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Rodzicom

Podziękowania
Książka ta jest rezultatem mojej wieloletniej fascynacji językiem, literaturą
i kulturą jidysz. Dziękuję tym wszystkim, którzy w różnym czasie swą radą
i pomocą przyczynili się do powstania niniejszej pracy, a w szczególności
profesorom: Monice Adamczyk-Garbowskiej, Jacobowi Allerhandowi, Marion Aptroot, Delphine Bechtel, Rachel Ertel, Ewie Geller, Dov-Ber Kerlerowi, Marii Kłańskiej, Aleksandrowi Szulcowi, Erice Timm, stypendiodawcom:
Alexander-von-Humboldt-Stiftung (2005–2007), Central European University (1992), Fonds d’Aide Aux Lettres Polonaises Independantes (2000), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1993), Pax Christi (1984–1986), Programowi
Stypendialnemu NATO (2000–2001), Rektorskiemu Funduszowi Stypendialnemu Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004–2005) oraz Soros Foundation
(1990–1991), koleżankom jidyszystkom, tu przede wszystkim Aleksandrze
Geller i Magdalenie Rucie, kutnowskiemu poecie Arturowi Fryzowi oraz prawnukowi Szolema Asza, Davidowi Mazowerowi, którzy pomogli mi dotrzeć
do niektórych materiałów i informacji, jak również Rodzinie, która na ogół
cierpliwie znosiła moją cielesną lub duchową nieobecność w domu, a także
dbała o to, bym wytrwale pracowała.
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1. „Ze świata, którego już nie ma”1

Przyszły historyk życia żydowskiego pierwszej połowy dwudziestego wieku nie
zrozumie wielu jego aspektów bez wnikliwej analizy literatury żydowskiej tamtych
czasów. Pisarstwo żydowskie, podobnie jak skarby literatury każdego narodu, być
może bardziej niż cokolwiek innego odzwierciedla problemy, potyczki i osiągnięcia
naszych czasów [...]2.

Tymi słowami rozpoczyna swój artykuł o Szolemie Aszu Eliahu Elath, polityk
izraelski, wieloletni ambasador Izraela w USA i w Wielkiej Brytanii. Wydaje się,
że Eliahu Elath uchwycił w tych kilku zdaniach to, co powinno być dla nas dziś
najważniejsze, gdy sięgamy po wydane w jidysz książki.
Urodzony w Polsce pisarz żydowski Szolem Asz3 (Kutno 1880–Londyn 1957)
kojarzy się polskim czytelnikom przede wszystkim z wydanymi w ciągu ostatnich dwudziestu lat tłumaczeniami Czarodziejki z Kastylii, Kidusz ha-szem, Męża

1
Określenia tego chyba po raz pierwszy użył  ישׁראל יהושע זינגערJisroel Joszua Zinger (Izrael
Joszua Singer, 1893–1944), starszy brat laureata literackiej nagrody Nobla z roku 1978, Jicchoka
Baszewisa Zingera (Izaaka Baszewisa Singera, 1902–1991), w tytule zbioru wspomnień z lat dziecinnych, drukowanego najpierw w odcinkach w „( פֿאָרװערטסForwerts”, wydawany od roku 1897
w Nowym Jorku początkowo dziennik jidysz, wciąż istniejący jako tygodnik, por. http://yiddish.
forward.com/ 28.10.2005), a opublikowanego w formie książkowej już po śmierci pisarza, por.
1946  ניו־יאָרק׃ מתּנות, פֿון אַ װעלט װאָס איז נישטאָ מער,ישׁראל יהושע זינגער
Jisroel Joszua Zinger, Fun a welt wos iz niszto mer, Nju Jork: Matones 1946.
2
The future historian of Jewish life in the ﬁrst half of the twentieth century will fail to grasp
many of its aspects without a close study of the Jewish literature of the period. For, like the treasures
of any nation’s literature, Jewish writings reﬂect the problems, struggles, and achievements of our
times, perhaps more than most others, […].Eliahu Elath, Sholem Asch, The Man, „Canadian Jewish
Review”, 9.01.1959, s. 10. Jeżeli nie jest zaznaczone inaczej, wszystkie znajdujące się w książce
tłumaczenia są mojego autorstwa – M.S.
3
Zależnie od używanego języka oraz wymowy, imię i nazwisko pisarza, które w jidysz są zapisywane שלום אַש, są transkrybowane między innymi jako Szolem Asz lub Szalom Asz (Polska),
Sholem Asch lub Shalom Asch (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), Scholem Asch lub Schalom
Asch (Niemcy), Sholem Asch lub Shalom Ash (Francja), przy czym odzwierciedlona w powyższych przykładach różnorodna pisownia imienia zależy od stosowania wymowy jidysz (Szolem) lub
hebrajskiej (Szalom). W książce zdecydowałam się na przyjęcie polskiej pisowni transkrybowanej
według wymowy jidysz, pomimo tego, że w Polsce bardziej rozpowszechniona jest pisownia imienia
pisarza oparta na wymowie hebrajskiej.
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z Nazaretu oraz Miasteczka4. Niewielu z nich zdaje sobie sprawę z ogromu całokształtu twórczości autora, który pisał wyłącznie w języku jidysz. Równocześnie
Asz należał do pierwszych pisarzy jidysz, którzy zdobyli międzynarodową sławę
i czytelników na całym świecie. Był pisarzem kontrowersyjnym, którego wiele
dzieł wywołało ostrą krytykę, jednak nie odmawiano mu przy tym talentu. Był
pisarzem żydowskim i humanistą, usiłującym znaleźć i pokazać innym możliwości wzajemnego zrozumienia i współistnienia narodów oraz religii. Dążąc do
osiągnięcia tego celu, próbował w swoich utworach zarówno przybliżyć życie
żydowskie nieżydowskim czytelnikom, jak i ukazać odbiorcom żydowskim wiele
pozytywnych zachowań ich chrześcijańskich5 sąsiadów.
Głównym celem niniejszej książki jest analiza ﬁgur pamięci zawartych we
wszystkich dwudziestu sześciu powieściach pisarza. Figury te spełniają bowiem
istotną rolę w przekazywaniu i kształtowaniu przez literaturę pamięci zbiorowej.
Podstawom teoretycznym takiego spojrzenia na utwory literackie poświęcony jest
odrębny rozdział, wprowadzający w tę problematykę. Książka stara się jednak
równocześnie dać choćby powierzchowny wgląd w całość życia oraz dorobku
literackiego Szolema Asza, stąd znajdują się w niej zarówno prezentacja sylwetki
i twórczości pisarza, jak i obszerna bibliograﬁa. Dla czytelnika polskiego z pewnością ważny jest rozdział zajmujący się związkami Asza z krajem rodzinnym,
jego kulturą i literaturą, który dodatkowo przybliża postać twórcy, pozwalając
uzyskać szersze spojrzenie na jego dzieło, bardzo ściśle związane z życiem, doświadczeniami i dążeniami pisarza.
Konieczność poszerzenia zakresu tematycznego książki o rozbudowaną część
biograﬁczno-bibliograﬁczną wywołana jest specyﬁką badań nad literaturą jidysz,
która charakteryzuje się prawie zupełnym brakiem opracowań naukowych, także
tych podstawowych, dotyczących biograﬁi i ogólnego zarysu twórczości pisarzy.
Z tego powodu przed przystąpieniem do analizy powieści Asza konieczne było
zebranie i zweryﬁkowanie najważniejszych faktów z życia twórcy oraz, w celu
ustalenia literatury podmiotowej, przygotowanie listy napisanych przez niego
utworów. Tego typu dane wydają się nieodzownym uzupełnieniem pierwszego
polskojęzycznego opracowania poświęconego temu pisarzowi.
Książka ta rozumiana jest także jako drobny przyczynek do uratowania od
zapomnienia świata, który przez wiele wieków był częścią kultury polskiej, a teraz, przynajmniej w świadomości większości społeczeństwa, odchodzi w cień,
w prawie całej Europie zniszczony bezpowrotnie przez Zagładę, a za oceanem
4
Por. Szalom Asz, Czarodziejka z Kastylii i inne opowiadania, tłum. Michał Friedman, Wrocław:
Wydawnictwo Dolnośląskie 1993; Szalom Asz, Kidusz ha-szem, tłum. Michał Friedman, Wrocław:
Wydawnictwo Dolnośląskie 2003; Szalom Asz, Mąż z Nazaretu, tłum. Michał Friedman, Wrocław:
Wydawnictwo Dolnośląskie 1990; Szalom Asz, Miasteczko, opr. Monika Adamczyk-Garbowska, Janowiec nad Wisłą: Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą 2003.
5
Określenie „chrześcijanin” stosowane jest w książce w odniesieniu do wszystkich tych osób,
które wychowały się w tradycji szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej, niezależnie od tego, czy
zostały ochrzczone, czy są wierzące i czy praktykują swoją religię.
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padający oﬁarą asymilacji. Z tego też powodu, nie tylko z racji moich przekonań
ﬁlologa obcego, że literaturę należy czytać przede wszystkim w oryginale, analiza
opiera się na utworach w języku jidysz oraz używany jest zapis alfabetem hebrajskim w cytatach, każdorazowo w pierwszych odwołaniach do danej książki oraz
w bibliograﬁi. Podobnie jak w literaturze podmiotu, także w literaturze przedmiotu, nie tylko tej w języku jidysz, wykorzystywane są w miarę możliwości wydania oryginalne i do nich to właśnie podawane są odsyłacze w przypisach. Dla
ułatwienia lektury w tekście podawane są zawsze tłumaczenia cytatów na język
polski, natomiast wersje oryginalne i ich transkrypcję na alfabet łaciński6 można
znaleźć w przypisach. Uwzględnienie w książce oryginalnego zapisu alfabetem
hebrajskim, w praktyce możliwe dopiero od niedawna dzięki szybkiemu rozwojowi i szerokiej dostępności programów edytorskich nowej generacji, wydaje się
w dzisiejszych czasach obowiązkiem zarówno naukowym, jak i moralnym badacza literatury często obecnie postrzeganej jako napisanej „w niczyim języku”7,
zwłaszcza że język to nie tylko jego dźwięk, lecz też obraz zewnętrzny, a Żydzi8
zawsze starali się zapisywać swoje języki alfabetem hebrajskim, ponieważ alfabet
łaciński miał dla nich wyraźne konotacje chrześcijańskie9.

6

Nie jest tu stosowana międzynarodowa transkrypcja YIVO oparta na słowniku Weinreicha, por.
Uriel Weinreich, Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary, New York: YIVO Institute for
Jewish Research 1968, lecz bliższa duchowi języka polskiego transkrypcja „literacka“ polska (por.
tabela w aneksie), przedstawiona jako jedna z możliwych przez Ewę Geller w jej referacie na temat
transkrypcji języka jidysz, wygłoszonym podczas konferencji „Język i kultura jidysz jako przedmiot
akademicki w Polsce” (Warszawa, 19–21.03.2006 r.), por. Ewa Geller, Monika Polit (red.), Jidyszland – polskie przestrzenie, Warszawa: Wydawnictwo UW 2008, s. 13–14. Transkrypcja wyrazów
w jidysz pochodzenia hebrajskiego, w tym także imion, oparta jest jednolicie na wymowie podanej
w słowniku Jicchoka Niborskiego, niezależnie od różnych przyjętych do tej pory w Polsce form, por.
1999  מעדעם־ביבליאָטעק: פאַריז, ווערטערבוך פֿון לשון־קדוש־שטאַמיקע ווערטער אין ייִדיש,יצחק ניבאָרסקי
Jicchok Niborski, Werterbuch fun loszn-kojdesz-sztamike werter in jidisz, Pariz: Medem-bibljotek
1999. Wyjątkiem jest stosowana w tekście transkrypcja występujących w powieściach Asza imion,
nazwisk oraz nazw geograﬁcznych pochodzących przede wszystkim z języka angielskiego, niemieckiego czy polskiego, która jest identyczna z zapisem w języku pochodzenia. Przyjęty powszechnie,
zwykle oparty na formie stosowanej w języku angielskim, zapis nazwisk niektórych pisarzy, np.
braci Zingerów (Singerów), podawany jest dodatkowo w nawiasie.
7
Dans la langue de personne – taki symboliczny tytuł dała swojej antologii poezji jidysz znana
francuska tłumaczka i badaczka literatury jidysz, Rachel Ertel, zainspirowana utworem Paula Celana
Die Niemandsrose, por. Rachel Ertel (red.), Dans la langue de personne, Paris: Seuil 1993, s. 209;
Martine Broda, Dans la main de personne. Essai sur Paul Celan, Paris: Le Cerf 1986.
8
W książce stosowana jest jednolicie forma pisana wielką literą, ponieważ w analizie podstawowym wyznacznikiem jest przede wszystkim przynależność do narodu żydowskiego. Fakt, że
większość Żydów równocześnie praktykuje judaizm, jest niezmiernie istotny, niemniej jednak niektóre z omawianych postaci żydowskich to ateiści, w analizowanych powieściach zdarzają się też
pojedyncze przypadki przyjęcia chrztu.
9
Z tego powodu alfabet łaciński określano w jidysz jako ( גלחותgalches), co uzyskuje swój pełny
wydźwięk wtedy, gdy weźmie się pod uwagę etymologię tej nazwy: ( גלחgalech) oznacza księdza,
zwłaszcza katolickiego, a przyrostek ות- (-es) pełni w jidysz funkcję słowotwórczą przy tworzeniu
nowych rzeczowników (mających w swoim znaczeniu mniej lub bardziej wyraźne pojęcie liczby
13

Szolem Asz był za życia bardzo popularnym autorem. Jego powieści i dramaty cieszyły się, przede wszystkim w latach międzywojennych, wielkim powodzeniem wśród odbiorców żydowskich i nieżydowskich zarówno w Europie, jak
i w Ameryce. Pomimo to powstały do tej pory zaledwie nieliczne prace naukowe poświęcone jego życiu i twórczości. Należy przy tym zauważyć, że literatura przedmiotu, co jest charakterystyczne dla wszystkich jidyszystycznych badań
naukowych, daje się podzielić na trzy części, które często są hermetyczne, ograniczone do samych siebie i nie nawiązują dialogu z pozostałymi. Po pierwsze,
istnieją opracowania i analizy napisane w języku hebrajskim, które w niniejszej
książce zostały uwzględnione jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Po drugie, dostępne są książki i artykuły w języku jidysz. Także one mają ograniczony
krąg odbiorców, posługują się przede wszystkim metodą deskryptywną, często
zacierają granicę między światem przedstawionym a rzeczywistym światem pisarza. Autorzy oferują najczęściej streszczenia dzieł, materiał biograﬁczny, czasami
też osobiste wspomnienia lub ﬁkcję literacką, która jest tylko luźno związana
z rzeczywistą biograﬁą twórcy10. Tego typu prace są oczywiście również bardzo
cenne, zawierają bowiem mimo wszystko istotne dane biograﬁczne, materiały
dotyczące recepcji dzieł czy też historii krytyki literackiej w jidysz11. Wśród tych
źródeł należy wymienić między innymi wspomnienia sekretarza Asza z lat trzymnogiej). Przyrostek ten jest w języku hebrajskim końcówką liczby mnogiej rzeczowników rodzaju
żeńskiego, czyli galches można by dosłownie przetłumaczyć jako „to, co dotyczy księdza”.
10
Na przykład Efroim Kaganowski przyznaje z rozbrajającą szczerością we wstępie do swojej
poświęconej pisarzom żydowskim książki, że opisuje w niej zarówno historie prawdziwe, jak i te,
które mogły się były zdarzyć, biorąc pod uwagę charaktery poszczególnych twórców, por.
6 . ז,1956  אויפסניי: פּאַריז, יידישע שרייבער אין דער היים,אפֿרים קאַגאַנאָווסקי
Efroim Kaganowski, Jidisze szrajber in der hejm, Pariz: Afsnaj 1956, s. 6.
11
Do najważniejszych tego typu pozycji uwzględnionych w niniejszej książce należą:
1926  קלעצקין. װארשע׃ פֿארלאג ב, שלום אש,נחמן מײזיל
Nachman Majzil, Szolem Asz, Warsze: Farlag B. Kleckin 1926;
בײם אַלטװעלטלעכן ייִדישן
ַ  ניגער בוך־קאָמיטעט. ניו־יאָרק׃ ש, זײן לעבן און זײנע װערק. שלום אַש, ניגער.ש
1960 קולטור־קאָנגרעס ה‘תש‘ך
Sz[muel] Niger, Szolem Asz. Zajn lebn un zajne werk, Nju-Jork: Sz. Niger buch-komitet bam alweltlechn jidiszn kultur-kongres 1960;
 מיאַמי׃ פֿאַרלאַג שאָולזאָן, שלום אַש פֿון דער נאָענט,שלמה ראָזענבערג
Szlojme Rozenberg, Szolem Asz fun der noent, Mjami: Szoelzon [1958];
1967  בתּ־ים׃ בית שלום אַש תשכ“ח, שלום אַשס דרך אין דער ײדישער אײביקײט,יצחק טורקאָװ־גרודבערג
Jicchok Turkow-Grudberg, Szolem Aszs derech in der jidiszer ejbikejt, Bat-Jam: Bejs Szolem Asz
1967; jak również hasła encyklopedyczne:
,נײער ייִדישער ליטעראַטור
ַ  לעקסיקאָן פֿון דער,(. יעקב שאַצקי )רעד, אין׃ שמואל ניגער, אַש שלום,יצחק כאַרלאַש
183–192 . שפּ,1  באַנד1956–1981,ניו יאָרק׃ אַלטװעלטלעכער ייִדישער קולטור־קאָנגרעס
Jicchok Charlasz, Asz Szolem, w: Szmuel Niger, Jankew Szacki (red.), Leksikon fun der najer jidiszer
literatur, Nju Jork: Alweltlecher Jidiszer Kultur-Kongres 1956–1981, tom 1, kol. 183–192;
 לעקסיקאָן פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור פּרעסע און,(. אין׃ זלמן רײזען )רעד, אַש שלום,אויטאָר ניט באַקאַנט
173–186 . שפּ,1  באַנד,1926–1929  קלעצקין. װילנע׃ ב,פֿילאָלאָגיע
Autor nieznany, Asz Szolem, w: Zalmen Rajzen (red.), Leksikon fun der jidiszer literatur, prese un
ﬁlologje, Wilne: B. Kleckin 1926–1929, tom 1, kol. 173–186;
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dziestych XX wieku, Szlojme Rozenberga12, który wprawdzie z wielkim zaangażowaniem stara się przedstawić pisarza w jak najlepszym świetle, równocześnie
jednak często pisze więcej o sobie samym niż o swoim pracodawcy. Wśród literaturoznawców piszących w jidysz wyjątkiem jest na pewno Szmuel Niger, którego
prace nie odbiegają od poziomu światowego. Równocześnie należy do niektórych
pozycji podchodzić bardzo ostrożnie, niektórzy autorzy dalecy byli od obiektywizmu, a na treść ich prac wpływało często zacietrzewienie lub złość13.
Trzecia grupa to publikacje w innych językach, przede wszystkim po angielsku. Jest ich stosunkowo mniej niż tych w jidysz. Jedyną monograﬁą Asza jest
praca Siegela14, w której amerykański badacz przedstawia dokładną biograﬁę pisarza oraz krótkie omówienia, przede wszystkim streszczenia, najważniejszych
dzieł oraz ich recepcji. Dłuższe lub krótsze rozdziały o Szolemie Aszu znajdują się też w różnego rodzaju ogólnych historiach literatury jidysz oraz leksykonach15. Na temat Asza powstała także praca doktorska, nieopublikowana w formie
książkowej16. W roku 2004 ukazał się ponadto pod redakcją Nanette Stahl zbiór
artykułów pokonferencyjnych poświęconych pisarzowi17.
W Polsce nie były do tej pory prowadzone szersze badania nad twórczością
Szolema Asza. Istnieje kilka tłumaczeń książkowych jego utworów z okresu międzywojennego, przy czym przynajmniej jedno z nich powstało, jak ostatnio udowodniła Monika Adamczyk-Garbowska, nie na podstawie oryginalnego tekstu

