άιιν. Αιιά ην ―αηζζεηφ‖, ζχκθσλα κε ηνλ Ηδεαιηζκφ απηφ, είλαη ην απιψο
επηκέξνπο. Δίλαη έηζη, επεηδή δελ βξίζθεηαη ζε θάπνηα πξνζδηνξηζκέλε ζρέζε κε
ν,ηηδήπνηε άιιν θαη, ζπλεπψο, νχηε κε θάηη ζεηηθφ. Σν απιψο κεξηθφ πνπ ζεσξήζεθε
θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν, φκσο, πςψζεθε ζηε ζέζε κηαο πξαγκαηηθήο νληφηεηαο, νπφηε θαη
ζην ―θαη‘ αίζζεζε‖ ζπλέβε ην αλάινγν. Σνχηνο ν ηδεαιηζκφο έρηηζε μαλά απηφ πνπ
θαηέζηξεςε, θαη ην θαη‘ αίζζεζε πξάγκα έγηλε, θαζαπηφ, ην πξνζδηνξηζκέλν
ππνθείκελν ηδηνηήησλ»189.
’ απηή ηελ ηνπνζέηεζε, ε κηα πιεπξά ηεο πιαησληθήο θαη αξηζηνηειηθήο
αληίιεςεο γηα ην θαζνιηθφ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάιεμε ζηε κεηαθπζηθή ηνπ
«θαζαξνχ αηνκηθνχ» θαη ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο αίζζεζεο επί ηεο ζθέςεο190: απφ ηε
ζηηγκή πνπ ε αληίιεςή καο γηα ηελ θαζνιηθφηεηα είλαη «αθεξεκέλε» θαη επηηξέπεη,
ζπλεπψο, ηε δπλαηφηεηα ε κεξηθφηεηα λα είλαη θάηη πέξα θαη πάλσ απφ ηελ
θαζνιηθφηεηα, δίλνληαο ζηελ αηνκηθφηεηα απηή «πξνηεξαηφηεηα θαη αλεμαξηεζία», ε
έλλνηα ηνπ «θαζαξνχ αηνκηθνχ» εγείξεηαη αλαπφθεπθηα, θαη καδί κ’ απηή ε ηδέα ηεο
αληηκεηψπηζεο ηεο «αληίιεςεο» σο πξφηεξεο θαη δηαθξηηήο απφ ηελ «ζχιιεςε» ηεο
«αίζζεζεο» απφ ηε «ζθέςε». Δίλαη απηή ε πιεπξά ηεο πιαησληθήο θαη αξηζηνηειηθήο
ηνπνζέηεζεο πνπ ν Green βιέπεη σο θπξίσο ππεχζπλεο γηα ηελ εκθάληζε ελφο
λνκηλαιηζκνχ: «Σν ζθάικα απηνχ ηνπ αθαηέξγαζηνπ ―ξεαιηζκνχ‖ είλαη φηη
πιαησληθφο, αξηζηνηειηθφο, ή ζρνιαζηηθφο, είλαη νπζηαζηηθά λνκηλαιηζκφο. Θεσξεί ην
θαζνιηθφ αιεζηλφ, αιιά ην βξίζθεη απιψο ζην λφεκα ελφο νλφκαηνο… Ο ξεαιηζκφο ηεο
αξραίαο ινγηθήο, ζεσξψληαο γηα πξαγκαηηθφηεηά ηνπ ηα είδε πνπ δειψλνληαη κε έλα
θνηλφ φλνκα, θάζε θνξά, είλαη εζθαικέλνο. Κάνει ηα καθολικά ηος μια κλάζη,
ανηίθεηα από ηο να είναι μια ζσέζη, θαη ζεσξεί σο νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θιάζεο εθείλα κφλν πνπ ζπλάγνληαη απφ ην φλνκά ηεο, δειαδή ηα πεξηζζφηεξν
επηθαλεηαθά. Έρνληαο, έηζη, μεθηλήζεη κε κηα θησρή αληίιεςε, σο πξψηε ηεο
πξαγκαηηθφηεηα, ρσξεί ζηε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζεο, ζηελ νπνία θαζίζηαηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν ςηιή θαηαιήγνληαο ζε θάηη πνπ δελ έρεη θαζφινπ ηδηφηεηεο»191.
Ωζηφζν, ν Green ηζρπξίδεηαη, ππάξρεη κηα άιιε πιεπξά ζηελ πιαησληθή θαη
ηελ αξηζηνηειηθή ζέζε πνπ πξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα θαη έλαλ «πεξηζζφηεξν
πιήξε θαη, ζπλεπψο, αιεζέζηεξν ηδεαιηζκφ»192. Απηφ κπνξεί λα θαλεί, θαηά ηνλ
Green, ζηελ αξηζηνηειηθή ζεσξία γηα ηελ χιε, γηαηί ελψ, απφ ηε κία κεξηά, ν
Αξηζηνηέιεο ρεηξίδεηαη ηελ χιε σο ην ππφζηξσκα πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηηο
ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ αηνκηθνχ, απφ ηελ άιιε, αληηκεησπίδεη ην επηκέξνπο σο
κεξίθεπζε ηνπ θαζνιηθνχ, νπφηε ε χιε, εθηφο ηεο νπνίαο κνξθψλεηαη ην αηνκηθφ,
είλαη πξνζβάζηκε απφ ην πλεχκα.
«χκθσλα [κε ηελ πξψηε άπνςε], ε ―χιε‖ ζπλίζηαηαη απφ ηα επηκέξνπο
πξάγκαηα πνπ ―βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηελ αίζζεζε‖ θαη απφ ηα νπνία ε ζθέςε αθαηξεί
ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ ηε ―κνξθή‖ ή ην είδνο. Γηα κηαο πεξαηηέξσ αθαίξεζεο
ηδηνηήησλ θηάλνπκε ζην ―γέλνο‖ - ηειηθά ζην ―summum genus‖193 - ην νπνίν βξίζθεηαη
ζην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απφζηαζεο απφ ηελ ―χιε‖. ηε ―Μεηαθπζηθή‖ [ηνπ
Αξηζηνηέιε], απφ ηελ άιιε, ην ―γεληθφηαηνλ‖ θαζαπηφ παξνπζηάδεηαη σο ε ―χιε‖ ε

189

. π.
Σν επηρείξεκα πίζσ απ’ απηή ηελ πξαγκάηεπζε είλαη αλαγλσξίζηκα εγειηαλφ.
191
. π., ζει. 60-61.
192
. π., ζει. 62.
193
Σν ηί ησλ ησηθψλ.
190

73

δηακνξθνχκελε απφ κηα δηαδηθαζία κνξθνπνίεζεο σο ηελ πην θαζνξηζκέλε ζπκπινθή
ραξαθηεξηζηηθψλ. Δδψ βιέπνπκε ηελ χιε λα έρεη αιιάμεη ζέζεηο»194.
Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο αληηζηξνθήο, ν Green ηζρπξίδεηαη, «ε δηαδηθαζία
ηεο ζθέςεο δελ παξνπζηάδεηαη σο εθείλε ηεο αθαίξεζεο, αιιά ηεο
ζπγθεθξηκελνπνίεζεο», γηαηί ηψξα ην αηνκηθφ «δελ είλαη πιένλ κία ζθέηε κνλάδα,
αιιά κηα ελφηεηα δηαθνξεηηθνηήησλ, ην θέληξν κηαο πνιιαπιφηεηαο ζρέζεσλ, έλα
ππνθείκελν ηδηνηήησλ. Γελ είλαη έλα ―αθεξεκέλν θαζνιηθφ‖ αιιά έρεη έλα ζηνηρείν
θαζνιηθφηεηαο ράξηο ζην νπνίν κπνξεί λα έξζεη ζε ζρέζε κε φια ηα άιια πξάγκαηα. Ζ
θαζνιηθφηεηά ηνπ είλαη φξνο ηεο κεξηθφηεηάο ηνπ»195.
Ζ ζσζηή εηθφλα είλαη απηή πνπ βιέπεη ηελ θαζνιηθφηεηα θαη ηελ αηνκηθφηεηα
σο ακνηβαία εμαξηψκελεο έλλνηεο: «Ζ ―νπζία‖ σο ην εμσηεξηθφ πξάγκα… είλαη
αηνκηθή, απνθιείνπζα φισλ ησλ πξαγκάησλ πέξαλ ηνπ εαπηνχ ηεο, αιιηψο δελ ζα ήηαλ
αληηθείκελν πξνζδηνξηζκέλεο γλψζεο. Αιιά δελ είλαη απιψο αηνκηθή. Αλ ήηαλ έηζη, ζα
ήηαλ, φπσο θάπνηεο θνξέο καο ηελ παξνπζηάδεη ν Αξηζηνηέιεο, απξνζδηφξηζηε θαη
ζπλεπψο άγλσζηε ―χιε‖… Δίλαη έλα αηνκηθφ θαζνιηθεπκέλν κέζα απφ ηηο επηκέξνπο
ζρέζεηο ή πνηφηεηέο ηνπ. Δδψ ε δηαδηθαζία πάιη κπνξεί λα αληηζηξαθεί. Αλ δελ ππάξρεη
θαζνιηθφ ζηνηρείν ζηα γλσζηά πξάγκαηα δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ελφηεηα ζηε
γλψζε, θνηλφηεηα ζθέςεο. Αιιά απηφ ην θαζνιηθφ δελ είλαη απιψο έηζη. Αλ ήηαλ
―πάληα ην ίδην‖ ψζηε λα ήηαλ άκνηξν νπνηαζδήπνηε δηάθξηζεο, ζαλ ηνλ ζθηψδε ζθνπφ
ηεο πιαησληθήο δηαιεθηηθήο, ζα ήηαλ, φπσο εθηίζεηαη ζηνλ Αξηζηνηέιε, ην
απξνζδηφξηζην θαη άγλσζην. Πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ απνηειεί ηελ άξλεζε φισλ ησλ
επηκέξνπο ζρέζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχλνιφ ηνπο. Υάξηο ζ‘ απηήλ ηελ
αξλεηηθή ζρέζε, σο ηαπηνηηθφ κε ηνλ εαπηφ ηνπ απνθιείνληαο φια ηα ππφινηπα
πξάγκαηα, είλαη αηνκηθφ. Δίλαη έλα θαζνιηθφ αηνκηθεπκέλν κέζα απφ ηε κεξηθφηεηά
ηνπ. Έηζη βιέπνπκε φηη ε πξψηε νὐζία, ή αηνκηθή, θαη ε δεπηέξα νὐζία, ε νπζία
πνπ ζπλίζηαηαη απφ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ, φπσο ηηο
ηνπνζέηεζε ν Αξηζηνηέιεο απέλαληη, ζαλ ε κία λα απνθιείεη, ζαλ λα κπνξεί λα
παξνπζηαζηεί κφλε ηεο, ρσξίο ηελ άιιε196. Δίλαη ηφζν αλαγθαία ζπζρεηηδφκελεο ζαλ ην
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196
Ζ νπζία, ζηνλ Αξηζηνηέιε, έρεη πνηθηιία ζεκαζηψλ. Δίλαη ην εἶλαη· ε νπζηαζηηθφηεηα πνπ
παξνπζηάδεη θάζε νλ. Πξσηαξρηθψο δηαθξίλεηαη α) ζε νπζία-ππνθείκελν θαη β) ζε νπζία ηνπ «ηί ἦλ
εἶλαη». Υψξνο ησλ θαζαπηφ νληνινγηθψλ αλαδεηήζεσλ είλαη ε θαηεγνξία ηεο νπζίαο-ππνθεηκέλνπ,
πνπ δειψλεη ην ηφδε ηη, ην ππνθείκελν ζεσξνχκελν σο έζραηνο θνξέαο ηδηνηήησλ, αληηζέζεσλ θαη
θαζνξηζκψλ. Δπ’ απηνχ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ φιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο (δειαδή νη ηξφπνη κε
ηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη ε νπζία, νη εθθξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ηεο απνδνζνχλ). Απνηειεί ηελ πξψηε
νπζία, σο «substratum», σο εθείλν πνπ ππφθεηηαη σο βάζε. Τθίζηαηαη αθ’ εαπηήο, θαη ηίπνηε άιιν δελ
ππφθεηηαη σο βάζε απηήο. Δίλαη απηφ ην νπνίν δελ θαηεγνξείηαη πάλσ ζε νηηδήπνηε άιιν. Γη’ απηφ θαη
δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαηξαπεί ζε θαηεγφξεκα. Σν θαζ’ έθαζην άηνκν δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο
θαηεγφξεκα. Γεληθά, πξφθεηηαη γηα ηελ χιε, ην είδνο, θαη ην, απ’ απηά ηα δχν, ζπγθείκελν. Δίλαη ην
ζπγθεθξηκέλν ηνχην, θαη αθ’ εαπηνχ πθηζηάκελν, θαζ’ έθαζην πξάγκα. Σν ζχλνιν ησλ θαηεγνξηαθψλ
πξνζδηνξηζκψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα-πξάγκαηνο. Βι. ζρεη., Windelband, W. & Heimsoeth, H.
(21986). Δγρεηξίδην Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο. (ηφκ. α΄). φ.π., ζει. 163. Γεχηεξε εξκελεπηηθή
θαηαλφεζε ηεο νπζίαο είλαη ην «ηί ἦλ απηῶ εἶλαη». Απηφ ζεκαίλεη: α. «ην εἶλαη εθάζηῳ», δειαδή ε
θαζαξή νληφηεηα, ην θαζαξφ είδνο πνπ έρεη θαζεηί θαη β. «ην ηί ἦλ», δειαδή έλα ζηαζεξφ
ραξαθηεξηζηηθφ δνζκέλν πξνθαηαβνιηθά ζε έλα νλ, πνπ φρη κφλν ηαίξηαδε ζην παξειζφλ αιιά θαη ζην
παξφλ θαη ζην κέιινλ. Σν ηί ἦλ εἶλαη ζεκαίλεη ην ηη ήηαλε λα είλαη έλα πξάγκα, απφ κηαο αξρήο,
ζχκθσλα κε ηνλ νπζηαζηηθφ πξνθαζνξηζκφ ηνπ. Απηφ ζα είλαη θαη ηψξα, θαη ζην κέιινλ. Δθθξάδεη
ηελ, πέξα απφ ην ρξφλν, ζηαζεξή ηαπηφηεηα ηεο νπζίαο ηνπ, θαζ’ έθαζηνλ, φληνο. Απηφ πνπ κέλεη
ζηαζεξφ θαη παξακφληκν απέλαληη ζε θάζε ξένληα πξνζδηνξηζκφ πνπ ηνπ απνδίδεηαη, ή δελ ηνπ
απνδίδεηαη πιένλ. Δίλαη ν ππνθείκελνο, σο βάζε φισλ ησλ άιισλ πξνζδηνξηζκψλ, θάζε θνξά
πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν νπζηψδεο «ηί ἐζηίλ». Σν ηί ἐζηίλ ελφο αλζξψπνπ, γηα παξάδεηγκα,
είλαη εθείλν πνπ ηνλ θάλεη λα είλαη άλζξσπνο· ε θαζνιηθή έλλνηα ηνπ Δίλαη ηνπ αλζξψπνπ. Σν
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ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν, ζαλ ηνλ εαπηφ θαη ηνλ θφζκν. Ζ θαζεκηά, απφ ηε δηθή
ηεο ελέξγεηα πνπ είλαη ε θξπκκέλε ―απζνξκεζία‖ ηεο ζθέςεο, δεκηνπξγεί κε αλαγθαίν
ηξφπν ην αληίζεηφ ηεο. Οχηε είλαη, φπσο ζεψξεζε ν Αξηζηνηέιεο κε νπνηαδήπνηε εηδηθή
ζεκαζία, ε ―χιε‖ ε αληίζεηε ηεο ―κνξθήο‖. Ζ θαζεκία, παξκέλε θαζαπηήλ, είλαη χιε
απξνζδηφξηζηε θαη άξλεζε ηνπ γλψζηκνπ. Καζεκηά πάιη, έηζη ζεσξεκέλε, είλαη χιε ζαλ
ην ―ππνθείκελν‖ ην δεθηηθφ κηαο κνξθήο – κνξθήο, σζηφζν, πνπ δελ επηβάιιεηαη
εμσηεξηθά, αιιά πξνβάιιεηαη απφ κέζα. Κάζε κηα, ηέινο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα
θελφ ―ππφζηξσκα‖, ή ζαλ έλα ζχκπιεγκα απφ ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ην φηη
είλαη κεκνλσκέλε ή ζεσξεκέλε ζηελ πξαγκάησζή ηεο θαζψο πεξλά ζην αληίζεηφ
ηεο»197.
  
ηνλ Bosanquet παξαηεξνχκε θαζαξφηεξα ηελ εγγχηεηα κε ηελ εγειηαλή
εηθφλα, γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ, θαζψο ην δήηεκα ηεο
«αθαηξεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζθέςεο» απνηειεί, πξσηίζησο, εξψηεκα πνπ εκπιέθεη ην
θαζεζηψο ηεο ινγηθήο. Ο J. Passmore, ζην A Hundred Years of Philosophy
παξαηεξεί: «Οη ηδεαιηζηέο αληίπαινη ηεο ινγηθήο, ηζρπξηδφηαλ ν Bosanquet, δελ
γλψξηδαλ ηη είλαη ε ινγηθή. Γη‘ απηνχο, ηνλ Ward198 γηα παξάδεηγκα, ε ινγηθή ζθέςε
είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ λα εξγάδεζαη πξνο φιν θαη πεξηζζφηεξν θελέο πεξηερνκέλνπ
αθαηξέζεηο, μεθηλψληαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πξνο έλαλ θφζκν
γεληθψλ κνξθψλ πνπ απνηπγράλεη πιήξσο λα ζηεξίδεη ηνλ πινχην θαη ηελ
πνιππινθφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Αιιά ην λα ζθεθηφκαζηε
ινγηθά, δηακαξηχξεηαη ν Bosanquet, ζεκαίλεη [δπζηπρψο] λα ζέηνπκε ην αθεξεκέλν
κάιινλ παξά ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ σο ινγηθφ ηδεψδεο»199.
πσο ν Green, ν Bosanquet αληηηέζεθε «ζηελ παξάδνζε ηεο βξεηαληθήο
ζρνιήο» ε νπνία «μεθηλά απφ κηα ζεσξία γηα ηελ νπνία ε ζθέςε είλαη θζίλνπζα
αίζζεζε» νπφηε θαη θαηά ηελ άπνςή ηεο, «ε ζθέςε είλαη κηα ηθαλφηεηα γηα αθαίξεζε
θαη γελίθεπζε θαη ε επηζηήκε αλαρσξεί απφ ηηο εκπεηξίεο γεγνλφησλ πνπ έρνπκε»200.
Αληίζεηα κε απηή ηελ άπνςε, ν Bosanquet ηζρπξίδεηαη φηη «ε ζθέςε είλαη πνπ
ζπγθξνηεί θαη ζηεξίδεη ηε δνκή ηεο εκπεηξίαο, θαη… είλαη νη λνεηηθνί πξνζδηνξηζκνί
πνπ επελδχνπλ αθφκε θαη ηελ θαη‘ αίζζεζε αληίιεςε κε ηελ αμία θαη ην λφεκά ηεο»201.
ηαλ αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο ζθέςεο, θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν, δελ
αθαηξείηαη θάηη απφ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ δεδνκέλνπ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
νπζηψδεο πεξηερφκελν φισλ ησλ ππνινίπσλ θαζνξηζκψλ ηεο πξψηεο νπζίαο, σο θνξέα ή ππνθεηκέλνπ.
Σν αληηθείκελν ράλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη γίλεηαη θάηη άιιν φηαλ δελ ππφθεηηαη σο βάζε ην ηί ἦλ
εἶλαη ηεο νπζίαο ηνπ. πλεπψο, ε δεχηεξε νπζία, πξέπεη λα λνείηαη ζπλδεδεκέλε αλαγθαία κε ηελ
πξψηε αθνχ, φπνπ δελ ππάξρεη ε πξψηε δελ ππάξρεη θαλέλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, θαλέλα παξφλ
«ηφδε ηη»· θαη φπνπ δελ ππάξρεη ε δεχηεξε ην «ηφδε ηη» απηφ, ην θαζ’ έθαζην, δελ έρεη θάπνηα νπζηψδε
ηαπηφηεηα κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Βι. ζρεη., Αξηζηνηέιεο. (έθδνζε 41992). Πξψηε Φηινζνθία (Σα Μεηά ηα
Φπζηθά)., φ. π., ζζ. 378-381. Δπίζεο, Γεκεηξαθφπνπινο, Μ. (2003). ηνηρείσζε Δπξσπατθήο
Φηινζνθίαο. Αζήλα. ζζ. 128-131.
197
.π., ζει. 70-71.
198
Ο Απφιπηνο Ηδεαιηζκφο ππνλφκεπζε ηα ίδηα ηδεψδε πνπ ππνηίζεηαη πσο ππεξάζπηδε. ε κηα απιή
θαη ελνπνηεκέλε νιφηεηα, πνπ είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππάξρεη ρψξνο γηα αηνκηθά εγψ. Παχεη λα
έρεη λφεκα ε ειεπζεξία καο, φηαλ νη ρξνληθνί πξνζδηνξηζκνί δελ είλαη πξαγκαηηθνί. Καη νη εζηθέο καο
πξνζπάζεηεο κέλνπλ κεηέσξεο, ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα αησλίσο ηέιεηα. Ζ θηινζνθία ηνπ θαζεγεηή ηνπ
Cambridge, James Ward (1843-1925), απνηειεί κηα πξνζπάζεηα μεπεξάζκαηνο απηψλ ησλ αδηεμφδσλ
κέζα απφ ην ζπγθεξαζκφ ηνπ ηδεαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε κηα πινπξαιηζηηθνχ ραξαθηήξα
κεηαθπζηθή.
199
Βι., Passmore, J. (1968). A Hundred Years of Philosophy. Middlesex: Penguin Books. ζει. 86
200
Βι., Bosanquet, B. (1912). The Principle of Individuality and Value. φ. π., ζζ. 54-55.
201
Βι., φ. π., ζ. 55.
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θαζηζηψληαο απηή ηε κνλαδηθφηεηα πξνζδηνξηζκέλε: «Όπσο φηαλ ζπζηήλεη έλα θφζκν
[ε ζθέςε] ηείλεη λα επηζηξέςεη ζην έζραην βάζνο θαη ηελ νιφηεηα ηεο εκπεηξίαο απφ
ηελ νπνία ην πξψην ηεο βήκα ήηαλ λα απνκαθξπλζεί. ε έλαλ ―θφζκν‖, ζε έλα
―ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ‖, δελ ράλνπκε ζε ακεζφηεηα θαη ζεκαζία απνκαθξπλφκελνη
απφ ηελ πξσηαξρηθή εκπεηξία· αληηζέησο θάζε ιεπηνκέξεηα απμήζεθε αλππνιφγηζηα ζε
δσληάληα θαη λφεκα, ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο ψζκσζεο θαη δηαζχλδεζεο [ζθέςεο θαη
εκπεηξίαο], δηα ησλ νπνίσλ ε ζθέςε αλαθάιπςε ηηο ππαξθηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. Σν
ζιφγθαλ ηνπ, θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, δηαλνείζζαη είλαη ―Philosophistisiren ist
dephlegmatisiren - vivificiren‖» (Σν λα θηινζνθείο ζεκαίλεη λα απαιιάζζεζαη απφ
ηελ απάζεηα - λα απνθηάο δσληαλή ζπλείδεζε θάπνηαο πιεπξάο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο)202.
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θελφηεηα ηνπ «εθείλν» ζε ζρέζε κε ην «ηη» ν
Bosanquet αληηηίζεηαη ζηελ αθαηξεηηθή εηθφλα πνπ ππάξρεη γηα ηε ζθέςε, γεληθά, θαη
γηα ηε ινγηθή, εηδηθφηεξα: «Έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ππνρξέσζή καο λα δηαιχζνπκε ηελ
αληίιεςε φηη νη πςειφηεξνη βαζκνί γλψζεο είλαη αλαγθαζηηθά, θαη ζηε θχζε ηεο
λφεζεο, δηακνξθσκέλνη αθαηξεηηθά, παξαβιέπνληαο ν,ηηδήπνηε παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ θαη ηδηνκνξθία ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Σίπνηε δελ ππήξμε πεξηζζφηεξν
κνηξαίν γηα ηελ αιήζεηα θαη ηε δσηηθφηεηα ησλ ηδεψλ απφ απηή ηελ πξνθαηάιεςε… Αλ
ε παξνχζα αληελέξγεηα πξνο ηελ ηππηθή ινγηθή θαηαιήμεη ζην λα εδξαησζεί κηα
πεξηζζφηεξν δσληαλή αληίιεςε γηα ηελ θαζνιηθφηεηα απ‘ απηή πνπ ηελ ππνβηβάδεη ζε
κηα απιή αθαίξεζε, ζα επέιζεη κηα ζεκειηψδεο αλακφξθσζε ζηηο θηινζνθηθέο πξψηεο
αξρέο»203.
Καη ζηνλ Nettleship204 βξίζθνπκε ηελ θαζνιηθφηεηα θαη ηελ αηνκηθφηεηα λα
ζρεηίδνληαη δηαιεθηηθά: «φηαλ ιέκε πσο φιεο νη έλλνηεο είλαη γεληθέο, πξέπεη λα
πξνζζέηνπκε φηη θακηά έλλνηα δελ είλαη ―γεληθή‖ αλ απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη
αηνκηθή. Ζ πην γεληθή έλλνηα ζηνλ θφζκν έρεη ηε δηθή ηεο αηνκηθφηεηα»205. Γηα ηνλ
Nettleship, πξνθεηκέλνπ λα έρεηο ηελ έλλνηα «ηξίγσλν», γηα παξάδεηγκα, δελ
ρξεηάδεηαη λα έρεηο κηα γεληθή ηδέα ζηελ νπνία έρεη ραζεί θάζε κεξηθφηεηα, θαζψο ε
θαηνρή ηεο έλλνηαο απαηηεί λα κπνξνχκε λα βιέπνπκε φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ
δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηξηγψλνπ, θαη φηη γη’ απηνχο ηνπο ηχπνπο ππάξρνπλ αηνκηθά πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο ππνδείγκαηά ηνπο, κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, έηζη ψζηε ε ζθέςε λα
κπνξεί λα ζπιιάβεη θαζνιηθά, ζαλ ην θαζνιηθφ ηνπ «ηξηγψλνπ» π.ρ., ρσξίο λα ράλεη
απφ κπξνζηά ηεο ηελ αηνκηθφηεηα: «Παίξλνληαο ηε γεληθφηεηα κηαο έλλνηαο απ‘ απηή
ηελ άπνςε δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γεληθή έλλνηα πξνέθπςε απφ αθαίξεζε γηαηί
απηή ε έλλνηα δελ έγηλε γεληθή κέζα απφ κηα αθαηξεηηθή δηαδηθαζία· ε γεληθφηεηά ηεο
ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα είλαη αθεξεκέλε. Οχηε κπνξνχκε εχζηνρα λα πνχκε φηη
έρεη πξνέιζεη απφ κηα δηαδηθαζία αθαίξεζεο απφ ηα επηκέξνπο· γηαηί ε γεληθφηεηά ηεο
δελ απνθιείεη αιιά καο βνεζά λα ζπλάγνπκε ηε κεξηθφηεηα»206.

202

Βι. φ. π. ζζ. 55-56. Ζ θξάζε ζηα γεξκαληθά είλαη ηνπ Novalis (Georg Phillipp Friedrich Freiherr
von Hardenberg, ζπγγξαθέαο θαη θηιφζνθνο ηνπ πξψηκνπ γεξκαληθνχ ξνκαληηζκνχ. Έδεζε ηελ
πεξίνδν 1772-1801), βι., Novalis. (έθδνζε 1981). Schriften: Das Philosophische Werk I. (vol. 2).
Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. ζει. 526.
203
Βι., Bosanquet, B. (21911). Logic, or the Morphology of Knowledge (η. 1-2). Oxford: Clarendon
Press. η. 1. ζζ. 60-61. Δπίζεο, βι. ζρεη., Mander, W. J. (2000). Bosanquet and the Concrete Universal.
The Modern Schoolman. 77, (4), 293-308. ζζ. 298-300, 303-307.
204
Richard Lewis Nettleship, άγγινο θηιφζνθνο: 1846-1892.
205
Βι., Nettleship, R. L. (21901). Philosophical Remains. London: Macmillan and Co., Ltd. ζει. 226.
206
Βι., φ. π., ζει. 222.
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Σέινο, έλαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ηδεαιηζηέο, ν Brand Blanshard207, αζθεί
θξηηηθή ζηελ αθαηξεηηθή αληίιεςε γηα ηηο γεληθέο ηδέεο ιέγνληαο: «Έρεη ζπρλά ιερζεί
φηη ζπιιακβάλνπκε ηέηνηεο ηδέεο ―αθαηξψληαο απφ ηα επηκέξνπο πξάγκαηα φ, ηη έρνπλ
θνηλφ‖. Αιιά έρνπκε δεη φηη απηά ηα ―επηκέξνπο πξάγκαηα‖ είλαη εμαξρήο θάηη
πεξηζζφηεξν απφ επηκέξνπο, φηη αθφκα θαη φηαλ αληηιακβάλεζαη έλα πξάγκα ην
αληηιακβάλεζαη σο θάηη, θαη έηζη ρξεζηκνπνηείο ήδε ηε γεληθφηεηα πνπ ππνηίζεηαη φηη
ζα θαηαθηνχζεο απφ ηελ αθαίξεζε ζε δεχηεξν ρξφλν»208. «Με θαηάιιεινπο φξνπο,
ηνπιάρηζηνλ ηαπηνπνηνχκε, θαη ηαπηνπνίεζε ζεκαίλεη λα βξεηο ζε θάηη ηελ ελζσκάησζε
θάπνηνπ θαζνιηθνχ… Αλ ην πξάγκα δελ παξνπζηάδεηαη θαζαπηφ σο πξνζδηνξηζκφο
θάπνηνπ θαζνιηθνχ, νπνηνπδήπνηε, αλ έλα πξάγκα δελ αλήθεη ζε θαλέλα είδνο, δελ
κπνξνχκε λα ην αληηιεθζνχκε. Όιε ε γλψζε είλαη αληίιεςε θαζνιηθψλ. Χξηκάδνπκε
γλσζηαθά κε ην λα αληαιιάζζνπκε κηα γεληθφηεξε ζχιιεςε γηα κηα πην ζπγθεθξηκέλε.
Δίλαη κηα θίλεζε ζηελ νπνία ην αθαζφξηζην πξνζδηνξίδεη εαπηφλ, ην ιαλζάλνλ
αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ζρεηηθψο ά-ζρεκν παίξλεη ζάξθα θαη ζρήκα»209.
Ωζηφζν, αλ είλαη λα γίλεηαη αληηιεπηφ ην αηνκηθφ κφλν σο έλα πξάγκα ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, σο θαζνιηθφ, πψο θάηη ηέηνην είλαη ζπκβαηφ κε ηελ
αηνκηθφηεηα ηνπ πξάγκαηνο; Απηφ ην πξφβιεκα πξνθχπηεη, καο ιέεη ν Blanshard, αλ
ην θαζνιηθφ ην ρεηξηδφκαζηε σο «έλα ζηνηρείν πνπ παξακέλεη αθξηβψο ην ίδην κέζα
απφ φιεο ηνπ ηηο πξαγκαηψζεηο, έλα ζηνηρείν πνπ… κπνξεί λα κεηαθηλεζεί απφ έλα
πιαίζην θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα άιιν ρσξίο ηελ παξακηθξή δηακφξθσζε»210,
θαηά ηνλ ηξφπν ελφο αθεξεκέλνπ θαζνιηθνχ. Δλάληηα ζ’ απηή ηελ άπνςε, ν
Blanshard ηζρπξίδεηαη φηη ην θαζνιηθφ κπνξεί λα είλαη ζπγθεθξηκέλν· δειαδή, κπνξεί
λα δηαηεξεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ αθφκα θαη φηαλ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κε έλαλ ηξφπν
παξά κε έλαλ άιιν, θαη φηη δελ απαηηείηαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απ’ απηφ γηα λα
ζπζηαζεί έλα αηνκηθφ: «Σν θαζνιηθφ, ρσξίο λα είλαη έλα μερσξηζηφ ζηνηρείν, είλαη
ηφζν ζχκθπην ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ ψζηε ρσξίο απηέο δελ ζα ήηαλ ηίπνηε. Ζ
αληίζηξνθε ζρέζε είλαη πεξηζζφηεξν θαλεξή. Αλ απνκαθξχλνπκε απφ ηηο κνξθέο ηηο
γξακκέο πνπ ηηο θάλνπλ ηέηνηεο, δελ κέλεη ηίπνηε. Μπνξεί λα εηπσζεί φηη ίζσο ππάξρνπλ
αθφκε γξακκέο, έζησ θαη αλ δελ εληάζζνληαη ζε θάπνηα κνξθή. Αιιά νη γξακκέο δελ ζα
ήηαλ εθείλεο αλ δελ ήηαλ φξηα ηεο κνξθήο· αλ ε κνξθή ραζεί, ράλνληαη θαη νη ίδηεο.
Έηζη, φπσο ε κνξθή έρεη χπαξμε κφλν ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο, έηζη θαη απηέο
ππάξρνπλ κφλν ζαλ δηαθνξνπνηήζεηο ηεο»211.
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1892-1987, Ακεξηθαλφο θηιφζνθνο. Ο ηδεαιηζκφο ηνπ, θαη’ νπζίαλ, ζπγθεθαιαηψλεηαη ζην φηη ε
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην ηέινο πνπ αλαδεηά ε ζθέςε, κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα δέληξν
βαιαληδηάο είλαη ην ίδην κε ην δελδξχιιην πνπ θπηεχηεθε αξρηθά. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή, θαη ε
ζθέςε είλαη αμεδηάιπηα ζπλδεδεκέλεο. «Σν λα ζθέθηεζαη έλα πξάγκα ζεκαίλεη λα ην έρεηο, ζε έλα
βαζκφ, θαζαπηφ κεζ‘ ην λνπ ζνπ». Βι. Blanshard, B. (1964). The Nature of Thought (vols. 1-2).
London: George Allen & Unwin Ltd., vol. 2, ζζ. 261-262. ζν ε ζθέςε αλαδεηά ην ζχζηεκα,
ηαπηφρξνλα αλαδεηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο ε πξαγκαηηθφηεηα λα απνηειεί απιψο ην ζθνπφ ηεο
ζθέςεο ζην κεηαθπζηθφ πεδίν· ε πξαγκαηηθφηεηα νξίδεηαη αλαθνξηθά κε ηε ζθέςε. Καζψο
θαηαλννχκε φιν θαη πεξηζζφηεξν έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πνπ ζεσξνχκε, θαζψο ν λνπο καο
ζπλαληά φιν θαη αθξηβέζηεξα ην αληηθείκελν κέζα ηνπ, ηφζν πιεζηάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κακηά
έλλνηα πξαγκαηηθφηεηαο, εμσηεξηθήο θαη μερσξηζηήο απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ, δελ κπνξεί λα ππάξμεη.
Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην φξην πνπ πξνζεγγίδεη ε ζθέςε. Βι. ζρεη., Faust, J. (1998). Idealism Meets
Realism: The Problem of Convergence in Blanshard's The Nature of Thought. Transactions of the
Charles S. Peirce Society. XXXIV, (4), 923-947. ζζ. 930-931.
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4.4 Ζ θαηαλόεζε σο δηαιεθηηθή ηνπ επηκέξνπο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνύ
ηνλ Gadamer212, ππάξρεη έλα είδνο δηαιεθηηθήο κεηαμχ ησλ θαζνιηθψλ θαη
ησλ επηκέξνπο213: «Δθαξκνγή είλαη αθξηβψο ην λα θέξλεηο ην θαζνιηθφ θαη ην
επηκέξνπο ζε κηα ηζνδχλακε ζρέζε· θαη είλαη θαη‘ απηφ ηνλ ηξφπν θαη κφλν, φπσο
ηζρπξίδεηαη ν Gadamer, πνπ επηηπγράλεηαη θαηαλφεζε. Σν ελδηαθέξνλ…
επηζηεκνινγηθά είλαη φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην αθεξεκέλν θαζνιηθφ δελ έρεη λφεκα
δίρσο ηηο επηκέξνπο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδεηαη θαη , νκνίσο, ην επηκέξνπο απνθηά
λφεκα κφλν ππφ ην θσο ηνπ θαζνιηθνχ πνπ ηνπ εθαξκφδεηαη. Καηαλφεζε, ζπλεπψο,
επηηπγράλεηαη κφλν ζηε δηαιεθηηθή θαηάιεμε, ηζνξξνπία, απηψλ ησλ δχν πφισλ…
κπνξεί [δειαδή] θαλείο λα αλαγλσξίζεη [εδψ] έλαλ εξκελεπηηθφ θχθιν ηνπ φινπ θαη
ησλ κεξψλ δηαηππσκέλν κε φξνπο ελαξκφληζεο θαζνιηθνχ θαη επηκέξνπο»214, «Ζ
θαηαλφεζε… είλαη κηα κίμε νξηδφλησλ…»215, «Ζ εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί
―θαζνιηθή‖, πξέπεη λα κνηξαζηεί – πξέπεη λα γίλεη κηα κνηξαζκέλε, δηαινγηθή
θαηαλφεζε. Ή, κε φξνπο εγειηαλνχο, ην ―εγψ‖ πξέπεη λα θαηαζηεί ―εκείο‖»216.
Σν ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ είλαη νπζηαζηηθά έλα «γίγλεζζαη», «κηα θίλεζε»
θαη ηαπηφρξνλα κηα πξαγκαηηθή νληφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη θαη άιιεο πξαγκαηηθέο
νληφηεηεο. Σν γίγλεζζαη απηφ παξαπέκπεη ζηε κεηαβνιή ησλ «νξηδφλησλ» ηνπ
Husserl217: «…ε έλλνηα ηνπ ―νξίδνληα‖ ζπλδέεηαη απφ ηνλ Husserl κε ηε δπλάκεη
πιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο πξαγκαηηθά δνζκέλεο εκπεηξίαο. Κάζε αξρηθή
αληίιεςε (εηθφλα, γλψζε, λφεκα) είλαη απνδπλακσκέλε, ζρεκαηηζκέλε αιιά ηελ ίδηα
ζηηγκή έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο, εκπινπηηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ, απνθάιπςεο
ηνπ ιαλζάλνληνο. ηε δηαδηθαζία ησλ αλαθνξηθψλ αληηιεπηηθψλ δξάζεσλ
επηζπκβαίλεη κηα κεηαβνιή πνηθίισλ παξακέηξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα αληηθείκελν
ζηελ εκπεηξία (ε απφζηαζε, ην ππφβαζξν, ν βαζκφο θσηεηλφηεηαο, θ.ιπ.). Οη δπλαηέο
κεηαβνιέο ηεο αληίιεςεο απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπγθξνηνχλ απηφ πνπ θαιείηαη
ζπγρξνληθφο νξίδνληαο κηαο λήθνπζαο ζπλείδεζεο… ν νξίδνληαο δίλεηαη θαη απφ έλα
πεξηβάιινλ εζσηεξηθψλ εκπεηξηψλ. Κάζε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γελληέηαη θαη
αλαπηχζζεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ άιισλ αληηιήςεσλ νη νπνίεο, ράξηο ζηε ζπλζεηηθή
ηθαλφηεηα ηεο ζπλείδεζεο, ξένπλ καδί ηεο εληφο ελφο ζηαζεξνχ θαζνιηθνχ γλσζηαθνχ
ρψξνπ»218.
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Hans-Georg Gadamer γεξκαλφο θηιφζνθνο, 1900-2002.
«…δηαιεθηηθή θαηάιεμε, ζηε ζθέςε ηνπ Gadamer, φζνλ αθνξά ηαπηφρξνλα ηε ζρέζε κεηαμχ
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4.5 πγθεθξηκέλν θαζνιηθό θαη απην-κεηνρή
ηαλ ζηε ζενινγία κηιάκε γηα ηνλ Λφγν, ή ζηηο ηέρλεο θαη ηε ινγνηερλία γηα
ηε κεγάιε Σέρλε πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ γηα λα παξαδεηγκαηίζεη
ζπγθεθξηκέλεο αιιά κε θαζνιηθφ ραξαθηήξα αλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο,
αλαθεξφκαζηε κε επνπηηθφ ηξφπν ζηελ έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ. ηα
πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηε θηινζνθηθή έλλνηα, θαζαπηήλ, ηελ πεξηνξίδνπκε
σο εμήο:
πγθεθξηκέλν θαζνιηθφ κηαο ηδηφηεηαο F ιέκε ην «ηέιεην ππφδεηγκα» ηνπ λα
έρεη θάηη ηελ ηδηφηεηα F. Γειαδή, λα έρεη κφλν εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη
αλαγθαία γηα λα έρεη θάηη ηελ ηδηφηεηα F. Tν ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ uF, ινηπφλ, κηαο
ηδηφηεηαο F, έρεη ηελ ηδηφηεηα απηή· ζπκβνιηθά, F(uF). Αλαπαξηζηά ην λα έρεη θάηη
ηελ ηδηφηεηα F θαηά έλα ηφζν ηέιεην θαη ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν πνπ θάζε αληηθείκελν
ζα έρεη επίζεο ηελ ηδηφηεηα F αλ θαη κφλνλ αλ κνηάδεη (κεηέρεη) ηνπ θαζνιηθνχ uF.
Έλα θαζνιηθφ uF είλαη ζςγκεκπιμένο αλ κεηέρεη ηνπ εαπηνχ ηνπ, δειαδή uF

