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steins förstlingsverk, Tractatus Logico-Philosophicus från 1921, som
exempel.
Att jag väljer just detta exempel är i viss mån en tillfällighet.
Filosofins historia ar en av de humanvetenskapliga discipliner
som jag själv ar mest förtrogen med. I och för sig kunde samma
poanger illustreras med andra exempel från vilket vetenskapsområde som helst.
Den första tolkningen av Tractatus som jag skall reflektera
över är en logisk-empiristisk läsart som Georg Henrik von
Wright lade fram i en av sina första böcker, Den logiska empirismen (1943). Det ar länge sedan denna bok skrevs, och det finns
ingen anledning att anta att von Wright idag står för samma
synpunkter som den gången. Men hans framställning ägnar sig
genom sin klarhet och pregnans mycket val för mitt syfte i detta
sammanhang, namligen att visa upp hur verktolkningar ar
avhängiga av intellektuella traditioner, forskningspraxisar om
man så vill.
Den andra tolkningen ar den som Janik och Toulmin lägger
fram i sin briljanta bok om Wittgensteins österrikiska ursprungsmiljö, Wittgenstein's Vienna från 1973. Toulrnin och Janik vänder
sig i denna bok mot logisk-empiristiska tolkningar av Tractatus
men har inte haft tillgång till von Wrights bok, som så vitt jag
vet bara har utkommit på svenska. Mitt exempel kan därför
också tjäna som en komplettering av det som Toulmin och Janik
anför och kanske också bidra till att klargöra deras kritik. Ty
som var och en som laser Wittgenstein's Vienna snart marker, så
ar deras arbete svåröverskådligt i sitt myller av historisk
information.
När det galler båda dessa tolkningar, tar jag bara med så
mycket i min framställning som är oundgängligt för att få fram
de generella poanger som jag ar ute efter. (Den intellektuella
strukturen i Janiks och Toulmins arbete klargörs mera i detalj i
Gunnar Danbolts bidrag till denna volym.) På de följande

sidorna skall jag nu försöka visa hur den klassiska hermeneutiska problematiken kring verk, avsikt, tolkning och kontext kan
omformuleras på en språkfilosofisk grundval.
1. Wittgenstein som logisk empirist
Ett sätt att läsa den tidige Wittgenstein ar att se honom som en
av grundarna av den logiska empirismen. I denna läsart förses
Tractatus logico-philosophicus med någon av de många bakgrunder som ar tänkbara, arbetet struktureras på ett visst vis så att
vissa teman trader i förgrunden och andra i bakgrunden, och
arbetet förses med en bestämd historia genom att relateras till
bestämda senare arbeten. Ett utmärkt exempel på denna läsart
finner man i von Wrights nyss nämnda arbete Den logiska
empirismen. En huvudriktning i modern filosofi.
von Wright uppfattade inte den logiska empirismen som
något revolutionerande nytt, till skillnad från åtskilliga av hans
kontinentala och anglosaxiska kollegor på den tiden, utan som
en organisk utväxt på den mer an tvåtusenåriga västerländska
filosofitraditionen.
Det verkligt nya i den logiska empirismen var enligt von
Wright uppfattningen av den filosofiska verksamhetens natur:
filosofi ar ett slags språkkritik, filosofins mål ar att klargöra
satser och teser och att avslöja skenproblem (s.5, 78ff.). Wittgenstein presenteras som den centrala figuren i "den nya filosofien":
"Tractatus Iogico-philosophicus kan anses beteckna födelsen av den
riktning i samtidens filosofiska liv, som har presenteras under
namnet logisk empirism" (s.46).
I ett inledningskapitel tar von Wright fram "några filosofiskt
betydelsefulla företeelser från slutet av senaste och början av
innevarande sekel, vilka i mest påtaglig mening kunna betecknas som den logiska empirismens direkta förelöpare" (s.ll),
namligen den österrikiske empiristen Mach, Henri Poincarés
konventionalistiska kunskapsteori, den amerikanska pragmatis-

