
  
 
 
 

  

Sant eller intressant? 
Filosofi och idéhistoria 

 
av Staffan Carlshamre 

 
 
 
1. Vad skall filosofen ha filosofihistorien till? ...................................................... 2 
2. Fullkomlighetsantaganden ................................................................................. 3 
3. Samarbete och dialog ......................................................................................... 4 
4. Kvalitet .............................................................................................................. 6 
5. Tolkare och adressat .......................................................................................... 7 
6. Relation .............................................................................................................. 8 

a) Kontextinpassning ................................................................................. 9 
b) Relevansrelationerna ........................................................................... 11 
c) Värde .................................................................................................... 12 

7. Modalitet .......................................................................................................... 15 
8. Rangordning mellan principer ......................................................................... 16 
9. Det filosofiska rummet .................................................................................... 18 
10. Filosof eller historiker? .................................................................................. 19 



1 

 

Sant eller intressant? 
Filosofi och idéhistoria 

 
av Staffan Carlshamre 

 

Man påpekar ofta att filosofin skiljer sig från de flesta andra akademiska discipliner genom 
att studiet av dess egen historia är en integrerad del av ämnet självt. Detta ger upphov till ett 
slags konkurrensförhållande till de i mera egentlig mening historiska discipliner som också 
studerar filosofins historia—i Sverige framförallt idé- och lärdomshistoria. Rör det sig bara 
om ett överlapp i intresseområde för två organisatoriskt skilda ämnen? Eller finns det 
skillnader i till exempel kunskapsintresse och metodologi som gör "filosofisk 
filosofihistoria" väsensskild från "historisk filosofihistoria"?  

Frågan om filosofihistoriens roll inom filosofin, och om det rätta sättet att studera 
filosofins historia har under de senaste decennierna stått under livlig internationell debatt. 
Inom flera kontinentalfilosofiska riktningar spelar filosofihistorien en oerhört stor roll både 
teoretiskt och praktiskt, och för inflytelserika tänkare som H.G. Gadamer och Jacques 
Derrida står all filosofisk praktik i intimt samband med studiet av äldre filosofiska texter. 
Men även inom anglosaxisk filosofi har en i viss mening historisk metod att bedriva filosofi 
brett ut sig under de senaste decennierna, t.ex. hos tänkare som Alisdair MacIntyre, Richard 
Rorty, Jonathan Bennett, Charles Taylor, Martha Nussbaum m.fl. I samband med detta har 
också metodologiska och tolkningsteoretiska problem blivit föremål för intensiv 
diskussion, och radikalt skilda ståndpunkter har intagits av olika teoretiker. 

Syftet med de följande sidorna är att diskutera vilken roll studiet av filosofins historia 
spelar inom filosofin, och att utifrån denna roll fundera över hur ett "filosofiskt" studium av 
filosofins historia skiljer sig från ett "historiskt". Motsättningen mellan det filosofiska och 
det historiska får naturligtvis tas med en nypa salt—det rör sig om idealiserade poler i ett 
flerdimensionellt rum, och ingenting säger heller att den akademiska ämnestillhörigheten 
måste bestämma var i detta rum en verklig filosofihistoriker befinner sig. Den 
professionella filosofen kan i detta avseende vara historiker, likaväl som historikern kan 
vara filosof.1 

Men kan man verkligen på detta obestämda vis tala om ett "filosofiskt" sätt att närma sig 
filosofihistorien? Filosofer tillhör ju radikalt skilda skolor, riktningar och traditioner, och är 
inte just sättet att förhålla sig till det historiska arvet en av de stora vattendelarna i detta 
sammanhang? Enligt min mening är det inte riktigt så. En gemensam historia är i sig en av 
de viktigaste faktorer som håller samman den filosofiska världen, trots alla skillnader, och 
filosofer med olika traditionsbakgrund är förvånansvärt samstämmiga i hur de anser att det 
historiska materialet skall behandlas filosofiskt. På ytan kan Jonathan Bennetts sätt att 
skriva filosofihistoria synas mycket olikt Hans Georg Gadamers, och Anders Wedbergs 
texter liknar inte vid första ögonkastet Jacques Derridas, men djupare sett finns det mycket 

                                                
1 Här är kanske en lämplig plats  att  hänvisa till Anders Wedbergs diskussion av relationen mellan historikern 
och filosofen, i efterskriften till andra upplagan av  Filosofins historia: Antiken och medeltiden, Stockholm 
1968. 
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som förenar, och dit hör bland annat en litet misstänksam vakthållning mot försök att förstå 
filosofiska texter "enbart historiskt".  

1. Vad skall filosofen ha filosofihistorien till? 
Om de olika roller filosofihistorien spelar, kan spela och bör spela  inom filosofin finns det 
mycket att säga, men här skall bara några antydningar ges som bakgrund för en diskussion 
om filosofihistorisk texttolkning.  

Det är naturligt att skilja ett direkt filosofiskt bruk av filosofihistorien från ett indirekt  
eller metafilosofiskt bruk. Den som gör direkt bruk av äldre filosofisk text använder helt 
enkelt Platon, Leibniz, Hume, Hegel och de andra som källor till uppslag, argument, 
problem, exempel etc. för sin egen filosofiska verksamhet. Man argumenterar ibland för att 
detta förhållningssätt i sig skulle vara ohistoriskt och förkastligt på principiella grunder (vi 
skall litet senare se på ett argument av Quentin Skinner för en sådan negativ slutsats) men 
dess oomtvistliga heuristiska fruktbarhet kommer förmodligen alltid att beröva sådana 
invändningar deras praktiska verkan. Har man filosofisk idétorka så är det helt enkelt en 
nästan osviklig metod att leta upp vad Aristoteles eller Kant säger om det som intresserar 
en. 

Det metafilosofiska bruket av filosofihistorien använder inte den historiska texten som 
källa till kunskap om det den handlar om, utan som ”data” för en teori om filosofin själv. 
Många teorier om filosofi är naturligtvis inte filosofiska teorier. Idéhistorikern syftar 
exempelvis till att ge en beskrivning av filosofin som historiskt fenomen: av dess historiska 
framväxt, av dess funktion i de samhällen där den funnits, etc. Men eftersom den mänskliga 
kunskapens olika arter och deras karaktäristika är ett av filosofins centrala områden—själva 
det centrala området skulle man sagt för inte så länge sedan—så bör också filosofin själv 
innehålla en teori om filosofisk kunskap. Och visserligen innehåller all kunskapsteori 
normativa element som tillåter teoretikern att se med visst jämnmod på att man i praktiken 
inte följer de recept hon på aprioriska grunder har fastställt, men något fel är det ändå på en 
teori om filosofins väsen som inte kastar minsta ljus över de historiskt givna filosofierna. 
Speciellt vill man gärna att den skall stå i någorlunda samklang med de exempel på faktiskt 
filosoferande som man på intuitiva grunder bedömer som de bästa. Filosofihistoriens roll 
för filosofins kunskapsteori bör i detta avseende vara analog med vetenskapshistoriens roll 
för vetenskapsfilosofin. 

De tänkare som är mest kritiska mot det direkta bruket—eller återbruket—av äldre 
filosofi brukar istället framhäva det metafilosofiska bruket. Men det är svårt att förena 
denna inställning med en positiv bild av filosofins kunskapsmöjligheter. Om ingenting av 
det som filosofer åstadkommit i det förflutna bär utöver tillkomstsituationen—varför skall 
man då förvänta sig mer av vad som nu eller i framtiden levereras från samma håll?2 

2. Fullkomlighetsantaganden 
Ett klassiskt sätt att beskriva skillnaden mellan historisk och filosofisk filosofihistoria är att 
historikern vill veta vad Platon tyckte, medan filosofen vill veta om det som Platon tyckte 
är sant. Jämförelsen haltar på båda benen, men kan ändå tjäna som bakgrund till en 
                                                
2 Det finns naturligtvis nyttiga verksamheter – städning t.ex. – vars resultat inte är det minsta perenna, och 
filosofin kunde ju höra till dem. Den möjligheten skall dock inte diskuteras här. 
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tolkningsprincip, eller snarare en familj av tolkningsprinciper, som spelat stor roll i de 
senaste decenniernas tolkningsteoretiska debatt. Enligt en grov variant av denna princip 
måste den som vill förstå vad Platon säger inte bara vilja veta ifall det han säger är sant, 
utan också förutsätta att det han säger är sant.3 Är detta riktigt så är det antydda sättet att 
göra distinktionen mellan historikern (som är intresserad av Platon) och filosofen (som är 
intresserad av hur det är) helt missriktad. Det finns i så fall ingen förståelse av Platons 
texter som går före bedömningen av deras sanningshalt. 

