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Pressemeddelelse                                        d. 27. februar 2012

den 16. marts 2012 udkommer
i serien Kulturklassiker Klim:

ludwig wittgenstein

den blå og den brune bog
indledende studier til Filosofiske undersøgelser

Oversættelse og efterskrift v. Michael Vernersen
250 sider • 289 kroner • ISBN 9788779557239

Den blå og den brune bog er et sæt forelæsningsnoter, som wittgenstein dikterede 
til sine elever i hhv. 1933-34 og 1934-35. notesbøgerne udkom først i 1958 og 
er således som alle andre wittgenstein-udgivelser med undtagelse af Tractatus en 
posthum udgivelse. teksterne omhandler hovedsageligt sprogfilosofiske problemstil-
linger, og med udfoldelsen af nøglebegreber som  filosofisk grammatik, sprogspil 
og regelfølge får wittgensteins filosofi et nyt omdrejningspunkt, der giver et vigtigt 
fingerpeg i retning af den sene wittgensteins absolutte hovedværk Filosofiske under-
søgelser. 

Forelæsningsnoternes undertitel Indledende studier til ’Filosofiske undersøgelser’ er da 
heller ikke tilfældig, da der på visse punkter nærmest er sammenfald mellem de to 
værker. teksterne giver således et godt afsæt for at studere Filosofiske undersøgelser, 
som i kraft af sin aforismeagtige karakter kan virke noget gådefuld og vanskeligt 
tilgængelig.

denne udgivelse er den tredje af ludwig wittgenstein i serien Kulturklassiker 
Klim. tidligere er udkommet Kultur og værdi - Spredte bemærkninger og Sidste skrifter 
om den filosofiske psykologi II - Det indre og det ydre.

med venlig hilsen
michael nonboe

DEN BLÅ OG DEN BRUNE BOG er et sæt forelæsnings noter, 

som Wittgenstein dikterede til sine elever i hhv. 1933-34 

og 1934-35. Notesbøgerne udkom først i 1958 og er således 

som alle andre Wittgenstein-udgivelser med undtagelse af 

Tractatus udgivet posthumt. Teksterne omhandler hovedsa-

geligt sprogfilosofiske problemstillinger, og med udfoldelsen 

af nøglebegreber som filosofisk grammatik, sprogspil og 

regelfølge får Wittgensteins filosofi et nyt omdrejnings-

punkt, der giver et vigtigt fingerpeg i retning af den sene 

Wittgensteins absolutte hovedværk Filosofiske undersøgelser.

Omdrejningspunktet for store dele af Den blå bog er de inter-

ne processer i bevidstheden, der ledsager sproget. Sådanne 

processer er ifølge Wittgenstein en inderlighedens myte, et 

okkult element, som vi tyer til for at gøre sproget levende og 

betydningsfuldt. Men da vi i ethvert forsøg på at eksplicitere 

indholdet af denne proces blot støder på mere sprog, er vi 

bedre tjent med at frigøre os fra ideen om, at vi kan komme 

bag om sproget.

I Den brune bog kommer sprogspillenes praktiske og 

forskellig artede karakter til at fremstå klarere. At lære et 

sprogspil er her udelukkende et spørgsmål om praktisk 

træning, analogt til hvordan man træner et dyr til at gøre 

noget. Vi får således et hint om, hvad der skal forstås ved 

Wittgensteins berømte formulering “Mening er brug”.

Bogen er forsynet med efterskrift af Michael Vernersen, som 

også har oversat.
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LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-1951), 
østrigsk-engelsk filosof. En af de mest ind-
flydelsesrige tænkere i det tyvende århund-
rede. Wittgensteins arbejde falder inden for 
sprogfilosofi, matematikkens grundlagspro-
blemer og den filosofiske psykologi.

Fra den blå bog:

Men hvis vi skulle nævne noget, der udgør 
tegnets liv, så skulle det være dets brug.

Filosoffer har hele tiden naturvidenskabens 
metode for øje og føler en uimodståelig fri-
stelse til at stille og besvare spørgsmål på den 
måde, naturvidenskaben gør. Denne tendens 
er metafysikkens egentlige kilde og leder filo-
sofferne ind i komplet mørke.

ISBN: 978-87-7955-723-9

Trinity College, Cambridge, hvor Wittgenstein 
huserede en stor del af sit liv, først som stude-
rende under Bertrand Russells ledelse, siden 
som professor.

Fra den brune bog:

Der findes en udbredt form for sygdom i tænk-
ningen, som altid er på udkig efter (og finder), 
hvad der kunne kaldes en mental tilstand, 
hvorfra alle vores handlinger udspringer som 
fra et reservoir.

Betragt stemmelejet, tonefaldet, gestus som 
væsentlige bestanddele af vores erfaringer, 
ikke som uvæsentlige ledsagefænomener eller 
blotte kommunikationsmidler.
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