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Fænomenologiens idé Edmund Husserl Hent PDF Edmund Husserl (1859-1938) er fænomenologiens
ophavsmand. Fænomenologiens idé består af fem forelæsninger fra 1907. Den udgør den første systematiske

fremstilling og forklaring af mange af de begreber, som karakteriserer Husserls senere filosofi.  

Ifølge Husserl skulle filosofien være en streng videnskab, den måtte intet tage for givet. For at være sikker på
sine erkendelsers gyldighed skulle den starte helt forfra ved at beskrive fænomenerne, ”tingene selv”, sådan

som de kommer til syne for os.

Husserls fænomenologi har haft stor betydning for en lang række af århundredets filosoffer, bl.a. Heidegger,
Merleau-Ponty og Lévinas.

Edmund Husserl er født i Prossnitz i det nuværende Tjekkiet. Matematik- og filosofistudier i Wien 1881-1886
hos bl.a. Franz Brentano. Professor i filosofi i Halle, Göttingen og Freiburg frem til 1928.

Fænomenologiens idé genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere og udkom første gang på dansk
i 1997.
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