


Ludwig Wittgenstein s-a născut în 1889 la Viena şi a încetat din
viaţă în anul 1951 la Cambridge. Viaţa şi activitatea lui s-au des -
făşurat alternativ în spaţiul cultural şi intelectual central-european
şi în cel anglo-saxon. Astăzi, Wittgenstein este socotit, alături de
Martin Heidegger, unul dintre cei mai reprezentativi gânditori
ai seco lu lui XX. Lucrarea sa de tinereţe, Tractatus Logico-Philo -
sophicus, foloseşte instrumentele logicii moderne într-o încercare
originală de analiză a limbajului, a gândirii şi a raporturilor lor
cu realitatea. Distincţia celebră pe care o face între a spune şi
a arăta exclude orice vorbire cu sens despre frumos, bine sau Dum -
nezeu. În scrie rile mai târzii, dar mai ales în Cercetări filozofice
(apărută postum), Wittgenstein reuşeşte ceea ce nici un alt filozof
nu pare să fi realizat: o ruptură radicală cu vechiul său mod de
a vedea lucrurile, simultan cu inaugurarea unui mod cu totul nou
de a practica filozofia. Pe lângă Tractatus, singura carte de filozofie
publicată în timpul vieţii, Wittgenstein a lăsat o cantitate enormă
de postume, din care face parte şi corespondenţa sa filozofică.

Dintre scrierile lui Wittgenstein au apărut, în traducere, la Huma -
nitas (în afara Caietului albastru): Lecţii şi convorbiri despre estetică,
psihanaliză şi credinţă religioasă (1993, reeditare 2005), Însemnări
postume, 1914–1951 (1995, ree ditări 2005, 2013), Tractatus Lo -
gico-Philosophicus (2001, reedi tare 2012), Cercetări filozofice (2004,
reeditare 2013), Despre cer ti tudine (2005, reeditare 2013), Jurnale:
1914–1916 şi Câteva remarci asupra formei logice (2010).
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CAIETUL ALBASTRU



[1]Ce este semnificaţia (meaning) unui cuvânt?

Să atacăm această chestiune întrebând, mai în tâi, ce
este o explicaţie a înţelesului unui cuvânt; cum arată
explicaţia unui cuvânt?

Felul în care ne ajută această întrebare este analog ace -
luia în care întrebarea „cum măsurăm o lungime?“ ne ajută
să înţelegem întrebarea „ce este lungimea?“

Întrebările „Ce este lungimea?“, „Ce este înţe lesul?“,
„Ce este numărul unu?“ etc. produc în noi o crampă min -
tală. Simţim că n-avem spre ce arăta, pentru a răspunde
la ele, şi totuşi ar tre bui să arătăm spre ceva. (Avem de-a
face aici cu una dintre marile surse ale tulburării pe care
o produce filozofia: un substantiv ne face să căutăm un
lucru care să-i corespundă.)

A întreba, mai întâi, „Ce este o explicaţie a sem ni fi -
caţiei?“ are două avantaje. Într-un sens, aducem întreba -
rea „Ce este semnificaţia?“ înapoi pe pământ. Căci, cu
siguranţă, pentru a înţelege sensul expresiei „semnificaţie“,
trebuie să înţele gem şi sensul expresiei „explicaţie a sem -
nificaţiei“. Cu alte cuvinte: „să ne întrebăm ce este expli -
caţia semnificaţiei, căci orice explică ea va fi semni ficaţia“.
Studierea gramaticii expresiei „explicaţie a semnifica ţiei“ ne
va învăţa ceva privitor la gra matica cuvântului „semnificaţie“



şi ne va vindeca de tentaţia de a căuta în jurul nostru un
obiect pe care l-am putea numi „semnificaţia“.

Ceea ce numim în genere „explicaţii ale semni ficaţiei
unui cuvânt“ s-ar putea împărţi, foarte schematic, în defi -
niţii verbale şi definiţii ostensive. Se va vedea mai târziu
în ce sens această împărţire este doar grosolană şi provi -
zorie (şi este important că lucrurile stau aşa). Definiţia
verbală, întrucât ne duce de la o expresie verbală la alta,
nu ne duce, într-un sens, mai departe. Prin definiţia osten -
sivă, însă, se pare că facem un pas mult mai important
către învăţarea semnificaţiei.

