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                                              List otwarty. 

 Umieszczony w ostatniej, styczniowej edycji periodyku internetowego 

                                            PLOTKIES 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresat:  

Joanna Lisek, autorka książki Kol isze, głos kobiet w poezji jidysz. 

(Oraz czytelnicy Plotkies, których to interesuje).  

Nadawca:  

Wlodzimierz Herman, Kopenhaga, styczeń 2019. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Droga Pani Joanno,   

pozwoli Pani, że zacznę trochę nietypowo, od konkluzji: książka Pani zasługuje 

moim zdaniem na znakomite recenzje i zapewne się one ukażą, jeżeli już to się nie 

stało.  

Chociaż temat literatury jidysz mnie interesował i interesuje, i chociaż wmawiałem 

sobie, że coś niecoś na temat poezji jidysz wiem, to po przeczytaniu Pani książki 

muszę przyznać, parafrazując Sokratesa, że wiem, że nic nie wiedziałem… Dlatego 

nie czuję się kompetentny do napisania recenzji o Pani książce. Zrobią to lepsi 

znawcy tematu niż ja.  

Proszę więc przyjąć moje uznanie w formie osobistego i zarazem otwartego listu  
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do Pani. Osobistego, bo wyrażam w nim tylko moje zdanie; otwartego, bo nie mam 

nic do ukrycia, wprost przeciwnie, bardzo chciałbym żeby go czytano. Dziękuję 

redakcji Plotkies, że chciała ten list umieścić. Wśród czytelników tego internetowego 

periodyku znajdą się zapewne tacy, którzy po Pani książkę sięgną. Taką mam 

nadzieję.  

Stąd list mój jest listem otwartym.  

Już w mojej krótkiej, spontanicznej reakcji (zaraz po otrzymaniu od Pani książki), 

opublikowanej w komunikacie specjalnym PLOTKIES, miałem zaszczyt i 

przyjemność, chyba jako jeden z pierwszych, wyrazić mój osobisty podziw i zachwyt 

tą niezwykłą, niepowtarzalną książką.  A przecież wtedy zdążyłem książkę tylko 

przeglądnąć.  

Teraz jestem po lekturze.  

Nie, Pani książkę nie czyta się jednym tchem. Na to Pani narracja jest za szeroka, 

wielostronna, informacji jest ogromna ilości, przypisy i cytaty są maczkiem pisane, 

intersujące i pouczające; książka jest dość okazałych rozmiarów, ma swoją wagę, 

zarówno w przenośnym jak i dosłownym tego słowa znaczeniu. Czcionka jak na 

moje oczy trochę za mała, słowem, nie, nie można tego przeczytać jednym tchem. 

Chociaż: bardzo by się chciało…   

Czytając książkę wracałem często z powrotem do niektórych rozdziałów, do 

niektórych omawianych przez Panią autorek. I potem czytałem dalej. A Pani pisze 

wprawdzie książkę stricte naukową, wszechstronnie udokumentowaną, ale robi to 

Pani z takim talentem, taką wiedzą, takim zaangażowaniem, taką pasją i empatią dla 

omawianych poetek- Żydówek, że wyrazy imponująco lub fantastyczne należy tutaj 

uznać za banalne komplementy, za pomniejszanie wymiaru uznania dla Pani 

pracy.Jest wiele aspektów, które czynią Pani książkę dla mnie niepowtarzalną, 

niezapomnianą… Wymienię tutaj tylko kilka, które mnie nie tylko zainteresowały, 

ale też zaintrygowały.  
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Oczywiście wiedziało się już przedtem o sytuacji kobiet żydowskich w czasach 

jeszcze stosunkowo niedawnych, kiedy judaizm był znany w swoim mniej lub 

bardziej fundamentalistycznym wydaniu… Sytuacja ta nie różniła się za bardzo od 

tej, którą teraz krytykujemy w innych religiach, np. w Islamie. Nie było mowy w 

domach żydowskich o przemocy fizycznej wobec kobiet, gwałt nie był akceptowany, 

ale wszystko inne było bardzo podobne. 

Tak, żadna ze znanych nam monoteistycznych religii w swych tradycyjnych 

wydaniach nie sprzyjała równouprawnieniu kobiet, wprost przeciwnie.  

