Elementele metafizicii

Elementele metafizicii

In Elementele metafizicii - filosoful german Paul Deussen ofera publicului cultivat - in special tineretului studios - o introducere clara si concisa
intr-un domeniu al spiritului care ramane de actualitate si la mai bine de doua milenii de cand Aristotel a scris Metafizica sa. Este o carte
unica...

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 27,00 lei
Pret cu reducere: 25,71 lei
Pretul de vanzare: 27,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
In Elementele metafizicii, filosoful german Paul Deussen ofera publicului cultivat, in special tineretului studios, o introducere clara si concisa
intr-un domeniu al spiritului care ramane de actualitate si la mai bine de doua milenii de cand Aristotel a scris Metafizica sa. Este o carte unica
in genul ei, scrisa cu sinceritate filosofica si cu o rara capacitate de sinteza.
Ca metafizician, Deussen apropie notiunile de spatiu si de timp, dezvoltate in Upanisade (in care el gaseste suportul teoretic al unui idealism
al cunoasterii), de studiul kantian al intuitiilor a priori ale spatiului si timpului analizate in Etica transcendentala. El se distanteaza insa de
criticismul kantian, apropiindu-se in acelasi timp de sursele indiene ale filosofiei lui Schopenhauer, pentru a arata ca intuitiile spatiului si timpului
si, deci, si teoria kantiana a cauzalitatii, nu pot fi deduse din formalismul intelectului in raportul sau cu experienta.
Deussen este deja cunoscut cititorului roman pentru remarcabila contributie la cunoasterea gandirii indiene pe care o realizeaza in Filosofia
Upanisadelor.
Corneliu Sterian
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