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Ο τόµος «Περί τέχνης και αισθητικής» περιέχει διαλέξεις που έδωσε ο Λούντβιχ
Βιτκενστάιν (1889-1951) στο πλαίσιο των µαθηµάτων του στο Πανεπιστήµιο του
Κέιµπριτζ στα 1932-33 και 1938. Σώζονται µόνο οι σηµειώσεις που κράτησαν οι
ακροατές του: ο διάσηµος φιλόσοφος G. E. Moore και οι σπουδαστές και κατοπινοί
philosophi minores Alice Ambrose, Yorick Smythies, Rush Rhees και James Taylor.
∆εν έχουµε σηµειώσεις του Βιτκενστάιν, δεν κρατούσε ο ίδιος. Αυτά τα κείµενα
άλλων, είναι τα µόνα «ολοκληρωµένα κείµενα» από τον Βιτκενστάιν για τις τέχνες
και την αισθητική. Σοφά λοιπόν προτάσσονται των υπολοίπων.
Στο δεύτερο µέρος του τόµου περιέχονται παρατηρήσεις που βρίσκονται σκόρπιες
στο βιτκενσταϊνικό corpus. ∆εν είναι πολλές και, οπωσδήποτε, παραµένουν
δυσερµήνευτες αν εξεταστούν αποκλειστικά στο φόντο των ολοκληρωµένων έργων
(«Tractatus Logico-Philosophicus» και «Φιλοσοφικές έρευνες»). Οι παρατηρήσεις
διανθίζονται µε σχόλια από συνοµιλίες, αποσπάσµατα από επιστολές, αφηγήσεις
φίλων. Με πολύ χρηστικό τρόπο και µε αίσθηση της καλής γειτονίας, ο επιµελητής
Κωστής Κωβαίος χωρίζει το δεύτερο αυτό µέρος σε δώδεκα κατηγορίες: Γενικές
παρατηρήσεις, Γούστο και δηµιουργία, Ταλέντο και µεγαλοφυΐα, Αισθητικές
κατηγορίες, Μουσική, Λογοτεχνία, Αρχιτεκτονική, Κινηµατογράφος, Θέατρο,
Ζωγραφική, Γλυπτική, Μόδα. Τη χρηστικότητα του βιβλίου πολλαπλασιάζουν η
κατατοπιστική Εισαγωγή, ο ενδελεχής και πρωτότυπος υποµνηµατισµός των
κειµένων (µε πολλές παραποµπές σε συναφή χωρία), βιβλιογραφία και εξαντλητικά
ευρετήρια πηγών, πραγµάτων και προσώπων.
Μπορεί η αισθητική να µην ανήκει στα µεγάλα θέµατα της ύστερης φιλοσοφίας
του ανασκευαστή φιλοσόφου (χρήση και σηµασία, πώς ακολουθούµε έναν κανόνα, το
αθεµελίωτο των εξηγήσεων και το αναγκαστικό τους τέλος, η µυθολογία του
«εσωτερικού» µας κόσµου, η µελέτη των τρόπων έκφρασης
σκέψεων/αισθηµάτων/συναισθηµάτων ως γλωσσικών παιγνίων, οι τρόποι ζωής, η
βεβαιότητα, η πεποίθηση). Ο τόµος αυτός αποδεικνύει πάντως ότι η αισθητική ήταν
σηµαντικό πεδίο εφαρµογής και συνδυασµού των µεγάλων αυτών θεµάτων.
Όπως επισηµαίνει ο Κωβαίος, ο Βιτκενστάιν δεν έχει µία θεωρία για την
αισθητική και οι δοκιµαστικές θεωρήσεις του είναι όλες περιγραφικές. Ο Βιτκενστάιν

θα αναλύσει τις χρήσεις της λέξης «ωραίο» και θα καυτηριάσει την τάση να
ανάγουµε τα αξιολογικά ζητήµατα στα αισθήµατα ευαρέσκειας/απαρέσκειας που µας
προκαλεί ένα έργο τέχνης ή στα κίνητρα του καλλιτέχνη που εικάζουµε ότι,
συνειδητά ή ασυνείδητα, προκάλεσαν τη δηµιουργία ενός έργου. Οι αξιολογικές µας
εκφράσεις, τουλάχιστον οι πιο «καθηµερινές», δεν είναι παρά επιφωνήµατα (Ω, τι
ωραίο, υπέροχο – ∆εν µ’ άρεσε καθόλου, απαίσιο)· κι αν η αισθητική αναλάµβανε ως
αντικείµενό της «αυτό που προκαλεί ευχαρίστηση», θα ήταν αναγκασµένη να εκταθεί
σε ζητήµατα τόσο πολυποίκιλα όσο το προσωπικό γούστο. Από την άλλη, οι
ψυχολογικές ερµηνείες, που διατείνονται ότι εξηγούν τα πάντα, δεν είναι παρά ψευτοερµηνείες· κατορθώνουν να γίνονται αποδεκτές επειδή «αποπνέουν µια παράξενη
γοητεία».
