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Maciej Świerczyński

Wittgenstein i solipsyzm
Właściwie jednak w słowie „Ja” tkwi ogromna dwuznacz
ność (...). Zależnie od pojmowania tego słowa mogę
powiedzieć: „Śmierć to mój całkowity koniec”, ale także
„Tak ja k jestem nieskończenie małą cząstką świata, tak
równie nieskończenie małą cząstką mojej prawdziwej is
toty jest zjawisko, jakim jest moja osoba”. ,,J a " jest
jednak ciemnym punktem w świadomości, tak ja k na
siatkówce tam właśnie jest punkt ślepy, gdzie zaczyna się
nerw wzrokowy, tak ja k niewrażliwy całkiem jest sam
mózg, ja k ciemne jest słońce jako ciało fizyczne, a oko
widzi wszystko poza sobą samym.\
A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie
Ja, Ja jest tym, co głęboko tajemnicze.
L. W ittgenstein, Notebooks 1914-1916

Celem niniejszego artykułu jest próba rekonstrukcji poglądów Ludwiga
W ittgensteina dotyczących solipsyzmu oraz, co się z tym bezpośrednio wiąże,
podm iotu metafizycznego. Oryginalne stanowisko Wittgensteina jest próbą
przełamania tradycyjnej diady: idealizm (w wersji skrajnej solipsyzm) - realizm.
Problem solipsyzmu, postawiony po raz pierwszy w Traktacie logiczno-filozoficznym i Notatnikach 1914-1916, był dla Wittgensteina, zgodnie ze świadectwem
G.E. M oore’a, problemem niezwykłej wagi1. K ontynuow any w pracach zalicza
nych do tzw. ,,późnej” filozofii W ittgensteina, był wielokrotnie komentowany
1
Z ob. G .E . M o o rc , W itigensteins l^ectures 1930-33, w: Ludw ig W ittgenstein, Philosophical
Occasions 1912 1951, ed. J. Klagge, A . N o rd m a n n , Indianapolis & C am bridge 1993, s. 102.
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i dyskutowany. Ostatecznie, poprzez zastosowanie „nowej” metody, znalazł
swoje specyficzne dla tej filozofii rozwiązanie, czyli „zniknął” jako problem.
W tej pracy koncentruję się na zagadnieniu solipsyzmu w Traktacie i Notat
nikach. Argum enty W ittgensteina (np. ukazywanie braku kryteriów), jak
i sposób ich prezentacji zawierają, jak sądzę, elementy charakterystyczne dla
jego „późnej” filozofii. Późne prace W ittgensteina traktuję tu jednak tylko jako
kom entarz rozwijający pewne wątki bądź ukazujący nowe aspekty, sfor
m ułowanego wcześniej problemu.
Termin „solipsyzm” pojawia się w Traktacie dwukrotnie. M amy więc do
czynienia tylko z dwiema „solipsystycznymi” tezami sensu stricto:
(51). To, co solipsyzm m a na myśli, jest słuszne, lecz nie da się tego
wypowiedzieć, a widzi się to (T 5.62).
(52). Konsekwentnie przeprowadzony (przemyślany) solipsyzm pokrywa się
z czystym realizmem (T 5.64).
Powyższe twierdzenia są osadzone w enigmatycznym i lakonicznym kontek
ście tez 5.6-5.641. Aby ich sens stał się jasny, odpowiedzieć należy przede
wszystkim na kluczowe pytania o istotę lub charakterystykę solipsystycznego
stanowiska. Co właściwie solipsyzm „m a na myśli” , co sugeruje, czy też, co
stara się wyrazić? Odpowiedzi na te pytania dostarczyć nam mogą np.
następujące tezy ukazujące - być może na zasadzie podobieństwa rodzinnego
- pewne cechy charakterystyczne solipsyzmu: Świat jest moim światem (T 5.62).
Jestem swoim światem. ( M ikrokosmosem) (T 5.63). Świat nic zmienia się wraz
z moją śmiercią, lecz kończy (T 6.431)2.
Solipsyzm zdaje się więc mówić, że świat jest światem podm iotu, że
w pewnym sensie Ja i świat jest jednym i tym samym (swoistą jednością,
całością), że świat jest w jakiś sposób zależny od podmiotu (kończy się wraz
z m oją śmiercią) i wreszcie, w tradycyjnym ujęciu, że tylko Ja (podmiot) i to, co
jest przeze mnie postrzegane (doświadczane) istnieje. Szczególne znaczenie ma
ta ostatnia charakterystyka3. Już w tym miejscu zagadnienie solipsyzmu splata
2 Z ob. np. NB, 2. 9.16: Was geht mich die Geschichte an? Meine Weil isl die erste und einzige!
(W h a t has his lory to do with me? Minc is the first and only world!).
3 N a takim ujęciu solipsyzm u koncen tru je się D . Pears. Jego zdaniem argum enty W ittgens
teina służą u k azaniu sytuacji, w której solipsyzm traci swój sens, głosząc coś, czego głosić nie
zam ierzał. P odstaw ow ą tru d n o śc ią solipsyzm u jest identyfikacja - jedyny pod m io t całości d o św ia d 
czenia m usi być w ja k iś sposób identyfikow alny tak jak i jego dośw iadczenie (to, czego on
dośw iadcza). Jeśli taka identyfikacja je st niew ykonalna
tezy solipsyzm u tracą sens głosząc, że
jed y n y istniejący p o d m io t, to ten, k tó ry po siad a całość dośw iadczeń i jedyne dośw iadczenia, k tó re
istnieją są dośw iadczeniam i jakiegoś p o d m io tu . T o jed n ak im plikow ałoby istnienie pojedynczego
pod m io tu i wielości dośw iadczeń (doznań), a solipsysta nie dysponuje żadnym i przesłankam i
pozw alającym i w yciągnąć taki w niosek. T ak więc, tym co solipsyzm osiąga, jest tylko stw ierdzenie
ogólnego zw iązku m iędzy p o d m io tam i i zbioram i dośw iadczeń, bez m ożliwości identyfikacji
i indy wid uacji w obrębie dw óch, w yróżnionych i pozostających w zw iązku rodzajów . Z ob. D. Pears,
The Ego and the Eye: Wittgenstein's Use o f an Aruilogyt „ G raz e r Phil. S tu d .” 1993, n r 44, s. 59-68.
