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Maciej Soin

Wittgenstein i relatywizm

1. Jeśli wierzyć obiegowym opiniom, ewolucja poglądów Ludwiga Witt- 
gensteina na charakter stosunku między słowem i przedmiotem, między 
językiem i światem polegała na porzuceniu ujęcia słowa jako nazwy przed
miotu, ujęcia języka jako odwzorowania świata, na rzecz koncepcji wy
powiedzi jako instrumentu zrozumiałego jedynie w odniesieniu do kultu
rowego kontekstu. Teksty pisane przez Wittgensteina po powrocie do upra
wiania filozofii, tj. po roku 1929 (w tym np. Dociekania filozoficzne czy
O pewności) oraz wydany w roku 1921 Traktat logiczno-filozoficzny dzieli 
więc zasadnicza różnica w ujęciu problematyki znaczenia, które w Docie
kaniach nie pochodzi już z odniesienia do przedmiotu, lecz jest wytworem 
społecznej praktyki.

W ten sposób „późna” filozofia Wittgensteina naznaczona została piętnem 
relatywizmu, być może w jego skrajnej wersji: „obiektywizmowi” teorii znacze
nia wyłożonej w Traktacie przeciwstawia się redukcja sensu do partykularnego 
kontekstu. Ów relatywizm zostaje nawet uznany za główny wątek „późnej” 
filozofii, stanowiąc jej znak rozpoznawczy i sworzeń „zwrotu” w poglądach 
autora Traktatu, sworzeń, wokół którego należało obrócić cały sposób pat
rzenia (DF 108)*.

Podstawowe znaczenie dla stanowiska przypisywanego „późnemu” Witt- 
gensteinowi ma wedle tej wykładni pojęcie „gry językowej” , rozumianej 
jako część tego, co się mówi i robi, fragment działań językowych i niejęzy- 
kowych. A skoro termin „gra językowa” ma podkreślać, że mówienie jest 
częścią pewnej działalności, pewnego sposobu życia -  jak czytamy w Docieka
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niach filozoficznych  (DF 23), to sens jest względny, gdyż sprowadza się do 
nieuwarunkowanej gry językowej i kryjącej się za nią formy życia (Lebens- 
form )1.

„Nasza rozmowa nabiera sensu dzięki reszcie naszych działań” (OC 229). 
Czym jest jednak owa „forma życia” , od której w ostatecznym rozrachunku 
zależy znaczenie tego, co się mówi? Odpowiedź na pytanie o sens „relatywizmu” 
autora Dociekań filozoficznych, a być może i sens jego przedsięwzięcia, zdaje się 
zależeć od wykładni pojęcia, które bynajmniej nieczęsto pojawia się w wywo
dach Wittgensteina i pozostaje notorycznie niedookreślone. Lub inaczej: zostaje 
określone jedynie funkcjonalnie, jako coś, co jest równoznaczne z wyob
rażeniem języka (DF 19), czego częścią jest mówienie (DF 23), w czym ludzie są 
zgodni (DF 241), czego modyfikacjami są zjawiska nadziei (DF s. 243), czy 
wreszcie jako coś, co trzeba przyjąć, co jest dane (DF s. 317).

Jeżeli więc pojęcie „formy życia” jest kluczem do filozoficznych dociekań 
Wittgensteina, to zarys możliwości jego wykładni powinien rozjaśnić ich cel. Do 
rozważenia mamy tu jednak co najmniej trzy główne kierunki interpretacji 
„formy życia” : wykładnię „socjologiczną” , wykładnię „lingwistyczną” i wy
kładnię „naturalistyczną” . Nietrudno stwierdzić, że w każdej z nich zarówno 
problem relatywizmu, jak i projekt filozoficznych dociekań Wittgensteina 
rysuje się całkiem odmiennie.

2. Przede wszystkim należy więc zauważyć, że obiegowa wykładnia „późnej” 
filozofii Wittgensteina jako wariantu socjologicznego kulturalizmu podszytego 
pragmatyzmem nie jest pozbawiona podstaw i w tekstach Wittgensteina 
można odszukać wystarczająco dużo wątków, które świadczą na jej rzecz, 
by nie musiała wydawać się czystą spekulacją. Wittgenstein był zresztą
-  jak  się zdaje -  świadomy tych koneksji, choć raczej, zgodnie z postulatem 
ateoretycznej opisowości, dystansował się od pragmatyzmu jako doktryny 
filozoficznej (OP 422).

