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Abstract 

 

What does it mean to occupy the other side of what is - to “be” the nothing that lies beyond being? Or, 

in other words: Where yonder the End of Philosophy? Thus reads the first and final line of inquiry that 

we, the philosophers of this age, are impelled to pursue. Such is the case, I contend, in light of the fact 

that our time quite simply is that of the eschatological aftermath, the “postmodern” era where the 

purportedly “greatest” thinkers of our immediate past, Martin Heidegger and Ludwig Wittgenstein, 

have, each in his own way, already declared philosophical moratorium. Yet it seems to me there is 

curious and vital affinity to the philosophical legacy these thinkers, whose mark on history is, 

paradoxically, so wide and so deep as to be at once indelible and invisible. Accordingly, this thesis seeks 

to render Heidegger and Wittgenstein, each a formidable critic of the philosophical tradition, as 

mutually complementary voices, speaking not of an end-to-be, but on the way beyond the end-that-is-

past. In writing on the disjunctive parallelism evident in their famed non-encounter, I hope to clarify the 

nature and purpose of contemporary philosophical practice. My principal argument is that, in locating 

philosophy, conceived as a thematic study of the being of what is, within language, Wittgenstein and 

Heidegger both came to view language itself as the pre-philosophical nothing, which, in its wordless 

non-identity or self-difference, presents a way beyond the word and world of traditional philosophical 

thinking. It is my hope that, in outlying the shared strains of their respective critical disclosures of the 

relation between language and philosophy, I will be able to say not the same, but something yet unsaid, 

addressing our time, the time after the end, as a period of continued, self-critical thinking and speaking 

about that which, as the difference between the spoken word and that which is, prepares the way towards 

an experience of the hitherto “impossible” meaning of non-being. 
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Ingress 

 

Den sista frågan och vägen bortom slutet 

 

Ett filosofiskt problem har formen: ”Jag hittar inte vägen.” […] Ty den klarhet, som vi eftersträvar, är förvisso en fullkomlig 

klarhet. Men det innebär bara att de filosofiska problemen skall fullständigt försvinna. Den verkliga upptäckten är den som 

sätter mig i stånd att avbryta filosoferandet när jag vill. – Den som får filosofin att falla till ro så att jag inte längre hetsas av 

frågor som ställer filosofin själv i fråga. – Ludwig Wittgenstein 

 

[Våra frågor] är vägar mot ett svar. Om svaret en gång stod klart för oss så skulle det behöva utgöra en förvandling av 

tänkandet och inte en utsaga om ett sakförhållande. […] Om det vore så, skulle vi först med dessa frågor beträda en väg som 

leder till tänkandets uppgift vid filosofins slut. […] När vi frågar efter tänkandets uppgift sätts [nämligen] inte bara detta 

tänkande utan också frågan efter det i fråga. – Martin Heidegger 

 

Förestående ord, yttrade av de två ”största” av nittonhundratalets filosofer, mullrar med en säregen 

ödesmakt. Som förkunnelser av filosofins slut upptar de ett paradoxalt skymningsland, en gränstrakt där 

det redan sagda och det ännu osagda klingar samman. Gemensamt för ordalydelserna i detta sam-tal, 

vars distans och indirekthet ådagalägger deras påfallande närhet, är att de i sitt frågande efter ett 

självkritiskt klartänkande inte gör annat än att ifrågasätta den ursprungliga frågeställningen. Urfrågan, 

den filosofiska tematikens utgångspunkt, utstår inte det i och av dem emotsedda svaret - den avstås. 

Utmärkande för dessa avfattningar - ord som lämnar osagt utan att därmed hemfalla åt ordlös stumhet, 

som språkar utan absoluta anspråk på att vara de sista - är att de manar oss att erfara möjligheten till 

något annat, något utöver dem själva. Dessa ord, som inte ska läsas som några sanningsenliga utsagor, är 

ledord - kall till en bestående kritik av det redan sagda, till upprättandet av en levande palimpsest, där 

”svarets” gestik till sist består i att låta den tematiskt ordinerade frågan bero. Som sådana är de i reell 

mening hänvisningar - vägar bortom det sagda, vars obestämda ”bortom” låter ana en ännu oinskränkt 

frihet. Att följa dem är därför inget mindre än att göra det omöjliga och träda utöver slutets gräns - det är 

att via en kritisk erfarenhet eller passage skrida längs med den immanent transcendenta färdväg som bär 

hinsides det traderade ordets yttersta möjligheter. 

Med dessa ord inleder jag min utläggning av den väg bortom filosofins slut som här, i det en gång 

uteblivna mötet mellan Martin Heidegger och Ludwig Wittgenstein, kommer till orda.1 Det är min 

                                                 
1 Talet om en ”väg” har här både en konceptuell och en historisk mening. ”Vägen” utgör här ett reellt ledord såvitt det i ett 

indikerar en bestående orttillhörighet och en rörelse i riktning mot en ständigt förskjuten horisont. Den rörelse som vägen 

avser leder således inte annorstädes, som vore den en utflykt från och ur vårt rådande skick, utan utgör just ett kritiskt 

besinnande på den tidsligt och rumsligt öppna egenheten i vår förblivande tillvaro (punkten i rörelse). 
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avsikt att med denna uppsats utreda meningsfullheten, det vill säga möjligheten och nödvändigheten, i 

att idag ge akt på och skrida i riktning med deras tal om slutet. Aktualiteten i den samläsning jag här 

utvecklar är förvisso varken självklar eller kontroverslös, men ärendet rättfärdigas, som jag ämnar visa, 

både exegetiskt och historiskt såvitt det till sist gäller en betingelse av och för det tänkvärda i vår tid. 

Jag vill betona att föreliggande undersökning, som alltså ger akt på det som återstår att tänka i det 

redan sagda, inte, som brukligt är, avser ett konservativt, purt bevarande minnesarbete, som under 

slutets samlande Aegis återkallar ett givet Wittgenstein-Heideggerskt arv. Snarare är den ett kritiskt 

språkrör som presenterar ett försök till att uppväcka och leva ut deras imperativ till eget tänkande; en 

gärning som i dess originella eller skapande aspekt tar som uppgift att påvisa möjligheten att skrida 

utöver deras blotta ord, mot den andra sidan av det slut om vilket de talar, och därmed säga något som 

aldrig tidigare sagts. Det gäller alltså här att för egen del både skriva och skrida fram längs med den väg 

som bär bortom slutet, för att till sist nå den plats vi, som filosofer av den nya tiden, sällsamt nog redan 

upptar. 

Den säregna paradox som här kommer till orda är inte accidentell, utan bildar själva grundstrukturen 

i det argument jag i det följande utvecklar; möjligheten till ett framskridande utöver det som är givet tar, 

i Wittgenstein och Heideggers åtföljd, nödvändigtvis formen av ett återvändande till den plats från 

vilken vi först utgick. (Heidegger, 2012, s. 8, Wittgenstein, 1992, s. 59) Att tänka det kommande är 

nämligen för dem båda varken mer eller mindre än att kritiskt besinna sig på det förfilosofiska 

ursprunget - att för första gången återgå till det som är äldre än det äldsta. Detta är emellertid inte allt; 

det ursprung om vilket det här är tal, som i sig möjliggör allt tal, är inget annat än den mänskliga 

existensens städse otänkta hemlighet - den dunkla ort Heidegger talar om som vårt varas hus, som 

Wittgenstein benämner vår livsform, det vill säga den grundlösa grund de, likt oss, kallar vårt språk. 

(Heidegger, 2012, s. 151, Wittgenstein, 1988, s. 63) Jag ämnar givet detta i det följande visa hur språket 

i sig inbegriper och möjliggör vårt omtalande av det som är, det redan sagda, såväl som den kritiska 

potentialen att säga något hitintills osagt - aspekter som rör vid och stammar ur den tillstående 

möjligheten till ett meningsfullt omtalande av det självkonstituerande språkets skiljegörande intighet. 

(Heidegger, 2012, s. 190-1, Wittgenstein, 1992, s. 21) Det är således en egendomlighet hörande till 

denna utläggning, som spårar vägen mot det kommande med utgångspunkt i det sedan länge redan 

sagda, att den slutar vid orten för den dunkla ljusning i vilken varje utläggning tar sin början, det vill 

säga i det språk som alltjämt, i dess tystnads obemärkthet, ger röst och mening åt det kritiska ordet. 

 

 

 



3 

 

Det historiska skicket och slutets efterhet: Att skriva fram genom att läsa tillbaka 

 

Varför idag återkalla ett redan utlevat tal om filosofins slut? Wittgenstein och Heidegger, vilka jag här 

gjort till mina källor, var trots allt tänkare i och av en svunnen tid. Vad indikerar att deras tal om slutet, 

också givet att de talade om det samma, äger rätt i dagens diskursiva fält? Jag förnekar inte att frågan är 

legitimt ställd. Wittgenstein själv uppmanade sina läsare till ”otrohet”, det vill säga till ett nedgörande 

av hans ords tempel, när han med spetsen mot Platon anmärkte: ”Är jag oförmögen att grunda en skola, 

eller kan ingen filosof göra det? Jag kan inte grunda en skola, emedan jag egentligen inte vill bli 

imiterad.”2 (Wittgenstein, 1998, s. 69, min översättning) Dessa ord, som av vissa ”trogna” lästs som en 

nihilists eller ”quietists” paradoxala stridsrop - en uppfattning till vilken jag ämnar återkomma i en 

annan vändning - ställer oss inför den prekära frågan: Tillåter överhuvudtaget slutets tematik, vägen 

bortom det traderade, ett postumt omtalande av densamma? Vi, som ”epigoner” av slutets ord, 

uppmanas ju att inte hålla fast vid detta. Denna ”eskatologiska”3 paradox eller apori hör, såvitt jag kan 

se, till saken, det vill säga till själva frågan om ett ”bortom” efter slutet. Jag anser emellertid inte att den 

utgör ett för undersökningen oöverkomligt hinder. Tvärt om utvecklar den, såvitt dess angelägenhet 

ligger i dess omedelbarhet, i min mening tematikens grundläggande historicitet. För om talet angående 

filosofins slut idag står att finna i det redan sagda, och detta sagda en gång gällde en svunnen tid, är det 

uppenbart att slutets timme i det väsentliga redan är timad. Vår verklighet är ovillkorligen en där 

Heidegger och Wittgenstein, som de vedertaget mest prominenta tänkarna under det gångna seklet, 

redan framfört sin kritik av, och därmed uppmanat oss att skrida utöver, den gamla filosofin. Således har 

slutet idag karaktären av ett redan tidigare, ett historiskt skick, varför vår tids filosofi, som utspelas i 

skuggan av detta slut, i sin tur präglas av dess väsentliga efterhet. Vi, som barn av det filosofiska slutets 

berättelse, lever hinsides. Likväl hör det till den eskatologiska tematiken att det tänkvärda i detta 

hinsides inte utgör något annat än begynnelsen självt, det vill säga det förfilosofiska skick som alls låter 

något sådant som en ”filosofi” bli till. Detta tvingar oss att träda utöver det som är och har varit. Det 

tänkvärda efter filosofins slut gäller inte ett historiografiskt faktum, ett visst ord, utan det urminne vars 

förfilosofiska intighet försätter det bortom varje utsaga. Av detta skäl, om intet annat, är det vår 

angelägenhet huruvida vi, som ännu talföra filosofer, dristar göra det filosofiskt omöjliga och därmed 

förmår utläsa en väg genom det som sagts av våra föregångare. För, och i detta ber jag er lyssna till 

                                                 
2 Föreliggande uppsats använder sig i mån av tillgänglighet av rådande svenska översättningar gällande franska eller tyska 

originalverk. Om en svensk publikation är otillgänglig hämtas antingen citat ur en engelsk upplaga eller egna översättningar 

av originalverket, enligt angivelse vid citationstillfället. 

3 Jag avser här ordet ”eskato-logi” i enlighet med dess etymologiska dubbelhet, dvs. inte blott som en dogmatisk lära (ord, 

logos) om slutet, utan som det kritiska ledord som bär bortom lärans eget slut. Slutets ord leder således på dessa sidor mot 

ordets slut, såvitt det här gäller att träda bortom det som av hävd kan sägas vara. 
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kallet att gå utöver blotta ordalydelser, om den genetiska aspekten i ett kritiskt tänkande i excess relativt 

det redan sagda är en de meddelar oss, och om vi för egen del förmår hörsamma detta kall, tillåts vi med 

texter som denna inte endast förvärva oss en klarare bild av det historiska tänkandet (kring språk, 

filosofi, osv.), utan även en insyn i en kommande förrättning som skulle trygga vår tillvaros plats i det 

levande nuet. Därav kommer det sig att jag i min återgång till det förflutna har vissa anspråk på att säga 

något om och till dagens filosofer. Inte för att tala om för dem hur de ska tänka, tala eller leva, utan för 

att uppmärksamma dem på de ännu otänkta möjligheter som ställts till vårt förfogande av det gångna 

seklets största ledsagare. Det är således min förhoppning att mitt tal om vägen bortom också tilltalar 

andra, av vilket skäl jag inbjuder er som läsare att (om endast under en kort tid) dela denna väg med 

mig. 

 

Uppsatsens tillvägagångssätt: Att säga det osagda i ett uteblivet samtal 

 

Jag är förvisso medveten om att man redan från början kan ifrågasätta adekvansen i min karaktärisering 

av slutet. Att Heidegger och Wittgenstein talade om filosofins slut är välkänt. (Braver, 2012, s. 242) Att 

detta slut är ett och samma är det inte. Det pedagogiska fackets Auktoriteter har sedan länge, i mer eller 

mindre direkt kontrast till min kanske något impertinenta framställning, ansett dem i det närmaste 

inkommensurabla auktoriteter - ömsesidigt främmande, emblematiskt representerande olika traditioner, 

vitt skilda till sätt och syfte. (Ibid, s. 2) Tidigare forskning, vilken till stor del ägnat sig åt deras kritik av 

den traderade filosofin, har i regel talat om deras särskildhet och därmed gjort anspråk på att kultivera de 

påstådda ”grunddragen” i deras respektive sätt att tänka - typiska exempel avhandlar Wittgenstein som 

logiker, som behaviorist, som pragmatist, som ”antifilosof”, som ”naturlig” språkfilosof; Heidegger som 

historiefilosof, som ”existentiell fenomenolog”, som idealist, som ”antirationalist”, som ”poetisk” 

språkfilosof. Att föra dem (och deras respektive ”traditioner”) i dialog kan, i ljuset av dessa exegetiska 

skiljaktigheter, te sig prekärt, om inte rent kontraproduktivt. 

Dock är det min mening att Wittgenstein och Heideggers egna livsverk, djupskiktet i deras kritiska 

och konstruktiva förrättningar, döljer avgörande överensstämmelser vilka vid närmare eftertanke 

motsäger och underminerar huvuddragen i deras påstådda diskrepanser. Som den vittre läsaren väl vet 

var Wittgenstein, likt Heidegger, i själva verket ett (förfrämligat) barn av den tysk-romantiska 

idealismen (ett faktum som bl.a. framgår av, och stammar ur, den unge Wittgensteins läsning av Kant, 

Schopenhauer och Goethe). (Ibid, s. 244) Wittgenstein var även, återigen likt Heidegger, en av 

nittonhundratalets stora existensfilosofer (ref. Wittgensteins uppskattning av Tolstoy, hans 

återkommande överläggningar med Kierkegaard och Nietzsche i Vermischte Bemerkungen, samt hans 

berömda apologiska kommentar rörande Heideggers eget författarskap). (Ibid, s. 5) Och i grunden var 
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Heidegger, likt Wittgenstein, en tänkare av det förfilosofiska skiktet i människans praktiska verklighet, 

det vill säga av det fördolda i det närmaste (jmf. Heideggers utläggning av det fenomenologiska 

tillvägagångssättet i Vara och Tid (Zein und Zeit) med Wittgensteins antiteoretiska 

”programförklaringar” i Filosofiska Undersökningar (Philosophische Untersuchunge). (Heidegger, 

2013, s. 52, Wittgenstein, 1988, s. 63) 

Särskilt avgörande för denna uppsats är emellertid de påfallande paralleller vi möter i deras kritik av 

sin tids filosofi. Det är vad mig anbelangar intet annat än talande att vägen bortom filosofins slut, tänkt i 

form av ett återvändande till filosofins ursprung, det vill säga till språkets förfilosofiska skikt, är en 

tankefigur vi återfinner hos dem båda. Som ovan fastställt tar detta framskridande-tillbakavändande 

formen av ett omtalande av det språk som i sig huserar den talande människan. Detta särskilda 

förhållande till språket, den primordala struktur som i det tysta förestår varje ord, bildar också i min 

mening den sammanvävande rot som föranleder deras högst idiosynkratiska och sinsemellan mycket 

olika skrivsätt. Så är fallet emedan de, då de värjde sig för att snärjas i den gamla filosofins teknisk-

teoretiska bild- eller formalspråk (”metafysikens språk”), ansåg det nödvändigt att söka andra medel för 

att framställa sina tankegångar. För dem båda var det avgörande att undvika definitiva utsagor - 

”objektivt” representativa sanningar gällande det varandes vara - för att istället tala i termer av vad jag 

kallar ledord - ord strävande utöver sig själva, antydande en erfarenhet av det nödvändigtvis outsagda - 

ett värv som såg Wittgenstein ägna sig åt den obemärkta rikedom och skimrande mångtydlighet som 

tillkommer vårt levande vardagsspråk (”Vi återför orden från deras metafysiska till deras vardagliga 

användning.”) medan Heidegger hämtade sina verktyg i det poetisk-arkaiska språkets etymologiska djup 

(”Ordet, språket, hör till området hos detta hemlighetsfulla landskap där det poetiska sägandet gränsar 

till källan för språket och dess skick.”). (Wittgenstein, 1998, s. 61, Heidegger, 2012, s. 163) 

Förvisso medför dessa sinsemellan olika likheter, vilka bildar en disjunktiv parallellism, vissa 

svårigheter. Dessa svårigheter är dels sakliga, gällande den kritiska undersökningens natur och 

framställningsform, och dels exegetiska, gällande det här historiskt nedärvda materialets egenhet. En 

saklig svårighet uppstår i mitt omdöme emedan en kritik av ordet, av det som kan sägas (vara), 

nödvändigtvis drar in tänkandet i ett språkligt skymningsspel. Att min framställning, motsvarande 

Heideggers och Wittgensteins, ibland kan te sig villsam, associativ, mångtydig är oundvikligt just 

emedan jag, likt dem, inte ämnar tala om varat hos något som är utan tvärt om via ett flyktigt och 

otillräckligt ledord dristar föra tänkandet utöver det sagda. Ingen framställning är i min mening adekvat 

för det som här ska tänkas, av vilket skäl olika vägar både kan och måste prövas. Jag förlitar mig därför 

på att läsaren är beredd att inte stanna vid det blott sagda, dvs. att inte dogmatiskt ta mig på orden, utan 

själv förmår genomleva det kritiska tankesprång som krävs för en egentlig uppskattning av textens 

andemening. 
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Vad gäller materialets egenhet erfordrar saken mig här en ”skapande” samläsning. Wittgenstein och 

Heidegger skrev aldrig utförligt i riktning mot varandra; det är därför min uppgift att skriva fram ett 

hitintills uteblivet samtal dem emellan.4 Grunddragen i denna samläsning tar form i vad jag, med 

Wittgenstein, kallar deras tankemässiga familjelikhet (i bemärkelsen; en icke-kategorisk affinitet). 

(Wittgenstein, 1988, s. 43) Den exeges jag här presenterar är givet detta nödvändigtvis nyskapande, 

”dekonstruktiv”, så att säga refamiljerande, såvitt den skriver fram en gemensamhet som i källtexterna 

förblir outsagd (min avsikt är här att tillvarata de latenta hermeneutiska möjligheter som vilar mellan, 

under och bakom de uppenbara skiljaktigheterna, varför min uppsats förvisso också låter sig beskrivas 

som ett slags poetisk-exegetisk paralimpomenon). Därav måste den, av principiella skäl, ha karaktären 

av ett mellanled, ett sammanbindande filament av det slag Heidegger själv kallar en åt-skillnad. 

(Heidegger, 2012, s. 26) Detta innebär emellertid inte att jag ämnar skriva bort det olikartade i två 

tänkares respektive livsverk. Jag kommer i följande röra vid och i olika mån avstämma ett antal mer 

eller mindre betydande meningsskiljaktigheter, men substansen i de affiniteter jag röjer skingrar alltjämt 

inte de differenser jag lämnar obeaktade. Det är följaktligen inte min ambition att upprätta en 

Heideggersk-Wittgensteinsk kategorisk samstämmighet eller en objektivt skriftkongruent lära, utan 

snarare att visa fram just en disjunktiv parallellism, en tankegestalt vars konturer framträder starkast och 

kontrastrikast sedd i relief mot en oenhetlig bakgrund. Min utläggning utgör med andra ord ett försök 

att, i en kiastisk sammanvävning av två skilda alster, beslöjande-avslöjande (det vill säga närmande-

fjärmande, där likheterna träder fram i ett halvdunkelt ljusspel av skillnader) upplåta de gemensamma 

dragen hos två av det gångna seklets största omstörtare, utan att därmed skriva bort deras idiosynkrasier 

eller göra avkall på det tänkvärda i deras sär- och enskildhet. 