μ uF, ή

F(uF). Έλα θαζνιηθφ uF θαιείηαη αθηπημένο αλ δελ κεηέρεη ηνπ εαπηνχ ηνπ, δειαδή

ℸ(uF μ uF)219.
Ζ αλαθαηαζθεπή ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ σο ε ζεσξία ησλ αθεξεκέλσλ
θαζνιηθψλ άλνημε ην πεδίν θαη γηα κηα ζεσξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ πνπ ζα
είλαη πάληα κεηέρνληα ηνπ εαπηνχ ηνπο. Μηα ηέηνηα ζεσξία ζα αλαγλψξηδε θαη ηνλ
απην-θαηεγνξηθφ ραξαθηήξα ηεο πιαησληθήο ζεσξίαο ησλ ηδεψλ, φπνηε απηφο
παξαηεξείηαη (φπσο ζα δνχκε ακέζσο κεηά). Ηζρπξηζκφο καο είλαη φηη κηα ηέηνηα
αθξηβήο καζεκαηηθή ζεσξία είλαη ε ζεσξία θαηεγνξηψλ.
Ζ έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζφινπ επηηξέπεη, αθελφο, ηε ζπζηεκαηηθή
θηινζνθηθν-ινγηθή εξκελεία ησλ θαζνιηθψλ απεηθνληζηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο ζεσξίαο
θαηεγνξηψλ. Αθεηέξνπ, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ παξέρεη έλα αθξηβέο καζεκαηηθφ
κνληέιν γηα ηελ απηφ-δεισηηθή έθθξαζε ηεο ζεσξίαο πνπ είρε ν Πιάησλαο γηα
θάπνηεο Ηδέεο, φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε παξάγξαθν. Σππνπνηεί δειαδή, κε
απζηεξφ ηξφπν, πνιιέο απφ ηηο θηινζνθηθέο ηδέεο γηα ηα θαζφινπ φπσο ηελ ηδέα ηνπ
θαζφινπ σο απηφ πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ νπζία κηαο ηδηφηεηαο ρσξίο θακηά αηέιεηα, θαη
ηελ πιαησληθή ηδέα φηη φιεο νη πξαγκαηψζεηο κηαο ηδηφηεηαο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ράξε
ζηε κεηνρή ηνπο ζην θαζφινπ.
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Βι. ζρεη., Ellerman, P. D. (1988). Category Theory and Concrete Universals. Erkenntnis, 28, 409429. Σν άξζξν απηφ απεηέιεζε ηελ πεγή έκπλεπζεο θαη ην θχξην κνλνπάηη, κε βάζε ην νπνίν
θηλεζήθακε, ζ’ απηή ηελ εξγαζία.
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4.6 Έλλνηα ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνύ ζηνλ Πιάησλα;
Ζ έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ ζπλαληάηαη ζηε ζεσξία ησλ Ηδεψλ
ηνπ Πιάησλα; Οη Ηδέεο, πνιχ ζπρλά, ζεσξνχληαη σο αθεξεκέλα, σο κε-κεηέρνληαεαπηφλ θαζνιηθά, ηειείσο δηαθξηηά θαη «ππεξάλσ» ησλ πξαγκαηψζεσλ ηνπο. Με ηα
ιφγηα ελφο ζρνιηαζηή ηνπ Πιάησλα: «Σα θαζνιηθά θαζαπηά δελ είλαη, ηέιεηα ή φρη,
ζηηγκηφηππα ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ Πεξηηηφηεηα δελ είλαη πεξηηηή, ε Γηθαηνζχλε δελ είλαη
δίθαηε, νχηε ε Ηζφηεηα είλαη ίζε κε θάηη άιιν»220.
κσο ν Πιάησλαο πνιιέο θνξέο δίλεη παξαδείγκαηα απηφ-κεηνρήο φπσο π.ρ.
φηη ε δηθαηνζχλε είλαη θάηη ην δίθαην: «Ζ Γηθαηνζχλε απφ ηε θχζε ηεο δελ κπνξεί
παξά λα είλαη δίθαην πξάγκα… Αλ ε Οζηφηεηα ε ίδηα δελ είλαη φζην πξάγκα, πνην άιιν
ζα κπνξνχζε λα είλαη φζην;»221 Δπηπιένλ ν Πιάησλαο ζπρλά ρξεζηκνπνίεζε
εθθξάζεηο πνπ ππνδήισλαλ απην-θαηεγφξεζε ησλ θαζφινπ: «Αιιά ν Πιάησλαο
κίιεζε θαη κε ηξφπν πνπ δελ ππέβαιιε κφλν φηη ηα είδε ππάξρνπλ ρσξηζηά (εἶλαη
ρσξίο)222 απ‘ φια ηα επηκέξνπο, αιιά θαη φηη θάπνηα επηκέξνπο πνπ πξνζνλφκαδε
―θαζαπηά‖, φπσο π.ρ. ―…ν άλζξσπνο θαζαπηφλ…‖ ή ―…ην θξεβάηη θαζαπηφ…‖
απνηεινχλ ηδηαίηεξα αθξηβή, πηζηά επηκέξνπο ηνπ Δίδνπο πνπ αλαδεηάηαη, κνληέια ηα
νπνία, άιια επηκέξνπο ηνπ ηδίνπ Δίδνπο, πξνζεγγίδνπλ»223.
Αιιά, γηα πνιινχο εηδηθνχο, ε αληίιεςε ηνπ είδνπο σο ππφδεηγκα, σο
ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ, είλαη ιάζνο: «…είλαη ιάζνο ην είδνο λα ζεσξείηαη θαη σο
γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ραξαθηεξίδνληαη απ‘ ηνπο
εαπηνχο ηνπο, π.ρ. ε Αλζξσπφηεηα δελ είλαη άλζξσπνο. Σν ιάζνο ελζαξξχλεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη ζηα ειιεληθά ε ίδηα θξάζε κπνξεί λα δειψλεη ηαπηφρξνλα ην ζπγθεθξηκέλν
θαη ην αθεξεκέλν. Π.ρ. ην Λεπθφλ λα ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα ην ιεπθφ πξάγκα θαη ηε
Λεπθφηεηα νπφηε είλαη ακθίβνιν αλ «ιεπθφ θαζαπηφ» ζεκαίλεη ην θαηεμνρήλ ιεπθφ
πξάγκα, ή ηε ιεπθφηεηα κέζσ αθαίξεζεο»224. ε θάπνηα πιαησληθά ρσξία ην λφεκα
είλαη δηθνξνχκελν. Μπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζαλ λα αλαθέξνληαη ζην
ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ (ην θαηεμνρήλ ιεπθφ πξάγκα), αιιά θαη ζην αθεξεκέλν
θαζνιηθφ (ε Λεπθφηεηα).
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Σν εξψηεκα είλαη αλ ππάξρνπλ γεληθά ζην πιαησληθφ έξγν απνδεηθηηθά
ζηνηρεία φηη ν Πιάησλαο απέξξηςε ηελ ππφζεζε ηεο «απην-θαηεγφξεζεο»: «Σν Δίδνο
πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα δεδνκέλν γλψξηζκα έρεη απηφ ην γλψξηζκα θαη ην ίδην». Ζ
πξαγκαηηθή αληίξξεζε θαηά ηεο «απην-θαηεγφξεζεο» είλαη ζεκαζηνινγηθή: δελ
κπνξεί λα ηζρχεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ έλα Δίδνο δελ είλαη δπλαηφ λα πεξηέρεηαη ζην
ζεκαζηνινγηθφ πεδίν ηνπ αληίζηνηρνπ θαηεγνξήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ν φξνο
«ιεπθφο» δελ κπνξεί λα θαηεγνξεζεί ζην Δίδνο «Λεπθφηεηα» γηαηί αλαθέξεηαη κφλν
ζε πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο «έγρξσκα», «νξαηά», «εθηαηά»,
θ.ιπ. πνπ δελ είλαη ηα Δίδε.
Ζ βηβιηνγξαθία, ε ζρεηηθή κε ην έξγν ηνπ Πιάησλα, δελ έρεη θαηαιήμεη ζην
εξψηεκα ηεο απην-θαηεγφξεζεο. Ζ έξεπλα ηνλ δείρλεη λα ζπγθαηαβαίλεη θαη ζηηο δχν
απφςεηο. Πνιιά θαζνιηθά δελ κεηέρνπλ ηνπ εαπηνχ ηνπο, ελψ άιια κεηέρνπλ. ηαλ
γηα παξάδεηγκα έγξαθε ηνλ Παξκελίδε έβξηζθε θάπνηα βαζηκφηεηα ηφζν ζηελ
άξλεζε φζν θαη ζηελ θαηάθαζε ηεο απην-κέζεμεο ζηελ πεξίπησζε απηνραξαθηεξηδφκελσλ Δηδψλ ηνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ γελίθεπζεο ζαλ ηελ Δλφηεηα θαη ην Ολ. Ζ
θαηάθαζε ηεο απηνκέζεμεο ζα πξφζθεξε γηα παξάδεηγκα έλαλ εχθνιν ηξφπν
αλαθνπήο ηεο αλαγσγήο ζην άπεηξν ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ: αλ ε Fφηεηα κεηέρεη ζηνλ εαπηφ ηεο, δελ απαηηείηαη θάπνην άιιν Δίδνο γηα λα εμεγεζεί ην
γεγνλφο φηη ε F-φηεηα, θαη φια ηα επηκέξνπο F, είλαη F. κσο ε έλλνηα ηεο απηνκέζεμεο αληηβαίλεη ζηε δηαίζζεζε γηαηί ζηνλ ειιεληθφ πεδφ ιφγν ην ξήκα κεηέρεηλ
αλαθέξεηαη πάληα ζε θάηη άιιν. Δμάιινπ, αλ είρε δεζκεπζεί φηη φια ηα Δίδε είλαη
απην-θαηεγνξεηηθά ζα είρε απηφκαηα θινλίζεη αλεπαλφξζσηα ηε ζπλνρή ηεο ζεσξίαο
ηνπ γηαηί ηφηε ην Δίδνο ηεο Πνιιαπιφηεηαο ζα έπξεπε λα είλαη πνιιαπιφ φπσο θαη
ηεο Κίλεζεο θηλεηφ, ηε ζηηγκή πνπ θάζε Δίδνο ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα είλαη κνλαδηαίν θαη αθίλεην225. Ζ δηθνξνχκελε απηή ζηάζε κπνξεί
λα δηθαηνινγεζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξνβιεκαηηθφηεηα ηεο απην-θαηεγφξεζεο
θαηαδείρζεθε ζηνλ 20ν αη. κε ηηο ζπλνινζεσξεηηθέο αληηλνκίεο, φπσο είδακε.
Πάλησο, ν πξνηαζηαθφο ηχπνο «ε Α είλαη Β» εξκελεπκέλνο έηζη ψζηε λα
βεβαηψλεη ην θαηεγνξνχκελν φρη γηα ην αθεξεκέλν νπζηαζηηθφ πνπ θαηέρεη ηε ζέζε
ηνπ ππνθεηκέλνπ, αιιά γηα θάζε κηα απφ ηηο επηκέξνπο εθθάλζεηο ηνπ, απνθαιείηαη
«παπιηθή θαηεγφξεζε»226, θαη πνιιέο πξνηάζεηο ησλ πιαησληθψλ δηαιφγσλ πνπ
ζεσξήζεθαλ παξαδείγκαηα απην-θαηεγφξεζεο ζην παξειζφλ απνδεηθλχνληαη
παπιηθέο θαηεγνξήζεηο. ε γλσζηνινγηθά ζπκθξαδφκελα, ε απην-θαηεγνξεηηθή
εξκελεία ηεο θφξκνπιαο «ην F είλαη F» ζα απνηεινχζε γηα ηνλ Πιάησλα θαζαξή
ελφριεζε, αιιά ζε άιια ζπκθξαδφκελα, φπνπ ηα Δίδε αλαιακβάλνπλ ην ξφιν
αληηθεηκέλσλ αμίαο, είλαη εμαηξεηηθά επινγνθαλήο.
Γηα παξάδεηγκα ζην πκπφζην αλαθέξεη ην Δίδνο ηεο Ωξαηφηεηαο σο «…ὃ ἔζηη
θαιφλ.» (Πιάησλ, πκπφζηνλ 211c-d)227, ζέινληαο πξάγκαηη λα απνδψζεη σο
θαηεγφξεκα ην «είλαη σξαίν» ζην Δίδνο ηεο Ωξαηφηεηαο γηαηί ηα ζπκθξαδφκελα
δείρλνπλ θαζαξά φηη απηφ αθξηβψο ζέιεη, θαη πξέπεη λα πεη, πξνθεηκέλνπ λα
εθαξκφζεη ηε ζεσξία ηνπ έξσηα πνπ εθζέηεη228. Δξκελεχνληαο θαλείο ηελ πξφηαζε
225
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«Ζ Χξαηφηεηα είλαη σξαία» σο παπιηθή θαηεγφξεζε ηε κεηαηξέπεη ζε αζήκαληε
ηαπηνινγία ηε ζηηγκή πνπ ν πιαησληθφο έξσηαο απνπεηξάηαη λα αλαπξνζαλαηνιίζεη
ηελ επηζπκία, θαη λα κεηαιιάμεη ηνλ αηζζεζηαζκφ. Ζ Ωξαηφηεηα είλαη ην ππέξηαηα
σξαίν πξάγκα. Έηζη εθθξάδεηαη ζπκππθλσκέλα κηα απειεπζεξσηηθή θαη ελεξγνπνηφο
ζνθία, απηή ηεο πιαησληθήο δηδαζθαιίαο, ηθαλή λα αιιάμεη ηε δσή καο229.
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ΜΔΡΟ Γ΄
5. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο από ηε Θεσξία Καηεγνξηώλ
5. 1 Δηζαγσγή230

Ζ ζεσξία θαηεγνξηψλ δεκηνπξγήζεθε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1940, απφ ηνπο S. Eilenberg231 θαη S. Maclane232, γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
ζηελ αιγεβξηθή ηνπνινγία233. ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ʼ50 πξνβιήκαηα φρη
κφλν ζηελ αιγεβξηθή ηνπνινγία, αιιά θαη ζηε κηγαδηθή ή ηε ζπλαξηεζηαθή αλάιπζε
θαη ηελ αιγεβξηθή γεσκεηξία νδήγεζαλ ηνπο D. M. Kan θαη A. Grothendieck
(γελλήζεθε ην 1928) ζε παξαπέξα πξνφδνπο, φπσο ε αλαθάιπςε ησλ πξνζαξηεκέλσλ
ζπλαξηεηψλ, ησλ αβειηαλψλ θαηεγνξηψλ, θαη ηεο νκνινγηαθήο άιγεβξαο. Απφ ηφηε,
θαη εηδηθφηεξα θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ έρεη έλα φιν
θαη επξχηεξν πεδίν δξάζεο σο ζεκειηψδεο εξγαιείν ηθαλφ γηα δηαχγαζε (θαη θάπνηεο
θνξέο αθφκα θαη επέθηαζε) θαη θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη ησλ
εθαξκνγψλ ηεο.
Βαζηθή ηδέα απνηειεί ε παξαηήξεζε φηη πνιιέο πεξηνρέο ησλ καζεκαηηθψλ
αθνξνχλ ζηε κειέηε αληηθεηκέλσλ θαη απεηθνλίζεσλ κεηαμχ ηνπο: γηα παξάδεηγκα,
ζχλνια θαη ζπλαξηήζεηο, δηαλπζκαηηθνί ρψξνη θαη γξακκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί,
νκάδεο θαη νκνκνξθηζκνί νκάδσλ θ.ιπ. Απηή ε νκνηνκνξθία κπνξεί λα απνηειέζεη
αληηθείκελν έξεπλαο φηαλ απαιιαγνχκε απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλφισλ, ησλ
νκάδσλ ή ησλ δηαλπζκαηηθψλ ρψξσλ (εζσηεξηθά) θαη εζηηάζνπκε κφλν ζηηο
ζπλαξηήζεηο, ηνπο νκνκνξθηζκνχο, ή ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ηνπο φξνπο
ζχλζεζήο ηνπο (εμσηεξηθά). Μηα άκεζε ζπλέπεηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζεψξεζεο ησλ
καζεκαηηθψλ ήηαλ φηη ε έλλνηα ηνπ κνξθηζκνχ, φπσο πξνέθπςε αθαηξεηηθά απφ ηελ
έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο (ή ηεο απεηθφληζεο), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, αληί ηεο
ζρέζεσο ηνπ πεξηέρεζζαη, σο ζεκέιηνο ιίζνο θαη γηα καζεκαηηθέο θαηαζθεπέο, αιιά
θαη γηα ηελ έθθξαζε ησλ ηδηνηήησλ θάπνησλ καζεκαηηθψλ νληνηήησλ. πγθεθξηκέλα,
αληί λα πεξηγξάθνληαη νη ηδηφηεηεο κηαο ζπιινγήο κε αλαθνξά ζηα κέιε ηεο,
ηνπηέζηηλ κε αλαθνξά ζηελ εζσηεξηθή ηεο δνκή, κπνξνχκε λα αλαθεξφκαζηε ζηηο
εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο κε άιιεο ζπιινγέο.
Καίξηα ππήξμε ε αλαθάιπςε ηνπ F. W. Lawvere (γελλήζεθε ην 1937) φηη
θάπνηεο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο ζχκπαληα κεηαβιεηψλ ζπλφισλ,
ηθαλψλ λα ηππνπνηήζνπλ ζεσξίεο πνπ δελ έρνπλ κνληέια ζην ζχκπαλ ησλ ζηαζεξψλ
ζπλφισλ. Καζψο πξνφδεπε ε ζχγρξνλε ινγηθή - ζηε κνξθή πνπ μεθίλεζε απφ ηνπο
Frege, Peano θαη Russell - ήηαλ αλάγθε λα γεληθεπζεί ε έλλνηα ηνπ ζπλφινπ,
ηδηαίηεξα φηαλ γίλνληαλ απφπεηξεο λα εθαξκνζζεί ε ινγηθή ζε θπζηθέο γιψζζεο. Σα
αληηθείκελα ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε, ζ’ απηέο ηηο γιψζζεο, είλαη εθήκεξα θαη
230

Βι. ζρεη., Magnan, F. & Gonzalo, E. R. (1994). Category Theory as a Conceptual Tool in the Study
of Cognition. ζην J. Macnamara & E. G. Reyes (επηκ.), The Logical Foundations of Cognition (ζζ. 5790). New York: Oxford University Press.
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Ακεξηθαλφο καζεκαηηθφο, 1909-2005.
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ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ θιάδνπ ησλ καζεκαηηθψλ θαηαζθεπάδνληαη έλλνηεο πνπ ζπλδένπλ ην πεδίν
ηεο ηνπνινγίαο κε απηφ ηεο άιγεβξαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ζεσξίαο νκάδσλ.
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κεηαβιεηά, αληίζεηα κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηα ζχλνια πνπ είλαη α-ρξνληθά θαη
ζηαζεξά. Ζ ζεσξία θαηεγνξηψλ κπνξεί λα καο παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνθχγνπκε ηνπο ππεξ-θαζνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
ζεσξίαο ζπλφισλ234 θαη έρεη ήδε εθαξκνζζεί ζε κηα πνηθηιία αληηθεηκέλσλ, απφ ηε
θπζηθή σο ηε γισζζνινγία. Απνηειεί ελλνηνινγηθφ εξγαιείν ζηηο γλσζηαθέο
επηζηήκεο, θαζψο πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ζπλφισλ ζηελ αλάιπζε θαη
ελλνηνιφγεζε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ φπσο απηέο ηεο αλαθνξάο,
ηεο κέηξεζεο θαη ηεο κάζεζεο.
ζνλ αθνξά ηα ίδηα ηα καζεκαηηθά, ζεκειηψδεο ππήξμε ε αλαθάιπςε φηη νη
πεξηζζφηεξεο έλλνηεο θαη θαηαζθεπέο ζε δηάθνξα καζεκαηηθά πεδία κπνξνχζαλ λα
ραξαθηεξηζζνχλ κε φξνπο θαζνιηθψλ ηδηνηήησλ, δειαδή ηδηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα
ηππνπνηεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο σο πξσηαξρηθέο ηηο έλλνηεο: αληηθείκελν, κνξθηζκφο,
πεδίν (κνξθηζκνχ), ζπλ-πεδίν (κνξθηζκνχ) θαη ζχλζεζε, πνπ γεληθεχνπλ (θαηά
θάπνην ηξφπν) ηηο έλλνηεο ηνπ ζπλφινπ, ηεο ζπλάξηεζεο, ηνπ πεδίν νξηζκνχ θαη ηνπ
πεδίνπ ηηκψλ αληίζηνηρα, ζηε ζεσξία ζπλφισλ:
Θεσξία πλφισλ
Καηεγνξίεο
χλνιν
Αληηθείκελν
πλάξηεζε
Μνξθηζκφο
Πεδίν Οξηζκνχ, Πεδίν Σηκψλ Πεδίν, πλ-πεδίν
Ζ ζεσξία θαηεγνξηψλ κπνξεί λα παξάζρεη ηνπο φξνπο λα πεξηγξαθεί θαη λα
κειεηεζεί θάηη πνπ έρεη θαζνιηθφ ραξαθηήξα ζηα καζεκαηηθά ή θαη ζε άιια
επηζηεκνληθά αληηθείκελα. Αλ δερζνχκε λα ηαπηίζνπκε ηε ινγηθή κε ηε κειέηε απηνχ
πνπ είλαη θαζνιηθφ, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ παξέρεη ηνπο φξνπο πεξηγξαθήο ηεο
ινγηθήο, ζπγθεθξηκέλα, πνπ επηβάιιεη ην ππφ έξεπλα αληηθείκελν. Μηα ινγηθή πνπ
ηίζεηαη πξνο δηεξεχλεζε θαη αλαθάιπςε πεξηζζφηεξν, παξά αμηψλεηαη εμσηεξηθά.
Ο αλζξψπηλνο λνπο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξαγκαηψλεη έλα κεγάιν αξηζκφ
θαηαζθεπψλ πνπ θαίλνληαη ηφζν θπζηθέο θαη θαζνιηθέο ψζηε θαίλεηαη λα είλαη
αλαγθαίεο. Ζ ζεσξία θαηεγνξηψλ ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα είλαη κηα ζεσξία
πεξηγξαθήο θαηαζθεπψλ πνπ θαίλνληαη θαηά θπζηθφ ηξφπν αλαγθαίεο, νπφηε θαη ηα
θαζνιηθά ηνπ λνπ ζα εθθξάδνληαλ κε φξνπο θαζνιηθψλ ηδηνηήησλ.
Ωο ζεσξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ, είλαη
δηαθνξεηηθήο πθήο απφ ηε ζεσξία ζπλφισλ (ζεσξία ησλ αθεξεκέλσλ θαζνιηθψλ).
Γνζείζεο κηαο ζπιινγήο φισλ ησλ ζηνηρείσλ κε θάπνηα ηδηφηεηα, ζηα πιαίζηα ηεο
ζεσξίαο ζπλφισλ, κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί κηα πην αθεξεκέλε νληφηεηα, ην ζχλνιν
απηψλ, πνπ είλαη θαζνιηθφ. ρεκαηηθά, ζα ιέγακε πσο ε ζεσξία θαηεγνξηψλ δεν
μποπεί να αξιώζει ηα καθολικά ηηρ, γηαηί είλαη ζπγθεθξηκέλα· αληίζεηα, φπσο ζα
δνχκε, ππέπει κάθε θοπά να ηα βπίζκει.
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πσο αθξηβψο ζηελ εμέιημε ηεο θπζηθήο, φηαλ ήηαλ αηζζεηή ε αλάγθε κηαο γεληθεπκέλεο έλλνηαο
δηαλχζκαηνο, θαη ε απάληεζε θαηέιεμε βαζεηά θαη απιή: έλα γεληθεπκέλν δηάλπζκα είλαη ζηνηρείν
ελφο δηαλπζκαηηθνχ ρψξνπ· κηαο αιγεβξηθήο δνκήο πνπ ηθαλνπνηεί θάπνηνπο απινχο λφκνπο. Έηζη, δελ
ππεξθαζνξίδνπκε έλα γεληθεπκέλν δηάλπζκα κε ην λα ην νξίδνπκε σο έλα είδνο «ππεξδηαλχζκαηνο» κε
πεξηζζφηεξεο δηεπζχλζεηο θαη γσλίεο θαη ηθαλνπνηψληαο πνιχπινθεο ζπλζήθεο πνπ γεληθεχνπλ ηηο
πξνεγνχκελεο. Αξηζηνηειηθά κηιψληαο, ε νπζία ελφο δηαλχζκαηνο είλαη φηη αλήθεη ζε έλαλ
δηαλπζκαηηθφ ρψξν.
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5.2 Έλα παξάδεηγκα de facto ινγηθήο:
Ζ κέηξεζε σο δηαδηθαζία
Καηεγνξία, πεξηγξαθηθά, ιέκε κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ θαη κνξθηζκψλ έηζη
πνπ ζε θάζε κνξθηζκφ κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε δχν αληηθείκελα - ην πεδίν θαη ην
ζπλπεδίν - κε ηδηφηεηεο: ζε θάζε αληηθείκελν λα αληηζηνηρεί έλαο ηαπηνηηθφο
κνξθηζκφο, νη κνξθηζκνί λα ζπληίζεληαη (ππφ ηελ πξνυπφζεζε ζπκβαηφηεηαο) εληφο
ησλ κνξθηζκψλ ηεο θαηεγνξίαο, ε θαηάιιειε ζχλζεζε ελφο κνξθηζκνχ κε ηνπο
ηαπηνηηθνχο ηνπ πεδίνπ θαη ζπλπεδίνπ λα ηνλ αθήλεη αλαιινίσην θαη ε ζχλζεζε λα
είλαη πξνζεηαηξηζηηθή235. ηελ παξάγξαθν απηή ζα δνχκε πψο, ζηα πιαίζηα ηεο
θαηεγνξηθήο ζεψξεζεο, κπνξεί λα δηαθαλεί ε αληηθεηκεληθή ινγηθή κηαο δηαδηθαζίαο
καζεκαηηθνχ ραξαθηήξα. Παξάδεηγκα ζα απνηειέζεη ε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο.
Ζ κέηξεζε αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λνπ λα ρξεζηκνπνηεί κηα
επαλαιακβαλφκελε αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία, ηελ νπνία εθαξκφδεη θάζε θνξά ζην
απνηέιεζκα ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ηεο. Οπζηαζηηθά επαλαιακβάλνπκε
κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, θαη θάζε ελέξγεηα ζπρλά γίλεηαη αληηιεπηή σο ζπλάξηεζε. Ζ
θπθιηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή κηαο ζπλάξηεζεο παξαπέκπεη ζηε ζχλζεζε κε ηνλ εαπηφ
ηεο. Κάηη ηέηνην έρεη λφεκα κφλν φηαλ ην πεδίν ηαπηίδεηαη κε ην ζπλπεδίν ηεο. Οπφηε
θαη νδεγνχκαζηε ζηελ έλλνηα ηνπ εμειηθηηθνχ ζπλφινπ. Δμειηθηηθφ ζχλνιν ιέκε ηε
ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο ην πεδίν ηαπηίδεηαη κε ην ζπλπεδίν. Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα,
γηα έλα ζχλνιν εθνδηαζκέλν κε έλαλ ελδνκνξθηζκφ. Θα θηλεζνχκε, ινηπφλ, ζηελ
θαηεγνξία ησλ εμειηθηηθψλ ζπλφισλ κε αληηθείκελα ηνπ ηχπνπ (Α, f) φπνπ ην Α είλαη
ζχλνιν θαη ε f : A → A , ζπλάξηεζε.
Αο δνχκε ηη ζπκβαίλεη φηαλ κεηξάκε ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζε έλα δσκάηην. Πξψηα δηαιέγνπκε έλαλ άλζξσπν θαη ηνπ
απνδίδνπκε ηνλ αξηζκφ 1. Πξνρσξνχκε ζην λα δηαιέμνπκε έλα δεχηεξν άηνκν θαη ηνπ
απνδίδνπκε ηνλ αξηζκφ 2, θ.ν.θ., έσο φηνπ επηιεγεί ν θαζέλαο άπαμ θαη ηνπ δνζεί έλαο
αξηζκφο. ’ απηέο ηηο δηαδνρηθέο επηινγέο, νπζηαζηηθά, ζπζρεηίδνληαη ε δνκή ελφο
εμειηθηηθνχ ζπλφινπ κε ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ ηνπ δσκαηίνπ: ν ελδνκνξθηζκφο
αληηζηνηρίδεη ζε θάζε άλζξσπν: απηφλ πνπ επειέγε σο επφκελνο θαη ηνλ ίδην ζηνλ
εαπηφ ηνπ. Σν εμειηθηηθφ ζχλνιν είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα αξρηθφ ζεκείν (ην πξψην
άηνκν πνπ επειέγε) θαη κε κηα ζπλάξηεζε απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ θπζηθψλ. Ο αξηζκφο πνπ αληηζηνηρίδεηαη ζην ηειεπηαίν άηνκν πνπ
επειέγε είλαη αθξηβψο ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπκε «κεηξήζεη». Μπνξνχκε
λα παξαζηήζνπκε κηα ηέηνηα δνκή δσγξαθίδνληαο έλα ζεκείν γηα θάζε κέινο ηνπ
ζπλφινπ, ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε, θαη έλα βέινο
απφ θάζε ηειεία ζηελ επφκελε πνπ «ζα κεηξεζεί». Με ην βέινο δείρλνπκε ηελ
«επηινγή». Με ηνλ βξφρν ηελ αξηζκεηηθή απφδνζε.

•
1

•

•
2

•

•
3

•

Σν αξρέηππν ηεο λνεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αξίζκεζεο, πνπ ζεσξνχκε, είλαη ην
εμειηθηηθφ ζχλνιν ησλ θπζηθψλ κε: ελδνκνξθηζκφ ηνλ επφκελν, θαη πξψην ζεκείν ην
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Βι. ζρεη., Magnan, φ.π. Ζ ζεσξία θαηεγνξηψλ βαζίδεηαη ζηε ζχλζεζε σο ζεκειηψδε πξάμε κε ηνλ
ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ ε θιαζηθή ζπλνιν-ζεσξία βαζίδεηαη ζηε ζρέζε ηνπ αλήθεηλ.
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1. Ση είλαη απηφ πνπ δηαθξίλεη απηφ ην ζχζηεκα απφ άιια εμειηθηηθά ζχλνια; Ζ
απάληεζε, γλσζηή σο αμίσκα ησλ Peano - Lawvere, δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε
θαζνιηθή ηδηφηεηα: Δίλαη ην αξρηθφ εμειηθηηθφ ζχλνιν κε πξψην ζηνηρείν.
πγθεθξηκέλα: Γνζέληνο νπνηνπδήπνηε εμειηθηηθνχ ζπλφινπ Α κε ελδνκνξθηζκφ f
θαη πξψην ζηνηρείν a, ππάξρεη αθξηβψο κηα ζπλάξηεζε απφ ην ℕ ζην Α πνπ δηαηεξεί
ηε δνκή, κε ηελ έλλνηα φηη, αληηζηνηρίδεη ην 1 ζην a θαη αλ θάπνηνο θπζηθφο n
αληηζηνηρίδεηαη ζε θάπνην ζηνηρείν x ηνπ Α ηφηε ν «επφκελνο» n+1 αληηζηνηρίδεηαη
ζην f(x), ην «επφκελν» ηνπ x.
ην παξάδεηγκά καο ππάξρεη κηα θαη κφλν ζπλάξηεζε, πνπ δηαηεξεί ηε δνκή,
κεηαμχ ηνπ ℕ θαη ηνπ εμειηθηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ αλζξψπσλ, κέζα ζην δσκάηην,
πνπ επάγεηαη απφ ηηο δηαδνρηθέο επηινγέο καο. Αλ είλαη, γηα παξάδεηγκα, 15 άλζξσπνη
ζηνλ ηειεπηαίν ζα αληηζηνηρηζζνχλ φινη νη αξηζκνί απφ ην 15 θαη πάλσ. Απηφ δίλεη
θαη έλαλ ηζνδχλακν ηξφπν κέηξεζεο: ν πξψηνο θπζηθφο αξηζκφο ζηνλ νπνίν
αληηζηνηρίδεηαη ην ηειεπηαίν άηνκν είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ «κεηξήζεθαλ».
Οη πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο έρνπλ
σο ελδηαθέξνλ πφξηζκα, γηα ηε ινγηθή ησλ πεπεξαζκέλσλ ζπιινγψλ «…ζε κία
νιφηεηα… πξνζδηνξηζκέλσλ (ζαθψλ), θαη θαιψο δηαθνξνπνηεκέλσλ (δηαθξηηψλ)
αληηθεηκέλσλ… ηεο επνπηείαο, ή ηεο ζθέςεο καο»236, φηη είλαη Boolean237. Πξάγκαηη,
έζησ S κηα ηέηνηα ζπιινγή, πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί απφ θάπνην θπζηθφ αξηζκφ, θαη Σ
κηα επηκέξνπο ζπιινγή πνπ απνηειείηαη απφ απηά πνπ έρνπλ ήδε κεηξεζεί. Γηα λα
ζπλερίζνπκε πξέπεη λα είκαζηε ηθαλνί λα απνθαζίζνπκε γηα θάπνην απζαίξεην
ζηνηρείν ηνπ S αλ έρεη κεηξεζεί ή φρη (δειαδή αλ αλήθεη ζην Σ). Με άιια ιφγηα, νη
επηκέξνπο ζπιινγέο ηεο S ζπληζηνχλ κηα Boolean άιγεβξα αθνχ αλαγλσξίδεηαη ε
ηνκή, ε έλσζε, ην ζπκπιήξσκά ηνπο θαη ε θελή ζπιινγή. Γελ μεθηλήζακε κε κηα
έηνηκε ινγηθή πνπ επηβάιακε ζ’ απηέο ηηο ζπιινγέο. Μάιινλ αλαθαιχςακε ηε ινγηθή
ηνπο ζεσξψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζ’ απηέο. Κάηη ηέηνην
απνηειεί παξάδεηγκα ινγηθήο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηα πξάγκαηα (de facto).
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Βι., Dauben, J., φ.π., ζει. 170.
Boolean άιγεβξα είλαη έλα ζχλνιν Β ζηνηρείσλ a, b, c,… κε ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο, γηα θάζε a, b,
c ζην Β: (i) ην Β έρεη δχν δηκειείο πξάμεηο ⋀ θαη ⋁ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ηαπηνδχλακνπο λφκνπο: a ⋀
a = a ⋁ a = a , ηνπο αληηκεηαζεηηθνχο λφκνπο: a ⋀ b = b ⋀ a , θαη a ⋁ b = b ⋁ a , ηνπο
επηκεξηζηηθνχο λφκνπο: a ⋀ ( b ⋀ c ) = ( a ⋀ b ) ⋀ c , a ⋁ ( b ⋁ c ) = ( a ⋁ b ) ⋁ c , (ii) ηνπο λφκνπο
δηαγξαθήο: a ⋀ ( a ⋁ b ) = a ⋁ ( a ⋀ b ) = a , (iii) είλαη ακνηβαία επηκεξηζηηθέο: a ⋀ ( b ⋁ c ) =
( a ⋀ b ) ⋁ ( a ⋀ c ) , a ⋁ ( b ⋀ c ) = ( a ⋁ b ) ⋀ ( a ⋁ c ) , (iv) ην Β πεξηιακβάλεη θαζνιηθά θξάγκαηα
Ο, Η πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο Ο ⋀ a = O , O ⋁ a = a , I ⋀ a = a , I ⋁ a = I , (v) ην Β έρεη κηα
κνλνκειή πξάμε: a → a΄, ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, πνπ ππαθνχεη ζηνπο αθφινπζνπο λφκνπο a ⋀ a΄ = Ο ,
a ⋁ a΄ = Η . Με πξάμεηο ηελ ηνκή, ηελ έλσζε θαη ην ζπκπιήξσκα, ηα ππνζχλνια νπνηνπδήπνηε
ζπλφινπ ζπγθξνηνχλ κηα Boolean άιγεβξα.
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5.3 Αμηώκαηα θαη έλλνηεο ηεο Θεσξίαο Καηεγνξηώλ
5.3.1 Σα αμηώκαηα
Μηα θαηεγνξία, ινηπφλ,C απνηειείηαη απφ:
(α) κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ Ob (C ): Α, Β, C,…

(β) κηα ζπιινγή κνξθηζκψλ (ή βειψλ) Mor (C ) ηέηνηα πνπ, γηα θάζε
δεπγάξη αληηθεηκέλσλ < A , B > , νξίδεηαη έλα ζχλνιν κνξθηζκψλ (ην hom-ζχλνιν,
φπσο ζπλήζσο απνθαιείηαη): homc ( A , B ) = C ( A , B ) κε ζηνηρεία πνπ
παξηζηάλνπκε σο βέιε f : A → B .
(γ) γηα θάζε f ∈ homc ( A , B ) θαη g ∈ homc ( B , C ) , ππάξρεη ε ζχλζεζε
gf : A → B → C ζην homc ( A , C ) .
(δ) Ζ ζχλζεζε ησλ κνξθηζκψλ είλαη κηα πξνζεηαηξηζηηθή πξάμε.
(ε) Γηα θάζε αληηθείκελν A ππάξρεη έλαο κνξθηζκφο 1A ∈ homc ( A , A ) πνπ
θαιείηαη ηαπηνηηθφο ηνπ A, ηέηνηνο πνπ γηα θάζε f : A → B θαη g : C → A , f 1A = f
θαη 1A g = g (Αμίσκα ηεο ηαπηφηεηαο)238.
5.3.2 Παξαδείγκαηα θαηεγνξηώλ
Ζ θαηεγνξία Set έρεη αληηθείκελα ηα ζχλνια θαη κνξθηζκνχο ηηο ζπλαξηήζεηο.
Πξφθεηηαη γηα παξάζηαζε ηεο αθεξεκέλεο δνκήο, πνπ κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο ηα
ζπζηήκαηα ηα δνκεκέλα απφ ζχλνια, σο ηχπνο ζπζηήκαηνο πνπ είλαη θαηεγνξηθά
δνκεκέλν. Έηζη, ν ηχπνο θαηεγνξίαο απηφο, καο επηηξέπεη λα κηιάκε γηα ηε δνκή πνπ
κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο φια ηα αθεξεκέλνπ είδνπο ζπζηήκαηα, πνπ είλαη δνκεκέλα
απφ ζχλνια, αλ ηα δνχκε σο ζηηγκηφηππα ην ηδίνπ αθεξεκέλνπ είδνπο. Δίλαη ην
απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο πιαηζίσζεο ηνπ αθεξεκέλνπ είδνπο ζπζηήκαηνο πνπ
είλαη δνκεκέλν απφ ζχλνια. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηα «αληηθείκελα» είλαη ζχλνια
θαη νη «κνξθηζκνί» ζπλαξηήζεηο. Μάιινλ ζεκαίλεη φηη ζε απηφ ηνλ ηχπν ζπζηήκαηνο
νη πξνηάζεηο, πνπ κηινχλ γηα «αληηθείκελα» θαη «κνξθηζκνχο», κπνξνχλ λα
εξκελεπζνχλ ζαλ λα είραλ λα θάλνπλ κε αθεξεκέλα είδε ζπλφισλ θαη
ζπλαξηήζεσλ239.
Δπίζεο, ε θαηεγνξία Grp έρεη αληηθείκελα νκάδεο θαη κνξθηζκνχο ηνπο
νκνκνξθηζκνχο νκάδσλ240.
Έλα κνλνεηδέο (Μ, ⊕, eM)241 κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηεγνξία ελφο
αληηθεηκέλνπ, κε κνξθηζκνχο φζα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ. χλζεζε ησλ κνξθηζκψλ
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Σα παξαπάλσ απνηεινχλ νξηζκφ ηεο ιεγφκελεο ηνπηθά κηθξήο θαηεγνξίαο. Απνθεχγνπκε ηε ρξήζε
θιάζεσλ κνξθηζκψλ ζηνλ νξηζκφ γηα λα κελ πξνθχςνπλ δεηήκαηα κεγεζψλ πνπ θάλνπλ πην
πνιχπινθε ηελ πξαγκάηεπζε. Αλ ζην (α) ζεσξήζνπκε ζχλνιν αληηθεηκέλσλ, αληί γηα θιάζε, ηφηε
έρνπκε ηε ιεγφκελε κηθξή θαηεγνξία. Αιιηψο ε θαηεγνξία ιέγεηαη κεγάιε. Αλ νη ζπιινγέο ησλ
αληηθεηκέλσλ θαη ησλ κνξθηζκψλ είλαη πεπεξαζκέλα ζχλνια, ε θαηεγνξία ιέγεηαη πεπεξαζκέλε.
239
Βι. ζρεη., Landry, E. & Marquis, J. (2005). Categories in Context: Historical, Foundational, and
Philosophical. Philosophia Mathematica. 13, (III), 1-43. ζει. 36.
240
Οκνκνξθηζκφο νκάδσλ είλαη κηα ζπλάξηεζε κεηαμχ νκάδσλ ε νπνία αληηζηνηρίδεη: ην νπδέηεξν
ζηνηρείν ηεο κηαο ζηελ άιιε, ην αληίζηξνθν ελφο ζηνηρείνπ ηεο κηαο ζην αληίζηξνθν ηεο εηθφλαο ηνπ,
κέζσ ηνπ νκνκνξθηζκνχ, ζηελ άιιε θαη ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο κεηαμχ δχν ζηνηρείσλ ηεο πξψηεο
ζην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ησλ εηθφλσλ ηνπο, κέζσ ηνπ νκνκνξθηζκνχ, ζηε δεχηεξε.
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νξίδνπκε ηελ πξάμε κεηαμχ δχν ζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο-κνλνεηδνχο ε νπνία,
ζπλεπψο, είλαη πξνζεηαηξηζηηθή. Δλψ γηα θάζε ζηνηρείν Υ ππάξρεη κνλαδηθφο
ηαπηνηηθφο κνξθηζκφο (ην ηαπηνηηθφ ζηνηρείν ηνπ κνλνεηδνχο) πνπ ηθαλνπνηεί ην
αμίσκα ηεο ηαπηφηεηαο.
Δπίζεο, έλα κεξηθά δηαηεηαγκέλν ζχλνιν (Ρ, ≤) κπνξεί λα ζεσξεζεί
θαηεγνξία κε αληηθείκελα ηα ζηνηρεία ηνπ Ρ θαη κνξθηζκνχο ηηο αληζνηηθέο ζρέζεηο
πνπ ελδερνκέλσο ηθαλνπνηνχλ αλά δχν. Δπνκέλσο, κηα εηδηθή πεξίπησζε κεξηθψο
δηαηεηαγκέλνπ ζπλφινπ, φπσο είλαη ην δπλακνζχλνιν ελφο ζπλφινπ, κπνξεί λα
ζεσξεζεί θαηεγνξία κε αληηθείκελα θαη κνξθηζκνχο απηνχο πνπ πξναλαθέξακε.
Μηα θαηεγνξία, ηεο νπνίαο νη κφλνη κνξθηζκνί είλαη νη ηαπηνηηθνί,
νλνκάδεηαη δηαθξηηή θαηεγνξία. Κάζε θιάζε αληηθεηκέλσλ, εθνδηαζκέλε κε
ηαπηνηηθέο απεηθνλίζεηο, νξίδεη κηα δηαθξηηή θαηεγνξία.
5.3.3 Ζ έλλνηα ηνπ ηζνκνξθηζκνύ
Έλαο κνξθηζκφο f : A → B είλαη ηζνκνξθηζκφο αλ ππάξρεη κνξθηζκφο
g : B → A ηέηνηνο πνπ f g = 1B θαη g f = 1A . ’ απηή ηελ πεξίπησζε ηα αληηθείκελα
Α θαη Β νλνκάδνληαη ηζφκνξθα, πξάγκα πνπ ζπκβνιίδνπκε: Α ≅ Β .
Σα ηζνκνξθηθά αληηθείκελα «είλαη ίδηα». Μπνξεί θαλείο λα ρσξεί, απφ ην έλα
ζην άιιν, ειεχζεξα δηα ηνπ ηζνκνξθηζκνχ ή δηα ηνπ αληηζηξφθνπ ηνπ, ν νπνίνο είλαη
επίζεο ηζνκνξθηζκφο. Σέηνηνη κνξθηζκνί εδξαηψλνπλ κηα 1-1 αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ
ζηνηρείσλ (ελδερνκέλσο) ησλ αληηθεηκέλσλ, δηαηεξψληαο ηηο ζρεηηθέο κε απηά δνκέο.
Έλα αληηθείκελν είλαη κνλαδηθφ έσο ηζνκνξθηζκνχ, σο πξνο θάπνην ζπγθεθξηκέλν
ραξαθηεξηζηηθφ, αλ είλαη ηζφκνξθν κε φια ηα ππφινηπα αληηθείκελα πνπ επίζεο ην
δηαζέηνπλ. Μηα έλλνηα νξίδεηαη έσο ηζνκνξθηζκνχ φηαλ ε πεξηγξαθή ηεο
πξνζδηνξίδεη έλα αληηθείκελν κνλαδηθά έσο ηζνκνξθηζκνχ.
Γηα ηε ζεσξία θαηεγνξηψλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη ην αληηθείκελν
πνπ παξέρεη κηα αθεξεκέλε ηππνπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπ καζεκαηηθνχ ηζνκνξθηζκνχ
θαη εμεηάδεη έλλνηεο πνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ππφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο
ηζνκνξθηζκνχ. ηε ζεσξία θαηεγνξηψλ, ην «είλαη ηζφκνξθν πξνο ην» είλαη
νπζηαζηηθά ζπλψλπκν κε ην «είλαη». Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο βαζηθνχο νξηζκνχο
θαη θαηαζθεπέο δελ πξνζδηνξίδνπλ έλα αληηθείκελν αιιά έλα αληηθείκελν έσο
ηζνκνξθηζκνχ.
5.3.4 Αξρηθό θαη ηειηθό αληηθείκελν242
Σειηθφ αληηθείκελν 1 κηαο θαηεγνξίαοC νλνκάδεηαη ην αληηθείκελν γηα ην
νπνίν ηζρχεη: ∀ Υ ∈ Ob(C ), ∃! κνξθηζκφο Υ → 1 .
Αληηζηξέθνληαο φια ηα βέιε κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε δπηθή έλλνηα:
Αξρηθφ αληηθείκελν 0 κηαο θαηεγνξίαοC νλνκάδεηαη ην αληηθείκελν γηα ην
νπνίν ηζρχεη φηη: ∀ Υ ∈ Ob(C ), ∃! κνξθηζκφο 0 → Υ .
Δλδηαθέξνλ είλαη φηη δχν ηειηθά αληηθείκελα, φπσο θαη δχν αξρηθά, είλαη
ηζνκνξθηθά θαηά κνλαδηθφ ηξφπν ζε θάζε θαηεγνξία, δειαδή ππάξρεη κνλαδηθφο
241