Jag skall kalla tolkningsprinciper av det antydda slaget för ”fullkomlighetsantaganden”. 
Exempel på fullkomlighetsantaganden är Gadamers  ”Vorgriff der Vollkommenheit” och 
den speciellt i amerikansk språkfilosofi hett omdebatterade ”principle of charity”.4 
Fullkomlighetsantagandena utgör som sagt en inte alltför strängt sammanhållen familj och 
de är inte alla lika radikala. Gemensamt för dem är åsikten att den som tolkar en text 
”måste” förutsätta att denna text har vissa positiva egenskaper, att den helt enkelt är bra i 
vissa åtminstone för teoretiska texter viktiga avseenden. De tre viktigaste egenskaper som 
tolkaren förutsätts söka hos texten är i allmänhet motsägelsefrihet, sammanhang och 
sanning.5 

Fullkomlighetsantaganden kan motiveras, och har motiverats, på många olika sätt— 
motiveringarna varierar med tolkningssammanhanget, men också med hur antagandet mera 
exakt formuleras. Generellt gäller att ju radikalare fullkomlighetsantagande man 
förespråkar, desto djupsinnigare motivering behöver man prestera, och i de mera extrema 
fallen leder diskussionen snabbt in metafysikens mörka hjärta.6 

Här skall jag dock inte ge mig ut på de djupaste vattnen, utan nöja mig med att fiska i 
språkfilosofins, och speciellt talaktsteorins, strandkanter. Paul Grice har formulerat ett antal 
                                                
3 Exemplet Platon är avsett att antyda några av de problem som man ställs inför om man vill tillämpa denna 
idé i konkreta fall. Är det den filosofi man tolkar in i dialogerna, och som i allmänhet knytes till deras 
huvudpersoner – Sokrates eller ”den eleatiske främlingen ” — som skall förutsättas vara sann? Eller ansvarar 
Platon bara för beskrivningen av de samtal där dessa åsikter presenteras? Och vad gör man med Platons på 
flera ställen framförda påstående att han inte försökt presentera den sanna filosofin i sina skrifter? 
4 Gadamers utförligaste diskussion av ”Vorgriff der Vollkommenheit ” finns i Wahrheit und Methode, 
Tübingen 1960, t.ex. sid 277ff. Beteckningen ”The principle of charity” introducerades av N.L. Wilson i  
”Substances Without Substrata”, The Review of Metaphysics, vol 12 (1958-59) pp. 521-39. Den togs upp av 
Quine i Word and Object, Cambridge, Mass. 1960, och har sedermera spelat stor roll t.ex. i Donald Davidsons 
språkfilosofi.. Det kan vara värt att påpeka att medan Gadamers diskussion uttryckligen handlar om tolkning 
av texter, så talar Quine och Davidson i första hand om översättning respektive tolkning av språk. En annan 
komplikation är att det för Davidson inte är personers yttranden som av tolkaren skall ”göras” så sanna, 
konsistenta och koherenta som möjliga utan systemet av deras ”beliefs”. Sådana finesser kommer jag i 
fortsättningen att ignorera. 
5 Ett sätt på vilket fullkomlighetsantaganden kan vara olika radikala är med avseende på listan över 
fullkomligheter. Gadamer räknar med alla de tre uppräknade, plus ytterligare några, medan andra lägger 
huvudvikten vid konsistens, som ju är svagare än de övriga i den meningen att det förutsätts av dem, men inte 
omvänt. En annan dimension i vilken olika fullkomlighetsantaganden skiljer sig är i toleransen för att tolkaren 
inte finner vad hon söker: hur mycket inkonsistens, inkoherens och falskhet kan en text innehålla innan den 
blir obegriplig? 
6 Ett exempel är Wilson som på några sidor för läsaren från vad som tycks vara ett tekniskt problem 
beträffande tolkningen av egennamn på naturliga språk till ett förespråkande av en form av ”Absolut 
idealism”. Och varken Gadamer eller  Davidson blir honom svaret skyldiga när det gäller att väva samman 
tolkningsteori och metafysik. 
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maximer som han menar att vi som deltagare i språkliga interaktioner förutsätter att våra 
samtalspartners iakttar, och vilka hjälper oss att tolka deras yttranden. Som sammanfattande 
benämning på dessa maximer använder han uttrycket ”the Cooperation Principle”. Som vi 
skall se kan förutsättningen att författaren till en text följt denna princip användas för att 
motivera en ganska rik uppsättning fullkomlighetsantaganden.7 

Anknytningen till Grice förutsätter i det här sammanhanget att man på ett fruktbart sätt 
kan betrakta relationen mellan författare och läsare som analog med relationen mellan 
talare och lyssnare i en dialog eller en konversation. Användningen av dialogmodellen för 
att motivera fullkomlighetsantaganden anknyter nära till Gadamers tolkningslära (liksom 
till Michail Bachtins). Inom den amerikanska debatten, däremot, har man sett på text och 
tolkning mera enligt modellen data och teori, och därmed har man fått motivera sina 
fullkomlighetsantaganden på andra sätt. 

3. Samarbete och dialog 
Vad är en dialog? För både Grice och Gadamer är  en (idealtypisk) dialog ett 
samarbetesprojekt där deltagarna drivs av ett gemensamt intresse. Gadamer frammanar ofta 
bilden av ett sokratiskt samtal där interlokutörerna gemensamt söker sanningen om 
”saken”, det som dialogen handlar om, medan Grices exempel är mera vardagliga—
gemensamheten behöver inte vara mera dramatisk än att man inom dialogen tar hänsyn till 
och respekterar varandras intressen. Som den gör, till exempel, som utan särskild eftertanke 
svarar efter bästa förmåga på vad klockan är.8 

Sådana samarbetesprojekt styrs enligt Grice av en räcka maximer som interlokutörerna i 
ett normalt samtal ömsesidigt följer och räknar med att andra följer när de utformar sina 
bidrag till samtalet. Han formulerar maximerna som regler för talarens handling och 
sorterar dem under fyra kantianskt inspirerade rubriker: Kvantitet, Kvalitet, Relation och 
Modalitet. För tillfället är vi ju mest intresserade av hur reglerna ser ut från andra hållet—
när de formuleras som regler för mottagarens verksamhet, som tolkningsregler—men som 
bakgrund behöver vi en uppfattning om Grice originalmaximer. 

(1)   Kvantitet. Kvantitetsmaximen tillhåller talaren att göra sitt bidrag till samtalet 
”lagom” informativt, vilket normalt innebär att hon lämnar all information hon 
har tillgång till och som hon tror att mottagaren behöver. 9 

(2)  Kvalitet. Kvalitetsmaximen uppmanar talaren att försöka göra sitt bidrag sant, 
och den implicerar två underordnade maximer. Den ena är ett 

                                                
7 En omfattande diskussion av möjligheten att tillämpa talakttsteori  på skriven text finns i Mats Furbergs bok 
Säga, förstå, tolka (Doxa 1982). 
8 Man kan naturligtvis påpeka att många verkliga samtal inte svarar mot denna bild av människor som är 
snälla mot varandra – grälet är också en dialog – men det struntar vi för tillfället i. 
9 Det är denna maxim som (i vissa situationer) legitimerar slutsatsen från yttrandet ”Mjölken verkar OK.” till 
att talaren inte säkert vet att mjölken är OK, och därmed till att den kanske inte är OK. När talaren underlåter 
att ge information som vore relevant för mottagaren kan denne dra slutsatsen att talaren inte har tillgång till 
den. Maximen innebär ju också att talaren inte får överinfomera. Ett digitalur tillåter t.ex. ofta att man ger 
mycket exakt besked om tiden, men den som svarar på vad klockan är med angivelsen ”14.46 och 38” istället 
för ”kvart  i tre” ger vid handen att det är något anmärkningsvärt med det exakta klockslaget – ”nu gäller det 
sekunderna!”.  
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uppriktighetsvillkor: säg bara sådant som du tror är sant. Den andra är ett 
evidensvillkor: säg bara sådant som du har (tillräckligt) goda skäl att tro. 

