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Forord

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) er en af det 20. år-
hundredes betydeligste tyske filosoffer og grundlæggeren
af den filosofiske hermeneutik, som den er udformet i
hans hovedværk Sandhed og metode. Værket havde dog
vanskeligt ved at slå igennem det første årti efter førsteud-
givelsen i 1960. Tiden var domineret af analytisk filosofi
og strukturalisme samt af marxistisk og psykoanalytisk in-
spirerede teorier, især ideologikritikken. At hermeneutik-
ken i dag derimod er blevet en af de mest indflydelsesrige
retninger, skyldes først og fremmest Gadamer. Herme-
neutikken er blevet genstand for stor interesse inden for
en lang række områder, bl.a. litteraturvidenskab, teologi,
retsvidenskab, sociologi, etnologi og pædagogik. Selv om
det ikke altid er Gadamers hermeneutik, som er referen-
cerammen, er den i vid udstrækning det grundlag, man
diskuterer ud fra og forholder sig til. Og det samme gæl-
der filosofien, hvor den er blevet inspirationskilde og sam-
talepartner for de fleste aktuelle positioner – pragmatisme,
sproghandlingsfilosofi, semiotik og dekonstruktion.

Gadamers produktion er betydelig og spænder over
mange forskellige områder. Hans samlede værker er på ti
bind, hvoraf det første bind rummer den sidste reviderede
udgave af hovedværket (1986). Bind to består af supple-
rende materiale i form af ændringer, forstudier samt svar
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på kritik. Filosofihistorien fylder en stor del af de samlede
værker, især græsk filosofi og etik med Platon og Aristote-
les som de dominerede skikkelser. Et andet vigtigt tema er
litteratur, kunst og æstetik, der også omfatter et betydeligt
antal digtfortolkninger af bl.a. Hölderlin, Goethe, Rilke
og Paul Celan. Det er dog ikke alt, som er medtaget i de
samlede værker; det gælder fx Über die Verborgenheit der
Gesundheit (1993), og artikelsamlingen Hermeneutische
Entwürfe (2000). Langt det meste af Gadamers produkti-
on består af artikler og essay, en genre han var mester i.
Han kaldte sig selv et improvisatorisk gemyt, og den klart
og stramt komponerede storform var ganske rigtigt ikke
hans stærke side. Men skal man trænge ind i hans filoso-
fiske hermeneutik er der ingen vej uden om det svært til-
gængelige hovedværk, som også er det primære grundlag
for den foreliggende introduktion. En oversigt over ind-
holdet af bogens kapitler findes i indledningen, hvor jeg
også omtaler Gadamers vigtigste filosofiske inspirations-
kilder. De rent biografiske oplysninger findes i Kapitel I. 

Gadamer tænker altid ud fra og på baggrund af traditi-
onen. Som han skriver, gør de filosofiske klassikere af sig
selv et sandhedskrav gældende, som den moderne bevidst-
hed ikke er i stand til at afvise eller overbyde. Denne yd-
myghed kan muligvis opfattes som en svaghed, men “det
er givetvis en endnu større svaghed ved den filosofiske
tænkning ikke at udsætte sig selv for en sådan afprøvning,
men i stedet at ville spille dilettant på egen hånd” (SM, 2).
Selv om Gadamers filosofiske hermeneutik er en nyska-
belse, var han ikke nogen radikal nytænker som eksempel-
vis hans læremester Martin Heidegger. Han er af og til
blevet beskyldt for at være for traditionsbundet og kon-
sensussøgende, ja konservativ. Hertil er at sige, at Gada-
mer på ingen måde forholder sig ukritisk til traditionen;
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men al traditionskritik forudsætter, at man er forbundet
med traditionen, har et tilhørsforhold til den, som han si-
ger. Desuden er Gadamer ikke de faste standpunkters fi-
losof. Som hermeneutiker er han mere interesseret i at
stille spørgsmål end i at besvare dem, og han foretrækker
at beskrive og belyse frem for at bevise og begrunde. Som
han skriver et sted, “er det kun en dårlig hermeneutiker,
der bilder sig ind, at han kan eller må få det sidste ord”.
Hermeneutikkens kerne er dialogen, og den praktiserede
Gadamer, med sit åbne, lyttende og tolerante sindelag,
både som tænker og person.

