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Af Hugo Davids liv Henri Nathansen Hent PDF Nathansens romanproduktion kulminerede i serien Af Hugo

Davids Liv som i fire bind fortæller om en moderne jødes forsøg på både at være sig sin race og kultur
bevidst og blive accepteret i det danske samfund. Forsøget mislykkedes og Hugo David der har kæmpet for at

blive anerkendt som skuespiller, søger efter en række ydmygelser og nederlag tilflugt i barndommens
provinsby. N. har givet hans desillusion både perspektiv og resonans ved at analysere den på baggrund af
erkendelsen af altings forgængelighed. Man oplever i dette værk både gennem sin tanke, sin følelse og sin
sansning tidens gang, man lærer at kende ikke blot kulminationspunkterne i en menneskelig tilværelse, men
også de lange, de træge, de usikre tidsrum, hvor skæbnen famler, forbereder sig, tager tilløb som den atter
opgiver. Værkets vedholdende undertone af smerte træder tydeligst frem i det fine portræt af Hugo David,
hvis stemningsliv, lyrisk ømfindtlige gemyt, længselsvemod og erindringstungsind påfaldende minder om
Johs. Jørgensens, uden at der bliver tale om nogen direkte litterær påvirkning.(Dansk Biografisk Leksikon)

 

Nathansens romanproduktion kulminerede i serien Af Hugo Davids
Liv som i fire bind fortæller om en moderne jødes forsøg på både at
være sig sin race og kultur bevidst og blive accepteret i det danske
samfund. Forsøget mislykkedes og Hugo David der har kæmpet for
at blive anerkendt som skuespiller, søger efter en række ydmygelser
og nederlag tilflugt i barndommens provinsby. N. har givet hans
desillusion både perspektiv og resonans ved at analysere den på
baggrund af erkendelsen af altings forgængelighed. Man oplever i
dette værk både gennem sin tanke, sin følelse og sin sansning tidens
gang, man lærer at kende ikke blot kulminationspunkterne i en
menneskelig tilværelse, men også de lange, de træge, de usikre

tidsrum, hvor skæbnen famler, forbereder sig, tager tilløb som den
atter opgiver. Værkets vedholdende undertone af smerte træder

tydeligst frem i det fine portræt af Hugo David, hvis stemningsliv,
lyrisk ømfindtlige gemyt, længselsvemod og erindringstungsind



påfaldende minder om Johs. Jørgensens, uden at der bliver tale om
nogen direkte litterær påvirkning.(Dansk Biografisk Leksikon)
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