
1 

 

Lezing/Concert  8    Teksten. 

 

Mendele Moicher Sforim (Mendele de boekenverkoper), ps. van Shalom Jakob Abramovitch, 

(1836-1917) was een gerespecteerd Hebreeuwse schrijver voordat hij overstapte op het 

Jiddisch. Hij wordt ook wel de grootvader (de zeyde) van de Jiddische literatuur genoemd.  

1864: 1° Jiddische publicatie  Dos kleyne Mentshele.  

Daarmee zette hij zijn reputatie op het spel. “Onze schrijvers keken op het Jiddisch neer met 

de grootste minachting. Het idee dat ik me zou verlagen door het schrijven in het Jiddisch 

kwelde mij zeer, maar toch overwon ik de schaamte om mij dienstbaar te maken voor mijn 

volk.” (uit: Manke Fisjke) 

Het Jiddisch was de moedertaal van vrijwel alle joden in Oost Europa. Bij een volkstelling in 

1897 in Rusland gaf 97% op Jiddisch te spreken. De minachting begon bij de aanhangers van 

de Verlichting, de Haskala (Maskilim). Zij streefden ofwel het zuivere Hebreeuws na als 

literaire taal, of gaven de voorkeur aan het Pools of Russisch, waarin tenminste een literaire 

traditie bestond. Het Jiddisch kreeg allerlei scheldnamen: Hiltserne tayts; kugl loshn 

(puddingtaal),zjargon. 

De Jiddischisten scholden terug, Hebreeuws was Loksjen koylets (noedelbrood), i.p.v. Loshen 

Koydesh (heilige taal) Door voor het Jiddisch te kiezen kreeg Mendele niet alleen een veel 

groter publiek, maar hij kon zijn verhalen veel levensechter maken door hen in mensentaal 

te laten spreken. Het lukte hem het literaire van het Hebreeuws met het 

levendige van het Jiddische te verenigen en gaf zo een impuls aan de Joodse literatuur. 

 

Jitzchok Leibush Peretz, (1852- 1915), geboren in Polen (Zamosc). Peretz is een modernist, 

geen volksverteller zoals Sjolom Aleichem, maar een echte literaire schrijver. Hij kreeg de 

meeste bekendheid om zijn korte verhalen en toneelstukken, die de sociale ellende aan de 

kaak stelden. Later keerde hij terug naar volksverhalen en Chassidische legenden. 

 

Sjolem Aleichem (ps. van Sholem Rabinovitch)- 1859-1916. Geboren in de Oekraïne, 

gestorven in New York, is de meest gelezen en meest geliefde Jiddische schrijver van de drie. 

Een exhte volksverteller, en schepper van de wereldberoemde Tewje de melkman 

(Anatevka). Zijn verhalen spelen zich in Rusland af, in en rond de fictieve plaats Kashrilevski. 

Sholem Aleichem fungeert zelf als personage in zijn eigen verhalen, hij is de persoon waar de 

anderen hun brieven naar schrijven en verhalen aan vertellen, een literaire vorm die 

Bashevis Singer ook vaak gebruikte.  

 

Abraham Sutskever (1913- 2010)  

Vlakbij het Litouwse Vilnius (Vilna) groeide Sutskever op, maar hij was nog maar een kind 

toen zijn ouders moesten vluchten naar Omsk in Siberë. In een landschap van kou en ijs  

groeide hij op, verloor zijn vader, maar ontwaakte als dichter. Het vaderloze gezin ging terug  

naar Vilna, waar Sutskever lid werd van de literaire beweging Joeng Vilne (dertiger jaren).  
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Oif main wanderfaifl  

A  borveser wandrownik  ojf a sjtejn  

in ovntgold, 

warft foen zich arop dem sjtoib foen welt 

Foen wald arojs  

derlangt a fli a fojgl  

oen toet a chap dos letste sjtikl zoen  

 

A werbe paze taich is oich faran 

 

A weg 

A feld 

A tsapeldike lonke. 