W wykładni tej pojęcie „formy życia” jest równoznaczne z pojęciem 
kultury2: reguła gramatyczna, określająca znaczenie słów, odpowiedzialna za 
ich sens, m a charakter społecznej normy. „Kierowanie się regułą, komunikowa
nie czegoś, wydanie rozkazu, rozegranie partii szachów są to pewne zwyczaje 
(instytucje)” (DF 199).

1 Należy tu zwrócić uwagę, że przyjęte przez B. W olniewicza tłum aczenie term inu Lebensform  
przez „sposób  życia” , jakkolw iek możliwe, m a pew ną wadę. T łum aczenie to  gubi mianowicie 
pokrew ieństw o łączące Lebensform , „form ę życia” z jednym  z centralnych pojęć Traktatu
-  pojęciem „form y logicznej”  (logische Form), a m ożna twierdzić, że pokrew ieństw o to  nie m a 
charak teru  czysto term inologicznego.

2 Zob. np. H .R . Fischer, Sprache und Lebensform. Wittgenstein ber Freud unddie Geisteskrank- 
heit, F ra n k fu rt 1987, s. 41. Por. też P. W inch, The Idea o f a Social Science and its Relation to 
Philosophy, London 1967; D. B loor, Wittgenstein: A Social Theory o f Knowledge, N ew  Y ork 1983; 
D. Phillips, Wittgenstein and Scientific Knowledge. A Sociological Perspective, London 1977.
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Uzasadnienie wykładni „socjologicznej” zwraca uwagę przede wszystkim na 
związek mówienia i działania oraz decydującą rolę uczenia się dla sposobu życia 
i doświadczania świata, zatem na decydującą rolę praktyki i uczenia się 
w procesie konstytucji sensu.

Związek mówienia i działania podkreśla chociażby cytowana już uwaga
o funkcjach pojęcia gry językowej z Dociekań, natomiast rolę uczenia się 
w zwięzłej formule streszcza uwaga: „...wychowanie całkiem inne niż nasze 
mogłoby także być podstawą całkiem innych pojęć” (Zettel 387). Można z niej 
wnioskować, że to właśnie wychowanie -  czy w terminologii nauk społecznych 
socjalizacja -  odpowiada za nasze pojęcia.

Zauważmy, że chociaż tego typu poglądy stały się w międzyczasie rodzajem 
socjologicznego banału (jako tzw. relatywizm pojęciowy), to ich filozoficzny 
sens nie jest bynajmniej błahy. Form a życia jako socjologicznie czy ant
ropologicznie pojęta kultura, jako forma działań społecznych, jest bowiem 
źródłem standardów prawomocności, a zarazem nieprzekraczalną granicą 
refleksji i uprawomocnienia. Stanowi opokę, na której rydel uzasadnienia zwija 
się (DF 217), co znaczy: jest historycznym a priori. W ten sposób dokonuje się 
empiryzacja i relatywizacja transcendentalnych warunków możliwości, nie 
ograniczająca się do „światopoglądu”, lecz obejmująca również takie dziedziny 
pozornie uniwersalnej wiedzy, jak  logika i matematyka.

M atematyk bowiem -  dla przykładu -  wytwarza istotę (RFM 1,32), jest 
wynalazcą, a nie odkrywcą (RFM  I, 167). M atematyka jako mieszanina technik 
dowodzenia (ein BU N TES Gemisch von Beweistechniken) (RFM 84) jest 
dziedziną społecznej produktywności, a nic inaczej rzecz się ma z logiką, której 
w Traktacie przypadała rola podstawy przedmiotowości języka. W nowym ujęciu 
gra językowa „nic jest rozumna (czy nierozumna). Jest tu -  jak nasze życie” (OP 
559). Jeśli m a jakieś podstawy, to należy szukać ich w bezpodstawnym sposobie 
działania: „»Jakichkolwiek pouczeń udzieliłbyś mu w sprawie kontynuacji 
ornamentu, -  skąd może on wiedzieć, w jaki sposób ma teraz prowadzić to 
samodzielnie dalej?« -  A skąd ja to wiem? -  Jeżeli znaczy to: »Czy mam jakieś 
racje?«, to odpowiedź brzmi: racje rychło mi się skończą. 1 wtedy działać będę bez 
racji” (DF 211). Ów kres uzasadnień „nic jest nieuzasadnionym założeniem”, lecz 
„nieuzasadnionym sposobem działania” (OP 110, por. OP 204). Nieuzasadnio
nym, gdyż może mieć co najwyżej przyczynę, na przykład wychowanie.

