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Den etiske revolution Mette Blok Hent PDF Forlaget skriver: Den østriske forfatter Robert Musils hovedværk
Manden uden egenskaber regnes for den vigtigste tysksprogede roman fra det 20. århundrede og er en
milepæl i europæisk modernistisk litteratur. I denne første monografi om Musil på dansk foretages en
konsekvent etisk læsning af Musils filosofiske roman, og det vises, hvordan Musils svar på værdiernes
sammenbrud omkring 1. Verdenskrig ikke er en nostalgisk længsel efter en tabt verden af i går, men et

fremsynet og optimistisk udkast til en ny og bedre måde at leve på under ændrede betingelser. Indledningsvist
aktualiseres Musils bevidste valg af litteraturen frem for filosofien og hans vigtigste filosofiske

inspirationskilde, Friedrich Nietzsche, og sideløbende med værklæsningen vises det, hvordan Manden uden
egenskaber naturligt er i dialog med nogle af det 19. og 20. århundredes mest indflydelsesrige filosoffer,

herunder Kierkegaard, Heidegger og Wittgenstein.
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