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Όταν στη Βιέννη κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1930 ο ΜοπΙζ 
δοΜΐοΙί και οι μαθητές του διαμορφώνουν τις κύριες αρχές του νεοθετικι
σμού, ο Κ ο 1 )6 γ Ι Κ β ίπ ίπ ^ β Γ ,  επίσης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Β ι
έννης, διευρύνει την υπερβατολογική φιλοσοφία και συχνά συγκρούεται 
προς τον δοΐιΐιοΐί για προβλήματα γνωσιολογίας και επιστημολογίας. Ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της αυστριακής υπερβατολογικής φιλοσοφίας 
αποτελεί και το νέο βιβλίο του φιλοσόφου Ε γϊοΙι  Ηθΐηΐβΐ, ο οποίος είναι 
μαθητής του Κβίηΐη^βΓ. Ορισμένες από τις θέσεις του ΕγϊοΙι Ηβϊηίβΐ έ
χουν εκτεθεί διεξοδικώς στα άλλα μεγάλα έργα του .

Ωστόσο το νέο βιβλίο, εκτός του ότι περιέχει μιά διεξοδική κριτική 
του νεοθετικισμού και του εμπειρισμού, εκθέτει κυρίως μιά άλλη φιλοσο
φία, η οποία θεωρεί ως δεσμευτική την αριστοτελική διάκριση του λόγου 
σε θεωρητικό, σε πρακτικό και σε ποιητικό λόγο και καταλήγει σε μιά κα
θολική (αηϊνθΓ8&1θ) ανθρωπολογία. Ενώ η κλασσική φιλοσοφική ανθρω
πολογία ξεκινάει από τη βιολογική διαφορά ανθρώπου και ζώου και επιχει
ρεί να δώσει μιά συνολική εικόνα γιά τον άνθρωπο, η καθολική ανθρωπο
λογία προϋποθέτει τη συστηματική φιλοσοφία και αποτελεί την ερμηνεία 
του φιλοσοφικού συστήματος σε αναφορά προς τον άνθρωπο. Το πρώτο 
μέρος του βιβλίου αποτελούν τα «Προλεγόμενα», στα οποία εξετάζονται η 
επιστημολογική κατάσταση της φιλοσοφίας και οι όψεις του ερωτήματος 
γιά τον άνθρωπο ως του κυρίου περιεχομένου της φιλοσοφίας. Στο δεύτε
ρο μέρος εξετάζονται θέματα του θεωρητικού λόγου και γίνονται σύντομες 
αναφορές σε θέματα του ποιητικού λόγου, ενώ στο τρίτο μέρος σταχυολο- 
γούνται με συντομία τα κύρια θέματα του πρακτικού λόγου.

Ο συγγραφέας εκπροσωπεί μιά συγκεκριμένη φιλοσοφική τοποθέτη
ση, η οποία πρέπει να θεωρηθεί ως μορφή διαμεσολάβησης μεταξύ της υ- 
περβατολιγικής και της οντολογοκής-ουσιολογικής φιλοσοφίας με αφετη
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ρία την υπερβατολογική φιλοσοφία. Σε αυτήν την τοποθέτηση αντιστοι
χεί μιά ειδική άποψη γιά τη σχέση συστηματικής φιλοσοφίας και ιστορίας 
της φιλοσοφίας. Η εκάστοτε συστηματική φιλοσοφία μπορεί να διασαφή- 
σει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η συνείδηση των προβλημάτων, αν ε
ξετάσει τις συγκεκριμένες μορφές τους μέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας, 
χωρίς ωστόσο να μετατραπεί η ίδια σε εξιστόρηση. Η ιστορία της φιλοσο
φίας είναι η «ρ1ιΐ1θ8θρ1ιϊ& ρβΓβηηϊδ», δηλαδή είναι η ευρωπαϊκή φιλοσο
φία από τις απαρχές της στους Έλληνες έως το εκάστοτε παρόν, και περι
λαμβάνει τα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου, τα οποία εμφανίζουν συ
στηματικές συνδέσεις. Είναι φανερό ότι ο Ε γΪοΙι Ηβΐηΐθΐ δεν αποδέχεται 
τις σύγχρονες (μετα)φιλοσοφικές τοποθετήσεις που με το πρόσχημα του 
τέλους της μεταφυσικής ή με την επιμονή στον επιστημονισμό απορρί
πτουν κάθε θετική σχέση προς την ευρωπαϊκή φιλοσοφική παράδοση.

Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι η αυτονόμηση της φιλοσοφίας, της θε
ολογίας και της επιστήμης κατά τη νεότερη εποχή συνδέθηκε με την προ
βολή της εμπειρίας ως αρχής της γνώσης, οδηγήθηκε όμως σε αδιέξοδο, 
γιατί παρέμεινε δέσμια της παραδοσιακής αντίληψης για τη διπλή αλήθεια. 
Η άρση του αδιεξόδου μπορεί να επιτευχθεί με την παράκαμψη της ανιστο- 
ρικής επιστημολογίας, με τη διατύπωση μιάς θεωρίας των θεμελιωδών δια
φορών και με την έλλογη οικείωση της παράδοσης. Έ τσι ο Ε γΪοΙι Η θϊπ- 
Ιβί θεωρεί την επιστήμη ως μιά γνωστική δραστηριότητα αποφασιστικής 
σημασίας, η οποία ωστόσο δεν δίνει απάντηση στα μεγάλα ερωτήματα της 
ζωής και δεν μπορεί να μετασχηματιστεί σε κοσμοείδωλο. Ο ίδιος αποδέ
χεται έναν ελάχιστο θεϊσμό στο επίπεδο της θεωρίας των θεμελιωδών δια
φορών, τον οποίο βλέπει συγκεκριμένο στη θεολογία και θεματοποιήσιμο 
στη φιλοσοφία, όταν γίνεται λόγος για τον έσχατο ορίζοντα νοήματος της 
ανθρώπινης ύπαρξης.

Ωστόσο το κύριο πρόβλημα της φιλοσοφίας σύμφωνα με τον ΕγΪοΙι 
Η βΐη ΐβΐ δεν είναι το υπερβατικό ον, αλλά είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο Σω
κράτης στον Φαίδωνα τού Πλάτωνος έχει καταδείξει ότι το ερώτημα για τον 
άνθρωπο μπορεί να τεθεί στις πραγματικές διαστάσεις του μόνον ως φιλο
σοφικό πρόβλημα για το νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου. Ο Σω
κράτης είναι ο παραδειγματικός άνθρωπος, ο οποίος στοχάζεται, διαφυ
λάσσει και βεβαιώνει την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ανθρώπου. Η 
συστηματική ερμηνεία του Φαίδωνος, την οποία εκθέτει ο Εποΐι Ηβϊπίβΐ, 
αναδεικνύει τη συνάφεια του ερωτήματος γιά τον άνθρωπο με τα μεγάλα 
προβλήματα της συστηματικής φιλοσοφίας.

Στο δεύτερο μέρος υπό τον τίτλο «Νοείν και Είναι - αλήθεια, γλώσ
σα, ανθρωπινότητα» ο συγγραφέας πραγματεύεται ορισμένα προβλήματα 
της θεμελιώδους φιλοσοφίας, τα οποία συνάπτονται προς την έννοια της α



λήθειας, προς το πρόβλημα του καθόλου, προς την αρχή της εμπειρίας, 
προς την καθολική (ιιηϊνοΓΒ&Ιθ) κριτική τις γλώσσας και προς τις διαφο
ρές τις οποίες διατυπώνει η θεμελιώδης φιλοσοφία. Ο Εποΐι Η βϊηΐβΐ δια
τυπώνει το ερώτημα γιά την αλήθεια ως υπερβατολογικό ερώτημα με την 
εξής μορφή: Πώς είναι δυνατή η περιεχομενική (ίη ΐια ίΐΐϊο ΐιβ) αλήθεια ως 
συσχέτιση προτάσεων; Κατά τη γνώμη του ούτε οι αναλυτικές ούτε οι συ- 
ναινετικές-επικοινωνιακές αντιλήψεις μπορούν να προσφέρουν απάντηση, 
ούτε και είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ της θεωρίας της αντιστοιχίας και 
της θεωρίας της συνοχής, γιατί κάθε μιά από τις δύο τελευταίες έχει ισχυ
ρά όχι όμως και επαρκή επιχειρήματα υπέρ εαυτής.