W arto podkreślić, że dla określenia procesu, tkwiącego u podłoża wspólno
ty kulturowej Wittgenstein używa terminu „tresura” (Abrichtung), co jak zaś
wiadcza komentarz, jest słowem używanym dla zwierząt3. Chociaż skądinąd 
wiadomo, że Wittgenstein był srogim pedagogiem i często stosował kary cie
lesne, to chodzi tu przede wszystkim o niereflcksyjny, spontaniczny charakter

3 E. von Savigny, Wittgensteins ,,Philosophische U ntersuchungenEin  Kommentar fu r  Leser, 
Bd 1, F ran k fu rt 1988, s. 38.
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socjalizacji. Tresura przeciwstawia się zatem wyjaśnianiu (zob. DF 5) jako wa
runek jego możliwości: trzeba już coś umieć, by móc zadawać pytania i rozu
mieć odpowiedzi. Ale też i , Język nie wyłonił się z jakiejś rozumności” (OP 475).

Forma życia, wspólnota kulturowa jest bowiem założeniem nie tylko 
rozumienia, ale także prawdy i fałszu: „»Powiadasz więc, że to wzajemna zgoda 
ludzi decyduje o tym, co jest prawdą, a co fałszem?« -  Prawdą i fałszem jest to, 
co ludzie mówią; w języku zaś są ze sobą zgodni. Nie jest to zgodność poglądów, 
lecz sposobu życia” (DF 241). O pewności formułuje podobną tezę w od
niesieniu do systemu przekonań: „Wszelkie sprawdzanie, wszelkie potwier
dzanie i obalanie hipotez zachodzi zawsze wewnątrz systemu. System ten nie jest 
mianowicie mniej lub bardziej arbitralnym i wątpliwym punktem wyjścia dla 
wszystkich naszych argumentów, lecz należy on do istoty tego, co nazywamy 
argumentem. System jest nie tyle punktem wyjścia, co żywiołem, w którym żyją 
argumenty” (OP 105).

Dla „socjologicznej” wykładni formy życia nie ulega więc wątpliwości, że 
sens dyskusji o widzeniu aspektów, rozwijanej w drugiej części Dociekań 
filozoficznych na przykładzie rysunku, który może być widziany na różne 
sposoby („kaczko-zając”), kryje się w tym, że analogicznie sprawy mają się 
w przypadku odmiennych systemów odniesienia, wzorów kulturowych, form 
życia. Ich uprawomocnienie jest równorzędne, ale nietrudno zauważyć, że 
radykalna relatywizacja sensu nie tylko przeczy uniwersalizmowi „nauk formal
nych” , lecz także wyklucza możliwość międzykulturowego porozumienia. Jeżeli 
bowiem socjalizacja odpowiada za treść „światoobrazu” , to radykalna odmien
ność kulturowa oznacza, że świat innej kultury jest światem innym i „niewspół
miernym” . Form a życia, kultura jest zamknięta niczym bezokienna monada. 
Nie chodzi przy tym tylko o odmienność języka. „Mawia się o ludziach, że są 
dla nas przejrzyści. Ale w naszych rozważaniach istotne jest to, że człowiek 
może też być dla drugiego kompletną zagadką. Przekonujemy się o tym, gdy 
trafiamy do obcego kraju o zupełnie obcych nam tradycjach; i to nawet wtedy, 
gdy władamy tamtejszym językiem. Ludzi tych nic rozumiemy. (I to nie dlatego, 
żc nie wiemy, co do siebie mówią.) Nic potrafimy się w nich wczuć” (DF, s. 313).

3. Bardziej wyrafinowanym sposobem interpretacji pojęcia „formy życia” 
jest wykładnia „lingwistyczna” , skłonna do utożsamienia „formy życia” i „gry 
językowej” . W ujęciu tym sens jest równie względny, jak w wykładni „socjo
logicznej” , jednakże nie chodzi tu o relatywizację „światoobrazu” w stosunku 
do kultury, lecz relatywizację znaczenia słów do gry językowej.