Πξφθεηηαη γηα εκηνκάδα (ζχλνιν ζην νπνίν έρεη νξηζηεί κηα δηκειήο πξνζεηαηξηζηηθή πξάμε) κε
νπδέηεξν ζηνηρείν ηεο πξάμεο.
242
Βι., ζρεη., Magnan, φ.π., ζζ. 76-89.
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ηζνκνξθηζκφο κεηαμχ ηνπο, νπφηε θαη ζπλεζίδεηαη λα ηα ζπγθεθαιαηψλνπκε ζε έλαλ
αληηπξφζσπν θαη λα κηινχκε γηα ην ηειηθφ θαη ην αξρηθφ αληηθείκελν.
ηε Set, αξρηθφ αληηθείκελν είλαη ην θελφ ζχλνιν ∅. Γνζέληνο ζπλφινπ Α,
κπνξνχκε λα βξνχκε κηα θαη κνλαδηθή ζπλάξηεζε απφ ην ∅ ζην Α, ηελ θελή243.
Σειηθά αληηθείκελα είλαη ηα κνλνζχλνια αθνχ γηα θαζέλα απφ ηα ζχλνια Α ππάξρεη
κία θαη κφλε ζπλάξηεζε πνπ πεγαίλεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ Α ζην {x}.
ε έλα κεξηθά δηαηεηαγκέλν ζχλνιν (Ρ, ≤), ην νπνίν ζεσξνχκε σο θαηεγνξία,
ην αξρηθφ αληηθείκελν (αλ ππάξρεη) είλαη έλα ζηνηρείν 0 ∈ Ρ ην νπνίν είλαη
κηθξφηεξν θάζε ζηνηρείνπ ηνπ Ρ (δειαδή, ην ειάρηζην). Αληηζηνίρσο, ηειηθφ
αληηθείκελν (αλ ππάξρεη) είλαη έλα ζηνηρείν 1 ηνπ Ρ κεγαιχηεξν απφ θάζε ζηνηρείν
ηνπ (δειαδή, ην κέγηζην).
5.3.5 Γηλόκελα
Γηλφκελν δχν αληηθεηκέλσλ Α θαη Β κηαο θαηεγνξίαο είλαη έλα αληηθείκελν P
καδί κε δχν κνξθηζκνχο Ρ

Β έηζη πνπ ∀ Υ ∈ Ob(C ) θαη φια ηα

Α θ’ Ρ

δεπγάξηα κνξθηζκψλ απφ ην Υ πξνο ηα Α θαη Β, ∃! κνξθηζκφο Υ → Ρ , πνπ ζπλήζσο
ζπκβνιίδεηαη < f , g > , ψζηε ην αθφινπζν δηάγξακκα λα αληηκεηαηίζεηαη:
Α
f
ΡΑ
Ρ

∃! h

Υ

ΡΒ
g
Β
Σν γηλφκελν ησλ αληηθεηκέλσλ Α θαη Β ζπκβνιίδεηαη Α×Β θαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπκβνιηζκφ Gentzen ε θαζνιηθή ηδηφηεηα ηνπ γηλνκέλνπ
εθθξάδεηαη:
A × B

C
C

A ,

C

B

ηε Set, ην θαηεγνξηθφ γηλφκελν αληηζηνηρεί ζην θαξηεζηαλφ γηλφκελν. ε έλα
κεξηθψο δηαηεηαγκέλν ζχλνιν ( Ρ , ≤ ) , ην νπνίν ζεσξνχκε σο θαηεγνξία, ην
γηλφκελν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ p θαη q, εθφζνλ ππάξρεη, είλαη ην κέγηζην θάησ θξάγκα
ηνπο, δειαδή ην infimum p ⋀ q 244.
243

Αλ ζεσξήζνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο σο ππνζχλνια θαξηεζηαλψλ γηλνκέλσλ, ην ∅ είλαη ην κφλν
ππνζχλνιν ηνπ ∅ × Α , νπφηε θαη ε θελή ∅ είλαη ε κφλε ζπλάξηεζε απφ ην ∅ ζην Α.
244
Γηαηί πξέπεη p × q ≤ p θαη p × q ≤ q (δειαδή ην p × q λα είλαη θάησ θξάγκα ησλ p θαη q),
ηαπηφρξνλα πνπ γηα θάζε c ≤ p θαη c ≤ q , λα ηζρχεη επίζεο φηη c ≤ p × q .
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Σν παξάδεηγκα ηεο ηνκήο ζπλφισλ είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο έλλνηαο ηνπ
θαηεγνξηθνχ γηλνκέλνπ ζην δπλακνζχλνιν ελφο ζπλφινπ φηαλ ην ζεσξνχκε σο
θαηεγνξία.
5.3.6 πλ-γηλόκελα
Ζ δπηθή έλλνηα ηνπ γηλνκέλνπ θαιείηαη ζπλ-γηλφκελν θαη νξίδεηαη σο εμήο:
πλ-γηλφκελν δχν αληηθεηκέλσλ Α θαη Β κηαο θαηεγνξίαο είλαη έλα
αληηθείκελν S καδί κε δχν κνξθηζκνχο A

S έηζη πνπ ∀ Υ ∈ Ob(C ),

S θ’ B

θαη φια ηα δεπγάξηα κνξθηζκψλ Α → X θ’ B → X , ∃! κνξθηζκφο S → X , έηζη πνπ
ην αθφινπζν δηάγξακκα λα αληηκεηαηίζεηαη:

A
f
SA

S

X
∃! h

SB

g
B
Αθνινπζψληαο πάιη ην ζπκβνιηζκφ Gentzen:
A +
A

B

C ,

C
B

C

ηε Set, ην θαηεγνξηθφ ζπλ-γηλφκελν ησλ Α1 θαη Α2 είλαη ε δηαδεπγκέλε
έλσζε Α1 + Α2 , κε ζηνηρεία δηαηεηαγκέλα δεχγε κε πξψην ζηνηρείν θάπνην ζηνηρείν
ηνπ Αi θαη δεχηεξν ην ίδην ην Αi , γηα i = 1 , 2 .
ε έλα κεξηθψο δηαηεηαγκέλν ζχλνιν (Ρ, ≤), ην νπνίν ζεσξνχκε σο
θαηεγνξία, ην ζπλ-γηλφκελν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ p θαη q, εθφζνλ ππάξρεη, είλαη ην
ειάρηζην άλσ θξάγκα ηνπο, δειαδή ην supremum p∨q245.
5.3.7 πλαξηεηέο

C → D είλαη κηα
απεηθφληζε πνπ αληηζηνηρίδεη: ζε θάζε αληηθείκελν Α ∈ Ob (C ) έλα αληηθείκελν
F(A) ∈ Ob (D ) , θαη ζε θάζε κνξθηζκφ f : A → B ζηε C έλαλ κνξθηζκφ
F(f) : F(A) → F(B) , ζηε D , ηέηνηνλ πνπ F(1Υ) = 1F(X) θαη F ( g ° f ) = F(g) ° F(f).
Έζησ

C

θαη D δχν θαηεγνξίεο. Έλαο ζπλαξηεηήο F :

245

Γηαηί πξέπεη p ≤ p + q θαη q ≤ p + q (δειαδή ην p + q λα είλαη έλα άλσ θξάγκα ησλ p θαη q),
ηαπηφρξνλα πνπ γηα θάζε p ≤ c θαη q ≤ c , λα ηζρχεη επίζεο φηη p + q ≤ c .
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5.3.8 Γηαγξάκκαηα
ηαλ κηινχκε γηα θάπνην D δηάγξακκα ζηελ θαηεγνξία

C

αλαθεξφκαζηε,

επνπηηθά κηιψληαο, ζε κηα νηθνγέλεηα αληηθεηκέλσλ {Di}i∈I αληηθεηκέλσλ ηεο

C

κε

κνξθηζκνχο Di → Dj ηεο C πνπ ζπλδένπλ ηα αληηθείκελα απηά. Ζ ιέμε θέξεη, αλ θαη
φρη πάληα, ην ίδην λφεκα κε εθείλν ελφο ηκήκαηνο κηαο θαηεγνξίαο. Έλα δηάγξακκα
ηνπ νπνίνπ ε ζπιινγή ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ κνξθηζκψλ είλαη ζχλνια, θαη φρη
θιάζεηο, ζα νλνκάδεηαη κηθξφ.
Έλαο άιινο ηξφπνο λα κηιήζνπκε γηα ηα δηαγξάκκαηα, ζηε Θεσξία
Καηεγνξηψλ, είλαη λα ηα θαληαζηνχκε σο ην θαηεγνξηθφ αλάινγν κηαο νηθνγέλεηαο
ζπλφισλ, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί έλαο δείθηεο, ζηνηρείν ελφο ζηαζεξνχ
ζπλφινπ δεηθηψλ. Μηα ζπλάξηεζε, δειαδή, απφ έλα ζηαζεξφ ζχλνιν δεηθηψλ ζηελ
νηθνγέλεηα ησλ ζπλφισλ. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη, αλ κε ηη άιιν, ζην φηη θαηεγνξηθά
πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνπο κνξθηζκνχο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ. Οπφηε
δηάγξακκα, θαη’ αλαινγίαλ, ζα ιέγακε ηε ζπιινγή απφ αληηθείκελα θαη κνξθηζκνχο
ζηα νπνία αληηζηνηρεί «δείθηεο» κηα ζηαζεξή θαηεγνξία· έλαο ζπλαξηεηήο, κε άιια
ιφγηα, απφ κηα ζηαζεξή δείθηξηα θαηεγνξία ζε κηα άιιε.
Έηζη, δηάγξακκα ηχπνπ J , ζε κηα θαηεγνξίαC , νλνκάδνπκε έλαλ ζπλαξηεηή
D :

J

→C . Ζ θαηεγνξία

J

θαιείηαη δείθηξηα θαηεγνξία ή ζρήκα (scheme) ηνπ

δηαγξάκκαηνο D. Σα αληηθείκελα θαη νη κνξθηζκνί ζηελ J δελ έρνπλ θάπνηα άιιε
ζεκαζία πέξαλ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπκπιέθνληαη. Θεσξνχκε, ινηπφλ, φηη ην
δηάγξακκα D απιψο ππνδεηθλχεη κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ θαη κνξθηζκψλ ζηε C
φπσο απηή είλαη ζρεδηαζκέλε ζηε J . Δχινγα, ην δηάγξακκα ζα θαιείηαη κηθξφ ή
πεπεξαζκέλν φηαλ ην ζρήκα είλαη κηα κηθξή ή πεπεξαζκέλε θαηεγνξία, θαη δηαθξηηφ
φηαλ ε δείθηξηα θαηεγνξία είλαη δηαθξηηή.
Παξαηεξνχκε πσο ηερληθά δελ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα δηάγξακκα
θαη έλαλ ζπλαξηεηή ή κεηαμχ ελφο ζρήκαηνο θαη κηαο θαηεγνξίαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα
ζην επίπεδν νξνινγίαο αληαλαθιά ηελ γλσζηή, απφ ηε ζπλνινζεσξία, θαηάζηαζε
φπνπ ζηαζεξνπνηνχκε κηα δείθηξηα θαηεγνξία θαη αθήλνπκε λα κεηαβάιιεηαη ν
ζπλαξηεηήο θαη, θαη’ επέθηαζε, ε δεχηεξε θαηεγνξία.
5.3.9 Κώλνο θαη ζπλ-θώλνο δηαγξάκκαηνο
Έζησ D δηάγξακκα ζηελ θαηεγνξία C . Κψλνο γηα ην δηάγξακκα D είλαη έλα
αληηθείκελν Υ , ηεο θαηεγνξίαοC , καδί κε κηα νηθνγέλεηα κνξθηζκψλ
(φπνπ
→

∈

→

∈

είλαη ε νηθνγέλεηα αληηθεηκέλσλ ηνπ D ) ηέηνησλ πνπ φινη νη κνξθηζκνί

ηνπ D , ζην αθφινπζν δηάγξακκα αληηκεηαηίζεηαη:
Di

x

fi

Dj
fj

X
Με αληηζηξνθή ησλ κνξθηζκψλ πξνθχπηεη ε δπηθή έλλνηα, ν ζπλ-θψλνο.
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5.3.10 Όξηα θαη ζπλόξηα
ξην ελφο δηαγξάκκαηνο D (κηαο θαηεγνξίαο C ) είλαη έλαο θψλνο Υ γηα ην
D ηέηνηνο πνπ, γηα θάζε άιιν θψλν Υ΄ ηνπ D, ππάξρεη έλαο θαη κφλν κνξθηζκφο f
ηέηνηνο πνπ ην παξαθάησ δηάγξακκα αληηκεηαηίζεηαη γηα φια ηα Di:
Υ΄

f

fi΄

Υ
fj

Di
Με αληηζηξνθή ησλ κνξθηζκψλ πξνθχπηεη ε δπηθή έλλνηα, ην ζπλφξην.
Μηα θαηεγνξία νλνκάδεηαη πιήξεο (θαη αληίζηνηρα ζπλ-πιήξεο) φηαλ θάζε
κηθξφ δηάγξακκά ηεο έρεη φξην (αληίζηνηρα ζπλφξην).
ε έλα κεξηθψο δηαηεηαγκέλν ζχλνιν (Ρ, ≤), ην νπνίν ζεσξνχκε σο
θαηεγνξία, ηα φξηα αληηζηνηρνχλ ζε κέγηζηα θάησ θξάγκαηα θαη ηα ζπλφξηα ζε
ειάρηζηα άλσ θξάγκαηα.
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5.4 Οη θπζηθνί αξηζκνί σο θαζνιηθό
Ωο ζεσξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ, o ζεκειηαθφο ξφινο ηεο ζεσξίαο
θαηεγνξηψλ είλαη λα ραξαθηεξίζεη απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηα καζεκαηηθά,
εθζέηνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαζνιηθέο ηδηφηεηέο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, γηαηί είλαη
ζεκαληηθνί νη θπζηθνί αξηζκνί; Απφ ηελ άπνςε ηεο ζπλνιν-ζεσξεηηθήο ζεσξίαο
κνληέισλ246 νη θπζηθνί αξηζκνί είλαη έλα, κεηαμχ απείξσλ, κνληέιν γιψζζαο πνπ
πεξηέρεη έλα ζηνηρείν πνπ έρεη επηζεκαλζεί (ην 0 ζην ℕ) θαη κηα κνλνκειή ζπλάξηεζε
(ηε ζπλάξηεζε «επφκελνο», ζην ℕ). Αληί λα παξάζρεη αθφκα κία θαηαζθεπή ησλ
θπζηθψλ, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ καο παξέρεη ηελ θαζνιηθή ηδηφηεηα πνπ δείρλεη γηαηί
είλαη ζεκαληηθνί· απνηεινχλ ην θαζνιηθφ ζχλνιν απαξίζκεζεο. πγθεθξηκέλα:
Σα αμηψκαηα ηνπ Peano:
Έζησ ℕ έλα ζχλνιν κε έλα ζηνηρείν πνπ έρεη επηζεκαλζεί, ην 0, θαη κηα
ζπλάξηεζε ζ: ℕ → ℕ, ηέηνηα πνπ:
1. Ζ ζ είλαη 1-1.
2. Σν 0 ∉ ζηελ εηθφλα ζ(ℕ).
3. (Αξρή ηεο επαγσγήο) Γηα νπνηνδήπνηε P ⊆ ℕ ηέηνην πνπ: ην 0 ∈ Ρ θαη
(∀ n ∈ ℕ, n ∈ Ρ ⇒ ζ(n) ∈ Ρ), ζα ηζρχεη φηη Ρ = ℕ.
Έζησ C ε θαηεγνξία ηεο νπνίαο:
- ηα αληηθείκελα είλαη ζχλνια S εθνδηαζκέλα κε έλα ζηνηρείν πνπ έρεη
επηζεκαλζεί, z, θαη έλαλ ελδνκνξθηζκφ f : S → S , θαη
- νη κνξθηζκνί είλαη ζπλνινζπλαξηήζεηο πνπ δηαηεξνχλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ
επηζεκαλζεί θαη είλαη ζπκβηβαζηέο κε ηνπο ελδνκνξθηζκνχο. Γειαδή, αλ < S , z , f >
θαη < S΄, z΄, f΄ > είλαη ζηε C , ηφηε έλαο κνξθηζκφο < S , z , f > → < S΄, z΄, f΄ >
δίλεηαη απφ κία ζπλάξηεζε g : S → S΄ έηζη πνπ g (z) = z΄ θαη γηα νπνηνδήπνηε s
ζην S, f΄
= g
(ην «επφκελν» ηεο εηθφλαο ηνπ s κέζσ ηνπ g,
ηαπηίδεηαη κε ηελ εηθφλα κέζσ ηνπ g ηνπ «επφκελνπ» ηνπ s).
Σφηε, ε θαζνιηθή ηδηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο είλαη ε
εμήο:
Αμίσκα Peano – Lawvere: Σν < ℕ , 0 , ζ > είλαη έλα αξρηθφ αληηθείκελν ζηελ
θαηεγνξία C .
Γειαδή, γηα θάζε αληηθείκελν < S, z, f > ζηε C ππάξρεη κνλαδηθφο
κνξθηζκφο g : < ℕ , 0 , ζ > → < S , z , f > . Ζ ζρέζε κεηνρήο εθθξάδεηαη σο εμήο:

μ

< S΄, z΄, f΄ >
< S , z , f > αλλ ∃! κνξθηζκφο < S , z , f > → < S΄, z΄, f΄ > .
Ζ ηδηφηεηα F (< S , z , f >) νξίδεηαη σο εμήο: ππάξρεη κηα αθνινπζία s0, s1, …,
ζην S ηέηνηα πνπ s0 = z θαη ην επφκελν ζηνηρείν ζηελ αθνινπζία δίλεηαη απφ ηελ f,
f(sn) = sn+1 , γηα φια ηα n.
Οη θπζηθνί αξηζκνί < ℕ , 0 , ζ > είλαη ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ απηήο ηεο
ηδηφηεηαο. Απνηεινχλ ην θαζνιηθφ ζχλνιν απαξίζκεζεο. Γνζέληνο νπνηνπδήπνηε
αληηθεηκέλνπ < S , z , f > ζηε C ππάξρεη κνλαδηθφο κνξθηζκφο g:
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ηε Θεσξία Μνληέισλ κειεηνχκε καζεκαηηθέο δνκέο (π.ρ. νκάδεο, δαθηπιίνπο, θ.ιπ.) πνπ είλαη
κνληέια ηππηθψλ γισζζψλ, δειαδή δίλνπλ λφεκα ζηηο πξνηάζεηο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία ηεο
καζεκαηηθήο ινγηθήο.
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< ℕ , 0 , ζ > → < S, z, f > . Ζ κνλαδηθή απεηθφληζε κεηνρήο δίλεηαη απφ ηηο
επαλαιήςεηο ηεο f εθαξκνδφκελεο ζην z. Γειαδή, g ( n ) = f n ( z ) , φπνπ g ( 0 ) =
z . Ζ αθνινπζία s0, s1, …, ζην S δίλεηαη απφ ηελ εηθφλα ηεο g.
Αο δνχκε πψο κπνξεί ε αξρή ηεο επαγσγήο λα παξαρζεί απφ ηελ θαζνιηθή
ηδηφηεηα ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ:
Έζησ θάπνην P ⊆ ℕ ηέηνην πνπ: ην 0 ∈ Ρ θαη ( ∀ n ∈ ℕ , n ∈ Ρ ⇒ ζ (n) ∈ Ρ ).
Σφηε, ε f ( n ) = ζ ( n ) νξίδεη κηα ζπλάξηεζε f : P → P ψζηε ην < P , 0 , f > λα
είλαη αληηθείκελν ηεο C . Δπίζεο, ηφηε, ππάξρεη κηα κνλαδηθή απεηθφληζε κεηνρήο
s : ℕ → P ηέηνηα πνπ ην ηξίγσλν θαη ην ηεηξάγσλν ηνπ αθφινπζνπ δηαγξάκκαηνο λα
αληηκεηαηίζεληαη:
ζ

ℕ

ℕ

S

S

0
1
0
P

P
f

Ζ απεηθφληζε ππαγσγήο 247 j : P → ℕ θάλεη ην ηξίγσλν θαη ην ηεηξάγσλν
ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο λα αληηκεηαηίζεληαη:
ζ
ℕ

ℕ

0
s
0
1

S
f

P

P

j

J
ζ

0
ℕ

ℕ

Έηζη, ην εμσηεξηθφ ηξίγσλν θαη ηεηξάγσλν αληηκεηαηίζεληαη θαη ε j s : ℕ →
ℕ είλαη ε κνλαδηθή απην-κεηνρηθή απεηθφληζε γηα ην ℕ, νπφηε είλαη ε ηαπηνηηθή
απεηθφληζε ℕ → ℕ . Άξα, ε ζπλάξηεζε ππαγσγήο j : P → ℕ πξέπεη λα είλαη επί,
δειαδή P = ℕ ■
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Ωο εκθχηεπζε πνπ πεγαίλεη θάζε ζηνηρείν ζηνλ εαπηφ ηνπ.
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ΜΔΡΟ Γ΄
6. Ζ Θεσξία Καηεγνξηώλ σο καζεκαηηθή
ζεσξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθώλ
6.1 Δηζαγσγή
Γηα λα απνηειέζεη ε ζεσξία θαηεγνξηψλ κηα θευπία ηυν καθολικών, φπσο

μ

έρνπκε πξναλαθέξεη, ζα νξίζνπκε ηε δηκειή ζρέζε κεηνρήο
θαη ηε ζρέζε
ηζνδπλακίαο “≈”, ησλ θαζνιηθψλ γηα κηα ηδηφηεηα F, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη
ζπλζήθεο θαζνιηθφηεηαο ( ∀X, X

μ uF

αλλ F(X) ) θαη κνλαδηθφηεηαο (αλ uF θαη

u′F είλαη θαζνιηθά πνπ ηθαλνπνηνχλ ηε ζπλζήθε θαζνιηθφηεηαο γηα ηελ ηδηφηεηα F,
ηφηε uF ≈ u′F ).

Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ ε ζρέζε κεηνρήο
είλαη ε ζρέζε μοναδικήρ παπαγονηοποίηζηρ. ε κηα θαηεγνξία δηακνξθψλεηαη σο
εμήο: « X

μ u » ζα ζεκαίλεη πσο ππάξρεη κνλαδηθφο κνξθηζκφο

X → u . Σφηε ην X

θαιείηαη κνλαδηθά παξαγνληνπνηήζηκν δηα ηνπ u , θαη ν κνξθηζκφο X → u είλαη ν
κνξθηζκφο παξαγνληνπνίεζεο ή κνξθηζκφο κεηνρήο, πνπ είλαη εμ νξηζκνχ κνλαδηθφο.
ηε ζπλζήθε θαζνιηθφηεηαο γηα ην θαζνιηθφ u: ∀X, X

μu

αλλ F(X) , ε

χπαξμε ηνπ ηαπηνηηθνχ κνξθηζκνχ 1u : u → u εθθξάδεη ηε κεηνρή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θαζνιηθνχ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σα θαζνιηθά ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ
είλαη απηνκεηέρνληα, ζπγθεθξηκέλα.
ηε ζεσξία θαηεγνξηψλ ε ζρέζε ηζνδπλακίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
ζπλζήθε κνλαδηθόηεηαο ησλ θαζνιηθώλ είλαη ν ηζνκνξθηζκόο « ≅ » . Θα
επηβεβαηψζνπκε ακέζσο παξαθάησ ην φηη δχν ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά γηα ηελ ίδηα
ηδηφηεηα είλαη ηζφκνξθα:
Απφ ηε ζπλζήθε θαζνιηθφηεηαο, δχν ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά ηεο ίδηαο
ηδηφηεηαο u θαη u′ πξέπεη λα κεηέρνπλ ην έλα ηνπ άιινπ. Έζησ f : u → u′ θαη
g : u′ → u νη κνλαδηθνί κνξθηζκνί πνπ δίλνληαη απφ ηελ ηζρχ ηεο ακνηβαίαο κεηνρήο.
Σφηε, απφ ηε ζχλζεζε g f : u′→ u′ είλαη ν κνλαδηθφο κνξθηζκφο u′→ u′. κσο, ν 1u′
είλαη έλαο άιινο ηέηνηνο κνξθηζκφο νπφηε, θαη ιφγσ ηεο κνλαδηθφηεηαο,
g f = 1u′. Οκνίσο ε f g : u → u είλαη ν κνλαδηθφο κνξθηζκφο απηνκεηνρήο γηα ην u
νπφηε f g = 1u. Άξα ε ακνηβαία κεηνρή ηνπ u θαη u′ δίλεη u ≅ u′.
Σειηθά, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ απνηηκάηαη σο κηα ζεσξία ησλ θαζφινπ κε
ζρέζε κεηνρήο ηελ «κνλαδηθήο παξαγνληνπνίεζεο» θαη ζρέζε ηζνδπλακίαο ηνλ
ηζνκνξθηζκφ.
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6.2 Σα γηλόκελα σο θαζόινπ
ηε γεληθή πεξίπησζε, νη νληφηεηεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ είλαη νη κνξθηζκνί
πεξηζζφηεξν απ’φηη ηα αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη σο πεδία θαη ζπλπεδία ησλ
κνξθηζκψλ. Γνζέλησλ αληηθεηκέλσλ Α θαη Β ζε κηα θαηεγνξίαC (π.ρ. ησλ ζπλφισλ)
ζεσξνχκε ηελ ηδηφηεηα F πνπ εθαξκφδεηαη ζε δεχγε κνξθηζκψλ κε έλα θνηλφ πεδίν Υ
θαη ηα Α θαη Β σο ζπλπεδία σο εμήο: F ( < f , g > ) ζεκαίλεη πσο γηα θάπνην
αληηθείκελν Υ, νη f θαη g έρνπλ πεδίν ην Υ θαη ζπλπεδία ηα Α θαη Β . Γειαδή:
F ( < f , g > ) ζεκαίλεη φηη γηα θάπνην αληηθείκελν X, νη f : X → A & g : X → B.
Σν θαζνιηθφ γη’ απηή ηελ ηδηφηεηα, αλ ππάξρεη, ζα είλαη έλα δεπγάξη
κνξθηζκψλ π1 : A × B → A & π2 : A × B → B κε έλα θνηλφ πεδίν, πνπ ζπλήζσο
ζπκβνιίδεηαη A × B , ηέηνην πνπ θάζε άιιν δεπγάξη κνξθηζκψλ f : X → A θαη
g : X → B λα παξαγνληνπνηείηαη κνλαδηθά δηα ηνπ δεπγαξηνχ απηνχ. Σν δεπγάξη
απηφ ιέγεηαη δεπγάξη ησλ πξνβνιψλ < π1, π2 >.
Παξαγνληνπνηνχληαη κνλαδηθά ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κνλαδηθφο κνξθηζκφο
h : X → A × B, ηέηνηνο πνπ ηα ηξίγσλα ηνπ δηαγξάκκαηνο αληηκεηαηίζεληαη:
A
f
π1
X

∃! h

A×B
π2
g
B

Ζ ζπλζήθε θαζνιηθφηεηαο: F ( < f , g > ) αλλ < f , g > παξαγνληνπνηείηαη
κνλαδηθά δηα ηνπ < π1 , π2 > ηθαλνπνηείηαη αθνχ: Αλ ην < f , g > έρεη ηελ ηδηφηεηα,
ηφηε εμ νξηζκνχ παξαγνληνπνηείηαη κνλαδηθά δηα ηνπ < π1 , π2 >. Καη αλ ην < f , g >
παξαγνληνπνηείηαη κνλαδηθά δηα (δειαδή κεηέρεη) ηνπ < π1 , π2 > ε ηδηφηεηα
αλαθιάηαη πξνο ηα πίζσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ < π1 , π2 > ζηηο νληφηεηεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηφ σο εμήο: αθνχ ην < f , g > παξαγνληνπνηείηαη κνλαδηθά δηα ηνπ
< π1 , π2 >, ζα ηζρχεη εμ νξηζκνχ φηη ππάξρεη κνλαδηθφο κνξθηζκφο h ηέηνηνο πνπ
f = π1 h θαη g = π2 h γηα θάπνηνλ παξάγνληα-κνξθηζκφ h : X → A × B . Οπφηε
νη f θαη g ζα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα είλαη κνξθηζκνί απφ ην ίδην θνηλφ πεδίν ζην A
θαη B, δειαδή, F ( < f , g > ) .
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα θαζνιηθά είλαη κνξθηζκνί ή ζπιινγέο κνξθηζκψλ.
Δίλαη, φκσο, πάληα δπλαηφ λα νξηζζνχλ λέεο θαηεγνξίεο πνπ ζ’ απηέο, νη ζπιινγέο
κνξθηζκψλ, γίλνληαη αληηθείκελα ζηε λέα θαηεγνξία.
ην γηλφκελν, γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε κηα λέα θαηεγνξία
C΄ ζηελ νπνία ηα αληηθείκελα είλαη ηα δεχγε < f1 , f2 > κνξθηζκψλ ηεο C κε θνηλφ
πεδίν. Γνζέλησλ δχν αληηθεηκέλσλ < f1 , f2 > θαη < g1 , g2 > κε ζπλ-πεδίν ( fi ) = ζπλπεδίν ( gi ) γηα i=1,2 έλαο κνξθηζκφο h : < f1 , f2 > → < g1 , g2 > ζηε

C΄ είλαη έλαο

κνξθηζκφο ζηε C απφ ην πεδίν ησλ f ζην πεδίν ησλ g: g1 h = f1 & g2 h = f2.
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< f1 , f2 >

< g1 , g2 >
•

•
h

•
f1
g1
h

•

•
f2

g2

•
’ απηή ηε λέα θαηεγνξία C΄, ην δεπγάξη < π1 , π2 >, ηαηξηάδεη ζηνλ νξηζκφ
ελφο θαζνιηθνχ αληηθεηκέλνπ:
∀ < f1 , f2 > ζηελ C΄, ∃! < f1 , f2 > → < π1 , π2 > αλλ F ( < f1 , f2 > ) .
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6.3 Καζνιηθά σο νπζίεο
Δίπακε πσο ζεσξνχκε ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ κηαο ηδηφηεηαο, σο απηφ πνπ
αλαπαξηζηά ηα νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Απνηειεί ην «ηέιεην ππφδεηγκα» ηνπ
λα έρεη θάηη ηελ ηδηφηεηα απηή, έρνληαο κφλν εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα θάηη ηέηνην. Αλαπαξηζηά, ην λα έρεη θάηη ηελ ηδηφηεηα, θαηά έλα ηφζν
ηέιεην θαη ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν, πνπ θάζε αληηθείκελν ζα έρεη επίζεο ηελ ηδηφηεηα
απηή αλ θαη κφλνλ αλ κεηέρεη απηνχ ηνπ θαζνιηθνχ. ια ηα αληηθείκελα ηεο ζεσξίαο
θαηεγνξηψλ πνπ έρνπλ ηδηφηεηεο θαζνιηθήο απεηθφληζεο φπσο ηα φξηα θαη ηα ζπλφξηα
είλαη ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά γηα θαζνιηθέο ηδηφηεηεο. Έηζη, ηα θαζνιηθά ηεο ζεσξίαο
θαηεγνξηψλ κπνξνχλ ηππηθά λα παξαζηαζνχλ σο ην φξην (ή ζπλφξην) κηαο
δηαδηθαζίαο «θηιηξαξίζκαηνο», «θάζαξζεο απφ αηέιεηεο», ζα ιέγακε, πξνθεηκέλνπ
λα θηάζνπκε ζηελ «θαζαξή» νπζία ηεο ηδηφηεηαο.
Έρνπκε πεη πσο ζηε ζεσξία θαηεγνξηψλ ε ζρέζε κεηνρήο είλαη ε ζρέζε
κνλαδηθήο παξαγνληνπνίεζεο. Οπφηε, ε ζρέζε παξαγνληνπνίεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο κηα ζρέζε αζζελνχο κεηνρήο. Γνζείζεο ηεο ζρέζεο κνλαδηθήο παξαγνληνπνίεζεο

μ

γηα κηα ηδηφηεηα F, , ε ζρέζε παξαγνληνπνίεζεο θαζξεθηίδεη ηελ ηδηφηεηα, κε ηελ
έλλνηα: αλ F(Y), θαη ην X παξαγνληνπνηείηαη δηα ηνπ Y, ηφηε F(X). Αλ X θαη Y είλαη
πξαγκαηψζεηο ηεο F θαη ην X παξαγνληνπνηείηαη απφ ην Y, ηφηε ην Y ζεσξείηαη ην
ίδην ή πεξηζζφηεξν νπζηψδεο απφ ην X σο πξνο ηελ F. Με άιια ιφγηα, ε αζζελνχοκεηνρήο ζρέζε γηα ηελ F κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε πξνδηάηαμε ηεο
«νπζηαζηηθφηεηαο» (φληαο αλαθιαζηηθή θαη κεηαβαηηθή) γηα ηηο πξαγκαηψζεηο ηεο F.
Οπφηε, ην ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ γηα ηελ F, εμ’ νξηζκνχ, ζα ήηαλ ην ίδην, ή
πεξηζζφηεξν, νπζηαζηηθφ απφ φιεο ηηο πξαγκαηψζεηο ηεο F· δειαδή ε «νπζία» ηεο F.
Αο ζεσξήζνπκε, γηα παξάδεηγκα, ην δπλακνζχλνιν ελφο ζπλφινπ (κεξηθά
δηαηεηαγκέλν ζχλνιν πνπ ην αληηκεησπίδνπκε σο θαηεγνξία)248. Με ζρέζε κεξηθήο
δηάηαμεο ηε ζρέζε ηνπ πεξηέρεζζαη « ⊆ » , κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο νξίδεηαη θαη ε
ζρέζε κεηνρήο, δνζέλησλ δχν ζπλφισλ A θαη B θαληαδφκαζηε ηελ ηδηφηεηα:
F(X) ≡ X⊆A & X⊆B
Ζ ηνκή A∩B είλαη ην θαζνιηθφ uF γη’ απηή ηελ ηδηφηεηα F(X), φπσο ην
ππνδεηθλχεη σο infimum ησλ A θαη B ε ζρέζε θαζνιηθφηεηαο, αθνχ:
∀ X , X ⊆ A ∩ B αλλ X ⊆ A & X ⊆ B .
Σν θαζνιηθφ έρεη ηελ ηδηφηεηα πνπ παξηζηά αθνχ: A ∩ B ⊆ A & A ∩ B ⊆
B , νπφηε είλαη έλα θαζνιηθφ πνπ κεηέρεη ηνπ εαπηνχ ηνπ, είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν
θαζνιηθφ. Ζ αληηζπκκεηξηθή ηδηφηεηα: Y ⊆ Y′ & Y′ ⊆ Y ⇒ Y = Y′ ,
εμαζθαιίδεη ηελ ηζφηεηα σο ζρέζε ηζνδπλακίαο, ζηε ζπλζήθε κνλαδηθφηεηαο ησλ
θαζνιηθψλ.
Αλ έλα ζχλνιν X έρεη ηελ ηδηφηεηα, αιιά δελ είλαη ην θαζνιηθφ, ζα έρεη
θάπνηεο «αηέιεηεο» σο πξνο ηελ ηδηφηεηα F: θάπνηα θαη φρη φια ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ
A θαη B. Αλ απνκαθξχλνπκε φιεο ηηο «αηέιεηεο», δειαδή πξνζζέζνπκε ζην X φια ηα
άιια θνηλά ζηνηρεία ησλ A θαη B ηφηε θηάλνπκε ζηελ «νπζία» ηεο ηδηφηεηαο, ην
ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ, A ⋂ B , γηα ηελ ηδηφηεηα. Ζ «νξηαθή» δηαδηθαζία,
πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπκε ζην θαζνιηθφ, κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε πην θαηεγνξηθή
κνξθή.
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Σα παξαθάησ αθνξνχλ θαη ζε θάζε κεξηθά δηαηεηαγκέλν ζχλνιν.
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Ζ ηδηφηεηα: F ( X ) ≡ X ⊆ A & X ⊆ B δηαηεξείηαη θαη γηα απεξηφξηζηεο
ελψζεηο, δειαδή: αλ F ( Xι ), γηα θάζε Υι ζην Υι ι ∈ Λ , ηφηε F ( ⋃ι Υι ) . Έηζη,
δνζείζεο νπνηαζδήπνηε ζπιινγήο πξαγκαηψζεσλ Υι ι ∈ Λ ηεο ηδηφηεηαο F, ε
έλσζή ηνπο είλαη νπζησδψο ην ίδην, ή θαη πεξηζζφηεξν, F απφ ηηο πξαγκαηψζεηο.
Καλέλα απφ ηα ζχλνια ηεο ζπιινγήο δελ είλαη αηέιεηεο ηεο έλσζεο. Πεξηέρνληαη
ζηελ έλσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ε έιιεηςή ηνπο ζπληζηά
αηέιεηα γηα θάζε κηα απφ ηηο πξαγκαηψζεηο Υι ι ∈ Λ ηεο ηδηφηεηαο F. Σν φξην
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, «ε νπζία ηεο F-φηεηαο» κπνξεί λα ζπλαρζεί σο ε έλσζε φισλ
ησλ πξαγκαηψζεσλ ηεο F:
∪ Υ Υ ⊆ Α

Υ ⊆ Β

= Α∩Β.

ια ηα παξαδείγκαηα ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ
δπτθά, «αληηζηξέθνληαο ηα βέιε». Αληηζηξέθνληαο ηε ζρέζε ηνπ πεξηέρεζζαη ζηνλ
νξηζκφ ηεο F, νδεγνχκαζηε ζηελ ηδηφηεηα:
G ( Υ ) ≡ Α ⊆ Υ & Β ⊆ Υ.

μ

Ζ ζρέζε κεηνρήο
γηα ηελ G νξίδεηαη κέζσ ηεο αληίζηξνθεο ηνπ
πεξηέρεζζαη, απηήο ηνπ πεξηέρεηλ: « ⊇ » , θαη ε έλσζε ησλ Α θαη Β είλαη ην
ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ. Ζ ζπλζήθε θαζνιηθφηεηαο είλαη:
∀ Υ , Υ ⊇ Α ∪ Β αλλ Υ ⊇ Α & Υ ⊇ Β
θαη ην θαζνιηθφ, ε νπζία ηεο G-φηεηαο, κπνξεί λα ιεθζεί σο ε ηνκή φισλ ησλ
ζπλφισλ κε ηελ ηδηφηεηα G:
∩ Υ Υ ⊇ Α

Υ ⊇ Β

= Α∪Β.
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6.4 Όξηα θαη ζπλόξηα σο νπζίεο
Ζ ηνκή θαη ε έλσζε ησλ ζπλφισλ, ζε κηα ζρέζε δηάηαμεο ζαλ απηή ηνπ
πεξηέρεζζαη, είλαη παξαδείγκαηα νξίσλ θαη ζπλνξίσλ ζε θαηεγνξίεο. ια ηα φξηα θαη
ηα ζπλφξηα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά θάπνησλ ηδηνηήησλ. Σν απνηέιεζκα φηη ε
ηνκή (ή ην φξην) Α ∩ Β κπνξεί λα ιεθζεί σο ε έλσζε (ή ην ζπλφξην) φισλ ησλ
πξαγκαηψζεσλ θάπνηαο ηδηφηεηαο, επεθηείλεηαη ζε φια ηα φξηα θαη ζπλφξηα. Κάζε
φξην (αληίζηνηρα ζπλφξην) είλαη ην ζπλφξην (φξην) ησλ πξαγκαηψζεσλ ηεο
πξνζδηνξίδνπζάο ηνπ ηδηφηεηαο. Με θηινζνθηθνχο φξνπο, ην φξην ή ην ζπλφξην είλαη
ε νπζία ζηελ νπνία θηάλνπκε κέζα απφ ηελ «νξηαθή» δηαδηθαζία θάζαξζεο φισλ
ησλ πξαγκαηψζεσλ ηεο ηδηφηεηαο απφ ηηο αηέιεηέο ηνπο. Απηφ ην απνηέιεζκα ζα
θαηαδεηρζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα φξην.
Έζησ ε ηδηφηεηα G πνπ εθαξκφδεηαη ζε δεχγε κνξθηζκψλ, < f , g > , κε θνηλφ
πεδίν θάπνην αληηθείκελν θαη ηα αληηθείκελα Α θαη Β, ζπλπεδία ησλ f θαη g
αληίζηνηρα, (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη έλαο κνξθηζκφο j : Α → Β ), πνπ νξίδεηαη
σο εμήο: Σν δεπγάξη < f , g > έρεη ηελ ηδηφηεηα G, δειαδή, G ( < f , g > ) αλλ
αληηκεηαηίζεηαη κε ηνλ j , δειαδή: G ( < f , g > ) αλλ j f = g .
Γνζέληνο ελφο άιινπ δεχγνπο κνξθηζκψλ < f΄ , g΄ > (κε θνηλφ πεδίν έλα
αληηθείκελν Υ΄) κε ηελ ηδηφηεηα G, έλαο κνξθηζκφο h κεηαμχ ησλ δεπγψλ κνξθηζκψλ
< f , g > θαη < f΄, g΄ > , h : < f , g > → < f΄, g΄ > , νξίδεηαη σο ν κνξθηζκφο κεηαμχ
ησλ πεδίσλ, h : Υ → Υ΄ κε ηηο ηδηφηεηεο f = f΄ h θαη g = g΄ h .
Αλ ππάξρεη κνξθηζκφο κεηαμχ ησλ δεπγψλ κνξθηζκψλ < f , g > θαη < f΄, g΄ >,
ηφηε ιέκε φηη ην < f , g > παξαγνληνπνηείηαη απφ ην < f΄ , g΄ > .
Απηή ε παξαγνληνπνίεζε είλαη κνλαδηθή· είλαη ε ζρέζε κεηνρήο

μ γηα ηελ G.

