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Ludwig Wittgenstein s-a născut în 1889 la Viena şi a încetat din
viaţă în anul 1951 la Cambridge. Viaţa şi activi tatea lui s-au des -
făşurat alternativ în spaţiul cultural şi intelectual central-euro pean
şi în cel anglo-saxon. Astăzi, Wittgenstein este socotit, alături de
Martin Heidegger, unul dintre cei mai reprezentativi gânditori ai
secolului al XX-lea. Lucrarea sa de tinereţe, Tractatus Logico-Phi -
losophicus, foloseşte instrumentele logicii moderne într-o încercare
originală de analiză a limbajului, 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 fru mos, bine sau Dumnezeu.
În scrierile 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,
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 pos -
tume, din care fac parte şi Jurnalele anilor 1914–1916.
Din scrierile lui Wittgenstein au apărut, în traducere, la Humanitas:
Caietul albastru (1993, reeditare 2005), Lecţii şi convorbiri despre
estetică, psihanaliză şi credinţă religioasă (1993, reeditare 2005),
Însemnări postume 1914–1951 (1995, reeditare 2005), Tractatus
logico-philosophicus (2001), Cercetări filozofice (2004), Despre
certitudine (2005).

Cătălin Cioabă (n. 1970) este cercetător şi traducător consacrat de
filozofie germană. Doctor din anul 2005, cu o teză despre Heideg -
ger, apărută în acelaşi an cu titlul Jocul cu timpul. Ontologia temporală
a lui Martin Heidegger, la Editura Humanitas. Printre traducerile
sale importante se numără Fiinţă şi timp, de Martin Heidegger
(realizată în colaborare cu Gabriel Liiceanu).

Gheorghe Ştefanov (n. 1972) este lector la Facultatea de Filozofie
a Universităţii din Bucureşti. Doctor din anul 2001, cu o teză
despre filozofia lui Wittgenstein.  Coautor, împreună cu Mircea
Flonta, al volumului Ludwig Wittgenstein în filozofia secolului XX
(Polirom, 2002). A tradus, pentru Editura Humanitas, mono -
grafia Wittgenstein de A. C. Grayling, 1996 (reeditare 2006).
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Jurnale 1914–1916



22. 8. 1914

Logica trebuie să-şi poarte singură de grijă. [5.473]
Dacă pot fi în genere stabilite reguli sintactice

pen tru funcţii, întreaga teorie a lucrurilor şi a pro -
prie tăţilor etc. devine superfluă. De asemenea, e
mult prea izbitor faptul că nici în Grundgesetze1

şi nici în Principia Mathematica2 nu este vorba
despre o astfel de teorie. Încă o dată spun: logica
trebuie să-şi poarte singură de grijă. Un semn care
e posibil trebuie să şi poată desemna. Tot ceea ce
e în genere posibil este şi legitim (adică permis).
Să ne amin tim cum se explică de ce „Socrate este
Platon“ este un nonsens. Fiindcă noi n-am ajuns

[89]

1. Gottlob Frege, Grundgesetze der Aritmetik / Principiile
arit meticii, apărută la Jena în 1893 (primul volum) şi 1903
(al doilea volum) (n. trad.).

2. Alfred North Whitehead, Bertrand Russell, Principia
Mathe matica, vol. I-III, 1910–1913 (n. trad.).



să-i dăm o deter minare oarecare, iar NU fiindcă sem -
nul în sine ar fi întrucâtva ilegitim [Cf. 5.473]

2. 9. 1914

Într-un anumit sens, în logică nu ne putem
înşela. Lucru care e exprimat în parte în formula:
logica trebuie să-şi poarte singură de grijă. E vorba,
aici, de cunoaşterea unui lucru extrem de profund
şi de important. [Cf. 5.473]

Frege spune: orice propoziţie formată corect
trebuie să aibă un sens. Iar eu spun: orice pro -
poziţie posibilă este formată în mod corect, iar
dacă ea nu are nici un sens, aceasta nu poate ţine
decât de faptul că noi n-am dat anumitor com -
ponente ale sale o semnificaţie. Chiar şi atunci
când credem că am făcut asta. [Cf. 5.4733]

3. 9. 1914

Cum se împacă cu sarcina filozofiei faptul că
logica trebuie să-şi poarte singură de grijă? Dacă,
de pildă, ne întrebăm: este cutare sau cutare fapt
de forma subiect-predicat, trebuie totuşi să ştim
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ce anume înţelegem prin „forma subiect-predicat“.
Trebuie să ştim dacă o atare formă există în genere.
Şi cum putem şti asta? „Pornind de la semne!“
Dar cum? Căci n-avem nici un semn care să trimită
la această formă. Putem, ce-i drept, să zicem: avem
semne care se comportă astfel, precum acela al
formei subiect-predicat, însă dovedeşte asta că tre -
buie într-ade văr să existe fapte de această formă?
Şi anume: când acestea sunt complet analizate. Iar
aici îşi face loc o altă întrebare: există ceea ce
numim o analiză completă? Iar dacă nu, care este
sarcina filozofiei?!!?

