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I Vitenskapelig verdensoppfatning: Wienerkretsen presenterer
Wienerkretsen sin prinsipielle innstilling overfor vitenskap, og argumenterer for en vitenskapeliggjøring av filosofien: Framfor å ta
utgangspunkt i «metafysisk spekulasjon», burde filosofien bygge
på en streng empirisme og logisk analyse. Den tradisjonelle metafysikken har ingen rot i virkeligheten – og er derfor uten mening.

V

itenskapelig verdensoppfatning: Wienerkretsen ble for
første gang publisert i 1929, og markerer startpunktet
for Wienerkretsens offentlige fase. Med basis i den moderne logikken bestemte kretsen seg for å vitenskapeliggjøre
den akademiske filosofien i begynnelsen av 1920-årene:
Filosofien skulle ryddes fri for metafysikk, og istedenfor
bygge sitt fundament på kjensgjerninger gitt av erfaringen. Denne innstillingen er i ettertid blitt kjent som både
logisk empirisme, logisk positivisme eller nypositivisme,
og markerte et viktig skritt for utviklingen av den analytiske filosofien. Selv om de enkelte medlemmene kunne
ha vidt forskjellige synspunkter seg imellom finner man i
den oversatte teksten den grunnleggende holdningen som
karakteriserte deres tenkning.
Den innerste kretsen inkluderte Rudolf Carnap, Hans
Hahn, Otto Neurath og Moritz Schlick – blant flere.1 Tar
man Wienerkretsens eget program i betraktning, passer
det kanskje bedre å omtale disse som filosofisk orienterte
vitenskapsmenn heller enn som «rene» filosofer. Filosofi
anerkjennes nettopp ikke som en uavhengig og egenrådig vitenskap, men som en aktivitet som sikrer innholdsmessig orden og klarhet. Gjennom logisk analyse mente
Wienerkretsen å kunne ordne opp i den tradisjonelle filosofiens problemer én gang for alle: Enten kan problemene
reduseres til empiriske spørsmål, eller så avsløres de som
«Scheinsätze» – setninger som dypest sett ikke uttrykker
et virkelig problem, fordi de forutsetter noe som ikke er
tilfelle.2
Foruten den logiske analysen, bygger Wienerkretsen
også sin tenking på en streng empirisme. Filosofiens kritiske undersøkelse må, ifølge kretsen, ta utgangspunkt i
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empirien og ikke i metafysikken. «Metafysikk» – enten
dette dreier seg om lyriske formuleringer, svevende metaforer eller metafysikk i tradisjonell forstand – hører ikke
hjemme i vitenskapen fordi den ikke peker tilbake til etterprøvbare fakta. Vurdert etter disse kriteriene blir den
metafysiske tenkingen meningløs, og derfor også ugyldig
for den vitenskapelige filosofien.
Som et bakteppe for Wienerkretsens antimetafysikk
burde man kanskje nevne at flesteparten av medlemmene
hadde bakgrunn fra matematikk, fysikk eller andre realvitenskaper. De ulike faglige utgangspunktene rettet seg
likevel mot det samme målet, nemlig enhetsvitenskapen.
Ettersom alle vitenskaper (med unntak av logikk og matematikk) deler det samme kildegrunnlaget, erfaringen, ville
kretsen forene de ulike vitenskapsgrenene i et helhetsperspektiv ved hjelp av logikkens regler.
Wienerkretsens grunnleggende innstilling og overordnede mål var med andre ord klart definerte, men innad i
kretsen hersket ingen klar enighet om hvor veien skulle gå
fra start til slutt. Medlemmene divergerte på flere punkter,
og samlet sett kan man skille grovt mellom to yttersider av
kretsen: Mens Schlick og hans konservative meningsfeller
på den ene siden ville holde et rent fokus på de teoretiske
problemstillingene, stod det på den andre siden en radikal
fløy som også hadde politiske ambisjoner. Den antimetafysiske innstillingen rammer, ifølge disse, ikke bare vitenskapenes teoretiske grunnlag, men burde også få ringvirkninger ut i det politiske samfunnet. Forordet til Vitenskapelig
verdensoppfatning: Wienerkretsen er signert Carnap, Hahn
og Neurath, og de dediserer hele skriftet til Schlick. Selv
om det oversatte tekstutdraget handler om de teoretiske
forutsetningene for Wienerkretsens tenkning, kan det likevel være verdt å merke seg at alle disse tre regnes til den
radikale delen av kretsen.