(3)  Relation. Relationsmaximen formuleras mycket kort av Grice: ”Var relevant!”. 
Den skall uppta oss en hel del i det följande, men för tillfället lämnar vi den som 
den är.10 

(4)  Modalitet. På engelska kallar Grice den här maximen ”Manner”, och den har att 
göra med den språkliga utformningen av talarens bidrag: hon uppmanas att 
uttrycka sig så att det blir rimligt enkelt för lyssnaren att begripa vad hon säger.11  

Maximerna är, som sagt, formulerade som uppmaningar till ”avsändaren”—talaren eller 
författaren—och jag skall ägna några avsnitt åt hur motsvarande uppmaningar till lyssnaren 
eller läsaren bör formuleras. Med detta vill jag uppnå två saker. För det första vill jag visa 
att Grices maximer ger upphov till en rikare uppsättning fullkomlighetsantaganden än de 
som vanligtvis diskuteras, och att de faktiskt kastar ett visst ljus över hur man tolkar 
yttranden, dvs texter, även i filosofihistoriska sammanhang. För det andra visar det sig att 
det finns vissa valmöjligheter när man skall formulera maximerna som tolkningsprinciper, 
som jag hoppas skall sprida litet ljus över motsättningen mellan filosofiska och historiska 
sätt att läsa filosofins historia.12 

4. Kvalitet 
Hur formulerar man kvalitetsmaximen från tolkarens håll? Motsvarigheten till Grices 
kortformulering ger sig nästan själv: 

(Kval) Försök tolka texten så att den blir sann. 

Men när man skall finna motsvarigheter till uppriktighets- och evidensvillkoren så måste 
man välja mellan olika möjligheter. Är det rätta förhållningssättet att tolka texten så att 
avsändaren bör ha trott att på den, och uppfattat sig ha (tillräckligt) goda skäl för denna sin 
tro? Eller bör jag tolka texten så att  mottagaren, dvs jag själv, tror på vad den säger och 
anser mig ha goda skäl för denna tro? Låt oss sätta de olika versionerna på särskilda rader 
så vi vet vad vi pratar om: 
(KvalA) Försök tolka texten så att den uttrycker någonting som avsändaren tror och anser 

sig ha goda skäl att tro. 
(KvalE) Försök tolka texten så att den uttrycker något som du själv tror och har goda skäl 

att tro.13 
                                                
10 Man kan tycka att kvantitetsmaximen i själva verket är överflödigt, och hör hemma under relevansvillkoret. 
Så är det nog, och anledningen till att Grice lät kvantiteten bilda en egen avdelning är kanske mest att den 
spelade huvudrollen vid upplösningen av det perceptionsfilosofiska problem som från början inspirerade hela 
teorin. 
11 Villkoret inkluderar, enligt Grice supermaximen "Be perspicous!", samt en räcka maximer på lägre nivå, i 
stil med "Avoid obscurity of expression!", "Avoid ambiguity!", "Be brief!", etc. 
12 Dock kommer jag att lämna kvantitetsmaximen därhän – finns det något att säga om den i det här 
sammanhanget så görs det, som sagt, lämpligen i samband med diskussionen av relevans. 
13 A:et i (KvalA) och E:et i (KvalE) står för ”Altercentrisk” respektive ”Egocentrisk”. Skälet att inte tala om 
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Det verkar ganska självklart att det naturliga komplementet på tolkarsidan till Grices 
talarmaximer är (KvalA). Vårt viktigaste skäl att tillämpa kvalitetsmaximen som tolkare är 
ju att vi tror att talaren har följt motsvarande princip när hon utformade sitt bidrag till 
samtalet, dvs att talaren försökt säga något sant, dvs att hon sagt något hon trodde på och 
trodde sig ha goda skäl för. Men icke desto mindre tycks de mera kända filosofiska 
fullkomlighetsantagandena mycket klart gå i riktning mot (KvalE). Gadamer uppmanar oss 
att tolka så att texten blir enhetlig och sann, inte så att den bör ha framstått som enhetlig 
och sann för den som skrev den. Och Davidson uppmanar oss att tolka så att talaren 
kommer att ha rätt på så många punkter som möjligt, inte så att hon skall tro sig ha rätt på 
så många punkter som möjligt.14 Är detta att betrakta som en lapsus, eller finns det något 
som talar för att man som tolkare bör hålla sig till den egocentriska (KvalE)? Frågan är 
viktig och återkommer i samma form beträffande de övriga maximerna, så vi ägnar den ett 
särskilt avsnitt. 

5. Tolkare och adressat  
Det föreslås i litteraturen många sorters skäl för att tolkare bör  uppträda egocentriskt 
snarare än altercentriskt, i den antydda meningen, och de flesta av dem skall vi inte bry oss 
om här. Vanligast är kanske att man anför kunskapsteoretiska grunder för att det inte lönar 
sig att grubbla över vad den andre ”verkligen” tror och menar: eftersom jag aldrig kan veta 
vad den andre tänker så är det ingen idé att bry sig. Gadamer och Davidson skulle väl 
snarare ge sig ut på en meningsteoretisk diskurs, med rötter hos Heidegger eller Quine, med 
slutsatsen att själva åsikten att den andre menar någonting alls är oupplösligt förbunden 
med åsikten att hon menar och tror ungefär sådant som jag själv menar och tror.15 

Här skall jag dock nöja mig med litet enklare överväganden, som har att göra med de 
olika sätt på vilka den som tolkar en text kan placera sig själv i förhållande till den 
kommunikationskedja i vilken texten ingår. Vi har redan tänkt på denna kommunikations-
kedja enligt en standardmodell: den innehåller en avsändare, en adressat och ett yttrande. 
De båda interlokutörerna binds samman av ett ömsesidigt hänsynstagande till varandras 
intressen. Abstrakt sett består dessa intressen primärt i önskningar att påverka och bli 
påverkad av den andre—jag vill få den andre att tro eller göra saker, och jag vill utsätta mig 
för den andres försök att få mig att tro eller göra saker.16 

Redan med denna enkla bakgrund kan vi gissa att ”förståelsen” av ett yttrande inte är ett 
enhetligt fenomen. Det är en sak att vara ett yttrandes adressat, att förstå det inifrån 
                                                                                                                                               
”avsändar-” respektive ”mottagarcentrerad” texttolkning istället är jag vill ha fram kontrasten mellan de fall 
då tolkaren själv tar rollen som mottagare, och de då han inte gör det. En textläsning kan vara både 
altercentrisk och mottagarcentrerad, även om detta fall inte spelar någon större roll för denna artikel. 
14 Som alternativ till charityprincipen har Richard Grandy föreslagit en ”principle of humanity” som mera går 
i riktning av (KvalA). Enligt denna bör man tolka ett yttrande som uttryck för åsikter och attityder som det 
verkar naturligt för en människa att ha i den situation (t.ex. med avseende på tillgänglig evidens) som 
avsändaren befinner sig i, snarare än för åsikter och attityder som är acceptabla för mig i den situation där jag 
är. Jfr Grandy, Richard E. ”Reference, Meaning, and Belief”, Journal of  Philosophy, 1974. 
15 Vad jag själv menar och tror efter det att jag läst den aktuella texten, får man naturligtvis tillägga. 
16 Det ömsesidiga hänsynstagandet visar sig, i det idealtypiska fallet, genom att den påverkan jag vill utöva 
och bli utsatt för är rationell, snarare än (bara) kausal – jag vill ge och få skäl för handlingar och 
trosföreställningar. 
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kommunikationskedjan, och en annan sak att stå bredvid och försöka förstå hur det är avsett 
att bidra till en konversation i vilken jag inte tar del. 

Det tycks mig naturligt att uppfatta de båda versionerna av kvalitetsmaximen som 
uttryck för var sin av dessa båda positioner i förhållande till yttrandet. Som 
kommunikationsdeltagare har jag ett ”intresse” i kommunikationen, och jag uppfattar 
yttrandet som avsett att tjäna detta intresse—att tolka texten egocentriskt är helt enkelt att 
arbeta utifrån hypotesen att den verkligen gör detta. Att överge den egocentriska 
tolkningsmodellen är, ur detta perspektiv, att ge upp hoppet och börja fundera över vad som 
har gått fel. 

Som kommunikationsåskådare däremot så delar jag inte deltagarnas intresse i det 
gemensamma projekt som är dialogen, utan min förståelse styrs av egna intressen, som inte 
är integrerade i dialogens ömsesidiga hänsynstagande. Ibland kan dessa intressen gå på 
tvärs mot deltagarnas—som när tjuvlyssnaren skaffar sig information som deltagarna vill 
hålla för sig själva—men i de fall som intresserar oss här strider tolkarens intresse inte mot 
deltagarnas, det är bara ett annat. Det historiska intresset befinner sig på ett metaplan i 
förhållande till det språkliga utbyte som är dess objekt: det söker inte kunskap ur dialogen 
utan om dialogen. 

Min hypotes är, som läsaren redan har gissat, att skillnaden mellan filosofens och 
historikerns sätt att läsa äldre filosofiska texter till stor del kan föras tillbaka på att de tar 
olika positioner i förhållande till texten som kommunikativt yttrande. Filosofen deltar i 
kommunikationen, medan historikern beskriver den. Om man så vill: filosofen läser 
Aristoteles med samma inställning som historikern läser sina kollegor. 

