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Språk och text
Några kuhnianska funderingar om Derrida och lingvistik

Ett  sätt att  se  Jacques Derridas  filosofi  - upplysande om också  till  formen passé  - är via
Thomas Kuhns föreställningar om paradigmskiften och anomalier. Tag ett paradigm som en
uppsättning grundläggande föreställningar som styr hur forskare inom en disciplin uppfattar
sin bit av verkligheten. Ett sådant paradigm har starka och svaga delområden. Vissa fenomen
är det bra på, medan  andra  inte  riktigt passar  in. De  senare  är  "puzzles" ur paradigmets
synvinkel: återstående problem, som ger forskarna någonting att göra. Samma fenomen är
anomalier ur den synvinkel som  ifrågasätter paradigmet: gåtor som skall visa sig olösliga
utifrån det förhärskande synsättet, men som  innehåller fröet  till ett nytt sätt att strukturera
fältet.
Sådana konflikter om vad som är anomalier och vad som bara är problem kommer med

nödvändighet att till stor del handla om emfas. Vardera sidan framstår för den andra som att
den lägger orimligt stor vikt vid fenomen som är perifera, otypiska, speciella; medan den å
andra sidan negligerar sådant som är centralt, typiskt och generaliserbart. Jag skall i dessa
termer försöka skissera en bild av konflikten mellan Derridas allmänna syn på språket och en
mera traditionell (men fortfarande oerhört livskraftig) språksyn. Jag kommer att skriva som
om det handlar om texter och texttolkning, men ingenting kommer att hänga på skillnaden
mellan texter och andra språkliga yttranden.

1. En klassisk bild

En teoretisk problemhärva som rör texttolkning är den som involverar förhållandet mellan en
text och det språk den  skrives/läses på - vad man i fransk tradition kallar dialektiken mellan
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parole och langue. Jag utgår ifrån en idealiserad variant av föreställningen att språket är den
primära storheten i detta förhållande, för att försöka urskilja några områden där denna föreställning
stöter på problem. Denna utgångsföreställning kan kallas "strukturalistisk" - varvid underförstås
att de förhärskande uppfattningarna inom anglosaxisk filosofi och språkvetenskap är att räkna
som strukturalistiska i denna mening. Denna uppfattning bygger på att man - i viss mening
(men långt ifrån alla meningar) - minimerar kontextens betydelse för tolkandet av en text, och i
stället trycker på de språkliga elementens betydelse utanför den konkreta kontexten.1

Alltså:  texten är skriven på ett språk. För att förstå  texten behöver man kunna språket.
Att kunna språket är att känna till dess vokabulär och grammatik - vilken senare bl.a. bestämmer
meningen hos satser och större  textsjok på bas av det semantiska värdet hos de  ingående
beståndsdelarna,  morfemen.  Den  klassiska  bilden  inkluderar  alltså  någon  form  av
"kompositionalitetsprincip". Dessutom inkluderar den en idé om att språket är stratifierat i
ett antal, i väsentliga avseenden självständiga, nivåer: fonetisk (grafisk), syntaktisk, semantisk
nivå, exempelvis.2

Tre typer av kontextberoende accepteras av den klassiska bilden utan att modifiera den:

(1) Indexikala och  andra  referentiella  ifyllnader: demonstrativa pronomen,  tempus,
bestämning av kvantifikatoruniversa, etc.

(2) Anaforiska relationer

(3) Disambiguering.

Grovt  talat  rör  (1)  relationen  till  en utomspråklig kontext  (situation), medan  (2)  rör den
intratextuella kontexten. (3) kan ske med hjälp av både yttre och inre kontext, men också via
andra typer av bakgrundskunskap som är relevant i den aktuella situationen.
Att dessa typer av kontextberoende kan förenas med den klassiska bilden hänger samman

med att man föreställer sig att det finns någotsånär enkla regler för hur sambandet mellan
kontext och tolkning ser ut. Det kan inte stå i lexikon vem "jag" betecknar - men regeln för att
finna ordets referent i vanliga situationer tycks rimligt okomplicerad.3

