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Den muntre videnskab Friedrich Nietzsche Hent PDF Forlaget skriver: Den muntre videnskab er oversat fra
tysk efter Die fröhliche Wissenschaft (1882), som er det værk, hvori den tyske filosof Friedrich Nietzsche
(1844-1900) første gang påpegede "Guds død" og det værdi- og sandhedstab, som det faktisk indebar - og
den nødvendige omvurdering af alle værdier, som endnu udestod, med livsløgn og fremmedhed til resultat.

Den videnskab, som Nietzsche her bedriver og kalder munter - gennem 342 aforismer og 63 lyriske
epigrammer - er af en ganske anden karakter end normalt i akademiske kredse: kritisk, spiddende, anekdotisk,
paradoksal, polemisk og overalt båret af et dionysisk overskud, der får tankerne til at boble frem i et forsvar
for livet. Det ekspressive i Nietzsches filosofiske stil og livsindstilling folder sig her ud med stor kraft, både i
dybtgående analyser af moral- og værdispørgsmålet og i mere euforiske længsler efter nysyn - bogen var

skrevet i Genova, Columbus' fødeby - og en ny dannelse i livets tjeneste. Oversat og med indledning af Niels
Henningsen, der også har taget sig af Således talte Zarathustra (DET lille FORLAG 1999), Moralens

oprindelse (DET lille FORLAG 1993) og Ecce Homo (DET lille FORLAG 1994).
Omslag ved Hovedkvarteret.
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