 אלישבע: ניו־יאָרק, לעקסיכאָן פון יידישן טעאטער,(. זלמן זילבערצווייג )רעד: אין, אַש שלום,אויטאָר ניט באַקאַנט
105–111 . שפּ,1 . בד,1931
Autor nieznany, Asz Szolem, w: Zalmen Zilbercwajg (red.), Leksikon fun jidiszn teater, Nju-Jork:
Aliszbe 1931, tom 1, kol. 105–111.
12
 שלמה ראָזענבערגSzlojme Rozenberg (1896–1975), pisarz i tłumacz na język jidysz, przełożył
między innymi Chłopów Reymonta (1924–1926) oraz W pustyni i w puszczy Sienkiewicza (1928),
sekretarz Asza w latach 1932–1938.
13
Por.
1941  ניו־יאָרק׃, שלום אַש‘ס נײער װעג, קאהאן.אב
Aw[rom] Kahan, Szolem Asz’s najer weg, Nju-Jork: 1941;
 ניו־יאָרק׃ אום פּאָבלישינג קאָ תשי“א, שלום אַש און קריסטנטום,חײם ליבערמאַן
Chaim Liberman, Szolem Asz un kristntum, Nju-Jork: Om Pobliszing Ko. 1950.
14
Por. Ben Siegel, The Controversial Sholem Asch. An Introduction to His Fiction, Bowling
Green: Bowling Green University Popular Press 1976.
15
Por. między innymi: Sol Liptzin, A History of Yiddish Literature, Middle Village: Jonathan
David 1985, s. 145–155 oraz Charles A. Madison, Yiddish Literature. Its Scope and Major Writers,
New York: Frederick Unger 1968, s. 221–261. Do dłuższych opracowań haseł encyklopedycznych
należy zaliczyć przede wszystkim: Shmuel Niger, Magdalena Sitarz, Asch Sholem, w: Michael Berenbaum, Fred Skolnik (red.), Encyclopaedia Judaica, 2nd ed., 22 vols., Detroit: Macmillan Reference
USA 2007, tom 2, s. 550–551, Magdalena Sitarz, Sholem Asch w: Joseph Sherman (red.), Dictionary
of Literary Biography. Writers in Yiddish, Farmington Hills: Thomson Gale 2007, s. 8–18.
16
Por. Cheryl Amy Alexander, Major Themes in Selected American Novels by Sholem Asch, East
Texas State University: Dissertation 1984.
17
Por. Nanette Stahl (red.), Sholem Asch Reconsidered, New Haven: Beinecke Rare Book and
Manuscript Library, Yale University 2004.
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jidysz, lecz opierając się na wersji niemieckiej18. W ostatnich latach ukazały się
w Polsce kolejne tłumaczenia, tym razem bezpośrednio z oryginału, choć na fali
zainteresowania kulturą jidysz ukazuje się w naszym kraju i nie tylko tu wiele wtórnych przekładów na podstawie tłumaczeń na inne języki, w tym przede
wszystkim opartych na wydaniach angielskojęzycznych. W polskich przekładach
można znaleźć znakomicie napisane wstępy lub posłowia, jak na przykład Salomona Belis-Legisa do Męża z Nazaretu19, Eugenii Prokop-Janiec do Czarodziejki z Kastylii20 czy wspomniane już posłowie Moniki Adamczyk-Garbowskiej do
Miasteczka, jak również wstęp Michała Friedmana do Kidusz ha-szem21. Można
też traﬁć na pojedyncze, poświęcone pisarzowi artykuły, zawarte w gazetach, czasopismach, encyklopediach oraz książkach22.
Twórczość Szolema Asza ma dla polskiego badacza podwójną wartość: z jednej strony jest to literatura w jidysz, języku, który od stuleci współistniał z językiem polskim na tym samym terytorium i jako taki miał istotny wpływ na polską kulturę, literaturę i język, z drugiej strony analiza utworów pisarza pozwala
na nowo odkrywać „świat, którego już nie ma”. Należy przy tym podkreślić, że
dorobek literacki Asza nadaje się szczególnie dobrze między innymi do analizy
obrazu kultury żydowskiej i chrześcijańskiej oraz ich punktów stycznych, ponieważ pisarz należy w literaturze jidysz bez wątpienia do prekursorów dialogu
żydowsko-chrześcijańskiego, ponadto większość jego utworów powstała przed
Zagładą i wobec tego nie jest przez tę tragedię zdeterminowana. Co więcej, nawet
w powieściach napisanych w czasie wojny i po jej zakończeniu widać wyraźną
kontynuację problematyki przedwojennej.
Równocześnie jest twórczość Asza obrazem nurtu równoległego do tego
przedstawionego przez Eugenię Prokop-Janiec w książce na temat międzywojennej literatury polsko-żydowskiej23. Prokop-Janiec pisze między innymi o głosach
nawołujących do przybliżania polskiemu czytelnikowi społeczeństwa żydowskiego przez pisarzy żydowskich tworzących w języku polskim, głosach, które w tego typu twórczości postrzegały jedyną drogę prowadzącą w przyszłości
do wzajemnego zrozumienia i akceptacji24. Aszowi zdawały się przyświecać te
same cele, z tym że należał do grupy pisarzy żydowskich związanych z językiem
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Por. Monika Adamczyk-Garbowska, Kazimierz czy Kutno? Zagadki powieści i przekładu,
w: Szalom Asz, Miasteczko, 2003, s. 217–233, tu s. 227–231.
19
Por. Salomon Belis-Legis, Wstęp, w: Szalom Asz, Mąż z Nazaretu, s. 7–23.
20
Por. Eugenia Prokop-Janiec, Wstęp, w: Szalom Asz, Czarodziejka z Kastylii i inne opowiadania, s. 7–16.
21
Por. Michał Friedman, [Wstęp], w: Szalom Asz, Kidusz ha-szem, s. 7–9.
22
Obecność Szolema Asza w polskojęzycznej prasie, czasopismach i książkach omówiona jest
w rozdziale poświęconym powiązaniom pisarza z Polską.
23
Por. Eugenia Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska, Kraków: Universitas 1992.
24
Por. tamże, s. 78–91.
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jidysz. Po krótkim „romansie” z językiem polskim25 pozostał przy twórczości
w swoim języku ojczystym, kierując utwory z jednej strony bezpośrednio do odbiorcy żydowskiego czytającego w jidysz, a z drugiej zdając się na przekłady jako
możliwość dotarcia do szerszego kręgu czytelników, zarówno żydowskich, jak
i nieżydowskich. Zapewne z tego powodu zaangażował się w popieranie inicjatywy wydawnictwa Safrus, a mianowicie serii przekładów z jidysz zatytułowanej
Biblioteka Pisarzy Żydowskich26.
Asz jest dobrze znany jako znakomity obserwator ludzi i przyrody, za wspaniałe przedstawianie w swoich dziełach polskich krajobrazów został w roku 1933
odznaczony orderem Polonia Restituta, stąd wydaje się, iż warto byłoby podjąć
się zbadania, w jaki sposób potraﬁł za pomocą całego mu dostępnego warsztatu pisarskiego wyrazić bardziej skomplikowane aspekty ludzkiego bytu, w tym
między innymi problemy interkulturowe. Dla czytelnika nieżydowskiego bardzo
ważnym aspektem dzieł Asza jest także często pojawiający się swoisty dydaktyzm, który powoduje, że książki te bardzo łatwo przekłada się na inne języki,
ponieważ nie jest konieczne umieszczanie dodatkowych przypisów tłumacza objaśniających nieznane pojęcia czy też tło kulturowe, wszystko zawarte jest na
ogół w podstawowym tekście w jidysz.
Asz tworzył przez całe swoje dorosłe życie, znany jest jako autor pojedynczych prób poetyckich, dramatów, opowiadań i noweli, przede wszystkim jednak
powieści, które najczęściej były przekładane na języki obce i które doczekały się
największego oddźwięku w świecie, zarówno dzięki recenzjom, jak i pojedynczym pracom krytycznoliterackim. Biorąc pod uwagę tezę Michaiła Bachtina,
według której powieść jest jedynym nadal rozwijającym się gatunkiem literackim27, wydaje się, że analiza powieści pisarza może dostarczyć najwięcej interesujących danych, zarówno na temat ich historycznego przesłania, jak i samego
warsztatu twórcy, zwłaszcza że spośród wszystkich gatunków literackich właśnie
powieści porównywane są czasem do historiograﬁi ze względu na obﬁtość i różnorodność materiału, któremu, podobnie jak opis historyczny, starają się nadać
narracyjny kształt28.
W mojej książce zajmuję się wszystkimi powieściami Asza, zarówno dwudziestoma przedwojennymi, jak i sześcioma powstałymi w czasie oraz po drugiej
wojnie światowej29. Najistotniejsze są dla mnie wyniki analizy powieści lub ich
25

Por. przede wszystkim: Edmund Jankowski, O polskim epizodzie Szolema Asza, „Przegląd
Humanistyczny”, 3, 1959, s. 165–170.
26
Por. Eugenia Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska, s. 86.
27
Por. Michaił Bachtin, Problemy literatury i estetyki (= Mihail Mihajlovič Bahtin, Voprosy
literatury i èstetiky, Moskva: Hudožestvennaâ lit. 1975), tłum. Wincenty Grajewski, Warszawa: Czytelnik 1982, s. 538.
28
Por. Michael Holquist, Introduction, w: Michail Bachtin, The Dialogic Imagination (= wybór
z: Mihail Mihajlovič Bahtin, Voprosy literatury i èstetiky), tłum. Caryl Emerson i Michael Holquist,
Austin: University of Texas Press 1981, s. XV–XXXIV, tu s. XXVIII.
29
W zasadzie niektóre z tych utworów są raczej dłuższymi opowiadaniami (np. Di kiszef-macherin fun Kastiljen), stosuję się tu jednak do klasyﬁkacji samego Asza ze wstępu do trzeciego war17

fragmentów opisujących świat znany pisarzowi z bezpośredniego doświadczenia, świat, którego centrum i niejako kolebką była Europa Środkowo-Wschodnia.
Akcja wielu utworów Asza toczy się właśnie tutaj, w innych opisywane są losy
emigrantów czy to tych, których rodziny wyruszyły szukać szczęścia w Ameryce,
czy też pionierów próbujących na nowo budować żydowski świat na ziemi palestyńskiej. Także protagonistów powieści pisarza, którzy mieszkają w Europie
Zachodniej, nie da się do końca zaprezentować i zrozumieć bez odwołania się do
wschodnioeuropejskich korzeni wielu z nich.
Wydarzenia drugiej wojny światowej, a także zaplecze geograﬁczno-kulturowe czytelników i recenzentów miały z oczywistych powodów wpływ również na
odbiór dzieł Asza, zarówno tych powstałych po roku 1939, jak i tych starszych,
wydawanych lub przekładanych na nowo. Zagadnieniami recepcji zajmuję się
na podstawie dostępnych mi reakcji na powieści pisarza w prasie, czasopismach
i opracowaniach krytycznoliterackich przede wszystkim anglo-, niemiecko-, polskojęzycznych oraz w języku jidysz.
Niezależnie od specyﬁki danego autora, w badaniach nad literaturą jidysz nie
wolno zapomnieć o tragicznej cezurze Zagłady. O ile w okresie międzywojennym
jest to literatura w swojej istocie bardzo zbliżona do innych literatur europejskich,
o tyle po wojnie nabiera ona swoistych cech skarbnicy pamięci narodowej, a jej
głównym celem staje się walka o ocalenie od zapomnienia na zawsze zniszczonego żydowskiego europejskiego świata. Widoczne jest to zwłaszcza w utworach
autobiograﬁcznych i dużej liczbie wydawnictw wspomnieniowych, w tym przede
wszystkim w księgach pamięci30.
O dziwo, w utworach czysto literackich Asza ta cezura nie jest wyraźnie zarysowana, może dlatego że w czasach tej tragedii był już pisarzem dojrzałym, który
od wielu lat szedł jedną drogą i wierzył, że właśnie ona jest słuszna. Ponadto Asz
od samego początku przekazywał w swoich dziełach pamięć o świecie, w którym
żył jego naród, stąd utwory pisarza w sposób niejako naturalny wpisały się w powojenną problematykę literatury jidysz.
szawskiego wydania jego dzieł zebranych, por.
,I . בד,1925  קולטור־ליגע: וואַרשע, געזאַמלטע שריפטן, שלום אש: אין, אַ פּאָר ווערטער פון שלום אַש,שלום אש
IV . דאָ ז,I–IV .ז
Szolem Asz, A por werter fun Szolem Asz, w: tenże, Gezamlte szriftn, Warsze: Kultur-lige 1925, tom
I, s. I–IV (tłum. polskie: Szalom Asz, Kilka słów od Szaloma Asza, tłum. Katarzyna Więcławska
i Monika Adamczyk-Garbowska, w: tenże, Miasteczko, 2003, s. 205–207), tu s. IV. Stosowanie kryterium gatunkowego autora popiera między innymi znany niemiecki krytyk literacki, Marcel Reich-Ranicki, który pisze w roku 1989 we wstępie do zbioru recenzji: „Krótko mówiąc: co jest powieścią, określa w naszym stuleciu tylko ten, który ją pisze” (Kurz und gut: Was ein Roman ist, bestimmt
in unserem Jahrhundert nur der, der ihn schreibt), por. Marcel Reich-Ranicki, Vorwort, w: tenże
(red.), Romane von gestern-heute gelesen. Band I 1900–1918, Frankfurt am Main: Fischer 1996,
s. XIII–XIX, tu s. XVII.
30
Por. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński (wybór, opracowanie i przedmowa), Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, Lublin: Wydawnictwo
UMCS 2009. 650 ksiąg pamięci dostępnych jest w całości na stronach internetowych New York
Public Library, http://yizkor.nypl.org/ (2.03.2010).
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2. Literatura jako obraz i współtwórca
pamięci zbiorowej
Problematyka skomplikowanych powiązań między historią, historiograﬁą,
pamięcią a społeczeństwem, a ostatnio także ich literaturoznawczych implikacji, była i jest wciąż przedmiotem żywego dyskursu naukowego31. Jedną z konsekwencji tych przemyśleń jest możliwość postrzegania literatury pięknej jako
dodatkowego źródła historycznego, swoistego świadectwa epoki, a zarazem jako
medium pamięci zbiorowej, które z jednej strony powstaje w ścisłym z nią związku, a z drugiej zaś ma niebagatelny wpływ na jej przyszły kształt. Między innymi
zauważyła to znana brytyjska historyczka i badaczka zagadnień pamięci, Frances
Yates, stwierdzając, że sztuka pamiętania stworzyła świat obrazów, który znalazł
swoją drogę do dzieł literatury i sztuki32.
Ponieważ nie istnieje bezpośredni dostęp do historii, która jest przekazywana
tylko jako świadectwo ustne (w odniesieniu do wydarzeń niedawnych oraz współczesnych) lub pisemne (historiograﬁa, różnorodne źródła historyczne), historia
31
Por. między innymi: Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München: Beck 1999 (wyd. polskie: Jan Assmann, Pamięć
kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. Anna
Kryczyńska-Pham, Warszawa: Wydawnictwo UW 2008); Ewa Domańska, Encounters. Philosophy
of History after Postmodernism, Charlottesville–London: University Press of Virginia 1998; Astrid
Erll, Ansgar Nünning (red.), Medien des kollektiven Gedächtnisses, Berlin: de Gruyter 2004, Astrid
Erll, Ansgar Nünning (red.), Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft, Berlin: de Gruyter 2005;
Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, Stuttgart: Metzler 2005; Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris: Félix Alcan 1925 (wyd. polskie: Maurice Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. Marcin Król, Warszawa: PWN 2008); Maurice Halbwachs,
La mémoire collective, Paris: Les Presses universitaires de France 1950; Pierre Nora (red.), Les lieux
de mémoire, Paris: Gallimard 1984–1992; Paul Ricoeur, Temps et récit, Paris: Seuil 1983 (wyd. polskie: Paul Ricoeur, Czas opowiadany, tłum. Urszula Zbrzeźniak, Kraków: Wydawnictwo UJ 2008);
Zoﬁa Stefanowska, Janusz Sławiński (red.), Dzieło literackie jako źródło historyczne, Warszawa:
Czytelnik 1978; Jerzy Topolski, Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa: Rytm 1996; Raymond
Vervliet, Annemarie Estor (red.), Methods for the Study of Literature as Cultural Memory, Amsterdam: Rodopi 2000; Dieter Wuttke (red.), Aby Warburg. Ausgewählte Schriften und Würdigungen,
Baden-Baden: Valentin Koerner 1980; Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish
Memory, Seattle–London: University of Washington Press 1982.
32
Por. Frances Yates, The Art of Memory, Chicago–London: University of Chicago Press–
–Routledge 1966, (wyd. polskie: Frances Yates, Sztuka pamięci, tłum. Witold Radwański, Warszawa:
PIW 1977), s. 80–81.
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staje się narracyjnym procesem twórczym33, którego celem jest zrozumienie biegu wydarzeń. Z tego punktu widzenia także literaturę piękną można postrzegać
jako możliwość nie tylko wglądu w umysły i życie codzienne ludzi, lecz zarazem
lepszego zrozumienia wydarzeń historycznych, a szczególnie ich odbioru przez
uwikłane w nie jednostki. Można tu przytoczyć zdanie Jerzego Topolskiego, który widzi dwie drogi wykorzystywania tekstów literackich przez historyków:
Rzeczywistość przedstawiona dzieła literackiego może być zatem źródłem dla historyka, bowiem może informować go (w płaszczyźnie prawdy esencjalnej) o istotnych
strukturach świata realnego. Jest to źródło wyjątkowo cenne (choć nazbyt słabo wykorzystywane), krystalizujące w sobie siłę wyobraźni pisarza. […] Wskazanie na możliwość traktowania literatury pięknej jako odbicia określonych procesów historycznych (głównie, rzecz jasna, ze sfery świadomości) wprowadza nas w samo centrum
najnowszych tendencji w nauce historycznej i teorii źródła historycznego. [...] Drugą
drogą jest wzbogacanie wiedzy pozaźródłowej historyka, a więc jego wiedzy o epoce,
o prawidłowościach, typach ludzi i sytuacji, mentalności i psychice zbiorowej34.

Ważna wydaje się też rola literatury w relacjach między pamięcią społeczną
a historią. W kontekście świata współczesnego istotnym faktem jest także to, że
sposób, w jaki postrzegana jest teraźniejszość, zależy w dużej mierze od tego,
jak da się ją odnieść do historii, o której wiedza stanowi niejako ﬁltr pomagający
zrozumieć to, co dzieje się w czasach obecnych35.
Na fascynujące współzależności między literaturą a pamięcią zwraca uwagę
między innymi Theo D’haen we wstępie do tomu artykułów pokonferencyjnych
Literature as Cultural Memory, pisząc, że:
Zarówno literatura, jak i pamięć mają skomplikowany stosunek do przeszłości, obie
wybierają i edytują to, co zapisują; obie zmieniają i zniekształcają to, co referują za
pomocą dróg, które są porównywalne, a równocześnie zupełnie odmienne. Jeżeli literatura i pamięć, każda na swój własny sposób, tak działają, to jaki rodzaj „prawdy”
zachowywany jest przez ich połączenie, poprzez pamięć, która jest również literaturą? Ponadto, literatura nie tylko zachowuje kulturę, jest także sama częścią kultury,
a nawet ją tworzy36.

33
Por. Hayden White, The Content of the Form, Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press 1987, s. IX.
34
Jerzy Topolski, Problemy metodologiczne korzystania ze źródeł literackich w badaniu historycznym, w: Zoﬁa Stefanowska, Janusz Sławiński (red.), Dzieło literackie jako źródło historyczne,
s. 7–30, tu s. 17, 19 i 28.
35
Por. Paul Connerton, How Societes Remember, Cambridge: Cambridge University Press
1989, s. 2–3.
36
Both: literature and memory have a complicated relationship to the past, both select and edit
what they register; both change and distort, in ways that are comparable as well as totally different,
what they report on. If literature and memory, each in its own way, act like this, then what kind of
“truth” is being preserved by their combination, by a memory that is also literature? Moreover, literature not only preserves culture, it also is itself part of culture, and even creates culture.
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W Polsce powiązaniami pamięci i literatury zajmuje się między innymi Marek
Zaleski, który we wstępie do swojej książki, Formy pamięci, stwierdza:
Jesteśmy tworem naszych wspomnień i nasza świadomość jest funkcją naszej pamięci. Ta nasza przeszłość domaga się od nas upamiętnienia i pragnienie upamiętniania
przeszłości stale znajduje wyraz w naszych poczynaniach. Między innymi, znajduje
go w literaturze37.

