
Notiser

en överraskande slutledning
Daniel Suhonen resonerade i DN den 2 april på följande sätt: ”Men de 
som 1980 ville privatisera välfärden lyckades genomföra extrema sam-
hällsförändringar. Slutsats: Inget är någonsin omöjligt för viljan.”

varför filosofi
Den som undrar varför man ska läsa filosofi på universitet kan få en del 
svar här: http://philosophy.about.com/od/Philosophy-Now/tp/Why-
Major-In-Philosophy.htm?nl=1

søren kierkegaard
skulle ha fyllt 200 år i år om han hade levat. Han får väl anses vara 
Nordens mest kända filosof. Men existentialismen, som han kanske var 
upphovsman till, hör man sällan talas om numera.

de bästa moralfilosoferna
En omröstning om vilka som är de främsta moralfilosoferna i (den väs-
terländska?) historien har gett följande resultat. 

1. Aristoteles
2. Immanuel Kant
3. Platon
4. David Hume
5. John Stuart Mill
6. Sokrates
7. Thomas Hobbes
8. John Rawls
9. Jeremy Bentham

 10. Thomas av Aquinas
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Bland de femtio moralfilosofer som rangordnats, av 625 nutida filosofer, 
kom vidare Nietzsche på plats 12, Kierkegaard på plats 13, Henry Sidg-
wick 15, Spinoza 18, Hegel 20, Simone de Beauvoir 23, R. M. Hare 26, 
Iris Murdoch 34 och Richard Brandt 45.

filosofisk metod
Said a parson, addressing his flock:
So-called Progress is in for a shock.
 We’ve intuitive proofs
 Of a Devil – with hoofs –
Which will put back the clock before Locke!
   –W. J. Strachan

filosofisk stil
Filosofen David McNaughton har formulerat följande ganska dräpande 
bedömning:

”There are, of course, a number of deplorable styles of philosophical 
writing. I’ll outline a few, before focusing on the one that concerns me 
most. We might call the first ’Oxford Obscurantism’. The purpose of this 
style of writing is to impress readers with one’s erudition and profundity. 
Never say something simply if it can be dressed up in contorted and 
tortured prose. Prime exemplars are Dummett, Peacocke, and in some 
veins, McDowell. It is not that they have nothing cogent to say – although 
it is sometimes hard to tell. It is just that they will not condescend to 
descend from their god-like sphere to the level of mere mortals and tell 
us plainly what they mean. Not that I should complain. I made my first 
mark in philosophy by translating McDowell’s thought into English – 
but why couldn’t someone have taught him English in the first place?”
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