
Fornuftens skæbne
Hent bøger PDF

Kai S\u00f8rlander
Fornuftens skæbne Kai S\u00f8rlander Hent PDF Fornuften er vor vigtigste arv. Den er vor intellektuelle og

moralske målestok. Den lever i vor videnskab, teknologi og kunst og i vor sekulære demokratiske
samfundsorden. Men den er ingen selvfølge. Svigter vi dens krav, så kan vi ikke give den videre, og så dør
den. Derfor bør vi forstå det grundlag, hvorpå den står. Både historisk og principielt. Vi bør forstå, hvad det
er, som har gjort, at det netop blev den vestlige – europæiske – kultur, som blev hjemsted for fornuftens
gennembrud i videnskab, kunst og politik. Og vi bør forstå, hvad det er, som gør, at fornuftens krav er

universelle og ikke kun vestlige. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre fornuftens overlevelse og ikke blot
vandre blindt ind i fremtiden. Men forståelsen kommer ikke af sig selv. Den kommer først gennem

selvstændig tænken. En tænken, som denne bog vil fremprovokere. Kai Sørlander er en sjælden original
stemme i dansk filosofi. I sin nye bog kombinerer han historie, filosofi og etik med streng logisk analyse.
Hans filosofiske mål er at udlede et politisk ideal, der kan guide vores fremtid og vores beslutninger med

fornuften i centrum.
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