Ny bog om konservatismens
profet, Edmund Burke
Mere kongetro end kongen. Mere konservativ end de
konservative. Den irsk-engelske politiker Edmund Burke
har i mange år spøgt i den danske politiske og kulturelle
debat. Det var ham, der ville “forandre for at bevare”, og
ham, der mente, at samfundet er “et fællesskab ikke kun af
dem, der lever, men af dem, der lever, dem der er døde og
dem, der vil blive født”.
Burke citeres ofte sådan i debatten, men ellers er han
ukendt i den danske offentlighed. Det råder denne biografi
bod på. Den skildrer Burkes liv og værk i konteksten af det
engelske samfund 1730-1797 – Burkes føde- og dødsår.
For Burke byggede politik ikke på friheds- eller menneske
rettigheder, men på den overleverede moral, som igen var
religiøst begrundet. Samfundets fundament var religionen
og ejendomsretten, og da disse blev udfordret under den
franske revolution i 1789, hudflettede han revolutionen.
Den debat, han efterfølgende havde med Thomas Paine,
er en af verdenshistoriens vigtigste ideologiske debatter
overhovedet. Og det er verdenshistoriens første store debat om menneskerettigheder, med Burke som modstander og Paine som tilhænger.
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FORFATTEREN SIGER
Edmund Burke. Konservatismens profet ruller et bredt
billede ud af det engelske samfund og engelsk politik i
en højdramatisk periode, hvor oplysningen mødtes af
modoplysning. Og hvor kravet om demokrati blev mødt
af ønsket om at beholde den traditionelle forfatning, der
sikrede elitens fortsatte greb om magten.

OM FORFATTEREN
Claus Bryld er dr.phil., professor emeritus i historie og
seniorforsker ved Roskilde Universitet. Han har et større
historisk forfatterskab bag sig og deltager i den offentlige
debat, blandt andet som fast kronikør i Jyllands-Posten.
Han har også publiceret erindringer og essays baseret på
sin egen og sin families historie. Hans fagområder er arbejderbevægelsens historie, politisk idéhistorie og studier i
kollektiv erindring.

“Jeg er fascineret af Burke som
en politiker med en stærk moralsk
sensitivitet, og som talte og skrev
som en kunstner.”
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