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I sin essä ”Wittgenstein och det tjugonde århundradet” 
skrev von Wright: 

”Jag ville ställa Wittgenstein i relation till ett förhärskande 
opinionsklimat eller en kulturell situation, till något som 
också kunde kallas en tids anda eller stämning. Jag har en 
gång tidigare gjort ett försök i samma riktning. Här ville 
jag följa upp det med reflexioner om hur Wittgensteins för-
kastelsedom över den samtida västerländska civilisationen 
återspeglar en grundläggande attityd hos honom till livet 
och hur denna attityd präglar såväl hans tidigare som hans 
senare filosofiska arbeten.”1

Detta citat var utgångspunkten för en föreläsning Cora 
Diamond höll den 18 maj 2016 i Helsingfors. Diamond 
är professor emerita vid University of Virginia, och känd 
för sin forskning i filosofisk logik, moralfilosofi och 
Wittgensteins filosofi, bland annat i boken The Realistic 
Spirit. Rubriken för hennes föreläsning – den tredje von 
Wright-föreläsningen – var ”Von Wright on Wittgenstein 
in relation to his times”. Jag vill här ge ett kort referat av 
hennes föreläsning. Hennes framställning är rik och ny-
anserad – här kan jag bara återge dess huvuddrag.

Diamond inledde med att instämma med von 
Wright. Liksom han anser hon att avståndstagandet från 
den samtida civilisationen var ett genomgående drag i 
Wittgensteins tänkande. Å andra sidan hävdade hon att 
frågan om Wittgensteins hållning vid tiden för hans ung-
domsverk Tractatus Logico-Philosophicus och ända fram 
till början av 1930-talet var mera sammansatt än von 
Wright förutsatte. Det fanns i själva verket spänningar 
i Wittgensteins filosofisyn under denna tid, spänningar 
som upplöstes i hans senare tänkande. Dessa spänningar 
var föreläsningens centrala tema. 

I sin senare filosofi underströk Wittgenstein den 
djupa skillnaden mellan en filosofisk och en vetenskaplig 
undersökning. Det innebar tre saker: för det förstå kan 
det inte finnas några överraskningar eller upptäckter i filo-
sofin, för det andra har filosofin inte behov av att skapa 
teorier, utan dess mål är att uppnå klarhet kring filoso-
fiska problem, för det tredje är det inte filosofins uppgift 
att förklara något, endast att beskriva. Härigenom mar-
kerade han sitt avståndstagande från den filosofisyn som 
var förhärskande inom den analytiska traditionen, och 
som företräddes bland annat av Bertrand Russell och 
Rudolf Carnap: enligt deras uppfattning var filosofin en 
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von Wright om Wittgensteins 
förhållande till sin tid
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hapuheen harmittelun jalkoihin. Myös sukupuolittu-
neesta nettihäirinnästä puhuttiin, mutta yhtä kaikki: 
”Internetin avulla ääneen pääsevät ihmiset, jotka eivät 
muutoin pääsisi. Olen päässyt seuraamaan aivan mah-
tavia keskusteluja, joihin en muutoin törmäisi.”

Lopuksi
Särmän omakohtainen ja loputtomasti sutkauksia si-
sältävä keveä esitelmä sopi hyvin piknik-puistoon. Ki-
teyttäminen oli hallussa, kuten ajatushautomon pääl-
likölle sopii. Alustuksen jälkeen keskustelu ja yleisöky-
symykset virtasivat vaivattomasti; niissä ehdittiin aina 
Yhdysvaltain presidentinvaaleista, homekouluista ja 
peruskoulun valinnaisaineiden sukupuolittuneisuudesta 
sota-ajan naisiin. Kriittisempää kommenttia Särmä sai 
sukupuolen moninaisuutta koskien: miten naisten esiin-

noston voisi toimeenpanna hukkaamatta sukupuolen 
moninaisuutta? Yksinkertaisia vastauksia ei ole.

Kotiin viemisiksi yleisö sai helposti toteutettavia 
vinkkejä kuten ”kehu nainen tai pari päivässä”.

Naisiin kohdistuva ylikriittinen katse jää helposti 
kalvamaan, joten kehuja ei pitäisi pihtailla. Myös omaa 
seksististä ajatteluaan voi suitsia: kun kierot linjat tie-
dostaa, niistä on mahdollista päästä eroon. Ja se mokaa-
minen, sitä ei pidä pelätä. ”Ei se oo niin justiinsa.” 
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vetenskap som utvecklades sida vid sida och i samarbete 
med naturvetenskaperna.