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się z problemem podm iotu. Następnym nasuwającym się pytaniem jest bowiem
pytanie o podm iot (czym jest „ Ja ” , które postrzega, doświadcza świata?).
Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa zarówno dla uchwycenia sensu (SI), jak
i (S2). Uwagi W ittgensteina dotyczące podm iotu są zwięzłe i enigmatyczne.
Przyjrzyjmy się jednak odpowiedniemu fragmentowi tekstu, dostarczającemu
najważniejszych informacji:
5.631 Nie ma podmiotu myśli i wyobrażeń. Gdybym pisał księgę „Świat,
jakim go zastałem ”, to trzeba by w niej powiedzieć także o moim ciele,
o tym, jakie członki podlegają mojej woli, a jakie nie, itd.; jest to bowiem
pewna metoda wydzielenia podmiotu, albo raczej pokazania, że w pewnym
ważnym sensie żadnego podmiotu nie ma. O nim jedynie nie mogłoby bowiem
być >v tej księdze mowy.
5.632 Podmiot nie należy do świata, lecz jest granicą świata.
5.633 Gdzież w świecie da się zauważyć jakiś podmiot metafizyczny? Powia
dasz, że jest tu zupełne ja k z okiem i polem widzenia. Ale oka faktycznie nie
widzisz. I nic w polu widzenia nie pozwala wnosić, że widzi je jakieś oko.
Zdaniem E.Schlossbergera, Wittgenstein zawarł w Traktacie aż dwanaście
podstawowych twierdzeń dotyczących podmiotu: A) Po pierwsze, w pewnym
ważnym sensie nie ma podm iotu (T 5.631). B) Jest jednak sens, w którym
o podmiocie m ożna mówić (T 5.641). C) Podm iot myśli i wyobrażeń nie
istnieje (T 5.631). D) Podm iot nie znajduje się w świecie (T 5.632). E)
Podm iot jest granicą świata (T 5.641). F) Relacja podm iotu i świata jest
analogiczna do relacji, w której pozostaje oko i pole widzenia (T 5.633).
G) Podm iot i świat są w pewnym sensie jednym i tym samym (T 5.621;
5.63). H) Pewna wersja solipsyzmu jest słuszna. I) Jest to wersja, która
pokrywa się z czystym realizmem. J) To, co solipsyzm m a na myśli, jest
niewyrażalne (T 5.62). K) Podm iot nie jest i nie może być złożony (nie
jest kompleksem) (T 5.5421). L) Jedyna intencjonalność jest intencjonalnością
języka"1.
Wymieniane przez Schlossbergera tezy H), 1), J), L) ściśle rzecz biorąc nic
dotyczą podm iotu bezpośrednio (choć niewątpliwie się z zagadnieniem pod
m iotu wiążą) i jak łatwo zauważyć, nie pokrywają się w pełni z wyróżnionymi
tutaj twierdzeniami (SI) i (S2). Np. Schlossberger mówi o pewnej wersji
solipsyzmu, Wittgenstein natom iast wydaje się mówić o solipsyzmie w ogóle, in
abstracto, czyli o każdym stanowisku, które można określić mianem solipsystycznego. W dodatku nie jest wcale jasne, o którym podmiocie (o którym Ja)
Wittgenstein wypowiada się w poszczególnych tezach, raz mówi bowiem
o podmiocie (Ja empirycznym) psychologii, w innym miejscu natom iast o Ja
filozoficznym (podmiocie metafizycznym).
4
Z ob. E. Schlossberger, The S e lf in Wittgenstein s Tractatus , w: E. Leinfellner, Wittgenstein
and His Impact on Contemporary Thought, 1978, s. 147-150.
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W arto jednak przytoczyć tutaj wyniki zabiegów interpretacyjnych Schlossbergera. Według niego, z systemu Traktatu wywodzą się (wynikają czy też są
osiągalne w drodze interpretacji) następujące twierdzenia dające się uzgodnić
z dw unastom a tezami (A -L ) wymienionymi wyżej:
1) Ja empiryczne (Ja, względnie Jaźń psychologii) jest zbiorem zdań,
2) Podm iot metafizyczny jest intencjonalnością języka, 3) intencjonalność
języka jest opisywalnością świata, stukturą, porządkiem i koherenqą, która
czyni świat światem.
Sytuację podm iotu metafizycznego najlepiej oddaje wyróżniające się w tekś
cie porównanie podm iotu i świata do oka i pola widzenia (T 5.633; NB 11.6.16;
Schlossberger F). Faktycznie m a ono fundam entalne znaczenie dla całej
argumentacji - pozwala ono na uchwycenie sensu „solipsystycznych” twier
dzeń: (SI) i (S2).
Co ta analogia nam pokazuje? Sytuacja podmiotu metafizycznego reprezen
towana jest przez oko, świat natom iast utożsamiany jest z polem widzenia. Oko
(podmiot) postrzega wszystko poza samym sobą i nic w polu widzenia (w
świecie) nie pozwala wnosić, że jest widziane (postrzegane, doświadczane) przez
jakiekolwiek oko (podmiot). Analizujący to porównanie D. Pears robi jednak
w tym miejscu pewne zastrzeżenia5. Jego zdaniem wyłączeniu podlegać m ają
tutaj wszystkie zwykłe źródła postrzegania samego siebie, np. lustra, tafle wody
itd. (wydaje się bowiem, że oko może ujrzeć siebie w lustrze). Jednak
porównanie, do którego potrzeba pewnych dalszych zastrzeżeń bądź ograni
czeń, nie jest jasne i nie spełnia swych funkcji. W ittgenstein z całą pewnością
wiedział, czym jest lustro, jest też całkiem praw dopodobne, że od czasu do
czasu obserwował w nim swoje oko, stąd też należy przyjąć, że uwzględnił je
w swoim rozum owaniu. Wyłączenie luster nie tylko nie jest w tym wypadku
konieczne, lecz przeciwnie: wyobrażenie sobie sytuacji, że właśnie znajdują się
one w polu widzenia (tylko w ten sposób oko mogłoby się zobaczyć - samo
nie może bowiem znajdować się w swoim polu widzenia), pom aga uchwycić
sens całego porównania. Spoglądając w lustro widzimy w nim pewien obiekt,
który nazywamy swoim okiem. Widzimy w nim także ciało, które nazywamy
swoim ciałem. Patrząc w lustro widzimy pewną postać i mówimy - „to Ja ” ,
„to m oja postać” , „to moje ciało” . Jednak identyfikacji samego siebie, gdy
patrzymy w lustro musimy się nauczyć - jak każdej innej techniki. Dlatego też
dzieci i zwierzęta traktują własne odbicie jak inną osobę lub też ruchomy
wizerunek czegoś. Uczymy się korzystania z luster i co za tym idzie, uczymy
się identyfikacji postrzeganego wizerunku z sobą (wiemy jak wyglądamy).
