
Kritikk før 1814
Hent bøger PDF

Kritikk før 1814 Hent PDF Forlaget skriver: Immanuel Kant beskrev opplysningstiden som kritikkens
tidsalder. Denne antologien er den mest omfattende publikasjonen om kritikk i opplysningstiden som

foreligger i Norge.

I 34 bidrag skrevet av 26 forfattere tematiseres ikke bare litteraturkritikk i snever forstand, men også de
juridiske, filosofiske og idéhistoriske rammene for den gradvise fremveksten av en litterær og politisk

offentlighet i det 18. århundre. Bidragene er lite opptatt av å sortere ut en spesifikk norsk, nasjonal kritikk,
noe som har vært vanlig i vår litteraturhistorieskrivning. I stedet behandles Helstatens tidsskrifter og øvrige
publikasjoner som deler av en felleskultur. Omfanget og viktigheten av kritikken var langt større den gang

enn nå.

Boken kan betraktes som et supplerende første bind til den norske litteraturkritikkhistorien som ble publisert
av Edvard Beyer og Morten Moi i 1990 og angivelig skulle dekke tidsrommet 1770-1848.
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