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Ένας από τους λαμπρότερους Ευρωπαίους ιστορικούς
σε μια συζήτηση χωρίς προηγούμενο
για το παρελθόν αλλά και το μέλλον που αξίζει να διεκδικηθούν,
για τη ζωή της σκέψης αλλά και τη σκεπτόμενη ζωή.
Αρθρωμένο σαν μια σειρά από προσωπικές συζητήσεις ανάμεσα στον Τόνυ Τζαντ και τον
φίλο, συνάδελφο και μαθητή του Τίμοθυ Σνάυντερ, το βιβλίο παρουσιάζει τους θριάμβους
και τις αποτυχίες των πιο επιφανών διανοουμένων του εικοστού αιώνα και τις διαμάχες που
σημάδεψαν τον κόσμο μας. Συνυφαίνοντας αυτοβιογραφικά σκαριφήματα με ελεύθερες,
ρέουσες συζητήσεις γύρω από την ιστορία, την πολιτική και τον πολιτισμό, επανεξετάζει τις
επιπτώσεις των δύο παγκοσμίων πολέμων και της Μεγάλης Ύφεσης στην πολιτική και τη
φιλοσοφία. την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό μεταξύ των κομμουνιστικών και των
φασιστικών δογμάτων. Την προσπάθεια της σοσιαλδημοκρατίας και των κεϋνσιανών
οικονομικών να φέρουν τη φιλελεύθερη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη σε ευρεία βάση και την
κοινωνική ισότητα στον μεταπολεμικό κόσμο. και την υποχώρηση αυτών των επιτευγμάτων
μπροστά στην επίθεση του φονταμενταλισμού των ελεύθερων αγορών ενάντια στο ενεργό
κράτος. Είτε μιλάει για τις θρησκευτικές διαστάσεις του μαρξισμού και του φροϋδισμού είτε
για τον Ομπάμα και τον πόλεμο στο Ιράκ, η ικανότητα του Τζαντ να ενσταλάζει τόνους
ευρυμάθειας σε διαυγείς, ρωμαλέες συνομιλίες, ακόμη κι όταν αναπνέει με μηχανική
υποστήριξη, είναι ανεπανάληπτη.

«Σ’ αυτό το θαυμαστό βιβλίο, δύο εξερευνητές ξεκινούν ένα ταξίδι από το οποίο μόνο ο ένας
θα επιστρέψει. Η άγνωστη χώρα τους είναι η συχνά τρομακτική ήπειρος που ονομάζουμε
εικοστό αιώνα. Ο δρόμος τους περνάει μέσα από τις δικές τους σκέψεις και αναμνήσεις. Και οι
δύο ταξιδιώτες είναι επαγγελματίες ιστορικοί που βασανίζονται ακόμη από τα δικά τους
αναπάντητα ερωτήματα. Χρειάζονταν να μιλήσουν ο ένας στον άλλον, και ο χρόνος ήταν
λίγος.»
NEAL ASCHERSON, The Guardian
«Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι Σκέψεις για τον εικοστό αιώνα είναι ένα
σπουδαίο βιβλίο: Ο τρόπος που σπινθηρίζουν οι ιδέες μέσα από την αλληλεπίδραση των
συγγραφέων. Η παθιασμένη ενασχόληση με θέματα πολιτικά και αμφιλεγόμενα. Το γεγονός
ότι το βιβλίο στάθηκε δυνατόν να γραφτεί, με δεδομένες τις τραγικές περιστάσεις που το
περιέβαλλαν. . . Ο Τζαντ παίρνει τον αναγνώστη σε μια ξέφρενη κούρσα μέσα από τα
ιδεολογικά ρεύματα και τις εκβολές της σκέψης του εικοστού αιώνα.»
Los Angeles Times

«Μια πνευματική πανδαισία, ενήμερη, διαυγής, προκλητική και προσιτή.»
San Francisco Chronicle
«Τοποθετεί τον Τζαντ ανάμεσα στις μεγάλες ανεξάρτητες φωνές της κουλτούρας μας, όπως ο
Όργουελ και ο Καμύ.»
The Denver Post
«Οι θαυμαστές θα βρουν πολλά να τους κρατήσουν σ’ αυτό το οδυνηρό κλείσιμο μιας ζωής
σημαδεμένης από μεγάλα κατορθώματα συγγραφικής τέχνης, επιστημονικής
διορατικότητας και σύγχρονης πολεμικής.»
The Economist
«Υπέροχο μέχρι το πικρό τέλος.»
Sunday Times
«Ένα ταιριαστό κύκνειο άσμα σε μια φλογερή πνευματική ζωή.»
The Vienna Review
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