
Notiser

aktuellt om tiden
Stockholms Filmfestival säger på en reklamskylt ”The future is now”. Vid 
första anblicken ser det ju ut som en självmotsägelse; det speciella med 
framtiden är ju att den inträffar senare än nu. Men kanske har filmfestivalen 
tänkt sig saken så, att den tidsrymd då man läser första halvan av meningen 
inträffar tidigare än den tidsrymd då man läser andra halvan – åtminstone i 
normalfallet – och i så fall måste man ju hålla med om att det nu som åsyftas 
faktiskt ligger i den framtid som åsyftas. Kanske kan man då till och med 
börja tycka att satsen är analytiskt sann? Nej, även detta blir rätt orimligt, 
för hur man än vrider och vänder på satsens innebörd, så måste man väl 
ändå gå med på att förhoppningsvis större delen av framtiden kommer 
senare än det nu som avses (vilket det nu är). Men filmfestivalen menar 
kanske något helt annat, något som inte är uppenbart falskt?

dödsfall
Den framstående brittiske filosofen Michael Dummett dog den 27 de-
cember 2011, 86 år gammal. Dummett fick Rolf Schock-priset i logik och 
filosofi år 1995. Ett urval av hans skrifter finns utgivna i svensk översätt-
ning under titeln Metafysik och mening, Thales 1995. Andra kända filoso-
fer som dog under 2011 var bl.a. Michael Dummett, John Hospers, Ernan 
McMullin, Sara Ruddick och Frederick Stoutland.
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