Związek między lustrem i okiem jest związkiem, który poznajemy przez
doświadczenie (nauczono nas, że taki związek istnieje, nie wiedzieliśmy o tym
a priori).
5 Z ob. D . P ears, The False Prison , O xford 1987, vol. I, s. 181.
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Spójrzmy jeszcze raz na to, co ukazuje nam analogia użyta przez Wittgensteina. Jest oko, jest także pole widzenia, które nie m a granic (T 6.4311)
i nie m a też jakiejkolwiek określonej postaci (T5.6331). Nakreślenie granic
(postaci) pola widzenia jest po prostu niemożliwe, a to, co znajduje się
w tym polu (a m ogą to być jakiekolwiek obiekty - fotografie, lustra, szyby,
kamery, oczy etc.), nie wystarcza do wysnucia wniosku, że widzi je jakiekol
wiek oko. Związek „oka fizycznego” (zwanego zazwyczaj narządem wzroku)
z całym polem widzenia i z tym co się w nim znajduje, nie jest związkiem
koniecznym.
To właśnie zdaje się mówić teza 5.634:
Żadna część naszego doświadczenia nie jest zarazem a priori. Wszystko, co
widzimy, mogłoby być też inaczej. W szystko, co w ogóle potrafimy opisać,
mogłoby być też inaczej. Nie ma żadnego porządku rzeczy a priori.
Jej treść rzuca na cały problem określone światło. W arto przytoczyć tutaj
jeszcze fragm ent wykładu W ittgensteina, relacjonowany przez G.E. M oore’a.
W ittgenstein mówił (jak relacjonuje Moore): Nie bądźcie uprzedzeni przez coś,
co jest fa ktem i co może być inaczej. I zdaniem M oore’a: (Wittgenstein)
...wydawał się nie mieć najmniejszych wątpliwości co do kwestii, która wydaje mi
się (M oore) z pewnością prawdziwa, tzn., że mógłbym widzieć bez fizycznych oczu
i nawet w ogóle bez ciała; że związek pomiędzy widzeniem a fizycznym i oczami
jest zwyczajnie faktem , którego uczy nas doświadczenie, a nie koniecznością;
chociaż powiedział także, że ,,pole widzenia* ma pewne wewnętrzne własności,
takie że możesz opisać ruch pewnych rzeczy w nim jako ruchy do lub od ,,twojego
o ka ” ; ale tutaj „twoje oko" nie oznacza twojego fizycznego oka ani czegokolwiek
co jest w polu widzenia. On nazywał „twoim okiem ”, w tym sensie, ,,oko pola
widzenia’' i powiedział, że rozróżnienie między ruchem do i od było ,,na tym
samym poziom ie" co ,,rozróżnienie między „krzywo” i „prosto”6.
Tak więc nawet związek pomiędzy widzeniem a fizycznymi oczami (lub
w ogóle ciałem) jest faktem, którego uczymy się przez doświadczenie. A żadna
część naszego doświadczenia nie jest zarazem a priori (dziedzina faktów nie
pokrywa się z dziedziną wiedzy apriorycznej) i nie możemy być uprzedzeni przez
coś, co jest faktem i jako takie mogłoby być inaczej (fakty są według
6 Z o b . G .E . M o o re , Wittgenstein's Lectures 1930-33 , op. cit., s. 98:
Don 7 be prejudiced by anything which is a fa ct, but which might be otherwise.

A nd he seem ed to be ąuite definite on a point which seems to m e certainly true, viz. that Im ight see
without physical eyes, and even without having body at all; that the connexion between seeing and
physical eyes is mer ety a fa c t learnt by experience, not a neccesity at all; though he also said that „the
visual field " has certain internatproperties, such that you can deseribe the motion o f certain things in it
as motions towards or away from „your eye but here ,,your eye" does not mean yourphysical eye, nor
y et anything whatever which is in the visual field. He called „your eye ”, in this sense, „the eye o f the
v isualfield", and said that the distinction between motion towards it and away from it was „on the same
level" as „the distinction between 'curved‘ and ‘straight’
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W ittgensteina tym, co przypadkowe, zmienne i nietrwałe). Mógłbym więc (jest
to możliwość logiczna) widzieć bez fizycznych oczu lub nawet w ogóle bez ciała,
ponieważ tego, że kojarzę widzenie z określonym organem określonego ciała,
nauczyło mnie po prostu doświadczenie - fakty, którym brak logicznej
konieczności. Również tego, że osoba którą postrzegam vis a vis, w lustrze to Ja,
jak i tego, że pewne ciało, które postrzegam w lustrze, to w ogóle oko czy też
konkretnie moje oko, nauczyło mnie doświadzenie.
Podsumowując: 1. Związek pomiędzy okiem i polem widzenia nie jest
związkiem koniecznym; 2. Związek pomiędzy okiem i widzeniem jest faktem,
którego uczymy się przez doświadczenie.
Co to wszystko mówi nam o podmiocie (Ja filozoficznym)? Nie może on
znajdować się w świecie („Gdzież w świecie da się zauważyć jakiś podm iot
metafizyczny?” ), tak jak oko nie może się znajdować w swoim polu widzenia.