Ο ΕγϊοΙι  Η βϊηΐβΐ διατυπώνει τρεις βασικές θέσεις: α) Η γλώσσα κα
τά τη βασική αναφορά της στο αντικείμενο υποδηλώνει κάθε φορά κάτι άλ
λο από ό,τι είναι η ίδια. Αλλά αυτή η αναφορά στο αντικείμενο είναι ο πυ
ρήνας της θεωρίας της αντιστοιχίας, από τον οποίο δεν μπορούμε να παραι
τηθούμε. β) Η γλώσσα είναι πραγματική μόνον σε γλωσσικώς αρθρωμέ
νες προτάσεις, οι οποίες ως προς την αξίωσή τους να προσφέρουν γνώση, 
μπορούν να κριθούν πάλι σε μιά συσχέτιση προτάσεων αυτού του είδους. 
Αλλά αυτός είναι ο πυρήνας της θεωρίας της συνοχής, από τον οποίο επί
σης δεν μπορούμε να παραιτηθούμε, γ) Οι δύο όψεις, δηλαδή η αντιστοι
χία και η συνοχή, δεν μπορούν να χωριστούν η μιά από την άλλη, όταν το 
ερώτημα γιά την αλήθεια διαμορφώνεται με αφετηρία τη γλωσσικότητα 
του ανθρώπου, διότι με αυτήν την ενότητα διαμεσολαβείται (εκφέρεται 
γλωσσικώς) η αλήθεια κατά την αναφορά της στο αντικείμενο και ερμη
νεύεται και η ενότητα του νοείν και του Είναι. Αυτές οι θέσεις αποτελούν 
το οδηγητικό νήμα όλων των αναζητήσεων που ακολουθούν. Τπό το φως 
τους εξετάζονται τα είδη του καθόλου, η σπουδαιότητα του οντολογικώς 
σημαντικού γενικού, η σχέση της γλώσσας προς το καθόλου, η έννοια του 
ανθρώπου ως της ενθάδε ούσης υπερβατολογικότητας, δηλαδή η έννοια που 
ακριβώς προσφέρει την προοπτική διαμεσολάβησης μεταξύ υπερβατολο
γικής και οντολογικής-ουσιολογικής φιλοσοφίας.

Η διευρυμένη υπερβατολογική θεώρηση οδηγεί στην κριτική της αρ
χής της εμπειρίας. Πρόκειται γιά την αρχή που συνδέεται με την ανάπτυ
ξη της νεότερης επιστήμης. Όπως όμως προέβαλαν αυτή την αρχή τόσο ο 
εμπειρισμός όσο και ο νεοθετικισμός του Κύκλου της Βιέννης, αφενός συγ
κάλυψαν το γεγονός ότι τα εμπειρικά δεδομένα υπερβαίνονται ήδη στο ε
πίπεδο των φαινομένων και αφετέρου οδήγησαν σε μιά αντιμεταφυσική ε
πίθεση και καλλιέργησαν τον «ατόφιο» νομιναλισμό. Ο νεοθετικισμός με 
τις περιοριστικές προδιαγραφές του θέλησε να διορθώσει τη γλώσσα χωρίς 
να λύσει τα συναφή προβλήματα. Αντιθέτως η θεμελιώδης φιλοσοφία του 
ΕγϊοΙι  Η βϊηίθΐ θέλει να είναι καθολική κριτική της γλώσσας σε αναφορά
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προς το εκάστοτε νόημα. Έ τσ ι αυτή η κριτική της γλώσσας αναγνωρίζει την 
αξίωση νοήματος, η οποία προβάλλεται με τις γλωσσικές εκφορές, αλλά επί 
πλέον αναλαμβάνει να διαμορφώσει μιά συστηματική τάξη των αξιώσεων νο
ήματος. Επομένως οι αξιώσεις νοήματος δεν απορρίπτονται εξ αρχής, αλ
λά εξετάζονται ως προς την ισχύ τους και τα όριά τους, αφού ληφθούν υπό
ψη οι διαφορές τις οποίες δέχεται η θεμελιώδης φιλοσοφία. Πρόκειται γιά 
την οντική διαφορά που αφορά στα εν τόπω και χρόνω αισθητά όντα και 
συνδέεται με την επιστήμη και με την επιστημολογία, γιά την οντολογική 
διαφορά (συνδέεται με την οντολογική-ουσιολογική φιλοσοφία), γιά την 
υπερβατολογική διαφορά (συνδέεται με την υπερβατολογική φιλοσοφία) 
και γιά την απόλυτη διαφορά (όταν γίνεται λόγος περί Θεού).

