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Filozofia jako opis i terapia. Propozycja Ludwiga
Wittgensteina*
Aleksandra Derra
Nie istniej prawdopodobnie osoby, które zajmuj c si na powa nie filozofi nie
zastanawiałyby si nad jej statusem poznawczym, nad dopuszczalnymi metodami
czy sposobami, w jakie mo na j

uprawia , nad miejscem, jakie zajmuje w

humanistyce, czy szerzej w kulturze. Trudno wyobrazi sobie tak e filozofa, u
którego ani razu nie pojawiłyby si w tpliwo ci, co do wa no ci uprawianej przez
niego dziedziny; co do roli, jak spełnia; co do szeroko rozumianej przydatno ci
jego filozoficznego pisarstwa dla innych. Czy filozofia spełnia jak

wa n funkcj

kulturow ? Czy jest współcze nie istotnym elementem kultury, elementem, który
mo e mie

wpływ na zmiany, jakie w kulturze zachodz ? Czy jest raczej

dziedzin uprawian przez hermetycznie zamkni t i samodefiniuj c si grup
specjalistów, których prace nie interesuj

nikogo poza nimi samymi?1 Trudno

oprze si wra eniu, e coraz wi cej osób (w tym filozofów) pisze i publikuje, a
coraz mniej osób czyta i dyskutuje to, co zostało napisane. Zgodnie z pewnymi
diagnozami kultury współczesnej2, w epoce, w jakiej yjemy, najwy sz warto ci
s informacje i ich przekazywanie. Powinny one by (na ile tylko si da) aktualne
oraz przekazywane jak najszybciej i w jak najwi kszej ilo ci, co skutkuje brakiem
wyra nego ich uporz dkowania czy selekcji. Trudno dokona
rz dkowania ze wzgl du na ilo

takiego upo-

tekstów (zauwa aln w wyspecjalizowanych

dziedzinach, jak i w tak zwanej pop-kulturze), do której ka dy pisz cy, w tym
filozof, dokłada kolejny3. Chaos informacyjny zostaje w ten sposób powi kszony i
* Pierwotna wersja tego artykułu została wygłoszona w formie referatu na konferencji „Kulturowe
funkcje filozofii”, która odbyła si 9-10 czerwca 2005 roku w Toruniu. Wszystkim jej uczestnikom
dzi kuj za owocne dyskusje.
1

Nie rozstrzygam w tym miejscu czy byłaby to jej wada czy zaleta.

2

Zob. Eriksen [2003], Beck [2004].

Pisz c ten tekst i maj c nadziej , e kto go przeczyta, ja sama pogł biam chaos informacyjny, o
którym mowa.
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pogł biony. Uprawianie filozofii zatem, które polega mi dzy innymi na pisaniu
tekstów, pogarsza w kontek cie powy szej diagnozy sytuacj
jakich powodów podejmuje si

ka dego, kto z

mudnego oddzielenia informacji wa nych od

nieistotnych, prac warto ciowych od mało znacz cych. Czy teksty filozoficzne
mog zosta zauwa one w opisywanym tekstowym chaosie, czy mog jako si
wyró nia ? Tylko wtedy bowiem filozofia mogłaby odegra wa n rol kulturotwórcz .
W artykule tym chc zastanowi si nad aktualno ci rozumienia funkcji
filozofii tak, jak j opisywał Ludwig Wittgenstein w swoich pó nych pracach.
Chciałabym przybli y jego rozwa ania nad filozofi traktowan z jednej strony
jako opis, z drugiej za strony jako terapia. Jestem przekonana, e jest to warta do
rozwa enia propozycja traktowania filozofii przez samych filozofów. W propozycji tej odnale

mo na tak e nadziej dla wszystkich tych, którzy chcieliby, eby

filozofia zajmowała istotne miejsce w kulturze, pełni c, by mo e obok innych,
funkcj kulturotwórcz .
Tezy wyj ciowe
W pracach pó nego Wittgensteina znajdujemy przedziwne poł czenie nast puj cych tez. Podaj je w najbardziej podstawowym sformułowaniu, szczegółowiej
omawiam je w szerszych kontekstach poni ej.
TEZA 1: W filozofii nale y prowadzi badania metafizyczne. Wittgenstein
wprowadza kategori