Analizując wypowiedzi poetyckie żydowskich kobiet poczynając już od dawnych 

czasów, podkreśla Pani, że wiersze te były często cichym protestem przeciwko 

dominacji mężczyzn prawie we wszystkich aspektach życia rodzinnego, społecznego 

i politycznego. Amatorsko i bardzo dyskretnie formułowały one protesty na 

skrawkach papieru, pisane często w formie zbliżonej do ludowej poezji.  

Żydzi byli od wieków zmuszeni znosić prześladowania i ucisk ze strony otoczenia, 

kobiety żydowskie miały problemy zarówno ze strony otoczenia jako Żydówki, jako 

kobiety w ogóle i we własnym środowisku jako żony, matki. córki… Nie są to z Pani 

strony gołosłowne stwierdzenia, zgodne z dzisiejszym correct myśleniem 

politycznym o równouprawnieniu kobiet, nie, Pani ma na to dziesiątki dowodów 

pisanych, literackich, wierszy, dokumentów… I to od XVI wieku aż do czasów 

nowożytnych, kiedy to kobiety, również żydowskie, wyszły z cienia i włączyły się 

słowem i czynem do walki o prawa w życiu rodzinnym, społecznym, politycznym. 

Na dowód tego przytacza Pani wiele tekstów poetyckich.  

List ten nie jest miejscem na częste cytowanie tak bogato zebranego i tak 

przekonywująco przez Panią interpretowanego materiału. Jest za wiele faktów, 

aspektów, tematów… Jednak nie omieszkam poruszyć tu sprawę o której nie miałem, 

powiedziałbym popularnie, zielonego pojęcia… Tak, Szolem Alejchem już na ten 

temat pisał, m. innymi w swoim Tewje der Milchiger (Tewje Mleczarz). Pokazał, że 
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córki żydowskie już za jego czasu zaczęły się buntować przeciwko tradycji, że 

zaczęły wybierać małżeństwo z miłości, niearanżowane przez rodzinę, 

pośredników… I to nie patrząc na rozpacz, zaklęcia i wyklęcia przez skądinąd często 

bardzo sympatycznych i kochanych rodziców (Kto z nas nie lubi Tewjego? Jego 

mądrej żony Gołdy?). Ale że bunt kobiet, nawet tych bardziej religijnych, wyrażał się 

czasami również literacko, w wierszu, o tym nie wiedziałem.  

Wiele wierszy cytowanych przez Panią jest dobrych, wiele przejmujących, wiele 

wstrząsających swoją naiwną rzetelnością i szczerością. Wiele tekstów mnie 

wzruszyło, wiele zafascynowało.  

Kilka wprawiło mnie w zdumienie.  

Do tych należy wiersz Rozy Goldstein (ur. 1870- ?), poetki z Ukrainy, debiutującej 

pod koniec XIX wieku; wiersz ten to Nur trenen (Tylko łzy), który Pani zamieszcza 

we własnym, świetnym tłumaczeniu z jidysz (skąd u Pani takie wyczucie tego już 

zamierającego od lat języka?). 

Wiemy, ze Żydzi (i nie tylko oni…) często się zastanawiali, dlaczego Bóg, w którego 

tak mocno wierzą i do którego tak żarliwie się modlą, zsyła na nich tyle nieszczęść, 

prześladowań, nieporównywalnych z prześladowaniami innych narodów. Takie 

rozważania i wątpliwości nierzadko przekształcały się w bluźnierstwa, ale 

przeważnie u mężczyzn, i z biegiem czasu stawały się jednym z powodów coraz 

większej sekularyzacji Żydów, którą przyśpieszyła żydowska literatura, przeważnie 

pisana przez mężczyzn, literatura, w której poezja była zresztą tylko marginesem. Ale 

nie u kobiet. Kobiety żydowskie pisały przeważnie wiersze. Pani udowadnia, że 

poezja kobiet odegrała znaczącą rolę w procesie powolnej, ale postępującej  

ich emancypacji.  

Nie znam takiego utworu poetyckiego w t.zw. męskiej poezji żydowskiej i to aż do 

czasów holocaustu, który by stawiał sprawę stosunku Boga do Żydów tak, jak robi to 

łagodny, matczyny wiersz Rozy Goldstein. Jak prawdziwa jidysze mame bierze ona w 
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obronę Boga żydowskiego, bo, jak pisze, skarży się on własnemu ludowi, że jest 

tylko biednym, bezsilnym i bezradnym dzieckiem. I jako taki prosi swój naród o 

wyrozumiałość… A która jidysze mame nie zlituje się nad dzieckiem?  