Den foreliggende introduktion er ikke den første bog om
Gadamer på dansk. I 1987 udkom 2. oplag af H.C.
Winds glimrende Historie og forståelse. Filosofisk herme-
neutik, som jeg på mange måder står i gæld til. De øvrige
værker, jeg har draget nytte af eller kan anbefale, er i litte-
raturlisten ledsaget af en kort kommentar. Jeg vil gerne
sige hjertelig tak til Anton Ehlers, Birgith H. Jørgensen,
Dorthe Jørgensen, Keld B. Jessen og Villy Åstrup for de-
res kommentarer til manuskriptet.

Gadamer-Profil.book  Page 9  Thursday, March 19, 2009  10:00 AM



10

Gadamer-Profil.book  Page 10  Thursday, March 19, 2009  10:00 AM



11

Indledning

Da Gadamer i 1959 indleverede manuskriptet til sit ho-
vedværk med titlen “Grundtræk af en filosofisk herme-
neutik” rådede forlagsredaktøren H.-G. Siebeck ham til at
ændre titlen, fordi den lød for fremmedartet. Det blev til
Sandhed og metode, med det oprindelige forslag som un-
dertitel. Siebecks betænkeligheder skyldtes ikke så meget
ordet hermeneutik, som på det tidspunkt, primært i Wil-
helm Diltheys udformning, var kendt som en metodelære
for de såkaldte fortolkningsvidenskaber, fx teologi, jura,
filologi og historie. Hermeneutik (af gr. hermeneuein, at
forklare, udlægge, fortolke) blev generelt defineret som
kunsten at fortolke og formidle tekst og tale, som ikke er
umiddelbart forståelig, fx på grund af sproglige, historiske
eller kulturelle afstande. Men en filosofisk hermeneutik var
noget nyt. Den er nemlig ikke en metodelære eller for-
tolkningsteori, men en filosofisk refleksion over, hvad for-
ståelse og fortolkning overhovedet er for noget. Hvordan
forstår vi, og hvad sker der, når vi forstår? Gadamer un-
dersøger de generelle betingelser for menneskets måde at
forstå sig selv og sin verden på. En af disse betingelser er
den såkaldte forudforståelse, dvs. at forståelse og fortolk-
ning altid har forudsætninger, man ikke kan komme bag
om. En anden er, at forståelsen ikke er resultatet af en me-
todisk kontrolleret proces, men er en sandhedshændelse,
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noget der så at sige sker bag ryggen af os. Nærmere be-
stemt, at en sag eller problemstilling pludseligt ses i et nyt
lys og samtidig giver os en ny forståelse af os selv. 

Som nævnt i forordet er hermeneutikken blevet en af
nutidens mest indflydelsesrige retninger. Den er ifølge
Gadamer-eleven Gianni Vattimo blevet en fælles opfattel-
se i den vestlige kultur. Denne opfattelse går groft sagt ud
på, at ethvert forhold til virkeligheden er baseret på for-
tolkning, at vi altid har fortolkningens afstand til virkelig-
heden, og at sandhed derfor er et relativt begreb. Dette er
udtryk for, at filosofien har givet afkald på permanente,
ahistoriske begrundelser eller referencerammer, hvad en-
ten de er metafysiske eller erkendelsesteoretiske. Noget
tilsvarende finder man i de forskellige former for viden-
skabsteoretisk positivismekritik, fx hos Karl R. Popper,
Thomas S. Kuhn og Richard Rorty. Hvis man opfatter
hermeneutik i denne brede forstand, kan man også kalde
semiotik, pragmatisme, sproghandlingsfilosofi, dekon-
struktion og postmodernisme for hermeneutiske. Men til
forskel fra de fleste af disse positioner er Gadamer ikke
fortaler for fortolkningsmæssig nihilisme, fx når dekon-
struktivisterne hævder, at tekster er tomme og derfor kan
fortolkes vilkårligt og bruges til et hvilket som helst for-
mål. For Gadamer er forståelse altid betinget af, at det
man ønsker at forstå – en tekst, et kunstværk, en samtale-
partner – yder modstand og gør sig gældende som en mu-
lig sandhed. Selvforståelse er kun mulig i forhold til no-
get, der er forskelligt fra én selv, og vel at mærke hvis man
er indstillet på at gå i dialog med det.