Nie da się też wywieść podm iotu ze świata, będącego według W ittgensteina
ogółem faktów („nic w polu widzenia nie pozwala wnosić, że widzi je jakieś
oko” ). M etoda jego wydzielania polegałaby bowiem na wnioskowaniu z dzie
dziny faktów o czymś, co do tej dziedziny nie należy, z faktów zaś wynikają
tylko fakty. Dlatego też w księdze pt. Świat jakim go zastałem (T 5.631), nie
dałoby się odnaleźć podm iotu (Ja, postrzegającego, doświadczającego świata),
a jedynie fakty i nic więcej7.
Ja nie jest przedmiotem (NB,7.8.16)
Obiektywnie stykam się z każdym przedmiotem. Ale nie z Ja. (N B,11.8.16)
Cale doświadczenie jest światem i nie potrzebuje ono podmiotu. (NB, 9.11.16)
Jeśli podm iot znajdowałby się w świecie, tak np., jak chce tego psychologia,
to nic byłby podmiotem metafizycznym, tak jak wartość znajdująca się
w świecie nie miałaby wartości (T 6.41). Dlatego też według Schlossbergera, Ja
psychologii jest jedynie zbiorem zdań. Podmiot nie może przejrzeć się w „lustrze
świata” , z samych faktów nic wynika bowiem, że są one doświadczane przez
jakikolwiek podm iot. I tu rozważania o podmiocie łączą się z (S2). Teza 5.64
głosi:
Tu widzimy, że konsekwentnie przeprowadzony solipsyzm pokrywa się z czys
tym realizmem. Ja solipsyzmu kurczy się do bezwymiarowego punktu, pozostaje
zaś przyporządkowana mu rzeczywistość.
Ostatnie zdanie wyraża expressis \erbis brak możliwości uchwycenia pod
m iotu metafizycznego. Solipsysta pozbawiony jest kryteriów identyfikacji
i indywiduacji swojego Ja, a więc jego Ja po prostu znika. Tym, co pozostaje,
jest świat faktów, którego częścią jest Ja empiryczne psychologii. Nie jest on
7
Z ob. L. W ittgenstein, Leciure on Eihics, w: Ludw ig W ittgenstein, Philosophical Occasions
1912-1951 , ed. J. IClagge, A . N o rd m a n n , Indian ap o lis & C am bridge 1993, s. 39. A rgum entacja
W ittgensteina jest tu analogiczna. W „K siędze św iata” zaw ierającej jego kom pletny opis, nie byłoby
żadnych tez etycznych w sensie abso lu tn y m ani też niczego, co m ogłoby takie tezy im plikow ać.

W ittgenstein i solipsyzm

213

także w stanie ukazać związku między swoim doświadczeniem (tym, co
postrzegane) i sobą (związek oka z polem widzenia nie jewSt związkiem koniecz
nym). Solipsysta znajduje się więc w takiej sytuacji:
„To, co jest widziane Ja widzę” ( wskazując moje ciało). Mówiąc to. wskazuję
na moje geometryczne oko. Lub wskazuję z zamkniętymi oczami, dotykam palcem
mojej piersi i czuję to. W żadnym przypadku nie tworzę jednak związku między
tym, co jest widziane i osobą. (NLPESD, 297)8
Fragment Notatników (NB. 15.10.16)9 prezentuje nieco inną argumentację na
rzecz (S2), wychodząc od krytyki pewnej koncepcji, nazywanej przez W ittgens
teina koncepcją psychofizyczną, wyrażonej w następującym twierdzeniu:
Tak jak mogę wywieść mojego ducha ( charakter, wolę) z mojejfizjonomii, tak
też mogę wywieść ducha (wolę) każdej rzeczy z je j fizjonomii.
Z ciała i jego zachowania (nazwijmy to tutaj „ciałem behawioralnym ”)
wywodzi się tutaj (wywnioskowuje) coś, co ciałem i zachowaniem nie jest,
określając to mianem woli, charakteru, ducha. M ożna by rzec, szuka się czegoś
ponad (pod, poza) ciałami i ich zachowaniami, czegoś, co „ciało behawioralne”
wydaje się wyrażać. Koncepcje tego typu, prezentować m ogą daleko idącą
różnorodność (np. różnić się celami, komplikacją itd.), charakteryzują się
jednak swoistym sposobem argumentacji. W yróżnia się człowieka ze świata
przyrody, studiując budowę jego ciała i analizując specyfikę jego zachowań.
Mówi się następnie o „duszy” , „woli” bądź „duchu” ludzkim, którego
wyrazem jest np. m orfologia (Schopenhauer) i/lub specyficzne „ludzkie”
zachowanie. Mówi się także o „duchach narodów ” , „narodowych charak
terach” etc. (ich wyrazem jest zachowanie dużych ludzkich grup), wprowadza
jąc dalsze rozróżnienia w obrębie jednego rodzaju. Wittgenstein pyta jednak,
czy rzeczywiście jest to wykonalne?
I czy jest prawdą (podążając za psychofizyczną koncepcją), że mój charakter
jest wyrażony jedynie w budowie mojego ciała lub mózgu, a nie >v równym stopniu
w budowie całej reszty świata? (NB, 15.10.16)
W wyżej wymienionym fragmencie znajduje się centrum argum entu Wittgenstcina. Jeśli wywodzę ducha (charakter, wolę) z mojego ciała i zachowania,
*
Z ob. N L P E S D , 295, P.O, s. 255: „What is seen I see” (pointing to m y body). Ip o in t at m y
geometrical eye, saying this. Or I point m th closed eyes and louch m y breast and fe e l it. In no case do
I make connection between what isseen and a person. Z ob. także N L P E S D , 299, P.O, s. 2 5 8 : 1 want to
say: ,,the visual world is like this..." - but why say anything? But the point is that I don t establish
a relation between a person and what is seen. A li I do is that alternately I point in front o f me and to
myself. U żyte w cytow anym fragm encie w yrażenie „ o k o geom etryczne” pojaw ia się po raz pierw szy
w Blue Book w kontekście polecenia - „w skaż swoje oko geom etryczne” . W ittgenstein w prow adził
je w celu w zbogacenia i rozw inięcia m etafory o k a z Traktatu. O ko geom etryczne nie jest
przedm iotem , ciałem fizycznym czy n a rzą d em w zroku. Jest ono pun k tem , z którego to, co J a widzę,
jest w idziane (postrzegane). Z ob. L. W ittgenstein, The Blue and Brown Books , H a rp er T o rch b o o k s,
1965, s. 63-64. Z ob. także D . Pears, The Ego and the Eye: Wittgenstein s Use o f an Analogy, ibidem.