Współczesne interdyscyplinarne badania nad wzajemnymi relacjami literatury i pamięci mają swoje korzenie w prekursorskich pracach wielu badaczy.
Jako pierwszego z nich wymienia się zazwyczaj socjologa Maurice Halbwachsa
(1877–1945). Główną tezą jego badań jest społeczne uwarunkowanie pamięci.
W odróżnieniu od przekonań przyjętych w pierwszych dziesięcioleciach dwudziestego wieku, kiedy to ukazało się jego przełomowe dzieło Les cadres sociaux
de la mémoire (1925), gdy zwracano przede wszystkim uwagę na biologiczne
uwarunkowania pamięci, Halbwachs przenosi punkt ciężkości na interakcje jednostki ze społeczeństwem i zauważa, że pamięć jednostkowa jest uwarunkowana
pamięcią społeczną, zbiorową, a ponadto trudno jest wyznaczyć granicę między
tymi dwoma rodzajami pamięci. Z punktu widzenia grupy można mówić o interaktywności – z jednej strony pamięć jednostki jest kształtowana przez pamięć
zbiorową, z drugiej strony to właśnie jednostki tworzą tę ostatnią. Społeczne
ramy pamięci pozwalają jednostce nie tylko umiejscowić przeszłe wydarzenia,
lecz dostarczają też schematów myślenia, które ukierunkowują postrzeganie
i przypominanie sobie.
W swoim innym poświęconym pamięci dziele, La mémoire collective, Halbwachs widzi relacje między pamięcią społeczną a historią jako przeciwieństwa:
pamięć społeczna szuka podobieństw i kontynuacji, podczas gdy dla historii ważne są tylko różnice i wydarzenia o charakterze przełomowym38. Według Birgit
Neumann z teorii Halbwachsa da się wysnuć wnioski dotyczące współczesnych
kultur, które można postrzegać jako swoiste wspólnoty pamięci, gdzie zróżnicowanym podziałom na pomniejsze grupy przeciwstawiona jest pamięć zbiorowa,
obejmująca wszystkich członków narodu. Jednak ta pamięć w obecnym świecie

Theo D’haen, General Preface, w: Raymond Vervliet, Annemarie Estor (red.), Methods for the Study
of Literature as Cultural Memory, s. 1–2, tu s. 1.
37
Marek Zaleski, Formy pamięci, Warszawa: IBL 1996, s. 5. W tym kontekście interesujące są
też rozważania Zygmunta Łempickiego, por. Zygmunt Łempicki, Literatura, poezja, życie, w: Henryk Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, Wrocław–Warszawa–
–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1982, s. 249–281, które świadczą o tym, że poruszany problem badania współzależności między światem twórcy, twórcą, jego dziełem a odbiorcą oraz światem
odbiorcy nie jest nowy i był między innymi przedmiotem zainteresowania badaczy literatury w Polsce międzywojennej.
38
Por. Maurice Halbwachs, La mémoire collective, s. 45–48. Interesującym przyczynkiem do
badań teorii Halbwachsa oraz jej możliwych implikacji dla współczesnego świata jest praca Gérarda
Namera, por. Gérard Namer, Mémoire et société, Paris: Méridiens Klincksieck 1987.
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społeczeństw wielokulturowych praktycznie przestaje istnieć39. Dalej zauważa Neumann, że Halbwachs, który widzi konstytuowanie się pamięci zbiorowej
przede wszystkim z komunikacji żyjących jednostek, przypisuje tekstom literackim jako mediom pamięci zaledwie marginalną rolę40.
Kolejną istotną koncepcją pamięci zbiorowej są prace innego badacza, historyka sztuki i kultury, Aby Warburga (1866–1929), uważanego dziś za prekursora nowożytnego kulturoznawstwa41. Warburg interpretuje powracające w sztuce
formy i motywy, „Vorprägungen”42, nie jako bezpośredni wpływ wcześniejszych
twórców, lecz jako działanie symboli kulturowych. Symbol staje się nośnikiem
kultury, kultura opiera się na pamięci symboli, z czego Warburg rozwija swoją teorię zbiorowej pamięci obrazowej, „kollektives Bildgedächtnis”43, którą nazywa
czasami pamięcią społeczną, „soziales Gedächtnis” lub też pamięcią zbiorową,
„kollektives Gedächtnis”44.
Ważnym przyczynkiem do rozważań nad powiązaniami między pamięcią
zbiorową i historią są badania historyka Yosefa Hayima Yerushalmiego (ur. 1932),
a szczególnie jego wspomniana wcześniej książka Zakhor45: Jewish History and
Jewish Memory, w której autor zajmuje się także zagadnieniami tożsamości żydowskiej46, zwracając uwagę na problemy współczesnej historiograﬁi, polegające
między innymi na jej oddalaniu się od literatury. To rozejście się dróg historiograﬁi i literatury okazało się według Yerushalmiego fatalne w skutkach dla tej
pierwszej, ponieważ nie tylko poszerzyło przepaść między historykiem a laikiem,
lecz przede wszystkim zakłóciło obraz przedstawianej przeszłości. Autor uważa,
39
Por. Birgit Neumann, Literatur als Medium kollektiver Erinnerungen und Identitäten, w: Astrid Erll, Marion Gymnich, Ansgar Nünning (red.), Literatur – Erinnerung – Identität: Theoriekonzeptionen und Fallstudien, Trier: Wissenschaftlicher Verlag 2003, s. 49–77, tu s. 53.
40
Por. tamże, s. 53–54.
41
Por. Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, s. 19; Astrid Erll, Gedächtnisromane. Literatur über den Ersten Weltkrieg als Medium englischer und deutscher Erinnerungskulturen in den 1920er Jahren, Trier: Wissenschaftlicher Verlag 2003, s. 23.
42
Por. Aby Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne, Berlin: Akademie Verlag 2000, s. 4.
43
Określenie to pada między innymi w podsumowaniu pracy o przepowiedniach, por. Aby Warburg, Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten, w: Dieter Wuttke (red.), Aby
Warburg. Ausgewählte Schriften und Würdigungen, s. 199–304, tu s. 267.
44
Teorię Warburga i jej literaturoznawcze implikacje opisuje Astrid Erll, por. Astrid Erll, Gedächtnisromane. Literatur über den Ersten Weltkrieg als Medium englischer und deutscher Erinnerungskulturen in den 1920er Jahren, s. 23–26; Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, s. 19–22. Bardzo ważną pozycją poświęconą Warburgowi jest bez wątpienia praca
długoletniego pracownika londyńskiego Instytutu Warburga, Ernsta Hansa Gombricha, por. Ernst
Hans Gombrich, Aby Warburg. An Intellectual Biography, Oxford: Phaidon 1986. Należy przy tym
zauważyć, że Warburg był praktykiem, w różnych artykułach wydanych często wiele lat po śmierci
ich autora zwraca przede wszystkim uwagę na fakty, pozwalając tym samym innym badaczom i czytelnikom wysnuwać wnioski na temat możliwych teoretycznych implikacji swoich odkryć.
45
Pamiętaj! (z hebrajskiego).
46
W tym kontekście por. także Elisheva Carlebach, John M. Efron, David N. Myers (red.), Jewish History and Jewish Memory. Essays in Honor of Yosef Hayim Yerushalmi, Hanover: Brandeis
University Press 1998.
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że ci, którzy są od przeszłości oddaleni, nie zrozumieją jej dzięki samemu tylko
objaśnianiu, przeszłość powinna być także przywoływana, tak jak ma to miejsce
w utworach literackich47. Innym interesującym faktem zauważonym przez Yerushalmiego jest niejako inny sposób istnienia pamięci u Żydów: dla narodu, którego kultura opiera się na słowie pisanym, także i punkt ciężkości pamięci kulturowej przesunięty jest od tradycji ustnej w kierunku tradycji pisanej48.
Na podstawie teorii Halbwachsa powstało w latach 1984-1992 we Francji pod
redakcją historyka Pierre Nory49 (ur. 1931) monumentalne dzieło starające się
przedstawić francuskie miejsca pamięci, wokół których krystalizuje się pamięć
zbiorowa narodu: barwy narodowe, biblioteki, słowniki i muzea, ale również uroczystości, święta, budynki, pomniki i dzieła encyklopedyczne50. Nora uważa, że
istnienie tego typu miejsc, symboli pamięci, cechuje współczesne rozczłonkowane społeczeństwa, w których zastąpiły one dawną pamięć zbiorową. Ponieważ
miejsca pamięci nie są wspólne dla wszystkich członków społeczeństwa, tak pojmowana pamięć zbiorowa przestaje być jednolitym, wspólnym dla ogółu tworem,
a staje się konstrukcją otwartą51. Koncepcja Nory ma niebagatelną wartość dla badań literaturoznawczych, ponieważ, podobnie jak prace historyczne, także utwory
literackie mogą być traktowane jako miejsca pamięci, miejsca kształtujące zbiorową pamięć społeczeństwa52. Interesujące jest też podejście Nory do żydowskich
miejsc pamięci, we wstępie do Les lieux de mémoire zauważa on mianowicie, że
trudno mu było zdecydować się, jakie żydowskie miejsca pamięci uwzględnić,
ponieważ dla Żydów prawdziwym miejscem pamięci jest właśnie sama pamięć53.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku Aleida i Jan Assmann sformułowali koncepcję pamięci kulturowej. Wychodząc od teorii pamięci zbiorowej
Halbwachsa, zauważyli, że manifestuje się ona w różnorodnych mediach pamięci
kulturowej. W związku z tym Jan Assmann proponuje podział na pamięć komu47

Por. Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, s. 100.
Por. tamże, s. XV. Problemami żydowskiej kultury pamięci zajmują się także inni badacze,
por. Sabine Hödl, Eleonore Lappin (red.), Erinnerung als Gegenwart. Jüdische Gedenkkulturen, Berlin–Wien: Philo 2000.
49
Warburg, Halbwachs oraz Nora pochodzili z zasymilowanych rodzin żydowskich. Pomimo
to wydaje się ważne zwrócenie uwagi na korzenie, z których wyrośli, ponieważ miało to w różnym
czasie, w różny sposób, wpływ na ich życie, a przez to i na rozwijane teorie, a także poglądy na
historię narodu żydowskiego, jak również na recepcję ich tez i przemyśleń w społeczeństwie. Zbiory
biblioteki Warburga udało się w ostatniej chwili w roku 1933 ewakuować z Hamburga do Wielkiej
Brytanii, Nora musiał w wieku lat dwunastu uciekać przed gestapo, a Halbwachs został zamordowany w Buchenwaldzie.
50
Por. Pierre Nora, Entre Mémoire et Histoire, w: tenże (red.), Les lieux de mémoire, tom I,
s. XV–XLII , tu s. XXIII.
51
Por. tamże, s. XVII i XXX.
52
Por. tamże, s. XXXVI–XXXVII i XLII; Birgit Neumann, Literatur als Medium kollektiver
Erinnerungen und Identitäten, s. 56–57; Astrid Erll, Gedächtnisromane. Literatur über den Ersten
Weltkrieg als Medium englischer und deutscher Erinnerungskulturen in den 1920er Jahren, s. 27–30.
53
Por. Pierre Nora, Présentation, w: tenże (red.), Les lieux de mémoire, tom I, s. VII–XIII, tu
s. XI.
48
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nikatywną, „kommunikatives Gedächtnis”, która odpowiada pamięci zbiorowej
Halbwachsa i opiera się na komunikacji ustnej, oraz pamięć kulturową, „kulturelles Gedächtnis”, która skupia się na różnego rodzaju formach dzieł i wytworów kultury: pomnikach, obrazach oraz tekstach. Według Jana Assmanna pamięć
kulturowa charakteryzuje się następującymi cechami: jest zależna od konkretnych nośników, które przedstawiając i interpretując przeszłość, tworzą tożsamość
grupową; jest rekonstruktywna: pamięć jest możliwa tylko w nawiązaniu do
teraźniejszości, do której odnosi się, rekonstruując przeszłość; od pamięci komunikatywnej odróżnia się poprzez formę: może być przekazywana dopiero po
uchwyceniu treści poprzez konkretne media; jest zorganizowana, ma charakter
instytucjonalny; wymaga ram kulturowych, które dają perspektywę i wartościowanie; jest reﬂeksyjna w trzech wymiarach: wyjaśnia codzienne zwyczaje, takie
jak rytuały, przysłowia, etc., naświetla własny obraz grupy, między innymi przez
krytykę, odzwierciedla także samą siebie54.
Aleida Assmann, powtarzając tezę Pierre Nory, zauważa ponadto, że w dzisiejszych czasach można mówić o swoistym paralelizmie między pamięcią komunikatywną a kulturową, obie bowiem powoli zanikają55. U Assmanów teksty
literackie jako nośniki pamięci nie są jednak szerzej analizowane. Jak słusznie
zauważa Neumann, są one traktowane globalnie i omawiane wspólnie z innego rodzaju tekstami, na przykład religijnymi czy ﬁlozoﬁcznymi56, choć Aleida
Assmann przyznaje z drugiej strony, że zagadnienia pamięci są bez wątpienia
problemem interdyscyplinarnym, w którym literaturoznawstwo też ma swoją rolę
do odegrania57.
Konkretnego punktu wyjścia do analizy powiązań pamięci zbiorowej i literatury dostarczyli w XX wieku niezależnie od siebie Paul Ricoeur i Michaił Bachtin, zwracając uwagę na zależności między światem rzeczywistym a światem
przedstawionym dzieła literackiego. Ricoeur zauważa, że świat przedstawiony,
jako swoista wersja rzeczywistości pozaliterackiej, powstaje w wyniku trójstopniowego procesu: najpierw odniesienia tekstu do świata rzeczywistego, następnie przetworzenia w utwór ﬁkcyjny, a ostatecznie kolejnej rekonﬁguracji przez
czytelnika. Dzięki temu dynamicznemu procesowi powstania dzieła literackie,
odnosząc się do rzeczywistości pozaliterackiej, przedstawiają ją i ﬁkcjonalizują
za pomocą właściwych sobie środków, a ostatecznie współtworzą u czytelników
indywidualne obrazy świata. Na początku tego procesu twórczego stoi według
Ricoeura fakt, że każdy tekst, niezależnie od stopnia jego ﬁkcjonalności, jest
54

Por. Jan Assmann, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, w: Jan Assmann, Tonio
Hölscher (red.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988, s. 9–19, tu s. 13–15.
55
Por. Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München: Beck 1999, s. 13.
56
Por. Birgit Neumann, Literatur als Medium kollektiver Erinnerungen und Identitäten, s. 59.
57
Por. Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, s. 16 i 27–32; Aleida Assmann, Jan Assmann, Ohne Gedächtnis gibt es keine Kultur, „Der
Blaue Reiter. Journal für Philosophie”, 18, 2/03, 2003, s. 70–78.
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w ten czy inny sposób zakorzeniony w rzeczywistości pozaliterackiej. Teksty
literackie czerpią natomiast, świadomie lub nie oraz zawsze selektywnie, z pamięci kulturowej, przy czym istotna jest tu nie tylko treść, lecz też i forma jej
artystycznego wyrażenia. W procesie literackiej konﬁguracji elementy treściowe
i formalne zostają przetworzone w nową, imaginatywną całość. W związku z tym
konﬁguracja literacka nie jest mimetycznym odzwierciedleniem rzeczywistości
pozatekstowej, lecz produktywnym tworzeniem świata przedstawionego. Tekst
osiąga jednak swoją pełnię dopiero w procesie recepcji, w którym czytelnik dzięki poznaniu alternatywnych światów zmienia swoje indywidualne postrzeganie
świata rzeczywistego58.
Podobnie widzi zależności między światem rzeczywistym a przedstawionym
Michaił Bachtin, który uważa, że wprawdzie nie wolno ich mylić, niemniej jednak oba są z sobą ściśle powiązane oraz stale na siebie wzajemnie oddziałują:
dzieło literackie łączy się ze światem rzeczywistym i go wzbogaca, a świat rzeczywisty ze swojej strony wpływa na literaturę z jednej strony w procesie twórczym, z drugiej podczas recepcji przez czytelników59.
Według Birgit Neumann istnieją dwie zasadnicze implikacje teorii Ricoeura
dla kulturoznawczo nastawionego literaturoznawstwa. Po pierwsze, analiza formalna tekstów powinna być połączona z analizą pozaliterackich okoliczności ich
powstania, ponieważ tylko wtedy można pokusić się o wypowiedzi dotyczące
semantyki zastosowanych technik narracyjnych. Po drugie, konieczne jest także
uwzględnienie recepcji i znaczenia tekstów literackich na tle specyﬁcznych dla
danej epoki obrazów rzeczywistości i systemów wartości60. Neumann zauważa
także, iż formy pisane: literackie, religijne lub ﬁlozoﬁczne, są obok czynności, rytuałów oraz świadectw materialnych, pomników, głównym czynnikiem tworzenia
pamięci oraz świadomości kulturowej61.
W momencie, gdy mowa jest o punktach wspólnych pamięci i literaturoznawstwa, należy zastanowić się nad koncepcjami pamięci w badaniach literackich.
Piszą o tym między innymi Astrid Erll i Ansgar Nünning, wyróżniając pięć zasadniczych kręgów tematycznych. Należą do nich pamięć literatury: w tekstach
literackich znajdują się odniesienia do wcześniejszych utworów, gatunki jako
miejsca pamięci: skonwencjonalizowane schematy gatunków są przedmiotami pamięci zbiorowej, kanon i historia literatury jako zinstytucjonalizowana
pamięć literaturoznawstwa i społeczeństwa: poprzez prace krytycznoliterackie
oraz tworzenie kanonu literaturoznawstwo bierze ze swojej strony udział w tworzeniu i przekazywaniu pamięci kulturowej, mimesis pamięci: pojęcie zbiorowe
dla wszystkich form pamięci indywidualnej i zbiorowej w tekstach literackich,
literatura uwidacznia procesy oraz problemy pamięci i pamiętania za pomocą
58

