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timothy williamson: Tetralogue 
Oxford: Oxford University Press, 2015

ett tåg som färdas mot okänd ort, fyra karaktärer i en kupé och 
ett mysterium. Mysteriet i Timothy Williamsons Tetralogue är san-
ning. Hur kan vi finna sanningen? Vad avgör vad som är sant? Vil-
ka slags påståenden är sanna eller falska? Är det farligt att tro på en 
objektiv sanning? Är det farligt att inte göra det? De figurer som i 
denna tetralog – en dialog men mellan fyra individer – kommer i 
slang representerar distinkta förhållningssätt till frågor som dessa, 
och under tågresan ges tid att testa ståndpunkter, argument och 
underliggande antaganden. Som frågornas vida omfång antyder är 
Tetralogue inte riktad till akademiska filosofer, utan det är en allmän 
introduktion till dessa olika föreställningar om sanning och kun-
skap, och till de viktigaste invändningarna en förespråkare måste 
handskas med. Med det inte sagt att Williamson gjort det lätt för 
sig, och karaktärerna blir sällan karikatyrer, ens när de försvarar 
positioner långt från Williamsons egen.

Min inledning till trots är det naturligtvis inte Agatha Christie 
som är modellen här, utan den filosofiska dialogen. Framstående 
exempel på denna typ av litteratur förekommer genom hela filosofi-
historien, från – förstås – Platon till Galileo och Hume, och den har 
nyttjats då och då även i vår tid. Det främsta motivet till att välja 
denna form har varit tillgänglighet: den ger författaren en chans 
att i narrativet representera läsaren och de frågor hon kan tänkas 
ha, och att hålla framställningen på en mindre teknisk nivå än i 
facktexter. Detta är också ett av Williamsons uttalade skäl. (Utta-
lat i marknadsföringsvideor från Oxford University Press, som kan 
ses på YouTube.) Men Tetralogue skiljer sig från de kända filosofiska 
dialogerna i det att Williamson är lika intresserad av den polemiska 
diskussionen som sådan, och till vilken grad argument kan övertyga 
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meningsmotståndare. Tetralogue ska alltså tjäna som ett exempel på 
en sådan diskussion, från vilket något skulle kunna avläsas om ar-
gumentationens begränsningar. Det här leder till vissa komplika-
tioner för boken  – möjligen välmotiverade, beroende på vad läsaren 
själv tror om saken – som jag ska återkomma till. Men först något 
om bokens karaktärer och de teman de representerar.

Bob söker meningsfulla förklaringar till det som händer honom, 
och i världen i allmänhet. Om han drabbas av olycka vill han veta 
varför. I det perspektivet är den empiriska vetenskapens mekanistis-
ka hur-förklaringar otillfredsställande – inga förklaringar alls. Nå-
gon sorts avsikt måste vara involverad i hans missöden, och en för-
klaring i termer av magi och häxkonster passar hans förväntningar 
bättre. I Bobs diskussion med empiristen Sarah i bokens inledning 
får vi också en första antydan om hur en uppsättning observationer 
kan ge stöd för helt olika teorier beroende på vilka andra relevanta 
uppfattningar man har. Bobs grannes beteende, efter att Bob har 
skadat sig under trädgårdsarbete, styrker honom i hans övertygelse 
att hon är häxan som ligger bakom hans olycka, men även Sarahs 
föreställning att kvinnan är en vanlig, normalomtänksam granne.

Ingen av bokens karaktärer försvarar teism, och det kan kanske 
tyckas anmärkningsvärt, men möjligen är Bob avsedd som ett min-
dre kontroversiellt substitut, som tänks resonera på ett liknande 
sätt. Det är i så fall lite olyckligt, jag tror det är stor skillnad mel-
lan att tro på en gud och att tro på magi. (Det tycks i alla fall vara 
väsentligt olika kulturhistoriska fenomen.) Williamson håller sig 
överhuvudtaget borta från genuint brännbara ämnen som religion, 
klimatförändringar och orsaker till fattigdom, krig och terrorism. 
Det är nog avsiktligt, för att inte distrahera från debattens allmänna 
principer, men, givet att bokens tema också är debatten som sådan, 
är det kanske inte oväsentligt att denna typ av diskussioner vanli-
gen handlar om frågor som vi uppfattar som viktiga för våra liv och 
vårt samhälle. Debattens dynamik är inte självklart densamma när 
ämnen byts ut till något mindre engagerande.