9 P o d o b n e arg u m en ty zaw arte są we fragm encie NB, 2.9.16.
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dlaczego miałbym się ograniczać do tego właśnie konkretnego ciała, a pomijać
inne ciała i ich zachowania? Jakimi kryteriami odróżnienia mnie od reszty świata
dysponuję? I skąd wiem, że to ciało jest moje? Jakimi kryteriami identyfikacji się
tu posługuję? W skazanie kryteriów w obu przypadkach wydaje się być niezwykle
trudne-faktycznie ich nie ma. A skoro nie posiadamy kryteriów, to co motywuje
nas do ograniczenia pola wnioskowania do jakiegoś konkretnego ciała i zacho
wania? T ak więc, musimy przyjąć, że mój duch jest wyrażony przez budowę
całego świata - i to właśnie z tej budowy („fizjonomii świata”) go wywodzę.
Paralelizm psychofizyczny istnieje - jest to paralelizm między moim duchem, tj.
duchem w ogóle (duchem jako takim ) i światem, gdyż duch (charakter, wola) jest
wywodzony ze świata jako całości. I tu właśnie rodzi się nowy problem:
Tylko pamiętaj, że duch węża, lwa jest twoim duchem. (NB, 15.10.16)
Ale dlaczego? Co w tym przypadku jest powodem mojej rezygnacji z in
dy widu acj i?
A odpowiedź na to pytanie może leżeć jedynie w psychofizycznym paralelizmie: gdybym wyglądał tak ja k wąż i robił to co on, to byłbym taki a taki. To samo
ze słoniem, muchą, osą. (NB, 15.10.16)
Sedno argum entu jest, mniej więcej, takie: jeśli wywodzę coś, co ma byćmoim
specyficznym charakterem, z całego świata (z ogółu faktów), a muszę tak uczynić,
gdyż nie posiadam kryteriów identyfikacji ( nie wiem, które ciało, fakt
behawioralny, jest „m oje” ), to nie posiadam też kryteriów identyfikacji po
wywiedzeniu mojego charakteru (woli), z tej właśnie całości. Wywiodłem coś
z mojego ciała i zachowania oraz z innych ciał i ich zachowań, jednak to, co
wywiodłem - duch (charakter, wola) tak samo nie jest „m ój” , jak i moje ciało nie
jest „moje” (brak kryteriów!). Jakiej jednak odpowiedzi udziela tutaj psychofizy
czny paralelizm? - „Gdybym wyglądał tak jak wąż...” A więc wracamy do punktu
wyjścia, czyli do „ciała behawioralnego” 10. Ale skoro nie mam kryteriów
identyfikacji w przypadku samego siebie, to skąd mam kryteria w przypadku
węża? I dlaczego miałbym się do węża zawężać? Poza tym, co jest tak unikalnego
w ciele i zachowaniu węża, co jest takiego w nim, czy we mnie, czy w ogóle,
w jakimkolwiek „działającym” ciele, co pozwala się na nim właśnie koncentrować,
izolować je i z niego i tylko z niego wywodzić specyficzny, „znaczący" charakter?
10
P o w ró t d o p u n k tu wyjścia przejaw ia się w tym , że m oje (jakiekolw iek) ciało nie m iało
uprzyw ilejow anej pozycji, to też w yw odziłem c h a ra k te r (ducha, wolę) z całości św iata. T o jed n a k , co
zostało wyw iedzione, także jest pew ną całością. Jestem tu pozbaw iony kryteriów identyfikacji
i indyw iduacji, tak jak przedtem . M o żn a pow iedzieć, że problem em jest tu ta j indyw iduacja
w „sferze d u c h a ” (odróżnienie m ojego specyficznego ch ara k te ru od ch ara k te ru całej reszty). A by to
uczynić, zw racam y się z p o w ro tem d o ciała i jego zachow ania (fizjonom ii), lecz to nie daje nam nic
więcej niż, p o p ro stu o d n o to w an ie różnic w zachow aniu i wyglądzie (m am ta k a tak ukształtow ane
ciało i tak a tak się zachow uję). S olipsysta m oże d o k o n a ć identyfikacji swojego Ja, jedynie poprzez
sw oje ciało, co p ozbaw ia sensu jeg o tw ierdzenia. Z ob. D . P ears, The Ego and the Eye: Wittgenstein 's
Use o f an Analogy , op. cit.
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Ale powstaje pytanie, czy nawet tutaj, moje ciało nie jest na tym samym
poziomie, co ciało osy i węża (i oczywiście, właśnie tak jest), więc ani nie
wywodziłem mojego z osy, ani osy z mojego. (NB, 15.10.16)
W istocie powyższy passus należałoby czytać w ten sposób: ani nie
wywodziłem mojego ciała z ciała osy, ani ciała osy z mojego ciała, ani mojego
ducha z ciała osy, ani ducha osy z mojego ciała, ani mojego ducha z ducha osy,
ani ducha osy z mojego ducha, gdyż wywodziłem mojego ducha z „fizjonomii
świata” - tzn. w równym stopniu z budowy mojego ciała i mózgu, jak
i z budowy całej reszty świata. A to co zostało wywiedzione, m ożna by np.
próbować określić jako jedno niezróżnicowane TO.
Czy to jest rozwiązanie zagadki, dlaczego ludzie zawsze wierzyli, że jest jeden
duch wspólny całemu światu?