O dificultate care ne atrage atenţia este că pen tru multe
cuvinte din limba noastră nu par să existe definiţii os -
tensive; de exemplu, pentru cu vinte ca „unu“, „număr“,
„nu“ etc.

Întrebare: Este oare necesar ca definiţia osten sivă să
fie, ea însăşi, înţeleasă? – Nu se poate ca ea să fie înţeleasă
greşit?

Dacă definiţia explică semnificaţia unui cuvânt, cu
siguranţă că nu poate fi esenţial dacă ai auzit sau nu cu -
vântul mai înainte. Este sarcina defi niţiei ostensive să-i
dea o semnificaţie. Să expli căm deci cuvântul TOFF ară -
tând spre un creion şi spunând „acesta este TOFF“. (În
loc de „acesta este TOFF“ aş fi putut aici spune „acesta
se nu meşte TOFF“. Scot acest lucru în evidenţă pentru
a înlătura, o dată pentru totdeauna, ideea că ex pre siile
dintr-o definiţie ostensivă afirmă ceva despre lucrul defi -
nit; confuzia dintre propoziţia „acesta e roşu“, care atri -
buie culoarea roşu unui lucru, şi definiţia ostensivă „aceasta
este ceea ce numim «roşu»“.) Definiţia ostensivă „acesta
este TOFF“ poate fi interpretată însă în nenumărate feluri.
Voi da câteva asemenea interpretări şi voi folosi cuvinte

26 LUDWIG WITTGENSTEIN

[2]



cu o utilizare bine stabilită. Defi niţia poate fi deci inter -
pretată ca însemnând:

„Acesta este un creion“,
„Acesta este rotund“,
„Acesta este lemn“,
„Acesta este unul“,
„Acesta este tare“ etc. etc. 

Argumentului i s-ar putea obiecta că fiecare dintre aceste
interpretări presupune un alt lim baj – verbal.* Iar această
obiecţie are însem nătate numai dacă prin „interpretare“
înţelegem „traducerea într-un limbaj“. Să dau câteva indi -
caţii care ar putea face mai clar acest lucru. Să ne întrebăm
care este criteriul nostru, atunci când spunem că cineva
a interpretat într-un anumit fel definiţia ostensivă. Să
zicem că îi dau unui român definiţia ostensivă „iată ce
numesc ger manii «Buch»“. Atunci, de cele mai multe ori,
românului îi va veni în minte cuvântul „carte“. Putem
spune că el a interpretat „Buch“ ca însem nând „carte“.
Alta ar fi situaţia dacă, de exemplu, arăt spre un lucru
pe care el nu l-a mai văzut nici odată şi zic: „Iată un banjo“.
Se poate ca lui să-i vină în minte atunci cuvântul „ghitară“
sau să nu-i vină în minte nici un cuvânt, ci imaginea unui
instrument asemănător, după cum se poate să nu-i vină
în minte nimic. Să presupunem că îi dau ordinul „acum
alege un banjo dintre aceste lucruri“. Dacă el alege ceea
ce numim un „banjo“, am putea spune „el a dat cuvân -
tului «banjo» in terpretarea corectă“; dacă alege un alt instru -
 ment, vom spune că „el a interpretat «banjo» ca însem nând
«instrument cu coarde»“.
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*Termenul folosit este word-language, iar în trad. germ. Wort -
sprache (n. tr.).



Spunem „a dat cuvântului «banjo» această inter pre -
tare sau acea interpretare“ şi suntem înclinaţi să presupu -
nem, alături de actul alegerii, un act bine determinat de
interpretare.

Problema noastră este analoagă cu urmă toarea: Dacă
dau cuiva ordinul: „adu-mi o floare roşie de pe pajiştea
aceea“, atunci de unde ştie el ce fel de floare să aducă,
de vreme ce eu i-am dat doar un cuvânt?

