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Rolf Lindborg

Guds idéer och idéerna om Gud
Några anteckningar till Arthur Lovejoys ”The Great Chain 
of Being”

Inte vet jag om substantivet ”hinsideshet” har använts förr i svenskan. 
Men jag inför det nu som översättning av en term, otherworldliness, 
som Arthur Lovejoy (1873-1962), Baltimorefilosofen, i sitt klassiska 
verk The Great Chain of Being1 använder för att känneteckna en av de 
båda strömningar som klyver den platonska traditionen i filosofin och i 
det religiösa tänkandet: traditionen skall enligt Lovejoy ända från 
början ha varit kluven, och klyftan går mellan dialogerna Staten och 
Timaios. ”Hinsidesheten”, otherworldliness, använder Lovejoy som 
motsats till this-worldliness, ”dennasidighet”, som man kanske kan 
säga på svenska. Med ”hinsideshet” menar jag, säger Lovejoy (s 25) 
tron att både det i egentlig mening ”verkliga” och det sant goda är till 
sina väsentliga egenskaper radikalt motsatta (antithetic to) allt man 
finner i människans naturliga liv, i den vanliga mänskliga erfarenheten. 
Världen som vi känner den här och nu - obeständig, föränderlig, ett 
evigt flöde av tillstånd och förhållanden mellan ting, eller ett för evigt 
skiftande bländverk av tankar och förnimmelser, av vilka var och en 
förintas i det ögonblick den föds - förefaller för den som är ”hinsides- 
hetsinställd” sakna riktig substans: sinnesting och empiriskt vetande är 
obeständigt, tillfälligt, går alltid att föra tillbaka till blotta relationer 
mellan ting som, när de granskas, visar sig vara lika relativa som 
flyktiga. Med ”dennasidigheten” åter menar Lovejoy inte en livsin
ställning som förnekar allt översinnligt, långt därifrån, inte heller 
någon sorts hedonistisk materialism - ännu längre därifrån! Även 

1 Första upplagan 1936, rec av G Aspelin i Lychnos 1938. Numera citeras 
Lovejoy nästan alltid i olika slags översiktsverk i vetenskaps- och filosofihis
toria och fortsätter över huvud taget att spela mycket stor roll i idéhistorisk 
debatt. Ett arbete som till viktiga delar bygger på Lovejoys bok är Stephen 
Toulmin & June Goodfield, The Discovery of Time, sv övers Människan 
upptäcker tiden, Sthlm 1967.

I denna uppsats citerar jag ”Harper Torchbook Edition, Sixth Printing” 
1965.
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”dennasidigheten” är nämligen en platonsk inställning, och vad den 
går ut på är ungefär, att sinnevärlden inte är något tillfälligt och blott 
skugglikt, utan även ur det högsta väsendets synpunkt något nödvän
digt.

Mera därom om en stund.

1. Den Förste Röraren contra Demiurgen

Det är, som de flesta läsare kanske vet, vanligt att man skiljer mellan 
två olika gudsbegrepp i den platonsk-aristoteliska traditionen. Det ena 
begreppet kommer från Platons dialog Timaios, där vi ser Gud fram
ställd som den store Hantverkaren, som tillverkar tingen i världen, 
grundämnena, växterna, djuren, människorna, stjärnorna, efter de 
eviga mönsterbilder som finns i idévärlden. Det andra är det gudsbe
grepp man utläst ur Aristoteles’ verk {Metafysiken o a), ett gudsbe
grepp som är så fjärran från folkliga religiösa idéer att Aristoteles inte 
behövde frukta någon som helst anpassning av det till sina åhörares 
föreställningar och fördomar (Ross, s 179). Gudsbeviset, som kan 
kallas en form av det kosmologiska beviset, kan formuleras som följer.

Substanser är de första (de primära) existerande tingen, dvs de är de 
ting som inte kan återföras på andra ting såsom deras attribut eller 
egenskaper. Om därför substanserna vore förstörbara, så skulle alla 
ting vara förstörbara; attribut och egenskaper kan ju inte existera 
självständigt. Men det finns två saker som inte kan förstöras, och det är 
tiden och förändringen. Tiden kan enligt Aristoteles inte ha uppkom
mit, och den kan inte upphöra att finnas, eftersom det skulle innebära 
att det funnes tid ”innan” tiden tillkom och det komme att finnas tid 
”efter” tidens slut; det är en vanlig reductio ad absurdum som veder
läggning av antagandet om världens begränsning i tiden (Lindborg 
1975, s 89 not 11). Och förändring måste finnas så länge tiden finns. 
Den enda kontinuerliga förändring som finns är nu lägesförändring, 
och den enda kontinuerliga lägesförändring som finns är cirkelrö
relsen.

Det måste alltså finnas en evig cirkelrörelse.
Men allt, som är i rörelse, hålls enligt Aristoteles hela tiden i rörelse 

av något. Utanför den yttersta av de himlar som kretsar kring jorden 
finns emellertid inte någonting som rör sig: den yttersta delen av 
världen måste därför, i motsats till alla andra rörliga ting, hållas i 
rörelse av något som självt inte är i rörelse: det är Den Förste Orörlige 
Röraren, primus motor. Det är inte i egenskap av verkande orsak som 
denne aristoteliske Gud håller den yttersta himlasfären i rörelse, den 
rörelse som sedan åstadkommer alla andra rörelser och förändringar 
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här nere på jorden. Ty en verkande orsak - som liksom ”stöter till” 
den yttersta sfären - måste själv vara i rörelse. Så Gud rör världen 
enbart i egenskap av ändamålsorsak: det finns rörelse och förändring i 
världen därför, att Gud är föremålet för världens längtan (Ross, 
s 179-181; Nordström, s CXXII-CXXIV; Lindborg 1975, s 45). 
”Gud är ingen världsskapare eller världsordnare; han befattar sig över 
huvud inte med händelseförloppen i vår värld. Det högsta väsendet 
sänker aldrig sin blick till de ting, som står under honom i varelsernas 
hierarkiska ordning . . . Platons demiurg danar världen, emedan han i 
sin generositet vill göra den delaktig av sin ovanskliga lycka. Det högsta 
väsendet i Metafysiken är en upphöjd egocentriker, som är sig själv 
nog. Men trots detta är Gud den första orsaken till världsprocessen. 
Han rör världen, säger Aristoteles, på samma sätt som den älskade rör 
den älskande. Hans fullkomliga väsen utövar en dragningskraft på 
tingen, så att de uppnår den grad av fullkomlighet, som de har förmåga 
att realisera” (Aspelin, s 118f).

Men denna klyvning, mellan en tradition som likt Timaios i dialogen 
med samma namn betraktar Gud helt antropomorft, som en väldig 
Hantverkare, och å andra sidan den tradition som ser Gud som suve
ränt höjd över världen, så som den aristoteliske Förste Röraren, den 
klyvningen skall enligt Lovejoy ha funnits redan i de platonska skrifter
na: motpolen till Timaios är Staten.

Det är först, säger Lovejoy (s 39), när Platon i Staten introducerar 
idéernas idé, varifrån alla andra idéer på något dunkelt sätt härstam
mar, som han klart framträder som upphovsman till ”hinsidesheten” i 
västerländsk filosofi, även om Parmenides utan tvivel är dess ”Ur
grossvater”.

Så, som solen i sinnevärlden är förutsättningen för att vi skall kunna 
se, så är det godas idé i idévärlden förutsättningen för att vi skall kunna 
förstå, erhålla kunskap om några andra idéer, det goda är idéernas idé, 
det som ”för länar' insikt och sanning åt annat (epistémen mèn kai 
alétheian parécheu. ”En översvinnlig skönhet måste det goda således 
äga, om det förlänar insikt och sanning men själv i skönhet överträffar 
dessa”.

”Du finner säkert att solen åt de synliga föremålen inte blott förlänar 
förmågan att synas utan även föder dem till liv, ger dem tillväxt och 
näring och det fast den själv inte är födelse och liv.

Förvisso.
På samma sätt kan man säga, att det goda inte blott är upphov till 

kunskap beträffande de ting, som vi har kunskap om, utan att det även 
är källan till deras varande och väsen, och att dock det goda ej självt är 
ett varande, utan höjer sig över det varande i värdighet och kraft” 
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(Staten 509 A; Raven, s 120f; Lindborg 1975, s 63).
Det råder ingen tvekan beträffande arten av Platons historiska infly

tande här, framhåller Lovejoy (s 39 ff): det alltigenom ”annorlunda”, 
det outsägliga, ”Det Ena”, nyplatonikernas ”det absoluta”, allt detta 
var för antik filosofi liksom för dess medeltida och moderna ekon — 
judiska, muslimska, kristna - en vidareutveckling av ”det godas idé” i 
Platons Staten. Platons uttolkare både i antiken och i moderna tider har 
fört en ändlös diskussion om huruvida det absolut goda för Platon var 
identiskt med begreppet Gud. Ställer man frågan så enkelt, är den 
meningslös, menar Lovejoy, eftersom ordet ”Gud” är så ytterligt 
mångtydigt. Men om man fattar begreppet Gud som detsamma som 
det skolastikerna kallade ens perfectissimum, det högsta och mest 
fulländade väsendet, toppen på den hierarki av former som universum 
består av, det yttersta föremålet för vår kontemplation och dyrkan, då 
råder det enligt Lovejoy knappast något tvivel om att det godas idé var 
detsamma som Gud för Platon (en tes som fö synes bestridas av 
Platonutgivaren RG Bury; Lindborg 1975, s 63 not 1).

Det absoluta var för Platon det godas idé (Lovejoy, s 42), och denna 
term ”god” hade för honom, liksom för större delen av det grekiska 
tänkandet, ett alldeles bestämt, om än negativt kännetecken. Detta 
framgår klart, om man betraktar lärorna inom nästan alla moralfiloso
fiska skolor som härstammar från Sokrates: man ser det hos idealtypen 
för en ”cyniker”, alltså Diogenes, som inte var i behov av någonting, 
inte ville ha något som någon annan människa kunde ge honom, och i 
epikuréernas ideal av orubbligt sinneslugn och i stoikernas ”apati”. 
Det ”godas” väsen låg i frihet från allt beroende av saker utanför 
individen själv. När ”det goda” hypostaseras och tänks som det högsta 
verkliga, så som när det i Staten blir idéernas idé, har termen fortfaran
de samma konnotation, bortsett från att den nu fattas i en absolut och 
oreserverad, obetingad mening: ”Det goda skiljer sig till sin natur från 
allt annat, i det att den varelse, som äger det, alltid och i alla avseenden 
har tillräckligt av allting och aldrig behöver några andra ting”. Det 
väsen som är det högsta goda utmärks av den (till svenska svåröversat- 
ta) egenskap som på engelska heter ”self-sufficiency” (grekiska autar- 
kéia, ”själv-tillräcklighet”, absolut autonomi eller oberoende). Gud är 
”sig själv nog”.

Denna ”dialektik” i det godas idé (Lovejoy, s 43) fick en egendomlig 
konsekvens, som kom att dominera västerländskt religiöst tänkande i 
mer än två tusen år och fortfarande gör sig märkbar. Om man med Gud 
— bland många andra till synes oförenliga saker - menar det väsen, 
som i evighet är det goda i allra högsta grad, och ”det goda” betyder 
absolut ”self-sufficiency”, frihet från beroende eller behov av något 
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slag, och inga ofullkomliga och ändliga och tidsliga ting kan identifieras 
med Honom, då följer uppenbarligen att deras existens, dvs existensen 
av hela vår förnimbara värld och alla medvetna tänkande varelser som 
inte är absolut oberoende och självständiga, inte kan lägga någonting 
till verklighetens fulländning. Det godas fulländning har en gång för 
alla nåtts av Gud, och ”skapelsen” kan inte öka Hans härlighet.

Om Platon hade stannat här (Lovejoy, s 45), så skulle det väster
ländska tänkandets historia utan tvivel kommit att se annorlunda ut än 
nu. Men Platon nöjde sig inte med att framställa bilden av den över allt 
upphöjda ”i sig själv tillräckliga” guden, utan i Timaios införde han en 
gud av helt annat slag — eller, rättare sagt, han lät en medlem av det 
pythagoreiska brödraskapet, Timaios, i dialogen med samma namn 
införa en gud av helt annat slag. Det är alltså ”Hantverkaren”, ”Demi- 
urgen”, som på grund av sin gränslösa kärlek och godhet är tvungen att 
i evighet dela med sig av sin kraft, tvungen att ständigt skapa. (Ordet 
betyder ”Arbetaren”, av démos = ”folk” och érgon = ”verk”, ”En 
som arbetar åt folket”.)

Här är ”godhet” uppenbarligen en motsats till ”godheten” såsom 
den framställs i Staten och här börjar dialektiken: den gode Hantver- 
kar-Guden är inte ”self-sufficient”, autârkes, det måste utom Honom 
finnas också en skapad värld. Timaios ger svaret på den yttersta av alla 
frågor: Varför är det så att någonting alls över huvud taget existerar, 
varför finns det saker? - Svaret, som kommer från Timaios, ekar 
sedan genom den nyplatonska, hedniska och kristna, traditionen och 
kom att bli en viktig del av nästan all teologi: Den högste Hantverka
ren, Demiurgen, är alltigenom god, och godhet är nu detsamma som 
den högsta givmildhet och generositet (Taylor, s 441). ”God” är i 
Timaios motsatsen till ”snål”. ”Att Gud älskar betyder helt enkelt att 
Han av sin fullhet av realitet låter något (...) tillströmma de skapade 
varelserna. Så är hela världsprocessen ett uttryck för Guds kärlek och i 
sista hand för Hans självkärlek, som ’extatiskt’ utgår från Honom” 
(Anders Nygren; Lindborg 1975, s 63f). Lovejoy, som är svag för 
tillspetsade formuleringar, säger (s 47), att det i filosofihistorien inte 
finns något skarpare brott än det brott mot den platonska traditionen 
som inträffade i det ögonblick man insåg, att ”varje form av frågan 
varför världen som helhet skall vara som den är, saknar svar” (T H 
Green; det brottet mot platonismen kom år 1883).

”Låt oss”, säger Timaios (Lovejoy, s 47), ”framställa orsaken till att 
Han, som gjorde det, skapade det uppkommande och kosmos” (det 
uppkommande är detsamma som de förnimbara tingen omkring oss, 
som alltid är i ett tillstånd av ”blivande”, de skapas ständigt på nytt av 
världens oändligt goda urgrund, och kosmos betyder ”ordning”, mot- 
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sats till chåos). ”Orsaken är, att Han är god, och hos någon som är god 
finns aldrig någon avund. Fri från avund ville Han alltså, att allting 
skulle bli så likt Honom som möjligt”. En av dem som i nyplatonismen 
kom att införa begreppet om den över allt förstånd givmilda kärlek som 
är skapelsens urkraft var den mytiske Hermes Trismegistos: ”Något 
gott finns ingenstans utom hos Gud, ja Gud är alltid själva godhe
ten ... Det Ena, alla tings begynnelse, utbreder godheten, överflödar 
av godhet, och du skall förstå att var gång jag nämner detta goda, som 
är allt gott och som alltid är gott, så finns det endast hos Gud. ..” 
(Lindborg 1974, s 44).

Om Statens ”det godas idé” är hinsideshetens Gud, så är Timaios’ 
Demiurg dennasidighetens. Grunden till all kosmisk alstring är enligt 
den inställningen densamma som grunden till all jordisk alstring: 
kärlek.

Gud som oändligt god och därför absolut oberoende, och Gud som 
oändligt god och därför i högsta tänkbara grad generös, tvungen att 
ständigt skapa för att inte behålla godheten för sig själv, det är uppen
barligen två svårförenliga gudsbegrepp. En genomgående tes i Love- 
joys hela arbete är nu emellertid, att dessa gudsbegrepp i västerlandets 
hela historia funnits sida vid sida, åtminstone till en bit in på 1800-talet, 
ibland så att säga levt i fred med varandra, medan under andra epoker 
den ”dialektiska” spänningen trätt i dagen.

En sådan motsättning eller konflikt finner Lovejoy först hos den 
främste av den kristna medeltidsteologins skapare: Thomas ab Aquino 
(d 1274). Dit skall jag strax komma. Först några ord om Lovejoys 
argumentering i allmänhet.