gramatyki gł bokiej jako niezbywalnego elementu

nieempirycznego w opisie funkcjonowania j zyka (traktowanego jako zbiór gier
j zykowych). Pisze on: „Istota znajduje wyraz w gramatyce” (Das Wesen ist in der
Grammatik ausgesprochen)4.
TEZA 2: J zyk ma status poznawczy (idealizm j zykowy): to znaczy,
wszystko jest zapo redniczone przez elementy j zykowe, poznawczo jeste my
skazani na to, co j zykowe. Nawet je li zakładamy, e istnieje to, co pozaj zykowe,
na płaszczy nie poznawczej jeste my przymuszeni do posługiwania si j zykiem,

4

Wittgenstein [1998] § 371.
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w konsekwencji w filozofii pewne u ycie słów interpretuje si jako wyraz okre lonych zjawisk5.
TEZA 3: Filozofia jest opisem. Filozofowie w specyficzny sposób powinni
analizowa a nast pnie opisywa u ycie j zyka. Filozofia pozostawia owo u ycie
j zykowe bez zmian („zostawia wszystko tak jak jest”), ponadto nie tworzy si w
jej ramach teorii na wzór teorii naukowych6.
TEZA 4: Filozofia jest zbiorem terapii7. Pomaga nam, cho nie do ko ca
skutecznie, walczy z op taniem naszego umysłu przez rodki naszego j zyka8.
Owa niemo no

ucieczki z gry j zykowej wyra a si

najdobitniej, kiedy

filozofujemy, jak pisze Wittgenstein: „filozofuj c dochodzimy w ko cu do tego, e
chciałoby si ju tylko wyda jaki nieartykułowany d wi k, po czym okazuje si ,
e d wi k ten mo e wyra a cokolwiek jedynie w okre lonej grze j zykowej, któr
nale ałoby teraz opisa ”9.
Antydogmatyczny sceptycyzm
Wittgenstein jako filozof, którego pogl dy s szeroko dyskutowane i krytykowane, doczekał si wielu okre le na swoje filozoficzne stanowisko. Powszechnie
przypisywano mu sceptycyzm oraz relatywizm, a tak e głoszenie tez niebezpiecznych dla filozofii10. Sam Wittgenstein przyznawał si do czerpania z tradycji
filozoficznej, ale był wiadom, e nie uprawia filozofii w sensie klasycznym11. Aby
5

Ibid. § 196.

6

Ibid. § 124.

7

Ibid. § 133.

8

Ibid. § 109.

9

Ibid. § 261.

Ch. Norris uwa a, e recepcja my li pó nego Wittgensteina sprawiła, e w filozofii pojawiło si
wiele nieporozumie , co do jej własnego statusu, a filozofowie b d cy pod wpływem Wittgensteina, tacy jak J. McDowell, H. Putnam czy C. Wright, s odpowiedzialni za upowszechnianie
w niej paradygmatu epistemicznego. Zob. Norris [2004] s. 95 i 228. W kwestii zaszeregowania
filozofii pó nego Wittgensteina zob. tak e Kripke [1982]; McGinn [1984]; Baker, Hacker [1984].
Niektórzy uwa aj , e rozwi zanie Wittgensteina przypomina rewolucyjne uj cie Kanta. Zob.
McDonough [1991] s. 71-92. Za skrajnego relatywist uwa a Wittgensteina na przykład R. Trigg
[1973], za relatywist epistemologicznego D. Barry [1996]. Przed zarzutem relatywizmu broni Wittgensteina na przykład J. Heal [1993].
10

11

Wittgenstein [1969] s. 59.
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tło jego przekona

na temat funkcji filozofii, okre lam

roboczo postaw teoretyczn , jak prezentuje on w swojej pó nej filozofii mianem
konstruktywnego sceptycyzmu. Konstruktywn

form

sceptycyzmu rozumiem

jako krytyczne, antyfundamentalistyczne oraz antyesencjalistyczne stanowisko
filozoficzne. Nie głosi si w nim, ani e nie jeste my w stanie zdoby