 

Efter slutet: Vad är sagt i dagens filosofi? 

 

Slutets efterhet, dess karaktär av ett konstitutivt redan tidigare, är som jag ovan gjort gällande en 

historisk givenhet. Det hör till och stammar ur det redan sagda. Förvisst är att Heidegger och 

Wittgenstein inte är de enda som talat om slutet, men de var, som historien lär oss, de mest inflytelserika 

av dess sentida uttydare. Att så är fallet framgår, om än indirekt, av det specifika sätt på vilken den 

kusliga erfarenheten av att befinna sig hinsides - insikten att ”världen efter” inte är annat än vår tid och 

                                                 
4 Wittgensteins och Heideggers uttryckliga anföranden är begränsade till ett respektive två omnämnanden. Wittgenstein 

försvarade i en ökänd passage Heidegger mot den logiska positivismens angrepp, medan Heidegger hänvisar till den tidige 

Wittgenstein som en exemplarisk språkmetafysiker och anbringar den i och för Tractatus avslutande stegemetaforen 

(ursprungligen tagen från Schopenhauer) som ett exempel på en kritisk-hermeneutisk tankefigur. Dessa mycket begränsade 

närmanden rör de respektive författarnas tidiga verk och är inte avgörande för mina syften, även om de talar om en viss 

medvetenhet om den andres värde. För en mer fullödig, problematiserande redogörelse över dessa trevande hänvisningar, se 

”Wittgenstein reads Heidegger, Heidegger reads Wittgenstein: Thinking Language Bounding World.” (Livingston, 2015) 



7 

 

tillvaro - har oroat filosofin under det gångna århundradet. Det är denna erfarenhet, delad av många, 

som skänks ord när en av vår tids största tänkare av det historiska, Jaques Derrida, i det verk som bär 

titeln Spectres de Marx: l'état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale5, gör följande 

anförande: ”Är det möjligt att komma för sent till historiens slut? Det är dagens fråga.” (Derrida, 2003, 

s. 46) Derrida, som själv inte var den eskatologiska tematiken främmande, avlägger personlig 

vittnesbörd om det ankomna slutets historiska härjningar med sin beskrivning av ”den apokalyptiska 

tonen i filosofin” som hela sin generations ”dagliga bröd”. (Ibid, s. 47) Han röjer med dessa ord att det 

otänkbaras möjlighet, som ovan framhävt, är och förblir något gammalt - ett sedan länge trakterat tema, 

av filosofin undfägnat ad nauseam - som likväl ännu är i besittning av en omistlig aktualitet. Att vara 

efter, att komma för sent - det är alltså vår lott. Det slut vid vilket vi klänger oss fast, som i grunden 

präglar vårt frågande, är därför, som Derrida anmärker, i reell bemärkelse av vår historia - ett spöke av 

det kommande som varit, vars liv efter döden inte kan skiljas från vår egen tillvaro.6 

Detta är avgörande emedan slutets tematik, så tänkt, i grunden stämts av Heidegger och Wittgenstein. 

Derrida nämner själv Heidegger (tillsammans med Hegel, Marx, Nietzsche och Kojéve) som en 

”illuster” representant för den aktuella tematiken - en av de kanoniska författare som skänkt oss ”slutets 

klassiker”. (Ibid) Och detta inte utan skäl; Heidegger är inte bara en uttrycklig tänkare av slutets 

möjlighet utan också, med avseende på sakens historicitet, dess kanske största auktoritet. Heideggers 

ansats i ämnet, skrivandet av vad han kallade varats historia - vilken jag i det kommande läser som ett 

försök att med utgångspunkt i det språkligt situerade varabegreppet redogöra för filosofins slut i språket 

- låter sig karaktäriseras som ett sentida apex inom den historiefilosofiska traditionen. Att så är fallet, 

och att ett filosofiskt tankeverk förmår hemsöka också författarens efterlevande, framgår av att Derridas 

egen kritiska gärning, den dekonstruktion varigenom han satte språkets differenser i spel, till sist utgör 

en återhämtande anklang av den destruktion genom vilken Heidegger ämnade uppdaga och nedgöra det 

traderade ordets inre skillnad. Också jag, som läsare av dem båda, ämnar ta del i detta kritiska arv såvitt 

                                                 
5 Jag utgår här från den svenska översättningen, titulerad Marx Spöken. 

6 Att så är fallet är förvisso ingen slump; för Derrida utgör ”slutet” - det vill säga ”döden” i vid bemärkelse - i själva verket en 

filosofisk oundgänglighet. Författaren till Marx Spöken - ett alster som förvisso inte komponerades av blott en person 

(namnet ”Marx Spöken” utgör både ett eponym och en synekdoke; verket, skrivet av Jaques Derrida, är också en inkarnation 

av Karl Marx spektrala kvarlåtenskap) - gör gällande att människans existens, livet självt, väsentligen är en läroupplevelse, 

en erfarenhet som görs av, i och med en viss närvaro-av-frånvaro, alltså en historisk, o-död, vid-livets-gräns-varande andre. 

Ännu mer uttryckligt, vi lär oss i ”varje fall av den andre vid livets gräns. Vid den inre och den yttre gränsen är det en 

heterodidaktik mellan liv och död.” (Derrida, 2003, s. 16, min kursivering) På samma sätt som vi än idag lystrar till Derridas 

livsverk (och jag är här skyldig honom mer än jag själv vet) är den gamla filosofin - i rollen som tänkandets läromästare, som 

något i viss mån förgånget och därmed ej längre förhanden - ännu verksam som en frånvarande-närvarande, en andre-vid-

gränsen av vilken vi kan lära. Så kommer det sig att framtidens möjligheter, vilka förvisso ännu inte är, genljuder i det för-

gångna - de ekar i de lakuner som utgör det historiskt osagda, varför historien också är oundgänglig för och i varje 

eskatologi. 
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jag här åsyftar just ett skiljegörande söndrande av stensatta tankeformer och ett överskridande av den 

traderade meningens ytterligheter. 

Vad gäller Wittgensteins plats i diskursen intygas denna å andra sidan kanske bäst av Derridas 

samtida, den socio-ontologiska filosofen Jean-Francois Lyotard. Dennes La condition postmoderne: 

rapport sur le savoir7 - en skiss över modernitetens fall, karaktäriserat i termer ett intellektuellt 

underminerande av alla ”metafysiska” grunder, vars produkt är det titulära ”postmoderna tillstånd” 

vilket författaren helt enkelt beskriver som ”[an] incredulity towards metanarratives” - gör anspråk på att 

gestalta den intellektuella stommen i den samtida västerländska civilisationen. (Lyotard, 1984, s. xxiii-

xxiv) Lyotard gör detta med hänvisning till sammanbrottet av det modernistiska upplysningsprojektets 

”stora narrativ” (kunskapen om den enda ”sanningen”) - ett narrativ vars ruiner, ett ständigt omvälvande 

nätverk av diskursiva domäner (vart och ett hysande en matris av disparata valenser, en pluralitet av 

”sanningar”), han menar utgör vår tids praktisk-teoretiska arbetsfält. (Ibid) Avgörande är att denna post-

modernism - denna tillvaro efter slutet - hos Lyotard tar form i och som ett wittgensteinskt arv. Lyotard 

redogör nämligen för metanarrativets konstitution i lekfulla termer; det postmoderna diskursiva fältet är 

inte enbart språkligt utan är predicerat på vad Lyotard, efter Wittgenstein, kallar en mångfald av 

olikartade ”språkspel”. (Ibid, s. 3, ss. 9-10) Förvisso är Lyotards läsning av ”mästaren” inte problemfri - 

jag kan inte här utveckla mitt motargument i detalj, men läsaren bör veta att Wittgenstein själv 

uttryckligen förkastar Lyotards tolkning av språkspelsbegreppet som en ontologisk modell över vår 

språkliga praktik.8 Likväl visar den genetiska kraften i Lyotards verk (som förblir ett viktigt bidrag) i 

min mening på den bestående relevansen i Wittgensteins kritik av den moderna filosofin, om också jag 

själv ämnar ta den i annan riktning. 

Utöver dessa specifika verk har också den allmänna stämningen i och av vår tids filosofi spårats 

tillbaka till det gemensamma hos Heidegger och Wittgenstein. En oavvislig om än inte oproblematisk 

gestalt i tänkandet av denna historiska gemensamhet är Heideggers elev, den store hermeneutikern 

Hans-Georg Gadamer, vars huvudverk Warheit und Methode presenterar ett kritiskt-konstruktivt försök 

att tänka det sagda ånyo.9 Gadamer hänvisar, likt Lyotard, till Wittgenstein som en tänkare av språkets 

                                                 
7 Den engelska översättningen, bärande titeln The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, tjänar här som 

citationsurkund. 

8 Wittgenstein skriver vid ett tillfälle apropå språkspelsfigurens ”praktiska” tillämpningsmöjligheter och varnar då för att 

upphöja den till en ontologisk modell: ”Våra klara och enkla språkspel är inte förstudier till en framtida reglementering av 

språket – så att säga första approximationer, utan hänsyn till friktion och luftmotstånd. Språkspelen är istället 

jämförelseobjekt, som genom likhet och olikhet skall kasta ljus över förhållandena i vårt språk. Vi kan nämligen undvika 

felaktiga och tomma påståenden bara genom att vi framställer förebilden som det den är, som jämförelseobjekt, så att säga 

som måttstock; och icke som en fördom som verkligheten måste motsvara. (Den dogmatism som vi så lätt hemfaller åt i 

filosofin.)” (Wittgenstein, 1992, s. 64) 

9 Jag utgår här från den engelska översättningen, Truth and Method. 
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strukturella ”spelkaraktär”. Till skillnad från Lyotard ser han emellertid språkets spel, inte som en 

agonism mellan olika diskursiva fält, utan som ett syntetiskt samspel av det inbördes tillhörande. 

(Gadamer, 2004, s. 484) Likväl är denna läsning, återigen likt Lyotards, i min mening en ytlig och 

därför djupt problematisk sådan. ”Spel” och ”lek” innebär för Gadamer en syntetiserande struktur eller 

en cirkulär meningsrelationalitet, en ”stängd värld” vars yttersta ändamål är utarbetandet av traditionens 

enda ”sanning”, medan tanken på ett ”spel”  som en väsentlig öppenhet kommer till uttryck hos 

Wittgenstein.10 (Ibid, ss. 110-2) Återigen är detta inte platsen för en utförlig kritik av Gadamers verk, 

inklusive hans meningsskiljaktigheter med Heidegger, men det är värt att notera är att Gadamers 

anförande av helheten hos den historiska traditionens ”sanning”, utan konstitutiva brott eller 

differentieringar, i min mening riskerar att hemfalla åt en totaliserande, ”förkritisk” metafysik. 

Att detta är fallet innebär likväl inte att Gadamers verk är helt utan relevans för min undersökning. 

Det hermeneutiska tillvägagångssättet leder alltjämt i rätt riktning såtillvida det inlåter oss på hur det 

sagda ger oss indicier på en outsagd, meningsskapande resonans i det historiska stoffet. Det allmänna 

uppmärksammandet av den sam-stämning har även gett upphov till ett mindre om än ständigt växande 

korpus av direkt sekundärliterära verk. Så inledde t.ex. den “postanalytiska” pragmatisten Richard Rorty 

en förelässningserie med det enkla konstaterandet att: “Just as no one in the nineteenth century could go 

on doing philosophy without coming to terms with Kant, so no one in our century can go on doing 

philosophy without coming to terms with Wittgenstein and Heidegger.” (Dreyfus, Wrathall, 2002, s. 

227) Med andra ord; det är endast möjligt för oss att gå vidare som filosofer förutsatt att vi tar ställning 

till det samfällda i Heidegger och Wittgensteins levande arv. 

Givet detta avser jag skriva fram innebörden i talet om en (möjlig) väg bortom filosofins slut. Jag 

utgår i detta ärende principiellt från primärlitteraturen, det vill säga helheten av Wittgenstein och 

Heideggers respektive korpus, men utvecklar även min läsnings egenhet i ljuset av, och i kontrast 

gentemot, andra röster inom den aktuella sekundärlitteraturen. Då min intention inte varit att utvärdera 

                                                 
10 Det är härvidlag talande att Gadamer utgår från Johan Huizinga, den banbrytande antropolog vars Homo Ludens utgör den 

tidigaste akademiska utläggningen av spelbegreppets väsen. Huizinga är berömd för att utarbeta idén om ett spels ”magiska 

cirkel”, den avgränsande väsensstruktur som skiljer spel och omvärld (exempel på ”spelvärldar” i Huizingas mening 

inbegriper sandlådor, gravplatser och teatrala scener, där handlingar styrs av särskilda regler och objekt har speciella 

meningar). (Gadamer, 2004, s. 104) Denna definition av spel, som avgränsar ett spels väsen som en väsensavgränsande 

struktur, står i direkt kontrast till Wittgensteins förkunnande av spelbegreppets gränslöshet. Wittgenstein, som uppenbarligen 

inte läst Huizinga, säger uttryckligen: ”Betrakta t.ex. de företeelser vi kallar ’spel’. […] Vad har de alla gemensamt? Säg 

inte: ’Det måste finnas något gemensamt för dem, annars kallades de inte ”spel”’ – utan se efter in de alla har något 

gemensamt. – Ty när du ser på dem, kommer du inte se något som är gemensamt för dem alla utan du kommer att se likheter, 

släktskapsförhållanden, och de i ett stort antal. […] För på vad sätt skulle begreppet spel vara avgränsat? Vad är alltjämt ett 

spel, och vad är inte längre spel? Kan du ange gränserna? Nej. Du kan utstaka gränser: ty än så länge har inga blivit 

utstakade. […] Om någon skulle dra en skarp gräns, så skulle jag inte kunna godta den som den gräns som också jag alltid 

hade velat dra eller i andanom hade dragit. Ty jag ville inte alls dra någon.” (Wittgenstein, 2012, ss. 42-7) Jag framhäver 

givet detta att varje läsning som, likt Gadamers, oförmedlat ställer Huizinga och Wittgenstein bredvid varandra är uppenbart 

problematisk och måste behandlas med tillbörliga reservationer. 
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meriterna av en eller annan befintlig exeges utan istället att spåra den kritiska ansatsen tillbaka till 

Heidegger och Wittgenstein har jag inte för avsikt att uttömmande katalogisera anklangen av deras verk 

i det aktuella forskningsfältets många sekundärkällor. Istället engagerar jag direkt de gestalter vars 

bidrag till diskursen låter mig utveckla min egen sak. Jag har i detta syfte främst tagit fasta på Lee 

Braver, en yngre ”tvärtraditionalist” vars komparativa verk, Groundless Grounds: A Study of 

Wittgenstein and Heidegger, utgör det i min erfarenhet enskilt mest utförliga försöket att läsa samman 

den analytiska och den kontinentala traditionens ”klassiska” exponenter. (Braver, 2012, s. 2) Dennes 

verk, vilket tillhandahåller en omfattande översikt av den rådande diskursen, utgör här inte enbart en 

central urkund i dess egen rätt utan också emedan den bildar stommen i mitt kritiska engagemang av 

eventuella andra röster. 

Förvisso torde jag redan nu klargöra att Bravers studie, vars kurativa värde jag inte förnekar, till sist 

är en mot vilken jag har avgörande reservationer. Jag säger detta då dennes utläggning, närmast som ett 

resultat av dess omfattning, i min mening illustrerar den latenta faran och potentiella otillräckligheten i 

en alltför definitivt jämkande tolkning av Wittgensteins och Heideggers respektive alster. Bravers 

uttryckliga ambition är, likt Gadamers, att förlika skilda traditioner och således bereda väg för en ny 

universalfilosofisk praktik. (Ibid) Därför består argumentet i Groundles Grounds i en utarbetning av vd 

Braver kallar vår ”ursprungliga ändlighet”, idén om vilken han menar sig finna i Heideggers och 

Wittgensteins verk. (Ibid, s. 239) Denna ”grundlösa grund” - hos Heidegger utarbetad med avseende på 

det historiska skickets rena tilldragelse, hos Wittgenstein via språkets orättfärdigade natur - sägs 

konstituera vår tillvaros yttersta möjlighetshorisont - en insikt som i författarens mening ånyo sätter den 

filosofiska praktikens meningsfulla tillämpningsområde, inte i en transcendentalmetafysisk idévärld, 

utan just i den levande människans praktiska verklighet. (Ibid) Jag är själv inte osympatisk till stora 

delar av Bravers exegetiska projekt, vars skapande aspekt jag indirekt hoppas bidra till, men jag ställer 

mig främmande till 1) hans principiellt anti-kritiska, dogmatiska ävlan att i Heideggers och 

Wittgensteins verk utläsa grunddragen i en ”sann” universalfilosofi, samt 2) det våld han i detta syfte 

riktar mot källtexterna. Bravers program tar nämligen såvitt jag kan se form endast i och med 

upprättandet av ett ovedersägligt ord, dvs. en traditionellt ”logocentrisk” lära om hur saker och ting ”är 

och måste vara”. Detta åberopande av ordets auktoritet utgör i min mening ett definitivt problem inte 

enbart då det gör avkall på vad jag håller för den kritiska andemeningen i Heideggers och Wittgensteins 

livsverk, utan också emedan det nödvändigtvis är predicerat på ett nivellerande av det egna hos de 

tänkare Braver gör till sina föregångare. Problematiska, avvikande och idiosynkratiska tankefigurer 

hörande till de stora tänkarna marginaliseras, neutraliseras eller standardiseras undantagslöst av 

uttolkaren i syfte att anlägga en allmänt approbabel plattform, av vilket skäl Bravers tolkning i praktiken 

utsuddar eller förtiger många av källtexternas mest radikala tankegångar (bl.a. Wittgensteins 
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antisystematiska inkoherentism och Heideggers sena kritik av det traderade varabegreppet). Bravers 

undersökning brister därtill såvitt han låter det faktiskt gemensamma i Heidegger och Wittgensteins sena 

tänkande, deras kritik av varats ord till fördel för språkets intet, passera utan kommentar - en konsekvens 

av hans principiella fokus på den tidige Heideggers verksamhet i Vara och Tid.11 Genom att ägna sig åt 

att utarbeta ett beständigt, universellt ord undandrar sig Braver således ett produktivt närmande av den 

destruktiva skapelsekraft som står i dagen genom Heideggers och Wittgenstein respektive engagemang i 

språket (vilket jag här, pace Braver, ämnar utlägga i dess konstitutiva dubbelhet som begynnelseort och 

kritisk brytpunkt för varje dogmatiskt ord). Jag nämner detta inte så mycket i syfte att kompromettera 

Braver som att klargöra min egen avsikt såvitt jag här till skillnad från denne inte avser annat än att säga 

något tidigare osagt och därmed upplåta en väg i riktning mot det ännu otänkta. Således handlar det inte 

om att hos Heidegger och Wittgenstein utvinna en färdig, bestående och allmängiltig ”lära”. Jag söker 

inget bibliskt Ord, utan snarare det kritiska ledord vars mening ligger i det tillvägagångssätt som till sist 

spränger det skrivna ordets bojor. Saken gäller så att säga inte den teoretiska artikulationen av en 

filosofisk visshet (traditionens ”objekt”), utan den ovissa prövningen av den filosoferande (det gamla 

”subjektet”), dvs. den språkligt föranledda passage genom vilken den tänkande människan kritiskt 

förmår omskapa sig själv. Innebörden i detta är att Heidegger och Wittgensteins egna ord för mig endast 

utgör utgångspunkten för en tankeväg som idag, dagen efter, i ett med det kritiska återvändande de 

själva förespråkar går utöver det redan sagda och därigenom frigör vad jag ser som den bestående 

livskraften i deras skriftliga kvarlåtenskap. 

 

Ordet som ledtråd på vägen bortom det sagda: Åter till Heidegger och Wittgenstein om ”filosofins slut” 

 

Varför talar jag om de epigrammatiska citat som inleder denna uppsats som en väg bortom det sagda? 

Svaret, om något sådant som ett ”svar” här kan sägas äga relevans, gäller vår rätt och möjlighet att som 

filosofer idag överhuvudtaget tala. En väg bortom traditionens ord är i min mening nödvändig emedan 

dagens filosofi de facto kommer för sent - den kan, som ett självkritiskt tänkande av dess egen ändlighet, 

endast bestå såvitt den i form av något sagt (det som varit) redan beträder en väg som bär mot det 

osagda (det kommande). Detta är skälet till att jag hos Wittgenstein och Heidegger, som båda kungör det 

förestående slutet i ett med ett desavouerande av ordets lag, söker möjligheten till något ännu osagt. 