Innehållet i de från platonism och nyplatonism ärvda läror, som 
enligt Lovejoy spelat en avgörande roll ej blott i medeltidens skolastik, 
nej för uppkomsten av den moderna naturforskningen på 1500- och 
1600-talen, för 1700-talets deism och ”optimism”, för nyromantiken på 
1800-talet, innehållet i dessa läror beskriver Lovejoy huvudsakligen 
med hjälp av några från skolastiken men framför allt från Leibniz 
hämtade principer.

Den första av dessa principer är dock, så vitt jag vet, inte leibniti- 
ansk: Lovejoy kallar den "the principle of plenitude" och i skolastisk 
filosofi brukade den utryckas så, att världen är plenum formarum, ”en 
fullhet av former” - men samma tanke som principen uttrycker känne
tecknar den leibnitianska teodicén. Det är principen att världen är så 
”full” av skapade ting, som det över huvud är möjligt. Demiurgens 
absoluta godhet gör, att ingenting kan lämnas ”oskapat”. Som uttalad 
eller underförstådd princip i det väldiga material han behandlar anför 
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Lovejoy också "den tillräckliga grundens princip": Finns det någon 
förnuftig grund för, att en del ting, som vore möjliga att skapa, ändå 
skulle lämnas oskapade och förbli blotta möjligheter fast världens 
orsak är den Oändlige? - Uppenbarligen inte! Det går inte att anföra 
någon tillräcklig grund för att det i naturen finns något tvärt brott 
mellan t ex död materia och de lägsta växterna, mellan de högsta 
växterna och de lägsta djuren, mellan de högsta människorna och de 
lägsta änglarna - världsalltet är en sammanhängande kedja utan några 
luckor eller felande länkar. Detta uttrycks i "kontinuitetsprincipen" 
vars klassiska formuleringar man finner hos Aristoteles, kanske främst 
på detta ställe: ”Naturen går småningom över från det livlösa till det 
levande, så att det är omöjligt att säga var gränsen i denna samman
hängande serie går och till vilken sida en mellanform hör. Ty efter de 
livlösa slagen av ting kommer först växterna, och av dem skiljer sig den 
ena arten från den andra allt eftersom den synes äga mera liv än den 
andra. Växtriket som helhet åter synes i jämförelse med andra kroppar 
nästan levande, men i jämförelse med djuren livlöst. Men övergången 
från växterna till djuren är omärklig” (egentligen ’kontinuerlig’, ’sam
manhängande’: Aristoteles, Djurens naturalhistoria, Singer, s 44). En 
epok då denna från Timaios härstammande princip spelade stor roll i 
naturvetenskaplig debatt är naturligtvis den linnéanska: Går det att 
klassificera naturalstren efter ett system, eller liknar övergången från 
individ till individ omärkligt små nyanser, så att ”arterna” bara har 
konstlade gränser? (Singer, s 341 ff).

Och enligt principen om "det icke-särskiljbaras identitet" slutligen 
följer, att det i världen inte kan finnas två absolut lika ting, det funnes 
ju inte någon tillräcklig grund för gudomligheten att göra två regndrop
par identiskt lika. Tesen om världen som en kontinuerlig kedja kom till 
särskilt vältaligt uttryck inom den filosofiriktning som anses ha lagt 
grunden till den moderna nyplatonismen, nämligen 1400-talets renäs
sanshumanism i Florens, med främst Marsilio Ficino (d 1499), som 
Lovejoy konstigt nog inte nämner i sitt arbete. Det är nödvändigt, 
säger Ficino på ett typiskt ställe (Lindborg 1974, s 39), ”att tingens 
kedja är så disponerad med avseende på sina delar, att eftersom det i 
naturen finns många och skilda ordningar av ting, så är en högre 
ordnings lägre delar alltid så nära som möjligt förenade med de högsta 
delarna av närmast lägre ordning”. Mellan de mest stupida människor
na och de intelligentaste aporna måste enligt Ficino skillnaden vara så 
liten som möjligt. Lovejoy citerar ur filosofisk och annan litteratur från 
skilda tider ställen som nästan ordagrant överensstämmer med dessa 
ord från Ficino (t ex från John Locke, 1690, s 184; från Soame Jenyns, 
ca 1790, S197).
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Att uppfatta alltet som underkastat ”fullhets”- och kontinuitetsprin- 
ciperna är utmärkande för den filosofiska optimismen, dvs läran att 
världen är så väl ordnad, som det är möjligt, att världen inte kan göras 
bättre, än den är; till optimisternas arsenal hör också en del andra 
tankar som det är onödigt att närmare gå in på nu, t ex att endast 
realiserandet av alla i universum föreliggande möjligheter, skapandet 
av allt som har logisk möjlighet att existera, gör världen fullkomligt 
harmonisk och skön, så att man inte kan ta bort jordbävningar eller 
pest eller krig eller hungersnöd utan att ackorden skorrar, harmonin 
går förlorad och världen blir ”sämre” än den är med jordbävningar etc. 
Detta lär vara vanliga motiv i teodicéerna ända från Plotinos över 
Leibniz och till doktor Pangloss på det glada 1700-talet. (Den filosofis
ka optimismen skiljer sig från andra former av optimism i det avseendet 
att det enligt den inte går att göra något åt djävulskapet i världen, 
eftersom världen som helhet inte är djävlig.)

En förklaring till platonismens exempellösa framgångar i Europa 
under två årtusenden är säkert, att den givit religiös och filosofisk 
sanktion åt stånds- och klasskillnader. En värld av rika är sämre än en 
värld av fattiga och rika, det måste finnas alla nyanser mellan männi
skan som är ”nästan apa” och människan som är ”nästan gud” (Pi
cino).

2. Gud suveränt höjd över allt förstånd

Som jag nämnt i korthet, finner Lovejoy redan hos Thomas ab Aquino 
svåra motsägelser, eller åtminstone en svår motsägelse, som skall ha sin 
grund i att det thomistiska gudsbegreppet är en förening av två svårför
enliga platonska ”gudar”, nämligen dels Det Godas idé, dels Demiur- 
gen. Som jag sökt visa i mitt arbete om Thomas (Om Gud och världen 
1975), och som jag antytt här ovan, så beskriver man enligt min mening 
de här två nämnda ”gudarna” bäst som en gudomlighet som härstammar 
från platonismen, från Timaios, och en som härstammar från aristotelis- 
men, nämligen Den Förste Röraren.

En av grunderna till tvister och konflikter i högmedeltidens skolastik 
var, att man nu, på 1200-talet, hade kommit i kontakt med den aristote
liska naturvetenskapen, eller rättare sagt oblitt drabbats av den aristote
liska naturvetenskapen, tidigare känd bara inom Islam. Vid sidan av den 
patonska Demiurgen, den överströmmande kärleken, som ständigt ska
par alla ting som kan finnas till, fick man nu också börja räkna med en 
annan gudomlighet, mycket olik Demiurgen men i viss mån lik den 
platonska idéernasxidé, det högsta goda, men av aristotelikerna be
nämnd primus motor, Den Förste Röraren. Varför finns något över 
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huvud taget? — På den frågan ger endast platonisten, eller rättare sagt 
pythagoréen Timaios ett svar. På ett så upphöjt spörsmål svarar inte 
aristotelikern (dvs den icke-kristne aristotelikern!), som endast känner 
en Gud som är yttersta orsak till rörelsen, inte till existensen; allting har i 
evighet existerat och varit i rörelse.

Enligt axiomet, att en rörelse alltid uppkommer ur en annan rörelse, 
antar aristotelikern, att det överallt där något förflyttas, där något 
ändrar en kvalitet - t ex ändrar färg -, där något ändrar storlek - växer 
eller avtynar -, eller där någon ny individ av en art föds eller en gammal 
dör, där finns också överallt en rörande kraft eller ”agent”. En ek har 
alltid uppkommit ur ekollon som fallit från en annan ek, denna ek ur ett 
ollon som fallit från en tredje osv. Den kedjan av orsaker är oändligt 
lång. Men går jag från en ordning av ting till en högre ordning så finns 
inte någon sådan oändlig regress. Att växtvärlden blommar upp på våren 
och vissnar om hösten beror på solens gång kring jorden i sin årliga sneda 
krets, och den rörelsen i sin tur är orsakad av den yttersta himlasfärens 
rörelse, och den rörelsen i sin tur... Vilken sådan orsakskedja (en kedja 
av ”orsaker till orsaker”) du än följer bakåt så långt som möjligt, så 
kommer du alltid till sist till en orsak som själv inte är förändring eller 
rörelse - det är Gud (se t ex Ross, s 174; Lindborg 1975, s 45, 86).

Men enligt kristen lära finns världen nu, efter att en gång inte ha 
funnits. Och enligt den platonska gudsläran, läran om den oändligt gode 
Demiurgen, så kan det inte vara så att världen vid ett ögonblick börjar 
finnas efter att tidigare inte ha funnits: Gud skapar alltid, eljest vore Han 
ju inte oändligt god. Och enligt det aristoteliska gudsbegreppet kan man 
ännu mindre tala om en skapelse ur intet, eller att materia och rörelse 
skulle börja existera nu utan någon tidigare föreliggande materia eller 
möjlighet: Gud rör världen, Gud skapar inte världen.

Hur kan den rättroget kristna läran om skapelsen, och den platonska 
idén om Gud, och den aristoteliska idén om Gud rymmas inom en och 
samma filosofi, thomismen?

Går man till Arthur Lovejoys framställning av ”konflikter i medeltida 
tänkande”, närmare bestämt en konflikt eller motsägelse inom den 
helige Thomas eget verk, så finner man att han har behandlat dessa ting 
på ett märkvärdigt ytligt, att inte säga lättvindigt sätt, genom att han 
förbisett vissa uppenbara fakta. I mitt nyss nämnda arbete Om Gud och 
världen riktade jag viss kritik mot Lovejoys framställning, utan att jag 
dock hade insett hela vidden av hans felsyn; den som riktade min 
uppmärksamhet på Lovejoys misstag var Lundafilosofen Lars-Åke 
Ohlsson. I Om Gud och världen framhöll jag (s 64 f): ”På frågan varför 
den oändligt gode skapar så många onda ting finns det behändiga svaret, 
att godheten realiseras bara i den mån som alla logiskt tänkbara ting 
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också skapas - rått uttryckt så vore det ’snålt’ av den oändlige att inte 
skapa sådant som hunger och farsoter när han kunde (rent av av sin vilja 
var tvungen) göra det, ty det helas harmoni skulle gå sönder om univer
sum i stället för ett kontinuum av ting och former vore ett trasigt ting med 
en lucka här och var för något som skulle kunna finnas. Av ’den tillräckli
ga grundens princip’ följer omedelbart ’kontinuitetprincipen’. (Den 
forskare som mest ingående undersökt dessa ting, Arthur Lovejoy, går 
så långt i systematisering av de platonska och nyplatonska lärornas 
förmodade logiska konsekvenser, att hans framställning ger det egen
domliga intrycket att Monadologin och Teodicén existerade potentiellt 
ända sedan Platons dagar och bara väntade i två tusen år på Leibniz’ 
födelse för att kunna sättas på pränt.) Påfallande är att Lovejoy i sin 
framställning av konflikter i medeltidsfilosfin resonerar som om princi
pium rationis sufficientis och principium plenitudinis är lika centrala hos 
medeltida tänkare och står i samma förhållande till varandra som mot
svarande principer hos Leibniz. Man har ofta anledning fråga sig om inte 
Lovejoy ägnar sig åt ’baklängesläsning’ av historien.”

I viss polemik mot mig anför Lars-Åke Ohlsson: ”Jag vill inte använda 
termen ’baklängesläsning’ eftersom jag menar att exempelvis den fran
ske filosofen Pierre Abélard (1079-1142) är en god representant för 
’plenum formarum’-principen och dess optimism. Men förutsatt att 
Leibniz’ teodicé är ett uttryck för den nämnda principens optimism så 
kan man utan tvekan säga att Lovejoys behandling av den helige Thomas 
ger det felaktiga intrycket att denna optimism skulle ha varit lika central 
under 1200-talet som under 1700-talet” (Ohlsson, s 66).

Det misstag Lovejoy gör, och som klart påvisas av Ohlsson, gäller en 
felöversättning, eller kanske riktigare en feltolkning, av ett ställe i 
Summa theologiae (I, q 25, a 6), där Thomas vederlägger Pierre Abé- 
lards nyplatonska åsikt, att världen är så god som den över huvud taget 
kan vara, och att det inte skulle stå i Guds makt att förbättra universum. 
Vad Thomas vill bevisa är naturligtvis, att gudomligheten inte är under
kastad något tvång, t ex tvånget att skapa allt så gott som det alls kan 
vara. Till och med Thomas’, denne subtile doktors, skarpsinne var 
emellertid otillräckligt, säger Lovejoy, för att rädda honom från ett 
argument på tre meningar av vilka den tredje i praktiken innebär ett 
negerande av den första. Stället i Summa theologiae lyder i Lo ve joys 
översättning):
”It is to be maintained that, these things being supposed, the universe cannot be 
better than it is, because of the supremely befitting order which God has assigned 
to things, wherein the good of the universe consists. If any one of these things 
were [separately] better, the proportion which constitutes the order of the whole 
would be vitiated... Nevertheless, God could make other things than he has, or 
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could add others to the things he has made; and this other universe would be 
better” (Lovejoy, s 79).

Alltså, ”dessa ting förutsatta” (suppositis istis rebus), kan världen inte 
vara bättre än den är nu. Ty Gud har ordnat allt på bästa sätt - enligt den 
påstådda thomistiska ”optimismen”; universum som helhet skulle till 
och med kunna bli sämre, om ett ting däri förbättrades! Men, säger 
Thomas i den tredje meningen, som enligt Lovejoy negerar den första, 
”Gud hade kunnat göra andra ting än Han gjort, eller lägga andra ting till 
de ting Han gjort, och detta andra universum skulle vara bättre” (posset 
tamen Deus alias res facere, vel alias addere istis rebus factis; et sic esset 
illud universum melius).

Men den påstådda motsägelsen existerar inte. De inledande orden 
”dessa ting förutsatta” betyder nämligen inte ”förutsatt vad jag, Tho
mas, ovan har sagt”. Utan de betyder, som Ohlsson klart påvisat, 
”förutsatta just de ting som nu finns, som Gud har valt att skapa, så kan 
världen inte göras bättre;” förbättringen av ett ting skulle till och med 
kunna försämra helheten. Dvs de ting och arter som nu finns är dispone
rade i förhållande till varandra på bästa och skönast möjliga sätt. Men 
Gud hade kunnat göra flera och andra ting, om Han hade velat, och då 
skulle detta andra universum ha varit bättre än det som nu finns.

Lovejoys förbiseende inskränker sig inte till denna enkla och nära till 
hands liggande feltolkning, utan det är en direkt följd av ett större, fatalt 
misstag. I The Great Chain of Being låter Lovejoy aldrig ett resonemang 
hos en kristen författare stödjas av ett Bibelcitat eller ord ur någon 
annan central kristen urkund. Han resonerar som om västerlandets hela 
lära om Gud kommer från den platonska Akademien och från Aristote
les’ Lykeion. Var finns Jerusalem? Och Lovejoy tar aldrig hänsyn till 
den komplikation som ligger i, att enligt kristen, särskilt protestantisk, 
tro så är världen inte fulländat rationell så som den enligt grekisk filosofi 
bör vara på grund av Guds bundenhet vid ”den tillräckliga grundens 
princip”: skapelsen är ju enligt kristen tro fördärvad, trasig, ond. Den 
kan ”återställas” i sin ursprungliga härlighet blott genom Guds vredes 
försoning på grund av Kristi offerdöd - en händelse som Lovejoy inte 
ens anspelar på en gång.

Till idén om Gud som allsmäktig allgod skapare (”Demiurgen”) och 
till idén om Gud som yttersta orsak till förändring och rörelse (”Den 
Förste Röraren”) måste man, så vitt jag ser, lägga ytterligare en idé: idén 
om Gud som Herren, den suveränt befallande Herren, som inte är någon 
blott abstrakt princip, utan en skapande och dömande och förlåtande 
person, outgrundlig i sin visdom och krävande obrottslig tro och under
kastelse (Lindborg 1975, s 62).