Detta tycks ge filosofens läsart en sorts försteg i förhållande till historikerns: det är 
filosofen som läser texten som den är avsedd att läsas. Men å andra sidan, invänder 
historikern, så är det skillnad på att vara adressat för ett visst yttrande och att bara låtsas 
vara det. Är det till exempel inte uppenbart att den publik till vilken Aristoteles verkligen 
vänder sig har helt andra intressen och föreställningar än dagens analytiska filosofer, och 
måste inte de senares försök att böja texten efter sina intressen i hög grad göra våld på 
upphovsmannens intentioner? En svår fråga, enligt min mening, som här delvis måste bli 
hängande i luften. För tillfället nöjer jag mig med att antyda att frågan om vem som är ett 
visst yttrandes avsedda adressat ofta inte är så lätt att besvara. Inte ens ett privatbrev är 
alltid avsett enbart för den person till vilket det ställs—även i ett sådant fall kan den 
avsedda publiken vara så obestämd som ”eftervärlden”. Och för filosofiska texter är det 
snarare regel än undantag att den avsedda adressaten är det som Perelman kallat ”det 
universella auditoriet”—den som vill göra en mera tidsbunden avgränsning av Aristoteles 
adressat kan i alla fall knappast stödja sig på hans egna avsikter! 

6. Relation 
Jag antydde ovan att fullkomlighetsantaganden av Gadamers eller Davidsons typ kan 
uppfattas som egocentriska tolkningsmaximer, motsvarande Grices kvalitetsmaxim för 
talarens handling. I själva verket tror jag att hermeneutikers intresse i alltför hög grad 
fokuserats på just sådana kvalitetsmaximer, och att man kommit att negligera de väl så 
intressanta kategorierna relation och modalitet. Vi kan försöksvis formulera 
relationsmaximen som tolkningsprincip: 

(Rel)  Försök uppfatta texten som ett relevant bidrag till den "konversation" den ingår i. 
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Även denna princip kan preciseras ego- eller altercentriskt, från tolkarens synpunkt, 
allteftersom konversationen ifråga bestäms av tolkarens deltagarintresse eller, mer 
”historiskt”, utifrån en uppfattning av textens avsedda relation till en avsedd dialogkontext 
där tolkaren inte ingår. 

Frågan om ett visst yttrandes relevans kan spaltas upp på åtminstone tre underordnade 
frågeställningar. För det första har vi den redan antydda frågan om vilken konversation 
texten är ett bidrag till—jag kommer att diskutera hithörande problem under rubriken 
kontextinpassning. För det andra har vi frågan om vilken typ av bidrag texten är till den 
aktuella konversationen—den centrala frågan i detta sammanhang är hur texten tänks hänga 
ihop med andra yttranden i samma konversation, frågan om relevansrelationerna. Den 
tredje frågan är på vad sätt texten verkligen bidrar till att uppnå det mål som den aktuella 
konversationen struktureras av—om man så vill frågan om yttrandets värde i den förutsatta 
dialogkontexten. Jag tar dem i tur och ordning.  

a) Kontextinpassning 

Filosofihistorien bjuder många exempel på hur viktigt det är att bestämma vilket samtal, 
och vilken sorts samtal, ett visst yttrande ingår i. Detta syns naturligtvis tydligast i de fall 
där en hävdvunnen kontextinpassning vid närmare betraktande förefaller mindre självklar, 
eller rentav vilseledande. Vi börjar med några exempel. 

Det vanligaste sättet att uppfatta de försokratiska naturfilosoferna är att betrakta dem 
som tidiga fysiker—Thales formulerar så att säga den första trevande repliken i ett samtal 
vars senaste ord är relativitetsteorin och kvantmekaniken. Utifrån detta synsätt består 
miletiernas insats i att de börjar söka en djupare enhet och konstans bakom sinnevärldens 
ytliga variationer, Herakleitos bidrar till att utforma begreppet naturlag, och kronan på 
verket blir Leukippos och Demokritos briljanta föregripande av den mekanistiska 
världsbilden och atomteorin. Runt en sådan utvecklingslinje grupperar sig de övriga—
Pythagoras, Anaxagoras, Parmenides, Zenon och så vidare—som stickspår och 
randanmärkningar. Men griper man en samling fragment av Parmenides eller Herakleitos 
utan denna förutsättning, så öppnar sig andra minst lika ”naturliga” kontextinpassningar, 
andra sorters samtal till vilka de kan tänkas bidra—Parmenides i den vetenskapliga 
kontexten ganska bisarra uppfattning att verkligheten varken innehåller olikhet eller 
förändring framstår i många religiösa och metafysiska samtal som ett fullt naturligt bidrag 
till konversationen. 

16- och 1700-talens filosofi är en annan epok som vi tenderar att uppfatta via en 
hävdvunnen, men lång ifrån självklar kontextinpassning. Tidens stora tänkare brukar 
restlöst sorteras i rationalister och empirister—möjligen får Descartes dubblera som 
gemensam anfader till båda grupperna. Bestämningen av dessa kontexter är i sig själv 
problematisk—är det t.ex. filosofer eller psykologer som i dag för vidare det samtal som 
Hume bidrog till? Men själva åtskillnaden är också artificiell: det löper som en mer eller 
mindre självklar förutsättning genom mycket filosofihistoriskt arbete att  de båda samtalen 
kan och bör behandlas (nästan) oberoende av varandra. Denna föreställning påverkar i hög 
grad hur man tolkar och uppfattar både enskilda tänkare och relationen mellan dem. Det är 
till exempel svårt för det obeväpnade ögat att alls se skillnad på Leibniz och Berkeleys 
nästan samtidigt framlagda metafysiska uppfattningar—ändå kommer de i gängse 
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filosofihistoriska översikter knappast i kontakt med varandra.17 Och kanske är den 
viktigaste anledningen till att just denna kontextinpassning blivit förhärskande bara att den 
ger en så elegant beskrivning av Kants position, där han ånyo i en syntes kan förena det 
som så länge varit åtskilt. 

Detta leder naturligt över till en annan punkt. Det filosofiska samtalet, som det framstår i 
handböcker och översikter, men ofta även i djupborrande monografier, förs över stora 
avstånd i tid och rum, mellan tänkare som aldrig träffat varandra. Kant ger en lösning på 
Descartes problem med yttervärldens existens, och han försöker lösa Humes problem med 
kausaliteten, osv. Det mest slående med den filosofiska filosofihistorien är egentligen att 
filosoferna är så få! 

Det är ibland nästan en chock att vid en närmare besiktning av originaltexter och mera 
samtida kommentarlitteratur få syn på den undervegetation av tänkare som historien har 
glömt, men som har gett ”de stora” anledning att yttra sig, och till vilka de ofta, med eller 
utan namns nämnande, riktar sina repliker. Som samtal är filosofihistorien i hög grad en 
konstruktion. Man får bilden av en linje höga torn från vilka tänkare semaforerar till 
varandra och till oss, men deras höjd över omgivningen är till stor del resultatet av att man 
hänsynslöst röjt undan den mellanliggande bebyggelsen—kanske är det som vi uppfattar 
som ett meddelande riktat mot fjärran bara Kant som viftar bort en fluga! 

Hur bör man förhålla sig till denna konstruktion? Från historiskt håll antyds det ibland 
att den i sig själv är en styggelse, och att den relevanta dialogkontexten för varje tänkare 
bör sökas i hans samtid eller omedelbara förflutna. Redan på rent historiska grunder är detta 
tveksamt. Möjligen är det en bild som föresvävar den som tror på samtidskontextens  
absoluta primat: bilden av en kedja där mera avlägsna influenser måste förmedlas av 
mellanliggande led. Så tänker vi ju på orsakskedjor, och så skulle man kanske i vissa 
sammanhang behöva tänka på muntligt traderad litteratur. Men vad det gäller tänkare vars 
skrifter finns bevarade är hela föreställningen om att påverkningar måste överföras längs 
tidslinjen, av mellanliggande led, helt enkelt falsk. Visst innehåller min samtids filosofiska 
uppfattningar influenser från Platon, och visst har somliga av dessa influenser gått lång väg 
innan de nådde sin nuvarande form. Men det hindrar inte att jag också kan läsa Platon utan 
mellanhänder, och influeras direkt av vad jag hittar där.18  

I själva verket har begreppet ”samtid” inte så litet i sig av föreställningen om en 
homogent framskridande världsande, och det bör behandlas med stor försiktighet. När 

