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LUIMEN OP HET HEK 
Het Leven en Werk van Chaim I Nachman Bialik 

Een twijgje viel op het hek en luimde; 
Zoals ik ook slaap. 
De vrucht viel, en wat moet ik met mijn stam, 
Wat moet ik met mijn stengel? 

[Een twijgje viel, 19n] 

Het korte gedicht Een twijgje viel ('Tzanach lo Zalzal') is een van 
de meest beroemde gedichten ooit geschreven in het Hebreeuws. 
Het verwoordt het gespleten bestaan van de auteur, Bialik, tussen 
veel tegengestelde polen, zoals zionisme en de erkenning van de di 
aspora, Hebreeuws en Jiddisch, de natuur en het stadsleven of de 
jeugd en volwassenheid. Bialik schreef het in Odessa in 19 n, in een 
zeer creatieve periode. Zoals bij zo veel (romantische) auteurs die 
hebben geprobeerd hun biografie om te vormen tot een mythische 
autobiografie, is voorzichtigheid geboden bij het bespreken van Bi 
aliks leven, zelfs bij het gebruik van niet-literaire bronnen. Even 
wel zijn er een aantal feiten waarvan we kunnen aannemen dat ze 
correct zijn, omdat ze door meerdere bronnen bevestigd worden. 
Er zijn niet veel mensen wier leven ook het verhaal is van een tijd 
perk, van een beweging, van een geschiedenis die boven hen uit 
stijgt. Het verhaal van Bialik is het verhaal van het Joodse volk in 
een bepaald moment op een bepaalde plek. Het is ook in grote ma 
te het verhaal van de Modern Hebreeuwse Literatuur van zijn tijd 
en van de belangrijke rol die zij heeft gespeeld als drijvende kracht 
achter het (Europese) zionisme. 
Chaim Nachman Bialik (1873-1934), een van de kopstukken van 
de Hebreeuws-renaissance, wordt algemeen beschouwd als Isra- 
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1. De hebreeuwse namen worden hier aangegeven zoals het in het 

Nederlands gebruikelijk is ! Afbeelding links: de auteur Chaim Bialik, 
rechts vooraan. 



els Dichter des Vaderlands. De eerste zeventien jaar van zijn leven 
bracht hij door rondom Zjytomyr, een groot Joods centrum in het 
westen van Oekraïne. Vrijwel alles wat we weten over Bialik in de 
ze jaren is genomen uit zijn werk en herinneringen, en kennen we 

7 4 uit een aantal verhalen van familieleden en bekenden. 

Bialiks grootvader was een welvarende houthandelaar, die op een 
gegeven moment zijn wereldlijke occupaties (houthandel, zage 
rij, en molens) aan zijn zoons overdroeg om zich enkel te richten 
op de religieuze leer. De vader van Chaim Nachman, JitschakJo 
seph, bleef met twee zoons achter nadat zijn vrouw op jonge leef 
tijd overleed. Hij trouwde opnieuw, nu met Dina-Priveh, een jonge 
weduwe die reeds een dochter had. Het stel zou nog drie kinde 
ren krijgen, Chana Yehudit (1869), Chaim Nachman (1873) en Is 
rael Dov (1875). De familie trok van plek naar plek, altijd op het 
platteland, omdat]itschak alle verschillende bedrijven in de gaten 
moest houden. Alles verliep goed tot 1878. Om verschillende re 
denen, zoals de risico's van de houthandel, de veranderende bos 
bouwwetten, en wellichtJitschaks onkunde als handelaar, zou de 
familie failliet gaan. Veel van Bialiks omschrijvingen van de natuur 
kunnen worden toegeschreven aan deze periode. 
Hierna verhuisden zij terug naar Zjytomyr, alwaar Chaim Nach 
mans vader, geholpen door zijn vrome grootvader, een kleine win 
kel opende. Deze onderneming mislukte, net als zijn andere zaken, 
en de familie moest noodgedwongen verhuizen naar Smolianka, 
een van de armste buurten van Zjytomyr. Chaim Nachmans va 
der kon de familie nauwelijks onderhouden van de inkomsten die 
hij kreeg uit een herberg die hij was begonnen. Aangezien ze aan 
de rand van de stad woonden was de natuur nog altijd dichtbij, 
maar Chaim Nachman dacht weemoedig terug aan het paradijse 
lijke platteland waar zij eerst woonden. Het was alsof ze uit de he 
mel waren gevallen en hard landden in de ruwe stedelijkheid van 
Zjytomyr. 



Op tafel ontbrak de challah en de wijn voor de kiddush; 
De lampen waren verpand, in plaats daarvan lagen er nu 
Een paar magere rokende kaarsen kapot gestampt in de vijzel 

[Mifn Poèzie ('Shirati'), 1901] 

In de stad kwam Bialik voor het eerst in zijn leven in aanraking 
met traditioneel Joods onderwijs. Hij ging naar school op een che 
der ("kamer" in het Hebreeuws), een soort basisschool waar hij 
voor het eerst systematisch leerde over het Jodendom, en waar hij 
Hebreeuws leerde. 
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Het is verleidelijk om Bialiks verhouding met Jiddisch en He 
breeuws als een romantische binaire tegenstelling te beschouwen, 
waarbij Jiddisch dan de taal is van Bialiks vroege jeugd, de veili 
ge jaren in de paradijselijke natuur. Tijdens het ouder worden in 
een van de oudste buurten van Zjytomyr zou vervolgens een brute 
omwenteling plaatshebben: de mame losbn, de taal van de moeder, 
werd vervangen door het Hebreeuws, de taal van de voorvaderen, 
met haar meedogenloze logos. Bialik beklaagde in zijn memoires 
zijn schooltijd, omdat hij constant vernederd werd door de leraar, 
zowel fysiek als mentaal. Desalniettemin besefte hij dat dit ook 
de plek was waar hij voor het eerst een relatie zou opbouwen met 
het Hebreeuws, wellicht omdat hij al snel de rol van de 'nationale 
Hebreeuwse dichter' had geïnternaliseerd. 

