
Ο Wittgenstein και η Μουσική 
 

 

Τν άξζξν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ζπλεηζθνξά ηνπ Τεηπαδίος ζηελ επέηεην ησλ 50 

ρξόλσλ από ην ζάλαην ηνπ Ludwig Wittgenstein (1889-1951). 

Αλ θαη ε ζηελή ζρέζε ηνπ W. κε ηε κνπζηθή είλαη γλσζηή θαη θαιά ηεθκεξησκέλε, 

ηόζν ζηα δηθά ηνπ θείκελα όζν θαη ζηηο καξηπξίεο ησλ θίισλ ηνπ, ε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ην ξόιν ηεο κνπζηθήο ζηε δσή θαη ηε ζθέςε ηνπ είλαη εμαηξεηηθά κηθξή.1 

Η πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί έρεη έληνλα πξνθαηαξθηηθό θαη 

απνζπαζκαηηθό ραξαθηήξα. 

Δπραξηζηνύκε ηδηαηηέξσο ηνλ εξεπλεηή θ. Κσζηή Κσβαίν, εηδηθό ζηνλ W., θύξην κειεηεηή θαη 

κεηαθξαζηή ηνπ έξγνπ ηνπ ζηελ Διιάδα, γηα ην πιηθό, ην νπνίν έζεζε ζηε δηάζεζή καο.2 

Τνπνζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο 

Σην έγθπξν The Oxford Companion to Philosophy ( ζ. 912-916) δηαβάδνπκε κεηαμύ άιισλ γηα ηνλ W. 

ζην νηθείν ιήκκα ηνπ Peter Hacker: «Ο θνξπθαίνο αλαιπηηθόο θηιόζνθνο ηνπ 20νύ αηώλα, ηνπ 

νπνίνπ δύν κείδνλα έξγα [ην Tractatus θαη νη Φιλοζοθικέρ Έπεςνερ] άιιαμαλ ηελ πνξεία ησλ ζρεηηθώλ 

ζεκάησλ. Η επηξξνή ηνπ, πξνθαιώληαο άιινηε ηε δηαθσλία θαη άιινηε ηε ζπλαίλεζε, άιινηε 

ζηεξηδόκελε ζηελ θαηαλόεζε θαη άιινηε ζηελ παξαλόεζε, ζθξάγηζε ηελ εμέιημε ηεο θηινζνθίαο κεηά 

ην 1920»× θαη ιίγν παξαθάησ: «Οη ζεκαληηθόηεξεο ζπκβνιέο ηνπ Wittgenstein ζηε θηινζνθία 

κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ππό πέληε θαηεγνξίεο: θηινζνθία ηεο γιώζζαο, θηινζνθία ηεο ινγηθήο, 

θηινζνθηθή ςπρνινγία, θηινζνθία ησλ καζεκαηηθώλ θαη δηαζάθεζε ηεο θύζεο θαη ησλ νξίσλ ηεο 

ίδηαο ηεο θηινζνθίαο. Σε θάζε ζέκα, κε ην νπνίν θαηαπηάζηεθε, απέθπγε παξαδεδνκέλεο ζέζεηο θαη 

απέξξηςε παξαδνζηαθέο ελαιιαθηηθέο, πηζηεύνληαο όηη νπνηεδήπνηε ε θηινζνθία παξνπζηάδεηαη 

παγηδεπκέλε κεηαμύ δύν θαηλνκεληθά αλαπόθεπθησλ πόισλ, π.ρ. ξεαιηζκνύ θαη ηδεαιηζκνύ, 

Καξηεζηαληζκνύ θαη ζπκπεξηθνξηζκνύ (behaviourism), πιαησληζκνύ θαη θνξκαιηζκνύ, ρξεηάδεηαη λα 

απνξξίπηνληαη ηα θνηλά απηνλόεηα ησλ δύν πόισλ». 

