
MATS ROSENGREN (SCASSS)

Traditionen – att den inte finns

Den dag vi deklarerar hur något är, 
den dagen har vi slutat som filosofer.

Den dag vi tror att detta är vår huvuduppgift 
är vi dessutom slut som filosofer. 

Mats Furberg, Den Första Stenen

Begreppet tradition är av central betydelse och i högsta grad verksamt
inom snart sagt alla filosofiska skolor, inriktningar och praktiker – men
kanske allra mest inom den hermeneutiskt inriktade filosofin. Läran om
vår förståelse av såväl oss själva som vår värld vilar tungt på en före-
ställning om traditionen som garant för och förmedlare av mening – ja
till och med av sann mening som Hans-Georg Gadamer, denna filosofis
mest framstående samtida tänkare, skulle säga. Men kan traditionen
verkligen bära sådana förhoppningar? Och i så fall hur? 

Genom att kort kommentera några rader (som jag strax återkommer
till) ur Gadamers huvudverk Sanning och metod hoppas jag kunna visa
en del av vad som står på spel och samtidigt peka på några i mina ögon
svårbemästrade problem i Gadamers sätt att bruka begreppet ”tradi-
tion”.1 Men först några inledande anmärkningar.

I.

Även om det skulle vara så att traditionen – den västerländska, allom-
fattade, entydiga, av en oomtvistlig kanon uppburna – i strikt mening
inte finns är den, som begrepp, både operativ och effektiv inom vårt tän-
kande.2 Själva idén att våra tankar, vårt tal och vår självbild inte endast
stammar från oss lösryckta, atomära och hopplöst samtida individer har
långtgående och numera välkända konsekvenser. Det är inte längre så
säkert att de tankar som tänks i mig har sitt ursprung i mitt jag; de språk
jag talar och de ord jag brukar dignar av mening som ofta går långt utö-
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ver mina medvetna meningsintentioner – vem som är tankesubjekt och
yttrandesubjekt för mitt tänkande och tal är, åtminstone teoretiskt sett, en
öppen fråga.

I praktiken – eller livsvärlden om man så vill – förhåller det sig natur-
ligtvis annorlunda. Här lever vi alla omvärvda av de olika praktiker,
vanor och diskurser som vi hamnade i som barn och som utan tvivel
kommer att överleva vår (individuella) död. Dessa formar oss långt
innan vi blir medvetna eller vuxna nog att själva gripa in i praktikerna,
ifrågasätta de vanemässiga beteendena och skapa sätt att tänka och tala
mer anpassade till vad just vi vill kunna säga eller tänka.3 Och här är vi
inte längre blott tänkande subjekt, utan också oundvikligen handlande
och agerande människor. Frågan om vem som är tanke- eller yttrande-
subjekt kan inte hållas öppen på denna nivå – vi måste alla förhålla oss
till den i vår samtid och i vår situation (i vid och diffus bemärkelse)
rådande doxan. Vår självförståelse är oupplösligt förknippad med hur
andra ser oss, hur vi tror att andra ser oss liksom med hur vi tror att vi
alla kollektivt ser oss själva.

Jag gissar att det är just dessa vanor, praktiker och föreställningar som
Gadamer försöker fånga med sitt begrepp ”tradition” – han tycks då upp-
fatta dem som bärare av tidigare generationers ansträngningar att ”utläg-
ga världen”. Hermeneutikens uppgift skulle då vara att förstå den själv-
och världsförståelse som förmedlas genom dessa spår av tidigare utlägg-
ningar.

II.