Rent ”logiskt” föreligger emellertid även den motsatta möjligheten - att slutet inte tillåter något efter, att 

den sista frågans ”svar” består i den ödsliga insikten att inget kvarstår att säga. 

                                                 
11 Denna tendens att priviligiera den tidige, förment ”pragmatiske” Heidegger utmärker den anglosaxiska 

Heideggerreceptionen i stort och härstammar, om jag inte misstar mig, i huvudsak från Rorty och den amerikanska 

fenomenologen Hubert Dreyfus, vars skugga påtagligen hägrar över Bravers läsning. 
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Denna andra mening, denna möjlighet till en ren nihilism, är en vi återfinner bland Wittgensteins 

uttolkare. Radikala exegeter såsom Cora Diamond, James Conant och Rupert Read, dessa så-kallade 

resoluta läsare av Wittgensteins alster, ser en konsekvent logik som löper genom hela hans livsverk. 

Dylika uttolkare förespråkar en strikt nihilistisk eller ”quietistisk” tolkning enligt vilken blott en stum 

tystnad följer den slutliga upplösningen av den gamla filosofiska problematiken. (Braver, 2012, s. 259) 

Även Braver ser hos Wittgenstein en nihilistisk tendens, vilken han menar tar sig uttryck i en för 

Wittgenstein avgörande vilja (närvarande ”tidigt såsom sent”) till upphörande qua upplösning. (Ibid s. 

26, s. 40, min översättning) Detta är av betydelse emedan Wittgensteins förment purt ”negativa” ärende, 

vilket Braver påstår att ”uttömmer” dennes verk, står i klar kontrast till Heideggers berömda tal om 

tänkandets förblivande ”uppgift” vid filosofins slut. Bravers Wittgenstein uppvisar så en betydande 

meningsskiljaktighet vis a vis hans Heidegger, för vilken den destruktiva kritiken av den filosofiska 

problemställningen har en ”positiv” aspekt i det att den utgör blott ett ”preliminärt friläggande av 

grunden” vartefter ”något viktigare” tillåts ”slå rot” (Ibid, min översättning). 

Givetvis står inte den nihilistiska läsningen helt utan saklig grund. Tanken på ett ”negativt” slut är, 

som jag i det kommande ämnar visa, en vi faktiskt finner hos den tidige Wittgenstein. Dennes 

ungdomsverk, den negativa kritikens logicistiska traktat, gör i sitt paradoxala språkande om språkets 

outsägliga gränser verkligen anspråk på att vara filosofins absolut sista ord. Likväl är en läsning som 

dogmatiskt tar fasta på denna tankegång vad mig anbelangar olyckligt enkelsinnad såtillvida den inte ger 

akt på, och förblir inkommensurabel med, ett grunddrag i Wittgensteins sena verk. Den sene 

Wittgenstein avsäger sig nämligen varje quietism såvitt han, efter att ha dömt språket outsägligt, 

motsäger sig själv genom att, i en åtbörd som i reell mening säger allt, till sist åter för språket till orda. 

Varje ”resolut” läsning förblir således sakvidrig såvitt den bortser från den inkoherenta naturen och 

avsevärda skapelsekraften i Wittgensteins val att återvända till språket. Filosofiska Undersökningar - ett 

verk i vilket författaren i spåren av sitt tidigare verk åter tar språket till orda, och därigenom väljer att 

utsäga det metafysiskt outsägliga - inkarnerar i sig en skapande efterhet, en konkret illustration av vad 

det innebär att säga det som ännu inte sagts. Att som wittgensteinläsare motsäga detta är därför i min 

mening inget annat än att desavouera Wittgensteins egna livsval, av vilket skäl jag ställer mig djupt 

främmande till den resoluta läsningens anspråk på att äga den egentliga meningen i hans verk. 

Vad gäller Braver tar dennes försök till exegetisk klyvning Heidegger och Wittgenstein emellan, 

ställd i relief med källtexterna, i min mening en osökt och ironisk vändning. Wittgenstein ifrågasätter 

nämligen själv, i en ordalydelse som genljuder likt ett eko av Bravers karaktärisering av Heideggers 

”positiva” destruktion, syftet i de betraktelser som ”tycks förstöra allt intressant, dvs. allt stort och 

viktigt? (Så att säga alla byggnadsverk; i det att den bara lämnar kvar stenbitar och murbruk.)”, till 

vilket han replikerar att det till sist endast är ”korthus vi förstör, och vi frilägger den språkets grund 
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varpå de stod.” (Wittgenstein, 1992, s. 61) Det är min mening att denna urgrund, som hos Wittgenstein 

kommer till orda i de mest radikalt kritiska ordalag, i det väsentliga är den samma som den Braver 

utläser hos Heidegger, såvitt det hos dem båda gäller att frigöra möjligheten till ett annat tänkande. 

Wittgenstein talar nämligen också, i trots mot varje nihilistisk exeges, om slutet i ”positiva” termer, med 

vilket jag menar att han talande nog just inte talar om ett tyst intetsägande, utan om ett kritiskt 

upprotande den gamla problematiken såväl som det upprättande av ett ”nytt tankesätt”: 

 

Att greppa svårighetens djup, är det svåra. För ytligt tagen förblir den inget annat än en svårighet. Den måste dras upp 

med roten; och det betyder att det fordras ett nytt sätt att tänka kring dessa saker. Förändringen är här lika avgörande som 

den mellan det alkemiska och det kemiska tankesättet.” (Wittgenstein, 2006, s. 55, min översättning) 

 

Traditionens tempel, vilket ockuperat språkets levande jordmån, måste med andra ord nedgöras om ett 

fritt tänkande i dess ställe ska kunna gro. Jag vill själv betona att denna tankegång inte utgör en perifer 

anekdot utan tvärt om hör till själva grunddragen i Wittgensteins senare verk. Wittgenstein talar i själva 

verket så tidigt som i den Blå Boken (The Blue Book), det postumt utgivna (ursprungligen 

engelskspråkiga) manuskript han använde under hans trettiotalsföreläsningar, om hur hans tänkande 

låter sig beskrivas som en ny form av ”filosofi”, men kanske än bättre skall förstås som en av denna 

tankeforms historiska ”arvtagare”. (Wittgenstein, 1958, s. 18) Det är denna kritisk-kontinuerliga 

tankegång vilken också kommer till orda då Wittgenstein, som alltjämt inte ämnar grunda en ”skola”, i 

förordet till Filosofiska Undersökningar anmärker där att han med sin skrift inte vill ”bespara andra att 

tänka” utan istället att ”om det vore möjligt, sporra någon till egna tankar.” (Wittgenstein, 1992, s. 8) 

Givet detta håller jag utvecklandet av ett eget tänkande, ett tänkande annat än det tidigare, obundet av 

det sagda, som den skapande aspekten i Wittgenstein kritik. Nu vore det emellertid möjligt att utmana 

mitt övergripande argument, den exegetiska samläsning jag här förespråkar, med avseende på dess 

andra pol, dvs. i fråga om hur vi bör läsa Heideggers kritiska förrättning. Wittgensteins tänkande 

uppvisar, om jag har rätt, ett moment av radikal självkritik. Detta ’själv’ är, som han ofta antyder, en 

nödvändig, existentiell aspekt i varje kritiskt tillvägagångssätt, såvitt vi - var och en - till sist är de som 

måste gå vidare. Frågan är därför huruvida också Heideggers tal om ett ”tänkande efter filosofins slut” 

uppvisar en egentligt självkritisk avsikt, bärande utöver det av honom sagda, eller om hans ord tvärt om 

är menade att utgöra bestående ”sanningar”. 

Frågan är inte kontroverslös. Vissa uttolkare, inklusive Rorty, tenderar att läsa Heidegger som en 

”monologisk” tänkare utan självkritiska ambitioner - också Braver talar om Heideggers ”sällsynta” 

kritik av det egna verket. (Braver, 2014, s. 194) Denna läsning bortser emellertid från det sätt på vilket 

Heidegger ständigt, om än subtilt, läser om sitt eget tidigare alster, i syfte att säga något nytt medels det 
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gamla. Som han själv uttrycker det gäller det att få till stånd och underkasta det sagda en ”immanent 

kritik”, varför ”den enda möjliga vägen att utifrån ’Varat och tiden’ tänka fram mot de senare tankarna 

[förblir] att tänka igenom det som i ’Varat och tiden’ sades om destruktionen av den ontologiska läran 

om det varandes vara.” (Heidegger, 1998, s. 19) Att tänka fram är för Heidegger möjligt endast genom 

ett kritiskt återtraderande och tillbakablickande - det är att destruerande söka de vägar originalverket 

lämnade obeträdda, i syfte att tillvarata den emancipatoriska potential som alltjämt står att finna i ett 

kritiskt tillägnande av det äldre tänkandets ord.12 Heidegger talar också i det verk som bär det 

signifikativa namnet Holzwege13, om den första impulsen till denna ”ständigt återkommande” 

självkritiska åtbörd i termer av hans berömda ”vändning”, vilken enligt honom själv var den erfarenhet 

genom vilken han kom att avvika från traditionens säkra väg till fördel för ett (i fler än en bemärkelse) 

obundet tänkandes dunkla ”irrvägar”.14 (Heidegger, 2002, s. vii) Heidegger gör därför gällande att han 

”har lämnat en tidigare ståndpunkt, inte för att byta ut den mot en ny, utan för att den tidigare positionen 

bara var ett steg på vägen. Det förblivande i tänkandet är vägen. Och tänkandets vägar döljer i sig det 

hemlighetsfulla att vi kan gå dem både framåt och bakåt, till och med att vägen tillbaka är det som först 

leder oss framåt.” (Ibid, s. 97) 

Denna självkritiska återgång, vars radikalitet vi inte ska underskatta, är i min mening en Heidegger 

delar med Wittgenstein. Denne upplevde, som ovan angett, en egen ”vändning”, såvitt endast en 

förbrytelse gentemot det egna ungdomsverket möjliggjorde en väg utöver det. Wittgensteins skriver 

själv i det ovan nämnda förordet att Filosofiska Undersökningar borde läsas tillsammans med Tractaus, 

emedan hans nya tankar ”kunde få sin rätta belysning endast genom kontrasten till och mot bakgrunden 

av mitt äldre tankesätt.” (Wittgenstein, 1992, 8) Givet denna tillbakablickande framtidslighet, detta 

försiktiga närmande av det ännu kommande, betonar Heidegger, i ett med Wittgenstein, att talet om 

”filosofins slut” inte skall tolkas ”i negativ mening, som ett blott upphörande, som att fortsättningen inte 

följer”. (Ibid, s. 95) Den gryende möjligheten att tänka utöver det redan sagdas ytterligheter, det vill 

säga att leva ut det kritiska förfarandet, tillstår endast i den filosofiska nattens närhet. Som Heidegger 

                                                 
12 Det är härvidlag talande att Heideggers originalverk självt emotser möjligheten till en senare omvändning. På den sista 

sidan i Vara och Tid står alltjämt att läsa: ”Det gäller att söka en väg för att klarlägga den ontologiska fundamentalfrågan, 

och sedan gå denna väg. Om detta är den enda eller överhuvudtaget den rätta vägen kan avgöras först i efterhand.” (Ibid, s. 

475, kursivering i originalet) Samtidigt är det märkbart att det tidiga verket inte förmår förutse den sanna radikaliteten i det 

senare avvikandet, såvitt Heideggers nya väg inte för honom mot ett svar på ”den ontologiska fundamentalfrågan” utan just 

låter honom avsäga sig densamma. 

13 Jag utgår här från den engelska utgåvan av verket, titulerat Off the Beaten Path. 

14 Anmärk att irrandet, denna ”irrationella” rörelse, är själva förutsättningen för ett förutsättningslöst tänkande; endast ett 

sökande som inte känner ”den givna vägen” mot ett på förhand bestämt ändamål, ett farande där faran inte är principiellt 

främmande, kan framskrida utan att behärskas av sina egna fördomar (dogmer). 



15 

 

skriver förblir därför ”det förmodade tänkandet […] något ringa, framför allt på grund av att dess 

uppgift är att förbereda och inte att stifta. Uppgiften inskränker sig till att uppväcka människans 

beredskap på en möjlighet vars konturer förblir dunkla och vars ankomst förblir oviss.” (Heidegger, 

1998, s. 101) Därför är det inte heller förvånande att Heideggers och Wittgensteins originella verk 

utmärker sig, inte i någon fullbordad slutgiltighet, utan i deras ofullständighet - de slutar i öppna 

”frågor”, i fragment och antydningar, varför de för oss efterkommande alltjämt utgör egentliga ledord, 

för- eller an-satser, uppmaningar till vidaretänkande, snarare än fullödiga, åt en framtida evighet vigda 

läror-i-sig. 

I detta står deras verk, likt denna uppsats, i kontrast till det ord vilket i den filosofiska traditionen 

kommit att göra anspråk på att äga det tänkvärdas ”vara”, ”sanning” och ”mening”. Detta ord är den 

gräns kritiken av det sagda i reell mening ämnar överskrida, av vilket skäl jag här, med utgångspunkt i 

Heidegger och Wittgenstein alter, ämnar utlägga dess traditionella aspekt, i syfte att hålla vid liv det 

outsinliga sökande av det ännu osagda jag håller för att vara det levande tänkandets enda medium.  

Slutets Ord: Vad är ”Filosofi”? 

 

Upprättandet av det filosofiska ordet: Den språkligt artikulerade frågan efter filosofins vara som den 

historiska möjlighetsbetingelsen för en kritisk tematisering av filosofins slut 

 

Wittgenstein och Heidegger ägnade båda, som ett förberedande och inledande moment i deras 

respektive kritiker av det sagda, en betydande del av sitt författarskap åt att utlägga detsamma. Genom 

dessa utläggningar kom vad jag här kallar den gamla filosofins slutliga ord - det dogmatiska sigill som 

avgör detta tänkandes eget vara - för dem båda att erhålla en slutgiltig form, bortom vilket den 

eskatologiska möjligheten att söka en väg mot det ännu otänkta-osagda tar vid. I Wittgensteins fall var 

det slutgiltiga verket ett och endast ett. Det sista ordet tar hos honom form i hans (efter eget omdöme) 

första och sista talan som traditionsenlig filosof, det vill säga i den logicistiska traktat som utlägger det 

metafysiskt tänkta språkets outsägliga omöjlighet. Så kommer det sig att Tractatus Logico-

Philosophicus, det verk som paradoxalt nog satte den språkfilosofiska agendan under det tidiga 

nittonhundratalet, vilket enligt författaren själv inkarnerade kvintessensen i den metafysiska tradition 

hans senare verk kritiserar, än i vår utgör tid den enskilt mest radikala utläggningen av den filosofiska 

tankeformens inre ytterligheter. (Wittgenstein, 1992, s. 37) Heidegger, å andra sidan, ägnar ett större 

antal av sina texter åt ett framställande av varats historia - en utläggning av filosofins självpräglade 

grunder och gränser, dess möjligheter och omöjligheter, tänkta in- och ut-ifrån det traderade 

varabegreppet - vars uttryckliga ändamål är att, via ett överskridande återvändande, utlägga filosofins 

slut såväl som det otänkta som tillstår i sammanbrottet av det traderade ordet. (Heidegger, 1998, s. 100) 
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För dem båda utgör detta historiska material ett nödvändigt substrat för ett kritiskt omvändande av det 

sagda; det bildar hos dem bakgrunden för deras egna gärningar, den relief mot vilken deras konstruktiva 

tänkande först erhåller sin mening och betydelse. Jag ämnar i det följande uppvisa den disjunktiva 

parallellism som, i mötet mellan deras enskilda redogörelser över det gamla tänkandet, utgör två 

tänkares väg mot det samma. Så kommer det sig att jag här, likt dem, återvänder till det redan sagda i 

syfte att träda utöver detsamma, i en förblivande, outsinlig dialog mellan det dogmatiska och det kritiska 

ordet. 

 

Heidegger och varats historia som berättelsen om filosofins självbestämmelse såsom ”metafysik” 

 

Heidegger inleder Metafysiken som varats historia (Die Metaphysik als Geschichte des Seins) med 

följande anmärkning; en ytlig (det vill säga ”objektiv, ”distanserad”, ”neutral”) läsning av texten - som 

en simpel idéhistorisk krönika över det filosofiska varabegreppet - missar ”det väsentliga” i det som 

därmed kommer till orda. (Heidegger, 1998, s. 5, kursivering i originalet) Jag framhäver denna 

avsevärda gest, varmed författaren på förhand tar ”det väsentliga” i anspråk, emedan den såvitt jag kan 

se utgör ett indicium på det avsedda syftet och meningen av den så angivna varahistorien i dess helhet. 

Jag säger detta emedan dessa ord, som hos Heidegger formellt sätter varaarten för hans undersökning, 

tematiskt omfattar det sätt på vilket artikulationen (skrivandet) av varats historia (ordet) konstituerar det 

metafysiska grunddrag (det ”väsen”) vilket, i och för denna historia självt, till slut utmärker och 

bestämmer allt som är och kan sägas vara (som ”existerar”). Innebörden av detta kan i min läsning 

sammanfattas på följande vis; att i klassisk bemärkelse ställa frågan om vad som är, och därmed söka 

meningen hos ordet ”vara”, är detsamma som att vara metafysisk. Det är, som titeln till Heideggers 

föredrag gör gällande, att ta plats i metafysiken som varats historia. 

Om det ovan sagda är riktigt innebär det att varats historia tar form endast i och som ett ord, och mer 

specifikt som en immanent utläggning av den så beskrivna filosofins eget vara. Att föra till ord vad 

”metafysiken” är, är alltså, om jag förstår Heideggers poäng rätt, inget annat än att skriva det traderade 

tänkandets varahistoria. Av detta skäl lyder varahistoriens slutsats helt sonika: ”Filosofi är metafysik.” 

(Ibid, s. 94, min kursivering) Denna bestämmelse av filosofin, vars syfte och mening jag i det 

kommande ämnar klargöra, grundar sig enligt Heidegger i det faktum att den traderade filosofin, per 

Vara och Tid inte består i något annat än ett frågande efter varats mening (”onto-logi”, varats ord). 

Ordet ”vara”, och det språk ur vilket det stammar, föranleder således, alltigenom varats historia, både 

filosofins ontologiska konstitution och dess epistemologiska självbestämmelse som metafysik. 

Att Heidegger har rätt i denna sak, eller att jag här gjort hans tänkande rättvisa, är förvisso inte prima 

facie givet. Orden ”filosofi”, ”metafysik” och ”vara” står som historien själv lär oss i opak relation, och 
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Heideggers personliga upptagenhet vid denna begreppskonstellation delas inte av alla. Jag vill heller inte 

göra gällande att Heideggers argument nödvändigtvis måste accepteras. Kritiker såsom Rorty har 

karaktäriserat Heideggers historieskrivning som ett försök att inta en ”suverän”, ”singulär”, så att säga 

”överkritisk” position stående utanför den levande historien. (Rorty, 1991, ss. 63-4) Dock är det som 

ovan angett min mening att värdet av Heideggers utläggningar, i kontrast till Rortys förhållningssätt, 

måste ses i ljuset av den immanenta och levande kritik av den historia de faktiskt är menade att 

konstituera. Det är visserligen så att Heidegger strävar efter att inifrån sätta begrepp på och därmed 

avgränsa ”filosofin”, men till skillnad från en rent bestämmande metodiskt förfarande handlar det ytterst 

om att spränga gränser genom att upplåta en väg bortom det tidigare sagda. (Ibid, s. 93) Av detta skäl 

anser jag det inte vara min sak att här kategoriskt kommentera och värdera ”riktigheten” i Heideggers 

historiefilosofiska anspråk, utan att påvisa hur hans redogörelser över vad han kallar ”metafysiken” 

möjliggör något sådant som ett alternativ till densamma. Snarare än att sanningssökande tabulera olika 

alternativa meningar ägnar jag mig därför åt att utlägga de konstruktiva aspekterna i min egen läsning av 

Heideggers verk, i en diskurs till vilken jag för in andra (historiska) röster endast i den mån de 

exemplifierar, tydliggör eller kontrasterar mot vad jag uppfattar som grunddragen i hans kritiska 

förrättning. 

Som ovan angett talar Heidegger om kritiken som en ”destruktion” av det sagda. Detta innebär inte 

ett tvärt desavouerande eller omintetgörande av det historiska stoffet, utan ett återläsande och 

omskrivande av detsamma i syfte att frigöra dess latenta, outsagda meningar. Det är härvidlag talande 

att Heidegger, i kontrast till den förhärskande meningen, gör gällande att metafysikens ord, ”varat”, 

möjliggör (”betingar”, ”reifierar”) filosofin. Vi känner själva ordet ”metafysik”, vilket traditionen ex 

post facto tillskrivit Aristoteles lära om den ”första filosofin” (prote philosophia), som namnet på ett 

teoretiskt studium av varats ”yttersta grunder” (den ”eviga sanningen”). För Heidegger, som ser till 

filosofin innan Aristoteles, avser begreppet emellertid en tankefigur som föregår och anbringar varje 

likartad undersökning. Aristoteles ”förstafilosofiska” lära - som i och för sig inte vet av ordet 

”metafysik” - är med andra ord av metafysisk varaart, utan att vara den ursprungliga metafysiken. 