Αλ ην < f΄ , g΄ > έρεη ηελ ηδηφηεηα G, δειαδή αληηκεηαηίζεηαη κε ηνλ j, θαη
ππάξρεη έλαο κνξθηζκφο h: < f , g > → < f΄ , g΄ >, ηφηε ην < f , g > έρεη επίζεο ηελ
ηδηφηεηα G, δειαδή αληηκεηαηίζεηαη θαη απηφ κε ηνλ j, γηαηί:
X΄

h

X

f΄ g
g΄

B

f

j

A

g = g΄ h = j f΄ h = j f .
ηελ πεξίπησζε απηή ην <f΄,g΄> θαιείηαη ην ίδην ή πεξηζζφηεξν νπζηψδεο απφ
ην < f , g >, σο πξνο ηελ ηδηφηεηα G.
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Έηζη, ε ζρέζε κεηνρήο νξίδεη κηα πξνδηάηαμε νπζηαζηηθφηεηαο ζηηο
πξαγκαηψζεηο ηεο G: Γνζείζεο κηαο G-πξαγκάησζεο, < f , g > , «αηειέζηεξε» Gπξαγκάησζε ιέκε απηή πνπ παξαγνληνπνηείηαη απφ ηελ < f , g > .
Σν ζπγθεθξηκέλν θαζνιηθφ γηα ηελ G, αλ ππάξρεη ζηε C , δίλεηαη απφ έλα
δεπγάξη κνξθηζκψλ < pΑ , pΒ > , επί ησλ Α θαη Β, κε έλα θνηλφ πεδίν πνπ
ζπκβνιίδεηαη lim G. Σν δεπγάξη απηφ αληηκεηαηίζεηαη κε ηνλ j θαη είλαη θαζνιηθφ
κεηαμχ ησλ δεπγψλ κνξθηζκψλ, επί ησλ Α θαη Β κε θνηλφ πεδίν, πνπ αληηκεηαηίζεληαη
κε ην j. Γειαδή, δνζέληνο ελφο άιινπ δεπγαξηνχ, < f , g > , κε ηελ ηδηφηεηα G,
ππάξρεη κνλαδηθφο κνξθηζκφο παξαγνληνπνίεζεο, i : Υ → lim G , ηέηνηνο πνπ pΑi =
f θαη pΒ i = g φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:
A
f
pA
X

lim G
∃! i

j
pB

g
B
θνπφο εδψ είλαη λα δεηρζεί φηη έλα ζπλφξην ησλ πξαγκαηψζεσλ ηεο ηδηφηεηαο
G, έρεη επίζεο ηελ ηδηφηεηα G θαη είλαη ην ίδην ή θαη πεξηζζφηεξν νπζηψδεο απφ ηηο
πξαγκαηψζεηο. Οπφηε ην φξην lim G ζα είλαη ην ζπλφξην φισλ ησλ πξαγκαηψζεσλ
ηεο G.
Αο ζεσξήζνπκε θάπνην ζχλνιν πξαγκαηψζεσλ ηεο G, < f , g >, κε
κνξθηζκνχο h : < f , g > → < f΄ , g΄ > . Σα θνηλά πεδία ησλ δεπγψλ, Υ θαη Υ΄, καδί
κε ηνπο κνξθηζκνχο h : X → X΄, νξίδνπλ έλα δηάγξακκα D ζηελ θαηεγνξία C .
Σν ζπλφξην ηνπ δηαγξάκκαηνο δίλεηαη απφ έλα αληηθείκελν colim D θαη έλα
ζχλνιν κνξθηζκψλ iX : X → colim D , γηα X ζην δηάγξακκα. Οη κνξθηζκνί iX
αληηκεηαηίζεληαη κε ηνπο κνξθηζκνχο h ηνπ δηαγξάκκαηνο, κε ηελ έλλνηα φηη
iX΄ h = iX θαη ην ζπλφξην είλαη ην θαζνιηθφ ελφο ηέηνηνπ ζπλφινπ κνξθηζκψλ.
Οη f κνξθηζκνί απφ ηα δεχγε < f , g > ζπγθξνηνχλ έλα ζχλνιν κνξθηζκψλ πνπ
αληηκεηαηίζεληαη κε ηνπο h κνξθηζκνχο, ζην δηάγξακκα D, νπφηε ππάξρεη έλαο
κνλαδηθφο κνξθηζκφο παξαγνληνπνίεζεο, iA : colim D → A , ηέηνηνο πνπ γηα φινπο
ηνπο f,
iA iX = f . Γειαδή, φια ηα ηξίγσλα ζην αθφινπζν δηάγξακκα
αληηκεηαηίζεληαη:
X
iX
h

f

colim D

A
∃! iA

iX΄
X΄

f΄
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Οη g κνξθηζκνί απφ ηα δεπγάξηα < f , g > ζπγθξνηνχλ έλα άιιν ηέηνην ζχλνιν
κνξθηζκψλ νπφηε ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο κνξθηζκφο iB : colim D → B , ηέηνηνο πνπ
γηα φινπο ηνπο g, iB iX = g .
Θα απνδείμνπκε φηη ην δεχγνο < iA , iB > έρεη ηελ ηδηφηεηα G.
X΄

h

f΄
g΄

X

g

iX΄

iX

f

colim D
iB

iA

B

A
j

Γηα θάζε X ζην δηάγξακκα D, g = jf = j(iAiX) = (jiA)iX . Αιιά ν iB είλαη ν
κνλαδηθφο κνξθηζκφο πνπ γηα θάζε X ζην δηάγξακκα iBiX = g . Οπφηε iB = jiA ,
δειαδή ην < iA , iB > αληηκεηαηίζεηαη κε ηνλ j.
Γηα ηνπ κνξθηζκνχ iX : X → colim D , ην < f , g > παξαγνληνπνηείηαη απφ
ην < iA , iB > , γηα θάζε X ζην δηάγξακκα. Άξα, ην ζπλφξην νπνηνπδήπνηε ζπλφινπ
πξαγκαηψζεσλ ηεο G, καο δίλεη κηα πξαγκάησζε ηεο G πνπ είλαη ην ίδην ή
πεξηζζφηεξν νπζηψδεο απηψλ.
Σν φξην lim G κπνξεί λα ζπλαρζεί σο ην ζπλφξην ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ
ζπγθξνηείηαη απφ φιεο ηηο πξαγκαηψζεηο ηεο G, αλ ππάξρεη. Ζ ζπιινγή φισλ ησλ
πξαγκαηψζεσλ ηεο G δελ ζπγθξνηεί αλαγθαία έλα κηθξφ δηάγξακκα249, αιιά ην
ζπλφξην ππάξρεη (αλ ην lim G ππάξρεη) απφ ηε ζηηγκή πνπ ην lim G ζα είλαη έλα
ηειηθφ αληηθείκελν ζην δηάγξακκα.
Απηφ ην παξάδεηγκα δείρλεη ην γεληθφ δήηεκα: Σα φξηα, θαη ηα ζπλφξηα, ηεο
ζεσξίαο θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ σο ην απνηέιεζκα «θάζαξζεο» φισλ ησλ
πξαγκαηψζεσλ ηεο νξίδνπζαο ηδηφηεηαο G απφ ηηο αηέιεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
θζάζνπκε ζηελ «νπζία» ηεο G-φηεηαο.

249

Κάηη πνπ, πξνθαλψο, ζπκβαίλεη πάληα ζηηο κηθξέο θαηεγνξίεο νπφηε αλ είλαη ζπλ-πιήξεο είλαη θαη
πιήξεο θαη ε πξναλαθεξζείζα θαηαζθεπή δνπιεχεη. Οπζηαζηηθά βξηζθφκαζηε ζηελ πεξίπησζε ελφο
κεξηθψο δηαηεηαγκέλνπ ζπλφινπ, ηνπ νπνίνπ φια ηα ππνζχλνια έρνπλ supremum θαη infimum· δειαδή
κηιάκε γηα έλα πιήξεο δηθηπσηφ.
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6.5 Ζ θαηεγνξηθή αληηκεηώπηζε ηνπ
επηρεηξήκαηνο ηνπ ηξίηνπ αλζξώπνπ
Ζ ζεσξία θαηεγνξηψλ παξέρεη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ην επηρείξεκα ηνπ
ηξίηνπ αλζξψπνπ θαη δείρλεη πψο λα απνθχγνπκε ηελ αλαδξνκή. Έρνπκε δείμεη φηη
δνζείζεο κηαο ζπιινγήο ή ελφο δηαγξάκκαηνο D πξαγκαηψζεσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο
ηδηφηεηαο F, ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζζεί κηα νληφηεηα colim D πνπ ζα ήηαλ
εμίζνπ ή πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθά F απ’ φηη νη νληφηεηεο ηεο ζπιινγήο. Απηφ είλαη ην
καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηνπ «ελφο ζηα πνιιά». Σν Έλα
(colim D) έρεη ηελ ηδηφηεηα F, πνπ είλαη κνηξαζκέλε ζηα πνιιά, θαη ηα πνιιά
κεηέρνπλ ζην Έλα. Μηα λέα ζπιινγή ή δηάγξακκα D* ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί,
ρξεζηκνπνηψληαο ηα πνιιά θαη ην Έλα, θαη έηζη έλα λέν Έλα* (colim D*) επίζεο. Μ’
απηφ ηνλ ηξφπν, ε ζεσξία θαηεγνξηψλ ηππνπνηεί απζηεξά ην επηρείξεκα ηνπ 3 νπ
αλζξψπνπ.
Δίδακε πσο ην πξφβιεκα ζην επηρείξεκα ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ ζα κπνξνχζε
λα μεπεξαζζεί κε ηε κε απνδνρή ηεο ζέζεσο ηεο «κε ηαπηφηεηαο»: «Αλ θάηη έρεη έλα
δεδνκέλν γλψξηζκα επεηδή κεηέρεη ζε έλα Δίδνο, δελ ηαπηίδεηαη κε ην Δίδνο απηφ».
Άξα, αλ δερζνχκε φηη : «Αλ θάηη έρεη έλα δεδνκέλν γλψξηζκα επεηδή κεηέρεη ζε έλα
Δίδνο, κπνξεί θαη λα ηαπηίδεηαη κε ην Δίδνο απηφ». «Σν Έλα» δελ είλαη απαξαίηεηα
«έλα ζηα πνιιά». Μπνξεί λα είλαη ηζφκνξθν κε θάπνην κεηαμχ ησλ πνιιψλ. Με
καζεκαηηθνχο φξνπο έλα ζπλφξην ή έλα φξην κπνξεί λα παξίζηαηαη ζε θάπνην απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο. ηελ εηδηθή πεξίπησζε ησλ ζπλφισλ πνπ δηαηάζζνληαη
κεξηθψο απφ ηε ζρέζε ηνπ πεξηέρεζζαη ε έλσζε ή ε ηνκή κηαο ζπιινγήο ζπλφισλ δελ
είλαη απαξαίηεηα δηαθξηηή ησλ ζπλφισλ αιιά λα είλαη έλα κεηαμχ ησλ πνιιψλ.
Γηα παξάδεηγκα, έζησ Α = ∪ {Αβ}, ην Έλα πνπ δεκηνπξγήζεθε σο έλσζε κηαο
ζπιινγήο πνιιψλ ζπλφισλ {Αβ}. Σφηε, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ην Α ζηε
ζπιινγή θαη λα ζπγθξνηήζνπκε ην λέν Έλα* σο : Α* = ( ∪ {Αβ} ) ∪ Α. Απηή ε
δηαδηθαζία δελ νδεγεί ζηελ αλαδξνκή ηνπ ηξίηνπ αλζξψπνπ, αθνχ Α* = Α.
Γεληθά αλ ην ζπλφξην, colim D, ελφο δηαγξάκκαηνο D πξνζθνιιάηαη επ’
απηνχ γηα λα ζπγθξνηήζεη έλα λέν δηάγξακκα D*, ηφηε γίλεηαη έλα «ηειηθφ
αληηθείκελν» ζην λέν δηάγξακκα D* θαη colim D*≅ colim D.
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6.6 Ζ ζπλεπαγσγή σο ζρέζε κεηαμύ θαζνιηθώλ
ηε ζεσξία ησλ ηδεψλ ηνπ Πιάησλα, έλαο ινγηθφο ζπκπεξαζκφο είλαη έγθπξνο
επεηδή ππαθνχεη ζηηο αλαγθαίεο ζπλδέζεηο κεηαμχ θαζνιηθψλ. Ζ ηξηφηεηα, γηα
παξάδεηγκα, επάγεη ηελ πεξηηηφηεηα γηαηί ην θαζνιηθφ ηεο ηξηφηεηαο «επη-θέξεη»250,
κνηξάδεηαη καδί κε άιια παξφκνηα θαζνιηθά, ην θαζνιηθφ ηεο πεξηηηφηεηαο.
ε κηα καζεκαηηθή ζεσξία ησλ θαζνιηθψλ, ε ζρέζε ζπλεπαγσγήο κεηαμχ
θαζνιηθψλ νξίδεηαη σο εμήο: δνζέλησλ θαζνιηθψλ uF θαη uG, ην uG ζπλεπάγεηαη ην

uF αλ ∀X , X

μ uG ⟹ X μ uF .
μ

ηε ζεσξία ζπλφισλ, ε ζρέζε κεηνρήο είλαη ε ζρέζε ηνπ αλήθεηλ ∈ νπφηε
θαη ε ζρέζε ζπλεπαγσγήο κεηαμχ ησλ ζπλφισλ σο αθεξεκέλσλ θαζνιηθψλ είλαη ε
ζρέζε ηνπ πεξηέρεζζαη. Έηζη, ζηε ζεσξία ζπλφισλ σο ζεσξία ησλ αθεξεκέλσλ
θαζνιηθψλ, ε ζρέζε ζπλεπαγσγήο (πεξηέρεζζαη) κεηαμχ θαζνιηθψλ δελ είλαη ίδηα κε
ηε ζρέζε κεηνρήο ηνπ αλήθεηλ. Μεγάινο θφπνο μνδεχηεθε ηζηνξηθά ζηε ινγηθή
πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε θαζαξά ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην πεξηέρεζζαη θαη ην
αλήθεηλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο θξάζεηο: «φια ηα ινπινχδηα είλαη σξαία» θαη «ην
ινπινχδη είλαη σξαίν».
ηε ζεσξία θαηεγνξηψλ, ε ζρέζε κεηνρήο

μ

είλαη ε ζρέζε κνλαδηθήο

παξαγνληνπνίεζεο θαη ηα θαζνιηθά είλαη απηνκεηέρνληα. Δίδακε πσο, αλ ην uG
ζπλεπάγεηαη ην uF, ηφηε ∀X , X

μ uG

πξνεγνχκελε ζπλεπαγσγή ζα έρνπκε uG

uF ζεκαίλεη uG

⟹ X

μ uF. κσο uG μ uG . Απφ ηελ

μ uF. Οπφηε, ην φηη ην

uG ζπλεπάγεηαη ην

μ uF .
μ

μ

μ

Αληίζηξνθα, αλ ην uG uF, θαη ηζρχεη ε ζρέζε X uG, ηφηε X uF (ιφγσ
ζχλζεζεο ησλ κνξθηζκψλ κεηνρήο). Οπφηε ην X είλαη κηα πξαγκάησζε ηεο F:
∀X , X

μ uG

⟹ X

μ uF · ην uG ζπλεπάγεηαη ην uF . Σειηθά, uG μ uF ζεκαίλεη uG

ζπλεπάγεηαη ην uF.

μ

Άξα, uG ζπλεπάγεηαη ην uF αλλ uG uF■
Δίδακε πσο ε ζρέζε ζπλεπαγσγήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ, ηεο ζρέζεσο
κεηνρήο, ζηα θαζνιηθά. Γηα λα κηιήζνπκε κε έλαλ θηινζνθηθφ ηξφπν, έζησ «ην
ηξηαληάθπιιν» θαη «ην σξαίν» είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά ησλ αληηζηνίρσλ
ηδηνηήησλ. ηε ζεσξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ ε θαζνιηθή θξίζε «φια ηα
ηξηαληάθπιια είλαη σξαία» θαη ε εληθή θξίζε «ην ηξηαληάθπιιν είλαη σξαίν» είλαη
ηζνδχλακεο. Καη νη δχν εθθξάδνπλ ηελ πξφηαζε φηη ην Σξηαληάθπιιν κεηέρεη
(δειαδή ζπλεπάγεηαη) ην κνξθν θαη ε πξφηαζε απηή είλαη δηαθξηηή ηεο πξφηαζεο
«Σν ηξηαληάθπιιν είλαη σξαίν» (γηα έλα θπηφ ζηελ απιή καο).
Έλα ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα ζπλεπαγσγήο (κεηνρήο) κεηαμχ θαζνιηθψλ ζηε
ζεσξία θαηεγνξηψλ έρνπκε ζεσξψληαο ηελ ηδηφηεηα G (< f , g >) λα ππάξρνπλ
κνξθηζκνί απφ θάπνην θνηλφ πεδίν ζηα A θαη B πνπ αληηκεηαηίζεληαη κε έλαλ
κνξθηζκφ j : A ⟶ B , δειαδή jf = g. Έζησ F (< f , g >) ε ηδηφηεηα απιήο χπαξμεο
250

Βι., Vlastos, G. (22000). Πιαησληθέο Μειέηεο., φ. π., ζει. 158.
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κνξθηζκψλ απφ έλα θνηλφ πεδίν ζηα A θαη B. Πξνθαλψο ηζρχεη ε αθφινπζε ινγηθή
ζπλεπαγσγή:
∀ < f , g >, αλ G (< f , g >) ηφηε F (< f , g >) .
Απφ ηηο ζπλζήθεο θαζνιηθφηεηαο γηα ηα θαζνιηθά uG = < pA , pB > θαη

uF = < π1 , π2 > , ∀ < f , g >, αλ < f , g >

μ<p

μ

, pB >, ηφηε < f , g > < π1 , π2 >,
νπφηε < pA , pB > ζπλεπάγεηαη < π1 , π2 > . Γειαδή ην < pA , pB > κεηέρεη ηνπ
< π1 , π2 > . Άξα ππάξρεη κνξθηζκφο κνλαδηθήο παξαγνληνπνίεζεο i : < pA , pB > →
< π1 , π2 > . Αλ ε πεξηβάιινπζα θαηεγνξίαC είλαη ε θαηεγνξία ησλ ζπλφισλ, ην
θνηλφ πεδίν lim G ηνπ < pA , pB > κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο ην ππνζχλνιν ηνπ
θαξηεζηαλνχ γηλνκέλνπ, A × B , πνπ απνηειείηαη απφ ηα δηαηεηαγκέλα δεχγε < x ,
i(x) > γηα x ∈ A θαη i ε εκθχηεπζε i : lim G → A × B .
A
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ΔΠΗΛΟΓΟ
7. πκπεξάζκαηα - πλέπεηεο
7.1 Γεληθά
Ο Whitehead πεξηέγξαςε ηελ επξσπατθή θηινζνθία σο ππνζεκεηψζεηο ζηνλ
Πιάησλα θαη ηε ζεσξία ησλ Ηδεψλ. Ζ εξκελεία ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ, σο
καζεκαηηθήο ζεσξίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ, παξέρεη έλα απζηεξφ απηφθαηεγνξηθφ καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηε ζεσξία ησλ Ηδεψλ ηνπ Πιάησλα. Αλ
δερζνχκε φηη ε Λνγηθή κειεηά απηφ πνπ είλαη θαζνιηθφ, ηφηε ζηε Θεσξία
Καηεγνξηψλ ε Λνγηθή πξνζδηνξίδεηαη σο ζεσξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ.
Μηα ηδηφηεηα F κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα αληηθείκελν, πνπ είλαη ην ζπγθεθξηκέλν
θαζνιηθφ uF, θαη ην γεγνλφο φηη ην X είλαη κηα F-πξαγκάησζε εθθξάδεηαη δη’ ελφο
κνξθηζκνχ κνλαδηθήο κεηνρήο X → uF . Μηα θαζνιηθή ζπλεπαγσγή (X)
⟹
FX , νκνίσο, πεξηγξάθεηαη δη’ ελφο κνξθηζκνχ κνλαδηθήο κεηνρήο, uG → uF , ζηνλ
νπνίν έλα θαζνιηθφ ζπλεπάγεηαη, «επηθέξεη», έλα άιιν θαζνιηθφ.
Πνηα, φκσο, ε ζρέζε ηεο ζεσξίαο ησλ θαηεγνξηψλ κε ηα ζεκέιηα ησλ
καζεκαηηθψλ; Γεληθά ζα ιέγακε πσο ε αληίιεςε ηεο Θεσξίαο Καηεγνξηψλ, σο
ινγηθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ, παξνπζηάδεη κηα θάπσο δηαθνξεηηθή εηθφλα
ζηε ζρέζε ηεο κε ηα ζεκέιηα απ’ φηη ε ζεσξία ζπλφισλ. Σα ζπγθεθξηκέλα θαζνιηθά
είλαη απηφ-κεηέρνληα, δελ «γεληθεχνπλ» ηα αθεξεκέλα, νπφηε θαη σο ζεσξία ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θαζνιηθψλ δελ πξνζπαζεί λα γεληθεχζεη ηε ζεσξία ζπλφισλ, αθνχ
απηή είλαη ζεσξία ησλ αθεξεκέλσλ θαζνιηθψλ. Ο επαγγεικαηίαο καζεκαηηθφο
γλσξίδεη πσο καο παξέρεη έλα θξηηήξην ζεκαληηθφηεηαο ζηα καζεκαηηθά. Μαο
εθνδηάδεη κε θαζνιηθέο έλλνηεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζεκαληηθέο δνκέο ή κνξθέο κέζα
ζε φια ηα καζεκαηηθά. Με ηε βνήζεηα ησλ ελλνηψλ ηεο κπνξεί λα απνκνλψζεη θαλείο
ηελ θαζνιηθή πξαγκάησζε, απφ φιεο ηηο πξαγκαηψζεηο κηαο ηδηφηεηαο. Σν
πγθεθξηκέλν Καζνιηθφ είλαη ε πην ζεκαληηθή πξαγκάησζε κηαο ηδηφηεηαο γηαηί
αλαπαξηζηά ηελ ηδηφηεηα κε παξαδεηγκαηηθφ ηξφπν. Γείρλεη ηελ νπζία ηεο ηδηφηεηαο
ρσξίο αηέιεηεο, θαη φιεο νη άιιεο πξαγκαηψζεηο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ράξηο ζηε κεηνρή
ηνπο ζ’ απηφ. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα ζπδεηήζνπκε πεξαηηέξσ ηηο δηαθνξέο
πνπ παξνπζηάδεη ε αληίιεςε γηα ηα καζεκαηηθά ηεο Θεσξίαο πλφισλ, κε απηήλ ηεο
Θεσξίαο Καηεγνξηψλ.
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7.2 Εεηήκαηα Θεκειίσζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ251
7.2.1 Ζ Θεσξία πλόισλ θαη ηα Θεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθώλ
Ζ Θεσξία πλφισλ θαίλεηαη λα παξέρεη κηα ελλνηνινγηθή ελνπνίεζε ζηα
καζεκαηηθά, ε νπνία είλαη θηινζνθηθά ζεκαληηθή γηαηί, θαη’ νπζίαλ, πξφθεηηαη γηα
νληνινγηθή αλαγσγή: ηα καζεκαηηθά είλαη ζχλνια. Σαπηφρξνλα, ζην ζπλνινζεσξεηηθφ ζχκπαλ, θαη ζηηο ηδηφηεηέο ηνπ, κπνξεί λα δνζεί ε γεληθή επνπηηθή εηθφλα
ηεο ζσξεπηηθήο ηεξάξρεζεο. Ο ινγηθνιφγνο, απ’ηελ άιιε, πνπ θαηαζθεπάδεη κηα
ηππηθή ζεσξία ζπλφισλ επηηπγράλεη έηζη λα δψζεη έλα ινγηθφ ζεκέιην θαη γηα ην
ζχλνιν ησλ καζεκαηηθψλ. Γηα ηνλ επαγγεικαηία καζεκαηηθφ, νη δηάθνξεο
θαηαζθεπέο, πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο, ρηίδνληαη απφ κηα νκνηφκνξθε
εξγαιεηνζήθε: ελψζεηο, ηνκέο, γηλφκελα, αληηθείκελα πειίθα, θ.ιπ. Πέξαλ απηνχ, ηνπ
επηηξέπεη δηαθξίζεηο κεγέζνπο, πνπ είλαη θαίξηεο θάπνηεο θνξέο. Δπίζεο, ε Θεσξία
πλφισλ θαζνδεγεί ηελ έξεπλα, πξνηείλνληαο ηξφπνπο νξηζκνχ θαη θαηαζθεπήο ησλ
θαηάιιεισλ αληηθεηκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο απνδείμεηο, κε θπζηθφ ηξφπν θαη
επηηξέπεη λα θηλείηαη εχθνια θαλείο απφ έλα «ζηελφ» ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζε έλα
επξχηεξν. Με άιια ιφγηα, παξέρεη θαη κεζνδνινγηθά ή πξαγκαηηζηηθά ζεκέιηα.
Έηζη, ν ηζρπξηζκφο φηη ε Θεσξία πλφισλ είλαη ην θαηάιιειν ζεκέιην γηα ηα
καζεκαηηθά θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαηά πέληε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο:
1. Σα καζεκαηηθά θαίλνληαη λα είλαη φλησο ε επηζηήκε εληφο ηνπ βαζηιείνπ
ησλ ζπλφισλ.
2. Ζ πλνινζεσξία είλαη κέξνο ηεο Λνγηθήο, πνπ είλαη ε θαζνιηθή επηζηήκε·
πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη θάζε άιιε. Πξφθεηηαη γηα Λνγηθή, εθαξκνζκέλε επάλσ
ζηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο.
3. Ζ Θεσξία πλφισλ ζπιιακβάλεη ην ζεκειηψδεο: ηηο πεξηζζφηεξν γεληθέο
γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ζχλνιν ηεο καζεκαηηθήο
γλψζεο.
4. Σα αμηψκαηά ηεο, απνηεινχλ επηζηεκνινγηθφ ζεζαπξφ: είλαη ζπλεπή,
αιεζή θαη ζαθή.
5. Ζ Θεσξία πλφισλ είλαη απαξαίηεηε ζηα καζεκαηηθά, γηαηί καο παξέρεη
έλαλ νκνηφκνξθν θαη ζαθή ηξφπν λα εμεηάδνπκε δεηήκαηα κεγέζνπο, λα
δηαηππψλνπκε νξηζκνχο, λα θαηαζθεπάδνπκε θαηλνχξγηεο έλλνηεο θαη λα
αλαπηχζζνπκε απνδεηθηηθέο ηερληθέο. Έηζη, θαίλεηαη πσο, επξεηηθά θαη
κεζνδνινγηθά, ε επηινγή ηεο απνηειεί κνλφδξνκν.
κσο, ε έθθξαζε «ζεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ», φπσο θαη θάζε γλσζηηθνχ
πεδίνπ, θξχβεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο.
Πξψηα, έρνπκε απηφ πνπ ζπλήζσο, θαη εζθαικέλα, θαιείηαη νληνινγηθά
ζεκέιηα ελφο πεδίνπ: ηα αληηθείκελα γηα ηα νπνία ππνηίζεηαη φηη κηιάεη, ην πεδίν απηφ.
Γεχηεξνλ, έρνπκε ηα ινγηθά ζεκέιηα ελφο πεδίνπ: απηά καο δίλνπλ ηε «ινγηθή»
θαη’ αξρήλ. Γειαδή ηε ζεσξία παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πεδίν απηφ καδί
κε ηηο ζρεηηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ εκπιέθνληαη, θαζψο νη ηειεπηαίεο δίλνληαη απφ ηα
αμηψκαηα ηεο ζεσξίαο.

251

ηελ ελφηεηα απηή εθζέηνπκε ζπλνπηηθά θαη ζπκπιεξψλνπκε, φπνπ απαηηείηαη θάηη ηέηνην, ηελ
πξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο ηεο ζεκειίσζεο ελφο πεδίνπ, πνχ γίλεηαη ζην άξζξν: Βι. ζρεη., Marquis, J.-P.
(1995). Category Theory and the Foundations of Mathematics: Philosophical Excavations. Synthese.
103, 421-447.
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Σξίηνλ, έρνπκε ηα ζεκαζηνινγηθά ζεκέιηα: ζπλδένληαη θαηάιιεια ην ηππηθφ
ζχζηεκα κε ηελ «νληνινγία», νπφηε θαη γλσξίδνπκε θαη’ αξρήλ πψο, θαη πξνο ηη,
αλαθέξεηαη ε γιψζζα καο· πψο θαη ηί ζεκαίλεη.
Σέηαξηνλ, έρνπκε ηα κεζνδνινγηθά ή πξαγκαηηζηηθά ζεκέιηα: Απηά καο
δείρλνπλ πνηεο είλαη νη αξρέο, νη κέζνδνη θαη νη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα
θαηαζθεπαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα αληηθείκελα ηνπ πεδίνπ.
Σέινο, έρνπκε ηα επηζηεκνινγηθά ζεκέιηα ελφο πεδίνπ: Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί
λα έρεη δεηρζεί φηη έλα ηκήκα ησλ καζεκαηηθψλ είλαη αλαιπηηθφ, θαη ζπλεπψο απηφ ην
ηκήκα θαηέρεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηεο αλαιπηηθήο γλψζεο, φπνηεο θαη λα είλαη απηέο.
Έρνπκε ινηπφλ ηηο αθφινπζεο «ζρέζεηο ζεκειίσζεο» ησλ καζεκαηηθψλ: «Ζ
(ηάδε) ζεσξία είλαη έλα…» ινγηθφ, γλσζηαθφ, επηζηεκνινγηθφ, ζεκαζηαθφ,
νληνινγηθφ, κεζνδνινγηθφ ή πξαγκαηηθφ «…ζεκέιην γηα ηα καζεκαηηθά».
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7.2.2 Μηα ζύληνκε αλάιπζε ηεο έθθξαζεο «ζεκέιην γηα…»
ηελ παξάγξαθν απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε πην ζαθείο απηέο ηηο
ζρέζεηο ζεκειίσζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ δείρλνληαο απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ γηαηί, θαη
κε πνην ηξφπν, θάπνηεο απ’ απηέο ηηο ζρέζεηο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο, θαη
πψο απηέο νη δηαθξίζεηο ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα ζεκειίσζεο.
7.2.2.1 Σν ινγηθό ζεκέιην
Πξφθεηηαη γηα θάηη νηθείν κε ηελ πξψηε καηηά. Αλ Σ είλαη έλα ζχζηεκα
καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο νη αβειηαλέο νκάδεο, νη ρψξνη Hilbert252, νη
ηνπνινγηθνί ρψξνη, ηα ζχλνια, ή κηα γεσκεηξία, αθνινπζψληαο ηελ θιαζηθή
αληίιεςε ησλ ινγηθψλ ζεκειίσλ ελφο πεδίνπ, ε S απνηειεί ινγηθφ ζεκέιην γηα ην Σ
φηαλ είλαη κηα ηππηθή, αμησκαηηθνπνηεκέλε ζεσξία ηνπ Σ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα νξίζνπκε κηα «γιψζζα». Γειαδή, έλα
ζπληαθηηθφ ζχζηεκα κε κηα ινγηθή πνπ ππνλνείηαη (π.ρ. κηα πξσηνβάζκηα ινγηθή253).
Σν ζπληαθηηθφ ζα δίλεη κηα ιίζηα ησλ αμησκάησλ ηνπ Σ (θαηά ην δπλαηφλ). Έηζη, ε S
ζα είλαη, νπζηαζηηθά, κηα ζπζηεκαηηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ Σ, ε νπνία δείρλεη ζαθψο
πνην είλαη ην ζχζηεκα ινγηθήο παξαγσγήο πνπ εκπιέθεηαη, θαη πνηα είλαη ηα
αμηψκαηα πνπ απαηηνχληαη. Θα ππνδεηθλχεη, ζπλεπψο, ηηο πξσηαξρηθέο έλλνηεο,
ηδηφηεηεο θαη αξρέο θαηαζθεπήο ηνπ πεδίνπ. Οπφηε, ζα πεξηγξάθεη, εληέιεη, πνηα είλαη
ηα αληηθείκελα ηνπ Σ πνπ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ εληφο ηεο. Σξία, ινηπφλ, είλαη ηα
νπζηαζηηθά ζηνηρεία πνπ εκπιέθνληαη: ε πξνζδηνξηζηηθφηεηα, ε απνδεημηκφηεηα θαη ε
επαιεζεπζηκφηεηα254.
Αλ Ω είλαη ην «ζχκπαλ» ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαη L ην «ζχκπαλ»
ησλ Λνγηθψλ, ε δηκειήο ζρέζε «ε S είλαη κηα ινγηθή ζεκειίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Σ »
είλαη έλα ππνζχλνιν ηνπ θαξηεζηαλνχ γηλνκέλνπ L × Ω . Ζ S ζα είλαη έλα
παξαγσγηθφ ζχζηεκα, γηα ην Σ, αιιά πξέπεη θαη λα πξνζδηνξίδεηαη κηα ζρέζε
επαιεζεπζηκφηεηαο κεηαμχ ηεο S θαη ηνπ Σ. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα είκαζηε ζε
ζέζε λα απνηηκήζνπκε έλα ζεκέιην, πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε,
252

