
Schopenhauers Filosofi
Hent bøger PDF

Søren R. Fauth

Schopenhauers Filosofi Søren R. Fauth Hent PDF Hans tænkning er ouverturen til det moderne
verdensbillede, hans erkendelsesteori peger langt udover sin samtid, hans etiske overvejelser er dybt

originale, og hans betydning for det 19. og 20. århundredes musik, litteratur, billedkunst og kultur kan næppe
overvurderes. Kafka, Wagner, Beckett, Proust, Tolstoy, Mann, Borges, Strindberg — alle var de dybt præget

af Schopenhauer.

Arthur Schopenhauer (1788-1860) var hele sit liv drevet af en utrættelig vilje til at finde frem til sandheden,
sandheden om verden, om menneskene — sandheden for enhver pris. Med en eminent stilistisk brillans, en
sproglig saft og kraft, der kun med få undtagelser har mødt sin lige i den europæiske filosofis historie,

udkastede han sin teori om verden som vilje og forestilling.

Denne bog følger Schopenhauer i hans søgen efter sandheden og fremstiller ham som systematisk filosof fuldt
på højde med både Kant og Hegel.
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