adnej wie-

dzy; ani e powinni my zawiesi wszelkie s dy, poniewa nigdy nie osi gniemy
wiedzy pewnej. Twierdzi si natomiast, e mo na porzuci filozoficzn nadziej
na osi gni cie niezaprzeczalnie pewnej, niekwestionowalnej, ponadczasowej,
niezale nej od j zyka wiedzy (tradycyjnie zwanej episteme), a mimo to nie rezygnowa ze zdobywania „zwykłej”, u ytecznej ludzkiej wiedzy, na której mo na
polega . Wiedzy o wyra anych w j zyku faktach na temat wiata i człowieka,
traktowanych jako przygodne. Mo na powiedzie , e Wittgenstein odpiera tradycyjny sceptycyzm, nie konfrontuj c go z jak

dogmatyczn teori filozoficzn , ale

proponuj c inne od tradycyjnego rozumienie wiedzy i jej nabywania.
Celem analiz Wittgensteina jest wyeliminowanie problemów uznanych za
filozoficzne tam, gdzie s one, według niego, niewła ciwie sformułowane. Innymi
słowy, zmieniaj c wymagania dotycz ce wiedzy, sprawiamy,

e w tpliwo ci

wysuwane przez sceptyków w ogóle si nie pojawiaj . Nie tyle odpowiada si
tutaj na wyzwanie sceptyka, co uchyla stawiane przeze

zarzuty. Sceptycyzm

pojmowany jako stanowisko metodologiczne oparte na Wittgensteinowskiej idei
analizy otwiera drog pluralizmowi w filozofii. Pluralizm taki łatwo daje si wyprowadzi z antydogmatycznych tez, jakie padaj w Dociekaniach filozoficznych12.
Nie oczekuj c zdobycia wiedzy w sensie episteme, nie porzucamy idei zdobywania
wiedzy jako takiej; przeformułowujemy sposób jej rozumienia i zmieniamy
metody jej zdobywania. Porzucaj c roszczenie zdobycia czy osi gni cia wiedzy w
sensie episteme, pozostajemy z ide deskryptywnej analizy jako wła ciwej metody
uprawiania filozofii.
Ogólniej rzecz ujmuj c, konstruktywny sceptycyzm wyra a krytyczne i
refleksyjne podej cie do

wiata i siebie samego, a co wa niejsze, krytyczne

podej cie do własnych teorii na temat wiata i siebie samego. Podej cie to wydaje
12

Wittgenstein [1998] § 131.
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samym pocz tkiem filozofowania w ogóle, a w szczególno ci oddaje

Wittgensteinowskie podej cie do uprawiania filozofii w jej pó niejszym kształcie.
Analiza filozoficzna
Przyjmijmy,

e filozofowie staraj

si

formułowa

i rozwi zywa

mniej lub

bardziej skomplikowane problemy filozoficzne, badaj c zdroworozs dkowe
przekonania, jakie istniej na jaki temat i nast pnie poddaj c je krytyce. Aby to
zrobi , musz precyzyjnie okre li , które dokładnie kwestie wymagaj obja nienia
i przeformułowania. Wittgenstein zgodziłby si

z tym, z jednym istotnym

zastrze eniem. Powinni my usuwa nieporozumienia, ale nie dotycz one faktów,
dozna czy innych tego rodzaju fenomenów, ale raczej u ycia słów i wyra e w
j zyku dotycz cym tych faktów, dozna czy fenomenów. W analizie, któr zaleca,
nie wyja nia si powy szych zjawisk, porz dkuje si raczej pewne poj cia poprzez
„zast powanie jednej formy wyrazu inn ” b d dokonywanie „zabiegu rozkładania czego na cz ci”. Zabieg ten polega na przeanalizowaniu poszczególnych
wyra e , przy pomocy wyra e prostszych (cz sto pochodz cych z j zyka potocznego), i sił rzeczy mo e ró ni si w zale no ci od analizowanego przypadku13.
Kiedy bierzemy pod uwag takie fenomeny jak ból czy proces rozumienia, aby je
obja ni , musimy przywoła zdania i wyra enia, których zwykle u ywamy, kiedy
o nich mówimy. Wittgenstein pisze: „próbujemy uprzytomni

sobie rodzaj

wypowiedzi, jakie o zjawiskach wygłaszamy”14. Analiza tak rozumiana jest metod ,
która nie prowadzi do ostatecznych rozwi za , nie przynosi całkowitej jasno ci w
danych kwestiach. Pozwala nam jednak uzyska wi ksz

przejrzysto

co do

funkcjonowania samych zasadniczych poj , jak cho by kategorii rozumienia i
my lenia15.
Uzyskanie owej przejrzysto ci nie polega tak e na odkrywaniu czego , co
wcze niej było „ukryte” w u yciu słów, które analizujemy, a co stanowi miałoby
ich podstaw , tradycyjnie rozumian istot zjawisk. Ide owego ukrycia bowiem

13

Ibid. § 90.