Ήδε ζην κηθξό απόζπαζκα ηνπ ιήκκαηνο ηνπ Hacker ηεθκεξηώλεηαη ε πςειή ζέζε ηνπ W. ζην 

θηινζνθηθό πάλζενλ, θαζώο θαη ν ζαπκαζκόο ησλ νκνηέρλσλ ηνπ πξνο ηελ πξσηνηππία ηνπ 

πλεύκαηνο θαη ηελ έθηαζε ηεο επηξξνήο ηνπ. Πέξα, όκσο, από ην ζηελό θύθιν ησλ επαγγεικαηηώλ 

θηινζόθσλ, ε κνξθή ηνπ W. ππήξμε αληηθείκελν ιαηξείαο (cult) θαη κπζνπνίεζεο, ε νπνία κόλνλ κε 

αλάινγα θαηλόκελα πεξί ηνλ Einstein ζα κπνξνύζαλ λα ζπγθξηζνύλ× ηειεπηαία εθδήισζε ηεο νπνίαο 

απνηέιεζε ε βηνγξαθία ηνπ Ray Monk θαη ε ηεξάζηηα –γηα βηνγξαθία θηινζόθνπ- εθδνηηθή ηεο 

επηηπρία·  πνπ ηζρύεη θαη γηα ηελ ειιεληθή ηεο κεηάθξαζε. 

Σηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο βηνγξαθίαο ηνπ W. ζπλέηεηλαλ ζε κεγάιν βαζκό ζηε δεκηνπξγία ηνπ κύζνπ: 

κνλαρηθόο× νκνθπιόθηινο× εξστθόο ζηελ αδηαθνξία ηνπ γηα αθαδεκατθή θαξξηέξα× αζθεηηθόο× 

επάισηνο ζηελ αλάγθε ηνπ γηα ην ελδηαθέξνλ ησλ θίισλ. Από ηελ άιιε ην έξγν ηνπ: ην πξόσξν 

αξηζηνύξγεκα (ην Tractatus Logico-Philosophicus), ε κεγάιε κεηαζηξνθή (1929-1932), ε 

απνζπαζκαηηθόηεηα ησλ γξαπηώλ ηνπ θαη ν κύζνο ησλ πξνθνξηθώλ ζπδεηήζεσλ, ηηο νπνίεο κε δένο 

δηαθύιαμαλ νη καζεηέο ηνπ × νη θίινη, νη καζεηέο, ν θύθινο ηνπ: κόλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σσθξάηε 

ζα βξνύκε ηα ζηνηρεία ελόο θηινζνθηθνύ κύζνπ άμηα λα ζπγθξηζνύλ κε απηά ηνπ κύζνπ γύξσ από ηνλ 

W. 

Κνηλή βάζε ηνπ ζαπκαζκνύ ηόζν ησλ νκνηέρλσλ όζν θαη ηνπ επξέσο θνηλνύ ε «απόξξηςε ησλ 

παξαδεδνκέλσλ ζέζεσλ» (Hacker) · ε πξσηνηππία ηνπ πλεύκαηνο, ε θαηλνηνκία, ην ξεμηθέιεπζνλ ησλ 

απόςεσλ. Οη όςεηο απηέο, εληνλώηαηεο ζηελ πξόζιεςε ηνπ W. παιαηόηεξα, ζρεηηθνπνηνύληαη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα κέζα από ηελ αλάδεημε ζηνηρείσλ ζπλέρεηαο, ηα νπνία ζπλδένπλ ηε ζθέςε θαη ην 

ύθνο ηνπ κε παιαηόηεξνπο θηινζόθνπο, θαζώο θαη κέζα από ηελ αλάδεημε επηξξνώλ, νη νπνίεο 
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θσηίδνπλ κε δηαθνξεηηθό θσο ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπ θαη ηελ ζεκεξηλή πξόζιεςή ηεο: ν O. 

