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Målet framöver är en enad vetenskap 
[- - -] ur detta följer sökandet efter ett 
neutralt formelsystem, efter en sym-
bolik som är fri från de historiska 
språkens slagg. 

Wissenschaftliche Weltauffassung: Der 
Wiener Kreis (1929)1

 
Kan man skapa en radikalt ny filosofi, oberoende av den filosofiska tradi-
tion som man därmed vill ta avstånd ifrån? Den moderna filosofin har sett 
ett antal sådana försök, från Descartes förkastande av all nedärvd kunskap, 
via Kants ”kopernikanska revolution”,2 till de logiska empiristernas ifråga-
sättande av själva filosofibegreppet i manifestet Wissenschaftliche Weltauf-
fassung från 1929. 

Enligt en vanlig historieskrivning inleds också ”den nyare tiden” i filo-
sofins historia med en av dessa nystarter: Descartes Discours de la méthode 
från 1637. Vad som alltså framför allt utmärker Discours är viljan att överge 
en tyngande filosofisk tradition, till förmån för något radikalt nytt: en säker 
grundval för kunskapen, i motsats till traditionens oreda. 

Det finns en intressant dubbelhet i denna typ av filosofiska projekt. Vad 
som kanske slår en filosofiskt allmänbildad läsare, är det faktum att dessa 
uppgörelser med traditionen ofta haft en avgörande betydelse för hur filo-
sofihistorien sedan skrivits, för dess historiografi. Både Descartes och Kant 
har till exempel givit upphov till filosofihistoriska epoker: vanligtvis som 
”den nyare tidens”, respektive ”den moderna filosofins” portalfigurer. 

Detta pekar i sin tur på en mer djupliggande problematik. Här finns å 
ena sidan ett underliggande a-historiskt vetenskapsideal; en vilja att göra sig 
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av med ett tyngande filosofiskt arv, att skapa en ny och säker grundval för 
kunskapen, oberoende av tidigare tradition. Å andra sidan försöker både 
Descartes och Kant att positionera sina nystarter historiskt; i Descartes fall 
genom en personlig bildningshistoria där till slut all förvärvad (skolastisk, 
aristotelisk) kunskap förkastas, och i Kants fall genom en avslutande 
historisk skiss, där det egna projektet utgör lösningen på en föregående 
kamp mellan skeptiker och dogmatiker.3

1900-talet har också sett ett antal sådana filosofiska nystarter och grund-
läggningsprojekt. Både Husserls Logische Untersuchungen (1900) och Wittgen-
steins Tractatus logico-philosophicus (1921) kan läsas som varianter på detta 
tema. Denna uppsats ska dock fokusera på en annan av 1900-talsfilosofins 
viktigaste texter i denna genre: de logiska empiristernas manifest Wissen-
schaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis från 1929.4 Manifestet är ett av den 
analytiska filosofins verkliga urdokument, en hörnsten i den kanon som 
brukar rymma Freges Begriffschrift (1879), Moores The refutation of idealism 
(1903), Russells och Whiteheads Principia Mathematica (1910), och ovan 
nämnda Tractatus. I Wissenschaftliche Weltauffassung framträder den problem-
atik som skisserats ovan – viljan att skapa ett a-historiskt fundament för 
kunskapen, och samtidigt situera detta historiskt – också med en speciell 
tydlighet. 

Mot en universell enhetsvetenskap 

Wissenschaftliche Weltauffassung brukar läsas som ett filosofiskt svar på det 
tidiga 1900-talets revolutionerande omvälvningar inom naturvetenskaperna, 
framför allt inom den teoretiska fysiken: ett försök att skapa en filosofi i 
överensstämmelse med den nya fysikens världsbild.5

Den logiska empirismen utgör därmed också en särdeles kraftfull reak-
tion mot den idealistiska och historicistiska filosofi med rötterna i Kant och 
Hegel, som dominerat 1800-talets akademiska filosofi framför allt i 
Tyskland. Här framträder också en syn på filosofin och dess uppgift som 
ligger mycket långt ifrån föregående idealistiska uppfattningar om filosofin 
som en högsta vetenskap, över de enskilda fackvetenskaperna. 

I Wissenschaftliche Weltauffassung råder istället ett närmast omvänt förhåll-
ande: en vision om att filosofin ytterst ska upplösa sig själv, till förmån för 
en universell enhetsvetenskap med den teoretiska fysiken som förebild. 
Skapandet av en universell enhetsvetenskap är också det övergripande tema 
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som genomsyrar manifestet: det är ytterst sett en uppmaning till alla pro-
gressiva och framstegsvänliga krafter i den egna samtiden att samlas kring 
en ”vetenskaplig världsuppfattning”, och ett därmed sammanhängande 
handlingsprogram. 