Pozwolę sobie zacytować ten wiersz.  

                                             

Nigdy nie czytałem, nie słyszałem i nigdzie nie widziałem tak pozornie niewinną 

interpretację bezsilności żydowskiego Boga. Parafrazując znane powiedzenie można 

stwierdzić: Jeżeli ma się takiego opiekuna, to nic dziwnego, że ma się tak wielu 

prześladowców… Bardziej obrazoburcze potraktowanie tego tematu napotkałem 
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tylko w niektórych wierszach okresu zagłady, kiedy to walczący w powstaniu 1943 

roku poeta Władysław Szlengel pisze z bronią w ręku i w obliczu nadchodzącej 

śmierci w Getcie Warszawskim swój wstrząsający Obrachunek z Bogiem; widzi on 

swego Boga jako starszego pana, wspólnika życia poety, który w podziękowaniu za 

wieczną wierność nie może, czy nie chce ocalić swój naród od zagłady. W innym 

wierszu pociąga Szlengiel swojego Boga żydowskiego do odpowiedzialności! Stawia 

go pod sąd!   

Icchak Katzenelson w swojej dantejskiej Pieśni o zamordowanym żydowskim 

narodzie już nie ma żadnych złudzeń co do swego Boga… I co do jego istnienia.  

Roza Goldstein (1870 - ?), jej poprzednicy i potomkowie, pokolenie po pokoleniu, 

wszyscy oni żyli w przedsionku do piekła, ale mogli mieć jeszcze jakąś nadzieję, 

wiarę… Szlengiel i Katzenelson żyli i umierali już w samym piekle, zwanym 

Holocaust, którego koszmaru sam Dante nie mógłby sobie wyobrazić. U nich już nie 

było miejsca na nadzieję, na wiarę, na Boga.   

Ten wiersz Rozy Goldstein zapamiętam na zawsze.  

Jest oczywiście w Pani książce wiele autorek, wiele wierszy, które należałoby 

zapamiętać. I Pani to zasługa, że te kobiety-poetki i ich wiersze zmartwychwstały, 

odżyły… 

Jeżeli mogę mieć jakąś uwagę krytyczną, to nie dotyczy to bezpośrednio Pani. Znam 

trochę jidysz, sam próbowałem tłumaczyć z tego języka na polski (i nawet na 

duński). Większość wierszy cytowanych w książce prezentowane są w Pani własnym 

tłumaczeniu. Proszę nie traktować to jako tani komplement, ale są to tłumaczenia 

moim zdaniem bez zarzutu: wierne treści i formie oryginałów, teksty, które się czyta 

po polsku z przyjemnością.  

Niestety nie dotyczy to wszystkich autorów i innych tłumaczeń. Publikując nieznane, 

mniej znane lub bardziej znane wiersze, zarówno w jidysz jak i w ich polskich 

wersjach, lojalnie cytuje Pani opublikowane już przedtem tłumaczenia, bez 
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komentarzy o ich poziomie. Mnie ta lojalność nie obowiązuje. Dam konkretny 

przykład. Chodzi mi tu o piękny wiersz Ringel(Pierścionek), łódzkiej poetki Miriam 

Ulinower (1888-1944), który to wiersz Pani tak trafnie analizuje jako przykład 

wpływu poezji ludowej na twórczość poetki (która zresztą, jak Pani podkreśla, z ludu 

wcale nie pochodziła). Niewielu chyba czytelnikowi Plotkies zna na tyle jidysz, żeby 

wiersz ten czytać w oryginale. Zainteresowani muszą się więc tutaj zadowolić wersją 

polską. 

   

W prostych słowach symboliki ludowej i z wdziękiem ludowej piosenki pisze Miriam 

w jidysz o pierścionku, który podarowała jej babcia… Nie pretendując na poetyckie 

tłumaczenie (rymy i rytmy) pozwolę sobie zacytować prawdziwe słowa babci (i 

poetki), przekazującej kochanej wnuczce pierścionek (symbol pamięci, miłości i 

wierności, a może też, jak Pani pisze: wianka- dziewictwa?) …  

Oto co babcia rzeczywiście mówi:  

„Nigdy z palca go nie zdejmuj,  

Ni w radości, ani w smutku,  

Chyba tylko gdy się myjesz,  

Przed spożyciem chleba”.  

