Τα δεδομένα του βιβλίου εξάχθηκαν από - Αλφειός
Ημέρ. Εκτύπωσης: Thu Aug 6 16:20:35 2020 / +0000 GMT

Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι

Τιμή: 8,00 €
SKU: AB-002100859
Κατηγορίες Βιβλίου: Νέα Ξένη Λογοτεχνία, Προσφορές

Περιγραφή Βιβλίου
Περισσότερο από κάθε άλλο μυθιστόρημα του Κούντερα, «Η αβάσταχτη
ελαφρότητα του είναι» είναι ένα ερωτικό μυθιστόρημα. Η Τερέζα ζηλεύει. Η ζήλια
της δαμάζεται την ημέρα αλλά τη νύχτα ξυπνάει, μεταμφιεσμένη σε όνειρα που
στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ποίηση του θανάτου. Στη μακριά της πορεία
συνοδεύεται απ' τον άντρα της, τον Τόμας, μισό Δον Ζουάν, μισό Τριστάνο, που
είναι διχασμένος ανάμεσα στον έρωτά του για εκείνη και στους ακατανίκητους
πειρασμούς του. Η μοίρα της Σαμπίνας, μιας από τις ερωμένες του Τόμας, απλώνει
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το νήμα της αφήγησης σε όλο τον κόσμο. Έξυπνη, όχι συναισθηματική,
εγκαταλείπει τον Φραντς, τον μεγάλο έρωτά της στη Γενεύη, και κυνηγάει την
ελευθερία της από την Ευρώπη στην Αμερική, για να μην μπορέσει στο τέλος να
βρει παρά την «αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι». Πραγματικά, ποια αρετή
-βαρύτητα ή ελαφρότητα- ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανθρώπινη μοίρα; Και
πού σταματάει το σοβαρό για να παραχωρήσει τη θέση του στο επιπόλαιο, και
αντιστρόφως;
Με τη δική του τέχνη του παραδόξου, ο Κούντερα θέτει τα ερωτήματα αυτά σ' ένα
σύνθετο κείμενο, ξεκινώντας από μερικά απλά δεδομένα, που όμως αδιάκοπα
εμπλουτίζονται με καινούριες αποχρώσεις, μέσα σ' ένα παιχνίδι εναλλαγών όπου
συναντιώνται αφήγηση, όνειρο και σκέψη, πρόζα και ποίηση, πρόσφατη και αρχαία
ιστορία. Ποτέ άλλοτε ίσως στο έργο του Κούντερα δεν βρέθηκαν ενωμένες όσο
μέσα στο κείμενο αυτό η σοβαρότητα και η αφέλεια. Ακόμη και ο θάνατος έχει εδώ
ένα πρόσωπο διπλό: μιας γλυκειάς ονειρικής θλίψης και μιας σκληρής μαύρης
φάρσας. Γιατί το μυθιστόρημα αυτό είναι επίσης μια μελέτη θανάτου: του θανάτου
των ανθρώπινων όντων, αλλά ακόμη και του θανάτου -πιθανού- της γηραιάς μας
Ευρώπης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.454 kg
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