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Monotoniseringen af verden Stefan Zweig Hent PDF Forlaget skriver: Mens nationalistiske diktatorer
oprustede, og verdenskrigen rykkede stadig nærmere, rejste pacifisten Stefan Zweig i 1920’erne og 1930’erne
fra land til land og talte fredens og den internationale forståelses sag. Fra samme periode udkommer nu et

udvalg af Zweigs essays, taler og interviews, der ikke tidligere har været oversat til dansk. ”Paris er
amerikaniseret, Wien er for-buda-pestet. Overalt danser man den samme foxtrot, overalt ser man de samme

film, overalt taler man om de samme politiske begivenheder.” Sådan skriver Stefan Zweig i 1925 i
sit essay Monotoniseringen af verden. Han var i det 20. århundredes mellemkrigsår en af verdens mest læste

forfattere. Zweig kaldte sig selv et upolitisk menneske, men han var ikke desto mindre en opmærksom
iagttager af sin samtids kulturelle og politiske tendenser. Han troede på litteraturens samfundsforandrende

kraft og drømte om et forenet Europa. Teksterne i Monotoniseringen af verden er udvalgt og oversat af Judyta
Preis og Jørgen Herman Monrad, der også har forsynet bogen med et efterskrift.
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