Geheime trit 

foen hoengerike wolkns 

woe zennen di hent, wos sjafn woender? 

 

Di Goldene Pawe is een afscheidslied. De liefde is als een  gouden pauw aan komen 

vliegen. De nacht opende haar gouden ogen en ik werd als een viool en jij bespeelde 

mij zo mooi dat het geluk zich verliefd over ons heen boog.  Totdat de vogel weer 

wegvloog en ons alleen achterliet.  Slaap nu maar,  mijn liefste. 

Tekst: Anna Margolin   muziek: Leibu Levin/ Janan Winternitz 

 

Iz di goldene pawe gefloign, gefloign, un di nacht hot geëfent di goldene oign, 
Lichtiker mainer, sjlof ain, sjlof ain. 
 
Oen di nacht hot geëfent di goldene oign, bin ich fidl geworn oen doe der boign, 
Oemroeïker mainer, sjlof ain, sjlof ain. 
 
Bin ich fidl geworn oen doe der boign, oen dos glik iber oendz hot farlibt zich geboign, 
Tsertlecher mainer, sjlof ain, sjlof ain. 
 
Oen dos glik iber oendz hot farlibt zich geboign, oen gelozt oends alejn, Oen gelfloign, 
farfloign, 
Troieriker maine, sjlof ain, sjlof ain. 
 
 

Itsik Manger (1901 - 1969) 

Lyrisch dichter, balladezanger, volksdichter, Talmoedkenner, vagebond of Poerimsjpiler? Zijn 

grote liefde gaat uit naar zigeuners, rondtrekkende komedianten en troubadours, met wie 

hij zich graag vereenzelvigt. Hij werd in 1901 geboren in Tsjernowits, Oekraïne, en hij groeide 

op met de verhalen van de Baal Shem Tov, de grondlegger van het Chassidisme. 

Tussen Kossev en Kitev — daar is een gouden bron 
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In haar heldere water, in de diepte — vond ik een zon. 

 

Die gouden bron was het Chassidisme, een beweging die veel waarde hecht aan de 

emotionele beleving van het geloof, iets wat de jonge romantische dichter zeer aansprak. In 

zijn poëzie gebruikt hij het idioom van het volkslied, gekenmerkt door eenvoud en 

natuurlijke intimiteit.  

 

Manger was zich echter zeer bewust van de treurnis van het alledaagse bestaan, de 

armoede,verlies en verdriet, maar hij houdt vast aan de illusie. Op zijn magisch tapijt neemt 

hij zijn lezers mee uit het grauwe grijs naar het heldere blauw. Veel van zijn gedichten zijn - 

omdat ze zo lyrisch zijn- op muziek gezet en hebben als liederen bekendheid gekregen 

In 1939 vluchtte Manger naar London, na de oorlog ging hij naar New York, maar hij leefde 

als een balling, een dichter zonder gehoor.  

 

Ch’hob, Malkele, a lid farfast          Ik heb, Malkele, een lied geschreven 

 

Manger veplaatst zich in troubadour Benjamin Ehrenkrantz, in eind 18e eeuw een populaire 

zanger Hij zit in een kroeg met een glaasje wijn. Plotseling brengt een vogel hem een brief 

van zijn geliefde Malka die ver weg is. Uit de envelop komt zij in levende lijve tevoorschijn en 

vertelt over haar lijden. Ineens staan buiten de bomen in bloei, zoals hij zelf opbloeit. Hij 

omhelst haar, maar het blijkt de tafel te zijn die hij omarmt. Hij vlucht weg van het gelach en 

haast zich om dit moment van bitterzoete herinnering vast te leggen in een lied dat verhaalt 

hoe dromen ons gouden bergen beloven, maar uiteindelijk toch bedrog zijn.      

 

Ojfn weg sjtejt a boim –   Itsik Manger    (VIDEO met Efim Chorny)  

Luister HIER hoe Itsik Manger het gedicht zelf voorleest.  