14

Ibid. § 90.

15

Ibid. § 81.
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Wittgenstein chce wła nie obali . Przekonanie o owym „ukryciu” wynika jedynie
z tego, e badane fenomeny s nam zbyt bliskie, przez co staj si niewidoczne.
To, co dotychczas nazywane było istot

i traktowane jako co „le

cego pod

powierzchni ”, jako co ukrytego, co w filozoficznym badaniu trzeba unaoczni ,
według Wittgensteina „le y ju w pełnym wietle i co przez uporz dkowanie staje
si przejrzyste”16. Metafora „le enia w pełnym wietle” ma podkre li naturalno
zwyczajno

zjawisk, które badamy. Wydaj

wła nie dlatego,

e na co dzie

si

i

one tajemnicze i zagadkowe

mamy z nimi do czynienia i zarówno ich

wyst powanie, jak i ich wła ciwo ci s nam całkowicie dost pne w codziennym
do wiadczeniu.
Faktycznym celem Wittgensteinowskich docieka jest uzyskanie klarownego obja nienia tego, co uznane przez nas zostanie za wymagaj ce takiego obja nienia. Zaleca przykładowo przyjrze si tak klasycznie metafizycznym kategoriom
filozoficznym jak „istota”, „konieczno ”, „fakty”, „logika/gramatyka”, „doznania” czy „procesy mentalne”. Nie namawia jednak do całkowitego wykre lenia ich
ze słowników filozoficznych, ale do spojrzenia na nie z innego punktu widzenia.
Ten proponowany punkt widzenia to przyjrzenie si funkcjom powy szych poj
w grach j zykowych. Nie uzyskujemy tutaj odpowiedzi na klasyczne pytania, ale
w punkcie wyj cia odrzucamy stawianie takich pyta

17.

Po szczegółowej analizie

u ycia okre lonych słów i wyra e , które uwidaczniaj funkcjonowanie w j zyku
wcze niej wymienionych kategorii, dochodzimy do wniosku, e s one modalnymi wła ciwo ciami ludzkiego do wiadczenia. Odpowiedzi, jakie uzyskamy, nie
mog

by

„niezale ne od wszelkiego przyszłego do wiadczenia”, mog

wi c

zosta zakwestionowane18.
Nawet, je li traktujemy analiz jako procedur filozoficzn , która jest niesystematyczna i w okre lonym sensie niekonkluzywna, musimy okre li cel, jaki
chcemy osi gn

w konkretnie przeprowadzanym badaniu. Przede wszystkim

musimy ustali , w jakich kwestiach i jakiego rodzaju jasno
16

Ibid. § 92, § 108, § 308.

17

Ibid. § 47.

18

Ibid. § 92.
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Ustalenia powy sze b d

ró ne w ró nych filozofiach (terapiach, u ywaj c

okre lenia Wittgensteina), nie b dzie wi c istniał jeden standard post powania dla
nich wszystkich19. Je li filozofia jest specyficznego rodzaju analiz j zyka, to jej
cele s w szerokim sensie poznawcze. Staramy si bowiem zrozumie lepiej j zyk,
którym posługujemy si w naszym codziennym yciu. Ze wzgl du za na to, e
nasze ludzkie cele poznawcze s powi zane z praktyk (tak e j zykow ), mo na
powiedzie , e nasze cele filozoficzne s faktycznie celami pragmatycznymi.
Antyscjentyzm i postulat nieteoretyzowania: wołanie o terapi
Wittgenstein zaleca, aby my jako filozofowie nie formułowali teorii na wzór teorii
naukowych. Postuluje: „wszelkie wyja nienie musi znikn , a jego miejsce winien
zaj

