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Indledning

Wittgensteins liv

Wittgenstein bliver født den 26. april 1889 i Allegasse (nu Argen-
tiner Straße) i det habsburgske Wien. Ludwig er den yngste af 8
søskende og bliver katolsk døbt efter sin mors tro. Tre af hans
brødre begår selvmord. Faderen, Karl Wittgenstein, var en ambi-
tiøs og hårdt arbejdende erhvervsmand i kul- og stålindustrien. På
grund af uenighed med bestyrelsen i en af de største østrigske
banker flytter Karl på et tidspunkt sin anselige formue til banker i
Schweiz og USA og sikrer den sikkert uvidende mod den massive
inflation, der fulgte efter Første Verdenskrig. Familien var inden
krigen en af de rigeste i dobbeltmonarkiet og blev efter dens af-
slutning en af Europas mest velhavende. Da Karl Wittgenstein dør
i 1913, efterlader han således Ludwig en betragtelig formue.

Efter at have modtaget privatundervisning i et par år starter Lud-
wig i realskole i Linz (han havde, vurderedes det, for dårlige for-
udsætninger til gymnasiet). Selv om han som ganske ung havde
læst Hertz Principien der Mechanik (1894), havde han ingen åben-
lyse evner for hverken matematik eller fysik. Så det er efter fade-
rens ønske, at han bliver indskrevet på Technische Hochschule i
Berlin og to år senere på College of Technology i Manchester. I
efteråret 1908 bliver han stipendiat ved Department of Engineering
ved University of Manchester, og her vækker hans vellykkede stu-
dier i aeronautik hans interesse for matematikkens grundlags-
problemer. Efter at have læst Bertrand Russells (1872-1970) The
Principles of Mathematics (udg. 1903) beslutter han sig for at kon-
takte forfatteren. På det tidspunkt havde Russell (sammen med
Alfred North Whitehead) netop færdiggjort første bind af Principia
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Mathematica, (1910) en milesten inden for den matematiske lo-
gik. Syv år tidligere havde den tyske logiker Gottlob Frege (1848-
1925) udgivet andet bind af Grundgesetze der Arithmetik (indehol-
dende et svar på en kritik fra Russells side), og disse værker skulle
blive Wittgensteins hovedindgang til filosofien.

Til trods for en vis bekymring fra Russells side i begyndelsen
flytter Wittgenstein til Cambridge som gæstestuderende. Den unge
Wittgenstein er på ingen måder som de fleste andre studerende,
og selv om han er dybt optaget af de filosofiske problemstillinger,
tvivler han i udtalt grad på, om han har nogen evner for faget.
Men efter at have læst et essay skrevet i en ferie opfordrer Russell
ham dog til i 1913 at lade sig indskrive og flytte ind på Trinity
College. Her følger Wittgenstein blandt andet Russells forelæs-
ninger i logik og matematikkens grundlag og G.E. Moores (1873-
1958) om psykologi. Det følgende semester tømmer Wittgenstein
mere eller mindre Russell for logik og kommer på rekordtid på
højde med de førende på området. Irriteret over, hvad han anser
som overfladisk intellektualisering og mangel på arbejdsro, flytter
han sidst på året fra Cambridge til det afsides liggende Skjolden i
Norge, nordøst for Bergen. Her tilbringer han vinteren i dyb kon-
centration over logiske spørgsmål. I foråret 1914 påbegynder
Wittgenstein opførelsen af en hytte ved fjorden i Skjolden og rej-
ser først herfra om sommeren, hvor han i august melder sig frivil-
ligt til den østrigske hær. Med øjeblikkelig virkning stiller han hos
artilleriregimentet ved Østfronten i Første Verdenskrig.

