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Almennt er talið að svokölluð rökgreiningarheimspeki eigi rætur að rekja til stærðfræðingsins, 

rökfræðingsins og heimspekingsins Gottlobs Frege (1848–1925), þótt hann hafi af sjálfsögðu orðið 

undir áhrifum úr ýmsum áttum. Frege var menntaður sem stærðfræðingur, en sneri sér fljótt að 

athugunum á undirstöðum stærðfræðinnar og þeim rökfræðilegu aðferðum sem hún notar. Í riti sínu 

Begriffsschrift (Hugtakaskrift) frá 1878 lagði hann grundvöll að nútímarökfræði —  sumir myndu 

kannski segja að hann hafi fundið hana upp — og bjó til sérstakan rithátt til að setja lögmál hennar 

fram. Þessi ritháttur („skrift“) var einkar klunnalegur og hefur eflaust fælt marga frá að kynna sér 

innihald rita Freges, þar til Bertrand Russell tók hugmyndir hans upp í bókinni Principles of 

Mathematics (1903). Grein Freges Sinn und Bedeutung (Merking og tilvísun) frá 1892 hafði einnig 

áhrif á seinni tíma heimspeki. Áhrifa Freges á heimspeki gætti einna helst í þýskumælandi löndum, til 

dæmis á Rudolf Carnap, einn af þeim fáu nemendum sem lögðu það á sig að hlusta á fyrirlestra Freges 

um stærðfræðilega rökfræði; hann varð síðar einn af helstu þátttakendum í hópnum Der Wiener Kreis 

(Vínarhringurinn), en áhrifanna gætti þó enn frekar á Englandi og síðar í öðrum enskumælandi 

löndum og á Norðurlöndum. 

Helstu bækistöðvar þessarar nýju heimspekistefnu á Englandi voru upphaflega háskólarnir í 

Cambridge og Oxford. Þessir tveir háskólar voru hvor um sig stór samfélög fræðimanna og nemenda 

sem lutu á einhvern hátt sínum eigin lögmálum og voru að ýmsu leyti einangraðir frá umhverfi sínu. 

Samgangur á milli þeirra var líka með höppum og glöppum, því að sá þrýstingur sem hrjáir marga 

háskólakennara nú til dags um að birta nóg af greinum um niðurstöður sínar virðist ekki hafa verið 

fyrir hendi.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um tvo fulltrúa þessarar heimspekistefnu, Ludwig Wittgenstein 

(1889–1951), sem stundaði heimspeki sína lengst af í Cambridge, og John Langshaw Austin (1911-

1960), sem var nokkru yngri og starfaði í Oxford. Þeir voru hvor um sig miðpunktur 

heimspekiumræðna, hvor á sínum stað og tíma, og báðir hrifu samverkamenn sína með hugarstyrk 

sínum og gáfum, og kveiktu eld hjá þeim sem umgengust þá. Enginn vafi er á að þeir voru báðir 

einstakir og frumlegir hugsuðir. 
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Wittgenstein og Austin fengust við mörg svipuð viðfangsefni innan heimspekinnar, til dæmis 

margvíslega notkun tungumálsins og önnur málefni sem voru ríkjandi í heimspeki þess tíma, og 

þannig skarast verk þeirra sumstaðar, en niðurstöður þeirra og hugsanagangur eru gjörólík. Þess vegna 

er athyglisvert að bera saman verk þessara tveggja hugsuða, því að með því móti má öðlast innsýn í 

blæbrigðaauðgi og gildrur tungumálsins sem heimspekingar þurfa að vara sig á. 

 

Heimspeki Wittgensteins er sérstök fyrir það að henni má skipta snyrtilega í tvö tímaskeið, þótt 

að sjálfsögðu séu mörg tengsl á milli þeirra. Fyrri hluti heimspekihugsunar hans kemur best fram í 

bók hans Tractatus Logico-Philosophicus1 sem kom út árið 1921. Wittgenstein hafði lokið við verkið 

þegar hann var stríðfangi í lok seinni heimstyrjaldarinnar, en það var samantekt heimspekilegra 

hugsana hans fram að þeim tíma, og fólst jafnframt í viðbrögðum hans við verkum Russells og 

Freges. Eftir að bókin kom út dró hann sig í hlé frá allri heimspeki árum saman, og það var í 

fullkomnu samræmi við innihald hennar, því að hún endar á hinni frægu línu „Wovon man nicht 

sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ (Það sem menn geta ekki talað um, um það verða þeir 

að þegja.) En í Tractatusi er því haldið fram að það eina sem hefur merkingu séu staðhæfingar um 

raunveruleikann, og að heimspeki geti ekki bætt neinu við; allt annað er utan tungumálsins. „6.522 

Það er reyndar til [eitthvað] ósegjanlegt. Það sýnir sig, það er hið óræða. 6.53 Rétt aðferð 

heimspekinnar væri eiginlega þessi: Að segja ekkert nema það sem unnt er að segja, með öðrum 

orðum staðhæfingar náttúruvísindanna — nefnilega nokkuð sem hefur engin tengsl við heimspeki — , 

en ævinlega þá, þegar einhver annar vill segja eitthvað frumspekilegt, að benda honum á að hann hafi 

ekki gefið tilteknum táknum í setningum sínum merkingu.“2  

Í Tractatus taldi Wittgenstein að skörp takmörk væru fyrir því sem unnt er að tjá með 

tungumálinu og að heimspekin liggi handan þessara takmarka. Í formálanum segir hann: „Takmörkin 

er því einungis unnt að draga í tungumálinu og það sem liggur handan takmarkanna verður einfaldlega 

markleysa.“3 Þessi hugmynd um tungumálið er sprottin af spurningunni um tengsl tungumálsins og 

                                                
1 Fyrst birt undir þýska nafninu Logisch-Philosophische Abhandlung í Annalen der Naturphilosophie; hér eftir 
kallað Tractatus. 
2 Íslenskar þýðingar eftir erlendum heimildum eru nýjar. 
3 Wittgenstein, 1964, bls. 7 
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veruleikans, ráðgáta sem lengi hefur skapað heilabrot meðal heimspekinga. Frege og Russell höfðu 

glímt við þetta verkefni með rökfræði að vopni, og Wittgenstein taldi sig hafa leyst allar gátur sem 

þeir höfðu fengist við.  

Samkvæmt Tractatusi er veröldin sett saman úr einföldum staðreyndum sem mynda flókið 

mynstur, og tungumálið er sett sett saman úr einföldum staðhæfingum sem má tengja saman með 

rökaðgerðum í flóknari staðhæfingar sem endurspegla þetta mynstur eða ekki. Ef samsett staðhæfing 

er rökfræðilega rétt mynduð, vísar til hluta sem eru til eða hafa verið til og endurspeglar veruleikann, 

þá er hún sönn, að öðrum kosti er hún ósönn. Ef þetta rökfræðilega mynstur er ekki til staðar eða 

staðhæfingarnar nota orð sem hafa enga merkingu þá er hún utan takmarka hins segjanlega. Þetta 

þýðir að hið eina sem við getum réttilega talað um er hinn náttúrlegi efnisheimur sem er viðfangsefni 

raunvísindanna.  

Í sjálfu ritinu Tractatus má finna ákveðna þversögn, því að í því er sett fram frumspekileg 

kenning um eðli raunveruleikans og tungumálsins, sem er handan markalínunnar sem afmarkar hið 

segjanlega, og hún ætti því því að vera merkingarlaus. Wittgenstein gerði sér fulla grein fyrir þessari 

þversögn, en trúði því samt að verkið hefði tilgang, eins og fram kemur undir lok ritsins: „6.54 

Fullyrðingar mínar varpa ljósi þannig að sá sem skilur mig gerir sér að endingu grein fyrir að þær eru 

merkingarlausar, þegar hann hefur klifrað upp gegnum þær — á þeim — yfir þær. (Hann verður svo 

að segja að henda burt stiganum þegar hann hefur klifið hann.) Hann verður að yfirvinna þessar 

fullyrðingar, þá sér hann veröldina rétt.“4 

Wittgenstein hafði með öðrum orðum tekist að tala um heimspeki á óbeinan hátt, en það er í 

fullkomnu samræmi við kenningar hans á seinna tímabilinu. Þar fær heimspekin hærri sess en í fyrra 

ritinu sem eitthvað sem unnt er nálgast og tala um, en þó ekki beinum orðum. Hann hafði snúið sér 

aftur að heimspeki eftir áralangt hlé og beindi athygli sinni að víðari notkun tungumálsins, og þá 

hvernig málið er notað í venjulegum samskiptum fólks. Þá hafði hann gert sér grein fyrir að 

margskonar setningar í daglegu máli eru skiljanlegar og hafa fullkomna merkingu, án þess að vera 

fullyrðingar um staðreyndir, til dæmis setning á borð við „Færðu mér múrstein“. Í Philosophische 

                                                
4 Wittgenstein, 1964, 6.54 
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Untersuchungen5 ímyndar hann sér einfalt tungumál sem hefur aðeins fjögur orð6: Byggingarmeistari 

notar þau til að gefa lærisveini sínum fyrirmæli. Orðin eru „tening“, „súlu“, „hellu“ og „bjálka“, 

meistarinn kallar þau upp þegar hann þarf á að halda og lærisveinninn færir honum viðeigandi hlut. 

Wittgenstein segir okkur að líta á þetta dæmi sem fullkomið frumstætt tungumál. Í því má strax greina 

annan skilning á tungumáli en í Tractatusi; í stað þess að líta á það eins og gert var í því riti, en þar 

var tungumálið talið byggt á fullyrðingum um staðreyndir og að helsti tilgangur þess sé að geta sagt 

eitthvað um veruleikann, þá er lýtur sjónarhornið í Untersuchungen á tungumálið sem samskiptamiðil 

sem fólk notar sín á milli. Hann veltir því fyrir sér hvernig barn geti lært þetta tungumál, þannig að 

kennarinn bendir á hlutina og beinir athygli barnsins að þeim um leið og orðin eru sögð, og barnið 

hefur orðin eftir. Hann segir: „Við getum hugsað okkur að allt þetta ferli um notkun orðanna í 

[tungumálinu sem lýst var] sé einn af þeim leikjum sem börn læra móðurmál sitt með. Ég ætla að 

kalla þessa leiki „tungumálsleiki“ og tala oft um frumstæð tungumál sem tungumálsleiki.“7 

Þessi frumstæði tungumálsleikur er aðeins eitt dæmi um óteljandi tungumálsleiki (eins og hann 

kallar það), og hann telur upp margskonar aðra tungumálsleiki til skýringar, þar á meðal að skipa 

fyrir, að lýsa útliti hluta, að segja brandara, að ráða gátu og margt fleira. Þetta nýja hugtak, 

„tungumálsleikur“, verður að miðpunktinum í þessum nýju heimspekivangaveltum Wittgensteins, en 

það er stundum dálítið erfitt að átta sig á hvað í því felst vegna þess hve tungmálsleikirnir eru margir 

og ólíkir. Hvað er þá tungumálsleikur? Í grein 66 í Untersuchung veltir hann almennt fyrir sér hvað 

leikur sé. Hann nefnir ýmis dæmi um leiki og kemst að því að erfitt sé að benda á neitt atriði sem þeir 

eiga allir sameiginlegt. Við sjáum flókið net af hvers konar líkingu milli þeirra, bæði í stóru og smáu. 