Bialiks familie zou nog meer te verduren krijgen. Zijn vader werd 
ziek en kon het gezin niet meer onderhouden; bovendien moesten 
zij met het laatste geld dat ze nog hadden zijn medische behande 
lingen betalen. Zijn vader overleed in r88o, 50 jaar oud, en liet hen 
niets achter. Waar Bialiks vader in zijn werk vaak terugkomt als 
een haast abstracte, spirituele entiteit, zou zijn moeder het sym 
bool worden van pech en zelfopoffering: 



In de stal van man-zwijnen, in de stank van de kroeg, 
In dampende drank, in de rook van verdorven wierook 
Achter vaten vol zelfgestookte sterke drank 
Boven de vergeelde bladzijden van een perkamenten boek 

76 Verscheen mijn vaders hoofd, een martelaarsschedel 

[M[in Vader ('Avi'), 1932] 

Bialiks grootvader nam hem en zijn zus Chana Yehudit in huis, 
daartoe gedwongen omdat Bialiks moeder niet al haar kinderen 
kon onderhouden. Enkele jaren later moest Bialiks moeder Zjy 
tomyr verlaten, en hij zou haar jarenlang nauwelijks zien. Vele ja 
ren later, in 1907, zou Bialiks moeder bij hem intrekken in zijn huis 
in Odessa, waar zij de laatste drie jaar van haar leven doorbracht. 

Het huis van zijn vrome grootvader was voor de zeven jaar oude 
Bialik, net losgerukt van zijn gezin, een donkere en sombere plek. 
Tot aan zijn bar-mitswa, toen hij dertien was, werd hij onderwe 
zen door verschillende melamdim, leraren voor kinderen. Na zijn 
intrede in de volwassenheid werd hij naar goed gebruik een zelf 
standige student, die alleen of samen met de plaatselijke Joodse 
rechter (dayan) studeerde. Door zijn intelligentie, toewijding en, 
uiteindelijk, intellectuele prestaties, verwierf hij het respect van 
zijn strenge grootvader. Die verklaarde vaak bij familiebijeenkom 
sten dat Chaim Nachman zijn enige spirituele erfgenaam was. Bia 
lik verhaalde vaak over hoe hij werd benijd door zijn familieleden, 
omdat hij wel de aandacht van zijn grootvader kreeg waar zij alle 
maal naar dongen. 

Bialik las bijzonder veel; hij had alle werken gelezen die in de 
plaatselijke Joodse studiezaal (beth midrash) stonden, nee als de 
hele bibliotheek van zijn grootvader. Hij was zeer breed geïnteres 
seerd: hij las niet alleen de voorgeschreven Talmud en de Mish na, 
maar ook ethica (musar), belangrijke Joodse filosofen als Maimo 
nides en Rabbi Yehuda ha-Levi, oude en nieuwe (vooral Chas- 



sidische) legendes, en proefde zelfs van de verboden vrucht der 
Joodse verlichting (Haskalah). Bialiks eclectische leeslijst heeft er 
ongetwijfeld toe bijgedragen dat hij verder verwijderd raakte van 
het pad dat normaliter door orthodoxJoodse intellectuelen werd 
bewandeld-dat van een rabbijn. 77 

Het bovenstaande neemt echter niet weg dat Bialik groot ontzag 
had voor de traditionele Joodse leer en teksten, zoals de volgen 
de verzen zo mooi tonen: 

Alleen, alleen bleef ik over, en zij, de Sjechina, 
Doet haar gebroken rechterwiek trillen boven mijn hoofd. 
Mijn hart weet, wat Haar hart vervult: Zorg heeft Zij om mij, 
Om Haar zoon, Haar enig geblevene! 

[Alleen ('Levadi', 1902). zie p.45] 

Al toen hij zestien was wist Bialik dat hij zich moest losrukken van 
het leven dat voor hem was bepaald door zijn grootvader en de 
duizenden jaren van traditie. Hij wilde meer te weten komen over 
onderwerpen en zaken die buiten de traditionele Joodse wereld 
vielen, zoals algemene wereldliteratuur en filosofie. Om dit doel te 
bereiken overwoog hij serieus om een rabbijnopleiding te volgen 
in Berlijn, maar hij liet dat idee varen omdat hij geen Russisch di 
ploma had, noch genoeg kennis van het Duits. Bialik koos daarom 
voor een van de meest prestigieuze rabbijnopleidingen (jesjiewe) 
van die tijd, in Volozhin (nu Valozjyn, Wit Rusland). Zijn groot 
vader was nog nooit zo trots geweest. In Volozhin zou Bialik vele 
uren wijden aan studie van de Joodse leer, samen met een aantal 
andere briljante Oost-Europees Joodse geesten. 

Bialik besteedde in Volozhin al zijn tijd aan de intellectuele uit 
dagingen die de jesjiewe te bieden had, en richtte zich niet meer 
op seculiere studie. Enkele maanden na zijn aankomst verbaas 
de hij het hoofd van de academie, de beroemde Rabbijn Naftali 



Zvi Yehuda Berlin (1816-1893), met zijn kennis. Niettemin zou Bia 
liks toewijding langzaamaan verdwijnen. Net als veel van zijn me 
destudenten, en ondanks de steun van zijn grootvader, verkeer 
de Bialik altijd op de rand van armoede. De Litouwse manier van 

78 studeren waarmee Volozhin zo beroemd was geraakt, het bestu 
deren van lastige juridische kwesties door intensieve tekstanaly 
se, interesseerde hem op een gegeven moment ook niet meer. Het 
was officieel niet toegestaan seculiere onderwerpen te bestuderen 
in Volozhin, maar de meer tolerante rabbijnen van het instituut 
knepen een oogje toe ten aanzien van de vele seculiere kranten en 
boeken die de studenten lieten rondgaan en verborgen hielden. 

Bialik begon zich nu steeds meer te richten op het seculiere ge 
bruik van het Hebreeuws, en met name Hebreeuwse literatuur, 
ten koste van de boeken die hij eigenlijk voor zijn opleiding moest 
lezen. Hij had al geprobeerd te dichten, voordat hij Zjytomyr ver 
liet voor Volozhin. Hij probeerde nu dan zijn Russisch te verbete 
ren, daar hij zeer onder de indruk was van het werk van wellicht de 
belangrijkste figuur van de Russische romantiek, Mikhail Lerrn 
ontov (r8r4-r84r). Hij was eveneens gecharmeerd van het werk van 
de belangrijke Joods-Russische Zionistische dichter Simon Frug 
(1860-1916), die later op zijn beurt een van Bialiks grootste bewon 
deraars zou worden. Langzaamaan begon Bialik onder zijn mede 
studenten bekend te raken door zijn werk, dat hij in alle vrijheid 
schreef-niet meer onder het juk van zijn grootvader, weg van de 
provinciale mentaliteit, maar aangespoord door een grote hoe 
veelheid seculiere literatuur. Studenten wisselden de gedichten 
die Bialik had geschreven onder elkaar uit, en als er een gedicht 
of andere tekst nodig was, was hij degene aan wie zij vroegen iets 
op te stellen. 