Spengler θαη ε έλλνηα ησλ „νηθνγελεηαθώλ νκνηνηήησλ‟, ν W. Köhler θαη ε Gestaltpsychologie, 

ηδηαηηέξσο ν κεδεληζκόο ηνπ F. Nietzsche, αιιά θαη ην γεληθόηεξν πλεπκαηηθό θιίκα ηνπ βηελλέδηθνπ 

κνληεξληζκνύ ησλ πξώησλ δεθαεηηώλ ηνπ αηώλα θαη νη θνξείο ηνπ: ν Karl Kraus, ν Fritz Mauthner, ν 

Karl Boltzmann, αιιά θαη ν Arnold Schönberg.3 

O ίδηνο είλαη αξθεηά εύγισηηνο όηαλ αλαθέξεηαη ζηηο επηξξνέο ηνπ, θαηά ηξόπν κάιηζηα πνπ λα 

ππνβαζκίδεη άδηθα ηελ πξσηνηππία ηεο ζθέςεο ηνπ: «Υπάξρεη, πηζηεύσ, θάπνηα αιήζεηα ζηε ζθέςε, 

όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είκαη σο δηαλνεηήο παξά αλα-παξαγσγηθόο».4 Ο Weiner (1992) 

αληηιακβάλεηαη ηηο ακθηβνιίεο ηνπ W. ζρεηηθά κε ην βαζκό πξσηνηππίαο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ζθέςεο σο 

εθδήισζε απηνύ πνπ ν Harold Bloom νλνκάδεη «αγσλία ηεο επίδξαζεο» .5 Ο ίδηνο ν W. θαίλεηαη όηη 

ζπλδέεη ηελ ππνηηζέκελε έιιεηςε πξσηνηππίαο κε ηελ „εβξατθόηεηα‟ θαη ηελ ηειεπηαία κε θάπνηα 

έλλνηα αξλεηηθόηεηαο, αδπλακίαο θαη „ζειπθνύ‟ πόινπ, σο αληίζεηνπ ζε θάπνηνλ „αξζεληθό‟ πόιν 

δύλακεο θαη πξσηνγελνύο δεκηνπξγηθόηεηαο.6 Τα γξαθόκελά ηνπ γηα ηνπο επίζεο εβξατθήο θαηαγσγήο 

Mendelssohn θαη Freud θηλνύληαη ζε παξόκνηα θαηεύζπλζε κε ηηο απηνβηνγξαθηθέο ηνπ αλαθνξέο · γηα 

ηνλ πξώην γξάθεη: «Ο Mendelssohn δελ απνηειεί κηα θνξπθή, αιιά έλα πςίπεδν» (1999/8: 452)· θαη 

παξαθάησ: «…ν Brahms πξαγκαηνπνηεί κε όιε, όηη ν Mendelssohn θάλεη κε κηζή δύλακε. Αιιηώο: ν 

Brahms είλαη ζπρλά έλαο Mendelssohn ρσξίο ςεγάδη» (1999/8: 479). 

Πάλησο, ην εξώηεκα ηεο πξσηνηππίαο αθήλεηαη αλνηθηό, όπσο θαίλεηαη από κηα ζαπκάζηα όζν θαη 

αηληγκαηηθή δηαηύπσζή ηνπ: «Η πξσηνηππία κνπ (εάλ απηή είλαη ε θαηάιιειε ιέμε) είλαη, πηζηεύσ, 

κηα πξσηνηππία εδάθνπο θαη όρη [κηα πξσηνηππία] ζπόξνπ»·7 ν ζπόξνο θαη ην έδαθνο βέβαηα έρνπλ 

θαη κεηαμύ ηνπο κηα ζρέζε ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ πόινπ, αο πνύκε· ηέηνηα πνπ λα κπνξνύκε λα 

ελλνήζνπκε απηή ηελ «πξσηνηππία εδάθνπο» σο αλνηθηόηεηα ζηηο επηξξνέο · δεθηηθόηεηα · 

ελζσκάησζε ηεο μέλεο ηδέαο (δει. ηνπ «ζπόξνπ») θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ή ηξνπνπνίεζή ηεο. 

