
NOTISER

U I ett nummer av tidskriften För
äldrar & barn från hösten 1994 
berättas om en William James Sidis, 
som föddes 1898 och vars far var 
psykologiprofessor vid Harvard och 
uppfostrade lille William till under
barn. Man kan väl säga att det 
lyckades. ”Vid två års ålder kunde 
han skriva engelska och franska och 
vid tre studerade han avancerad ma
tematik och fem år gammal skrev 
han en avhandling om anatomi”. 
Han klarade inträdesprovet till 
Harvard vid nio års ålder, men fick 
ändå inte börja förrän han var elva, 
kanske därför att han ”kastade 
suddgummin på kamraterna och pe
tade sig i näsan oupphörligt”. När 
han var 16 tog han dock en doktors
grad med högsta betyg, men ”i och 
med detta hade han fått nog av det 
akademiska livet” och livnärde sig 

under resten av sitt liv på okvali
ficerade ströjobb samtidigt som han 
ägnade sig åt sin stora hobby: att 
samla använda tunnelbanebiljetter. 
För de flesta av oss är det nog ett 
mer realistiskt livsprojekt att samla 
tunnelbanebiljetter i barndomen för 
att sedan göra akademisk karriär vid 
mognare ålder. Men om man nu, 
som William Sidis, kan vända på 
ordningsföljden, så varför inte!? 
Finns det egentligen något bra argu
ment för att ta det barnsliga först 
och det intellektuellt avancerade 
därefter, snarare än tvärtom, om 
bägge alternativen är möjliga? Hur 
som helst, historien är tänkvärd. För 
filosofer är den kanske speciellt 
tänkvärd i och med att fadern till 
lille James var den store James, 
alltså filosofen William James.

H Hilaritas förlag har utgivit Peter Gasts ”Inledning till Zarathustra” under 
titeln Friedrich Nietzsches Så talade Zarathustra (1994) med moderniserad 
stavning av Albert Ericssons översättning från 1905.

I Thomas Mautner har utgivit Vägledning till Häger strömstudiet, Uppsala 
1994. Den innehåller bland annat en katalog över Hägerströms efter
lämnade manuskript i Uppsala universitetsbibliotek, samt förteckningar 
över Hägerströms föreläsningar och seminarier, hans föredrag och tal, hans 
brev och hans tryckta skrifter.

K Johan Hultman, med adress Stora Nygatan 13, 2 tr, 111 17 Stockholm, 
och telefon 08-10 51 96, är villig att sälja ett fint exemplar av Diels- 
Krantz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 11 uppl, 3 band, Berlin 1964. 
Pris: 1.000:- kr.
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