2. Svårigheter för den klassiska bilden

Det finns vissa svårigheter med denna klassiska bild som kanske kan kasta ett visst ljus över

1  Ur vissa varianter av hermeneutisk tolkningsteori kan man på ett motsvarande sätt idealisera fram en
extrem version av den motsatta uppfattningen: kontexten bestämmer fullständigt innebörden av textens
element. Denna idealisering skall dock inte utvecklas här.
2. De i det här sammanhanget viktigaste formerna av självständighet mellan nivåer är de som har att göra
med den semantiska nivån: (1) tecknets arbiträritet - åsikten att det inte finns någon "naturlig" relation
mellan hur ett ord låter eller ser ut och vad det betyder, och (2) den tanke som ligger i
kompositionalitetsprincipen, dvs tanken att det semantiska värdet hos ett sammansatt uttryck är bestämt av
det semantiska värdet hos de ingående delarna. Men motsvarande självständighet tillskrivs också den
fonetiska och den syntaktiska nivån: man tänker sig exempelvis att det finns självständiga regler för
fonetisk respektive syntaktisk välformadhet.
3 Också beträffande ordet "jag" och "signaturers" relation till "talaren" eller "avsändaren" av ett budskap har
Derrida som bekant saker att säga, men detta är inte dagens ämne.

vad Derrida håller på med - svårigheter för tanken att språksystemet förutser och bestämmer
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vilken innebörd ett uttryck skall ha i en text. Jag sorterar dem under fyra rubriker.

2.1. Överförd bemärkelse

Ord, fraser, stycken eller hela texter skall ibland inte uppfattas "bokstavligt", utan tas i någon
"överförd" bemärkelse. Den klassiska retoriken tillhandahåller under rubrikerna "troper" och
"figurer" en katalog över sådana fenomen: ironi, hyperbol, litotes, metafor, metonymi, allegori,
etc.
En systematisk  teori om  textförståelse måste,  i  rimlig grad, göra  reda  för  (1) hur man

signalerar/upptäcker att ett uttryck skall tas i överförd bemärkelse, och (2) hur man bestämmer
vilken den överförda bemärkelsen är.4

Normalt uppfattas överförd bemärkelse implicit och kontextuellt, snarare än genom explicita
markörer - i vissa fall är det närmast "förbjudet" att ge explicita anvisningar (ironi), i andra fall
är det möjligt men försvagar effekten. Den mekanism som används har normalt med någon
form av rimlighetsbedömning att göra: man undviker att tillskriva avsändaren kategorimisstag,
uppenbara  falskheter,  trivialiteter,  felplacerad  emfas,  o.s.v.  genom  att  inte  tolka  honom
bokstavligt. I det sammanhanget utnyttjar man en mängd olika förutsättningar om avsändarens
avsikter och kompetens, rörande de grammatiska/semantiska reglerna för språket, principerna
för allvarligt tal (som involverar (mottagarens föreställningar om) avsändarens föreställningar
om mottagarens kompetens, intressen och kunskaper), hans åsikter och värderingar rörande
det omtalade ämnet, etc.
Ett speciellt problem vid "diagnosen" av överförd bemärkelse är att bestämma räckvidden

för överföringen: räckvidden hos en ironisk förskjutning, t.ex., kan variera från ett enstaka ord
till en hel text eller ännu mer.
På vilket sätt är den här typen av fenomen ett "hot" mot den klassiska bilden? Genom att

de antyder hur mening "skapas" i texten, utan att vara en funktion av en preetablerad kod.
Existensen av  troper och figurer kommer naturligtvis  inte som någon överraskning för

klassikern och han har också ett antal klassiska försvarsstrategier att tillgå. De går att sortera
under tre rubriker, som återkommer också i det följande.