Η γραµµατική του αισθητικού λόγου που προτείνει ο Βιτκενστάιν είναι αρκετά πιο
σύνθετη ώστε να µπορεί να περιλάβει, στο άλλο της άκρο, τις χρήσεις της ίδιας της
αισθητικής εξήγησης και τις προϋποθέσεις που θέτει. Για τις τέχνες, µας υπενθυµίζει
ο Βιτκενστάιν, µιλάει καλύτερα αυτός που ξέρει καλά, ο έµπειρος, ο τεχνίτης ή, έστω,
για να περιλάβουµε τον ίδιο, ο ενήµερος παρατηρητής. Ο οποίος για τα αισθητικά
έργα καλείται να δώσει εκείνη ακριβώς την εξήγηση που θα την κάνει αποδεκτή·
αυτός είναι όλος κι όλος ο σκοπός της «αισθητικής» εξήγησης. Μια τέτοια εξήγηση
δεν επικαλείται το αίτιο της οµορφιάς. ∆εν χρειάζεται να εξηγήσει τι κάνει ωραίο ένα
έργο, αλλά χρειάζεται να µπορεί να δείξει τι είναι (ή δεν είναι) ωραίο σ’ ένα έργο. Κι
αυτό λίγοι το µπορούν.
Από τα κείµενα που συγκεντρώνονται στον τόµο αυτό ο αναγνώστης δεν θα
σχηµατίσει την εντύπωση µιας ενιαίας σύλληψης (ο Βιτκενστάιν προειδοποιεί
εναντίον των ενιαίων συλλήψεων)· θα µπορέσει όµως να εκτιµήσει µια λίγο-πολύ
συνεπή αισθητική στάση, η οποία ίσως ήταν η στάση του Βιτκενστάιν. ∆εν εννοούµε
εδώ καµιά µεταφυσική, «µυστική», «βαθειά κρυµµένη» ή «άρρητη» αισθητική-ηθική
αρχή. Εννοούµε τη µάλλον φλύαρη, τελικά, διάθεση ενός λιγοµίλητου, υποτίθεται,
ανθρώπου, ο οποίος κοιτάζει γύρω του προσεκτικά, αφουγκράζεται και αναλαµβάνει
να προειδοποιήσει όσους συχνότερα κάθονται να τον ακούσουν, τους µαθητές του
κυρίως, να µην παρασύρονται από κραυγές και επιφωνήµατα. Αλλά ούτε από τις
µεγάλες αισθητικές θεωρίες να παρασύρονται, από τα θεόρατα συστήµατα
αισθητικής πλάνης στα οποία µπορεί να οδηγήσει ο ίµερος της γενικότητας, και τα
οποία πρέπει ν’ αντιµετωπίζονται µε συστηµατικότερη καχυποψία.
Μόνο ως απάνθισµα µπορούσε λοιπόν να συγκροτηθεί ο τόµος αυτός. Άλλωστε, ο
αγαπηµένος τρόπος συγγραφής του Βιτκενστάιν ανήκει σ’ εκείνο το είδος όπου
ανήκουν και οι περίφηµες liasses του Πασκάλ. Ο αφορισµός, το απόφθεγµα, η
αποσπασµατικότητα, η κατά βήµατα και θέµατα παράθεση είναι τα γνωρίσµατα του
είδους αυτού. Με τη διαφορά πως από τις συγγραφές-συρραφές του Βιτκενστάιν
µπορούν και θα έπρεπε ν’ αφαιρεθούν (ή να σπρωχτούν στις «σ.τ.Ε.») όσα έχουν
ενθέσει άλλοι· είναι όσα δεν θα δηµοσιοποιούσε ο ίδιος, δηλαδή κυρίως βιογραφικές
αναφορές στο άτοµο, στα γούστα και στις προτιµήσεις του.
Όσες διεξόδους προς τη βιογραφία και να υιοθέτησε ο Κωστής Κωβαίος για τη
συγκρότηση αυτής της πρωτότυπης σύνθεσης µαρτυριών, είναι σίγουρο ότι τις
ακολουθεί µε γνώση. Ο Κωβαίος ξέρει καλά τον Βιτκενστάιν. Αναδηµοσιεύει εδώ, µε
ελάχιστες αλλαγές, το πρώτο του µεταφραστικό γύµνασµα (οι διαλέξεις του 1938
πρωτοδηµοσιεύτηκαν στο «Ανθολόγιον αναλυτικών φιλοσόφων», επιµελεία
Κωνσταντίνου Ι. Βουδούρη. Αθήναι: 1977, β′ έκδοση: 1980). Ως επιµελητής και
µεταφραστής, επιστρέφει σε θέµατα που τα γνωρίζει ως µελετητής, από τη διατριβή

του («Η γραµµατική του αισθητικού λόγου», Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1984) – που µε
θράσος προτάσσει του Βιτκενστάιν όλη σχεδόν την ιστορία της αισθητικής (βλ.
επίσης Κωβαίος, «Όλα κυοφορούνται µεσ’ στη γλώσσα», ιδιαίτερα σελς 124-201). Ο
ίδιος έχει µεταφράσει και επιµεληθεί τα συναφή, και παρόµοιας σύνθεσης, έργα του
αυστριακού φιλοσόφου: «Πολιτισµός και αξίες» (σε συνεργασία µε τη Μυρτώ
∆ραγώνα-Μονάχου), «Γλώσσα, µαγεία, τελετουργία» και «Περί ηθικής» (εκδ.
Καρδαµίτσα).