Υπνζηεξίδσ όηη ε ζρέζε ηνπ W. κε ηε κνπζηθή θσηίδεη ηδηαίηεξα ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ W. πάλσ ζηελ 

έλλνηα ηεο πξσηνηππίαο· όηη, αθόκε πεξηζζόηεξν, είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ελόο κνπζηθνύ 

πνξηξαίηνπ ηνπ W., ε πξνζπέιαζε, κε άιια ιόγηα, θεληξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

θαη ηεο ζθέςεο ηνπ, κε εθαιηήξην ηα 'κνπζηθά' ηνπ απνζπάζκαηα. 

 

Σθπξίδνληαο 

Ο W. γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην πεξηβάιινλ ελόο κεγαιναζηηθνύ βηελλέδηθνπ 

ζπηηηνύ, όπνπ ε κνπζηθή πξάμε θαη αθξόαζε θαηειάκβαλε ζεκαληηθό κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Η κεηέξα ηνπ ππήξμε εξαζηηέρληο πηαλίζηα, ν παηέξαο έπαηδε 

βηνιί· ν κεγαιύηεξνο αδειθόο, ν νπνίνο απηνθηόλεζε, ππήξμε παηδί-ζαύκα ζηε 

κνπζηθή ελώ ν άιινο, θαηά ηη κεγαιύηεξόο ηνπ αδειθόο, ν Paul, έθαλε θαξξηέξα 

σο ζνιίζηαο ηνπ πηάλνπ.8 Σηελ νηθία Wittgenstein ( θάπνπ αλαθέξεη όηη ζην παηξηθό ζπίηη ππήξραλ 

επηά [!] πηάλα δηαζέζηκα) ζύρλαδαλ ηα κεγαιύηεξα νλόκαηα ηεο ζύγρξνλεο βηελλέδηθεο κνπζηθήο 

δσήο, όπσο ν Johannes Brahms, o Bruno Walter θαη ν ηπθιόο νξγαλίζηαο θαη ζπλζέηεο Joseph Labor 

(δάζθαινο κεηαμύ άιισλ θαη ηνπ A. Schönberg). 

Αλ εμαηξέζεη θαλείο ην θιαξηλέην, ην νπνίν ν W. έκαζε λα παίδεη ζην πιαίζην ησλ δηδαζθαιηθώλ ηνπ 

θαζεθόλησλ, ε κνπζηθή ηνπ θιίζε εθδεισλόηαλ κέζα από δύν θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο: ηελ αλάιπζε 

κνπζηθώλ θνκκαηηώλ ζε θίινπο, κνπζηθνύο ή κε, θαη ην ζθύξηγκα, γηα ην νπνίν δηέζεηε έλα απίζηεπην 

–όπσο βεβαηώλνπλ νη θίινη ηνπ- ηαιέλην. Σπρλέο ήηαλ νη κνπζηθέο ζπλαληήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο 

εθηεινύληαλ –κε θάζε ζνβαξόηεηα- ηξαγνύδηα ηνπ Schubert, κε ηνλ W. ζην ζθύξηγκα θαη θάπνην 

θίιν ζην πηάλν. 

Απνηνικώ κηα παξαθηλδπλεπκέλε απόπεηξα ππόδεημεο ηνπ αθνινύζνπ εξκελεπηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ „ηαιέληνπ ηνπ ζθπξίγκαηνο‟ ζην ζύλνιν ζηάζεσλ δσήο ηνπ W.: ζε ζρέζε κε ηελ 

απξνζπκία ηνπ W. λα κάζεη θάπνην όξγαλν (όπσο αλάθεξα, ςποσπεώθηκε λα κάζεη θιαξηλέην), θαζώο 

θαη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζθπξίγκαηνο γλσζηώλ κεισδηώλ (π.ρ. ηνπ Schubert) εθθξάδεη ηελ απην-
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εηθόλα ηνπ σο «αλαπαξαγσγηθνύ» ("rekreativ"), ηόζν θαηά κηα ζεηηθή έλλνηα (ε νπνία όκσο αθνξά 

ηελ εθηέιεζε θαη νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ) · όζν θαη θαηά κηα αξλεηηθή έλλνηα, όηη δει. ην ζθύξηγκα 