(1) Marginalisering. Enligt denna strategi är överföringsfenomen ovanliga, och kanske begränsade
till speciella genrer och situationer. Egentliga metaforer, exempelvis, skulle huvudsakligen
förekomma inom poesin. Som isolerad strategi är denna idé synnerligen oplausibel - ända
sedan antiken har man noterat att många troper och figurer tycks vanligare i torghandeln än
i litteraturen.5 Däremot har den sin betydelse när den kombineras med någon av de följande.

(2) Kodifiering. Det gäller här att visa att  intrycket av "kreativitet"  i bestämningen av den

4. Dessutom behöver man en teori om skillnaden mellan bokstavlig och överförd bemärkelse, eftersom den
teori man utvecklar skall producera icke-metaforiska analyser. Själv tror jag att sökandet efter en allmän
sådan teori är hopplöst, utan att man får nöja sig med att metaforicitet, exempelvis, är en relativ och i en
viss mening "teoretisk" egenskap: ett uttryck är inte metaforiskt i sig själv utan bara relativt ett förutsatt
lexikon. Jfr min Metaphors in Text Semantics, STTS Report No. 88-4, Filosofiska institutionen, Göteborg
1989.
5 Lakoff & Johnsson: Metaphors We Live By, Chicago 1980, är ett inflytelserikt modernt försök att visa
att metaforer genomsyrar nästan allt normalt språkbruk.

figurativa innebörden är vilseledande. Strategin finns i olika varianter.
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Den enklaste är den som exemplifieras av teorin om "döda" metaforer: man inför helt
enkelt den metaforiska innebörden i lexikonet, och förvandlar den överförda bemärkelsen
till en form av polysemi. Att tolka en metafor blir en form av disambiguering. Idén om
"döda" troper samspelar med marginaliseringsstrategin - ju färre överlevande desto lättare
är det att marginalisera dem.

Den andra varianten av kodifiering är den som försöker åstadkomma en systematisk
teori för bestämning av överförd mening, som kan förta intrycket av icke-kodifierad
"händelse". I några fall (ironi, hyperbol, litotes) tycks det finnas det en systematisk och
något så när enkel relation mellan den "bokstavliga" och den överförda innebörden, som
helt enkelt kunde utgöra en del av språkets grammatik. Metonymier bygger på ett
begränsat antal metonymiska relationer (del/helhet, upphovsman/verk, innehavare/ägodel,
etc.) och det förefaller inte helt oplausibelt att man kunde finna en teori för att
systematiskt "avkoda" metonymier. Den svåraste nöten bland de klassiska troperna är
rimligtvis metaforen, men också här finns det projekt och uppslag för en systematisk teori
inom ramen för en klassisk språksyn.

En tredje kodifieringsstrategi är den som vill stoppa in andra koder "mellan" språket
och texten - man tänke på genrer, och på konventionaliserade figurer (standardkenningar,
konventionella symboler). Denna idé har styrt mycket strukturalistisk och semiologisk
litteraturteori.

(3) Nivåisolering. En variant på marginaliseringsstrategin är att urskilja olika tolkningsnivåer
och inskränka giltigheten hos den klassiska bilden till den "bokstavliga" nivån - denna ses
då gärna som en "förutsättning" för "djupare" tolkningar.6 Också här får man tänka sig ett
samspel med andra typer av marginalisering och kodifiering: om den "bokstavliga" nivån
skall behålla någotsånär hög status så måste en hyfsat stor del av det intuitiva budskapet i
normala yttranden återfinnas på den nivån.

2.1.1 Två sätt att artikulera ett semantiskt fält

Vilket är då alternativet? Ett sätt att  tolka Derridas uttalanden  i sammanhanget är att han
förespråkar en omorganisation av det semantiska fält som klassiskt artikuleras med termer
som "mening", "polysemi", "generell", "metaforisk". Den klassiska artikulationen är utpräglat
"logocentrisk" i en av många innebörder av detta ord. Den utgår från ett idealiserat specialfall
och uppfattar resten av fältet som avvikelser från idealet.
Specialfallet är det där ett ord (uttryck) har en egen innebörd - idealet är entydighet och

bokstavlighet. Polysemi är fallet när ett ord kan ha flera olika innebörder och kontexten fullgör
uppgiften att reducera dem till en, överförd bemärkelse är fallet då ett ord tar på en annan
innebörd i stället för sin egen.
Vad  Derrida  gör  är  att  han  föreslår  en  uppsättning  generella  termer  ("repetition",

6. Jfr Donald Davidson: "What Metaphors Mean", i Truth and Interpretation, Oxford 1984, för åsikten att
metaforer inte är "semantiska" fenomen - utan ett "kreativt" supplement till den bokstavliga innebörden i ett
uttryck.