Bob och Sarah får tidigt sällskap av Zac, som representerar san-
ningsrelativism. Zac ser en påtaglig fara i sanningsanspråk och skar-
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pa distinktioner, och kopplar dessa till våld och förtryck på ett sätt 
som är bekant från en del samtida filosofi med politiska implikatio-
ner. Han säger, angående den sortens tydlighet i distinktioner ana-
lytiska filosofer och empiriska forskare brukar prioritera: »Do you 
expect people to be grateful for being put into boxes? Those boxes 
may become coffins». Zac är den av bokens karaktärer som mest 
riskerar att låta som en karikatyr i Williamsons analytisk-filosofiska 
sammanhang, och det är ingen vågad gissning att sanningsrelativis-
men är den position här som Williamson själv har minst sympati 
med. Jag förstör nog inte heller boken för någon om jag nämner att 
Zacs försök till försvar av sanningsrelativismen så småningom når 
sin ände i ett inkoherent haveri. (»It’s always obscure and compli-
cated», som han själv summerar det.) Samtidigt tror jag att relati-
vismen är en av Williamsons viktigaste måltavlor, och detta en av 
de väsentligaste delarna av boken. Sarah, bokens empirist, fallibilist 
och försvarare av vetenskaplig metod, »observerar» att det bara är 
om vi tror att meningsfulla påståenden är sanna eller falska som vi 
kan tro att vi själva kan ha fel och inspireras till försiktighet, öd-
mjukhet och tolerans. Naturligtvis får Zac också, från sin relativis-
tiska utgångspunkt, problem med att på allvar fördöma praktiker 
som slaveri och folkmord – precis de företeelser hans position avsåg 
att undvika! Men Sarah upptäcker strax att hennes egen relativism 
med avseende på vad som är moraliskt – grundad i att sådana frå-
gor inte kan besvaras genom observationer – är lika problematisk i 
denna domän som Zacs mer allmänna relativism. Sarah är på sätt 
och vis bokens mest sympatiska karaktär, i det att hon regelbundet 
erkänner att hon sagt något som var strikt talat fel och ändrar sig. 
Hon lyssnar på argument. Säkert är det hennes fallibilism som lig-
ger bakom, men även en tro på framsteg som är drivande inom den 
empiriska vetenskapen; det är lättare att erkänna sig okunnig nu 
om man tror att det blir bättre allteftersom.

Historiens minst sympatiska karaktär är utan tvekan Roxana, 
den analytiska filosofen. Kanske rör det sig om lite överkompen-
sering från den analytiska filosofen Williamsons sida, men Roxana 
står också, med sitt korta och nedlåtande sätt, för det mesta av bo-
kens komiska innehåll. Roxana bryr sig inte alls om huruvida magi 
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fungerar eller inte, utan bara om att alla resonerar på ett koherent 
sätt och använder begrepp med ett tydligt meningsinnehåll. Kriti-
ken mot Roxana är snarast just den, att hon inte alls tar ställning i 
någon fråga som involverar hur världen faktiskt är. Hon reder istäl-
let ut sådant som de övriga debattörernas oklarheter med avseende 
på sanning och sanningspåståenden. När Sarah påpekar att istället 
för att fråga oss vad som är fundamentalt sant om ljus kan vi fråga 
oss vilka fundamentala egenskaper ljus har, och Roxana instämmer 
(»Some signs of intelligence at last.» »You flatter me.») kanalise-
rar hon Williamson, och påminner oss också om Quines sannings-
deflationism: »[O]ne who puzzles over the adjective ›true› should 
puzzle rather over the sentences to which he ascribes it. ›True› is 
transparent» (W V O Quine, Pursuit of Truth, Harvard University 
Press, 1990). Hon är också behjälplig med att klargöra skillnaden 
mellan sanning och visshet – mellan huruvida ett påstående har ett 
sanningsvärde å ena sidan och huruvida vi känner till det eller kan 
känna till det å den andra. Båda dessa klargöranden är i första hand 
riktade mot Zacs motstånd mot alla sanningsanspråk.