Heidegger gör själv gällande att så är fallet när han anmärker att filosofins blick - den teoretiska 

åskådningsform vars rudiment först utarbetades av försokratikerna - i och av princip, som ett 

metafysiskt föreställande, tillägnar sig varat med utgångspunkt i de saker och ting som ”är” (en ros, 

säg), dvs. med grund i ”det varande”. (Ibid, s. 94) Filosofin ser till ”det varande som det varande i form 

av ett grundläggande föreställande. Ty det varande har sedan filosofins begynnelse, och i och med denna 

begynnelse, visat sig som grund […]. Grunden är det utifrån vilket det varande är - i sitt vardande, 

föregående och förblivande - vad det är och som det är.” (Ibid) 
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Detta sökande av en grund för det varande är enligt Heidegger meningen i Platons tal om det 

filosofiska ur-ordet - det sanningsskyldiga logos (”ord”, ”språk”, ”förnuft”, ”princip”) som artikulerar 

ett visst eidos (”idé”, ”form”, ”väsen”) hörande till ta onta (”det som är”, ”existensen”). (Heidegger, 

2012, ss. 191-2) Sanningsskyldig kunskap om det som är tar av hävd form i och som filosofins 

grundläggande ord, ”onto-login”, vars mening är det varandes nödvändiga möjlighetsbetingelse. Detta 

sätt att tänka det varandes grund - som det filosofiska ordets ”mening” - är, som den vittre läsaren väl 

vet, inte exklusiv för den antika filosofin, utan löper likt en tråd genom hela det moderna ratio-empiriska 

vetenskapsprojektet. Löftet om en yttersta ”världsgrund” - om sanningens och meningens högsta instans 

- motiverar och rättfärdigar inte enbart Platons och Aristoteles metafysiska doktriner, utan också den 

moderna filosofins motsvarigheter. Descartes epokgörande Meditationes de prima philosophia, vars 

metodiks eko i det gångna seklet har föranlett så pass olikartade onto-epistemologiska 

grundläggningsprojekt som Husserls apodiktiska sökande av ”alla principers princip”, Carnaps 

positvistiska ”verifikationsprincip”, och Moores ”sunda förnuft”, vittnar om hur varats grundläggande 

logik bundit det filosofiska tänkandet intill vår tid. Grunden tänks så av den metafysiska filosofin som 

en universell ontologisk premiss och en nödvändig aspekt av världens totalitet; allt som är har en grund 

(en princip, en orsak, en mening), inget (”intet”) är grundlöst. 

Heidegger själv ser i denna tanke ett varahistoriskt grundmotiv. ”Varat”, anmärker han, ”säger att 

något är och inte [är], snarare än intet.” (Heidegger, 1998, s. 68) Detta ords påbud, som i den skolastiska 

metafysikens språk lyder ”ex nihilo nihil fit” (”inget uppstår ur intet”), erhåller en historiskt avgörande 

bestämmelse i form av ”metafysikens stora princip”, som i och för sig säger ”’que rien ne se fait raison 

suffisiante”. (Ibid, s. 69) Så genljuder den klassiska metafysikens mest egna lag - den ursprungliga 

arche-typen, där ”grund” och ”följd”, ”orsak och ”verkan”, ”protasis” och ”apodosis” skrivs samman i 

tänkbarhetens ratio, vilken Leibniz gav namnet ”den tillräckliga grundens princip” - till sin mening; allt 

som (möjligen) är, är (nödvändigtvis) på grund av något varande (”Gud”, ”naturen”). 

Att detta är fallet, att grunden alltid tar formen av ett språkligt reifierat ”något” (en härd ur vilket 

”något annat” tillåts stiga), är avgörande. Varats ovan uttalade löfte lyder uttryckligen: ”…något är…”. 

Något. Detta ”något” - ett visst varande - är, i dess vara och visshet, en metafysisk oundgänglighet. 

Endast ett något, sägs det, kan vara; allt som är, är något visst - ett världsligt, självidentiskt ting (”En ros 

är en ros är en ros…”). Den historiska innebörden av denna (ännu i och för vår tid ”självklara”) 

metafysiska tankefigur utläggs av Heidegger med orden: 
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Sedan länge skiljer […] metafysiken mellan vad ett varande är, och att detta varande är eller inte är. Den skolastiska 

metafysikens språk är bekant med denna skillnad som den mellan essentia (väsen) och existentia (existens). […] Essentia 

benämner det som något sådant som ett existerande träd kan vara, om det existerar; det som möjliggör det som sådant; 

möjligheten.” (Ibid, s. 7) 

 

Det metafysiska väsendet - grunden, meningen - verkar möjliggörande; det bereder plats i det modala 

rummet, det låter vara. Väsensgrunden, som alltid tillkommer något varande, är detta varandes 

existensbetingelse. Något, en existens (aktualitet), är med andra ord nödvändigtvis något visst, ett 

väsende (möjlighet). Båda aspekterna, av Heidegger benämnda ”vad-varo” och ”att-varo”, har del i det 

metafysiska varabegreppet som sådant. (Ibid) 

Att i Heideggers historieskrivning ”vara” innebär således, metafysiskt sett, att vara ett värdsligt ting, 

dvs. ett väsensbundet något. Allt som enligt denna tankeform ”är” och kan sägas vara, är, i dess vara, 

nödvändigtvis av ett ”slag” (en art, en typ, en idé, etc.). Grunden, låt mig iterera, ”är det utifrån vilket 

det varande är - i sitt vardande, föregående och förblivande - vad det är och som det är”. (Ibid, s. 94, 

min kursivering) För den filosofi som tänker grunden för dess eget vara - vars vara består i att tänka 

varats grund som sådan - är detta slutgiltigt. Varats grundprincip gör nämligen gällande att filosofin 

själv, såvitt den faktiskt är, också den är ett något. Detta något är i och för sig metafysiskt, dvs. ett 

artikulerat tänkande av varat i termer av det varandes möjlighet och aktualitet, dess vad- och att-varo. 

Tillägnandet av varats mening som ett tings väsen och existens, frågan efter en grund för varat hos allt 

som är, är med andra ord en väsentlig aspekt av den traderade filosofis egen existens. Såvitt filosofin 

tänker varat (i dess klassiskt tudelade aspekt) är detta tänkande oundvikligen metafysiskt - själva dess 

form vittnar om dess varaförbundenhet. 

Detta föranleder också skrivandet av varats historia, såvitt det existerandes väsen, vad- och att-varon 

hos det varande, kan artikuleras endast i form av ett ord. Endast det språkliga ordet - som kärl för 

omdöme och utsaga, kunskap och sanning, vara och mening - tillåter den an- och slutsats som utgör den 

filosofiska frågeställningen. Detta kastar ett nytt ljus över Heideggers definition av filosofin. Utsagan 

”filosofi är metafysik”, det metafysiska identitetspostulat med vilket han tillerkänner begreppet 

”filosofi” en definitiv mening, är inget annat än artikulationen av den varahistoriska filosofins eget ord. 

Det metafysiska varandes väsen, vilket tar form i språket genom artikulationen av varats historia, 

utmynnar i denna självavgränsande begreppsgestalt. 

Att det språkligt situerade begreppet här framträder som en metafysisk oundgänglighet är i sig ingen 

tillfällighet. Filosofins ord, och med det allt som är, tar av nödvändighet en dylik form, dvs. formen av 

tanketing (”idéer”, ”begrepp”). Detta är fallet emedan det ontologiska schema som ovan utsagts inte är 

metafysiskt självtillräckligt; varats mening kan, i ett med den tillräckliga grundens princip (som skriver 
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samman skäl och orsak, grund och ratio), utläsas endast i språk och tanke, dvs. genom dess 

epistemologiska begreppskorrelat. Varat är, som Heidegger noterar, vigt åt begreppet såvitt ”vad något 

är […], vad-varon, […] som man vanligen kallar ”väsen”, essentia, […] inringas av det som man senare 

kallar begreppet, föreställningen med vars hjälp vi tillställer oss och griper det som en sak är.” 

(Heidegger, 2012, ss. 191-2) 

Heidegger, som alltjämt ser till det specifika i det metafysiska seendet, omtalar det sätt på vilket 

filosofin sätter begrepp på och tillägnar sig det väsensbundna varande i termer av en föreställning. Den 

iscensättande före-ställningen, varigenom ett ”något” (ett ting, objekt) framträder för en ”någon” (en 

tänkare, subjekt), har formen av en medveten ”representation”, alltså ett begreppsligt återgivande av det 

varandes vara (presens). Med detta avses inte enbart ett visst tings framträdelse för den teoretiska 

blicken, utan framför allt den principiella grund-arten hos det samtidigt-samrumsligt varande som i re-

presentationen kommer till synes, dvs. det modus operandi genom vilket det varande ”är” före-ställt i 

när-rummet (det är där) och när-tiden (det är då). Heidegger utlägger själv denna tankeform genom att i 

sina texter anspela på hur det varande, föreställt enligt det metafysiska varabegreppets grundprincip, till 

sitt väsen (”wesen”) ”är” närvarande (”anwesen”). (Heidegger, 1998, ss. 35-6) Att metafysiskt ”vara” 

innebär så, i ett ord, att ”närvara”. Det grundläggande ordet föreställer - det för det varandes vara till 

tänkandet. Detta anger inte endast den ontologiska natur som tillfaller det varande, utan ålägger detta i 

dess epistemologiska visshet; det som är måste, som något varande, vara föreställt tänkandet - ett 

tanketing för med-vetande och med-verkande. På denna väg knyts ontologi och epistemologi till 

varandra; i enlighet med den tillräckliga grundens princip förbinds värld och vara i med-vetandet, dvs. i 

tänkbarhetens modala rum. 

Innebörden i detta är att vara och vetande, princip och praktik, metafysiskt sett utgör två sidor av det 

samma. Den varande världen är, enligt metafysiken, i grunden tänkbar. Grunden, och dess språkliga 

begreppskorrelat i det artikulerade ordet, utgör alltså en garant för världens mening. Av detta framgår 

att det grundläggande begreppet är ett virtuellt världsbegrepp; begreppet begripliggör genom att 

överantvardar det varande åt tänkandets grepp och ange dess vad- och att-varo. (Ibid, s. 94) Detta 

tillägnande-via-begrepp - varigenom en identitet inskrivs mellan tänkbarhet och vara - utgör det 

metafysiska tänkandets onto-epistemologi. Att ”vara” är, enligt denna princip, att vara meningsfull, dvs. 

att ha del i den tillräckliga grundens rationellt utmätta och språkligt artikulerade tänkbarhet. 

Meningen i varats ord, vars konkretion är den tillräckliga grundens onto-epistemologi, binder även 

filosofin till sanningen. Att metafysiskt sett ”vara” är att i grunden vara sann, såvitt varje egentligt 

tanketing (allt som är) endast ”är” i och som en föreställd representation. (Heidegger, 2002, s. 54) 

Innebörden i det ovanstående är att det sanningsskyldiga begreppet (omdömet, utsagan, namnet), som en 

representation av det som är, måste överensstämma med ”saken” (tinget, föremålet, objektet). Denna 



21 

 

representation, tänkt som en bild av världen (vars ideal är en totaliserande ”världsbild”), utgör den 

heideggerska metafysikens sista instans.15 (Ibid, s. 57) 

Av detta framgår det att löftet om den eviga sanningen, den ”yttersta grunden” (”Gud”, ”naturen”), 

står inskrivet i varats ord; försåvitt något är har det ett namn, en grund, en mening, och denna totalitet är 

”sanningen”. Så kommer det sig att ordet, språket, till sin mening och i sanning förmår omfatta den 

varande världen i dess totalitet. Det varande är nämligen, som ovan angett, inget annat än just det som 

”är”, dvs. det som i form av ett ord kan sägas vara. Ordet är ”varat”, och varat ”är” i ordet. (Heidegger, 

2012, s. 158) Den metafysiska innebörden i detta framgår av att något varande, t.ex. en skulptur, endast 

är vad, som och när den är - väsentligen en existerande skulptur, en gestaltning av just detta - i kraft av 

dess ord, ”en skulptur av detta, x.” Ordets mening, som namn på ett ting, gör tinget - ordet är gestalten 

hos dess idé. 

Heidegger redogör själv för ordets konstitutiva roll i och för den klassiska tematiken genom att notera 

hur den filosofiska frågeställningen genom historien hämtat ”sin bindande kraft från begynnelsen av 

varats avtäckande så som något sägbart, det vill säga tänkbart. Sedan det västerländska tänkandets 

början hos grekerna sker allt sägande om 'vara' och 'är' i åtanken av den bestämning av vara som 

närvarande som binder tänkandet.” (Heidegger, 1998, s. 15) Endast det sägbara, ordet, garanterar 

tänkbarheten hos det varandes vara, av vilket skäl det utgör den filosofiska tematikens ändamål. 

Avsiktligen outsagt i detta är emellertid den filosofiska tankeformens ytterligheter, (o)möjlighetens 

perifer, såvitt det outsägliga här låter ana det som av nödvändighet förblivit den teoretiska blicken 

främmande. Det som ”är” bortom ordet, det vars mening inte är något ting, som är intet, utgör det 

filosofiskt otänkbara. Därför har det enligt Heidegger varit väsentligt för den moderna, språkligt 

medvetna filosofin att artikulera, och därmed metafysiskt reifiera, ordets eget ord. För om ordet, och det 

språk till vilket det hör, inte vore någonting, vore det heller inte tänkbart. Så kommer det sig att det 

”vetenskapliga och filosofiska utforskandet av språket alltmer bestämt [syftar] till att skapa något som 

kallas ett ’metaspråk’. Den vetenskapliga filosofin, som inriktar sig på att skapa ett sådant överspråk, 

förstår sig följaktligen som metalingvistik. Detta klingar som metafysik, och inte bara klingar så, utan är 

det också, ty metalingvistiken är den metafysik som tillhör den genomgripande tekniseringen av alla 

språk”. (Heidegger, 2012, s. 152) Upprättandet av ett ”logiskt” metaspråk, det vill säga ett språk om 

språket, ett ord om ordet, hör alltså till metafysiken som sådan, vars mening alltjämt lyder; onto-logisk 

                                                 
15 Talet om en sådan bild - det föreställda beläte vars totalitet anger varats gränser - innebär inte endast att metafysiken 

”tänker i bilder”, utan, mer än så, att denna, i och genom språket, tänker världen som bild. (Heidegger, 2002, s. 67-8) Detta är 

fallet då det metafysiska bildandet, varmed tanketinget väsentligen tar form (bildas), inte är annat än tänkandets 

representation av som är, dvs. upprättandet av det sanningsskyldiga ”begreppet” som sådant. 
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metafysik (läran om det varandes vara) är det samma som logisk-semantisk metalingvistik (läran om 

språkets mening). 

Den föreställda, språkligt situerade tankevärld som därmed tillstår, vars konturer fullgörs av det 

grundade varabegreppets metafysiska fordran, utgör en skiss över det filosofiska ordet i dess helhet. 

Detta ord, vilket väsentligen hör till och binder det filosofiska tänkandet till ett metafysiskt föreställande 

av det som är - varigenom uppgiften att bilda sig en uppfattning om dess eget vara tar form - är, efter 

min läsning, den kritiska gränslinje som skrivs fram i och genom Heideggers varahistoria. Ordet (och 

därmed språket) utgör en gräns emedan det inte tillåter något egentligt bortom; allt som överstiger ordet, 

och som därmed inte kan sägas vara, måste för det metafysiska tänkandet utgöra ett intet - ett otänkbart 

och meningslöst ingenting. (Heidegger, 1993, s. 78) Ordets outtalade skuggsida anger och avgränsar 

således metafysikens yttersta möjlighetshorisont, bortom vilken det otänkbara tar plats. Språkets ord, 

som varats sigill, utgör därför den traderade filosofins sista destination - dess slutliga hemvist. Den 

uttryckliga utläggningen av det varandes vara i termer av ett representativt begrepp är alltså, som jag 

också är benägen att uttrycka det, det väsensdrag vilket slutligen möjliggör överskridandet av filosofin 

som metafysik. Därigenom vill jag iterera att Heideggers ”identitetspostulat”, genom vilket ”filosofin” 

till sitt vara likställs med ”metafysiken”, vilket vid första anblick kan förefalla perniciöst eller 

godtyckligt, i själva verket inte alls utgör en modern sanningsprojektion utan är den kritiska frukten av 

ett frö vilket alltsedan begynnelsen vilat i det sagdas härd, vars värde författaren själv ser, inte i dess 

faktiska ordalydelse, utan i dess slumrande potential till ett kritiskt liv utöver dess nuvarande form. 

 

Wittgenstein och det metafysiska språkets outsäglighet: Tractatus bildteori som självcensurerande kritik 

av det filosofiska ordet 

 

Wittgensteins beryktade ungdomsverk, Tractatus Logico-Philosophicus, är i en säregen paradox 

samtidigt den språkmetafysiska filosofins främsta locus classicus och dess mest penibla relik.16 Verket, 

vars syntes av rationell formalism och romantisk mysticism alltsedan början gäckat uttolkare, utmärker 

sig nämligen sui generis; dess ord, ett singulärt och anakronistiskt monument till möjlighetens 

                                                 
16 Förvisso kan den ”språkligt medvetna” analytiska filosofins tidiga logisk-positivistiska gestalt med rätta sägas ha gått ur 

tiden. Emellertid består de metafysiska grunddrag som utmärkte denna tankeform (idéer rörande sanning, mening, referens, 

av-bildande, etc.). Wittgensteins ”språkbild”, vars rötter alltjämt löper genom hela den filosofiska traditionen, är verksam 

ännu i den samtida ”postmetafysiska” filosofin. Bl.a. är den ”omvända epistemologi” som utmärker den analytiska 

traditionen, där materiella ”sakförhållanden” härleds ur formallogiska analyser av språkliga utsagors ”sanningsvillkor”, 

nödvändigtvis predicerad på en bild- eller ”korrespondensteoretisk” metafysik av tractarianskt slag. 
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omöjlighet, manifesterar uttryckligen den självcensurerande yttringens paraliptik - ”Tyst!”17 - varför det 

nödvändigtvis förblir en (som bäst) otidsenlig ”klassiker”.18 

Jag återgår här, mot bakgrund av Heideggers utläggning av det metafysiska varats historia, till 

Tractatus inte därför att jag i verket ser en ovedersäglig sanning, utan därför det var där Wittgenstein 

först erfor den språkmetafysiska filosofins slutliga omöjlighet.19 Verket, som i språket ställer frågan om 

varats mening, svarar genom att avsäga sig det egna ordet. Det accepterar i den sista analysen varken 

fråga eller svar. Så kommer det sig att den aldrig fullt tillrättalagda spänning som löper genom dess band 

- ett band som oförmedlat sätter logisk empirism mot kritisk idealism, svaromål mot silentium - är allt 

annat än accidentell. Texten är i själva verket en språkligt situerad kritik av det filosofiska ordet, det vill 

säga av det logos som sedan Platon utgör själva navet i det filosofiska tänkandet. Verket är i ett ord, 

enligt dess egen logik, den plats där ordet självt slutligen bryts, till fördel för en namnlös tystnad. 

Tractatus säger allt, säger mer än allt, och därför kvarstår intet att säga. Dess sidor, det dörrvalv genom 

vilket evigheten stillatigande träder in, anger den gamla filosofins sista andetag. 

Avgörande är att den tidige Wittgensteins kritik i min läsning, i kontrast till en den (de)konstruktiva 

förrättning jag ser i hans senare verk, är rent ”negativ”. Likt Kants Kritik ämnar Tractatus inte i första 

hand att öppna nya tankemöjligheter, utan syftar istället till att uppställa ett kategoriskt 

meningskriterium genom att ”dra en gräns för tänkandet”. (Wittgenstein, 1992, s. 37) För Wittgenstein, 

vars ungdomsverk utgör den språkfilosofiska metafysikens logiska axel, kan en dylik gräns endast ”dras 

i språket” emedan ”vad som ligger bortom gränsen”, och därför inte kan sägas vara, per definition är 

obegripligt (otänkbart, outsägligt, meningslöst) och därför ”helt enkelt [är] nonsens”. (Ibid) Texten, 

varigenom gränsen mellan (meningslös, omöjlig, grundlös, intig) ”filosofi” och (meningsfull, möjlig, 

grundad, varande) ”vetenskap” erhåller artikulation, utgör således ett transcendentalfilosofiskt försök att 

utsäga det outsägliga. (Wittgenstein, 1992, s. 120) Emedan det så avgränsade filosofiska projektet 

emellertid per definition är omöjligt tar filosofins vara, som vi kommer att se, i egentlig mening slut i 

språket - språket, tänkt som kärlet för den föreställda världen, är, som allt tänkandes ursituation, den 

avgränsande gränsen självt. Språkets ord är således, paradoxalt nog, den ort där filosofin möter sin ände 

då den, som ett metafysiskt tänkande över språket, i detta språk ställs inför och i det tysta axlar sin egen 

intiga omöjlighet. 

