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Kierkegaard-tekster for begyndere Birgit Bertung Hent PDF Denne bog tilstræber at formidle lidt lettere
forståelige tekster af Søren Kierkegaard (1813-1855), end dem, der kræver nogen filosofisk eller teologisk
forhåndsviden. Samtidig er det hensigten med bogen at give et rimeligt indtryk af, hvad denne
verdensberømte forfatter egentlig skrev om. Udvalget er sat ind i en sammenhæng og skulle således kunne
være til gavn for dem, der ikke har tid eller lyst til at gå i gang med Kierkegaards egne værker, men alligevel
gerne vil kende lidt til, hvad de indeholder.
Forhåbentlig fremgår det af teksterne, at hans tænkning stadig er uhyre aktuel, netop fordi han skrev om
generelle menneskelige, eksistentielle forhold, der ikke ændrer sig væsentligt.
Hans ironi, humor og underfundighed skulle være rigt repræsenteret, ligesom han ikke holdt sig tilbage fra at
punktere det falske i mange af samfundets konventioner. Dermed vises også ofte et interessant historisk
billede. Der er altså ingen grund til at lade sig afskrække, og at hans eminente levende, poetiske sprog er en
nydelse i sig selv kan næppe betvivles.
Birgit Bertung er mag. art. i filosofi og var i 25 år sekretær for og medlem af Søren Kierkegaard Selskabets
bestyrelse.
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