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Thomas Mann: På sporet af en ny humanisme Rasmus Navntoft Hent PDF Et fortællende essay om den tyske
nobelpristager Thomas Mann (1875-1955), der i sit 80 år lange liv oplevede både den fredelige udgang af det
nittende århundrede, frisættelsen af den værste vold i Første Verdenskrig, mellemkrigstidens eksalterede
hysteri og Europas totale sammenbrud under Anden Verdenskrig. Thomas Manns værker handler altid om

denne brydningstid. Om Europas mest turbulente periode, hvor alle de modstridende idéer og ideologier, der i
historiens lange løb har præget det gamle kontinent, pludselig blomstrede ganske voldsomt og uhæmmet på
samme tid og skabte en heksekedel af åndelig uforsonlighed og politisk vold. Det var en tid, der skreg på
forsonende helhedstænkning, og den forsøgte Mann at tilvejebringe. Med litteraturen som våben og en
tankevækkende sygdomsmetafor som svar forsøgte den tyske nobelprisvinder at overvinde den åndelige

skizofreni, der synes at være evig bestanddel af den europæiske sjæl, og som gang på gang kaster Europa ud i
krise. Som nu igen i dag, hvor kampen mellem et overstatsligt demokrati og et væld af nationalistiske
mytologier endnu engang truer med at rive Europa i stykker. Indhold: Den åndelige sygdoms republik;
Buddenbrooks: Fra oplysning til opløsning; Døden i Venedig, Doktor Faustus: Tilbage i det mytologiske
urdyb; Trolddomsbjerget: Organisk humanisme som demokratisk mytologi; Josef og hans brødre, Loven:

Civilisationen forfra; Refleksioner i dag: Metaforisk kulturkritik i en krisetid.

 

Et fortællende essay om den tyske nobelpristager Thomas Mann
(1875-1955), der i sit 80 år lange liv oplevede både den fredelige
udgang af det nittende århundrede, frisættelsen af den værste vold i

Første Verdenskrig, mellemkrigstidens eksalterede hysteri og
Europas totale sammenbrud under Anden Verdenskrig. Thomas
Manns værker handler altid om denne brydningstid. Om Europas
mest turbulente periode, hvor alle de modstridende idéer og

ideologier, der i historiens lange løb har præget det gamle kontinent,
pludselig blomstrede ganske voldsomt og uhæmmet på samme tid og



skabte en heksekedel af åndelig uforsonlighed og politisk vold. Det
var en tid, der skreg på forsonende helhedstænkning, og den forsøgte

Mann at tilvejebringe. Med litteraturen som våben og en
tankevækkende sygdomsmetafor som svar forsøgte den tyske

nobelprisvinder at overvinde den åndelige skizofreni, der synes at
være evig bestanddel af den europæiske sjæl, og som gang på gang
kaster Europa ud i krise. Som nu igen i dag, hvor kampen mellem et
overstatsligt demokrati og et væld af nationalistiske mytologier
endnu engang truer med at rive Europa i stykker. Indhold: Den
åndelige sygdoms republik; Buddenbrooks: Fra oplysning til
opløsning; Døden i Venedig, Doktor Faustus: Tilbage i det

mytologiske urdyb; Trolddomsbjerget: Organisk humanisme som
demokratisk mytologi; Josef og hans brødre, Loven: Civilisationen
forfra; Refleksioner i dag: Metaforisk kulturkritik i en krisetid.
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