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Religion og erotik Walter Schubart Hent PDF Forlaget skriver: Professor og filosof Walter Schubart behandler
i "Religion og erotik" to af tilværelsens stærkeste drivkrafter med det argument, at de udspringer af samme

rod og i bund og grund er identiske. Han giver klare definitioner på, hvad han forstår ved dels det religiøse og
dels det erotiske og kaster et overraskende og til tider chokerende lys over problemer i det moderne

menneskes hverdag.

Walter Schubart (1897-1942) var en tysk jurist og kulturfilosof. Da nazisterne overtog magten i Tyskland i
1933, forlod Schubart landet og slog sig ned i Riga, hvor han levede, indtil han blev arresteret af Sovjet i
1941 og sendt i fangelejr i Kasakhstan. I Riga tog Schubart en doktorgrad i filosofi og blev senere professor
ved det lettiske statsuniversitet. I disse år skrev og udgav han flere bøger, der gjorde ham kendt som kultur-

og religionsfilosof langt ud over det tysksprogede område.
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