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Sociologen och översättaren Sten Andersson gav 1977 ut en bok som i Häften för kritiska studier 

recenserades under den helt adekvata rubriken: ”Att dra ned byxorna på Max Weber.” När 

Andersson nu återkommer till den biografiska genren med en imposant skildring av Ludwig 

Wittgenstein (1889-1951) – denne kompromisslöse filosof som övat ett så stort inflytande på 

filosofin och kultur- och samhällsvetenskaperna under andra hälften av 1900-talet – skulle samma 

sorts rubrik kunna vara aktuell igen. Andersson drar nämligen också denna gång ned byxorna på den 

han skriver om. Och resultatet blir, nu som då, mer spännande än man i förstone hade kunnat tro. 

Filosofen som inte ville tala kan läsas ur flera perspektiv och jag skall här diskutera några av dem. 

För det första är boken en intressant och engagerad skildring av ett intressant liv. Wittgenstein 

föddes in i en av Europas rikaste familjer och växte upp i ett dysfunktionellt men mycket kulturellt 

hem, där man umgicks med kulturpersonligheter som Johannes Brahms, Sigmund Freud, Gustav 

Klimt, Gustav Mahler, Robert Musil, Maurice Ravel, Auguste Rodin och Stefan Zweig. Han lämnade så 

småningom det aristokratiska livet i kejsardömets Wien (där han under en tid varit skolkamrat med 

Adolf Hitler), och påbörjade en teknisk utbildning först i Berlin och senare i England. Efter att under 

sin studietid ha mött Bertrand Russells arbeten vände han sig till filosofin och kom i början av 1910-

talet till Cambridge, där han först uppfattades som något av ett underbarn och senare också som ett 

(mer eller mindre galet) geni. Efter att ha deltagit som frivillig i 1:a världskriget, där han medvetet 

sökte sig till de farligaste uppdragen, gav han bort sin enorma förmögenhet och började arbeta som 

folkskollärare på den österrikiska landsbygden. Han hade då, i skyttegravarna, färdigställt det enda 

verk som han skulle komma att publicera, Tractatus Logico-Philosophicus. Denna bok, i vilken 

Wittgenstein menade sig ha löst filosofins samtliga grundläggande problem (!), slutar med de 

berömda ord vilka också utgör det ständigt återkommande och varierade huvudtemat i Anderssons 

biografi: ”Om det man inte kan tala måste man tiga.” Alltnog, tiden som folkskollärare blev inte vad 

Wittgenstein hade hoppats på (bl.a. kom han att åtalas för att ha misshandlat en elev), och kanske 

var det detta i kombination med ett gnagande missnöje med Tractatus som gjorde att han så 

småningom återvände till Cambridge, där han sedermera blev professor i filosofi. det andliga och 

kroppsliga kringflackandet fortsatte. På det geografiska planet rörde han sig ständigt mellan 

Cambridge, som han hela tiden drogs till trots att han många gånger förbannade dess akademiska 

inkrökthet, det Wien där hans alltmer decimerade familj under tilltagande svårigheter bodde kvar, 

och den eremitstuga han låtit bygga sig i norska Skjolden. Intellektuellt sett var han till synes lika rast- 

och rotlös. Han arbetade ständigt, grubblade och misströstade, både vad gällde den egna filosofiska 

förmågan och vad gäller den egna moraliska hållningen; ängslig, stolt och obekväm, och dessutom 

uppburen som ett geni, omgav han sig med en skara mer eller mindre trogna, devota och kuvade 

lärjungar (företrädesvis unga begåvade män), som han samtidigt knöt till sig och stötte bort. Han 

avsade sig slutligen sin professur, lät sig försörjas av sina vänner och lärjungar och dog utblottad men 

frenetiskt arbetande i Cambridge 1951. Det är inget smickrande porträtt Andersson tecknar. Ibland är 

det kanske litet onödigt elakt. Men det är livfullt, angeläget, och rakt igenom intressant. 



Detta om Wittgensteins liv. Men biografin rymmer också, för det andra, ett slags metaperspektiv. 

Den diskuterar och kritiserar nämligen den mer eller mindre officiella bilden av Wittgenstein som 

Andersson menar att förvaltarna av Wittgensteins litterära kvarlåtenskap, den ”inre kretsen”, 

bidragit till att skapa och upprätthålla. Det gäller inte minst frågan om Wittgensteins homosexualitet 

och bilden av honom som ett filosofiskt geni. Andersson vill därmed, som han säger, ”röja upp i de 

många motstridiga uppgifter som förekommer i det myller av biografiska berättelser som florerar.”  

För det tredje, och detta är nog så intressant, behandlar boken den intrikata relationen mellan 

liv och verk. Det skall på en gång sägas att man inte blir omedelbart mycket klokare vad gäller 

Wittgensteins filosofi av att läsa denna bok; filosofin står helt enkelt inte i centrum för Anderssons 

intresse. Men har man åtminstone ett litet hum om Wittgensteins arbeten så blir den splittring och 

de fundamentala sociala och moraliska svårigheter som Andersson finner i Wittgensteins liv 

åtminstone något klargörande för förståelsen av hans filosofiska utgångspunkt och hållning. Vidare 

för Andersson i slutet av boken en rad intressanta och nyanserade resonemang om sexualitetens och 

psykiatriska diagnosers betydelse för vår förståelse av liv och verk i allmänhet.  

Filosofen som inte ville tala är inte utan fläckar, den lider av ett antal fel, brister och 

upprepningar. Men som helhet betraktad är den ändå en välskriven, tänkvärd och framför allt 

uppfriskande beskrivning av en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer och den bild som vuxit 

fram kring denne. Kanske skall man inte behandla boken som sin enda eller ens bästa källa till 

faktakunskap om Wittegensteins liv. Men den idoghet och det engagemang med vilken den är 

skriven gör ändå att den mer än väl förtjänar sin plats på hyllorna, både bland andra biografier över 

intressanta kvinnor och män i allmänhet, och bland den mer specifikt filosofiska litteraturen; man 

behöver sannerligen inte vara filosof för att uppskatta detta personliga porträtt av en kompromisslös 

filosofs kamp för och mot tystnaden. 
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