Putem deci să ne întrebăm: există forma su -
biect-pre dicat? Există forma relaţională? Există în
genere vreuna dintre formele despre care Russell
şi cu mine am tot vorbit? (Russell ar spune: „da!,
acest lucru este clar“, haha! )

Prin urmare, dacă tot ceea ce are nevoie să
fie arătat este într-adevăr arătat prin existenţa
PROPO ZIŢIILOR de forma subiect-predicat etc.,
atunci sarcina filozofiei este alta decât crezusem
eu la început. Iar dacă lucrurile nu stau aşa, atunci
ar trebui ca ceea ce lipseşte să poată fi arătat
printr-un soi de expe rienţă, lucru pe care îl con -
sider exclus. 

[90]
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Neclaritatea stă în mod evident în întrebarea:
în ce constă de fapt identitatea logică a semnului
şi a ceea ce este desemnat? Iar întrebarea aceasta
este (şi ea) un aspect central al întregii probleme
filozofice.

Fie dată o problemă filozofică: anume dacă „A
este bun“ este o propoziţie de forma subiect-pre -
dicat; sau dacă „A este mai deschis la culoare decât
B“ este o propoziţie care exprimă o relaţie! Cum
poate fi în genere soluţionată o astfel de problemă?!
Ce fel de evidenţă mă poate încre dinţa că la prima
întrebare – de pildă – răspunsul trebuie să fie afir -
mativ? (asta-i o întrebare nespus de importantă.)
Oare singura evidenţă care intervine aici este tot
acel – profund îndoielnic – „este clar“? Să consi -
derăm o pro blemă întru totul asemănătoare, dar
care este totodată mai simplă şi mai fundamentală;
anume: este un punct din imaginea noastră vizuală
un obiect simplu, un lucru? Am socotit întotdeauna
astfel de probleme ca fiind autentic filozofice – şi
într-un anumit sens chiar şi sunt – însă, repet, ce
anume evidenţă poate decide aici? Oare nu cumva
e pusă greşit problema? Căci, după cât se pare,
nimic, dar absolut nimic nu mi-a apărut drept evi -
dent în privinţa ei; despre astfel de probleme –
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se pare – aş putea spune cu destulă certitudine că
nu îşi pot afla nicicând rezolvarea.

4. 9. 1914

Dacă nu existenţa propoziţiei de forma subiect-
predicat arată tot ceea ce e necesar să fie arătat,
atunci s-ar putea ca doar existenţa unui cutare fapt
care are această formă să arate toate acestea. Iar
cunoaşterea unei astfel de forme nu poate fi esen -
ţială pentru logică. 

Să luăm cazul în care avem un semn ce ar fi
într-adevăr de forma subiect-predicat. Oare acest
semn ar fi oarecum mai indicat pentru expresia
propoziţiilor de forma subiect-predicat decât chiar
propoziţiile noastre de forma subiect-predicat? Se
pare că nu. Ţine asta de relaţia de desemnare?

Dacă logica îşi poate obţine completitudinea
fără să trebuiască să răspundem la anumite între -
bări, atunci ea chiar trebuie o obţină fără a răs -
punde la ele. 

Identitatea logică dintre semn şi lucrul de sem -
nat constă în aceea că nu e permis să regăseşti în
semn nici mai mult nici mai puţin decât în lucrul
desemnat. 

[91]
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Dacă semnul şi lucrul desemnat nu ar fi iden -
tice potrivit întregului lor conţinut logic, atunci
ar trebui să existe ceva şi mai fundamental decât
logica. 

5. 9. 1914

fa. fb. aRb = def f[aRb]

Aminteşte-ţi că nu au voie să apară în logică
cuvinte precum „funcţie“, „argument“, „propozi -
ţie“ etc.!

A spune despre două clase că sunt identice,
în seamnă a spune ceva. A spune despre două lu -
cruri că sunt identice, înseamnă a nu spune
nimic; asta arată deja inacceptabilul definiţiei lui
Russell.

6. 9. 1914

Propoziţia din urmă nu este de fapt altceva
decât străvechea obiecţie împotriva identităţii
în matematică. Anume aceea că dacă 2 × 2 ar fi
în tr-adevăr egal cu 4, propoziţia nu spune mai
mult decât a=a.
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S-ar putea spune: logica nu se preocupă de anali -
zabilitatea funcţiilor cu care ea lucrează.

7. 9. 1914

Gândeşte-te că şi o propoziţie neanalizată de
forma subiect-predicat enunţă în mod clar ceva bine
determinat.

Oare nu se poate spune: nu ne interesează că
avem de-a face cu propoziţii de forma subiect-pre -
dicat neanalizabile, ci faptul că propoziţiile noastre
de forma subiect-predicat se comportă astfel în
orice relaţie, deci că logica propoziţiilor noastre de
forma subiect-predicat este aceeaşi ca şi logica
celorlalte. Ceea ce ne interesează este doar să adu -
cem logica la completitudine, iar obiecţia noastră
principală împotriva propoziţiilor neanalizate de
forma subiect-predicat era aceea că nu le putem
evidenţia sintaxa atâta vreme cât nu cunoaştem
analiza lor. Dar nu trebuie oare ca logica unei pseu -
do-propoziţii de forma subiect-predicat să fie
ca şi logica unei propoziţii care are în mod real
această formă? Este în genere posibilă o defini -
ţie care să dea formă propoziţiei de forma su -
biect-pre dicat…?

[92]
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