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Adam Homo Frederik Paludan-Muller Hent PDF Adam Homo er en stor og grum historie om manden, der
opgiver kærlighed og sig selv for at mase sig frem og gøre karriere. Den kan minde om Pusjkin og Gogol -
versformen om Eugen Onegin og indholdet om Døde sjæle - om Balzac og Thackerays Vanity Fair. Typen er

heller ikke ukendt i dag, og man kunne have en stor tv-serie over bogen.
Det kan virke uvant at læse en roman på vers, men man bliver hurtigt fanget inde af de lette og glidende

ottaver.
***

Adam Homo, versroman i tre dele (1842-49) af Fr. Paludan-Müller. Beslægtet med Byrons Don Juan og
ligeledes skrevet i ottaver, en versform, der udnyttes til både vittig pointering og moralsk-satirisk

ræsonnement. Hovedpersonen Adam Homo er kompromisets og de udvendige ambitioners mand, der svigter i
alle menneskelige relationer og kun frelses af Almas kærlighed i et himmelsk efterspil. Adam Homo-figuren
er i dansk litteratur et modstykke til Aladdin-skikkelsen. Henrik Ibsens Peer Gynt er en anden, senere version

af typen, ledsaget af en tilsvarende kvindedyrkelse.
(Store Danske Encyklopædi)
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