Răspunsul pe care l-am putea sugera mai întâi este că
el a pornit să caute o floare roşie având o imagine de roşu
în minte şi că o compară cu florile pentru a vedea care
dintre ele are culoarea imaginii. Un asemenea mod de a
căuta există, dar nu e câtuşi de puţin esenţial ca imaginea
folo sită să fie una mintală. De fapt, procesul ar putea fi
acesta: port cu mine un tabel în care sunt core late nume
cu pătrate colorate. Când aud ordinul „adu-mi…“, trec
cu degetul pe tabel de la cuvân tul „roşu“ la un anumit
pătrat, iar apoi plec să caut o floare care are aceeaşi culoare
ca şi pătratul. Dar acesta nu e singurul fel de a căuta şi
nu este nici cel obişnuit. Mergem, privim în jur, ne în -
drep tăm spre o floare şi o culegem, fără a o com para cu
ceva. Pentru a vedea că a îndeplini un ordin poate fi ceva
de acest fel, să considerăm ordinul „Închipuie-ţi o pată
roşie“. În acest caz, nu suntem tentaţi să credem că, înainte
de a înde plini ordinul, ar fi trebuit să ne închipuim o pată
roşie care să ne servească drept mostră pentru pata roşie
pe care ni s-a ordonat să ne-o închipuim.

Am putea acum întreba: interpretăm noi oare cu vintele
înainte de a îndeplini ordinul? În une le cazuri vom găsi
că facem ceva ce ar putea fi considerat ca inter pretare ce
precedă îndeplinirea ordinului, în timp ce în altele nu.

Se pare că există anumite procese mintale bine deter -
minate legate de funcţionarea limbii şi că numai prin aceste
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procese poate funcţiona limba. Mă refer la procesele de
a înţelege ceva şi a avea în vedere ceva. Semnele limbajului
nostru par moarte fără aceste procese mintale; şi ar putea
să pară că singura funcţie a semnelor este de a genera
asemenea procese şi că acestea sunt de fapt lucrurile care
ar trebui să ne intereseze. Astfel, dacă suntem întrebaţi
care este relaţia dintre un nume şi lucrul pe care îl denu -
meşte, vom fi încli naţi să răspundem că relaţia este una
psihologică şi poate că atunci când spunem acest lucru
ne gândim în mod special la mecanismul asocierii. –
Suntem tentaţi să credem că funcţionarea limbajului are
două părţi: o parte anorganică, mânuirea sem nelor, şi una
organică, pe care am putea-o numi a înţelege aceste semne,
a le da un sens, a le inter preta, a gândi. Activităţile din
urmă par a avea loc într-un mediu cu totul aparte, mintea;
iar mecanismul minţii, a cărei natură, se pare, n-o prea
înţe legem, poate produce efecte pe care nu le-ar putea
produce nici un mecanism material. Aşa, de exemplu,
un gând (care este un astfel de proces mintal) poate să
fie sau să nu fie în concordanţă cu realitatea; pot să mă
gândesc la un om care nu este de faţă, pot să mi-l repre -
zint, „să-l am în vedere“ într-o remarcă pe care o fac despre
el, chiar dacă este la mii de leghe depărtare sau este mort.
„Ce mecanism ciudat“, ar putea spune cineva, „trebuie
să fie mecanismul dorinţei, dacă pot dori ceva ce nu se
va întâmpla niciodată“.

Există o cale de a evita, măcar parţial, apa renţa ocultă
a proceselor gândirii, iar aceasta constă în înlocuirea în
aceste procese, a oricărui fel de acti vitate a imaginaţiei
prin observarea obiectelor reale. Astfel, poate părea esen -
ţial faptul că, cel puţin în anumite cazuri, când aud cuvân -
tul „roşu“ şi îl înţeleg, în faţa ochilor minţii mele ar trebui
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să se afle o imagine de roşu. De ce însă, în loc de a-mi
re pre zenta o pată roşie, să nu privesc o bu cată de hârtie
roşie? Imaginea vizuală va fi doar cu atât mai vie. Să ne
imaginăm un om care poartă tot timpul în buzunar o
foaie de hârtie pe care nu mele culorilor sunt corelate cu
pete de culoare. Am putea spune că nu ar fi plăcut să porţi
cu tine un astfel de tabel cu eşantioane şi că mecanismul
asocierii este ceea ce folosim totdeauna în locul lui. Dar
acest lucru nu spune nimic; iar în multe cazuri nici măcar
nu este adevărat. Dacă, bună oară, ţi s-a comandat să pic -
tezi o anume nuanţă de albastru, numită „albastru de
Prusia“, s-ar putea să fii nevoit să foloseşti un tabel care
să te ducă de la expresia „albastru de Prusia“ la un eşantion
al culorii care ţi-ar servi drept model.