Stephen Hilmy, jeden z rzeczników wykładni „lingwistycznej” twierdzi więc, 
że głównym problemem Wittgensteina było pytanie o to, co nadaje znakowi 
„życie” , sens (zob. DF 432)4. Właśnie w odpowiedzi na to pytanie Wittgenstein

4 Zob. S. Hilmy, The Later Wittgenstein. The Emergence o f  a New Philosophical Method, 
Oxford 1987.
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wprowadził koncepcję języka jako rachunku, gry czy systemu. Koncepcja ta 
została wypracowana w opozycji do mentalistycznej koncepcji języka: pojęcia 
„rozumienia” , „znaczenia” , „myślenia” i im podobne nie odnoszą się do 
procesów czy stanów psychicznych, ich sens konstytuuje się w ich gramatyce, to 
znaczy w grze językowej, w której słowa te znajdują zastosowanie.

W istocie, takie postawienie sprawy potwierdzają na przykład rozważania 
na temat prywatnego języka, nietrudne jednak do wytłumaczenia również na 
gruncie wykładni socjologicznej. Rozważmy znany przykład z żukiem z 293 
paragrafu Dociekań, zaczynający się następującym zadaniem dla wyobraźni: 
„Przypuśćmy, że każdy miałby pudełko zawierające coś, co nazywamy »żu- 
kiem«. Nikt nigdy nic może zajrzeć do cudzego pudełka; i każdy mówi, że tylko 
z widoku swego żuka wie, co to jest żuk. - Mogłoby się zdarzyć, że każdy miałby 
w swym pudełku co innego. M ożna by sobie nawet wyobrazić, że rzecz ta stale 
by się zmieniała” .

W pytaniu, jakie stawia Wittgenstein, chodzi o rolę owej rzeczy dla sposobu 
używania słowa: „Gdyby jednak mimo to słowo »żuk« miało dla tych ludzi 
jakieś zastosowanie?”

Odpowiedź zwraca uwagę na nieistotność „prywatnego” przedmiotu dla 
znaczenia wyrazu: „Wtedy [nie] byłoby ono zastosowaniem nazwy pewnej 
rzeczy. Rzecz w pudełku nie należy w ogóle do gry językowej; nawet nie jako 
coś, gdyż pudełko mogłoby być też puste. -  Nie, przez ową rzecz w pudełku 
można »upraszczać«; ona się znosi, czymkolwiek by była” 5. Wniosek wykorzys
tuje analogię między „żukiem” a doznaniem: „Jeżeli gramatykę wyrazu do
znania konstruujemy według wzorca »przedmiot-oznaczenie«, to przedmiot 
wypada z rozważań jako nieistotny” .

W ten sposób rozważania o prywatnym języku dokonują więc wzorcowej 
relatywizacji znaczenia: tchnieniem „życia” znaku jest nic jego odniesienie 
przedmiotowe, lecz reguły użycia. W odróżnieniu od wykładni „socjologicznej” 
wykładnia „lingwistyczna” podkreśla jednak ściśle językowy -  a nie ogólnokul- 
turowy -  charakter owych reguł, przywiązując (być może nadmierną) wagę do 
zarzuconej już właściwie w Dociekaniach filozoficznych, a wypracowanej we 
wczesnych latach trzydziestych koncepcji języka jako rachunku. „Lingwistycz
ny” relatywizm Wittgensteina polega jednak na sprowadzaniu sensu do 
kontekstu gry językowej rozumianej jako operowanie znakami uregulowane 
przez autonomiczne normy. W tym ujęciu: „Znak (zdanie) otrzymuje znaczenie 
od systemu znaków, od języka, do którego należy” (BB 21).

4. Czytanie Wittgensteina jako apostoła relatywizmu nie jest jednak -  jak 
powiedziano -  sposobem jedynym, chociaż właśnie tak czy inaczej rozumiany 
relatywizm stanowi bodaj najbardziej wyrazisty wątek jego dociekań. Odmien

5 Przekład został uzupełniony poprzez wstawienie „nie” , gdyż w tekście czytam y: So ware er 
nichi der der Bezeichnung eines Dings.
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ną wykładnię określiliśmy jako wykładnię „naturalistyczną” : zdaniem jej 
zwolenników istnieje tylko jedna „ludzka” forma życia i jest ona najpraw
dopodobniej tylko inną nazwą dla istoty (natury) człowieka6.