I
w takim przypadku byłby on wspólny, oczywiście, także rzeczom martwym.
(NB, 15.10.16)
I tutaj argum entacja W ittgensteina się zamyka, osiąga kres. Powyższe
wywody zostają zredukowane ad absurdum. To, co mogłoby być wywiedzione
z całości świata, byłoby tym jednym duchem (charakterem, wolą), wspólnym
całemu światu, a więc też i rzeczom m artw ym 11. Co zostało więc osiągnięte?
To jest droga, którą podróżowałem: Idealizm wyróżnia człowieka jako
jedynego ze świata, solipsyzm wyróżnia tylko mnie i w końcu widzę, że ja też
należę do świata i z jednej strony nic nie zostaje, a z drugiej coś jedynego w swoim
rodzaju, świat. W ten sposób idealizm wiedzie do realizmu, jeśli jest konsekwentnie
p r z e m y ś l a n y (NB, 15.10.16)
T rak tat mówi o „kurczeniu się” Ja solipsyzmu do „bezwymiarowego
punktu” . Podmiot znika i pozostaje przyporządkowana mu rzeczywistość
- świat. W Notatnikach argumenty Wittgensteina pokazują sposób dojścia do
linii demarkacyjnej, granicy - po jednej stronie nie zostaje nic (mój specyficzny
charakter, duch, Ja solipsyzmu znika), po drugiej stronie natom iast zostaje
cała rzeczywistość (świat - ogół faktów). Świat jest całkowicie opisywalny. Jego
istotę możemy uchwycić poprzez podanie ogólnej formy zdania:
Ogól zdań prawdziwych stanowi całość przyrodoznawstwa (albo ogól nauk
przyrodniczych). (T .4.11) Ogólna form a zdania jest istotą zdania. (T 5.471) Podać
istotę zdania, to znaczy podać istotę wszelkiego opisu, czyli istotę świata. (T 5.4711).
II Z ob. także NB, 23.5.15: Es gibt wirklich nur eine Weltseele, welche ich \orzuglich meine Seele
nenne, und ais welche allein ich das erfasse. was ich die Seelen anderer nenne. Die vorige Bemerkung
gibt den Schlussel zur Entscheidung, inwieweit der Sotipsismus eine Wahrheit ist. (There really is only
one world soul, which 1fo r preference cali m y soul and as which alone I conceive what I cali the souls o f
others. The above remark gives the key fo r deciding the way in which solipsism is a truth . ) ; T 5.621:
Świat i życie to jedno ; N B , 24.7.16: Die Welt und das Leben sind Eins. Das physiologische Lehen ist
natur lich nicht „das ljeben ". Und auch nicht das psychologische. Das Leben ist die Welt. (The World
and Life are one. Physiological life is o f course not „Life". Andneither is psychological life. Life is the
world.).
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Taki opis nic dosięga jednak podm iotu metafizycznego. Podanie ogólnej
formy zdania to podanie istoty świata, ale nie istoty Ja, istoty podm iotu
metafizycznego12. Spróbujmy z tej perspektywy spojrzeć na twierdzenie (SI),
osadzone w poniższym fragmencie tekstu:
5.6 Granice mego języka oznaczają granice mego świata.
5.61 (...) Czego nie możemy pomyśleć, tego pomyśleć nie możemy; a więc nie
możemy też powiedzieć, czego pomyśleć nie możemy.
5.62 Uwaga ta daje klucz do rozstrzygnięcia kwestii, na ile solipsyzm jest
prawdą. To bowiem, co solipsyzm ma na myśli, jest całkiem słuszne, tylko że nie da
się tego powiedzieć; to się widzi. To że świat jest moim światem, uwidacznia się
w tym, że granice języka (jedynego języka, ja k i rozumiem) oznaczają granice
mego świata.
Teza 5.62 jest źródłem sporu między kom entatoram i. Wiąże się to z trudnoś
ciami przekładu tej tezy z języka niemieckiego na inne języki. Dwa angielskie
tłumaczenia oddają sens jej ostatniego zdania inaczej niż np. tłumaczenie polskie.
Ostatnie zdanie tej tezy w oryginale brzmi: Dass die Welt meine Welt ist, das
zeigt sich darin, dass die Grenzen der Sprache (der Sprache, die allein ich
verstehe) die Grenzen meiner Welt bedeuten.
W pierwszym angielskim tłumaczeniu: That the world is my world, shows
itself in the fa c t that the limits o f the language (the language which only
I understand) mean the limits o f m y world. (Tractatus Logico-Philosophicus,
London 1922, tłum. C.K. Ogden)
W tłumaczeniu drugim natom iast: The world is my world: this is manifest in
the fa ct that the limits o f language ( o f that language which alone I understand)
mean the limits o f m y world. (Tractatus Logico-Philosophicus, London 1961,
tłum. D .F. Pears, B.F. M cGuinness)
Oba tłumaczenia angielskie oddają sens tego zdania mniej więcej (różnice
nie są tu istotne) w następujący sposób: (...) Granice języka (języka, który
rozumiem tylko ja ) oznaczają granice mojego świata. J. H intikka uznaje taki
przekład za błędny13. Fragment: (der Sprache, die allein Ich verstehe), tłumaczy
on jako: (the only language that I understand), co pokrywa się z polskim
tłumaczeniem B. Wolnicwicza: (jedynego języka, ja k i rozumiem). Za tłumacze
niem C.K. Ogdena, a przeciwko argumentacji Hintikki opowiedziała się
natom iast stanowczo G.E.M . Anscombe14.
12 W edług Z em acha ogólna fo rm a zdania jest Bogiem . NB, 8.7.16: Es gibt zwei Gottheiten: die
Welt und mein unabhaengiges Ich. (There are iwo godheads: the world and m y independent I.)
W świetle tej in terpretacji drugim Bogiem jest Ja - pod m io t m etafizyczny. Z ob. E. Z em ach,
Wittgenstein s Philosophy o f the M yslical, w: Essays on W ittgensteins Tractatus , ed. I. C opi & R.W .
B eard, 1966, s. 366-368.