På det tidspunkt begynder Wittgenstein at nedskrive sine tan-
ker i notesbøger. Under hele krigen arbejder han intenst videre;
ikke mindst med at præcisere sine synspunkter inden for logik-
ken, og han har ved udgangen af 1918 et helt manuskript med de
overvejelser, han for alvor havde påbegyndt i Norge. Fra en fange-
lejr i Norditalien sender han det til Frege og Russell. Efter sin
løsladelse i august 1919 frasiger Wittgenstein sig sin arv og begyn-
der på seminariet i Wien for at blive folkeskolelærer. Manuskrip-
tet Logisch-philosophische Abhandlung var for Wittgenstein en slags
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afsked med filosofien. Hvor han tidligere havde været skeptisk i
forhold til egen formåen, mener han nu i det store hele af have
løst filosofiens centrale problem: at forklare sprogets virkemåde.
Grundet utallige forgæves forsøg på at overtale forlag til at udgive
manuskriptet opgiver han at offentliggøre det. Det lykkes dog ad
omveje at få det publiceret. Først på tysk i 1921 og året efter med
Russells indledning i en tysk/engelsk paralleloversættelse med tit-
len Tractatus Logico-Philosophicus. Wittgensteins karriere som folke-
skolelærer bliver kort og tragisk. Han underviser fra 1920-26 på
forskellige små skoler, de to sidste år i Ottertal tæt ved Linz. Her
falder han i unåde hos forældrene efter en episode, hvor han mi-
ster besindelsen og lader en lussing falde. Efter Wittgensteins eget
ønske indleder skolen en formel undersøgelse af hændelsen, og
selv om han bliver fritaget for skyld, begærer han sin afsked. I en
kort periode arbejder han som gartner ved et munkekloster, men
overtager i stedet vennen og arkitekten Paul Engelmanns (1891-
1965) opgave med opførelsen af et hus i Wien til søsteren,
Margarethe Stonborough.

Alt imens Wittgenstein med ringe held forsøger at udøve sin
lærergerning, bliver hans værk diskuteret af Europas førende in-
tellektuelle: I Cambridge af logikere og matematikere og i Wien af
en uformel diskussionsklub centreret omkring fysikeren og filo-
soffen Moritz Schlick (1882-1936). Klubben udvikler sig senere til
den såkaldte Wienerkreds. Schlick tager kontakt til Wittgenstein
og inviterer ham til at fremlægge sit arbejde for gruppen. Samti-
dig indleder Wittgenstein en korrespondance (og et tæt venskab)
med Cambridge-matematikeren Frank Ramsey (1903-30). Efter at
have overværet et foredrag med den hollandske matematiker L.E.J
Brouwer (1881-1966) om matematik, videnskab og sprog vækkes
hans interesse for disse emner for alvor igen. I hvert fald i en så-
dan grad, at han beslutter sig for at opsøge miljøet i Cambridge.
Ikke mindst for at forklare sine tanker, som han mistænker at være
blevet misforstået. Det var blandt andet mødet med folkene om-
kring Schlick, der havde givet ham den anelse.

I 1929 ankommer han til Cambrige, hvor Tractatus Logico-
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Philosophicus i mellemtiden er blevet antaget som doktorafhand-
ling, og der bliver afholdt et forsinket forsvar med Russell og Moore
som opponenter. Wittgenstein modtager herefter et stipendium,
så han kan fortsætte sit videnskabelige arbejde. I sin anden pe-
riode ved universitetet møder han en række personligheder, som
får stor indflydelse på den nye retning, hans tanker begynder at
følge efter 1929. Ikke mindst den italienske økonom Piero Sraffa
(som kom til Cambridge via John Maynard Keynes efter at denne
havde pådraget sig Mussolinis vrede) fik med sin skarpe og kon-
krete kritik af sprogopfattelsen i Tractatus en stor indflydelse på
Wittgensteins ønske om at gøre et nyt og til dels anderledes for-
søg. Efter igen at være blevet tilknyttet universitetet begynder han
at afholde regelmæssige forelæsninger og deltager aktivt i det aka-
demiske liv. I 1930 bliver han valgt som Research Fellow ved Trinity
College og forstærker kontakten til kredsen omkring Schlick, spe-
cielt til matematikeren Friedrich Waismann (1896-1959), til hvem
han blandt andet dikterer forskellige manuskripter om matematik-
ens grundlag. Med Wittgensteins tilladelse forelæser Waismann
fra disse til en stor konference i Königsberg (nu Kaliningrad), men
de bliver dog totalt overskygget af den senere så berømte matema-
tiker Kurt Gödels (1906-1979) introduktion af ufuldstændig-
hedsteoremerne. Senere planlægger de at udgive en bog sammen,
men Wittgenstein trækker sig sidenhen fra projektet.

