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OMSCHRIJVING

De hoofdpersoon van Manns belangrijkste boek, de componist Adrian Leverkühn, sluit een pact met de
duivel en zweert de liefde af om het volmaakte meesterwerk te schrijven. Muziek, kabbalistische
getallenmystiek en theologie smelten samen in het denken van de protagonist die ook als het alter ego van
de auteur, Thomas Mann, zelf kan worden opgevat. Behalve een boek over de gevaarlijke verleidelijkheid
van de zwarte zijde van de Duitse romantiek is het ook een aangrijpende vertelling over de macht van de
muziek, en de ascetische mens die heel zijn leven opoffert voor de kunst. Sommige interpreten hebben
hierin de filosoof Friedrich Nietzsche herkend.Met Doctor Faustus (1947) hield Thomas Mann 'de Duitse
geest' direct na de Tweede Wereldoorlog een spiegel voor waarin deze de oorzaken van zijn eigen morele
falen weergegeven zag. Mann zat met de roman, die speelt in het tijdperk 1885-1945 en handelt over de
ondergang van Duitsland, zijn eigen 'verduiveld Duitse tijd' weergaloos dicht op de hielen.Thomas Mann
publiceerde dit boek over de ondergang van de Duitse natie in 1947, vlak na de feitelijke catastrofe.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Use our free chapter-by-chapter summary and analysis of Doctor Faustus. It helps middle and high school
students understand Christopher Marlowe's literary ...

Faustus becomes dissatisfied with his studies of medicine, law, logic and theology; therefore, he decides
to turn to the dangerous practice of necromancy ...

THE TRAGICAL HISTORY OF DOCTOR FAUSTUS BY CHRISTOPHER MARLOWE FROM THE
QUARTO OF 1616. EDITED BY THE REV. ALEXANDER DYCE. The Tragicall History of the Life
and Death ...
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