"dissémination") som täcker hela fältet utan "bias", inom vilken nya fruktbarare artikulationer
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förhoppningsvis blir möjliga. Om detta har jag skrivit på annat ställe7; här vill jag i stället
koppla  till ett par andra  tänkare. Vi börjar med att  titta på ett citat, ur  Joseph Priestleys
Lectures on Oratory and Criticism, från 1777. Det handlar om metaforer.

Higly ornamental as metaphors are in discourse, it is to necessity that we are indebted for
the first use of them. It was neither possible, nor convenient, that every different object
skould  have  a  distinct  name. That would  have  been  to multiply words,  both  to  the
overburthening of  the memory, and  the prejudice of science. For  it greatly favours  the
propagation of knowledge to call things that are similar to one another by the same name.
Without this there could have been no such thing as general principles, or general konwledge.
Now it is one and the same process by which we make general or abstract terms, and by
which figurative expressions are invented. The difference is only in degree, not in kind.
Suppose, for instance, we had never seen but one horse; unless we give the same name to
things which are similar, and even to things that are not in all respects similar, we must
have given another name than horse to every other animal we should afterwards have met
with of the same species: because not only is it absurd to suppose that any two things are
the same, but  that any  two  individuals of  the same species should be exactly alike. (p
183-4, min kursivering).

Man kunde  turnera Priestleys poäng så här: varje användning av en generell  term om ett
"nytt" objekt  är  "metaforisk"  i  så måtto  som  att det handlar om  en betydelseutvidgning
grundad på likhet. Skillnaden mellan de fall när ett ord används om olika företeelser i samma
"bokstavliga" mening, och när den ena applikationen berättigar benämningen "metaforisk", är
en gradskillnad.
Priestley ger också exempel på uttryckssätt som befinner sig i en sorts vaghetszon mellan

metaforisk och bokstavlig användning. När jag säger om en hund att den har ett "ansikte" eller
om ett  lejon att det har "fötter" - är det en metaforisk användning av ord vars bokstavliga
applikationsområde är människors kroppsdelar, eller finns det en generell innebörd hos "ansikte"
och "fot" som täcker både mänskliga och djuriska bruk av dem? Är "ansikte" i så fall mångtydigt
mellan den generella och den speciella betydelsen, eller är det den generella vi har i tankarna
även när vi talar om människor? Eller finns det en polysemi mellan en specifikt mänsklig och
en specifikt djurisk innebörd?8

Konstaterandet av hur det metaforiska och det bokstavliga gradvis övergår i varann antyder
möjligheten till en annan hållning till de "döda" metaforerna - en hållning där de vanliga facken
"bokstavlig", "mångtydig", "metaforisk" inte får styra uppfattningen av en mera kontinuerlig,
och kanske mera kaotisk, verklighet.

     En för analytiska filosofer välbekant skiss till en sådan omstrukturering av problemfältet
återfinns  i Wittgensteins  lära  om  "familjelikheter". Wittgenstein  tänker  sig  för  sina
favoritexempel, sådana som "spiel", att orden ifråga fått sitt applikationsområde genom en
successiv utvidgning där nya fenomen förts in genom sin likhet med någonting som redan är

7 Staffan Carlshamre, Language and Time, Göteborg 1986.
8 Man kan pröva motsvarande frågor på det mest klassiska exemplet på en "död" metafor: bordets "ben".