Hann vill kalla þetta „fjölskyldusvip“ (Familienähnlichkeit) og segja að leikir myndi fjölskyldu. Þetta 

þýðir í raun að við getum ekki skilgreint hvað leikur er; við getum einungis sagt að eitthvað sé leikur 

með því að bera það saman við aðra leiki og sjá hver líkingin er. „Hvernig myndum við útskýra fyrir 

                                                
5 Hér eftir oft stytt í Untersuchungen eða PU. Þetta rit var gefið út árið 1953 að Wittgenstein látnum ásamt 
enskri þýðingu eftir G. E. M. Anscombe, sem bar titilinn Philosophical Investigations. 
6 Wittgenstein, 1967, §2 & 8. 
7 Wittgenstein, 1967, §7. 
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einhverjum hvað leikur er? Ég held að við myndum lýsa leikjum fyrir honum, og við gætum bætt við 

lýsinguna: „þetta og [annað] svipað köllum við „leiki“.““8 

Þótt hugtakið „tungumálsleikur“ sé heldur óljóst, þá valdi Wittgenstein það af ásettu ráði einmitt 

þess vegna, því að hann taldi að „leikur“ hentaði hugtakinu vegna þess breytileika sem leikir geta haft 

og ólíkra birtingarmynda sem þeir geta tekið á sig. Ef hugtakið hefði stranglega skilgreindar útlínur, 

þá myndi það óhjákvæmilega bregðast því að ná utan um þau óendanlegu tilbrigði og þá framþróun 

sem tungumál geta tekið á sig.  

 

„En þá er notkun orðins ekki bundin í reglur; „leikurinn“ þar sem við leikum með því er ekki 

bundinn í reglur.“ — Það er ekki allsstaðar takmarkað af reglum; en það er heldur ekki nein 

regla til um það til dæmis, hve hátt má kasta boltanum í tennis, eða hve öflugt, en tennis er samt 

leikur og hefur líka reglur.9 

 

Meginhugmyndin er að tungumálið sé bundið af notkun ólíkra tungumálaleikja, og að allar hliðar 

tungumálsins þjóni þessum tungumálaleikjum. 

Tungumálaleikirnir byggjast á notkun setninga, og Wittgenstein veltir því fyrir sér hvað sé 

eiginlega setning. Er skipunin „Hellu!“ í frumstæða dæminu setning eða orð? Er hún stytting á 

setningunni „Færðu mér eina hellu!“, sem er alls ekki til í málinu, eða ætti að líta á „Færðu mér eina 

hellu!“ sem lengingu setningarinnar „Hellu!“, því að sá sem kallar „Hellu!“ meinar „Færðu mér eina 

hellu!“  

 

En ef nú einhver segir: „Færðu mér eina hellu!“, þá virðist núna eins og hann gæti meint þetta 

orðasamband sem eitt langt orð: nefnilega samsvarandi eina orðinu „Hellu!“ — Er unnt að 

skilja þetta stundum sem eitt orð, stundum sem fjögur orð? Og hvernig er það meint venjulega? 

— Ég held við hneigjumst til að segja: Við skiljum setninguna sem setningu með fjórum 

orðum, þegar við notum hana í samanburði við aðrar setningar, eins og „Réttu mér hingað eina 

                                                
8 Wittgenstein, 1967, §69. 
9 Wittgenstein, 1967, §68 
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hellu“, „Færðu honum eina hellu“, „Komdu með tvær hellur“ o.s.frv.; nefnilega í samanburði 

við setningar sem innihalda orðin í skipunum okkar í öðrum samböndum. […] 

Setning hefur úrfellingar („Elliptisch“ ist der Satz) ekki af því að hún sleppir einhverju sem við 

meinum þegar við tölum hana, heldur af því að hún er stytt — í samanburði við ákveðna 

fyrirmynd í málfræði okkar. — Hér mætti að vísu færa fram þessa mótbáru: „Þú viðurkennir að 

stytta og óstytta setningin hafa sömu merkingu. — Hvaða merkingu hafa þær þá? Er þá 

eitthvert orð til yfir þessa merkingu?“ — En felst ekki sama merking setninganna í því að þær 

hafa sömu notkun?10 

 

Þannig er tungumálið sett saman úr flóknu neti af tungumálsleikjum, í tungumálsleikjunum eru 

notaðar setningar, og merking setninganna ræðst af notkun þeirra. En hvað ræður notkuninni? Það 

virðast vera reglur. Reglurnar geta verið skráðar eða óskráðar, meðvitaðar eða ómeðvitaðar, og þær ná 

ekki endilega til alls sem gerist í tungumálsleikjunum, ekki frekar en tennisreglur segja til um hve hátt 

boltinn má fara, og þær geta verið jafn margbreytilegar og hin margvíslega notkun tungumálsins, og 

þar með verið afar ólíkar hver annarri. En hvað er þá regla, og hvað þýðir það að fara eftir reglu? Þetta 

er eitt af heldri viðfangsefnum Wittgensteins, bæði í Philosophische Untersuchungen og í 

Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik. Meginvandinn við að gera sér ljósa skoðun hans 

á þessu efni er sá að hann skýrir hvergi út hvað hann meinar með reglu; hann gefur aðeins dæmi, og 

þau eru frekar fá. 

Í seinni bókinni lætur hann sér að mestu nægja að kanna hvað það merkir að fara eftir reglu án 

þess að útskýra regluhugtakið sjálft, nema mjög óbeint. Eitt dæmi sem Wittgenstein ræðir um í báðum 

bókum er að skrifa niður runu af tölum eftir ákveðinni reglu. Í PU §226 tekur hann sem dæmi rununa 

1, 3, 5, 7, … samkvæmt „reglunni 2x + 1“ og lætur hann þann sem skrifar rununa niður spyrja sjálfan 

sig: „en er ég alltaf að gera það sama, eða í hvert skipti eitthvað annað?“, ber þetta saman við þann 

sem segir á hverjum degi „ég ætla að heimsækja þig á morgun“ — er hann að segja það sama hvern 

dag eða eitthvað nýtt á hverjum degi? Og í PU §227 spyr hann: „Hefur það einhverja merkingu að 

segja: „Ef hann gerir eitthvað annað í hvert skipti, myndum við þá ekki segja: hann fylgir reglu?“ og 

                                                
10 Wittgenstein, 1967, §20 
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svara: „Það hefur enga merkingu.““11 Í BGM §3 spyr hann hvernig sá sem er að fylgja „röðinni +2“ 

veit hvers vegna hann á að skrifa „20004, 20006“ en ekki „20004, 20008“. 

Þau einföldu dæmi sem Wittgenstein sýnir virðast gefa til kynna að sá sem fylgir reglu sé 

annaðhvort að skrifa tölurnar niður í samræmi við einhverja formúlu sem leyfir honum að reikna út 

hvaða tölu hann á að skrifa niður á hverjum tíma, eða að hann líti á síðustu töluna sem hann hefur 

skrifað sem ítak og noti hana til að gefa ákveðna tölu sem úttak. Til dæmis gætum við skilið dæmið að 

sá sem fylgir „reglunni +2“ sé annaðhvort að skrifa niður fyrstu jöfnu tölurnar 

 

2, 4, 6, 8, …,  20004, 20006, … 

 

með því að skrifa fyrst töluna 2 og fylgja svo reglunni að bæta alltaf 2 við næstu tölu á undan og 

skrifa niðurstöðuna sem næstu tölu í rununni; en ef hann byrjaði á tölunni 1 í staðinn fyrir töluna 2, þá 

fengi hann allar oddatölurnar 

 

3, 5, 7, 9, … , 20005, 20007, … 

 

sem gæfi okkur aftur rununa úr PU §226. En við gætum líka hugsað okkur að hann hefði í huga 

formúluna „2x“ í fyrra skiptið, en „2x + 1“ í seinna skiptið, og þegar hann skrifar niður tölu númer x 

setji hann x inn í formúluna og reikni þannig út töluna sem hann á að skrifa. 

Þetta eru reglur sem eru það sem við getum kallað löggengar; reglan ákvarðar ótvírætt hvaða tala 

kemur á eftir hvaða gefinni tölu í rununni, eða hvaða úttak á að gefa fyrir gefið ítak. 

En Wittgenstein ræðir einnig aðrar tegundir af reglum, eins og til dæmis reglur fyrir skák, sem 

við getum kallað ólögbundnar. Leikur í skák er yfirleitt ekki ákvarðaður ótvírætt af stöðu 

taflmannanna á skákborðinu. Skákmaður hefur venjulega val um fleiri en einn leik á hverjum tíma í 

skákinni. Val leiks í skák takmarkast auðvitað af skákreglunum, en ákvarðast venjulega ekki ótvírætt.  

Ef slíkar reglur eru leyfðar, ættum við þá ekki líka að athuga ólögbundnar reglur til að skrifa 

niður runur af tölum? Í staðinn fyrir regluna „leggðu 2 við síðustu töluna (eða við gefna ítakið)“, þá 

                                                
11 Wittgenstein, 1967, §227 
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mætti leggja til eftirfarandi reglu: Skrifið niður hvaða tölu sem vera skal nema töluna sem fæst með 

því að leggja töluna 2 við síðustu töluna sem var skrifuð (eða við ítakið). Þetta er regla sem auðvelt er 

að fylgja, og það ætti líka að vera auðvelt fyrir þann sem fylgist með að ganga úr skugga um að 

reglunni sé fylgt.  

Berum nú þessa reglu saman við regluna „skrifið niður hvaða tölu sem vera skal“. Það virðist 

ekki vera mikill munur á þessum tveimur reglum, en samt sem áður virðist seinni reglan vera það 

sama og fyrirmælin „skrifaðu niður tölu án þess að fylgja nokkurri reglu“.  

Jafnvel hugtakið um reglu til að skrifa niður með lögbundnum hætti runu af tölum er ekki einfalt, 

og slíkar reglur geta verið hversu flóknar sem vera skal. Á vefsíðunni The Online Encyclopedia of 

Integer Sequences er að finna fjöldann allan af heiltölurunum, og hver þeirra er mynduð eftir 

ákveðinni reglu. Í júní 2019 var fjöldinn af þessum runum kominn yfir 320 000 og fer vaxandi. Það er 

lítill vandi að finna þar nóg af dæmum af runum þannig að enginn sem sér einhverja þeirra skrifaða 

niður lið fyrir lið getur getið sér til um hvaða reglu er fylgt nema sá sem hefur séð hana áður og veit 

fyrirfram hvernig hún er mynduð.   