                                                
17 Ett annat exempel på samma mekanism är den vanliga behandlingen av Leibniz resp. Humes syn på 
kausaliteten. Enligt bådas uppfattning måste man underkänna föreställningen om en reell ”påverkan” mellan 
skilda ting och händelser i verkligheten — vad som finns är bara korrelationer. Men medan detta hos Hume 
uppfattas som en filosofisk upptäckt av första rang, en konsekvens  av en  hårdför  empirism som varje filosof 
måste ta seriös ställning till, så ses det hos Leibniz ofta som ett kuriosum, på sin höjd värt ett leende i 
förbifarten. 
18 Detta betyder såklart inte att min läsning av Platon är jungfrulig och opåverkad av min övriga världsbild. 
Poängen är snarare att det finns ingen principiell skillnad mellan Platon och, t.ex., Quine, i detta avseende — 
min förståelse av den ene kan kasta ljus över min förståelse av den andre i ett symmetriskt förhållande, och 
det finns ingen anledning apriori  att jag skulle ha lättare att göra Quines frågor snarare än Platons till mina 
frågor. Det är, för att variera exemplet, troligare att en modern läsare behöver Aristoteles för att begripa 
Heideggers fråga efter ”varat”, än tvärtom. På de flesta håll i världen läser  och tänker filosofistudenter 
betydligt mer på texter skrivna innan de var födda än efter — och vad är rimligare än att det är med dessa 
inlägg deras egna kommer att stå i dialogiska relationer? 
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Quentin Skinner, t.ex., kritiserar tendensen att söka svaret på ”vår tids frågor” i skrifter från 
en svunnen tid, och menar att denna tendens bygger på en felaktig föreställningen om att 
det finns ”eviga” filosofiska frågor, så skjuter han över målet. Filosofins frågor är kanske 
inte eviga, men de är ganska ”otidiga” och föreställningen om den homogena samtid till 
vars frågor envar tänkare är bunden är en myt. 

b) Relevansrelationerna 

Har man väl bestämt sig för vilket samtal en viss text är ett bidrag till, så återstår frågan om 
vilken sorts bidrag den är till denna konversation. En replik i ett samtal kan ju vara relevant 
för vad som föregått den på en mängd olika sätt, och att begripa den är bl.a. att fastställa 
dess relevansrelationer till resten av samtalet. Den relevansrelation som fått mest 
uppmärksamhet i tolkningsteoretiska sammanhang är utan tvekan relationen mellan fråga 
och svar. Framförallt Collingwood—och, i hans efterföljd, Gadamer—har tryckt på tanken 
att en text, fattad som ett påstående, inte kan begripas utan att man rekonstruerar den fråga 
på vilken texten svarar. Om inte detta ges en mycket uttunnad tolkning så förefaller det mig 
vara en avsevärd överförenkling.19 Här är några andra relevansrelationer, alltså relationer 
som ett inlägg i en dialog med teoretiskt syfte kan stå i till tidigare inlägg. Det kan vara en 
invändning, ett motexempel, ett instämmande, en vidareutveckling, en omformulering, en 
exemplifiering, en tillämpning, en generalisering, en precisering, den kan ta upp en 
följdfråga, avslöja en förutsättning, osv.20 

Man bör alltså inte låta sig förledas, av den mysiga bilden av filosofihistorien som 
dialog, till att uppfatta texter som nödvändigtvis harmoniskt relaterade till de kontexter där 
man vill passa in dem. Generellt sett kan man nog säga att det hos filosofihistoriker finns en 
harmoniserande tendens, som står i viss kontrast mot en benägenhet hos interlokutörerna 
själva att snarare överdriva än släta över  eventuella motsättningar. Delvis är detta 
naturligtvis rimligt: för den som står mitt i en diskussion fokuseras skillnaderna mellan 
olika deltagare, medan det som förenar syns tydligare på längre avstånd, då mera 
storskaliga kontraster accentueras. 

c) Värde 

När man bestämt sig för att läsa en viss text som ett bidrag till en viss konversation, och 
bestämt sig för vilket slags bidrag texten ifråga utgör till denna konversation, så återstår 
frågan vari textens bidrag verkligen består—frågan om textens värde. Detta kan tyckas vara 
en utomhistorisk synpunkt som kanske kan intressera filosofen som sådan, men som bör 
lämnas därhän av idéhistorikern. Icke desto mindre tror jag att detta är den springande 
punkten för många texttolkningar—utan en klar uppfattning om vad som är värt att säga på 
den punkt i en dialog där man vill passa in texten så kan man inte heller skaffa sig en klar 
uppfattning om vad texten faktiskt säger. 

                                                
19 Att en text är ett svar på en annan text implicerar ju inte att den svarar på en fråga som den andra texten 
ställer. Nu menar väl inte heller Collingwood och Gadamer detta, utan  huvudtanken är  snarare att den senare 
texten ställer och besvarar en fråga som ”aktualiseras” av den tidigare, men Gadamer tenderar  enligt min 
uppfattning mot en alltför enkel och harmoniserande uppfattning även av denna relation. 
20 Den tolkningsteoretiker som ägnat mest intresse åt relevansrelationer är kanske Bachtin. Jfr exempelvis 
”The Problem of Speech Genres”, i Speech Genres and Other Late Essays, Austin 1986. 
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Ett nödvändigt villkor för att ett yttrande skall vara ett relevant bidrag till en 
konversation är i många fall att den tillför någonting nytt i förhållande till vad som inom 
samtalet betraktas som känt. Det behöver naturligtvis inte vara nytt i någon absolut mening, 
och ibland behöver det nya inte ligga på innehållsidan—det kan utgöra en relevant 
upplysning att en viss person, författaren själv, omfattar en viss ståndpunkt, utan att 
ståndpunkten själv är ny eller originell. Men i de högstämda sammanhang vi för närvarande 
talar om—filosofihistorien—så är anspråket på att ha gjort ett relevant bidrag till 
konversationen ofta liktydigt med anspråket att ha sagt något originellt, eller åtminstone att  
på ett originellt sätt ha sagt något tidigare känt. Som ett slags korrolarium till maximen att 
tolka texten så att den utgör ett relevant bidrag till den konversation där den ingår, får vi en 
nyhetsprincip: 

(N)  Tolka texten så att den tillför samtalet något nytt. 

Även denna princip kan, och bör, naturligtvis preciseras i egocentrisk, respektive 
altercentrisk riktning. Altercentriskt ser tolkaren det hela ur författarens perspektiv, dvs han 
försöker finna det i texten som författaren kan ha uppfattat som nytt och värt att säga. 
Bestämningen av detta—vad vi kan kalla författaroriginaliteten—kompliceras av att den 
motsvarande maximen för författaren uppmanar honom att beakta adressatens intresse av 
ny information. Den altercentriska principen lyder alltså: 
(NA)  Tolka texten så att författaren bör ha trott att den skulle tillföra adressaten ny 

information. 

Ur ett egocentriskt läsarperspektiv får vi istället 
(NE)  Tolka texten så att den tillför dig ny information. 

Liksom tidigare svarar den altercentriska varianten mot ett historiskt intresse för texten, 
medan den egocentriska—som definierar vad vi kan kalla läsaroriginaliteten —är naturlig 
från ett deltagarperspektiv. I vardagliga situationer sammanfaller ofta författar- och 
läsaroriginalitet med varandra, men i de fall där författare och läsare separeras av avstånd i 
tid, kultur och tradition kan man inte räkna med en sådan samstämmighet, och bristande 
överensstämmelse på denna punkt är en mycket vanlig källa till tolkningsproblem. 

Låt oss för korthetens skull införa beteckningen ”horisont” som sammanfattande 
beteckning för de bakgrundsantaganden mot vilka man tolkar en text.21 Vi får då skilja 
mellan författarhorisonten, dvs de bakgrundsantaganden som författaren räknar med hos 
sin läsare, och läsarhorisonten, dvs de bakgrundsantaganden läsaren faktiskt gör.22 
Schematiskt sett får man räkna med två typer av ”missanpassning” mellan författar- och 
läsarhorisont, nämligen a) att författaren förutsätter mer än läsaren känner till eller är villig 

                                                
21 Beteckningen ”horisont” är inspirerad av Gadamers bruk av termen, t.ex. i Wahrheit und Methode, men jag 
göra inga exegetiskt grundade anspråk på att min användning till alla delar stämmer med hans. 
22 Både författarhorisont och läsarhorisont är i själva verket problematiska och komplicerade storheter. Det är 
exempelvis inte ovanligt att en författare i sin text bygger på kunskaper och attityder som han inte tror att 
läsaren har — ibland med avsikten att läsaren skall uppmärksamma detta och skaffa sig kunskaperna ifråga, 
ibland med avsikten att hon inte skall uppmärksamma det och förledas till att gå med på förutsättningarna, 
utan att märka det. Implicit i detta ligger naturligtvis att läsarhorisonten är en dynamisk storhet som förändras 
under läsningens gång. 
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att gå med på, och b) att läsaren känner till mer än vad texten förutsätter. Fallen utesluter 
naturligtvis inte varandra—en och samma text kan i vissa avseenden förutsätta ”för 
mycket” och i andra avseenden ”för litet”. Låt oss kommentera några av de problem som 
kan uppstå, i tur och ordning. 