Hvad angår Gadamers forudsætninger og inspirations-
kilder er Heidegger den vigtigste. Men det bør også næv-
nes, at han fik sin første filosofiske skoling hos nykantia-
neren Paul Natorp, der sammen med bl.a. Hermann Co-
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hen og Ernst Cassirer repræsenterede den såkaldte Mar-
burger-nykantianisme. Nykantianismen var fra slutningen
af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1920’erne den
dominerende tyske universitetsfilosofi, og ydede et væ-
sentligt bidrag til den transcendentale vending, der har
præget en stor del af det 20. århundredes filosofi. Også
Gadamer og Heidegger tænker transcendentalfilosofisk,
når de spørger efter forståelsens mulighedsbetingelser og
taler om forståelsens forstruktur. En lidt mere markeret
transcendental hermeneutik findes hos Karl-Otto Apel og
den tidlige Paul Ricoeur. 

Ifølge nykantianerne er erkendelsen ikke en afspejling
af en given virkelighed, men konstitueres af tænkningens
formende og skabende aktivitet. På dette punkt var de
sammen med bl.a. Edmund Husserl i opposition til posi-
tivismens og naturalismens bestræbelse på at reducere al
erkendelse og kultur til blot at være funktioner af psykolo-
giske, biologiske eller hjernefysiologiske mekanismer.
Man må i lighed med Kant skelne mellem oprindelse og
gyldighed. Eksempelvis kan gyldigheden af et logisk eller
matematisk udsagn ikke afgøres empirisk eller psykolo-
gisk. Og mere generelt er det kulturens ‘symbolske former’
(Cassirer) eller ‘værdier’ (Heinrich Rickert) såsom religi-
on, kunst, etik, sprog og videnskab, der konstituerer en in-
tersubjektiv meningsverden. Den har en objektiv, selv-
stændig gyldighed, og kan ikke udelukkende forstås og
forklares ud fra sin oprindelse. På lignende måde afviser
Gadamer den psykologiske og historiserende hermeneutik
og hævder, at det er sagen, emnet, problemstillingen det
gælder om at forstå. Hans hermeneutik er primært sags-
orienteret.

På den anden side må det indrømmes, at nykantianer-
ne ofte fortabte sig i ret så verdensfjerne logiske og erken-
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delsesteoretiske analyser, og ifølge en af datidens paroler
kan man ikke vedblivende slibe kniv og gaffel uden at be-
gynde at spise. Dette behov for en mere konkret, erfa-
ringsnær filosofi kom til udtryk i livsfilosofien (Nietzsche,
Dilthey, Bergson, Simmel), der banede vejen for et uni-
versitært generationsskifte i form af fænomenologi, her-
meneutik og eksistensfilosofi. Og den altoverskyggende
hovedperson i dette filosofiske tøbrud var Heidegger. Hos
ham blev de filosofiske problemer gjort konkrete og nær-
værende, som noget, der kan belyse vores eksistens og
selvforståelse. Mødet med Heideggers filosofi blev Ga-
damers hermeneutiske grunderfaring.

