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Inledning

inledning
Filosoferna och filosofin

FilosoFi är inte lära utan verksamhet. Så ansåg Ludwig Witt-
genstein. Sant är åtminstone att filosofi är verksamhet. Genom 
det de säger och skriver handlar filosoferna. Deras ord är hand-
lingar. De ingriper i en situation eller ett skeende. Hos de viktiga 
filosoferna kan man alltid urskilja en dagordning, mer eller min-
dre tydlig, mer eller mindre medveten, mer eller mindre välarti-
kulerad men alltid förefintlig. Där finns ett syfte, en riktning, ett 
projekt. Filosofen intervenerar genom sin filosofi i en pågående 
debatt, utifrån ett läge som han eller hon vill förändra. Filosofin 
är alltid polemisk, diskuterande. Dess begrepp har en udd och en 
egg. Filosofen demarkerar, avgränsar sig mot vissa saker men inte 
mot andra. Här finns en tolkning av verkligheten i kamp med 
andra tolkningar av verkligheten. I filosofin handlar det om reg-
lerna för debatten och för kunskapssökandet. Men reglerna styr 
trafiken. Den som bestämmer reglerna bestämmer till inte ovä-
sentlig del diskursen.

Filosofernas liv och deras tankar är av dessa skäl inte så skil-
da åt som de själva ibland gärna vill göra gällande. En filosofisk 
dagordning är en personlig angelägenhet, bakom den klappar ett 
hjärta. Eller som Erik Gustaf Geijer väl uttryckt saken – all filo-
sofi är »en bekännelse; emedan all lära är dunst, som ej tillika är 
en bekännelse«. Men denna insikt berör inte bara filosofens bio-
grafi. Den berör i lika hög grad innebörden av hans texter. Man 
har inte förstått en filosofisk text rätt om man inte förstått syftet, 
poängen, vart författaren vill komma. Tolkningen av texten mås-
te inbegripa förståelsen av den handling eller det ingripande som 
texten utför. Att interpretera en filosofi innebär också att genom-
skåda dess mål och strategier. Någon motsättning mot en logisk-
innehållslig tolkning finns inte i detta. Filosofens argument måste 
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förstås som drag i ett spel. För spelet finns regler. Att bryta mot 
logiken är för filosofen att förlora spelet. Men de olika dragen 
måste valideras också i förhållande till positionerna på spelbrä-
det och i förhållande till syftet. Vad som är vinst och förlust i ett 
sällskapsspel är vanligen väldefinierat. Filosofin är ännu mer spän-
nande. Där ingår makten över reglerna i spelet självt. Bara filoso-
fens dagordning avgör vad som är vinst och vad som är förlust (på 
samma sätt som i politik eller i en militär kampanj). Logiken ex-
isterar intakt. Men ingen filosofisk argumentering bestäms enbart 
av logiken. Den bestäms också av syftet, vart tänkaren vill hän. Be-
greppsbestämningar, distinktioner, införande av nya termer, tanke-
experiment, tekniska grepp och manövrer är underordnade detta 
syfte, de ingår i spelet. Därav följer på intet vis att spelaren spelar 
falskt. God filosofi vill vinna, men inte fuska (dock kan filosofen 
ibland av motspelaren beskyllas för fusk).

Även om filosofernas agenda inte avgörs av logiken utövar den 
en press. Att undvika motsägelse är en målsättning, men inte den 
enda. Strävan att undvika konflikt mellan två positioner bottnar 
tvärtom ofta i filosofens vilja att hävda båda. Den enklaste me-
toden att tillfredsställa logikens krav – att offra den ena positio-
nen – står då inte till buds utan mera invecklade strategier måste 
uppfinnas.