Redan i Tractatus bekände sig Wittgenstein till detta 
synsätt: filosofin är, menade han, en verksamhet, inte en 
lära; den är en kritik av språket; den är beskrivande, inte 
förklarande. Men i själva genomförandet var han inte 
dessa övertygelser trogen. Han verkar ha varit blind för 
spänningarna mellan hans filosofisyn och bokens mål-
sättningar. Längre fram blev han medveten om dem: i 
ett samtal med Friedrich Waismann 1931, efter sin åter-
komst till filosofin2, sade Wittgenstein att ett allvarligt 
misstag genomsyrar Tractatus, nämligen idén att det 
finns filosofiska frågor som väntar på att lösas genom en 
framtida upptäckt. Han hade trott att elementarsatserna 
skulle kunna specificeras – längre fram.3 Han tillade att 
han först nyligen hade övervunnit detta misstag. Han 
hade själv i ett manuskript till Tractatus skrivit att svaren 
på filosofiska frågor aldrig får vara överraskande, att man 
inte gör upptäckter i filosofin. Men han hade inte klart för-
stått detta, sade han, utan hade gått emot denna överty-
gelse. 

I Tractatus hade Wittgenstein föreställningen att man 
kan undersöka uttryckens väsen genom att klarlägga vad 
alla uttryck som uträttar detsamma har gemensamt, dvs 
genom att skilja åt det som är väsentligt för uttrycket 
och det som är tillfälligt. Detta leder fram till frågan om 
satsens väsen: vad är det som sätter en sats i stånd att ut-
rätta sin logiska funktion? Hur lyckas satsen med att säga 
att något är fallet? Vad Wittgenstein inte insåg – även om 
han inte erkände det – var att han genom att ställa denna 
fråga efterlyste en teori om satsen. Men att skapa teorier, 
hade han deklarerat, hör inte till filosofins uppgifter. 

Wittgensteins tankar i Tractatus befann sig också i 
spänning med hans övertygelse att filosofins tillväga-
gångssätt skiljer sig från vetenskapens genom att filosofin 
bara beskriver och inte levererar förklaringar. I själva 
verket innehöll Tractatus ett slags kvasi-vetenskapliga för-
klaringar, till exempel idén om satsen som bild. 

Vi ställs här inför en av de helt centrala motsätt-
ningarna mellan Wittgensteins tidigare och senare fi-
losofi, som är förbunden med hans senare idé att tingens 
bekanta, vardagliga aspekter är osynliga för oss när vi 
filosoferar – trots att just dessa aspekter skulle vara vär-
defulla för vår undersökning. Wittgenstein ansåg tidigare 
att vad vi har behov av inom filosofin är något som inte 
kan urskiljas på språkets yta. På ytan finns en oerhörd 
mångfald, och det innebär att de betydelsefulla logiska 
strukturerna är dolda. Där finns bara detta bråte, detta 
värdelösa stoff. Filosofin måste röja undan bråtet för att 
komma åt språkets verkliga logiska strukturer.

På den här punkten, säger Diamond, skiljer sig 
hennes uppfattning från von Wrights. Enligt von Wright 
var Wittgenstein ute efter ett rent språk, språket i dess 
rena och oförfalskade form. Enligt hennes uppfattning 
var Wittgenstein däremot ute efter ett sätt att betrakta 
logiken och språket där vi rensar bort det oväsentliga. Av 
denna anledning anser hon också, till skillnad från von 
Wright, att Wittgenstein4 genom sin syn på kontrasten 

mellan logikens rena begrepp och de begreppsliga verktyg 
vi använder i vardagligt tal – en kontrast som var central 
för Frege och Russell – kan anses vara en analytisk filosof. 

Liknande spänningar framträdde ännu i de två ver-
sioner av förordet till en planerad bok han skrev 1930, 
efter att han hade börjat revidera tankarna i Tractatus. 
Wittgensteins antagonism mot tidens framstegsoptimism 
och mot filosofer som Carnap, som ansåg att filosofin är 
i takt med denna framstegstro, blir där explicit. Witt-
genstein skriver: 

”Denna anda är, tror jag, en annan än andan i den euro-
peiska och amerikanska civilisationens huvudström. Andan 
i denna civilisation, som kommer till uttryck i vår tids 
industri, arkitektur, musik, fascism och socialism, tycks för-
fattaren främmande och osympatisk. [...]  

Vår civilisation karakteriseras av ordet ’framsteg’. 
Framsteget är dess form [...] Dess verksamhet består i att 
konstruera en allt mera komplicerad struktur. [...]

Det intresserar mig inte att uppföra en byggnad, utan 
att ha grunderna för de möjliga byggnaderna genomskinliga 
framför mig. 

Mitt syfte är alltså ett annat än vetenskapsmännens, och 
min tankerörelse annorlunda än deras.”5

Vad försiggår här? frågar Diamond. Wittgensteins sätt att 
formulera sitt förhållningssätt är dubbeltydigt. Han är 
upptagen av frågan om världens väsen, han försöker inte 
fatta världen i dess mångfald, men det betyder att de två 
förorden, sett ur en synvinkel, blickar tillbaka mot Trac-
tatus, mot dess inriktning på essens i stället för mångfald, 
vilket innebär att filosofin uppdagar det som ligger dolt. 
Denna idé försvinner inte med ens när Wittgenstein 
återvänder till filosofin 1929. Men förorden kan också 
läsas på ett sätt som förbinder dem med Wittgensteins 
nya tankar i det manuskript som förordet är avsett att 
introducera: med idén att filosofin befattar sig med saker 
som inte är dolda utan som ligger i öppen dag. Wittgen-
stein skriver: ”I min förra bok presenteras problemens 
lösning inte på ett tillräckligt hemvävt sätt; det förefaller 
som om det krävdes upptäckter för att lösa våra problem, 
och det hela uttrycks inte tillräckligt i formen av gram-
matiska truismer6 om vanliga sätt att tala.” 