Gedurende deze periode raakte Bialik ook betrokken bij het zio 
nisme, en was hij een aanwezig lid van de geheime studentenver 
eniging Netzach Israel. Het was al snel duidelijk dat hij degene was 



die het manifest, "Het Idee van de Nederzetting", zou opstellen. 
Het was de eerste gepubliceerde bijdrage dat van zijn hand die 
verscheen. Deze tekst toont duidelijk Bialiks diepe kennis van 
de ideeën van Ahad Haam, het pseudoniem van Asher Zvi Gins- 
berg (1856-1927). 79 

Zoals veel prominente Joodse intellectuelen in die tijd leefde 
Ahad Haam in Odessa, een toentertijd zeer bruisende stad. Drie 
grote linguïstische cirkels domineerden Odessa's grote en actie 
ve Joodse culturele wereld: Jiddisch, met auteurs als Sjolem Ale 
jchem (Solomon Rabinovich, r859-r9r6) en Mendele Mocher Sfo 
rim (Sholem Abramovich, 1836-1917); Russisch met mensen als 
Isaac Babel (1894-1940) en Ze'ev Jabotinsky (1880-1940); en He 
breeuws, met Ahad Ha'arn, zonder twijfel de meest prominente 
Zionistische denker in Rusland, als middelpunt. Hij was verant 
woordelijk voor wat in de Hebreeuwse Republiek der Letteren de 
'Odessa stijl' werd genoemd. Ahad Haam had deze stijl ontwik 
keld in zijn essays, en had vier kenmerkende eigenschappen opge 
merkt. Ten eerste: helderheid. Gevolgtrekking, oorzaak en gevolg, 
en opbouw moesten alle helder zijn. Ten tweede: sociaal engage 
ment. Hoewel een literair werk zich best enkel kon richten op het 
individu, moest het onderdeel zijn van een groter geheel. Ten der 
de: sterke kritiek op het grote geheel waartoe de auteur zelf be 
hoorde. In het geval van Ahad Haam was dat het]oodse volk. En 
ten vierde: continuïteit. Het was van belang te schrijven met het 
besef dat het heden deel uitmaakt van een historisch verloop. Bi 
alik had altijd veel ontzag voor Ahad Ha'arn, en in een bepaald op 
zicht richtte hij veel van zijn werken aan hem. 

Ondertussen was het instituut in Volozhin met rasse schreden 
achteruitgegaan na de dood van de oprichter van de opleiding. Bi 
alik had inmiddels het idee laten gaan daar nog andere talen of se 
culiere onderwerpen te studeren, en besloot een jaar na zijn aan 
komst, in 1891, te vertrekken. Net zoals zo veel andere opkomende 



Hebreeuwse dichters toog hij naar Odessa-na de lange reis had 
de 18-jarige Bialik geen cent meer te makken. In zijn tas zat alleen 
nog de bundel met werken die hij in Volozhin had geschreven. Hij 
kampte met extreme armoede tijdens zijn eerste verblijf in Odes- 

80 sa. Toch lukte het hem om kennis te maken met Moshe Lilienblum 
(1853-1910), een van de belangrijkste Zionistische leiders in Rus 
land. Bialik durfde slechts één gedicht te tonen aan Lilienblum, 
het enige dat hij geschikt vond voor publicatie. Lilienblum, meer 
een politiek figuur dan een kenner van literatuur, was echter gelijk 
onder de indruk van de nationalistische inhoud van het gedicht. 
Hij stuurde Bialik richting diens grote intellectuele held, Ahad 
Ha'am, Die stuurde hem vervolgens naar Joshua Ravnitsky, die 
meteen doorhad dat Bialik een groot talent was. Ravnitsky plaats 
te Bialiks gedicht in een bloemlezing die hij redigeerde, Pardes. 

Welkom terug, lieve vogel, 
Van warme landen tot mijn raam - 
Hoe mijn ziel ernaar verlangt jouw zoete stem te horen 
In de winter, als je ver bent hiervandaan. 

Zing, vertel, waarde vogel, 
Van een land vol wonderen, zo ver verwijderd, 
Zijn ook daar in dat warme, mooie land 
Zo groot de narigheden en het lijden? 

[Aan de Vogel ('El ha-Tzipor', 1891), zie p.rr] 

Zes maanden na zijn aankomst moest Bialik Odessa alweer verla 
ten. Hij vernam dat zijn grootvader ziek was geworden, en haast 
te zich naar Zjytomyr, waar hij zag dat zijn grootouders snel oud 
waren geworden. Bovendien lag zijn oudere halfbroer in een an 
dere kamer ook op zijn sterfbed. Zijn terugkeer naar het provin 
ciestadje en het verval van het huis van zijn grootouders zouden 
een diepe emotionele indruk maken op Bialik. 



En toen: een sprankje hoop. Ravnitsky's bloemlezing was gepu 
bliceerd, en velen merkten de onbekende jonge dichter op. On 
dertussen bleef Bialik een jaar lang in Zjytomyr, tot zijn grootva 
der overleed in r893. Zijn grootvader had, in een poging Bialiks 
toekomst te verzekeren voor hij overleed, een vrouw gevonden 81 
met wie Bialik zou moeten trouwen. Zoals gebruikelijk zag het 
stel elkaar nauwelijks. Zijn grootvader overleed niet veel later, en 
twee maanden na diens dood trouwde Bialik met Mania Averbuch 
(1876-1972). Hij zou 4r jaar met haar getrouwd zijn, tot zijn dood. 

Bialik legde zich toe op het beroep van zijn voorvaderen, de 
houthandel, en de pasgetrouwde trok naar het platteland om toe 
zicht te houden op een stuk land dat zijn schoonvader voor hem 
had gekocht. Bialik had verwacht dat dit het einde betekende van 
zijn korte dichterscarrière -- maar niets bleek minder waar. Hij 
ontwikkelde in de lange eenzame uren -- waarin zijn enige metge 
zel een stille Russische boswachter was - zijn beschouwelijke en 
dichterlijke kunsten. Hij las en schreef over, en correspondeerde 
met veel andere Joodse auteurs, en stuurde veel gedichten op ter 
publicatie, hoofdzakelijk naar Ravnitzky. Bialik begon nu steeds 
duidelijker de rol van Dichter des Vaderlands te spelen, en hij 
speelde hier op in. Een belangrijk thema was uiteraard dat van de 
'liefde voor Zion', dat hij verwerkte in veel liederen. Een daarvan, 
Lof aan het volk ['Birkat 'Am'- zie p.20]. was zo populair dat het 
zelfs een muziekstuk werd, dat vaak samen met Ha-Tiqua (het Is 
raëlische volkslied) werd gezongen. 

Sterk nu de handen van al onze broers, ontginnend 
de grond van ons land, waar ze ook zijn; 
Verhoed je geest te vallen-vrolijk, zich verheugend; 
schiet schouder aan schouder het volk te hulp! 

