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Fornuftens perversion Mikkel Thorup Hent PDF Forlaget skriver: Er det sandt, at oplysning fører lige fra den
franske revolution til nutidens demokrati? Ikke, hvis man spørger modoplysningen, som denne bog beskriver:

Oplysningsfilosofien perverterer det, der gør livet stabilt og sandt, den forvandler mennesket til noget
monstøst, friheden til trældom og terror - og fornuften til ufornuft.

Modoplysningen er både en radikal form for oplysningskritik og navnet på en historisk periode, der strækker
sig over årtierne før, under og efter den franske revolution. Denne bog giver for første gang på dansk et

præcist billede af modoplysningen - og rummer nyoversatte primærtekster af de tre centrale
modoplysningstænkere Edmund Burke, Joseph de Maistre og Juan Donoso Cortés.

Oplysningsprojektet er i dag under angreb fra mange sider - lige fra radikal islamisme, konservativ
nationalisme og new age-bevægelser til filosofiske modestrømninger. Men oplysningen er altid blevet sagt
imod, og skal vi forstå modoplysningen også i dens nutidige former, må vi kende den idéhistorie. Det er den,

der fortælles i Fornuftens perversion.
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