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Om Bøger og Læsning Arthur Schopenhauer Hent PDF "Uvidenhed degraderer først mennesket, hvor den
optræder i selskab med rigdom. Den fattige ligger under for armod og nød; hos ham er det

arbejdspræstationerne, som erstatter ham viden og beskæftiger hans tanker. De rige derimod, som er
uvidende, lever kun for deres lyster og ligner kvæg; noget man dagligt ser. Og hertil kan endnu føjes den
bebrejdelse, at man ikke har gjort brug af sin rigdom og sine ledige stunder til det, der forlener dem med

deres allerstørste værd."

"Om bøger og læsning" består af en række mindre tekster af den anerkendte filosof Arthur Schopenhauer
udvalgt og oversat af Ingeborg Buhl. Bogen er delt op i små tekstbidder og giver således et overskueligt

overblik over samt et spændende indblik i Schopenhauers filosofi.

Den tyske filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860) er kendt som hovedfiguren inden for den filosofiske
retning pessimisme. Schopenhauer var i høj grad påvirket af buddhisme og Immanuel Kants filosofi, og hans

egen filosofi er både et modsvar til og en udvidelse af Kants erkendelsesfilosof. "Verden som vilje og
forestilling" (1818) er Schopenhauers mest kendte værk, og hans tanker har påvirket store tænkere, kunstnere
og forfattere som Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Lev Tolstoj, Thomas Mann og Ludwig Wittgenstein.
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