Det enklaste fallet där författarhorisonten överskrider läsarhorisonten är förstås då 
författaren helt enkelt överskattar sin läsares kompetens. Detta är ju mycket vanligt när 
avståndet är stort, i tid eller tradition, mellan författarens och läsarens intellektuella miljö. 
Enkelt är detta fall i den meningen att botemedlet ligger nära till hands—läsaren får helt 
enkelt försöka skaffa sig den nödvändiga kompetensen. Därmed är naturligtvis inte sagt att 
detta i sin tur behöver vara enkelt—ibland handlar det om avancerade kunskaper, 
exempelvis av teknisk eller vetenskaplig art, som man inte skaffar sig i en handvändning, 
och ibland kan det vara svårt att alls identifiera vad det är som saknas. (I vissa fall när det 
lyckas läsaren att vidga sin horisont kommer den mer eller mindre mödosamt 
rekonstruerade bakgrunden, som ju är ny för läsaren, att uppfattas som textens budskap, och 
tolkaren kommer att bedöma textens bidrag till det filosofiska samtalet på ett sätt som i 
högsta grad skulle förvånat dess författare.23) 

Besvärligare är det när texten bygger på förutsättningar som läsaren visserligen känner 
till, men inte accepterar. Den situationen är ju vanlig när det gäller äldre filosofi. Ibland 
handlar det om åsikter om den empiriska verkligheten som vetenskapen lämnat bakom 
sig—den fysikaliska determinismen är ju en sådan spridd, men så vitt vi nu förstår felaktig, 
förutsättning. Och ibland handlar det om teologiska, moraliska eller metafysiska 
förutsättningar som många nutida läsare inte är villiga att lägga till grund för ett filosofiskt 
resonemang. Under många hundra år skrevs, exempelvis, så gott som all västerländsk 
filosofi utifrån förutsättningen att den kristna läran är sann. Hur skall den läsare som inte 
accepterar denna förutsättning behandla de texter som bygger på den? 

För historikern är detta inget problem, han kan nöja sig med att beskriva vad författaren 
förutsätter. Men för den som vill vara med i komunikationskedjan blir det värre. Ibland 
kanske man helt enkelt får ge upp—texten är ”föråldrad”. Ibland kan man isolera skadan 
och så att säga amputera vissa delar av texten som olämpliga för annat än historisk 
förståelse—texten är ”i vissa avseenden” föråldrad. Men ibland gäller det att istället hitta en 
annan horisont utifrån vilken texten låter sig förstås. Det naturliga är i allmänhet att söka 
efter en mer abstrakt form av de förutsättningar man inte kan acceptera, och på så sätt 
försöka förstå texten inom en ”vidare” horisont, där både författarhorisonten och (den 
tidigare) läsarhorisonten ryms.  

Den skolastiska filosofin är i hög grad upptagen av våra möjligheter att tala 
meningsfullt, och att vinna kunskap, om Gud. När den teologiska ramen faller bort så kan 
de frågor och svar som givits inom denna ram till stor del omtolkas så att de behandlar det 

                                                
23 Den entusiastiska receptionen utanför fackfilosofin av vissa filosofer har, tror jag, ofta att göra med denna 
mekanism. När en filosofiskt oskyldig läsare kommer i kontakt med seriös filosofisk text och för första 
gången upptäcker filosofin själv, så är det kanske inte onaturligt att han krediterar textens författare med att ha 
upptäckt själva den hisnande utsikten, medan författaren kanske bara ville peka ut ett förut ouppmärksammat 
buskage i ett landskap som han tog för givet att alla kunde se. Även i mera seriösa filosofihistoriska 
sammanhang förvrids värderingen av enskilda filosofers insatser inte sällan på liknande sätt — eftersom bara 
ett fåtal tänkare ur varje miljö blir kvar för att läsas och diskuteras av framtiden så blir de ofta tillgodoräknade 
även  sådant som de själva uppfattade som allmänt bekant. 
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mera allmänna metafysiska problemet om möjligheten att vinna kunskap om en i 
förhållande till erfarenheten transcendent verklighet.24 

Tolkningen av Kants teoretiska filosofi bjuder på en liknande svårighet. Själv menade 
han sig lägga en filosofisk grundval för sin tids naturvetenskap, dvs till Newtons fysik. Och 
det är nog ingen tvekan om att han ansåg sig ha levererat filosofiska bevis t.ex. för att vår 
teori om fenomenvärlden måste vara deterministisk, och för att vi måste uppfatta mängden 
materia i universum som konstant. Förkastar vi Newtons fysik måste vi rimligen även 
förkasta många av Kants argument, i deras ”naturliga” tolkning. Men vill vi då inte retirera 
till en enbart historisk förståelse av Kritik der reinen Vernunft så ställs vi återigen inför 
uppgiften att finna en mer abstrakt horisont inom vilken Kants diskussion kan ges en 
intressant tolkning—kanske á la nykantianismen knuten till förutsättningen att världen skall 
vara åtkomlig för vetenskaplig kunskap överhuvudtaget, snarare än att den skall korrekt 
beskrivas av just 1700-talets fysik. 

En annan typ av problem uppstår när läsaren vet mer än författaren, när det som var nytt 
för författaren är välkänt för läsaren—i det historiska fallet kanske just därför att traditionen 
tillgodogjort sig dessa insikter från den text det rör sig om. Detta är ju vanligt när det gäller 
naturvetenskapliga texter, och när så är fallet återstår för dessa texter bara ett öde—förutom 
den historiska förståelsen—nämligen att brukas pedagogiskt för läsare som ännu inte 
tillägnat sig sin samtids vetande.25 

Jämförelsen med naturvetenskapens klassiker lyfter fram de oerhörda anspråk som en 
renodlat filosofisk läsning av äldre texter ställer på sitt material. Man förväntar sig helt 
enkelt att Platon skall ha något nytt att säga till varje läsare. Det är naturligtvis inte 
självklart, utan ett märkvärdigt faktum, att det finns texter som svarar mot detta anspråk.26 

                                                
24 Huruvida denna vidareföring av en teologisk problematik inom en mera abstrakt ram är positiv eller 
negativ är en annan fråga, där många ställt sig tveksamma. Rudolf  Carnap  menade t.ex. att just greppet att 
fortsätta diskutera ett problem sedan man abstraherat bort de förutsättningar som gjorde det meningsfullt är 
den vanligaste källan till ”skenproblem” i filosofin. Och den av  Heidegger och hans efterföljare brukade 
beteckningen ”onto-teologi” på den västerländska metafysiska traditionen antyder väl också en skepsis inför 
proceduren ifråga. 
25 Vid filosofisk textläsning ställer möjligheten att läsaren vet mer än författaren till större problem vid 
tolkning över traditionsgränser, eftersom det ”samtida vetandet” där blir så svårbestämt. Antag t.ex. att en 
svensk analytisk filosof ger sig i kast med en fransk tänkare vars bakgrund är strukturalism och fenomenologi. 
Bör han då tolka svepande angrepp på ”traditionell” filosofi så att den inkluderar också de uppfattningar han 
själv räknar som traditionella — inklusive t.ex. modern empirism med Carnap och Quine, modern 
språkfilosofi i Freges eller Wittgensteins efterföljd, etc. — eller är målet begränsat till vissa äldre 
uppfattningar, kanske med Saussure och Husserl som spjutspetsar in i början av vårt århundrade? Önskan att 
få veta något nytt driver läsaren mot mera anspråksfulla tolkningar, men om t.ex. Derrida inte har läst och 
funderat  över Wittgenstein och Quine, så kan resultatet lätt bli att  man övertolkar  vad som ”egentligen” är  
jämförelsevis triviala synpunkter. 
26 Om det nu alls är ett faktum. Inte ens Richard Rorty, annars  en varm anhängare av tanken på 
filosofihistorien som en ständigt pågående konversation , tycks kunna föreställa sig att ”vi” skulle ha något att 
lära av Aristoteles. I stället menar han att det specifikt filosofiska intresset för filosofihistorien springer ur 
”vår” önskan att ge Aristoteles en lektion, att berätta för honom hur det gick! Jfr ”The Historiography of 
Philosophy: Four Genres”, i Philosophy in History (ed. Rorty, Schneewind and Skinner), Cambridge UP 
1984. 