 

Lang de weg staat een boom, eenzaam en verlaten door de vogels die al in alle 

windrichtingen zijn weggevlogen. Het jongetje Itsik besluit om als een vogel de boom in de 

komende winter gezelschap te houden door troostrijke liedjes voor hem te zingen. Zijn 

moeder schrikt en kleedt hem heel warm aan, een jas, een overjas, een muts, een sjaal, en 

warme schoenen. Als hij dan zijn vleugels uit wil slaan blijkt hij te zwaar en kan niet 

wegvliegen, maar hij begrijpt dat zijn moeder uit liefde heeft gehandeld. 

 

Oifn weg sjtejt a boim, sjtejt er aingeboign 

Alle feigl foenem boim zainen zich tsefloign 

Drai kein majrev, drai kein mizrech oen der resjt kein dorem 

Oen der boim gelost alein, hefker fardem sjtoerem 

 

Zog ich tsu der mamen: - her, zolstoe mir nor nit sjtern, 

Wel ich, mame, eins oen tswei, bald a fojgl wern…. 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq6LMaFu2OI
https://www.youtube.com/watch?v=epPTPBEq96o
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Ich wel zitsn oifn boim oen wel im farwign 

Ibern winter mit a treist, mit a sjeinem nign. 

 

Zogt di mame: nite, kind, oen zi weint mit trern – 

West cholile oifn boim mir farfroirn wern 

Zog ich mame, s íz a sjod, daine sjeene oign, 

Oen eider wos oen eider wen, bin ich mir a foigl. 

 

Weint di mame: Itsik kroin, zeej, oem gottes wiln, 

nem zich mit a sjalikl, kenst zich noch farkiln. 

Di kalosjes toe zich on, ’s gejt a sjarfer winter 

Oen di koetsjme nem oich mit- weej is mir oen wind 

 

Oen dos winterlaibl nem, toe es on doe sjoite, 

Oib doe wilst nit zain kein gast tswisjen alle toite.. 

‘Ch heib di fligl, ’s iz mir sjwer, tsoefil, tsoefil zachn, 

hot di mame ongeton, ir feigele, dem sjwachn. 

 

Koek ich troirik mir arain, in main mames oign 

’s hot ir libsjaft nit gelozt wern mir a foigl… 

Oifn weg sjtejt a boim, sjtejt er aingeboign 

Alle feigl foenem boim zainen zich tsefloign. 

 

 

H.Leivick :  

 Als 18 jarige revolutionair word H.Leivick in 1906 tot dwangarbeid en verbanning 

veroordeeld. In maart 1912 komt hij na een lange voettocht terecht in Siberië, na een mars 

van meer dan vier maanden.  Uiteindelijk weet Leivick met behulp van de joodse 

revolutionairen in Amerika te vluchten en hij arriveert daar in de zomer van 1913.  Op een 

ander niveau onderzoekt dit gedicht de eenzaamheid, het lijden en het diepe verlangen wat 

inherent is aan het mens zijn. 
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OYF DI VEGN SIBIRER        (fonetisch vanuit het Engels (YIVO standaard). 

 

Oyf di vegn sibirer  

ken emets nokh itster gefinen a knepl,  

a shtrikl fun mayn a tserisenem shukh, 

a rimenen pas, fun a leymenem krigl a shtikl, 

a bletl fun heylikn bukh. 

 

Oyf di taikhn sibirer 

Ken emets nokh itster gefinen a tseykhn, 

A shpendl fun mayns a dertrunkenem plit; 

In vald – a farblutikt-fartrikntn bendl, 

In shney- ayngefroyrene trit. 

 

 

 

Op de wegen van Siberie 

Kun je zelfs nu nog een knoopje vinden, 

of iets van mijn kapotgelopen schoenen, 

een leren bandje misschien, of een stukje klei 

van kruikje, 

een bladzijde uit het heilige boek. 

 

Aan de kant van de rivieren in Siberie 

Kun je zelfs nu nog iets van het vlot dat zonk, 

misschien een splinter; 

In het bos – een windsel, bebloed en 

opgedroogd, in de sneeuw - bevroren 

voetstappen. 