Grundbetydelserna hos begreppet ”tradition” har alla att göra med för-
medling, överföring, kommunikation av förståelse eller betydelser, av
sätt att tala och agera. Dessa olika sätt och betydelser bör dessutom vara
karakteristiska på något sätt för att kunna utgöra en tradition – begreppet
är därmed tydligt normativt: detta men inte detta hör till traditionen. Men
för Gadamer är traditionen mer än så. I ett avsnitt i Sanning och Metod
kallat ”Hermeneutisk erfarenhet” skriver han följande i en diskussion av
den hermeneutiska cirkeln:

Vår förståelse av en text styrs av att meningen föregrips, vilket inte är
någon subjektiv handling utan bestämt av den gemenskap, som förenar
oss med traditionen. Men denna gemenskap formas oavbrutet av vårt
förhållande till traditionen. Gemenskapen är ingen redan given förutsätt-
ning, utan vi frambringar den själva om vi förstår att ta del av traditionen
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och därmed bestämma dess förlopp. Förståelsens cirkel är således inte
någon ”metodisk” cirkel utan beskriver ett strukturellt ontologiskt
moment vid förståelsen. Innebörden av denna cirkel, som ligger till
grund för all förståelse, har emellertid en vidare hermeneutisk konse-
kvens, som jag vill kalla ”föregripen fullkomning”. Också detta är för-
stås en formell förutsättning, som styr all förståelse. Innebörden är att vi
bara förstår det, som verkligen framställer en fulländat enhetlig mening.
Sålunda förutsätter vi alltid fullkomning när vi läser en text, och först när
denna förutsättning visar sig vara otillräcklig, så tvivlar vi på traditionen
och försöker lista ut hur den kan göras hel.4

Här står vi enligt min mening inför ett genuint hermeneutiskt problem,
som på ett visst sätt ifrågasätter Gadamers egna antaganden om ”full-
komlighetens föregripande”. Den fråga som jag vill utveckla rör just hur
detta textstycke kan förstås – om det nu överhuvud kan förstås enligt de
kriterier som det själv formulerar. 

Mycket hänger naturligtvis på hur jag i min egenskap av tolkare väl-
jer att lägga ut min text kring Gadamers text, vilket sätt att läsa jag åbe-
ropar för att styrka min förståelse och min kritik – men redan om vi går
med på detta har vi fjärmat oss från det jag menar utsägs i detta citat.
Gadamer skriver faktiskt att hur vi förstår en ”text styrs av att meningen
föregrips, vilket inte är någon subjektiv handling utan bestämt av den
gemenskap, som förenar oss med traditionen.” Om vi skall tro Gadamer
så kan jag med andra ord inte – som jag just påstod – subjektivt välja den
läsning eller kontext jag vill ha som bakgrund eller utgångspunkt för min
förståelse av texten. 

Här tror jag att Gadamer har både rätt och fel: jag kan naturligtvis inte
välja bland något annat än det som står mig till buds – de språk jag kan,
den utbildning jag fått, hela min kunskap och min individuella och insti-
tutionella position inom det samhälle där jag lever bestämmer naturligt-
vis i högsta grad vad jag kan välja. Men Gadamer har fel om han – när
han skriver att vårt föregripande av mening bestäms av den gemenskap
vi ingår i – menar att jag inte kan kombinera de element som står mig till
buds mer eller mindre fritt.5 Och kanske kan jag till och med göra mer än
så, vilket Cornelius Castoriadis låter ana i ett komplext resonemang kring
människan som skapande varelse: 

Skapelse – förmågan att frambringa det som inte är givet eller möjligt att
kombinatoriskt eller på annat sätt härleda ur det givna. Vi tänker oss
genast att denna förmåga korresponderar mot den djupa innebörden hos
termerna imagination och imaginaire då de inte används på ett ytligt sätt.
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L’imagination är inte bara förmågan att kombinera redan givna element
för att producera en annan variant av en redan given form – l’imagina-
tion är förmågan att framställa [poser] nya former. 