tylko opis”20. W podej ciu tym, które prezentował Wittgenstein równie w

Traktacie21, filozofia w aden sposób nie zajmuje si tak zwanymi faktami. Ponadto, zgodnie z jego pó n my l , nale y bada fenomeny w ich powszechnym,
codziennym funkcjonowaniu. Podej cie scjentystyczne w filozofii, czyli na ladowanie metod nauk szczegółowych, sprawia według Wittgensteina, e filozofia
staje si martw

dziedzin

ludzkiej aktywno ci, w której j zyk nie pracuje, a

„porusza si na jałowym biegu”22. To poruszanie si na jałowym biegu w wielkim
uproszczeniu oznacza oderwanie j zyka od wszelkiej praktyki. Oderwanie to ma
według Wittgensteina miejsce nieustannie w klasycznie uprawianej filozofii. W
niej to bowiem pewne słowa i kryj ce si za nimi poj cia (zwłaszcza te najbardziej
ulubione przez filozofów, takie jak „my l”, „zdanie”, „j zyk”, „logika”) rozwa ane s w ich zastosowaniu ci le teoretycznym, bez adnego odniesienia do u ycia
ich w grze j zyka potocznego. Zalecenie „sprowadzenia słów z ich zastosowa
metafizycznych z powrotem do u ytku codziennego”, traktowane jest przez
Wittgensteina jako powa ne przedsi wzi cie filozoficzne, poniewa daje nadziej ,
e problemy filozoficzne znikn

23.

19

Ibid. § 132, § 133.

20

Ibid. § 109 oraz § 124, § 126; Wittgenstein [1969] s. 45.

21

Wittgenstein [1997] punkt 4.112; Pears [1988] s. 200-201.

22

Wittgenstein [1998] § 132.

23

Ibid. § 116, § 121.
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Zadaniem filozofii jest, jak ju

wspomniałam beznadziejna, bo nie do

wygrania „walka z op taniem naszego umysłu przez rodki naszego j zyka”.
Walka ta polega mi dzy innymi na uzmysłowieniu sobie jałowo ci filozoficznego
rozumienia słów, które powoduje powstanie problemów w wyniku j zykowego
zap tlenia, i oderwania j zyka od jego naturalnego u ycia24. Konstruowanie teorii,
formułowanie okre lonych stanowisk przeciwko innym, zostaje wykluczone z tak
rozumianego jej uprawiania. Wittgenstein wiele pisze na temat prawdy, my li,
s du logicznego, znaczenia, logiki, dozna czy filozofii w ogóle, ale robi to konsekwentnie, stosuj c swoj metodologi – opisuje wi c pewne fenomeny, a ich nie
wyja nia. Nie próbuje ich definiowa , nie ustala kryteriów, po spełnieniu których
mo na je okre la tym, czy innym mianem, nie formułuje praw (dla j zyka na
przykład), co w klasycznym sensie spełniałoby wymogi budowania teorii.
Nieklasyczna metafizyka: gramatyka
Powiedziałam ju , e Wittgenstein jest krytykiem klasycznie rozumianej metafizyki, jednocze nie na pocz tku stwierdziłam, e jest on jednak metafizykiem,
cho w nieklasycznym sensie. Uzgodnijmy, e klasyczna metafizyka to poszukiwanie istoty badanych rzeczy, istoty, która jest gł boka ukryta, tajemnicza oraz
wymaga odkrycia i opisania w naszym badaniu. Co wi cej, istota ta jest czym
poza/ponad/fizycznym. Warto podkre li , e Wittgenstein odrzuca metafizyk
tylko w powy szym sensie. Raczej „istota”, o której tak cz sto rozprawiaj
filozofowie, a tak e sposób, w jaki mamy jej poszukiwa s przez niego zupełnie
inaczej rozumiane. Istota, to co , co najwa niejsze, konstytutywne. W odniesieniu
do j zyka, którym zajmuje si

Wittgenstein, tym, co dla

konstytutywne jest

gramatyka. Gramatyka – rozumiana tutaj jako metafizyka – jest struktur
sposobów, w jakie u ywamy j zyka; struktur sposobów, w jaki widzimy znaki
(gdzie „widzie ” jest rozumiane metaforycznie)25. Aby nieco rozja ni poruszane
kwestie, rozwa my prosty przypadek. Spójrzmy na poni sze znaki:

24

Ibid. § 109; Wittgenstein [1969] s. 51.

