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Några böcker om (och av) Ludvig 
Wittgenstein.  1

Det är en utbredd föreställning att vetenskapligt kunskapssökande försiggår enligt 
någon på förhand bestämd vetenskaplig metod. Om filosofi är en vetenskap är 
kanske tveksamt, men en metod har den: att läsa böcker och tänka efter. Somliga 
filosofer, och många av de största, har dock funnit första halvan av metoden 
suspekt, och gjort gällande att de klarar sig med att bara tänka efter. De tydligaste 
exemplen i vårt århundrade på denna inställning är Edmund Husserl - 
fenomenologins grundare - med sitt envisa slagord om att "gå till sakerna själva", 
och Ludwig Wittgenstein om vilken det ofta vördnadsfullt framhålles att han 
föredrog amerikanska deckare framför filosofiska traktater. 

Men Moder Natur och Fader Kultur är stränga föräldrar som straffar 
överdrifter och återställer rubbade balanser. Genom en järnhård kulturlag ger de 
tänkare som föraktar läsandet och vill spinna allt ur sig själva upphov till en 
härskara av lärjungar för vilka läsandet och det noggranna uttolkandet av 
mästarens verk utgör den enda vägen till sanningen. 

Det är en ödets ironi att Wittgenstein, som var så sparsmakad med 
publikationer att det han gav ut under sin livstid ledigt ryms på hundra sidor, nu 
inte bara själv fyller någon hyllmeter med postuma publikationer utan också 
provocerat biografier och uttolkningar tillräckligt för en icke oansenlig 
biblioteksfilial. 

På svenska fanns länge inte mycket mer av Wittgenstein än Anders Wedbergs 
översättning av ungdomsverket Tractatus Logico Philosophicus. Samma 
översättare kompletterade senare med Filosofiska undersökningar, det viktigaste 
postuma verket från Wittgensteins sena period - båda finns i år i nya upplagor från 
filosofiförlaget Thales. Samma förlag ger samtidigt ut två böcker om 
Wittgenstein. Essäer om Wittgenstein (red. Lars Hertzberg) är en samling äldre 
och nyare artiklar huvudsakligen om den sena filosofin, medan Wittgenstein om 
kunskap och visshet är en monografi av stockholmsfilosofen Gunnar Svensson. 
Båda böckerna är fackfilosofiska snarare än populära eller introducerande, men 
kräver inga "tekniska" förkunskaper. 

 Publicerad som "Wittgenstein i allas händer", Göteborgs Posten 8 januari 19931



!2

De av Hertzberg antologiserade artiklarna är - med undantag för bidrag av de 
båda finlandssvenska filosoferna Erik Stenius och G.H. von Wright - av 
anglosaxiskt ursprung och omfattar alla fyra decennierna efter Wittgensteins död 
1951. Och även om redaktören betonar författarnas självständighet i förhållande 
till föremålet så är pieteten påtaglig på de flesta håll. 

I stor utsträckning handlar Wittgensteins skrifter om språket, och det är i synen 
på språket som man finner de viktigaste skillnaderna mellan hans sena och hans 
tidiga tänkande. Men man får inte tro att Wittgenstein hör till de moderna filosofer 
som uppfattar filosofin som en sorts lingvistik. Språkfilosofin är för honom ett 
medel, snarare än ett mål. Sedan några hundra år bekymrar sig filosofer för att de 
centrala filosofiska gåtorna - om verklighetens natur, kunskapens möjlighet, o.s.v. 
- inte tycks komma närmare sin lösning trots all tankemöda som lagts ner på dem. 
Detta kan ju (om det alls är sant) ha många förklaringar - problemen är kanske för 
svåra eller filosoferna för dumma - men i vår tid har det varit vanligt att skylla på 
att frågorna är fel ställda, de är "skenproblem" som måste genomskådas snarare än 
lösas. Detta var också Wittgensteins åsikt, och han menar att roten till det onda är 
att söka i vissa missuppfattningar om språkets natur som nästan oemotståndligt 
tvingar sig på oss om vi inte är på vår vakt. Det är lika ofruktbart att söka en 
teoretisk lösning på ett filosofiskt som på ett psykiskt problem; vad man kan 
hoppas på är istället en "terapi" som befriar en från plågan.  

De filosofiska gåtor som det ligger närmast tillhands att uppfatta på detta vis är 
de skeptiska tankebanor som ifrågasätter vår möjlighet att veta någonting om 
"yttervärlden", eller om vad andra människor tänker och känner. 
Yttervärldsproblemet i dess moderna form introduceras av Descartes, med det 
berömda drömargumentet: ingenting i det som jag tror är min sinneserfarenhet 
tillåter mig att säkert veta ifall jag drömmer eller är vaken. Få människor 
rapporterar någon svårighet att begripa denna tankegång, och de flesta brukar 
också efter litet eftertanke (och första gången med en viss förvåning) vara beredda 
att acceptera den slutsats Descartes vill dra: i en viss intressant och fullt begriplig 
mening så vet jag inte att den materiella yttervärlden, inklusive min egen kropp, 
existerar. Icke desto mindre har de flesta filosofer känt sig missbelåtna med denna 
slutsats, och Wittgenstein har av många uppfattats som vår frälsare undan 
skepticismens dödssynd. 