Denna nya form använder förvisso de element som redan finns där,
men formen som sådan är ny. Ja än mer radikalt – något som vissa filo-
sofer (Aristoteles, Kant, Fichte) har anat men som alltid döljts på nytt
– är l’imagination det som gör det möjligt för oss att skapa en värld, det
vill säga att visa fram något för oss som vi utan l’imagination inte skul-
le veta eller kunna säga något om. L’imagination tar sin början i sinnes-
intrycken [la sensibilité]. Vi kan bestämma en psykisk-fysisk korrespon-
dens mellan vissa våglängder och färgen röd eller blå – men vi kan abso-
lut inte ”förklara”, varken psykiskt eller fysiologiskt, kvaliteten hos upp-
levelsen av rött eller blått.6 

Castoriadis förespråkar människans möjlighet att skapa något kvalitativt
annat ur det givna, inte möjligheten att skapa ur intet. Och jag tror, utan
att på allvar ge mig in i Castoriadis komplicerade tänkande, att han där-
igenom formulerar en mer radikal version av (eller varför inte ett kom-
plement till) hermeneutikens maxim ”att förstå är alltid att förstå annor-
lunda”. Om Castoriadis har rätt så är inte vår förståelse alltid, som
Gadamer skriver, ”bestämd av den gemenskap som förenar oss med tra-
ditionen” – tvärtom lämnar han ett utrymme för att framställa ”nya
bestämningar, och andra bestämningar, som inte går att reducera till det
som redan fanns där och som inte heller går att härleda eller producera
ur detta. Sokrates är inte Sokrates för att han är obestämd utan för att han
genom det han säger, det han gör, det han är, det som han gör sig till och
genom det sätt han tar sitt liv bestämmer ett slags individ som han inkar-
nerar och som inte fanns tidigare”.7 En sådan radikalisering av herme-
neutikens syn på traditionens och gemenskapens bestämmande makt
skulle öppna en plats för ett individuellt skapande, alltså för möjligheten
av att, utan att tvingas anta ett friställt subjekt, bestämma sin egen för-
ståelse. Och detta skulle svara mot en av oss alla levd verklighet: när vi
talar eller skriver är det vi själva, just vi själva, som väljer våra ord – som
vill säga något, som formulerar, stryker, söker, tvekar, omformulerar för
att uttrycka bättre, tar tillbaka – samtidigt som valet naturligtvis begrän-
sas av de språkliga och tankemässiga utrymme som ges oss i just vår tid
och just där vi befinner oss. 
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III.

Var det rätt av mig att använda Castoriadis text för att försöka säga något
om Gadamers? Borde jag använt någon annan? Eller ingen alls? På detta
tycks Gadamers text ge ett svar (som verkar passa väl med Castoriadis
position): 

Gemenskapen är ingen redan given förutsättning, utan vi frambringar
den själva om vi förstår att ta del av traditionen och därmed bestämma
dess förlopp. 

Hur skall vi förstå denna mening? Jag kan inte se annat än att gemen-
skapen finns där, i den värld vi kastas ut i när vi föds, före oss, och att
den förblir efter oss. Gadamer har helt säkert rätt i att vi kan förändra
denna gemenskap genom våra ord och handlingar, både som individer
och i grupp, och att det rör sig om en gemenskap i ständig rörelse och
förändring. Likväl är den given för oss, som en utgångspunkt för alla de
förändringar – eller nya bestämningar, som Castoriadis skulle säga – vi
vill utsätta den för, eller bespara den från.

Den senare delen – att vi själva frambringar gemenskapen ”om vi för-
står att ta del av traditionen”– gör mig än mer förbryllad. Gadamer tycks
antyda att det är möjligt för oss att inte ta del i traditionen. Men hur då?
Genom att inte formas till människa av de språk, de vanor och sedvän-
jor, de kategorier och självuppfattningar som vi föds in i? Vad skulle man
då bli – ett ordlöst, ensamt medvetande i människohamn? Kan man över-
huvud undgå sin historiska och sociala position? Eller tradition? Jag anar
att jag är inne på fel spår. Men – om jag inte lyckas ge Gadamers text en
”fulländat enhetlig mening”, måste jag väl också enligt vad texten själv
utsäger ge upp mina anspråk på att förstå den?