Ο ρψξνο Hilbert είλαη γεληθά έλαο κηγαδηθφο δηαλπζκαηηθφο ρψξνο, κε εζσηεξηθφ γηλφκελν, πνπ
είλαη θαη πιήξεο κεηξηθφο ρψξνο, σο πξνο ηε ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο πνπ επάγεηαη απφ ην
εζσηεξηθφ γηλφκελν.
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Ζ πξσηνβάζκηα ινγηθή είλαη έλα ηππηθφ ινγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα καζεκαηηθά, ηε
θηινζνθία, ηε γισζζνινγία θαη ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ. Γηαθξίλεηαη απφ ηελ πξνηαζηαθή
ινγηθή ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ πνζνδεηθηψλ. Κάζε εξκελεία ηεο πξσηνβάζκηαο ινγηθήο πεξηιακβάλεη
έλα γισζζηθφ ρψξν επί ηνπ νπνίνπ θηλνχληαη νη πνζνδείθηεο. ηηο πςειφηεξεο βαζκίδνο ζεσξίεο
ππάξρνπλ θαηεγνξήκαηα κε νξίζκαηα άιια θαηεγνξήκαηα ή ζπλαξηήζεηο. ηηο εξκελείεο ησλ
πξσηνβάζκησλ ζεσξηψλ ηα θαηεγνξήκαηα ζπλδένληαη κε ζχλνια· ζηηο εξκελείεο ζεσξηψλ πςειφηεξνπ
βαζκνχ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη θαη κε ζχλνια ζπλφισλ. Ζ πξσηνβάζκηα ινγηθή είλαη ζεκαληηθή γηα
ηα ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ, φληαο ε θιαζηθή ηππηθή ινγηθή ησλ αμησκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Έρεη
επαξθή εθθξαζηηθή δχλακε γηα λα ηππνπνηήζεη θαη ηε Zermelo-Fraenkel ζπλνινζεσξία θαη ηελ
πξσηνβάζκηα αξηζκεηηθή ηνπ Peano, αιιά θαλέλα αμησκαηηθφ ζχζηεκα ζηελ πξσηνβάζκηα ινγηθή δελ
είλαη αξθεηά ηζρπξφ γηα λα πεξηγξάςεη πιήξσο άπεηξεο δνκέο φπσο νη θπζηθνί αξηζκνί ή ε πξαγκαηηθή
επζεία. Καηεγνξεκαηηθά αμησκαηηθά ζπζηήκαηα γη’ απηέο ηηο δνκέο κπνξνχκε λα ιάβνπκε εληφο
ηζρπξνηέξσλ ινγηθψλ ζαλ ηηο δεπηεξνβάζκηεο.
254
Πξφθεηηαη γηα θάηη δηαθνξεηηθφ απφ φ, ηη κπνξνχζε λα ελλνεί θαλείο ζην μεθίλεκα ηνπ 20 νπ αηψλα.
Έσο ηφηε ινγηθφ ζεκέιην γηα έλα πεδίν ήηαλ απνθιεηζηηθά κηα αμησκαηηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ πεδίνπ.
Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα απνηειεί θάηη ινγηθφ ζεκέιην, ήηαλ λα επηηξέπεη ηππηθέο απνδείμεηο απφ
κηα ιίζηα αμησκάησλ ηνπ δνζέληνο πεδίνπ. Με άιια ιφγηα, ε ζρέζε επαιεζεπζηκφηεηαο δελ έπαηδε
θαλέλα ξφιν.
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κε ηνλ πην αθεξεκέλν ηξφπν, ηη είλαη έλα ζχζηεκα ζπκπεξαζκνχ θαη ηη κηα ζρέζε
επαιήζεπζεο. κσο, εδψ ππάξρνπλ εδψ δχν βαζηθά δεηήκαηα.
Πξψηνλ, γηα θάζε δνζέλ Σ ππάξρνπλ ζπλήζσο δηαζέζηκα πνιιά δηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα S, ηα νπνία είηε βαζίδνληαη ζηελ ίδηα ινγηθή (φπσο π.ρ. νη δηαθνξεηηθέο
αμησκαηηθνπνηήζεηο ηεο ζεσξίαο νκάδσλ), είηε είλαη γξακκέλα ζε δηαθνξεηηθά ινγηθά
ζπζηήκαηα (φπσο π.ρ. ε πξσηνβάζκηα255 θαη δεπηεξνβάζκηα αξηζκεηηθή256). ηελ
πξψηε πεξίπησζε, νη δηαθνξεηηθέο παξνπζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ νκάδσλ γηα
παξάδεηγκα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ίδηεο· ε κφλε δηαθνξά πνπ κπνξνχλ λα
έρνπλ, έρεη λα θάλεη κε ηελ επηινγή ησλ αξρηθψλ πξάμεσλ. Σν ζχλνιν ησλ πξάμεσλ
πνπ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ, φκσο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, είλαη ίδην. Έηζη, ππάξρεη
έλαο αλαιινίσηνο ππξήλαο, κηα αλαιινίσηε ζεσξία νκάδσλ. Σα ίδηα ηζρχνπλ γηα ηηο
δηαθνξεηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ ινγηζκνχ ησλ απνδείμεσλ. Πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο
παξαζηάζεηο ηεο ίδηαο ινγηθήο. Δλδηαθεξφκαζηε πεξηζζφηεξν γηα ηε ινγηθή παξά γηα
ηηο δηάθνξεο παξνπζηάζεηο. ηε πεξίπησζε απηή, βέβαηα, ε επηινγή ησλ αξρηθψλ
πξάμεσλ, πνπ ζεσξνχληαη αληίζηνηρα ινγηθέο, δεκηνπξγεί ξηδηθά δηαθνξεηηθέο δνκέο.
Θα ζέιακε λα έρνπκε φ,ηη είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλνπκε ή λα
ζρεηίζνπκε κε ζπζηεκαηηθφηεηα ηηο δηαθνξεηηθέο ινγηθέο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα ζηεξίμνπλ έλα δνζέλ ζχζηεκα Σ.
Γεχηεξνλ, κπνξνχκε λα απαηηήζνπκε ην Σ λα είλαη έλα καζεκαηηθφ ζχζηεκα.
Γελ κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηε ζπιινγή φισλ ησλ καζεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ
σο έλα φιν, αιιά ίζσο κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ζε θάζε πεξίπησζε αλ έλα
δνζέλ ζχζηεκα, ή νηθεγέλεηα απφ ζπζηήκαηα, είλαη καζεκαηηθά ή φρη. Γελ κπνξνχκε,
φκσο λα είκαζηε ειαζηηθνί κε ην Σ γηαηί ζέινπκε, κε ηηο κέρξη ηψξα θαηαθηήζεηο, λα
δειψλεη ηελ ζσξεπηηθή ηεξαξρία, ή ηελ θαηεγνξία φισλ (ησλ κηθξψλ) θαηεγνξηψλ,
θ.ιπ. Γη’ απηφ, ε θιαζηθή ζπλνινζεσξεηηθή έλλνηα επαιεζεπζηκφηεηαο πνπ
κπνξνχκε λα επηθαιεζηνχκε, ελδέρεηαη λα απνδεηρζεί αθαηάιιειε· δελ είλαη
απαξαίηεην, ην Σ, λα είλαη έλα θιαζηθφ ζπλνινζεσξεηηθφ κνληέιν.
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Πξσηνβάζκηα ή Peano αξηζκεηηθή ιέκε ην ζχλνιν ησλ αμησκάησλ γηα ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηα αμηψκαηα Peano - Dedekind αλ πξνζηεζνχλ νη πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο θαη ηνπ
πνιιαπιαζηαζκνχ (νη νπνίεο, φπσο θαη ε ζρέζε δηάηαμεο, κπνξνχλ επίζεο λα νξηζζνχλ
ρξεζηκνπνηψληαο πξσηνβάζκηα αμηψκαηα), ελψ ηαπηφρξνλα αληηθαηαζηαζεί ην δεπηεξνβάζκην αμίσκα
ηεο επαγσγήο γηα ηνπο θπζηθνχο (ην νπνίν πεξηιακβάλεη πνζφδεημε πάλσ ζε ζχλνια θπζηθψλ, πξάγκα
πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη κηα πξσηνβάζκηα ινγηθή) κε έλα πξσηνβάζκην αμησκαηηθφ ζρήκα. Γηα
παξάδεηγκα, δελ είλαη δπλαηφ, ζηελ πξσηνβάζκηα ινγηθή, λα πεη θαλείο φηη θάζε ζχλνιν θπζηθψλ
αξηζκψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην 0 θαη είλαη θιεηζηφ σο πξνο ηε «δηαδνρή» είλαη ην ίδην ην ζχλνιν ησλ
θπζηθψλ. Απηφ πνπ κπνξεί λα δηαηππσζεί είλαη φηη θάζε πξνζδηνξίζηκν ζχλνιν θπζηθψλ αξηζκψλ έρεη
απηή ηελ ηδηφηεηα. Δπεηδή, ινηπφλ, δελ είλαη δπλαηφ λα πνζνδείμνπκε πάλσ ζε πξνζδηνξίζηκα
ππνζχλνια απνθιεηζηηθά κε έλα απιφ αμίσκα, ην αμησκαηηθφ απηφ ζρήκα ηεο επαγσγήο πεξηιακβάλεη
έλα ζηηγκηφηππν ηνπ αμηψκαηνο ηεο επαγσγήο γηα θάζε πξνζδηνξηζκφ ελφο ππνζπλφινπ θπζηθψλ.
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ηε καζεκαηηθή ινγηθή, ε δεπηεξνβάζκηα αξηζκεηηθή είλαη κηα ζπιινγή αμησκαηηθψλ ζπζηεκάησλ
πνπ ηππνπνηνχλ ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο θαη ηα ππνζχλνιά ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα ελαιιαθηηθή ηεο
αμησκαηηθήο ζεσξίαο ζπλφισλ σο ζεκειίνπ γηα ηα πεξηζζφηεξα, αιιά φρη φια, ηα καζεκαηηθά.
Δηζήρζε απφ ηνπο Hilbert θαη Bernays to 1934, θαη ε θιαζηθή αμησκαηηθνπνίεζή ηεο ζπκβνιίδεηαη Ε2.
Ζ δεπηεξνβάζκηα αξηζκεηηθή πεξηιακβάλεη, φληαο πνιχ ηζρπξφηεξή ηεο, ηελ πξσηνβάζκηα αληίζηνηρή
ηεο αξηζκεηηθή ηνπ Peano. Δπηηξέπεη πνζφδεημε επί ζπλφισλ αξηζκψλ, αιιά θαη επί αξηζκψλ.
Γεδνκέλνπ φηη νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ σο άπεηξεο ζεηξέο ζπλφισλ θπζηθψλ
αξηζκψλ, θαη επεηδή ε δεπηεξνβάζκηα αξηζκεηηθή επηηξέπεη πνζφδεημε πάλσ ζε ηέηνηα ζχλνια, είλαη
δπλαηφ λα ηππνπνηήζεη ηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο εληφο ηεο. Γη’ απηφ θαη θάπνηεο θνξέο, ε
δεπηεξνβάζκηα αξηζκεηηθή, θαιείηαη «αλάιπζε». Ζ δεπηεξνβάζκηα αξηζκεηηθή κπνξεί λα εηδσζεί θαη
ζαλ αζζελήο έθδνζε ηεο ζπλνινζεσξίαο, ζηελ νπνία θάζε ζηνηρείν είλαη θπζηθφο αξηζκφο ή ζχλνιν
θπζηθψλ αξηζκψλ. Αλ θαη θαηά πνιχ αζζελέζηεξε απφ ηελ Zermelo-Fraenkel, κπνξεί λα απνδείμεη,
νπζηαζηηθά, φια ηα απνηειέζκαηα ησλ θιαζηθψλ καζεκαηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζηε
γιψζζα ηεο.
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Κάζε πεξαηηέξσ απφπεηξα δηαζαθήληζεο ηεο ζρέζεο «ζεκέιην γηα» νθείιεη λα
εκπεξηέρεη ηηο αθφινπζεο βαζηθέο απαηηήζεηο:
1. Οθείινπκε λα δηαθξίλνπκε απζηεξά αλάκεζα ζε θαζαξά δνκηθά δεηήκαηα
θαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη νπιηζκνί257 θαη νη ιίζηεο αμησκάησλ
ελφο καζεκαηηθνχ πεδίνπ δελ πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ ινγηθνχ ζεκειίνπ per
se.
2. Ζ ινγηθή δνκή ελφο καζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζπγθεθξηκέλε, απφ ηε
ζηηγκή πνπ έρνπκε επηιέμεη ηη ζα απνηηκάηαη σο ινγηθή πξάμε. Ζ επηινγή, φκσο, δελ
γίλεηαη κε θαζαξά ινγηθά θξηηήξηα. Γλσζηαθά, επηζηεκνινγηθά, επξεηηθά, θαη
πξαγκαηηζηηθά θξηηήξηα παίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζ’ απηή ηελ επηινγή258.
3. Ωζηφζν, πξέπεη θαλείο λα κπνξεί λα ζπγθξίλεη θαη λα αληηπαξαβάιιεη ηηο
δηαθνξεηηθέο ινγηθέο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ απηέο ηηο επηινγέο259.
7.2.2.2 Σν γλσζηαθό ζεκέιην
Σν λα είλαη ε S έλα γλσζηαθφ ζεκέιην γηα ην Σ, κπνξεί λα εξκελεπζεί θαηά
ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: ηζρπξψο, αζζελψο θαη ππεξβαηνινγηθψο.
Ζ S είλαη, ηζρπξά, έλα γλσζηαθφ ζεκέιην φηαλ δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ή
λα θαηαλννχκε ην Σ ρσξίο ηελ θαηάιεςε ηεο S. Ζ S, καο απαληά ζην εξψηεκα: πνηεο
ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο είλαη παξνχζεο θαηά ηελ θαηάιεςε ηνπ Σ; Ζ S θηλείηαη
εληφο ησλ λνεηηθψλ καο ιεηηνπξγηψλ θαη ην Σ επί ησλ καζεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ.
ηελ ηζρπξφηεξή ηνπ κνξθή απηφ πεξηγξάθεηαη ππνδεηγκαηηθά απφ ηα ζηάδηα ηνπ
Piaget260. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζεκεξηλνχ δηαιφγνπ πνπ αθνξά ηελ επνπηεία θαη
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Οπιηζκφο (signature) κηαο ηππηθήο γιψζζαο ηεο ινγηθήο (εηδηθφηεξα ηεο καζεκαηηθήο ινγηθήο)
είλαη ην ζχλνιν ησλ κε ινγηθψλ ηεο ζπκβφισλ. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ζχκβνια ζπλαξηήζεσλ
φπσο: {+, ×, 0, 1}, ζχκβνια ζρέζεσλ ζαλ ην « ≤ » , ή θαηεγνξήκαηα ζαλ ην «∈» θαζψο θαη κηα
ζπλάξηεζε πνπ αληηζηνηρίδεη ζε θάζε ζπλάξηεζε ή ζρέζε ή θαηεγφξεκα, ηνλ αξηζκφ ησλ πνζνηήησλ
ζηα νπνία αλαθέξνληαη θάζε θνξά. Σν ζχκβνιν κηαο κεδελνκεινχο ζπλάξηεζεο νλνκάδεηαη ζχκβνιν
ζηαζεξάο.
258
Απηφ είλαη έληνλα θαλεξφ ζηελ θαηεγνξηθή ινγηθή (θιάδν ηεο Θεσξίαο Καηεγνξηψλ, ζηα πιαίζηα
ηνπ νπνίνπ ε ζχληαμε θαη ε ζεκαζηνινγία κηαο γιψζζαο παξίζηαληαη απφ κηα θαηεγνξία θαη ε
κεηάθξαζε απφ έλαλ ζπλαξηεηή). Μηα δνζείζα θαηεγνξία πεξηιακβάλεη φια ηα είδε νξίσλ, ζπλνξίσλ
θαη ηδηνηήησλ αθξηβείαο. Κάπνηα απ’ φια απηά πξέπεη λα επηιεγνχλ ή ηαπηνπνηεζνχλ σο ινγηθέο
πξάμεηο.
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Μηα πξνζέγγηζε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο καο πξνζθέξεηαη απφ ηελ θαηεγνξηθή ινγηθή θαη ηε
βαζηθή έλλνηα ηνπ sketch: Γνζείζεο κηαο θαηεγνξίαο C καζεκαηηθψλ δνκψλ, ε C είλαη ηζνδχλακε κε
ηελ θαηεγνξία ησλ κνληέισλ ελφο sketch S. Ζ ηειεπηαία έλλνηα καο επηηξέπεη λα κείλνπκε καθξηά απφ
γισζζηθέο θαη ζπκβαηηθέο ζεσξήζεηο αθνχ ηα sketches είλαη γεσκεηξηθέο δνκέο· αθξηβέζηεξα, είλαη
γξαθήκαηα. Έλα sketch είλαη ε θπζηθή ζχληαμε κηαο θαηεγνξίαο κνληέισλ θαη αληηζηνηρεί ζηελ
παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο «γιψζζαο». Σππηθά, έλα sketch είλαη κηα θαηεγνξία D, καδί κε έλα ζχλνιν
νξηαθψλ θψλσλ θαη έλα ζχλνιν ζπλνξηαθψλ θψλσλ. Μνληέιν ηνπ sketch, ζε κηα θαηεγνξία C, είλαη
έλαο ζπλαξηεηήο M : D → C , ν νπνίνο αληηζηνηρεί θάζε πξνζδηνξηζκέλν θψλν ζε έλα νξηαθφ θψλν
ζηε C θαη θάζε πξνζδηνξηζκέλν ζπλ-θψλν ζε έλα ζπλνξηαθφ ζπλ-θψλν ζηε C. Οη κνξθηζκνί ησλ
κνληέισλ είλαη θπζηθνί κεηαζρεκαηηζκνί (ηξφπνη κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο ζπλαξηεηή ζε έλαλ άιιν
ψζηε λα δηαηεξείηαη ε εζσηεξηθή δνκή ησλ εκπιεθνκέλσλ θαηεγνξηψλ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ε
ζχλζεζε ησλ κνξθηζκψλ· έλαο «κνξθηζκφο ζπλαξηεηψλ»). Πξφθεηηαη γηα έλαλ γεληθφ ηξφπν λα
πξνζδηνξίδεηο δνκέο πάλσ ζηα αληηθείκελα κηαο θαηεγνξίαο, δηακνξθψλνληαο έλα θαηεγνξηθνζεσξεηηθφ αλάινγν ηεο ινγηθήο έλλνηαο κηαο ζεσξίαο θαη ησλ κνληέισλ ηεο. Σα sketches επηηξέπνπλ
πνιιαπιέο δηαηάμεηο κνληέισλ θαη κνληέια ζε θάζε θαηεγνξία.
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Ο Jean Piaget (1896-1980), ήηαλ Διβεηφο εμειηθηηθφο ςπρνιφγνο θαη θηιφζνθνο, γλσζηφο γηα ηηο
επηζηεκνινγηθέο ηνπ κειέηεο κε παηδηά. Θεψξεζε, ζηα πιαίζηα ησλ κειεηψλ ηνπ γηα ηε γλσζηηθή
εμέιημε ησλ παηδηψλ, φηη νη κεηξηθέο-δνκέο ησλ Bourbaki (αιγεβξηθέο, ηνπνινγηθέο θαη δνκέο
δηάηαμεο) απνηεινχζαλ έλα είδνο ζεκειίνπ γηα ηα καζεκαηηθά πνπ απερνχζαλ, ηξφπνλ ηηλά, ηηο πξψηεο
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αληίιεςε ησλ αθεξεκέλσλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ νληνινγηθνχ ηνπο
αληίθηππνπ αλήθεη ζηελ εδψ πξνβιεκαηηθή. Μηιάκε, πιένλ, γηα ην λννχλ ππνθείκελν.
Σν πνπ θαη πψο κπνξνχλ λα κπνπλ ηα γλσζηαθά ζεκέιηα ζηα ζεκέιηα ησλ
καζεκαηηθψλ, θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα ινγηθά ζεκέιηα, φκσο, απνηειεί έλα απφ ηα
βαζηθά ζεκεία δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ θηινζφθσλ.
ηα πιαίζηα ηεο εξκελείαο ηεο γλσζηαθήο ζεκειίσζεο, ηνπ Σ απφ ηελ S, σο
αζζελνχο, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα «παηδαγσγηθά δφθηκε» θαη «επξεηηθά απνδνηηθή»
ζεκειίσζε ελφο πεδίνπ.
ηελ παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε απαληψληαη νη εξσηήζεηο: πψο ζα κπνξνχζε
θαλείο λα κάζεη ην Σ; Πψο ζα κπνξνχζε λα ην δηδάμεη; Ση απαηηείηαη; Γηα παξάδεηγκα,
πξνηνχ θαλείο μεθηλήζεη λα εξεπλά γεσκεηξία ή αλάιπζε ζηνλ
θαιφ ζα ήηαλ λα
ηηο γλσξίζεη ζηνλ
θαη ζηνλ
· πξνηνχ θάλεη κηγαδηθή αλάιπζε, λα μεθηλήζεη κε
πξαγκαηηθή αλάιπζε. Ή, γηα λα κάζεη δηαθνξηθή γεσκεηξία, πξέπεη λα γλσξίδεη
ζηνηρεία γξακκηθήο άιγεβξαο 261. Δδψ ζπδεηάκε γηα καζεκαηηθά ζπζηήκαηα: ε S
θηλείηαη εληφο ησλ καζεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν Σ, ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, κπνξεί
λα είλαη: (i) κηα γελίθεπζε ηεο S, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάιπζεο ζηνλ
θαη
ζηνλ
, (ii) κηα αθαίξεζε ηεο S, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Boolean άιγεβξαο θαη
ηεο άιγεβξαο ησλ ζπλφισλ262, (iii) κηα επέθηαζε ηεο S, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ
ξεηψλ αξηζκψλ θαη ησλ αθεξαίσλ, ή (iv) κηα ζεσξία ρηηζκέλε πάλσ ζηα αληηθείκελα
θαη ηηο ζρέζεηο ηεο S, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο γεσκεηξίαο θαη ηεο γξακκηθήο
άιγεβξαο ή ηεο αιγεβξηθήο γεσκεηξίαο θαη ηεο ζεσξίαο ησλ αληηκεηαζεηηθψλ
δαθηπιίσλ263. Ίζσο είλαη επθνιφηεξν γηα ην ππνθείκελν, ζε βαζκφ ππνρξεσηηθφ
λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ θφζκν. κσο, ε νπζηαζηηθή
επίδξαζε ησλ Bourbaki, ζηα ζχγρξνλα καζεκαηηθά, δελ έρεη ζε ηίπνηα λα θάλεη κε ηελ έλλνηα ηεο
δνκήο, θαη νη κεηξηθέο-δνκέο ηνπο είλαη κφλν θαηά έλαλ άηππν ηξφπν ζεκειηαθέο. Βι. ζρεη., Corry, L.
(1992). Nicolas Bourbaki and the Concept of Mathematical Structure. Synthese. 92, 315-348. ζζ. 315,
316, 341. Ο Hans Freudenthal ζρνιίαζε ηελ εζθαικέλε αληίιεςε ηνπ Piaget σο εμήο: «Ο πην
εληππσζηαθφο ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη, αζθαιψο, νη Bourbaki. Πφζν πεηζηηθφο είλαη
απηφο ν ηξφπνο νξγάλσζεο! Σφζν πνπ ν Piaget ζα κπνξνχζε λα μαλαβξεί ην ζχζηεκά ηνπο ζηελ
εμειηθηηθή ςπρνινγία… Ο Piaget δελ είλαη καζεκαηηθφο, γη‘ απηφ θαη δελ ζα κπνξνχζε λα γλσξίδεη πφζν
επηζθαιέο είλαη ην καζεκαηηθφ ζχζηεκα πνπ ρηίδνπλ». Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an
Educational Task. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. ζει. 46. ε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε,
απφ ηνπ Piaget, θηλνχληαη νη αληηιήςεηο ηνπ Dedekind: «Έηζη, απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, ζπλερψο θαη
κε απμαλφκελε έληαζε νδεγνχκεζα ζην λα ζρεηίδνπκε πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο θαη ζπλεπψο λα
ρξεζηκνπνηνχκε ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα ζηελ νπνία εδξάδεηαη ε δεκηνπξγία ησλ αξηζκψλ…», επίζεο: «Αλ
εμεηάζνπκε ελδειερψο ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ κέηξεζε κηαο ζπιινγήο, ελφο αξηζκνχ, πξαγκάησλ,
θαηαιήγνπκε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λνπ λα ζρεηίδεη πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο, λα αληηζηνηρεί έλα πξάγκα ζε
έλα άιιν, ή λα αλαπαξηζηά έλα πξάγκα κε ηε ρξήζε ελφο άιινπ· ηθαλφηεηα, ρσξίο ηελ νπνία, δελ είλαη
δπλαηή ε ζθέςε. Πάλσ ζ‘ απηφ ην κνλαδηθφ θαη ζπλεπψο απφιπηα απαξαίηεην ζεκέιην,…,πξέπεη, έηζη
φπσο θξίλσ ηα πξάγκαηα, λα ζηεξηρζεί φιε ε επηζηήκε ησλ αξηζκψλ». Βι. ζρεη., Dedekind, R. (1963).
Essays on the Theory of Numbers. New York: Dover Publications Inc. ζζ. 34, 32. Με άιια ιφγηα, γηα
ηνλ Dedekind, πίζσ απφ ηελ έλλνηα ησλ αξηζκψλ βξίζθνληαη πην ζεκειηαθέο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο,
γλσζηαθνχ ραξαθηήξα ηθαλφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο θαη δεκηνπξγνχληαη.
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Θεσξία δηαλπζκαηηθψλ ρψξσλ θαη πηλάθσλ, ηελ έλλνηα ηνπ επζένο αζξνίζκαηνο, ηνπ ρψξνπ
πειίθν, ηνπ νκνκνξθηζκνχ δηαλπζκαηηθψλ ρψξσλ, ηνπ δπτθνχ ρψξνπ, ησλ δηγξακκηθψλ κνξθψλ, θ. ά.
262
Ζ άιγεβξα ησλ ζπλφισλ πεξηγξάθεη θαη εθαξκφδεη ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο θαη λφκνπο ησλ ζπλφισλ:
ηηο ζπλνινζεσξεηηθέο πξάμεηο ηεο έλσζεο, ηεο ηνκήο θαη ηνπ ζπκπιεξψκαηνο καδί κε ηηο ζρέζεηο
ηζφηεηαο κεηαμχ ζπλφισλ θαη ηνπ πεξηέρεζζαη. Δπίζεο, αλαπηχζζεη ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο
απνηίκεζεο εθθξάζεσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ εκπιέθνπλ απηέο ηηο πξάμεηο θαη ζρέζεηο.
263
Αληηκεηαζεηηθνχο ιέκε ηνπο δαθηπιίνπο κε αληηκεηαζεηηθή ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή πξάμε. Ζ
αιγεβξηθή γεσκεηξία είλαη θιάδνο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ ζπλδπάδεη ηερληθέο ηεο άιγεβξαο, εηδηθφηεξα
ηεο αληηκεηαζεηηθήο [θιάδνο ηεο άιγεβξαο πνπ κειεηά ηνπο αληηκεηαζεηηθνχο δαθηπιίνπο, ηα ηδεψδε
ηνπο (πξνζζεηηθέο ππννκάδεο ησλ δαθηπιίσλ, θιεηζηέο σο πξνο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ζηνηρείσλ ηνπο
κε ζηνηρεία ηνπ δαθηπιίνπ) θαη modules πάλσ ζ’ απηνχο (αβειηαλέο πξνζζεηηθέο νκάδεο εθνδηαζκέλεο
θαη κε βαζκσηφ γηλφκελν, πνπ ηθαλνπνηεί ηα αμηψκαηα ηνπ δηαλπζκαηηθνχ ρψξνπ κε βαζκσηά κεγέζε
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θάπνηεο θνξέο, λα θαηαλνήζεη ηελ S πξνηνχ αληηκεησπίζεη ην Σ. Κάηη ηέηνην είλαη
ζαθέο γηα ηηο πεξηπηψζεηο (i) θαη (ii), αιιά ακθηζβεηήζηκν γηα ηηο (iii) θαη (iv). Σφηε,
ελδέρεηαη λα πξέπεη λα ρσξήζνπκε ζηα κνλνπάηηα ησλ γλσζηαθψλ επηζηεκψλ θαη
πάιη, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζρπξψο γλσζηαθήο ζεκειίσζεο.
Μηα «επξεηηθά απνδνηηθή» ζεκειίσζε, κε λφεκα, ππάξρεη κφλν ζε έλα
καζεκαηηθφ πεδίν πνπ επηδέρεηαη ηελ αλαθάιπςε θαη θαηαλφεζε λέσλ πξαγκάησλ. Ζ
Θεσξία πλφισλ κπνξεί ίζσο λα ζεσξεζεί σο θαηάιιειν επξεηηθφ ζεκέιην γηα
θάπνηα ηκήκαηα ηεο καζεκαηηθήο έξεπλαο. Ζ απιφηεηα ηεο γιψζζαο θαη ησλ ελλνηψλ
βνεζνχλ ζηε δηαηχπσζε «επνπηηθψλ» (κε κηα επηθχιαμε) εηθαζηψλ. Απ’ ηελ άιιε νη
θαηεγνξηθέο ζπληαγέο, ηνπ ζηπι «ςάμε γηα πξνζαξηεκέλνπο ζπλαξηεηέο» θ.ιπ.,
κπνξνχλ επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αλαθαιχςεηο. Δδψ είλαη
πνπ έξρνληαη ζην πξνζθήλην εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ
επηιέγνπκε θαη ηα αλαπαξαζηάζηκα ή κε ζπζηήκαηα. Ζ δηαηχπσζε ζηα καζεκαηηθά
είλαη έλα κεγάιν δήηεκα. Ζ θαηαλφεζε, ε αλαθάιπςε, αιιά θαη ε απφδεημε λέσλ
απνηειεζκάησλ γίλνληαη θάπνηεο θνξέο δπλαηά κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θαηάιιεινπ
ζπληαθηηθνχ. Οπφηε, έλα αλαπαξαζηαηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν
θαηάιιειν απφ έλα άιιν: ζα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο, γεληθεχζεηο θαη
αθαηξέζεηο. Πάιη ε Θεσξία πλφισλ θαίλεηαη ειθπζηηθή, αθνχ ζ’ απηήλ θάζε
ζχλεζεο καζεκαηηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα ηππνπνηεζεί. Σν δήηεκα είλαη πψο
ππάξρνπλ θαη νη, θαηλνκεληθά, «ςπρνινγηθνί» παξάγνληεο, νη νπνίνη θαηαιήγνπλ φρη
απιψο λα ζρεηίδνληαη, αιιά θαη λα είλαη θξίζηκνη, θάπνηεο θνξέο, ζηελ αλαθάιπςε
λέσλ καζεκαηηθψλ, θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Καη πάιη έρνπκε λα θάλνπκε κε ηε
γλσζηνζεσξία θαη ηηο γλσζηαθέο επηζηήκεο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε θαηαθπγεί ζηε
ινγηθή ζεκειίσζε δελ βνεζά πάληα. Σα ινγηθά ζεκέιηα ελφο ελλνηνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα είλαη ιηγφηεξν πξνζβάζηκα γλσζηαθά απφ φηη νη έλλνηεο πνπ
ππνηίζεηαη ζεκειηψλεη264.
ζνλ αθνξά ηηο ππεξβαηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, απηέο είλαη νη a priori
ηθαλφηεηεο θαη νη φξνη ηνπο νπνίνπο νθείινπκε, θαηά αλαγθαίν ηξφπν, λα έρνπκε, ή
λα ηθαλνπνηνχκε, γηα λα είλαη δπλαηή ε ζπγθεθξηκέλε γλψζε. Αζθαιψο, πξέπεη λα
δνζνχλ απφ κηα ππεξβαηνινγηθή κέζνδν265.
νξηζκέλα επί ηνπ δαθηπιίνπ), ζηνλ νπνίν θαη βαζίδνληαη πέξαλ ηεο αιγεβξηθήο γεσκεηξίαο θαη ε
ζεσξία αιγεβξηθψλ αξηζκψλ (θιάδνο ηεο ζεσξίαο αξηζκψλ πνπ κειεηά αιγεβξηθέο δνκέο ζρεηηδφκελεο
κε αιγεβξηθνχο αθεξαίνπο αξηζκνχο, δειαδή κηγαδηθνχο πνπ απνηεινχλ ξίδεο δησλχκσλ κε αθεξαίνπο
ζπληειεζηέο)], κε ηε γιψζζα θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο γεσκεηξίαο.
264
Κάηη ηέηνην αλαγλσξηδφηαλ απφ ηνλ Russell: «Τπάξρεη κηα θαηαθαλήο αλνεζία ζην λα πξνρσξεί
θαλείο, φπσο ζηε ινγηθή ζεσξία ησλ αξηζκψλ, κέζα απφ πνιιέο, κάιινλ δπζλφεηεο πξνηάζεηο ηεο
ζπκβνιηθήο ινγηθήο, ζηελ «απφδεημε» πξνηάζεσλ ζαλ ηελ: 2 + 2 = 4 · αθνχ είλαη πξνθαλέο φηη ην
ζπκπέξαζκα είλαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλν απφ ηηο αξρηθέο πξνηάζεηο, θαη ε ππνηηζέκελε απφδεημε
θαίλεηαη, ζπλεπψο, κάηαηε». Βι. ζρεη., φπσο παξαηίζεηαη ζην: Marquis, J.-P. (1995). φ.π. ζει. 441.
265
Τπάξρνπλ αλαξίζκεηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα. ην Foundations of Mathematics, ηνπ Hilbert,
δηαβάδνπκε: «Σα καζεκαηηθά δελ ζεκειηψλνληαη ζηε ινγηθή, θαη κφλν, πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε
άιιε επηζηήκε· κάιινλ θάηη πξέπεη, ήδε, λα έρεη δνζεί ζηελ αλαπαξαζηαηηθή καο ηθαλφηεηα, σο ζπλζήθε
γηα ηε ρξήζε ησλ ινγηθψλ ζπκπεξαζκψλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ινγηθψλ πξάμεσλ, ζπγθεθξηκέλα,
πέξαλ ηεο ινγηθήο, αληηθείκελα πνπ επνπηηθά είλαη παξφληα, σο άκεζε εκπεηξία πξφηεξε νπνηαζδήπνηε
ζθέςεο. Γηα έλαλ αμηφπηζην ζπκπεξαζκφ πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα ζεσξνχκε απηά ηα αληηθείκελα
πιήξσο, ζε φια ηα κέξε ηνπο, θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ, φηη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, θαη φηη
αθνινπζνχλ ην έλα ην άιιν, φηη είλαη ζπλδεδεκέλα αηηηαθά δειαδή, λα δίλεηαη άκεζα επνπηηθά, καδί κε
ηα αληηθείκελα, σο θάηη πνπ νχηε είλαη δπλαηφ λα αλαρζεί ζε θάηη άιιν, νχηε ρξεηάδεηαη αλαγσγή. Απηή
είλαη ε βαζηθή θηινζνθηθή ζέζε πνπ ζεσξψ αλαγθαία γηα ηα καζεκαηηθά θαη γεληθά γηα θάζε
επηζηεκνληθφ ζηνραζκφ, θαηαλφεζε θαη επηθνηλσλία. Καη ζηα καζεκαηηθά, ζπγθεθξηκέλα, απηφ πνπ
ζθεθηφκαζηε είλαη ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια θαζαπηά, ησλ νπνίσλ ην ζρήκα, ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε πνπ
είρακε, είλαη άκεζα θαζαξφ θαη αλαγλσξίζηκν. Απηφ είλαη θαη ην ειάρηζην πνπ πξέπεη λα πξνυπνηεζεί·
θαλέλαο επηζηήκνλαο δελ κπνξεί λα ην αξλεζεί, θαη ζπλεπψο ν θαζέλαο πξέπεη λα ζηεξίδεη θάηη ηέηνην,
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7.2.2.3 Σν επηζηεκνινγηθό ζεκέιην
Σα επηζηεκνινγηθά ζεκέιηα ζπλδένληαη κε επηζπκεηέο επηζηεκνινγηθέο
ηδηφηεηεο, φπσο ε αλαιπηηθφηεηα, ε ζαθήλεηα, ε νξζνινγηθφηεηα, ε
αληηθεηκεληθφηεηα, ε ζπλέπεηα θ.ά. Γνζείζεο κηαο εμ απηψλ ησλ ηδηνηήησλ, γηα
παξάδεηγκα ηεο ζαθήλεηαο, ζηα πιαίζηα κηαο επηηπρνχο επηζηεκνινγηθήο ζεκειίσζεο
ζεσξνχκε πσο εμεγείηαη γηαηί, ή πψο, ην Σ έρεη απηή ηελ ηδηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα,
έλαο ινγηθνιφγνο ζα κπνξνχζε λα πεη φηη ε ινγηθή παξέρεη επηζηεκνινγηθφ ζεκέιην
ζηα καζεκαηηθά266.
Σν φιν πιαίζην έρεη σο εμήο: ζηελ S παξηζηάλεηαη έλα γλσζηαθφ corpus πνπ
επηιέρζεθε γηα ηηο επηζηεκνινγηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, θαη ην Σ είλαη έλα άιιν γλσζηαθφ
corpus πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ S θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη επηζπκεηέο
επηζηεκνινγηθέο ηδηφηεηεο ηεο S κεηαβηβάδνληαη ζην Σ. Ο απινχζηεξνο ηξφπνο λα
εμαζθαιηζζεί θάηη ηέηνην είλαη κέζσ κηαο αλαγσγήο ηνπ Σ ζηελ S. Δλδερνκέλσο
ζπκβαίλεη θαη φηαλ ην Σ είλαη κηα επέθηαζε ηεο S. Ή φηαλ εξκελεχεηαη ε κία ζεσξία
ζηελ άιιε. Πξνβιεκαηηθέο έλλνηεο ή πξνηάζεηο, θάπνηεο θνξέο δηθαηνινγνχληαη αλ
κεηαθξαζηνχλ ζε φξνπο απνδεθηψλ ελλνηψλ ή πξνηάζεσλ. Οη κε-Δπθιείδεηεο
γεσκεηξίεο, γηα παξάδεηγκα, απέθηεζαλ θχξνο φηαλ ηνπο δφζεθαλ εξκελείεο ζηα
πιαίζηα ηεο Δπθιεηδείνπ γεσκεηξίαο.
7.2.2.4 Σν ζεκαζηνινγηθό ζεκέιην
Τπάξρνπλ επάξηζκα παξαδείγκαηα, ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ,
αμησκαηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ είραλ κνληέια νπφηε θαη απνπζίαδαλ ηα
ζπλεηδεηά ή κε». Βι., Hilbert, D. (1927). The Foundations of Mathematics, ζην J. van Heijennort (ed.),
From Frege to Gödel. (1967). Cambridge, MA: Harvard University Press. ζζ. 464-465. ηνλ Russell
έρνπκε κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε, ζηε ζεψξεζή ηνπ γηα ηα αμηψκαηα ηεο Πξνβνιηθήο Γεσκεηξίαο:
«Απηφ κε ην νπνίν πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ζ‘ απηφ ην πεδίν είλαη ε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ησλ δηαθφξσλ
ζεκείσλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί… σο ην πξψην αμίσκα ηεο Γεσκεηξίαο. Σν πψο
κπνξνχκε λα νξίζνπκε έλα ζεκείν θαη λα ην δηαθξίλνπκε απφ ηα ππφινηπα είλαη άζρεην πξνο ην
παξφλ…». Γελ είλαη ζαθέο πψο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα δηάθνξα ζεκεία: αληηιεπηηθά ή λνεηηθά·
πψο νλνκαηίδνπκε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα πνπ θαινχληαη «ζεκεία». Πάλησο, επηρεηξείηαη λα
ζεκειησζεί, ην ζχλνιν ηεο Πξνβνιηθήο Γεσκεηξίαο, δηα κηαο ππεξβαηνινγηθήο παξαγσγήο: «… Θα‘
ζεια λα ηνλίζσ φηη ε Πξνβνιηθή Γεσκεηξία είλαη απνθιεηζηηθά a priori· έρεη λα θάλεη κε έλα αληηθείκελν
ηνπ νπνίνπ νη ηδηφηεηεο παξάγνληαη ινγηθά απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ θαη δελ αλαθαιχπηνληαη απφ εκπεηξηθά
δεδνκέλα· ηνπ νπνίνπ ν νξηζκφο, πάιη, ζεκειηψλεηαη ζηε δπλαηφηεηά καο λα έρνπκε εκπεηξία ηεο
πνηθηιίαο ζηε ζρέζε, ή ηεο πνιιαπιφηεηαο ζηελ ελφηεηα· θαη ζπλεπψο φιε ε επηζηήκε επάγεηαη ινγηθά
θαη παξάγεηαη απφ, ηε δπλαηφηεηα κηαο ηέηνηαο εκπεηξίαο». Βι., Russell, B. (1956). An Essay on the
Foundations of Geometry. NY: Dover Publications, Inc. ζζ. 119, 146.
266
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ηζρπξηζκφο ηνπ ινγηθηζκνχ: ζρνιή ζθέςεο, ζηε
θηινζνθία ησλ καζεκαηηθψλ, πνπ πξνηάζζεη ηελ άπνςε φηη ηα καζεκαηηθά είλαη κηα επέθηαζε ηεο
ινγηθήο ζηελ νπνία, ελ κέξεη, θαη αλάγνληαη. Ζ ηδηφηεηα πνπ ν Frege απέδσζε ζηε ινγηθή, θαη κε ηελ
νπνία ήιπηδε φηη ζα δηαπνηίδνληαλ ηα καζεκαηηθά, εμαηξνπκέλεο ηεο γεσκεηξίαο, ήηαλ ε
αλαιπηηθφηεηα. Οη Frege θαη Russell πξνζπαζνχζαλ λα πξνάγνπλ έλα ζεκέιην γηα ηα καζεκαηηθά
θαηαζθεπάδνληαο έλα απιφ, αιιά πςειν-βάζκην, ζχζηεκα αμησκάησλ ζην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα
νξηζζνχλ φια ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα θαη λα απνδεηρζνχλ φιεο νη ζπλήζεηο ηδηφηεηέο ηνπο, φπσο
θαίλεηαη πσο ην θάλεη ηψξα ε ζεσξία πλφισλ. ηηο πξψηεο ηνπο απφπεηξεο πίζηεπαλ φηη ηα αμηψκαηά
ηνπο είραλ λα θάλνπλ κε έλλνηεο (ή φξνπο) γεληθά θαη φρη κε ζηνηρεία θαη ζχλνια, νπφηε θαη ηα
αληηθείκελα πνπ ζα πξνέθππηαλ απ’ απηέο ηηο έλλνηεο ήηαλ πξντφληα κηαο θαζαξήο ινγηθήο. Απηή ήηαλ
ε αληίιεςε ηνπ Frege, αιιά θαη ηνπ πξψηκνπ Russell πξνηνχ κεηαθηλεζεί ζε κηα πεξηζζφηεξν
εθηαζηαθή ζέζε ππφ ηελ επίδξαζε ησλ απφςεσλ ηνπ Wittgenstein θαη ηνπ Frank Plumpton Ramsey
(1903-1930, βξεηαλνχ καζεκαηηθνχ κε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηα καζεκαηηθά, ηε θηινζνθία θαη ηελ
νηθνλνκία).
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ζεκαζηνινγηθά ζεκέιηα: π.ρ. ε εμέιημε ησλ κε-Δπθιεηδείσλ γεσκεηξηψλ θαηά ηνλ 19ν
αηψλα. Δδψ, ε S, είλαη έλα «ζχκπαλ» αληηθεηκέλσλ κε θαηάιιειεο ηδηφηεηεο· έλα
κνληέιν κε ηε ζπλήζε έλλνηα. Απφ ηελ επνρή ηνπ Tarski267, κηα ζεκαζηνινγία,
δειαδή κηα ζεσξία ηεο αλαθνξάο θαη ηεο αιήζεηαο, βαζίδεηαη ζε κηα ζρέζε
επαιήζεπζεο. Γελ κπνξνχκε λα αδηαθνξνχκε γηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
παξαζηάζεηο θαη ηηο γιψζζεο ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ζεκειίσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην
βαζηθφ πξφβιεκα εδψ είλαη ην εξψηεκα ηεο έλλνηαο ηεο αλαθνξάο. Έηζη, ίζσο
ρξεηαζηεί λα είκαζηε πνιχ επαίζζεηνη ζηα γισζζηθά δεηήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα
απνθχγνπκε, φζν ην δπλαηφλ, ζηελ θαζαξά ινγηθή αλάιπζε.
7.2.2.5 Σν νληνινγηθό ζεκέιην
Δδψ, ππνηίζεηαη, δίλνληαη απαληήζεηο ζην εξψηεκα: απφ ηη είλαη θηηαγκέλεο νη
νληφηεηεο ηνπ Σ; Ση είδνπο χπαξμε θαηέρνπλ; Αλ ην Σ είλαη έλα ηππηθφ ζχζηεκα, ίζσο
λνκίζνπκε πσο ε νληνινγηθή ζεκειίσζε είλαη ε πξνβνιή κηαο ζρέζεο αλαθνξάο, ηεο
ζεκαζηνινγηθήο ζεκειίσζεο. Ωζηφζν, απηφ είλαη ιάζνο. Ζ νληνινγία ελδηαθέξεηαη
γηα ην νληνινγηθφ status ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο, σο ηέηνηνπ, θαη φρη σο ζπζηήκαηνο
πνπ ζπκβνιίδεη θάηη άιιν.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζηα ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ,
επηθεληξσλφκαζηε ζην νληνινγηθφ status ησλ καζεκαηηθψλ νληνηήησλ. ’ απηή ηελ
πεξίπησζε, ε S κπνξεί λα είλαη είηε έλαο θφζκνο ππεξ-εκπεηξηθψλ θαη ππεξ-λνεηηθψλ
καζεκαηηθψλ νληνηήησλ, ή έλα ζχζηεκα ελλνηψλ ζαλ ηηο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο, ή
εκπεηξηθέο νληφηεηεο θαη δηεξγαζίεο. Δδψ, πάιη ην γλσξίδσλ ππνθείκελν είλαη ζην
θέληξν ηεο πξνζνρήο. Καηαιαβαίλνπκε φηη είλαη αδχλαην λα δηαρσξίζεη θαλείο κηα
νληνινγηθή ζεκειίσζε απφ κηα γλσζηαθή. ην Σ αληαλαθιάηαη ην ζχζηεκα ησλ
γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα ππνθείκελν πνπ «θάλεη
καζεκαηηθά». Με άιια ιφγηα, ε S καο ιέεη ηη ππνβφζθεη νληνινγηθά ζε κηα
καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξεκέλε σο γλσζηαθή δηαδηθαζία. Καηά θάπνην ηξφπν,
ε νληνινγία ελφο ζπζηήκαηνο θαη ε ηζρπξψο γλσζηαθή ζεκειίσζή ηνπ είλαη νη δχν
φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Αλ θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δελ κπνξνχλ λα
δηαρσξηζζνχλ.
7.2.2.6 Σν κεζνδνινγηθό ζεκέιην
Μεζνδνινγηθή είλαη ε ζεκειίσζε πνπ απνπεηξάηαη λα απαληήζεη ζην
εξψηεκα: πνηεο είλαη νη αξρέο, ή νη κέζνδνη, πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ην αληηθείκελν κε
κηα δνζείζα ηδηφηεηα είλαη έγθπξν, φηη κπνξεί λα ππάξμεη, ή φηη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ
άιια ηνπ ίδηνπ ηχπνπ; Δδψ, νη έλλνηεο ηεο S ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία, γηα λα
«δεκηνπξγήζνπλ», ή λα ηαμηλνκήζνπλ, αθφκα θαη λα απνδείμνπλ θάηη γηα ηα
αληηθείκελα ηνπ Σ. Οη καζεκαηηθνί, ζήκεξα, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έθθξαζε «ζεκέιηα»
κε απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν268.
267

Alfred Tarski (1901-1983), Πνισλφο ινγηθνιφγνο θαη καζεκαηηθφο.
Πνιχ ζπρλά ζε βηβιία αληηκεηαζεηηθήο άιγεβξαο ή ζεσξίαο αληηκεηαζεηηθψλ δαθηπιίσλ ζα
ζπλαληήζνπκε απφςεηο ζαλ θη’ απηή: «Πέξαλ ηνπ φηη είλαη κηα φκνξθε θαη βαζεηά ζεσξία, ε ζεσξία
ησλ αληηκεηαζεηηθψλ δαθηπιίσλ είλαη ζεκαληηθή σο ζεκέιην γηα ηελ αιγεβξηθή γεσκεηξία θαη ηε
κηγαδηθή αλαιπηηθή γεσκεηξία [πνπ εθαξκφδεη ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ησλ κηγαδηθψλ αξηζκψλ ζηελ
επηπεδνκεηξία]». Βι., Matsumura, H. (1989). Commutative Ring Theory. Cambridge: Cambridge
University Press. ζει. ix.
268
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Κάηη ηέηνην ζπληζηά κηα λέα ρξήζε ηεο έθθξαζεο «κεζνδνινγηθφ ζεκέιην».
πκπεξηιακβάλνληαο θάπνηα εξγαιεία ζε έλα πεδίν, δελ ηνπ παξέρνπκε νχηε
νληνινγηθά, νχηε ινγηθά ζεκέιηα. Οη νκάδεο παίδνπλ, γηα παξάδεηγκα, ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ ηνπνινγία θαη ηε γεσκεηξία: ην ζχλνιν ηεο αιγεβξηθήο γεσκεηξίαο
ζηεξίδεηαη ζηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο ηνπνινγηθψλ ρψξσλ θαη νκάδσλ. Αιιά απηέο νη
δηαζπλδέζεηο δελ δηακνξθψλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ηνπνινγηθνχ ρψξνπ, δελ καο δίλνπλ
έλα λέν ινγηθφ ζεκέιην γηα ηελ ηνπνινγία, νχηε καο κηινχλ γηα ην πψο λα
εξκελεχζνπκε κηα ζεσξία ησλ ηνπνινγηθψλ ρψξσλ, θ.ιπ. Δίλαη κηα θαηλνχξγηα ζρέζε
κεηαμχ δχν καζεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ S θαη ην Σ, γεληθά, είλαη αλεμάξηεηα
ζπζηήκαηα, γλσζηαθά θαη ινγηθά. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηα
αληηθείκελα ηεο S θαηαζθεπάδνληαη απφ ηα αληηθείκελα ηνπ Σ, φπσο ζηελ πεξίπησζε
ησλ νκάδσλ ζηελ ηνπνινγία.
Βέβαηα, έλα κεζνδνινγηθφ ζεκέιην κπνξεί λα παίμεη ζεκαίλνληα θαλνληζηηθφ
ξφιν, ζε έλα πεδίν, κε ην λα καο δίλεη ηα εξγαιεία λα αλαδεηήζνπκε λέα αληηθείκελα
θαη ηδηφηεηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ινγηθά ζεκέιηα είλαη, ππφ θάπνηα έλλνηα,
θαηαζθεπαζκέλα απφ ηα κεζνδνινγηθά. Σα κεζνδνινγηθά εκθαλίδνληαη θαηά ηελ
θαηαζθεπή ελφο πεδίνπ, εθεί πνπ ηα ινγηθά ζεκέιηα ζπληζηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε
αλαθαηαζθεπή ηνπ.
7.2.3 «ρέζεηο ζεκειίσζεο» θαη θηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθώλ
Πνηά, ηψξα, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ζεκειίσζεο θαη ηεο
θηινζνθίαο ησλ καζεκαηηθψλ; Μηα θηινζνθία γηα ηα καζεκαηηθά δηαθξίλεηαη απφ
κηα άιιε, αθξηβψο ιφγσ ηεο δηάηαμεο πνπ επηθπιάζζεη, θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο,
ζηηο ζεκειηψζεηο απηέο. Δληφο κηαο θηινζνθίαο ησλ καζεκαηηθψλ, θάπνηεο ράλνπλ ην
ζεκειηαθφ ηνπο status, γηαηί απνδεηθλχεηαη φηη έπνληαη άιισλ πεξηζζφηεξν
ζεκειηαθψλ, θαη άιιεο αγλννχληαη εληειψο.
Σν ίδην ζπκβαίλεη ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ην ζεκειηαθφ status
ηεο Θεσξίαο ησλ Καηεγνξηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά. Σα εκπιεθφκελα κέξε,
αμηνινγνχλ θαη δηαηάζζνπλ δηαθνξεηηθά απηά ηα είδε ζεκειηψζεσλ. Θα
παξαηεξήζνπκε, φηη νη ππνζηεξηθηέο ηεο αλαθέξνληαη κφλν ζηηο νληνινγηθνχ,
ινγηθνχ, κεζνδνινγηθνχ θαη επξεηηθνχ ραξαθηήξα ζεκειηψζεηο. Οη δχν
ελαπνκείλαζεο είλαη αμηνζεκείσηα απνχζεο: ε γλσζηαθή θαη ε επηζηεκνινγηθή. Σα
επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ελάληηα ζηε Θεσξία ησλ Καηεγνξηψλ βαζίδνληαη
αθξηβψο ζ’ απηέο.
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7.2.4 Ζ Θεσξία Καηεγνξηώλ
πξνγξάκκαηνο;

