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BESKRIVNING

»Ett mästerverk inom den europeiska modernismen.« | Publishers Weekly»Som vanligt när ett
Gombrowicz-verk träffar svenska läsare bör vi hejda oss ett bra tag. Det här är en man med i stort sett
obegränsad inblick i det mesta som bubblar under existensens konventionella yta. Och som dessutom
skriver förbannat bra.« | Jan Arnald, Göteborgs-PostenEn författare i trettioårsåldern ska just börja på sitt
stora verk som ska ge honom en plats i världen, då han blir smågjord till sjuttonåring och bortrövad av den
Store Skolläraren, Professor Pimko, och sätts i skolbänken. För att komma ur den konstlade ungdomen
måste huvudpersonen försöka bli kvitt den barnsliga rumpa han försetts med, och det avskyvärda nylle
hans ansikte förvridits till. Men hur ska det gå till när folk omkring inte upphör att spela roller och
förvrida sina och andras ansikten till masker, och ingen av oss människor verkar kunna leva utan rollerna,
utan maskerna ? utan en aldrig så fruktansvärd Form?Witold Gombrowicz skrev Ferdydurke som ett svar
på den polska kritikens avfärdande av hans första bok som »omogen«, ovetande om att han åstadkom en
framtida världsklassiker. Romanen driver med hela mänsklighetens Stora Omogenhet, genom blicken på
den förstockade och ideologiserade kultur som författaren fann omkring sig i trettiotalets
Warszawa.Ferdydurke [1937] är Witold Gombrowiczs mest berömda roman, som härmed utges för första
gången i svensk översättning direkt från polskan. För översättningen står David Szybek.WITOLD
GOMBROWICZ [1904?1969] föddes i Polen men tillbringade en stor del av sitt liv i exil. I hemlandet var
han svartlistad under en större del av efterkrigstiden. Hans stora internationella genombrott som författare
och dramatiker kom på 1960-talet.»Gombrowicz är en av de mest djup sinniga sena modernisterna, med
ett av de fjäderlättaste anslagen.« | John Updike
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ferdydurke - Witold Gombrowicz - Bok | Akademibokhandeln

Ferdydurke - 31 Tattersalls Ln, Melbourne, Victoria, Australia 3000 - Rated 4.4 based on 307 Reviews
"Bianca is the absolute best bar tender. Besides the...

Ferdydurke - streszczenie szczegółowe - klp.pl

Han är en vuxen man i 30-årsåldern, låt vara att han aldrig har stadgat sig. En dag kommer hans gamla
lärare, professor Pimko, oanmäld på besök. Genast ...

Witold Gombrowicz - Wikipedia

Då och då när jag vill avbryta mitt tal om ljusets vandring över tingen publicerar jag någon av de
recensioner jag skriver. Den här är som de flesta av mina
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