En af Heideggers vigtigste forudsætninger er den fæ-
nomenologi, der blev grundlagt af hans læremester Hus-
serl. Fænomenologien har fået mange forskellige udform-
ninger, fx hos Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre,
Emmanuel Lévinas og K.E. Løgstrup. Men et fællestræk
for al fænomenologisk filosofi er, som Løgstrup siger, at
den kommer i stand ved hjælp af en kundskab, som men-
nesket allerede har, og som ikke er filosofi. Den fænome-
nologiske filosofi bevæger sig inden for den forståelse, der
altid er der på forhånd. Denne forståelse er imidlertid
skjult, og skal derfor hentes frem i lyset. Grunden hertil er
bl.a., at vi i vores dagligdag går op i tingene og vores gøre-
mål, ja ofte identificerer os med dem, og derfor ikke har
tilstrækkelig afstand til dem. For fænomenologien drejer
det sig om at afdække og belyse de træk ved vores eksi-
stens og erfaring, som vi normalt ikke er opmærksomme
på eller måske glemmer. Den tager udgangspunkt i hver-
dagsagtige fænomener og forsøger at beskrive og redegøre
for dem, således som de viser sig ved sig selv (gr. phaino-
menai). Fænomenologien forsøger således ikke som vi-
denskaben at forklare eller reducere fænomenerne til nog-
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le bagvedliggende årsager og lovmæssigheder, eller betrag-
ter dem som isolerbare fakta. Et centralt begreb i både fæ-
nomenologi og hermeneutik er det, Husserl kaldte
erfaringshorisont, som betyder, at iagttagelse og erkendelse
altid er kontekstbestemt. Vi ser og forstår altid noget på
baggrund af noget andet; der er altid mere inden for vores
horisont end det, vi direkte er opmærksomme på.

Det er dette “mere”, fænomenologien forsøger at af-
dække. Men hvad der afdækkes er forskelligt fra filosof til
filosof; det kan fx være kroppen hos Merleau-Ponty, ‘den
anden’ hos Lévinas eller de spontane livsytringer hos Løg-
strup. For Gadamer er det som sagt forståelsens betingel-
ser samt hvad der sker, når vi forstår noget. Hans fænome-
nologi er i lighed med Heideggers hermeneutisk, dvs. det
er en forståelsens fænomenologi. Af Heidegger har Gada-
mer lært, at forståelse er et grundtræk ved den menneske-
lige eksistens og ikke blot en speciel evne eller færdighed.
Mennesket lever hele tiden forstående i alt, hvad det fore-
tager sig. Forståelse er en væremåde, noget ontologisk. Det
betyder, at forståelse og erkendelse ikke er et forhold mel-
lem et subjekt og et objekt, som to adskilte størrelser, for
subjektet er altid allerede forbundet med verden. Det er
ikke fritsvævende og autonomt, men lever i en historisk,
social og sproglig horisont, som bestemmer, hvor meget
det er i stand til at forstå. Vi lever i det, vi har fået overle-
veret, siger Gadamer. 

Alt dette udgør vores forudforståelse eller fordomme,
som han også kalder det. Vi fortolker altid det, vi ikke for-
står, ud fra det, vi kender. Dette skal dog ikke opfattes så-
dan, at individet bare er et produkt af historien. For den
menneskelige eksistens er også karakteriseret ved, at den
kan foregribe og udkaste muligheder, hvilket betyder, at
man også kan revidere sine fordomme og ændrer sit for-
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hold til traditionen. Det er imidlertid vigtigt at pointere,
at enhver ny forståelse ender med at blive noget velkendt;
den bliver til en ny fordom eller en ny forståelseshorisont,
som så igen kan revideres i en aldrig afsluttet proces. Det
er ikke muligt at akkumulere erfaringer og blive klogere
og klogere på os selv og verden.