"inne" - utan att det varje gång rör sig om "samma" likhet.
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2.1.2 Utvikning; referens och predikation

Antag att Wittgenstein och Derrida har rätt i att användningen av en generell term är "kreativ"
i en grad och på ett sätt som den klassiska teorin för sådana ord har föredragit att bortse ifrån.
I klassiska  termer betyder det att  termens "extension" är en heterogen och  föga konstant
storhet - och hur blir det med intensionen?
Begreppet intension går tillbaka på en intuitiv föreställning om "vad man menar" när man

använder ett ord. Vad säger jag om någonting när jag kallar det ett "lejon"? Rimligtvis någonting
mer än att ordet "lejon" är applicerbart på det - intensionen är den "tanke" som är förknippad
med ordet. I teoretiskt avseende har intensionen huvudsakligen två roller att spela. (1) Den
bestämmer extensionen. Det "grepp" som språkanvändaren har över vad som tillhör extensionen
för en term består i normalfallet uppenbarligen inte i att han har internaliserat någon lista på de
ingående objekten. Vilken idé är naturligare än att man istället har begripit en ändlig (och kort)
specifikation av de nödvändiga och tillräckliga villkoren för att tillhöra extensionen? (2) Den
ger predikativa användningar av ordet deras poäng, talaren säger om något att de uppfyller de
villkor som intensionen specificerar.
Att extensionen hos ett uttryck kan tänkas klara sig utmärkt utan någon intension att vara

en funktion av har vi ju vant oss vid - t.ex. från Putnams teorier om artord och ämnesord. Men
vad händer med den predikativa innebörden?
Det finns ju ett alternativt klassiskt förslag: den predikativa innebörden hos ett uttryck är

rent klassificerande - predikationen tjänar helt enkelt till att klargöra att ett visst ting tillhör
uttryckets extension.  I vissa sammanhang är det  fullt  rimligt att uppfatta predikationer på
detta sätt. Så t.ex. när det är en utsagas sanningsvärde man är intresserad av.
Även inom en teori av Putnams typ klarar man sig förmodligen bra med en klassifikationsteori

om  predikationer:  förknippningen  mellan  uttrycket  och  en  naturlig art   garanterar  att
klassifikationen kuggar i ett system av kunskaper och allmänt spridda uppfattningar om arten
ifråga. Ju mer heterogen och "godtycklig" den uppsättning saker som ingår i extensionen blir ju
mindre  rimlig  blir  dock  uppfattningen  om  predikationer  som  rena  klassifikationer  -  har
Wittgenstein rätt om "Spiel" så måste det förmodligen till en annan teori om vad man säger om
något när man kallar det "Spiel".
Alternativet tycks vara att falla tillbaka på en modifierad variant av den teori som knyter

predikation till intensionen. Att predicera ett uttryck om ett subjekt är att säga om det att det
har en (mer eller mindre välavgränsad) uppsättning egenskaper: det är att applicera ett "system
av predikat". Skall detta inte bli cirkulärt så refererar "egenskap" och "predikat" här helt enkelt
till andra termer vars användning på något sätt är knuten till den första.
Men detta "system av predikat" är inte att likställa med intensionen, i klassisk mening.

Här är några oklassiska, om också knappast omstörtande, antaganden som tycks mig rimliga
att göra i sammanhanget.

(1) Till termen är knuten ett "cluster" av egenskaper ur vilket kontexten väljer en relevant
delmängd - att säga om någon att han är en "människa", eller om något att det är ett
"spel", betyder olika saker i olika kontexter.

(2) Den predikativa meningen är konventionaliserad och konservativ i förhållande till
extensionen. Speciellt innehåller den teorier och stereotyper som inte behöver vara
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"sanna" om saker som man utan  tvekan räknar  till extensionen hos det relevanta
uttrycket.

(3) "Kända fakta" om ting som tillhör extensionen kan alltid aktualiseras och utnyttjas
predikativt - extensionen utövar på så sätt ett "tryck" på den predikativa innebörden
som kommer att bero av extensionen, snarare än tvärtom.