Vad Thomas vänder sig emot i det nyss från Lovejoy givna citatet är 
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tanken, att Gud skulle vara underkastad någon som helst form av tvång: 
han vänder sig just emot den nyplatonska uppfattningen, att Demiurgen 
måste skapa allt som kan finnas. Gud måste inte skapa alla ting i världen. 
Gud måste inte skapa någonting alls. Han skapar vad Han vill när Han 
vill. Platon och nyplatonismen avvisar, om man så vill, den s k teologiska 
Voluntarismen, medan Thomas försvarar denna position, åtminstone i 
sin lära om varför och när Gud valde att skapa universum: Han valde att 
göra det när Han fann för gott. Guds storhet visar sig bättre, om andra 
ting inte alltid funnits jämte Honom, än om det alltid funnits andra ting 
(Lindborg 1975, s 74, 119, 126).

Det thomistiska systemet blir begripligt först om man håller fast vid att 
det innehåller ett av minst tre, och inte ett av minst två, beståndsdelar 
uppbyggt gudsbegrepp. 1) Den så att säga ”orientaliska” gudomlighe
ten, Herren Sebaot, kräver obrottslig tro för att vi skall kunna vinna 
frälsning; 2) den aristoteliska gudomlighetens existens eller existensen 
av ”den förste röraren”, kan bevisas - på fem sätt - men kan inte tänkas 
som dömande och förlåtande eller hörande våra böner; och 3) exi
stensen av den nyplatonska över allt förstånd höjda oändliga kärleken 
kan inte bevisas. Gud i denna mening, ”Den första sanningen”, kan inte 
vara föremål för vetande, bara för tro. Ensidigheten i vårt begränsade 
perspektiv ger upphov till skenbara motsägelser i vår beskrivning av det 
ofattbara (Lindborg 1975, s 67).

Det är inte bara hos Thomas ab Aquino som Lovejoy finner svårighe
ter och förmenta motsägelser som beror på att han inte tagit någon 
hänsyn till den kristne gudens suveräna upphöjdhet till och med högt 
över Platons Demiurg: Gud är suverän att skapa, eller att inte skapa. 
”En värld av tid och föränderlighet”, säger Lovejoy i sin sammanfatt
ning, ”är en värld som varken kan härledas från eller förenas med 
postulatet att existens är uttryck för och en följd av ett system av ’eviga’ 
och ’nödvändiga’ sanningar som ligger i själva varats logik. Eftersom ett 
sådant system skulle kunna uttrycka sig bara som en statisk och konstant 
värld, så skulle ’avbilden’ (som Platon kallade världen) inte överens
stämma med den antagna ’förebilden’ och inte kunna förklaras genom 
den. Varje förändring varigenom naturen vid en tidpunkt innehåller 
andra ting eller flera ting än vid ett annat tillfälle är ödesdiger för den 
tillräckliga grundens princip (...). En följd av händelser i tiden (a 
temporal succession) har dessutom antingen en början, eller också har 
den ingen början. Om processen antas ha haft en början, så är tidpunk
ten för dess begynnelse och längden av tiden a parte ante godtyckliga 
fakta; det kan inte finnas någon tänkbar rationell grund för att världen 
vips började existera - i hur rudimentär form som helst - vid ett tillfälle 
hellre än vid något annat, eller för att den skall ha en livslängd hellre än 
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en annan. I sin teologiska form var detta en svårighet som Augustinus 
brottades med, liksom många metafysiker och präster: om det ligger i 
Guds natur eller i Hans väsen att vara skapande (generative), att göra en 
värld, så skulle ett sådant väsen inte kunna börja finnas, genom att börja 
skapa på en bestämd dag — vare sig år 4004 f Kr eller ofantligt mycket 
längre tillbaka” (Lovejoy, s 329 f).

Ur kristen synpunkt är denna utredning missvisande.
En thomistisk vetenskapsman kan mycket väl i sina filosofiska utred

ningar anta att Gud är ”första orsak till rörelsen”, som enligt Aristote
les, eller att Gud är den oändliga skapande kärleken, som enligt Platon, 
samtidigt som han som kristen tror att Herren är höjd över alla filoso
fiska principer, ”den tillräckliga grundens” lika väl som andra, ty skapel
sen var inte ett ”rationellt beslut” utan en suverän befallning, en befall
ning från ett väsen som inte lyder några lagar. Nyplatonisten Simplikios 
säger (Lindborg 1975, s 102), att eftersom Guds väsen är oändligt och 
oföränderligt, så måste följaktligen himlen (dvs världsalltet) alltid har 
framgått ur Honom. På det svarar Thomas ab Aquino: ”Det är sant, att 
Gud alltid handlar i enlighet med sitt väsen (...) men det är också sant, 
att Hans väsen inte kan skiljas från Hans förstånd, som hos människor
na, och inte heller från Hans vilja: alltså framställde Han tingen enligt 
sitt förstånd och sin vilja (...). Det är inte nödvändigt, att det som 
framställs av Gud, blir lika varaktigt som Gud, utan så varaktigt som det 
har bestämts av Hans förstånd”.

Det är inte nödvändigt att de skapade tingen existerar i evighet. Ty det 
är inte nödvändigt att de existerar alls (Summa contra gentiles ILXXXI). 
Vad Arthur Lovejoy förbisett är, att kristendomens Herre i sin suveräna 
makt är höjd över allt förstånd, höjd över alla grekiska filosofers för
stånd.
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Richard Matz

Heideggers Warat och tiden’ 
— ett äkta misslyckande?

När Martin Heidegger (1889-1976) gav ut sitt arbete Sein und Zeit, 
medförde detta omgående en grundlig scenväxling inom den tyska filo
sofin, och snart nog blev boken i fråga till århundradets väl mest om
skrivna filosofiska verk, ”existentialismens bibel”.

Sein und Zeit, och Heideggers tänkande i gemen, kom huvudsakligen 
att slå igenom i länder med ”kontinental” filosofisk tradition, främst 
Tyskland och Frankrike. Mest uppskattade torde hans skrifter dock ha 
blivit i Japan; ehuru alltigenom ”västerländskt”, anknyter hans tänkan
de nämligen ändå till taoistisk och zen-buddhistisk tradition, på ett sätt 
som den ”anglosaxiska”, positivistiska etc tankeskolan inte gör. I regio
ner präglade av detta senare tänkande, såsom USA, Storbritannien och 
Skandinavien (i synnerhet Sverige) har Heidegger länge förblivit tämli
gen okänd, eller ansetts farlig, obegriplig, eller rentav ond.

En positivare syn på Heidegger och på det ”kontinentala” tänkandet 
över lag är dock i full färd med att växa fram, särskilt i USA, och nu 
markeras en liknande förskjutning också i vårt land, i och med att Varat 
och tiden år 1981 utkommer i svensk översättning (Doxa, Lund). Såsom 
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verkets översättare, ska jag här redovisa några huvuddrag i detta märkli
ga arbete, och även ge några synpunkter på Heideggers tänkande i stort.

Heideggers avsikt var att, ut ifrån den av hans lärare Edmund Husserl 
(1859-1938) grundade fenomenologin, systematiskt bearbeta frågan 
efter varat, och därmed, i strid mot positivistisk och empiristisk tradition, 
och delvis även mot Husserl själv, inaugurera en ny ”fundamentalonto
logisk” era inom tänkandet; sedan länge försummade frågor skulle ånyo 
komma till heders. Arbetet står rätt allena i sitt slag inom europeisk 
tanketradition, och förebilderna till det ska jag här inte gå in på. Det står 
emellertid inte innehållsmässigt för sig självt, utan innebär, liksom så 
mycket i Heideggers tänkande över lag, en inträngande uppgörelse med 
tidigare tänkande från antiken och framåt.

Hela verket var från början avsett att omfatta sex avsnitt fördelade på 
två delar. Heidegger ansåg sig emellertid vid denna tid ej ”vuxen” 
uppgiften att fullfölja arbetet efter den ambitiöst uppgjorda planen, 
varför de återstående fyra avsnitten aldrig blev utgivna. Sein und Zeit 
blev en torso.

1. Varat och det varande. Tillvaron

Det första avsnittet har titeln ”Förberedande fundamentalanalys av 
tillvaron”.

Heidegger gör en grundläggande distinktion mellan det varande och 
varat, annorlunda uttryckt mellan det som han kallar det ondska och det 
han kallar det ontologiska. Det varande är allt som förekommer, ab
strakt som konkret. Med det varandes vara åsyftar Heidegger dess 
mening, dess ”poäng”; Husserl talade på motsvarande sätt om tingets 
”väsen”. En distinktion motsvarande den heideggerska mellan det var
ande och varat görs i det spanska språket, nämligen mellan estar och ser.

Med tillvaron (das Dasein) menar Heidegger människotillvaron, ”det 
varande för vilket det i dess vara rör sig om detta vara”, dvs för vilket 
”meningen med livet” är ett problem. Med Heideggers terminologi är 
det bara tillvaron (människan) som existerar, dvs förhåller sig öppen till 
sitt vara, existensen. Så som existerande (ek-sisterande) är hon alltid i 
förväg framför sig (sich-vorweg).

När det gäller att utreda varats mening, måste själva frågandet självfallet 
genomföras av ett visst varande, nämligen tillvaron (människan). Men 
dessutom antar Heidegger som det ”exemplariska varande”, på vilket 
varats mening i första hand ska utrönas, inte materien, naturen, föremå- 
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let eller tinget, utan just människotillvaron, som alltså är såväl frågare 
som tillfrågad. Häri ligger ett grundläggande brott mot den cartesianska 
dualism, som alltjämt är normgivande för vetenskapen, ja för hela vår 
”världsbild”.

2. Tillhandshet och förhandenhet

Tingens ”i-sig-varo” finner Heidegger i linje härmed inte i någon blott 
”utsträckt materia” (Descartes) utan i stället i något skenbart trivialt 
som han kallar tillhandshet (Zuhandenheit), tingens användbarhet till 
... . Det är alltid ”bevänt” med det tillhandsvarande i förhållande till, 
”hos”, något ”verk”. Det är sålunda något bevänt med ett don (Zeug) 
som en hammare, i och med att det duger till att spika med, och med 
spikandet ifall det tjänar exempelvis till att laga ett tak, som i sin tur 
skänker tillvaron skydd mot nederbörd. Själva ”existentialen” ”låta- 
det-vara-bevänt” är förutsättning för att det alls ska kunna vara, eller 
inte vara, något bevänt med något, dvs för att det varande ska kunna 
vara ”till hands”. Inte bara verktyg, materiel och div material kan vara 
till hands; själva solen är ”till hands” som don för verket att mäta tiden. 
Hon är den ursprungliga klockan.

I sista hand härleds beväntheten från något yttersta kriterium, som det 
inte är något bevänt med i förhållande till något annat och överordnat. 
Detta yttersta kriterium finner Heidegger i (människo)tillvaron, och 
befinner sig därmed fortfarande inom ett antropocéntriskt (metafysiskt) 
betraktelsesätt. Men han driver detta tänkande till dess yttersta spets, 
och syftar i grunden fram mot ett tänkande, ett sätt att vara, där (som 
inom det traditionella östasiatiska tänkandet) den dualistiska motsätt
ningen mellan subjekt och objekt är upphävd. Hans senare skrifter (t ex 
de uppsatser som har publicerats på svenska under titeln Teknikens 
väsen, Rabén & Sjögren 1974) innebär en fortsatt framryckning mot 
denna icke-dualism.

Vetenskapens ting- och föremålsbegrepp utmärks av något som Heideg
ger kallar förhandenhet (Vorhandenheit), motsvarande det klassisk
filosofiska begreppet existentia. Medan tillhandsheten avser allt varande 
såsom användbart resp oanvändbart - och förutsätter ett tingens och 
människans kringsynta inlemmande i en värld, som ingalunda blott är ett 
tredimensionellt rumskontinuum, utan något konstitutivt för tillvaron i 
egenskap av dennas ’vari?’ — antar varaförståelsen av förhandenhetens 
modell människan såsom objektiv (vetenskaplig) iakttagare av (speci- 
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alistiskt, icke-kringsynt) isolerade föremål, urkunder, preparat, för
sökspersoner.

Genom sofistikerade metoder och forskningsmateriel, anser sig ve
tenskapen kunna komma den ”egentliga” verkligheten på spåren på ett 
sätt som är gemene man förmenat. För vetenskapen är hammaren inte 
något don, inlemmat i världens betydelsefullhet, utan ett avskilt föremål 
behäftat med mätbara egenskaper, såsom rörelse och tyngd. Här har 
världen, som tingets fält, bländats av. Heidegger ser alltså tillhandsheten 
som en ursprungligare varaförståelse (dock ej att förväxla med den 
”primitiva”, som han inte närmare går in på), och ser (den ”vetenskapli
ga”) förhandenheten en nerdämpning, en ”privation” av ett ursprungli
gare och kringsynt sätt för tillvaron att vara i världen.

3. Kritiken mot Descartes. I-världen-varon

Heideggers kritik mot förhandenheten såsom universalnyckel till ”värl
den”, innebär en ofta högst ironisk polemik mot Descartes’ typiskt 
”västerländska” dualism mellan människan (materia cogitans) och värl
den, varvid världen uppfattas som rent tredimensionell (materia exten
sa). Enligt Descartes, kan alla egenskaper hos tingen föras tillbaka på 
längd, bredd och höjd samt rörelse.

För Kant, som härvidlag byggde på Descartes, är det en ”skandal för 
filosofin” att den inte har lyckats bevisa ”de tings tillvaro (dvs förhan
denhet) som är utanför oss”. För hela denna ”kunskapskritiska” tradi
tion inom filosofin, är det ett problem hur jaget alls kan ta sig ur sitt skal, 
där det i första hand är inkapslat, och ut i en redan förefintlig ”utsträckt” 
värld.

För Heidegger är världen däremot inte något sekundärt, som männi
skan först måste forska och bevisa sig ut till, utan den ingår i tillvarons 
själva grundförfattning, i-världen-varon (das In-der-Welt-sein). Värl
den är det ’vari?’ som är förutsättning för att något tillhands- eller 
förhandenvarande alls kan påträffas, användas, kasseras, utforskas. För 
Heidegger är problemet i stället hur det kan komma sig att tillvaron/ 
människan, i vars väsen ligger en redan-i-världen-varo, har råkat få för 
sig att hon prompt måste mekaniskt bevisa sin ”yttervärld”, den som 
ingår i den primära i-världen-varon och därmed är förutsättning för att 
något missriktat ”bevisande” av världen alls ska kunna bli tänkbart.

4. I-världen-varon som ombesörjande. Mannet

Medan tillvarons befattning med det tillhandsvarande (donen) kallas 
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bestyr (Umgang), kallas motsvarande befattning med medmänniskorna 
för omvårdnad (Fürsorge). Tillvaron innebär ju väsensenligt inte bara 
hantering av ting, utan också medvaro (Mitsein) med andra.

I tredje kapitlet frågar sig Heidegger hurudant det ”själv” är beskaffat 
som dagligdags lever i världen. Han behandlar här, ofta på ett högst 
ironiskt sätt, människans ”alldaglighet”.

Alldaglighetens själv är mestadels och i första hand ingalunda tillva
rons (individens) eget själv, utan i stället ”man-självet”. Genomsnittlig
hetens nivellerande, konventionaliserande makt, ofta nog diktatur, ut
övas av ”mannet” (das Man): ”Vi njuter och roar oss likadant som man 
njuter och roar sig; vi läser, ser på och bedömer litteratur och konst, 
likadant som man läser, ser och bedömer; men vi drar oss också undan 
från den ”grå massan”, likadant som man drar sig undan från den; vi 
finner dét upprörande som man finner upprörande. ... Denna genom
snittlighet ... vakar nogsamt över varje undantag som tränger sig fram. 
Varje förrangsställning hålls i all tysthet tillbaka. Allt nytt och ursprung
ligt slipas av över en natt och gäller för sedan länge bekant. Allt tillkäm
pat blir lättvunnet. Varje hemlighet förlorar sin kraft. ... Mannet håller 
sig överallt framme, dock med den modifikationen, att det alltid påpass- 
ligt har hunnnit smita undan, så snart tillvaron kräver ett avgörande. ... 
Mannet kan kosta på sig att ”man” ständigt åberopar sig på det. Det kan 
med största lätthet ta ansvar för vad som helst, eftersom det ändå aldrig 
finns något som behöver stå till svars”. Heideggers framställning erinrar 
om La Rochefoucaulds ”Maximer” och om Sandemoses ”Jantelag”.

