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           Ipoteza lansată întâia oară de Bertrand Russell cu privire la existența unei veritabile falii 

în ceea ce privește practica filosofiei lui Ludwig Wittgenstein, existând o perioadă timpurie, un 

Wittgenstein 1, și o perioadă târzie, un Wittgenstein 2, este probabil nu doar cea mai incitantă ci 

și cea mai influentă, dacă este să ținem cont de faptul că majoritatea exegeților au îmbrățișat-o 

de-îndată, grăbindu-se să identifice anumite continuități sau discontinuități între cele două 

perioade. Se indică astfel nu numai o deosebire cu privire la maniera de filosofare a gânditorului 

austriac ci și o raportare diferită a acestuia cu privire la o serie de probleme filosofice, cum ar fi 

de pildă cele ce țin de epistemologie, pe care le tratează într-un mod cu totul diferit, fie 

expediindu-le întru-totul în Tractatus logico-philosophicus, ca fiind empirice, și prin urmare 

psihologice, aparținând astfel sferei științei, fie discutându-le pe larg în opera târzie, la pachet cu 

problema înțelesului. În cele ce urmează, pornind de la unele indicații ale lui Ray Monk1 cu 

privire la anumite asemănări între cele două perioade ale filosofiei ale lui Wittgenstein, îmi 

propun să arăt că deși există o ruptură reală atât între cele două faze ale filosofiei sale cât și în 

ceea ce privește modul în care se raportează la problemele epistemologice, se poate constata 

totuși o continuitate a tezei cu privire la faptul că scepticismul se dovedește a fi un veritabil 

nonsens prin evidențierea supozițiilor sale. În ceea ce privește scepticismul, Wittgenstein ne 

anunță în Tractatus logico-philosophicus, că: 

 

„6.51. Scepticismul nu este de necombătut, ci în mod evident un nonsens, dacă 

cineva vrea să formuleze o îndoială acolo unde nu poate fi pusă o întrebare. 

Căci îndoiala poate exista doar acolo unde există o întrebare; o întrebare doar 

acolo unde există un răspuns; iar acesta doar acolo unde se poate spune ceva.”2 

                                                             
1 Apud. Flonta, M. - Notă introductivă în Wittgenstein, L. - Despre certitudine, Traducerea din germană de Ion 

Giurgea în colaborare cu Mircea Flonta,  Ed. Humanitas, București, 2005, pp. 16-17. 
2 Wittgenstein, L. - Tractatus logico-philosophicus, Traducerea din germană de Mircea Flonta și Mircea Dumitru, 

Notă istorică și În ajutorul cititorului de Mircea Flonta, Note de Mircea Dumitru, Ed. Humanitas, București, 2012, 

p. 188. 
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           Poziția sa cu privire la combaterea scepticismului pare a fi construită în Tractatus logico-

philosophicus, pe fundalul convingerilor care i-au dominat întreaga perioadă timpurie a filosofiei 

sale, axată în principal pe teoria înțelesului ca reprezentare, respectiv pe distincția fundamentală 

întreprinsă între propozițiile cu sens, cele care aparțin științei, propozițiile fără sens, cele care 

aparțin logicii și matematicii, și nonsensuri, cele care aparțin filosofiei și limbajului comun. Pe 

de-o parte, prin teoria înțelesului ca reprezentare Wittgenstein încerca să susțină că înțelesul unui 

cuvânt constă în obiectul pe care acesta îl desemnează, fiind puternic influențat atât de scrierea 

conceptuală a lui Gottlob Frege cât și de teoria descripțiilor definite a lui Bertrand Russell. Pe de 

altă parte, nonsensurile sunt pentru Wittgenstein rezultatul încălcării regulilor de construcție a 

propoziției, a limbajului, locul lor fiind în limbajul comun și în filosofie deoarece numai acestea 

sunt cele care maschează forma logică a propoziției cu sens, a gândului, și fac posibile 

formularea unor sintagme precum „pătratul rotund”, sau îndoiala sceptică. De asemeni, la fel de 

importantă este și teza cu privire la ceea ce se poate spune și ceea ce se arată. Ceea ce se poate 

spune este ceea ce poate fi captat în limbaj, și anume numai propoziții cu sens, cele care aparțin 

în mod exclusiv științei, domeniului empiricului. Ceea ce se arată, este, pe lângă forma logică a 

lumii și a limbajului care se reflectă în structura propozițiilor cu sens și a propozițiilor fără sens, 

ceea ce transcede limbajul nostru, ceea ce trece dincolo de limitele lui, ceea ce ține de domenii 

precum cel al eticii sau cel al religiei, care, ca și cel al filosofiei, sunt domenii ale nonsensurilor. 

