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Filosofi og socialt håb Richard Rorty Hent PDF Forlaget skriver: Richard Rorty (1930-2007) var en af de
mest provokerende skikkelser i nyere tids filosofi. I disse veloplagte essays, artikler og forelæsninger fra

1990´erne præsenteres en bred vifte af hans filosofiske, politiske og kulturelle overbevisninger.

Rortys forfatterskab blev til i et opgør dels med den analytiske tradition, han selv kom ud af, og dels med
platonisk og kantiansk filosofi. Siden Platon har filosofien grundlæggende forsøgt at nå frem til sand

erkendelse ved at trænge bag om tilsynekomsterne til en underliggende virkelighed. Men for Rorty handler
det ikke om, hvorvidt vores forestillinger stemmer overens med en fundamental virkelighed, men om

hvorvidt de kan bidrage til at udføre praktiske formål og skabe et mere egalitært og demokratisk samfund. I
den pragmatiske ånd fra John Dewey forsøges det platoniske mål om at kopiere virkeligheden bedre og bedre
erstattet med et socialt håb om at skabe en bedre fremtid bestående af et globalt, kosmopolitisk, demokratisk,

egalitært, klasseløst verdenssamfund.

Bogen er forsynet med et efterskrift af Michael Vernersen, som også har oversat.  
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