Alldagligheten (oegentligheten) är för Heidegger inte något bekla
gansvärt tillstånd som borde kunna övervinnas allteftersom framsteget 
går vidare, utan den är en grundläggande dimension i tillvaron, en 
”existential”. Inte ens i sina högsta yttringar är människotillvaron fri 
från dylika drag.

5. Omsorg, fruktan, ångest

När lundaprofessorn Alf Nyman (i Sv uppslagsbok, andra uppl) i en 
minimal artikel söker sammanfatta Heideggers tänkande, säger han: 
”Tillvarons väsen finner han i sorgen” - en obegriplig fras. Men med 
Dasein menas ju människotillvaron, och Sorge betyder på tyska inte sorg 
(det heter Trauer) utan omsorg, latinets curax - omsorg om i-världen- 
varon. En omsorg, ett ansvar, som också kan svikas; endast den poten
tiellt ansvarsfulle kan svika.

Ifall människan, som hon vanligen gör, helt går upp i och låter sig ledas 
av mannets konventionella göranden och låtanden, sviker hon sitt vidare 
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egna ansvar, omsorgen, och hamnar i oegentlighet. Men omsorgen kan 
göra sig påmint i ”stämningen”, ”befintligheten”, som på ett vida mer 
direkt sätt än det teoretiska utrönandet ger besked om ”hur det står till 
med en”. Men stämningspsykologin har stått och stampat på stället 
sedan Aristoteles.

När det gäller stämningar (”befintligheter”) skiljer Heidegger bla 
mellan fruktan och ångest. Medan fruktan fruktar något inomvärdsligt 
varande som hotar en, ängslas ångesten för själva i-världen-varon; man- 
nets alldagliga, förtrogna värld sjunker ihop, blir ovidkommande, ”in- 
tig”. Det blir kusligt (unheimlich). Det är såsom en flykt undan denna 
avgrund av allvar som tillvaron kastar sig in i ”världens” mångahanda; 
jfr Blaise Pascals term ”divertissement”, förströelse. I själva sitt ’inför 
vad?’ pekar flykten på den egentlighet som är oegentlighetens pendang 
som existential.

Härmed är vi inne på det andra avsnittet, ”Tillvaro och tidslighet”.

6. Skuld, samvete, beslutsamhet

Ett belägg för tillvarons möjliga ”helvaro” finner Heidegger i samvetet. 
”Samvetet ropar (kallar) tillvaron själv upp ur förloradheten i mannet”. 
Samvetet är omsorgens rop; roparen är tillvaron själv i sin kastadhets 
ångestfyllda kuslighet, den tillvaro som ängslas för sitt kunna-vara-i- 
världen. Det egentliga samvetet är ”dåligt”; det talar i första hand inte 
om några specifika försummelser som kunde förhandlas om på mannets 
vis, utan i tigandets modus. Samvetet talar om skuld, men skulden 
innebär inte någon specifik skuldbelastning, utan ligger i människova- 
rats struktur, nämligen såtillvida att själva beslutet för en viss möjlighet 
alltid förutsätter att mängder av andra möjligheter ”hänsynslöst” omin
tetgörs. Omsorgen — tillvarons vara - är ”genomsatt av intighet”.

7. Tilldödenvaron. Beslutsamheten. Upplåtenheten

Liksom Heidegger, när det gäller rummet, kritiserar Descartes, kritise
rar han, när det gäller tiden, Hegel. Han kritiserar det konventionella 
tidsbegreppet, enligt vilket ”egentligen” bara nuet ”existerar”, medan 
framtiden och det förgångna strängt taget inte gör det. Människan 
liksom hoppar jämfota från det ena momentet till nästa. Detta tidsbe
grepp — tiden som oändlig — kallar Heidegger vulgärt, vilket här inga
lunda betyder blott ”folkligt” eller liknande, utan utmärkande såväl för 
alldagligheten som för den konventionella vetenskapen.

Heidegger nalkas problemet med tiden ut ifrån frågan efter människo- 
tillvaron helhet, ”helvaro” (Ganzsein). Tiden är ändlig, och för indivi- 
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dens del sträcker den sig från födelse till död. Av dessa två ”slut” på 
tiden, uppehåller sig Heidegger mest vid döden. Men det han behandlar 
är inte själva avlidandet, utan just det att människan, för att kunna fylla 
sin helhets mått, måste i sitt liv, sin omsorg, inbegripa även döden, 
såsom ”tillvarons innerligaste egna, förbehållslösa, vissa och såsom 
sådan obestämda, oförbikomliga möjlighet”. I denna existentiala me
ning dör (stirbt) människan ”hela livet”. Heidegger kallar denna ”tids
begränsade” relation till döden för tilldödenvaro (Sein zum Tode).

Tilldödenvaron kan mycket väl utformas på mannets oegentliga vis, 
och tar då formen av en flykt inför och en konventionaliserande av
skärmning av döden: ”Själv dör man förstås också någon gång, men inte 
på ett bra tag ännu”. Döden är ett störande men sorgfälligt avfasat 
moment i den lugnade, förtrogna alldagligheten.

Gentemot detta sätter Heidegger den egentliga tilldödenvaron, som är 
”förelöpande”, och som innebär en ”lidelsefull, från mannets illusioner 
lösgjord, faktisk, om sig själv viss, sig-ängslande frihet till döden”.

Den egentliga tilldödenvaron innebär alltså inte att människan stän
digt skulle gå och gruva sig över sin ”förestående bortgång”, utan att 
insikten i ”huru få våra dagar äro” skänker ett sant perspektiv på männi
skans möjligheter.

Detta perspektiv tillämpat i människotillvaron kallar Heidegger för 
förelöpande beslutsamhet (vorlaufende Entschlossenheit). Häri finner 
han tillvarons egentliga existentiella möjlighet.

Termen Entschlossenheit är viktig. Översättningen beslutsamhet tar 
inte vara på ett viktigt drag i denna term, nämligen att entschliessen 
ännu på senmedeltiden, efter sammansättningsledens innebörd, betyd
de lösgöra m m. Först på 1500-talet började verbet få den numera så gott 
som allenarådande betydelsen besluta. Denna motsägelsefulla härled
ning illustrerar vad Heidegger menar med Entschlossenheit, nämligen 
att denna inte är något alternativlöst klamrande vid en gång klubbade 
beslut, utan att den ständigt måste vara öppen för att ompröva en gång 
fattade beslut, ett memento för mången ”principfast” politiker.

En besläktad term är Erschlossenheit, av mig översatt med upplåtenhet. 
Medan det varande till sin beskaffenhet kan ontiskt upptäckas, kan varat 
(meningen i, ”fältet” för det som är) ontologiskt upplåtas. Världens 
upplåtenhet är sanningens förutsättning. Sanningen är människans öp
penhet och ”upptäckandevaro”. Heidegger finner den gängse (kantska) 
definitionen av sanningen som utsagans överensstämmelse med sitt 
objekt vara sekundär i förhållande till den urspungliga sanningen, upplå
tenheten.
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8. Tidslighetens tre ”ekstaser”

Likaväl som det egentliga inrymmandet av rummet inte är blott en 
inprickning av likgiltiga ting i ett tredimensionellt kontinuum, utan ingår 
i ett förtroget boende, likaväl är varat ”i tiden” inte något jämfotahop- 
pande från moment till moment, utan en tillvarons sträckning genom 
tidslighetens tre ”ekstaser”: Gewesenheit, Gegenwart och Zukunft, av 
mig översatta med varithet (jfr förgångenhet), nuvaro (nutid) och till- 
kommelse (framtid). De tre ekstaserna är inga strikt avgränsade tids
områden, utan existentiala dimensioner i tillvaron.

Varitheten innebär att det ”förgångna” lever med i fortsättningen, 
såsom något som ständigt måste ”återhämtas” (Wiederholung), men 
inte för att vi pedantiskt ska kunna upprepa det förgångna eller vända 
tillbaka till det, utan därför att minnena från det som har varit är det 
enda som kan förhjälpa oss till att alls få perspektiv på vårt nu. Åter
hämtningen innebär tillgodogörande bearbetning av möjligheter, deras 
ställande till förfogande (som efterföljansvärda respektive avskräckan
de exempel) för nuet och framtiden. För att illustrera tillvarons förgång
na såsom ständigt ”med” i nuvaron, säger Heidegger att tillvaron är 
”varitande” (gewesend).

Risken med nuvaron är att tillvaron på mannets vis hemfaller åt det 
”aktuella”, och därmed mister perspektivet på sig själv och sin värld. 
Den sanna nuvaron ”ögonblicket”, implicerar såväl varitheten och dess 
återhämtning som ansvaret för tillkommelsen.

Det tyska ordet Zukunft har jag alltså översatt med tillkommelse. Den 
hänger ihop med tillvarons specifika i-förväg-framför-sig-varo. I och 
med tillkommelsen kommer tillvaron fram till sig själv, sina möjligheter. 
Just i egenskap av omsorg är tillvaron mån om sin värld och dess framtid, 
en månhet som strängt taget sträcker sig längre än den individuella 
döden.

Tidslighetens tre ekstaser sammanhänger alltså inbördes i ett enda 
komplex av ”sträckthet” och omsorg genom tiden.

9. Historiens problem
Härmed är vi inne på det kanske mest lättåtkomliga kapitlet i Varat och 
tiden, det som handlar om historien. ”Den egentliga tilldödenvaron, dvs 
tidslighetens ändlighet, är den förborgade grunden för tillvarons histo
riskhet”.

Själva ordet historia är tvetydigt, och betyder ju såväl själva skeendet 
som den orienteringsskapande (resp avskärmande och konventionalise- 
rande) aspekt av detta som består i historieskrivning och historieveten- 
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skap. Här har tyskan två skilda termer, Geschichte för ”skeendehisto
rien” och Historie för historievetenskap etc. Jfr engelskans history resp 
historiography.

Medan dagens empiristiska historieforskning eftersträvar att bli en 
exakt vetenskap, i rang jämförbar med den avgudade teoretiska fysiken, 
och därvid betraktar det förgångnas händelser som sitt föregivna revir, 
och källkritisk kartläggning av dem som sin metod, ser Heidegger där
emot historieskrivningens uppgift väsentligen motiverad av tillkommel- 
sen, framtiden. Historismen, den historiska empirismen, ser Heidegger 
snarast som ett ”vetenskapligt” försök att beröva människorna insikt i 
sitt förgångna, och att göra den historiska kunskapen till en exklusiv, 
”respektabel” hantering för experter, en tendens som är omisskännlig i 
vårt land, och som bl a innebär något slags självdestruktivt förakt för 
”populariseringen”, som ju dock är historiens ”pedagogiska” slut
produkt.

I sitt historiska tänkande bygger Heidegger delvis på Nietzsches märk
liga ”otidsenliga betraktelse” ”Vom Nutzen und Nachteil der Historie 
für das Leben” (1874).

Heideggers tredelning av tidsligheten (dess ekstaser), har sin motsva
righet hos Nietzsche. Den monumentaliska historieskrivningen motsva
rar möjligheternas statuering i tillkommelsen, ”CLARIS MAIORUM 
EXEMPLIS”, med stöd av fädrens lysande efterdöme, som det står på 
Riddarhusets fris. Den nutida historikern känner sig väl mest hemma i 
det som Nietzsche kallar antikvarisk historieskrivning, alltså pietetsfullt 
tillvaratagande av minnena från det förgångna; här återfinner vi varithe- 
ten och dess återhämtning, som förutsättning för statueringen av det 
monumentaliska. Det som Nietzsche kallar kritisk historieskrivning in
nebär en tillvarons fortlöpande uppgörelse med sig själv, sitt förgångna 
och sina möjligheter, nämligen ut ifrån nuvaron.

Särskilt positiv ställer sig Heidegger till Wilhelm Diltheys brevvän, 
greve Paul Yorck von Wartenburg. Han ser historieskrivning som en 
pedagogisk uppgift, syftande till att frigöra individerna från den ”all
männa opinionens” konventionaliteter, alltså från ”mannet”.

Det sista, något abrupt avbrutna kapitlet i Varat och tiden innehåller bl a 
den ovan i korthet berörda uppgörelsen med Hegels tidsbegrepp. Den 
provisoriska slutsatsen i boken är att tiden själv är varats horisont.

Ingen senare tänkare har verkligen tagit upp varafrågan; Heideggers 
inflytande har sitt ursprung i andra och för honom kanske mer underord
nade aspekter av hans tänkande.

I en artikel i The Review of Metaphysics 1964/65, s 411-29 framhåller 
John Wild att Heidegger aldrig klart redovisar relationen mellan varat 
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och världen. Det är ju att märka att världen, kosmos, och dess välgång 
var det yttersta kriteriet för mer ursprungliga civilisationer som den 
egyptiska och den kinesiska; maat (sanningen) resp tao (vägen). I Sein 
und Zeit har världen däremot något omisskännligt ”världsligt” över sig, 
en tendens som dock slår om i Heideggers senare tänkande. Kanske kan 
Heideggers ”vara-tänkande” bäst fullföljas genom något slags sakralt 
”världs-tänkande”.

10. Slutord. Kättaren Heidegger
En avslutande fråga är på sin plats: Hur kan det komma sig att denna 
tänkare har blivit så till den grad kontroversiell9. Ömsom är han hatad 
som pesten, och uttryckligen eller effektivt förbjuden, ömsom höjs han 
till skyarna och betraktas som ”1900-talets viktigaste filosof, kanske 
1900-talets Filosof” (C-F von Weizäcker). Mellanlägen i bedömningen 
har varit mer tunnsådda (Jaspers, Löwith).

Hans (ofta starkt överdrivna) svårbegriplighet kan inte vara den avgö
rande orsaken till kampanjen mot honom; det finns ju många dunklare 
auktorer som får vara fullkomligt i fred. Inte heller hans, låt vara 
kortvariga (ett knappt år 1933/34), engagemang för Hitler-regimen som 
universitetsrektor i Freiburg duger som förklaring, ehuru hans agerande 
hade vissa komprometterande aspekter, och ådagalade mindre tilltalan
de drag i hans karaktär (Se K Jaspers, Notizen zu Martin Heidegger, 
Piper, München/Zürich 1978). Det frenetiska avståndstagandet från 
honom var nämligen fullt utbildat redan före våren 33 (Carnap, Hus
serl), och bland nazismens medlöpare var Heidegger avgjort bland de 
föga komprometterade. Beträffande Heidegger och nazismen hänvisar 
jag till min bok Sammanbrott och gryning (Norstedts 1978), s 94-105.

Den djupare bakgrunden till antagonismen mot honom antyder 
Heidegger själv i en intervju år 1966 (publicerad, efter hans död, i 
Spiegel 1976:27), nämligen att hans tänkande rör vid så ömtåliga och 
fundamentala punkter i vår civilisation, att kampanjer mot honom, vid 
minsta förevändning, ideligen kommer att blossa upp på nytt.

Inget samhälle tolererar helhjärtat och godvilligt att dess grundvalar 
blottläggs och ifrågasätts - fastän sådan fortlöpande kritik i själva 
verket är en förutsättning för samhällets överlevnad och förkovran, och 
den rätta boten mot forstening

Det är ju inte heller perifera ting som Heidegger drar upp och skärskå
dar. Just i varafrågan problematiseras den allmänna tesen att världen är 
blott kvantitativ som självklart objekt för forskning, exploatering, teore
tisering och ”förändring”. Människan (”tillvaron”) blir härmed hos 
Heidegger inte blott ett förnuftigt levande väsen, kanske rentav en 

23



maskin, inte blott en verktygsbärare eller en naturbehärskare, utan för 
honom är människotillvarons väsen omsorgen, och dess grundförfatt
ning i-världen-varon.