                                                 
17 Tractatus antinomiska natur kommer tydligt till tals i kontrasten mellan förordets uppmaning åt efterkommande att 

uttryckligen ”göra det bättre” och den sista aforismens ökända tystnadsimperativ. (Wittgenstein, 1992, s. 38, s. 122)  

18 Verket är, som Wittgenstein med menad dubbeltydighet säger, ”ingen lärobok.” (Wittgenstein, 1992, s. 37) 

 
19 Detta skall ses i kontrast till författarens egen uppfattning, då han i verkets förord gör gällande att: ”[S]anningen av de här 

meddelade tankarna [förefaller mig] oangriplig och definitiv. Jag anser mig alltså i det väsentliga ha slutgiltigt löst 

problemen.” (Wittgenstein, 1992, s. 38, kursivering i originalet) Jag gör med andra ord, likt den sene Wittgestein, avkall på 

Tractatus anspråk på att besitta det absoluta. 
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Verket, som alltjämt säger detta, är så i lika mån oåterkalleligt och absurt. Kanske är det också, och 

just av detta skäl, katastrofalt drabbande. Det förblir en otidsenlig klassiker. Denna historiska 

verklighet vittnar om den djupa ironi som präglar Wittgensteins tidiga värv. Avsett som den sista 

filosofiska yttringen väckte hans ord, otroligt nog, inte blott en allmänhistorisk utan också en personligt 

bestående dialog. Förvisso har ett eller annat exeget försök att tysta ned detta ”prat” utarbetats, antingen 

av verkets ”trogna” läsare, vilka dogmatiskt håller fast vid dess tystnadsimperativ, eller av tänkare som i 

skriften ser en ”definitiv” sanning. Oaktat de många svårigheter och exegetiska förbrytelser som hör till 

sådana läsningar (Wittgenstein livsverk är som sagt inte enbart internt motstridigt, utan hans senare verk 

tar uttryckligen avstånd från det tidiga) gör jag själv avkall på dem med hänvisning till deras tvärt 

improduktiva natur - en dogmatisk exeges är helt enkelt en dödfödd såvitt den, till skillnad från den sene 

Wittgenstein, ej ger akt på och utarbetar en väg bortom det tidigare sagda. För mig är Tractatus därför 

varken en bestående, sanningsenlig ”lära” eller ett intetsägande ”nonsens”, utan just den punkt där den 

gamla metafysiken (i Wittgensteins mening) når sin yttersta ände, efter vilket något annat tar vid. Jag 

vänder mig således mot verkets beryktade ”bildteori” inte därför att jag vill utvärdera dess ”riktighet” 

eller påvisa dess ”meningslöshet”, utan därför att den mer än något annat skänker oss en insyn i den ur 

den sene Wittgensteins perspektiv ”gamla” filosofins självkritiskt utarbetade väsensstruktur. 

Förvisso utgör detta ärende ingen sinekur; varje särskiljande utläggning av Tractatus är en prekär 

syssla. Verket - skrivet i hierarkiskt ordnade fragment, ett mångskiftande kollage av aforistiska 

sentenser - framlägger, och förutsätter, ett (påstått) helgjutet ”logisk-strukturellt” ramverk, det vill säga 

en lära om språkets, tänkandets och världens formella kongruens - deras (i Leibniz anda) onto-

epistemologiskt ”företablerade harmoni”.20 Samtidigt är Tractatus ett i grunden antinomiskt verk, 

predicerat på en tradition och ett ord det alltjämt förblir främmande. Jag kan därför här, som annars, inte 

göra något anspråk på att uttömma texten.21 Vad som intresserar mig är just den tidige Wittgensteins 

epokgörande lära om språkets avbildande natur, det vill säga den ”onto-logiska” förbindelse som 

därvidlag, medels ett (outsägligt) ord, skrivs in mellan språk, tänkande och värld (och som således 

garanterar varats intelligibilitet). 

                                                 
20 Allt som är, är tänkbart, dvs. det kan återges bildligt och artikuleras i ett begrepp; detta är meningen hos den tillräckliga 

grundens princip. Detta är emellertid, som Wittgenstein visste, möjligt endast om värld, tänkande och språk delar en och 

samma struktur - samma logiska form. Formen är det språkligt situerade varats. Wittgensteins verk är således väsentligen 

idealistiskt (ytterst sett; platonskt) försåvitt det är menat att vidimera världens totala begriplighet (dess absoluta tänkbarhet, 

”mening”, ”sanning”). 

 
21 Verkets paradoxala lära om den mystiska ”etik” som döljer sig hinsides språket, dess ”idealistiska” subjektsmetafysik, dess 

lingvistiska konstruktivism, etc. markerar här motiv vilka i denna uppsats lämnas obeaktade och (som den unge författaren 

också skulle önska) outtalade. 
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Tractatus inleds så, i enlighet med dess anspråk, ett omtalande av det absoluta. Världsalltets 

”totalitet”, det metafysiska varats enhetlighet, skönjes redan i verkets ökända originära devis, vilken helt 

sonika lyder: ”Världen är allt som är fallet.”22 (Wittgenstein, 1992, s. 39) Att världen är en helgjuten 

struktur - en koherent summa av disparata kvanta - är i Tractatus en strukturell dogm av apodiktisk art. 

Det som i världen ”är fallet” (det närvarande) avser, inom Tractatus teoretiska ramverk, de 

”sakförhållanden” som råder mellan världens inbördes skilda aspekter, de granulära ”tingen”: ”Vad som 

är fallet, faktum, är att sakförhållanden består. […] Sakförhållandet är en förbindelse mellan föremål 

(saker, ting).” (Ibid) Det varande knyts således till varats ”ordning” (”allt som är fallet”), den 

”bestående” och logiskt inordnade matris inom vilken de skilda tingen spelar. 

Underförstått i det ovan sagda är, om jag inte grovt misstar mig, att möjligheten till det varandes spel 

ges av meningen hos varat självt. Det är påfallande att Wittgenstein, i de inledande momenten av sin 

traktat, själv anför det metafysiska ”väsen” vilket, i ett med det traderade varabegreppet, står som 

möjlighetsbetingelse för (”grundar”) existensen hos varande: ”Det är för tingen väsentligt att kunna vara 

beståndsdel i ett sakförhållande. I logiken är inget tillfälligt: Om tinget kan förekomma i 

sakförhållandet, så måste sakförhållandets möjlighet redan vara preformerad i tinget.” (Ibid, s. 39, min 

kursivering) Ett tings väsen, av Wittgenstein också kallat dess ”interna egenskaper”, agerar med andra 

ord, i sann metafysisk anda, som ontogenetiskt villkor (”grund”) för det sakförhållande inom vilket det 

äger bestånd (dettas existens som sådant). 

Ovanstående redogörelse över det varandes vara, vilken uppvisar just de metafysiska karaktäristika 

Heidegger tillskriver den varahistoriska filosofin (förbindelsen mellan tänkande och värld, klyvningen 

av varat i vad- och att-varo, det språkligt artikulerade, föreställande sökandet av världsalltets yttersta 

grund), utgör grunddragen i den tidige Wittgensteins (traditionsenliga) ontologi. Världen, den 

ontologiska totaliteten av det varande, erhåller emellertid hos Wittgenstein - i kraft av dennes språkliga 

situerande av varats mening, där språket tänks som förställningens duk, dvs. som en rent avbildade eller 

projicerande ”andlig natur” - sitt särskilda epistemologiska korrelat. Ordets mening, möjligheten att 

återgivande tala om det varandes vara, står hos honom som ovedersäglig garant för den språkliga 

världens logiska ordination. I detta ligger verkets oerhörda originalitet; dess konsekventa utarbetande av 

det återgivande (föreställande) tänkandets ”bildliga” logik. 

Wittgenstein inskriver så, i själva upprinnelsen av den eponymala läran, att vi, de tänkande, ”gör oss 

bilder av fakta.” (Ibid, s. 43) ”Bilden”, säger han, ”är en modell av verkligheten. I bilden svarar bildens 

element mot föremålen.” (Ibid) Bildens element - vilka Wittgenstein kallar ”namn” - ”representerar” 

                                                 
22 Meningen hos denna singulära devis kan, likt många andra i Tractatus, självfallet inte här skänkas en i alla avseenden 

fullödig utläggning. Emellertid kan en uttömmande läsning här heller knappast vara någon fordran då uppsatsens syfte inte är 

en redogörelse över Tractatus filosofi per se; det gäller istället att låta de anförda citaten visa vägen mot det återgivande 

tänkandets väsen, varför en viss exegetisk adekvans alltjämt tillfaller den ”enkla” ledtråd som här nystas fram. 
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tingen, de ”svarar mot” och ”förhåller sig till varandra på ett bestämt sätt”. (Ibid) Tractatus kungör att 

det egentliga namnet ”betyder föremålet.” (Ibid, kursivering i originalet) Således grundas det varandes 

mening, via språkets raster, i den av-bildade världen; endast det språkligt representerbara kan, i ett ord, 

sägas ”vara”. Wittgenstein omtalar själv denna representativa instans, det ”bestämda sätt” på vilket 

språket återger världen, den språkliga bildens ”satsform”. (Ibid, s. 76) Så kommer det sig att satsen, som 

den egentliga bilden, utgör ”en projektion av det möjliga sakläget. Projektionsmetoden består i att tänka 

satsens mening.” (Ibid, s. 47) En sats är således en formellt representativ föreställning: ”Satsens 

allmänna form är: Det förhåller sig så och så.” (Ibid, s. 76) Wittgenstein, som på denna väg inskriver 

språkets ömsesidiga förbindelse med varat, kungör så idealismens herravälde; allt som ”är”, är tänkbart - 

det vill säga utsägligt. Författaren går i detta syfte så långt att han identifierar det tänkbara med det 

artikulerade språkets totalitet: ”Tanken är den meningsfulla satsen. Ingreppet av satser är språket.” (Ibid, 

s. 55) Språket och tänkandets reciproka immanens innebär att inget verkligt ting kan tänkas (”vara”) 

utan språket. Wittgenstein förkunnar därför: ”Mitt språks gränser betyder min världs gränser.” (Ibid, s. 

101, kursivering i originalet) Språket, som således sätter varats gränser genom att situera och kringgärda 

detta väsensbegrepp, som så att säga ger världen dess andemening, agerar således som ontogenetiskt 

primat åt existensen som sådan. 

Språkets sammanställande roll framgår av det faktum att de granulära tingen, vars existens den tidige 

Wittgenstein håller för en logisk nödvändighet, inte ”är” i sig; de existerar, och har mening, endast i en 

kontext.23 Wittgenstein ser i tingens strukturella ”preformation”, det vill säga den proto-ontologiska 

textur vilken tillkommer varat, den allt avgörande logiska (sats)form, ”verklighetens form”, vilken är 

gemensam för värld, tänkande och språk. (Ibid, s. 45) I kraft av denna form låter sig världens alla 

aspekter, som alltså är av samma onto-epistemologiska konfiguration, beskrivas som sanningsskyldiga 

kunskapsobjekt: ”Om jag känner föremålet, så känner jag också alla dess möjligheter att förekomma i 

sakförhållanden. (Varje sådan möjlighet måste ligga i sakens natur.)” (Ibid, s. 40) Att dessa föreställda 

möjligheter ligger i ”saken”, att bildens element ”förhåller sig till varandra på ett bestämt sätt”, att den 

är och kan vara definitiv, hör alltså till dess väsentliga ”natur”.24 Då en bild (i språk och tänkande) enligt 

                                                 
23 Wittgenstein formulerar detta genom följande paradox: ”Tinget är självständigt, såvitt det kan förekomma i alla möjliga 

saklägen, men denna form av självständighet är en form av sammanhang med sakförhållandet, en form av osjälvständighet. 

(Ord kan icke uppträda på två sätt, ensamma och i satsen.)” (Ibid, s. 40) 

24 Som grund för Wittgensteins sökande efter en bestämd bild står alltjämt det metafysiska primärbegreppet, det vill säga det 

i vad- och att-varo tudelade varat. Innebörden av detta är att varje tänkbart ting, per varats princip, utgör en väsensbunden 

visshet - ett objekt av särskild vara-art - vilken måste tillgängliggöras för tänkandet sådan den är. Uppenbart är här att en 

formell parallellism, en bildlig korrespondens, tänks råda mellan ting och tänkande, föreställning och fakta, sak och sats; 

tanken, omdömet, satsen, av-bildar det varandes vara. I detta erhåller vi emellertid inte enbart det epistemologiska villkoret 

för sann kunskap, utan också det ontologiska villkoret allt ”som är”; grunden för (en) existens är alltjämt (ett) väsen, varför 

ett adekvat begrundande av det varandes vara, av det ”som är”, nödvändigtvis tar formen av ett begreppsligt bestämmande av 

med dess väsentliga vara-art. 
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Tractatus är av samma form som världen (”det andra”, ”grunden”), kan den förra korrespondera mot 

den senare; bilden kan, genom att den ”når fram till”, ”ligger an mot” och ”berör” det avbildade, ge en 

ackurat återgivning av det som är.25 (Ibid, s. 44) Att så är fallet kommer sig av den inbördes förbindelse, 

ömsesidig och reciprok, vilken råder mellan ”det ena” och ”det andra”: ”I bilden och det avbildade 

måste det finnas något identiskt för att det ena överhuvud skall vara en bild av det andra.” (Ibid, s. 44) 

Detta identiska ”något” är varats logiska form, det organ som står garant för världens begriplighet - 

”formen” är själva ur-begreppet (ur-bilden) som ligger till grund för allt ”som är”, och som därmed 

möjliggör språk, tänkande och varande.26 

I det ovan sagda erhåller vi en skiss till Wittgensteins menings- och sanningsbegrepp. (Ibid, s. 61) 

”Sanningen” - det varandes vara - som alltjämt är den traditionella filosofins ändamål, erhåller i 

Wittgensteins bildteori en strukturell betingelse. Vad den sanningsskyldiga satsen återger, avbildar, är 

inget annat än (den av språket formgivna) tankevärlden: ”Vad bilden framställer, är dess mening. 

Meningens överrensstämmelse eller icke-överrensstämmelse med verkligheten utgör bildens sanning 

eller falskhet.” (Ibid, s. 45) Språkets satsmatris, som tänkandets form och sanningens vistelseort, 

skänker med andra ord mening åt en ”immanent” (formellt kringgärdad) verklighet.27 Språkets satser 

anger världens vara genom att återge det, varför varat, och dess mening, endast är i och genom en 

språklig situation, det vill säga i ett ord. Denna strukturella ”översanning”, bortom den materiella 

världens kontingenta (bildligt representerade) sanningar, är själva den grundläggande 

möjlighetsbetingelsen för all metafysik, dvs. för varje uttrycklig tematisering av varat. 

I detta erhåller vi såvitt jag kan se det onus som ligger till grund för Tractatus kritiska - samtidigt 

deskriptiva och preskriptiva - avhandlande av språket. Genom att i och med språket dra gränser, genom 

att teckna (o)möjlighetens konturer, säkras varats mening och sanning. (Ibid, s. 63) Om allt som är 

ligger i språkets ord, måste ordet kritiskt avgränsas och bestämmas i enlighet med världsalltet. Detta är, 

                                                                                                                                                                         

 
25 ”Logiken” gör här, med hänvisning till varats enhetlighet, gällande att allt som ”är” nödvändigtvis är något visst i 

bemärkelsen ett och endast ett; det finns bara en (domänspecifik) sanning, endast ett möjligt (simultant) sakförhållande; 

”vetenskapen” är en utsagobunden verklighet(s)-av-bildning, en modell vars sanningshalt står i direkt relation till dess (så att 

säga) eidetiska skärpa. 

 
26 ”Världen” består således, för den tidige Wittgenstein, av onto-logiskt determinerade ting, ”självidentiska” kvanta vars 

väsensdrag representeras genom språkets raster. Denna extralingvistiska ”materiella verklighet” är, i enlighet med 

metafysikens ”stora princip”, språkets, meningens och sanningens nödvändiga och tillräckliga grund. (Wittgenstein, 1992, s. 

114) Så har t.ex. namnet ”Aristoteles” mening endast som referentiellt signum, dvs. som hänvisning mot en viss man, och 

den återgivande utsagan ”Det är måndag idag.” är sann om och endast om ett sakläge föreligger i och genom vilket så är 

fallet. 

27 Wittgenstein skriver att ”formen” för det varande, vilken han kallar ”substansen”, är ”fast” - den är den strukturella 

”sanning” vilken ”består” genom all ”obeständighet”, och som sådan ligger till grund (det vill säga; agerar som villkor) för 

möjligheten “att ge en bild (sann eller falsk) av verkligheten.” (Ibid, s. 41) 
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enligt Tractatus, den självkritiskt medvetna filosofins gebit. Wittgenstein förkunnar så att ”filosofi är 

’språkkritik’.” (Ibid, s. 56, min kursivering) Filosofin, som ett kritiskt tänkande av varats gränser, ”är” 

endast i och som en kritik av språket, i vilket allt som är utspelar sig. Denna begreppsdefinierande 

utsaga, som metalingvistiskt språkar om språket, är i grunden metafysisk; den anger, i enlighet med den 

varahistoriska metafysiken, den väsentliga varaarten hos det varande vi kallar ”filosofi”, dvs. det 

tänkande vilket enligt Wittgenstein i språket föreställer och ifrågasätter sitt eget vara. 

Ur detta följer emellertid den paradox som utgör Tractatus abyssala insikt; det meningsgivande språk 

åt vilket den egentliga filosofin ägnar sig - ett språk som inte är en del av världen utan sätter dess 

gränser - är i och för sig meningslöst. Språket, som ger mening åt varat genom att återge det varande, 

”är” i själva verket inte; det är ett intet, ett oting - en absurd och otänkbar omöjlighet. Annorlunda 

utsagt: Varats situation i språket innebär, som ett negativ av dess mening, att språket självt inte är - det 

”är” bortom varat (världen). Språkets satser, vilka återger världens ting, har mening i språket (varats 

härbärge) men det metafysiska språket självt är i och för sig ingenting (en fantasm). Ordet ”språk”, som 

namn på den aprioriska struktur varigenom varje bild tar form, har därför ingen mening. ”Språket” 

betyder ”inget”, betecknar en frånvaro av vara, och är därför uteslutet ur det logiskt representativa 

språket. Språket, begreppets medium, är alltså i sig självt begreppslöst. Som föreställningens form är det 

bortom varje föreställning; i egenskap av varats scen är det självt ett grundlöst intet (språket är 

”väsentligen” existens- och väsenslöst; det har ej del i vad- och att-varons grund, emedan något sådant 

som en metafysisk grund träder fram endast i språket). 

För den metafysiskt självmedvetna filosofin är detta avgörande. Filosofin, som en sanningssökande 

utläggning av varats logiska grundstruktur, situerar (som ett led i en transcendentalfilosofisk ”kritik”) 

sig själv i språket i syfte att dra en definierande gräns för ”tankarnas uttryck” - för vad som 

överhuvudtaget är och kan sägas vara - och finner sig därmed, utlämnad åt språkets irrealitet, placerad i 

aporins själva hjärta. (Ibid, 36) Således upptas Wittgensteins verk, först och sist, av det antinomiska 

språket, dvs. det metalingvistiska språk som söker omtala språket självt. Ordet ”språk”, till vilket 

filosofin finner sig hänvisad, markerar alltså meningslöshetens insegel emedan det, då det inte ”rör vid” 

något världsligt ting, nödvändigtvis utgör en skenbild (”Detta är inte en pipa.”).28 Filosofisk språkkritik 

är, för att anknyta till Heidegger, möjligt endast som metalingvistik, men metalingvistik är, som också 

Heidegger visste, i och för sig en filosofisk omöjlighet. Samtidigt är detta ”outsägliga” metaspråk 

filosofins eget. Endast i och genom språket finner filosofin sig själv, sin egentliga vistelseort, sin mening 

och sanning. Språket, detta intet, är så den egentliga filosofins outsägbara icke-objekt. Det kan, enligt 

                                                 
28 Som Wittgenstein säger: ”Satsen kan ej framställa den logiska formen, denna avspeglar sig i satsen. Det som speglas i 

språket, kan icke framställas. Det som uttryckes i språket kan vi icke uttrycka genom detta.” (Wittgenstein, 1992, s. 64) 
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metafysikens logik, endast talas, ej filosofiskt omtalas, varför filosofins egen talan, som per definition 

upptas av språket (själva det kritiska upprättandet av språkets gränser utgör ett (misslyckat) försök att 

säga vad som enligt den egna kritiken inte kan sägas) nödvändigtvis slutar i det intiga språkets icke-

vara. 

