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Ecce Homo Friedrich Nietzsche Hent PDF Forlaget skriver: Ecce Homo er oversat fra tysk efter samme
latinske titel, der er Pontius Pilatus' påpegende ord om Jesus før domfældelsen: "Se, hvilket menneske!" Den
tyske filosof Friedrich Nietzsche (1844-1900) låner frækt - han var jo en skarp kritiker af kristendommen -
de pompøse ord for at minde om sig selv på et tidspunkt, hvor hans forfatterskab omsider var på vej ud til en

større læserkreds, takket være Georg Brandes
' forelæsninger på Københavns Universitet foråret 1888. Ecce Homo blev til i det følgende efterår, som skulle
blive Nietzsches sidste aktive fase, inden sammenbruddet i januar 1889 berøvede ham tankens klare brug.
Nietzsche var blevet bekymret for, om man nu ville forstå ham korrekt - og historien (især efter søsterens og
nazismens misrøgt) skulle vise, at det var med god grund. Bogen er derfor tænkt som en kritisk præsentation
af Nietzsche selv, hans livshistorie, intellektuelle udvikling og hans forfatterskab, men det er herudover en
grandios tour de force, der næsten lyver og overdriver lige så meget som den præciserer og er funklende klar
og skarp i sine iagttagelser. Mod slutningen lyder det således: "Jeg kender min lod. Erindringen om noget
vældigt vil engang være knyttet til mit navn - erindringen om en krise som aldrig før på jorden, om den

dybeste samvittighedskollision, om en afgørelse fremmanet mod alt, hvad der hidtil var blevet troet, fordret,
helliggjort. Jeg er ikke noget menneske, jeg er dynamit!" -Med indledning af Niels Henningsen, der også har
stået for de danske udgaver af Den muntre videnskab, Således talte Zarathustra og Moralens oprindelse.
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