Härmed kommer ytterligare en ”fungerande gudom” in i skottfältet, 
nämligen vetenskapen (den ständiga strykpojken i Varat och tiden)', 
vetenskapen bygger ju just på den nyssnämnda dualistiska varaförståel
sen, och dess grundvalar är ingalunda så evidenta som det antas. Heideg
ger tar också upp sådana försummade ämnen som stämningarna och 
döden, döden som skänkare av adekvat perspektiv och orientering för 
i-världen-varon, döden som störande moment i mannets konventionella 
”värld”. Senare i sitt författarskap tog Heidegger också itu med ett par 
”gudomar” som i dag är lika hyllade inom kapitalismens ”fria” värld 
som inom socialismens, nämligen industritekniken och humanismen.

Nej, Heidegger är snarare förgriplig än obegriplig. Han är en kättare, en 
hädare av vår civilisations icke-ifrågasatta grundvalar, en sökare efter 
alternativ. Sådana ”enfants terribles” är aldrig välkomna för ”etablisse
manget”, utan obekväma på samma sätt som det uppriktiga lilla barnet i 
Andersens saga ”Kejsarens nya kläder”. Heidegger är också kusligt 
provokativ, såtillvida att det han skriver aldrig är platt och ”självklart”; 
mysteriet, det outgrundliga finns alltid med tätt under ytan.

Sein und Zeit var ett misslyckande, är en torso; Heidegger förmådde ju 
aldrig formulera och lösa varafrågan, och därmed fanns det ingen grund
val för den nya fundamentalontologiska vetenskap han hade föresatt sig 
att grunda.

Men ur det stringenta myllret av inträngande frågande och oförfärade 
bedömningar och slutsatser, har det utgått, och utgår det fortfarande, så 
märkliga impulser, att detta verk, som förfelade sitt uppsatta syfte, ändå 
var ett äkta misslyckande (ein echtes Scheitern), ett fall framåt; det är i 
dag en av de omistliga utgångspunkterna och inspirationskällorna för det 
besinningsfulla alternativa tänkande som måste växa fram, för att vi ska 
kunna rädda en redlös värld, en av oss själva hotad Jord.
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Per Kraulis

Objektiv kunskap?

Det är bra att Karl Poppers teori om objektiv kunskap, eller värld 3, 
kommer upp till diskussion i och med Gunnar Andréns artikel ”Kunskap 
i vår tid” i nr 4-80 av Filosofisk tidskrift, eftersom den (vilket Andrén så 
riktigt påpekar) utgör ett alternativ till den så dominerande subjektivis
tiska teorin om kunskap. Dock kräver Andréns artikel en del kommen
tarer, av den anledningen att det mesta han skriver om Poppers teori är 
fel, och bygger på en kompakt missförståelse av den. Jag börjar med att 
lägga tillrätta dessa feltolkningar, för att sedan diskutera Poppers teori 
utifrån en del argument som Andrén för fram.

1. Andréns feltolkningar

Alla Popper-citat i detta avsnitt kommer från kap 3 i Popper (1972): 
”Epistemology Without a Knowing Subject”, samma uppsats som 
Andrén refererar till. Alla översättningar är mina egna. Eftersom Pop
per i sina senare skrifter (exempelvis (1977)) ändrat terminologin från 
första, andra och tredje världen till värld 1,2 och 3 respektive, så gör jag 
det även här.

Andrén skriver: ”... (Popper pläderar) energiskt för att kunskap inte 
är någonting som finns i enskilda medvetanden ...” Popper skriver: 
”Min första tes har att göra med existensen av två olika betydelser av 
kunskap eller tankar: 1) kunskap eller tankar i den subjektiva betydel
sen, bestående av medvetande- eller sinnes-tillstånd, eller en disposition 
att handla eller reagera, och 2) kunskap eller tankar i en objektiv betydel
se, bestående av problem, teorier och argument som sådana”. Popper 
vill alltså särskilja två olika sorters kunskap, inte definiera bort den 
subjektiva kunskapen.

Andrén skriver: ”... (Popper når) åsikten att kunskap är någonting 
som över huvud taget inte förekommer i sinnevärlden .. Popper 
skriver: ”Bland invånarna i min värld 3 finns . .. naturligtvis, innehållet 
i tidskrifter, böcker och bibliotek”. Poppers värld 3 är således till stor del 
(inte helt! - detta återkommer jag till) förkroppsligat i allehanda fysiska 
föremål.
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Andrén skriver: ”... det är ... värre att tänka sig att kunskap är 
någonting objektivt i den meningen att den liksom sanningen är evig, 
oförstörbar och oföränderlig ...”. Popper skriver: ”Platons värld 3 var 
gudomlig; den var oföränderlig, och naturligtvis, sann. Således finns det 
en stor skillnad mellan hans och min värld 3: min värld 3 är gjord av 
människan och föränderlig”. Det verkar som om Andrén har gjort en 
förväxling här.

Och till sist den missrepresentation som är den mest absurda av dem 
alla. Andrén skriver: ”... det som Popper kallar ”objective knowledge” 
kan förmodligen definieras på följande vis:

D2 Att q är kunskap = df a) det är sant att q;
b) det finns goda skäl för att q”.

Popper skriver: ”Den (värld 3) innehåller inte sanna teorier, utan också 
falska, och, inte minst viktigt, öppna problem, gissningar och vederlägg
ningar”. Om det finns någon idé som Popper velat bekämpa, så är det 
just synen på kunskap som något bevisat sant, något väl verifierat, den 
syn som kommer till uttryck i Andréns samtliga definitioner av kunskap. 
Popper vill se på kunskap som gissningar, som teorier, vilka man inte ska 
försöka verifiera, utan i stället granska kritiskt, för att upptäcka de 
punkter där de inte överensstämmer med verkligheten.

Det finns inte plats att utveckla Poppers syn på kunskapens eventuella 
säkerhet. Man kan hänvisa till kapitel 1 i Popper (1972).

Som allmän kommentar till Andréns beskrivning av Poppers stånd
punkter kan man citera följande ur samma uppsats som tidigare: ”En 
människa som läser en bok och förstår den är en sällsynt varelse.”

2. Argument mot värld 3

En av poängerna med värld 3 är att ett argument som förs fram i en 
diskussion, och som då alltså finns i värld 3, mycket väl kan vara 
intressant och relevant även om den person (värld 2) som kom på det helt 
hade missförstått problemsituationen. Man kan notera att den kun- 
skapsdefinition Andrén framför inte kan innefatta ett dylikt argument, 
eftersom definitionen innehåller kravet ”goda skäl” i det system (perso
nen) som innehåller argumentet.

En del av Andréns argument är således relevanta, även om de är födda 
ur en förvrängd bild av värld 3-teorin. Innan vi ger några svar på dem, 
bör vi först formulera en del teser om värld 3, samt ge ett exempel på hur 
en idé, ett värld 3-objekt kan fungera.
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Värld 3 består av idéer, av det logiska innehållet i teorier, problem och 
argument. Den har ett stort mått av självständighet, även om vi (dvs 
värld 2) hela tiden påverkar den, och påverkas av den. Även om värld 3 
är en mänsklig produkt så innehåller den många teorier, argument, men 
kanske framförallt problemsituationer, vilka aldrig avsiktligt produce
rats eller blivit förstådda av någon människas medvetande. Ändå finns 
de där eftersom de kan upptäckas av någon människa, någon gång. Och 
om något kan upptäckas, så är det ett skäl så gott som något för att 
betrakta det som verkligt.

Exemplet som skall illustrera detta är sekvensen av de naturliga talen: 
1,2,3,... Den är en produkt av mänskligt tänkande. Men trots det har 
vi inte full kontroll över den. Oberoende av om vi vill det eller inte, så 
innehåller den sådana (logiska) ting som udda och jämna tal och primtal. 
Dessa ting är oundvikliga konsekvenser som vi inte kan rå för att de finns 
där. Med dessa ting följer nya, oplanerade problem som till exempel: 
”finns det oändligt många primtal?”. Med våra försök att lösa dessa 
problem följer nya teorier och med dem nya konsekvenser. Värld 3 är på 
detta sätt öppen. Och den påverkar våra medvetanden; hur många 
människor har inte slitit mentalt med talteorins problem? Och den 
påverkar den materiella världen; upptäckten av en lösning till ett pro
blem kan leda till tryckningen av en uppsats.

Andrén har två argument mot teorin om värld 3, och de hänger ihop: 
1) ”Men en proposition är någonting abstrakt som saknar existens i tiden 
och rummet. Och ett kunskapsbegrepp är fruktbart endast om det 
hänför sig till förhållanden i sinnevärlden ...”. 2) ”... (det är) givet att 
det som inte finns i tiden och rummet inte heller kan influera det som 
finns där”.

Det första ifrågasätter om värld 3 kan sägas existera. Det har bemötts 
tidigare. Dock är en kommentar på sin plats. I artikeln skriver Andrén 
att ”Människan har en kropp och en själ”. Så är det. Men kan själen 
klara de existenskriterier som ställts? Kravet på att finnas i tiden kan 
möjligen klaras. Men kravet på att finnas i rummet? Var finns själen? 
Det är ett helt öppet problem. Det kan ju möjligen vara så att det inte har 
någon existens i rummet. Tydligen är Andréns existenskriterier för 
snäva. Detta underminerar Andréns andra argument. Det verkar som 
om även det som inte finns i rummet kan influera det som finns där (för 
Andrén menar väl att själen kan påverka kroppen?).

Men hur går samverkan, Interaktionen, mellan värld 3 och vårt med
vetande och den fysiska världen egentligen till? Detta är ett oerhört svårt 
problem, och möjligen olösligt. Men detta leder inte till att vi måste 
förneka någon slags interaktion. Fysikerna kan ge oss sofistikerade 
teorier om hur ljus och atomer växelverkar, men de kan inte ge oss 
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någon slags slutgiltig förklaring, slutgiltig på så sätt att den i sin tur inte 
behöver förklaras. Ändå accepterar vi den sortens interaktion, trots att 
ljus och atomer synes vara så otroligt skilda entiteter. På samma sätt bör 
vi resonera vad gäller Interaktionen mellan världarna 1, 2 och 3. Hur 
interaktionen går till är i och för sig intressanta problem, men dessa 
problem kan ju inte påverka frågan om interaktion finns eller inte.

Är värld 3-teorin fruktbar? Andrén anser inte det. Men om man ska 
döma efter det antal filosofiska problem som Popper angriper med hjälp 
av teorin så är den extremt fruktbar. Han behandlar hermeneutik, 
vetenskaps- och idéhistoria, determinism/indeterminism, kropp-själ- 
problemet, evolutionsteori, och realism/idealism-problemet i sina olika 
verk (se litteraturlistan nedan). Om Popper kommer någonstans återstår 
väl att diskutera, men det synes mig som om han har kommit fram till 
flera intressanta slutsatser.

3. Objektiv kunskap och samhället

I slutet av sin artikel skriver Andrén om människan i kulturens symbol
miljö. Denna ”symbolmiljö” har (trots allt!) stora likheter med värld 3. 
Den utesluter dock sådan kunskap som inte finns inkarnerad i materiella 
ting. Men det finns en annan, viktigare skillnad, som dessutom får 
konsekvenser för det resonemang Andrén för.

Värld 3, den objektiva kunskapen, innehåller falska teorier. Det är i 
själva verket en viktig poäng att vi aldrig säkert kan veta vad som är sant. 
Därför är värld 3 så viktig, eftersom vi kan låta våra idéer och argument 
granskas kritiskt där, i stället för att vi själva ska falla med någon teori 
som vi så säkert trodde var sann, men som inte var det. Det synes mig 
som om detta får konsekvenser för vår syn på debatt och yttrandefrihet i 
samhället.

Andrén får däremot genom sin syn på kunskap som (säkert) sann, en 
helt annan infallsvinkel på de problem som reses av symbolmiljön. Det 
är ”nödvändigt att de idéer som föreligger i det samhälle hon lever i, 
hennes symbolmiljö, närmar sig det ideal som utgörs av kunskapsbe
greppet”. Men hur ska man kunna avgöra vad som ”är sant” och som 
”det finns goda skäl för”? Det tycks mig som den upprensning i vår 
symbolmiljö som Andrén förefaller vilja ha förutsätter en hel del ganska 
kontroversiella och godtyckliga avgöranden. Detta reser en rad delikata 
följdproblem (vem avgör? osv).

Det är möjligt att jag här har missförstått Andrén. Men ändå kvarstår 
att det är oerhört viktigt att vi kommer ihåg att all vår kunskap är osäker, 
medan för Andrén detta inte tycks vara någon central eller ens perifer 
punkt.
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Wlodzimierz Rabinowicz

Är inre egenskaper och relationer osägbara?

Den Wittgensteinska tanken om de inre egenskapernas och relationer
nas principiella osägbarhet har återupplivats i Sören Stenlunds nyut
komna bok (Det osägbara, Norstedts, Stockholm 1980; recencerad av 
Dag Westerståhl i Filosofisk tidskrift nr 1, 1981. Alla sidhänvisningar i 
denna artikel refererar till Stenlunds bok). I anslutning till Wittgensteins 
bok Tractatus Logico-Philosophicus (sv övers, Bonniers, Stockholm 
1962; jfr t ex aforism nr 4.122) skriver Stenlund:
I Tractatus’ filosofi är det tingens inre (interna, formella, strukturella) egenska
per och relationer som visar sig (speglas, kommer till uttryck) i språket. Dessa 
inre förhållanden är osägbara. Det sägbara, det som vi uttrycker med språket, 
däremot, är att tingen har eller inte har vissa yttre (externa, egentliga) egenska
per och relationer (s 72).

Avsikten med denna artikel är att undersöka - och kritisera — Sten
lunds argument för osägbarhetstesen. För att göra det måste vi emeller
tid först närmare förklara vad tesen ifråga egentligen går ut på. Vad är en 
inre egenskap? Och i vilket eller vilka språk är sådana egenskaper 
osägbara?
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1. Inre egenskaper och relationer

Stenlunds anser att begreppet inre egenskap låter sig klargöras på flera 
olika sätt. Formuleringen

F är en inre egenskap hos a

kan tolkas i metafysiska termer (Ftillhör a’s väsen), modala (a har Fmed 
nödvändighet), psykologiska (man kan inte föreställa sig a annat än som 
något som har egenskapen F), osv. I sitt argument för osägbarhetstesen 
förutsätter Stenlund emellertid en bestämd tolkning av formuleringen 
ovan - en kunskapsteoretisk sådan:
för att känna a (veta vad a är) måste man veta att a har egenskapen F (s 60).

Detta överensstämmer med formuleringen i Tractatus, 2.01231: ”För att 
känna ett föremål behöver jag visserligen inte känna dess externa egen
skaper - men jag måste känna alla dess interna egenskaper”. Ett 
exempel: Att vara en stad är en inre egenskap hos London, ty man kan 
inte veta vad London är utan att veta att London är en stad.

Vad är en inre relation? Stenlund ger inget explicit svar på denna 
fråga, men jag tror att han skulle godta följande tolkning:

F är en inre relation mellan ah ..., an

betyder
för att veta vad ah ..., an är måste man veta att relationen F råder 
mellan ah ..., an.

Ett exempel: Att vara större än en inre relation mellan talen två och ett, 
ty man kan inte veta vad dessa tal är för något utan att veta att två är 
större än ett.

Om F tillkommer a utan att vara en inre egenskap hos a kan vi säga att 
F är cn yttre eller extern egenskap hos a. På ett analogt sätt kan vi tala om 
yttre (externa) relationer. För att illustrera: Att Buckingham Palace är 
belägen i London är en extern egenskap hos London, och att London är 
större än Uppsala är en extern relation mellan de två städerna.

Det bör påpekas att Stenlund definierar termen ”extern” på ett annat 
sätt: De och endast de egenskaper och relationer är externa som är 
”sägbara”, dvs som kan uttryckas med ett språk som uppfyller vissa 
villkor (jfr s 62 f). En sådan definition blir emellertid rimlig endast om 
osägbarhetstesen är korrekt - endast om inre egenskaper och relationer 
är ”osägbara”. Ty Stenlund förutsätter (s 58) att distinktionen inre-yttre 
(eller intern-extern) är ett motsatspar, så att ingen egenskap tillåts vara 
både intern och extern (med avseende på ett och samma föremål). Hans
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definition av ”extern” är därför olämplig i ett sammanhang i vilket 
osägbarhetstesen själv står på spel.