Por. Paul Ricoeur, Temps et récit, tom 1, s. 105–162.
Por. Michaił Bachtin, Problemy literatury i estetyki, s. 481–483.
60
Por. Birgit Neumann, Literatur als Medium kollektiver Erinnerungen und Identitäten,
s. 72–73.
61
Por. tamże, s. 50.
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środków estetycznych oraz literatura jako medium pamięci zbiorowej: medialność tekstów literackich i ich funkcja w tworzeniu oraz przekazywaniu pamięci
zbiorowej62.
Dlatego też dla ukierunkowanego kulturoznawczo literaturoznawstwa istotnym wyzwaniem staje się ostatni, najmniej do tej pory zbadany punkt powyższego podsumowania, a zatem badanie różnorodnych powiązań i współzależności
między dziełami literackimi a zjawiskami kulturowymi pamięci i tożsamości.
Istotne jest przy tym zwrócenie uwagi na niejako podwójną rolę literatury jako
medium pamięci oraz tożsamości. Z jednej strony należy uwzględnić szczególne, właściwe tylko literaturze środki artystyczne, za pomocą których literatura
wyraża, tematyzuje i problematyzuje obrazy oraz wersje przeszłości i współczesności, z drugiej strony niezmiernie istotna jest również aktywna rola literatury
jako współtwórcy współczesnych i przyszłych wzorców pamięci oraz tożsamości, zauważają autorzy we wstępie do Literatur – Erinnerung – Identität: Theoriekonzeptionen und Fallstudien63. Nie bez znaczenia są przy tym także środki
literackiego wyrazu wspólne dla literatury i innych mediów pamięci zbiorowej:
tworzenie wyrazistych ﬁgur, punktów pamięci, a także nadawanie sensu poprzez
narrację64.
Oprócz wspomnianych już Astrid Erll, Marion Gymnich oraz Ansgara Nünninga implikacjami tej problematyki dla badań literaturoznawczych zajmuje się
między innymi Donald E. Polkinghorne, trafnie wypunktowując charakterystyczne cechy literackiej narracji historycznej. Według Polkinghorne’a należą do nich
rekonstrukcja, dzięki której tworzona podczas narracji fabuła umożliwia osiągnięcie spójności tekstu, jak również upraszczanie, ponieważ rzeczywiste życie
jest o wiele bardziej skomplikowane niż historie, które o nim opowiadają. Z tych
to powodów podczas procesu narracji pojawiają się z jednej strony pomijanie
niektórych detali, czyli kondensacja, z drugiej zaś strony elaboracja i uwypuklanie szczegółów. Równocześnie przeprowadzana jest mająca ułatwić zrozumienie
racjonalizacja oraz wykorzystywane są dostępne wątki kulturowe, które interpretują i nadają znaczenie65.
We wstępie do tomu materiałów konferencyjnych Literature as Cultural Memory John Milton i Lieven D’Hulst zwracają uwagę na skomplikowaną proble62
Por. Astrid Erll, Ansgar Nünning, Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft: Ein Überblick, w: Astrid Erll, Marion Gymnich, Ansgar Nünning (red.), Literatur – Erinnerung – Identität:
Theoriekonzeptionen und Fallstudien, s. 3–27, tu s. 4.
63
Por. Astrid Erll, Marion Gymnich, Ansgar Nünning, Einleitung: Literatur als Medium der
Repräsentation und Konstruktion von Erinnerung und Identität, w: ciż (red.), Literatur – Erinnerung
– Identität: Theoriekonzeptionen und Fallstudien, s. III–IX.
64
Por. Astrid Erll, Gedächtnisromane. Literatur über den Ersten Weltkrieg als Medium englischer und deutscher Erinnerungskulturen in den 1920er Jahren, s. 5.
65
Por. Donald E. Polkinghorne, Narrative Psychologie und Geschichtsbewußtsein: Beziehungen
und Perspektiven, w: Jürgen Straub (red.), Erzählung. Indentität und historisches Bewußtsein: Die
psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte. Erinnerung, Geschichte, Identität, Frankfurt
am Main: Suhrkamp 1988, s. 12–45, tu s. 24–28.
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matykę przecięć i powiązań między zagadnieniami literatury oraz pamięci kulturowej, stawiając między innymi następujące pytanie: jeżeli zarówno pamięć,
jak i literatura mają do przeszłości stosunek wybiórczy, obie działają selektywnie
i zniekształcają, to jaki rodzaj „prawdy” jest przekazywany, gdy nałożą się na
siebie, jaki rodzaj „prawdy” przekazuje literatura, która jest pamięcią? Tym samym redaktorzy zbioru podkreślają fakt, że choć funkcja literatury jako nośnika
kultury i pamięci wydaje się dziś rzeczą oczywistą, to jednak sposoby badania
tego problemu wcale nie są jednoznacznie wypracowane66.
Marion Gymnich zauważa, że zarówno pamięć oraz tożsamość indywidualna,
jak i zbiorowa, są podstawą do samoidentyﬁkacji jednostki i narodu, czyli z jednej strony do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”, a z drugiej
„kim chcę być?”. Dlatego też pamięć o przeszłych wydarzeniach ma olbrzymi
wpływ na tożsamość jednostki. Z przeszłości z jednej strony konstruowana jest
obecna osobowość, z drugiej zaś tworzona jest jej projekcja w przyszłość poprzez
planowanie, wyznaczanie sobie celów itp. Tak więc na przykład osoby chore na
amnezję nie są w stanie odtworzyć swojej osobowości, żyją chwilą bieżącą, nie
potraﬁą też marzyć i robić planów na przyszłość67.
W większości tekstów literackich powstałych do czasów drugiej wojny światowej można zazwyczaj zauważyć proste przyporządkowanie zarówno autora,
jak i protagonistów: przynależność do danego narodu wyznacza równocześnie
identyﬁkację z konkretnym krajem, kulturą i językiem, najczęściej też z jedną
religią. Dopiero w czasach współczesnych, w dobie społeczeństw coraz bardziej
wielokulturowych, następuje w tym obrazie wyraźna zmiana, coraz rzadziej da
się mówić o społeczeństwach, a zatem i literaturach homogenicznych.
Tymczasem w przypadku literatury żydowskiej, w tym literatury w języku
jidysz, współzależności naród – język – kultura – religia były od początku bardzo
skomplikowane. Jedynym niezmiennym elementem jest tu przynależność do narodu żydowskiego, różne są często związki i identyﬁkacje, zarówno autorów, jak
i protagonistów ich dzieł, z krajem, językiem i kulturą, a nawet religią. W trakcie tych rozważań nie wolno zapomnieć o tragicznym i równocześnie jedynym
w swoim rodzaju miejscu literatury jidysz wśród innych literatur. Jak już wspomniano, postrzeganie roli utworów literackich w jidysz tak przez autorów, jak
i czytelników uległo drastycznej przemianie po Zagładzie, stąd też zmianie uległy
zarówno jej treści, jak i środki artystycznego wyrazu.
Druga wojna światowa oznaczała, podobnie jak pierwsza, wstrząs i załamanie
dla pamięci. W przypadku narodu żydowskiego załamanie to było jeszcze głębsze
niż w innych społecznościach. W wyniku masowego ludobójstwa nić pamięci
66
Por. Lieven D’Hulst, John Milton (red.), Reconstructing Cultural Memory: Translation,
Scripts, Literacy, Amsterdam: Rodopi 2000, s. 1.
67
Por. Marion Gymnich, Individuelle Identität und Erinnerung aus Sicht von Identitätstheorie
und Gedächtnisforschung sowie als Gegenstand literarischer Inszenierung, w: Astrid Erll, Marion
Gymnich, Ansgar Nünning (red.), Literatur – Erinnerung – Identität: Theoriekonzeptionen und
Fallstudien, s. 29–48, tu s. 34–35.
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komunikatywnej została w wielu miejscach drastycznie przerwana, stąd jeszcze
większą rolę uzyskała pamięć kulturowa, która, choć sama poniosła niepowetowane straty, musiała wypełnić powstałą lukę68.
To, że literatury nie można traktować w oderwaniu od jej społeczno-historycznego kontekstu, że oddziaływania są obustronne, wydaje się dziś rzeczą oczywistą. Eugeniusz Czaplejewicz zauważa, że historycznie różne sposoby postrzegania, krytyki i analizy literatury są wynikiem ścierania się starożytnych poglądów
Arystotelesa i Platona. Poglądy tego ostatniego wprowadza do literaturoznawstwa Michaił Bachtin, na poetyce platońskiej opiera też swoje badania Stefania
Skwarczyńska. Dla Czaplejewicza rysują się przy tym trzy, szczególnie dziś
interesujące wątki nurtu platońskiego, a mianowicie przekonanie, że literatura
jest oddziaływaniem, dialogiem oraz ideologią69. Teza ta znakomicie wpisuje się
w teorię postrzegania literatury jako czynnika z jednej strony przechowującego,
a z drugiej współtworzącego historię.
Jak słusznie zauważa Gotthard Wunberg, mniej więcej od początku wieku XIX
można wyróżnić trzy czynniki, które w zasadniczy sposób zmieniły zagadnienia
pamięci, „Gedächtnis”, i jej przywoływania, „Erinnern”. Pierwsze dwa, rozwój
możliwości szybkiego podróżowania oraz przekazywania informacji, doprowadziły do zalewu danych, których pojedyncze jednostki ludzkie nie są w stanie
zapamiętać, ogarnąć i przetworzyć. Trzeci czynnik, będący niejako odpowiedzią

68
Zagadnienia powiązań pamięci żydowskiej i literatury, także w kontekście Zagłady, badają
Bettina Bannasch i Almuth Hammer, por. Bettina Bannasch, Almuth Hammer, Jüdisches Gedächtnis
und Literatur, w: Astrid Erll, Ansgar Nünning (red.), Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft,
s. 277–295. O literaturze jako medium pamięci o Zagładzie pisze Efraim Sicher, por. Efraim Sicher,
The Future of the Past. Countermemory and Postmemory in Contemporary American Post-Holocaust Narratives, „History & Memory”, tom 12, 2, jesień/zima 2000, s. 56–91, natomiast żydowskimi księgami pamięci zajmują się między innymi we Francji Annette Wieviorka i Itzhok Niborski,
por. Annette Wieviorka, Itzhok Niborski, Les livres du souvenir. Mémoriaux juifs de Pologne, Paris:
Gallimard–Julliard 1983, w Stanach Zjednoczonych Zachary M. Baker i Rosemary Horowitz, por.
Zachary M. Baker, Bibliography of Eastern European Memorial (Yizkor) Books, New York: Jewish
Genealogical Society 1992; Rosemary Horowitz, Literacy and Cultural Transmission in the Reading,
Writing, and Rewriting of Jewish Memorial Books, San Francisco: Austin & Winfeld, 1998, w Wielkiej Brytanii Cyril Fox i Saul Issroff, por. Cyril Fox, Saul Issroff, Jewish Memorial (Yizkor) Books in
the United Kingdom: Destroyed European Jewish Communities, London: Jewish Genealogical Society of Great Britain 2006 oraz w Polsce Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski i Andrzej
Trzciński, por. Monika Adamczyk-Garbowska, Żydowskie księgi pamięci, „Akcent”, 3 (93), 2003,
http://free.art.pl/akcent_pismo/pliki/nr3.03/ksiegi.html (15.03.2007); Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński (wybór, opracowanie i przedmowa), Tam był kiedyś mój
dom... Księgi pamięci gmin żydowskich.
69
Por. Eugeniusz Czaplejewicz, Pragmatyka, dialog, historia, Warszawa: PWN 1990, s. 26.
W pierwszym rozdziale swojej książki autor porównuje poetykę Arystotelesa i Platona, omawia także badania Bachtina i Skwarczyńskiej oraz ich implikacje dla współczesnego literaturoznawstwa,
por. tamże, s. 5–46.
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na zmiany wywołane przez poprzednie dwa, to nowe metody gromadzenia, zachowywania oraz przechowywania obrazów, dźwięków i innych danych70.
Implikacje dla sztuki i literatury są znane, z jednej strony zupełne odwrócenie
się niektórych twórców od sztuki naśladowczej, mimesis, hasła typu „sztuka dla
sztuki”, z drugiej strony, dla pozostałych, konieczność dokonywania wyborów,
pomijania jednych i uwypuklania innych szczegółów. Równocześnie pisarze uzyskują niejako moralne prawo do subiektywizmu, ponieważ rolę obiektywnego
przekazywania pamięci przejmuje od literatury historiograﬁa71. Interesujące jest
przy tym nie tylko to, co jest w powieściach danego pisarza wspominane, lecz
także w jaki sposób. I tak Marion Gymnich zwraca na przykład uwagę, że przestrzeń w tekstach literackich może służyć zarowno jako punkt odniesienia dla
wspomnień jednostki, jak i przypominać historyczne wydarzenia, które są zawarte w pamięci zbiorowej72. Innym aspektem analizy jest sposób, w jaki protagoniści
pamiętają i swoją pamięć przekazują: na przykład poprzez obrazy, opowiadania,
pamiętniki, dobór słów, w tym zapożyczenia i kalki językowe. W tym miejscu
należy jeszcze raz podkreślić fakt wybiórczości pamięci. Pamiętanie, przekazywanie pamięci polega w dużej mierze także na zapominaniu73.
Astrid Erll zauważa w jednej ze swoich licznych, poświęconych omawianym
zagadnieniom prac zasadnicze podobieństwa oraz różnice między pamięcią zbiorową a literaturą. Do punktów stycznych zalicza Erll zagęszczanie znaczenia,
„Verdichtung”, czyli zbieranie różnych pól znaczeniowych na jak najmniejszym
obszarze, narrację, „Narration”, to znaczy opieranie się zarówno pamięci zbiorowej, jak i literatury na procesach narracyjnych, jak również korzystanie z wzorców
gatunkowych, „Gattungsmuster”. Jako zasadnicze różnice postrzega Erll przede
wszystkim ﬁkcjonalność literatury, „ﬁktionaler Status literarischer Werke”, jak
również jej charakter międzydyskursywny, „Interdiskursivität” i wielowartościowy, „Polyvalenz”, które umożliwiają przedstawianie przeszłości w sposób zróżnicowany, wysoce skomplikowany i niedostępny innym mediom. W ten sposób
literatura może wnosić nowe treści do cywilizacji pamięci74.
Natomiast badając retorykę utworów literackich i sposoby, dzięki którym
szczególnie przyczyniają się one do kształtowania pamięci kulturowej, wymienia
Erll pięć z nich: doświadczeniowy, „erfahrungshaftiger Modus”, monumentalny,
„monumentaler Modus”, historyzujący, „historisierender Modus”, antagonistycz70

Por. Gotthart Wunberg, Mnemosyne. Literatur unter den Bedingungen der Moderne: ihre
technik- und sozialgeschichtliche Begründung, w: Aleida Assmann, Dietrich Harth (red.), Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung, Frankfurt am Main: Fischer 1991, s. 83–100,
tu s. 83–84.
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Por. tamże, s. 92–94.
72
Por. Marion Gymnich, Individuelle Identität und Erinnerung aus Sicht von Identitätstheorie
und Gedächtnisforschung sowie als Gegenstand literarischer Inszenierung, s. 45
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Por. Renate Lachmann, Kultursemiotischer Prospekt, w: Anselm Haverkamp, Renate Lachmann (red.), Memoria. Vergessen und Erinnern, München: Wilhelm Fink 1993, s. XVII–XXVII, tu
s. XVIII–XX i XXVII.
74
Por. Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, s. 143–149.
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ny, „antagonistischer Modus” oraz reﬂeksyjny, „reﬂexiver Modus”. Dzięki pierwszemu wydarzenia ﬁkcyjne nabierają autentyczności, sprawiają wrażenie rzeczywistych przeżyć, dzięki drugiemu tekst literacki postrzegany jest jako oparty na
tradycji i zawierający szerokie spojrzenie na kulturę, trzeci przejawia się przede
wszystkim w powieściach historycznych, czwarty stawia sobie za cel aktywne
uczestniczenie w tworzeniu pamięci zbiorowej, przede wszystkim poprzez stawanie po stronie grup przez społeczeństwo marginalizowanych, a piąty umożliwia
czytelnikowi zdystansowaną obserwację przedstawianego społeczeństwa, przy
czym każdy z tych sposobów związany jest ze szczególnymi strategiami i technikami narracyjnymi, ze specyﬁczną konstrukcją dzieła literackiego, które łączy
w sobie różne z wymienionych wyżej pięciu dróg75.
Marek Zaleski charakteryzuje związaną z przekazywaniem pamięci funkcję
literatury w następujący sposób:
Obrazy uwiecznione w kadrze ożywiają pamięć i wyobraźnię, ich alegoryczny wymiar polega na tym, że stanowią potwierdzenie ukrytego za kadrem porządku, ciągłości życia, całości, z której zostały wyrwane76.

W tym miejscu warto też przytoczyć zdanie Jana Assmanna, który uważa, że
w kontekście pamięci kulturowej sam fakt przypominania nadaje znaczenie, a pytanie o prawdę historyczną przestaje być istotne:
Dla pamięci kulturowej liczy się nie przeszłość faktyczna, lecz przeszłość przypominana. Można by też powiedzieć, że w pamięci kulturowej przeszłość faktyczna
przekształcana jest w przypominaną, a tym samym jest zamieniana w mit77.

W kontekście całości powyższych rozważań analiza powieści Asza jako medium pamięci zbiorowej wydaje się interesującym zadaniem. Główna część książki poświęcona jest subiektywnym wyborom, strategiom przekazywania przez
Asza pamięci o narodzie żydowskim, o jego kontaktach z otaczającym światem,
a także próbie oceny współczynnika intencyjnego78 przekazywanych treści.
Równocześnie, biorąc pod uwagę przytoczoną wcześniej opinię Jana Assmanna, wydaje się, że zasadniczym celem analizy literaturoznawczej nie zawsze musi

75
Por. tamże, s. 167–193. Strategiami narracyjnymi zajmuje się w swojej pracy Michael Riffaterre, zwracając uwagę na pozorny paradoks: z jednej strony tekst zawiera wyraźne znaki potwierdzające, że czytelnik ma do czynienia tylko i wyłącznie z ﬁkcją literacką, z drugiej jednak stwarza
pozory prawdziwego opisu rzeczywistości, które powodują, że jest w ogóle dla czytelnika interesujący, por. Michael Riffaterre, Fictional Truth, Baltimore–London: The Johns Hopkins University
Press 1990.
76
Por. Marek Zaleski, Formy pamięci, s. 68.
77
Für das kulturelle Gedächtnis zählt nicht die faktische, sondern nur erinnerte Geschichte.
Man könnte auch sagen, daß im kulturellen Gedächtnis faktische Geschichte in erinnerte und damit
in Mythos transformiert wird. Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, s. 52.
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Por. Michał Głowiński, Lektura dzieła a wiedza historyczna, w: Zoﬁa Stefanowska, Janusz
Sławiński (red.), Dzieło literackie jako źródło historyczne, s. 94–113, tu s. 97–99.
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być poszukiwanie powiązań świata przedstawionego z rzeczywistym, ponieważ
dla pamięci kulturowej istotna jest przede wszystkim kreująca ją przeszłość przypominana, natomiast prawda historyczna ma na nią stosunkowo mniejszy wpływ.
Z tego powodu podstawowym celem książki jest przede wszystkim analiza
powieści Asza pod kątem zawartych w nich ﬁgur pamięci oraz próba zrekonstruowania świata, który pisarz dzięki medium literatury wciąż na nowo tworzy w pamięci indywidualnej czytelników, a za ich pośrednictwem w pamięci zbiorowej
społeczeństw.

3. „W co wierzę”

79

Człowiek wierzący czy to Żyd, czy chrześcijanin, który wyrósł w jednej z proroczych
wiar, akceptuje każdą karę, która na niego spada, bez względu na to, jak dotkliwie
nie wpływałaby ona na jego przeznaczenie, nie jako znak odrzucenia czy obojętności
z boskiej strony, jak to czyni fatalista, lecz jako znak swojego udziału w boskości. [...]
W ten sposób człowiek wierzący przekształca każdą karę z klątwy w boskie błogosławieństwo, każde poniżenie z porażki w zwycięstwo. [...] I ta prawda, która ma swoje
zastosowanie dla jednostek, dotyczy również narodów i religii.
W tych dniach, gdy kara Boga spadła nie tylko na jednostki, lecz na całe narody, [...]
czy nie nadszedł czas na namysł i rachunek sumienia, nie tylko dla jednostek, lecz dla
nas wszystkich? [...]
Chęć ujrzenia, jak świat wyłania się wzmocniony i czysty z nieszczęścia, w którym
jest pogrążony, pragnienie, by pomóc w przekształceniu boskiej kary w błogosławieństwo, dodają mi odwagi oraz stanowią o moim prawie do spisania najintymniejszych przekonań i przedstawienia ich czytelnikowi w tej książce80.

Tak stwierdza w roku 1941 Szolem Asz we wstępie do książki, która miała
być odpowiedzią na zarzuty zdradzenia wiary żydowskiej stawiane mu po opub79

Jest to tytuł autobiograﬁi Szolema Asza, z której pochodzi rozpoczynający rozdział cytat.
Autor chce w ten sposób podkreślić, że jego życie i twórczość są wyznaczane dążeniami i przekonaniami etyczno-religijnymi.
80
Believing man, whether Jew or Christian, who has been brought up in one of the prophetic
faiths, accepts every punishment which is visited upon him, no matter how hard it bears upon his
destiny, not as a sign of rejection or indifference on the part of divinity, as does fatalistic man, but
as a sign of his portion in the divinity. [...] Thus believing man transforms every punishment from
a curse into a blessing of God, every degradation from a defeat into a victory. [...] And this truth,
which holds for individuals, holds equally for peoples and religions.
In these days, when punishment of God has come not only upon individuals, but upon entire
peoples, [...] has not the time come for such a reckoning and review, not only for the individual, but
for all of us? [...]
The will to see the world emerge strengthened and puriﬁed from the calamity under which it lies
prostrate, the longing to help transform the punishment of God into his blessing, constitute my right
and supply me with the courage to set down in writing my innermost convictions and to offer them
to the public in this book. Sholem Asch, My Personal Faith, tłum. Maurice Samuel, London: George
Routledge & Sons 1942, s. V–VI. Książka ta nie ukazała się w języku jidysz, natomiast oprócz cytowanej wersji angielskiej istnieje pod innym tytułem wydanie amerykańskie, por. Sholem Asch, What
I Believe, tłum. Maurice Samuel, New York: Putnam’s 1941. Tekst angielski jest rozbudowaną wersją
wydanego w roku 1932 niemieckojęzycznego Woran ich glaube, por. Schalom Asch, Woran ich glaube. Von der Gattung zur Persönlichkeit, tłum. Siegfried Schmitz, Berlin–Wien–Lepizig: Zsolnay 1932.
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likowaniu w roku 1939 Der man fun Naceres81. Widać w tym poszukiwaniu zrozumienia za wszelką cenę wielką tragedię pisarza, wdającego się tym samym
w często krytykowaną dyskusję teologiczną o wydarzeniach, których każda próba
wytłumaczenia jest dla wielu profanacją pamięci oﬁar Zagłady82.
Całe życie i twórczość Szolema Asza wydają się takim właśnie poszukiwaniem, z jednej strony są to wciąż na nowo ponawiane próby znalezienia sensu
w otaczającym świecie, z drugiej ustawiczne dążenie do przekazania swoich
przemyśleń i przekonań czytelnikom, a przez to wpłynięcie na kształt rzeczywistości, tej współczesnej pisarzowi, a równocześnie także tej przyszłej.
Najbardziej płodny z pisarzy jidysz, był czasem u szczytu sławy porównywany do takich współczesnych mu, znanych na całym świecie postaci, jak
Sigmund Freud (1856–1939), Albert Einstein (1879–1955) czy Henri Bergson
(1859–1941). Tak więc na przykład w roku 1936 Ludwig Lewinsohn uwzględnił nazwisko Asza na liście dziesięciu największych współczesnych mu Żydów83,
równocześnie pisarz był przez nieżydowskich krytyków postrzegany jako jeden
z głównych twórców literatury jidysz i zarazem klasyk literatury światowej84. Asz
chętnie kultywował kontakty ze znanymi osobistościami, dowodzi tego między
innymi krąg znajomych, w jakim się obracał. Prawnuk pisarza, David Mazower,
pisze na przykład o znajdujących się w rodzinnym archiwum pocztówkach od
Marka Chagalla (1887–1985) oraz listach od pierwszego prezydenta Izraela, Chaima Weizmanna (1874–1952) i Alberta Einsteina85.
Twórczość Asza obejmuje opowiadania, powieści i dramaty; wiele z nich zostało przetłumaczonych nie tylko na język angielski, lecz także na polski, niemiecki i inne. Pisarz wprowadził do literatury jidysz przyrodę, którą przedstawiał
z ogromnym talentem, podobnie jak potraﬁł rysować żywe obrazy swoich bohaterów. Proza Asza jest tak sugestywna, że czytelnik często może bez trudu wyobrazić sobie wygląd opisywanych krajobrazów lub osób. Z tego powodu jego styl był
czasem porównywany do obrazów Maurycego Gottlieba (1856–1879), którego
portrety są bogate w detale, ekspresywne i pełne romantycznej atmosfery86, lub do
81