Hur räknar man poäng i det filosofiska spelet? Detta är till stor 
del beroende av situationen, den inomfilosofiska likaväl som den 
utomfilosofiska. Om en medeltida skolastikers resonemang kunde 
visas strida mot kyrkans lära var han förlorad. Något sådant måste 
han till varje pris undvika. Om en modern filosof kommer i kon-
flikt med en vedertagen naturvetenskaplig teori vinkar nederlaget. 
Det gäller att manövrera undan. En marxistisk filosof vill undvi-
ka att motsäga Marx, en thomistisk filosof att motsäga den helige 
Thomas. Men reglerna är som sagt inte orubbliga. Ibland går filo-
sofernas dagordning just ut på att förändra dessa regler och där-
med göra nya argument och debatter möjliga. Vi kan inte förstå 
deras texter utan att förstå situationslogiken. Vi måste också för-
stå spelet mellan de olika dagordningar som kolliderar med var-
andra. Filosofi är dialog, argument och motargument, strid och 
polemik, hypoteser och vederläggningar.
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Vill man förstå filosofi måste man göra det på ett mycket kon-
kret sätt. Filosofiska teser och argument kan inte abstrakt lyftas ur 
sitt sammanhang. De blir begripliga bara med hjälp av en situa-
tionslogik. De talhandlingar som de utgör måste tolkas utifrån ti-
den och rummet och utifrån filosofens personliga dagordning. Så 
skall den moderna filosofin från år 1900 tolkas i denna bok. Det 
kommer att handla om en rekonstruktion av de konkreta historiska 
sammanhang, tidsliga och rumsliga, där filosoferandet utspelade sig 
och om de viljor till sanning och makt som där bröts mot varandra.

Det som kan sägas om individuella filosofer kan också ofta  
nog sägas om filosofiska »skolor« eller grupperingar. Också dessa 
utmärks ofta nog av en »dagordning«. Edmund Husserls elever 
ansträngde sig under mästarens uppmuntran att beta av en dag-
ordning där olika företeelser underkastades en »fenomenologisk« 
analys. J.L. Austin försåg sina adepter med uppdrag att granska 
vokabulären kring omdiskuterade områden, till exempel olika ty-
per av »redskap« eller olika former av ursäkter. Adolf Phalén gav 
sina doktorander i uppgift att undersöka olika klassiska filosofer 
för att där avslöja »dialektiska« begreppsrörelser. De mest fram-
gångsrika filosofiska uppslagen var ofta de som också gav upphov 
till »forskningsprogram«. Det är inte orimligt att säga att 1900-ta-
lets två mest livskraftiga filosofiska »riktningar«, fenomenologin 
och den analytiska filosofin, var just de som hade störst förmåga 
att formulera en dagordning som under lång tid kunde sysselsät-
ta generationer av filosofer.

Filosofer är människor, men människor med en vilja till ett tän-
kande som är giltigt, objektivt, opersonligt och evigt. Brytningen 
mellan denna vilja till objektivitet, intersubjektivitet och evighet 
och de subjektiva, personliga och tillfälliga omständigheter som 
betingar och begränsar denna vilja utgör filosofihistoriens bränn-
punkt. De klassiska texterna, begreppen och frågorna finner stän-
digt sin tillämpning och användning i nya tidssituationer.

Saken kan också uttryckas så här: en filosofisk dagordning upp-
står genom ett möte mellan den filosofiska traditionen och en tids-
situation. Det är traditionen och filosofins kanon som avgränsar 
vad som betraktas som »filosofi«. Detta är tydligt vad gäller det se-
naste dryga århundradet liksom tidigare.
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Vi kan ta den moderna filosofins förhållande till Platon som 
illustrerande exempel. Bertrand Russell såg sig själv åtminstone 
tidvis som »platonist« inom den matematiska logiken. Edmund 
Husserls »väsensskådande« hade ett uppenbart drag av platonism. 
Paul Natorp skrev en bok om Platons idélära betraktad som före-
gångare till Marburgskolans. Martin Heidegger avslutade sitt be-
ryktade rektorstal i Freiburg 1933 med ett Platoncitat. Hans-Georg 
Gadamer och Leo Strauss ägnade en stor del av sina forskningar 
åt Platon och i synnerhet Strauss ansåg sig arbeta i Platons efter-
följd. Karl Popper och Gilbert Ryle skrev böcker om Platon. Iris 
Murdoch och Martha Nussbaum fann hos Platon utgångspunkter 
för sin egen moralfilosofi. Jacques Derrida skrev en av sina mest 
berömda uppsatser om Platon.