13 Z ob. J. H in tik k a , On Wittgenstein 's 'Solipsism ', w: Essays on Wittgenstein's Tractatus , ed. I.
C opi & R .W . B eard, 1966, s. 157-161.
14 Z ob. G .E .M . A nscom be, An Introduction to Wittgenstein's Tractatus , L o n d o n 1959, s. 167.
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Rozstrzygnięcie powyższego sporu przekracza ramy artykułu (praw dopodo
bnie jest on w ogóle nierozstrzygalny). Zaznaczyć należy jedynie możliwość
odczytywania i interpretow ania tezy 5.62 na dwa sposoby15. Jedno jest pewne
- granice mojego języka oznaczają granice mojego świata i to, że świat jest moim
światem, przejawia się, uwidacznia w tym, że granice języka (jedynego języka,
jaki rozumiem lub języka, który rozumiem tylko Ja) oznaczają granice mojego
świata. Twierdzenie (SI) dotyczy więc języka - to, co solipsyzm m a na myśli jest
słuszne, lecz niewyrażalne. To, co solipsyzm m a na myśli, się widzi. (SI) wyraża
więc explicite, charakterystyczne dla systemu Traktatu rozróżnienie między
tym, co da się wypowiedzieć, a tym, co m ożna tylko pokazać. Błędem solipsysty
jest to, że stara się on wypowiedzieć coś, co wypowiedzieć się nic da. Solipsysta
jest więc według W ittgensteina tym, który chce przekroczyć granice języka,
wyrazić niewyrażalne, tak jak wszyscy ludzie, którzy starali się kiedykolwiek
mówić lub pisać o religii i etyce16. A taka walka z granicami języka, próba
wyjścia poza język, poza dziedzinę sensownego orzekania, jest beznadziejna.
Solipsysta miota się i miota w szklanej muchołapce, uderza o ściany, miota się
dalej. Jak można go uspokoić? (NLPESD, 300)17
Solipsysta chce powiedzieć, że „świat jest moim światem” . Tego jednak nie da
się wyrazić, to się uwidacznia w granicach języka, oznaczającego granice mojego
świata. Teza 5.641 ukazuje, jak sądzę konsekwencje „solipsystycznego” błędu:
Jest więc rzeczywiście pewien sens, w którym w filozofii można mówić o Ja
niepsychologicznie. Ja pojawia się w filozofii przez to, że ,Jwiat jest moim światem”.
Ja filozoficzne to nie jest człowiek, ani ludzkie ciało, ani ludzka dusza, którą zajmuje
się psychologia, lecz jest to podmiot m etafizyczny - granica, a nie część świata.
Jaki zatem jest sens, w którym w filozofii m ożna mówić o Ja niepsychologicznie? Czy nie stoi to w sprzeczności z wszystkim, co zostało powiedziane
powyżej? Zdaniem B. Williamsa odpowiedź na te pytania znajduje się w koń
cowych tezach Traktatu, gdzie okazuje się, że w filozofii możemy mówić
o czymkolwiek, zawsze jednak będziemy mówić niedorzecznie18. Takie ujęcie
zagadnienia pozwala nam uchwycić sens kolejnego zdania. Pojawienie się Ja
w filozofii jest bowiem wynikiem „solipsystycznego” błędu. Ja pojawia się, gdy
przekraczamy granice sensownego orzekania i mówimy: „świat jest moim
15 Z daniem D . P earsa solipsyzm nie jest m arginalnym zagadnieniem - „solipsystyczny”
kierunek m yślenia jest ro zpoznaw alny w wielu m iejscach Traktatu i Notatników. D lateg o też nie
pow in n o się p rzykładać zbyt wielkiej wagi d o tłum aczenia jednego niem ieckiego zdania. C o do
językow ej popraw ności przek ład u Pears w ydaje się akceptow ać argum enty H intikki. Z ob. D. Pears,
The False Prison , vol. I, O xford 1987, s. 172-173.
16 Z o b . L. W ittgenstein, Lecture on Ethics , op. cit., s. 44.
17 Z o b . N L P E S D , 300, P.O, s. 258: (The solipsist flutters and flutters in the flyglass. strikes

aga insi the walls, flutters further. How can he be brought to rest?).
,K Z ob. B. W illiam s, Wittgenstein and Idealism , w: Morał Łuck. Philosophical Papers
1973-1980 , C am bridge U niversity Press 1981, s. 146.
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światem” . Ale w świetle wszystkiego, co zostało już powiedziane, widzimy, że to
Ja musi znowu skurczyć się do bezwymiarowego punktu i zniknąć, inaczej
mówiąc, przejść w granicę świata.
Lecz tutaj prawdziwe pytanie dla mnie brzmi: Jak Ja jestem określony? Kto
jest >v uprzywilejowanej sytuacji? Ja. Ale czy mogę podnieść rękę i wskazać kto to
jest? - Założywszy, że Ja stale się zmieniam i moje otoczenie także: czy istnieje
wciąż pewna ciągłość, mianowicie, przez to, że jest zmieniającym się mną
i zmieniającym się moim otoczeniem?! (NLPESD, 300)19.
Dlatego też według W ittgensteina geneza problem solipsyzmu tkwi w języku
- łączy się, między innymi, z błędnym użyciem słowa „Ja” (LSDPE, 32). Tam,
gdzie słowo „ Ja ” używane jest poprawnie, odnosi się ono do ciała.
Słowo „Ja" nie oznacza osoby. Pamiętaj, że cokolwiek słowo ,,J a " znaczy dla
ciebie, dla drugiego człowieka pokazuje ono/kieruje jego uwagę najludzkie ciało
i inaczej nie ma ono żadnej wartości. (NLPESD, 283)20.
Używanie tego słowa w inny sposób (a to właśnie robi solipsysta) jest
przyczyną kolejnych filozoficznych pomyłek i nieporozumień.
Najgorsze filozoficzne błędy rodzą się zawsze, gdy staramy się zastosować nasz
zwykły -fiz y c z n y - ję z y k do obszaru lego, co bezpośrednio dane. (PR, 57, s. 88).