Men Roxana uppvisar också en annan sida, som möjligen är på 
ett mer spännande sätt relaterad till ett av bokens huvudteman. En 
av Williamsons avsikter är som jag nämnt att på ett eller annat sätt 
illustrera en debatt mellan människor med radikalt olika föreställ-
ningar och förhållningssätt till sanning och kunskap. Och det är 
inte bara så att ingen av debattörerna utses till vinnare vid bokens 
slut, Roxana uppvisar dessutom en skepticism vad gäller rationella 
arguments kraft att omvända. »Why must it be possible to resolve 
all differences by rational argument?» frågar hon Sarah. Sarah är 
övertygad om att vetenskaplig evidens över tid får alla rationella 
personers uppfattningar att konvergera mot sanningen. Man kan 
tänka sig att ett skäl till Roxanas skepticism är att – som jag redan 
nämnt – vad som är evidens för vad beror på vilka bakomliggande 
föreställningar man har. Av det skälet går det inte att visa att våra 
uppfattningar måste konvergera när vi exponeras för samma data 
(till exempel under en analys i termer av sannolikheter – Sarah är 
också probabilist). Det här relaterar något till det problem med bo-
kens upplägg jag i inledningen lovade återkomma till.
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Vanligtvis i filosofiska dialoger vet vi, eller klurar snart ut, vem 
protagonisten är: Sokrates är läraren i Platons dialoger; i Galileos 
Dialog om de två världssystemen är det Salviati som ska övertyga oss 
om författarens ståndpunkt; och i Dialogues concerning natural religi-
on är det Philo som talar för David Hume. Det är inte uppenbart att 
Williamson försöker övertyga oss om något alls i Tetralogue (även 
om det ofta går att gissa vad han anser är ett bra argument och inte, 
särskilt om man vet något om Williamsons filosofiska ståndpunk-
ter). Eftersom Williamson inte uttryckligen väljer sida, och istäl-
let gör sitt bästa för att upprätthålla en slags balans i diskussionen, 
finns en risk att man vid läsning främst återupplever en frustration 
man stött på i verkliga diskussioner av det här slaget. Williamson 
ger oss heller inga ledtrådar om när debattörerna vidrör en fråga 
av särskild filosofisk betydelse, ej heller om när något argument är 
särskilt bra eller dåligt. Allt detta, antar jag, för att läsaren ska upp-
muntras att göra sin egen utvärdering, men man kan stundvis läng-
ta efter en mer rättfram framställning där Williamson delar med 
sig av sina egna – får vi anta, välgrundade – slutsatser utan att man 
behöver läsa mellan raderna. (Vi är ju likväl kapabla att hålla med 
Williamson eller inte enligt vårt eget förnuft.) Av det skälet är det 
inte säkert att Tetralogue är en idealisk introduktionstext om kun-
skapsteori för den intresserade lekmannen, även om det är rolig och 
lätt läsning, och den gärna kan kombineras med en mer traditionell 
text. Möjligen är priset för detta dubbla syfte  – att både avhandla 
essentiella frågor om sanning och kunskap, och illustrera något om 
arguments begränsningar – också för högt i ljuset av att det helt 
enkelt inte går att lära särskilt mycket om det senare från Tetralogue, 
annat än att folk tenderar att inte omedelbart ändra åsikt när man 
presenterar ett bra argument – och det visste vi redan. Framför allt 
får vi ingen hjälp alls med den viktigaste frågan: är problemet med 
att övertyga med argument praktiskt eller principiellt? Är orsaken 
till att vi vidhåller vår ståndpunkt psykologisk eller kunskapsteo-
retisk? Innan någon får för sig att detta skulle ge Zac rätt i sin san-
ningsrelativism trots allt ska vi dock dra oss till minnes Roxanas 
distinktion mellan sanning och visshet. Även om problemet för ra-
tionella människor att nå enighet skulle vara principiellt så säger 
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det inget om sanningens natur, bara om hur och om vi kan nå den.
Detta, att vi ofta tvingas gissa vad Williamson anser är viktigt 

och bra, utgör min väsentligaste kritik av boken. Vare sig vi är fi-
losofer, akademiker av annat slag eller något helt annat hamnar vi 
då och då i denna typ av polemik med våra medmänniskor. Delta-
garna i Williamsons tetralog argumenterar för omständigheterna 
väl för sina ståndpunkter och mot sina meningsmotståndares, och 
där finns mycket att lära och fundera på. Den som läser Tetralogue 
och uppskattar formatet kan avancera till Larry Laudans Science and 
Relativism (The University of Chicago Press, 1990), en annan, avse-
värt mer akademisk, tetralog om sanning, kunskap och relativism.

—√|
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