Den vitenskapelige verdensoppfatningen (Carnap,
Hahn og Neurath 1929:15-20)
Den vitenskapelige verdensoppfatningen er ikke så meget karakterisert av egne teser, men heller av den prinsipielle innstillingen, synspunktene, forskningsretningen. Som
mål foresvever enhetsvitenskapen. Bestrebelsen går henimot
å bringe arbeidet til de enkelte forskerne fra de forskjellige
vitenskapsfeltene i forbindelse og samklang med hverandre.
Av dette målet følger framhevingen av kollektivarbeidet; av
dette også framhevingen av det intersubjektivt begripelige;
av dette springer søket etter et nøytralt formelsystem ut, en
symbolikk befridd fra slagget til de historiske språk; herav
også søket etter et samlet system av begreper. Renhet og
klarhet blir etterstrebet, fordekte avstander og uforklarlige
dybder blir avvist. I vitenskapen finnes det ingen «dybder»;
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overalt er overflate. Alt opplevd danner et komplisert, ikke
alltid oversiktlig, ofte kun i enkeltdeler forståelig nett. Alt er
mennesket tilgjengelig, og mennesket er
I vitenskapen finnes alle tings målestokk. Her viser slektskapet
det ingen «dybder»; med sofistene seg, ikke med platonikerne;
med epikureerne, ikke med pytagoreerne;
overalt er overflate. med alle som forsvarer jordisk vesen og
Alt opplevd danner forgjengelighet. Den vitenskapelige veret komplisert, ikke densoppfatningen kjenner ingen uløsbar
gåte. Avklaringen av de tradisjonelle fialltid oversiktlig, ofte losofiske problemene fører dertil, at de
kun i enkeltdeler delvis avsløres som skinnproblemer, delvis
forståelig nett. omformes til empiriske problemer og dermed underlegges erfaringsvitenskapens
dom. I denne avklaringen av problemer
og utsagn består oppgaven til det filosofiske arbeid, men
ikke i form av egne «filosofiske» utsagn. Metoden for denne
avklaringen er den logiske analysen. Om denne sier Russell:
Den har
gradvis kommet inn i filosofien gjennom matematikkens
kritiske undersøkelse … Den representerer, mener jeg,
samme type framskritt som ble introdusert av Galileo
i fysikken: innsettelsen av stykkevise, detaljerte og verifiserbare resultater framfor store uprøvde generaliteter
som er foretrukne kun på grunn av en viss appell til fantasien (Russell 1952:14).3
Denne metoden av logisk analyse er det som skiller den nye
empirismen og positivismen vesentlig fra den tidligere, som
var mer biologisk-psykologisk orientert. Når noen påstår:
«Det finnes en Gud», «verdens urgrunn er det ubevisste»,
«det finnes en enteleki som ledende prinsipp i det levende
vesenet», så sier vi ham ikke: «Det du sier er uriktig». Vi spør
ham heller: «Hva mener du med utsagnene dine?» Og da
viser det seg at det finnes et skarpt skille mellom to typer
av utsagn. Til den ene hører utsagnene slik de blir gjort i
den empiriske vitenskapen. Deres mening lar seg fastslå gjennom logisk analyse, mer presist: gjennom tilbakeføring til
[de] enkleste utsagn om det som er empirisk gitt. De andre
utsagnene, som hører til de tidligere nevnte, viser seg som
fullstendig meningstomme når man bruker dem slik metafysikeren mener dem. Man kan riktignok ofte omtyde dem
til empiriske utsagn, men da mister de emosjonsinnholdet som nettopp er det mest vesentlige for metafysikeren.
Metafysikeren og teologen tror, seg selv misforstående, å uttrykke noe med læresetningene sine, å gjengi et saksforhold.
Analysen viser likevel at disse setningene ikke betyr noe, men
heller kun er uttrykk omtrent for en livsfølelse. Å bringe en
slik [følelse] til uttrykk kan sikkert være en betydningsfull
oppgave i livet. Men det adekvate uttrykksmiddelet for dette
er kunsten, for eksempel lyrikk eller musikk. Blir den språklige drakten til en teori istedenfor valgt, så ligger det i dette
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en fare: Det blir gitt skinn av et teoretisk innhold, hvor intet
finnes. Vil en metafysiker eller teolog beholde den alminnelige språkdrakten, så må han selv være klar over det og
tydelig la seg erkjenne at han ikke gir gjengivelse, men heller
uttrykk, ikke teori, meddelelse av en erkjennelse, men heller
dikting eller mythos. Når en mystiker hevder å ha opplevelser som ligger over eller hinsides alle begreper, så kan man
ikke benekte ham det. Men han kan ikke tale om det; da tale
betyr [å] fange inn begreper, [å] føre tilbake til vitenskapelig
innlemmbare saksforhold.