Brak możliwości określenia swojego Ja (nie m ożna tu zastosować definicji
ostensywnej) idzie w parze z brakiem możliwości określenia i identyfikacji tego, co
jest doświadczane (świata solipsysty świata jako „mojego świata)21. Solipsysta
nie może go wskazać, tak jak nie może on wskazać np. swojego pola widzenia.
Jeśli natom iast wygłasza on sądy w rodzaju: „Świat jest moim przedstawieniem” ,
to nie może on określić, czym świat jest, gdyż dziedzina przedstawień jest w takim
przypadku jedyną dziedziną. Jest - jak mówi Wittgenstein -dziedziną pozbawio
ną sąsiedztwa czegoś, co nic jest przedstawieniem. To, co solipsysta robi,
sprowadza się więc po prostu do definiowania słowa „św iat” 22.
19 Z o b .N L P E S D , 300, P.O, s. 259: B ul the real queslion fo r me here is: How am I defined? Who
is it that is favoured? /. But m ay I lift up m y hcrnd to indicate who it is? - Supposing / constantly change
and m y surrounding does: is there still sonie continuity, namely, by it being me and m y surrounding that
change?!
20 Z ob. N L P E S D , 283, P.O , s. 228: The word
does not designate a person. Remember that
whatever the word „I" means to you, to the other man it shows draws his attention to/ a human body.
and is o f no value otherwise.
21 Problem y z definicją ostensyw ną najlepiej ilustruje n astępujący fagm ent - L S D P E , 33, P.O,
s. 319: Weźmy wyrażenia „Ja", ,.tutaj", „teraz". Co to jest „teraz "? Moment czasu. Ale który to

moment czasu? Więc także: Co to jest ,.tutaj"? Które to miejsce? Kto to „Ja"? Osoba. Ale która
osoba? (T a ke the expressions „I". „here", „now". What is ,,now’’? A moment o f time. But which
moment o f time is it? - So also: What is „here"? Which place is it? Who is „I"? A person. But which
person is it?). S olipsysta uw ikłany jest w sieć nieprzezw yciężonych trudności. M oże on jedynie
p okazać swoje ciało a nie jest w stanie w skazać (określić) swojego Ja.
22 Z ob. N L P E S D , 297, P.O , s. 255: But here solipsism teaches us a lesson: It is that thought

which is on the way to destroy this error. For i f the world is idea it isn't any person s idea.(Solipsism
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Idealista (solipsysta) stara się np. utożsamić świat z ogółem swoich wrażeń
(doświadczeń). Jednak faktycznie zmienia on tylko znaczenie słowa „wrażenie”
- niejako rozciąga znaczenie tego słowa, czyniąc je tak szerokim, że aż obejmuje
ono cały świat.
Cały problem solipsyzmu rodzi się z takiej sytu a cji,,Patrzę na to". - ( Mógł
byś zdefiniować solipsystyczne stanowisko poprzez rozpoczynanie każdego zdania
od ,,Ja m yślę...”) - Ale wtedy doprowadzasz to użycie „wrażenia” do punktu,
w którym chcesz powiedzieć „widzę tylko moje wrażenia etc. (LSDPE, 102)23.
Zaczynając każde zdanie od wyrażenia „Ja myślę...” , mogę opisać świat
całkowicie. Taki opis nic różni się jednak niczym od opisu pozbawionego tego
wyrażenia. Wyrażenie „Ja myślę...” nie dodaje niczego do następującego po nim
opisu, jest więc bez znaczenia, podobnie jak w logice znak asercji Fregego (T
4.442). Wittgenstein stosuje tutaj specyficznie pojmowaną brzytwę Ockhama,
pozwalającą wyeliminować znaki zbędne:
Zasada Ockhama nie jest naturalnie jakąś dowolną regułą, ani też regułą
usprawiedliwioną jedynie przez korzyści praktyczne. Głosi ona, że znaki zbędne
nic nie oznaczają. Z naki spełniające ten sam cel są logicznie równoważne; znaki
nie spełniające żadnego celu są logicznie bez znaczenia. (T 5.47321)
Tak też, raz jeszcze dochodzimy do twierdzenia (S2). Solipsyzm pokrywa się
z realizmem, pozornie istniejąca diada znika, a wraz z nią znikają pozorne
problemy. Tym, co pozostaje, jest opis świata - świat - ogół faktów.
Czy filozofia będąca diametralnym przeciwieństwem solipsyzmu jest niemoż
liwa do wyobrażeniaT24
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stops short ofsaying this andsays that il is m y idea.) But ihen how could Is a y what the world is i f the
realm o f ideas has no ncighhour? Whai I do come.s to defining the word 'world'.
23
Z o h . L S D P E , 102, P.O , s. 331: The whole problem o f solipsism arises from a situation like
,,1'm looking at this”. - (Y ou could define a solipsistic position by heginning every sentence with „I
think...".) - But then you carry this use o f ..impression" to the point that you want to say ,.l see only
m y impressions”; etc.
Z ob. N L P E S D . 282, P.O , s. 225: Ist eine Philosophie undenkbar, die das diametrale Gegenteil
des Solipsismus ist?(is it impossible to imagine a philosophy that would be the diametrical opposite o f
solipsism?).
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Sum m ary
T h e m ain aim o f this article is to exam ine W ittgenstein’s th o u g h ts concem ing solipsism
and the m etaphysical subject. T h e p roblem o f solipsim , for the first tim e d ealt w ith in
Tractatuś and Notebooks 1914-1916, w as co ntinued and developed by W ittgenstein in his
later philosophy, w here finally, it found a pecu liar solution viz., it dissappeared as
a problem . In the present essay, I am focusing on the specific line o f th o u g h t included in
Tractatuś and Notebooks, and using later w orks by W ittgenstein as a com m entary on the
problem o f solipsism treated by him (follow ing G .E . M o o rełs notes) as expressing an
idea o f ex tra o rd in ary im portance. I claim th a t w hat W ittgenstein said on solipsism and
the m etaphysical subject in Tractatus and Notebooks bears a stro n g resem blance to his
later idcas - cspccially in relation to argum ents on lack o f criteria.
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