2.2. Intertextualitet

"Intertextualitet" betecknar (här) fenomenet att  ett element i en text för sin innebörd refererar
till en annan text, och alltså inte kan begripas utan (någon form av) kännedom om denna. Enkla
exempel är allusioner på klassiska litterära passager: "X slåss med väderkvarnar", "Y är Z:s
Sancho Panza", "Z har hamnat mellan Scylla och Charybdis".9

Konflikten med den klassiska bilden består  i att en  text  som  innehåller  intertextuella
referenser  inte kan  förstås  enbart med hjälp  av  langue utan  fordrar kunskap om  faktiskt
förekommande parole. Också här möter vi de tre försvarsstrategierna.

(1) marginalisering - intertextuella fenomen är ovanliga, och kanske begränsade till speciella
genrer. Likt det motsvarande försvaret mot överföringsfenomen bygger det förmodligen på
felaktiga empiriska föreställningar om att intertextualitet skulle vara en speciellt "litterär"
företeelse, snarare än ett vanligt fenomen i vardagsspråk och lågprosa.10

(2) kodifiering -  likt metaforer kan  intertextuella allusioner "dö", d v s få en konventionell
mening som uppfattas obeorende av kännedom om källan.

(1) tolkningsnivåer  -  intertextualiteten  aktualiseras  först  efter  det  att  texten,  i  en  primär
mening, redan är förstådd.11

Hur skall man argumentera contra-contra här? Ett viktigt  inslag är  rimligtvis en  teori om
språkinlärning, som ifrågasätter den dominerande beskrivningen av vad som läres in när man
lär sig ett språk. En teori som ger exempel och imitation huvudrollen och förvisar regler längre
ner i rollistan - kanske rentav till skriftspråket och den explicita grammatikundervisningen.
En sådan teori om språkinlärning skulle förmodligen lägga mycket större vikt vid de tidiga

faserna, de där imitation, syntaktisk chansning, spårbar återanvändning, etc. spelar en tydligare
roll än senare. I stället för att uppfatta sådana fenomen som förstadier till, och artskilda från,
den "egentliga" språkbehärskningen, så får man tänka sig skillnaden mellan stadierna som en
gradskillnad. Komplikationen (och språkideologin) gör dem svårare att känna igen på senare

9. Den intertextuella referensen bygger på att man uppfattar den alluderade passagen figurativt - att säga om
någon som slåss med väderkvarnar att han gör det involverar ingen anspelning på Don Quijote.
10. Tänk bara på det som man kallar gruppjargong, som får en stor del av sin obegriplighet för utomstående
genom att den vävs av allusioner på en korpus av för gruppen "klassiska" anekdoter.
11. Analogt med förhållandet mellan metaforer och liknelser finns det konventionella medel för att göra
intertextualiteter explicita ("Y är för Z vad Sancho P var för Don Quijote"), och klassikern kan rädda sig
med uppfattningen att de implicita formerna bara är förkortningar. Men jfr nedan om barnspråk.

stadier, men det är samma mekanismer som arbetar.
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2.3. Nivåsamspel

Till den klassiska bilden hör den isolering av nivåer som är knuten till föreställningen om
tecknets godtycklighet - textens mening är bestämd av elementens mening, inte av hur de låter
eller skrivs. Accepterar man att tecknen "egentligen" är godtyckliga så blir nivåsamspel en
oregelbunden "störning" i språkets "normala" funktionssätt.
De mest uppmärksammade exemplen på samspel mellan den fonetiska (grafiska) nivå och

innebördssidan har vi inom  litteraturen - framförallt lyriken - där de alldeles särskilt brukar
påtalas  i samband med översättning. Men också det finns också vardagliga exempel - från
vitsar och tänkespråk till "folketymologier". De sista är intressanta: föraktade av lingvisten
som  amatörmässiga  inhopp  på  hans  område,  så  omskapar  de  ordförrådet  efter  sin  bild.
"Övermaga" har  "över" och  "mage"  som beståndsdelar  - mycket mer än det har  "o" och
"förmåga".
Särskilt intressant i sammanhanget är det samspel som uppkommer mellan "lånord" och

det inhemska ordförrådet, på bas av ljud eller skriftbilden. Men därmed är vi redan över på
den fjärde och sista "anomalikällan", och vi sparar exemplen till nästa avsnitt.

