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Wittgenstein's Nachlass, The Bergen Electronic Edition [Dziela
posmiertne Wittgensteina: Bergenskie Wydanie Elektroniczne]
(Oxford University Press, University of Bergen, The Wittgenstein Trustees):
szesc CD-ROM (2000).
Jedynie na okolicznosciowych wystawach ma siy okazjy zobaczyc zmudny
proces powstawania od strony warsztatowej dziela filozoficznego: kolejne szkice,
uzupelnienia, podkreslenia, przekreslenia, doprecyzowania, notatki na margi¬
nesach. Omawiane elektroniczne wydanie prac Ludwiga Wittgensteina (1889¬
1951) - jednego z najwiykszych filozoföw minionego stulecia - dostarcza nam
takiej mozliwosci. Na ekranie wlasnego komputera mozemy zobaczyc nie tylko
„koncowe" (ksiyzkowe) wersje znanych jego prac, lecz röwniez prowadzyce do
nich poszukiwania wlasciwej formy jyzykowej. Wystarczy „kliknyc" i ukazujy
nam siy zapisane w komputerze „pozölkle" poliniowane strony zeszytöw zapelnionych zamaszystym pismem, luzne kartki maszynopisöw. Teksty sy zasadniczo
w oryginale niemieckim, niektöre sy po angielsku.
Wittgenstein's Nachlass powstal w Archiwum Wittgensteina na Uniwersytecie w Bergen (The Wittgenstein Archives at the University of Bergen, WAB).
WAB zostal powolany do zycia przez Senat Uniwersytetu w roku 1990 w celu
przygotowania i wydania kompletnej elektronicznej wersji spuscizny po
Wittgensteinie: The Bergen Electronic Edition (BEE). Calosc prac zajyla 10 lat.
W roku 2002 WAB otrzymalo od Komisji Europejskiej status Europejskiej
Infrastruktury Badawczej {European Research Infrastructure). Fakt przyznania
tego tytulu jest wjrroznieniem dla Archiwum Wittgensteina oraz swiadczy
0 docenieniu wysilku miydzynarodowej grupy naukowcöw badajycych filozofiy
Wittgensteina i odczytujycych teksty jego spuscizny.
BEE jest owocem dwojakiego rodzaju wspölpracy. Z jednej strony chodzi
o wspölpracy pomiydzy znawcami tekstöw Wittgensteina oraz specjalistami od
programöw komputerowych. Z drugiej strony wydanie BEE bylo mozliwe dziyki
wspölpracy WAB z dwoma instytucjami: (1) Z wykonawcami testamentu
Wittgensteina {Trustees of the copyright in the Wittgenstein Papers), do grona
ktörych nalezy: Prof. A. Kenny (Oxford), Prof. P. Winch (Urbana-Campaign,
Illinois), prof. G.H. von Wright (Helsingsfors) i zmarlej niedawno (2001) prof.
G.E.M. Anscombe (Cambridge), (2) z renomowanym wydawnictwem Oxford
University Press.
BEE umozliwia bezposredni dostyp do rykopisow i tekstöw liczycej 20000
stron spuscizny po Wittgens teinie. W roku 1982 spuscizna ta zostala skatalogowana przez prof. G.H. von Wrighta {The Wittgenstein Papers). Katalog Wrighta
okazal siy pomocny chociazby dla chronologicznego uporzydkowania manuskryptöw i maszynopisöw.
W wydany ch na CD-ROM tekstach mozna wyodrybnic cztery czysci: (1)
Wprowadzenie (zawiera listy wszystkich rykopisow, maszynopisöw oraz tekstöw
dyktowanych przez Wittgensteina). (2) Wersja studyjna {Diplomatic transcription) odtwarza jak najdokladniej oryginalny tekst Wittgensteina (zachowano
w niej skreslenia, przepracowania, podkreslenia, blydy w pisowni, zamiany). (3)
Wersja znormalizowana {Normalized
transcription)
jest niejako wersjy
„kohcowy" tekstöw (dlatego znajdziemy w niej jedynie sporadyczne warianty
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w pisowni tekstu, co do ktörych wydawcom trudno bylo podjyc jednoznaczny
decyzjy). (4) Do tego dochodzi tak zwany „Indeks" zawierajycy \istq wszystkich
rykopisöw oraz listy poszczegölnych stron tekstu. Numery w indeksie odpowiadajy numerom manuskryptow, podanych we wspomnianym katalogu von
Wrighta. Przypuscmy, ze mamy otwarty strony - rykopisu lub maszynopisu w wersji znormalizowanej. Poprzez podwojne klikniycie na indeks mozemy siy
przeniesc nie tylko do tej samej strony w wersji „dyplomatycznej", ale takze do
faksymiliow oryginalu. Indeks umozliwia takze latwe poruszanie siy w obrybie
tekstu danego manuskryptu lub maszynopisu.