Een ander groot thema, wellicht tegengesteld aan het vorige the 
ma, was sociale kritiek, bij vlagen satirisch, op de Joodse publie- 



ke sfeer. Bialik was genadeloos in zijn kritiek op Hebreeuwse poë 
zie en Hebreeuwse dichters van die tijd; met name het verdrietige 
karakter kon hem nauwelijks bekoren. Ook de bureaucraten van 
de 'Zionistische industrie' en zij die dachten dat het zionisme een 

82 panacee zou zijn konden niet op steun van Bialik rekenen. Hij 
schreef in die tijd ook briljante lyrische poëzie. Het is gemakke 
lijk om de verwezenlijking van de innerlijke tweestrijd tussen Bi 
aliks individuele en nationale tweestrijd in zijn gedichten van die 
tijd te ontwaren, bijvoorbeeld in In het Veld ('BaSade') en Van Verre 
Omzwervingen ('MiShot Bamerhakim'). De persoonlijke en de nati 
onalistische polen zijn zeer aanwezig in beide gedichten en Bialik 
kon geen poëtisch compromis tussen de twee vinden, zo verklaar 
de hij later. De Hongerige Ogen (circa. 1897), een gedicht uit deze pe 
riode, is waarschijnlijk Bialiks meest expliciet erotische gedicht: 

Deze hongerige ogen die zo vastberaden zoeken. 
Deze droge lippen eisen: Kus! 
Deze bloeiende heuvels die schreeuwen: Houd vast! 
Jouw verborgen zoetheden die zoals de hel nooit 

voldaan zullen raken. 

In 1896 richtte Ahad Haarn een nieuwe publicatie op in Berlijn, 
Hasbiloacb (1896-192.7). De strenge en ongenaakbare redacteuren 
verzochten Bialik om mee te doen aan dit intellectuele project. 
Ahad Haam wijdde zijn blad volledig aan onderzoek van het hui 
dige en historische Joodse leven. Hij eiste daarnaast dat het kleine 
aantal gedichten dat in het blad geplaatst zou worden Joods-natio 
nale kwesties zou bespreken, en niet universele of lyrische thema's 
als de liefde voor de natuur of de vrouw. Het tijdschrift was lan 
ge tijd de enige publicatie waarin Bialik zijn gedichten uitbracht. 
Het was dan ook essentieel voor het bij een groot publiek bekend 
maken van Bialik als de eerste nationale dichter van het Modern 
Hebreeuws. 



Waar Bialik van zijn grootvader de houthandel had geërfd, had 
hij van zijn vader de zakelijke onkunde meegekregen. Nadat hij al 
zijn geld had verloren trok hij in 1897 naar Sosnowiec om privéle 
raar Hebreeuws te worden. Hij verbleef daar uiteindelijk drie jaar 
(genoeg tijd om een grote aversie tegen de Joodse levenswijze al- 83 
daar te ontwikkelen, verklaarde hij), en schreef in die tijd het lan- 
ge epische gedicht De aanhouder ('Ha-Matmid'). Sowieso had hij 
zich in deze tijd sterk ontwikkeld als schrijver. In 1898, toen De 
aanhouder in delen werd gepubliceerd in Hasbiloach, legde hij zich 
voor het eerst toe op het schrijven van proza. Hij publiceerde uit 
eindelijkAryeh Ba'al Guf, een realistische, haast naturalistische be 
schrijving van het leven van een rijke Jood die een klein stadje ter 
roriseerde om zijn commerciële belangen veilig te stellen. Bialiks 
lezers raakten al snel gewend aan het verschil in stijl tussen zijn 
proza en poëzie, die respectievelijk realistisch en bruut, en fijn- 
zinnig en gevoelig waren. 

Ravnitzky werd rond deze tijd de hoofdredacteur van een nieuw 
Jiddisch blad, Der Yud (1899-r902.), en verzocht zijn vriend mee te 
doen. Voor het eerst in zijn leven begon Bialik nu te publiceren 
in het Jiddisch, de taal van de moeders. Rond de eeuwwisseling 
was er geen openbare animositeit tussen aanhangers van het He 
breeuws en het Jiddisch, en veel auteurs publiceerden werken in 
beide talen. In een brief aan Ravnitzky keurde Bialik het Jiddisch 
goed, en wees op de belangrijke rol die het speelde in het verove 
ren van de harten van de Joodse massa. Echter stelde hij, bijna in 
dezelfde zin, dat succesvolle Hebreeuwse auteurs hun talent ver 
kwanselden door te schrijven in het Jiddisch, en wenste het een 
spoedige aftakeling toe. 

In 1900 nam Bialik een risico door zijn zekere bestaan in Sosno 
wiec te verruilen voor Odessa, waar hij met Mania zou gaan wonen. 
Hij zou zich daar ontwikkelen tot de belangrijkste Hebreeuwse 
dichter, en hij was wellicht wel de belangrijkste figuur van de He- 



breeuwsrenaissance. Wederom had het stel veel moeite zichzelf 
te onderhouden. Bialik bleef aldoor schrijven, ook terwijl hij op 
allerlei andere manieren een inkomen probeerde te verkrijgen. Al 
snel, in r9or, werd zijn eerste boek gepubliceerd in Warschau, bij 

84 de Tushia uitgeverij. Dit boek was in twee delen opgedeeld: het 
eerste stuk bevatte Bialiks nationale gedichten, en het tweede zijn 
individuele, lyrische gedichten. De critici besteedden echter nau 
welijks aandacht aan zijn persoonlijke werk, en benadrukten de 
nationalistische aspecten van zijn dichtkunsten. Dit boek en de 
positieve ontvangst ervan speelden een belangrijke rol in het be 
vestigen van Bialik als de nationale dichter. 

In Odessa raakte Bialik bevriend met veel andere Joodse auteurs. 
Hij ontwikkelde een langdurige en bijzondere vriendschap met 
een van de grootste meesters van de Joodse literatuur, Mendele 
Mocher Sforim. Hoewel hij het niet eens was met Sforims hevi 
ge kritiek op Joods diaspora-leven, hielp hij de oude meester zijn 
werk vertalen van het Jiddisch naar het Hebreeuws. 