Den metafysiske filosofien blir avvist av den vitenskapelige verdensoppfatningen. Men hvordan er metafysikkens avveier å forklare? Dette spørsmålet kan bli stilt fra flere synspunkter: i psykologisk, i sosiologisk og i logisk henseende.
Undersøkelsene i psykologisk retning befinner seg ennå i
startfasen; antydninger til dyptgripende forklaring foreligger
muligens i undersøkelsene til den freudske psykoanalysen.
Likeså står det til med sosiologiske undersøkelser; omtalt
er visstnok teorien om «ideologisk overbygg». Her er ennå
åpent felt for fordelaktig videre forskning.
Videre har klarleggingen av det logiske opphavet til de metafysiske avveiene gjort framskritt, spesielt gjennom arbeidene
til Russell og Wittgenstein. I de metafysiske teoriene og allerede i problemstillingene finnes to logiske grunnfeil: et for
tett bånd til de tradisjonelle språkenes form og en uklarhet
om tankens logiske evne. Det hverdagslige språket bruker for
eksempel den samme ordformen, substantivet, både for ting
(«eple») og for egenskaper («hardhet»), forhold («vennskap»),
forløp («søvn»). På den måten forleder de til en tinglig oppfatning av funksjonelle begreper (hypostasering, substansialisering). Det lar seg oppgi tallrike lignende eksempler på
avveier gjennom språket, som akkurat slik er blitt skjebnesvangre for filosofien.
Metafysikkens andre grunnfeil består i oppfatningen at
tenkningen enten av seg selv, uten bruk av noen som helst
erfaringsmateriale, kan føre til viten eller at den i det minste kan komme frem til nytt innhold gjennom slutninger fra
gitte saksforhold. Men den logiske undersøkelsen fører til resultatet at all tenkning, all slutning ikke består av noe annet
enn av en overgang fra setninger til andre setninger, som ikke
rommer noe som ikke allerede befant seg i disse (tautologisk
omforming). Det er derfor ikke mulig å utvikle en metafysikk fra «ren tenkning».
På slikt vis overvinner den logiske analysen ikke kun metafysikken i den egentlige, klassiske meningen av ordet, spesielt
den skolastiske metafysikken og den [metafysikken] til den
tyske idealismens system, men også den skjulte metafysikken til den kantianske og den moderne apriorismen. Den
vitenskapelige verdensoppfatningen kjenner ingen ubetinget
gyldig erkjennelse fra ren fornuft, ingen «syntetiske dommer
a priori», som de som ligger til grunn for den kantianske
erkjennelsesteorien og enda mer for all før- og etterkantiansk ontologi og metafysikk. Aritmetikkens, geometriens,

visse av fysikkens grunnsetningers dommer, slik de blir brukt
av Kant som eksempler på apriorisk erkjennelse, kommer
senere til debatt. Nettopp i avvisningen av muligheten for
syntetisk erkjennelse a priori finnes grunntesen til den moderne empirismen. Den vitenskapelige verdensoppfatningen
kjenner kun erfaringssetninger om alle typer gjenstander og
de analytiske setningene fra logikk og matematikk.
Alle tilhengere av vitenskapelig verdensoppfatning er enige i avvisningen av den åpne metafysikken og den skjulte
[metafysikken] til apriorismen. Men Wienerkretsen forsvarer
i tillegg oppfatningen at også utsagnene til den (kritiske) realismen og idealismen som handler om realitet eller ikkerealitet
av den ytre verden og av det som er oss psysisk fremmed4,
er av metafysisk karakter, fordi de blir beseiret av de samme
innvendingene som utsagnene til den gamle metafysikken.
De er meningsløse, fordi ikke verifiserbare, ikke sakholdige5
[sic]. Noe er «virkelig» ved at det blir innordnet i erfaringens
totale byggverk.
Intuisjonen, som metafysikerne spesielt framhever som
kilde for erkjennelse, blir ikke som sådan avvist av den vitenskapelige verdensoppfatningen. Men en i ettertid rasjonell rettferdiggjøring av enhver intuitiv erkjennelse, skritt
for skritt, blir etterstrevd og påkrevd. For den søkende er
alle midler tillatt, men det som blir funnet må holde stand
mot etterprøvingen. Oppfatningen som i intuisjonen ser en
mer høyverdig, en mer dyptgripende erkjennelsesmåte, som
kan lede ut over det sanselige erfaringsinnholdet og ikke kan
bli bundet i den begripelige tenkningens trange lenker, blir
avvist.