Nic tu o niebie, o przykazaniach Boga, nic poza wskazówkami i życzeniami babci, 

które poetka przekazuje w sposób prosty, prawie spartański, w rymie i rytmie 

wzruszającej, ludowej piosenki… Jedynym linkiem do religii żydowskiej może tu 

być mycie rąk przed posiłkiem, ale można to też dzisiaj interpretować inaczej 

(higiena?). I tak, jak cytowaną powyżej z książki zwrotkę, tłumaczy przedwojenny, 
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egzaltowany autor przekładu cały ten wiersz. Jeżeli ktoś z tych dwojga był 

grafomanem, to na pewno nie Miriam!  

Pani Joanno, to są tylko mikroskopijne punkciki w makrokosmosie Pani książki, które 

ja powiększam (może niepotrzebnie) kilkakrotnie pod mikroskopem.   

Bardzo mi się podobają trafne i niepozbawione ciepłego humoru tytuły i podtytuły 

które Pani nadaje swoim rozdziałom i podrozdziałom. Np. cytowaną powyżej Miriam 

Ulinower prezentuje Pani pod tytułem „Głos dziewczęcia niewinnego. Miriam 

Ulinower”.  Trochę bardziej mi znaną, prawie współczesną nam poetkę Rachelę H. 

Korn (1898-1982) prezentuje Pani, cytując zresztą słowa własne poetki, jako 

Prorokini nowej prawdy… (Szkoda tylko, że Pani nie zawsze podaje daty urodzin i 

śmierci omawianych poetek, zaoszczędziłaby mi Pani googlowanie).  

Annę Margolin (1887-1952) prezentuje Pani jako Jidyszowa Safona. Czytając jej 

cytowany w książce wiersz Ich bin gewen a mol a jinglik (Kiedyś byłam 

młodzieńcem) w trafnym tłumaczeniu K. Szymaniaka, nie należy się dziwić tytułowi 

rozdziału. Przytaczam poniżej ten wiersz, również z tego powodu, że mi się bardzo 

mi się podoba.  

.                 
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Kilka wierszy i utworow Kadi Mołodowskiej (1894-1975) czytałem już wczesniej, 

niektóre z nich wydane pod jej zamerykanizowanym nazwiskiem Kadya Molodovsky. 

Jej rozdziałowi nadaje Pani wyśmienity tytuł: Pierwsza dama czy rycerzyca literatury 

jidysz? Pani Joanno, gdybym pisał recenzję (broń Boże!) a nie list do Pani, to bym nie 

śmiał się przyznać do pewengo rodzaju ignorancji. Rycerzyca… Nie przypominam 

sobie, źebym  w moim czasie w Polsce (dawno, dawno temu…) slyszal o takim 

slowie; czytało się za to wiele o rycerzach! Rycerzyca… To słowo jak obraz! 

Piękniej i groźniej brzmi niż Rycerz (który przy Rycerzycy brzmi jak wyświechtany 

banał).  

Cytuje Pani wiele utworów  Mołodowskiej. Czasem całe wiersze, czasem fragmenty. 

Oto jeden z tych,  zapewne w Pani tłumaczeniu (bo nie wspomina Pani o innych 

tlumaczach): 

 

Według mnie jest to poezja przez duże P.    

Jak już wspomniano wiersze kobiet były w wielu wypadkach ich cichym protestem, 

balsamem, lekarstwem w codziennych przeżyciach, troskach, miłości, chorobach i 

tragicznych wydarzeniach… Przykladów jest w książce wiele. Między innymi 

wiersze Malki Lee (1904-1976), znanej poetki, która jako młoda dziewczyna 

wyemigrowała w roku 1921 wraz z rodziną z Polski do USA, i tutaj, w Nowym Jorku 

zaczęła pisać wiersze w języku jidysz. Utwór poniższy, który można też nazwać 

poetycką prozą, umieściła ona w rozdziale Majn tate farbrent majne lider (Tato pali 

moje wiersze) w swoich wspomnieniach napisanych w 1927 roku p.t. Durch 
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kinderisze ojgn (Oczami dziecka). Ojciec, religijny chasyd, pali, lub próbuje palić jej 

wiersze, które nie udaje się jej czasem przed nim ukryć. Ojciec to robi, bo jak cytuje 