Satsen ”London är en stad” tillskriver London en viss inre egenskap. 
Satsen ”2 är större än 1” fastställer en viss inre relation mellan talen två 
och ett. I fortsättningen kommer jag att kalla dylika satser för inre 
egenskaps- resp inre relationsutsagor.

2. Analytiska språk

Stenlund skriver:
Låt oss vidare betrakta notationen

F(ah ..., an)

med läsningen: relationen Fråder mellan objekten a}, an. Vad jag vill fästa 
uppmärksamheten på här är inte notationen som sådan utan det sätt på vilket 
den kommit att uppfattas och användas under inflytande av den matematiska 
logiken och mängdteorin. (...)

Karakteristiskt för den vanliga användningen av denna notation är nämli
gen det att en sats av formen F(ah an) uppfattas som sammansatt av n+1 
stycken självständiga meningsbärande delar, nämligen de s k singulära termerna 
ah an samt den allmänna termen F(x;, ..., xn). Man kunde formulera detta 
som en sorts semantisk princip:

Meningen hos en sats av formen F(ah an) är bestämd av meningen hos 
delarna F(x7, ..., xn), a}, an (s 62).

Jag skall i fortsättningen använda förkortningen ”SP” för att referera till 
den ovannämnda semantiska principen. I följande stycke formulerar 
Stenlund ett viktigt korrollarium till SP:

Den semantiska principen innebär att det alltid finns en logisk ordning i en 
semantisk analys (meningsforklaring, begreppsanalys, explikation - vad man 
nu vill kalla det) av en relationsutsaga. Satsens mening som helhet är bestämd av 
dess självständiga meningsbärande delar. Meningen hos dess delar måste därför 
i princip kunna förklaras och förstås före och oberoende av meningen hos satsen 
som helhet (s 63).

I synnerhet implicerar SP att följande princip, som jag skall kalla ”K”, 
gäller:

I en teoretisk analys eller förklaring av betydelsen hos en sats av formen 
F(aJf ...,anj... måste ... innebörden hos termerna«;,..., «„principiellt kunna 
anges och förklaras oberoende av betydelsen hos F(«;, ...,«„) som helhet, eller 
— med ett språk som en modärn fackfilosof bättre förstår - en definition eller 
explikation av innebörden hos termerna «/,...,«„ kan ej förutsätta eller referera 
till innebörden av satsen F(aI, ..., «„) (s 64).
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Ty, fortsätter han,

i annat fall skulle vi, för någon av termerna ha följande situation: Satsen F(ah 
an) förklaras i termer av meningen hos satsen F{ah a„). Förklaringen 

skulle gå i cirkel och en sådan förklaring är åtminstone ingen acceptabel teoretisk 
förklaring eller logisk analys, (s 64 f).

Som vi kommer att upptäcka spelar principen K en central roll i Sten
lunds argument för osägbarhetstesen.

Låt oss använda frasen ”analytiskt språk” för att beteckna varje språk 
som styrs av den semantiska principen SP. (Beteckningen ”analytiskt 
språk” förekommer inte i Stenlunds bok men det förefaller mig att han 
skulle uppfatta den som lämplig.) Analytiska språk kan kontrasteras 
med ”syntetiska” eller — om man så vill - ”holististiska” språk, i vilka 
meningsforklaringen ibland går från helheten till delarna och inte tvärt
om. De språk som har studerats av modern logik har normalt varit av 
analytisk karaktär. (Predikatlogikens språk kan väl uppfattas som para
digmatiskt i detta avseende.)

Såvitt jag förstår, kan Stenlunds osägbarhetstes formuleras sålunda:

Osägbarhetstesen: Inre egenskaps- eller relationsutsagor kan inte före
komma i ett analytiskt språk.

Med andra ord: Analytiska språk saknar nödvändiga resurser för att 
kunna tillskriva objekten inre egenskaper och relationer.

Stenlund anser samtidigt att inre egenskaper och relationer mycket väl 
kan tillskrivas objekten i vardagsspråket (jfr t ex s 63). Hans argument 
för osägbarhetstesen kan därför också uppfattas som ett argument mot 
åsikten att vardagsspråket styrs av principen SP, eller - med andra ord 
- mot åsikten att varje sats i vardagsspråket kan översättas till ett 
formellt analytiskt språk (jfr s 63 f).

3. Stenlunds argument för osägbarhetstesen

Betrakta resultatet av att med en centimetergraderad stock mäta längden hos en 
sträcka 5 (som visar sig vara 3 cm lång) sådant det åskådliggörs i figuren nedan. 
Betrakta nu satsen:

Detta
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I I I I I I---- 1----- 1---- L

visar att sträckan s är 3 cm lång.
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Den egenskap som genom denna sats tillskrivs det sakförhållande som figuren 
framställer, är en inre egenskap hos detta sakförhållande.

Egenskapen är en inre egenskap ty det vore omöjligt att veta vad detta 
sakförhållande är för någonting utan att veta just det som satsen som helhet 
uttrycker.

I denna sats är figuren (betraktad syntaktiskt, som ett tecken) en del av hela 
satsen som syntaktisk företeelse. Men motsvarande gäller ej innehållsmässigt. 
Här är förhållandet snarare omvänt. Figuren har inte — i satsen - en innebörd 
som är självständig och oberoende av innebörden av satsen: Figurens mening är 
satsens mening.

(...) Satsens mening kan inte tänkas bestämd enligt den semantiska principen 
att meningen hos en sats är bestämd av meningen hos dess (syntaktiska) delar, ty 
figurens mening ar, som sagt, satsens mening (s 66f).

Att diskutera satser som innehåller figurer som sina beståndsdelar kan 
vara rätt besvärligt. Jag skall därför omformulera Stenlunds argument 
med hjälp av ett enklare exempel.

Antag 1) att L är ett analytiskt språk, och 2) att L innehåller en inre 
egenskapsutsaga. Som exempel kan vi ta utsagan ”London är en stad”. 
Vi förutsätter att denna sats har samma betydelse i L som den har i 
svenska. Antagandena 1) och 2) skall nu visas vara oförenliga med 
varandra.

Vi noterar först att den som känner till meningen hos ordet ”London” 
måste veta att ”London” refererar till London. Men för att veta det 
senare måste han veta vad London är. I så fall måste han veta att London 
är en stad, ty egenskapen att vara en stad är en inre egenskap hos 
London. Att London är en stad är emellertid meningen hos satsen 
”London är en stad”. Det följer därför att meningen hos ”London” inte 
kan anges och förklaras oberoende av meningen hos hela satsen. Förkla
ringen av innebörden hos en satskomponent förutsätter innebörden hos 
satsen som helhet. Att så är fallet strider mot principen SP, eller - 
närmare bestämt - mot principen K som utgör ett korrollarium till SP. 
Satsen ”London är en stad” kan därför inte förekomma i ett analytiskt 
språk. Givetvis kan samma argument tillämpas på varje sats som är en 
inre egenskapsutsaga. Och ett analogt resonemang kan föras för inre 
relationsutsagor. Osägbarhetstesen följer.

Jag skall nu visa att det ovanstående argumentet är ohållbart. Vi 
börjar med en mindre allvarlig invändning för att sedan gå över till en 
annan, långt allvarligare.

4. Kunskap om referensen och kunskap om referenten

Det finns ett steg i Stenlunds argument som jag känner mig osäker på. 
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Steget ifråga kan formuleras så här: för att veta att en singulär term a 
refererar till objektet x måste man veta vad x är. Eller, med andra ord: 
Kunskap om referensen förutsätter kunskap om referenten. Så, till 
exempel, måste man veta vad London är för att veta att ”London” 
refererar till London. (Annars kan man inte argumentera att den som 
vet vad ”London” refererar till måste känna till alla inre egenskaper hos 
London, och i synnerhet att han måste veta att London är en stad.) Kan 
detta vara riktigt? Låt mig ta ett exempel. En person kan veta att ”solen” 
refererar till solen utan att veta att solen är en stjärna. Men samtidigt 
förefaller det som om man inte kan veta vad solen är utan att veta att den 
är en stjärna. Att vara en stjärna tycks vara en inre egenskap hos solen.

Och är det så säkert att man behöver veta att London är en stad för att 
veta vad namnet ”London” refererar till? Räcker det inte om man vet att 
London är en ort (en stad eller en by) i England? Och ändå tycks det som 
om man inte kan veta vad London är utan att veta att den är en stad.

Stenlund kan undgå denna svårighet om han är beredd att närmare 
precisera eller modifiera sin tolkning av begreppet inre egenskap. En 
lämplig modifikation av detta slag kan tom leda till att det tvivelaktiga 
steget i argumentet blir trivialt sant. Vi kan ju, om vi så vill tolka 
uttrycket

F är en inre egenskap hos x

som liktydigt med följande formulering:

För varje språklig term som refererar till x gäller att man inte kan veta 
vad termen ifråga refererar till utan att veta att termens referent har 
egenskapen F.

En sådan definition skulle ganska radikalt minska omfånget hos begrep
pet inre egenskap, med det förefaller ändå som om vissa egenskaper 
fortfarande skulle kunna uppfattas som inre bestämningar hos sina 
objekt. Den modifierade definitionen skulle därför inte göra osägbar- 
hetstesen helt tom. Ett exempel: Vilken språklig term vi än väljer som 
refererar till talet fem så förefaller det som om vi inte kunde veta vad 
termen ifråga refererar till utan att veta att termens referent är ett tal.

Emellertid är den föreslagna definitionen ganska otymplig och dess
utom är jag inte säker på att Stenlund skulle vara villig att acceptera den. 
Jag skall därför i fortsättningen hålla mig till den ursprungliga tolkningen 
av begreppet inre egenskap och bortse från de svårigheter som denna 
tolkning tycks skapa för Stenlunds argument.
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5. Kunskap om ett påstående och kunskap om en sats 
mening

Antag att för att veta meningen hos ordet ”London” måste vi veta att 
London är en stad. Kan vi då verkligen dra slutsatsen att meningen hos 
”London” inte kan anges och förklaras oberoende av meningen hos 
”London är en stad”? Råkar vi här, med andra ord, verkligen i konflikt 
med korrollariet K?

Så fort vi reflekterar över denna fråga blir det klart att svaret måste 
vara nej. Antag att en engelsman som inte kan svenska konfronteras 
med den svenska satsen ”London är en stad”. Givetvis känner han till 
meningen hos ”London” och han vet också att London är en stad. Men 
fördenskull behöver han ingalunda veta meningen hos den svenska 
satsen i dess helhet. Med andra ord: Vår engelsman känner till det 
påståendet som satsen ”London är en stad” uttrycker, men han vet inte 
att denna sats uttrycker just detta påstående. (Samma invändning gäller 
Stenlunds eget exempel. Även om ”figurens mening är satsens mening” 
så kan man ändå förstå figuren och därigenom inse det påstående som 
hela satsen uttrycker utan att veta vilket påstående som uttrycks av 
satsen.) Men i så fall har vi här inget motexempel mot korrollariet K. 
Åtminstone inte så länge vi ger K följande rimliga läsning:

K') I en förklaring av betydelsen hos en sats av formen F(ah an) 
måste betydelsen hos termerna ah an principiellt kunna anges 
och förklaras utan att vi fördenskull förklarar vad hela satsen 
betyder, dvs utan att vi anger vilket påstående satsen F(a/, ..., ö„) 
uttrycker.

Stenlunds argument skulle däremot gå igenom om vi tolkade K på ett 
annat sätt:

K") I en förklaring av betydelsen hos en sats av formen F(ah ..., «„) 
måste betydelsen hos termerna ah ..., an principiellt kunna anges 
och förklaras utan att vi anger det påstående som satsen F(ah ..., 
an) uttrycker.

I förklaringen av betydelsen hos termen ”London” behöver vi visserli
gen ej ange vilket påstående satsen ”London är en stad” uttrycker, men 
vi måste (kanske) ange att London är en stad och därigenom måste vi 
ange det påstående som uttrycks av satsen ifråga. Såvitt jag förstår är det 
emellertid endast K', och inte K", som utgör ett korrollarium till SP. 
Och om detta är riktigt så måste osägbarhetstesen vara falsk.

Innebär detta att principen SP, och dess korrollarium K, kan tillämpas 

35



i den semantiska analysen av vardagsspråket? Det vet jag inte. Det är 
fullt tänkbart att de inte kan det. Vardagsspråket är kanske inte alls ett 
analytiskt språk. Men hur det än förhåller sig med den saken så är det i 
alla fall klart att analytiska språk kan ta hand om inre egenskaper och 
relationer.

Bo Dahlin

Till kritiken av Sören Stenlunds 
”kritik” av den analytiska filosofin

Det är med stort intresse jag tar del av Dag Westerståhls recension av 
Sören Stenlunds bok Det Osägbara, lika stort som det med vilket jag 
läste Stenlund själv. Jag har i Stenlund äntligen funnit en svensk filosof 
som för sina kollegor förklarat precis det som jag själv önskar att jag 
kunde ha förklarat när jag för ett tiotal år sedan studerade filosofi - och 
slutade med det. Jag tror att Det Osägbara med all önskvärd tydlighet 
pekar ut varför det finns så få verkliga filosofer i Sverige, varför det i 
stället bara finns /acZcfilosofer.

Jag anser att Westerståhls recension och kritik av Det Osägbara i 
själva verket är en bekräftelse på Stenlunds egna ”teser”, inte ett veder
läggande av dem. Westerståhls fackfilosofiska kritik är nästan förutsäg
bar för den som förstått innehållet i Det Osägbara'. Det är t ex förutsäg
bart att Stenlunds beskrivning (eller varför inte analys) av den analytiska 
filosofin kommer att uppfattas som ett angrepp på denna. För en analy
tisk filosof är det nämligen otänkbart att ord som ”dum”, ”klåfingrig” 
och ”ytlig” m m kan vara beskrivningar. Men om en läkare förklarar för 
sin patient att hans blindtarm är infekterad, hur ska det då gå för 
patienten om han rusar upp och säger: ”Ni angriper mig!”? Situationer
na är nämligen analoga. Stenlund beskriver ett slags tänkande som han 
kallar dumt etc, läkaren beskriver ett kroppsligt organ. Ingen av dem 
beskriver människan själv. Det är därför lika dumt (!) att uppfatta 
Stenlunds beskrivning av det analytiska tänkandet som ett angrepp, som 
det är att uppfatta läkarens diagnos som ett sådant. ”Infektionen” gäller 
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”blindtarmen”, inte personen själv: därför är det i första hand fråga om 
en ren beskrivning. Värderingen kommer in ”i efterhand”, i och med att 
vi värderar en icke-infekterad blindtarm högre än en infekterad, av 
uppenbara orsaker. På samma sätt värderar vi ett klokt tänkande högre 
än ett dumt, men denna värdering kan ändå skiljas från beskrivningen 
”klokt” resp ”dumt”. För den som tvivlar på att t ex ”klokt” kan vara 
något annat än en värdering kan man ge följande definition av ”klokt 
tänkande”: ett tänkande som är relevant till de problem det behandlar. 
Dumt tänkande blir då motsatsen. Jag menar att Stenlund med all 
önskvärd saklighet har visat varför det analytiska tänkandet är irrelevant 
i förhållande till de problem det behandlar, dvs varför det helt enkelt är 
dumt.

Här berör vi en av de förargliga motsägelser som Stenlund gör sig 
skyldig till, enligt fackfilosofin. Han tycks förkasta det tänkande som vill 
hålla värderingar utanför rena beskrivningar, samtidigt som han själv 
menar sig ge rena beskrivningar. Denna motsägelse förklaras emellertid 
av att man måste se förhållandet mellan beskrivning och värdering som 
ett inre förhållande. Detta betyder två saker, som kanske låter som en 
motsägelse, men i själva verket, strikt logiskt (!), inte alls är det:

1) det finns en absolut skillnad mellan beskrivning och värdering (det är 
därför Stenlund kan ”hålla styvt” på den), men

2) beskrivningen kan inte göras oberoende av värderingen, och 
tvärtom.

