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Candide Francois Voltaire Hent PDF Det var Voltaire der stod bag de berømte ord: Jeg er uenig i hvad De

siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det. Blandt Voltaires mest kendte værker er "Candide"
(1759). En satirisk fortælling, der gør op med den filosofiske optimisme, der grundlæggende anfører, at alt er
godt, fordi Gud er god og almægtig. En af hovedpersonerne i værket, den dogmatiske Dr. Pangloss, er en

parodieret fremstilling af den tyske filosof Leibniz, som Voltaire foragtede Den naive og godtroende Candide
(=den troskyldige) er blevet oplært af filosoffen Pangloss om hvorledes verden er det bedste sted af alle.
Candide får sin optimistiske livsholdning revideret gennem forfærdelige hændelser: mord, inkvisition,
kannibalisme, syfilis og jordskælv. Det religiøse aspekt i romanen udsættes for stærk ironi og sarkasme.
Gennem romanen udvikler Candide sig fra et naivt ungt væsen, for til sidst at have forstået hele verdens
sammenhæng. Han lærer at verden er menneskeskabt, og det er derfor mennesket selv som med sin fornuft

skal løse verdens problemer. Dette resulterer også i at Candide bortkaster sin optimistiske og barnlige filosofi
om verden som et utopia. Må og skal læses af alle.

 

Det var Voltaire der stod bag de berømte ord: Jeg er uenig i hvad De
siger, men jeg vil forsvare til døden Deres ret til at sige det. Blandt
Voltaires mest kendte værker er "Candide" (1759). En satirisk
fortælling, der gør op med den filosofiske optimisme, der

grundlæggende anfører, at alt er godt, fordi Gud er god og almægtig.
En af hovedpersonerne i værket, den dogmatiske Dr. Pangloss, er en
parodieret fremstilling af den tyske filosof Leibniz, som Voltaire
foragtede Den naive og godtroende Candide (=den troskyldige) er
blevet oplært af filosoffen Pangloss om hvorledes verden er det
bedste sted af alle. Candide får sin optimistiske livsholdning
revideret gennem forfærdelige hændelser: mord, inkvisition,

kannibalisme, syfilis og jordskælv. Det religiøse aspekt i romanen
udsættes for stærk ironi og sarkasme. Gennem romanen udvikler



Candide sig fra et naivt ungt væsen, for til sidst at have forstået hele
verdens sammenhæng. Han lærer at verden er menneskeskabt, og det

er derfor mennesket selv som med sin fornuft skal løse verdens
problemer. Dette resulterer også i at Candide bortkaster sin

optimistiske og barnlige filosofi om verden som et utopia. Må og
skal læses af alle.
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