
Nietzsche som etiker
Hent bøger PDF

Mette Blok

Nietzsche som etiker Mette Blok Hent PDF Med udgangspunkt i værkerne Schopenhauer als Erzieher og
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hans positive, opbyggelige bidrag til en ny moral og en anderledes forstået religiøsitet, der lader platonismen
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typisk ser Nietzsche som undergraveren af enhver moral, og dels den tyske, der i traditionen efter Heidegger

snarere ser Nietzsche som metafysiker end som etiker.
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