Nú bætist það við að margar reglur geta skilgreint sömu rununa. Formúlan „2x + 1“ og reglan 

„byrjaðu á 1 og bættu svo 2 við í hverju skrefi“ eru tvær reglur sem gefa sömu rununa, en dæmin geta 

orðið miklu flóknari. Raunar eru fyrir hverja runu til óendanlega margar reglur sem skilgreina hana. 

Þetta getum við fullyrt vegna þess að við vitum núna hvaða runur það eru sem eru gefnar með „reglu“. 

Þeirri spurningu svaraði Kurt Gödel í sinni frægu grein um ófullkomleika formlegra kerfa. Þetta eru 

þær runur sem eru gefnar sem rakin föll.  

Í PU§200–201 ræðir Wittgenstein eftirfarandi vandamál sem tengist notkun ólögbundinna reglna: 

 

200. Það er náttúrlega hugsanlegt að hjá einhverri þjóð sem þekkir ekki leiki setjist tvær  

manneskjur við skákborð og tefli leiki úr skák, og jafnvel einnig með öllum sálrænum 

fylgiáhrifum. Og ef við sæjum þetta, þá segðum við að þeir væru að tefla skák. En hugsum 

okkur nú að skákin sé þýdd samkvæmt ákveðnum reglum í röð af einhverjum athöfnum sem 

við eigum ekki að venjast að setja í samband við leiki, — til dæmis að gefa frá sér öskur og 

stappa niður fótunum. Og þessar tvær manneskjur eiga nú í stað þess að tefla venjulega útgáfu 
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af skák að öskra og stappa; og þá þannig að þessar athafnir mætti þýða eftir viðeigandi reglum 

yfir í skák. Myndum við ennþá hallast að því að segja að þær væru að leika einhvern leik; og 

með hvaða rétti getum við sagt það? 

201. Þversögn okkar var þessi: Regla getur ekki ákvarðað neitt framferði, því að sérhvert 

framferði er unnt að koma í samræmi við regluna. Svarið var: Ef unnt er að koma sérhverju 

framferði í samræmi við regluna, þá einnig [í samræmi] við mótsögn. Þess vegna væri hér 

hvorki samræmi né mótsögn.12 

 

Í margumræddri bók sinni Wittgenstein on Rules and Private Language tekur Saul A. Kripke þessar 

athugasemdir sem útgangspunkt fyrir útlistun sína á umfjöllun Wittgensteins um reglur. Kripke reynir 

að lýsa túlkun sinni með hugsunartilraun. Gerum ráð fyrir að furðulegur efasemdarmaður komi til þín 

og gagnrýni útreikning sem þú hefur verið að framkvæma rétt í þessu, nefnilega að 57 + 68 = 125. Í 

hugsunartilrauninni er gert ráð fyrir að þú hafir aldrei áður lagt saman svona háar tölur og raunar hafir 

þú aldrei lagt saman tölur sem eru hærri en eða jafnstórar 57. Nú segir efasemdarmaðurinn að þú sért 

ósamkvæmur sjálfum þér, að þú hafir ekki verið að fara eftir reglu sem þú hefur fylgt til þessa þegar 

þú varst að leggja saman. Reglan sem þú varst raunverulega að fara eftir var x ⨁ y = x + y ef x, y < 

57, en annars er x ⨁ y = 5. Þessa óvenjulegu samlagningaraðferð kallar Kripke „kvús“ (quus). Nú er 

ekkert í fortíð þinni sem sýnir að þetta sé ekki reglan sem þú hefur verið að nota. Þú hefur aðeins 

framkvæmt endanlega margar samlagningar. Hvaða réttlætingu getur þú gefið fyrir því að reglan sem 

þú varst að fylgja hafi ekki verið kvús?. Kripke segir: 

Ef nú efasemdarmaðurinn setur þessa skýringartilgátu fram í einlægni er hann snarvitlaus; 

jafnfráleit tilgáta og sú tillaga að ég hafi alltaf meint kvús er fullkomlega fráleit. Fráleit er hún 

vissulega, og eflaust er hún röng; en ef hún er röng, þá hlýtur að vera einhver staðreynd í fortíð 

minni sem afsannar hana.13 

En getur þetta verið rétt? Er það raunverulega satt að eina möguleikann til að afsanna þessa tilögu sé 
                                                
12 Wittgenstein, 1967, §200-201 
13 Kripke, 1982, bls.9 
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að finna í notkun persónunnar á hugtakinu í fortíðinni? Þegar öllu er á botninn hvolft gæti persónan 

vel haft skýra skilgreiningu á reglunni sem hún hefur verið að fara eftir í fortíðinni og geta útskýrt 

hana fyrir efasemdarmanninum. En Kripke leyfir engar skilgreiningar, því að, eins og hann skýrir út, 

þá má túlka reglur með sama undarlega hættinum þannig að þær þýði eitthvað gjörólíkt.  

En hvað með ásetning? Er leyfilegt að vísa til hugarástands á tímanum þegar reglan var notuð, til 

þess hvaða reglu persónan hélt að hún væri að fara eftir og hvað hún í raun og veru gerði til að fá 

svarið? Kripke útilokar ekki innra líf persónunnar í þessari greiningu. Hann segir: „Hvað svo sem „að 

líta inn í huga minn“ kann að þýða, þá heldur efasemdarmaðurinn því fram að jafnvel þótt guð kunni 

að gera það, þá gæti hann ekki úrskurðað hvort ég meini samlagningu með „plús“.“14 

Mér virðist að umfjöllun Kripkes hér sé ekki vel til fundin. Báðar reglurnar sem Kripke tiltekur, 

plús og kvús, eru fullkomlega einfaldar, vel skilgreindar og lögbundnar. Þær eru „ítaks-úttaks-reglur“: 

Við setjum inn tvær tölur, x og y og út kemur ákveðin tala í bæði skiptin, sama talan ef x og y eru 

nægilega lítil, en fyrir stærri gildi koma ólíkar tölur út. Kripke virðist vera að halda því fram að vandi 

Wittgensteins sé að úrskurða hvaða reglu sé verið að fylgja. En í þessum texta Wittgensteins er ekki 

minnst á að það megi misskilja eina reglu fyrir aðra. Wittgenstein er að tala um eina reglu eða (í 

dæminu um skákina) eina tiltekna samstæðu af reglum sem bæði persónurnar sem nota regluna (eða 

samstæðuna af reglum) og hugsanlega þeir sem fylgjast með þekkja og skilja.  

Dæmi Wittgensteins um skák þýdda yfir í öskur og fótastapp er ekki eins langsótt og virðast kann 

við fyrstu sýn. Það er vel þekkt að sumir geta teflt blindskák án þess að nota skákborð og taflmenn. 

Þannig geta tveir aðilar setið í sama herberginu og kallað upp fyrirskipanir eins og „kónginn á A5“ 

eða „riddari drepur drottningu“, og þeir gætu gert þetta á hvaða tungumáli sem vera skal (til dæmis 

kínversku), og þeir gætu jafnvel þýtt þessar fyrirskipanir í „öskur og fótastapp“. Og ef við þekkjum 

hvernig þýðingunni er háttað þá getum við með fullum rétti sagt að manneskjurnar séu að tefla skák 

samkvæmt venjulegum skákreglum. Við getum líka hugsað okkur tvær manneskjur hvora sínum 

megin á hnettinum sem báðar halda á flötum ílöngum hlut í höndunum og gera ekki annað en að 

strjúka fingrunum öðru hvoru yfir yfirborð hans, og samt gætu þær verið að tefla skák samkvæmt 

                                                
14 Kripke, 1982, bls.14 
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venjulegum reglum.  

Reglur um þýðingar geta verið það flóknar að erfitt getur verið að sjá nokkurt mynstur í 

útkomunni; það er auðvitað ástæða þess að við getum notað dulmál. Til dæmis gæti þýðing 

fyrirskipunarinnar „kónginn á A5“ yfir í öskur og fótastöpp verið háð því hve oft þessi reitur á 

skákborðinu hefur verið notaður áður í skákinni, eða hvernig taflmaður stóð síðast á honum, þannig að 

þýðing sömu fyrirskipunarinnar yrði ólík í hvert sinn sem hún er endurtekin. Leikmennirnir gætu líka 

haft til yfirráða dulmálskerfi af Enigma-gerð þannig að í hverri nýrri skák gengi þýðingin út frá 

ólíkum formúlum, þannig að engu auðveldara yrði að fylgjast með einni skák eftir að hafa fylgst með 

fjölmörgum öðrum. En allt þetta myndi engu breyta um þá staðreynd að verið er að tefla skák. 

Leikmennirnir eru að fylgja ákveðnu kerfi af reglum, og þær má þýða yfir í hugsanlega óendanlega 

margar gerðir tungumála. Það sem Wittgenstein virðist vera að segja í þessum texta er að hvað sem 

vera skal geti verið notað sem þýðing, ef við bara komum okkur saman um að þannig skuli þýðingin 

vera. — Ef hinsvegar leikmennirnir eru einfaldlega að tala kínversku og við kunnum kínversku og 

hvernig reglur um manngang í skák eru þýddar yfir á kínversku, þá ættum við ekki að vera í neinum 

vandræðum með að úrskurða hvort þeir eru að tefla skák í samræmi við reglurnar.  

En við verðum að vita nákvæmlega hverjar reglurnar eru sem verið er að fylgja til að dæma um 

hvort það sé rétt gert. Við verðum að vita að við eigum að nota venjulegan plús þegar við leggjum 

saman en ekki til dæmis kvús Kripkes. Þegar um óendanlega marga möguleika er að ræða er auðvitað 

engin leið að dæma um hver regla geti verið ef við vitum bara hver útkoman er þegar henni hefur 

verið fylgt endanlega oft, og það er engin mótsögn í því fólgin. (Rakið fall verður áfram rakið, þótt 

við breytum endanlega mörgum gildum þess. Ef við því tökum tvö rakin föll, þá getum við breytt 

öllum gildum annars þannig að þau hafi sömu gildi í öllum tölum minni en til dæmis milljón, en bæði 

yrðu áfram rakin. Dæmi Kripkes er einmitt af því tagi.) Við þurfum líka að vita hvað það þýðir að 

fylgja reglunni. Gerum ráð fyrir að ég hafi sett mér þá reglu að taka til í herberginu mínu á 

þriðjudögum, en þennan tiltekna þriðjudag eyði ég öllum deginum í hægindastól að leika tölvuleik. 

Gæti það talist vera að fylgja reglunni? Jæja, gæti ég sagt, loftflæðið gegnum opinn gluggann hefur 

feykt burt fáeinum rykkornum úr herberginu, þannig að tæknilega séð sé herbergið dálítið þrifalegra 
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en það var um morguninn, þannig að ég hafi í raun tekið til í því með því að skilja gluggann eftir 

opinn. Þannig hafi ég fylgt reglunni með því að fylgja henni ekki. Ég gæti líka bætt við regluna því að 

ég eigi að brosa klukkan fimm síðdegis, og þegar ég á þeim tíma gretti mig í staðinn gæti ég sagt að 

59 mínútum eftir klukkan 4 hafi ég hætt að fylgja íslenskum tíma og skipt yfir í ástralskan þar til 

klukkan þrjú á áströlskum tíma, og þá skipti ég aftur yfir í íslenskan, þannig að klukkan varð aldrei 5. 