απνηειεί, σο δξαζηεξηόηεηα ηνλ ειάρηζην βαζκό εμσηεξηθήο απνκάθξπλζεο από ηε κνπζηθή 

ζθέςε,9(ζε αληηδηαζηνιή εδώ πξνο ηελ αλαπαξαγσγή κε ηε κεζνιάβεζε νπνηνπδήπνηε κνπζηθνύ 

νξγάλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θσλήο) · αιιηώο -θαη κε ζρεδόλ Βηηηγθελζηατληθή δηαηύπσζε-

: ην ζθύξηγκα π.ρ. ελόο κνπζηθνύ ζέκαηνο είλαη ίζσο ε απάληεζε ζην εξώηεκα « Τί θαηάιαβεο από 

απηό ην ζέκα;» ή κάιινλ: «Πώο έλνησζεο απηό ην ζέκα;»10  

 

…(ζηνλ ίδην ζθνπό) 

Μνπζηθά –όπσο άιισζηε θαη πνιιέο άιιεο πιεπξέο, όπσο παξαδέρεηαη ν ίδηνο, ν W. ππήξμε έλαο 

άλζξσπνο ηνπ 19νπ αηώλα, θαη κάιηζηα ηνπ πξώηνπ κηζνύ ηνπ.11 Αγαπεκέλνη ηνπ ζπλζέηεο ν 

Beethoven, ν Schubert, ν Schumann, αιιά θαη ν Bach , ν Brahms, αθόκε θαη ν Wagner, 

ηνπο Απσιηπαγοςδιζηέρ ηνπ νπνίνπ παξαθνινύζεζε, ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ ζην Βεξνιίλν, ζε ηξηάληα 

ζπλερόκελεο παξαζηάζεηο.12 O πιένλ αγαπεκέλνο ηνπ ζπλζέηεο ήηαλ ν Schubert, όπσο καο 

πιεξνθνξεί ν Hendrik von Wright ( από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο καζεηέο ηνπ W.) · κάιηζηα, ν von 

Wright δηαθξίλεη θάπνηεο πθνινγηθέο ζπγγέλεηεο κεηαμύ ηνπο ππό ηνλ θνηλό αζηεξηζκό ηνπ 

«Βηελλέδηθνπ πλεύκαηνο» («ν ζπλδπαζκόο αθξηβόινγεο κεηξηνπάζεηαο κε ηελ πην πινύζηα θαληαζία, 

ε εληύπσζε ηαπηόρξνλα θπζηθήο ξνήο θαη απξνζδόθεησλ γπξηζκάησλ θ.ιπ.»).13 

Ο W. αλήθε ζε εθείλν ηνλ ηύπν αθξναηή, πνπ πξνηηκά ηελ καθξνρξόληα επαθή κε ηα νηθεία θαη 

αγαπεκέλα έξγα, παξά ηελ αλαδήηεζε λέσλ θαη άγλσζησλ αθνπζηηθώλ απνιαύζεσλ. Τν 

ραξαθηεξηζηηθό απηό ηαηξηάδεη απόιπηα κε άιιεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ: ν Schulte14 αλαθέξεη 

όηη ν W. ζπκβνύιεπε θάπνην θίιν ηνπ λα κειεηά επηζηακέλσο, όηαλ επηζθέπηεηαη θάπνην κνπζείν, έλα 

κόλνλ πίλαθα ηε θνξά. Τελ ίδηα ηάζε πεηζκαηηθήο ζρεδόλ επηθέληξσζεο επεδείθλπε ζηα θηινζνθηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινύζαλ, επαλεξρόκελνο δηαξθώο ζε ιεπηνκέξεηεο θαη ζπλέπεηεο 

πξνεγνύκελσλ ζθέςεσλ ζην ίδην ζέκα · πξνηηκώληαο ηελ επίκνλε εκβάζπλζε θαη εμάληιεζε θάζε 

δπλαηήο πιεπξάο ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο παξά ηελ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ. 