25

Wittgenstein [1969] s. 52.
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Fakt, e odczytujemy je na przykład jako walcz cych ze sob szermierzy, nie
nale y do tych znaków jako rysunków kształtów na papierze, ale jest sposobem, w
jaki je widzimy. Sposób ten to wła nie element gramatycznej struktury, dzi ki
której znaki maj

u ycie (przykład Luntleya26). Dzi ki niej istnieje mo liwo

„reprezentowania”, jak

posiadaj

u ytkownicy j zyka, odczytywania znaków

jako znacz cych. Innymi słowy, dzi ki gramatyce mo emy „widzie ” wiat w
jaki sposób, cho gramatyka nie wyznacza nam, jaki to b dzie sposób (szermierze
mog by wszak tancerzami). Inaczej mówi c, wyznacza ona form , kształt naszego stosunku do wiata. Nie ma tutaj mowy o wła ciwym czy niewła ciwym wyznaczaniu, o dopasowywaniu naszego sposobu widzenia wiata do wiata samego
(jak to było w Tractatusie); mowa jest o istniej cej strukturze gramatycznej jako
konstytutywnym elemencie odczytywania tre ci/sensu/znaczenia ze znaków.
Wła ciwym wi c celem filozoficznych bada jest Übersicht, czyli „przegl d,
zestawianie, przejrzenie”, układanie – by tak rzec – na nowo tego, co nazywamy
sposobami u ywania j zyka po to, aby zobaczy , jak faktycznie ten funkcjonuje27.
Mo na powiedzie , e postuluje si tutaj tworzenie pewnego porz dku w naszej
wiedzy na temat funkcjonowania j zyka, którym si na co dzie

posługujemy.

Tworzenie tego porz dku nie ustanawia poprawnych u y j zyka, nie definiuje,
czym jest znaczenie poszczególnych słów; nie nakazuje wreszcie,

e j zykiem

mo na posługiwa si tylko w ten, a nie inny sposób28. Inaczej mówi c, filozofia
bada i opisuje j zyk po to, aby rozwi za

poj ciowe problemy filozoficzne.

Nale ałoby zwróci uwag , e istnieje zasadnicza ró nica pomi dzy analiz czysto
26

Luntley [2003] s. 23-24.

Wittgenstein [1998] § 122, § 90, § 92. Aby zobrazowa , w jaki sposób rozumiane jest owo
zestawianie, Wittgenstein przywołuje czasem metafor układania ksi ek – zob. Wittgenstein
[1969] s. 82.

27

28

Baker [2004] s. 290.
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konceptualn a übersehen. Pierwsza słu y uzyskaniu jasno ci w u ywaniu poj cia,
w drugiej próbujemy uzyska „pełen obraz” jego zastosowania29.
Rozró nienie pomi dzy „gł bok ” a „powierzchown ” gramatyk , które
wprowadza Wittgenstein w Dociekaniach filozoficznych (§ 664) pozwoli nam uchwyci pewne ró nice. Pierwsza dotyczy cało ciowego u ycia danego wyra enia.
Druga dotyczy lokalnych obserwacji na temat danych wyra e j zykowych (cechy
wizualne i d wi kowe), które daj si zauwa y na pierwszy rzut oka. Zadaniem
tej pierwszej nie jest „zwykła” analiza gramatyczna, tak jak si j rozumie w
badaniach lingwistycznych. Nie chodzi tylko o wyliczanie spotykanych zastosowa

słów czy wyra e , o zestawianie mo liwych i niemo liwych (w sensie

faktycznego wyst powania) kombinacji wyra e

j zykowych. To nale ałoby

wła nie do zakresu gramatyki powierzchownej. Zasady gramatyki gł bokiej nie s
przypadkowymi opisami ani nie s

