
Vente breve, synge, holde sig vågen
Hent bøger PDF

Nâzim Nâzim Hikmet

Vente breve, synge, holde sig vågen Nâzim Nâzim Hikmet Hent PDF Forlaget skriver: Vente breve, synge,
holde sig vågen rummer et udvalg af den store tyrkiske digter Nâzim Hikmets digte.

Hikmet blev i 1938 dømt for politisk virksomhed og højforræderi ved en militærdomstol i Ankara. Fra da af
til 1950 er han uden ophør politisk fange i sit lands fængsler. Denne lange periode af hans liv er kendt fra
digtene, han skrev, dagbogsnotater, kærlighedsdigte til hans kone, digte til medfangerene og digte til

kammerater i andre fængsler - og til dem der stadig var på fri fod.
Efter løsladelsen flygtede Hikmet efter dødstrusler til Sovjetunionen. Han døde i Moskva i 1963.

Nâzim Hikmet (1902-1963) gjorde tidligt oprør mod sin baggrund i den osmanniske overklasse. Efter et
ophold i Moskva, hvor han læste fysik, kemi og fransk, vendte han i 1925 hjem til Tyrkiet som medlem af det
kommunistiske parti, der nu var blevet forbudt, hvorpå han igen måtte forlade landet. Hans andet ophold i
Sovjetunionen varede til 1928, hvor han vendte tilbage til adskillige domme for politisk virksomhed og

højforræderi. Efter at have siddet i fængsel fra 1937-1950 flygtede han efter dødstrusler i 1951 til
Sovjetunionen. Her levede han til sin død.
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