 

Καλόλεο 

Ο W. αλαθέξεηαη ζπρλά ζε ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα, κεηαμύ άιισλ ζηελ αξ. 3 από ηηο Moments 

Musicaux ηνπ Schubert, ζηελ εηζαγσγή ηεο Παθηηικήρ (op. 13) ηνπ Beethoven, ζην Βαλρ ζε ια ύθ. 

κείδνλα ηνπ Brahms, απνκνλώλνληαο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, όπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα επηδείμεη ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπ λα καζαίλεη έλαλ „θαλόλα‟, πξάγκα ην νπνίν γηα ηνλ W. ηζνδπλακεί κε ην λα κπνξεί λα 

ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη νη άιινη άλζξσπνη (π.ρ. ν δάζθαινο ή ν ζπλζέηεο). 

Η έλλνηα ηνπ θαλόλα εδώ είλαη αξθεηά δηεπξπκέλε θαη πεξηιακβάλεη π.ρ. ηελ θαηαλόεζε ηνπ πώο 

πξέπεη λα εθηειεζηεί ζσζηά κηα ζπγθεθξηκέλε πηαληζηηθή ηερληθή (ην θαηάιιειν staccato ζην πξώην 

παξάδεηγκα θ.ν.θ.). 

Γηα ηνλ W. ε θαηαλόεζε ελόο θαλόλα επηηπγράλεηαη όρη κε θάπνην αθεξεκέλν νξηζκό, αιιά κέζα από 

παξαδείγκαηα. Η έλλνηα ηνπ κανόνα, θαζώο θαη νη ζρεηηθή έλλνηα ηνπ παισνιδιού είλαη θεληξηθήο 

ζεκαζίαο ζηελ νξνινγία θαη ηελ αληίιεςε ηνπ W. γηα ηε γιώζζα. Υπό ηελ έλλνηα απηή ε κνπζηθή 

αληηκεησπίδεηαη θαη απηή σο γιώζζα, δει. σο έλα παηρλίδη κε θαλόλεο, ην νπνίν δελ πεξηγξάθεηαη 

επαξθώο παξά κόλνλ κέζα από παξαδείγκαηα. Τα ζρεηηθά κνπζηθά παξαδείγκαηα ζην έξγν ηνπ W. δελ 

απνζθνπνύλ ζηε δηαζάθεζε κνπζηθώλ πξνβιεκάησλ · ζα ιέγακε θαιύηεξα, όηη όληαο παξαδείγκαηα 

πεξηγξάθνπλ, ην ίδην θαιά όπσο θαη ηα γισζζηθά παξαδείγκαηα, ηηο έλλνηεο ηνπ θαλόλα θαη ηνπ 

παηρληδηνύ, γύξσ από ηηο νπνίεο πεξηζηξέθεηαη όιε ε θηινζνθία ηεο γιώζζαο, αιιά αθόκε θαη ε 

αληίιεςε ηνπ W. ησλ γισζζηθώλ (κε ηελ έλλνηα: πιηθώλ, δηαδηθαζηηθώλ) επηθαζνξηζκώλ ζηνπο 

νπνίνπο ππόθεηηαη ε θηινζνθία. 
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…θαη Όςεηο 

«Τα νλόκαηα "Beethoven" θαη "Mozart"», γξάθεη ν W., «όρη κόλν δηαθέξνπλ ζην άθνπζκα, αιιά θαη 

ην θαζέλα ηνπο έρεη δηαθνξεηηθό σαπακηήπα. Δάλ όκσο έπξεπε λα πεξηγξάςεηο θαιύηεξα απηόλ ηνλ 

ραξαθηήξα, ζα έδεηρλεο ηα πνξηξαίηα ηνπο ή ηε κνπζηθή ηνπο;».15 

Τα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ν W. αζρνιήζεθε κε κηα ζεηξά «ςπρνινγηθώλ ελλνηώλ», όπσο 

„αληίιεςε όςεσλ‟, „ζπλαηζζήκαηα‟, „κλήκε‟ θ.ιπ. Η έλλνηα ησλ „όςεσλ‟ (Aspekte), θαζώο θαη ε 

ζρεηηθή ηεο „αιιαγήο ζηελ αληίιεςε όςεσλ‟ (Aspektwechsel), ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεηζθνξάο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ κπιηηπίων (κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη απηό ησλ όςεσλ) ζηελ 

θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αθνξά, ελ ηέιεη, ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε κηα 

δηεπξπκέλε έλλνηα αιήζεηαο. 