zasadami zaledwie empirycznymi, ale

gramatycznie (w sensie Wittgensteinowskim) s one konieczne. Jak to rozumie ?
Zbadanie cało ciowego u ycia danego wyra enia wymaga pokazania i podkre lenia jak jest ono zintegrowane z ludzkim działaniem i post powaniem (praktyk ),
w jaki sposób wpływa na nasze przekonania. Wymaga to wzi cia pod uwag
szerokiego kontekstu (biologicznego, społecznego, kulturowego itd.), tego, co
Wittgenstein nazywa sposobem ycia30. Istniej ró nice w warunkach, w jakich
okre lone zdania maj u ycie i s poprawnie u ywane. Ró nice te nale ałoby pokaza oraz przedstawi zale no

poprawnego u ycia wyra e w odniesieniu do

okoliczno ci, jakie im towarzysz . Doda trzeba w tym miejscu, e poprawno , o
której mowa, nie jest poprawno ci

aprioryczn , ale poprawno ci , której

specyfika daje si uchwyci w analizie funkcjonowania j zyka naturalnego31.
W wietle Wittgensteinowskiego uj cia gramatyki mo na powiedzie , e
podwa a on w swej pó nej my li tradycj filozoficzn w dwojaki sposób. Uwa a,
e po pierwsze, problemy filozoficzne nie s problemami teoretycznymi; oderwanymi od ludzkiej praktyki i ludzkiego ycia. Po drugie, problemy filozoficzne nie
29

Wittgenstein [1998] § 109.

30

Ibid. §19, § 23, § 241.

31

Glock [1996] s. 155-154.
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s tak e problemami empirycznymi, filozofia nie jest bowiem teori na wzór teorii
naukowych, nie wyja niamy w niej nowych faktów. Poniewa

za

struktura

rzeczywisto ci jest cieniem gramatyki, dzi ki obopólnym powi zaniom, badanie
j zyka przynosi nam wi ksz jasno

w kwestii rzeczywisto ci tak e32.

Kilka uwag ko cowych
Wittgenstein cz sto w swoich pracach dawał wyraz przekonaniu, e filozofia jest
dla niego sposobem ycia, uci liwym i bolesnym. Nie wierzył w to, e jeste my
w stanie poznawczo wyrwa si ze szponów j zyka, co wi cej twierdził, e kiedy
rozum atakuje granice j zyka, nabija sobie guzy33, a jednak zalecał, eby tak
walk podj , maj c nadziej , e problemy filozoficzne kiedy znikn . Jeste my
zapl tani we własne reguły, których jednocze nie nie jeste my w stanie porzuci ,
filozofia przynajmniej pozwala nam zorientowa si , e tak jest34.
Czy istnieje jej funkcja kulturowa? Przyjmuj c,
sposób

e Wittgensteinowski

ycia mo e by traktowany jako kultura, przyzna musimy tak e,

filozofia odgrywa pewn

e

rol , przynajmniej w naszym europejskim sposobie

ycia. Niemniej jednak nie spełnia tej funkcji ponadczasowo, pozakontekstowo i
ahistorycznie. Rozumiana jako terapia pozostawia wszystko tak, jak jest w tym
sensie, e nie zmienia wiata rozumianego jako „zbiór faktów” (z takim wiatem
na poziomie poznawczym nie mo emy mie według Wittgensteina do czynienia).
Mo e jednak zmieni

nasze rozumienie

cz ciowo i tymczasowo wygra

potyczk

wiata wtedy, kiedy udaje si

nam

z op taniem przez j zyk, kiedy

uporz dkujemy u ycie słów i wyra e , odsłaniaj c jakie zjawisko, jako inne ni
nam si

przedtem wydawało. Trudno powiedzie , do jakiego stopnia mamy

wpływ na u ycie słów, ale kiedy przestajemy przypisywa słowom i wyra eniom
niezmienne i konieczne istoty, kryj ce si

za nimi zjawiska daj

si

bardziej

podporz dkowa , a kto wie mo e staj si nawet mniej przera aj ce... Uwa am, e
filozofia pełni funkcj sensotwórcz w kulturze europejskiej, ale zgadzam si z

32

Wittgenstein [1998] § 104.

33

Ibid. § 119.

34

Ibid. § 125.
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Wittgensteinem, e jest to funkcja przygodna, funkcja, która si jej przytrafiła, w
konkretnym miejscu, konkretnym czasie i dzi ki takim a nie innym uwarunkowaniom.
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