Zamiast podkreślać wielość form życia i ich wzajemną nieprzenikliwość, 
konkurencyjna wykładnia zwraca więc uwagę przede wszystkim na te fragmen
ty tekstów Wittgensteina, w których mowa jest o „historii naturalnej człowie
ka” (die Naturgeschichte des Menscheń) i „wspólnym ludziom sposobie działa
nia” (die gemeinsame menschliche Han dlungsweise): „Rozkazywać, pytać, opo
wiadać, gawędzić należy tak samo do naszej historii naturalnej, jak chodzić, 
jeść, pić, bawić się” (DF 25).

Bodaj najbardziej dobitnie wątek ten ujawnia się w 206 paragrafie Dociekań, 
gdzie Wittgenstein stawia problem stosunków między systemami sensu jako 
problem rozbieżności między odmiennymi wykonaniami rozkazu: „Stosowanie 
się do reguły jest czymś analogicznym do wykonywania rozkazu. Jesteśmy 
w tym celu ćwiczeni i reagujemy na rozkaz w określony sposób. Cóż jednak, gdy 
jeden reaguje na rozkaz i ćwiczenie tak, a drugi inaczej? Kto ma wówczas 
rację?”

Zasugerowane przez analogię rozstrzygnięcie odwołuje się do „wspólnego 
sposobu działania” jako podstawy porozumienia: „W yobraź sobie, że przy
bywasz jako badacz do nieznanego kraju, z zupełnie obcym językiem. W ja 
kich okolicznościach powiedziałbyś, że tamtejsi ludzie wydają rozkazy, rozu
mieją je, wykonują, sprzeciwiają się im itd.? Układem odniesienia jest tu 
wspólny ludziom sposób działania, poprzez który interpretujemy obcy nam 
język” .

„Wspólny ludziom sposób działania” jako wspólny mianownik relatywnych 
systemów i podstawa porozumienia między zamkniętymi „światoobrazami” 
zdaje się stwarzać te możliwości rozumienia innej kultury, których nic miał 
podróżnik z cytowanego wyżej innego fragmentu Dociekań. Form a życia 
właściwa ludziom przeciwstawia się natomiast na przykład formom życia 
właściwym dla zwierząt: „Gdyby lew umiał mówić, nie potrafilibyśmy go 
zrozumieć” (DF, s. 313).

Jak podkreślają zwolennicy „naturalistycznej” wykładni pojęcia „formy 
życia” , również przy okazji dyskusji o prywatnym języku, Wittgenstein pisze
o właściwych ludziom „naturalnych wyrazach doznania” (DF 244, por. DF 
647). Do „natury” odwołuje się także dyskusja o „kierowaniu się regułą” , 
w ludzkiej naturze tkwi bowiem określone rozumienie gestu wskazującego (PG 
52, por. DF 185).

6 Zob. R. H aller, Questions on Wittgenstein, U niversity o f N ebraska Press 1988, s. 115 n. 
W prawdzie H aller od różn ia  relatyw ne form y życia od „w spólnego ludziom  sposobu dzia łania” , 
tylko tem u ostatn iem u pojęciu przypisując znaczenie „n a tu ry  ludzkiej” , ale dla naszych względów 
możem y to  rozróżnienie pom inąć. Z ob. leż N . G arver, Die I^ebensform in Wittgensleins Philosophis- 
chen Untersuchungen, „G razer Philosophische S tudien” 1984, nr 21.
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Form a życia związana z naturą człowieka jest zatem podstawą gier języko
wych, należąc do dziedziny „ogólnych faktów przyrody” . „A gdyby sprawy miały 
się zupełnie inaczej niż się faktycznie mają -  gdyby np. nie było charakterystycz
nego wyrazu bólu, lęku, radości; gdyby to, co jest regułą, było wyjątkiem, a co jest 
wyjątkiem, było regułą; albo gdyby oba były zjawiskami o mniej więcej 
jednakowej częstości -  to nasze normalne gry językowe straciłyby tym samym 
swój sens. Procedura kładzenia kawałka sera na wagę i określania jego ceny 
według jej odchylenia straciłaby swój sens, gdyby się dość często zdarzało, iż 
kawałki takie nagle i bez widocznej przyczyny rosną lub kurczą się” (DF 142).