De flesta försök att extrahera anti-skeptiska argument ur Wittgensteins verk 
saknar tyvärr den aura av genialitet som kringstrålar hans egen text, och ofta har 
man känslan att kommentatorerna inte haft någon svårare släng av den sjukdom 
för vilken Wittgenstein sökte bot. Men kanske är det tur för Wittgensteins rykte att 
det är svårt att knyta någon helt bestämd tankegång till vad han själv har skrivit. 
Denna svårighet beror delvis på de rent litterära egenskaperna hos hans verk. 
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Ungdomsverket Tractatus och de sena skrifterna är både i filosofiskt och i 
stilistiskt avseende mycket olika varandra, men de är ännu mera olika den vanliga 
akademiska fackprosan. De har alla en suggestiv, aforistisk form som bär spår av 
de korta, nedkastade anteckningar i vilka de har sitt ursprung. Men medan det i 
Tractatus är en självsäker förkunnare av slutgiltiga sanningar som för ordet, så 
vävs texten i de senare skrifterna av många stämmor som frågar, prövar, invänder 
och prövar på nytt. Precis som i vissa av Platons dialoger är det svårt, eller 
meningslöst, att nagla författaren vid någon särskild av de prövade ansatserna - 
man tycker sig stå inför en avspegling av "själens dialog med sig själv", och själva 
gåtfullheten lockar till tolkning samtidigt som den förklarar mycket av den 
fascination många läsare känner. 

Till denna svårighet kommer att Wittgenstein uttryckligen menade att teser, 
teorier och argument inte hör hemma i filosofin - filosofen skall, med den ovan 
beskrivna terapeutiska effekten i sikte, "samla påminnelser" om vad vi alla redan 
vet. Den som trots allt försöker utvinna teorier och argument ur hans skrifter gör 
alltså i viss mening automatiskt våld på författarens intentioner. Inget fel i det 
naturligtvis - lydighet är inget att stå efter hos en läsare - bara man vet vad man 
gör.  

En som vet vad han gör är Gunnar Svensson i Wittgenstein om kunskap och 
visshet. Svenssons bok bygger på Über Gewissheit , en annan postum skrift som 
till stor del innehåller anteckningar från Wittgensteins allra sista tid (den finns på 
svenska som Om Vissheten, översatt av Hertzberg). Denna skrift, som har rönt 
mycket uppmärksamhet under senare år, innehåller funderingar inspirerade av 
G.E. Moores angrepp på skepticismen. I uppsatser som "Försvar för sunda 
förnuftet" och "Bevis för yttervärldens existens" argumenterade Moore för att de 
viktigaste av de påståenden vars grunder skeptikern ifrågasätter av vissa skäl är 
omöjliga att betvivla, och att vi därför säker vet att de är sanna. 

Till sin form är Svenssons framställning så olik Wittgensteins egen som man 
gärna kan tänka sig: det är snarast en analytisk filosofisk etyd i klassisk stil. Han 
argumenterar att de utsagor som intresserar Moore och Wittgenstein - "detta är en 
hand", "det finns fysiska objekt", "jag är en människa" är några ofta 
förekommande exempel - sagda i vanliga situationer inte kan sägas vara föremål 
för kunskap, eftersom det inte går att ge några grunder för dem. Däremot är de, 
menar Svensson/Wittgenstein, objektivt "vissa", och därmed omöjliga att 
ifrågasätta. Närmare bestämt betyder detta att den som, ställd inför sin egen hand 
och under i övrigt normala omständigheter, tillåter sig att betvivla att detta är en 
hand öppnar fältet för dubier på sin egen kompetens i svenska språket, snarare än 
på existensen av händer. 
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Löser detta det skeptiska problemet? Knappast. I själva verket definierar 
Svensson bort problemet redan från början, när han fastslår att det bara finns två 
sätt att ifrågasätta ett påstående: "empiriskt ifrågasättande" och "grammatiskt 
ifrågasättande" - det senare innebär att man ifrågasätter huruvida ett visst sätt att 
använda ord är korrekt. Descartes tvivel bygger ju på insikten att vissa 
påståenden, vars innebörd vi tillfullo förstår, faktiskt kan vara falska trots att vi 
har alla tänkbara empiriska grunder för dem. Räcker inte drömargumentet för att 
visa detta så tänk på problemet med andras själsliv. Att man inte vet vad andra 
människor tänker eller känner - och att man inte kan få reda på det - är ju ett av de 
grundläggande mänskliga livsvillkoren. Denna insikt kan plåga den svartsjuke till 
vanvett, men är lika giltig även i mera triviala sammanhang. Lika väl som att 
försöka motbevisa sådant kan man ge sig på att kvadrera cirkeln eller bygga en 
evighetsmaskin. 
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