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Μια ηθική χωρίς ηθικές αρχές
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Ο Βιτγκενστάιν δεν είναι φιλόσοφος της ηθικής. Όπως σωστά παρατηρεί ο Κωστής
Κωβαίος στην «Εισαγωγή» του, «το χαρακτηριστικότερο – και σηµαντικότερο –
στοιχείο των παρατηρήσεων του Βιτγκενστάιν για την ηθική είναι το πόσο λίγες
είναι.» Η Λογικο-Φιλοσοφική Πραγµατεία, το µόνο έργο του που δηµοσιεύτηκε όσο
ζούσε και το οποίο ο Βιτγκενστάιν, άριστος συνοµιλητής του εαυτού του, είχε αρχίσει
να αναθεωρεί προτού καν δηµοσιευτεί, ολοκληρώνεται µε παρατηρήσεις για την
υπερβατικότητα της ηθικής και τον άρρητο χαρακτήρα του µυστικού στοιχείου. Στις
Φιλοσοφικές Έρευνες, η ηθική αναφέρεται σε σχέση µε τη µάταιη προσπάθεια να
δώσει κανείς σαφές περίγραµµα σε εικόνες συγκεχυµένες και ασαφείς. Η «∆ιάλεξη
περί ηθικής» (Κέµπριτζ, Νοέµβριος 1929), το µοναδικό πλήρες «κείµενο» που ο
Αυστριακός φιλόσοφος αφιέρωσε στην «έρευνα για το τι είναι αγαθό», καταλήγει µε
τη διάσηµη µεταφορά: όσοι µιλούν για την ηθική το µόνο που κάνουν είναι να
χτυπάνε στα όρια της γλώσσας, όπως στα τοιχώµατα ενός κλουβιού. Απορριπτικές
και υπονοµευτικές είναι λοιπόν οι λιγοστές παρατηρήσεις του Βιτγκενστάιν για την
ηθική. Στόχος τους είναι να εκθέσουν τη «µαταιοπονία µιας τάσης του ανθρώπινου
πνεύµατος», που ο ίδιος την απέφευγε και τη σεβόταν.
Για τον Βιτγκενστάιν, οι ηθικές προτάσεις αποτελούν προσπάθειες να εκφραστεί το
άρρητο. «Η ηθική δεν µπορεί να µπει σε λόγια. Η ηθική είναι υπερβατολογική». Οι
προτάσεις ηθικού περιεχοµένου, όπως άλλωστε και οι προτάσεις που εκφράζουν
αισθητικές αξιολογήσεις, δεν αποτελούν γνήσιες αποφάνσεις, δεν έχουν νόηµα. ∆εν
υπάρχει πρόταση που να µπορεί να εκφράσει το «νόηµα του κόσµου» ή το «νόηµα
της ζωής», διότι όλες οι γνήσιες αποφάνσεις είναι γεγονοτικές, εκφράζουν
ενδεχοµενικότητες, συµπτώσεις, ενώ «το νόηµα του κόσµου πρέπει να βρίσκεται έξω
από τον κόσµο. Στον κόσµο όλα είναι όπως είναι, και όλα συµβαίνουν όπως
συµβαίνουν· µέσα στον κόσµο δεν υπάρχει καµία αξία – και αν υπήρχε, δε θα είχε
καµία αξία». Μπορούν βεβαίως να διατυπωθούν αποφάνσεις για τις κολάσιµες ή
επιβραβεύσιµες συνέπειες µιας πράξης, αλλά οι αποφάνσεις αυτές δεν έχουν να
κάνουν µε ηθικές αξίες και προσταγές: η ηθική δεν έχει σχέση µε την τιµωρία και την
ανταµοιβή.
Έτσι, ο Βιτγκενστάιν θα µελετήσει τις ηθικές αντιλήψεις σαν εκδηλώσεις
προσωπικών στάσεων σε συγκεκριµένες περιστάσεις, σε σχέση µε συγκεκριµένα
«µοτίβα ζωής». Αυτές οι εκδηλώσεις µοιάζουν περισσότερο µε «επιφωνήµατα
θαυµασµού» και τότε µόνο φωτίζουν πραγµατικά τα εκάστοτε «ηθικά» διλήµµατα

όταν δεν εκκινούνται από προαποφασισµένες ηθικές αρχές. Ο Βιτγκενστάιν
καταλήγει σε µια ηθική χωρίς αρχές.
Στον τόµο Περί ηθικής ο Κωστής Κωβαίος συγκεντρώνει τις σχετικές παρατηρήσεις
του Βιτγκενστάιν, όπως καταγράφηκαν από τον ίδιο αλλά και από µαθητές του.
Πρόκειται για µια πρωτότυπη ανθολόγηση.
Η µετάφραση είναι προσεγµένη και ακριβής, η επιµέλεια υποδειγµατική. Τα σχόλια
του επιµελητή, που έχουν συχνά την έκταση σύντοµων δοκιµίων, διαφωτίζουν τα
σχετικά αποσπάσµατα µε ερµηνευτικές παρατηρήσεις, βιβλιογραφικές παραποµπές
και, κυρίως, µε την επισήµανση παράλληλων χωρίων. Προδίδουν βαθειά γνώση του
συνολικού έργου του Βιτγκενστάιν καθώς και της τεράστιας σχετικής βιβλιογραφίας.
Με το έργο του σηµαντικού αυτού φιλοσόφου ο Κωβαίος ασχολείται περισσότερο
από µία εικοσαετία. Το πρώτο του γύµνασµα ήταν η µετάφραση των «∆ιαλέξεων περί
της αισθητικής» (1977). Έχει επίσης µεταφράσει και επιµεληθεί, µε την ίδια
θαυµαστή αφοσίωση, τα ακόλουθα βιβλία του Βιτγκενστάιν: Το µπλε και το καφέ
βιβλίο (1984), Πολιτισµός και αξίες (µαζί µε τη Μ. ∆ραγώνα-Μονάχου, 1986),
Γλώσσα, µαγεία, τελετουργία (1990), Φιλοσοφικές παρατηρήσεις (1993), Wittgenstein:
Αφορισµοί και εξοµολογήσεις (1993), Φιλοσοφική Γραµµατική (1994). Ο Κωβαίος χει
επίσης γράψει πρωτότυπες ερµηνευτικές δοκιµές στη φιλοσοφία του Βιτγκενστάιν,
που συγκεντρώνονται στον τόµο Όλα κυοφορούνται µέσ’ στη γλώσσα (1996).