W przeciwieństwie do wykładni „socjologicznej”, „naturalistyczna” wykład
nia „formy życia” podkreśla więc jej stałość. Form a życia w tej interpretacji jest 
przede wszystkim ludzką formą życia, powiązaną -  jeżeli nie tożsamą -  z naturą 
człowieka. „N atura” jest własnością gatunku; zaznaczyć jednak trzeba, że czysto 
biologiczna wykładnia owej „natury” jest tylko jednym z wariantów wykładni7.

5. Nietrudno zauważyć, że wraz z „naturalistycznym” rozumieniem „formy 
życia” relatywistyczna wykładnia Wittgensteina zostaje mocno zachwiana. 
Jeżeli bowiem -  w tekstach Wittgensteina -  funkcjonuje takie pojęcie „formy 
życia” , to tym samym pojawia się perspektywa transcendentalnej podstawy 
relatywnych „światoobrazów”, podstawy, na której może gruntować przed- 
miotowość. Demon „obiektywizmu” , wypychany drzwiami, powraca oknem
-  w postaci natury. W istocie, trudno wyobrazić sobie ów inny świat, gdzie 
obowiązuje inna logika i inna m atematyka8.

Rzecz jasna, zwolennicy socjologicznej wykładni nie mają kłopotów z wyob
raźnią: „historia naturalna człowieka” to nic innego jak antropologia kulturo
wa, logika i m atem atyka są fenomenami z jej zakresu, a przyroda jest co 
najwyżej podłożem, a nie przyczyną „światoobrazu” . Gramatyka jest bowiem 
autonomiczna, tj. niezależna od „rzeczywistości” . To jej reguły konstytuują 
znaczenie (PG 133), a związek między językiem i rzeczywistością jest tworzony 
przez należące do niej objaśnienia słów (PG 55)9.

Na co z kolei można jednak odpowiedzieć, że w Dociekaniach filozoficznych 
sprawy te zostały wyrażone w sposób o wiele bardziej oględny niż na przykład 
w Gramatyce filozoficznej i to, że „istota znajduje wyraz w gramatyce” (DF 
371), można uważać zarówno jako wyznanie relatywizmu, jak i obiektywizmu. 
Jeśli „jedynym korelatem przyrodniczej konieczności jest w języku dowolna

7 Z ob. J .F .M . H unter, ,,Forms o f  L ife" in Wittgenstein s Phiiosophical lnvestigations, „A m eri
can Philosophical Q uarterly”  Volum e 5, N um ber 4, O ctober 1968.

8 Z ob. n a  ten tem at J. H eal, Wittgensteina a relatywizm. A cta Universitatis Nicolai C opem ici, 
„F ilozofia" 1993, XV, 264.

9 Z ob. P .M .S. H acker, Insight and Illusion. Themes in the Philosophy o f  Wittgenstein, Oxford 
1986, s. 185 nn.; G .P . Baker, P .M .S. H acker, Wittgenstein. Rules, Grammar and Necessity. An 
anałytical commentary on the Philosophical Investigations, Volume 2, O xford 1985, s. 234 nn., 
a także K . E m m eit, Forms o f  Life, Philosophical Invcstigations vol. 13 N o.3, July 1990.
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reguła” , która stanowi „wszystko, co z owej konieczności da się wprowadzić do 
zdania” (DF 372), to czy taka korelacja nie wystarcza, by słowa mogły czerpać 
swoje znaczenie z odniesienia do przedmiotów? Skąd bowiem wiadomo, na 
jakiej podstawie „gram atyka mówi nam, z jakiego rodzaju przedmiotem mamy 
do czynienia” (DF 373)? Skoro „reguły gramatyki można uznać za »dowolnc«, 
jeżeli znaczy to, że celem gramatyki jest tylko cel języka” (DF 497), to znaczy to 
również, że gramatyka może zostać podporządkowana „rzeczywistości” . Celem 
języka może być bowiem także opis.