Listan kunde förlängas nästan i det oändliga och liknande lis-
tor kunde upprättas för det inflytande som utövats av Aristoteles, 
Augustinus, Descartes, Spinoza, Leibniz och så vidare. De som 
framträtt som »filosofer« har varit väl skolade i den filosofiska tra-
ditionen. Tvärs genom alla motsättningar mellan olika skolor och 
riktningar har där existerat ett gemensamt arv i den klassiska fi-
losofin. »Filosofin« som sådan har definierats mindre genom ett 
forskningsområde, även om åtskilliga försök har gjorts att avgrän-
sa ett sådant område, än genom detta arv.

Samtidigt har förhållandet till den filosofiska traditionen under 
det senaste århundradet varit mer vanskligt än någonsin. Filosofin 
som väg till visdom, filosofin som kunskapsform har varit föremål 
för filosofisk självreflexion sedan Platon. Men under 1800-talet in-
träffar en kris som har sitt ursprung i de positiva vetenskapernas 
allt starkare ställning. Hur kunde filosofin vid sidan av naturve-
tenskaperna och de empiriskt inriktade vetenskaperna om män-
niskan göra anspråk på att tillföra ytterligare kunskap? Borde man 
inte göra upp en gång för alla med den traditionella metafysikens 
kunskapsanspråk? Frågorna ärvdes av 1900-talets filosofer. Max We-
ber ifrågasatte möjligheten av teleologisk kunskap om de yttersta 
målen i Platons mening. Wienkretsens logiska empirism hänvisa-
de till de empiriska vetenskaperna som enda källan till kunskap 
om verkligheten. Heidegger genomförde sin »destruktion« av den 
filosofiska traditionen. Derrida och andra följde upp med en »de-
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konstruktion«. Willard Van Orman Quine och Richard Rorty tyck-
tes från skilda utgångspunkter ställa sig lika skeptiska till tanken 
på en särskild filosofisk kunskap.

Till en del avspeglade denna skepsis ett under moderniteten 
rubbat förhållande till traditionen överhuvud. Den »historismens 
kris« som var på tapeten redan under 1800-talets sista årtionden 
har inte övervunnits utan bara gestaltats i nya former. Vilken rele-
vans har mänsklighetens förmoderna förflutna, dess religion, dess 
litteratur och konst, dess filosofi, för den moderna västerlänning-
en? Lever inte den moderna människan i en ny värld där de förmo-
derna problemställningarna är föråldrade och snarast bör förpassas 
till historiens skräpkammare? Hör inte Platon och Spinoza lik-
som Homeros och Dante, Paulus och Luther, Caesar och Napole-
on hemma i kuriosakabinettet, rekvisita i underhållningsindustrin 
men utan egentlig aktuell betydelse? Å andra sidan – har inte ock-
så moderniteten haft sina kriser? Är dess förutsättningar och ideal 
verkligen så självklara att de kan undvara filosofisk reflexion? Kan 
inte moderniteten som sådan ställas inför den domstol som den 
klassiska filosofiska traditionen ger tillgång till?

Det senaste dryga århundradets politiska och sociala historia 
har i själva verket givit många exempel på modernitetens kon-
vulsioner. Den liberala västerländska moderniteten har utmanats 
genom två världskrig, genom kommunism, fascism och national-
socialism, genom kolonial och postkolonial erfarenhet.

