
Notiser

Ett oerhört välkänt, och bedövande djupsinnigt yttrande är det som av
slutar Ludwig Wittgensteins bok Tractatus Logico-Philosophicus’. ”Wovon 
man nicht spechen kann, darüber muss man schweigen” - eller i svensk 
översättning (av Anders Wedberg): ”Vad man icke kan tala om, därom 
måste man tiga”. Denna aforism - nummer 7 i Wittgensteins bok - är 
verkligen en slutkläm som heter duga, men är den sann? Jag vet inte nå
gon som har ifrågasatt den. Kanske har man tyckt att den är en självklar 
sanning? Kanske har man rentav tyckt att den är en analytisk sanning? 
Men det kan den knappast vara. Snarare är den väl falsk! Ty den handlar 
väl just om det om vilket man icke kan tala. Och när Wittgenstein ändå 
talar om detta, så tiger han ju inte. Alltså måste han inte tiga - även om han 
kanske borde ha gjort det. Å andra sidan så talar han ju faktiskt om det man 
inte kan tala om. Det måste anses som en prestation.
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