Vetenskap och historia 

I Wissenschaftliche Weltauffassung återkommer som sagt också den tematik 
som skisserats ovan hos Descartes och Kant: viljan att övervinna en tyng-
ande tradition för något radikalt nytt – en vetenskaplig världsbild i motsats 
till traditionens oreda: 

Den vetenskapliga världsbildens representanter står beslutsamt fast 
vid den enkla mänskliga erfarenheten. De tar sig tillitsfullt an upp-
giften att avlägsna årtusendens metafysiska och teologiska bråte.6

Om målet formulerats som en universell enhetsvetenskap, så är vägen dit 
skapandet av ett universellt vetenskapligt språk: ett neutralt formelsystem, 
”en symbolik som är fri från de historiska språkens slagg”.7

Men trots den a-historiska vetenskapssynen, och den vidhäftande bilden 
av traditionen som ett hinder som måste övervinnas, så formulerar mani-
festet samtidigt en wienkretsens egen historieskrivning: en alternativ tradi-
tion, en ny kanon. Parallellt med utredningar om matematiska och fysikal-
iska grundvalsproblem tecknas bilden av en historisk kamp och en andlig 
tillhörighet; hela texten genomsyras av visionen om ett nära förestående 
historiskt avgörande. 

Framför allt handlar det om att knyta det logisk-empiristiska projektet till 
ett tänkt vetenskaps- och upplysningsarv. Wienkretsen säger sig arbeta i 
”upplysningens anda”, i ”traditionen från de stora empiristerna”.8 En lista 
på historiska föregångare presenteras: antika filosofer som sofisterna och 
Epikuros, 1700-talsempirister som Hume, och vidare: upplysningsfilosof-
erna, Comte, J. S. Mill, Russell, Wittgenstein, samt ett antal naturvetenskap-
liga föregångare som Boltzmann och Einstein, matematiker som Hilbert 
och logiker som Peano och Frege. 

Wienkretsens uppkomst ges vidare en mer konkret historisk förklaring: 
den liberala och upplysta wienska sekelskiftsmiljön som en speciellt gynn-
sam jordmån för den ”anti-metafysiska anda” som sedan varit vägledande 
för gruppen. 

Samtidigt framställs detta upplysningsarv hela tiden i relation till en tänkt 
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motsats i form av metafysik och teologi, där en typ av ljus/mörker-meta-
forik ger begreppet ”upplysning” en speciellt konkret innebörd, som här i 
en ofta citerad passage: 

Noggrannhet och klarhet ska eftersträvas, och mörka avstånd och 
ofattbara djup avvisas. I vetenskapen finns inga ’djup’, överallt finns 
yta [– – –] Allting är tillgängligt för människan; och människan är 
alltings mått. Här finns en samhörighet med sofisterna, inte med 
platonisterna; med epikuréerna, inte med pythagoréerna; med alla 
dem som står för en världslig tillvaro här och nu. Den vetenskapliga 
världsuppfattningen känner ingen olöslig gåta.9

Det handlar alltså om en ”upplyst” värld i en mycket konkret mening: en 
värld utan gåtor, språkliga oklarheter och dunkla tankar. Till den meta-
fysiska traditionen räknas, förutom pythagoréer och platonister, framför allt 
den tyska idealistiska traditionen med Fichte, Schelling, Hegel och deras 
efterföljare. 

Men i Wissenschaftliche Weltauffassung framträder också ett beroende av – 
och ett avståndstagande från – Kant, som är intressant och avviker från 
senare analytisk filosofi, där kantianismen snarare framstått som ett passerat 
stadium, och Kant som en i första hand historisk figur. I wienkretsens 
manifest är det tydligt att denna kantianska tradition fortfarande utövar ett 
reellt och levande inflytande. Kants kritiska filosofi framstår rent av som 
själva utgångspunkten för de logiska empiristernas kunskapsteoretiska 
program, den givna referenspunkt som de är tvungna att distansera sig 
ifrån: ”det är precis i avvisandet av möjligheten till syntetisk kunskap a 
priori som den moderna empirismens grundsats ligger. Den vetenskapliga 
världsuppfattningen erkänner bara empiriska satser om ting av alla sorter, 
och logikens och matematikens analytiska satser”, heter det med en tydlig 
adress till Kants Kritik der reinen Vernunft.10

Några aspekter på Wissenschaftliche Weltauffassung 
som upplysningsprojekt 

Motsättningen mellan en vetenskaplig och en metafysisk världsbild kopplas 
också till en pågående historisk kamp om samhällsformerna: 