Bara om jag accepterar Gadamers bestämning av vad det innebär att
förstå – en bestämning som jag hittills har godtagit och som jag kanske
aldrig kommer att kunna överskrida eller på allvar skapa ett alternativ
till. Så skulle man inte kunna göra texten ”hel” genom att till exempel
hänvisa till vad Heidegger säger om att ta över sin tradition med beslut-
samhet och säga att detta är vad Gadamer syftar på? Då skulle man
kunna säga att endast den som aktivt tar del i sin samtid, medvetet för-
söker begripa skeenden och händelser ”förstår att ta del av traditionen”
– övriga driver blott med i tidens och historiens ström, övertagna av men
inte delaktiga i traditionen. Vi känner till den betydelse Heidegger har
för Gadamers tänkande, och kanske särskilt på just denna punkt, så det
vore utan tvivel ett rimligt förfarande. Men ändå, skulle en sådan rädd-
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ning av texten verkligen ge den – texten – en ”fulländat enhetlig
mening”? För det är väl texten som skall ges mening genom tolkningen,
och som vi kommer att undra över när den motsäger, eller tycks motsä-
ga, sig själv? Inte heller detta är givet – Gadamer skriver att när våra för-
väntningar om en fullkomlig mening kommer på skam ”så tvivlar vi på
traditionen och försöker lista ut hur den kan göras hel.”

Hur traditionen skall göras hel – men jag tvivlar inte på traditionen, 
i alla fall inte i någon för mig begriplig bemärkelse. Jag vet inte ens vad
traditionen skulle kunna vara i detta sammanhang – tidigare läsningar av
samma text? skolbokssammanfattningar? Nej, jag undrar över vad tex-
ten försöker säga, hur texten hänger ihop och hur den kan förstås. Om
jag inte helt missförstått Gadamer så skulle traditionen vara just det som
gör texten möjlig att förstå – utan de traderade meningar som språket
bär, som befästs av institutioner, discipliner och skolbildningar skulle
ingen förståelse vara möjlig. Själva föreställningen om vad det innebär
att förstå något är själv traderad, fångad inom de mänskliga praktikernas
sfär – och dessa praktiker är mångfaldiga, ständigt skiftande, disparata,
samexisterande, ofta osammanhängande och motsägelsefulla. Såvitt jag
kan se finns ingen tradition, blott tradering och traderingar. Talet om tra-
ditionen är ett sätt bland många att upphöja en viss tradering och en viss
praktik till norm och rättesnöre, såväl för förståelse som för förståelsen
av vad det innebär att förstå.

IV.

Men kan man läsa Gadamer som jag gör? Jo, det kan man. Jag gjorde
det nyss, och detta är faktiskt i sig ett memento för alla dem som vill
hävda traditionens determinerande och normerande kraft. En mer intres-
sant fråga är om min läsning av Gadamer är rimlig eller, ytterst, om jag
läser honom ”rätt”. Gadamer själv talar gärna om den sanna meningen
hos en text, den som filtreras fram genom tidens och historiens såll-
ningsmekanismer. Den sanna meningen är den textmening som förblir
när samtidens brus har förklingat och inte längre kan förvilla våra för-
omdömen och vår förståelse: 

Med tidsavståndet dör inte bara lokala fördomar bort, utan också fördo-
mar som styr sann förståelse kan göra sig gällande. Ofta kan tidsavstån-
det göra hermeneutikens verkligt kritiska uppgift möjlig att lösa, nämli-
gen frågan om hur vi skiljer de sanna fördomar, som hjälper oss att för-
stå, från de falska som gör att vi missförstår.8
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Men en sådan tro på möjligheten av en sann mening förutsätter existen-
sen av en monolitisk och normerande tradition som protokoll och riksli-
kare – något som jag tror att det finns all anledning att tvivla på. 