Por. Sholem Asch, The Nazarene, transl. by Maurice Samuel, New York: Putnam’s 1939;
1943  ניו־יאָרק׃ קולטור פֿאַרלאַג, דער מאַן פֿון נצרת,שלום אַש
Szolem Asz, Der man fun Naceres, Nju-Jork: Kultur farlag 1943.
82
Por. Rachel Ertel, Dans la langue de personne, s. 209.
83
Por. Maria B. Dinnen, Asch Sholem, w: John A. Garraty, Mark C. Carnes (red.), American
National Biography, New York–Oxford: Oxford University Press 1999, tom 1, s. 664.
84
Por. Peter Bien, Can Minor Discourses Produce a Classic?, „Journal of Modern Greek Studies”,
8:1, maj 1990, s. 65–79, tu s. 71.
85
Por. David Mazower, Sholem Asch: Images of a Life, w: Nanette Stahl (red.), Sholem Asch
Reconsidered, s. 2–31, tu s. 4.
86
Por.
7 . דאָ ז,7  און4 . ז,27.07.1957 ,115 . נר, אין׃ פֿאָלקס־שטימע, צום אָנדענק פֿון שלום אַש,. ס.מ
M.S., Cum ondenk fun Szolem Asz, „Folks-sztime”, 115, 27.07.1957, s. 4 i 7, tu s. 7. „Folks-sztime”,
gazeta jidysz wydawana nieregularnie w okresie 1946–1991, w ostatnich latach dwujęzyczna, długoletnim redaktorem był Hirsz Smolar (1905–1993), który wyemigrował w roku 1971 do Izraela.
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twórczości malarskiej Jana Stanisławskiego (1860–1907), znanego z poetyckości
swoich krajobrazów87 czy też do dzieł znakomitego pejzażysty Abrahama Neumana (1873–1942, zginął zastrzelony przez Niemców w krakowskim getcie)88.
Jako pisarz Asz łączy romantyczny idealizm z realistycznym stylem, należy do
tych twórców, którzy znaleźli miejsce dla literatury jidysz w głównym nurcie kultury światowej. Równocześnie pisarz był głęboko związany z historią i tradycją
żydowską, przedstawiając ją w wielu opowiadaniach, powieściach i sztukach teatralnych. Szczególnie w późniejszych dziełach rozważa także wspólne duchowe
dziedzictwo Żydów i chrześcijan.
***
Szolem Asz urodził się w Kutnie89. W akcie urodzenia pisarza widnieje data
1 stycznia 1880 roku, on sam jednak zawsze podawał, że przyszedł na świat 1 listopada, wtedy też obchodził swoje urodziny90, natomiast według jego matki było
to na wiosnę, cztery dni po Pesach. Ojciec Asza, Mojsze Gombiner, był handlarzem owiec i karczmarzem znanym ze swej znajomości Tory, a także działalności
dobroczynnej. Matka, Malke z domu Widowska, zmarła w Kutnie w wieku 91
lat91. Była drugą żoną ojca pisarza, pochodziła z rodziny żydowskich uczonych
z Łęczycy. Szolem był dziesiątym z szesnaściorga dzieci swojego ojca92. Ponie87

Por. Salomon Belis-Legis, Wstęp w: Szalom Asz, Mąż z Nazaretu, s. 10.
Por. M[ojżesz] Kanfer, Szalom Asz (Z okazji 50-lecia urodzin poety), „Miesięcznik Żydowski”, 1, grudzień 1930, s. 45–54, tu s. 46. Mojżesz Kanfer (1880–1942), dziennikarz, prawnik, krytyk
literacki i teatralny, przetłumaczył na język polski powieść Asza Matka, zamordowany przez Niemców w Bełżcu.
89
Por. http://de.wikipedia.org/wiki/Kutno (25.06.2007).
90
Por. List Szolema Asza do Dowida Ben-Uri nr 190 z 29.10.1955 z Londynu, w:
207 . דאָ ז,206–207 . ז,1980  בית שלום אַש: בת־ים, בריוו פון שלום אַש,(. צאנין )רעד.מ
M[ortche] Canin (red.), Briw fun Szolem Asz, Bat-Jam: Bejs Szolem Asz 1980, s. 206–207, tu s. 207.
91
Por.
: תל־אביב, ספר קוטנה והסביבה,(. דוד שטוֹקפיש )רעד: אין, אויף דער לויה פון שלום אַשס מוטער, גאָלדשטיין. ש.י
255 . דאָ ז,255–257 . ז,1968 אורלי
I.Sz. Goldsztajn, Af der lewaje fun Szolem Aszs muter, w: Dowid Sztokﬁsz (red.), Sefer Kutne wehaswiwe, Tel-Awiw: Urli 1968, s. 255–257, tu s. 255.
92
Ojciec pisarza, Mojsze Asz (1.05.1825, Gąbin – 1/25.08.1905, Kutno) miał z pierwszą żoną,
Rudą Szmit (5.12.1820, Gąbin – 30.05.1873, Kutno), sześcioro dzieci: Taubę (7.02.1844, Gąbin – ?),
Szejnę (10.09.1849, Gąbin – ?), Izraela Grojnema (12.03.1854/56, Gąbin – 22.11.1905, Londyn), Hersza Nusena/Harrisa (2.01.1857/52, Gąbin – ?, Stany Zjednoczone), Lejba/Louisa (7/19.01.1858, Kutno – ?) oraz Chanę Goldę (10.06.1859, Kutno – zmarła w dzieciństwie), a z drugą żoną, Malke Frejde
Widowską (1.10.1850 [ta data nie zgadza się z podawanym gdzie indziej wiekiem 91 lat w chwili
śmierci], Łęczyca – 1938, Kutno), aż dziesięcioro: Lejba/Louisa (15.03.1875, Kutno – ?, Stany Zjednoczone), Wolfa Berka (24.05/08.1876, Kutno – ok. 1941), Jankewa Szi/Jacoba (14.04.1879, Kutno
– 5.01.1948, Boston), Szulima/Szolema (30.04.1880, Kutno – 1957, Londyn), Melecha Gawriela
(1882, Kutno – 1938, Łódź), Surę Goldę (1883, Kutno – ?, Stany Zjednoczone), Zanwela Ejleta/
Sama (10.11.1884, Kutno – 6.1965, Stany Zjednoczone), Esterę Dobryszę (13.02.1885, Kutno –
– 19.09.1972, Stany Zjednoczone), Rachelę (13.07.1888, Kutno – ?, Stany Zjednoczone) oraz Jiccha88
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waż był dzieckiem inteligentnym i zdolnym, rodzice zapisali go do najlepszego
chederu w Kutnie93. Ojciec uczył go czytać Biblię, co Asz później wspomina:
Biblia była pierwszą książką, jaką kiedykolwiek trzymałem w ręku. Z niej ojciec
uczył mnie alfabetu. To był mój podręcznik i moja księga chłopięcej radości, moja
gramatyka i moja pierwsza czytanka, mój podręcznik geograﬁi i historii94.

Wkrótce zaczął Asz czytać także książki oświeceniowe po hebrajsku oraz
klasyków niemieckich: Schillera, Goethego i Heinego. Niemieckiego nauczył
się z oświeceniowego przekładu Biblii Mendelssohna95. Gdy stało się jasne, że
młody Szolem zbyt garnie się do wiedzy świeckiej i nigdy nie zostanie rabinem,
został w wieku siedemnastu lat wysłany do pobliskiej miejscowości, gdzie zaczął
pracować jako nauczyciel hebrajskiego. Następnie spędził dwa lata we Włocławku, próbując różnych zawodów, między innymi trudnił się pisaniem listów.
Szczególnie to ostatnie zajęcie dało mu wgląd w wiele problemów, które później
ukaże w swoich dziełach literackich96.
W roku 1900 Asz przybył do Warszawy, by pokazać swoje pierwsze próby
literackie w języku hebrajskim Jicchokowi Lejbuszowi Perecowi97, jednemu
z trzech klasyków nowożytnej literatury jidysz i równocześnie mecenasowi większości młodych twórców. Wspomina potem, że nikt nie publikował niczego, czego wcześniej nie dał Perecowi do przeczytania i oceny98. Pod wpływem sławnego
ka Arona/Irvinga (2.11.1893, Kutno – 5.12.1977, Stany Zjednoczone) – powyższe dane genealogiczne oraz pisownia imion są zaczerpnięte z mojej prywatnej korespondencji z prawnukiem Szolema
Asza, Davidem Mazowerem, list z dnia 20.04.2006.
93
Por. Ben Siegel, The Controversial Sholem Asch. An Introduction to His Fiction, s. 10.
94
The Bible was the ﬁrst book that I ever held in my hand. From it my father taught me the alphabet. It was my textbook and my book of boyish joy, my grammar and my storybook, my geography
and my history book. Sholem Asch, A Word About My Collection of Jewish Books, w: Leon Nemoy,
Catalogue of Hebrew and Yiddish Manuscripts and Books from the Library of Sholem Asch, New
Haven: Yale University Library 1945, s. VII–XVIII, tu s. VII.
95
Por. Jicchok Charlasz, Asz Szolem, w: Szmuel Niger, Jankew Szacki (red.), Leksikon fun der
najer jidiszer literatur, kol. 183. Zapisane alfabetem hebrajskim tłumaczenie Biblii na język niemiecki Mojżesza Mendelssohna (1728–1789) ukazało się drukiem w latach 1780–1783 i było jednym
z ważniejszych wydarzeń żydowskiego oświecenia, Haskali, w Niemczech. Przekład ten miał na celu
przyczynienie się do asymilacji niemieckich Żydów poprzez przybliżenie im poprawnego języka
niemieckiego, który miał zastąpić będący jeszcze stosunkowo szeroko w użyciu jidysz zachodni.
96
Por. Maria B. Dinnen, Asch Sholem, s. 663.
97
 יצחק לייבוש פּרץJicchok Lejbusz Perec (1852–1915).
98
Por.
100 . ז,1951  איקוף: ניו־יאָרק, יצחק לייבוש פּרץ און זיין דור שרייבער,נחמן מייזיל
Nachman Majzil, Jicchok Lejbusz Perec un zajn dor szrajber, Nju Jork: Ikuf 1951, s. 100;
 צענטראַל־פֿאַרבאַנד פֿון פוילישע ייִדן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס,13  טלאָמאַצקע,זוסמאַן סעגאַלאָוויטש
126 . ז,1946
Zusman Segałowicz, Tłomackie 13, Buenos Ajres: Central farband fun pojlisze jidn in Argentine 1946
(wyd. polskie: Zusman Segałowicz, Tłomackie 13 (z unicestwionej przeszłości): wspomnienia o Żydowskim Związku Literatów i Dziennikarzy w Polsce (1919–1939), tłum. Michał Friedman, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2001), s. 126.
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pisarza Asz zaczął pisać opowiadania w jidysz poświęcone wschodnioeuropejskiemu sztetl. W tym samym roku, 29 listopada, opublikował w numerze 48 tygodnika „( דער יודDer jud”)99 pierwsze opowiadanie ( משהלעMojszele, „Mojszele”).
W roku 1901 Perec oﬁarował młodemu pisarzowi swoje własne wydanie „Der
jud” z dedykacją, która w przyszłości będzie często cytowana:
„Pisklę wykluwa się z jaja
wykluwa się z dużą siłą
kto wie –
wrona czy orzeł? –”100.
W tym samym roku Szolem Asz ożenił się z blisko cztery lata młodszą od siebie
Matyldą, córką Menachema Mendla Szpiro. Teść został potem jednym z tłumaczy utworów pisarza101. Uważa się powszechnie, że małżeństwo bardzo pomogło Aszowi w jego późniejszej karierze. Dzięki wejściu do warszawskiej rodziny
inteligenckiej, z jednej strony wiele się nauczył, z drugiej zaś żona wspierała go
przez całe późniejsze życie102. Matyldę podziwiali wszyscy koledzy Asza. Melech
Rawicz wspomina piękną kobietę, mówiącą po polsku jakby pochodziła z Galicji,
z którą można było rozmawiać o wszystkich literaturach świata. Według Rawicza
była pełna poezji i „sama była pieśnią”. Równocześnie Rawicz relacjonuje, że ta,
zdawałoby się, delikatna istota potraﬁła okiełznać swojego męża, zwykle wystarczało jedno jej słowo, by się uspokajał, a na jego twarz powracał uśmiech103. Rok
99
„Der jud”, (1899–1904), tygodnik syjonistyczny redagowany przez Josefa Lurię (1871–
–1937). Z powodu zakazów carskich wydawania prasy w jidysz tygodnik musiał być drukowany
w Krakowie.
100

,עס פּיקט זיך אַן איי
.עס פּיקט גאָר שטאַרק
– ווער ווייס
– ?אַ קראָ צי אַן אָדלער
Es pikt zich an ej / es pikt gor sztark / wer wejst – / a kro ci an odler? Nachman Majzil, Jicchok Lejbusz Perec un zajn dor szrajber, s. 103.
101
Przełożył on na język hebrajski wydany w roku 1913 w Odessie wybór utworów Asza:
, תרע“ג, מוריה: אודיסה,כתבי שלום אש
jak również wydane w roku 1919 w Warszawie hebrajskie tłumaczenie Reb Szlojme Noged:
, תרע“ט, שטיבל: ורשה,רבי שלמה נגיד
także przekład wydanej w roku 1928 w Tel Awiwie hebrajskiej wersji Dos sztetl jest autorstwa teścia
pisarza:
. תרפ“ח, דביר:אביב- תל,(א שטעטל )עברית
Natomiast na język polski M.M. Szpiro (najprawdopodobniej wraz z żoną pisarza, Matyldą) przełożył w roku 1926 Amerika, por. aneks z listą wydań utworów Asza. Teść Asza zginął w getcie warszawskim, por. M[ortche] Canin (red.), Briw fun Szolem Asz, s. 112 [przypis redakcyjny na dole strony].
102
Por. Zusman Segałowicz, Tłomackie 13, s. 131–132.
103
Por.
34–33 . ז,1945  ליפשיץ, בערמאַן, ראָסקעס: קאָמיטעט: מאָנטרעאַל,1  מיין לעקסיקאָן,מלך ראוויטש
Melech Rawicz, Majn leksikon 1, Montreal: Komitet: Roskes, Berman, Lipszic 1945, s. 33–34;
51 . ז,1950  צענטראַל־פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס־איירעס,13  טלאָמאצקע, ראָזען.בער י
Ber I. Rozen, Tłomackie 13, Buenos-Ajres: Central-farband fun pojlisze jidn in Argentine 1950, s. 51.
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po ślubie Matyldzie i Szolemowi urodził się syn, Natan Asz (1902–1964), który
potem został pisarzem amerykańskim.
Pierwszą opublikowaną książką Szolema Asza był wydany w roku 1900 zbiór
szkiców צײט
ַ ( אין אַ שלעכטערIn a szlechter cajt, „W złych czasach”, 1900), który został gorąco przyjęty przez krytykę. Także ( אַ שטעטלA sztetl, „Miasteczko”,
1905, wcześniej w roku 1904 publikowane odcinkach w פֿרײנד
ַ „ דערDer frajnd”,
104
potem wydawane pod tytułem Dos sztetl) spotkało się z entuzjastyczną reakcją
czytelników.
W twórczości pisarza są też i inne utwory poświęcone tematyce sztetl. We
wstępie do jednego ze zbiorowych wydań swoich dzieł Asz tłumaczy własną fascynację miasteczkiem:
Wyszedłem z żydowskiego miasteczka i do żydowskiego miasteczka szedłem przez
cały czas mojej twórczości. [...] Moje drogi mogły być drogami światowymi, ale
gdziekolwiek tylko poszedłem i przybyłem, do wielkich miast starego czy do wielkich miast nowego świata, wszędzie dla mnie migotały jak zaczarowane ogniki, jak
wizje, niskie dachy krzywych domków sztetl, w których mieszka bieda, cnota i żydowska pobożność105.

Także w swoich innych dziełach Asz jest zawsze pełen sympatii dla prostych,
religijnych Żydów.
W roku 1902 w artykule pod tytułem A najer talant znany krytyk literacki,
Bal Machszowes106, chwali dotychczas opublikowane utwory młodego twórcy,
widząc wprawdzie drobne niedociągnięcia, przepowiadając jednak równocześnie, że jeszcze nie raz będzie miał przyjemność czytać i omawiać utwory tego
utalentowanego pisarza107.
104
„Der frajnd”, pierwsza gazeta codzienna w jidysz, założona w roku 1903 w St. Petersburgu
przez Szaula Ginsburga (1866–1940) i Szapse Rapoporta (1862?–1928), potem do roku 1913 wydawana w Warszawie przez Szmuela Rozenfelda (1869–1943).
105

 און אויף דעם װעג צו דעם ִײדישן שטעטל בין איך געגאַנגען דורך דער,פֿון ִײדישן שטעטל בין איך אַרויסגעקומען
 נאָר װוּ איך בין געגאַנגען,זײן טראַקטן פֿון דער װעלט
ַ מײנע טראַקטן געקאָנט
ַ [ האָבן...] .מײן שאַפֿן
ַ צײט פֿון
ַ גאַנצער
 אומעטום האָבן,נײער װעלט
ַ  אין די גרויסע שטעדט פֿון דער אַלטער צי אין די גרויסע שטעדט פֿון דער,און געקומען
 װוּ די, די נידעריקע דעכער פֿון די קרומע הײזלעך פֿון שטעטל, װי װיזיאָנען,כּישוף־פֿײערן
ַ
פֿאר מיר געפֿינקעלט װי
. די צניעת און די ִײדישע פֿרומקײט װוינט,אָרימקײט
Fun jidiszn sztetl bin ich arojsgekumen, un af dem weg cu dem jidiszn sztetl bin ich gegangen durch
der gancer cajt fun majn szafn. [...] Hobn majne traktn gekont zajn traktn fun der welt, nor wu ich
bin gegangen un gekumen, in di grojse sztet fun der alter ci in di grojse sztet fun der najer welt,
umetum hobn far mir geﬁnkelt wi kiszef-fajern, wi wizjonen, di niderike decher fun di krume hejzlech
fun sztetl, wu di orimkejt, di cnijes un di jidisze frumkejt wojnt. Szolem Asz, A por werter fun Szolem
Asz, s. III.
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1904 to także rok, w którym Asz rozpoczął swoją karierę dramatopisarza.
W ciągu następnych dziesięciu lat powstało piętnaście sztuk teatralnych. Pierwszą z nich był opublikowany w roku 1904 dramat ( צוריקגעקומעןCurikgekumen,
„Powrót”, 1904, potem wydany pod tytułem מיטן שטראָם, Mitn sztrom, „Z biegiem
rzeki”, 1909). Bohaterem tego utworu jest młody człowiek, Dowid, który opuszcza rodzinę, by wyruszyć do wielkiego miasta. Tłumaczy żonie, że ludzie w ich
miasteczku rodzą się w zimie i żyją w zimie z pokolenia na pokolenie. Natomiast
on czuje budzącą się wiosnę, która zmusza go do porzucenia rodzinnych stron
i wyruszenia w świat. Po latach Dowid powraca pozbawiony wcześniejszych złudzeń, straciwszy wiarę, nie znajduje niczego, co mogłoby ją zastąpić.
Kolejnym dłuższym utworem scenicznym Asza był wydany w roku 1906
dramat צײטן
ַ ( משיחסMeszijechs cajtn, „Czasy Mesjasza”). W sztuce tej dziadek
patriarcha zwołuje swoje dzieci na ostatnie spotkanie przed wyruszeniem do Palestyny. Przedstawione są trzy generacje: religijni dziadkowie, mieszczańscy zasymilowani rodzice oraz idealistyczne dzieci. W postaci jednej z prezentowanych
osób, Justyny, widać wyraźne nawiązanie do legendarnej Esterki108. Niemal równolegle pojawiły się tłumaczenia tej sztuki na rosyjski, polski i niemiecki, w tym
samym roku została wystawiona na scenach Petersburga i Warszawy.
Także w roku 1906 Asz napisał kilka opowiadań, jak również wydane później
wspomnienia z rewolucji 1905 roku w Warszawie ( מאָמענטןMomentn, „Momenty”, 1908), w których sympatyzuje z działaczami socjalistycznymi i robotnikami.
Żydowscy mieszkańcy miast to kolejny, wciąż powracający temat twórczości pisarza, który opisuje życie getta i złodziejskiego półświatka w wielu utworach.
Chronologicznie pierwszy z nich, ( דער גאָט פֿון נקמהDer Got fun nekome, „Bóg
zemsty”, 1907), został napisany w Szwajcarii, latem 1906 roku109.
Sztuka ta przyniosła Aszowi wiele sławy i popularności. Der Got fun nekome w przekładach angielskim, duńskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim i włoskim znalazł szybko drogę na najważniejsze światowe sceny. Choć
Perec radził dramat spalić ze względu na jego kontrowersyjną treść110, Asz nie posłuchał swojego mentora. Pisarzowi udało się pozyskać znanego reżysera Maxa
Reinhardta (właściwie: Maximilian Goldmann, 1873–1943) oraz znakomitego
aktora Rudolfa Schildkrauta (1862–1930) i sztuka została wystawiona na scenach
zachodnich, premiera odbyła się w Deutsches Theater w Berlinie 19 marca 1907
roku111. W tym samym roku dramat traﬁł w wersji rosyjskiej do St. Petersburga,
gdzie Asz dopiero po interwencji księcia Konstantyna Aleksandrowicza Romano108