Att vara absolut står alltså inte i motsättning till att vara beroende av 
sammanhanget, som Westerståhl tycks mena. Det absoluta är sas 
oberoende av sitt eventuella beroende av sammanhanget. Det finns en 
annan innebörd i ”absolut” än att vara ”oberoende av kontext”. Det är 
denna innebörd Stenlund är ute efter, men inte klart formulerar (därför 
att den troligen inte går att formulera) när han diskuterar degeneratio
nen av begreppen ”abstrakt”, ”universell”, och ”nödvändig” genom 
empirismens inflytande.

Varje beskrivning visar en värdering, och omvänt. Man kan ”nöja sig 
med att beskriva” när man vet att varje beskrivning ändå med nödvän
dighet visar en värdering, som dock inte sägs, och inte behöver sägas. 
Den analytiska filosofin går med på punkt 1) ovan, men inte punkt 2). 
Detta gör att den ser förhållandet mellan fakta och värde (beskrivning 
och värdering) so.m ett yttre förhållande: värderingar ska hållas utanför 
det skrivna, de ska inte ens visa sig (vilket är omöjligt).

Jag tycker inte det vore synd om Det Osägbara kom att uppfattas som 
en seriös kritik av analytisk filosofi (men så är jag ju inte heller fackfilo- 
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sof). Tvärtom vore det synd om den inte kom att uppfattas så. En ”ren 
beskrivning” kan nämligen mycket väl vara en ”kritik”, i den meningen 
att den kan avslöja. ”Invektiv” som ”dum” mm är här inte något som 
motsäger det seriösa, de är bara enkla sammanfattningar av resonemang 
som ”sakligt beskriver” varför något är dumt etc. ”Vi behöver inte här ta 
ställning till det wittgensteinska allvaret” säger Westerståhl. Det är just 
precis det som vi behöver! Och inte bara ”här” utan överallt. Överallt 
inom fackfilosofin och överallt annars också. Samtidigt måste det sägas 
att Westerståhl i en mening har rätt: vi behöver inte ”ta ställning”. 
Sannerligen, vi har nog med ”ställningstaganden” i detta s k demokratis
ka åsiktssamhälle. Att ta ställning är ett typiskt uttryck för det som 
Stenlund kallar objekttänkande, eller utvändighetstänkande (se t ex 
Österberg 1977). En ”ställning” ses som ett slags objekt som man kan 
”ta” eller inte ta. Därmed har man missat det väsentliga, nämligen att 
man redan har en ställning, som det gäller att upptäcka. Stenlund har 
upptäckt sin egen ställning, men Westerståhls citerade uttalande visar 
att han inte har upptäckt sin. Och det är precis detta som gör att hans 
tänkande inte är allvarligt. Varför ska man förresten tala om ett speciellt 
wittgensteinskt allvar, som om det fanns olika typer av allvar att ta 
ställning till. Detta är ytterligare ett uttryck för en objektifiering. Wes
terståhl har m a o redan tagit ställning till (det wittgensteinska) allvaret 
och motsäger sig själv, inte i ord (vilket är relativt oväsentligt), utan i 
handling (vilket är väsentligt).

Stenlund vill i Det Osägbara peka på en dimension som inte beaktas 
inom fackfilosofin, och som gör denna icke-allvarlig. Det är ”det osägba- 
ras” dimension, som har sitt upphov i distinktionen säga-visa. (Det som 
visar sig är det osägbara.) Westerståhl kan inte förstå hur denna distink
tion kan vara absolut, eftersom Stenlund själv säger sådant som är 
osägbart. Jag tror att absolutheten i distinktionen ligger i detta, att vad 
man än säger, så kan man inte säga allt: det måste alltid bli något som 
bara visar sig och som därför inte kan sägas i det sammanhanget. Och så 
fort man säger det i ett annat sammanhang så kommer något annat att 
visa sig osv i all oändlighet. Den enda möjligheten att upphäva distink
tionen är därför att inte säga något alls, vilket Wittgenstein också anty
der i slutet av Tractatus. Men eftersom bollen nu en gång är i rullning, 
eftersom saker och ting redan blivit sagda, så får vi också stå ut med att 
det alltid kommer att finnas sådant som, i samma stund som man säger 
något, inte kan sägas, utan bara visa sig.

Litteratur:
Stenlund, S: Det Osägbara, Stockholm 1980.
Österberg, D: Förståelseformer, Göteborg 1977.
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Peter Gärdenfors

Rationalitet och trygghet

Torbjörn Tännsjö tvivlar i sin artikel ”Vad är beslutsteori?” på att det 
finns något som kan kallas ”rationalitet” i beslut som fattas under 
osäkerhet eller risk. Jag skall här försöka bemöta hans argument genom 
att skärskåda olika värderingars roll i en beslutssituation. Jag vill påvisa 
att vid det vanliga sättet att beskriva en beslutssituation så kommer de 
olika graderna av trygghet som är förknippade med de olika beslutsalter
nativen inte med i beskrivningen och därmed försvinner en viktig värde- 
ringsdimension. Om man förutom de andra värderingarna också tar 
hänsyn till tryggheten i ett beslut, så tror jag att man på ett rättframt sätt 
kan tala om rationaliteten i ett beslut.

En utgångspunkt för mina argument är att ett beslut (eller en hand
ling) kan dömas som rationell eller irrationell bara i relation till ett givet 
mål. Ett beslut är inte rationellt i sig själv, utan det mest rationella 
beslutet i en given beslutssituation är det som bäst förverkligar det mål 
som ställts upp.

I den klassiska beskrivningen av en beslutssituation har det direkta 
målet för beslutet trollats bort och ersatts av regeln att man skall välja 
det beslutsalternativ som har den största nyttan. Man tänker sig då att, 
nyttan av ett alternativ bestäms av hur väl det uppfyller det underför
stådda målet.

En fundamental uppgift för beslutsteorin blir därför att ange allmänna 
principer för hur man bestämmer nyttan av de olika beslutsalternativen. 
Det vanliga angreppssättet är att först studera de olika alternativens 
möjliga konsekvenser. Man försöker sedan bedöma nyttan av de olika 
konsekvenserna. Från dessa värderingar tillsammans med annan kun
skap om konsekvenserna, t ex hur sannolika de olika konsekvenserna är 
för de olika alternativen, vill man sedan slutligen beräkna nyttan av 
beslutsalternativen med hjälp av någon allmän regel. Den mest kända 
beslutsregeln säger att nyttan av ett alternativ är den förväntade nyttan 
av konsekvenserna. (Den förväntade nyttan av konsekvenserna av ett 
alternativ bestäms genom att man först multiplicerar sannolikheterna 
för konsekvenserna med deras nyttovärden och sedan summerar dessa 
produkter.)

En tanke som ligger bakom en beslutsregel av det här slaget är att de 
enda värderingar som räknas in när det gäller att bestämma nyttan av ett 
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beslutsalternativ är de värderingar man gör när man bestämmer nyttan 
av de olika möjliga konsekvenserna. Denna tanke tror jag är vilseledan
de. En värderingsaspekt på ett beslutsalternativ, som är viktig för de 
flesta människor, är vilken grad av trygghet som alternativet erbjuder. 
Man kan inte bestämma tryggheten hos ett alternativ genom att studera 
konsekvensernas förväntade värde, utan man måste framför allt göra en 
bedömning av vilka risker ett visst beslutsalternativ innebär. Och den 
upplevda risken är intimt förknippad med ett alternativs värsta konse
kvens och i stort sett oberoende av hur sannolik en sådan konsekvens är. 
Bristande kunskap om alternativens konsekvenser och hur sannolika de 
är kan också påverka bedömningen av deras trygghet.

Tryggheten kommer lätt i konflikt med de ekonomiska och bekväm- 
lighetsmässiga värderingar man använder då man bestämmer nyttan av 
konsekvenserna. Det är ofta så att det tryggaste beslutsalternativet har 
mindre förväntat värde än många andra alternativ. Det säkraste sättet 
att ta sig från Ystad till Haparanda är att promenera, men det är ändå 
sällan någon väljer detta färdsätt. Men trygghetsaspekten spelar otvivel
aktigt en stor roll i de flesta människors beslutsfattande. Man tecknar ju 
försäkringar även om man vet att försäkringspremien kostar mer än vad 
man förväntas förlora (de flesta olyckor är osannolika).

Beslutsfattare som tar hänsyn till trygghetsfaktorn kallas inom den 
ekonomiska teorin för risk-av ers iva. Man har på olika sätt försökt baka 
in förklaringar av risk-aversivt beteende i den klassiska nyttoteorin. Det 
har emellertid visat sig att dessa risk-aversionsteorier inte lyckas förklara 
det som de är avsedda för (se t ex Hansson 1979 för en klargörande 
kritik). Jag tror därför att det är bäst att ge upp försöken att jämka 
samman de olika värderingsformerna, dvs det förväntade värdet och 
tryggheten, till ett enda nyttomått, och i stället försöka formulera en 
beslutsteori där man tar hänsyn till dessa faktorer var för sig.

Olika beslutsfattare värderar tryggheten i olika hög grad. Egna företa
gare är exempelvis ofta villiga att ta större risker, med hopp om en större 
vinning, än en person som söker en fast anställning med en säker lön. 
Också beslutsfattande på högre nivå kan vara präglat av olika grader av 
trygghetssträvande - jämför exempelvis den svenska socialpolitiken 
under efterkrigstiden med den amerikanska.

Det är fel att säga att en person inte är rationell bara för att han väljer 
ett tryggare alternativ framför ett med större förväntat ekonomiskt 
värde. Rationaliteten i ett val är beroende av vilket mål individen sätter 
upp för sitt handlande. Jag tror att en rimlig (men förmodligen förenk
lad) beskrivning av en individs mål är att han i första hand väljer en 
trygghetsnivå som han vill uppnå och bland de beslutsalternativ som har 
denna grad av trygghet väljer han sedan det som har det största förvänta
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de värdet. Och när väl ett sådant mål är bestämt kan man klart tala om 
att vissa beslut är rationella och att andra är irrationella. Den beslutsme
tod jag skisserat här är i stort sett samma som ”MPL-metoden” som 
beskrivs av Prawitz (1980). Nils-Eric Sahlin (1980) diskuterar utförligt 
sambandet mellan trygghetsnivåer (”levels of aspiration”) och riskta
gande.

När nu de värderingar som är relevanta i en beslutssituation har 
spaltats upp i dels trygghet, dels förväntat värde av konsekvenserna, så 
är det lätt att peka ut bristerna i andra beslutsprinciper. Principen att 
man skall maximera förväntad nytta tar bara hänsyn till det förväntade 
värdet men inte trygghetsfaktorn. Maximinprincipen, som säger att man 
skall välja det alternativ vars värsta konsekvens är minst dålig, tar bara 
hänsyn till tryggheten och förbiser helt alternativens förväntade värden.

Enligt detta sätt att se på olika värderingars roll i beslutssituationer, 
har Tännsjö fel då han hävdar att ett beslut inte kan vara rationellt bara 
för att vi inte har goda skäl att anta att det är riktigt. Hans argument är att 
olika personer reagerar olika på de insikter de får om alternativens 
sannolikheter och möjliga utfall. Han styrker detta med att det som är 
skäl för den ena lämnar den andra oberörd och att olikheter i tempera
ment och kynne får stor betydelse för beslutsfattandet. Dessa observa
tioner är nog så riktiga, men som jag ser det återspeglar denna typ av 
olikheter framför allt de skilda nivåer av trygghet som olika beslutsfatta
re eftersträvar. Att två individer väljer olika i en och samma beslutssitua
tion betyder då inte att den ene är irrationell och den andre rationell, 
utan det kan helt enkelt bero på att de har olika mål för sitt handlande.

Eftersom trygghetsfaktorn kan spela en avgörande roll kan det vara 
svårt för en utomstående att säga att en persons beslut i en enskild 
beslutssituation har varit irrationellt, eftersom det i de flesta fall går att 
finna en trygghetsnivå som gör beslutet rimligt. Därför blir det svårt, för 
att inte säga meningslöst, att avgöra om det är rationellt att rösta för en 
utbyggnad av kärnkraften. Men irrationaliteten kan visa sig tydligare om 
man jämför en persons handlande i flera olika situationer. En person 
som i ena ögonblicket går med både hängslen och livrem för att inte 
riskera att tappa byxorna och som i nästa ögonblick går på lina över 
Niagarafallet skulle det vara svårt att kalla rationell.

En fråga som jag inte vill diskutera här är om det är möjligt att 
ifrågasätta rationaliteten i det mål som en individ har ställt upp. Kan man 
exempelvis diskutera vilken grad av trygghetssträvande som är den mest 
rationella? Det tycks mig emellertid som om man i så fall behandlar 
rationalitet på en annan nivå än då man diskuterar rationaliteten i ett 
beslut då beslutsfattarens mål är givet.
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Torbjörn Tännsjö

Replik till Peter Gärdenfors

I min artikel ”Vad är beslutsteori?” hävdade jag, i polemik mot Dag 
Prawitz, att det inte finns något korrekt svar på frågan vad som är ett 
rationellt beslut under osäkerhet eller risk. Folk tar faktiskt ställning på 
olika sätt. Hur de gör sina bedömningar avspeglar ofta rena tempera- 
mentsskillnader. Somliga är konsekvent ”försiktiga”, andra spelar kon
sekvent hasard och de flesta tillämpar nog olika principer i olika situatio
ner. Någon korrekt princip att hålla sig till i sådana situationer finns det 
inte. Det är t o m en mystifikation vad det betyder att ett b it under risk 
eller osäkerhet är ”rationellt”, åtminstone om vi ska i ..sätta att ett 
”rationellt” beslut är ett beslut som vi har skäl att fatta. Jag har inte sett 
att någon nöjaktigt lyckats klargöra någon sådan innebörd av ordet.

I sitt svar till mig går Gärdenfors inte in på frågan vad det betyder att 
ett konkret beslut under risk eller osäkerhet är ”rationellt”. Han håller 
med mig om att det kan vara svårt (för en utomstående) att säga att en 
persons beslut i en enskild beslutssituation har varit ”irrationellt” (me
dan Prawitz just ville säga något om vad det är att i enskilda fall fatta 
rationella beslut). På en punkt vill Gärdenfors dock invända mot vad jag 
skrivit: ”En person som i ena ögonblicket går med både hängslen och 
livrem för att inte riskera att tappa byxorna och som i nästa ögonblick går 
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på lina över Niagarafallet skulle det vara svårt att kalla rationell”, 
skriver Gärdenfors med udden tydligt riktad mot min artikel.

Tar vi Gärdenfors på orden är vi emellertid överens. Inte heller jag vill 
kalla detta ”rationellt”. Jag vill över huvud taget inte kalla beslut ”ratio
nella” eller ”irrationella”. Men Gärdenfors tycker nog inte bara det är 
svårt att kalla personen ifråga ”rationell”. Han menar också att perso
nen är irrationell. Irrationaliteten ”visar” sig tydligt i fall som dessa, 
skriver han. Och då är vi inte överens.

Om det funnes en korrekt princip för beslutsfattande under risk eller 
osäkerhet så skulle det kanske vara irrationellt av en person att tillämpa 
olika beslutsprinciper i olika fall (det är väl vad Gärdenfors anser att 
personen i exemplet gör). Vi vet ju om en sådan person att han i 
åtminstone ett fall inte handlar rationellt. Men min poäng är alltså, att 
det inte finns något sådant som en korrekt princip för rationellt besluts
fattande under osäkerhet eller risk. Gärdenfors har inte sökt visa att jag 
har fel på denna centrala punkt. Varför skulle vi då inte, som mannen i 
Gärdenfors’ exempel, tillämpa en princip i ett sammanhang och en 
annan princip i ett annat (om det nu är det personen ifråga gör)? 
Gärdenfors är mig svaret skyldig på den frågan.