Ţinând seama de scopurile noastre, am pu tea foarte
bine să înlocuim fiecare proces de a imagina cu un proces
de a privi către un obiect sau cu procesul de a picta, a
desena sau a modela; şi fiecare proces de a vorbi cu tine
însuţi cu cel de a vorbi cu voce tare sau de a scrie.

Frege ridiculiza concepţia formalistă asupra matema -
ticii spunând că formaliştii confundă ceea ce este lipsit
de importanţă, semnul, cu ceea ce este important, semni -
ficaţia. Cu siguranţă, dorim să spunem că matematica
nu se ocupă de linii trase pe o bucată de hârtie. Ideea lui
Frege ar putea fi exprimată astfel: dacă propoziţiile mate -
maticii nu ar fi decât combinaţii de linii, atunci ar fi
lucruri moarte şi cu totul neinteresante, pe când, evident,
ele au un fel de viaţă proprie. Şi, bineîn ţeles, acelaşi lucru
s-ar putea spune despre orice propoziţie: în absenţa unui
sens sau a gândului, o propoziţie ar fi ceva pe de-a întregul
lipsit de viaţă şi banal. Şi, mai departe, pare clar că nici
o adăugare de semne anorganice nu poate da viaţă propo -
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ziţiei. Iar concluzia care se trage din aceasta este că ceea
ce trebuie adăugat semnelor moarte, pentru a face din
ele o propoziţie vie, este ceva nematerial, cu proprietăţi
diferite de tot ce este doar un semn.

Dar dacă ar trebui să indicăm ceva ce consti tuie viaţa
semnului, ar trebui să spunem că acest ceva este folosirea
(use) lui.

Dacă semnificaţia semnului (în linii mari, ceea ce este
important în legătură cu semnul) este o imagine care ia
naştere în mintea noastră de câte ori vedem sau auzim
semnul, atunci să adoptăm mai întâi metoda – pe care
tocmai am descris-o – de a înlocui această imagine mintală
cu un obiect exterior pe care îl vedem, de exemplu, cu
o ima gine pictată sau modelată. De ce, atunci, semnul
scris plus această imagine pictată ar fi vii, dacă semnul scris,
singur, ar fi lipsit de viaţă? De fapt, îndată ce te gân deşti
să înlocuieşti imaginea min tală cu, să zicem, una pictată,
şi îndată ce, prin aceasta, imaginea îşi pierde caracterul
ocult, ea încetează să mai pară că dă viaţă propoziţiei. (Ceea
ce, de fapt, îţi trebuia pentru scopurile tale era tocmai
caracterul ocult al procesului mintal.)

Greşeala pe care suntem înclinaţi să o facem ar putea
fi exprimată astfel: căutăm folosirea unui semn, dar o
căutăm ca şi cum ar fi un obiect care co-există cu semnul.
(Unul din motivele acestei greşeli este, din nou, acela că
noi căutăm „un lucru care corespunde unui substantiv“.)

Semnul (propoziţia) îşi primeşte semnificaţia de la
sistemul de semne, de la limbajul căruia îi aparţine. Adică:
a înţelege o propoziţie înseamnă a înţelege un limbaj.

Ca parte a sistemului de limbaj, s-ar putea spu ne, pro -
poziţia are viaţă. Dar suntem tentaţi să ne imaginăm acel
ceva care dă viaţă propoziţiei ca pe un lucru dintr-o sferă
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