Met het verstrijken der jaren verlieten veel Joodse intellectuelen 
Odessa. Sommigen verhuisden naar Europese steden, anderen emi 
greerden naar Palestina, nog weer anderen overleden. Het duo Bi 
alik en Ravnitzky verwezenlijkte nu het Hebreeuwse centrum in 
Odessa, tot zij beiden de stad verlieten in r92r. Dit was ook het 
laatste jaar van Bialiks uitgeverij Moriah. In 1902, nadat hij de hoop 
had laten varen met zaken de kost te verdienen, had Bialik samen 
met Ravnitsky en de onderwijzer S. Ben Zion (pseudoniem van 
Simha Alter Guttman, r870-r932) Moriah opgezet. Het zou dienen 
als uitgeverij met een duidelijke nationalistische, educatieve agen 
da. Zij wilden Hebreeuwse handboeken uitbrengen voor de toe 
nemende 'seculiere' Hebreeuwse en Joodse scholen. Bialik bleef 
gedurende al deze jaren schrijven-zelfs meer dan ooit. Hebreeuws 
en Jiddisch, proza en poëzie, kinderboeken, memoires en nationa 
listische gedichten; hij schreef zo ongeveer alles. 



In 1903 werd de Joodse wereld opgeschrikt door de Kishinev po 
grom. Negenenveertig Joden werden vermoord, honderden raak 
ten gewond en vele vrouwen werden verkracht in de ergste po 
groms in jaren. Bialik, Ahad Ha'arn en veel andere Joodse auteurs 
die verbleven in Odessa verspreidden stiekem een manifest waar- 85 
in Joden werden opgeroepen voor hun eigen veiligheid te zorgen. 
Bialik zelf toog naar Kishinev om verslagen te maken van de ge- 
tuigen en de nasleep van de pogrom gade te slaan. Vlak voor zijn 
vertrek naar Kishinev schreef Bialik (Over de slachting) 'Al ha-Shhi- 
ta' dat veel lezers ontstemde vanwege de genadeloze beelden die 
het opriep, maar vooral ook vanwege de goddeloze wereld die het 
illustreerde-voor velen was het in feite ketterij. 

Oh Hemelen bidt, smeekt genade voor mij! 
Als er een God in uw midden verkeert, 
Heb ik nog niet over hem geleerd 

Bij zijn terugkomst tekende Bialik in eerste instantie de verklarin 
gen van de overlevenden op, maar al gauw begon hij aan zijn lan 
ge gedicht 'Masa Nernirov'. Hij zou nog drie jaar hieraan werken, 
waarna het omgedoopt werd tot In de moordstad ('Be-"Ir Ha-Hare 
ga') , en het werd een zeer bekend gedicht. In dit gedicht besprak 
Bialik wederom een goddeloze wereld, en niet bepaald zachtzin 
nig. God wordt voorgesteld als zwakke entiteit, die zijn profeet 
rondleidt door de stad vol dood en verderf, en geconfronteerd 
wordt met de gruweldaden die zijn volk zijn aangedaan en zijn on 
vermogen daartegen op te treden. Het beeld dat werd opgeroepen 
was zo sterk dat zelfs de Russische censor verbood een aantal van 
de verzen dat heiligschennis bevatte te laten publiceren. 

Beul! Hier, mijn nek. Kom op en slacht! 
Aan u is de bijl, de arm. Maak mij af, als een hond. 
Heel de wereld is mijn schavot. 



In de onaangename roes in Kishinev ontmoette Bialik Ira Jan, 
pseudoniem van Esphir Yoselevitch (1868-1919). Jan, een getrouw 
de schilderes, werd verliefd op de beroemde dichter, die de aan 
trekkelijke vrouw zeker opmerkte. Hoewel niemand precies weet 

86 hoe intiem zij waren, heeft deze verhouding zowel voor onder 
zoekers van Bialiks leven als voor de schrijver zelf tot de verbeel 
ding gesproken. 

De pogrom van Kishinev is van grote invloed geweest op de Zio 
nistische beweging in het algemeen, en op Oost-Europa en Rus 
land in het bijzonder. Bialik was daar als getuige, als verslaggever 
en, het belangrijkst, als de ware nationale dichter die aan alle ver 
wachtingen van zijn volk moest voldoen: om nationale aangele 
genheden in een poëzie weten te vatten, op zo'n manier dat recht 
werd gedaan aan de hevigheid ervan. Door vertalingen van Bialiks 
'Kishinev Gedicht' raakte hij bekend bij het grote publiek, niet al 
leen in de relatief kleine kring van Hebreeuwslezers maar in de 
hele Joodse wereld. 

In hetzelfde jaar, 1903, in Warschau, werd Bialik uitgenodigd om 
Joseph Klausner (1874-1958) te helpen bij het redigeren van het 
beroemde Ha-Shiloach. Warschau was de grootste metropolis 
van Hebreeuws en Joodse literatuur in die tijd. Waar de toon in 
Odessa gezet werd door de nationalistisch-sobere visie van Ahad 
Ha'arn, was Warschau een bruisend centrum van jonge Joodse li 
teratuur. Daar werd niet neergekeken op universalisme, modernis 
me en individualisme. Bialik liet zijn vrouw Mania achter in Odes 
sa om de prestigieuze baan als redacteur van de maandelijkse li 
teratuurbijlage van Ha-Shiloach aan te nemen. 

Hoewel Bialik vrijwel onmiddellijk een van de belangrijkste fi 
guren van Warschaus Joods-intellectuele leven werd keerde hij 
schoorvoetend terug naar Odessa. Hij moest een aantal dringen 
de zaken met betrekking tot Moriah regelen. Al snel zou de Ge- 



schiedenis haar brute opwachting maken. De revolutie in Rusland 
in 1905 weerhield Bialik van zijn werk aan het lange gedicht "De 
Plas" ("Ha-Brecha ). Het beschieten van Odessa door het beroem 
de slagschip de Potemkin in juni 1905 was een onheilspellend te- 
ken aan de wand. Vier maanden later zouden er pogroms uitbre- 87 
ken tegen de Joden van de stad; Bialik zou in deze dramatische 
periode een lang prozagedicht uitbrengen, De Rol van Vuur ('Me- 
gilat ha-Esh'). In dit wonderlijke en raadselachtige werk verbindt 
Bialik op intieme wijze nationale geschiedenis met het eigen le- 
ven, en hij schetst scènes van de verwoesting van de Tweede Tem- 
pel en uit zijn eigen jeugd. Bovenal komt zijn eigen ambivalentie 
weer naar voren: de last van een spiritueel leider die ook nog te 
kampen heeft met zijn eigen Weltschmerz; de organische verbin- 
ding met de religieuze traditie en de drang zich daaraan te ont 
trekken; het simpele verlangen naar een vrouw, naar ware liefde 
en weten dat dit een ideaal is waaraan nooit kan worden voldaan. 
Als reactie op de gebeurtenissen van 1905 publiceerde Bialik in 
1906 een boekje getiteld Uit de Gedichten der Woede (Me-Shirei 
ha-Zaam), Aan de hierboven genoemde gedichten voegde hij een 
nieuw gedicht toe, Ik Wist in een Mistige Nacht (Yada'ti Be-Ley! 
Araphel'), Wederom was Bialik het oog van de historische storm; 
wederom nam hij de taak op zich om de stem van zijn volk te zijn- 
niet slechts om de daders ter verantwoording te roepen, maar ook 
God, die zo afwezig was. 