Por. Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, tłum. Monika Adamczyk-Garbowska, Warszawa: Oﬁcyna Naukowa 2000, s. 66. O Esterce będzie jeszcze mowa w rozdziale dotyczącym ﬁgur pamięci w powieściach Asza.
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wa, krewnego cara i zarazem przewodniczącego Klubu Dramatopisarzy, uzyskał
zezwolenie na obejrzenie premiery swojego utworu w stolicy Rosji. Pisarz, jak
i inni Żydzi carskiego imperium, nie miał prawa pobytu w St. Petersburgu112.
W roku 1916 sztuka dotarła do Ameryki w oryginalnej wersji w jidysz. Natomiast gdy w roku 1923 Rudolf Schildkraut wystąpił na nowojorskiej scenie
w angielskim przekładzie dramatu, policja zabroniła dalszego wystawiania sztuki z powodu rzekomo niemoralnych treści w niej zawartych. Ponadto reżyser
oraz jedenastu aktorów, w tym światowej sławy odtwórca głównej roli, zostali
przez sędziego McIntyre, który opierał się na zeznaniach dwóch obecnych na
przedstawieniu detektywów, uznani winnymi złamania praw stanu Nowy Jork.
Z tego powodu reżyser oraz Rudolf Schildkraut musieli zapłacić po 200 dolarów
grzywny113. Choć cała sytuacja przypomina tragifarsę, można jednak sędziego
zrozumieć – społeczeństwo amerykańskie nie było gotowe na przyjęcie sztuki.
Pisze o tym Mary Carolyn Davies, która stwierdza, że bohaterowie i miejsce akcji
są zbyt odrażające, by dzieło Asza mogło być zaakceptowane na jakiejkolwiek
scenie amerykańskiej tamtych czasów114. Niezależnie od umiejscowienia akcji
w domu publicznym szczególnie szokujące dla Amerykanów było pierwsze w historii przedstawienie na anglojęzycznej scenie lesbijek115.
Niemniej jednak Der Got fun nekome umocnił międzynarodową sławę Asza,
będąc zarazem pierwszym jego większym dziełem, które wzbudziło ostrą krytykę
ze strony żydowskiej. Tak na przykład podpisujący się inicjałami K.B. czytelnik
z Berlina twierdzi, że nie pokusiłby się w ogóle o zabieranie głosu w sprawie
dramatu Asza, gdyby nie stwierdzenie, że jego autor jest Żydem. K.B. uważa, że
autor takiej sztuki nie może być nazwany Żydem, ponieważ pisząc Der Got fun
nekome, wystąpił przeciw wierze swojego narodu. Zdaniem K.B. pisarz postąpił
wbrew zakazowi ukazywania hańby, jak również nadał swojemu utworowi tytuł
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por. Jolanta Żyndul, Żydzi w Polsce przed 1939 r., w: Feliks Tych (red.), Pamięć. Historia Żydów
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Platan 1998), s. 358.
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sprzeczny z wiarą żydowską, ponieważ mściwy Bóg może być tylko bogiem pogańskim, nigdy żydowskim116.
Głównym jednak powodem słów krytyki wobec autora było podzielane przez
wielu odbiorców przekonanie, że Asz w swoim utworze zbezczeszcił świętą Torę.
Bohaterem dramatu jest Jankiel Szapszowicz, właściciel domu publicznego. Chcąc
uchronić swoją córkę, Riwkele, przed zgubnym wpływem otoczenia, zamawia
zwój Tory, który umieszcza w jej pokoju na piętrze. Ponieważ takie „zabezpieczenie” nie pomaga, Szapszowicz oskarża Boga o mściwość i zrzuca zwój Tory na
dół, do domu publicznego. Oba utwory, Meszijechs cajtn oraz Der Got fun nekome,
zawierają pojedyncze, nie do końca zintegrowane fragmenty wcześniejszych opowiadań pisarza, pomimo to autor, zdaniem Bena Siegela, bez wątpienia potwierdza
w nich swój talent dramatopisarski oraz umiejętności narracyjne117.
Można powiedzieć, że ślub z Matyldą, opublikowanie Dos sztetl oraz wystawienie na scenie Der Got fun nekome stanowią narodziny dojrzałego Asza, pozornie pełnego sprzeczności człowieka i twórcy, którego tak trafnie opisze potem
jego prawnuk, David Mazower:
Młodzieniec, który odwrócił się plecami do kariery rabina, lecz nigdy nie przestał poszukiwać wiary; pełen pasji Żyd, który przejawiał głęboką podejrzliwość w stosunku
do zinstytucjonalizowanej religii; bon vivant, który był dumny z ludowego pochodzenia; człowiek czynu głęboko zaangażowany w politykę, lecz niemający cierpliwości do partii politycznych; pisarz uwielbiany przez żydowskie masy, a później praktycznie ekskomunikowany. [...] Niektórzy uważali go za wyniosłego, samolubnego,
zmiennego w nastrojach i porywczego; dla innych był uprzejmy, hojny, towarzyski
i niepamiętliwy118.

W roku 1907 Asz pojechał po raz pierwszy do Palestyny. Oczarowany biblijną scenerią i wspomnieniami z Ziemi Świętej napisał serię szkiców ארץ־ישׂראל
(Erec Jisroel, „Ziemia Izraela”, 1911). W zimie 1907–1908 roku pisarz przy okazji podróży do Włoch odwiedził w jego willi na wyspie Capri Maksyma Gorkiego (1868–1936). Wielki realista rosyjski już od początku dwudziestego wieku
interesował się Żydami i literaturą żydowską, planował wydać wybór opowiadań
pisarzy żydowskich, a nawet sam napisać sztukę, której protagonistą byłby Żyd.
Gorki znał i cenił twórczość Asza, uważał, że w odróżnieniu od wielu innych pisarzy żydowskich ten młody autor pokazuje czytelnikowi nie tylko męczenników,
lecz jego bohaterowie kochają życie i walczą o nie. Za cechę charakterystyczną
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tego twórcy Gorki uważał tęsknotę, siłę, która zbliża go do problemów ogólnoludzkich. Już wtedy Asz wspominał rosyjskiemu pisarzowi, że planuje napisać
powieść o Jezusie z Nazaretu119. Widać wobec tego, że był to utwór, który zaprzątał myśli twórcy przez dziesiątki lat. Jest to istotne w kontekście późniejszej
krytyki, która między innymi odnosiła się do faktu wydania tego dzieła w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej. W roku 1907 Asz napisał ( ייִחוסJiches,
„Rodowód”, 1907), sztukę opowiadającą o starym rodowym domu, który dostaje
się w ręce nowobogackich.
Kolejnym dramatem Asza był ( שׂבתּי צבֿיSzapse Cwi, „Sabataj Cwi”, 1908,
wydany w Wilnie w roku 1910), będący próbą ukazania, na podstawie siedemnastowiecznego ruchu mesjanistycznego żydowskiego mistyka i pseudo-Mesjasza
Sabataja Cwi (1626–1676), odwiecznych zmagań między świętością a żądzami
cielesnymi. Sabataj, turecki Żyd, czuje w sobie mesjańskie powołanie. Równocześnie polska Żydówka, Sara, jest przekonana, że jej przeznaczeniem jest zostać
żoną Sabataja. Dociera do niego do Kairu wraz z grupą wiernych, równie licznych
jak zwolennicy Sabataja. Sabataj zgadza się na małżeństwo i tym samym traci
przychylność Boga. Szapse Cwi był równocześnie pierwszym ważnym utworem
Asza, w którym autor nawiązuje do historii swojego narodu, będącej także i później źródłem inspiracji sztuk oraz powieści.
W roku 1908 ukazał się też zbiór opowiadań z lat 1902–1907 ( יוגנטJugnt, „Młodzież”, 1908). Wiele z tych utworów przywołuje znów romantyczny obraz żydowskiego sztetl, tym razem jednak z nieco większą dozą realizmu. דער יונג מיטן קינד
(Der jung mitn kind, „Młody człowiek z dzieckiem”) opowiada na przykład
smutną historię Żyda, którego porzuciła żona, zostawiając go samego z małym
dzieckiem. Pomimo wszystko mężczyzna znajduje w sobie dość siły, by jakoś
radzić sobie z zaistniałą sytuacją i dorzuca do swoich zwykłych próśb żebraka
także tę o odrobinę mleka dla dziecka.
Po podróży do Palestyny pisarz wziął w roku 1908 udział w słynnej konferencji w Czerniowcach na Bukowinie poświęconej językowi jidysz. Inicjatorem
konferencji był dziennikarz i ﬁlozof Nathan Birnbaum (1864–1937), celem była
dyskusja na temat standaryzacji ortograﬁi, gramatyki, słownictwa, jak i poruszenie innych ważkich kwestii, szczególnie tej, czy jidysz powinien być proklamowany narodowym językiem Żydów. Wpływ konferencji na dalszy rozwój języka
i jego literatury był olbrzymi, ponieważ jidysz został, obok hebrajskiego, uznany
za język narodowy. Przyczynkiem Asza do konferencji był referat, który ukazuje
konieczność przetłumaczenia na jidysz skarbów literatury hebrajskiej (sam pisarz
przetłumaczył biblijną Księgę Rut). Także Perec uważał, że należy przetłumaczyć
na jidysz żydowski dorobek literacki, poczynając od Biblii. Ten ostatni postulat
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zrealizuje niespełna dwadzieścia lat później poeta jidysz Jehojesz120. Po konferencji Perec, Asz i jego przyjaciele, pisarze Awrom Rejzen121 oraz Hersz-Dowid
Nomberg122, wyruszyli wspólnie na objazd żydowskich miasteczek w celu pozyskania zwolenników programu rozwoju jidysz i podniesienia go do rangi narodowego żydowskiego języka literatury i nauki.
Pod koniec roku 1909 pisarz wyruszył w drugą dłuższą podróż, tym razem
do Stanów Zjednoczonych i Kanady. W Ameryce powstała i została wystawiona na scenie jego pierwsza komedia o żydowskim życiu w nowym kraju,
( דער לאַנדסמאַןDer landsman, „Krajan”, 1911). Po powrocie do Polski i podczas
pobytu we Francji Asz napisał w latach 1910–1914 wiele utworów, między innymi ( ערדErd, „Ziemia”, 1910), opowiadanie o życiu na wsi w Polsce, a także
sztukę ( יפֿתּחס טאָכטערJiftahs tochter, „Córka Jefty”, 1910), która jest interpretacją opowieści biblijnej.
W roku 1911 opublikowana została ( אַמעריקאAmerika, „Ameryka”, 1911,
późniejsze wydania pod tytułem  קײן אַמעריקעKin Amerike, „Do Ameryki”, w roku
1921 ukazała się skrócona wersja dla dzieci pod tytułem  יאָסעלעJosele, „Josele”),
wzruszająca opowieść o losach żydowskiego dziecka w Ameryce. Także w roku
1911 została wydana powieść ( רב שלמה נגידReb Szlojme Noged, „Szlojme Bogacz”, 1911). W tym utworze Asz powraca do idyllicznego świata sztetl. W roku
1911 została również opublikowana sztuka ( די יורשיםDi jorszim, „Spadkobiercy”, 1911). Di jorszim to utwór w pewnym sensie podobny do Meszijechs cajtn,
tym razem jednak przedstawiony jest bardziej realistyczny obraz trzech pokoleń
żydowskiej rodziny. Pobożny dziadek skarży się, że jego wnuczka chce przyjąć
chrzest, by poślubić polskiego księcia, tłumaczy jej, że odrzuca wszystko to, za
co jej przodkowie zapłacili własną krwią. Ojciec, bogaty bankier, uważa, że jest
tolerancyjny i pozwala córce robić, na co ma ochotę. Ze swojej strony córka przyznaje, że rodzice dali jej wszystko, oprócz wiary.
Pierwsze lata małżeństwa były bardzo trudne – Matylda zaczęła pracować
jako nauczycielka, Szolem starał się zarabiać na życie, jeździł od wydawcy do
wydawcy, pożyczał pieniądze, pisał pełne miłości i tęsknoty listy do żony. Czuł
się odpowiedzialny za powiększającą się rodzinę, za wszelką cenę chciał zacząć
zarabiać na tyle, by mogli znów być cały czas razem. Najlepiej chyba dokumentuje to właśnie korespondencja pisarza z Matyldą z tego okresu, Asz pisze o ciągłych problemach ﬁnansowych, o długich okresach rozłąki z ukochaną i dziećmi,
informuje żonę, że przesyła jej a to 25 rubli, a to 100 marek lub dopytuje się, czy
dotarły pieniądze z Ameryki. W liście z Hamburga z roku 1909 stwierdza wprost,
że takie życie nie ma sensu, że muszą się jakoś uniezależnić ﬁnansowo123.
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***
W roku 1912 Matylda i Szolem mieli już czworo dzieci124 i pisarz ostatecznie
uznał, że łatwiej będzie mu zarobić na utrzymanie, żyjąc za granicą125. Aszowie
nie wyemigrowali jednak do Ameryki, ponieważ pomimo takiego wcześniejszego
zamiaru pisarz nie zdecydował się na opuszczenie Europy. Nie przeprowadzili się
też ani do Krakowa, choć Asz się przez pewien czas nad tą możliwością zastanawiał126, ani do Berlina, który także był przez pisarza brany pod uwagę127, lecz do
Francji. Wyjazd z Polski niewiele poprawił sytuację ﬁnansową młodej rodziny.
Matylda z młodszymi dziećmi mieszkała sama we Francji, najstarszy syn chodził
do szkoły w Łodzi, gdzie opiekował się nim dziadek, ojciec Matyldy, a Szolem
jeździł po Europie, przede wszystkim po Rosji, zarabiając pieniądze i wysyłając
je żonie. Także i z tego okresu zachowało się wiele listów dokumentujących te
trudne chwile, ciągłą rozłąkę, borykanie się z kłopotami ﬁnansowymi, coraz to
nowe pomysły, jak zarobić więcej pieniędzy, gdzie zamieszkać na stałe, tym razem obok Berlina pisarz zastanawiał się nad Wilnem albo polską prowincją, na
przykład Skierniewicami.
W tym czasie Asz opublikował ( דער בונד פֿון די שוואַכעDer bund fun di szwache, „Związek słabych”, 1912), sztukę o życiu artystycznym w Polsce. Dramat
ten został wystawiony po niemiecku w berlińskim Kammerspiel Theater. W roku
1913 pisarz wydał opowiadania biblijne dla dzieci ( מעשׂהלעך פֿון חומשMajselech
fun Chumesz, „Opowieści z Pięcioksięgu”, 1913).
W roku 1913 ukazała się również powieść Asza ( מעריMeri, „Meri”, 1913),
której tematem jest życie żydowskie w czasach rewolucji 1905 roku oraz żydowska młodzież identyﬁkująca się z ruchem mającym na celu obalenie carskiego
rządu i naiwnie wierząca, że upadek caratu automatycznie przyniesie wolność
i równouprawnienie dla Żydów. Podobne przekonania znajduje czytelnik także
w powstałej w latach 1929–1931 trylogii Farn mabl. W następnym roku pojawił
się dalszy ciąg Meri, ( דער װעג צו זיךDer weg cu zich, „Droga do siebie”, 1914,
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Najstarszy syn to wspomniany już Nathan ( נתןNosn) Asch (1902–1964), pisarz żydowsko-amerykański, kolejny syn to Moses/Moe ( משהMojsze) Asch (1905–1986), folklorysta, założyciel
Folkways Records, trzeci syn to botanik Jochanan/John (יוחנן/ יאַנעקJanek/Jojchenen) Asch (1907?–
–10.05.1997), który ukończył szkołę rolniczą, najmłodsza była córka, Ruth ( רותRus) Asch/Schaffer
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wydanie książkowe 1917). Razem oba utwory świadczą o próbie Asza stworzenia
powieści poświęconej diasporze żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Już w tym pierwszym okresie twórczości pisarz miał olbrzymi krąg czytelników, którzy przedkładali jego dzieła nad inne utwory. Pisze o tym w swojej
książce A.H. Bialin, wspominając między innymi wieczór autorski w Warszawie,
na którym miał być obecny także Asz. Gdy jednak się nie pojawił, zebrani zaczęli
się dopominać jego wystąpienia i opuszczać salę, pomimo obecności takich uznanych twórców, jak Perec128.
***
Na początku pierwszej wojny światowej pisarz znów się przeprowadził, tym
razem z Paryża do Nowego Jorku, gdzie mieszkało wielu jego braci i sióstr.
W Ameryce już wcześniej widział jedyną przyszłość dla swoich dzieci, pisze
o tym w listach do żony podczas swojego pierwszego pobytu za oceanem w latach 1909–1910129. W Nowym Jorku Asz napisał sztukę ( אונדזער גלויבןUndzer
glojbn, „Nasza wiara”, 1914), w tym czasie wyruszył też w swoją drugą podróż
do Palestyny.
Rok 1916 przyniósł powieść obyczajową ( מאָטקע גנבֿMotke ganew, „Motke Złodziej”, 1916). Dwie pierwsze części, w których Asz pisze o dzieciństwie
i młodości Motke, charakteryzują się wysokim poziomem literackim, natomiast
trzecia bardziej przypomina powieści detektywistyczne tamtych czasów130.
W tym samym roku Asz opublikował dramat דאָס הײליקע מײדל אָדער אַ שנירל פּערל
(Dos hejlike mejdl oder a sznirl perl, „Święta dziewczyna i naszyjnik z pereł”,
1916). Akcja toczy się w czasie wojny w Rosji. Żołnierze rosyjscy wchodzą do
polskiej wsi i żądają, by Żydzi opuścili miejscowość w ciągu 12 godzin. Ponadto
dowodzący oﬁcer rozkazuje przywódcy społeczności, Reb Melechowi, oddać mu
jego piękną córkę. Żyd każe córce założyć stare ubranie babki, by zniechęcić
Rosjanina, oprócz tego daje jej naszyjnik z pereł z ukrytym sztyletem. Gdy żołnierz pojawia się, by zabrać dziewczynę, staje się cud: zamiast młodej Żydówki
znajduje starą kobietę.
W czasie pierwszej wojny światowej Stany Zjednoczone udzieliły schronienia
wielu europejskim uchodźcom. Asz obracał się w różnych kręgach, między innymi przyjaźnił się z Lwem Trockim (1879-1940), za którego nawet poręczył przy
zakupie mebli. Gdy Trocki wrócił do Rosji po wybuchu rewolucji lutowej, Asz
musiał zapłacić za niego brakujące do pełnej spłaty długu 200 dolarów131.
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Por. A.H. Bialin, Szolem Asz, s. 13–14.
Por. listy Asza do żony, listy nr 18–23 z lat 1909–1910, w: M[ortche] Canin (red.), Briw fun
Szolem Asz, s. 21–29.
130
Por. Jicchok Charlasz, Asz Szolem, kol. 187.
131
Por. Frederick C. Gifﬁn, Leon Trotsky in New York City, „New York History”, 49:4,
październik 1968, s. 391–403, tu s. 400.
129