Raportate la aceste din urmă considerații, dar mai ales la faptul că îndoiala sceptică poate apărea 

numai într-un cadru al nonsensurilor, vedem că scepticismul este catalogat drept nonsens tocmai 

prin prisma faptului că formulează întrebări la care nu se pot oferi răspunsuri într-un cadru 

empiric, al științei, al propozițiilor cu sens, încercând să spună ceva despre ceea ce nu se poate 

spune, despre ceea ce se arată. De asemeni, tot aici, pe baza distincției dintre propoziții cu sens, 

propoziții fără sens și nonsensuri, putem vedea mai bine de ce Wittgenstein elimină din discuție 

pe parcursul Tractatusului problemele de factură epistemologică. Vedem așadar, că motivul 

pentru care problemele de cunoaștere aparțin strict științei, ele fiind aici concediate, este acela că 

propozițiile de cunoaștere ne comunică ceva, și prin urmare ele trebuie să aparțină domeniului 

propozițiilor cu sens, și nu celui al filosofiei deoarece filosofia este, după cum am văzut și mai 

înainte, alcătuită din nonsensuri, adică din propoziții care nu trimit către nimic. 
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           Considerațiile lui Wittgenstein cu privire la scepticism în Tractatus logico-philosophicus 

se opresc însă aici, propoziția 6.51 fiind de altfel singurul loc de pe parcursul întregii lucrări în 

care acesta face trimitere la problema scepticismului, ca problemă de factură epistemologică.  

           Teza sa cu privire la posibilitatea combaterii scepticismului pe criteriul evidențierii 

supozițiilor sale, dar mai ales a faptului că îndoiala sceptică este un nonsens, revine însă în 

perioada târzie a filosofiei sale fiind pe larg dezbătută în Despre certitudine, dintr-o perspectivă 

fundamental diferită după cum reiese încă din primele pasaje ale lucrării:  

 

„ 10. Știu eu că aici stă culcat un bolnav? Nonsens! Stau la patul lui, mă uit la 

mișcările sale. – Nu știu eu că acolo stă culcat un bolnav? - Nici întrebarea, nici 

afirmația nu au sens. … Știu că … este la locul ei pretutindeni unde nu există 

îndoială (deci și acolo unde exprimarea îndoielii ar fi ininteligibilă).”3  

 

           Înainte de a vedea însă cum anume poate fi contracarat scepticismul în filosofia târzie a 

lui Wittgenstein, este bine de menționat că în această perioadă renunță întru-totul la poziția 

dominantă în perioada timpurie a filosofiei sale, și anume la teoria reprezentării, adoptând de 

această dată o poziție conform căreia înțelesul unui cuvânt este dat de utilizările sale, de 

contextul în care este folosit, accentul fiind transferat dinspre analiza logică a propoziției, către 

analiza jocurilor primitive de limbaj, acele jocuri de limbaj prin care un copil învață de la cei din 

jur cum să vorbească. Odată cu adoptarea unei noi poziții, anume aceea a înțelesului ca utilizare, 

Wittgenstein revine asupra problemelor epistemologice, iar asta atât pentru a demonstra că 

înțelesul unui cuvânt nu este un obiect mental, cât și pentru a arăta cum anume putem utiliza 

corect sintagma „a ști”. Evident strâns legat de aceste probleme epistemologice ce gravitează în 

jurul înțelesului se revine și asupra scepticismului, căruia i se acordă de această dată un spațiu 

mult mai amplu, în speță întrega lucrare Despre certitudine, care este dedicată atât combaterii 

scepticismului respectiv cât și modului în care poate fi formulată corect o îndoială. Ceea ce 

încearcă Wittgenstein aici este de fapt să evidențieze că îndoiala sceptică sau filosofică este 

greșit pusă, este inutilă, iar asta prin prisma faptului că pot să mă îndoiesc cu sens doar de 

                                                             
3 Wittgenstein, L. - Despre certitudine, Traducerea din germană de Ion Giurgea în colaborare cu Mircea Flonta, 

Notă introductivă de Mircea Flonta, Ed. Humanitas, București, 2005, p. 49. 
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anumite lucruri și nu de orice. Așadar, ceea ce ne spune Wittgenstein, în opoziție cu concepția 

tradițională, este că noi nu putem să cunoaștem decât lucrurile de care ne putem îndoi cu sens, 

reieșind de aici cât se poate de clar că nu putem avea pretenții de cunoaștere acolo unde îndoiala 

este lipsită de sens. 

           Pe scurt, în maniera tradițională, de sorginte carteziană, se considera că stările noastre 

psihologice sunt suficiente pentru a ne furniza un veritabil temei pentru orice am vrea să 

cunoaștem sau să credem în mod justificat, conținutul propriilor noastre gânduri sau experiențe 

fiind singurul pe care îl putem cunoaște cu certitudine și din care putem trage mai departe 

concluzii mai mult sau mai puțin îndoielnice cu privire la celelalte lucruri. Ne este de altfel 

binecunoscută afirmația lui Descartes din Meditații metafizice, cum că tot ceea ce este de natură 

materială, res extensa, cum ar fi de pildă faptul că am aceste mâini, poate fi supus îndoielii, 

certitudinea existenței noastre fiindu-ne conferită de simpla raportare la ceea ce este de natură 

spirituală, cum este mintea, sau res cogitans. La pachet însă cu respingerea poziției carteziene, 