Den immanenta intighet som således präglar Tractatus kritik - vilken ändock i och genom verket 

kommer till orda - låter ana det ”mystiska” bakom Wittgensteins infama tystnadsimperativ. Den finala 

devisen, ”Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.”, utfäster intet annat än det filosofiska 

språkets ytterligheter. (Ibid, s. 122) Filosofin kan inte omtala sin egen sak - den är främmande sitt språks 

mening. Filosofin, vars ”riktiga metod” därför består i att avstå språket och i dess ställe iaktta sträng 

tystnad, verkar med andra ord genom självannihilerande martyrdom - intet är sanningens pris. (Ibid) 

Det är givet detta Tractatus i min läsning markerar den metafysiska filosofins logiska ände; inte 

därför att detta tänkande, i det språk som är dess eget, till sist kommer till vila - som gällde det att säkra 

en evig fullkomlighet eller en bestående sanning - utan därför att det där kommer till insikt om den 

absurda omöjlighet som tillkommer dess omtalande av detsamma (den talande filosofen är intet annat än 

en ovillig heresiark - ett offer för språkets sirensång).29 Verket, som själv utgör ett försök att gå bortom 

språkets gränser genom att föra språket till språk, kan med andra ord inte bestå som sådant; det verkar 

självdestruerande, det kreverar mot det innerligas ytterligheter, och slutar således, då det språkligt 

situerade varats gränser för den unge Wittgenstein ännu var absolut bindande, i stumt nonsens. Denna 

stensatta exil är ”filosofins” öde, så som detta begrepp tänktes i och genom Wittgensteins epokgörande 

originalverk, vars främsta lärdom således är det sätt på vilket den av metafysiken behärskade filosofin, 

som situerad i språket tänker varats totala sanning, till sist slutar hinsides detta språk, dvs. i det förslutna 

tigandets intetsägande. 

 

Språket som gräns och gränsland: Angående källan till det dogmatiska och det kritiska ordet 

 

Med det ovan sagda står det klart att filosofins slut, så som det kommer till orda i det hitintills uteblivna 

mötet mellan Wittgenstein och Heidegger, tar form endast i och som det språk som sätter den yttersta 

gränsen för det filosofiska varat som sådant. För den unge Wittgenstein, som trots sin radikalitet ännu 

behärskades av det metafysiska tänkandets logik, innebar den självkritiska filosofins artikulation av 

varats apodiktisk-aprioriska meningskriterium en fatal vändning såvitt språket självt därigenom, i rollen 

                                                 
29 Så är fallet emedan det enligt Tractatus är omöjligt att avbilda en bild. Wittgensteins, som ändå skisserade en språkligt 

gestaltad bildteori av språket, förkastar därför till sist denna nidbild: ”Mina satser förklarar genom att den, som förstår mig, 

till slut inser dem vara nonsens, när han stigit ut genom dem – på dem – bortom dem. (Han måste så att säga kasta bort 

stegen, sedan han klättrat upp för den.) Han måste övervinna dessa satser, då ser han världen riktigt.” (Wittgenstein, 1992, s. 

122) 
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av världens gräns, inte för egen del kunde (sägas) vara. Möjlighetsbetingelsen för filosofins vara - det 

språk som huserar själva ordet ”vara” - visade sig därmed i sig vara omöjligt; ett grund- och meningslöst 

intet. Filosofins förment sista ord uppgår därför hos Wittgenstein i den logisk-filosofiska traktat vilken 

alltjämt, i en uttrycklig paradox, anger platsen för den metafysiska tankeformens apogee i termer av en 

outsäglig omöjlighet. 

Filosofins slut, tänkt inifrån, kan i mitt omdöme knappast ges en mer fullödig gestaltning än genom 

Wittgensteins singulära ungdomsverk. Verket inkarnerar det filosofiska misslyckandet såvitt det visar på 

den logicistiska traditionens inre omöjlighet. Samtidigt antyder det just som sådant en möjlighet utöver 

densamma. Likt en blixt i mörkret pekar Wittgensteins ord, i strid med författarens egen avsikt, bortom 

det som är och kan sägas vara genom att konkret åskådliggöra det filosofiska ordets fundamentala 

otillräcklighet. Likväl kan det flackande ledljuset hos den nakna flamma som därmed tar vid inte 

uppskattas i dess egen rätt. Som Heidegger visste kan det sista ordet konstruktivt överskridas endast via 

en destruktiv läsning av varats historia i dess helhet. För denne, som sätter det språkmetafysiska 

tänkandet i relation till den filosofiska traditionen och därigenom själv ställer sig bortom deras yttersta 

perifer, utgör därför den ”omöjliga” erfarenheten av språkets intet inte en grund för ett dogmatisk 

stillatigande, utan ett motiv till att kritiskt utmana, nedgöra och överskrida det traderade ordet genom att 

efter slutet språka om intets mening. Det är med avseende på detta avgörande att Wittgenstein själv i 

sina senare skrifter går Heidegger tillmötes såtillvida han i uttryckligt trots mot sitt tidigare påbud valde 

att åter föra det ”outsägliga” till språk. Likt Heideggers destruktion av varats historia syftar den sene 

Wittgensteins verk till att spåra en väg bärande utöver det traditionsbundna ordet, varmed deras sakliga 

närhet blir uppenbar. För dem båda utgör således det sagda den gräns som kritiskt måste överskridas 

såvitt något kvarstår att säga i slutets eftervärld.  

Om detta är riktigt står vi, som epigoner i dessa stora föregångares efterled, idag själva inför 

uppgiften att kritiskt träda bortom det sagda. Men vilket är det ”bortom” mot vilket det kritiska 

tillvägagångssättet syftar? Vilket är det gränsland som leder utöver ordet? Svaret ges, som ovan antytt, 

just i form av det som metafysikens språk lämnat osagt. Som jag i det följande ämnar påvisa kan en 

kritik av det sagda, som säger det metafysiken inte förmår, inte ta form annat än i och som ett 

återvändande till det förfilosofiskt ursprungliga språket självt. Det språk som ger form åt metafysikens 

ord spränger nämligen i förväg det dogmatiska ordets gränser såvitt möjligheten att ge röst åt det kritiska 

ledord som samlande-söndrande transformerar det sagda hör till urspråket som sådant. Språket utgör 

givet detta i dubbel bemärkelse vår tids stora stridsfält - det är, likt territorierna i ett geopolitiskt fälttåg, 

samtidigt det landskap där de teoretiska sammandrabbningarna utspelas (det möjliggör dem) och det om 

vilka de gäller (det motiverar dem). Uppgiften att i och med språket artikulera det ledord som bryter det 

redan sagdas makt är därför i min mening den egentliga kvintessensen i Heideggers och Wittgensteins 
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samfällda arv, själva navet i den disjunktiva parallellism som framträder i mötet mellan deras respektive 

sätt att tänka filosofins slut. Givet detta återtraderar jag här det Heidegger och Wittgenstein redan sagt 

inte enbart i syfte att för egen del möjliggöra det metafysiskt omöjliga, dvs. att i deras skriftalster utläsa 

ett levande alternativ till den metafysiska bilden, utan också för att konkret ta upp striden mot den 

dogmatiska aspekten i deras egna ord genom att säga något de själva, i deras uteblivna möte, intill detta 

lämnat osagt. 

Språkets Bortom: Att Intet Vara 

 

Vägen till språket som den egentliga vägen bortom filosofins ord 

 

Vägen bortom filosofins slut framträder här, om vi hörsammar den kritiska anklangen av slutets ord, 

paradoxalt nog inte som en annan än vägen tillbaka till språket - till det outsägliga intet som förblir det 

metafysiska varats andra sida. Vägen leder tillbaka emedan den tar oss, de talande, till den plats från 

vilken vi alltid redan utgått.30 Att tala om språket, som alltjämt huserar varats mening, leder med andra 

ord ingen annanstans än till den språkande människans egen hemvist. I detta återvändande till vår egen 

situation ligger efterhetens hela problematik; språket måste uppdagas i dess egen rätt, utan att komma 

till orda i en metafysisk utsaga, inringas i en representativ begreppsbild eller åskådas i en teoretisk 

föreställning. Att träda bortom metafysikens språk genom att söka sig tillbaka till språket som sådant, att 

erfara det hemliga i det närmaste och därmed nå det teoretiskt fjärmaste, att gå utöver det sagda genom 

att tänkande röra sig i intets närhet, är den egentliga eskatologins mest kritiska moment. 

Ingen kan idag förneka hur svårt ett kritiskt återvändande till språket är. Wittgenstein, som alltjämt 

utgör en ledsagare, åskådliggör själv denna svårhet då han i förordet till Filosofiska Undersökningar 

talar om sin väg tillbaka efter Tractatus - en erfarenhet genom vilken han ”under långa och invecklade 

resor” kom att få en aning om det villsamma, labyrintartade sceneri som tillkommer språket som sådant. 

(Wittgenstein, 1992, s. 7) Han anmärker apropå detta hur hans verk oavlåtligen, i ett med sakens natur, 

erhöll karaktären av en bruten monolog, alltjämt talande om det mångskiftande i det samma, såvitt en 

kritisk undersökning av språket ”tvingar oss att kors och tvärs, i alla riktningar, genomresa ett vidsträckt 

tankeområde”, av vilket skäl han själv ”om och om igen”, ”från skilda håll kommit tillbaka till samma 

punkter, eller nästan samma, och nya skisser uppstått”. (Ibid) 

                                                 
30 Det är härvidlag betydande att Wittgenstein år 1930, direkt efter hans återvändande till ett talande tänkande över språket, i 

en subversiv anspelning på Tractatus kungjorde att ”den plats jag måste nå kan inte vara någon annan än den på vilken jag 

redan befinner mig”. (Wittgenstein, 2006, s. 7, min översättning) Jmf. detta med Heideggers kommentar att ”Vad vi [då vi 

tänker över språket] främst önskar, är endast att nå dit, där vi redan uppehåller oss.” (Heidegger, 2012, s. 8) 
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Wittgensteins väg var svår då den tvingar den resande att strida mot det härskande tänkandets logik, 

en uppgift som ställer denne inför uppgiften att upplösa det metafysiska språkets villfarelser genom att 

bedriva språklig ikonoklasm. Wittgensteins nämner själv hur en ”bild höll oss fångna. Och vi kunde inte 

slippa ut, ty den var inbyggd i vårt språk och detta tycktes obönhörligt upprepa den för oss.” (Ibid, s. 61, 

kursivering i originalet) Mer fullödigt innebär metafysikens betraktelsesätt att ” [t]änkandet, språket, ter 

sig för oss som det helt unika korrelatet till bilden av världen. Begreppen: sats, språk, tänkande, värld, 

står i en rad efter varandra, vart och ett likvärdigt med varje annat.” (Ibid, s. 56) Givet detta framträder 

tänkandet som om det vore ”omgivet av en nimbus. Dess väsen, logiken, framställer en ordning, som är 

världens ordning a priori, dvs. en ordning av de möjligheter som måste vara gemensamma för världen 

och tänkandet.” (Ibid, ss. 56-7) Därför tycks logiken vara ”något sublimt”, då ”det föreföll som den ägde 

ett särskilt djup - en allmän betydelse. Den ligger, så föreföll det, i botten av alla vetenskaper. – Ty den 

logiska betraktelsen utforskar alla tings väsen. […] Den framspringer ur […] en strävan att förstå 

grundvalen för, eller väsendet i, allt erfarenhetsmässigt.” (Ibid, s. 54) 

Wittgenstein, som själv utgår från den mänskliga erfarenheten, talar i syfte att upplösa denna 

metafysisk-tractarianska bild - idén om en ”onto-logisk” ordning mellan ord och ting, vara och 

tänkande, en allmän satsform, en universell ”mening”, etc. - om behovet av ”en insikt i hur vårt språk 

arbetar, och närmare bestämt så att detta inses i strid mot en drift att missförstå det.” (Ibid, s. 60, 

kursivering i originalet) Den ”strid” om vilket det här är tal tillkommer och konstituerar enligt 

Wittgenstein den filosofiska problematiken. ”Filosofin” är, som han säger, ”en kamp mot förhäxandet av 

vårt förstånd genom vårt språk.” (Ibid, s. 60) Viktigt är i min mening att ge akt på dubbelheten i detta 

yttrande; språket är något vi kämpar ”mot” och ”genom”, det vill säga tillsammans med, men också 

emot. Striden står med andra ord i och med språket självt; språket är platsen där den utspelas, varför det 

möjliggör både fråga och svar, men det är också den sak kring vilken dessa rör sig - det är hitom, och 

således bortom, fråga och svar. 

Att hinsides slutet återvända till språket inbegriper så utlevandet av en hitintills otänkt relationalitet. 

Denna tanke, som situerar kritiken som sådan i vårt förhållande till språket, är en Wittgenstein delar med 

Heidegger. Denne anmärker nämligen själv på hur hans tidiga tänkande, som han menar alltid strävade 

mot en destruktion av det metafysiska varats historia, förblev otillräckligt emedan det ”hölls tillbaka” av 

det ”metafysikens språk” i vilket det var inlemmat. (Heidegger, 2002, s. 250, min översättning) Det 

språk som utgör det metafysiska varats scen, dess öppning eller ljusning, vilket förblev obeaktat i 

Heideggers tidiga verk, utgör så den ort mot vilken hans senare alster visar hän. Heidegger avhandlar 

själv språket i egenskap av explicit ledmotiv inom ramen för det verk som bär det öppet signifikativa 

namnet På Väg mot Språket (Unterwegs zur Sprache). (Heidegger, 2012, s. 252) Denna väg måste 

sökas, inte i syfte att ”sätta ett begrepp på språkets väsen för att därigenom leverera en överallt 
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användbar bild av språket som skulle lugna allt föreställande”, utan genom att situera det som ska 

tänkas och därmed ”föra, inte så mycket språket, som oss själva till orten för språkets väsen”. (Ibid, s. 8) 

Likt Wittgensteins var Heideggers väg svår - han talar uttryckligen om den rättssak som ”i filosofins 

perspektiv” bestämmer ”det som angår tänkandet, det som tänkandet måste strida om, ett tvistemål.” 

(Heidegger, 1998, ss. 101-2, kursivering i originalet) Denna sak, det otänkta i det som inte är, står också 

grund åt språkets svårtänkthet - den utgör det självfördöljande språkliga dunkel Heidegger ger ett namn i 

ordet ”sammanflätning”. (Ibid, s. 233) I en mediterande betraktelse anför Heidegger att en 

sammanflätning ”tränger samman, smalnar av och förhindrar insyn i det sammanflätade. Men samtidigt 

är sammanflätningen […] språkets egen sak.” (Ibid) Så kom det sig att Heidegger, i syfte att träda 

bortom det traderade varat, fann det nödvändigt att återvända till och ånyo tänka språket i dess egen rätt, 

i insikt om att det alltid gällt ”samma förhållande, nämligen det mellan språk och vara, endast övertäckt 

och för mig otillgängligt, så att jag på många om- och avvägar förgäves sökte en ledtråd.” (Ibid, s. 95) 

Den påfallande parallellism som i dessa disjunktioner kommer till orda, varigenom en allmän väg 

mot det självfördöljande språket kan anas, utgör i min mening det levande motivet i Heidegger och 

Wittgensteins kritiska arv. Filosofiska Undersökningar - På Väg Mot Språket. Så sammanskrivna talar 

verken om vägen bortom filosofins slut. Frasen utgör alltså inte endast en hermetisk samlingstitel på 

eller ett singulärt epitet tillhörande ett visst curriculum, utan ett ledord i riktning mot det som ska tänkas. 

Filosofin, så tycks de säga, lider mot sitt slut i det att dess ords grunder - dess ”premisser” i dubbel 

bemärkelser - nu synliggörs som orättfärdigade och otänkta. Det filosofiska tänkandets härd visar sig 

därmed, i upplåtandet av språket som sådant, härbärgera ett tidigare fördolt substrat, en endemisk men 

alltjämt främmande agent som levt och verkat gömd i traditionens hjärta. Att med dem upplåta 

meningen hos det intet som stått till grund för det filosofiska ordet är ingen enkel sak, i synnerhet då det 

traderade (metafysiska) språkets resurser inte enbart är ärendet främmande, och därför otillräckliga, utan 

i prekär mening verkar direkt missvisande. En framställning av språket som språk, också om den är 

menad att öppna upp ett nytt fält för tal och tänkande, riskerar därför alltid att ge sken av obegripligt 

nonsens, eller annars att hemfalla åt intetsägande, elliptiska eller rekursiva andakter. Därför gäller det, i 

enighet med våra föregångares livserfarenheter, att inte hålla fast vid det sagda ordet utan här genomgå 

den kritiskt framskridande-tillbakavändande passage som i tanken leder oss bortom det sagda genom att 

återföra oss till den plats som ordlöst markerar varje ords tillblivelse. 

 

Att tala om intet: Språkets ickemetafysiska väsen som den åt-skiljande icke-varon mellan ord och ting 

 

Vad innebär det att söka en väg mot språket? Vadan stammar en sådan, annat än ur det sökta - språket 

självt? Om språket, som här i och med språket kommer till orda, inte är något vi redan känner, hur kan 
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vi då söka det? Och om vi redan känner det, om vi redan är där, vad är då syftet med en väg dit? Vidare, 

hur kan det här sagda leda utöver det blotta ordet? Hur förmår vi omtala meningen hos det intet ur vilket 

allt tal ursprungligen stammar, det ’ur’ vars icke-vara föregår och överstiger varje ord? 

Dessa frågor, hörande till den gamla filosofins tematik, är legitima, och kommer här att bemötas, men 

förblir, likt denna tankeform i stort, formellt otillräckliga såvitt de inte förmår bereda väg åt det som här 

ska tänkas. Jag säger detta emedan gamla filosofin, som jag här karaktäriserat den, tar form i och som ett 

utgrundande tänkande, ett bestämmande av meningen hos det som är. I detta ärende börjar den från 

början. Filosofin tar fasta på varats grund, det metafysiska väsendet, för att sedan, i ett onto-

epistemologiskt ordinerat ord återge och tankemässigt härleda det därigenom representerade. I detta 

metodiskt utgrundande tankesätt, vars legitimitet jag inte förnekar, ligger likväl detta tänkandes 

otillräcklighet såvitt varje närmande av vägen mot språket är en erfarenhet av intets mening, vilken som 

sådan fordrar, inte en återgång till den första början, till något som är, utan till det ordlösa, förfilosofiska 

ursprung som föregår varje början. Annorlunda uttryckt: Att i och med språket söka den väg som bär 

utöver den gamla filosofins ord är nödvändigt just emedan ordet som sådant blockerar tillgången till det 

därigenom eftersökta. Därför gäller det om vi ämnar nå språket som sådant inte att söka ett utsagobundet 

svar, ej heller att en gång för alla ställa de rätta frågorna, utan att vi själva i och med språket träder 

tillbaka till orten för dessa tankefigurers ursprungliga genes. 

Talet om att via språket gå längre tillbaka än till den första början, till intets ordlösa redan tidigare, 

kan förvisso ge sken av att åsyfta en världsfrämmande esoterism eller rentav en absurd, tankevidrig 

omöjlighet. Likväl avser jag här endast ett enkelt besinnande på det vi i min erfarenhet alla redan vet: 

Före allt tal om det som är, tidigare än fråga och svar, bortom sanning och falskhet, vardar språket. Det 

förblir, som varats duk, alltid redan givet - tidigare än varje tidpunkt, hitom varje kronologi. Att vi i 

allmänhet har svårt att uppskatta innebörden av denna primära givenhet, som i sig bereder väg åt allt tal, 

vittnar om svårheten i att erfarande tänka språket som sådant. Språket, som i vår levande erfarenhet 

förblir det närmaste såvitt vi här faktiskt talar det, är sällsamt nog det teoretiskt fjärmaste. Den sene 

Wittgenstein, som i denna sak talar klarspråk, anmärker själv på språkets obemärkt konstitutiva givenhet 

då han konstaterar att inte endast hans egna ”utredningar om språket redan måste använda hela språket”, 

utan att också ”dina frågor [redan var] avfattade i detta språk; de måste uttryckas i detta språk, om det 

fanns något att fråga!” (Wittgenstein, 1992, s. 61-2) Språket, ur vilket fråga och svar först stammar, 

bildar således den primordalt outgrundliga bakgrunden åt alla filosofiska undersökningar - tidigare än 

det tidigaste, närmare än det närmaste ådagalägger det en arkaisk eller rentav anakron meningsstruktur. 