Hur filosofernas dagordningar i varje skede sett ut i detta år-
hundrades drama har i stor utsträckning bestämts av tidshändel-
serna, av tidssituationen liksom av den rumsliga kontexten. Att 
filosofera i Tyskland 1900, 1918, 1933 eller 1949 har varit alldeles 
olika saker. Att filosofera i Ryssland 1910 eller 1950 eller 1999 har 
inneburit vitt skilda ting. Motsvarande kan sägas om den intel-
lektuella situationen i låt oss säga Frankrike, Storbritannien, USA 
och de nordiska länderna, även om omvälvningarna där inte varit 
fullt ut lika dramatiska. Det sagda kan relateras också till den filo-
sofiska traditionen. Platon betydde något annat för Natorp 1902 
än för Heidegger 1933 eller för Gadamer 1960. Det Heidegger vil-
le åstadkomma med hjälp av Aristoteles 1922 var något annat än 
det Eric Voegelin syftade till 1957, Alasdair MacIntyre 1984, Martha 
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Nussbaum 1986 eller det Axel Hägerström försökt visa i gradual-
avhandlingen 1893. Den klassiska filosofins receptions- och verk-
ningshistoria avspeglar tidsutvecklingen, tidsutvecklingen tolkas 
av filosoferna i den klassiska traditionens ljus, varvid legitimite-
ten hos en sådan tolkning samtidigt ständigt är ifrågasatt. I varje 
skede ställs frågorna till traditionen på ett nytt sätt.

Varje tid konceptualiserar verkligheten på sitt eget vis, detta var 
något som redan Hegel gjorde till tema för sin filosofi. Varje ny 
tidsålder innebär en rekonceptualisering. Nya begrepp tillkom-
mer, gamla nytolkas eller försvinner. Filosofin handlar om de yt-
tersta eller mest abstrakta grunderna för denna konceptualisering 
och rekonceptualisering. Den handlar om begreppsliggörandets 
strategier, konflikter, framgångar och misslyckanden. De tongivan-
de filosoferna blir de som lyckas sätta sina begrepp på verklighe-
ten. Det sker i seminarierum och facktidskrifter, men också i en 
mer utåtvänd och offentlig debatt. Dess utgång får betydelse för 
hur en tid uppfattar sig själv. Striden om de ledande begreppen 
blir en del av periodens självdefinition.

Denna bok handlar om filosofernas intervention i det senaste 
dryga århundradets skeende. Eller omvänt om detta skeendes sätt 
att förvandla filosoferna och filosofin.
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Förspel
Det filosofiska arvet från 1800-talet

– kampen om moderniteten

i  s i n  s jä lv Biogr a Fi  gav en av 1800-talets främsta filosofer, 
John Stuart Mill, en berömd skildring av sin uppväxt och tidi-
ga intellektuella utveckling. Fadern, James Mill, var en nära lär-
junge till Jeremy Bentham, den moderna utilitarismens skapare. 
John Stuart hade fostrats i den filosofiska radikalismens anda till 
tron på vetenskapen, förnuftet, framstegen, de sociala reformerna, 
»största möjliga lycka åt största möjliga antal«. Han hade blivit ett 
underverk av kunskaper och skarp intelligens. Ändå inträdde en 
kris i hans andliga historia. Hösten 1826, då han var endast tjugo 
år gammal, greps Mill av en djup depression. Han råkade in i ett 
tillstånd av avtrubbning när alla sysselsättningar som tidigare in-
tresserat honom föreföll fadda och likgiltiga:

I denna sinnesförfattning föll det mig in att direkt till mig själv 
ställa frågan: »Anta att alla dina mål i livet blev förverkligade, 
att alla de förändringar i samhällsinrättningar och människors 
åskådning som du ser fram emot skulle kunna helt genomföras 
i detta ögonblick: skulle detta skänka dig stor glädje och lycka?« 
Och en klar röst ur djupet av mitt medvetande, som inte lät sig 
tystas, svarade tydligt och klart: »Nej!« Då förlorade jag modet: 
hela den grundval på vilken mitt liv var uppbyggt rasade samman.

Om inte ens en seger för alla de moderna framstegsmännens ideal 
skulle kunnat ge Mill lycka – var skulle han då finna den? I fort-
sättningen av självbiografin berättar författaren om hur den ro-
mantiska poesin, framför allt Wordsworth, bidrar till att skänka 
honom kärlek till naturen för dess egen skull liksom överhuvud 
en ny känslighet för skönhetsintryck. Musikens och poesins värl-