Munurinn á þessu dæmi og dæmi Kripkes er að þar sem Kripke er að velta fyrir sér hvernig á að segja 

til um hvort einhver er að fylgja einni af tveimur vel skilgreindum reglum en ekki hinni, þá held ég 

fram í mínu dæmi að ég hafi aðeins haft eina reglu og hafi verið að fylgja henni rétt eftir. Ég held að 

þetta sé meira í ætt við raunverulegt vandamál Wittgensteins, nefnilega því, hvað það þýðir í raun að 

fylgja einhverri reglu. 

Ég held að það sem Wittgenstein kallar þversögn í PU§201 sé ekki það sem hann hefur mestar 

áhyggjur af. Raunar heldur hann áfram sem hér segir: 

Að þetta sé misskilningur sýnir sig strax í því að í þessu hugsanaferli setjum við túlkun á eftir 

túlkun; rétt eins og hver þeirra rói okkur að minnsta kosti eitt augnablik, þangað til við hugsum 

um aðra túlkun sem liggur að baki þessari. Þannig sýnum við nefnilega að til er skilningur 

reglunnar sem er ekki túlkun, heldur sýnir sig, í hverju notkunartilfelli eftir öðru, í því sem við 

köllum „að fylgja reglunni“ og [það sem við köllum] „að brjóta gegn henni“.15  

Mér sýnist að Wittgenstein telji að þetta sé lausn mótsagnarinnar, nefnilega að þýðing reglna frá 

einum miðli til annars skapi engin alvarleg vandamál, ef við höfum aðferð til að þýða til baka og túlka 

þannig reglurnar rétt. Þetta leysir mótsögnina, en ekki raunverulegt vandamál Wittgensteins, sem er 

hvað það þýðir að fylgja reglu. Hér er það sem úrlausnarefnin um reglur og um tungumál tvinnast 

saman og verða að miðlægum vanda: vandanum um merkingu. Hvernig stendur á því að við náum 

merkingu orða eins og „borð“, og hvernig ráðum við í merkingu orðasambandsins „að taka til í 

herberginu á þriðjudögum“. Í PU§100 talar Wittgenstein um leiki með „óákveðni í reglunum“ og spyr 

hvort þeir geti talist leikir: 

                                                
15 Wittgenstein, 1967, §201 
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En ég vil segja: Við misskiljum hlutverkið sem ímynd fullkomnunarinnar leikur í orðalagi 

okkar. Það er að segja: Við ættum líka að kalla það leik, við erum bara blinduð af þeirri ímynd 

og sjáum því ekki raunverulega notkun orðsins „leikur“,16 

Lausn Wittgensteins á vandanum er að ekki sé til neitt fullkomið ástand til að bera saman við. 

Það er ekki til nein platónsk frummynd af leik sem orðið dregur merkingu sína af. Merkingin kemur 

af notkun orðsins, frá samhenginu sem það er notað í innan „tungumálsleiks“. Merking orða ákvarðast 

af samfélaginu. Samfélagið setur ákveðinn mælikvarða á notkun orða, og sá mælikvarði getur breyst 

frá einum „tungumálsleik“ til annars. Orð finnur merkingu sína í samhenginu. Wittgenstein vill nota 

sömu röksemdafærslu um reglur. Rétt eins og samfélagið setur ákveðinn mælikvarða á notkun orða til 

að útiloka óendanlega margar túlkanir, þá geta reglur líka verið háðar slíkum mælikvörðum. Og líkt 

og mælikvarðinn fyrir tungumálið er hann ákvarðaður af samfélaginu. Í PU§202 segir hann:  

„Að fylgja reglu“ er þess vegna æfing. Og að halda sig vera að fylgja reglu er ekki að fylgja 

reglu. Þess vegna er ekki unnt að fylgja reglu „prívat“, því að annars væri það að halda sig vera 

að fylgja reglu það sama og að fylgja reglunni. 

Þetta virðist leysa vanda Wittgensteins, vandann um óendanlega margar hugsanlegar túlkanir, 

nefnilega þann vanda að hvað sem ég geri þá gæti ég verið að fylgja einhverri gefinni reglu. Þetta 

setur mælikvarða utan við okkur sjálf, mælikvarða sem breytist ekki fyrir okkar eigin duttlunga eða 

okkar eigin kerfi af reglum. Þótt hugsanlega geti komið upp jaðartilfelli, þá væri meiri hluti 

samfélagsins sammála um hvað felst í því að fylgja reglunni um að „taka til í herberginu á 

þriðjudögum“. 

Tractatus er eina verkið sem Wittgenstein birti í lifanda lífi. Hann hafði nokkurn veginn gengið 

frá handriti að Philosophische Untersuchungen en gat ekki sleppt því frá sér vegna þess að hann var 

aldrei nægilega ánægður með það. Seinni hugmyndir hans náðu takmarkaðri útbreiðslu í „Bláu 

bókinni“, fjölrituðu hefti með niðurskriftum nemenda hans af fyrirlestrum sem hann las þeim fyrir á 

árunum 1933–1934, og seinna í „Brúnu bókinni“, niðurskrift af fyrirlestrum frá árunum 1934–1935, 

                                                
16 Wittgenstein, 1967, §100 
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sem var vélrituð í þremur eintökum og bundin inn. Öll önnur verk Wittgensteins sem hafa séð dagsins 

ljós voru birt að honum látnum. 

 

Austin var heimspekingur sem var lofaður af öllum sem þekktu hann fyrir tilkomumikinn 

persónuleika, nákvæmni og frábæra gagnrýna hugsun, en samt virðist hann vera hálfgleymdur í 

heimspekiumhverfi nútímans. Hluti af skýringunni kann að vera sá hve lítið hann birti sjáfur af 

verkum sínum. Meðan hann lifði birti hann einungis sjö greinar, og að sögn J. R. Searles var aðeins 

ein þeirra birt án utanaðkomandi þrýstings, hinar voru samdar fyrir sérstök tækifæri, svo sem 

ráðstefnur og opinbera fyrirlestra.  

Árið 1972 átti Stuart Hampshire athyglisvert (og skemmtilegt) sjónvarpsviðtal við Isaiah Berlin 

um „Oxford-heimspeki“, og þá sérstaklega um J. L. Austin; niðurskrift af þessu viðtali er nú fáanleg á 

vefsíðunni The Isaiah Berlin Virtual Library. Þar er að finna eftirfarandi orðaskipti: 

HAMPSHIRE En þetta var allt afmarkað við Oxford, raunar innan veggja Oxford; það var engin 

heimsviðtökuhópur í skilningi Bandaríkjanna; og auk þess vorum við einangraðir, ef ég man 

rétt, það er að segja, fyrri hluta fjórða áratugarins allt fram til 1936, frá Cambridge, í stórum 

dráttum, burtséð frá áhrifum frá Moore. Er þetta réttmætt, eða er … ? 

BERLIN Já, ég held það sé réttmætt, já. Ég held það sé réttmætt. Fyrstu árin, vissulega, veit ég 

ekki hvort við vissum hvað var að gerast. Moore, auðvitað, já; Russell var ekki lengur þar; og 

seinni árin, auðvitað, hafði Wisdom töluverð áhrif á okkur. En það var nokkru seinna, það var 

nokkru seinna. 

HAMPSHIRE Ó, já. Þegar rit Wisdoms tóku að hafa áhrif, og þau höfðu mikil áhrif hvað Austin 

varðaði — Austin var afar hrifinn af Wisdom á fjórða áratugnum — frá þeim tíma, segjum frá 

1936 og áfram, frá þeim tíma var til eitthvað sem má kalla rökgreiningarheimspeki. Hún var til. 

BERLIN Já, málið með Oxford var, sjáðu til, að það voru alltat afar margir heimspekingar þar, 

að minnsta kosti á mínum tíma. Hreinn fjöldi þeirra var mjög stór. Heimspeki þrífst á 

rökræðum, á samtali, á samræðum, og ef við gátum sannfært hver annan, þá var það allt sem 
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við vildum. Við gerðum ekki — ég meina, ástæða þess hve tiltölulega lítið var birt var að ef við 

gátum sannfært hver annan í litlu rökræðuhópunum okkar, eða í kennslustundum, eða hvað sem 

það annars var, þá var það nóg; fólk var alls ekki að sækjast eftir víðari viðtökuhóp, né fannst 

því að hann væri til.17  

Þrátt fyrir fáar birtingar lifði arfleifð Austins áfram gegnum áhrif hans á nemendur og 

samstarfsmenn, og margir þeirra lögðu mikið á sig að endurskapa að honum látnum eitthvað af þeirri 

heimspekilegu vinnu sem hann vann um ævina. Heimspekingarnir J. O. Urmson og G. J. Warnock 

söfnuðu saman og gáfu út birtar ritgerðir hans í bókinni Philosophical Papers ásamt þremur áður 

óbirtum greinum, og hvor um sig vann að því að endurskapa fyrirlestra hans; Urmson endurgerði 

fyrirlestra Austins um málgjörðir útfrá fyrirlestrahandritum Austins og glósum þeirra sem hlýddu á 

fyrirlestra hans, ásamt fyrirlestraupptökum sem hafa varðveist, í bókinni How to do Things with 

Words, og Warnock endurgerði sömuleiðis fyrirlestraflokkinn Sense and Sensibilia eftir handriti 

Austins og uppskriftum áheyrenda. 

Þótt þessar tvær bækur, Sense and Sensibilia og How to do Things with Words séu meistaralega 

gerðar eru þær samt óhjákvæmilega ófullkomkomin framsetning á hugsunum Austins, vegna þess 

hvernig þær voru gefnar út. Það fer ekki hjá því að einhverjar hliðar á hugsunum hans hafi verið 

mistúlkaðar, þótt ekki sé nema lítillega, og að einhver blæbrigði og einhver smáatriði hafi tínst í 

endanlegri gerð. Urmson og Warnock benda báðir í formálum sínum á að hefði Austin gefið bækurnar 

út sjálfur, þá hefði hann sennilega haft þær öðruvísi. Reyndar lagði Austin mikið upp úr gagnorðum 

stíl og nákvæmni, eins og M. Gustafsson vottar: „Austin gat varið mörgum stundum í að prófa 

eitthvert efni sem varð svo í grein að einum eða tveimur stuttum málsgreinum.“18 Það virðist því ljóst 

að Austin hefði fágað þessi verk betur og stytt þau verulega áður en hann birti þau. Á hinn bóginn 

kann tilhneiging hans til hagkvæmni í birtum verkum hans að hafa orðið til þess að það hefði fjarlægt 

okkur ennþá lengra frá þeim Austin sem var upp á sitt öflugasta: nefnilega í fyrirlestrum hans og 

rökræðum við aðra, og að verkin í útgáfum Urmsons og Warnocks varpi því jafnvel skýrara ljósi á stíl 

hans og aðferðafræði en ef hann hefði gengið frá þeim sjálfur. 