Den ökning av metafysiska och teologiska studier som visar sig idag 
[…] verkar ha sin rot i samtidens våldsamma sociala och ekonom-
iska strider: en grupp av stridande, som håller fast vid traditionella 
samhällsformer, odlar traditionella metafysiska och teologiska 
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ståndpunkter, vilkas innehåll sedan länge är passé; medan den andra 
gruppen, speciellt i Centraleuropa, möter den moderna tiden, av-
visar dessa synsätt och står upp för den empiriska vetenskapen. 
Denna utveckling hänger samman med de moderna produktions-
formerna, som blir allt mer rigoröst mekaniserade och lämnar ännu 
mindre utrymme för metafysiska idéer. Den hänger också samman 
med de breda massornas besvikelse på dem som predikar tradition-
ella metafysiska och teologiska doktriner.11

Här länkas alltså den vetenskapliga världsbilden på ett tydligt sätt till en 
samtida social och politisk verklighet, och laddas därmed också med ett 
ideologiskt innehåll som kan tyckas långt ifrån den vision om ett neutralt 
vetenskapsideal efter naturvetenskaplig förebild som varit manifestets 
bärande tema. 

Denna dubbelhet – ett a-historiskt vetenskapsideal med en tydlig ideo-
logisk laddning och en därmed vidhäftande historieskrivning – väcker också 
frågan om i vilken mening den logiska empirismen kan ses som en del av 
det upplysningsprojekt man knyter an till. Frågan kan belysas med det 
Sven-Eric Liedman kallat ”hård” respektive ”mjuk” upplysning, det vill säga 
relationen mellan upplysningsprojektets vetenskapliga och humanistiska 
idéer. I en klassisk variant av upplysningstanken, så som den t.ex. formul-
eras hos Condorcet, antas att den vetenskapliga utvecklingen är nära kopp-
lad till utvecklingen mot en bättre värld, mot en ’mänskligare’ mänsklighet, 
vilket kan kontrasteras mot Kants skarpa åtskillnad mellan mänsklighetens 
moraliska och tekniska framsteg, mellan det praktiska och det teoretiska 
förnuftet. Condorcets vision har senare också framstått som problematisk, 
då det blivit tydligt att de vetenskapliga framstegen inte på något enkelt sätt 
följts av motsvarande moraliska och kulturella framsteg, vilket kanske 
verkat extra tydligt under 1900-talet, i skuggan av de båda världskrigen.12

Givet Liedmans distinktion skulle de logiska empiristernas program 
kunna läsas som ett extremt upplysningsprojekt, helt i Condorcets anda. I 
Wissenschaftliche Weltauffassung framstår den hårda upplysningen rent av 
bestämmande för den mjuka upplysningens möjligheter: alltså den veten-
skapliga världsbilden som garant för en progressiv, demokratisk samhälls-
utveckling, samtidigt som en historiserande och idealistisk världsbild kopp-
las ihop med konservativa och reaktionära samhällsformer. 
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Framstegstanken 

Att ett neutralt, a-historiskt vetenskapsideal här kopplas till en akut sam-
tidsproblematik och laddas ideologiskt genom att situeras historiskt, pekar i 
sin tur på en annan aspekt av de mer övergripande frågorna om upplysning 
och modernitet, en aspekt som kan sammanfattas i det som brukar kallas 
”framstegstanken”. Flera teoretiker, däribland Michel Foucault och Rein-
hardt Koselleck, har argumenterat för en ny form av tids- och historieupp-
fattning som grundläggande för den moderna epoken, och det är en tanke 
som är också är intressant att pröva på de logiska empiristernas manifest. 

Foucault menar i uppsatsen ”Upplysningen, revolutionen och framsteg-
ets möjlighet” (1983) att Upplysningen var den första epok som definierat 
sig själv som en del i en historisk situation, och därmed också givit sig själv 
en uttalat historisk uppgift, såväl i förhållande till den allmänna idéhistorien 
som till det egna nuet.13 Detta är en karaktäristik som också passar slående 
väl in på Wissenschaftliche Weltauffassung, som just präglas av dessa föreställ-
ningar om en historisk uppgift, och ett nära förestående historiskt avgör-
ande. 

Koselleck har formulerat en liknande idé i sin utredning av framstegs-
begreppet i Vergangene Zukunft, där han menar att den nyare tiden (”Neu-
zeit”) bestäms av en linjär tidsuppfattning i motsats till en tidigare cyklisk, 
där nuet hela tiden belastas med allt mer påträngande föreställningar om en 
kommande utopisk framtid, vilket i sin tur också medför en syn på det för-
flutna som en del av denna framstegsprocess.14