6. Ile jest zatem form życia, jedna czy wiele? I czy Wittgenstein był relatywistą? 
Jest to pytanie o rolę i znaczenie „formy życia” w rozważaniach Wittgensteina, 
ale możliwe do zastosowania strategie interpretacyjne nie ograniczają się do 
konfrontacji przedstawionych wykładni. Wszak Wittgenstein pisze o „naturze” 
i „ćwiczeniu” nie przeciwstawiając ich sobie: „Z natury [i] wskutek określonego 
ćwiczenia -  wychowania -  jesteśmy tak nastawieni, że w pewnych okolicznościach 
dajemy spontanicznie wyraz życzeniom” (DF 441)10. Konkurencyjne wykładnie 
można zatem uzgodnić ograniczając ich „uniwersalistyczne” roszczenia, które 
nawiasem mówiąc narzucają niezbyt dogodny punkt wyjścia dla interpretacji11.

Możliwe jest więc także zakwestionowanie pytania, bowiem przedstawione 
wykładnie „formy życia” mogą stać się wykładniami przeciwstawnymi tylko 
wtedy, gdy odpowiednie fragmenty Dociekań filozoficznych czyta się jako 
prezentację mniej lub bardziej rozwiniętej teorii znaczenia.

Przypomnijmy jednak program Wittgensteina: „Nie wolno nam też for
mułować żadnych teorii. W naszych rozważaniach nie może być nic hipotetycz
nego. Wszelkie wyjaśnianie musi zniknąć, a jego miejsce winien zająć tylko opis. 
A opis ten otrzymuje swe światło, czyli swój cel, od problemów filozoficznych. 
Nie są to, rzecz jasna, problemy empiryczne, gdyż rozwiązywane są przez wgląd 
w sposób działania naszego języka, taki mianowicie, że zostanie on rozpoznany: 
wbrew skłonności, by go zrozumieć opacznie” (DF 109).

W istocie, nieokreślenie, czy też wieloznaczność „formy życia” zdaje się 
potwierdzać, że „ateoretyczne” intencje Wittgensteina należy brać poważnie: 
można bowiem argumentować, że znaczenie takich pojęć jak „forma życia” czy 
„gra językowa” zależy od krytycznego czy terapeutycznego kontekstu, w jakim 
się pojawiają. Pojęcie formy życia pojawia się w najrozmaitszych kontekstach, 
na przykład w kontekście dyskusji ze sceptycyzmem, i nie m a ani podstaw, ani 
powodu, by uogólniać uwagi W ittgensteina12.

10 Przekład został uzupełniony przez , bowi em w tekście czytam y Wir sind von Natur und 
durch eine bestimmte Ahrichtung, Erziehung, so eingestellt, da fi  wir unter bestimmten Umstdnden 
Wunschaufierungen von uns geben.

11 Zdaniem  G .D . Conway należy więc odróżnić dw a równolegle funkcjonujące znaczenia 
„form y życia” . Zob. G .D . Conway, Wittgenstein on Foundations, A tlantic  HighJands 1989.

12 Zob. L. H inm an, Can a Form o f  Life be Wrong, „Philosophy” 1983, n r  58, a  także W. W. 
Sharrock, R .J. A nderson, Criticizing Forms o f  Life , „Philosophy” 1985, n r  60.
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Podważenie sporu o wykładnię „formy życia” może więc odwołać się do 
antyfilozoficzncgo programu Wittgensteina, wskazując, że autorowi Dociekań 
filozoficznych nic chodziło bynajmniej o teorię zależności -  czy niezależności
-  znaczenia od „natury” czy „rzeczywistości” , lecz o rozwiązanie (a właściwie 
likwidację) problemów filozoficznych poprzez rozjaśnienie ich językowych 
źródeł. Ale i tu pojawiają się dwa kierunki interpretacji.

Z jednej bowiem strony często sprawę przedstawia się tak, że relatywizm
-  w jego socjologicznej czy lingwistycznej wersji -  jest pozytywnym uzupeł
nieniem metody, za pomocą której Wittgenstein chciał uporać się z problemami 
filozoficznymi. Struktura teoretyczna, z jaką mamy wówczas do czynienia, 
posiada kształt koła. Problemy filozoficzne rozwiązuje się za pomocą metody 
gramatycznej (tj. metody rozważań pojęciowych), ponieważ sens jest względny 
wobec kultury czy gier językowych. A ponieważ sens jest właśnie taki, więc 
jedynie m etoda rozważań pojęciowych rzuca właściwe światło na charakter 
problemów filozoficznych13.