Wittgenstein combate și poziția lui George Moore din lucrarea sa Dovada unei lumi externe. În 

aceasta, Moore argumenteză tot împotriva lui Descartes, susținând că există un număr de 

propoziții despre care se poate spune cu cea mai mare certitudine că sunt adevărate, neputând fi 

supuse îndoielii. Una din acestea ar fi „Știu că am mâini”, Moore afirmând că dacă cineva  ridică 

o întrebare cu privire la existența mâinilor cuiva, este suficient ca acel cineva să-și ridice mâinile 

pentru a răspunde și a oferi o dovadă indubitabilă a existenței lor. În opinia lui Wittgenstein însă, 

și această poziție este una deficitară, căci, afirmă el, Moore folosește într-un mod eronat 

sintagma „a ști”, iar asta deoarece, așa cum văzut mai înainte, noi nu putem cunoaște decât 

lucrurile despre care ne putem îndoi cu sens. De pildă, nu ne putem îndoi cu privire la faptul că o 

anumită persoană are o durere sau că se așteaptă la un anumit eveniment, deoarece nu putem 

cunoaște faptul că ea are o durere sau că se așteaptă la ceva anume. Strâns legate de 

contracararea acestui exemplu sunt considerațiile lui Wittgenstein cu privire la natura îndoielii, 

susținând că aceasta nu este posibilă decât în cadrul unui joc de limbaj, a unei practici sau set de 

practici care se referă la acordul asupra regulilor pentru folosirea cuvintelor, sau, după cum 

adesea se exprimă el, în cadrul unei forme de viață. Astfel, îndoiala cu privire la faptul de a avea 

mâini, se dovedește a fi inutilă tocmai prin priceperea sensului cuvintelor „mâini”, „a ști” sau „a 

avea”, care îmi este dată de utilizarea lor, această înțelegere excluzând inteligibilitatea unei 

asemenea îndoieli, demonstrând nonsensul ei în cadrul unui joc de limbaj. Relevant în ceea ce 
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privește faptul că nu ne putem îndoi de orice este și exemplul pe care el ni-l oferă în paragrafele 

310-315 din Despre certitudine, în care încearcă să ne arate că un copil care învață istoria trebuie 

să accepte dinainte jocul de limbaj, altfel spus că trebuie să accepte toate relatările, să le creadă, 

căci altminteri, dacă ar pune totul la îndoială, inclusiv existența anterioară a lumii, ar ajunge la o 

îndoială lipsită de sens ce ar duce la imposibilitatea jocului de limbaj și implicit a învățării 

istoriei. Din toate aceste considerații pe marginea îndoielii, decurge cât se poate de clar că pentru 

Wittgenstein îndoiala este posibilă numai în acel context care presupune certitudinea, căci numai 

acesta este cel care dă sens sau legitimitate îndoielii, cel în care cadrul însuși în care este 

formulată îndoiala, nu este subiectul îndoielii. Această poziție cu privire la faptul că nu orice 

poate fi pus la îndoială derivă din ideea că formele de viață ce constituie jocurile de limbaj sunt 

cele care împiedică regresul la infinit în procesul unei justificări, ele fiind cele care conferă 

inteligibilitate tuturor practicilor noastre. Există astfel opinii fundaționale sau gramaticale, care 

nu sunt deschise testării, prin acestea înțelegând mai exact acele propoziții care sunt baza 

practicilor noastre, a cadrului limbajului nostru, al căror rol este de a fi neîndoielnice în practică 

și de a face posibilă testarea celorlalte opinii, ținând de viața noastră de zi cu zi, respectiv de 

logica investigațiilor noastre științifice, faptul că anumite lucruri nu pot fi puse la îndoială. Prin 

urmare, observăm că dintr-o perspectivă wittgensteiniană scepticismul poate fi combătut prin 

evidențierea faptului că în anumite contexte îndoiala este un veritabil nonsens, ba chiar inutilă, 

nefiind cu putiință să cunoaștem decât lucrurile de care are sens să ne îndoim, la fel cum nu ne 

putem îndoi cu sens decât de lucrurile care pot fi cunoscute, scepticismul eșuând în a da seama 

că nu reușește să vadă că nu cunoaște, și că nu cunoaște ceea ce pretinde să cunoască. Rezultă 

astfel că pentru Wittgenstein utilizarea lui „a ști” nu capătă sens decât acolo unde ne putem îndoi 

cu sens de ceva, îndoiala neputând să apară decât după credință, și numai acolo unde există 

certitudine, unde ne permite cadrul lingvistic.  

            Se poate vedea astfel, că deși Wittgenstein în Despre certitudine adoptă în abordarea 

problemei scepticismului o poziției fundamental opusă celei din Tractatus logico-philosophicus, 

teza cu privire la faptul că scepticismul este un nonsens, prin formularea îndoielii acolo unde nu 

este cu putiință dar mai ales prin punerea pretenției de cunoaștere acolo unde îndoiala este un 

nonsens, este una care dăinuie în timp, regăsindu-se atât în filosofia sa timpurie cât și în cea 

târzie.  
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