Det er dette vekselvirkningsforhold, Gadamer kalder
den hermeneutiske cirkel. Her bygger han i det store hele på
Heideggers beskrivelse af ‘forståelsens forstruktur’, som
han imidlertid giver en original udformning. I sin tale i
anledning af Gadamers tildeling af Hegel-prisen i 1979
kommer Jürgen Habermas med den berømte formulering,
at hans hermeneutik er en “urbanisering af den heidegger-
ske provins”. Den er en produktiv videreførelse af Heideg-
gers isolerede, egensindige og radikale tænkning. Gada-
mer bestræber sig først og fremmest på at bygge bro, fx
mellem filosofi, humanvidenskab og den humanistiske
tradition (Habermas 1979, 13f.). Dette kan også formule-
res sådan, at Heidegger kun afdækker eksistensens grund-
liggende, formale strukturer, medens Gadamer konkreti-
serer og udvider dem, bl.a. ved at overføre dem på human-
videnskaben. Men hans urbanisering og produktive vide-
reførelse består også i, at han “poder” to af sine andre
inspirationskilder, Hegel og Platon, på Heidegger. Han
knytter således an til Hegels dannelsesbegreb og hans idé
om den objektive ånd, den almene, intersubjektive væren,
subjektet altid er indlejret i. Og intersubjektivitetens me-
dium er sproget, nærmere bestemt sproget som en uende-
lig samtale, den udveksling af spørgsmål og svar, som Ga-
damer finder i Platons dialogkunst.

Ifølge Gadamer er forståelse som nævnt en sandheds-
hændelse. Her overtager han Heideggers fortolkning af
det græske ord for sandhed, alétheia (utilslørethed), som

Gadamer-Profil.book  Page 16  Thursday, March 19, 2009  10:00 AM



17

både afsløring og tildækning. Det betyder, at sandheden
aldrig giver sig til kende fuldt og helt, men viser sig i korte
glimt; noget lyser op og er pludseligt væk igen, som Gada-
mer siger. Det betyder også, at vi glemmer eller tildækker
den erfarede sandhed, som derfor ikke kan fastholdes og
gøres til en varig besiddelse. Dette hermeneutiske sand-
hedsbegreb adskiller sig fra det videnskabelige ved ikke at
være en metodisk opnået viden, som noget der kan efter-
prøves, gentages og identificeres som det samme og for-
muleres i et konstaterende eller forklarende udsagn. Det,
som Gadamer opfatter som metodisk bevidsthed i generel
forstand, er ønsket om at planlægge og have kontrol ud fra
forestillingen om, at verden er genstand for vores projek-
ter og selvrealiseringer. Metodisk bevidsthed hænger der-
for også uløseligt sammen med forestillingen om det frie
og selvberoende, selvrealiserende subjekt. Gadamer kan
derfor programmatisk formulere sit filosofiske anliggende
således: “Spørgsmålet er ikke hvad vi gør, ikke hvad vi skal
gøre, men derimod hvad der sker med os ud over det, vi
bevidst vil og gør” (FO, 474). 

Det drejer sig om at afdække en viden og erfaring, der
bliver glemt eller marginaliseret gennem den metodiske
bevidstheds dominans. Her tager Gadamer udgangspunkt
i kunsterfaringen (kapitel II) som et mønstereksempel på
hermeneutisk sandhed og forståelse, idet kunsten i særlig
grad kan udfordre vores virkeligheds- og selvforståelse. Et
kunstværk rummer en sandhed, som vi må forholde os til
og gøre til vores egen. Dette aspekt er imidlertid, primært
gennem indflydelse fra Kants æstetik, blevet negligeret i
den moderne kunstopfattelse. Den sammenfatter Gada-
mer med begrebet æstetisk bevidsthed, som betyder, at et
kunstværk kun opfattes som en ren æstetisk form og som
genstand for det nydende og oplevende subjekt. For Ga-
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damer har kunsterfaringen derimod mere lighed med det,
der sker, når vi spiller og leger. Spil og leg er noget, vi del-
tager i, men vel at mærke sådan, at det er spillet, ikke de
deltagende subjekter, der har føringen. I spillets verden er
vores normale handlingsverden så at sige sat ud af spillet,
hvilket giver os mulighed for selvforglemmelse. Selv om
han ikke bruger spilmodellen senere i værket, kan den
uden videre overføres på historie og sprog, der tilsammen
udgør vores basale forståelseshorisont. Rækkefølgen kunst,
historie og sprog udgør den overordnede disposition i
Sandhed og metode, som jeg også har valgt at følge.