Wittgenstein er særdeles produktiv i årene op til Anden Ver-
denskrig, og selv om meget af materialet fra denne tid er gået
tabt, vidner det tilbageværende om en stor og koncentreret filoso-
fisk indsats. Fra denne periode stammer foruden væsentlige dele
af Philosophische Untersuchungen (da. udg. Filosofiske Undersøgelser
1971) også Philosophische Grammatik, Philosophische Bemerkungen, The
Blue and Brown Books. I 1935 rejser han til Sovjetunionen (formo-
dentlig med planer om at blive der), men vender hurtigt tilbage
til Cambridge. Efter at hans stipendium udløber, bor han hos for-
skellige venner og tidligere studerende og tager derefter tilbage
til hytten i Skjolden for igen at arbejde i isolation. Da han rejser
derfra i vinteren 1937, går der 13 år, før han vender tilbage dertil
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for sidste gang. Om end han ikke længere formelt er tilknyttet et
universitet, fortsætter han ufortrødent sit arbejde, og på trods af
store personlige problemer kommer materialet til at udgøre sær-
deles væsentlige dele af den senere filosofi.

Under et besøg hos venner i Dublin erfarer Wittgenstein den
12. marts 1938, at Østrig er blevet indlemmet i Nazi-Tysland, og
han udsætter efter Sraffas råd sin rejse tilbage til Wien. Ufrivilligt
er han nu blevet tysk statsborger og søger i stedet om et engelsk
statsborgerskab, som han modtager året efter. Efter den tyske ind-
lemmelse af Østrig er familien i Wien i en vanskelig situation på
grund af dens jødiske baggrund, og det skyldes kun en overdra-
gelse af store dele af formuen, at den ikke lider en krank skæbne.
På dette tidspunkt er Wittgenstein så langt med Philosophische
Untersuchungen, at han gør forberedelser til at få manuskriptet over-
sat og udgivet, men ligesom det havde være tilfældet med de tidli-
gere publikationsprojekter, kuldsejler også denne plan.

Wittgensteins ansøgning om overtagelse af Moores professorat
bliver til hans egen store overraskelse imødekommet, og i sit før-
ste semester i stolen holder han seminar over dele af Untersuchungen.
Fortvivlet over ikke at kunne gøre en egentlig indsats i krigen mod
nazisterne melder han sig til frivilligt arbejde på Guys Hospital i
London. Først som bud på apoteket, hvor han dog hurtigt bliver
sat fra bestillingen, da det rygtes, at han opfordrer patienterne til
ikke at tage medicinen. I stedet bliver han laboratorieassistent, hvor
ikke mindst hans evner for tekniske installationer kommer perso-
nalet til gode. På laboratoriet, som han følger med til Newcastle,
deltager han også i det videnskabelige arbejde, blandt andet i ar-
bejdet med at klarlægge den kliniske brug af diagnosen chok.

I krigsårene er det ikke muligt for ham at tage tilbage til Østrig,
og han tilbringer derfor somre og ferier hos sin ven Rush Rhees i
Swansea, Wales. Her finder han arbejdsro, men føler, at de filoso-
fiske kræfter, han har tilbage, er få og ringe og slet ikke på højde
med den intellektuelle rus, han havde oplevet første gang, han var
i Norge. Det til trods ligner Untersuchungen mere og mere noget,
der kan udgives, og han skriver et forord til bogen. Men selv om
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han tager orlov for at færdiggøre den i 1947, bliver han ikke til-
freds med sine bestræbelser. I efteråret opsiger han sit professorat
og fratræder det ved udgangen af året. De følgende år arbejder
han videre på sine manuskripter, først og fremmest hos venner i
Irland.