Frågan är då om inte det är just detta framstegsbegrepp – föreställningen 
om att filosofin har en historia,15 och därmed frågan om den gör framsteg 
eller inte – är den förklarande fond mot vilken inte bara Wissenschaftliche 
Weltauffassung utan alla dessa nystarter och filosofiska grundläggningsprojekt 
kan förstås. Frågan om filosofins (brist på) framsteg tycks provocera fram 
ett nytt förhållande till gamla auktoriteter: det finns uttryckt som ett för-
kastande av all nedärvd kunskap hos Descartes, som lösningen på en 
historisk kamp mellan skeptiker och dogmatiker hos Kant, och som en mer 
djupgående uppgörelse i de logiska empiristernas manifest, där t.o.m. själva 
filosofibegreppet ifrågasätts. De logiska empiristernas radikalare idé om 
framsteget blir också tydlig i valet av den teoretiska fysiken som normer-
ande förebild; den fysik som haft sådana oerhörda framgångar årtiondena 
före manifestets tillkomst, i kontrast till filosofins egna tillkortakom-
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manden. I Wissenschaftliche Weltauffassung finns alltså den uttalade visionen att 
överge den ”traditionella filosofin”,16 som associerats med den metafysiska 
världsbild man velat övervinna, till förmån för något nytt: en enhetsveten-
skap som en gång för alla ska göra filosofins historiska slagg överflödigt. 

Men till detta moderna filosofibegrepp häftar som sagt också – om vi 
accepterar Kosellecks analys av framstegsbegreppet – föreställningen om 
ett förflutet, en historia. Detta gör att varje sådan uppgörelse med filosofin, 
varje försök att avlägsna dess historia för något nytt, till sist också blir ett 
historiskt problem; att varje försök att frigöra sig från historien också leder 
till en ny historia, vilket inte minst blivit tydligt i de logiska empiristernas 
formulering av ett historiskt arv från Epikuros till Einstein. 
 
 
                                                 
Noter 
 
1. Rudolf Carnap, Hans Hahn & Otto Neurath, ”Wissenschaftliche Weltauf-

fassung: Der Wiener Kreis [The Scientific Conception of the World: The 
Vienna Circle]” (1929), i S. Sarkar (ed.), The Emergence of Logical Empiricism. 
From 1900 to the Vienna Circle, vol. 1 (London & New York 1996), s. 321-341. 
Manifestet författades ursprungligen på tyska med Otto Neurath som huvud-
författare, och översattes sedan till engelska av Marie Neurath. Jag hänvisar 
genomgående till den engelska versionen med den ovanstående otympliga 
dubbeltiteln. Översättningarna är mina egna.  

2. Uttrycket ”kopernikansk revolution” dyker egentligen först upp år 1787 i 
andra upplagan av Kritik der reinen Vernunft (1781). I denna andra upplaga har 
Kant tillfogat ett förklarande förord där alltså hans kritiska granskning av kun-
skapsförmågans förutsättningar karaktäriseras som en ”kopernikansk revolu-
tion i filosofin”. Detta har också blivit vedertaget som begrepp i den senare 
receptionen och historieskrivningen.  

3. Se René Descartes, Valda skrifter (Stockholm 1998), s. 27-66; Immanuel Kant, 
Critique of pure reason (London 1969), s. 660 ff. 

4. I och med att manifestet publicerades i anslutning till en konferens den 15-16 
september 1929 i Prag, övergick wienkretsen från att ha varit en mer informell 
sammanslutning av likasinnande, till att bli en officiell vetenskaplig grupper-
ing. Namnet hade föreslagits av Neurath, som menade att det skulle ge posi-
tiva associationer till t.ex. wienervals och Wienerwald.  

5. S. Sarkar (ed.), The Emergence, s. vii ff. 
6. Carnap, Hahn & Neurath, s. 339. 
7. Ibid., s. 328. Min kursivering. 
8. Ibid., s. 323. 
9. Ibid., s. 328. 
10. Ibid., s. 330; Kant, passim. 
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11. Carnap, Hahn & Neurath, s. 339. 
12. Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria (1997; Stock-

holm 1999), s. 21 ff. 
13. Michel Foucault, ”Upplysningen, revolutionen och framstegets möjlighet” 

(1983), i Brutus Östling (red.), Vad är upplysning? (Stockholm/Stehag 1989), 
s. 44. 

14. Reinhardt Koselleck, Futures Past. On the semantics of historical time (ty. orig. 1979; 
Cambridge, Mass. 1985), s. 267-288. 

15. Jacob Bruckers Historia Critica Philosophiae, a Mundi Incunabulis ad Nostram 
Aetatem Deducta (1742-1767) brukar betraktas som den första filosofihistoriska 
framställningen i en modern mening. Bruckers filosofihistoria hade framför 
allt en stor betydelse för Diderot och de franska encyclopedisternas syn på 
filosofins historia, och ifrågasattes först på allvar av Hegel i dennes föreläs-
ningar över filosofins historia. Se vidare G. W. F. Hegel, Lectures on the History 
of Philosophy, 3 bd (ty. orig. 1840; Lincoln, Nebr. & London 1995), bd. 1, 
s. 15 ff., 43. 

16. Carnap, Hahn & Neurath, s. 330. 
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