Også historien og traditionen kan opfattes som et spil,
subjektet altid er inddraget i. Det er derfor ikke muligt,
som historismen og den klassiske hermeneutik mente, at
gøre historien til genstand for en streng metodisk viden-
skab, dvs. opnå et fuldstændig objektivt og fordomsfrit
forhold til den. Det er denne indstilling, Gadamer kalder
historisk bevidsthed, og som han mener stadig gør sig gæl-
dende i humanvidenskaberne (kapitel III). Hans herme-
neutiske alternativ hertil (kapitel IV) er allerede beskrevet
i store træk. Her skal blot nævnes det berømte begreb ho-
risontsammensmeltning, der beskriver forståelsen som en
produktiv nyfortolkning, en synergetisk proces, hvor der
af mødet mellem to horisonter (fx fortid og nutid) opstår
noget tredje, en ny sandhed. I denne forbindelse knytter
Gadamer an til Hegels erfaringsbegreb (kapitel V), som
han fortolker sådan, at erfaring ikke består i at opnå en
bestemt viden eller et bestemt resultat, men derimod i at
være åben for nye erfaringer. Det mest klare eksempel på
denne forståelsens åbne og uafsluttede, dvs. endelige ka-
rakter, er dialogen, udvekslingen af spørgsmål og svar, som
ligeledes kan sammenlignes med spillet. Således er sproget
(kapitel VI) ikke blot et redskab for tanken, noget vi frit
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disponerer over, men det, vi som forstående lever i. Spro-
get er vores universelle forståelseshorisont og hermed også
den filosofiske hermeneutiks universelle aspekt. 

Gadamer har fået betydelige efterfølgere, bl.a. Vattimo
(som har oversat hans hovedværk til italiensk), Ricoeuer,
Rorty, Odo Marquard og Günter Figal. Med undtagelse
af Ricoeur, som vil blive omtalt i kapitel VI, har jeg i det
afsluttende kapitel dog valgt at se på de mere kritiske po-
sitioner, og kun dem, Gadamer selv har forholdt sig til.
Det gælder for det første Emilio Bettis og E.D. Hirschs
rehabilitering af den klassiske hermeneutik som en objek-
tiv fortolkningsvidenskab. Dernæst ser vi på debatten
mellem Gadamer og den ideologikritiske Habermas, der
bl.a. drejer sig om forholdet mellem kritisk fornuft (oplys-
ningstraditionen) og Gadamers forsvar for tradition og
fordomme. Efterfølgende tog han i øvrigt et ideologikri-
tisk tema op, nemlig videnskabens og teknikkens domine-
rende indflydelse på samfund, etik og politik. Endelig un-
dersøger vi med udgangspunkt i Gadamers og Jacques
Derridas møde i Paris 1981, hvorvidt det er muligt at eta-
blere en forbindelse mellem Derridas erklærede anti-her-
meneutiske dekonstruktion og Gadamers hermeneutik.