45

W roku 1918 Asz opublikował ( אָנקעל מאָזעסOnkel Mozes, „Wujek Mojżesz”,
1918), powieść o żydowskim życiu w Ameryce. W tym samym czasie pojawiły
się także zbiory opowiadań, zawierające między innymi ( דער ִײדישער סאָלדאַטDer
jidiszer soldat, „Żydowski żołnierz”, 1918), ( חורבן פּוילןChurbn Pojln, „Zniszczenie Polski”, 1918) oraz ( אַמעריקאַנער דערצײלונגעןAmerikaner dercejlungen, „Opowiadania amerykańskie”, 1918), jak również sztuka ?( ווער איז דער פֿאָטערWer iz
der foter?, „Kto jest ojcem?”, 1918).
Rok 1919 przyniósł powieść historyczną ( קדוש השםKidusz haszem, „Uświęcenie Imienia Boga”, 1919)132, którą Asz napisał pod wpływem pogromów na
Ukrainie za rządów Symona Petlury (1879–1926) w latach 1919–1920. W tym
samym czasie została opublikowana także powieść obyczajowa Asza dotycząca
życia Żydów w Ameryce ( חײם לעדערערס צוריקקומעןChaim Lederers curikkumen,
„Powrót Chaima Lederera”, 1919).
Wiosną 1919 Asz odwiedził Europę jako wysłannik American Jewish Relief
Committee, przywożąc pomoc ﬁnansową dla żydowskich oﬁar wojny, którą wcześniej sam pomagał zbierać. W roku 1920 opublikował dramat דער טויטער מענטש
(Der tojter mencz, „Umarły człowiek”, 1920), w tym też czasie został obywatelem
Stanów Zjednoczonych. Z okazji czterdziestych urodzin twórcy powstał w Nowym Jorku komitet, któremu przewodniczył Judah Leon Magnes (1877–1948),
późniejszy założyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. W roku 1921 komitet ten wydał dzieła zebrane Asza w dwunastu tomach,
ze wstępem Szmuela Nigera133. W tym samym roku pisarz przybył z wizytą do
Polski, gdzie był gorąco witany przez swoich żydowskich czytelników.
W tym czasie ukazała się w odcinkach ( די כּישופֿ־מאַכערין פֿון קאַסטיליעןDi kiszef-macherin fun Kastiljen, „Czarodziejka z Kastylii”, 1921), powieść historyczna
kontynuująca motyw śmierci pięknej dziewczyny za wiarę, który pojawił się już
wcześniej w Kidusz haszem. Rok 1922 przyniósł nową sztukę ( מאַראַנעןMaranen134, „Marrani”, 1922).
***
W latach 1923–1924 Asz mieszkał przez pewien czas w Warszawie, w tym
czasie opublikował między innymi powieść obyczajową ( די מוטערDi muter,
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„Matka”, 1924), której część pierwsza poświęcona jest żydowskiej rodzinie
opuszczającej polskie sztetl, a pozostałe losom tejże rodziny w Ameryce. W tym
samym roku została wydana sztuka ( יוסףJojsef, „Józef”, 1924). W roku 1925
Asz zamieszkał z rodziną we Francji, w Bellevue pod Paryżem. Podobnie jak
wcześniej w Châtillon, także i w Bellevue dom Aszów przyciągał rzesze żyjących
w Paryżu twórców, nie tylko żydowskich, pisarz zaprzyjaźniony był między innymi z Ernestem Hemingwayem (1899–1961)135.
W roku 1926 została wydana kolejna powieść Asza ( טויט־אורטײלTojt-urtejl,
„Wyrok śmierci”, 1926), która opowiada historię żydowskiego bankiera, przypadkowo zabijającego innego człowieka. Pełen wyrzutów sumienia pozwala posłać się na krzesło elektryczne. W tym samym roku zostały opublikowane szkice z podróży רײזע איבער שפּאַניען
ַ מײן
ַ (Majn rajze iber Szpanjen, „Moja podróż
przez Hiszpanię”, 1926). W szkicach tych pisarz wspomina między innymi walkę
byków, którą oglądał. Co interesujące, przyglądający się korridzie Asz traﬁł na
strony utworu Hemingwaya, który w Death in the Afternoon (1931, wyd. polskie
Śmierć po południu, tłum. Bronisław Zieliński, Warszawa: PIW 1971) opisuje
między innymi wrażenie, jakie to widowisko wywarło na różnych członkach jego
rodziny oraz przyjaciołach. Asz występuje w książce jako S.A.136.
Rok 1927 przyniósł sztukę o żydowsko-amerykańskim kaznodziei רעװערענד
( דאָקטאָר סילװערRewerend doktor Silwer, „Wielebny doktor Silwer”, 1927),
w roku 1928 pisarz opublikował utwór dramatyczny ( קוילןKojln, „Węgiel”,
1927). W tym czasie ukazały się też szkice z podróży do Palestyny ( דער מזבחDer
mizbejech, „Ołtarz”, 1928). O Rewerend doktor Silwer pisze przy okazji warszawskiego wydania trzy lata później Mojżesz Kanfer, twierdząc, że utwór pod
względem poziomu literackiego nie odbiega od innych, równie słabych dramatów
autora. Zdaniem Kanfera Asz jest pełen współczucia dla niedoli człowieka, dlatego za bardzo się roztkliwia nad swoimi bohaterami, co burzy strukturę sztuki137.
W roku 1929, na kongresie Penklubów w Wiedniu, delegacja żydowska
z Szolemem Aszem na czele domagała się równouprawnienia języków i kultur
mniejszości narodowych. Asz powiedział przy tej okazji między innymi, że każdy
atak na kulturę narodową jest równocześnie rabowaniem dóbr ogólnoludzkich138.
W tym samym roku, w związku z zamieszkami w Palestynie, pisarz opublikował
na łamach „Hajnt”139 swoistą odezwę skierowaną z jednej strony do Żydów, z dru135
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giej strony do całego świata. Polskie tłumaczenie tekstu ukazało się w „Nowym
Dzienniku”. Asz nawołuje Żydów do porządku i dyscypliny, do podporządkowania się przywódcom, zwraca równocześnie uwagę na to, że to Arabowie chcieli
urządzić pogrom w Palestynie, a Żydzi zaczęli się bronić. Na koniec pada ostrzeżenie, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał zorganizować pogrom antyżydowski,
to musi liczyć się z tym, że Żydzi, nauczeni przez mieszkających w Palestynie
współbraci, zamienią pogrom w walkę140.
Kolejnym utworem, którego akcja toczy się w wielkich miastach, jest trylogia
( פֿאַרן מבולFarn mabl, „Przed potopem”, 1929–1931). Obok trylogii chrześcijańskiej, Der man fun Naceres (1939), The Apostle (1943) i Mary (1949), jest to
chyba najbardziej znany w świecie utwór pisarza.
W roku 1930 Asz przeprowadził się wraz z żoną do Nicei, gdzie potem kupił dom usytuowany na wzgórzach za miastem. W ten sposób, po przebudowie,
powstała willa Szalom. Ten rok to pięćdziesiąte urodziny pisarza, a zarazem
trzydziestolecie jego pracy twórczej, podwójny jubileusz, który był hucznie obchodzony w Paryżu, Warszawie i Wiedniu, gdzie ważną rolę odegrali przyjaciele Asza, niemieckojęzyczni pisarze Franz Werfel (1890–1945) i Stefan Zweig
(1881–1942, popełnił samobójstwo na emigracji w Brazylii)141. W Wiedniu został przez Penklub wydany uroczysty bankiet na cześć pisarza, przyjętą przez
zebranych gorącymi oklaskami mowę powitalną wygłosił Franz Werfel. Podkreśla w niej, że rolą twórcy jest widzieć świat i ukazywać go swoim czytelnikom.
Widzieć współczesny świat, od którego zobaczenia najbardziej chyba oddaleni są
rządzący i politycy. Wielu twórcom udaje się ten świat zrozumieć i przedstawić,
do najznakomitszych wśród nich należy według Werﬂa Szolem Asz, który w tych
ponurych czasach jest prawdziwym „advocatus Dei”. Równocześnie zadaniem
pisarza jest widzieć przyszłość, być prorokiem. Także i tym darem – zdaniem
Werﬂa – jest obdarzony Szolem Asz dzięki patosowi oraz uczuciu zawartych
w jego dziełach142.
Również w Ameryce nie zapomniano o jubileuszu pisarza. Między innymi
ukazał się wtedy artykuł Szmuela Nigera, który podkreśla, że Asz wprowadził
literaturę jidysz do kręgu literatury światowej. Pisze, że ze wszystkich twórców
jidysz właśnie autor Dos sztetl potraﬁł wyjść z granic żydowskiej osady. Asz był
motorem zwrotu, który dokonała literatura jidysz na przełomie dziewiętnastego
i dwudziestego wieku, zwrotu od zwątpienia do wiary, od negacji i satyry do aﬁrmacji, do pozytywnego opisu żydowskiego życia. Drugim osiągnięciem pisarza
jest według Nigera przedstawianie narodu żydowskiego jako bohatera zbiorowego. Szczególnie widoczne jest to w Dos sztetl, lecz można zaobserwować tę cechę
Chaim Finkelsztajn, Hajnt. A cajtung ba jidn 1908–1939, Tel-Awiw: J.L. Perec 1978.
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także i w wielu późniejszych utworach. Ponadto Asz wprowadził do literatury
jidysz powieść obyczajową, dzieła, w których poruszane są odwieczne problemy
żydowskie, ale równocześnie i zagadnienia uniwersalne. Inną nowością, jaką zdaniem Nigera literatura jidysz zawdzięcza pisarzowi, jest jego dyskretny humor.
Przyczynkiem Asza do rozwoju literatury jidysz jest według krytyka również specjalny rodzaj liryczno-poetyckiej prozy, znanej wprawdzie w twórczości jidysz
już wcześniej, lecz do jego czasów nieposiadającej tego specyﬁcznego czaru, którym dopiero Asz potraﬁł ją natchnąć143.
Na początku 1931 roku został w Paryżu przez francuski Penklub oraz Związek Pisarzy Francuskich zorganizowany uroczysty wieczór ku czci Szolema Asza
z okazji minionej pięćdziesiątej rocznicy urodzin. Przybyli pisarze z całego świata, w loży honorowej zasiedli przedstawiciele ambasady polskiej w Paryżu, jedno
z miejsc za stołem prezydialnym zajął Jan Lechoń144. Najprawdopodobniej na
zamówienie swojego wiedeńskiego wydawcy, Paula Zsolnaya (1895–1961), napisał Asz z okazji pięćdziesiątych urodzin krótką autobiograﬁę, która ukazała się
w roku 1931 w roczniku wydawnictwa145. Tekst ten zawiera wiele wspomnień
z czasów dzieciństwa i młodości, jest też równocześnie autopodsumowaniem
twórczości oraz poglądów pisarza.
W roku 1932 Asz odwiedził Londyn, z tej okazji malarz Leopold Pilichowski
(1869–1933) zorganizował dla niego uroczyste spotkanie. Pisarz wygłosił na nim
dłuższe przemówienie, zajmując się między innymi antysemityzmem i wyrażając opinię, że dwie współczesne mu odpowiedzi na antysemityzm, a mianowicie
syjonizm oraz bolszewizm, są odpowiedziami błędnymi. Asz uważa, że syjonizm
powiniem być pozytywny i budujący, powinien być wolnym wyborem, a nie
ucieczką z powodu przekonania, że w Diasporze nie ma miejsca dla Żydów. Natomiast bolszewizm, zakładający, że u źródeł antysemityzmu leżą warunki materialne i wobec tego jedynym rozwiązaniem jest państwo socjalistyczne, także się
myli, czego dowodzi sytuacja Żydów w Rosji radzieckiej. Pisarz jest przekonany, że głównym powodem antysemityzmu są pojedyncze zachowania żydowskie
oraz niezdolność chrześcijan do rozróżniania między jednostką a całym narodem
żydowskim. Dlatego Żydzi powinni zaprowadzić porządek wśród samych siebie
i zgodnie potępiać każdy błąd popełniony przez pojedynczą osobę146.
W roku 1933 pojawiła się kolejna powieść ( גאָטס געפֿאַנגענעGots gefangene,
„Uwięziona przez Boga”, 1933), smutna historia miłości kobiety do o dziesięć
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Szmuel Niger, Szolem Asz un zajn ort in der jidiszer literatur, „Cukunft”, grudzień 1930, s. 814–820.
144
Por. X., Imponująca uroczystość ku czci Szaloma Asza w Paryżu, „Nowy Dziennik”, 30,
30.01.1931, s. 3.
145
Por. Schalom Asch, Rückblick, „Jahrbuch Paul Zsolnay Verlag 1931”, s. 35–77. Z datą roku
1930 przedrukowała ten sam tekst wydawana w Wiedniu „Menorah”, por. Schalom Asch, Schalom
Asch erzählt sein Leben, „Menorah”, 11/12, listopad/grudzień 1930, s. 511–538.
146
Por. autor nieznany, Szalom Asz o antysemityźmie, „Nasz Przegląd”, 66, 6.03.1932, s. 5.
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lat młodszego mężczyzny. Na początku roku 1933 niemiecki Penklub rozesłał do
innych Penklubów, pomijając hebrajski i jidysz147, oświadczenie, że nie należy
wierzyć wiadomościom o ekscesach, które miały rzekomo miejsce w Niemczech
w stosunku do Żydów. W odpowiedzi, w imieniu Penklubu jidysz, Szolem Asz
wystosował do centrali londyńskiej i narodowych Penklubów pismo protestacyjne z prośbą o moralne wsparcie dla twórców żydowskich148. W tym samym roku
Asz został według Bena Siegela149 po raz pierwszy nominowany do literackiej
Nagrody Nobla. Jako honorowy przewodniczący Penklubu jidysz wziął też udział
w kongresie międzynarodowego Penklubu w Dubrowniku, w swojej przemowie
bardzo ostro atakując nazistów. Przyczyniło się to, obok jeszcze ostrzejszych
oskarżeń sformułowanych przez Ernsta Tollera150, do opuszczenia sali przez delegację niemiecką151.
Wydarzenia na kongresie w Dubrowniku odbiły się w świecie szerokim echem,
pisały o tym między innymi w Polsce „Literarisze bleter”152, które zamieściły na
147
Polska nazwa brzmiała żydowski Pen-klub (lub Pen Club, PEN-klub albo P.E.N. klub, spotyka się różne pisownie), zapewne dlatego, że w okresie międzywojennym język jidysz był po polsku nazywany językiem żydowskim. Język jidysz nie różnicuje określeń „jidysz” oraz „żydowski”,
brzmią one tak samo:  ייִדישjidisz, co dostarcza ważnej informacji na temat identyﬁkacji użytkowników języka, ale równocześnie często prowadzi do trudności i przekłamań w tłumaczeniach.
148
Por. autor nieznany, Pen-klub wobec zbrodni hitlerowskich, „Nasz Przegląd”, 99, 9.04.1933,
s. 7; Nachman Majzel, 11 Międzynarodowy kongres P.E.N. klubów a obecny P.E.N. klub niemiecki,
s. 12.
149
Por. Ben Siegel, The Controversial Sholem Asch. An Introduction to His Fiction, s. 302. W innym miejscu swojej książki wspomina też Siegel o nieudanej nominacji z roku 1944, por. tamże, s.
303. Są to dane, których Siegel nie mógł sprawdzić, ponieważ materiały dotyczące nominacji pozostają tajne przez 50 lat. W roku 2001 ukazała się dwutomowa książka pod redakcją Bo Svenséna,
z której jednoznacznie wynika, że Asz był w latach 1901–1950 nominowany do literackiej Nagrody Nobla dwa razy (w każdym razie tylko wtedy były to nominacje spełniające warunki formalne),
w latach 1946 i 1947 (o tych nominacjach Siegel jednak w swojej monograﬁi nie wspomina). Oba
razy nominował go emerytowany profesor literatury skandynawskiej i niemieckiej Walter Arthur Berendsohn (1884–1984), por. Bo Svensén (red.), Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden
1901-1950, Stockholm: Svenska Akademien 2001, s. 359 i 371. Berendsohn był monistą, z powodu
żydowskiego pochodzenia została mu w roku 1933 najpierw odebrana profesura w Hamburgu, w roku
1936 pozbawiono go obywatelstwa niemieckiego, emigrował przez Danię do Szwecji, gdzie w roku
1943 otrzymał gościnną profesurę na Uniwersytecie w Sztokholmie. Natomiast w roku 1933 Asz rzeczywiście miał nadzieję na Nagrodę Nobla, były to jednak tylko plany, wraz z żoną zastanawiali się,
jak znaleźć odpowiednie poparcie dla przyszłej nominacji, por. list Matyldy Asz do męża nr 228 z Nicei z 12.11.1933 r., w: M[ortche] Canin (red.), Briw fun Szolem Asz, s. 245–247, tu s. 245–246.
150
Ernst Toller (1893–1939), pisarz niemiecki pochodzenia żydowskiego, popełnił samobójstwo
na emigracji w Nowym Jorku.
151
Por. Ben Siegel, The Controversial Sholem Asch. An Introduction to His Fiction, s. 103.
152
„ ליטערארישע בלעטערLiterarisze bleter”, wydawany w języku jidysz w latach 1924–
–1939 w Warszawie tygodnik poświęcony literaturze, teatrowi i sztuce. Głównymi redaktorami byli
wspomniany wcześniej Jisroel Joszua Zinger (Singer),  פרץ מארקישPerec Markisz (1895–1952),
 נחמן מייזילNachman Majzil (1887–1966) oraz  מלך ראוויטשMelech Rawicz (1893–1976), por. Aleksandra Geller, The twin weeklies – “Wiadomości Literackie” and “Literarishe Bleter”, icj.huji.ac.il/
conference/papers/Aleksandra%20Geller.pdf (2.03.2010).
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pierwszych stronach dwa teksty, wywiad z Szolemem Aszem oraz przedruk jego
wystąpienia. W swojej mowie zwraca się pisarz przede wszystkim do delegacji
niemieckiej, a poprzez nią do narodu niemieckiego. Przypomina, że Niemcy są
krajem, który do tej pory dzięki poziomowi swojej kultury zyskał sobie szacunek
i podziw w całym świecie, a Żydzi niemieccy, żyjący od wieków w niemieckiej
ojczyźnie, dzielili z nią jej dobre i złe dni, w czasach pokoju rozsławiali imię
Niemiec w świecie dzięki swoim osiągnięciom, a w czasie pierwszej wojny światowej oddawali życie za ojczyznę, do której miłość przekazywali swoim dzieciom
jak świętość.
Asz stwierdza, że teraz wszyscy są świadkami niespotykanego dramatu, który
rozgrywa się w tym do tej pory tak cywilizowanym kraju. Obywatele żydowscy
tracą swoje równouprawnienie, szczególnie dotknięci są ludzie wykształceni, którym odbiera się możliwość wykonywania zawodu, wielu popełniło samobójstwo,
wielu musi głodować, wielu musiało opuścić swoją ojczyznę, bycie Żydem stało
się w Niemczech przestępstwem. Asz nie chce mówić o okrucieństwach, za największe z nich uważa przede wszystkim nowe prawa, które poniżają cały jego
naród. Naukowcy bez sumienia dali temu podstawy przez swoje teorie o czystości
rasy, które umożliwiły nazwanie Niemców nowym narodem wybranym. Książki
autorów żydowskich są palone na niemieckich ulicach. Asz słusznie zauważa, że
teoria rasowa niesie w sobie zagrożenie dla wszystkich, dziś występuje się przeciw innej rasie, jutro przeciw innym poglądom, na koniec walczyć będzie jedna
klasa przeciw innym. Kończąc swoje wystąpienie, pisarz zwraca się do Niemców,
mówiąc, że nigdy w historii nikomu nie udało się zniszczyć narodu żydowskiego,
a także że nigdy do tej pory wszyscy Żydzi nie byli tak zjednoczeni przeciw jednemu reżimowi. Równocześnie dziękuje całemu światu chrześcijańskiemu, który
okazuje Żydom swoje braterstwo. Wyraża też nadzieję, że naród niemiecki się
opamięta i powróci do swoich wysokich wartości moralnych153.
Kilka dni później „Literarisze bleter” opublikowały przeprowadzony w Paryżu wywiad, w którym pisarz opowiada o kulisach kongresu. Autor wywiadu
podkreśla, że prasa francuska zgodnie uważa wystąpienie Asza za najważniejsze wydarzenie kongresu. Relacjonuje też, że pisarz należał wśród przybyłych
delegatów do głównych osobistości. Także i potem, w Paryżu, w kawiarni na
Montparnasse, trudno było spokojnie rozmawiać, gdy obecni zorientowali się, że
przy jednym ze stolików siedzi sławny Szolem Asz. Pisarz opowiada, że kongres
kosztował go wiele zdrowia i że już nigdy więcej nie da się namówić na reprezentowanie pisarzy jidysz, wśród których przecież nie wszyscy mają do niego zaufanie. W kontekście tych niesnasek wśród kolegów Asz dodaje, że nie ma czego mu
zazdrościć, zarabia coraz mniej, ponieważ w Niemczech jego książki nie mogą
153