Ο W. απνθαιεί „ηπθινύο ζηηο όςεηο‟ (Aspektblinde) ηνπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη αδπλαηνύλ λα 

αληηιεθζνύλ κηα πνηεηηθή ακθηζεκία ή έλα ινγνπαίγλην · νη νπνίνη «δελ ζπλαηζζάλνληαη όηη, ζην 

άθνπζκα θαη ζηελ όςε, ηα νλόκαηα δηαθνξνπνηνύληαη από απηό ην αζηάζκεην θάηη»·16 ηνπο 

κνπζηθνύο, νη νπνίνη αδπλαηνύλ λα εξκελεύζνπλ ζσζηά κηα ζπλζεηηθή νδεγία όπσο ην "Wie aus 

[weiter] Ferne" ηνπ Schumann.17  

 

W. θαη Γηάλλεο Φξήζηνπ 

Δίλαη γλσζηό όηη ν Γηάλλεο Φξήζηνπ παξαθνινύζεζε καζήκαηα κε ηνλ W. θαη ηνλ Bertrand Russell 

ζην Cambridge, παξάιιεια κε ηα καζήκαηα ζύλζεζεο κε ηνλ H. F. Redlich (αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'40). Ωζηόζν ε αλίρλεπζε επηξξνώλ ηεο ζθέςεο ηνπ W. ζηνλ Φξήζηνπ παξακέλεη δεηνύκελν ηεο 

έξεπλαο, ηθαλό λα απνηειέζεη ην ζέκα ελόο μερσξηζηνύ άξζξνπ.  

Θα αξθεζζνύκε ζην παξόλ αθηέξσκα ζηελ επηζήκαλζε δπλαηώλ ζπγγελεηώλ ησλ ελλνηώλ ηνπ 

"παηρληδηνύ" θαη ησλ "θαλόλσλ" κε  ηνπο θεληξηθνύο όξνπο "πξάμε" θαη "κεηάπξαμε" ζην ώξηκν έξγν 

ηνπ Φξήζηνπ · θαη λα παξαζέζνπκε ηελ αθόινπζε θξάζε από ην ζύληνκν, αιιά πνιύηηκν άξζξν ηνπ 

Klaus Angermann, ζην νπνίν παξαπέκπνπκε ηνλ ελδηαθεξόκελν αλαγλώζηε:  

"Η ηειηθή πξόηαζε από ην Tractatus ηνπ W. ζα κπνξνύζε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Φξήζηνπ, λα 

ηξνπνπνηεζεί σο εμήο : Όηι δεν μποπεί κανείρ να ζςλλάβει μοςζικά, δεν ππέπει ούηε να ηο ζςνθέηει." 
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*Όιεο νη κεηαθξάζεηο ηνπ θ. Κσβαίνπ έξγσλ ηνπ Wittgenstein θπθινθνξνύλ από ηηο εθδόζεηο 

Καξδακίηζα. 

1 Όιεο νη βηνγξαθίεο (π.ρ. ηνπ Ray Monk) θαη νη εηζαγσγέο ζην έξγν ηνπ W. (π.ρ. ηνπ Joachim 

Schulte) αλαθέξνληαη ζην ζέκα· εηδηθή κνλνγξαθία επί ηνπ ζέκαηνο κόλνλ απηή ηνπ Martin Alber· βι. 

Βηβιηνγξαθία). 