Jeg skal her til sidst omtale et tema, som ikke direkte bli-
ver behandlet i bogen, nemlig Gadamers opfattelse af vi-
denskabelig metode. Selv om Gadamer af og til, fx af
Rorty, er blevet opfattet som en videnskabsteoretisk anar-
kist, afviser han på ingen måde metoders relevans og nød-
vendigheden af metodisk arbejde og omhu (FO, 475).
Han var også uddannet klassisk filolog, og har således væ-
ret fortrolig med den såkaldte kildekritik – at foretage
præcise dateringer, at afgøre et manuskripts eller en kildes
autencitet, pålidelighed, herkomst osv. Hvad han hævder
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er, at den metodisk opnåede erkendelse ikke er hele sand-
heden. Gadamer erkendte senere, at hans store fokusering
på historismen og de historiske videnskabers metode spil-
lede for stor en rolle i Sandhed og metode, og ikke længere
var så relevant, set i forhold til lingvistikken, strukturalis-
men og de nye samfundsvidenskaber. Han erkender lige-
ledes, at hans positivistiske opfattelse af naturvidenskaben
var for ensidig (SM, 270, note 209, EO, 484). I øvrigt en
lidt sen erkendelse, eftersom Gadamers førte læremestre,
nykantianerne, var nogle af den tids førende antipositivi-
ster.

Gadamer betvivler i sit hovedværk således ikke, at na-
turvidenskaben i kraft af den såkaldte induktive metode
opnår stadig større og mere sikker viden om naturens
hemmeligheder. Videnskaben vokser induktivt og kumu-
lativt, og følger Descartes’ forskrift om ikke at antage no-
get for sandt, hvorom der overhovedet kan tvivles. Hvad
Gadamer bestrider er, at dette ideal kan overføres på hu-
manvidenskaberne. For det første fordi forskeren i kraft af
sin forudforståelse altid selv er en del af det, han studerer,
og derfor ikke kan opnå objektivitet i streng forstand. For
det andet fordi humanvidenskabernes ideal ikke er at for-
klare fænomenerne, erkende dem som instanser af univer-
selle lovmæssigheder, men derimod at forstå dem som no-
get unikt og historisk konkret (SM, 10 og 258). Her ligger
Gadamer på linie med nykantianerne Wilhelm Windel-
bands og Rickerts skelnen mellem de nomotetiske (lov-
fremsættende) og idiografiske (beskrivende) videnskaber.
Man kan i øvrigt undre sig over, at Gadamer udelukkende
fokuserer på, hvad han opfatter som humanvidenskaber-
nes positivistisk-naturvidenskabelige selvforståelse, og slet
ikke kommer ind på kildekritikken, som for historisterne
netop var disse videnskabers helt egen metode.
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Men under alle omstændigheder var en kritik af det
positivistiske videnskabsideal så småt i gang, da Gadamers
hovedværk udkom. Han fik imidlertid først senere kend-
skab til den og kunne da drage nogle paralleller til herme-
neutikken, dog uden at uddybe dem. Det drejer sig især
om Poppers kantiansk prægede kritiske rationalisme og
Ludwig Wittgensteins sprogspilsfilosofi, der begge gør op
med positivismens idé om et rent, teorineutralt observati-
onssprog. Wittgenstein fik bl.a. betydning for, hvad man
kan kalde den historiske skole i videnskabsteorien, med
folk som Stephen Toulmin, Paul Feyerabend og Kuhn,
der alle er enige om, at naturvidenskaben ikke kan beskri-
ves som en gradvis tilnærmelse til sandheden. Ifølge Kuhn
eksisterer der under en ‘videnskabelig revolution’ eller et
paradigmeskift ingen rationelle eller empiriske kriterier til
at afgøre, om det nye paradigme udgør et fremskridt i for-
hold til det gamle. Hvad Popper angår betoner han, at in-
gen teori kan endegyldigt bevises, at vores viden altid vil
være endelig, og at enhver løsning rejser nye, uløste pro-
blemer. Det er ikke muligt at betvivle alt, og ‘absolut sik-
kerhed’ er en by i Sibirien. Her er der nogle interessante
lighedspunkter mellem Popper og Gadamer, som vi ser på
i kapitel V. Wittgenstein og Kuhn vil blive omtalt i kapitel
VI.
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