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Filozofia Ludwiga Wittgensteina

Opracowania w języku polskim

Chmielewski  A.,  Orzechowski  A.  (red.),  Metafizyka  jako  cień  gramatyki.  Późna filozofia  
Wittgensteina.  Wybór  tekstów,  Wrocław  1996  [cenny  wybór  tekstów  o  charakterze 
wprowadzającym,  zawiera  m.in.  przekład  kilku  kluczowych  rozdziałów  Insight  and 
Illusion Hackera]

Crary A., R. Read (red.), Wittgenstein – nowe spojrzenie, przekład zbiorowy, Wrocław: Wyd. 
DSW  2009  [programowy  wybór  tekstów  prezentujących  nowe  podejście  do 
młodzieńczej  filozofii  Wittgensteina;  większość  tekstów  dla  czytelników 
zaawansowanych]

Gurczyńska K., Metafizyczne tezy „Traktatu logiczno-filozoficznego” Ludwiga Wittgensteina, 
Lublin:  Wyd.  UMCS  2000  [interesująca  książka  pod  mylącym  tytułem  –  przez 
„metafizyczne”  Autorka  rozumie  tezy  zwykle  w  literaturze  określane  mianem 
„mistycznych”,  czyli  6.41–7.  Obficie  korzysta  z  kontekstów zwykle  lekceważonych 
przy interpretowaniu Wittgensteina – z Schopenhauera, Kierkegaarda, Tołstoja – m.in. 
dlatego publikacja warta uwagi.]

Hacker P.M.S., Wittgenstein, przeł.  J. Hołówka, Warszawa: Amber 1996 [wbrew szumnemu 
tytułowi  książka  – niewielkich  rozmiarów – przedstawia  wyłącznie  dojrzałą  metodę 
Wittgensteina oraz jej aplikację do zagadnień związanych z filozofią umysłu, dokonuje 
tego  jednak  w  jasny  i  zwięzły  sposób.  Dobre  wprowadzenie  do  tego  konkretnego 
zagadnienia.]

Pears D.,  Wittgenstein, przeł.  K. Gurczyńska, J. Gurczyński, Warszawa: Prószyński i S-ka 
1999  [książka  prezentująca  filozofię  Wittgensteina  jako  kontynuację  Kantowskiego 
projektu filozofii krytycznej. Niełatwa w lekturze, przedstawia jednak cenne podejście 
interpretacyjne]

Sady W., Wittgenstein. Człowiek i dzieło, Lublin: Daimonion 1993 [zdecydowanie najlepsze 
podstawowe wprowadzenie do całości filozofii Wittgensteina. Klasyk.]

Sady W., Wprowadzenie, w: L. Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, przeł. M. Kawecka, W. 
Sady,  W.  Walentukiewicz,  Kraków:  Znak  1995  [tekst  traktujący  o  celu  filozofii 
Wittgensteina,  rozmaitych  nieporozumieniach  wynikających  z  ignorowania tego celu 
przez wyznawców i interpretatorów, oraz o roli religii i etyki w jego filozofii; zawiera 
sporo cytatów z prywatnych rozmów Wittgensteina. Bardzo ważna pozycja.]

Soin  M.,  Gramatyka  i  metafizyka.  Problem  Wittgensteina,  Wrocław:  Wyd.  Funna  2001 
[książka  przedstawiająca  w zwięzły  i  oryginalny  sposób Wittgensteinowską  krytykę 
metafizyki  –  zarówno  w  filozofii  wczesnej,  jak  i  dojrzałej.  Dla  czytelników 
zaawansowanych.]
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