Calosc omawianej edycji (BEE) obejmuje ponad 150 rykopisow (MS),
maszynopisöw (TS) i tekstöw dyktowanych przez Wittgensteina. Edycja zawiera
wszystkie zrödla i „drafty" chociazby takich prac jak: Notatniki {Notebooks, MSS
101-103), Prototraktatu (1918, MS 104), Dociekania Filozoficzne (TS 227, MS
144). Nadto BEE zawiera materialy dotychczas nie publikowane albo nieznane,
jak na przyklad Big Typescript (TS 213), przedwojenny wersjy Dociekan filozoficznych (MS 142 i TSS 220-221, powstaly w listopadzie i grudniu 1936 i uwazany za zaginiony), niedawno okryty Dziennik (MS 183, tzw. Tagebuch aus dem
Köder Nachlass, 26.10.30 - 24.09.37).
Wersja elektroniczna BEE zawiera jeden dysk z danymi w formacie Text and
Facsimile, o nazwie „Installation Disc", pracujycy w systemie Microsoft®
Windows'^^ (3.x/95/98/NT4.0/2000) oraz piyc tzw. „Image disc" (dyski 2-6). Na
„Image disc" znajdujy „elektroniczne zdjycia" stron spuscizny (czy to manuskryptow czy maszynopisöw). Elektroniczna wersja rykopisow powstala z fotografii
manuskryptöw. Do obslugi BEE zalecany jest komputer z procesorem Pentium
(lub kompatybilnym), z minimum 16MB RAM; 177MB pamiyci dyskowej, oraz
dodatkowymi 12MB potrzebnymi podczas instalacji, monitor SVGA 800x600,16¬
bit, CD-ROM 4x, mysz. Dla wersji sieciowej BEE zaleca siy Windows NT4.0.
Chcyc miec bezposredni dostyp do wszystkich danych zgromadzonych na „Image
disc", od 2-6 zawierajycych, jak podano wczesniej, zdjycia manuskryptöw,
wymagane jest dodatkowo 2,5 GB pamiyci dyskowej.
Dla celöw BEE opracowano specjalne oprogramowanie, umozliwiajyce
sprawne i efektywne prezentowanie na ekranie elektronicznych tekstöw. Zalety
tego oprogramowania widac szczegölnie przy przeszukiwaniu bazy danych za
pomocy wspomnianego juz Indeksu. Do kodowania tekstöw uzyto tak zwanego
formatu MECS {Multi-Element Code System), specjalnie stworzonego do potrzeb
BEE. Mozliwe jest wygenerowanie danych z systemu do tworzenia prezentacji
w innych aplikacjach. Dostypnymi filtrami sy miydzy innymi: WordPerfect
5.X/6.X, RTF, ASCII.
BEE stanowi podstawowe zrödlo tekstöw nie tylko dla filozoföw lub
jyzykoznawcöw zajmujycych siy Wittgensteinem, ale takze dla poczytkujycych
studentöw. Chociazby z dwöch wzglydöw BEE powinien siy znalezc w kazdej
bibliotece uniwersyteckiej (a juz z pewnosciy w bibliotekach instytutöw lub
zakladöw zajmujycych siy filozofiy wspölczesny, szczegölnie filozofiy jyzyka):
1. BEE ogromnie ulatwia pracy nad tekstami Wittgensteina. 2. Coraz wiycej
autoröw z niego cytuje (np. MS 114) - bez podawania powszechnie znanych
tytulöw prac Wittgensteina.
Jözef BREMER

