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Aristoteles om hukommelse Aristoteles Hent PDF Forlaget skriver: Filosoffen Aristoteles (384-322 f. Kr.) var
banebrydende inden for en række filosofiske discipliner. Det er især velkendt, at han grundlagde den formelle

logik og lagde grunden for zoologisk videnskab. Hvad der måske er mindre kendt, er, at han også var
nyskabende i sine overvejelser vedrørende sjælen (gr. Psyche), hvorunder han udviklede en række teorier,
som vi nu til dags ville regne under bevidsheds-filosofi eller psykologi. Denne bog forsøger at belyse to af

disse teorier, nemlig Aristoteles´ teorier om hukommelse og genkaldelse.
Bogen er den første danske oversættelse af Aristoteles´ skrift Om hukommelse og genkaldelse, der her er

oversat, grundigt indledt og kommenteret af David Bloch. Bloch argumenterer for en fuldstændig
nyfortolkning af skriftet og for, at Aristoteles´ teori om hukommelse var radikalt forskellig fra moderne
teorier. Ikke desto mindre - eller netop derfor - er værket nyttig og interessant læsning den dag i dag.

Bogen er velegnet til studiebrug, men henvender sig også bredere til alle med interesse for filosofi og
antikken.
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