εληόο

ή

εθηόο

ηνπ

ζεκειησηηθνύ

7.2.4.1 Δληόο
O Lawvere, αξρηθά, ζηήξηδε ηελ παξαδνζηαθή νπηηθή ηεο ινγηθήο ζεκειίσζεο
ησλ καζεκαηηθψλ, νπφηε θαη επηρείξεζε ηελ αμησκαηηθή παξνπζίαζε ηεο θαηεγνξίαο
ησλ θαηεγνξηψλ ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβάζκηαο ινγηθήο. Αλαγλσξίδεη ζηε ζεσξία
θαηεγνξηψλ ηελ ηδηφηεηα λα κπνξεί λα παξάζρεη κηα ελνπνίεζε ζηα καζεκαηηθά, έρεη
ηελ πεπνίζεζε φηη απηή ε ελλνηνινγηθή ελνπνίεζε κπνξεί λα κεηαθξαζζεί ζε κηα
νληνινγηθή αλαγσγή, θαη γίλεηαη κηα ζρεηηθή απφπεηξα ρηίδνληαο ην θαηάιιειν
ινγηθφ ζεκέιην. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ην επφκελν απφζπαζκα: «ηε καζεκαηηθή
πξφνδν ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, κπνξεί θαλείο λα δεη, ζαθψο, λα εγείξεηαη ε
πεπνίζεζε πσο νη ηδηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ
θαιχηεξα κε αλαθνξά ζηελ αθεξεκέλε δνκή ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, παξά κε
αλαθνξά ζηα ζηνηρεία εμ σλ ζπλεηέζεζαλ. Σν εχινγν εξψηεκα, ζπλεπψο, είλαη αλ
θαλείο κπνξεί λα παξάζρεη έλα ζεκέιην γηα ηα καζεκαηηθά πνπ λα εθθξάδεη ζε βάζνο
ηελ αληίιεςε γηα ην ηη είλαη απηά… Δδψ, κε ηνλ φξν ―ζεκέιην‖, ελλννχκε έλα απιφ
ζχζηεκα πξσηνβάζκησλ αμησκάησλ, ζην νπνίν κπνξνχλ λα νξηζζνχλ φια ηα ζπλήζε
καζεκαηηθά αληηθείκελα θαη λα απνδεηρζνχλ φιεο νη ζπλήζεηο ηδηφηεηέο ηνπο» 269.
ε έλα επφκελν θείκελν, παξνπζηάδεηαη κηα άιιε εηθφλα: «Θεκέιηα ζα
ελλννχκε εδψ ηε κειέηε απηνχ πνπ είλαη θαζνιηθφ ζηα καζεκαηηθά. Σα ζεκέιηα, απ‘
απηή ηελ άπνςε, δελ κπνξνχλ λα ηαπηηζζνχλ κε θάπνην ―αξρηθφ ζεκείν‖, ή θάπνηνπ
ηχπνπ ―δηθαηνιφγεζε‖ ησλ καζεκαηηθψλ, αλ θαη κπνξεί θαλείο λα θαξπσζεί επηκέξνπο
απνηειέζκαηα θαη σο πξνο απηά. Μεηαμχ ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ απφ ηα ζεκέιηα, έηζη
φπσο νξίζηεθαλ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην πψο πεξλάκε
απφ ηνλ έλα θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ ζηνλ άιιν, ή εθηηκήζεηο γηα ηελ ζρέζε πνπ
κπνξνχλ λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο νη δηάθνξεο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο»270. Υσξίο λα
είλαη αζχκβαηε ε ζέζε απηή κε ηελ πξνεγνχκελε, παξακεξίδεη ηελ παξαδνζηαθή
αληίιεςε γηα ηα ζεκέιηα φηη πξέπεη λα παξέρνπλ θάπνηνπ είδνπο δηθαηνιφγεζε ησλ
καζεκαηηθψλ. Ο επηζηεκνινγηθφο ραξαθηήξαο κηαο ζεκειίσζεο είλαη απψλ, θαη καδί
κ’ απηφλ εμαθαλίδεηαη θαη ν ινγηθφο· ην «αξρηθφ ζεκείν». Αληηζέησο,
θαηεπζπλφκαζηε πξνο κηα απηφλνκε κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα ζεκειίσζε καδί κε ηα
επξεηηθά ηεο παξεπφκελα. Τπνηίζεηαη πσο ε Θεσξία Καηεγνξηψλ καο επηηξέπεη λα
δνχκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηη θάλεη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπέο θαη απνηειέζκαηα
δπλαηά271.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Lawvere είλαη έληνλα
ηζηνξηθφο θαη δηαιεθηηθφο. Γελ ππάξρεη έλα πξάγκα πνπ ιέγεηαη ζεκέιηα ησλ
Μαζεκαηηθψλ. Σν φιν πιαίζην πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ σο εμειηζζφκελν. Απηή ε
παξαδνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξηθή θαη δηαιεθηηθή θχζε ηεο καζεκαηηθήο
γλψζεο, ζεκαίλεη φηη κάιινλ απφ ην λα επηβάιινπλ ην ηη ζπληζηά ηα Μαζεκαηηθά, ηα
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Βι., Lawvere, F. W. (1966). The Category of Categories as a Foundation for Mathematics.
Proceedings of the Conference on Categorical Algebra. La Jolla, New York: Springer-Verlag, 1-21.
ζει. 1.
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Βι., Lawvere, F. W. (1969). Adjointness in Foundations. Dialectica. 23, (3/4), 281-296. ζει. 281.
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Σα θαζνιηθά πνπ ν Lawvere έρεη θαηά λνπ είλαη νη θαζνιηθνί κνξθηζκνί ηεο Θεσξίαο Καηεγνξηψλ.
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«ζεκέιηα» πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ηηο αξρέο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηα νπζηψδε
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο272.
Σν εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ηεο Θεσξίαο
Καηεγνξηψλ, φπσο ε έλλνηα ηνπ θπζηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηεο πξνζάξηεζεο θ.ιπ.
είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα ηηο εθιάβνπκε σο πξσηαξρηθέο. Βξηζθφκαζηε δειαδή ζηε
ζέζε φπνπ απηφ πνπ θαίλεηαη ζεκειηψδεο, δελ είλαη πξσηαξρηθφ απφ ηε ινγηθή
ζθνπηά. Ωζηφζν, είλαη ζαθέο φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε θάηη ζεκειηψδεο.
Οη θχξηνη ηζρπξηζκνί ππέξ, ινηπφλ, είλαη νη αθφινπζνη:
1. Ζ Θεσξία Καηεγνξηψλ (καδί κε ηε Θεσξία Σφπσλ) είλαη επξεηηθψο
ζεκειηψδεο.
2. Ζ ζεσξία γηα ηελ θαηεγνξία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ απνηειεί ην νληνινγηθφινγηθφ ζεκέιην ησλ καζεκαηηθψλ.
3. Ζ Θεσξία Καηεγνξηψλ παξέρεη έλα κεζνδνινγηθφ ζεκέιην γηα ηα
καζεκαηηθά.
4. Οη Σφπνη παξέρνπλ έλα θαηάιιειν ινγηθφ ζεκέιην γηα ηα ζπλήζε
καζεκαηηθά κέζα απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπο γιψζζα.
5. Ζ Θεσξία Σφπσλ παξέρεη έλα θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ έξεπλα
«ηνπηθψλ» ινγηθψλ ζεκειίσλ, δειαδή ζεκειίσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ
καζεκαηηθψλ, φπσο ε δηαθνξηθή γεσκεηξία, γηα παξάδεηγκα, ή ε αιγεβξηθή
γεσκεηξία· αθφκε δε πεξηζζφηεξν, ηα αμηψκαηα γηα έλαλ Σφπν ζπληζηνχλ ηηο
ζεκειηψδεηο αλαιινίσηεο ησλ ινγηθψλ ζεκειίσλ ησλ καζεκαηηθψλ.
7.2.4.2 Δθηόο
Έλα γεληθφ επηρείξεκα, ελάληηα ζην ζεκειησηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη
γηα ηα Μαζεκαηηθά ε Θεσξία Καηεγνξηψλ, είλαη δηαηππσκέλν απφ ηνλ Feferman:
«Απιψο, ην δήηεκα είλαη φηη φηαλ εμεγνχκε ηε γεληθή έλλνηα ηεο δνκήο, θαη επηκέξνπο
εηδψλ δνκψλ ζαλ ηηο νκάδεο, ηνπο δαθηπιίνπο θ.ιπ. πξνυπνζέηνπκε, θαη‘ απνθιεηζηηθφ
ηξφπν, ηηο ηδέεο ηεο πξάμεο θαη ηεο ζπιινγήο»273. Με άιια ιφγηα, νη έλλνηεο ηεο
θιάζεο θαη ηεο πξάμεο είλαη πξφηεξεο, θαζαξά ππφ έλα γλσζηαθφ πξίζκα,
νπνηνλδήπνηε δνκηθψλ ελλνηψλ, φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Θεσξία
Καηεγνξηψλ. Ζ θξίζηκε παξαδνρή εδψ θαίλεηαη λα είλαη φηη κηα ινγηθή ζεκειίσζε
ησλ Μαζεκαηηθψλ, πνπ απνηεινχλ ζεσξία βαζηζκέλε ζηηο έλλνηεο ηεο ζπιινγήο θαη
ηεο πξάμεο, πξέπεη λα εθθξάδεηαη κε φξνπο ελλνηψλ πνπ είλαη γλσζηαθψο
ζεκειηψδεηο.
κσο, πνην είλαη ην status απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρπξηζκνχ; Δίηε είλαη έλαο
εκπεηξηθφο ηζρπξηζκφο, θαη ζπλεπψο πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηαιιήισο είηε είλαη έλα
ππεξβαηνινγηθφ επηρείξεκα πνπ δηαηείλεηαη φηη θάζε έλλνηα δνκήο βαζίδεηαη
αλαγθαία ζηηο έλλνηεο ηεο ζπιινγήο θαη ηεο πξάμεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε
έξεπλα ζηα ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ ζα βαζηζηεί ζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα. ηε
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«Έλα ζεκέιην θάλεη ζαθή ηφζν ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά, ηα πεξηερφκελα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο
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Έλα ―θαζαξφ‖ ζεκέιην πνπ μερλά απηφ ην ζθνπφ, θαη επηδηψθεη έλα ζεσξεηηθφ ―ζεκέιην‖ γηα ηνπο
δηθνχο ηνπ ιφγνπο, ζαθψο είλαη έλα κε-ζεκέιην». Βι., Lawvere, F. & Rosebrugh, R. φ.π., ζει. 235.
273
Βι., Feferman, S. (1977). Categorical Foundations and Foundations of Category Theory. ην R.
Butts (Δπηκ.), Logic, Foundations of Mathematics and Computability (ζ. 149-169). Dordrecht: D.
Reidel. ζει. 150.

118

δεχηεξε πεξίπησζε, πξέπεη θάπνηνο λα εμεγήζεη ηνλ ηχπν ηεο αλαγθαηφηεηαο πνπ
εκπιέθεηαη, πξάγκα πνιχ δχζθνιν.
Δίλαη αιήζεηα, φηη θαλείο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε ζεσξία
Καηεγνξηψλ ζα φθεηιε λα παξάζρεη κηα ινγηθνχ ραξαθηήξα ζεκειίσζε ησλ
καζεκαηηθψλ, αθνχ εληφο ηεο απερνχληαη βαζηθέο γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο. Ο
ζχλδεζκνο κεηαμχ γλσζηαθνχ θαη ινγηθνχ είλαη απψλ απφ ηελ θαηεγνξηθή εηθφλα.
Δμάιινπ, ην αξρηθφ ελάληην επηρείξεκα ζα κπνξνχζε λα αληηζηξαθεί θαη λα
γίλεη επηρείξεκα ππέξ ηεο Θεσξίαο Καηεγνξηψλ. Καη’ αξράο, δελ είλαη αιήζεηα φηη
θάζε δνκηθή έλλνηα πξέπεη λα νξηζζεί κέζα απφ ηηο έλλνηεο ηεο ζπιινγήο θαη ηεο
πξάμεο. Μηα δεχηεξε πξνζέγγηζε ησλ δνκψλ, κπνξεί είλαη δπλακηθή. Τπάξρεη κηα
ζηαηηθή ή γεσκεηξηθή πξνζέγγηζε ζηηο δνκέο βαζηζκέλε ζηελ έλλνηα ηεο ζπιινγήο (ε
νπνία είλαη αλαπφθεπθηε), θαη ζηελ έλλνηα ηεο ζρέζεο (φρη ηεο πξάμεο). Οη νκάδεο,
νη δαθηχιηνη θαη φιεο νη αιγεβξηθέο δνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηεγνξηψλ,
κπνξνχλ λα εηδσζνχλ απφ κηα δπλακηθή άπνςε. Αιιά ππάξρνπλ άιινη ηχπνη δνκψλ,
γεσκεηξηθέο θαη ηνπνινγηθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηηο
θαηεγνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαιχηεξα σο ζηαηηθά ή γεσκεηξηθά
αληηθείκελα (απηή ε άπνςε γίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζαθήο φηαλ ζθέθηεηαη θαλείο
αλψηεξεο ηάμεο θαηεγνξίεο). Έηζη, κπνξεί θάπνηνο λα εμεγήζεη ηηο θαηεγνξίεο απ’
επζείαο κε φξνπο γεσκεηξηθνχο, απνθεχγνληαο ηελ έλλνηα ηεο πξάμεο. Απφ ηελ άιιε,
θαη εληφο ηεο δπλακηθήο άπνςεο, κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζζεί φηη νη βαζηθέο πξάμεηο
ηεο Θεσξίαο Καηεγνξηψλ είλαη αθξηβψο νη έλλνηεο ηεο ζπιινγήο θαη ηεο πξάμεο (ε
πεξίπησζε ηνπ κνξθηζκνχ).
Σα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ φηη είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην ην
επηρείξεκα ηνπ Feferman γηα λα ζηεξηρζεί ε άπνςε φηη ε Θεσξία Καηεγνξηψλ είλαη
αθξηβψο ε ζεσξία πνπ ζπιιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο ζπιινγήο θαη ηεο πξάμεο ζην
ζσζηφ βαζκφ γεληθφηεηαο. Απηφο ν ηζρπξηζκφο ζα κπνξνχζε λα ζπλδέζεη ηα ινγηθά
ζεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηηο θαηαθηήζεηο ησλ γλσζηαθψλ επηζηεκψλ.
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, ζα δνχκε επηκέξνπο πηπρέο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα, ή θαη απφ άιιε ζθνπηά,
παξακέλνληαο έμσ απφ ηερληθνχ ραξαθηήξα πξαγκαηεχζεηο.
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7.2.5 Σα ζύλνια θαη νη θαηεγνξίεο σο θσδηθνπνηήζεηο
Έρνπκε ινηπφλ δχν ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα, πνπ ελνπνηνχλ ηα καζεκαηηθά
κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο δελ έρνπλ μεθαζαξηζζεί
αθφκα. Απφ ελλνηνινγηθήο απφςεσο κπνξνχκε λα έρνπκε ηα αθφινπζα:
(i) Οη θαηεγνξίεο λα είλαη δνκεκέλα ζχλνια, νπφηε θαη ε Θεσξία Καηεγνξηψλ
λα είλαη έλα επηκέξνπο θεθάιαην ηεο Θεσξίαο πλφισλ.
(ii) Σα ζχλνια λα είλαη κε δνκεκέλεο θαηεγνξίεο, νπφηε θαη ε Θεσξία
πλφισλ λα είλαη έλα εηδηθφ θεθάιαην ηεο Θεσξίαο Καηεγνξηψλ.
(iii) Ζ Θεσξίεο πλφισλ θαη Καηεγνξηψλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί ηξφπνη
νξγάλσζεο ηνπ καζεκαηηθνχ «ζχκπαληνο», κε αλαγψγηκεο ε κία ζηελ άιιε. Κάζε
καζεκαηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο ζχλνιν ή θαηεγνξία, αλάινγα κε
ηα ζπκθξαδφκελα θαη ηηο αλάγθεο. Απηή ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα είλαη ε
παξαδνζηαθή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ αξηζκεηηθήο θαη γεσκεηξίαο, θαη δελ
κπνξεί λα αγλνεζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ απερεί βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσζηαθήο
καο θαηαζθεπήο274.
(iv) Σα ζχλνια, νη θαηεγνξίεο, ή θαη ηα δχν, ζα εμαθαληζηνχλ γηαηί απνηεινχλ
απιψο ζπκβαηηθά ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εμαθαλίζηεθε ε
έλλνηα ηνπ αηζέξα απφ ηε θπζηθή.
αθψο, ηα (i) θαη (ii) ζηεξίδνληαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ην ζθειεηφ ηνπ
καζεκαηηθνχ ζχκπαληνο ηνλ ζπληζηνχλ αλαγψγηκεο νληφηεηεο. Έηζη, ππνζηεξίδνληαο
απηέο ηηο απφςεηο βξίζθνπκε ηζρπξέο θαη αληηθαηηθέο νληνινγηθέο πεπνηζήζεηο.
Ωζηφζν, θαη νη δχν ηζρπξηζκνί αληηκεησπίδνπλ ηερληθέο δπζθνιίεο. Ο (i) είλαη
απνδεθηφο αλλ κπνξνχκε λα ζέζνπκε ην εξψηεκα ηνπ ζπλνιν-ζεσξεηηθνχ ζεκειίνπ
ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ. Σν θχξην πξφβιεκα είλαη ε αθαηάπαπζηε αλάγθε γηα
«κεγάιεο» θαηεγνξίεο. Πξέπεη θαλείο λα θάλεη ζεκαζηνινγηθέο ή ζπληαθηηθέο
ξπζκίζεηο. Οκνίσο ε (ii) είλαη απνδεθηή αλλ δείμεη θαλείο φηη ε ζεσξία ζπλφισλ
κπνξεί λα αθαηξεζεί ρσξίο ζεκαληηθέο απψιεηεο απφ φια ηα πεδία ησλ καζεκαηηθψλ,
εηδηθφηεξα απφ ηε ζεσξία θαηεγνξηψλ θαζαπηήλ.
Οη (iii) θαη (iv) είλαη εληειψο δηαθνξεηηθήο θχζεσο. Βαζίδνληαη ζηελ
πεπνίζεζε φηη δελ ππάξρνπλ παγησκέλα θαη ζπκπεξηιεπηηθά, φισλ ησλ καζεκαηηθψλ,
ινγηθά θαη ζεκαζηνινγηθά ζεκέιηα. ηελ (iii), ε Θεσξία πλφισλ θαη ε Θεσξία
Καηεγνξηψλ ζεσξνχληαη αλαπαξαζηαηηθά ζπζηήκαηα, κε ηηο αξεηέο θαη ηα
ειαηηψκαηά ηνπο. πιιακβάλνπλ, θαη νη δχν ζεσξίεο, νπζηψδε ηκήκαηα ησλ
καζεκαηηθψλ, κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ζ (iv) είλαη απιή εηθαζία.
Φαίλεηαη, ηειηθά, λα κελ ππάξρεη a priori επηρείξεκα πνπ λα δηθαηνινγεί ηνλ
απνθιεηζκφ ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ, ή ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ, απφ ηε ζεκειίσζε ησλ
καζεκαηηθψλ. Ζ ζεσξία θαηεγνξηψλ έρεη, ηνπιάρηζηνλ, λα παίμεη έλαλ ζνβαξφ
κεζνδνινγηθφ ξφιν ζηα ζχγρξνλα καζεκαηηθά, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έπαημε ε
ζεσξία ζπλφισλ θαίξην κεζνδνινγηθφ ξφιν, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηνλ 20ν αηψλα.
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«Θα ηζρπξηδφκνπλ φηη ν θπζηνινγηθφο δηαρσξηζκφο πνπ θάλεη ν εγθέθαιφο καο θαηά ηελ επεμεξγαζία
ηνπ ρψξνπ απφ ηνπ ρξφλνπ, ζηεξίδεη ηε ζέζε φηη κηα πιήξεο ελνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ είλαη
αδχλαηε». Mathias, A. R. D. (1992). The Ignorance of Bourbaki. The Mathematical Intelligencer. 14,
(3), 4-13. ζει. 11. Έηζη, ηα ινγηθά ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα είλαη θαη έηζη θαη αιιηψο, ιφγσ
ησλ γλσζηαθψλ καο ραξαθηεξηζηηθψλ. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε ινγηθήο ζεκειίσζεο ζα
ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε γλσζηαθήο ζεκειίσζεο.
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7.3 Ζ Θεσξία Καηεγνξηώλ θαη ην ζηξνπθηνπξαιηζηηθό πξόγξακκα ζηα Μαζεκαηηθά
7.3.1 Ζ ζέζε ηεο επνπηείαο ζηηο Θεσξίεο πλόισλ θαη Καηεγνξηώλ275
Τπάξρεη ε ηάζε ζήκεξα λα ζεσξείηαη φηη ηα καζεκαηηθά, πξννδεπηηθά,
γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αθεξεκέλα θαη ιηγφηεξν επνπηηθά. κσο ν ξφινο ηεο
επνπηείαο, παξφιν πνπ αιιάδεη θαζαπηήλ, παξακέλεη γεληθά ν ίδηνο κε απηφλ ηεο
επνρήο ηνπ Δπθιείδε. Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο κεηαβάιινληαη ξαγδαία·
αλαθαιχπηνληαη λέεο θαη ηξνπνπνηνχληαη νη παιαηφηεξεο, αιιά ε κεηαβνιή ησλ
καζεκαηηθψλ επνπηεηψλ είλαη ην ίδην δξακαηηθή, αλ θαη δπζθνιφηεξα εληνπίδεηαη
γηαηί, αληίζεηα απφ ηηο έλλνηεο, ζπαλίσο νη επνπηείεο επηηξέπνπλ αθξηβείο ιεθηηθέο
πεξηγξαθέο. Ζ αλαθάιπςε ησλ κε-Δπθιεηδείσλ γεσκεηξηψλ, ην 1830, αλαθέξεηαη σο
ε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ε γεσκεηξία ράλεη ηνλ παξαδνζηαθφ δεζκφ ηεο κε ηηο
εκπεηξηθέο ρσξηθέο επνπηείεο, γηα παξάδεηγκα. κσο, ε γεσκεηξηθή επνπηεία ηνπ
Riemann δελ θαηαξγεί ηελ Δπθιείδεηα· ηεο δίλεη έλα ραξαθηήξα ηνπηθφηεηαο θαη ηελ
επεθηείλεη κε λέα ζρήκαηα θαη λέεο επνπηείεο ηνπ ρψξνπ.
Αλέθαζελ ππήξρε ε αληίιεςε φηη νη ρσξηθέο επνπηείεο απνηεινχλ έλα
επηζθαιέο ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζηελ επηζηήκε θαη ηα καζεκαηηθά.
ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, ε ηδέα απνθνπήο ηνπο απφ ηε γεσκεηξία πήξε ηέηνηα ηξνπή
πνπ ηελ έθαλε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηα καζεκαηηθά ηνπ αηψλα πνπ αθνινχζεζε. Σν
1899 ν Hilbert εθδίδεη ηα Θεκέιηα ηεο Γεσκεηξίαο γηα ηα νπνία, ζε έλα γξάκκα ηνπ
πξνο ηνλ Frege, ιέεη: «Δίλαη ζπλεπέο θάζε ζεσξία λα πεξηιακβάλεη έλα πιαίζην, ή
ζρήκα, ελλνηψλ θαη ηηο αλαγθαίεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, ελψ ηα βαζηθά ζηνηρεία λα
εξκελεχνληαη θαηά ην δνθνχλ…»276. Ζ επνπηεία, ππνηίζεηαη, είλαη απαξαίηεηε ζηε
καζεκαηηθή έξεπλα αιιά δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ζηε δηθαηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ε επνπηεία εμαθνινπζεί λα παίδεη
ην ζεκειηαθφ ηεο ξφιν, αθφκα θαη ζε κηα ζεσξία θαηά ηα πξφηππα ηνπ Hilbert. ην
μεθίλεκα ησλ Θεκειίσλ, ν Hilbert πεξηγξάθεη ην πεδίν ηεο λέαο ηνπ Γεσκεηξίαο σο
κηα νηθνγέλεηα «ζπζηεκάησλ πξαγκάησλ»277. Ζ έλλνηα απηή θαίλεηαη αθεξεκέλε,
απνθνκκέλε απφ θάζε επνπηεία θαη έρεη πξάγκαηη έλαλ ηέηνην ραξαθηήξα φζν
παξακέλεη αληηθείκελν ηεο ινγηθήο ή ηεο κεηαθπζηθήο. ηαλ γίλεηαη κέξνο ησλ
καζεκαηηθψλ ε θαηάζηαζε αιιάδεη δξακαηηθά θαη ζα ην δνχκε ζεσξψληαο δχν
δηαθνξεηηθνχο καζεκαηηθνχο ηξφπνπο λα ζθέθηεζαη έλα «ζχζηεκα πξαγκάησλ»: σο
ζχλνιν θαη σο θαηεγνξία.
ηα ζχλνια, γηα παξάδεηγκα, ε πξσηνπφξα δνπιεηά ηνπ Cantor νδήγεζε ζηελ
αλαθάιπςε λέσλ ελλνηψλ, αιιά θαη ηελ πξναγσγή παιαηφηεξσλ επνπηεηψλ ζε λέεο.
ηελ εηζαγσγή ησλ άπεηξσλ δηαηαθηηθψλ δίλεη ζηε ζπλήζε πξάμε +1 , πνπ καο
επηηξέπεη λα πάξνπκε νπνηνλδήπνηε πεπεξαζκέλν θπζηθφ αξηζκφ απφ ην 0, ην φλνκα
«πξψηε αξρή δεκηνπξγίαο» θαη ηε ζεσξεί πξνθαλή· ηελ θαηαλνεί ζηα πιαίζηα ηεο
ζπλήζνπο επνπηείαο. Καηφπηλ, εηζάγεη ηε «δεχηεξε αξρή δεκηνπξγίαο» πνπ
εθαξκφδεηαη ζην άπεηξν φξην σ ησλ αθνινπζηψλ απφ θπζηθνχο φισλ ησλ
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ηελ ελφηεηα απηή εθζέηνπκε, επζχλνπηα θαη θξηηηθά, ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζην
αθφινπζν άξζξν: Rodin, A. (2010, Ηαλνπάξηνο). How Mathematical Concepts get their Bodies. Topoi.
29, 53-60.
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Βι., Frege, G. (1971). On the Foundations of Geometry and Formal Theories of Arithmetic, (E.-H.
W. Kluge, κεηάθξ.). New Haven and London: Yale University Press. ζει. 13.
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Βι., Hilbert, D. (1902). The Foundations of Geometry. (E. J. Townsend, κεηάθξ.). Chicago: The
Open Court Publishing Company. ζει. 3.
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πεπεξαζκέλσλ δηαηαθηηθψλ σο εμήο: κε ηε ρξήζε ηεο πξψηεο αξρήο ιακβάλεη
αξηζκνχο ηεο κνξθήο σ+1, σ+2,… θ.ιπ., θαη επεθηείλεη, ζηελ νπζία, ηελ
παξαδνζηαθή επνπηεία πνπ έρνπκε γηα ηε κέηξεζε κε κηα λέα επνπηεία «άπεηξεο»
κέηξεζεο278.
Οη βαζηδφκελεο ζηελ επνπηεία πξφνδνη πνπ έθεξε ν Cantor ζηε Θεσξία
πλφισλ δελ έραζαλ ηελ αμία ηνπο, φηαλ ε ζεσξία ηέζεθε ζηελ απζηεξή αμησκαηηθή
βάζε ηεο ZF, θαζψο ε αμησκαηηθή κέζνδνο δελ καο απαιιάζζεη απφ ηηο επνπηείεο ζηε
ζπλνινζεσξία, ζηε γεσκεηξία, ή αιινχ. Σα ζχλνια ζηε ZF, θαη ζε νπνηαδήπνηε
αμησκαηηθή ζεσξία, είλαη ζπζηήκαηα «πξαγκάησλ πνπ ζπκπεξηθέξνληαη θαιά»· πνπ
δελ νδεγνχλ, δειαδή, ζε γλσζηά παξάδνμα. Ο Frege ζα αλαξσηηφηαλ πφηε έλα
αμίσκα είλαη αιεζέο. Ο Hilbert ζα ηζρπξηδφηαλ πσο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία θαη λφεκα
είλαη ην εξψηεκα ηεο ινγηθήο ζπλέπεηαο ελφο αμησκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπλέπεηα
ηεο ZF δελ κπνξεί λα δεηρζεί ρσξίο λα πηνζεηήζνπκε κηα ηζρπξφηεξε ζεσξία, εθηφο
εάλ ππνζέζνπκε ηε ζπλέπεηά ηεο θαη πεξηκέλνπκε θάπνηα αληίθαζε, αλ πξνθχςεη,
νπφηε θαη ζα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα ηελ απνθχγνπκε. Έηζη,
άιισζηε, έρεη πάξεη θαη ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Ο κφλνο ηξφπνο εχινγεο απνηίκεζεο
ηεο ZF αμησκαηηθνπνίεζεο, σο ζπλεπνχο, είλαη ε επινγνθάλεηα ησλ αμησκάησλ θαη
ησλ γλσζηψλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Καη ν Frege ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν ρξεζηκνπνηεί
πνιιέο θνξέο γηα λα λνκηκνπνηήζεη αμησκαηηθέο επηινγέο ηνπ: ην «δεπγάξσκα»
θαίλεηαη κε πξνβιεκαηηθφ γηαηί ζπλάδεη κε κηα ζπλήζε πξαθηηθή ρεηξηζκνχ
αληηθεηκέλσλ ηελ νπνία κπνξνχκε λα αλαπαξάγνπκε κε ζχκβνια: πάξε ην x, ην y,
ρξεζηκνπνίεζε ηα ζχκβνια «{» θαη «}» θαη ζπλδχαζέ ηα ζην {x, y}. Πξφθεηηαη γηα
θάηη πνπ κπνξεί θαλείο εχθνια λα θάλεη ή λα θαληαζηεί λα θάλεη.
Απ’ ηελ άιιε, βέβαηα, ν θαηλνκεληθά επνπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο έλλνηαο ηνπ
ζπλφινπ ζπρλά θαηαιήγεη παξαπιαλεηηθφο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο επνπηηθήο
απνξίαο ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζην ζχλνιν x θαη ην κνλνζχλνιν {x}, ή ηνπ
κνλνζπλφινπ {∅}. Δπίζεο, είλαη αιήζεηα πσο ππάξρεη ζχγθξνπζε θάπνηεο θνξέο
κεηαμχ ηεο γεληθφηεηαο ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλφινπ θαη ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα πνπ
ζπλδέεηαη κε απηή. Σν λα ζθεπηφκαζηε, γηα παξάδεηγκα, θάπνηα γεσκεηξηθά
αληηθείκελα σο ζχλνια ζεκείσλ δελ είλαη αληηθαηηθφ, αιιά απηφο ν ηξφπνο δελ είλαη
θαηάιιεινο λα εδξαηψζεη κηα επνπηεία ρξήζηκε ζην λα ππεξεηήζεη γεσκεηξηθέο
έλλνηεο πνπ ζπλδεφληαη κ’ απηά ηα αληηθείκελα.
Σα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ν επνπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπλνινζεσξίαο, κε
ηελ ππάξρνπζα κνξθή ηεο, δχζθνια κπνξεί λα εμειηρζεί ζπζηεκαηηθά. Γηαηί απηή ε
πιεπξά ηεο ζεσξίαο δελ ιήθζεθε ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ αμησκαηηθνπνίεζή ηεο,
νχηε θαηά ηε ζπλνινζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ ηδέα δελ ήηαλ λα
απνθεπρζεί ε ρξήζε ησλ επνπηεηψλ ζηε καζεκαηηθή πξαθηηθή, πξάγκα κε
ξεαιηζηηθφ, αιιά ν ρεηξηζκφο ηνπο λα είλαη απνηέιεζκα ηέρλεο ή ηαιέληνπ,
πεξηζζφηεξν, παξά σο κέξνο ηεο ζεσξίαο. Έηζη, ηα ζπλνινζεσξεηηθά ζεκέιηα
γέλλεζαλ θάπνηεο εηδηθέο θαη ζπρλά κπεξδεκέλεο επνπηείεο, ρσξίο θάπνην
ζπζηεκαηηθφ νδεγφ πνπ ζα καο βνεζνχζε λα ηηο ρεηξηζηνχκε.
Ζ έλλνηα ηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα άιιε καζεκαηηθή
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ «ζπζηήκαηνο πξαγκάησλ» ηνπ Hilbert. Κνηηψληαο θαλείο ηα
«πξάγκαηα» ηεο καζεκαηηθήο έξεπλαο ηνπ 20νπ αηψλα παξαηεξεί λα ζπλνδεχνληαη
θάζε θνξά απφ κηα έλλνηα απεηθφληζεο ή κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ δηαηεξεί ηε δνκή.
ηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο Καηεγνξηψλ ην ξφιν απηφ παίδεη ν κνξθηζκφο κεηαμχ
αληηθεηκέλσλ κηαο θαηεγνξίαο ή ν ζπλαξηεηήο κεηαμχ θαηεγνξηψλ.
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ηαλ θαηαλννχκε ηελ έλλνηα ηεο ζρέζεο ζε έλα επξχηεξν θηινζνθηθφ πιαίζην
θαίλεηαη δηθαηνινγεκέλα λα ιέκε φηη νη κνξθηζκνί «ζρεηίδνπλ» ηα αληηθείκελα
κεηαμχ ηνπο. κσο νη κνξθηζκνί δελ είλαη ζρέζεηο ζηε ζπλήζε έλλνηα ηεο ινγηθήο
γηαηί ελψ νη ζπλήζεηο ζρέζεηο νξίδνληαη «θαζνιηθά» γηα έλα δνζέλ ζχλνιν
ζρεηηδνκέλσλ, θάζε κνξθηζκφο πξνζδηνξίδεηαη «ηνπηθά» σο πξνο ηελ αθεηεξία θαη ην
ζηφρν ηνπ. Απηή ε ηερληθή ιεπηνκέξεηα δείρλεη πσο παξφιε ηελ πξνθαλή νκνηφηεηα
θακηά εθ ησλ δχν κεζφδσλ δελ αλάγεηαη άκεζα ζηελ άιιε αλ θαη θαζεκηά κηκείηαη
ηελ άιιε.
Ζ θαηεγνξηθή κέζνδνο θαίλεηαη λα κε ρξεηάδεηαη λα «απνκαθξπλζεί απφ ηελ
επνπηεία» γηαηί έλα κνληέιν, ή εξκελεία, κηαο θαηεγνξίαο Α ζε κηα θαηεγνξία Β
είλαη έλαο ζπλαξηεηήο ηεο κνξθήο Α → Β . Κάηη ηέηνην επηηξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ηηο
θαηεγνξίεο Α θαη Β ηζφηηκα ρσξίο λα ινγίδνπκε ηε κία σο ζπγθεθξηκέλε θαη ηελ άιιε
σο αθεξεκέλε. Έηζη, ελψ ζηελ θιαζηθή ζπλνινζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε ε έλλνηα ηεο
εξκελείαο αληηκεησπίδεηαη απφ ην μερσξηζηφ κεηα-καζεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο
ζεσξίαο κνληέισλ, θαη ζπλήζσο αθήλεηαη ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξαγκάηεπζε
ζηα ππφινηπα καζεκαηηθά, ζηελ θαηεγνξηθή ζέζκηζε γίλεηαη ηππηθή θαηαζθεπή
ηζφηηκε ησλ άιισλ. Σα θαηεγνξηθά ζεκέιηα, κε άιια ιφγηα, επηηξέπνπλ ηελ απνθπγή
ηεο δηαίξεζεο ζε καζεκαηηθά θαη κεηα-καζεκαηηθά.
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7.3.2 Καηεγνξίεο ρσξίο δνκέο279
7.3.2.1 Δηζαγσγή
Πνχ θαη πψο δηαηεξείηαη, θαη ηζρχεη, ε έηνηκε γλψζε κέζα ζηελ Ηζηνξία; Καηά
ηνλ Popper280 ην παξαπάλσ ζπκβαίλεη ζε κηα κεηαθπζηθή πεξηνρή, ηνλ “Κφζκν 3”281,
γηαηί δελ αλάγεηαη ζε δηαλνεηηθέο θαηαζηάζεηο νχηε ζε θάπνηεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο:
«Ζ γλψζε αληηθεηκεληθά ζπλίζηαηαη ζε λνεηηθά πεξηερφκελα θαη φρη ζε λνεηηθέο
δηαδηθαζίεο. Απνηειείηαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ γισζζηθά δνκεκέλσλ ζεσξηψλ καο·
εθείλν πνπ θαηά πξνζέγγηζε κπνξεί λα κεηαθξαζζεί απφ κηα γιψζζα ζηελ άιιε. Σν
αληηθεηκεληθφ λνεηηθφ πεξηερφκελν είλαη απηφ πνπ παξακέλεη αλαιινίσην ζε κηα
ζρεηηθά θαιή κεηάθξαζε. Δίλαη απηφ πνπ ν κεηαθξαζηήο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη
αλαιινίσην»282. Σν λνεηηθφ πεξηερφκελν δελ ηαπηίδεηαη κε ηε ξεηή ηνπ δηαηχπσζε,
αιιά κε ηελ αλαιινίσηε ησλ γισζζηθψλ κεηαθξάζεψλ ηεο εληφο ησλ δηαθφξσλ
Λφγσλ. Πξφθεηηαη γηα κία γισζζηθή κνξθή «έσο κεηαθξάζεσο».
Ζ αληίιεςε απηή γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζθέςεο, φκσο, δελ ηζρχεη γηα ηελ
επηζηεκνληθή γλψζε θαη, εηδηθφηεξα, ηα καζεκαηηθά. Σν ππζαγφξεην ζεψξεκα γηα
παξάδεηγκα, φπσο είλαη δηαηππσκέλν ζηα ηνηρεία, δηαθέξεη νπζησδψο (ζεκειηαθά)
απφ ηε δηαηχπσζή ηνπ σο ε ζρέζε: ⊥ ⟺
=
+ . Ζ επηζηεκνληθή
γλψζε είλαη έγθπξε, θαη κε δηάξθεηα, κέζα απφ κηα κφληκε αλαζεψξεζε· φρη απφ κηα
απιή επαλάιεςε γισζζηθψλ ζρεκάησλ, ή φληαο ε κεηαθξαζηηθά αλαιινίσηε
πιεξνθνξία κεηαμχ δηαθφξσλ Λφγσλ. Ζ αέλαε αλαδήηεζε, δε, αθνξά ζηηο
αλεμεξεχλεηεο πιεπξέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ζηηο γλσζηέο θαη θαιά
ζεκειησκέλεο γλψζεηο γη’ απηήλ. Αθφκα θαη ηα ζεκέιηα αλαθαηλίδνληαη: είηε κε ηελ
αλαζθεπή ησλ παιαηνηέξσλ, είηε κε ηε ζέζπηζε λέσλ. Έλα εξψηεκα, βέβαηα, πνπ
ηίζεηαη εδψ είλαη ην εμήο: θαηά πφζν ε έλλνηα ηνπ ζεκειίνπ κπνξεί λα ζεσξείηαη (θαη
λα αλαζεσξείηαη), θάζε θνξά, αλεμάξηεηα απφ απηφ πνπ ζεκειηψλεη;
7.3.2.2 Οη βαζηθέο ζέζεηο
Πνιινί ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο θαηεγνξηψλ πηζηεχνπλ πσο είλαη κηα
επαξθήο ζεσξία ζην λα παξάζρεη θαιχηεξα ζεσξήκαηα γηα ηα δνκηζηηθά καζεκαηηθά
απ’ φηη ηα ζπλνινζεσξεηηθά ζεκέιηα: ηα αληηθείκελα απνηεινχλ φ,ηη νη άιιεο
πξνζεγγίζεηο απνθαινχλ δνκέο, θαη πεξηγξάθνληαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα άιια
αληηθείκελα, κέζσ κνξθηζκψλ, θαη φρη, εζσηεξηθά, κέζσ ηεο ζρέζεσο ηνπ αλήθεηλ.
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Οκνίσο, θαη ζηελ ελφηεηα απηή εθηίζεληαη, γεληθά, νη ζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζην άξζξν: Rodin,
A. (2011, Ηαλνπάξηνο). Categories Without Structures. Philosophia Mathematica. ΗΗΗ, (00), 1-27.
280
Sir Raimund Popper (1902-1994). Απζηξν-βξεηαλφο θηιφζνθνο, θαζεγεηήο ηνπ London School of
Economics. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θηινζφθνπο ηεο επηζηήκεο ηνπ 20νπ αηψλα.
πλέγξαςε εθηελή θείκελα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θηινζνθίαο.
281
Ο «θφζκνο 1» είλαη ν θφζκνο ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αληηθεηκέλσλ, ελψ ν «θφζκνο 2» ησλ
δηαλνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Βι. ζρεη., Popper. (1978). Three Worlds: The Tanner Lecture on Human
Values. [Φπιιάδην]. University of Michigan. ζζ. 143-144.
282
Βι. ζρεη., Popper. (1978). Three Worlds: The Tanner Lecture on Human Values. [Φπιιάδην].
University of Michigan. ζει. 156.
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κσο, ηα καζεκαηηθά πνπ κπνξνχλ λα ζεκειησζνχλ ζηε ζεσξία θαηεγνξηψλ
κπνξνχλ λα είλαη κφλν κε κηα ηδηαίηεξε έλλνηα δνκηζηηθά283. Ζ ζεσξία θαηεγνξηψλ
καο παξέρεη έλα λέν ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ ζπλδέεηαη, ηζηνξηθά
θαη δηαιεθηηθά, κε ηνλ δνκηζκφ αιιά πνπ, θαζαπηήλ, είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή· ζα
ηελ νλνκάζνπκε «θαηεγνξηθή» αληίιεςε. Ο S. Awodey284 γξάθεη: «Σν ππνθείκελν
πιηθφ ησλ θαζαξψλ καζεκαηηθψλ είλαη ε ζηαζεξή κνξθή θαη φρη έλα ζχκπαλ
καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ινγηθά άηνκα»285· φκσο, ην πιηθφ
ησλ θαζαξψλ καζεκαηηθψλ είλαη ν αλαιινίσηνο κεηαζρεκαηηζκφο θαη φρη ε
αλαιινίσηε κνξθή. Οη MacLane θαη Awodey πηζηεχνπλ πσο ε Θεσξία Καηεγνξηψλ
παξέρεη ζηήξημε ζηνλ Μαζεκαηηθφ ηξνπθηνπξαιηζκφ, αιιά ζα θαλεί φηη ε έλλνηα
ηεο θαηεγνξίαο πξέπεη λα εηδσζεί σο γελίθεπζε ηεο έλλνηαο ηεο δνκήο θαη φρη σο
είδνο δνκήο.
7.3.2.3 Μαζεκαηηθόο ηξνπθηνπξαιηζκόο
Ο καζεκαηηθφο δνκηζκφο ή ζηξνπθηνπξαιηζκφο, «ν ζηξνπθηνπξαιηζηηθφο
ραξαθηήξαο ησλ ζχγρξνλσλ Μαζεκαηηθψλ», γεληθά κηιψληαο, είλαη κηα θαηεχζπλζε
ζηε θηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθψλ, έλαο επηκέξνπο θαη εχθνια αλαγλσξίζηκνο ηξφπνο
λα θάλεη θάπνηνο καζεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη καζεκαηηθέο ζεσξίεο
πεξηγξάθνπλ δνκέο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Μαζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ εμαληιείηαη
απφ ηε ζέζε ηνπο εληφο απηψλ ησλ δνκψλ, κε έρνληαο νπζηαζηηθά θάπνηεο
εζσηεξηθέο ηδηφηεηεο. Ηζηνξηθά, αληρλεχεηαη ζηηο εμειίμεηο ηνπ 19νπ αηψλα πνπ
αθνξνχλ ζηελ αλάδπζε ηεο αμησκαηηθήο κεζφδνπ θαη ησλ κε-Δπθιεηδείσλ
Γεσκεηξηψλ νδεγψληαο καο ζην λα αλαγλσξίζνπκε πνιινχο αθεξεκέλνπο ρψξνπο,
αλεμάξηεηνπο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ή ησλ ρσξηθψλ καο επνπηεηψλ. ηαλ απηφο ν
ηξφπνο ηνπ καζεκαηηθψο πξάηηεηλ απνθξπζηαιιψζεθε θαη έγηλε απνδεθηφο ζηε
δεθαεηία ηνπ 1930, έγηλαλ δηάθνξεο απφπεηξεο λα παξαζρεζεί κηα ηππηθή ζεσξία
ψζηε, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο, ε άηππε ηδέα κηαο «καζεκαηηθήο δνκήο» λα κπνξνχζε
λα γίλεη καζεκαηηθψο ζαθήο286.
283