 

SOLDATEN 

 

At dwa, at dwa 

Soldatn arum bay di zaytn 

Mir shteyen tsu firn in reyen. 

A zekl mit broyt oyfn aksl, 

An oysgeschrey: “Marsch!” un mir geyen. 

 

Nokn nakht. Der frimorgn fangt on ersht 

Eyn breg funem mizrekh farnemen; 

Mir geyen halb vakh, vi in kholem; 

undz ligt nokh der shlof oyf di bremen. 

 

Es shlogn zikh akslen on akslen, 

Es klapt zikh knien on knien; 

Mir, blinde mit ofene oygn, 

Tsedreyen, tsemishen di reyen. 

 

“In ordnung!” shrayen di vekhter, 

mir folgn di vekhters geshreyen; 

di zun iz aroys inem mizrekh 

un kukt fun der heykh vi mir geyen. 

 

Eén twee, één twee 

Aan weerskanten staan soldaten, 

wij staan vier in een rij 

een bundel met wat brood op de schouders, 

een schreeuw MARCHEREN en we gaan- 

Het is nog nacht. In het beginnende 

ochtendgloren is de kust in het oosten al te 

zien. Half wakker, als in een droom lopen we 

Met de slaap nog op de oogleden. 

Schouder aan schouder,  

Knie aan knie 

Vermengen we al lopend de rijen 

Als blinden met open ogen. 

“In de rijen!” schreeuwen de bewakers 

en wij volgen de bevelen gehoorzaam op; 

de zon schijnt al in het oosten 

en kijkt uit de hoogte hoe wij op weg gaan. 
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TOYTE VEGN 

Volt khotsh ver gekumen undz antkegn, 

Zogn:”Frid tsu aykh!” 

Fun yoytse vegn 

 

Glat azoy a shotn zen fun vemen. 

Zogn: Frid tsu dir!” 

Un zikh farshemen. 

 

Zol zikh khotsh far undz ver ibershrekn, 

Shlaydem in ponem 

Undz a shtekn. 

 

Kumt nit, kumt nit keyner undz antkegn; 

Felder-vild farvoksn, 

Toyte vegn… 

 

 

Kwam er maar iemand ons tegemoet, 

die zei “ Ga in vrede” 

alleen al uit beleefdheid. 

 

Alleen al een schaduw te zien van iemand  

Die we “vrede” toe kunnen wensen 

In onze verlegenheid 

 

Was er maar iemand die van ons schrokt 

En ons met een stok 

 in het gezicht wilde slaan. 

 

Niemand, niet één mens komt ons tegemoet, 

De velden – leeg en verwilderd 

Dode wegen. 

 

 

  

LANGE VINTERDIKE NEKHT 

Lange vinterdike nekht ,  

vayse shtralendike teg 

Hob ikh ayngeshpant majn ferd,  

lozn zikh in waytn weg. 

 

Hey un broyt un wayn gekoift,  

ayngeneyt dos letste gelt, 

Ongeton zikh in a pelts,  

moyl un oyeren farshtelt. 

Nit gerirt fun shtub keyn zakh, 

 tir un lodn nit farmakht, 

A neyg geton zikh tsu der shvel,  

un gezogt a gute nakht. 

 

Opgetseygent mayne trit,  

letste oyf der fremde erd. 

Nokh a mol, a gute nakht.. 

un  a shmits geton dos ferd. 

 

Lange winterse nachten,  

witte stralende dagen. 

Ik heb mijn paard aangespannen 

En we gaan op een lange reis. 

Hooi, brood, wijn heb ik gekocht, 

Mijn laatste geld is in mijn jas genaaid, 

Mijn winterjas trek ik aan,  

Mond en ogen diep in het bont. 

Van het huis heb ik niets aangeroerd, 

De deur en luiken niet dichtgemaakt 

Ik buig naar de drempel en zeg: 

“een goede nacht”. 

Ik tel mijn laatste stappen  

op deze vreemde bodem. 

Nog één keer ……”een goede nacht” 

en dan spoor ik mijn paard aan. 

 

 