Vi har i hovedsak karakterisert den vitenskapelige verdensoppfatningen gjennom to bestemmelser. For det første er den
empiristisk og positivistisk: Det finnes kun erkjennelse fra erfaringen, som beror på det som umiddelbart gis. Hermed er
grensen for innholdet til legitim vitenskap trukket. For det
andre er den vitenskapelige verdensoppfatningen kjennetegnet gjennom bruken av en bestemt metode, nemlig den tilhørende den logiske analysen. Bestrebelsen til det vitenskapelige
arbeidet går dit hen, å nå målet, enhetsvitenskapen, gjennom
bruk av denne logiske analysen på det empiriske materialet.
Ettersom meningen til ethvert av vitenskapens utsagn må la
seg fastslå gjennom tilbakeføring til et utsagn om det [empirisk] gitte, så må også meningen til ethvert begrep, uansett til
hvilken vitenskapsgren det ville tilhøre, la seg fastslå gjennom
en skrittvis tilbakeføring til andre begreper, helt ned til begrepene på laveste nivå, som selv setter seg i forbindelse med
det [empirisk] gitte. Ville en slik analyse være gjennomført
for alle begreper, så ville de dermed være innordnet i et tilbakeføringssystem, [et] «konstitusjonssystem». Undersøkelsene
rettet mot målet om et slikt konstitusjonssystem, konstitusjonsteorien, utgjør dermed rammene for hvor den logiske
analysen blir brukt av den vitenskapelige verdensoppfatningen. Gjennomføringen av slike undersøkelser viser svært
raskt at den tradisjonelle, aristotelisk-skolastiske logikken
er fullstendig utilstrekkelig for dette målet. Først i den mo-

derne symbolske logikken («logistikk») lykkes det å komme
fram til begrepsdefinisjonenes og utsagnenes nødvendige
skarphet, og å formalisere den intuitive slutningsprosessen
til den hverdagslige tenkningen, det vil si å bringe [den] i
en streng automatisk kontrollert
form gjennom tegnmekanismen. Det finnes kun erkjenKonstitusjonsteoriens undersøkelser
viser at begrepene om egenpsykiske6 nelse fra erfaringen,
opplevelser og kvaliteter tilhører det som beror på det
laveste sjiktet i konstitusjonssyste- som umiddelbart gis.
met; over dette [sjiktet] er de fysiske
Hermed er grensen for
gjenstandene plasserte; av disse blir
7
de fremmedpsykiske og sosialviten- innholdet til legitim
skapenes objekter til sist konstitu- vitenskap trukket.
ert. Innordningen av begrepene fra
de forskjellige vitenskapsgrenene i konstitusjonssystemet er i
grove trekk gjenkjennelig allerede i dag, for den mer presise
utførelsen gjenstår ennå mye å gjøre. Sammen med beviset av
muligheten og påvisningen av konturen til det totale systemet av begreper, blir forbindelsen fra alle utsagn til det [empirisk] gitte og dermed enhetsvitenskapens struktur tydelig.
I den vitenskapelige beskrivelsen kan kun objektenes
struktur (ordnede form) inngå, ikke deres «vesen». Det som
forener menneskene i språket er formlene for struktur; i disse
framstilles innholdet av menneskenes felles erkjennelse. De
subjektivt opplevde kvalitetene – rødmen, lysten – er som
sådan kun opplevelser. I den fysikalske optikken inngår kun
det som også er prinsipielt forståelig for de blinde.

Noter
Medlemslisten som gis i Vitenskapelig verdensoppfatning: Wienerkretsen
inkluderer også Gustav Bergmann, Herbert Feigl, Philipp Frank,
Kurt Gödel, Viktor Frank, Karl Menger, Marcel Natkin, Olga HahnNeurath, Theodor Radakovic og Friedrich Waismann.
2
Mange av Wienerkretsens medlemmer brukte Wittgensteins Tractatus
Logico-Philosophicus som utgangspunkt for sine teorier. Selv om likheten
med Wittgenstein er slående på dette punktet, sa Wittgenstein seg ikke
enig i Wienerkretsens videre arbeid.
3
Sitatet er oversatt direkte fra den engelske originalteksten, referansen
er derfor en annen enn i originalteksten. Det bør også nevnes at Russell
skriver om logisk atomisme i den siterte passasjen og ikke om logisk
analyse
4
«des Fremdpsychischen»
5
«sachhaltig». Begrepet om «Sachhaltichkeit» kommer fra Carnap. Et
sakholdig utsagn beskriver saksforhold som er empirisk tenkelige, men
som ikke nødvendigvis er reelle (Carnap 1961:319).
6
«eigenpsychisch»
7
«fremdpsychisch»
1
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