Bialik zou zijn lange verblijf in Odessa onderbreken door een aan 
tal reizen te maken. In 1907 ging hij naar Nederland om mee te 
doen aan het achtste Zionistische Congres in Den Haag. Hij nam 
actief deel aan de discussies en bijeenkomsten, en was uiteindelijk 
zeer kritisch op de richting die de Zionistische beweging was in 
geslagen na de dood van de charismatische Theodor Herzl (1860- 
1904). Naar Den Haag kwam ook Ira Jan, die haar man had achter 
gelaten in Kishinev. 



Na hun ontmoeting in Den Haag trok zij naar Palestina, waar zij 
zou overlijden in 1919. 

Vannacht bespiedde ik jouw kamer 
88 En ik zag jou, verlaten, stilgezwegen; 

Met jouw verdwaalde ogen in het venster 
Jouw verloren ziel zocht je - 

[ Vannacht bespiedde ik (1901), zie p. 37] 

In 1909 bezocht Bialik het Israël uit zijn dromen voor de eerste 
keer. Hij werd ontvangen in Jaffa door duizenden mensen van de 
kleine Joodse gemeenschap in Palestina. Iedereen was aanwezig: 
vertegenwoordigers van elke organisatie en politieke partij, lera 
ren, onderwijzers, auteurs. Twee jonge bewonderaars waren er 
ook: de toekomstig Nobelprijswinnaar S.Y. Agnon (1887-1970), en 
ene David Ben-Gurion (1886-1973). Eindelijk bezocht de nationa 
le dichter zijn ingebeelde thuisland. Maar Bialik was teleurgesteld. 
Hij was niet gecharmeerd van het Hebreeuws dat door de inwo 
ners werd gesproken; bovendien stelde hij dat de nationale last 
zwaarder was dan wat zijn schouders konden dragen. Alleen ie 
mand die was geboren in Israël, en niet Bialik-uit-de-diaspora, kon 
werkelijk de wedergeboorte van de natie op zich nemen. Privé ver 
klaarde Bialik dat hij verbaasd was zo een grote eer toegewezen te 
krijgen, terwijl hij zichzelf als onbelangrijk beschouwde. 

Bialik keerde terug naar Odessa waar hij bleef schrijven en publi 
ceren, tot het verschijnen van "Een twijg viel" in December 1911. 
Nadat dit gedicht was uitgegeven laste Bialik een zes jaar duren 
de publicatiepauze in. Hij bleef echter kleinere projecten uitbren 
gen, bloemlezingen opstellen, essays schrijven, en hij bleef actief 
in het Joodse publieke intellectuele leven in Odessa en daarbuiten. 

In eerste instantie had de Eerste Wereldoorlog beperkte invloed 
op Bialik en zijn vrienden in Odessa. Toen het Russische leger ech- 



ter met een aantal verliezen te maken kreeg werd de censor stren 
ger, hetgeen resulteerde in een verbod op het uitgeven van He 
breeuwse werken. In r9r6 werd gevierd dat Bialiks gedicht Aan de 
Vogel 25 jaar eerder was verschenen. Voor Bialik was een feest niet 
op zijn plaats, hij was wars van zulke betuigingen, maar de gele- 89 
gen heid werd aangegrepen om de nog jonge Modern Hebreeuw- 
se literatuur een opkikker te geven. Bialiks werk werd evenwel op 
veel plekken over de hele wereld bejubeld en gevierd. 

Bij aanvang van de revolutie van r9r7 waren er hoopvolle ontwik 
kelingen: over het hele Russische rijk leefde Hebreeuwse cultuur 
op. Bialik ging nu ook weer zijn eigen gedichten en die van ande 
ren uitgeven, en hij was de hoofdredacteur van een bloemlezing 
genaamd Knesset. Hij verzorgde ook vertalingen van een nieuw 
Hebreeuws project in Moskou, opgezet door de filantroop en 
Modern Hebreeuwse amateurschrijver AvrahamJoseph Shtiebel 
(1884-1946). 

Naast sch rijven, vertalen en het uitgeven van eigen werk en dat van 
anderen, was Bialik een zeer populair spreker en een noemens 
waardig intellectueel. Het groeiende seculiere deel van de Zionisti 
sche beweging zocht een spiritueel leider die het gezag kon houden 
dat eerst bij de rabbijnen lag. Zodoende was de rol van literatuur 
in het zionisme veel significanter dan in andere nationalistische 
bewegingen in Europa. De literatuur moest een lacune dichten, 
en Bialik en zijn collega's probeerden te voldoen aan de algemene 
verwachtingen die men hiervan had. Bij het uitvaardigen van de 
Balfourdeclaratie in r9r7, waarmee de Joden een nieuw thuisland 
beloofd werd, voerden Bialik en de rest van Odessa's literaire eli 
te een enthousiaste menigte aan om de gebeurtenis te vieren. Een 
aantal dagen later zou hij een toespraak geven waarin hij, geheel 
in de geest van zijn leermeester Ahad Haam, benadrukte hoe dit 
toekomstige nieuwe thuis zou gaan dienen als spiritueel centrum 
voor Joden uit de hele wereld. 



De Russische burgeroorlog (1918-1920) had desastreuze gevolgen 
voor veel Joodse gemeenschappen. Bialik zelf liep ook meerde 
re malen gevaar doordat hij zijn eigen positie gebruikte om an 
deren vrij te pleiten bij de autoriteiten. Ook nu bleef hij werken, 

90 en schreef en vertaalde hij door tot hij tot het besef kwam dat de 
gouden eeuw van de Hebreeuwse literatuur in Rusland door de 
oorlog tot een einde was gekomen. Hij ondernam stappen om zijn 
levenswerk, Moriah, te redden, en richtte vervolgens Dvirop. Mo 
riah was een kleinschalig privé-initiatief, en Bialik begreep dat het 
niet de ruimte bood voor de vele, grootse ideeën die hij had over 
Hebreeuwse cultuur en literatuur. Die dienden door een ander 
initiatief te worden uitgevoerd-Dvir. 
Dvir is tegenwoordig onderdeel van een van de grootste uitgeve 
rijen in Israël. Pas nadat zij de toekomst van hun boeken hadden 
veiliggesteld, bekommerden de schrijvers zich om hun eigen le 
vens. Na enkele onderhandelingen met de Bolsjewieken in Odes 
sa vertrok op 20 juni 19lI een kleine boot richting Istanbul. Aan 
boord was zo ongeveer het hele Hebreeuwse centrum van Odessa. 

