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Filosofiske smuler

//
//]]]]> // ]]>

Bør filosofer studere teologi? Er vestlig kultur en eneste stor konflikt mellom to
hjernehalvdeler? Er Kants etikk en gedigen bommert? Og kan du overføre tankene dine
direkte til film? Her er ukens filosofiske og idéhistoriske høydepunkter fra utenlandske
nettsteder.

Leser eller skriver du om Wittgenstein, må du passe deg. Man skal nemlig være forsiktig
med å tilskrive ham teser og teorier. Det skriver i alle fall The Philosophers’ Magazine.
«Teologi lar oss snakke om dype og irrasjonelle drifter. Noen ateister ser på dette som en
svakhet. Men kanskje det er en styrke også.» Nathan Schneider ser på hvordan sekulære
filosofer vender seg mot teologien.
Hva er forholdet mellom narrativer og menneskets personlige ve og vel? Filosof Connie S.
Rosati tar fatt på problematikken.
Stanford Encyclopedia har for øvrig en rykende fersk artikkel om metafysikken til David
Lewis (du vet, han med teorien om at et individ eksisterer i én verden, men har motstykker i
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andre verdener).
Og Ralph Wedgewood avslører den dypeste feilen i Kants etikk. Mener han selv i alle fall.
Noen klarer visst ikke å la være å psykologisere kultur og historie. Iain McGilchrist har
skrevet bok om hvordan vestlig kultur kan forstås ut fra menneskets to hjernehalvdeler (!).
The Guardian lar seg imponere.
Når vi snakker om psykologi: Monitor on Psychology har en liten artikkel om hvordan
Freuds ideer bidro til den vestlige forbrukerkulturen. Gammelt nytt, men stadig et godt
poeng.
Kan man projisere tanker direkte til film? Den som måtte være interessert i
parapsykologiens historie bør ta en titt på denne underholdende artikkelen fra Fortean
Times.
For dem som kunne tenke seg mer interessante fremstillinger av islam enn disse pinlige
karikaturene: 3 Quarks Daily har akkurat avsluttet sin flotte serie om tidlig islam.
Kan datamodeller forresten lære oss noe om hvordan ideer spres? Se Mindhacks’
gode sammendrag av en artikkel fra Fast Company.
Og hva er egentlig den beste jobben – filosof eller historiker? Sjekk Careercast for svaret.)
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