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Det moderna informations- och prestationssamhället med sina oändliga lockelser och möjligheter betraktas
vanligtvis som ett framsteg. Men enligt den koreanske filosofen Byung-Chul Han, som skriver på tyska och är
verksam i Karlsruhe, är det snarare fråga om en tillbakagång. Det ständiga tvånget att veta allt och kunna allt
leder till en kollektiv utmattning. I boken beskriver han detta fenomen och ett sätt att lösa problemet.
»Trötthetssamhället« är inte ännu en självhjälpsbok, utan en filosofisk essä som rekommenderar ledans och
vredens terapi.
KRITIKERRÖSTER
»[Trötthetssamhället] analyserar vår tidsålders sjukliga prestationsmaskineri, tvånget att kunna och veta allt.
Att koppla ned uppkopplingen är dock banala råd. Enligt Byung-Chul finns bara en sak som kan rädda dagens
människa från själsinfarkt total tristess, rena j-a ledan! Tja, varför inte, det låter plötsligt som ett lockande
alternativ.«
Arbetarbladets kulturlista

»Byung-Chuls blick för samhällsskeenden och existensens grundfrågor bevisar dessutom att filosofin angår
oss, och med oss menar jag oss allihop. Filosofin är inte sig själv nog. Den pågår i den värld där varenda en av
oss lever.«
Maria Küchen, Sydsvenskan
»Filosofisk pärla av koreanen Byung-Chul Han, bosatt i Berlin, som skriver kritiskt om det ständigt
uppkopplade samhället. Ett måste för mobilmatta människor.«
Karin Olsson, Expressen
»Trots det lilla formatet är det en tungt vägande bok som fokuserar på det paradigmskifte som författaren
menar att vi är mitt uppe i Trötthetssamhället borde vara obligatorisk helgläsning för halvgamla och vuxna.
Om man har överseende med den ibland något snåriga filosofiska begreppsapparaten är det en skrift som
belönar en rikligt. Koppla ner och koppla av med en stunds begrundande läsning.«
Tomas Lidbeck, Ystads Allehanda
» det är en sådan där kort liten skrift som du kan bläddra igenom på en timme och sedan fundera över i
veckor.«
Björn Waller, Dagens bok
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