                                                
17 Berlin & Hampshire, 1972, bls.2–3.  
18 Gustafsson, 2011, bls.4 
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Þótt Austin kunni að vera tiltölulega lítt þekktur heimspekingur nú á dögum, þá hafði hann samt 

sem áður gífurleg áhrif á ýmis svið innan heimspeki og utan, svo sem á femíníska heimspeki, 

kynjafræði og fleiri svið hugvísinda þar sem lögð er stund á gagnrýna athugun menningarfyrirbæra. 

Kenning hans um málgjörðir hefur gegnsýrt sum þessi svið gegnum áhrif frá Derrida og að nokkru 

leyti frá Butler, þótt hann sé sjálfur að mestu leyti óþekktur í þeim fræðum. Innan heimspekinnar 

hefur kenning Austins um málgjörðir haft hvað mest áhrif, einkum á ritin Studies in the Ways of 

Words eftir P. Grice og Speech Acts eftir Searle. En samkvæmt Gustafsson í inngangi hans að bókinni 

The Philosophy og J. L. Austin hefur það kannski gert meiri skaða en gagn fyrir arfleifð Austins; hann 

fullyrðir að túlkanir Grices og Searles á kenningum Austins og viðbætur þeirra við þær hafi orðið 

meginvettvangurinn fyrir athuganir og gagnrýni á þeim, frekar en upphafleg verk Austins, og þetta 

hafi átt mikinn þátt í hve lítt þekktur Austin er. Þrátt fyrir allt þetta eru merki um að áhugi á Austin sé 

að glæðast, að Austin sé tekinn alvarlega meðal ungra heimspekinga og að inntakið í heimspeki hans 

sé farið að skipta máli í rökræðum heimspekinga nú á dögum, og þá einkum áhersla hans á að 

merking sé háð samhengi. 

Útbreiddust af öllum hugmyndum Austins er kenning hans um málgjörðir. Þessi kenning, líkt og 

mest af verkum Austins, mótaðist sem viðbrögð við viðfangsefnum sem Austin tók eftir í 

heimspekiumhverfi sínu, einkum sem viðbrögð við heimspeki tungumálsins eins og hún var iðkuð á 

þessum tíma og tilraunir hennar til að brúa bilið milli tungumáls og veruleika. Ásamt öðrum var 

Austin að rannsaka gagnrýnum augum þær forsendur sem heimspekingar virtust gefa sér, einkum 

meðal rökgreiningarheimspekinga, að staðhæfing þjóni einungis því hlutverki að lýsa einhverju með 

sönnum eða ósönnum hætti (en geti ekki til dæmis verið óskiljanleg eða ósannreynanleg, þótt hún sé 

rétt mynduð) og tihneigingu þeirra til að gefa ekki gaum öðrum tegundum setninga. Þessar 

tilhneigingar höfðu þegar verið dregnar í efa þegar ólík not tungumálsins voru dregin fram í dagsljósið 

og ögruðu rökkerfum sem margir voru að vinna að um sannleikshlutverkið í tungumálinu. Eitt af 

þessum ólíku notum tungumálsins vakti áhuga Austins, það sem hann kallaði „performatives“ og hann 

bar saman við „constatives“ — „constatives“ er sá flokkur setninga sem venjulega eru kallaðar 

fullyrðingar. „Performatives“ eru í stuttu máli talsmátar sem eru hluti af því að framkvæma einhvern 

verknað. Megindæmi Austins voru talsmátar af gerðinni „Ég lofa“, „Já“ (sem svar í brúðkaupi), „Ég 
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veðja … “, „Ég skíri þetta skip … “; að hafa talsmáta af þessu tagi yfir er ákveðin athöfn sem kölluð 

hefur verið málgjörð (speech act). Þetta virðist kannski vera afar einfalt, en allskonar athyglisverðar 

flækjur koma upp í sambandi við þessar málgjörðir. Tökum loforð, til dæmis. Er það málgjörð ef það 

er ekki haldið? Hvað ef sá sem lofaði ætlaði sér aldrei að halda loforðið? 

Í þessum tilvikum myndi Austin segja að talsmátinn sé „óheppilegur“ („unhappy“). Hann notar 

orðin „heppilegur“ („happy“) og „óheppilegur“ til aðgreiningar frá „sannur“ og „ósannur“ þegar hann 

útskýrir hvers vegna málgjörðir geti hvorki verið sannar né ósannar, af því að þær lýsa ekki 

staðreyndum, en samt er skýr munur á málgjörð sem heppnast og þeirri sem heppnast ekki. Austin 

setur fram sex reglur sem ekki má brjóta ef málgjörð á að vera heppileg.  

(A.1) Til verður að vera viðurkenndur hefðbundinn framgangsmáti sem hefur ákveðinn hefðbundinn 

árangur, og framgangsmátinn á að fela í sér framsögn ákveðinna orða af ákveðnum persónum 

í ákveðnum kringumstæðum, og að auki, 

(A.2) ákveðnu persónurnar og kringumstæðurnar verða í gefnu tilviki að vera viðeigandi fyrir 

framkvæmd þess sértaka framgangsmáta sem framkvæma skal. 

(B.1) Framgangsmátinn verður að vera framkvæmdur af öllum þátttakendum bæði rétt og 

(B.2) fullkomlega. 

(Γ.1) Þar sem, eins og oft er, framgangsmátinn er sniðinn að notkun persóna sem hafa ákveðnar 

hugsanir eða tilfinningar, eða sem aðdragandi að ákveðnu þýðingarmilku framferði einhvers 

þátttakanda, þá verður persónan sem tekur þátt í og kallar þannig fram framgangsmátann að 

hafa þessar hugsanir eða tilfinningar, og þátttakendurnir verða að ætla sér að hegða sér 

þannig, og að auki 

(Γ.2) verða í raun og veru að hegða sér þannig síðar meir.19 

Austin gerir greinarmun á A- og B-reglunum annarsvegar og Γ-reglunum hins vegar (eins og, segir 

hann, er gefið til kynna með því að nota annarsvegar latneska og hinsvegar gríska bókstafi) af því að 

hann skynjar mismun á afleiðingum þess að þessar reglur séu brotnar. Munurinn er að skyldu reglur A 

eða B vera brotnar, þá hefur athöfnin alls ekki verið framkvæmd. Ef á hinn bóginn Γ-reglurnar eru 

                                                
19 Austin, 1962, bls.14-15 
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brotnar, þá væri athöfnin vera talin óeinlæg og misheppnast vegna þess að athöfnin hefur verið 

misnotuð. Meira en ein af reglunum getur hugsanlega verið brotin í hverju tilviki, og þannig getur 

athöfnin mistekist á fleiri en einn veg. Það er líka svigrúm í hverju tilviki fyrir túlkun þess hvaða regla 

það er sem á við um einhver tiltekin mistök.  

Þrátt fyrir þessar skýru reglur má ennþá finna tilvik sem eru á jaðri þess að vera málgjörðir. 

Tökum sem dæmi þegar einver segir „Ég skal veðja … “ án þess að meina það bókstaflega né ætlast 

hann til að það sé þannig skilið, heldur meinar hann það til að gefa til kynna að honum finnist eitthvað 

líklegt. Það væri skrýtið að telja þetta vera misheppnaða eða óheppilega málgjörð þegar ásetningurinn 

var aldrei sá að það ætti að vera málgjörð. Önnur dæmi um tilvik á mörkunum eru þegar málgjörð 

virðist hafa verið framkvæmd án þess að orðin sem henni tengjast hafi verið notuð. Skýr dæmi um 

slík tilvik eru setningar sem mætti túlka sem loforð: „Ég skal örugglega vera þar“, „Ég skal klára 

verkið“ eða „Ég skal reyna að koma við í búðinni á leiðinni“. Þessi tilvik flokkar Austin sem 

frumstæðar málgjörðir sem andstöðu við skýrar málgjörðir. Dæmið um móðganir sýnir þetta 

fullkomlega. Það er ekki unnt að segja einfaldlega „Ég móðga þig“ sem móðgun, því að það myndi 

alls ekki bera tilætlaðan árangur. Það brýtur reglu A.1, því að það er ekki í viðurkenndu formi 

móðgunar, og að því yrði líklegast bara hlegið. Eins og A-reglurnar segja verður að vera til staðar 

viðurkenndur framgangsmáti til að málgjörðin teljist vera framkvæmd. Sem skýrt dæmi sem Austin 

tilgreinir er um hjón sem segja hvort við annað heima hjá sér „Ég skil við þig“. Hjónin mundu ekki að 

því loknu teljast vera skilin, skilnaðurinn væri ekki viðurkenndur af samfélaginu; þau yrðu að ganga í 

gegnum rétta framgangsmátann. Þessir framgangsmátar geta tekið breytingum með tímanum — að 

skora keppinaut á hólm er til dæmis ekki lengur viðurkennt — og þeir geta verið ólíkir milli 

menningarsvæða. Hjónaband samkynhneigðra er til dæmis viðurkennt hér á Íslandi, en ekki í 

Rússlandi.  

Það eru hinsvegar til önnur jaðardæmi sem valda Austin meiri vanda. Lítum á dæmi hans: 

 

… [T]engd fullyrðingunni (constative) „Jón er að hlaupa“ er fullyrðingin „Ég fullyrði að Jón sé 

að hlaupa“: og sannleikur hennar getur verið háður heppileika „Jón er að hlaupa“, rétt eins og 
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sannleikur „Ég er að biðjast afsökunar“ er háð heppileika „Ég biðst afsökunar“.20 

Næst nefnir hann dæmi um persónu sem segir „Ég vara þig við að nautið er um það bil að hefja 

árás,“ en heppileiki þessa er háð fleiru en reglunum sex sem nefndar voru, því að viðvörunin gæti 

verið sett fram i fullri einlægni en hún gæti verið byggð á misskilningi. Þetta sýnir að það er 

samgangur á milli þess að fullyrðingar séu sannar eða ósannar og þess að málgjörð sé annaðhvort 

heppileg eða óheppileg, og þess vegna er engin leið til að aðskilja þetta tvennt. 

Austin athugar ýmsar leiðir sem gætu hugsanlega gagnast til að aðgreina málfræðilega málgjörðir 

frá fullyrðingum, en það virðist ekki vera nein skýr aðferð að gera það þannig að ekkert fari milli mála 

í hverju dæmi vegna sveigjanleika tungumálsins og vegna þess hvernig merking er háð samhengi. „Til 

dæmis gæti „Naut“ eða „Þruma“ í frumstæðu tungumáli sem hefur aðeins eins orðs segðir verið 

viðvörun, upplýsing, spásögn o. s. frv.“21 Hann staðhæfir að þótt „þróaðri“ tungumál kunni að hafa 

leiðir til að greina á milli margra af þessum ólíku þáttum, þá sé notkun þeirra hvorki óyggjandi né 

tæmandi. 