For første gang siden krigens ophør ser Wittgenstein sin familie
igen i efteråret 1948, hvor hans søster Hermine er blevet kræftsyg.
Hun dør året efter, og kort tid herefter tager Wittgenstein til USA
i to måneder for at besøge sin ven og tidligere elev Norman
Malcolm, nu professor ved Cornell University i Ithaca, New York.
Da det viser sig, at hans helbred svækkes, tager Wittgenstein til-
bage til England, hvor også han får konstateret kræft. En over-
gang bor han hos G.H. von Wright, som havde overtaget hans
professorstol i Cambridge, og hos sin elev G.E.M. Anscombe i
Oxford, men rejser i august 1950 til Norge med sin ven Ben Ri-
chards for at slå sig ned der. Han bliver gradvis sygere og må flytte
tilbage for at bo hos sin læge Dr. Bevan i Oxford. I de sidste to år
af sit liv arbejder han primært videre med det, der efter hans død
bliver udgivet som anden del af Untersuchungen, og med de opteg-
nelser, der samles i Über Gewißheit (da.udg. Om Vished 1989). Inden
sin død den 29. april 1951 gør han Rhees, Anscombe og von Wright
til litterære eksekutorer af den store mængde filosofiske manu-
skripter, noter og optegnelser, han efterlader.

Om teksterne

Teksterne i denne udgivelse omhandler temaer, som ikke fylder
så meget i Wittgensteins øvrige forfatterskab, men det er tydeligt,
at han ofte har tænkt over de mange problemer, der omgiver dem.
Etik, æstetik, religion og viljens frihed er kontroversielle emner,
og det er tydeligt, at Wittgenstein har følt en utilfredshed over
den måde, filosofien har behandlet dem på. Derfor har det været
naturligt for ham at præsentere sine tanker om emner, der for en
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overfladisk betragtning kan synes langt fra hans mere omfangs-
rige arbejde med sprogfilosofien. Den betragtning er dog ikke helt
rimelig. De såkaldte værdifilosofiske temaer er ikke en tankemæssig
“Nebengeschäft” for Wittgenstein, de har hele tiden luret i bag-
grunden for hans sprogfilosofi, og specielt hans dagbogs-
optegnelser og notesbøger viser, at de formentlig altid har været
en integreret del af hans overvejelser. Han mente sågar, at resulta-
tet af hans tidlige arbejde, Tractatus, var at betragte som et etisk
værk.

Udvalget stammer fra årene 1929-1947. Det vil altså sige, efter at
Wittgenstein kommer til Cambridge igen for at arbejde videre med
de filosofiske problemstillinger, han begyndte at beskæftige sig med
inden Første Verdenskrig. Skønt man ikke bør markere 1929 som
det år, hvor han markant skifter sin filosofiske konception, er det i
perioden herefter, at udviklingen af hans tænkning for alvor tager
fart.

Spørgsmålet om kontinuiteten i Wittgensteins filosofi trænger
sig på mange steder i teksterne. På den ene side kan man se hans
eget selvopgør med den filosofiske metode i Tractatus — altså op-
fattelsen af, at den eneste definitive undersøgelse af sproget er
den såkaldte logiske analyse. Det er imidlertid for mange af de
behandlede temaers vedkommende ikke givtigt at insistere på dette
opgør. For det er på den anden side svært at sætte fingeren på
netop det sted, hvor der er tale om en radikal ændring i hans tænk-
ning. Man kan sige, at Wittgensteins indstilling til filosofien forblev
den samme hele hans liv. Den alvor og ufravigelige insisteren på
grundighed, der kendetegner hans tilgang til problemerne, an-
fægtes ikke af hans selvkritik. Men forholdet mellem den tidlige
og den sene tilgang til filosofien er dog meget mere komplekst
end som så. Det er under alle omstændigheder vigtigt at forstå, at
kritikken af den tidlige tilgang spiller en meget afgørende rolle
for den senere filosofi. Og det gør den i en sådan grad, at man
ikke bare kan betragte den som en afledt konsekvens af
Wittgensteins egen selvkritik. Det træk ved udviklingen af hans
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filosofi bliver specielt tydeligt i forbindelse med det såkaldte værdi-
spørgsmål, der er det gennemgående tema i indeværende udgi-
velse.

Hvad vil det sige, at noget er værdifuldt, helligt eller smukt? Når
vi taler om smagsforhold, hvad refererer vi da til? Det er ikke mindst
i besvarelsen af disse spørgsmål, at teksterne i denne bog er inter-
essante.

En afgørende distinktion i den tidlige filosofi skelner skarpt mel-
lem det faktuelle sprog, der er empirisk baseret, og det, der gør
brug af værdiudsagn. Det sidstnævnte er det, der bruges til at fælde
æstetiske, religiøse og etiske domme med, og forskellen mellem
de to former for sprogbrug er, at værdiudsagnene ikke kan siges
at referere til noget på den måde, som de faktuelle gør. Den pointe,
hvor simpel den end lyder, er afgørende, hvis man vil forstå, hvad
det er, Wittgenstein vil.