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog zou een nieuw Hebreeuws 
centrum in Europa zich gaan vormen. Veel van de Oost-Europe 
se Joden die naar het westen waren getrokken, waren intellectue 
len die in het kosmopolitische Berlijn hun eindbestemming zagen. 
Ook voor Bialik was Berlijn een makkelijke keuze, en hij wilde zijn 
nieuwe uitgeverij eerst hier opzetten alvorens hij richting het la 
tere Israël zou trekken. Tijdens de drie jaar die hij in Duitsland 
doorbracht stak hij veel energie in het werven van donoren en in 
vesteerders die hem konden helpen de nationalistische taak uit 
te voeren die hij zichzelf ten doel had gesteld. Hij wilde namelijk 
oude Joodse teksten populariseren, en ze gebruiken om de opko 
mende Hebreeuwse literatuur te voorzien van een oneindige lin 
guïstische bron. Dit was, inderdaad, een grote klus. De combina 
tie van terughoudende geldschieters, mensen die aan zijn eigen 
deur kwamen voor hulp en advies, en het verwaarlozen van zijn 



schrijven, begon zijn tol te eisen op het gemoed van Bialik. Toch 
slaagde hij erin Dvir op te zetten, en nadat de uitgeverij was ge 
vestigd trokken hij en Mania naar Bad Homburg, een stadje naast 
Frankfurt. Hoewel het een stuk kleiner was dan Berlijn had Bad 
Homburg ook een klein Hebreeuws centrum. Shoshana Parsitz 91 
(1892-1969), een auteur afkomstig uit het Hebreeuwse centrum 
van Odessa, was al in Bad Homburg en was daar de Hebreeuw- 
se uitgeverij Omanut begonnen. In haar salon troffen zij en Bialik 
elkaar regelmatig, en ook andere prominenten uit de Hebreeuw- 
se literatuur voegden zich bij hen, zoals Agnon, Ben Zion, en Ja- 
cob Fichman (1881-1958). Hier vond Bialik de tijd om weer aan de 
slag te gaan met het schrijven. Hij hervatte zijn werk aan de proza- 
tekst 'Safih', die hij baseerde op zijn vroegste herinneringen. Veel 
van zijn bekendste kindergedichten waren ook geschreven in Bad 
Homburg. Hij was van mening dat de nieuwe generatie die het He 
breeuws weer als moedertaal zou kennen haar eigen kinderlitera- 
tuur moest hebben. Als aangewezen volksdichter nam hij het op 
zich deze nationale roeping op zich te nemen. 

In 1923 werd Bialik 50. De feestelijkheden van 1916 voor het 25-ja 
rig jubileum van zijn debuut vielen in het niet bij wat er zich nu 
in de hele Joodse wereld zou gaan voltrekken. In Europa, Noord 
en Zuid-Amerika, en natuurlijk in Brits Mandaat Palestina waren 
er speciale bijeenkomsten ter ere van Bialik. Alle belangrijke He 
breeuwse kranten hadden bijlagen gewijd aan zijn schrijven, en 
veel van zijn boeken raakten her en der uitverkocht. Zoals gebrui 
kelijk onttrok Bialik zich aan het gedruis, ook al begreep hij goed 
dat men op zoek was naar iemand die de rol van spirituele autori 
teit kon vervullen en dat hij degene was die gekozen was. Niette 
min greep hij de kans aan om zijn gedichten, verhalen, essays en 
vertalingen te verzamelen, herschikken en te redigeren, en boven 
dien om nieuw werk te publiceren. De zeer goede verkoopcijfers 
van zijn boeken waren uiteindelijk doorslaggevend voor Bialiks 
keuze om naar het latere Israël te verhuizen. 



Ditmaal kwam Bialik niet per boot aan in Palestina. Hij nam de 
trein vanuit Alexandrië naar Lod, dicht bij waar nu het Ben Gu 
rion vliegveld ligt; zoals hij inmiddels toch wel enigszins gewend 
was stond daar een grote menigte hem op te wachten. Onder hen 

9 2 bevond zich de haast mythische eerste burgemeester van Tel Aviv, 
Meir Dizengoff (r86r-r936), die Bialik ook nog kende uit Odessa, 
en die hem persoonlijk een rondleiding gaf door de eerste moder 
ne Joodse stad. Binnen een aantal dagen zou de straat waarin hij 
een perceel had gekocht naar hem vernoemd worden, en hier ver 
rees niet lang daarna het beroemde Bialik-huis. Bialik zelf had het 
huis ontworpen samen met de architectJoseph Minor (r885-r966). 
De eerste verdieping was in feite een gigantische zaal die later zou 
dienen als vertrek voor vergaderingen en congressen voor auteurs, 
afgevaardigden, en willekeurige gasten. Iedereen was welkom bij 
Bialik, geheel in lijn met zijn publieke rol, maar zeker ook ingege 
ven door zijn eigen, warme karakter. Hij was bijzonder vaak on 
der de mensen, bij openingen, openbare gebeurtenissen, culturele 
ondernemingen, en hij zat in veel commissies en raden (zoals van 
de nieuwe universiteit in Jeruzalem). In zijn nieuwe huis vond hij 
nauwelijks de gelegenheid om zich toe te leggen op nieuw werk. 
In plaats daarvan besteedde hij zijn energie voornamelijk aan het 
redden en restaureren van oude Hebreeuwse teksten, met name 
Middeleeuwse Hebreeuwse poëzie uit Spanje. 

'Ga weg?!' - iemand zoals ik vlucht niet 
langzaam schrijden heb ik van mijn kudde geleerd, 
en begiftigd met redenaarschap ben ik ook niet 
maar hard als een bijl komt mijn woord neer. 

[Ziener, ga weg (r9rr), zie p.65] 

Bialik zijn dominante rol binnen de Joods-culturele wereld in het 
algemeen, en van Hebreeuwse literatuur in het bijzonder wakker 
de, zoals wel vaker gebeurt, een zekere wrok aan. Sommige jon 
ge dichters en auteurs, zeker in Palestina, ageerden tegen Bialiks 



burgerlijke bestaan, zijn grote huis, en zijn publieke zichtbaarheid, 
die ten koste ging van zijn schrijven. Dichters als Uri Zvi Green 
berg (1896-1981) en Avraham Shlonsky (1900-r9n) stelden dat Bia 
lik een ex-dichter was wiens werk al was beëindigd in Odessa, lang 
voordat hij in Palestina kwam wonen. Hun vijandigheid was niet 93 
alleen persoonlijk maar ook artistiek. Hun verzet tegen Bialik en 
zijn generatie was onderdeel van hun eigen omarming van geves- 
tigde Europese literaire stromingen zoals het modernisme en het 
symbolisme-stromingen die volgens hen genegeerd werden door 
hun voorgangers. Bovendien rekenden zijn tegenstanders hem aan 
dat hij niet volledig overtuigd was van de Zionistische visie op het 
Hebreeuws en het Joodse thuis in Israël, getuige zijn goedkeuren- 
de houding ten opzichte van de diaspora en haar fenomenen (zo- 
als hetJiddisch). 