2.4.Plus d'une langage12

Till den klassiska bilden hör föreställningen om språk som avgränsade "räkningsbara" storheter.
Vad det gäller ordförrådet är denna föreställning särskilt viktig inom den Saussureska varianten
av strukturalism: ett begrepps innehåll, eller ett fonems identitet, bestäms av dess relationer
till andra begrepp, respektive fonem, inom samma språksystem.
I det här fallet är det mycket  tydligt hur språkvetenskapen, allierad med andra krafter,

kämpar en ojämn kamp mot en verklighet som inte vill foga sig. Jag skall inte bry mig om de
fenomen som vanligtvis benämnes "inlåning" - här går det ju alltid att hänvisa till distinktionen
diakroni/synkroni. Men det finns ett antal andra saker som det kanske kan vara värt att peka
på.13

Hit hör "code-switching" - byte mellan olika språk inom ramen för en och samma diskurs,
t.ex. ett samtal. Detta sker ju rutinmässigt i alla flerspråkiga språkgemenskaper.
En variant av code-switching som har högre status än den som äger rum inom vardagstjötet

är den där "främmande" uttryck används därför att en motsvarighet på diskursens grundspråk
saknas - ett memento i särskilt hög grad för holistiska meningsteorier. Ännu mer intressant blir
det när man använder en inhemsk term men bifogar ett främmande uttryck som förklaring -
tänk t.ex. på hur Kant bifogar en latinsk ekvivalent för så gott som varje teoretiskt vägande
uttryck: Anschaung (intuitio), Empfindung (sensatio), etc. Anmaningen är att tolka ett uttryck

12 Frasen kommer från Derridas bok till Paul de Man, och används där för att sammanfatta vad
dekonstruktion är för något. Konstruktionen "plus de" är med sin karaktäristiska dubbeltydighet en av
Derridas favoriter. I det här fallet alltså: "inte mer (av det där med) ett språk", men också "mer än ett språk".
13 Det finns ju i själva verket enormt mycket att säga på den här punkten. Den teoretiska lingvistiken med
dess partiskhet för systemimmanens står ju under ständig beskjutning från språksociologin och
språkhistorien. Här finns ju också en mängd synpunkter som rör samspelet mellan politiska intressen och
nationalspråkens, särskilt skriftspråkens, uppkomst.
14 Här finns naturligtvis inte bara fackspråkliga exempel - tänk t.ex. på det tryck som ordet "trevlig" är

på ett språk med hjälp av det semantiska systemet för ett annat.14
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Extra lustiga, och tänkvärda, blir de kedjor av oöversättbarheter som ibland uppkommer.
Det tyska ordet "Geisteswissenschaften" är en neologism uppfunnen för att motsvara Mills
"moral  science"  som omöjligen kan översättas  till  tyska  - några decennier  senare  ser  sig
engelskspråkiga filosofer tvungna att låna tillbaka "Geisteswissenschaften" eftersom det saknar
engelsk motsvarighet.
Vad det gäller filosofisk terminologi verkar slutsatsen klar: inget språk har en självständig

sådan, utan begreppen vävs samman utan större hänsyn till språkgränserna.
En annan typ av exempel är de som antyddes under rubriken nivåsamspel: integrationen

av lånord i ett språk och dess samspel med det inhemska ordförrådet. Ett svenskt exempel
från de senaste decennierna är den nya användningen av ordet "häftig". Det handlar säkerligen
om en import av engelskans "hefty" - men det är ett understatement att mycket få av de talare
som lade sig till med ordet var medvetna om detta faktum. Snarare uppfattade man det som en
naturlig utvidgning av applikationsområdet för det gamla vanliga "häftig" - som ur språkhistorisk
synvinkel "bara" är en homonym.
Finns det någon slutsats att dra av detta? Kanske densamma som på tal om distinktionen

mellan bokstavlig och överförd bemärkelse: försöker man rycka in en viss typ av fenomen från
marginalen till centrum av den språkliga verkligheten så blir man varse hur sammanvävt det
deskriptiva innehållet i den klassiska språksynen är med normativa synpunkter.