Ty är det inte så att varje föreställning om en tradition måste vara uto-
pisk? Och då menar jag inte att tradering, omformande och vidareföran-
de av tidigare generationers tänkande och handlande via språk, vanor,
institutioner, konstruktioner – ja spår – skulle vara utopiskt i meningen
fiktivt eller omöjligt. Nej, jag tänker just på föreställningen om en mono-
litisk tradition, och kanske framför allt på föreställningen om en enhet-
lig och väl avgränsad tradition. Lika lite som en reell eller språklig kon-
text strikt kan avgränsas – och därmed ge oss de gränser inom vilka en
föregivet sann förståelse kan uppnås och där påstått oväsentlig betydel-
se eller innebörd hos tal eller handling kan avfärdas som marginell – lika
lite kan vi vara säkra på att verkligen tillhöra den eller den traditionen,
att tänka och handla vidare inom just dess meningssfär.

Måste vi därför avsäga oss alla anspråk på att läsa rätt, på att förstå mer
eller mindre, bättre eller sämre? Nej, men vi måste ge upp anspråket på
en sann mening – också då denna formuleras blott som en horisont att
sträva mot, ett mål som aldrig kan uppnås. I praktikerna och tradering-
arna förvaltas och omvandlas vår kunskap och vetande, men ingen av
dem kan göra anspråk på universell giltighet eller på att vara den sanna
praktiken.

Därför blir också Gadamers uppfattning om hermeneutikens mål – att
förståelsen ”inte syftar till individualiteten och dess mening utan till
sakens sanning” och att texten därför inte uppfattas ”som ett rent livsut-
tryck utan dess anspråk på sanning tas på allvar” – i mina ögon svårbe-
gripligt och, just därför, av avgörande intresse.9 Att ta en text på allvar,
att försöka göra rättvisa åt dess anspråk på att säga något väsentligt –
måste det innebära att man tror att den talar sanning? Och i så fall, san-
ning i vilken mening? Dessa frågor måste lämnas öppna, så att vi inte får
för oss att vi vet hur något är. För kunskap är kunskaper, tradition är tra-
deringar – allt annat är rena utopier.
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Noter:

1 Warheit und Methode (J. C. B. Mohr: Tübingen, 1960). Jag läser och citerar
Gadamer i Arne Melbergs översättning: Sanning och metod i urval; urval, inled-
ning och översättning Arne Melberg (Daidalos: Göteborg, 1997).
2 Jag vänder mig mot en möjligen daterad föreställning om en enda unik och
egentlig meningsgemenskap som skulle kunna fungera som en universell bas
för mänskligt tänkande. De senaste åtminstone femtio årens debatt borde ha
visat det orimliga i varje föreställning om tex. en evig kanon eller ett universellt
förnuft.
3 Det kanske är riskfyllt att tala om ”vi”, ”vårt” och ”oss” på detta sätt – det
kan uppfattas som om jag använder första person pluralis för att uttrycka något
som skulle gälla alla och överallt. Min avsikt är faktiskt den motsatta: jag
använder ”vi” och ”oss” just för att påminna om allas vår oundvikliga sociala,
historiska och därför också specifika situering. 
4 Sanning och metod i urval, op. cit., s. 140; kursiveringarna är mina.
5 Denna fråga rör inte huruvida det i egentlig mening (vad det än skulle
innebära) finns en mänsklig frihet – så länge vi rör oss i praktikernas, livs-
världens sfär så räcker det med en upplevd, föreställd eller varför inte imaginär
frihet. Se citatet strax nedan.
6 Cornelius Castoriadis, ”Anthropologie, philosophie, politique” i La monté de
l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe IV (Editions du Seuil: Paris, 1996),
s. 110-111. Översättningen är min egen. 
7 Ibid. s. 110
8 Op. cit., s.145-6. Här är det Gadamer själv som kursiverar. 
9 Ibid. s.143-4.
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