I ett av förorden skriver Wittgenstein att mångfald 
är något ytligt. Det här var en uppfattning han helt för-
kastade under 1930-talet. I sina föreläsningar 1933–34 
som utgavs under titeln Blå boken sade han att den un-
dersökningslinje han föreslog var svår för oss att följa på 
grund av vår ”trängtan efter allmängiltighet”, och han 
talade om ”vår ringaktning för det enskilda fallet”, och 
sade att det som olika fall har gemensamt inte behöver 
ha ett särskilt intresse för oss.7 I ett manuskript från 1936 
skrev han: ”Tänkande är inte en sak utan många olika 
saker.”

En central idé i Wittgensteins senare tänkande var 
att den nivå på vilken det existerar allt slags mångfald i 
själva verket är den nivå på vilken det som är väsentligt 
för logiken befinner sig – om bara vi lyckas få syn på det. 
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Det är denna insikt som hjälper Wittgenstein att bedriva 
filosofi på det sätt han ständigt hade strävat efter att 
göra: en filosofi som inte är beroende av att uppdaga saker. 
När han i utkasten till förord hade uttryckt sin motvilja 
mot moderniteten hade han fortfarande tänkt sig att 
det handlade om att komma förbi tingens mångfald till 
det väsentliga. Den senare insikten att det som tillhör 
språkets och tänkandets väsen är det som visar sig i feno-
menens mångfald, om man betraktar den rätt – detta är 
i själva verket ett avsteg från hans sätt att i förorden från 
1930 kontrastera framstegets anda med andan i hans 
eget arbete. 

Så när von Wright säger att Wittgenstein aldrig 
ändrade sin grundläggande livshållning är detta sant på 
en nivå, men inte alltigenom sant: det konkreta uttrycket 
för denna livshållning förändrades på ett avgörande 
sätt, och likaså hans insikt i hur hoptrasslat hans eget 
tänkande var med tidens tänkesätt – ett beroende som 
kom till uttryck i spänningarna i Tractatus. 
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A stuessani tammikuussa 2007 Kanadan 
maankamaralle sen kantama yhteiskunta 
näyttäytyi auliina, sivistyneenä ja suvaitse-
vaisena. Tutkimusryhmässämme tutkittiin 
ilmaston- ja ympäristönmuutoksia kana-

dalaisille niin rakkailla pohjoisilla alueilla. Työn siemeniä 
jaettiin avoimesti ylös, alas ja vierelle. Joka puolelta kum-
puava hyväsydämisyys heijasteli moninaisuutta kunnioit-
tavan Kanadan ydintä.

Ensimmäisen kerran hämmästyin, kun ryhmäämme 
johtanut professori mainitsi kansallisesta ilmastorapor-

tista, jonka valmistuminen ja johtopäätökset oli pitkään 
täytynyt pitää salassa. Syyskuussa 2010 Naturessa jul-
kaistiin valtion puuttumisesta tutkijoiden sananva-
pauteen kolumni, johon moni ei kiinnittänyt huomiota 4.  
Kahden vuoden kuluttua työskentelin jo toisessa provins-
sissa, kun alkoi rytistä: kokonaisia instituutteja ja tutki-
musasemia suljettiin, moni läheinen jäi vaille työpaikkaa. 
Maailman kenties tunnetuin ja pitkäaikaisin makean 
veden koealue Experimental Lakes Area lakkautettiin, 
ja sen juuri uusitut laboratoriotilat autioituivat5. Myös 
maan pohjoisimmalla tutkimusasemalla PEARLilla oli 
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Kommunikaation rautaesirippu
Kanada ennen lokakuuta 2015 
Maailman uutismassassa loistivat sateenkaarenväriset vaahteranlehdet, kun Kanadan 
pääministeri Justin Trudeau juhli Toronton pride-tapahtumassa heinäkuun 3. päivänä1. 
Liberaalipuolueen vaalivoiton jälkeen Trudeaun sanoista ”koska on vuosi 2015” tuli 
Kanadan politiikan iskulause ja maan avoimesta, ympäristö- ja vähemmistökeskeisestä 
politiikasta koko maailman positiivisen uutisoinnin lemmikki2. Siksi kahvikupit 
laskeutuivat työpöydille jäätävän hitaasti Nature-tiedelehden uutisoitua keväällä Kanadan 
omaan tiedeyhteisöönsä kohdistamasta ”yhdeksän vuoden sensuurista” pääministeri 
Stephen Harperin konservatiivihallituksen vallan alla3. Me itsestäänselvyyksien kasvatit 
emme oikein edes käsitä, mitä sananvapauden rajoittaminen voi tarkoittaa. Eivät 
käsittäneet kanadalaisetkaan.