Eins og sjá má af þeirri stuttu lýsingu á kenningunni um málgjörðir sem hér var sett fram eru 

mörg vandamál sem hrella kenninguna, vandamál sem aðrir hafa gripið á lofti til að gagnrýna hana, en 

við verðum að muna að þetta er ófullgert verk, verk sem enn er í vinnslu sem Austin hefði sennilega 

ekki birt í þessu ástandi og var auk þess tekið saman úr handritum fyrirlestra sem voru ætlaðir 

umhverfi hugsanlegra samstarfsmanna þar sem kenningin hefði getað verið þróuð betur. Í stuttu mál 

er hún ófullgerð. Samt sem áður ræðir Austin í bókinni How to do Things with Words mörg fleiri 

atriði og miklu fleiri blæbrigði en ég gæti gert hér, og þar má líka sjá glögglega nálgun Austins að 

heimspekiverkefnum, rannsóknaraðferðir hans, nákvæmni hans og skilning tungumálsins, sem eru að 

mínu mati jafnvel enn mikilvægari en kenningarnar sjálfar. Þessar aðferðir hvíldu á athugunum á 

venjulegri málnotkun, sem leiðir til auðveldari skilnings og dregur úr hættunni á misskilningi. Áhersla 

Austins á venjulega málnotkun stafar af gagnrýnni skoðun hans á þeirri heimspeki þar sem 

misskilningur getur orðið vegna óvenjulegrar notkunar ákveðinna orða og notkunar óljósra tæknilegra 

hugtaka. Við getum fylgst með Austin nota þessa gagnrýnu aðferðafræði á sína eigin kenningu þegar 

                                                
20 Austin, 1962, bls.55 
21 How to do Things with Words, bls. 72. 
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hann byggir upp undirstöður fyrir ákveðið sjónarhorn, einungis til að rífa þær niður aftur með því að 

benda á annmarka eða falda fordóma. 

Einstök færni Austins í gagnrýnni hugsun kemur jafnvel betur fram í bókinni Sense and 

Sensibilia, þar sem Austin gagnrýnir kenninguna um „skynmyndir“ („sense-data“) eins og hún er sett 

fram í bókinni The Foundations of Empirical Knowledge eftir A. J. Ayer (þótt Austin nefni einnig 

nokkur önnur verk). Samt sem áður er gagnrýninni ekki beinlínis beint að verki Ayers sjálfs, heldur að 

víðari heimspekikenningu um skynjun sem verkið tilheyrir. Austin velur rit Ayers til skoðunar vegna 

þess að hann telur að það sé dæmigert fyrir gæði og tegund röksemdafærslna sem stuðningsmenn 

kenningarinnar um skynmyndir hafa sett fram; og þegar Austin tók sér gagnrýna athugun fyrir hendur 

kaus hann að velja eitt verk sem hann taldi dæmigert fyrir röksemdafærslurnar sem hann vildi skoða 

til að komast hjá að ráðast óviljandi á einhverja strákarla. Í The Foundations of Empirical Knowledge 

setur A. J. Ayer fram rök til að styðja kenninguna um skynmyndir. Í þeirri kenningu er því haldið 

fram að við skynjum efnishluti aldrei beint, heldur skynjum við aðeins það sem nefnist skynmyndir. 

Fyrir kenningunni hafa verið færð margvísleg rök, en eftirtektarverðust eru rökin út frá 

misskynjunum. Rökin eru á þessa leið: Stundum villa skynfæri okkar fyrir okkur. Við skynjum 

stundum eitthvað sem er ekki til staðar, hvort sem það er skökk skynjun (eins og til dæmis strá í vatni 

sem virðist vera brotið eða beygt en er það alls ekki), eða skynjun fyrirbæra sem eru ekki til (til dæmis 

draumar eða ofskynjanir). Það er engin eigindlegur munur á tilvikum þegar við skynfæri okkar villa 

um fyrir okkur og þegar við skynjum hlutina eins og þeir eru, og því hlýtur hvor tveggja reynslan að 

vera af sama tagi, nefnilega skynjun skynmynda. 

Austin snýr sér í bókinni að því að taka með kerfisbundnum hætti í sundur röksemdafærsluna 

sem Ayer setur fram með því að benda á ýmsar villur, þar á meðal forsendur sem eiga ekki við, 

notkun illa skilgreindra hugtaka og óréttmætra tvígreininga. Ein af fyrstu villunum sem Austin bendir 

á, og kannski sú alvarlegasta, er notkun orðsins „efnishlutur“ („material thing“). Hugtakið er aldrei 

skilgreint nákvæmlega og aðeins örfá dæmi eru gefin um það sem gæti kallast efnishlutur, svo sem 

pennar, stólar, borð, bækur og myndir. Eins og Austin bendir á eru þessi dæmi afar takmarkað úrtak 

að öllum þeim tegundum hluta sem við skynjum dags daglega og það er allsendis óljóst hvaða önnur 

fyrirbæri heyra undir hugtakið. „Við getum til dæmis hugsað um fólk, um raddir fólks, fljót, fjöll, 
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loga, regnboga, skugga, myndir á tjaldi í kvikmyndahúsi, myndir í bókum eða hengdar upp á veggi, 

gufur, lofttegundir — allt af þessu segist fólk sjá eða (í sumum tilvikum) heyra eða lykta, þ. e. 

skynja.“22 Það sem meira varðar er sú athugasemd Austins sem kemur strax á eftir þessari tilvitnun að 

hugtakið „efnishlutur“ sé einungis notað sem einskonar andstæða við „skynmynd“ í falskri 

tvígreiningu og sé aldrei notað í öðru hlutverki.  

Það er heldur ekki alveg ljóst, eins og Austin bendir á, að það að sjá eitthvað sem er ekki 

efnishlutur hafi nauðsynlega í för með sér að vera blekktur af skilningarvitum sínum, eða jafnvel það 

að vera blekktur af skilningarvitum sínum hafi nauðsynlega í för með sér að viðkomandi sé ekki að 

skynja efnishlut. Það eru alltof margar tegundir af fyrirbærum sem við skynjum og allt of margir 

möguleikar fyrir skynjun okkar að mislukkast til að unnt sé að setja upp slíka tvígreiningu án 

nákvæmrar og tæmandi lýsingar á hugsanlegum greinarmuni. 

Austin bendir til dæmis á vafasamt samkrull hugtakanna „skynvilla“ (illusion) og „ímyndun“ 

(delusion). Það eru næg dæmi um röksemdafærslur sem ganga út frá skynvillu en eru sagðar sýna að 

sumar skynjanir okkar að minnsta kosti séu ímyndaðar, en „skynvilla“ og „ímyndun“ eru orð sem hafa 

allsendis ólíkar afleiðingar í för með sér. Orðið „ímyndun“ gefur í skyn að eitthvað sé alveg 

óraunverulegt eða hreinn tilbúningur, nokkuð sem er ekki rétt um það sem við köllum „skynvillu“, og 

einkum og sér í lagi um dæmin sam Ayer leggur fram sem dæmi um skynvillur. Tökum til dæmis hið 

fræga dæmi um strá sem virðist bogið í vatni. Röksemdafærslan segir að þótt stráið breyti raunar ekki 

lögun sinni þegar það er sett í vatn og af því að það getur ekki verið bæði beint og bogið á sama tíma, 

þá hljóti skynjun okkar á stráinu að vera ímynduð. Um þetta segir Austin: „Ég held við verðum að 

koma okkur saman um það [að stráið líti út fyrir að vera bogið], við höfum enga betri leið til að lýsa 

því. En auðvitað lítur það ekki nákvæmlega út eins og bogið strá — í besta falli má segja að það líti 

dálítið út eins og bogið strá sem er að hluta til dýft ofan í vatn. Eftir allt getum við ekki komist hjá því 

að sjá vatnið sem stráinu hefur verið dýft í. Svo að nákvæmlega hvað er það sem í þessu tilviki á að 

vera ímyndað? […] Er nokkur sem gerir ráð fyrir að ef eitthvað er beint, þá hljóti það barasta að líta út 

fyrir að vera beint hvar sem er og hvenær sem er? Augljóslega er enginn sem heldur það.“23 

                                                
22 Sense and Sensibilia, bls. 8. 
23 Sense and Sensibilia, bls. 29. 
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Dæmi líkt dæminu um bogna stráið er dæmið um sjónarhorn. Hlutur virðist stöðugt breyta lögun 

sinni eftir því frá hvaða sjónarhorni við horfum á hann. Smápeningur lítur til dæmis sporöskjulaga út 

ef litið er á hann undir dálitlu horni. Hins vegar má gera ráð fyrir að hann sé ekki stöðugt að breyta 

um lögun, svo að það sem við sjáum er ekki „raunveruleg“ lögun hans. Hvað átt er við með 

„raunverulegri lögun hans“ er ekki allskostar ljóst. Austin bendir á að þegar orðið sé notað með 

þessum hætti sé þegar gert ráð fyrir tilvist skynmynda með notkun orðsins „raunveruleg“, rétt eins og 

„efnishlutur“ er aðeins til sem andstæða við „skynmyndº. Hvað eiga heimspekingar við þegar þeir tala 

um „raunverulegt borð“ eða „sjá borðið í raun og veru“? Ef við segjum „þetta er ekki raunveruleg 

önd“, þá er ekki þegar í stað ljóst hvað við meinum án frekara samhengis. Er þetta mynd af önd? 

Tálbeituönd? Eða eitthvað annað? 

Tengt þessu er orðið „beint“ (directly). Við sjáum raunverulega hluti aldrei „beint“ né 

raunverulega lögun hluta. En orðið „beint“ er hér notað sem andstæða við orðið „óbeint“ (indirectly), 

sem er í raun það sem stjórnar för. „[Orðið] „directly“ fær þá merkingu sem það hefur sem í 

samanburði við andstæðu sína: …“24 Og hvað þýðir það nákvæmlega að „skynja beint“? Erum við að 

sjá byssur óbeint ef við sjáum bara skotblossa í fjarlægð?, spyr Austin. Heyrum við rödd einhvers 

„óbeint“ í gegnum símann? 