2 Τν βηβιίν ηνπ θ. Κσβαίνπ Wittgenstein: Πεπί Τέσνηρ και Αιζθηηικήρ βξίζθεηαη ππό έθδνζε ζηηο 

εθδόζεηο Καξδακίηζα· ζην θεθάιαην: «Ο Wittgenstein θαη ε Μνπζηθή» παξαηίζεληαη όια ηα 

απνζπάζκαηα από θείκελα ηνπ –θαη γηα ηνλ- W. ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή. 

3 βι. ηδ. Janik θαη Toulmin. H αληηπάζεηα ηνπ W. γηα ηε κνπζηθή ηνπ Schönberg, αιιά θαη γηα απηή 

ηνπ Mahler θαη γεληθώο νπνηνπδήπνηε ζπλζέηε κεηά ηνλ Brahms, ππήξμε παξνηκηώδεο. 

4 "Es gibt, glaube ich, eine Wahrheit darin, wenn ich denke, dass ich eigentlich in meinem Denken 

nur reproduktiv bin" (Wittgenstein 1999/8: 476)· όιεο νη κεηαθξάζεηο ηνπ άξζξνπ είλαη δηθέο κνπ. 

5 „anxiety of influence‟· ε παξαπνκπή ζηνλ Weiner ζην Peters & Burbules: ζεκ. 13. 

[faculty.ed.uiuc.edu/burbules/ncb/papers/wittgenstein.html]. 

6 Καηά ην παξάδεηγκα ηνπ Otto Weininger, ηνλ νπνίν ν W. εθηηκνύζε πνιύ· βι. Schulte: 29. 
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8 Ο Paul έραζε ην δεμί ηνπ ρέξη ζηνλ 1ν Παγθ. Πόιεκν· παξόια απηά ζπλέρηζε ηελ θαξξηέξα ηνπ 
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απηή ηελ θίλεζε‟; (Μνπζηθή, κνπζηθή ζθέςε)» (Wittgenstein 1999/8: "Zettel" αξ. 30· δηθή κνπ 

έκθαζε). 

10 πξβι.: «…Σε ηί ζπλίζηαηαη ε παξαθνινύζεζε κηαο κνπζηθήο θάζεο κε θαηαλόεζε…; …Θα έιεγα 
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κάιινλ: „Βηώλεη έληνλα ην ζέκα‟» ( Wittgenstein 1999/8: 522)· θαη: «Δάλ ξσηήζεηο πώο έλνησζα εγώ 

ην ζέκα ίζσο απαληήζσ: „Σαλ εξώηεζε‟ ή θάηη παξόκνην, ίζσο ζα ην ζθπξίμσ κε εθθξαζηηθόηεηα 

θ.ιπ.» (όπ.αλ.). 

11 πξβι. Wittgenstein 1999/8: 453. 

12 βι. Schulte: 28. 

13 Η παξαπνκπή ζην: Michael Peters & Nicholas Burbules: 7 

[faculty.ed.uiuc.edu/burbules/ncb/papers/wittgenstein.html]. 

14 όπ.αλ. 

15 "die Namen „Beethoven‟ und „Mozart‟ klingen nicht nur verschieden, sondern es begleitet sie auch 

ein anderer Charakter. Wenn du aber nun diesen Charakter näher beschreiben solltest, - würdest du 

ihre Bilder zeigen oder ihre Musik?" (Wittgenstein 1999/7: I- 243). 

16 "[Er würde] nicht empfinden, dass die Namen sich beim Hören oder Ansehen durch ein 

unwägbares Etwas unterscheiden…" ( όπ.αλ.). 

17 Πξόθεηηαη γηα ην 8ν θνκκάηη ηνπ 2νπ Τεηξαδίνπ ησλ Davidsbündlertänze ηνπ Schumann. Ο W. δελ 

ζπκάηαη αθξηβώο ηε θξάζε θαη αλαθέξεη: “Wie aus weiter Ferne”, αληί ηνπ νξζνύ: "Wie aus der 

Ferne". H δηαθνξά είλαη δίρσο ζεκαζία γηα απηό πνπ ζέιεη λα πεη ζην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα. 
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