14 

7. Modalitet 
Vi har hunnit till den sista av Grices maximer, den som uppmanar avsändaren att uttrycka 
sig på ett sätt som han tror är anpassat till mottagarens intressen—klart, begripligt och inte 
alltför långrandigt är det, kanske litet brittiska, ideal som föresvävat Grice. Hur ser 
tolkarvarianten ut av denna maxim? Kanske så här: 

(Mod) Försök tolka texten så att dess språkliga form har en vettig relation till dess innehåll. 

Hur tillämpar man denna princip på läsningen av filosofisk text? En viktig tanke—som nog 
dessutom mer eller mindre omedvetet styr många läsningar—är att läsarens ansträngning 
att förstå texten skall ”löna sig”. En text som genom sin längd och sitt språkbruk, 
exempelvis, kräver oerhört mycket av min tid och ansträngning skall inte efter avslutad 
läsning låta sig sammanfattas i några korta trivialiteter. Läsaren förväntar sig, ceteris 
paribus, mera innehåll av en tjock bok än av en tunn, och av en svår bok än av en lätt. 
Handbokssammanfattningar av kända filosofiska verk ger lätt ett parodiskt intryck just för 
att de syndar mot denna regel—varför skrev Kant de sjuhundra, delvis nästan 
ogenomträngliga, sidorna i Kritik der reinen Vernunft om han bara ville säga att vår 
uppfattning av världen bestäms både av hur världen är och av hur vi är? 

Vad som utgör en ”vettig” relation mellan innehåll och form är naturligtvis inte 
naturgivet, utan skiftar med en mängd faktorer. Ett kompetent användande av en logisk 
eller matematisk apparat tillåter t.ex. ofta att man formulerar filosofiska resonemang både 
kort och slagkraftigt—för den läsare som behärskar apparaten, vill säga. För den som inte 
har de nödiga förkunskaperna däremot, utan ”från scratch” måste tränga igenom varje 
formel, kanske den vunna insikten efter avslutad läsning inte förefaller stå i rimlig 
proportion till det nedlagda arbetet.  

Vettighetsnormerna för relationen mellan form och innehåll varierar också mellan 
traditioner på ett sätt som ofta ställer till problem för intertraditionell kommunikation. Ett 
helt ovetenskapligt, men möjligen riktigt, intryck är t.ex. att tyska filosofiböcker i 
genomsnitt är ungefär dubbelt så tjocka som engelska eller amerikanska, och att detta inte 
beror på innehållsmängden utan på utspädningsgraden. I sig själv behöver den ena normen 
inte vara bättre eller mer rationell än den andra—skillnader i läshastighet kanske 
kompenserar skillnaden i längd, så att den förväntade läsaren utnyttjar sin tid lika väl inom 
båda traditionerna. Men om man försöker tillägna sig ett verk inom en främmande tradition 
med ”fel” läsmetod så kan resultatet bli frustrerande på ömse håll—den som är van vid 
mera utspädd text kanske inte hinner ta till sig informationen i den mera koncentrerade, och 
den som är van vid kortare avstånd mellan nyheterna kanske känner tiden rinna bort till 
ingen nytta när han uppmärksamt följer varje ord i den utspädda. 

8. Rangordning mellan principer 
Mångfalden av olika maximer aktualiserar frågan om vad som händer när de pekar i olika 
riktning. Hur gör jag när jag har att välja mellan en tolkning som gör texten sann men 
trivial, och en annan som gör den ny och relevant, men förmodligen falsk? Finns det någon 
rangordning mellan maximerna som tillåter oss att apriori avgöra sådana tvister? Frågan 
aktualiseras ju redan av de klassiska fullkomlighetsantagandena—ibland kan jag ”rädda” 
konsistensen hos en text genom att göra den mindre koherent, eller jag kan behöva offra 
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möjligheten att tolka vissa delar av en text så att de blir sanna om jag vill få dem att gå ihop 
med andra delar, etc. Men sannolikheten för konflikter ökar med rikare maximer.  

I vardagliga sammanhang, och sett från talarens utgångspunkt, är förmodligen 
kvalitetsmaximerna, och framförallt uppriktighetsvillkoret, överordnat de övriga. Att bryta 
mot uppriktighetsvillkoret är att ljuga, och detta är mer förbjudet än till exempel att hålla 
inne med något man vet, eller att uttrycka sig onödigt snårigt. Men denna rangordning kan 
inte utan vidare föras över till filosofisk texttolkning, där föreställningen om textens 
sanning och författarens uppriktighet är betydligt mera problematiska. 

En anledning till detta är helt enkelt att filosofiska problem är så svåra. Den filosofiskt 
sofistikerade läsaren har förmodligen inte några starkt förankrade åsikter om de flesta av 
filosofins djupare problem—hon har visserligen böjelser i den ena eller den andra 
riktningen, men är också akut medveten om svårigheterna med de synsätt hon favoriserar. 
Och på motsvarande sätt förhåller det sig ofta med de filosofiska författarna själva. Skall 
man slå ett slag för en rangordning av maximerna, i detta sammanhang, så bör relevans 
snarare än sanning placeras först. Både författarambitioner och läsarförväntningar är, när 
det gäller filosofi, mera riktade på vad som är värt att säga och att tänka, än på vad som är 
sant. Av kvalitetsmaximerna spelar evidensvillkoret större roll än kravet på uppriktighet, 
men att skälen skall vara ”tillräckliga” betyder inte att de skall räcka för etablera en tes, 
utan att de skall räcka för att göra den värd att framföra. (Detta utesluter naturligtvis inte att 
författare och läsare delar målet att ta reda på ”hur det är”, men detta mål fungerar som en 
regulativ idé för hela det filosofiska samtalet, snarare än som ett grundkrav som det 
enskilda bidraget förväntas uppfylla.) 

Denna rangordning kastar också ett visst ljus över några problem som ibland har 
förbryllat tolkningsteoretiker. Starka fullkomlighetsantaganden tycks implicera en sorts 
asymmetri mellan förståendet av sådana texter som man instämmer i och sådana som man 
tror har fel. Ja, i Gadamers hermeneutik tycks det till och med tveksamt ifall man alls kan 
förstå en text utan att tro på den.27 Flyttar man emfasen till relevanskravet, så försvinner 
paradoxen. 

I sin starkaste form är ju de ensidigt sanningsfokuserade fullkomlighetsantagandena 
dessutom oförenliga med själva utgångspunkten i dialogsituationen. Detta märks redan på 
de teoretiska problem som filosofiska texter i dialogform för med sig.28  Den som läser 
Platons dialoger utifrån sanningsmaximen är mer eller mindre tvungen att reducera 
dialogformen till ett verktyg för en auktoritativ författarröst, och frågan efter Platons eget 
förhållande till sina dramatiska personer blir tolkningens springande punkt. Om man ser 
relevansprincipen som den överordnade så behöver man inte längre göra våld på formen—

                                                
27 Visserligen talar Gadamer om en sekundär form av förståelse (som han likställer med den ”blott 
historiska”) även av texter som man inte instämmer i, men dess relation till den egentliga förståelsen förblir 
ganska oklar, och huvudtendensen tycks vara att man i sådana fall får nöja sig med att begripa varför texten 
ser ut som den gör istället för vad den betyder. I en klassisk terminologi skulle det alltså röra sig om 
”förklaring” istället för egentlig ”förståelse”. 
28 Här får man skilja ”äkta” dialoger, texter som är polyfona i Bachtins mening, från sådana där dialogformen 
bara är ett pedagogiskt eller stilistiskt grepp. Till de äkta dialogerna i  filosofihistorien vill jag räkna 
åtminstone somliga av Platons dialoger, men också, t.ex., Wittgensteins Filosofiska undersökningar. I själva 
verket har väl många av de klassiska filosofiska texterna mer eller mindre utpräglat  polyfona drag—ännu 
tydligare blir detta om man inkluderar t.ex. den kinesiska traditionen. 
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dialogen är bra för att den innehåller en upplysande diskussion av intressanta problem, inte 
för att den mynnar ut i en ”korrekt” slutsats. 

I själva verket har Gadamer svårt att hantera själva metaforen om filosofihistorien som 
samtal, eftersom en lyckad tolkning enligt hans uppfattning utesluter att olika inlägg alls 
kan motsäga varandra. Istället måste den förstående betraktaren uppfatta filosofihistorien 
som en kumulativ process där senare tänkare antingen bygger vidare på den grund som 
lagts av deras föregångare, eller bara upprepar vunna insikter. 