Δίλαη αιήζεηα πσο δχζθνια νη ζεσξεηηθνί ησλ θαηεγνξηψλ, αθφκα θαη απηνί πνπ
πξνζαλαηνιίδνληαη ζηα ζεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζα απνθαινχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο
ζηξνπθηνπξαιηζηέο. Βι. ζρεη., Landry, E. & Marquis, J., φ.π., ζει. 20.
284
Steve Awodey, Καζεγεηήο ζην ηκήκα Φηινζνθίαο ηνπ Carnegie Mellon University.
285
Βι., Awodey, S. (1996). Structure in Mathematics and Logic: A Categorical Perspective.
Philosophia Mathematica. 4, (3), 209-237. ζει. 235.
286
Πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ «ζηξνπθηνπξαιηζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ καζεκαηηθψλ» ππάξρνπλ πνιιέο
ζπγρχζεηο αθξηβψο επεηδή κπεξδεχνληαη ε ηππηθή κε ηηο άηππεο αληηιήςεηο γηα ηνλ φξν. Παξαδνζηαθά
(θαη αδίθσο ελ πνιινίο) έρεη ζπλδεζεί, κε ην φλνκα ησλ Bourbaki. Nikolas Bourbaki είλαη ην
ςεπδψλπκν πνπ πηνζεηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1930 απφ κηα νκάδα λέσλ Γάιισλ καζεκαηηθψλ, νη
νπνίνη φληαο δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ θαηάζηαζε ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηε Γαιιία ηεο επνρήο, ζεψξεζαλ
ηηο κεζφδνπο ησλ παιαηψλ δαζθάισλ (Hadamard, Picard, Borel, Goursat, θ.ιπ) αθαηάιιειεο γηα ηε
ζχγρξνλε έξεπλα. Αλέιαβαλ, ινηπφλ, ην έξγν λα θέξνπλ ηα γαιιηθά καζεκαηηθά ζην ζήκεξα κε ηελ
έθδνζε κηαο επξχηαηεο πξαγκαηείαο κε ηίηιν Éléments de Mathématique, ηεο νπνίαο θάζε ηφκνο ζα
πξαγκαηεπφηαλ έλαλ δηαθνξεηηθφ θιάδν ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ζ ηδέα ζπλειήθζε ην 1933 θαη ε πξψηε
ζπλάληεζή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1935. Σα ηδξπηηθά κέιε ηεο νκάδαο ήηαλ ν Jean
Dieudonné, Henry Cartan, André Weil, Paul Delsarte, Claude Chevalley, Szolem Mandelbrojt, Jean
Coulomb, Charles Ehresmann θαη ν René de Possel. Σα επφκελα ρξφληα εληάρζεθαλ ζηελ νκάδα θαη
άιινη δηάζεκνη καζεκαηηθνί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Samuel Eilenberg, o Jean Pierre Serre, o Alexander
Grothendieck θαη άιινη. Ξεθίλεζαλ ην έξγν ηνπο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 αληηκεησπίδνληαο
κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πνηθηιία εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ αλήθαλ ζε
αζχλδεηνπο, κεηαμχ ηνπο, θιάδνπο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Βι. ζρεη., Corry, L. φ.π., ζζ. 316, 318. Σν
εξψηεκα πνπ πξνέθπςε πην έληνλα απφ πνηέ ήηαλ αλ εμαθνινπζεί λα έρεη λφεκα λα κηινχκε γηα έλα
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Σν φηη «ηα Μαζεκαηηθά κειεηνχλ δνκέο» κπνξεί λα εξκελεπζεί θαηά δχν
ηξφπνπο, ηνπιάρηζηνλ: είηε, φηη ηα Μαζεκαηηθά έρνπλ λα θάλνπλ κε δνκέο, είηε φηη
έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ δνκή, κε δνκεκέλα ζπζηήκαηα. Δπίζεο, ν
ζηξνπθηνπξαιηζκφο δηαθξίλεηαη ζε δχν επίπεδα: ζπγθεθξηκέλνο θαη αθεξεκέλνο. Ο
B. Hale, φπσο θαη ν G. Hellman, δηαθξίλνπλ ηξία είδε ζηξνπθηνπξαιηζκψλ: ηνλ
ζηξνπθηνπξαιηζκφ κνληέισλ, ηνλ αθεξεκέλν ζηξνπθηνπξαιηζκφ θαη ηνλ γλήζην
ζηξνπθηνπξαιηζκφ. Ο ζηξνπθηνπξαιηζκφο κνληέισλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί
ζηξνπθηνπξαιηζκφο ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. Αθεξεκέλν ζα ιέγακε ηνλ ζπλνινζεσξεηηθφ, ante rem, ζηξνπθηνπξαιηζκφ ζην αθεξεκέλν επίπεδν287. Οη
ζηξνπθηνπξαιηζηέο απηήο ηεο θαηεχζπλζεο αλαδεηνχλ λα νξίζνπλ ηη είλαη κηα
αθεξεκέλε δνκή, θαζαπηήλ, ζεσξψληαο αθαηξεηηθά ζπγθεθξηκέλα είδε απφ
ζπζηήκαηα δνκεκέλα απφ ζχλνια, σο ζπζηαηηθά απηνχ πνπ είλαη κηα αθεξεκέλε
επηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ θαιείηαη «Μαζεκαηηθά» ή «…αλ ε πεξηνρή ησλ Μαζεκαηηθψλ γίλεηαη
έλαο πχξγνο ηεο Βαβέι, ζηνλ νπνίν απηφλνκα αληηθείκελα απνκαθξχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κεηαμχ
ηνπο, φρη απιψο σο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπο, αιιά θαη σο πξνο ηηο κεζφδνπο, αθφκα θαη ζηε γιψζζα
ηνπο». Βι., Bourbaki, N. (1950). The Architecture of Mathematics. The American Monthly. 57, (4),
221-232. ζει. 221. Γηα ηνπο Bourbaki, απηή ε πνιπκνξθία ήηαλ πεξηζζφηεξν θαηλνκεληθή θαη
αλέιαβαλ ην έξγν λα παξνπζηάζνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο κε έλαλ
ζπζηεκαηηθφ θαη ελνπνηεκέλν ηξφπν, ζηα πιαίζηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβνιηθνχ ζπζηήκαηνο,
απεπζχλνληαο παξφκνηεο εξσηήζεηο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο παξφκνηα ελλνηνινγηθά εξγαιεία θαη
κεζφδνπο, ζηνπο δηαθνξεηηθνχο απηνχο θιάδνπο, κε ηελ πεπνίζεζε φηη ε έλλνηα ηεο δνκήο επξφθεηην
λα παίμεη δσηηθφ ξφιν ζην έξγν ηνπο απηφ· φπσο αθξηβψο είρε επηρεηξήζεη λα θάλεη γηα ηελ Άιγεβξα,
απφ ζηξνπθηνπξαιηζηηθή ζθνπηά, ν B. L. van der Waerden ην 1930, ζην βηβιίν ηνπ Moderne Algebra.
Αιιά νη Bourbaki πήγαλ έλα βήκα παξαπέξα θαη πξνζπάζεζαλ λα παξάμνπλ κηα ηππηθή ζεσξία ησλ
δνκψλ πνπ ζα παξείρε έλα θνηλφ ζεκέιην γηα φιεο ηηο ζεσξίεο ζηελ πξαγκαηεία ηνπο. Σν πξψην βηβιίν
ηεο πξαγκαηείαο ήηαλ ην Theory of Sets, ζην νπνίν πεξηιακβαλφηαλ κηα ζχλνςε (πνπ εθδφζεθε ην
1939) θαη ηέζζεξα θεθάιαηα (κε ην ηειεπηαίν λα εθδίδεηαη ην 1957). ηε ζχλνςε αληαλαθινχηαλ ε
αξρηθή ηνπο πξφζεζε: Ζ Θεσξία πλφισλ ζα παξείρε κηα ηππηθά απζηεξή βάζε γηα ην ζχλνιν ηεο
πξαγκαηείαο, θαη ζηελ έλλνηα ηεο δνκήο ζα αλαπαξίζηαην ην χζηαην επίπεδν ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ
αξρηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο δνκήο, φκσο, απνδείρζεθε αλεπαξθήο ζηα ρξφληα πνπ
αθνινχζεζαλ, κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ βηβιίνπ. Ζ Θεσξία πλφισλ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν
σο έλαο ηνκέαο ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ζηεκέλν, ad hoc ραξαθηήξα πνπ επεβιήζε ζηνπο ίδηνπο απφ ηηο
δηαθεξχμεηο ηνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά, παξά σο κηα πινχζηα θαη ζαιεξή πεγή ηδεψλ θαη καζεκαηηθψλ
εξγαιείσλ. Δμάιινπ, θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960,
θαηλφηαλ δπλαηφ λα νξηζζνχλ νη δηάθνξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, θαη λα ραξαθηεξηζζνχλ πνιινί θιάδνη
ησλ Μαζεκαηηθψλ, απεπζείαο ζηε γιψζζα ηεο Θεσξίαο Καηεγνξηψλ θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο,
θαηλφηαλ λα παξέρεη ην πην θαηάιιειν πιαίζην γηα θάηη ηέηνην. Οη έλλνηεο ηνπ ζπλαξηεηή θαη νη
θιάδνη ηεο Αιγεβξηθήο Σνπνινγίαο, ηεο Οκνινγηαθήο Άιγεβξαο θαη ηεο Αιγεβξηθήο Γεσκεηξίαο ήηαλ
απζεληηθά παξαδείγκαηα. Ο Lawvere, κάιηζηα, πξφηεηλε φηη αθφκα θαη ε Λνγηθή ή ε Θεσξία πλφισλ
θαη ν, ηηδήπνηε άιιν πνπ κπνξνχζε λα νξηζζεί ζπλνινζεσξεηηθά, νθείιεη λα νξηζζεί κε θαηεγνξηθνχο
φξνπο. ρη επεηδή ήζειε λα απαιιαγεί απφ ηα ζχλνια θαη ηα ζηνηρεία ηνπο, αιιά επεηδή
αληηιακβαλφηαλ ηα ζχλνια, φπσο θαη θάζε καζεκαηηθή νληφηεηα, σο κέξνο ηνπ θαηεγνξηθνχ
ζχκπαληνο. Οπφηε, ελδπλάκσζε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε Θεσξία Καηεγνξηψλ παξέρεη ην πιαίζην γηα κηα
ελλνηνινγηθή αλάιπζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Λνγηθή θαη ηα ζεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Οη
Bourbaki είραλ ήδε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ
πξαγκαηεία ηνπο κφλν έλα ηκήκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην νπνίν, ε έλλνηα ηεο δνκήο, ζηαδηαθά ζα
θηλνχηαλ ζε έλα απιψο βνεζεηηθφ επίπεδν. Γεληθά ζα ιέγακε φηη ε Θεσξία πλφισλ, θαη εηδηθφηεξα ε
έλλνηα ηεο δνκήο, δελ είλαη νπζηψδεηο ζηα Éléments. Γηδαθηηθψο θαη καζεκαηηθψο ε Θεσξία πλφισλ
κπνξεί λα παξαθακθζεί πιήξσο γηαηί δελ έρεη θακία επξεηηθή αμία νχηε θαη απνηειεί ινγηθφ
πξναπαηηνχκελν. Βι. ζρεη., Corry, L. φ.π., ζζ. 316-317, 320-321, 337-338. Δπίζεο, βι. ζρεη., Landry,
E. & Marquis, J. (2005). φ.π., ζζ. 8, 10.
287
Οη Bourbaki πηνζεηνχζαλ θαη ηα δχν επίπεδα: ππάξρνπλ ηχπνη δνκψλ, αιιά θαη ζχλνια πνπ είλαη
ζπζηαηηθά απηψλ ησλ ηχπσλ, νπφηε θαη ε «δνκή» είλαη έλαο, αθαηξεηηθά ζεσξεκέλνο, ηχπνο ελφο
δνκεκέλνπ, απφ ζχλνια, ζπζηήκαηνο. Βι. ζρεη., Landry, E. & Marquis, J. (2005). φ.π., ζει. 21.
Δπίζεο, ηα άξζξα, Hale, B. (1996). Structuralism's Unpaid Epistemological Debts. Philosophia
Mathematica. 4, (3), 124-147., θαη Hellman, G. (1996). Structuralism Without Structures. Philosophia
Mathematica. 4, (3), 100-123.
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δνκή: «[ζχκθσλα κε ηνλ αθαηξεηηθφ ζηξνπθηνπξαιηζηή]… νη δνκέο… είλαη νληφηεηεο
αθ‘ εαπηψλ, θάπνηεο φςεηο ηνπο είλαη παξφκνηεο κε δνκέο κνληέισλ, αιιά δηαθξηηέο
απηψλ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ζηνηρεία ηνπο δελ έρνπλ κε-δνκηθέο ηδηφηεηεο, αιιά
πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ―απιέο ζέζεηο‖ ζηε δνκή… Απ‘ απηή ηελ άπνςε, κηα
αθεξεκέλε δνκή είλαη απιά φ, ηη απέκεηλε φηαλ μεθηλψληαο απφ κηα δνκή κνληέιν
αθαηξνχκε φ, ηη είλαη νπζηαζηηθφ θαη αθήλνληαο πίζσ φ, ηη είλαη θνηλφ ζε φιεο ηηο άιιεο
δνκέο κνληέισλ πνπ είλαη ηζφκνξθεο κε απηήλ»288.
Δπηζηεκνινγηθά, ν ζηξνπθηνπξαιηζκφο ζπλεγνξεί ππέξ κηαο ξεαιηζηηθήο
αληίιεςεο γηα αληηθεηκεληθά απνδηδφκελεο αιεζνηηκέο ζηηο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο.
Δζηηάδεη ζην είδνο ηεο νληφηεηαο πνπ απνηειεί ην καζεκαηηθφ αληηθείκελν, θαη φρη
ζην είδνο ηεο χπαξμεο (ηελ νληνινγία) ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δνκψλ. Ζ
νληνινγία ηνπο ππαγνξεχεηαη απ’ απηή ηεο δνκήο, εληφο ηεο νπνίαο εγθαηαβηψλνπλ
θάζε θνξά.
Ζ έλλνηα ηνπ ηζνκνξθηζκνχ παίδεη ζηα δνκηζηηθά καζεκαηηθά ξφιν ηζφηεηαο,
ηαπηφηεηαο. Κάζε θνξά, ινηπφλ, εξεπλνχκε ηε δνκή πνπ κνηξάδνληαη ζπζηήκαηα πνπ
είλαη δνκηθά ηαπηφζεκα. Ο Hilbert, ζεκειησηήο ηνπ Μαζεκαηηθνχ Γνκηζκνχ289, ζε
έλα γξάκκα, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ κε ηνλ Frege,
ηφληζε ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ησλ δνκηζηηθψλ ζεσξηψλ: «…νπνηαδήπνηε ζεσξία
κπνξεί πάληα λα εθαξκνζζεί ζε έλαλ άπεηξν αξηζκφ ζπζηεκάησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ.
Οπνηνζδήπνηε δελ έρεη παξά λα εθαξκφζεη έλαλ κνλνζήκαλην θαη αληηζηξέςηκν 1-1
κεηαζρεκαηηζκφ ζηα ζηνηρεία ηνπ δνζέληνο ζπζηήκαηνο θαη λα ζπκθσλήζεη φηη ην
αμίσκα γηα ηα κεηαζρεκαηηζζέληα αληηθείκελα είλαη αληηζηνίρσο φκνην»290. Γηα ηνλ
Geoffrey Hellman291: «Ο Γνκηζκφο (ηξνπθηνπξαιηζκφο) είλαη κηα αληίιεςε γηα ηελ
ππνθείκελε χιε ησλ καζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη
είλαη νη δνκηθέο ζρέζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζσηεξηθή θχζε ησλ ζρεηηδφκελσλ
αληηθεηκέλσλ. Σα Μαζεκαηηθά είλαη ε ειεχζεξε εμεξεχλεζε δνκηζηηθψλ δπλαηνηήησλ,
πξσηίζησο κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή δηακφξθσζε ελλνηψλ, ηελ αμησκαηηθνπνίεζε θαη
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Βι., Hale, B. φ.π., ζει. 125.
Πέξαλ ηεο ζηξνπθηνπξαιηζηηθήο εξκελείαο ησλ Grundlagen, ν λέν-θαληηαλψλ επηξξνψλ, απφ ηνλ
Bernays πνπ δηαηεξνχζε ζηελνχο δεζκνχο κε ηε ζρνιή ηνπ Leonard Nelson (Γεξκαλφο καζεκαηηθφο
θαη θηιφζνθνο, 1882-1927) ζην Göttingen, ζθνπφο ηνπ Hilbert λα ζεκειηψζεη φια ηα Μαζεκαηηθά ζε
κηα πεξαηνθξαηηθή/επνπηηθή αξηζκεηηθή (φπνπ ε καζεκαηηθή ζθέςε ζα πεξηνξίδεηαη ζε εθείλα ηα
αληηθείκελα πνπ είλαη επνπηηθά παξφληα σο άκεζε εκπεηξία πξφηεξε θάζε ζθέςεο, θαη ζε εθείλεο ηηο
δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο ζπκπεξαζκνχ, γη’ απηά ηα αληηθείκελα, πνπ δελ απαηηνχλ ηελ εηζαγσγή
αθεξεκέλσλ ελλνηψλ αλ δελ αλαθέξνληαη ζε ζπκπιεξσκέλεο άπεηξεο νιφηεηεο), απνθιείεη
νπνηαδήπνηε ζηξνπθηνπξαιηζηηθή αλάιπζε ηεο αξηζκεηηθήο θαη ζπλεπψο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ο ίδηνο
δήισλε ζην άξζξν ηνπ «Γηα ην άπεηξν»: «Ο Kant καο δίδαμε - θαη πξάγκαηη απνηειεί δηάρπηε ζην δφγκα
ηνπ αληίιεςε-, φηη ηα Μαζεκαηηθά έρνπλ ηελ πξνδηάζεζε εθ θαηαζθεπήο λα λνκηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα
απφ νπνηαδήπνηε Λνγηθή θαη έηζη δελ είλαη πνηέ δπλαηφ λα εθνδηαζηνχλ κε έλα Λνγηθφ ζεκέιην θαη κφλν·
γη‘ απηφ θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ Frege θαη Dedekind επξφθεηην λα απνηχρνπλ». Βι., Hilbert, D. (1967).
On the Infinite. ζην J. van Heijenoort (επηκ.), From Frege to Godel: A Source Book in Mathematical
Logic, 1879-1931 (ζ. 367-392). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ζει. 376. Ο
ραξαθηεξηζκφο ηνπ πεξαηνθξαηηζκνχ απφ ηνλ Hilbert αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ θαληηαλή επνπηεία, θαη
ηα αληηθείκελα ηνπ πεξαηνθξαηηζκνχ είλαη αληηθείκελα πνπ δίλνληαη επνπηηθά. ηελ θαληηαλή
επηζηεκνινγία, ε ακεζφηεηα είλαη έλα πξνζδηνξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνπηηθήο γλψζεο. κσο,
ηη είδνπο επνπηεία είρε θαηά λνπ ν Hilbert; ηα πξψηα ηνπ άξζξα ήηαλ έλα είδνο αληηιεπηηθήο
επνπηείαο, ελψ ζηα επφκελα επξφθεηην γηα κηα κνξθή ηεο θαζαξήο επνπηείαο κε ηελ θαληηαλή έλλνηα.
ην θείκελφ ηνπ, Ζ Θεκειίσζε ηεο ηνηρεηψδνπο Θεσξίαο Αξηζκψλ (1931) ζεσξεί ηνλ πεξαηνθξαηηθφ
ηξφπν ζθέςεο σο κηα δηαθξηηή πεγή a priori γλψζεο καδί κε ηελ θαζαξή επνπηεία (ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ
ρξφλνπ) θαη ηε δηάλνηα, ηζρπξηδφκελνο φηη «…αλαγλψξηζε θαη ραξαθηήξηζε ηελ ηξίηε πεγή γλψζεο πνπ
ζπλνδεχεη ηελ εκπεηξία θαη ηε ινγηθή». Βι. ζρεη., Ewald, W. (ed.) (2007). Vol. 2, φ.π., ζει. 1150.
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Βι., Frege, G. (1971). On the Foundations of Geometry and Formal Theories of Arithmetic, (E.-H.
W. Kluge, κεηάθξ.). New Haven and London: Yale University Press. ζζ. 13-14.
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Πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Minnesota ζηελ Mineapolis.
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ηελ παξαγσγή. Σα αληηθείκελα, πνπ θαζηζηνχλ ην νπνηνδήπνηε επηκέξνπο ζχζηεκα
ππφδεηγκα ηεο δνκήο πνπ καο ελδηαθέξεη, είλαη αδηάθνξα. Απηφ πνπ καο απαζρνιεί
είλαη φηη ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο ζπλζήθεο, ηππηθά εθπεθξαζκέλεο ζε
αμηψκαηα πνπ νξίδνπλ ηε δνκή ή ηηο δνκέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ραξαθηεξηζηηθέο
θάπνηνπ θιάδνπ ησλ καζεκαηηθψλ»292.
Τπάξρεη, φκσο, θαη θαηεγνξηθν-ζεσξεηηθά πιαηζησκέλνο ζηξνπθηνπξαιηζκφο. Μηα ζεκειηψδεο ζπλεηζθνξά, εδψ, ηνπ M. Makkai είλαη φηη, ζηηο ηππηθέο
γιψζζεο, ε ζρέζε ηαπηφηεηαο γηα ηηο δηάθνξεο νληφηεηεο δελ δίλεηαη a priori, απφ
πξσηνβάζκηα αμηψκαηα. Ζ ζρέζε ηαπηφηεηαο παξάγεηαη εληφο ελφο θαηάιιεινπ
πεξηβάιινληνο, θάζε θνξά. Απηή ε άπνςε είλαη κηα θπζηθή, θαη θαηά ζπλαθή ηξφπν,
επέθηαζε ηεο, δνκηθά εξκελεπκέλεο, αξρήο ηνπ λνεκαηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ιέεη φηη
πξέπεη πξψηα θαλείο λα πξνζδηνξίζεη έλα πιαίζην, γηα λα ζπδεηεζεί ε δνκή πνπ
κνηξάδνληαη νη δηάθνξεο νληφηεηεο· θαηφπηλ, έλα θξηηήξην ηαπηφηεηαο γηα ηα
αληηθείκελα, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δνκή, δίλεηαη απφ ην πιαίζην ην ίδην. Σν απινχζηεξν
παξάδεηγκα απηνχ, είλαη ε πξφηαζε φηη ε έλλνηα ηνπ ηζνκνξθηζκνχ είλαη ην
θαηάιιειν θξηηήξην ηαπηφηεηαο γηα ηα αληηθείκελα ζε κηα θαηεγνξία θαη φηη νξίδεηαη
κε θαηεγνξηθνχο φξνπο. Μ’ απηή ηελ έλλνηα, κηα θαηεγνξία δξα σο έλα πεξηβάιινλ,
αλάιπζεο ηχπσλ ζπζηεκάησλ, κε ηνπο φξνπο ηεο δνκήο πνπ κνηξάδνληαη293.
Γηα ηνλ ζηξνπθηνπξαιηζκφ, κηα νκάδα είλαη νπνηνδήπνηε «ζχζηεκα» πνπ
απνηειείηαη απφ «αληηθείκελα» a, b,… θαη κηα δηκειή πξάμε, ηελ ⨁ , κηα ζηαζεξά, ηε
κνλάδα, θαη κηα κνλνκειή πξάμε, ηελ πξάμε ηνπ αληηζηξφθνπ. πκβνιηθά ζα
γξάθακε:
G1:
G2:
G3:

Ζ ⨁ είλαη πξνζεηαηξηζηηθή πξάμε.
1 : a ⨁1 = 1 ⨁a = a .
∀a , ∃a΄ : a ⨁ a΄ = a΄⨁ a = 1294 .

Μηα πεπεξαζκέλε θαη κηα άπεηξε νκάδα δελ κπνξνχλ λα είλαη ηζφκνξθεο άξα
είλαη δηαθνξεηηθέο κε ηε δνκηζηηθή έλλνηα. Οπφηε, ηα αμηψκαηα G1-G3 πεξηγξάθνπλ
δνκέο ελφο επηκέξνπο ηχπνπ, θάζε θνξά, φρη κηα επηκέξνπο δνκή. Ση ζεκαίλεη φκσο
«ηχπνο δνκψλ»; Απαηηείηαη, a priori, ε έλλνηα ηεο δνκήο πνπ κπνξεί λα λνεζεί κφλν
εθφζνλ γλσξίδνπκε ην ζεκειηψδε ξφιν ηνπ ηζνκνξθηζκνχ.
7.3.2.4 Ηζνκνξθηζκνί, «Αλαιινίσηεο Μνξθέο» θαη Οκνκνξθηζκνί Οκάδσλ
Έλαο κε ζηξνπθηνπξαιηζηήο κπνξεί λα παξαηεξήζεη πσο ηα αμηψκαηα G1-G3
ηθαλνπνηνχληαη απφ έλαλ αξηζκφ «επηκέξνπο ζπζηεκάησλ» (φρη δνκψλ) πνπ
θαινχληαη νκάδεο. Αλ είλαη κηα θιάζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ (νκάδσλ) θαη δχν εμ’
απηψλ G θαη G΄ είλαη ηζφκνξθεο, ηφηε:
Η1 :
Η2 :

Σα ζηνηρεία ηεο G είλαη ζε 1-1 αληηζηνηρία κε ηα ζηνηρεία ηεο G΄ θαη
∀ a , b , c ∈ G : a ⨁ b = c, ηα αληίζηνηρα a΄, b΄, c΄ ηθαλνπνηνχλ ηελ
a΄⨂ b΄ = c΄ κε ⨂ ηελ πξάμε ζηε G΄.

Βι., ζει. 270 ζηνλ 9ν ηφκν ηνπ Borchert, φ.π.
Βι. ζρεη., Landry, E. & Marquis, J. φ.π., ζει. 19.
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Με απηή ηε δηαηχπσζε εμαζθαιίδεηαη ε εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο νκάδαο ζε νπνηαδήπνηε
θαηεγνξία κε πεπεξαζκέλα γηλφκελα (θαηεγνξία, ζηελ νπνία θάζε πεπεξαζκέλν δηαθξηηφ δηάγξακκα
έρεη φξην). Π.ρ. ζηελ θαηεγνξία ησλ ηνπνινγηθψλ ρψξσλ έρνπκε ηελ εξκελεία ηεο σο ηνπνινγηθή
νκάδα, ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαθνξίζηκσλ πνιιαπινηήησλ σο νκάδα Lie (Marius Sophus Lie,
Ννξβεγφο καζεκαηηθφο, 1842-1899), θ.ιπ.
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Ο ηζνκνξθηζκφο είλαη κηα ζρέζε ηζνδπλακίαο ζηελ
θαη ηελ δηαηξεί ζε
θιάζεηο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηζφκνξθσλ νκάδσλ κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ θαη
λα ιάβνπκε, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, πνιιέο έλλνηεο νκάδσλ-σο-δνκψλ (θαη φρη ηε
γεληθή έλλνηα ηεο νκάδαο σο ηχπνπ δνκήο). Κάζε επηκέξνπο δνκή ζα κπνξνχζε λα
είλαη θάηη πνπ κνηξάδνληαη φια ηα κέιε ηεο αληίζηνηρεο θιάζεο ηζνδπλακίαο. Μ’
απηή ηελ έλλνηα «ηα αληηθείκελα, πνπ θάλνπλ θάπνην επηκέξνπο ζχζηεκα λα
ππνδεηθλχεη ηελ ππφ έξεπλα δνκή, καο είλαη αδηάθνξα». Ζ πξναλαθεξζείζα αθαίξεζε
απνθαιείηαη δνκηθή295.
Έλαο δηαθνξεηηθφο, ηξίηνο, ηξφπνο λα ζθέπηεηαη θαλείο ηνλ ηζνκνξθηζκφ είλαη
σο κεηαζρεκαηηζκφο i : G → G΄. ληαο ζπκκεηξηθή θαηαζθεπή, νη G θαη G΄
κπνξνχλ λα ελαιιάζζνπλ ξφινπο νπφηε ν έλαο θαη κνλαδηθφο ηζνκνξθηζκφο-σοκεηαζρεκαηηζκφο εγείξεη δχν ηζνκνξθηζκνχο-σο-κεηαζρεκαηηζκνχο, i : G → G΄ θαη
i΄: G΄ → G , κε i ° i΄: G → G θαη i΄° i : G΄→ G΄ ηαπηνηηθέο, νπφηε θαη i-1 = i΄ θαη
i΄-1 = i . Ο κεηαζρεκαηηζκφο, ζα ιέγακε αιιηψο, θαιείηαη ηζνκνξθηζκφο φηαλ
αληηζηξέθεηαη. Σφηε, κηα δνκή κνηξαζκέλε ζηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ έηζη
κεηαζρεκαηηζζεί κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαιινίσηε· δειαδή κηα κνξθή αλαιινίσηε
ππφ δνζέληνο κεηαζρεκαηηζκνχ.
Ζ έλλνηα ηνπ νκνκνξθηζκνχ γεληθεχεη ηνλ ηζνκνξθηζκφ κε ηελ έλλνηα πσο
νξίδεηαη ε ζπλάξηεζε f : G → G΄ πνπ ηθαλνπνηεί ην Η2. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
απεηθνλίζεσλ πνπ «δηαηεξνχλ ηε δνκή», θάηη πνπ φκσο γίλεηαη παξαπιαλεηηθφ απφ
ηε ζηηγκή πνπ γηα θάζε δχν νκάδεο G, G΄ ππάξρεη νκνκνξθηζκφο f: G → {eG΄} ν
νπνίνο δελ παξέρεη θακηά πιεξνθνξία γηα ηηο G, G΄. Με ηε ρξήζε ηνπ νκνκνξθηζκνχ
δελ κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηε
ζε θιάζεηο ηζνδπλακίαο κε ηζνδχλακεο ηηο
νκνκνξθηθέο νκάδεο. Ζ χπαξμε ηνπ νκνκνξθηζκνχ h : G → G΄ δελ επάγεη ηελ
χπαξμε ηνπ h : G΄→ G , θαη ε αληηζηξεςηκφηεηα είλαη θξίζηκε γηα ηε δνκηζηηθή
αθαίξεζε.
7.3.2.5 Ζ ππόζεζε επίηαζεο ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο κέζα από
ηελ Καηεγνξηθν-ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ καζεκαηηθώλ
Γνζείζεο κηαο ζρέζεο ηζνδπλακίαο νξηζκέλεο ζε κηα θιάζε καζεκαηηθψλ
αληηθεηκέλσλ, ν Frege ζεψξεζε ηε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο θάζε θιάζεο
ηζνδπλακίαο απφ έλα απιφ αληηθείκελν κέζσ κηαο πξάμεο αθαίξεζεο. Σν απνηέιεζκα
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ην απνθαιεί αθεξεκέλν αληηθείκελν, φρη δνκή, νχηε θαη ην
ζθέθηεηαη ζα δνκή. Απαηηείηαη, ζπλεπψο, θάηη πεξηζζφηεξν γηα λα δηαθξηζεί ε δνκηθή
αθαίξεζε απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο καζεκαηηθήο αθαίξεζεο.
Ση είλαη ηα ζηνηρεία κηαο νκάδαο-σο-δνκή; Θέινπκε λα κελ έρνπλ θάπνηα
«εζσηεξηθή θχζε», λα είλαη απιά «αληηθείκελα» ή «αθεξεκέλα ζηνηρεία», πξντφληα
ηεο αθαίξεζεο δηα ηεο νπνίαο ιάβακε ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο-σο-δνκή θαη λα αλήθνπλ
ζε θαιά δηαθξηηέο ζπιινγέο. Δδψ ζπλαληά ν ηξνπθηνπξαιηζκφο ηε πλνινζεσξία.
Έρνληαο ζηε δηάζεζή καο ηελ έλλνηα ηνπ ζπλφινπ, δίλνπκε ηνλ θιαζηθφ δνκηζηηθφ
νξηζκφ ηεο νκάδαο σο «δνκεκέλν ζχλνιν»· εθνδηαζκέλν κε ηε δηκειή πξάμε πνπ
ηθαλνπoηεί ηα αμηψκαηα G1 - G3296.
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Γελ κπνξεί θαλείο, βέβαηα, λα μεράζεη ηειείσο ηα ππνθείκελα ζπζηήκαηα κηαο θαη θάηη ηέηνην ζα
θαηέζηξεθε ην λφεκα ηεο έλλνηαο ηεο εθάζηνηε καζεκαηηθήο δνκήο.
296
Γεληθφηεξα, θάζε καζεκαηηθή δνκή (π.ρ. κεηξηθφο ρψξνο, ηνπνινγηθφο, θ.ιπ.) κπνξεί λα ζεσξεζεί,
θαη λα ηππνπνηεζεί, σο ζχλνιν αληηθεηκέλσλ κε ζαθείο θαη δηαθξηηέο ζρέζεηο θαη πξάμεηο εληφο ηνπ
ζπλφινπ· θαη ε ζεσξία ζπλφισλ έρεη ηα εθφδηα λα πεξηγξάςεη αιιεινζπζρεηίζεηο κεηαμχ δνκψλ
δσηηθέο γηα ηα αλψηεξα καζεκαηηθά.
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Οη καζεκαηηθνί δελ ζεσξνχλ ηηο ηζφκνξθεο νκάδεο ή άιιεο δνκέο σο έλα
αληηθείκελν. Γη’ απηφ ε έλλνηα αθαίξεζεο ηνπ Frege δελ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε
δνκηζηηθή αθαίξεζε. Σν εξψηεκα γηα ην αλ δχν ηζφκνξθεο δνκέο ηαπηίδνληαη είλαη
άζθνπε φζν θαη ην αλ δχν αξηζκνί ίζνη ηαπηίδνληαη. Ζ ζεσξία ζπλφισλ θάλεη πεξηηηή
ηε ζπδήηεζε ηνπ ηζνκνξθηζκνχ σο κεηαζρεκαηηζκνχ αθνχ ε 1-1 αληηζηνηρία
αλαιχεηαη κε φξνπο δεπγψλ ζηνηρείσλ. κσο ζηε γεσκεηξία, θαη ηε θπζηθή, ε έλλνηα
ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη δηαδεδνκέλε.
Οπφηε, φζνλ αθνξά ηε ζεκειίσζε ησλ καζεκαηηθψλ, κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγήο πην ζεκειηαθή απ’ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ή
αληίζηξνθα. Ζ πξψηε δίλεη κηα εθδνρή ησλ ζπλνινζεσξεηηθψλ ζεκειίσλ ησλ
καζεκαηηθψλ ελψ ε δεχηεξε ησλ θαηεγνξηθν-ζεσξεηηθψλ. Ζ ηδέα ησλ θαηεγνξηθψλ
ζεκειίσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ κηα δνκηζηηθή αθεηεξία νπφηε θαη ζε θάπνηνλ ηχπν
δνκήο ζα απνδίδνληαη νη ηδηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ δνκψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ. ηελ
πεξίπησζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ ζπλφισλ, γηα παξάδεηγκα, έρνπκε κηα ελαιιαθηηθή
θαηεγνξηθν-ζεσξεηηθή ζπλνινζεσξία φπνπ ηα ζχλνια ζεσξνχληαη αθεξεκέλα
αληηθείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ κηα θαηεγνξία κε επηζπκεηέο ηδηφηεηεο297.
Ζ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ηεο ζεσξίαο Καηεγνξηψλ, σο κηαο γιψζζαο ησλ
ζεκεξηλψλ καζεκαηηθψλ, θαη ε πξνζπάζεηα ρηηζίκαηνο θαηεγνξηθψλ ζεκειίσλ ησλ
καζεκαηηθψλ, αληηκεησπίδνληαη σο έλα παξαπέξα βήκα ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ δηαηεξνχληαη βαζηθέο αξρέο ηνπ
Μαζεκαηηθνχ ηξνπθηνπξαιηζκνχ. Οη εμειίμεηο δείρλνπλ πξνο κηα πνιχ δηαθνξεηηθή
αληίιεςε γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηελ επηζηήκε γεληθά.
Γηαηί, φκσο, ηα θαηεγνξηθά ζεκέιηα θαίλνληαη σο κηα εθδνρή ησλ
ζηξνπθηνπξαιηζηηθψλ; Δίδακε φηη ε έλλνηα ηνπ ζπλφινπ παίδεη έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν
ζηα δνκηζηηθά καζεκαηηθά. Ο ζπλνινζεσξεηηθφο ζηξνπθηνπξαιηζκφο πέηπρε λα
παξάζρεη έλα ελνπνηεκέλν πιαίζην γηα φινπο ηνπο θχξηνπο θιάδνπο ησλ
καζεκαηηθψλ. Βέβαηα ε ζεσξία πλφισλ, θαζαπηήλ, ζπάληα αληηκεησπίδεηαη σο
δνκηζηηθή ζεσξία ζην βαζκφ ηεο ζεσξίαο νκάδσλ. Ο Hellman γξάθεη: «Παξφιε ηελ
πνιιαπιφηεηα ησλ ζεσξηψλ ζπλφισλ πνπ δηαθέξνπλ ζηα αμηψκαηα θαιήο ζεκειίσζεο,
επηινγήο, κεγάισλ πιεζαξίζκσλ, θαηαζθεπαζηκφηεηαο θ.ά. απηά αλαγηγλψζθνληαη
ζηαζεξά σο ππνζέζεηο γηα αιήζεηεο ηνπ ―αιεζηλνχ θφζκνπ ησλ ζπλφισλ‖ κάιινλ,
παξά επηδέρνληαη κηα ζηξνπθηνπξαιηζηηθή ζεψξεζε»298.
Δπίζεο, θαζψο ε δνκηζηηθή έλλνηα ηεο νκάδαο εξκελεχεηαη σο «ζχλνιν κε
δνκή» ή «δνκεκέλν ζχλνιν» πεξηζζφηεξν, παξά σο θαζαξή δνκή (φ, ηη θαη λα
ζεκαίλεη θάηη ηέηνην), ην ζχλνιν θνξέαο κηαο νκάδαο γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλα
ππφβαζξν πνπ ζηεξίδεη ηε δνκή πεξηζζφηεξν παξά απνηειεί κέξνο ηεο299. Απηφ
ζπκίδεη ηε κεηαθπζηθή ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ Όιε θαη ηε Μνξθή. Αιιά, ε αλάγθε
ζπλνινζεσξεηηθήο «χιεο» δελ ζπκθσλεί κε ηε θηινζνθία ηνπ καζεκαηηθνχ
ζηξνπθηνπξαιηζκνχ γηα ηνλ νπνίν ηα επηζπκεηά «θαζαξά δνκηζηηθά» καζεκαηηθά ζα
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Βι. ζρεη., Lawvere, F. (1964, 15 Γεθεκβξίνπ). An Elementary Theory of the Category of Sets.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 52, (6), 1506-1511.
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Έηζη, εγείξνληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην «ζηαζεξφ ζχκπαλ σο ππφβαζξν ηεο ζεσξίαο». Πψο
γλσξίδεη θαλείο ηε δνκή απηνχ ηνπ «αιεζηλνχ θφζκνπ»; Πφζν πινχζηα είλαη ζηα δηάθνξα επίπεδά ηεο;
Μέρξη πνχ εθηείλνληαη ηα επίπεδα απηά; Αθνχ ην ζεσξνχκελν ζπλνιν-ζεσξεηηθφ ζχκπαλ δελ κπνξεί
λα είλαη ζχλνιν, σο άιιεο ηάμεσο νιφηεηα, δελ ζα είλαη κε αφξηζην ηξφπν επεθηάζηκν, ζε αληίζεζε κε
ηελ θαζνιηθφηεηά ηνπ; Βι., ζει. 271 ζηνλ 9ν ηφκν ηνπ Borchert, φ.π.
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«…αλ θαη ε πξαγκάηεπζε ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ έδσζαλ ζηα Éléments ηνπο [νη Bourbaki] ήηαλ
θαλεξά ζηξνπθηνπξαιηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε , ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμαθνινχζεζαλ λα νξίδνπλ δνκέο
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έθαλαλ κφλν κε ηελ «αλαιινίσηε κνξθή» θαη δελ ζα απαηηνχζαλ θακηά
ζπλνινζεσξεηηθή Όιε. Γη’ απηφ, ε ηδέα αληηκεηψπηζεο ησλ αληίζηνηρσλ ηδηνηήησλ
ησλ καζεκαηηθψλ δνκψλ, κφλν κε φξνπο απεηθνλίζεσλ πνπ δηαηεξνχλ ηε δνκή
κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε ζπλνινζεσξεηηθφ ππφβαζξν (πξάγκα πνπ
ζπληζηά ηα θαηεγνξηθά ζεκέιηα), πξάγκαηη θάλεθε σο έλα αθφκε βήκα πξνο ηελ
ζηξνπθηνπξαιηζηηθή θαηεχζπλζε300.
7.3.2.6 Ζ Καηεγνξηθή παξάζηαζε δνκώλ θαη ηύπσλ δνκώλ
Καηεγνξίεο δνκψλ ζαλ ηηο νκάδεο, ηνπο ηνπνινγηθνχο ρψξνπο θ.ιπ.
ζπιιακβάλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ηχπνπ ηεο δνκήο, αιιά φρη ηελ έλλνηα ηεο επηκέξνπο
δνκήο. Δπηκέξνπο δνκέο (αλαγλσξηζκέλεο έσο ηζνκνξθηζκνχ) κπνξνχλ λα
παξνπζηάδνληαη σο θαηεγνξίεο αιιά ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε νη κνξθηζκνί δελ είλαη
πιένλ απεηθνλίζεηο πνπ δηαηεξνχλ ηε δνκή. Π.ρ. κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα (ζαλ ηελ
άπεηξε θπθιηθή) κπνξεί λα παξαζηαζεί σο κηα θαηεγνξία κε αθξηβψο έλα αληηθείκελν
έηζη πνπ φινη νη κνξθηζκνί ηεο, πνπ πεγαίλνπλ απφ ην αληηθείκελν ζηνλ εαπηφ ηνπ,
λα είλαη ηζνκνξθηζκνί. Ζ πξάμε ηεο νκάδαο δίλεηαη σο ζχλζεζε ησλ κνξθηζκψλ, ε
χπαξμε ηνπ κνλαδηαίνπ πεγάδεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο θαη ηνπ αληηζηξφθνπ
ζηνηρείνπ απ’ ην γεγνλφο πσο φινη νη κνξθηζκνί ηεο δνζείζαο θαηεγνξίαο είλαη
αληηζηξέςηκνη. Ζ θαηαζθεπή απηή απεηθνλίδεηαη σο εμήο:

•

Σν απιφ απηφ παξάδεηγκα δείρλεη φηη νη θαηεγνξηθνί κνξθηζκνί κπνξνχλ, κα
δελ νθείινπλ, λα είλαη απεηθνλίζεηο πνπ δηαηεξνχλ ηηο δνκέο. Απηή ε θαηεγνξηθή
παξνπζίαζε ηεο νκάδαο δελ είλαη ζηξνπθηνπξαιηζηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ θιαζηθή
ζηξνπθηνπξαιηζηηθή παξνπζίαζε εκπεξηέρεη ηελ ηδέα φηη παξαδείγκαηα νκάδσλ
απνηεινχλ «επηκέξνπο ζπζηήκαηα» φπσο νη αξηζκνί, νη γεσκεηξηθέο θηλήζεηο θ.ιπ.
Με ηελ απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο νκάδαο ζαλ βξφρνπο, θαη φρη ζεκεία, κπνξεί
θαλείο λα ζεσξεί κνξθηζκνχο απφ ηε δνζείζα νκάδα-θαηεγνξία πξνο άιιεο
θαηεγνξίεο, πνπ παξηζηάλνπλ δαθηπιίνπο ή ζψκαηα αξηζκψλ, γεσκεηξηθνχο ρψξνπο
θ.ιπ., νπφηε θαη παξέρεηαη κηα αθξηβέζηεξε ηδέα ηεο παξάζηαζεο θάπνηαο δνκήο ζε
θάζε επηκέξνπο πεξίπησζε, απ’ φηη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξνπθηνπξαιηζηηθήο ξεηνξηθήο.
ηε ζηξνπθηνπξαιηζηηθή αληηκεηψπηζε, ε έλλνηα ηεο παξαδεηγκαηνπνίεζεο
παξακέλεη κεηα-ζεσξεηηθή θαη απνθεχγεη ηνλ αθξηβή καζεκαηηθφ ρεηξηζκφ. ηελ
θαηεγνξηθή πξαγκάηεπζε ε έλλνηα απηή γίλεηαη κέξνο ηεο δνζείζεο καζεκαηηθήο
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Αμηνζεκείσην είλαη πσο ε ζεσξία θαηεγνξηψλ πνηέ δελ εληάρζεθε ζηα ηνηρεία ησλ Bourbaki.
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θαηαζθεπήο. Αληίζεηα απ’ ην λα ιέο ην A παξηζηάλεη ην Β κπνξεί θαλείο λα ζεσξεί
ζπλαξηεηέο ηεο κνξθήο Α → Β θαη λα ηνπο πξαγκαηεχεηαη φπσο ηνπο εζσηεξηθνχο
κνξθηζκνχο ηνπ Α θαη ηνπ Β. Έλα παξαπέξα δε βήκα απηήο ηεο θαηεγνξηθήο
αλάιπζεο ζπλδέεηαη κε ηε ζεψξεζε ηεο πιήξνπο θαηεγνξίαο ησλ ζπλαξηεηψλ ηεο
δνζείζεο κνξθήο. Μηα ηέηνηα θαηεγνξία ζπλαξηεηψλ παξέρεη κηα αθξηβή
πιεξνθφξεζε γηα ην πψο ην Α κεηαθξάδεηαη ζην Β.
Ο παξαπάλσ ηξφπνο αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ έρεη πνιχ ιίγν λα θάλεη κε ηε
ζηξνπθηνπξαιηζηηθή αθαίξεζε. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ είλαη λα
ζπιιάβεη ηη κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ηα δηάθνξα «επηκέξνπο ζπζηήκαηα», δειαδή ηελ
θνηλή δνκή ηνπο. Ζ αληίζηνηρε θαηεγνξηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο:
θνηηάμηε πψο «επηκέξνπο ζπζηήκαηα» εξκελεχνληαη ην έλα ζην άιιν. Αιιηψηηθα απφ
ηε ζηξνπθηνπξαιηζηηθή ζηξαηεγηθή, ε θαηεγνξηθή δελ θάλεη ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα
ιηγφηεξν ζεκαληηθά. Γνζέληνο ηνπ κνξθηζκνχ Α → Β δελ ππάξρεη, γεληθά, ιφγνο λα
ζθεπηφκαζηε ηα Α θαη Β «έσο» θάπνηαο ηζνδπλακίαο θαη λα ηα εμαηξέζνπκε ράξηλ ηεο
θνηλήο ηνπο δνκήο.
Αο αλαινγηζηνχκε ηψξα ηελ πεξίπησζε πνπ κηα θαηεγνξία παξηζηά έλαλ ηχπν
δνκήο πεξηζζφηεξν, παξά κηα επηκέξνπο δνκή. Μηα επηκέξνπο καζεκαηηθή δνκή δελ
κπνξεί λα ηαπηηζζεί κε ηελ αληίζηνηρή ηεο αθεξεκέλε έλλνηα. Πξνθεηκέλνπ κηα
δνζείζα έλλνηα λα γίλεη καζεκαηηθφ αληηθείκελν απαηηείηαη, θαηά ηνλ Kant, κηα
επνπηηθή θαηαζθεπή. Ζ δνκηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή κηαο έλλνηαο
πνπ πεξηγξάθεη δηαθνξεηηθά «επηκέξνπο ζπζηήκαηα» απνηππσκέλα ζε έλα
καζεκαηηθφ αληηθείκελν, έσο ηζνκνξθηζκνχ. Απηή φκσο ε ζηξνπθηνπξαιηζηηθή
κέζνδνο ελλνηαθήο θαηαζθεπήο δελ δνπιεχεη γηα ηχπνπο δνκψλ. Ζ έλλνηα «άπεηξε
θπθιηθή νκάδα» κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε κηα απιή δνκή, αιιά φρη ε έλλνηα «νκάδα»
πνπ δελ είλαη φλνκα κνλαδηθνχ έσο ηζνκνξθηζκνχ καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. O
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν φιεο νη ηζφκνξθεο θπθιηθέο νκάδεο γίλνληαη έλα αληηθείκελν κε
ηελ έλλνηα ηεο δνκήο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν φιεο νη νκάδεο γίλνληαη έλα
αληηθείκελν κε ηελ έλλνηα ηεο θαηεγνξίαο είλαη νπζησδψο δηαθνξεηηθνί. Ο πξψηνο
εκπεξηέρεη δνκηθή αθαίξεζε, ν δεχηεξνο θαηεγνξηθή. Γειαδή, θαλείο μερλά πσο νη
νκάδεο έρνπλ ζηνηρεία θαη ζεσξεί πσο απεηθνλίδνληαη, δειαδή κεηαζρεκαηίδνληαη ε
κία ζηελ άιιε κε θαηάιιεινπο κνξθηζκνχο.
Μηα θαηεγνξία ζηελ νπνία νη κνξθηζκνί καδί κε ηνπο ηαπηνηηθνχο
ζπγθξνηνχλ ζχλνιν κε ηελ ηερληθή έλλνηα ηνπ φξνπ θαιείηαη κηθξή. Οη κηθξέο
θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα ινγηζζνχλ σο δνκέο. Ο αληίζηνηρνο ηχπνο δνκψλ νξίδεηαη
άκεζα: παίξλεη θαλείο έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ θαινχληαη κνξθηζκνί, εηζάγεη
θαηάιιειεο πξσηαξρηθέο ζρέζεηο ζ’ απηφ ην ζχλνιν θαη δηαηππψλεη ηα απαξαίηεηα
αμηψκαηα. Απηή ε επζεία πξνζέγγηζε, σζηφζν, δελ πξνρσξά ζηελ πεξίπησζε
κεγάισλ θαηεγνξηψλ αληίζηνηρσλ ηχπσλ δνκψλ ζαλ ηελ θαηεγνξία ησλ νκάδσλ ή
ηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ θαηεγνξηψλ. Γηαηί νη κνξθηζκνί απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ
ζπγθξνηνχλ θιάζεηο πνπ δελ είλαη ζχλνια νπφηε θαη δελ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο
δνκεκέλα ζχλνια. Αλ θαη θάηη ηέηνην κπνξεί λα θαλεί ήζζνλνο ζεκαζίαο ηερληθή
δπζθνιία πνπ κπνξεί λα μεπεξαζζεί κε θαηάιιειε γελίθεπζε ηεο ζπλήζνπο έλλνηαο
ηεο δνκήο, καο παξέρεη έλα αθφκα επηρείξεκα γηα ην φηη ε δνκηζηηθή πξνζέγγηζε,
γεληθά, δελ δνπιεχεη ζηε ζεσξία θαηεγνξηψλ.
Αληί λα ζθεθηφκαζηε ηηο θαηεγνξίεο σο δνκέο ή γεληθεπκέλεο δνκέο θάπνηνπ
ηχπνπ κπνξνχκε λα αληηζηξέςνπκε ηελ ηάμε ησλ ηδεψλ θαη λα ζθεθηνχκε ηηο δνκέο
σο θαηεγνξίεο ή θαηεγνξηθέο θαηαζθεπέο θάπνηνπ ηχπνπ: π.ρ. λα ηαπηίζνπκε ηηο
δνκέο κε κηθξέο θαηεγνξίεο ή κηα δνκή κε έλαλ ζπλαξηεηή απφ κηα κηθξή θαηεγνξία
ζε κηα κεγάιε θαηεγνξία «ππνβάζξνπ» ζαλ απηή ησλ ζπλφισλ. Πάλησο νη
θαηεγνξίεο δελ αλαπαξηζηνχλ πάληα επηκέξνπο δνκέο ή ηχπνπο δνκψλ.
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7.3.2.7 «Ζ Καηεγνξία ησλ Καηεγνξηώλ»
Ζ ηδέα ησλ θαηεγνξηθψλ ζεκειίσλ έρεη λα θάλεη κε ην λα ζεσξήζνπκε ηελ
θαηεγνξία, ηνλ ζπλαξηεηή θαη θάπνηεο άιιεο θαηεγνξηθέο έλλνηεο σο πξσηαξρηθέο
θαη ηα ππφινηπα καζεκαηηθά βαζηδφκελα εθεί. Θεσξνχκε κηα θιάζε πξαγκάησλ πνπ
θαινχληαη κνξθηζκνί θαη ηξεηο πξσηαξρηθέο ζρέζεηο: απηή πνπ ζπλδέεη θάζε
κνξθηζκφ κε ην πεδίν ηνπ, κηα πνπ ηνλ ζπλδέεη κε ην ζπλπεδίν ηνπ θαη κηα πνπ
ζπλδέεη κε θάπνηα δηαηεηαγκέλα δεχγε κνξθηζκψλ έλαλ ηξίην, ηε ζχλζεζε ησλ δχν.
Υξεηαδφκαζηε αμηψκαηα γηα λα βεβαησζνχκε φηη ηα πεδία θαη ζπλπεδία ησλ
κνξθηζκψλ ζπκπεξηθέξνληαη σο ηαπηνηηθνί κνξθηζκνί (δειαδή είλαη αληηθείκελα) φηη
δχν δνζέληεο κνξθηζκνί είλαη ζπλζέζηκνη αλλ ην ζπλπεδίν ηνπ πξψηνπ ηαπηίδεηαη κε
ην πεδίν ηνπ δεχηεξνπ θαη άιια ζπλαθή. Σέινο, ζα ππνζέζνπκε φηη ε ζχλζεζε ησλ
κνξθηζκψλ είλαη πξνζεηαηξηζηηθή.
Ζ αμησκαηηθή απηή ζεσξία θαιείηαη απ’ ηνλ Lawvere ζηνηρεηψδεο ζεσξία ησλ
αθεξεκέλσλ θαηεγνξηψλ. Σν αληίζηνηρν άξζξν ηνπ μεθηλά σο εμήο: «ηε καζεκαηηθή
πξφνδν ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, κπνξεί θαλείο λα δεη, ζαθψο, λα εγείξεηαη ε
πεπνίζεζε πσο νη ηδηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ
θαιχηεξα κε αλαθνξά ζηελ αθεξεκέλε δνκή ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, παξά κε
αλαθνξά ζηα ζηνηρεία εμ σλ ζπλεηέζεζαλ. Σν εχινγν εξψηεκα, ζπλεπψο, είλαη αλ
θαλείο κπνξεί λα παξάζρεη έλα ζεκέιην γηα ηα καζεκαηηθά πνπ λα εθθξάδεη ζε βάζνο
ηελ αληίιεςε γηα ην ηη είλαη απηά, θαη αλ ππάξρνπλ θιάζεηο, ή ζρέζεηο κεηαμχ θιάζεσλ,
ζηηο νπνίεο λα κελ παίδνπλ θάπνην ξφιν» 301.
Δδψ βιέπνπκε ηνλ Lawvere λα πηνζεηεί ηνλ Μαζεκαηηθφ ηξνπθηνπξαιηζκφ
αιιά ηαπηφρξνλα λα απνξξίπηεη ηα ζπλνινζεσξεηηθά (θαη γεληθφηεξα ηα βαζηζκέλα
ζε θιάζεηο) ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ. Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ αμησκάησλ ηεο
ζηνηρεηψδνπο ζεσξίαο, θαη αθνχ έρνπλ δνζεί θάπνηεο ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο
ζπλερίδεη: «Με ηνλ φξν θαηεγνξία αληηιακβαλφκαζηε (δηαηζζεηηθά) νπνηαδήπνηε δνκή
πνπ απνηειεί εξκελεία ηεο ζηνηρεηψδνπο ζεσξίαο ησλ αθεξεκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη κε
ηνλ φξν ζπλαξηεηή νκνίσο (δηαηζζεηηθά) κηα ηξηπιέηα πνπ απνηειείηαη απφ δχν
θαηεγνξίεο θαη έλαλ θαλφλα Σ πνπ ζπλδέεη ζε θάζε κνξθηζκφ x ηεο 1εο θαηεγνξίαο,
έλαλ κνλαδηθφ xΣ ηεο δεχηεξεο κε ηξφπν πνπ…»302, θαη αθνινπζνχλ νη ζπλζήθεο ηνπ
λα «δηαηεξεί ηε δνκή».
κσο ε ζηνηρεηψδεο ζεσξία ηνπ Lawvere, φπσο θαη θάζε άιιε ζεσξία
ρηηζκέλε ζην χθνο ηεο αμησκαηηθήο κεζφδνπ ηνπ Hilbert, απαηηεί θάπνηα πξσηαξρηθή
(κε-αμησκαηηθή) έλλνηα ζπιινγήο πνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο θαηεγνξία,
θαηά ηνλ Mayberry303. Ζ ζηνηρεηψδεο έλλνηα ηεο θαηεγνξίαο δελ κπνξεί λα είλαη έλα
γλήζην ζεκέιην. Απηή ε πξσηαξρηθή έλλνηα ζπιινγήο είλαη δηάζπαξηε ζηα ζεκέιηα
ησλ καζεκαηηθψλ καδί κε ηελ αμησκαηηθή κέζνδν ηνπ Hilbert. Πξνηείλεηαη ινηπφλ
κηα δηαθνξεηηθή έθδνζε ηεο αμησκαηηθήο κεζφδνπ πεξηζζφηεξν θαηάιιειε γηα
θαηεγνξηθά ζεκέιηα. Ζ ζηνηρεηψδεο ζεσξία είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθή γηα κηα άιιε
ζεσξία, πνπ ν Lawvere απνθαιεί βαζηθή, ε νπνία δελ είλαη ζηξνπθηνπξαιηζηηθή.
Ζ βαζηθή ζεσξία μεθηλά κε κηα επαλεηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλαξηεηή:
«Σψξα πνπ είκαζηε ζηελ θαηεγνξία ησλ θαηεγνξηψλ, ηα πξάγκαηα πνπ ζπκβνιίδνληαη
κε θεθαιαία ζα θαινχληαη θαηεγνξίεο θαη φρη αληηθείκελα θαη ζα κηινχκε γηα
301

Πξφθεηηαη γηα ην Lawvere, F. W. (1966). The Category of Categories as a Foundation for
Mathematics. φ.π., ζει. 1.
302
Βι., Lawvere, F. W. (1966). The Category of Categories as a Foundation for Mathematics., φ. π.,
ζει. 4.
303
Βι. ζρεη., Mayberry, J. P. (2000). The Foundations of Mathematics in the Theory of Sets.
Cambridge: Cambridge University Press. ζζ. 9, 154, 196.
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ζπλαξηεηέο, φρη γηα κνξθηζκνχο»304. Ζ ηδέα είλαη ε αθφινπζε: Γνζείζεο ηεο
πξνθαηαξθηηθήο έλλνηαο ηεο θαηεγνξίαο, δηα ηεο ζηνηρεηψδνπο ζεσξίαο, ιακβάλνπκε
ηελ θαηεγνξία ησλ θαηεγνξηψλ ℭ. Καηφπηλ παίξλνπκε απφ ηε ℭ έλα νπνηνδήπνηε
αληηθείκελν (θαηεγνξία) Α θαη νξίδνπκε ηελ Α σο θαηεγνξία κε εζσηεξηθνχο φξνπο
ηεο ℭ, πξνζζέηνληαο ηδηφηεηεο (ζηε ℭ) φπνηε ρξεηάδεηαη305.
7.3.2.8 πλαξηεηηθή ζεκαζηνινγία θαη Sketch Theory
Πξνθεηκέλνπ λα δνχκε φηη ε βαζηθή ζεσξία ηνπ Lawvere, φρη φπσο ε
ζηνηρεηψδεο, δελ είλαη βαζηζκέλε ζε δνκηζηηθέο αξρέο, θαη λα απνθηήζνπκε κία ηδέα
ησλ κε-ζηξνπθηνπξαιηζηηθψλ αξρψλ ηεο, ζα αλαινγηζηνχκε δχν φκνηεο
πξνζεγγίζεηο: ηε ζπλαξηεηηθή ζεκαζηνινγία πνπ παξήρζε απφ ηνλ ίδην306 θαη ηε
Sketch Theory ζεκειησκέλε απφ ηνλ Ch. Ehresmann307 ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη
αξγφηεξα αλεπηπγκέλε απφ άιινπο.
Ζ ζπλαξηεηηθή ζεκαζηνινγία απνπεηξάηαη λα παξαζηήζεη ηηο καζεκαηηθέο
ζεσξίεο σο θαηεγνξίεο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Έηζη, ηα κνληέια κηαο
ζεσξίαο είλαη ζπλαξηεηέο απφ ηε ζεσξία ζηελ θαηεγνξία ππνβάζξνπ ησλ ζπλφισλ ή
θάπνηνπ άιινπ θαηάιιεινπ ηφπνπ308. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο «εξκελείαο» ή
«πξαγκαηνπνίεζεο» κηαο δνζείζαο ζεσξίαο ζε έλα ζπλνιν-ζεσξεηηθφ ππφβαζξν
πξνθαλψο πξνέξρεηαη απφ ηελ θιαζηθή ζεσξία κνληέισλ ηνπ Tarski. Ζ ζπλαξηεηηθή
ζεκαζηνινγία ηνπ Lawvere κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαηεγνξηθν-ζεσξεηηθή έθδνζε
ηεο ίδηαο βαζηθήο θαηαζθεπήο. Ωζηφζν φπσο ζα δνχκε απηή ε ηερληθή αλαβάζκηζε
ζπκπαξαζχξεη κηα ζεκαληηθή αλαζεψξεζε ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζηηθνχ ππνβάζξνπ ηεο
ζεσξίαο κνληέισλ ηνπ Tarski.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδεη κηα ζεσξεηηθή δνκή, κηα αμησκαηηθή ζεσξία
πξέπεη λα είλαη θαηεγνξηθή, δειαδή λα έρεη κνληέια ηζφκνξθα κεηαμχ ηνπο. Ζ
αιήζεηα είλαη πσο δελ ηθαλνπνηνχλ απηή ηελ απαίηεζε φιεο νη αμησκαηηθέο ζεσξίεο
304

Βι., Lawvere, F. W. (1966). φ. π., ζει. 4.
Μηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο δίλεηαη ζην Rodin, A. (2011). Categories Without
Structures., φ. π., ζζ. 19 - 21. ηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο ζεσξίαο, εμαζθαιίδεηαη έλαο ηξφπνο νξηζκνχ
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Καηεγνξηψλ.
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νηθνγέλεηεο αληηθεηκέλσλ θαη κνξθηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζχκπαληα καζεκαηηθνχ
δηαιφγνπ. ηα πιαίζηα ηεο Θεσξίαο Σφπσλ, παξνπζηάδνληαη γεληθεχζεηο ζπλνινζεσξεηηθψλ ηδεψλ
φπσο ην θαξηεζηαλφ γηλφκελν, νη θιάζεηο ζπλαξηήζεσλ θαη ινγηθέο πξάμεηο πνπ γεληθά ηθαλνπνηνχλ
ηληνπηζηνληζηηθνχο θαλφλεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ απφξξηςε ηεο αξρήο ηνπ απνθιεηφκελνπ ηξίηνπ.
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πνπ είλαη ρηηζκέλεο κε ηελ θιαζηθή κέζνδν, ρσξίο λα θξίλνληαη αθαηάιιειεο απ’
απηφ θαη κφλν. Πάλησο, ζηελ θιαζηθή ζέαζε, ε θαηεγνξηθφηεηα κηαο αμησκαηηθήο
ζεσξίαο είλαη θνηλψο παξαδεθηή σο επηζηεκνληθφ θέξδνο ελψ ε έιιεηςή ηεο σο
πξφβιεκα. Πεξηνξίδνληαο ηε ζέαζή καο ζηνλ ηξνπθηνπξαιηζκφ, κηα ηέηνηα
ζπκπεξηθνξά είλαη θαηαλνεηή: φηαλ έλα ζχλνιν αμησκάησλ απνηπγράλεη λα
πξνζδηνξίζεη έλα κνληέιν έσο ηζνκνξθηζκνχ, απνηπραίλεη λα νξίζεη κηα δνκή.
ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλαξηεηηθήο ζεκαζηνινγίαο ηνπ Lawvere ε
ζηξνπθηνπξαιηζηηθή επηδίσμε γηα θαηεγνξηθφηεηα δελ έρεη θαλέλα λφεκα. θνπφο
ηεο θαηαζθεπήο είλαη λα παξαρζεί κάιινλ κηα ιεηηνπξγηθή θαηεγνξία κνληέισλ παξά
έλα κνληέιν «έσο ηζνκνξθηζκνχ». ηε ζπλαξηεηηθή ζεψξεζε κηα ζεσξία
πξνζδηνξίδεη κηα θαηεγνξία, φρη κηα δνκή. Γη’ απηφ θαη δελ έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηνλ
ζηξνπθηνπξαιηζηηθφ ηξφπν ζθέςεο ηεο αμησκαηηθήο κεζφδνπ ηνπ Hilbert. ηε λέα
ζεψξεζε: «Ζ ζεσξία εκθαλίδεηαη, αθ‘ εαπηήο, σο έλα γεληθφ κνληέιν»309· ε παιηφηεξε
ζηξνπθηνπξαιηζηηθνχ ραξαθηήξα δηάθξηζε κεηαμχ αθεξεκέλσλ «ηππηθψλ»
αμησκαηηθψλ ζεσξηψλ, απφ ηε κηα κεξηά, θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπο, απφ ηελ άιιε,
δελ εθαξκφδεηαη. Απηφ πνπ δηαθξίλεη κηα ζεσξία, απφ ηα άιια κνληέια ηεο, είλαη ν
γεληθφο ηεο ραξαθηήξαο κάιινλ παξά ν ηππηθφο ή αθεξεκέλνο.
Ζ ζεψξεζε ζηα πιαίζηα ηεο Sketch Theory είλαη παξφκνηα κε ηεο
ζπλαξηεηηθήο ζεκαζηνινγίαο ηνπ Lawvere: νη γεληθέο θαηεγνξίεο έρνπλ ζρεδηαζζεί
σο «γεληθά ζρήκαηα (shapes)» ή «γεληθέο θηγνχξεο» κάιινλ, παξά σο αμησκαηηθέο
ζεσξίεο. Έλα sketch310 δελ αλαπαξηζηά κηα δέζκε ηζφκνξθσλ ζπζηεκάησλ κα γελλά
κε-ηζφκνξθα ζπζηήκαηα (ηα κνληέια ηνπ). Απηά ηα δεκηνπξγεκέλα ζπζηήκαηα
κνηξάδνληαη ην ζρήκα ηνπο φρη κε ηελ ίδηα ζεκαζία κε ηελ νπνία δηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα ιέγεηαη φηη κνηξάδνληαη ηελ ίδηα καζεκαηηθή δνκή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα
κνηξάδνληαη έλα ζρήκα κε κηα πην επζεία έλλνηα: ην δνζέλ sketch είλαη ε θνηλή ηνπο
πεγή. Σν λα «έρνπλ ηελ ίδηα πεγή» είλαη πξνθαλψο κηα ζρέζε ηζνδπλακίαο αιιά απηή
ε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ηζνδπλακίαο δελ ζηεξίδεη ηίπνηε ζρεηηθφ κε δνκηθή αθαίξεζε.
Έλα sketch, θνηλφ ζε θάπνηα ζπζηήκαηα, είλαη ζπγθεθξηκέλν (θάπνηεο θνξέο είλαη
πεπεξαζκέλν θαη εχθνια απεηθνλίζηκν)· φρη φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπζηήκαηα
απηά ζα κεηείραλ ζε κηα δνκή, αλ θαη ηα πξντφληα ελφο sketch κπνξνχλ λα
πεξηγξαθνχλ σο αθεξεκέλεο δνκέο, κε ηελ παιηφηεξε ζεκαζία, αθνχ ζπλήζσο
δηαθξίλνληαη «έσο ηζνκνξθηζκνχ». Έηζη, ε Sketch Theory γπξίδεη ηνλ
ηξνπθηνπξαιηζκφ αλάπνδα. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν Ehresmann είρε ςεπδή
αληίιεςε ηεο αλαθάιπςήο ηνπ φηαλ ζθέθηεθε ηε ζεσξία Sketch σο κηα γεληθή
ζεσξία ηεο δνκήο. Μηα γεληθή ζεσξία ηεο δνκήο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κηα
δνκηζηηθή ζεσξία νχηε θαη λα παξέρεη ζηήξημε ζηνλ ηξνπθηνπξαιηζκφ σο
θηινζνθηθή άπνςε γηα ηα καζεκαηηθά. Σν γεσκεηξηθφ ζχκπαλ ηνπ Δπθιείδε
γελληέηαη απφ δχν ζρήκαηα γελλήηνξεο, ηελ επζεία γξακκή θαη ηνλ θχθιν, ρσξίο λα
ζεκαίλεη φηη θάζε γεσκεηξηθφ αληηθείκελν θαηαζθεπάδεηαη κε θαλφλα θαη δηαβήηε.
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Lawvere, F. (1963). Functorial Semantics of Algebraic Theories. Ph.D. thesis, Columbia University,
New York, επαλαηχπσζε ζην Reprints in Theory and Applications of Categories, No 5, pp. 1-121, κε
λέν ζρνιηαζκφ ηνπ ζπγγξαθέα, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.tac.mta./tac/reprints/
articles/5/tr5.pdf. ζει. 19.
310
ε θάπνηεο πξνζεγγίζεηο έλα sketch δελ είλαη θαλ θαηεγνξία παξά έλα θαηεπζπλφκελν γξάθεκα κε
πξφζζεηε δνκή.

135

7.3.2.9 Καηεγνξηθά ζεκέιηα
Σν πξψην (θαη ζηξνπθηνπξαιηζηηθφ) επίπεδν ηνπ Lawvere, ε ζηνηρεηψδεο
ζεσξία, εμππεξεηεί λα εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο θαηεγνξίαο πάλσ ζηελ νπνία θαηφπηλ
εξγάδεηαη πεξαηηέξσ ε βαζηθή ζεσξία. Ζ έλλνηα ηεο θαηεγνξίαο, φκσο, κπνξεί λα
εηζαρζεί θαη ρσξίο ηελ ζηξνπθηνπξαιηζηηθή ζηνηρεηψδε ζεσξία, φπσο γηα λα
μεθηλήζεη θαλείο κηα αμησκαηηθή ζεσξία ζπλφισλ ζαλ ηελ ZF ρξεηάδεηαη κηα πξνζεσξεηηθή έλλνηα ζπλφινπ ή ζπιινγήο. Σα αμηψκαηα ηεο Θεσξίαο πλφισλ θάλνπλ
απηή ηελ πξν-ζεσξεηηθή έλλνηα ηεο ζπιινγήο πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλε θαη αθξηβή
ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα γλσζηά παξάδνμα, αιιά ηα ζχλνια δελ παξάγνληαη ex
nihilo.
Μπνξεί λα δηαηππσζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο
ζπιινγήο, πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί κε θαζεκεξηλά παξαδείγκαηα, ε έλλνηα ηεο
θαηεγνξίαο απαηηεί έλα πνιχ πςειφηεξν επίπεδν καζεκαηηθήο αθαίξεζεο. Απηή,
φκσο, κπνξεί λα είλαη κηα εζθαικέλε αληίιεςε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δεκνθηιή
παξαδείγκαηα θαηεγνξηψλ εκπιέθνπλ ηνπνινγηθνχο ρψξνπο, δηαλπζκαηηθνχο ρψξνπο
θ.ιπ. ηα νπνία έλαο αξράξηνο ίζσο λα κε γλσξίδεη. κσο ζην βαζκφ πνπ νη
θαηεγνξίεο ζεσξνχληαη φηη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζεκέιηα γηα ηα καζεκαηηθά πξέπεη
λα εηζαρζνχλ δηαθνξεηηθά. Αο ζπκεζνχκε φηη ε έλλνηα ηνπ ζπλφινπ επίζεο πξσηνμεθίλεζε ζε κάιινλ ζχλζεηα καζεκαηηθά πεξηβάιινληα311. Δμάιινπ, ε παξαπέξα
εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ίζσο καο νδεγήζεη ζην λα απνδερζνχκε άιιεο ζαλ πην
πξσηαξρηθέο έλλνηεο απφ ηηο θιαζηθέο ηνπ ζπλαξηεηή θαη ηεο θαηεγνξίαο.
πλήζσο ε θαηεγνξία νξίδεηαη σο κηα θιάζε αληηθεηκέλσλ εθνδηαζκέλε κε
κηα θιάζε θιάζεσλ απεηθνλίζεσλ (κεηαζρεκαηηζκψλ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φια ηα
δηαηεηαγκέλα δεχγε αληηθεηκέλσλ. Καηφπηλ αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα θαηεγνξηψλ
φπσο ε θαηεγνξία ησλ ζπλφισλ, ησλ νκάδσλ θ.ιπ. Απηή ε πξνζέγγηζε δελ είλαη ε
ελδεδεηγκέλε γηα θαηεγνξηθά καζεκαηηθά γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ επεηδή ε
πξσηαξρηθή έλλνηα ηεο θιάζεο είλαη θαη άρξεζηε θαη αλεπηζχκεηε εδψ θαη δεχηεξνλ
επεηδή ζηα θαηεγνξηθά καζεκαηηθά φιεο νη θαηεγνξίεο είλαη θαηεγνξίεο θαηεγνξηψλ
κάιινλ παξά θαηεγνξίεο νηηδήπνηε άιινπ. Ζ αθφινπζε αλαινγία κε ηα
ζπλνινζεσξεηηθά καζεκαηηθά βνεζά λα γίλεη ην ζεκείν απηφ πην ζαθέο. ην βαζκφ
πνπ ε έλλνηα ηνπ ζπλφινπ δελ ζεσξείηαη ηέηνηα ψζηε λα καο παξάζρεη έλα ζεκέιην
γηα ηα καζεκαηηθά, ζθέθηεηαη θαλείο ζχλνια θαη θαηφπηλ παξαδείγκαηα ζπλφισλ
αξηζκψλ, ζεκείσλ θ.ιπ. Αιιά ζηε ζεκειησηηθή αμησκαηηθή ζεσξία ζπλφισλ, ζαλ ηε
ZF, δελ ππάξρνπλ άιια ζχλνια, παξά ζχλνια ζπλφισλ, θαη θάζε καζεκαηηθφ
αληηθείκελν, ζαλ ηνλ αξηζκφ ή ην ζεκείν, ζεσξείηαη ζχλνιν. Οκνίσο, ζε κηα
ζεκειησηηθή αμησκαηηθή ζεσξία θαηεγνξηψλ, δελ ππάξρνπλ άιιεο θαηεγνξίεο απφ
θαηεγνξίεο θαηεγνξηψλ (ηα αληηθείκελά ηνπο είλαη θαηεγνξίεο, θαζαπηά) θαη θάζε
καζεκαηηθφ αληηθείκελν ζεσξείηαη θαηεγνξία. Παξαδφμσο, ζηελ πξνηεηλφκελε απηή
ηνπνζέηεζε, δελ ππάξρεη ρψξνο γηα θάηη ζαλ ηελ θαηεγνξία ησλ θαηεγνξηψλ, δειαδή
ηελ νιφηεηα ησλ θαηεγνξηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νχηε ε βαζηθή ζεσξία ηνπ
Lawvere απαηηεί θάηη ηέηνην.
Μέρξη ηψξα απνθεχρζεθε ε ρξήζε ηνπ φξνπ «κνξθηζκφο» γηαηί: πξψηνλ,
απηφο ν φξνο πξνηείλεη λα ζθεθηφκαζηε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο σο απεηθνλίζεηο πνπ
δηαηεξνχλ ηε δνκή πξάγκα άζρεην ζην δεδνκέλν πιαίζην. Γεχηεξνλ, επεηδή ν φξνο
«ζπλαξηεηήο» ρξεζηκνπνηείηαη θνηλψο γηα λα δειψζεη θαλείο έλαλ κεηαζρεκαηηζκφ
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Ζ πξψηε δεκνζίεπζε ηνπ Cantor πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηε Θεσξία πλφισλ ην 1872 αθνξνχζε
ηξηγσλνκεηξηθά αλαπηχγκαηα. Βι., ζρεη., Ferreirós, J. (22007). Labyrinth of Thought: A History of Set
Theory and Its Role in Modern Mathematics. Basel: Birkhäuser. ζζ. 157-161.
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θαηεγνξηψλ θαη φινη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ πξαγκαηεπφκαζηε νχησο ή άιισο
θαηεγνξηψλ είλαη.
Βιέπνπκε φηη ε έλλνηα ηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα εηζαρζεί άηππα ζαλ ηελ
έλλνηα ηεο ζπιινγήο θαη φηη ε πξψηε έλλνηα δελ απαηηεί ηε δεχηεξε γηα ηελ εηζαγσγή
ηεο. Ωζηφζν απηφ ην πξνθαηαξθηηθφ βήκα δελ ζπκπιεξψλεη ηε δηαδηθαζία
ρηηζίκαηνο θαηεγνξηθψλ ζεκειίσλ. Υξεηαδφκαζηε αθφκα ηε βαζηθή ζεσξία ηνπ
Lawvere ή θάηη παξφκνην γηα λα θηηάμνπκε ηηο έλλνηεο ηνπ ζπλαξηεηή θαη ηεο
θαηεγνξίαο πην αθξηβείο. ’ απηφ ην θξίζηκν ζεκείν δελ κπνξνχκε άιιν λα
πξνρσξήζνπκε θαζαξά δηαηζζεηηθά, αιιά ρξεηαδφκαζηε θάπνηνπο ινγηθνχο φξνπο,
γηα λα δηαηππψζνπκε αθξηβείο νξηζκνχο θαη λα απνδείμνπκε βαζηθνχο ηζρπξηζκνχο,
πνπ ζα εκπεξηέρνπλ κηα λέα αληίιεςε γηα ην ξφιν ηεο ινγηθήο ζηα ζεκέιηα ησλ
καζεκαηηθψλ.
ηα θαηεγνξηθά ζεκέιηα, ε ινγηθή ζεσξείηαη σο έλαο κεραληζκφο
ζπκπεξαζκνχ ηζρπξά εμαξηεκέλνο απφ ην ππνβφζθσλ καζεκαηηθφ πιαίζην θαη φρη σο
έλα απηνδχλακν ζχζηεκα θαζνιηθψλ ζπιινγηζηηθψλ λφκσλ. Απηή ε αιιαγή ηεο
παξαδνζηαθήο αληίιεςεο ηεο ινγηθήο είλαη αλάινγε κε ηελ αιιαγή ηεο
παξαδνζηαθήο αληίιεςεο ηεο γεσκεηξίαο πνπ ζπλέβε ηνλ 19ν αηψλα φηαλ νη
άλζξσπνη έπαςαλ λα ζθέθηνληαη γηα ηνλ γεσκεηξηθφ ρψξν σο έλα θαζνιηθφ
πεξηβάιινλ ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη έκαζαλ λα ζθέθηνληαη γηα ρψξνπο σο
γεσκεηξηθά αληηθείκελα θαη γηα γεσκεηξηθά αληηθείκελα σο ρψξνπο (κε ηελ έλλνηα
ηεο εζσηεξηθήο γεσκεηξίαο ελφο δνζέληνο γεσκεηξηθνχ αληηθεηκέλνπ). ην πξψην
κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα νη άλζξσπνη έκαζαλ λα ζθέθηνληαη γηα ηα ζπζηήκαηα ηεο
ινγηθήο σο αληηθείκελα πνπ δνπλ ζε κεγαιχηεξα κεηα-ινγηθά πιαίζηα. Ζ Θεσξία
Καηεγνξηψλ έδεημε πψο κπνξεί θαλείο λα ζεσξήζεη ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ
(θαηάιιεισλ θαηεγνξηψλ) σο ζπζηήκαηα ινγηθήο (κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο
γιψζζαο κηαο δνζείζαο θαηεγνξίαο312). Απηή ε αληίζηξνθε θίλεζε πνπ επηηξέπεη ζε
θάπνηνλ λα απνθχγεη ην άζρεκν άπεηξν ησλ κεηά-κεηά-…-κεηά-ινγηθψλ θαη ησλ
κεηά-κεηά-…-κεηά-καζεκαηηθψλ, ζηα ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ, έρεη ηεξάζηηα
θηινζνθηθή ζεκαζία.
Οινθιεξψλνπκε απηή ηελ ζχληνκε ζπδήηεζε ησλ θαηεγνξηθψλ ζεκειίσλ κε
ην φηη ε επηηπρία θάζε επηκέξνπο ζεκειησηηθήο απφπεηξαο ησλ καζεκαηηθψλ
εμαξηάηαη θαίξηα απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ πξφνδν ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο
επηζηήκεο γεληθφηεξα. Λέγνληαο θάηη ηέηνην, δελ ζπγθαηαξηζκνχκε ηελ αλαλέσζε
ησλ ζεκειίσλ σο κέξνο απηήο ηεο πξνφδνπ αιιά ζθεθηφκαζηε ηα απνηειέζκαηα
απηήο ηεο αλαλέσζεο ζηα ππφινηπα καζεκαηηθά θαη ηελ επηζηήκε. Σα
ζπλνινζεσξεηηθά ζηξνπθηνπξαιηζηηθά ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ εθπιήξσζαλ πνιχ
θαιά απηή ηελ απαίηεζε πξνηνχ θαηαιήμνπλ εκπφδην γηα πεξαηηέξσ πξννδεπηηθέο
αλαπηχμεηο. Δίλαη πηζαλψο πνιχ λσξίο λα θξίλεη θαλείο ηα θαηεγνξηθά ζεκέιηα απ’
απηή ηελ άπνςε, αιιά ε πιεζψξα θαηεγνξηθψλ κεζφδσλ, ζηα ζεκεξηλά εξεπλεηηθνχ
επηπέδνπ καζεκαηηθά, πξνθαλψο ππφζρνληαη ζηα θαηεγνξηθά ζεκέιηα έλα ιακπξφ
κέιινλ.
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Cambridge: Cambridge University Press.
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7.3.2.10 πκπέξαζκα: Μηα θαηεγνξηθή άπνςε ζηα καζεκαηηθά θαη γηα ηα
καζεκαηηθά
Σν πξφγξακκα θαηεγνξηθήο ζεκειίσζεο απαηηεί κηα λέα θηινζνθηθή άπνςε
γηα ηα καζεκαηηθά, πνπ ν παξαδνζηαθφο ζηξνπθηνπξαιηζκφο δελ κπνξεί, πηζαλψο, λα
παξάζρεη. ηελ θαηεγνξηθή καηηά, ζε αληίζεζε κε ηελ ζηξνπθηνπξαιηζηηθή, απηφ πνπ
έρεη ζεκαζία είλαη πψο έλα καζεκαηηθφ αληηθείκελν (ή θαηαζθεπή) κεηαηξέπεηαη ζε
άιιν, φρη ηη παξακέλεη αλαιινίσην ππ’ απηνχο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο. Με άιια
ιφγηα, ηα θαηεγνξηθά καζεκαηηθά είλαη κηα ζεσξία ηνπ αθεξεκέλνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ φρη κηα ζεσξία ηεο αθεξεκέλεο κνξθήο.
Δθηφο ελφο ηξφπνπ ζέαζεο ησλ καζεκαηηθψλ, θαζαπηά, ε θαηεγνξηθή άπνςε
γηα ηα καζεκαηηθά κπνξεί λα πξνηείλεη θαη κηα λέα θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί
λα παίμεη ε ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ ζηα ίδηα. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη κηα
απάληεζε ζην αθφινπζν εξψηεκα: πψο κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε ηελ απνηίκεζε, απφ
ηνπο καζεκαηηθνχο, θάπνησλ δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά πξνηάζεσλ, σο δηαηππψζεηο
ηνπ ίδηνπ ζεσξήκαηνο;
Καη’ αξράο, παιηφηεξεο θαη πξφζθαηεο ηππνπνηήζεηο ελφο θιαζηθνχ
ζεσξήκαηνο, ζαλ ην ππζαγφξεην π.ρ., δελ κπνξνχλ λα ηαπηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα
κηαο γισζζηθήο κεηάθξαζεο θαη κφλν. Οη δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ ζεσξήκαηνο δελ
κνηξάδνληαη θάπνην αλαιινίσην πεξηερφκελν. Οχηε είλαη απαξαίηεην θάηη ηέηνην,
πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζνχλ απηέο νη ηππνπνηήζεηο σο ηππνπνηήζεηο ηνπ ηδίνπ
ζεσξήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κεηάθξαζεο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ Δπθιείδε ζε
ζχγρξνλε νξνινγία (θαη ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα είλαη κηα επηκέξνπο ζπληζηψζα ηεο
κεηάθξαζεο ηεο Δπθιεηδείνπ Γεσκεηξίαο ζηνπο ζχγρξνλνπο φξνπο)· αιιά δελ
ππάξρεη ηξφπνο λα απνδψζεηο ηελ ζχγρξνλε γεσκεηξία κε επθιείδεηνπο φξνπο. Ζ
ηζηνξία, ελ γέλεη, θαη ε δηαλνεηηθή καο ηζηνξία, εηδηθφηεξα, θαίλεηαη λα έρνπλ
πξνζαλαηνιηζκφ· δελ ππάξρεη ζπκκεηξία κεηαμχ παξειζφληνο θαη κέιινληνο.
Έρνληαο θαηά λνπ ηελ έλλνηα ηεο ζπληζηψζαο ελφο ζπλαξηεηή, ζηε βαζηθή
ζεσξία, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί, mutatis mutandis, έλα θξηηήξην ηαπηφηεηαο (θαη
ζπλεπψο ηαπηνπνίεζεο) γηα ην ππφζηξσκα ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαηππψζεσλ, ηζηνξηθά,
κηαο ζεσξίαο ή ελφο καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σαπηφηεηα ηνπ καζεκαηηθνχ
πεξηερνκέλνπ, πνπ κεηαθξάδνπκε ζηνπο ζχγρξνλνπο θάζε θνξά φξνπο, ζεσξνχκε ηελ
ελλνηνινγηθή ηνπ ηζηνξία. Οη δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο,
πνπ παξήρζεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, κε δηαθνξεηηθά ζεκέιηα, κπνξνχλ
λα πεξηγξαθνχλ σο δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζηάδηα ηεο ίδηαο έλλνηαο. Απηή ε εκκέλνπζα
νληφηεηα δελ αλάγεηαη ζην ζχλνιν ησλ ρξνληθψλ ηεο ζηαδίσλ· κηα ηέηνηα αλαγσγή
αθήλεη απ’ έμσ ηηο κεηαθξάζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ζηαδίσλ, πξάγκα πνπ γηα ηελ
θαηεγνξηθή ζέαζε είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Μηα καζεκαηηθή έλλνηα δελ είλαη ην
ζχλνιν ησλ ρξνληθψλ ηεο ζηαδίσλ, αιιά κηα θαηεγνξία κεηαθξάζεσλ κεηαμχ απηψλ
ησλ ζηαδίσλ. Ο ίδηνο ηξφπνο ζέαζεο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί θαη ζε
ελαιιαθηηθέο ζεκειησηηθέο απφπεηξεο γηα ηα καζεκαηηθά, φπσο θαη ζηηο ζεσξίεο θαη
ηηο έλλνηεο πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηα ζεκέιηα απηά.
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