Jafnvel eitt af miðlægustu orðasamböndunum „blekkt af skynfærum okkar“ á ekki upp á 

pallborðið hjá Austin. „Nú, í fyrsta lagi, þótt orðasambandið „blekkt af skynfærum okkar“ sé algeng 

myndlíking, þá er það myndlíking, og því er vert að taka eftir, …“25 Vandinn við þetta orðalag er sá 

sami; það er háð andstæðu sinni til að gefa því merkingu. „En gerum ráð fyrir að ég segi „Kristalkúlan 

okkar blekkir okkur stundum“: það er ruglandi, því að við höfum í raun og veru ekki minnstu 

hugmynd um hvað „eðlilega“ tilvikið  — að vera ekki blekktur af kristalkúlinu okkar myndi í raun og 

veru vera.“26 

Annað miðlægt atriði sem röksemdafærslan byggist á stenst heldur ekki skoðun. Þegar Ayer og 

aðrir fullyrða að það sé enginn eigindlegur munur á blekkjandi og sannri skynjun, þá byggist það á 

grófri alhæfingu um þessar svokölluðu blekkjandi skynjanir. Myndum við í raun og veru segja að það 

                                                
24 Sense and Sensibilia, bls. 15. 
25 Sense and Sensibilia, bls. 11. 
26 Sense and Sensibilia, bls. 12. 
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sé enginn munur á draumi og vöku? Auðvitað ekki, því að við getum gert greinarmun á þessu tvennu 

og jafnvel borið saman reynslu úr vöku við drauma og kalla hana „draumkennda“. Annað dæmi sem 

Austin nefnir er að sjá græna myndleif (afterimage) bletts á vegg. Svo að grófa alhæfingin um að allar 

blekkjandi skynjanir séu óaðgreinanlegar frá svokölluðum raunverulegum er augljóslega ósönn. 

Í bókinni Sense and Sensibilia kafar Austin ennþá dýpra i röksemdafærslurnar, þar á meðal er 

ítarleg umfjöllun sem erfitt er að þýða á annað tungumál um hvað er gefið í skyn með ýmsum enskum 

orðum og orðatiltækjum. Austin var nákvæmur hugsuður sem gat leyst úr margslungnum 

merkingarmun orða og orðatiltækja og hafði þolinmæði til að vinna að smáatriðum sem athuga þurfti 

til að fá skýra sýn á málefnin. Sem dæmi má nefna að ein aðferð sem hann lagði til að væri notuð til 

að takast kerfisbundið á við heimspekilegt málefni var að lesa heila orðabók. „Fyrst getum við notað 

orðabókina — hæfilega stutt orðabók ætti að duga, en það þarf að nota hana ítarlega.Tvær aðferðir 

koma í hugann, báðar dálítið langdregnar, en þær borga sig. Önnur er að lesa alla bókina í gegn og 

gera lista yfir öll orðin sem virðast tengjast málefninu; þetta tekur ekki eins langan tíma og ætla mætti. 

Hin er að byrja með víðu úrtakið af orðum sem augljóslega skipta máli og fletta þeim öllum upp: það 

kemur þá í ljós að í skýringum ýmissa merkinga hvers þeirra kemur fyrir óvæntur fjöldi annarra orða 

sem eru tengd en auðvitað ekki oft samheiti. Þá flettum við hverju þeirra upp og söfnum í sarpinn úr 

„skilgreiningunum“ sem eru gefnar fyrir hvert tilvik; og þegar við höfum haldið þessu áfram nokkra 

hríð, þá finnum við venjulega að fjöldskylduhringurinn byrjar að lokast og er að lokum fullkominn og 

við rekumst úr því aðeins á endurtekningar.“27 

Austin trúði því að meiri þrautseigja og þolinmæði innan heimspekistéttarinnar myndi leiða til 

betri niðurstaðna og gera heimspekinga síður líklega til að festast í orðaflækjum sem unnt væri að 

komast hjá. „Ég held að við ættum ekki að örvænta og fara að tala, eins og fólk hefur tilhneigingu til 

að gera, um óendanleg not tungumálsins. Heimspekingar gera þetta þegar þeir hafa gert lista yfir, 

látum okkur segja, sautján dæmi; en jafnvel þótt það væru eitthvað líkt og tíu þúsund not 

tungumálsins, þá gætum við örugglega gert lista yfir þau öll með tímanum. Þetta er eftir allt ekki 

meira en fjöldi tegunda af bjöllum sem skordýrafræðingar hafa lagt á sig að gera lista yfir.“28 Austin 

                                                
27 Philosophical Papers, bls.134–135 
28 Philosophical Papers, bls.221 
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hafði, eins og við getum séð, aðdáunarverða vísindalega nálgun að heimspekinni sem átti rætur í 

sameiginlegum staðli venjulegs tungumáls. Þótt verk hans kunni að virðst enskubundin í alþjóðlegu 

samfélagi nútímans trúi ég að margt megi læra af heimspekiaðferð hans sem getur nýst í heimspeki 

hvaða tungumáls sem vera skal. Lærdómurinn sem draga má af aðferðinni takmarkast ekki við ensku 

heldur hefur afleiðingar í heimspeki sem heild, ekki einungis tungumálafræði. Sagt er að Russell hafi í 

rökræðu spurt Austin hvort hann héldi að athugum venjulegs tungumáls væri „the be-all and end-all of 

philosphy“ og að Austin hafi svarað: „It may not be the be-all and the end-all, but it certainly is the 

begin-all.“29 

 

Oft hafa menn velt fyrir sér eða fullyrt að Austin hafi verið undir áhrifum frá Wittgenstein, enda 

átti kennsla Austins sér að mestu leyti stað á áratugnum eftir dauða Wittgensteins, og meginstefin í 

verkum þeirra eru áberandi keimlík. Þessum tengslum er hinsvegar einróma neitað af þeim sem 

þekktu hann. John Searle segir: „Ég les oft hve mjög Austin hafi orðið fyrir áhrifum frá Wittgenstein. 

Ekkert gætir verið fjær sanni. Austin hafði ekki nokkra samkennd með Wittgenstein, og ég held hann 

hafi ekki getað lært neitt af einhverjum sem hafði svo „lausbundinn“ stíl. […] Hann hélt að það væri 

engar frumlegar hugmyndir að finna hjá Wittgenstein.“30 Searle skýrir frekar frá: „[…] þegar 

Philosophical Investigations Wittgensteins voru gefnar út, þá heimtaði ég ásamt öðrum 

heimspekinemendum að við rökræddum röksemdafærslu Wittgensteins um einkatungumál í 

óformlegum kennslutímum Austins fyrir nemendur á fyrri hluta náms. Austin notaði þá tækni að gefa 

Wittgenstein alls ekkert svigrúm. Einu sinni þegar við vorum að ræða hið fræga dæmi Wittgensteins 

um bjöllu í kassa sagði Austin kaldhæðnislega, „Allt í lagi, í næsta tíma koma allir með kassa með 

bjöllu í.“ Á einum stað í röksemdafærslu Wittgensteins segir hann að verið gæti að ekkert sé í 

kassanum. Austin taldi að Wittgenstein væri einfaldlega í mótsögn við sjálfan sig. „Fyrst segir hann 

að það sé örugglega bjalla í kassanum, og svo segir hann að verið geti að ekkert sé í kassanum, hrein 

mótsögn.““31  

Raunar eru verk Austins og Wittgensteins áberandi ólík þegar þau eru borin saman, með þeim 

                                                
29 Martinich & Sosa, 2001, bls.222 
30 Martinich & Sosa, 2001, bls.227 
31 Martinich & Sosa, 2001, 225-226 
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hætti sem er sérlega áhugaverður þegar til þess er tekið sem þeir áttu sameiginlegt. Einn meginmunur 

á aðkomu þeirra að heimspeki er að mínu mati sá að Wittgenstein má réttilega lýsa sem 

kenningasmið. Í Tractatus er sett fram mjög ákveðin kenning um tengsl tungumálsins og 

raunveruleikans að því er varðar þann hluta málsins sem fjallar um staðreindir, og í PU eru drög að 

kenningu um hvernig tungumálið verkar í víðara samhengi. Á hinn boginn má segja um Austin að 

hann aðhyllist enga sérstaka kenningu, ekki einu sinni sína eigin. Þvert á móti taldi hann mikilvægara 

að skoða nákvæmlega hvernig tungumálið verkar í raun og hvernig heimspekikenningar eiga til að 

leysast upp ef þær eru prófaðar með staðreyndum um almenna notkun tungumálsins. Warnock segir 

um Austin í bók sinni um heimspekinginn: „Ekki einungis tók hann engri „kenningu“ opnum örmum 

sem ætlaði tungumálinu eitthvert miðlægt eða grundvallarhlutverk í að gefa af sér dæmigerð 

heimspekiverkefni; hann hafði í raun enga slíka almenna kenningu um heimspeki yfirleitt — nema þá 

hreinlega neikvætt álit hans gæti talist kenning.“32 Hins vegar hafði Austin sterka skoðun á hvernig 

heimspeki ætti að vera stunduð.  

Það er sennilegt að Austin hafi ekki þótt mikið koma til starfa Wittgensteins eins og þau birtust í 

Tractatusi. Fræðiorð sem þar eru notuð eru aldrei skilgreind með fullnægjandi hætti, og þar eru líka 

notuð orð í óvenjulegri merkingu sem þegar hafa fasta og óhagganlega notkun í daglegu máli. Það er 

einnig óljóst hvort Austin hafi fundist mikið hafa áunnist í ritinu. Hann virðist ekki hafa verið mikið 

fyrir óbeinar orðræður eða „losaralegt tal“ eins og hann hefði væntanlega kallað það. Og við vitum að 

hann hafði mætur á nákæmni og hann virðist hafa litið á málamiðlanir um notkun orða sem 

handvömm. Hugmyndirnar í Tractatusi eru líka víðs fjarri hugmyndum Austins um hvernig á að 

nálgast tungumálið, því að þar er ekkert svigrúm fyrir annað en staðhæfingar um staðreyndir og þar 

með víðsfjarri hversdagslegri notkun tungumálsins.  

En jafnvel þegar Wittgenstein sjálfur tók að hafna miklu af þeirri heimspeki sem fram kemur í 

Tractatusi og tók að nálgast heimspeki sem er meira í átt við hugðarefni Austins, þá áttu aðferðir hans 

ekki upp á pallborðið hjá Austin. Kenning Wittgensteins um tungumálsleiki er að ýmsu leyti leið til að 

leggja áherslu á þá sömu eiginleika tungumálsins og Austin lagði sig svo mjög fram um að rannsaka 

og útlista. En Austin lét í ljós ágreining um kenninguna vegna ónákvæmni og óskýrleika hugtaksins. 

                                                
32 Warnock, 1991, bls.3 
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Við fáum dálitla innsýn í viðbrögð Austins í áðurnefndu sjónvarpssamtali þeirra Hampshires og 

Berlins: 

 

BERLIN Með sama hætti, sjáðu til, talaði Wittgenstein um tungumálsleiki, þú manst, og Austin 

sagði: Leiki. Gott og vel, í því tilviki verðum við að athuga: Hvað er leikur? Í hvaða skilningi er 

það leikur? Er það leikur eins og fótbolti, eða er það leikur eins og spil, eða hvaða tegund af 

leik er það? Er það leikur með — hvað með reglur leiksins? Og hver ákvarðar reglur í tilfelli 

leikja? Og hver ákvarðar reglur í tilviki tungumálsins? Ég meina á að knýja áfram þessa 

samsvörun? Hversu langt? Það eru allskonar leikir sem eru ólíkir hver öðrum. Hvers konar 

leikur er tungumálið, ef það er leikur á annað borð? Þetta sýnist mér — þetta eru þannig hlutir 

sem hann var vanur að rökræða á laugardagsmorgnunum sínum. 