Z drugiej strony większy nacisk można położyć na właściwe Wittgens- 
teinowi zamiłowanie do konkretu i niechęć do ogólnych konstrukcji: wszak „nie 
ma czegoś takiego jak metoda filozofii, są natomiast różne metody, niejako 
różne terapie” (DF 133). A wówczas metoda traci wprawdzie walor uniwersal
nej stosowalności (a właściwie rozpada się na różne techniki prowadzenia 
dociekania), ale w zamian relatywizm nabiera charakteru metodycznego.

Lub inaczej: relatywizacja staje się środkiem krytycznym, zabiegiem w ro
dzaju fenomenologicznej redukcji, jednym z wielu możliwych sposobów w „wa
lce z opętaniem naszego umysłu przez środki naszego języka” (DF 109)14.

„Nie mówię (w sensie hipotezy): gdyby te a te fakty przyrody wyglądały 
inaczej, to ludzie mieliby inne pojęcia. Lecz: jeżeli ktoś sądzi, iż pewne pojęcia są 
po prostu prawidłowe, a ktoś, kto miałby inne, ten nie rozumiałby czegoś, co my 
rozumiemy -  to niech wyobrazi sobie inaczej niż zwykle pewne bardzo ogólne 
fakty przyrody. Powstawanie pojęć innych niż zwykłe stanie się wtedy dlań 
zrozumiałe". (DF, s. 321). Wraz z taką wykładnią pierwszorzędnym problemem 
okazuje się problem granic relatywizmu, granic kontyngencji, chociażby w po
staci pytania o możliwości zastosowania metody sprowadzania słów z za
stosowań metafizycznych do reguł jego codziennego użytku.

7. Tak czy inaczej, nawet w wyniku pobieżnego przeglądu otrzymujemy 
kilka przeciwstawnych wykładni, w których zarówno cele, jak i środki filozo
ficznych dociekań Wittgensteina zarysowują się całkiem odmiennie. Czy któryś 
z tych sposobów czytania można uważać za „właściwy”?

13 T ak  w ykładają zam iary W ittgensteina zarów no H .R . Fischer (zob. przyp. 2), jak  i S. Hilmy 
(zob. przyp. 4).

14 W tłum aczeniu B. W olniewicza zdanie to  brzmi: „Filozofia jest w alką z opętaniem  naszego 
umysłu za pom ocą środków  naszego języka” . Tymczasem  czytamy: Die Philosophie ist ein Kampf 
gegen die Verhexung unsres Versiandes durch die M il lei un.serer Sprache.
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Jeżeli różnorodność i komplikacje myśli Wittgensteina nie pozwalają na 
ujęcie ich w eleganckiej formule, to najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji, 
w której stawiają nas te kłopoty interpretacyjne, wydaje się uznanie otwartego 
charakteru filozoficznych dociekań autora O pewności, tym przede wszystkim 
różniących się od wielu innych filozoficznych sposobów myślenia, że są właśnie 
dociekaniami, a nie budowaniem doktryny (także w jej wersji „metodologicz
nej”). Znaczy to jednak, że dla rozumienia ich celu interpretacja jest decydująca. 
Ale znaczy to również, że wniosek może być jedynie następujący: będziemy 
mieli takiego Wittgensteina, jakiego sobie skonstruujemy. A pytanie o to, jaki 
Wittgenstein jest nam potrzebny, to już inna kwestia.
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W ittgenstein und Relativismus 

Z,usam me n fassung

Die F rage nach den relativistischen Tendenzen in W ittgensteins „Philosophischen 
U ntersuchungen” weist au f  die F rage nach der Funktion des BegrifTs der Lebensform 
zuriick. Weil dic Lebensform  aber keincswegs eindcutig gemeint werden kann, wird auch 
der Relativism us fragwiirdig. Der Streit zwischen der „soziologischen” , „linguistischen” 
und „naturalistischen” D eutung der Lebensform  suggeriert also, daB in W ittgensteins 
U ntersuchungen sowohl dic Lebensform  ais auch der Relativism us eine m ethodische, 
d.h. unselbststandige Rolle hat.