9. Det filosofiska rummet 
Här är det dags att återknyta till diskussionen av filosofihistoriens funktion för filosofin. 
Ovan skilde jag på det direkta bruk filosofen kan göra av sina föregångares tankar, som 
hjälp för att själv finna ut hur det är, och det metafilosofiska bruket av filosofihistorien som 
material för funderingar över filosofins egen natur. Men filosofihistorien har också en 
djupare betydelse för att konstituera själva det filosofiska rummet, den ram inom vilken 
man tänker på filosofiska frågor. John Stuart Mill påpekar, i ett berömt argument för att ett 
samhälle behöver yttrandefrihet, att en åsikt som inte blir motsagd förlorar sin mening, 
även för den som har den. Precisionen och djupet i en tankegång står i direkt proportion till 
precisionen och djupet hos de tankegångar som utgör dess alternativ. Bara nödvändigheten 
att försvara en uppfattning mot invändningar gör det möjligt att utveckla dess inneboende 
möjligheter. Invändningar kan resas på många olika nivåer, och alla kräver inte att man 
betraktar åsikten ”utifrån”, men på den nivå där man inte ens kan tänka sig ett alternativ 
förblir den egna uppfattningen ogenomtänkt och ogenomskinlig. 

Detta är, tänker jag mig, filosofihistoriens väsentligaste funktion för filosofen: de 
traderade uppfattningarna definierar de koordinater han eller hon behöver för att tillräckligt 
noggrant bestämma sin egen position. Det är därför en filosofisk tradition så noggrant 
vårdar även sådana uppfattningar som ingen längre har—jfr t.ex. hur man inom indisk 
filosofi under två årtusenden traderat och studerat ett materialistiskt filosofiskt system 
(Carvaka) trots att det fullständigt har saknat anhängare. I vår tradition kan man tänka på 
Pyrrhons konsekventa skepticism: om Pyrrhon inte hade funnits hade man varit tvungen att 
uppfinna honom.29 Och det är därför undervisning i filosofins historia måste gå runt i 
cirkel—bara mot bakgrund av en successivt fördjupad helhetsförståelse kan man borra 
djupt på någon enskild punkt. Och det är detta som ligger bakom den ur vissa synvinklar till 
synes nyckfulla kanoniseringen av ett jämförelsevis litet antal filosofer och system—
huvudskälet att bevara, tolka och utveckla en historiskt given uppfattning är att den 
behövs.30  

                                                
29 Och det är därför som den Heideggerinspirerade tolkning av försokratikerna som försöker få dem att 
allihop säga samma sak aldrig kan ersätta, utan bara komplettera, den traditionella uppfattningen. Herakleitos 
och Parmenides definierar var sin pol i en av det filosofiska rummets dimensioner, och upphäver man 
skillnaden mellan dem så blir konsekvenserna desamma som när tältpinnen bryts. En intressant fråga är 
förstås varför man inte, för detta syfte, kan nöja sig med att uppfinna filosofihistorien — vad har de verkliga 
filosoferna överhuvudtaget där att göra? Och svaret är väl helt enkelt att man inte klarar av det — bara med 
hjälp av verkliga engagerade företrädare klarar man av att utveckla en åsikt tillräckligt långt för att den skall 
kunna spela rollen av en fruktbar kontrast till de synsätt man själv favoriserar. 
30 Denna mekanism verkar även i samtiden, de filosofer som blir kända och diskuterade har inte 
nödvändigtvis ”mera rätt” än de som inte blir det, men de uttrycker tydliga ståndpunkter som det är fruktbart 
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10. Filosof eller historiker? 
Det är dags att dra samman några trådar, och se vart vi har kommit. Jag har försökt 
argumentera för att de principer om välvilja i tolkningar—”fullkomlighetsantaganden”—
som oftast figurerar i den tolkningsteoretiska debatten alltför ensidigt fokuserat på de 
abstrakta teoretiska dygderna konsistens, koherens och sanning. Utifrån Paul Grices 
kommunikativa maximer kan man konstruera en rikare uppsättning fullkomlighets-
antaganden, som bättre återspeglar hur man går tillväga vid framgångsrik texttolkning. Med 
användningen av denna talaktsteoretiskt inspirerade modell får man på köpet utrymme för 
två olika attityder till traderade texter, som jag i det filosofihistoriska fallet menar ganska 
väl svarar mot (en idealisering av) ett ”historiskt” respektive ett ”filosofiskt” 
förhållningssätt till texten. 

Jag har hittills bemödat mig om en viss neutralitet mellan de båda attityderna. Men till 
slut skall man väl ändå ställa frågan ifall det finns någon rangordning mellan dem. Ligger 
det något i den känsla som jag tror att både filosofer och historiker har att deras eget 
förhållningssätt ändå är det primära, det litet djupare som förutsätts av det andra, men inte 
omvänt? Jag kan se två typer av överväganden att hänvisa till i sammanhanget, men bägge 
kan brukas från båda sidorna, så att de skall få någon att konvertera från det ena synsättet 
till den andra är kanske inte att vänta. 

Det första, och mindre djupsinniga, argumentet lutar sig på författaravsikten—både 
historikern och filosofen gör anspråk på att läsa texten som den är avsedd att läsas. För 
filosofens del rör detta anspråk själva läsarhållningen. Ingen text är avsedd att läsas 
historiskt, texten ”vill” gripa in i läsarens egna attityder och föreställningar om det den 
handlar om—den vill läsas med ”saken” i fokus. För historikerns del rör anspråket på 
historisk trohet inte läsarhållningen utan innehållet. Genom att distansera sig från textens 
anspråk och se den utifrån—historiskt situerad, riktad från en avsändare med historiskt 
betingade attityder och föreställningar till en läsare med historiskt betingade attityder och 
föreställningar—vill historikern beskriva de meningsinnehåll texten faktiskt bar i det 
sammanhang den producerades.31 

Det mera djupsinniga argumentet rör åtkomligheten av själva dessa meningsinnehåll. 
Den dominerande trenden i modern språk- och meningsteori har varit holistisk . Man har 
anfört argument av skilda slag för att ett språkligt uttryck måste vara rotat i en omfattande 
helhet—ett språk, ett paradigm, en livsform, en ”värld” —från vilken det inte kan lösgöras 
utan att tappa sin mening.32 Utifrån sådana synsätt kan både filosofer och historiker 

                                                                                                                                               
att relatera sig till. 
31 Man kan naturligtvis på samma sätt försöka beskriva de meningsinnehåll texten kommit att bära i andra, 
senare sammanhang — att beskriva hur Timaios  uppfattades under medeltiden är en historisk uppgift som 
inte är väsensskild från att beskriva hur den uppfattades i Aten vid mitten av 300-talet f.kr. Däremot får man 
inte förväxla det egna försöket att  via texten gå i filosofisk dialog med Platon med en (historisk) beskrivning 
av hur man själv uppfattar den nu. 
32 Denna beskrivning är avsiktligt vag, och avsedd att täcka en på många sätt heterogen familj av 
föreställningar som associerat s med tänkare som Ferdinand de Saussure, Heidegger, Gadamer, den senare 
Wittgenstein, Quine, Kuhn, etc. Skulle jag diskutera dessa föreställningar  i sig själva, och de skäl som talar  
för eller emot dem, så vore jag naturligtvis tvungen att sortera isär äpplen och päron, men just nu handlar det 
bara om att antyda några mycket allmänna slutsatser som dragits utifrån meningsholistiska ståndpunkter. (I 
själva verket tror jag att många holistiska teoretiker överdriver den grad av slutenhet och integration man bör 
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argumentera för att just deras sätt att förhålla sig till texter som är ”främmande” i historiskt 
eller kulturellt avseende är det primära. För historikern bekräftar meningsholismen att hans 
kontextualiserande förhållningssätt är det rätta—vill jag fånga innebörden i Platons text så 
finns det inget annat sätt än att spåra dess rötter och förgreningar i det språk och den kultur 
där den vuxit. 

Men är inte detta ett ytligt sätt att begripa meningsholismens konsekvenser? Den text jag 
själv skriver, och i vilken jag representerar det innehåll jag tillskriver Platons text, måste ju 
begripas av mig. Men detta måste, ex hypotesi, betyda att jag får Platons ord att rota sig i 
det språk och den kultur där jag själv står—misslyckas jag med det så förstår jag ingenting 
alls, det blir bara ”tomma ord”. Detta är innebörden i Gadamers tes att den som förstår 
alltid förstår ”annorlunda”. Skall jag förstå så måste jag förstå—den mening jag begriper 
måste vara min egen mening, det djup jag finner måste vara mitt eget djup, även om det 
grävs fram med den traderade texten som spade. 
 

                                                                                                                                               
tillskriva ett ”begreppsystem”.) 