Malka jego słowa: „Czy żydowska córka powinna nosić się ze złem, z demonami w 

sercu? Czy żydowska córka powinna układać rymy?”. Czy pisząc na końcu o wrogu 

myślała Malka również o swoim ojcu? Nieswojo się robi na samą myśl… Nie 

jesteśmy jednak zaskoczeni tym, że, jak pisze Malka w swoich pamiętnikach, właśnie 

mama stoi po jej stronie, że dobrze rozumie córkę, że broni ją i jej wiersze. Czyni to 

nie tylko z matczynej miłości. Córka spełnia bowiem również jej własne sny. Pisząc 

wiersze realizuje ona zarazem ukryte głęboko marzenia swojej matki. 

    

Pani Joanno, list ten mi się już przedłuża. Chciałoby się jeszcze więcej powiedzieć, 

napisać, ale Pani cierpliwość ma chyba granice, a na pewno ma je ewentualny 

czytelnik tego listu w Plotkies.  

Czuję jednak, że powinienem jeszcze napomknąć o formalnej stronie, o opracowaniu 

graficznym książki: jest także moim zdaniem bez zarzutu. Mimo swojej objętości  

książka prosi się żeby ją wziąć do ręki. Oprawa graficzna, kolor, okładka, wszystko 

to robi wrażenie owianej tajemnicą przeszłości, która szuka i znajduje drogę do nas, 

do teraźniejszości. Kobiety-poetki na okładce jakby się zmówiły przemówic do nas 

pełnym, wspólnym głosem w imieniu własnym i ich piszących sióstr.  
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Wydaje mi się że Pogranicze jest jednym z tych wydawnictw, których nazwa, 

założenia i deklaracje są zgodne z jego praktyką wydawniczą. A w tym konkretnym 

przypadku: Cóż może być bardziej na pograniczu kultur jidyszowej, polskiej, 

ukraińskiej, rosyjskiej, litewskiej, na pograniczu spraw męsko-żeńskich (jeżeli takie 

istnieje)- niż temat Pani książki?    

Tak, było w ciągu historii stosunkowo wiele opracowań, rozpraw, zbiorów wierszy, 

książeczek, broszur o tematyce żydowskiej literatury kobiecej. Ale są to w 

większości krótkie monografie, artykuły w czasopismach; są pisane przeważnie przez 

mężczyzn, którzy często z lekką nonszalancją i protekcjonalnie wypowiadali się o 

żydowskich kobietach-poetkach. Zresztą publikowane przeważnie w językach 

niedostępnych albo mało dostępnych dzisiejszemu polskiemu czytelnikowi: w jidysz, 

po hebrajsku, angielsku, mniej po niemiecku i francusku i niewiele po polsku. Te 

publikacje Pani rzetelnie i krytycznie omawia, cytuje. Dociera Pani również do 

materiałów źródłowych, ukrytych gdzieś głęboko w bibliotekach i archiwach.  

Do oceny takiego wysiłku i osiągnięcia naukowego brak mi po prostu kompetencji.  

Wiem tylko, że z tych wszystkich materiałów, które ja nazwałbym cegiełkami, 

kawałkami marmuru czy granitu, zbudowała Pani z talentem, wiedzą, pasją i 

ogromną pracą pomnik dla naszych babek, pra-babek i pra-pra-babek.  

Pomnik dla żydowskich kobiet, które oprócz odwiecznego borykania się z 

problemami rodziny, martwienia o chleb codzienny, o dom, o kuchnię, dzieci, braci i 

mężów (którzy często siedzieli w synagodze lub w jesziwie modląc się, debatując 

Torę, Talmud i dzieląc włos na czworo), znalazły jeszcze czas na pisanie wierszy.  

Postawiła Pani pomnik dla żydowskich kobiet-poetek.  

Pod tym pomnikiem składam bukiet biało-czerwonych róż, owiniętych białą wstęgą.  

Wstęgą z poziomo i równolegle biegnącymi dwoma niebieskimi pasami i spiętą   

dużym, niebieskim heksagramem w środku.  

Łączę serdeczne pozdrowienia 
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                                                        Włodzimierz Herman, Kopenhaga, styczeń 2019 

 

                               

                                                                                        


