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Morgenrøde Friedrich Nietzsche Hent PDF Forlaget skriver: Morgenrøde består af i alt 575 små og større
tekststykker, hvori Nietzsche reflekterer videre over alt, kun alt for menneskeligt (der var titlen på hans
foregående værk). Værkets fragmentariske karakter reflekterer i sig selv den gamle verdens opbrud til den
frembrydende modernitet samtidig med at det udtrykker den erkendendes forsøg på at være loyal over  for
denne kompleksitet. Nietzsches ætsende analyser af vægtige problemstillinger og hans træffende iagttagelser
såvel som den store integritet, der bærer dem, vil fortsat tale til læsere af i dag. Morgenrøde er det sidste af

Nietzsches store værker, der hermed for første gang foreligger på dansk.

Filosoffen Friedrich Nietzsche (1844- 1900) var født i Tyskland (Sachsen) ud af en præsteslægt. Professor i
klassisk filologi 1869-79. Nietzsche spænder i sin filosofi over en perspektivrig kritik af både kultur, religion,
moral, kunst, sprog og erkendelse. Han er berømt eller berygtet for sine ord om, at "Gud er død"; men hans
filosofi er samtidig et vedholdende forsøg på at afkode den deraf følgende nihilisme og på den anden side at
skabe modværdier - måske nye, men da mere livskraftige illusioner. Hans mest kendte værk er Således talte
Zarathustra. Ved sin filosofis talrige facetter, vide udblik og en inciterende formuleringskunst er Nietzsche
forblevet en stadig levende og diskuteret inspirationskilde. Selv skulle han ikke opleve noget af al denne
yndest: ved årsskiftet 1888-89 udsluktes hans bevidstheds lys, og han forblev lige til sin død formørket.
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