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genus
Den polske filosofen Kazimierz Twardowski, som var elev till Franz 
Brentano i Wien, startade i slutet av 1800-talet den s.k. Lvov-Warszawa-
skolan i polsk filosofi. Den var särskilt livaktig mellan första och an-
dra världskrigen. Den hade en viss likhet med de logiska positivisterna 
i Wien. Skolans mest kända medlemmar var Kazimierz Ajdukiewicz, 
Tadeusz Kotarbiński, Stanisław Leśniewski, Jan Łukasiewicz och, den 
kanske mest berömde, Alfred Tarski, senare professor i Los Angeles. 
Även om skolan är mest känd för insatser i logik, så hade medlemmarna 
även vidare filosofiska intressen. I Stanford Encyclopedia of Philosophy finns 
en beskrivning av skolans verksamhet och där kan man också hitta ett 
fotografi av deltagarna i Twardowskis sista seminarium, läsåret 1936–37. 
Det slående är att av de tretton deltagarna var fem män och åtta kvinnor. 
En sådan könsfördelning har inte varit vanlig i filosofiska seminarier 
under 1900-talet.

klimatoptimism
Förre statsministern Göran Persson har uttalat sig om klimatförändring-
arna (AB 2/10 2015). Till skillnad från många andra är han inte oroad: 
”Nej, jag är inte oroad. Intellektuellt förstår jag att det är ett farligt läge, 
men ska man gå runt och ha ont i magen för det där så tror jag man skulle 
bli olycklig som människa. Jag tror att mänskligheten löser problemet. 
Det människan har skapat kan också människan göra ogjort. I den trygga 
förvissningen lever jag.”

Men även om Persson skulle ha rätt i att människan kan lösa proble-
met – vilket inte verkar särskilt självklart – så är väl den stora frågan om 
hon verkligen kommer att göra det. Hittills tycks ju världens politiker ha 
väldigt svårt att komma överens om bindande löften och effektiva åtgär-
der. Risken förefaller stor att eventuella åtgärder i framtiden antingen 
blir alltför ineffektiva eller kommer för sent. Då, om inte förr, kommer 
man att få ont i magen.
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filosofer som dog 2015
Irving Singer, Keith Donnellan, Peter Menzies, Georg Kreisel, Leigh S. 
Cauman, Michael Theunissen, Robert L. Arrington, Jaakko Hintikka, 
Abner Shimony och Roger Gibson.

intressant transplantation
En rysk datatekniker som lider av en obotlig muskelsjukdom ska genomgå 
en ”huvudtransplantation”, planerad till år 2017. Han ska alltså få en ny 
kropp. Varför det kallas huvudtransplantation är oklart, ”kroppstrans-
plantation” vore väl minst lika rättvisande. Kirurgerna, en italienare och 
en kines, är lite oroliga för att ryssens huvud ska stöta bort sin nya kropp 
– vilket har hänt i ett flertal experiment med möss – men kanske är det 
snarare den nya kroppen som kan stöta bort huvudet. Hur avgör man en 
sådan sak? Det är kanske det minst intressanta i sammanhanget.

nya böcker
Sociologen Hans Joas, som är professor både i Chicago och vid Hum-
boldtuniversitetet i Berlin, har utgivit Tro som alternativ: Kristendomens 
framtidsutsikter, Daidalos 2015. 

En bok med titeln Klimatetik: Rättvisa, politik och individens ansvar, har 
författats av göteborgsforskarna Bengt Brülde, professor i filosofi, och 
Göran Duus-Otterström, docent i statsvetenskap, Thales 2015.

En bok som ”försöker klä filosofiska frågeställningar i en skönlitterär 
text” är Fågelskrämman: Skymningsnoveller av Melker Garay, på förlaget 
Norlén & Slottner 2015.
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