Likväl garanterar denna förfilosofiska strukturbetingelse, genom vilken något sådant som en 

filosofisk tematisering av det som är först blir möjlig, också en den språkglömska som utmärker mycket 

av den filosofiska traditionen. Språket är nämligen, just emedan det föregår det sagda, inte något om 
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vilket filosofin i regel talar. Detta ”förbiseende” ligger i saken, såvitt språket inte ger sig för den 

teoretiska blicken i form av något varande (ett värdsligt ting). Språket i dess helhet är inte föreställbart, 

är ingenting vi av egen kraft kan representera eller sätta ord på. Istället för att omtalas i dess egen rätt 

har språket därför förblivit outsagt, obeaktat, gömt i öppen dag, likt den städse obemärkta slöja vars 

osynlighet består just i att ”man alltid har den för ögonen”. (Ibid, s. 63) Av detta skäl utgör ett kritiskt 

tänkande över språket, som Wittgenstein i en för mig ledande betraktelse gör gällande, inte strikt taget 

en gestaltande skildring, ty språket har i avgörande mening redan visat sig, utan tar form endast i och 

som ett ledsagande minnesarbete - det är, som han mer specifikt uttrycker saken, intet annat än det 

”sammanförande av påminnelser” vilket, bärande mot ”de egentliga grundvalarna”, ”är möjligt före alla 

upptäckter och uppfinningar”. (Ibid, kursivering i originalet). 

Denna tänkande återgång till det förfilosofiska språket - det urminne som förblir ett ledmotiv i vårt 

tal men som just därför aldrig kan komma till orda som något i tid och rum varande – för i min exeges 

Wittgenstein mycket nära Heidegger. Också denne talar om svårheten i en tänkande återgång till det 

språkliga skikt som föregår allt tal, men anför därtill en egen utläggning av det ordlösa ursprungets 

konstitutiva roll i och för det uttryckliga talet. Varje fråga och varje svar, allt vi känner som vårt ”tal”, är 

nämligen enligt Heidegger predicerat på ett löfte om en mening hörande till språket som sådant. 

(Heidegger, 2012, ss. 166-7) Därför gäller det, som ett nödvändigt moment i det levande talet, att inlåta 

oss på och hörsammande lyssna ”till språket som vi talar. Så är talet inte samtidigt ett lyssnande, utan i 

förväg. […] Vi talar inte bara språket, vi talar ur det.” (Ibid, s. 245) Innebörden i detta är att vi 

människor, som samstämt talar och omtalar språket, i vårt tal svarar mot den stämma som hör till 

språket som sådant, dvs. den källa ur vilken vi hämtar våra ord, idiom, anspelningar, etc. 

Förvisso är ett lyssnande till det språk som föregår vårt tal, som Heidegger i en välkänd vändning gör 

gällande, endast möjligt försåvitt språket självt, om än på ett obemärkt plan, redan tilltalat oss. (Ibid, s. 

9, min kursivering) Detta strukturella tilltal är grunden till, och innebörden i, Heideggers berömda 

förkunnelse att ”språket talar.” (Ibid) Heidegger använder sig av denna avgörande omvändning, där 

språkets tal sägs föregå vårt eget, inte för att ”reifiera” eller ”sublimera” detsamma utan i syfte att göra 

oss uppmärksamma på att det språket som sådant bereder väg åt vårt tal genom att preformativt avfatta 

våra talakter. (Ibid, s. 190) Det vill säga: Språket som helhet är uppenbarligen inte är detsamma som, 

eller något kommer till uttryck i, en mänsklig talakt (det är inte det talet simpliciter), men likväl utgör 

det en nödvändig strukturbetingelse i och för allt tal. Innebörden i detta är språkets tal förblir en outsagd 

aspekt av det sagda, av vilket skäl Heidegger paradoxalt nog också talar om det som en konstitutiv 

tystnad. (Ibid, s. 26) 

Jag vill här anmärka på att det så avsedda ”tysttalande språket” inte, som en ytlig läsning kan göra 

gällande, utgör en absurd eller intetsägande fantasm. Tvärt om gestaltar det i min erfarenhet ett 
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grunddrag i vårt förhållande till språket. Jag avser med detta det sätt på vilket det uttryckliga talet, i 

vilket vi alla tar del i, i regel just inte gäller det språk ur vilket det stammar. Ingen uttalar t.ex. de 

språkliga andrum som separerar enskilda ord, ej heller fyller man ut den konstitutiva glipan mellan lås 

och nyckel, men likväl utgör de oundgängliga aspekter i och för det sagdas formation. Så kommer det 

sig, som Heidegger själv anmärker, att det om vilket det är tal (tinget, föremålet, tanken, individen) 

tillåts framträda i språklig gestalt endast emedan språket som sådant i det tysta träder tillbaka. (Ibid, 

2012, s. 153) 

Heideggers eget namn på helheten av denna outsagda strukturbetingelse, till vilken den 

självfördöljande sammanflätningen hör, är språkets ”sägen”. (Heidegger, 2012, s. 190-1) Jag finner det 

själv fruktbart att tänka meningen av denna suggestiva tilldragelse, det sätt på vilket sägnen obemärkt 

bereder väg för vårt tal, i enlighet med det ledande ordets etymologiska tendens, dvs. som den ursaga 

vilken i sägandet av sig självt (tänkt som det tilltal vilket i förväg styr vårt reciterande) tyst binder 

samman det som ska sägas med det redan sagda (obemärktheten hos den drabbande källan). Heidegger 

själv antyder något liknande då han omtalar sägnen, i och ur vilken allt tal stammar, som ”tystnadens 

ström, som själv förbinder sina stränder, sägandet och vårt eftersägande, genom att den bildar dem”. 

(Ibid, s. 246) Sägnen utgör alltså inte blott ett tomrum vari en mänsklig talakt kan utspelas, utan den 

tysttalar innan, i och efter det att vi för det sagda till orda. Den tilltalar oss med andra ord enbart 

såtillvida den i avgörande mening redan inbegriper det som ska sägas; sammanställandet av en sats, 

också och i synnerhet en poetisk eller kritisk-destruktiv sådan, är möjligt endast i kraft av, och i kontrast 

till, det redan givna. Så kommer det sig att språkets eget tal - den sublima stämma vars stillhet ljuder i 

och som anklangen av stormens öga, vars andakt tilldrar sig i vindens viskning och i havets sång - når 

oss i och som den sällsamma sägen som självt föregår och efterträder allt tal, vars verkningar tyst ger sig 

till känna i det som inte kommer till orda - de namnlösa lakuner som skiljer de artikulerade ordens 

serier, de andetag som krusar varats yta. 

Det är i min mening påfallande hur Heideggers ovan skisserade utläggning av språkets sägen, i dess 

närmast monologiska egenhet, bjuder in till ett fördjupat samtal med Wittgenstein. Den senare, vars 

”empiriska pragmatism” ofta kontrasteras mot Heideggers ”poetiska mysticism”, talar nämligen själv 

om språkets outtalade grundskikt som allt tals strukturbetingelse. Det är riktigt att Wittgenstein aldrig 

nämner språkets sägen, och därtill heller aldrig dess gör sak av dess ”tal” och ”tystnad”, men han närmar 

sig likväl i min erfarenhet en motsvarande tankefigur i sitt berömda tal om språkets ”spel”. Där 

Heidegger utlägger språkets outsagda skikt i termer av dess sägen, anför Wittgenstein med andra ord 

detsamma genom att skilja talet från ”språkspelet” i dess helhet. Likt regelverket i ett spel, vilket utgör 

en konstitutiv men obemärkt grundstruktur i och för spelandet som sådant, förblir språket som 

strukturhelhet outsagt i allt tal. Wittgenstein gör själv denna poäng då han benämner ”helheten, som 
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består av språket och de därmed sammanvävda aktiviteterna [”tal” i vid mening], för ’språkspelet’”. 

(Ibid, s. 14) Det som hos Wittgenstein inte är tal (mänsklig aktivitet), utgör språkets outsagda 

grundskikt - den ”negativa” strukturbetingelse medels vilken enskilda ord, satser, och talakter, skänks 

liv och mening. Detta levande spel uppstår endast i relation till och i kontext av det de talade orden inte 

är, dvs. den tysta urkund ur vilken vi först hämtar dem. (Ibid, s. 17) Av detta framgår att också 

Wittgenstein, som vid upprepade tillfällen blivit anklagad för behaviorism, tänker språket inte enbart 

som aktivitet - det som kommer till uttryck i det mänskliga talet (skrift, ord) - utan även och i synnerhet 

som konstitutivt icke-tal, det vill säga de brott vilka definierar de enskilda talakterna, den kon-text de 

utspelar sig i, och, till sist, den livspraktik i vilken de tar plats. 

Den samstämmighet som här ådagaläggs Heidegger och Wittgenstein emellan gäller i min läsning 

också ordets oförmåga att omfatta språket. Vi kan aldrig utifrån en transcendent ståndpunkt ge en 

representativ sammanfattning av vårt språk emedan det, som ovan angett, tilldrar sig innan och efter det 

sagda. Talet tar plats i språket, är en aspekt av språkets immanens, men då språket inte är det samma 

som talet kan det senare aldrig identifieras eller fullt ut överensstämma med det förra. Språket ”är” så att 

säga alltid mer, och annat, än vi säger att det är. Wittgenstein anför själv denna tanke då han i en 

kryptisk formulering anmärker att språket som helhet ”redan visar att jag [med mina ord] bara kan 

påpeka yttre fakta om språket.” (Wittgenstein, 1992, s. 62) Jag läser detta som en indikation på att 

språket som sådant inte kan sammanfattas i ett ord just emedan ordet självt endast utgör en ”yttre” 

aspekt av den (nödvändigtvis outsagda) ”inre” strukturhelhet som tyst bereder väg åt det sagda. Ordet är 

en aspekt av språket, dess manifesta yta, men förmår just därför inte innefatta den tystnad ur vilket det 

stammar. Samtidigt är denna strukturhelhet, språkets ordlösa ”inre”, i avgörande bemärkelse 

allomfattande såvitt inget kan komma till tals eller ha mening utom dess samhörighet. Så är t.ex. ordet 

”ros” i vårt språk utsägligt emedan språket i strikt bemärkelse redan talat - vårt omtalande är endast ett 

eko av det ord som redan, i det tysta, utgör en del av språket som sådant. 

Med detta närmar vi oss ånyo språket som den plats där det filosofiska varat först kommer till orda. 

Att detta är fallet har en saklig grund såvitt språket, som världens intiga kärl, måste tänkas som den icke-

närvaro vilken bär fram det som kan sägas vara. Detta är skälet till att Heidegger talar om det 

förfilosofiska språket, det grundlösa ’ur’ som ger mening åt det som är, som ”varats hus”. (Heidegger, 

2012, s. 258) Språket, som inte är något ting, utgör varats härbärge, dess yttre perifer, såvitt det bevarar 

det varande genom att i ett ord bestämma varat hos det som är. (Ibid, s. 156) Så kommer det sig: En ros 

är en ros, endast emedan den i vårt språk kallas ”ros”. Mer än ett passivt semiotisk chiffer utgör namnet 

”ros” det ord som för tinget till att vara vad, när och som det är (”Se där, en ros!”). Förvisso är rosen 

och dess ord, ros (det partikulära, tinget) och ”ros” (det universella, allmänbegreppet), inte det samma - 
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de är, som Heidegger säger, ”olika, om än inte skilda åt” - men i detta aggregat av ickeidentiteter tillstår 

alltjämt en konstitutiv tillhörighet. (Ibid, s. 183) 

Denna ickeidentiska relationalitet, vilken utan att själv vara för det som är till orda, omtalas av 

Heidegger med hänvisning till språkets inre åt-skillnad. (Ibid, s. 26) Termen, vilken här talar i form av 

det mellanled (divis) som sammanför genom att dra isär, är formellt sakenlig såvitt endast det 

ickeidentiska kan när-vara. Det är, givet detta, en träffande ironi att också denna tanke för Heidegger 

anmärkningsvärt nära Wittgenstein. Jag säger detta med avseende på det faktum att denne redan i 

Tractatus talade om språkets intighet i termer av ”världens gräns”. Snarare än att vara något i världen, 

ett ting, framställdes språket där som den avgränsande skiljelinje vilken först anger meningen hos det 

som där är - det intet som skiljer en sak från en annan. Språket, tänkt som den relationalitet vilken 

samlande binder ord till ting, utgör så för egen del, om detta är riktigt, intet annat än en instans av det så-

kallade uteslutna tredje, den icke-varo som står inskriven mellan det utsägbara och det varande. 

Givet detta - att språket varken är ord eller ting, att det ”är” intigheten hos deras åt-skillnad - gör både 

Heidegger och Wittgenstein gällande att språket inte är något vi utan vidare kan föra till språk - att det 

som Heidegger säger ”vägrar komma till språk, nämligen till det språk i vilket vi gör utsagor om 

språket.” (Heidegger, 2012, s. 177) Språket kan inte representeras, inte återges, inte avbildas, emedan 

det är olikt allt som är. Innebär detta, som den tidige Wittgenstein en gång gjorde gällande, att språket 

till sist förblir outsägligt? Nej, inte i den absoluta bemärkelse författaren till Tractatus tänkte sig. 

Wittgensteins eget sena författarskap utgör i min mening en konkret utarbetning av möjligheten till ett 

meningsfullt om än nödvändigtvis otillräckligt omtalande av språket. Att Wittgenstein själv inifrån 

språket förmår omtala dess yttre aspekter visar till sist inget annat än det också jag med dessa ord avser, 

nämligen den enkla givenheten att språket i vårt språk faktiskt kommer till språk. Denna förmåga, som 

stiger ur språkets egen konstitutiva givenhet, är ovedersäglig, såvitt endast en språkvidrig metafysik 

berövar språket dess egna möjligheter. 

Ett meningsfullt sätt att åskådliggöra språkets inre potential till ett yttre omtalande av sig självt, det 

ord som bereder väg för vårt tänkande över detsamma, visar sig i min erfarenhet om vi endast i ett med 

det framåtskridande återvändandets figur omvänder det hitintills sagda. Det vill säga: Om ordets mening 

ligger i att visa fram mot det omnämnda, och språket utgör den osynliga och outtalade åt-skillnad som 

möjliggör detta visande, följer det att språket kan erfaras i dess egen rätt endast i kraft av det ledord som 

bär mot språket som sådant. Vi känner också redan det ord som i vårt språk leder mot språket - det lyder 

helt sonika; ”språket.” ”Språket”, talande ur sägnens spel, är språkets eget ledord, namnet par 

excellence, såvitt det för tänkandet till det som i det sagda förblir obeaktat. Förvisso avser detta ord inget 

varande - det återger inte varat hos något som är - men likväl har det en mening i vårt språk. Det är 

sökandet av denna mening, denna ordlösa, ickerepresentativa skickelse, som avses i Heideggers 
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berömda förkunnelse att tänkandet till sist, i full vetskap om ordets otillräcklighet och språkets ickevara, 

måste ”bringa språket såsom språket till språk”. (Ibid, s. 232) Vi måste, som också Wittgenstein 

sedermera insåg, ånyo tala om språket, inte i syfte att bestämma dess varas sista ord, utan för att i tanken 

nå det ursprungliga skikt som föregår ordet ”språk”. Således är det inte är tillräckligt att stanna vid det 

blotta ordet, ”språk”, som vore detta en bild av något varande. Ett kritiskt tänkande kan inte förbli vid 

ytan, vid det semiologiska märket, ej heller kan det dogmatiskt hålla fast vid en begreppslig ”mening”, 

utan måste följa det visande tecknet till dess källa, ned i dess outgrundlighets abyssala djup. 

Wittgenstein utlägger själv den konkreta innebörden i den djupgående inre klyvning som bortom det 

skenbart enhetliga ordet tillkommer det förfilosofiska språket: ”Vi inser [då vi erfar språket] att vad vi 

kallar ’sats’, ’språk’, inte har den formella enhet, som jag föreställde mig, utan familjer av mer eller 

mindre besläktade formationer.” (Wittgenstein, 1998, s. 59) Så lär språket oss att ett ords mening inte 

alltid är en och samma - ett självidentiskt ting - utan utgör en potentiellt polyvalent instans; mer än en 

bild är ordet en akt, ett tecken, en symbol, en sak, en berättelse, etc. Det ledande ordet utgör här inte en 

självständig representation av något som är, utan ett tankemässigt ledljus som visar hän mot det 

orepresenterbara. Med detta splittras den skenbart enhetliga väsensstruktur som tillkommer det 

meningsfulla ordet. Språket tillåter med andra ord en mening annan än en representation av det som är, 

och därmed, i kraft av dess egen konstitutiva intighet, en möjlighet att tala om ”väsen”, ”existens”, 

”vara”, ”sanning”, ”kunskap”, etc. i ickemetafysisk bemärkelse. Som Wittgenstein säger utgör detta - 

erfarenheten av språkets alternativa meningsstrukturer - den avgörande insikt som möjliggör upplåtandet 

av en posteskatologisk ”filosofi”, av vilket det skäl det representativa meningsbegreppets otillräcklighet 

utgör det motiv med vilket vilket han inleder sin kritik av den gamla filosofin i både den Blå Boken 

såväl som i Filosofiska Undersökningar. (Wittgenstein, 1969, s. 1, 1998, s. 9-10) 

Givet detta anmärker Wittgenstein, i en konstruktiv utläggning av språket, att ”språkspelet 

företeelser”, vars meningsskiljaktiga ”väsen” han omtalar i eget avseende, ”inte alls [uppvisar] något 

gemensamt som gör att vi om dem alla använder samma ord - utan de är besläktade med varandra på 

många olika sätt. Och på grund av denna släktskap eller dessa släktskapsförhållanden kallar vi dem alla 

för ’språk’.” (Wittgenstein, 1998, s. 42) Det möjliggörande väsendet, vilket av filosofin tänkts som en 

absolut enhetlig, ordbunden begreppsbestämmelse av det varandes vara, träder här fram som ett 

oenhetligt, obundet ickevara, som i sig samlar det skilda till en rik och mångskiftande strukturhelhet. 

Utsaga, fråga, imperativ, påstående, dekret; dessa och andra språkformer är olika - de rör t.ex. inte alla 

idén om en representativ sanning, utan skiljer sig åt i härstamning och ändamål, utan att för den sakens 

skull uteslutas ur språkets helhet. Detta oenhetliga släktskapsdrag, vilket på sitt sätt antyds i Heideggers 

tal om språkets åt-skillnad, är vad som avses i Wittgensteins berömda tal om de skiljaktiga språkspelens 
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familjelikhet, vars mening han utlägger i analogi med det flertal av disparata fibrer som löper genom en 

tvinnad tråd. (Ibid, s. 43) 

Den grundläggande subversiviteten hos språkets inre differentiering var också känd för Heidegger, 

som talar om det väsentligen ”genomgående i språket” som ”det månggestaltade sägandet av olika 

härkomst”. (Heidegger, 2012, s. 244) Denna härkomst är emellertid, som Heidegger betonar, inte endast 

rumsligt utan också tidslig såtillvida språket inte kan tänkas i dess historiska skick annat som den rena 

blivelsen hos en tilldragelse. Därför talar han, i kontrast till metafysiken, om meningen hos språkets 

”väsen” som verb, som det (icke-reifierade) närvarande som ger (vara och mening åt) det som kommer 

till tals. (Ibid, s. 192) Denna tilldragelse, tänkt som skeendet i aktivum, är språkets egentliga spel; dess 

givande av det ickeidentiska. (Ibid, s. 257) Språket, denna från sig självt skilda oenhetliga enhet, kan 

därför, i det samtal mellan Heidegger och Wittgenstein som här kommer till orda, sägas uppvisa varken 

mer eller mindre än ”en mångfald av element och relationer”, en ”mångfald [som] inte utgör något fast 

avgränsat, något en gång för alla givet; utan nya typer av språk […] uppstår och andra föråldras och blir 

bortglömda.” (Heidegger, 2012, s. 242, Wittgenstein, 1998, s. 21) 

Till sist är det på denna punkt, den plats där språkets skenbara enhetlighet rämnar till fördel för ett 

grundlöst väsen, jag till sist nödgas infria mitt löfte och gå utöver det av Heidegger och Wittgenstein 

sagda, om endast därför att inget ord är tillräckligt för att säga det som här åsyftas. I det ledande ordets 

djup finner vi nämligen, i min erfarenhet, intet annat än språket som ren skillnad. Denna skillnad kan 

strikt taget inte föras till tal, såvitt det här gäller intet annat än just det ordet inte är. Jag säger detta med 

avseende på den enkla givenheten att ”språket” som ord inte är detsamma som språket som språket. 