utsatt för från engelskans, eller kanske snarare amerikanskans, "nice".
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Extranummer; Substanser och tvetydighet

Ett sätt att karaktärisera en filosof är genom det han betraktar som "substans" - det ställe han
stannar.  För Aristoteles,  ofta,  de  "primära  substanserna", de vanliga  tingen. För Platon
idéerna. För Hume perceptionerna, och särskilt "impressionerna". För Leibniz monaderna.
För en pragmatist (eller existentialist) handlingarna.
En substans är "det som är i sig självt och begripes genom sig självt" - andra saker är och

begrips genom att relateras till substanserna. Bland de andra finns de otydliga de som måste få
sin härkomst klarlagd - det är de som i första hand ger filosofen hans uppgift.
En modern  språkmetafysik gör  språket  till  substans. Språket begripes  inte genom  att

relateras till någonting utanför sig självt, till tanken eller till världen. Allting annat finns bara i
förhållande till språket - det enda i sig begripliga.
För en språkmetafysiker kan världen bli mångtydig. Genom att språket, ett språk, ger ett

ting (handling, företeelse, uttryck) flera möjliga innebörder. Eller genom att språken, de olika
språken, bestämmer företeelserna olika - "artikulerar" världen på olika sätt. Men mångtydigheten
har en gräns - jag yttrar nu detta med denna mening (inte så att den skulle vara tillgänglig etc.
på något enkelt sätt, eller alls.)
Sinnebilden är ankharen. Språket eller språken ger dig möjligheterna: se ankan, se haren.

Men om skillnaden mellan ankan och haren inte finns i bilden, utan i språket (begreppet) - så
finns den ändå där. Annorlunda uttryckt: världen är  tvetydig därför att den språkligt kan
begripas på flera sätt - men ett språkligt begripande kan inte i sin tur vara tvetydigt. Ankan
kan vara hare, men ankskådandet kan inte vara harskådande.15

Derrida försöker vara en filosof utan substans. Hans uppfattning är kanske svårbegriplig -
svårfångad  - men  den  är  resultatet  av  en  ganska  enkel  tillämpning  av  den  filosofiska
kardinaldygden: konsekvens. Språkrelativismen säger att man inte kan isolera ett tings väsen -
vad det verkligen är - från den beskrivning man ger av det i ett språk. Derridas bottenlöshetsfilosofi
är resultatet av att tillämpa denna princip på beskrivningarna själva. Inte heller språkakten bär
sitt väsen i sig själv: den är vad den är bara i de beskrivningar den ger upphov till.
En  juridisk bild: en människa skriver ett papper av vilket det  framgår hur hon vill att

hennes ägodelar skall  fördelas efter hennes död. Hon undertecknar, några andra bevittnar
namnteckningen. Har hon skrivit sitt testamente? Vi kan tänka oss en process i vilken detta
dras i tvivelsmål. Antag att utfallet blir ja. Domen kan överklagas till "högsta instans" - men
det är också på varje stadium möjligt att  ifrågasätta  ifall någon dom verkligen avkunnats.
Precis som ett papper är ett testamente bara under vissa - "öppna" - omständigheter så är en
dom en dom bara under vissa omständigheter. Domen är till för att sluta frågan om testamentets
giltighet, men öppnar samtidigt frågan om sin egen - och räven slank ur näven.

15 Detta bland annat på tal om idén att något är vunnet med att ersätta författarintentionen med
läsarreaktionen - den individuella eller kollektiva. Båda är lika legitima eller illegitima studieobjekt - de
ontologiska och kunskapsteoretiska problem som vidlåder den ena vidlåder den andra. Intressanta är de på
olika vis - men för bokläsaren är författarintentionen ofta viktig medan läsarreaktionen är ett kuriosum.