Το τελευταίο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει τα κύρια προβλήματα 
της πρακτικής φιλοσοφίας. Σύμφωνα με τον ΕγΪοΙι Η θΐηΐβΐ η πράξη συν
δέεται με τις βαθμίδες νοήματος, οι οποίες αντιστοιχούν στις τέσσερες έν
νοιες της ελευθερίας, δηλαδή α) στην ελευθερία ως ουσιώδες γνώρισμα του 
ανθρώπου σε διαφορά προς τα ζώα, β) στην ελευθερία ως ηθικό αυτοπροσ
διορισμό υπό την προοπτική του αγαθού γ) στην πολιτική και κοινωνική 
ελευθερία, και δ) στην ελευθερία με το νόημα της «χάριτος». Αυτές οι δια
φοροποιήσεις δηλώνουν και τα όρια κάθε πραγμάτωσης της ελευθερίας, 
ενώ είναι φανερό ότι η ελευθερία ως ηθικός αυτοπροσδιορισμός του ανθρώ
που, η οποία είναι αναπόσπαστη από την ηθική συνείδηση και από την α
ναφορά στο αγαθό, έχει την προτεραιότητα γιά την πράξη. Η τέταρτη έν
νοια της ελευθερίας συνδέεται με την εσχατολογία ως το κριτικό όριο που 
υπενθυμίζει στον άνθρωπο τα δικά του όρια σε αναφορά προς τον κόσμο. 
Το βιβλίο τελειώνει με την έκφραση εμπιστοσύνης προς τις δυνατότητες 
του λόγου, όπως τον εκπροσωπεί η ευρωπαϊκή πολιτισμική παράδοση, και 
με τη διαπίστωση ότι σε κρίση βρίσκεται η διάνοια και όχι ο λόγος. Ο συγ
γραφέας υπογραμμίζει ότι η κατάληξη της φιλοσοφίας του είναι η ανθρω- 
πινότητα, ο ίδιος ο άνθρωπος ως δεδομένο και ως χρέος συγχρόνως. Μάλι
στα σε αυτό το βιβλίο του ο Ε γΪοΙι Η βΐηΐβΐ συνυπολογίζει την πλατωνική 
αρχή γιά τη σύνδεση λογοτεχνικότητας και φιλοσοφίας. Αν και η ιδέα του 
ανθρώπου, της οποίας τα στοιχεία προσέφερε στην Ευρώπη ο Σωκράτης 
με τόσο τραγικό τρόπο, φαίνεται να σκιάζεται από την κρίση της Ευραίπης, 
ο ΕγΪοΙι  Η βϊηΐβΐ τονίζει ότι το δράμα που λέγεται κρίση της Ευρώπης εί
ναι ένα «σατυρικό δράμα», γιατί η ανθρωπινότητα ως δεδομένο και ως 
χρέος, ως μέτρο ζωής, δεν πρόκειται να λησμονηθεί και να έχει τραγική 
μοίρα. Γιατί ακριβώς η ανθρωπινότητα αποτελεί το στοιχείο που προσα
νατολίζει τον λόγο και θέτει τους Ευρωπαίους ενώπιον των ευθυνών τους.

Όπως είναι φανερό, η υπερβατολογική φιλοσοφία του Εποΐΐ Ηβΐηΐβΐ 
είναι διαφοροποιημένη και διευρυμένη σε σύγκριση όχι μόνον προς τη φι



443

λοσοφία του Κ&ηί αλλά και προς την κριτική την οποία άσκησε ο γερμα
νικός ιδεαλισμός στον ΚαηΙ. Ο Ε ιΐο ΐι Ιΐβ ίη ΐβ ΐ, χωρίς να αρνείται την εγ- 
κοσμιότητα και την ιστορία, τάσσεται υπέρ των υπαρξιακών αιτημάτων 
του ανθρώπου και υπέρ μιάς φιλοσοφίας με ανάμνηση της υπέρβασης. Ω
στόσο ο ίδιος δεν αίρει την εγκοσμιότητα και την ιστορία στην ολότητά 
τους σε κάποιο μεταϊστορικό επίπεδο. Από το έργο του Εποΐι Ηβϊηΐθΐ 
προκύπτει ότι είναι δυνατή η συστηματική φιλοσοφία ως ανοιχτό σύστη
μα, ως στοιχειώδης τάξη των βασικών ερωτημάτων που απασχολούν τον 
άνθρωπο και συνάμα απασχολούν και την ευρωπαϊκή παράδοση. Ο ακάμα
τος στοχαστής Εποΐι Η βΐηίβΐ, ο οποίος τον Μάρτιο του 1992 συμπλήρω
σε τα ογδόντα χρόνια του, παρουσιάζει ακόμη μιά φορά σε δημοσίευμά του 
αυτής της χρονιάς τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές της συστηματικής 
φιλοσοφίας1.
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