Notiser
I september 1978 firade Stockholms universitet sitt hundraårsjubileum. I sam
band härmed hölls en rad jubileumssymposier. Ett av dessa arrangerades av 
filosofiska institutionen och handlade om social rättvisa, inklusive globala as
pekter av detta problem. De föredrag som hölls vid detta symposium har nu, 
delvis omarbetade, utgivits under titeln Justice, Social and Global, Akademilit
teratur 1980. Fördragshållarna var Brian Barry (Chicago), Lars O Ericsson 
(Stockholm), William K Frankena (Ann Arbor), Johan Galtung (Oslo), Mihailo 
Markovic (Belgrad), H Odera Oruka (Nairobi) och Giuliano Pontara (Stock
holm).

Är det irrationellt att i ena ögonblicket gå med både hängslen och livrem för att 
inte riskera att tappa byxorna och i nästa ögonblick gå på lina över Niagarafallet? 
Peter Gärdenfors tycks mena det i sin artikel i detta nummer. Men varför skulle 
det vara irrationellt? Allt hänger ju, som Gärdenfors själv påpekar, på vilka mål 
den handlande har. Och hans främsta målsättning kan ju vara att inte mista 
byxorna samtidigt som han inte har så mycket emot att mista livet. Frågan är om 
det finns något beteende som i sig är irrationellt. Är det ens irrationellt att gå 
med både hängslen och livrem och samtidigt säga att man inte har något emot att 
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tappa byxorna? Inte nödvändigtvis. Ens främsta målsättning är kanske att sätta 
myror i huvudet på andra människor. Skall vi då dra slutsatsen att man aldrig kan 
avgöra om en persons beteende är rationellt? Och bör vi i så fall ge upp våra 
försök att beteckna vissa beteenden — och vissa personer — som mer rationella 
än andra?

Den uppmärksammade jugoslaviska tidskriften Praxis började utkomma år 
1964. Den behandlade samhällsfilosofiska ämnen utifrån en humanistisk och 
icke-dogmatisk marxistisk grundsyn, och den ville verka för en öppen och 
demokratisk socialism. Genom sin kritik av vissa negativa tendenser i det jugo
slaviska samhället - t ex inslag av byråkrati, ojämlikhet, och en alltför mark- 
nadsdominerad ekonomi — kom den dock snart i konflikt med myndigheterna, 
och från 1975 kunde den därför inte längre utges. Ungefär samtidigt utfärdades 
undervisningförbud för sju filosofi- och sociologiprofessorer vid Belgraduniver- 
sitetet, som varit aktiva i gruppen kring Praxis. (Däremot fick gruppens med
lemmar vid Zagrebuniversitetet i stort sett fortsätta som tidigare med sin under
visningsverksamhet.) Belgradprofessorerna - Markovic, Stojanovic, Golubo- 
vic, Tadic, Zivotic, Popov och Micunovic - fick till att börja med behålla sina 
löneförmåner, men från och med januari i år har löneutbetalningarna upphört, 
och de har också utsatts för vissa trakasserier. Sålunda har t ex Mihailo Marko
vic, den kanske mest kände i gruppen, blivit fråntagen sitt pass.

Praxisgruppen har emellertid omfattande internationella kontakter - delvis 
uppbyggda vid det sommaruniversitet på ön Korcula i Adriatiska havet, som 
man organiserade fram till 1975 - och bl a detta har bidragit till att en mängd 
protester har riktats till de jugoslaviska myndigheterna för behandlingen av de 
sju Belgradprofessorerna. En skandinavisk solidaritetskommitté bildades också 
i våras. När detta skrives tycks det faktiskt finnas goda möjligheter för att 
konflikten snart skall kunna lösas på ett acceptabelt sätt.

Praxisgruppens internationella kontakter har också utnyttjats vid startandet 
av en ny, internationell version av tidskriften, Praxis International, som från och 
med april i år utges av Blackwells förlag i Oxford. Redaktörer för den nya 
tidskriften, som vill verka i samma riktning som sin föregångare, är Richard J 
Bernstein från Haverford College i USA och Mihailo Markovic från Belgrad. I 
redaktionskommittén ingår filosofer och samhällsvetare från en mängd olika 
länder, bl a välkända namn som Tom Bottomore, Jürgen Habermas, Agnes 
Heller, Karel Kosik, Steven Lukes, Ralph Miliband, Charles Taylor och Marx 
Wartofsky. Från Sverige ingår Ulf Himmelstrand och.Joachim Israel.

Det första numret av Praxis International ägnas framför allt åt temat ”Soci
alism och demokrati”, och här finns bidrag av Michael Harrington, Markovic, 
Agnes Heller, Carol Gould, Ljudomir Tadic och Michael Löwy. Vidare skriver 
Habermas och Bernstein var sin artikel om Herbert Marcuses tänkande, och 
Boris Weil redogör för den verksamhet som f n bedrivs av olika oppositionella 
grupper i Sovjetunionen. I kommande nummer skall bl a ingå följande: Franco 
Ferraroti skriver om ”Terrorism and the Tradition of Intellectual Elitism in 
Italy”, Zagorka Golubovic om ”Stalinism and Socialism”, Svetozar Stojanovic 
om ”Marxism and Democracy: The Ruling or the Dominant Class?”, och 
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Charles Taylor om ”Growth, Legitimacy and the Modern Identity”. Huvud
språk skall vara engelska, men vissa artiklar publiceras också på franska och 
tyska. En årsprenumeration (för fyra nummer) kostar 12 pund (för enskilda 
personer) respektive 32 pund (för institutioner).

Man brukar anse att filosofin har en ovanligt undanskymd plats i Sverige jämfört 
med andra länder. Kanske är det så att vi, även i förhållande till vår obetydliga 
folkmängd, har ovanligt få filosofer och filosofistuderande. Det brukar många 
av oss tycka när vi jämför oss med andra länder, t ex Norge och Finland. En viss 
möjlighet att testa denna åsikt ger en del sifferuppgifter som nyligen publicerats i 
The Review of Metaphysics (vol 34, no 1, sept 1980). Här redovisas doktorsdispu- 
tationer i filosofi i USA och Kanada under 1980 tillsammans med vissa uppgifter 
om studenter och lärare. USA och Kanada har en sammanlagd folkmängd som 
är ungefär 30 gånger så stor som Sveriges. Man har 104 universitet med forskar
utbildning i filosofi, dvs färre än Sverige per capita. Antalet registrerade for
skarstuderande i filosofi under 1980 var 4209, eller omräknat till heltidsstuderan
de 3091. För dessa doktorander fanns 1592 lärare (faculty members) på forskar- 
utbildningsnivå. Under 1980 framlades enligt översikten 276 doktorsavhandling
ar i filosofi - men här saknas uppgifter från ungefär vart femte universitet, 
varför man kan anta att den verkliga siffran är högre, kanske upp emot 350. Om 
vi dividerar dessa siffror med 30, vilket skulle motsvara vår folkmängd, får vi 
ungeför följande: 100 forskarstuderande på heltid, 50 filosofilärare på forskarut- 
bildningsnivå, och över 10 doktorsavhandlingar i filosofi per år.

I Filosofisk tidskrift nr 21980 publicerades för första gången ett föredrag av Axel 
Hägerström med titeln ”Filosofien som vetenskap”. Föredraget hölls på stu
dentföreningen Verdandi i Uppsala den 21 april 1909. Thomas Mautner, som 
hittat föredraget under sina forskningar i Hägerströms synnerligen svåröver
skådliga manuskriptsamling, angav i sin inledning att texten i vissa avseenden 
var ofullständig. Mautner har nu gjort två nya fynd, som tycks komplettera 
texten. För närmare detaljer hänvisar han till sin renskrift av ”Hägerström 4:3” 
på Uppsala Universitetsbibliotek. Han hävdar att den fullständiga texten till 
föredraget nu kan anses etablerad. Han redovisar sina två fynd på följande sätt:

1) I sitt föredrag gjorde Hägerström gällande att filosofi, i meningen av 
undersökning av våra begreppsförutsättningar, är nödvändig för att bekämpa 
vidskepelse och ge vetenskapligt tänkande en tryggad bas. Om en sådan filoso
fisk undersökning säger han (s 9):

”Undersökningen måste i stället, för att gå till djupet och ej stanna vid ytan, 
vara af rent logisk natur. Det borde nu vara själfklart, att en verklig pröfning af 
de yttersta förutsättningarna för kunskap, som allena kan höja oss från den 
blotta tron till vetande, har sin vetenskapliga betydelse.”

Här står i månuskriptet ”Lappen”. Ett av de nyligen gjorda fynden är ett 
stycke som med största sannolikhet är lappen i fråga. Texten tycks mig på ett 
naturligt sätt samhörig med den just anförda:

”Men man skulle ju härutinnan kunna hänvisa till att det måste finnas gränser 
för den vetenskapliga forskningen. Man kunde ju säga, att all vetenskap söker 
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lagar och att därför antagandet af lagenlighet redan förutsättes för all vetenskap 
och därför icke inom vetenskapen kan undersökas. Men för att ett sådant 
resonemang skall vara något mer än en blott försäkran om vetenskapens natur, 
måste det visas, att själfva frågan om det logiska berättigandet af exempelvis 
kausallagens antagande är orimlig. Nu kan det ju visserligen sägas, att ur den 
empiriska vetenskapens synpunkt är frågan orimlig, därför att denna redan 
förutsätter kausallagen. Men då hänger ju saken på, om den empiriska vetenska
pen verkligen är den enda möjliga. Vill man nu icke blott slå handen i bordet och 
förbjuda all vidare diskussion därom, så måste man naturligtvis direkt behandla 
frågan om möjligheten af en sådan logisk undersökning. Det kan då icke anges 
något skäl, hvarför vi, om vi öfverhufvud äga begreppet i fråga och röra oss 
därmed i alla våra erfarenhetsundersökningar icke nu också skulle kunna tränga 
in i begreppet och undersöka dess hållbarhet. Men i själfva verket är icke den 
vanliga ståndpunkten ett non possumus utan i stället den tron, att ifrågavarande 
begrepp skulle kunna behandlas på samma sätt som andra, att man sålunda kan 
bevisa regelbundenhet genom en vanlig erfarenhetsundersökning. Man menar 
antingen att saken kan bevisas genom induktion ur erfarenheten öfverhufvud 
eller också, att den kan visas genom en psykologisk undersökning. Men därmed 
är man inne på en cirkeldemonstration utan like. Förkastandet af all kritisk 
filosofi leder naturligt till dessa resultater. Ty vetenskapen vill faktiskt icke nöja 
sig med vissa trospostulater såsom gränser för allt vetande utan sträfvar naturen
ligt att häfda sig själf.”

Den tidigare publicerade texten fortsätter nu:
”Men om detta icke för sig räcker att rättfärdiga den kritiska filosofiens 

tillvaro, så torde naturvetenskapens förutnämnda principiella maktlöshet gen
temot teologien kunna göra dess betydelse uppenbar...”

2) I den publicerade versionen var det sista stycket oavslutat. En fullständig 
variant av detta stycke har också hittats, och lyder som följer. Märk dock, att 
Hägerström tycks ha överstrukit de första satserna, här satta inom parentes, 
säkerligen för att låta dem ersättas av den publicerade början på sista stycket.

”[Mina Herrar. Under århundradens kulturutveckling har den antropocent- 
riska åskådningen allt mer förtunnats. Man jämföre blott de första kristnas gud 
med den som finns hos Ëostrôm och Eucken. Huru blek och menlös är icke den 
senare mot den ursprungliga gestalten. Hvad är det som har stulit hans lifskraft? 
Jo, det är två makter.] Den ena är naturvetenskapen, som har drifvit åskådning
en tillbaka till allt inskränktare positioner. Den andra är den kritiska filosofien, 
som inifrån såsom baciller i en organism har omärkligt men obevekligt tärt på 
dess lifstråd. Det är att märka att all rationell filosofi ända från Sokrates och 
Plato haft ett kritiskt element, som verkat gradvis förstörande på de antropo- 
centriska åskådningar som tryckt den. Denna makt har varit den farligare, just 
därför att den arbetat inifrån, gått in på föreställningens egen mark. Den skall 
också fortsätta sitt arbete. Den skall fortsätta att upplösa den antropocentriska 
åskådningen hvarhelst den är att anträffa i religion eller etik, hos supranaturalis- 
ter eller föregifven naturvetenskap. Den skall uppspåra den öfverallt, där fack
vetenskapen på grund af oklarhet i sina egna förutsättningar är förblindad. Man 
kan fråga sig om denna upplösning är för släktet nyttig. Det blir en annan fråga. 

46



som här icke kan behandlas. Det blir en fråga om vi äro starka nog att se 
verkligheten i ögat sådan den är utan alla förskönande omhöljen. Säkert är, att 
med den fullständiga upplösningen af den antropocentriska tanken måste följa 
en omhvälfning af våra teoretiska och praktiska betraktelsesätt, hvartill civilisa
tionens historia ännu icke lämnat något motstycke. Man tänke blott på den roll, 
som idéerna om frihet, skuld och ansvar har i alla tider spelat i den positiva rätten 
mest påtagligt i straffrätten. Därför kan det sättas i fråga, om man icke bör gå 
varligt fram med pilten. Men därmed må förhålla sig hur som helst: den fria 
tankens gång genom leden kan ingen hejda. Som droppen urhålkar stenen 
genom att ofta falla, så verkar intelligensen omärkligt men oemotståndligt på 
fördomar och vidskepelse, i hvilket läger de än må finnas.

Sapere aude, som sagt var.”

Lorentz Lyttkens har givit ut en bok med titeln Människors möten. En undersök
ning av samspelets innebörd. Doxa 1981.

I våras anordnades för fjärde året i följd en internationell forskningskonferens 
om ”Grundlagen von Wissenschaft und Ethik” i Dubrovnik (Jugoslavien). Från 
Sverige deltog Lars Bergström och Harald Ofstad.

I Dagfinn Føllesdals artikel om Sartre i nr 2/81 insmög sig ett olyckligt korrektur
fel. Det första stycket på sidan 14 skall avslutas på följande sätt: Til Jules 
Romains påstand om at ”i krig er det ingen uskyldige ofre”, føyer Sartre: ”Vi har 
den krig vi fortjener”. Som om detta ikke var nok, fortsetter Sartre: ”Men noen 
vil svare at ’Jeg har ikke bedt om å bli födt’, dette er en naiv måte å understreke 
vår faktisitet på. Jeg er ansvarig for alt, unntatt min egen ansvarlighet. Alt skjer 
som om jeg var nødt til å være ansvarlig ... i en viss forstand velger jeg å bli født” 
(1943, s 641).

Hans Mathlein och Torbjörn Tännsjö vid filosofiska institutionen i Stockholm 
har under sommaren besökt Kim II Sunguniversitetet i Pyongyang. Det skedde 
på inbjudan av samhällsvetarföreningen i Nordkorea, som tidigare haft föreläsa
re på besök i Stockholm.

— Vi togs emot som statsmän, berättar Mathlein och Tännsjö, en ovan 
upplevelse för filosofer. Vi gjorde många lärorika studiebesök i hela norra 
Korea. Det sociala uppbygget (skolor, daghem, bostäder), möjliggjort genom 
en hårt styrd planekonomi, imponerade mycket. Vid samtal med filosofer, bl a 
med talmannen för nationalförsamlingen, Hwang Jang Yop, sökte vi informera 
oss om den filosofi som är förhärskande i Nordkorea, juche. Vi för vår del 
föresläste om analytisk filosofi. Konfrontationen mellan så olika synsätt gav 
upphov till spännande diskussioner och löften om fortsatt filosofiskt utbyte 
mellan Pyongyang och Stockholm.
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Pyongyangs flygplats den 13 juli 1981

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Rolf Lindborg är docent i 
idé- och lärdomshistoria i Lund, Richard Matz är författare och översättare 
bosatt i Upplands Väsby, Per Kraulis är redaktör för tidskriften Liberal Debatt 
och studerar på Tekniska Högskolan i Stockholm, Wlodzimierz Rabinowicz är 
docent i praktisk filosofi i Uppsala, Bo Dahlin har tidigare studerat filosofi men 
är numera doktorand i pedagogik vid Göteorgs universitet, Peter Gärdenfors är 
docent i teoretisk filosofi i Lund och Torbjörn Tännsjö är docent i praktisk 
filosofi i Stockholm.
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