
Notiser
Den femte delen av Konrad Marc-Wogaus Filosofin genom tiderna har nu utkommit på 
Bonniers. Den har underrubriken ”Filosofiska strömningar effer 1950”, och innehåller texter 
av följande författare: Thomas Kuhn, Karl Popper, R G Collingwood, Carl Hempel, William 
Dray, J L Mackie, Donald Davidson, G H von Wright, Jaakko Hintikka, John Searle, Roderick 
Chisholm, Konrad Mare-Wogau, David Lyons, John Rawls, Anders Wedberg, Claude Lévi- 
Strauss, L Althusser och Hans-Georg Gadamer.

I förordet skriver Marc-Wogau bl a: ”Så sent som efter andra världskrigets slut kunde man, 
om man betraktade läget inom den då aktuella filosofin i stort, tala om ett antal filosofiska 
huvudriktningar eller ”läger”, främst den marxistiska filosofin, nytomismen, existentialismen 
och den analytiska filosofin, som hade så väsensskilda uppfattningar om filosofins uppgift och 
om metoden att lösa uppgiften att en förutsättning för ett fruktbart tankeutbyte mellan dem helt 
saknades. Sedan dess har situationen väsentligt förändrats. Många filosofer har överskridit 
gränserna mellan lägren och blivit mera lyhörda för motståndarnas argument. En fusion har i 
viss mån ägt rum mellan riktningar som tidigare stod i harnesk mot varandra. Motsättningarna 
har visserligen inte försvunnit, men de har uppmjukats”. Emellertid följer denna volym de 
tidigare bandens princip att huvudsakligen välja texter som varit av betydelse för den analytiska 
filosofins utveckling. (Vad analytisk filosofi är för något förklarade Dag Westerståhl i sin 
recension i förra numret av Filosofisk tidskrift.)

Medarbetare i detta nummer: Ingemar Nordin doktorerade rätt nyligen i teoretisk filosofi vid 
Lunds universitet, Dagfinn Føllesdal är professor i filosofi vid universitetet i Oslo och vid 
Stanford University i Kalifornien, Åke Löfgren är gymnasielektor i filosofi i Karlstad, Tor
björn Tännsjö är docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, Per Ericson är lärare i 
filosofi och psykologi vid Märsta gymnasium och Aant Elzinga är docent i vetenskapsteori vid 
Göteborgs universitet.
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