Het zeventiende Zionistische Congres vond plaats in Basel in r932. 
Bialik, een grote voorstander van Chaim Weizmann (1874-1952), 
was daar ook aanwezig. Weizmann, de opvolger van Herzl en la 
ter de eerste president van Israël, was behoudend ten opzichte 
van Groot-Brittannië en hun beleid ten aanzien van de Joodse ne 
derzetting in Palestina. Alle oppositiepartijen, onder leiding van 
Jabotinsky en de revisionisten, werkten samen om Weizmann af 
te zetten. In de daaropvolgende maanden zou er een hevige strijd 
ontstaan tussen Bialik en zijn nieuwe, politieke tegenstanders, die 
bijgestaan werden door Bialiks poëtische tegenstanders. 

Niettemin lijkt het erop dat in l9B, toen Bialik 60 werd, alles weer 
vergeven en vergeten was. Zelfs Jabotinsky wijdde een essay aan 
de grote nationale dichter, en Shlonsky gaf een gedicht uit, Met 
lachend Gezicht ('Be-Fanim Sohaqot') genaamd, waarin hij de spot 
dreef met zijn eigen aanvallen op Bialik. Het middelpunt van de 
festiviteiten was nu, voor het eerst, in Palestina. Bialik ging zoals 
gewoonlijk niet mee in het feestgedruis, maar greep de kans wel 
weer aan om zijn werk opnieuw uit te brengen. Hij wilde graag dat 



de nieuwe drukken van zijn werk goedkoop en toegankelijk zou 
den zijn, hetgeen hem goed lukte aangezien de eerste oplage van 
drie duizend exemplaren gelijk was uitverkocht. 

94 Bialik verliet Palestina een aantal keer, voornamelijk voor openba 
re aangelegenheden of, veel liever, voor zijn bezigheden als uitge 
ver. Tegen het eind van zijn leven stonden de reizen steeds vaker 
in dienst van zijn gezondheid. In 1934 ging hij naar Wenen om aan 
zijn prostaat geopereerd te worden. Hoewel zijn herstel vrij spoe 
dig verliep, kreeg hij twee weken later een hartaanval. Binnen en 
kele weken zou zijn lijkkist in Tel Aviv aankomen, en werd hij be 
graven. Zijn begrafenis werd bijgewoond door honderdduizend 
mensen-bijna de helft van de Joodse populatie in Palestina. Bia 
lik de terughoudende dichter zou zijn laatste rustplaats vinden op 
de beroemde Trumpeldor Begraafplaats in Tel Aviv. 

Na mijn dood gedenk mij zo: 
'Er was een man - en zie: hij is niet meer 
voor zijn tijd is hij heengegaan 
de muziek van zijn leven stokte. 
Ach! Hij had nog een lied in zich 
en nu is het voor eeuwig verloren gegaan, 
voor eeuwig verloren! 

[Na mijn dood (!904), zie p.63] 

YANIV HAGBI 
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Bovenaan de Jesjiewe in Volodzin -gesticht door Rabbijn Chaim Ickovits, een 
leerling van de Gaon van Vilna. Onderaan de markt van Volodzin. In Volodzin 
kwam Bialik, die aan de Yeshiva studeerde, in r&90 contact met de Houeuei Zi 
on, een organisatie die landbouwgemeenschappen in Ererz-Israel en Syrië wilde 
stichten. Deze beweging, ook wel 'het Odessa-comité' genoemd, ging na 1&96 op 
in Herzl's zionistische beweging. 



Afbeelding boven: van links naar rechts. de schrijvers Mendele Mocher Sforim, 
Shalom Aleichem, Ben Ami en Chaim Nachman Bialik. Onderaan, een foto van 
de herdenkingsbijeenkomst voor Bialik en Herzl in 1934, georganiseerd door 
de zionistische jeugdbeweging in Lodz. Rechts: uitgave uit de Odessa periode. 
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Afbeelding linkerpagina boven: Yehosjua Hana Ravnitzky met Chaim Bialik, sa 
men verantwoordelijk voor één der meest succesvolle Hebreeuwse uitgaven in 
de twintigste eeuw: Het boek der Legenden. 
In 1903 besloten Bialik en Ravnitzky de Sefer Ha Agadab uit te geven, een ver-za 
meling traditionele teksten. Het zesde en laatste deel van deze anthologie ver- 
scheen in 1911. De Sepber Ha Aggadab werd in twintig jaar tijd achttien maal IO I 
herdrukt. Zo'n roo.ooo exemplaren werden er verkocht van het Boek der Legen- 
den. In 19,5 vergeleek men de invloed van deze uitgave met de bijzondere in- 
vloed die de Misneb Torah van Maimonides eerder had op het Jodendom. 

Ondanks de moderne kritiek op het verzamelwerk van Bialik en Ravnitzky, is 
iedereen het er over eens dat de Sefer Ha Agadab een invloedrijke publicatie is 
geweest. De schrijver, schilder en publicist Yoram Kaniuk stelde:'wij waren 
zonen van de Tenach. maar ook zonen van Bialik en Ravnitsky's Boek der Legen 
den. We genoten als we lazen over Moses die jaloers Joshua de Tent zag binnen 
gaan en tegen God zei: 'honderd doden en niet jaloers.' 

Doel van Bialiks en Ravnirsky's compendium was de Joodse gemeenschappen 
omsmeden in een nieuwe, nationale gemeenschap. of het proces in gang zetten 
dat de Israëlische literatuurwetenschapper Gershon Shaked heeft omschreven 
als de 'nationalisatie van de religieuze traditie'. 
In deze Sepber HaAggadah zijn ook Bialiks bijzondere ideeën over de heiligheid 
van de wereld verwerkt. Zij beperken zich niet alleen tot de Tenach maar strek 
ken zich uit naar de Rabbijnse literatuur. Het zijn deze 'nieuwe vormen van ke 
dushah', deze nationaal-seculiere heiligheid die er voor zorgde dat de Haredim 
Bialiks werk verafschuwden en zelfs verbrandden. Opperrabbijn Abraham Kook 
werd in 1934 zelfs gehekeld toen hij deelnam aan de herdenkingsdienst voor Bi 
alik, een 'apostaat'. 

Foto onder: Bialik op bezoek in Kaunus, Litauen. 