 Wittgenstein tager i nogle af forelæsningerne den føromtalte
skelnen op til fornyet overvejelse og viser ud fra konkrete eksem-
pler, hvordan vi mister forståelsen af værdiudsagnene, hvis vi ana-
lyserer dem i analogi med de faktuelle. Det er ikke kun ordene, vi
mister forståelsen af, det er hele den sammenhæng, hvori de bli-
ver formuleret, vi går fejl af.

 I forhold til Tractatus giver Wittgenstein i forelæsningerne og
samtalerne — ikke mindst i forelæsningen om æstetik — en noget
mere detaljeret oversigt over forskellige anvendelser af det værdi-
relaterede sprog for at vise, hvorfor denne skelnen stadigvæk er
vigtig.

Mange steder i teksterne kan man se, hvordan han med redska-
ber fra den senere filosofi — for eksempel forestillingen om familie-
lighed — forsøger at sige en del mere om de filosofiske aspekter
ved værdispørgsmålene, end han umiddelbart tillader sig i
Tractatus. Som han selv påpeger indledningsvis i forelæsningen
om æstetik, er emnet omfattende og i øvrigt fuldtændig misfor-
stået, og forelæsningen kan betragtes som et forsøg på at komme
forskellige af disse misforståelser til livs. Den strategi er gennem-
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gående. Wittgenstein spørger mange steder, hvordan en bestemt
situation eller hændelse kan beskrives på en forståelig og fyldest-
gørende måde, og ad den vej lader han ofte misforståelserne af-
sløre sig selv. Det er som han vil vise, at sproget selv afslører, at det
ikke lader sig analysere på en bestemt måde.

Et vigtigt omdrejningspunkt i teksterne, navnlig i forelæsnin-
gen om viljens frihed, er en kritik af den såkaldte scientisme. Det
er den opfattelse, at en bestemt metode, nemlig den naturviden-
skabelige, bør være et forbillede ved alle former for undersøgel-
ser. Wittgenstein er her ikke ude på at kritisere videnskaben som
sådan, men den bestemte tendens, der kan være til at bruge én
bestemt forklaring på områder, hvor denne måske ikke hører
hjemme. Scientismen kan forstås som en slags ideologi om, hvil-
ken type forklaringer forskellige sprogområder skal give sig af med.
Og én model for disse forklaringer siger, at videnskab drejer sig
om at give årsagsforklaringer af empiriske fænomener, dvs. at for-
klare et fænomen ved at føre det tilbage til den årsag, der har
fremkaldt det. I sine forelæsninger er det ofte en bestemt brug af
den model, Wittgenstein kritiserer. Han henleder opmærksomhe-
den på, hvad man kunne kalde en “imperialistisk” brug af en så-
dan måde at tænke på. Der findes mange forskellige typer forkla-
ringer og alt afhængigt af, hvilket fænomen eller begreb man øn-
sker at forklare, gives der én, som er relevant. Måske kan
mekanikkens forklaringsmåde ikke anvendes på psykologiske be-
greber.

 Kritikken af scientismen hos Wittgenstein er mest af alt en på-
pegning af den kontrast, der rent faktisk er mellem den form for
forklaring, der bruges i naturvidenskaben, og den, der gives af
f.eks. en værdidom. Wittgenstein opfordrer på den måde til, at vi
skal se på, hvilke sætninger vi rent faktisk gør brug af inden for et
givet område af sproget, og han henleder så opmærksomheden
på det særegne ved sproganvendelserne inden for det område. Vi
skal i værdisammenhænge ikke lede efter kausale forklaringer på
fænomener, men undersøge, hvordan vi anvender ordene, og frem
for alt skal vi være opmærksomme på:
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[...] de omstændigheder, hvorunder de siges — ved den kolossalt kom-
plicerede situation, i hvilken det æstetiske udtryk optager en plads, i
hvilken udtrykket selv optager en næsten forsvindende lille plads.
(Forelæsninger om æstetik, s. 23-4)

I et sigende eksempel spørger Wittgenstein, hvordan en person
viser sin glæde ved et bestemt jakkesæt, og svarer selv: ved at han
går med det tit og bliver glad, når han ser på det. Dette ligefremme
svar tjener til at vise, at det for det værdimæssige i en situation
ikke altid handler om, hvad der bliver sagt. Og det kan, med an-
dre ord, ikke reduceres til et givet udsagnsindhold, hvis et sådant
optræder i situationen. Det giver sig til kende på mange måder. I
eksemplet viser mandens værdsættelse af jakkesættet sig ved, at
han opfører sig på en bestemt måde, ikke ved, at han fælder
domme med værdimæssigt indhold.