HAMSHIRE Jæja, meira en rökræða, hann lét ráðstafa fólki til að fletta upp ólíkum tegundum af 

leikjum og hvernig reglur — svo að fólk gæti ekki bara sagt kæruleysislega, „Það er eins og 

reglur í leikjum þegar við höfum reglur tungumálsins.“ 

BERLIN Já, hann kærði sig ekki um aperçus, var það nokkuð? — hann vildi ekki bara tindrandi 

leiftur. 

HAMPSHIRE Nei — það síðasta sem hann vildi. 

BERLIN Já. Hann sagði stundum „Hvað með arabískt trictrac?“ sem, þykist ég muna, ein af 

reglunum í var að ef þú svindlaðir og enginn fann það út þá gastu unnið. Var það leikur? Var 

þetta regla í leiknum? Eða var það þvert á móti regla um reglur? Og voru í því tilviki 

samsvaranir í tungumálinu? Voru samsvaranir í hugsun?33 

 

En hvað eru tungumálsleikir annað en myndlíking fyrir hvernig merking er háð samhengi? 

Wittgenstein segir: 

 

                                                
33 Berlin & Hampshire, 1972, bls.24–25 
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Ef ég segi einhverjum án frekari skýringar „Það sem ég sé núna fyrir framan mig er samsett“ þá 

mun hann með réttu spyrja: „Hvað meinarðu með „samsett“? Það getur þýtt allt mögulegt!“ — 

Spurningin „Er það sem þú sérð samsett?“ hefur víst merkingu ef þegar er ljóst um hvers konar 

samsetningu, þ.e.a.s. um hvers konar notkun þessa orðs er að ræða. Ef þegar væri búið að 

ákveða að mynd af tré skuli kallast „samsett“, ef ekki aðeins stofninn heldur líka greinarnar 

sjást, þá hefði spurningin „Er þessi mynd af tré einföld eða samsett?“ merkingu og spurningin 

„Hverjir eru einfaldir hlutar þess?“ skýra merkingu — skýra notkun. […] 

Við notum orðið „samsettur“ (og einnig orðið „einfaldur“) á ótal ólíka og margvíslega skylda 

vegu. (Er litur reits á skákborði einfaldur, eða er hann samsettur úr hreinum hvítum og hreinum 

gulum lit? Og er hvíti liturinn einfaldur, eða er hann samsettur úr öllum litum regnbogans? — 

Er þetta 2 cm strik einfalt, eða er það sett saman úr tveimur hlutstrikum sem eru 1 cm á lengd? 

En hvers vegna ekki úr hluta sem er 3 cm á lengd og öðrum hluta sem er sem er 1 cm en 

mældur í öfuga stefnu?)34 

Þessi röksemdafærsla er í raun afar lík því hvernig Austin rökræðir. Merking spurningarinnar „Er 

þetta raunveruleg önd?“ er háð þeim aðstæðum og samhengi sem hún er spurð í, til dæmis við veiðar, 

þar sem það væri viðeigandi að spyrja hvort eitthvað sé raunveruleg önd eða tálbeituönd. Það má 

jafnvel segja að í tungumálsleik andaveiða muni spurningin taka á sig þá merkingu. Það er hins vegar 

mikilvægur munur á tungumálsleikjum Wittgensteins og hversdagsmálsheimspeki Austins. Lítum á 

hvert framhaldð er af síðustu tilvitnuninni í Wittgenstein: „Við heimspekilegu spurningunni: „Er þessi 

mynd af tré samsett og hverjir eru hlutar hennar?“ er rétta svarið: „Það er undir því komið hvað þú 

meinar með „samsett“.“ (Og þetta er auðvitað ekkert svar, heldur höfnun spurningarinnar.)“35 Hjá 

Austin væri þetta ekki höfnun upphaflegu spurningarinnar, heldur upphaf að réttmætri rannsókn, en 

Wittgenstein hugsar sér að útvega þurfi einhverja tiltekna málnotkun orðanna innan einhvers 

tungumálsleiks og það muni færa rökræðuna frá heimspeki yfir á svið hversdagslegra tungumálsleikja.  

Ástæða þess að Wittgenstein greinir á milli þessara tveggja sviða er að hann telur að heimspeki 

geti ekki stofnað til merkingar orða eins og venjuleg málnotkun gerir. Í venjulegri málnotkun er 
                                                
34 Wittgenstein, 1967 §47. 
35 Wittgenstein, 1967, §47 
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eitthvað jarðbundið sem má vísa til, sem er sameiginleg reynsla okkar allra, Heimspeki hefur á hinn 

bóginn (af ástæðum sem tengjast frægum og umdeildum röksemdum Wittgensteins um 

einkatungumál) enga jarðbundna reynslu og orðanotkun sem er sameiginleg öllum og gagnast til að 

gefa orðanotkun heimspekinga merkingu, og því neyðist heimspeki að fá að láni orð úr öðrum 

tungumálsleikjum, sem verða þannig merkingarlaus í nýju samhengi. PU §117: „Sagt er við mig: „Þú 

skilur samt þetta orðatiltæki? Jæja þá, — ég nota það í merkingunni sem þú þekkir.“ — Eins og 

merking væri ilmhjúpur sem orðið ber með sér og yfirtekur hverskonar notkun.“36 Raunverulegt 

hlutverk heimspekinnar samkvæmt Wittgenstein er að sýna að hún getur flett ofan af þvættingi. PU 

§118: „Hvaðan fær athugunin þetta mikilvægi, þegar hún virðist bara eyðileggja allt sem er 

athyglisvert, þ. e. allt stórt og mikilvægt? (Svo sem allar byggingar; með því að skilja ekkert eftir 

nema steinmola og möl.) En það eru aðeins loftkastalar sem við eyðileggjum, og við skiljum eftir 

frjálsan grunn tungumálsins þar sem þeir stóðu. 119. Niðurstöður heimspekinnar eru uppgötvanir um 

hreina vitleysu og bólur sem skynsemin hefur fengið með því að hlaupa á endimörk tungumálsins.“ 

Austin hefur miklu jákvæðari sýn og segja mætti raunsærri sýn; þótt hann beri líka kennsl á 

vitleysuna sem heimspeki getur sært fram með óviðeigandi notkun tungumálsins, þá fellir hann ekki 

dóm um eðli heimspekinnar, en nálgast hana með vísindalegum hætti og tileinkar sér engar kenningar 

fyrr en allt málefnið hefur verið rækilega kannað. Þótt Austin kunni við fyrstu sýn að vera 

dæmigerður hægindastólsheimspekingur, Oxford-prófessor sem rökræðir merkingarfræði, þá er hann í 

raun afar praktískur heimspekingur.  

Heimspeki Austins um venjulegt tungumál og tungumálsleikir Wittgensteins leysa vandan um 

misnotkun og afbökun tungumálsins með svipuðum hætti; Wittgenstein leggur áherslur á 

tungumálsleiki og viðurkenndar reglur en Austin á verklag og siðvenjur. Báðir hugsa um „sanna“ og 

„rétta“ notkun orða með svipuðum hætti, sem háða samhengi sem sjálft er háð reglum sem samfélagið 

hefur komið sér saman um að setja. Það er unnt að brjóta þessar reglur á marga vegu. Wittgenstein 

vekur upp spurninguna um hvernig má ganga úr skugga um að reglu hafi verið fylgt, hvenær má 

útskýra verknað með þýðingu eins verknaðar yfir í annan. Þótt slíkar þýðingar kynnu að virðast 

gagnlegar fyrir unglinga sem vilja nýta sér þessa tækni til þess að forðast að vinna húsverk, og 
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skaprauni þarmeð foreldrum sínum, þá er ólíklegt að slíkt myndi bera árangur, því að foreldrarnir 

myndu ekki samþykkja að reglunum um húsverk hafi verið fylgt. Austin myndi væntanlega líta á 

slíkar afsakanir unglingsins sem bull, misnotkun tungumálsins. Hann myndi væntanlega halda því 

fram að hvernig svo sem unglingurinn óskar sér að túlka reglur, þá sé til staðar hefðbundin og 

venjuleg túlkun sem skapar traust viðmið til að dæma um brot á reglunum. Wittgenstein gæti lent í 

meiri vandkvæðum, því að fjöldi tungumálsleikja og fjölbreytni þeirra eru ótakmörkuð, og alltaf er 

unnt að búa til nýjan tungumálsleik fyrir þetta sérstaka tilvik því að tungumálsleikir gætu virst 

jafngildir. En lausn hans gæti verið mjög svipuð þeirri lausn sem við höfum verið að eigna Austin. 

Manneskja getur verið að taka þátt í mörgum tungumálsleikjum á sama tíma, svo að jafnvel þótt hún 

sé að fylgja reglu gæti hún verið að brjóta hana innan annars tungumálsleiks, og merking 

tungumálsleikja skapast af notkun þeirra, og notkunin af samþykki fólks. PU §240: „Það skapast 

engin misklíð (til dæmis milli stærðfræðinga) um hvort reglu hefur verið fylgt eða ekki. Það skapast 

til til dæmis engin átök þess vegna. Það tilheyrir burðargrindinni sem heldur uppi tungumálinu okkar 

(gefur til dæmis lýsingu). 241. „Þú segir þá að samkomulag fólks ákvarði hvað er rétt og hvað er 

rangt?“ — Rétt og rangt er það sem fólk segir: og í tungumálinu kemur fólki saman. Þetta er ekki 

samkomulag um merkingu, heldur um lífshætti.“37 

Þetta varðar einnig vanda Kripkes um reglur, því að það hvort reglu sé fylgt ákvarðast af 

verklaginu sem fólk almennt kemur sér saman um að þýði að reglu sé fylgt. Röksemdafærsla Kripkes 

segir raunar ekkert um hvenær reglu sé fylgt, einungis um hvenær henni er ekki fylgt. Það er þess 

vegna sem lausn Wittgensteins á vandanum er blæbrigðaríkari, því að hún spyr ekki aðeins um hvað 

það þýðir að fylgja ekki reglu, heldur hvað það er að fylgja henni í raun. 

Hver er þá að lokum helsti munurinn á Wittgenstein og Austin? Báðir voru að glíma við sama 

verkefni; notkun tungumálsins til annarra hluta en að segja einfaldlega frá staðreyndum. Wittgenstein 

var leiftrandi hugsuður og gat búið til af vild frumleg og eftirtektarverð dæmi sem varpa óvæntu ljósi 

á viðfangsefnið. Austin var hinn stórgáfaði vísindamaður sem gekk kerfisbundið til verks og leysti 

hvern vandann á fætur öðrum af nákvæmni. Ef þessir tveir hæfileikar væru sameinaðir í einum og 

sama manninum, hvílíkan ofurhugsuð hefðum við þá? 

                                                
37 Wittgenstein, 1967, §240-241 
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