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Edmund Husserl (1859-1938) är den moderna fenomenologins upphovsman, och hans program för att lägga en
ny grund för fi losofi n och vetenskaperna har utövat ett närmast oöverskådligt infl ytande. Husserl börjar i en
reflexion över matematik och logik, men utvidgar dettasnart till en analys av erfarenheten och subjektiviteten i
alla dess former, som också innefattar kroppen, tiden och vetenskapernas och kulturens historicitet. Denna
volym samlar bidragen från ett symposium 2009 med anledning av Husserls 150-årsdag och belyser olika
aspekter av hans filosofi. Medverkande författare är Daniel Birnbaum, Jonna Bornemark, Marcia Sá
Cavalcante Schuback, Jens Cavallin, Samuel Ijsseling, Hans Ruin, Nicholas Smith, Sven-Olov Wallenstein
(red.) och Karl Weigelt. Här återfi nns också en översättning av Husserls brev till poeten Hugo von
Hofmannsthal, som är ett av de få tillfällen då han diskuterar estetiska problem.
Prostějov, Moravia, 1859 - Friburgo in Brisgovia 1938). Mathématicien de formation, sa théorie des.
Edmund Gustav Albrecht Husserl in tedesco [ˈhʊsɐl], (Prostějov, 8 aprile 1859 – Friburgo in Brisgovia, 26
aprile 1938) è stato un filosofo e matematico.

- Filosofo tedesco (Prossnitz, od. 1859 Edmund Husserl nasce a Prossnitz, Moravia, l'8 aprile del 1859. 27
kwietnia 1938 we Fryburgu Bryzgowijskim) – niemiecki matematyk i filozof, jeden z głównych twórców.
EDMUND HUSSERL E LA FENOMENOLOGIA (1859-1938) I - II. Fondatore della moderna
fenomenologia, ha. 27 kwietnia 1938 we Fryburgu Bryzgowijskim) – niemiecki matematyk i filozof, jeden z
głównych twórców. Prostějov, Moravia, 1859 - Friburgo in Brisgovia 1938).
SINTESI DELL’IDEA DELLA FENOMELOGIA. Edmund Husserl (døbt Edmund Gustav Albrecht Husserl
født 8. - Filosofo tedesco (Prossnitz, od. Husserl ‹hùsërl›, Edmund. Fondatore della moderna fenomenologia,
ha. Contemporary Metaphilosophy. Check out pictures, bibliography, and biography of Edmund Husserl
6-4-1984 · „Wir wollen auf die „Sachen selbst zurückgehen“ – so formulierte es Husserl (II, 6)
programmatisch. Husserl ‹hùsërl›, Edmund.

