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Rée, Paul (1849–1901), tysk forfatter og lege best kjent for sitt vennskap, og senere dramatiske brudd, med den tyske
filosofen Friedrich Nietzsche. Rée var opptatt av å gjøre moralfilosofi til en form for moralsk vitenskap, ved å ta i bruk metoder analoge til dem vi finner i naturvitenskapen geologi. Han skrev derfor et par filosofiske verker om dette emnet, som
Psychologische Beobachtungen (Psykologiske iakttagelser) fra 1875 og Der Ursprung der moralischen Empfindungen (Moralske
fornemmelsers opprinnelse) fra 1877.
Ressentiment (fra fransk, nag) er et begrep innen filosofi, psykologi og sosiologi som, i sin bredeste forstand, betegner en
fiendtlig tilstand rettet mot det en anser å være kilden til ens frustrasjon. Begrepet knyttes gjerne til Friedrich Nietzsches
(1844–1900) kritikk av kristen moral (slavemoral) i Moralens genealogi (1887). I dette verket foretok Nietzsche en systematisk gjennomgang av begrepet. Han definerte ressentiment som slavemoral, utviklet av den kristne kirken. Hos Nietzsche
forbindes ressentiment også med hevn og med den mindreverdige posisjonen til personen eller gruppen som besitter denne
følelsen. Den danske filosofen Søren Kierkegaard (1813–1855) anvendte et begrep lignende Nietzsches, nemlig misundelse,
som har blitt omtalt som en slags forgjenger til ressentiment. Kierkegaards tolkning av misundelse hadde for øvrig sine røtter
i den sekulære, og ikke den kristne, verden.
Etter Nietzsche fikk idéen om ressentiment gjennomslag blant annet i sosiologien gjennom den tyske fenomenologen
Max Schelers (1874–1928) verk om begrepet, først utgitt i 1912 under tittelen Über Ressentiment und moralisches Werturteil
(Om ressentiment og moralske verdidommer). I motsetning til Nietzsche, mente Scheler at kristen moral ikke hadde sine
røtter i ressentiment. For Scheler var ressentiment i stedet kjernen i den borgerlige moralen, som gradvis erstattet kristen
moral etter det trettende århundret og kulminerte i den franske revolusjon. Videre skrev Scheler at ressentiment var blitt en
betydelig faktor i den sosiale bevegelsen under hans samtid, og som i økende grad hadde endret datidens etablerte moral.
P.J.W.-L.
Romantikken var en filosofisk, kunstnerisk og politisk strømning som begynte mot slutten av 1700-tallet og varte frem
til andre halvdel av 1800-tallet. Den kjennetegnes, blant annet, av sansen for det sublime og motstand mot rasjonalismen
som tidligere hadde blitt hedret under opplysningstiden. Individualitet, estetikk og frihet er kjernebegreper fra romantikken. Strømningen fikk særlig gjennomslag i engelsk, tysk og fransk litteratur, henholdsvis gjennom forfattere som Samuel
T. Coleridge, Johann Wolfgang von Goethe og Victor Hugo.
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