
NOTISER

U Den rumänske filosofen och teologen Andrei Plesu har skrivit en bok 
som kom ut 1988 under titeln Minima moralia. Den har nu utgivits i 
svensk översättning som Tårarnas gåva. Dualis förlag 1995.

U Enligt en notis i tidningen Metro, som återger ett TT-telegram, tror två 
amerikaner av tre att djävulen finns och en av tre har funnit en personlig 
dragning till honom.

fl Stefan Berglund har disputerat i Lund på en avhandling i praktisk 
filosofi med titeln Human and Personal Identity, Lund University Press 
1995.

fl Från engelska institutionen i 
Stockholm har utgivits en doktors
avhandling, författad av Yvonne 
Martinsson, med titeln Eroticism, 
Ethics and Reading, Almqvist & 
Wiksell 1996.1 bibliografin hänvi

sas till en artikel av W K Wimsatt 
och M C Beardsley, som uppges 
heta ”The Affective Phallacy”. Kan 
det vara en avsiktlig lustighet i 
postmodern anda?

fl Sören Halidén, tidigare professor i teoretisk filosofi i Lund, har utgivit 
A Socratic Approach to Morality, Library of Theoria nr 20, Thales 1995.

fl Zalma M Puterman, som är forskare i praktisk filosofi i Uppsala, har 
utgivit Den historiska materialismens inre motsättningar, En studie i 
marxistisk filosofi. Thales 1996.

fl I Filosofisk tidskrift har tidigare 
förekommit några inlägg om idrott 
och facism, med anknytning till en 
DN-artikel av Torbjörn Tännsjö. 
Ingvar Johansson och Roger Fjäll
ström har kommenterat den. Tänn

sjö besvarar en del invändningar i 
en artikel som ingår i en nyutkom
men bok med titeln Sporten eller 
livet, Heatwawe förlag 1996. Boken 
är en antologi om huliganism, 
kroppsfixering och idrottsliga ideal.
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Thomas Wetterström, framstående filosof och docent i Göteborg, har 
oväntat avlidit i mars i år. Wetterström, som var född 1942, publicerade 
senast en längre artikel om sin lärare Ivar Segelbergs teori om medvetandet 
och världen i Filosofisk tidskrift nr 4, 1995.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Lars Bergström är 
redaktör för tidskriften, Klas Roth är doktorand vid lärarhögskolan i 
Stockholm, Monica Resic är doktorand i idé- och lärdomshistoria i Lund 
och Astorre Sennis är skriftställare i Stockholm.

74