”Språket”, likt ordet ”ros”, är ett namn, ett ord i och av det ursprungliga namn-språket, varför det till sist 

skiljer sig från det därigenom benämnda. Det från vilket ordet skiljer sig är emellertid inte, som i rosens 

fall, ett genom ordet bestämt ting, utan tvärt om det obestämda, internt differentierade ingenting ur 

vilket ordet först stammar. Snarare än att vara det ord som benämner språket, utgör språket det intet som 

bereder väg åt det ledande ordet. Förvisst är att ordet ”språk” i sig, som ett eko av språkets tysta tal, 

samlar det oenhetliga språkväsendet, men detta görs endast på grund av det ordet inte är. Det som 

benämns av ordet ”språk” är med andra ord intet annat än den ursprungliga åt-skillnad som hör till det 

egentliga språket, från vilket ordet sedermera skiljer sig. I detta avseende kan språket, som i ett förgår 

och träder bortom ordet, aldrig identifieras med det sagda. Och ändock är språket inte outsägligt såvitt 

”språket”, också om det utgör blott en ickeidentitisk synekdoke, inte utgör något annat än detta språks 

eget ord. Det bär inget annat namn, har ingen annan mening, är inget annat än det det säger sig vara - ty 

”språket” kan komma till orda endast medels vårt språk, och om detta språk inte inbegrep egennamnet 

”språk” vore det inte heller vårt språk. Språket ”är” därför i min mun inte inte språket, inte något annat 

än den intiga ickeidentitet som benämns av ordet ”språk”. Visserligen går detta avgörande faktum 
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tillbaka på en enkel, till synes kontingent ”verklighet”: I vårt språk heter språket ”språk”. I detta 

godtycke ligger det ledande ordets språkliga outgrundlighet, såtillvida det inte vilar på annat än på 

språkets egen grundlösa grund. ”Språket” är så att säga intets namn, och intet ger ”språket” dess mening. 

Likväl berövar detta varken språket eller ”språket” något. Språket är intet, och ”språket”, långt ifrån att 

vara ett meningslöst skenord, är i själva verket det enda egentliga ledordet, då det, som språkets eget 

namn, ger oss en aning om, och därmed visar vägen mot, en levande erfarenhet av den åt-skiljande 

strukturhelhet ur vilken det stammar. 

Med detta tillbakaträdande bortom det sagda har vi gått full cirkel såvitt vi här, i erfarenheten av 

språkets grundlösa ursprung, återkommer till det egentliga skälet till den traderade filosofins 

otillräcklighet. Talet om språket kan aldrig utgöra en bestående lära emedan språket självt varken är 

eller kan representeras i form av ett ord. Det sagda, frågan och dess svar, förblir otillräckligt inte därför 

att talets dialektik är falsk eller meningslös utan av det enkla skälet att den alltid kommer för sent. För 

mig är detta avgörande inte enbart då det för oss åter till det otänkta i det förflutna, utan i synnerhet 

emedan det visar fram utöver metafysiska meningsbegreppet. Språkets namn är förvisso intets - det rör 

inget som är - men det har alltjämt mening som namn på språkets inre klyvning - en intig skärva av den i 

sig fragmenterade språkhelheten, vilken i vårt språk leder till det ursprung som döljer sig bortom det 

sagda. Ordet ”mening” skall därför här tänkas i ett med det kritiska ledordets avsikt, dvs. som den väg 

medels vilket tänkandet uppmanas att gå utöver sig självt och istället tänka i riktning mot ännu osagda, 

och ordet ”språk”, som ledordet par excellence, är således för syftet samtidigt nödvändigt och 

otillräckligt såvida det inte förmår begreppsligt omfatta språket, utan endast indikerar spelet hos den 

inre-yttre skillnaden i dess prismatiska struktur. Jag är givet detta benägen att tala om den förunderliga 

flyktigheten i språkets relation till ”språket” som den levande oceanens outgrundliga, ickeidentiska 

skiljegörande, den våg vilken träder fram ur, bryts, faller in mot och kollapsar i sig själv, den rena 

differensen hos det mellan-rum och den mellan-tid som först ger form och mening åt varje frambrytande 

svall. Språkets singularitet ligger i denna oreducerbarhet, det vill säga vår oförmåga att tala om språket 

som sådant annat än just i termer av det det inte är, alltså ordet ”språk”, vars kritiska mening ligger just i 

dess ledsagande antydan av en förfilosofisk skillnads ’icke’. 

Egress 

 

Filosofin efter slutet: Lovtal till den återkommande uppgiften att hålla det kritiska framskridandet vid 

liv 

 

Med ovanstående utläggning av språkets intet, den grundlösa grund vars landskapsvägar alltid redan lett 

utöver det sagda, ankommer denna undersökning, om jag med mina ord lyckats leda rätt, till den ort från 
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vilken vi utgått men vilken vi alltsedan början knappt betänkt. Filosofins sista fråga, vars eskatologiska 

dubbelsidighet ställer oss inför slutets ord som ordets slut, bär inte annorstädes än till det outgrundliga 

’ur’ ur vilket den stammar. Den kritiska återgången till det intet traditionen dömt meningslöst och 

outsägligt innebär likväl inte att vi som lever hinsides slutet inte står i en tänkande-talande relation till 

det språk som är vårt. Tvärt om utgör just språket, i rollen av den plats på vilket vi alltjämt gör vår 

tillvaro, samtidigt den gamla traditionens vehikel och det tänkvärda i vår tids efter. Faktum är att mycket 

ännu återstår att säga, och detta just emedan det ledande ordets hemvist är intet annat än det intiga 

landskap i vars närhet vi vandrare ständigt rör oss, det skymningshöljda terra incognita där varje 

mening utspelar sig, den grundlösa grund som låter det tänkvärda komma till tals. 

Med detta knyter jag förvisso språkets outgrundliga ’ur’ till den tänkande människans egen 

tillblivelse. Att denna åtbörd hör till det egentliga återvändandet - insikten att språket verkligen utgör 

vårt varas konstitutiva avgrund, att det inte mer än livet självt tillåter något begrundande - tillkännages 

av Heidegger med de kusligt ljudande orden: ”Språk är: språk. Språket talar. Om vi låter oss falla ned i 

den avgrund som denna sats benämner, störtar vi inte ned i tomheten. Vi faller i höjden.” (Ibid, s. 9) 

Språket är grundlöst, är intet, inte i form ett av absolut, nihilistiskt ”intigt intet” - något i reell 

bemärkelse otänkbart, bärande på löftet om en filosofisk nihilism - utan som den ogrundade platsen, det 

kiasmiskt sammanflätade skärsnittet, där liv, tal och tänkande först skänks en möjlig mening. Också 

Wittgenstein för i ett sublimt klingande fragment detta faktum till språk: ”Du måste tänka på att 

språkspelet så att säga är något oförutsägbart. Jag menar: Det bygger inte på grunder. Är inte förnuftigt 

(eller oförnuftigt). Det står där - liksom våra liv.” (Wittgenstein, 1981, s. 81) Såvitt språket som sådant 

undandrar sig allt begrundande, i så mån det som den plats på vilken vi alltid redan uppehåller oss utgör 

själva häret och därför inte kan härledas ur något annat, är det avgrundslikt. Ändock ”är” språkets 

intet, och det oavvisligen; det är givet, det ger sig självt i form av den tystnad som möjliggör vårt tal. 

Att ”vi” - i och medels våra egna liv, vårt sätt att tala, tänka och vara - omtalas i båda dessa citat, att 

både Heidegger och Wittgenstein på egen väg knyter språkets väsen till den mänskliga existensen, är en 

erfarenhet vars djup jag, utelämnad åt blotta ord, inte kan göra annat än att blott indikera. Samtidigt är 

språkets existentiella skick, som Heidegger anmärker, själva betingelsen varje undersökning av 

detsamma: ”Om talet som lyssnande till språket låter sägnen sägas till sig, då kan detta låtande ske 

försåvitt vårt eget väsen är inlåtet i sägnen och förblir nära den. Vi hör sägnen endast eftersom vi hör till 

den.” (Heidegger, 2012, s. 246) Endast i språket blir människan sig själv - hon är helt enkelt, som 

Heidegger också säger, det väsen som hör till och talar sitt eget språk. (Ibid, s. 7) Denna språkliga 

immanens, det ömsesidiga inlemmandet av språklig mening och mänskligt vara, var en insikt som också 

präglade Wittgensteins tänkande: ”Ordet språkspel är här avsett att framhäva att talandet av språket är 

en del av en aktivitet eller en livsform.” (Wittgenstein, 1998, s. 21, kursivering i originalet) Språket, likt 
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livet, kan ta många former (sådan är naturen av oenhetliga enheter), men det ena kan inte mer än det 

andra skiljas från den tillvaro som är vår. Språket är därför vårt varas hus, den plats från vilket allt 

tänkande utgår och återvänder - den boning vars ”grundmur […] bärs upp av hela huset.” (Wittgenstein, 

1981, s. 40) Innebörden i detta är att vi själva inte kan vara annat än som aspekter i språkhelheten; vi 

kan som människor inte skiljas från det språk som är vår boning, varför vi på vägen mot språket till sist 

inte blott sagt något om detta utan även, som kritiska tänkare av den osagda tystnad som utgör språkets 

hjärta, själva nödgats ”’vara’ väg”. (Heidegger, 2012, s. 252, kursivingering i originalet) Språket, den 

väg som låter oss komma fram, kan alltså inte separeras från vår tillvaro. Vägen mot språket rör 

följaktligen oss - den allena är den kritiska erfarenhet som låter oss träda bortom traditionens yttersta 

möjlighet. Således har ”[v]ägen till språket […] på vägen förvandlats” varför den ”nu inte längre endast 

och först och främst [betyder] gången hos vårt tänkande då det tänker över språket”, utan avser det 

genom den spelande sägnen i förväg möjliggörande språkväsende till vilket vi hör. (Ibid) Att tänka över 

språket kan således inte ta form annat än i och som en självkritik - i traditionens språk; ”nosce te ipsum” 

- såvitt det till sist gäller att följa vägen till den punkt på vilken vi redan befinner oss. För Heidegger 

medför detta emellertid inte en strykande rättelse, utan en uppskattande iakttagelse av det redan givna: 

”Detta innebär […] inte att den till en början avsedda vägen till språket […] faller bort, utan att den först 

genom den egentliga vägen […] blir möjlig och nödvändig.” (Ibid) 

Att höra till språkets grundlösa grund är att vara i intets närhet. Wittgenstein och Heidegger betonar 

av detta skäl båda, i en åtbörd som bestyrker deras plats i vår tid, att ett hörsammande omtalande av 

språket inte tar ytlig form genom upprättandet av ett ”nytt språk”, utan detta kan omvandlas endast 

genom ett nytt sätt att tänka språket. (Wittgenstein, 1998, s. 62, Heidegger, 2012, s. 257) Det gäller med 

andra ord att med samma ord - ”vara”, ”mening”, ”väsen” - träda in i en annan relation till den 

förfilosofiska språkformen, och därmed till oss själva. Detta ligger i saken såvitt språket föregår oss, 

vilket innebär att det i vårt tal förblir detsamma; den kritiska erfarenheten låter det endast, i tanken, bli 

till för oss. Därför lyder Wittgensteins påbud: ”Du måste visserligen endast säga det gamla - men likväl 

något nytt!” (Wittgenstein, 1998, s. 46, min översättning) I Heideggers ord gäller det likaledes att säga 

”det samma om det samma mot det samma”, men inte i syfte att vidmakthålla en dogmatisk ”sanning” - 

som vore sägandet ett mässande eller mantra - utan i syfte att tänka detta ”samma” ånyo, dvs. som 

”något som oavlåtligen manar till eftertanke”. (Heidegger, 1998, ss. 41-2) 

Detta kritiska arv, bärande en ofullbordad potential, har oavvisligen väckt anklang i det gångna 

seklets filosofi. Det egentligt tänkvärda hos Heidegger och Wittgenstein sträcker sig utöver det 

dogmatiska ord vi återfinner hos ”konservativa” bokhållare såsom Braver. Tvärtom ser jag i dagens 

filosofi, den som överlevt slutet och därigenom kommit att bli dess egen arvtagare, en ständigt förnyad 

kritik av det filosofiska ordet. Spår och ekon av kritisk-konstruktiva tankegångar som i sympati eller 
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antipati, öppet eller inte, utgått från de källtexter jag på dessa sidor gjort till min urkund, och vilka här, i 

en säregen diakroni, outsagt återkommer i deras egen rätt - explicita spår av Derrida, av Lyotard och av 

Gadamer, implicita spår av Emmanuel Levinas, av Theodor Adorno och av Gilles Deleuze - är lika 

oundvikliga som de är oundgängliga. Ekon av Derridas sätt att tänka språkets skiljegörande, Levinas 

palimpsestiska kritik av det sagda, osv. är tveklöst konstitutiva för denna undersökning, med förbehåll 

för att jag här utläst och utvecklat dessa tankars historiska ursprung och elementära prägling med 

hänvisning till en i min mening avgörande gemensam urkund hos Heidegger och Wittgenstein. Den 

tacksamhetsskuld i vilken vi, som tänkare i och av denna tid, står i förhållande till våra föregångares 

verk är i min mening lika uppenbar som vår skyldighet att inte stanna upp vid deras ord. Istället gäller 

det att för egen del söka det tänkande som ännu är i vardande. 

Möjligheten till en sådan kritik, att vi genom att hörsamma det som förblir blott antytt i ordet ”språk” 

tillåts passera bortom det blotta ordet, står att finna endast i språkets konstitutiva avgrund. Att detta är 

fallet, att vi tack vara det kritiska ledordet har möjlighet att lyssna till och erfara det ickeidentiska i vår 

tillvaros förfilosofiska skikt - vår livsform och vårt varas hus - är skälet till att slutets väg, vilken jag har 

sagt leder tänkandet bortom det sagda, verkligen förmår göra en skillnad, dvs. att vi som filosofer 

därmed tillåts tänka en osagd annanhet. Det är min mening att erfarenheten av filosofins slut därför 

förmår förändra inte enbart det vi säger om saker och ting utan även tillåter var och en av oss, såvitt 

slutet rör oss som självkritiska tänkare, att bli andra än de vi är och har varit. Språket, vilket tilldrar sig 

innan och bortom det som ”är” sagt, vars oenhetliga väsen utgör vårt eget varas urkund, bereder till sist 

väg åt ett annat ”vara”, ett ickemetafysiskt sätt att tänka vår tillvaro, och möjliggör således den 

outgrundliga frihet som hör till den mänskliga existensen som sådan. 

Så kommer det sig att jag här dristar det yttersta brottet och avsäger mig den dogmatiska aspekten i 

vad jag här karaktäriserat som traditionens logos - ordet tänkt som lag, som ändamål, som sanningens 

och meningens högsta instans. Vår tid är i min erfarenhet inte annan än det stora omstörtandets, den 

eskatologiska uppgörelsens och brottets era, såvitt vi inte längre är formellt bundna av den traditionella 

filosofins språkvidriga anspråk. Av detta skäl kan Platons stift, den akademiska ”skolbildningen”, inte 

längre vidmakthållas som konstitutivt fundament för allt vi kallar ”filosofi”. Inte heller denna uppsats tal 

om ”filosofin” som ”metafysik” är menat att läsas som en bestämmelse av historisk realitet, utan jag 

avser den som eskato-logisk gränsdragning, en konceptuell relief mot vilken vi ställer oss själva. 

Givetvis desavouerar jag med detta inte den historiska filosofin eller det därigenom sagda. Min 

förhållning till Platon eller Aristoteles är inte annan än den jag har till Heidegger och Wittgenstein - de 

är och förblir stora filosofer, med vilket jag menar ledsagare på vägen bortom det sagda. Att mot detta 

åberopa ett ”ovedersägligt” grunddrag i den filosofiska traditionen - ett obrutet band till en viss prägling 

i och av det antika tänkandet, t.ex. en idé om filosofin som ett absolut sanningssökande - och därmed 
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insistera på min filosofiska otillbörlighet är inte annat än att återfalla i en anakronistisk essentialism, 

såvitt endast en ohistorisk och språkligt främmande väsensmetafyisk kan rättfärdiga en dogmatisk 

hållning till det traderade ordet. 

Förvisso innebär den språkligt situerade kritiken av ordet att dagens filosofi alltjämt finner sig utan 

ett yttersta fundament, såvitt inget längre kan stå som garanti för världens tänkbarhet. Den gamla 

filosofin identifierade tänkande, vara och språk i en onto-epistemologisk världsordning, en sanning, men 

denna idealism är inte längre skälig. På spörsmålet: ”Men är det ovan sagda sant?” lyder därför mitt 

svar: Denna fråga, hörande till den gamla filosofin, kommer för sent, och är därvidlag missriktad. 

Språket självt och det därom sagda är inte ”sant”, inget som kan sättas i fråga, om vi med detta ord 

avser det varandes vara, utan endast i språket kan en ”sanningsenlig” utsaga ta form och erhålla mening. 

Varken Heidegger eller Wittgenstein, och än mindre jag, gör anspråk på att besitta den eviga sanningen. 

Som Wittgenstein säger är det endast ”vad människorna säger som är riktigt och falskt; och i språket 

stämmer människorna överens. Det är ingen samstämmighet i avsikter utan i livsform.” (Wittgenstein, 

1998, s. 104) Sanningen, åt vilken filosofin vigt sig, framträder här som en språklig instans - språket 

ensamt är vägen mot det sanna. Emellertid bryter språket just i dess vägledande roll ned den traderade 

”sanningen”. Den samstämmighet om vilken Wittgenstein talar, som förvisso präglar gemensamheten i 

vår tid, är nämligen varken historiskt absolut eller allomfattande. Tvärt om; den oenlighet språket 

uppvisar möjliggör en multiplicitet av sanningar, av olikheter vad gäller adekvans- och 

approbationskriterier, av skilda vägar. Så kommer det sig att språkväsendet, som självt inte är sant, inte 

utgör den spekulativa spegelyta traditionen gjort det till, utan det färgprisma som refraktivt bryter varje 

sanning, och som därmed möjliggör ett poetiskt mergörande av mening. 

Filosofins slut innebär så till sist inte, om vi i ett med min läsning följer Heidegger och Wittgenstein, 

en absolut cesur av den filosofiska praktiken, det tänkande talet och frågandet. Den sista frågan rör i 

själva verket inte slutet för något annat än det första anspråket - att i och med ett ord fråga efter och 

besitta totaliteten av det tänkvärda. Att detta anspråk i mötet med språket visar sig ohållbart tvingar inte 

filosofin till tystnad, utan friger den endast till att tänka meningen hos det ordlösa intet som utgör ordets 

egen hemvist. Slutet gäller alltså till sist inte artikulationen av ett negativt imperativ - ”Sluta tala, fråga, 

tänka!” - utan tvärt om friheten att (inte) nödsakas - möjligheten att leva fritt. Ett fortsatt tänkande kan 

därför med rätta gå tillväga via lämpliga små frågor. Vad betyder t.ex. orden ”vara”, ”mening” eller 

”sanning” om de tänks i ickemetafysisk bemärkelse? Om språket är ett intet, och vi hör till språket, 

innebär det att språkets och livets mening är densamma, eller föreligger det språklöst skikt i erfarenheten 

självt? Vad innebär det att vara bortom dikotomin vara-intet? Är det överhuvudtaget möjligt att leva och 

verka i en värld utan absoluta grunder eller gränser - en värld där livet självt visar sig som en grundlös 

frihet? ”Svaren” på dessa frågor, vilka förvisso är bekanta, måste i min erfarenhet oavlåtligen sökas just 
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emedan de inte är absolut givna, inte kan sammanfattas i någon ordalydelse. Och detta sökande kan ske 

endast i och med den kritiska erfarenhet som tillstår i den ännu levande indirekta dialog som genljuder 

mellan de tänkare vilka alltjämt verkar i slutets eftervärld, dvs. i och genom vår tids efterkommande 

filosofi. 

Det är med avseende på detta som talet om filosofins slut, i en propert ”postmodern” åtbörd, också 

signalerar filosofins oändlighet, såvitt kritiken av det som är förblir en aldrig fullbordad förrättning. Det 

intiga landskap vars grundlösa grund utgör vår förblivande hemvist, längs med vars vägar vi talare av 

språket finner oss själva, föranleder till sist, inom ramen för det oenhetliga språkväsendet, avtäckandet 

av ständigt andra möjlighetshorisonter. I detta avseende förvaltar vi ännu en sant filosofisk anda, en 

familjär livsform, utan att vara bundna till det absolut sanningsenliga logos den äldre filosofin gjorde till 

sitt kryptiska monument. Filosofin är till slut och sist inget annat än vad vi, i och med språket, gör den 

till - dess mening är inte bättre bestämd än språkets egen. Därför är ingen filosofisk akt ordinerad, utan 

alltid ett val för vilket vi allena är ansvariga. Jag har här för egen del valt att tala om det sagda, men 

hoppas alltjämt med mitt författarskap, min personliga odyssé, inte enbart bidra till att ge levande röst åt 

historiens skuggor, utan också, som Wittgenstein uttryckte det, att längs med vägen, nu och imorgon, 

bidra till att väcka egna tankar. Denna blygsamma akt, varigenom det omöjliga blir möjligt, varigenom 

ytterligheten blir innerlighet, varigenom intet tillges mening, tycks mig nämligen vara den enda filosofin 

idag, efter att ha genomgått det gamla ordets ruin, med rätta kan föreskriva en filosof. 
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