Der er yderligere et aspekt ved scientismekritikken, som fortje-
ner at blive nævnt. Det er nemlig ikke kun som metode til forkla-
ring af værdiforhold, at scientismen er ødelæggende. Det er den i
høj grad også, når et bestemt emne, som f.eks. æstetik eller beskri-
velsen af religiøs tro, bliver forstået som en videnskab på linie med
naturvidenskaben:

Et interessant forhold er den forestilling, folk gør sig om en slags æste-
tisk videnskab. Jeg kunne næsten tænke mig at tale om, hvad der kunne
menes med æstetik. Man kunne tro, at æstetik er en videnskab, som
fortæller os, hvad der er skønt — næsten for latterligt til at blive kom-
menteret. Jeg formoder, den også burde omfatte, hvilke kaffesorter der
smager godt. (Forelæsninger om æstetik, s. 34)

Det er i dette lys, at Wittgensteins kritik af Freud skal ses. I samta-
lerne om Freud nævner Wittgenstein den skuffelse, mange mø-
der i psykologien, fordi dens genstandsområde ikke ligner fysik-
kens: Der bliver ikke udført eksperimenter på samme måde, og
det er svært at afdække psykologiske love i stil med naturvidenskab-
ens. Men alligevel forsøger Freud, hævder Wittgenstein, at finde
frem til en slags drømmens væsen, en fælles årsag, alle drømme
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må have for at kunne blive fortolket rigtigt:

Freud var påvirket af 1800-tallets idé om dynamik — en idé, som på-
virkede tilgangen til psykologien. Han ønskede at finde én enkelt type
forklaring, som ville vise, hvad det at drømme er. Han ønskede at finde
drømmens væsen. Og han ville have afvist enhver antydning om, at
han måske havde delvis, men ikke helt og holdent ret. Hvis han tog
delvis fejl, ville det for ham have indebåret, at han tog helt og holdent
fejl — at han ikke virkelig havde fundet drømmens væsen. (Samtaler
om Freud, s. 79)

Værdispørgsmålene og kritikken af psykologien bliver derfor filo-
sofisk interessante for Wittgenstein, fordi de siger noget om, hvor-
dan vi misforstår forskellige sprogområders virkemåde. Forelæs-
ningerne og de forskellige samtaler er derfor ikke et forsøg på at
formulere en æstetisk eller etisk teori, men en måde, hvorpå
Wittgenstein kan gennemføre sin filosofiske kritik af et domine-
rende metodeideal. Som han sagde til sine studerende i forbin-
delse med en af forelæsningerne, ville han gerne ændre deres måde
at se tingene på. Det er ikke et beskedent ønske. Dermed mente
han den måde, man kunne være tilbøjelig til at anskue et
sprogområdes begrundelse på. Derfor er det et ønske om at højne
opmærksomheden på de mange forskelligheder inden for sprog-
områderne. Der er ingen forståelse vundet, mener Wittgenstein,
ved at lægge én metode til grund alle typer forklaringer. For visse
områder er det ikke en forklaring af bestemte ord, vi mangler,
men en oversigt over de mangeartede måder, vi bruger sproget
på, synes han at understrege. Vi får derved større indsigt i den
rolle, forskellige handlinger inden for et sprogområde spiller i vores
liv. Som han viser i sine overvejelser over de forskellige måder, vi
udtrykker værdi på, er det ikke et simpelt spørgsmål om et be-
stemt indhold i vores udtryk. Det drejer sig lige så vel om bestemte
måder, vi opfører os på. Bestemte aktiviteter, reaktioner og gestus,
der udføres under bestemte omstændigheder.

Det er i denne sammenhæng, at han bruger ideen om familie-