Por.
473–474 . ז,1933  יוּני9 ,23 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, די רעדע פוּן שלום אַש אויפן פּען־קאנגרעס,שלום אש
Szolem Asz, Di rede fun Szolem Asz afn Pen-kongres, „Literarisze bleter”, 23, 9.06.1933, s. 473–
–474; autor nieznany, Niemcy opuścili kongres PEN-klubu. Przemówienie Szaloma Asza o stosunkach w Niemczech, „Nasz Przegląd”, 148, 28.05.1933, s. 6.
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już być sprzedawane. W drodze na kongres, na statku, Asz spotkał się z delegacją
brytyjską pod przewodnictwem Herberta George’a Wellsa (1866–1946). Anglicy
byli zdania, że przede wszystkim należy nie dopuścić do konﬂiktów, do rozpadnięcia się Penklubu. Pisarz podkreśla, że prywatnie zgadzał się z nimi, uważał, że
Francuzi, Polacy i Żydzi nie powinni występować, ponieważ są to narody, które
mają polityczne porachunki z Niemcami. Dlatego lepiej byłoby, gdyby przeciw
Niemcom wystąpił ktoś inny. Asz zapytał Anglików, czy podejmą się tego zadania, nie otrzymał jednak jasnej odpowiedzi.
W tej sytuacji postanowił sam zabrać głos. Nad swoją mową pracował całą
noc, przygotował ją po niemiecku, tak jak potraﬁł. W wywiadzie Asz chwali też
wystąpienie delegacji holenderskiej, a przede wszystkim włoskiego delegata, futurysty Marinettiego, który podkreślał, że w jego kraju nie ma antysemityzmu.
Już samo takie stwierdzenie przedstawiciela sojuszniczego kraju postrzega Asz
jako policzek dla hitlerowskich Niemiec. Pisarz wysoko ocenia międzynarodową
rangę Penklubu, uznając za duży sukces polityczny fakt, że delegacja niemiecka
opuściła salę obrad154. Wydarzenia na kongresie i bezprecedensowe wystąpienie
Asza pozostały w pamięci wszystkich walczących o wolność słowa i były czasem wspominane także wiele lat później, w innych przypadkach prześladowania
pisarzy155.
W roku 1934 ukazała się powieść ( דער תּהילים ייִדDer tilim jid, „Psalmista”156,
1934), utwór, który łączy w sobie wiele motywów z wcześniejszych dzieł, prezentując życie żydowskie w dziewiętnastowiecznej Polsce, w tym ruch chasydzki. W roku 1935 Asz podróżował po Ameryce z wykładami dla American
Jewish Joint Distribution Committee157, wziął też udział w XIX kongresie syjonistycznym w Lucernie. Rok później po raz kolejny odwiedził Palestynę i wydał
בײם אָפּגרונט
ַ (Bam opgrunt, „Nad przepaścią”, 1936), powieść o latach poprzedzających czasy hitlerowskie w Niemczech. W roku 1937 pisarz znów podróżował
po Ameryce, zbierając pomoc ﬁnansową dla Żydów europejskich, oraz otrzymał
honorowy doktorat Żydowskiego Seminarium Teologicznego.
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Por.
382–381 . ז,1933  יוּני16 ,24 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, אַ שמוּעס מיט שלום אַש, שניידערמאַן. ל.ש
Sz[muel]-L[ejb] Sznajderman, A szmues mit Szolem Asz, „Literarisze bleter”, 24, 16.06.1933,
s. 381–382.
155
Por. Robie Macauley, Pen and the Sword, „New York Times Book Review”, 15.08.1965,
s. 26–27.
156
Tytuł tego utworu tłumaczony jest też czasem na język polski jako Żyd z psalmów.
157
American Jewish Joint Distribution Committee, w skrócie Joint lub AJJDC, jest jedną z agend
amerykańskiej wspólnoty żydowskiej, od 1914 roku pomaga Żydom na całym świecie, szczególnie
tam, gdzie ich życie jest zagrożone lub napotyka utrudnienia. Szolem Asz był jednym z członków
założycieli Jointu, por. David Mazower, Sholem Asch: Images of a Life, s. 19.
52

***
W roku 1938 została wydana powieść ( דאָס געזאַנג פֿון טאָלDos gezang fun
tol, „Śpiew doliny”, 1938), poetycki obraz życia osadników w Palestynie, który
przedstawia historię grupy młodych Żydów wschodnioeuropejskich starających
się uczynić z bagien pod Nazaretem miejsce, w którym da się żyć. W tym samym
czasie pisarz wyjechał z żoną z Europy do Ameryki. Miał to być krótki pobyt,
który przedłużył się do kilkanastu lat. W lutym 1939 roku Asz wziął na prośbę
Chaima Weizmanna158 udział w St. James Conference159 w Londynie, popierając dążenia syjonistów. W roku 1940 pisarz kupił niedaleko Nowego Jorku dom
w Stamford, w stanie Connecticut.
Kolejną grupę powieści Asza stanowią jego dzieła chrystologiczne, które zajmują się korzeniami chrześcijaństwa i próbują nawiązać do punktów stycznych
obu wielkich religii. Sławna trylogia: ( דער מאַן פֿון נצרתDer man fun Naceres,
„Mąż z Nazaretu”, wydany po angielsku w tłumaczeniu Maurice Samuela160 pod
tytułem The Nazarene w roku 1939, w jidysz w roku 1943), The Apostle („Apostoł”, tłumaczenie na język angielski Maurice Samuela, 1943) oraz Mary („Maria”, tłumaczenie na język angielski Leo Steinberga, 1949), której dwa ostatnie
tomy nie doczekały się wydania w jidysz, umocniła międzynarodową sławę pisarza, równocześnie przyniosła mu jednak wiele niechęci i ostrych słów z kręgów
krytyków oraz czytelników żydowskich.
Niewielu krytyków pisarza potraﬁło w czasach Zagłady zrozumieć, że szukanie porozumienia ze światem chrześcijańskim było dla Asza, zgodnie z wyznawanymi przez całe życie poglądami, jedyną słuszną drogą, choć od światowej sławy
twórcy żydowskiego oczekiwano raczej słów potępienia i ukazania ogromu cierpienia jego narodu161. „Forwerts”, które zwykle drukowało w odcinkach utwory
pisarza, nie tylko odmówiło publikacji Der man fun Naceres, lecz otwarcie zaatakowało Asza, zarzucając mu herezję i odstępstwo od wiary przez propagowanie chrześcijaństwa. Wielu wydawców odwróciło się w tym okresie od pisarza,
158

Chaim Weizmann (1874–1952), prezydent Światowej Organizacji Syjonistycznej w latach
1921–1931 oraz 1935–1946 i pierwszy prezydent państwa Izrael, por. Walter Laqueur, A History of
Zionism, New York–Chicago–San Francisco: Holt, Rinehart and Winston 1972, s. 458, 470, 512–513,
536 i 586.
159
Konferencja ta została zorganizowana przez stronę angielską z udziałem delegacji żydowskiej i arabskiej. Spotkanie nie doprowadziło do porozumienia obu stron, było jednak mimo
wszystko istotnym ogniwem w łańcuchu wydarzeń i postanowień politycznych, które, poczynając
od Deklaracji lorda Balfoura z roku 1917, doprowadziły ostatecznie do powstania państwa Izrael,
por. Walter Laqueur, A History of Zionism, s. 523–527.
160
Maurice Samuel (1895–1972), tłumacz na język angielski także innych dzieł Asza, jak również utworów współczesnych mu pisarzy jidysz, wśród nich Jisroela Joszui Zingera (Singera), znany
też ze swojej własnej działalności pisarskiej i publicystycznej, między innymi ze znakomitej książki
In Praise of Yiddish, New York: Cowles 1971.
161
Por. Ben Siegel, Why Not a Holocaust Novel, Sholem Asch?, w: Douglas F. Tobler (red.), Remembrance, Repentance, Reconciliation, Lanham–New York–London: University Press of America
1998, s. 177–186.
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wśród nich przede wszystkim popierający go od lat redaktor naczelny „Forwerts”,
Awrom Kahan (Abraham Cahan)162. W tym samym czasie zaczęły krążyć pogłoski, jakoby Asz zamierzał się ochrzcić. Tylko niewiele artykułów krytycznych
z tego okresu analizowało obiektywnie wartość literacką dzieła, większość, biorąc przykład z „Forwerts”, atakowała autora163. Pisarz odpowiedział na te zarzuty
artykułami i esejami, między innymi wspomnianym What I Believe („W co wierzę”), które doczekało się wielu pozytywnych recenzji164. Z wyjątkiem cytowanego wstępu, początkowe rozdziały tej literackiej autobiograﬁi pokrywają się właściwie słowo w słowo ze starszą prawie o dziesięć lat i o połowę krótszą wersją
niemieckojęzyczną. Asz stara się na początku What I Believe przedstawić swoje
spojrzenie na historię człowieka od jego początków i umiejscowić ją w szerszej
koncepcji stworzenia. Tekst, który w latach trzydziestych był postrzegany jako
interesująca kontynuacja autobiograﬁi165, zmienia swoją rolę i staje się, podobnie
jak dzieje się to później w One Destiny („Jedno przeznaczenie”)166, posłaniem
pisarza do współczesnych, szczególnie zaś do Amerykanów:
To Ameryce zostały oszczędzone najgorsze koszmary nocy, [...] to Ameryka, młoda
i potężna, kwitnąca w dziewictwie wiary musi stać się wiodącym duchem narodów
[...], ją chciałbym zobaczyć [...] jak wyprowadza świat z nocy na powrót pod panowanie jednego i jedynego Boga167.

Warto może porównać z tymi ostatnimi zdaniami What I Believe jakże odmienne zakończenie wspomnianego wcześniej niemieckojęzycznego Woran ich
glaube („W co wierzę”): „Wszyscy tkamy jedną suknię – nasz świat. Powiązani

162
 אברהם קאהאןAwrom Kahan (Abraham Cahan, 1860–1951) w roku 1882 przybył z Litwy do
Stanów Zjednoczonych. W roku 1897 założył dziennik „Forwerts”, którego redaktorem był przez
ponad czterdzieści lat, znany też jako działacz socjalistyczny i pisarz, por. Sol Liptzin, A History of
Yiddish Literature, s. 158.
163
Por. Awrom Kahan, Szolem Asz’s najer weg; Chaim Liberman, Szolem Asz un kristntum;
1968  תּל־אבֿיבֿ׃ ארזי, קריטישער אַנאַליז אויף „מאַן פֿון נצרת“ פֿון שלום אַש,( אָסטראָװסקי )רוטמאַן. נ.אַ
A.N. Ostrowski (Rutman), Kritiszer analiz af „Man fun Naceres” fun Szolem Asz, Tel-Awiw: Arzi
1968; Por. także: Ben Siegel, The Controversial Sholem Asch. An Introduction to His Fiction,
s. 141–142; Hannah Berliner Fischthal, Abraham Cahan and Sholem Asch, „Yiddish”, 11, 1–2, 1998,
s. 1–17; Francis Cosgrove, Lieberman, H., “Sholem Asch un Kristntum” (Book Review), „Theological Studies”, 12, 1951, s. 598–600.
164
Por. Charles A. Madison, Sholem Asch, “What I Believe”, „Books Abroad”, 15:4, jesień
1941, s. 476; Leonora Eyles, Faith of a Jew, „Times Literary Supplement”, 1.08.1942, s. 376.
165
Por. autor nieznany, Schalom Asch: Woran ich glaube, „Menorah”, 7, 1932, s. 360.
166
Por. Sholem Asch, One Destiny: An Epistle to the Christians, tłum. Milton Hindus, New
York: Putnam 1945.
167
It is America, which has been saved from the worst terrors of the night, [...] it is America,
young and powerful, blossoming in the virginity of Faith, which must become the leading spirit
among the nations [...], which I would like to see [...] leading the world back out of the night into the
authority of the one and only God. Sholem Asch, My Personal Faith, s. 201.
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naszym ciałem z dziełem stworzenia, a naszym duchem ze Stwórcą, jesteśmy
wszyscy jednością”168.
O ile w starszym tekście widać niewzruszoną, spokojną i pełną ufności wiarę
w jedność wszystkich ludzi, o tyle w czasie wojny wiara ta zostaje zachwiana,
a pisarz próbuje za wszelką cenę znaleźć drogę do przezwyciężenia tragedii, drogę nie tylko dla czytelników, ale także dla siebie. Wydaje się, że w tym kontekście
należy szukać zrozumienia powieści Asza napisanych w tamtych czasach, powieści, które sięgają daleko w przeszłość. Należy tu przypomnieć, że pisarz bardzo
głęboko przeżywał wszystko, co dotyczyło jego narodu w Europie. Po pierwszej
wojnie światowej pospieszył z amerykańską pomocą humanitarną dla oﬁar wojennych, pomocą, w której organizację aktywnie się angażował poprzez zbieranie
pieniędzy. Po powrocie do Ameryki z europejskiej podróży wkrótce po pierwszej
wojnie światowej pisarz przeżył załamanie nerwowe. W czasie i po drugiej wojnie światowej amerykańscy czytelnicy oczekiwali od niego powieści opisującej
tragedię Zagłady. Nie chcieli zrozumieć, że wrażliwy twórca dał z siebie, co mógł
w krótkich tekstach dokumentalnych i literackich, nie był jednak zapewne w stanie napisać więcej, sam szukając w literaturze pomocy i nadziei na przyszłość.
Pisze o tym syn Asza, Nathan, w artykule wspominającym wielkiego pisarza widzianego oczyma najpierw dziecka, a potem młodego człowieka. Nathan
Asz twierdzi, że dla ojca odejście w przeszłość było zapewne jedynym ratunkiem
przed zwątpieniem w momencie, gdy świat polskich Żydów, o którym tyle wcześniej pisał, przestawał istnieć. Przeszłość była odległa, nikt nie wiedział do końca,
czy w takiej postaci rzeczywiście istniała. Zapewne właśnie dlatego przeszłość
wydawała się niezniszczalna169.
Burza wokół chrześcijańskich powieści nie ucichła przez wiele lat, znalazły
się jednak też inne głosy, które broniły autora, jak na przykład napisany w latach
pięćdziesiątych artykuł Nimroda Eliezera w „Jewish Quarterly”170. W samym centrum kontrowersji, jakie rozpętał w środowisku żydowskim Der man fun Naceres,
w roku 1940, Asz obchodził swoje sześćdziesiąte urodziny i zarazem czterdziestą
rocznicę od ukazania się Mojszele. Nie był to jubileusz obchodzony hucznie, tak
jak ten poprzedni, dziesięć lat wcześniej. Smutne czasy zapewne nie nastrajały do
świętowania, innym powodem były różnego rodzaju problemy autora po wydaniu
powieści poświęconej Jezusowi.
Sytuację tę stara się w swoim napisanym w tym samym roku artykule zanalizować Nachman Majzil, który podkreśla, że Asz jest niewątpliwie największym
pisarzem jidysz od czasów trójki klasyków, Mendele Mojchera Sforima171, Szole168
Wir alle weben ein Kleid – unsere Welt. Und mit unserem Körper an die Schöpfung, mit unserer
Seele an den Schöpfer gebunden, sind wir alle eine Einheit. Schalom Asch, Woran ich glaube, s. 78.
169
Por. Nathan Asch, My Father and I, „Commentary”, 39, styczeń 1965, s. 55–64, tu s. 60.
170
Por. Nimrod Eliezer, Sholem Asch’s Achievement, „Jewish Quarterly”, 4:2, jesień 1956, s. 39.
171
 מענדעלע מוכר ספֿריםMendele Mojcher Sforim (1836–1917), właściwie: שלום־יעקב
 אַבראַמאָוויטשSzolem-Jankew Abramowicz, jeden z trzech klasyków literatury jidysz. Do jego
głównych utworów należą opowiadania, nowele i powieści, jest także autorem poezji i dramatów.
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ma Alejchema172 i Jicchoka Lejbusza Pereca, oraz że urodziny takiego człowieka powinny być równocześnie wielkim świętem nie tylko literatury, która mu
tyle zawdzięcza, lecz także całego współczesnego mu pokolenia pisarzy. Majzil
zdaje sobie jednak sprawę z tego, że tak nie jest i stawia pytanie, czy jest to wina
Szolema Asza, czy też środowiska literackiego oraz czytelników. Stwierdza, że
odbiorcy oczekują literatury, która porusza bliskie im problemy, takich dzieł jednak Asz ostatnio żydowskim czytelnikom nie oﬁarował. Krytyk docenia ogromny
talent pisarza i właśnie dlatego uważa, że można od niego wymagać więcej niż od
innych. Majzil jest równocześnie przekonany, że nie można oddzielać Asza człowieka od Asza twórcy, ponieważ właśnie charakterowi Asza człowieka zawdzięczają jego dzieła cały swój impet i bogactwo. W tym samym czasie jednak ten
sam ludzki charakter powoduje, że utwory pisarza powstają zbyt szybko, a także
że nie panuje on nad swoim językiem i stylem, lecz jest przez nie porywany i niesiony. Wszystko to jednak nie zmienia według Majzila faktu, że wiele dzieł Asza
na trwałe wzbogaciło literaturę jidysz. Czytelnicy powinni sobie w tym miejscu
postawić pytanie, czy sprawia im wewnętrzną radość to, że pisarz jest wśród nich.
Majzil kończy stwierdzeniem, że twórczość Asza zasługuje na szersze zainteresowanie krytyków, a przede wszystkim na obiektywną analizę173.
Tak więc Nachman Majzil nie odpowiada wprost na postawione pytania, wydaje się jednak, że stara się, by na nie odpowiedziała rzeczowa analiza najważniejszych utworów pisarza, którą w skrócie prezentuje. Równocześnie jednak nie
porusza drażliwego tematu Der man fun Naceres, nie stara się zwrócić uwagi na
fakt, że właśnie dzięki odwadze wyjścia w swoich utworach poza problematykę
czysto żydowską mógł Asz otworzyć literaturze jidysz drogę do literatury światowej. W sumie nie do końca wiadomo, czy Majzil stoi w tym sporze po stronie
Asza, czy po tej drugiej. Trochę jaśniejsze staje się to w innym omówieniu, napisanym przez Majzila cztery lata później i zatytułowanym obiecująco Wirkungen un ajnﬂusn af Szolem Asz, z którego jednak niewiele można się dowiedzieć
o wpływach literackich, na co mógłby wskazywać tytuł. Jest to przede wszystkim

Znana i przetłumaczona na wiele języków powieść Mendele Mojcher Sforima מסעות בינימין השלישי
(Masoes Beniomen haszliszi, 1878, wyd. polskie: Don Kiszot Żydowski, tłum. Klemens Szaniawski,
Warszawa: Druk Wieku 1885; Donkiszot żydowski, tłum. Klemens Szaniawski, Warszawa: Tanie
wydawnictwo dzieł Klemensa Junoszy 1889; Podróże Beniamina Trzeciego, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1990) została zainspirowana Don Kichotem (1605 i 1615) Miguela de Cervantesa
(1547–1616).
172
 שלום עליכםSzolem Alejchem (1859–1916), właściwie:  שלום ראַבינאָוויטשSzolem Rabinowicz, klasyk literatury jidysz. Dzięki musicalowi Fiddler on the Roof (1964, premiera polska: Skrzypek na dachu, 1983) najbardziej chyba znanym utworem Szolem Alejchema jest cykl opowiadań
( טביה דער מילכיקערTewie der milchiker, 1894), na którym został oparty zarówno musical, jak i późniejszy ﬁlm (1971).
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Por.
237  און227–231 . ז,1946  איקוף: ניו־יאָרק, פאָרגייער און מיטצייטלער,נחמן מייזיל
Nachman Majzil, Forgejer un mitcajtler, Nju-Jork: Ikuf 1946, s. 227–231 i 237.
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ubolewanie nad faktem, że wielki pisarz pozwalał na to, by wpływało na niego
nieżydowskie otoczenie, że tworzył pod nieżydowską publiczność174.
W czasie drugiej wojny światowej, oprócz twórczości literackiej, Asz nadal
angażował się w bieżącą politykę, na przykład próbował przekonać amerykańskich Żydów, że w tych trudnych czasach, dla dobra wspólnej sprawy, należy starać się o konsolidację środowiska i zaprzestać sporów między lewicą a prawicą175.
Na przełomie lat 1943 i 1944 powstał sławny poemat Jicchoka Kacenelsona176, ( דאָס ליד פונעם אויסגעהרגעטן יידישן פאָלקDos lid funem ojsgehargetn jidiszn
folk). Pod koniec ostatniej pieśni poeta opłakuje naród, którego już nie ma, wymieniając jako pars pro toto postacie z książek w jidysz, w tym Szlojme Bogacza i Motke Złodzieja, oraz stwierdzając, że jak prorocy z Pięcioksięgu symbole
żydowskiego europejskiego życia będą przemawiać do potomnych z utworów
Chaima Nachmana Bialika177, Szolema Alejchema i Szolema Asza178. Wydaje się,
że tego typu świadectwo jest więcej warte od różnych animozji, szczególnie silnych w okresie ukazywania się „powieści chrześcijańskich” pisarza, zwłaszcza że
można zauważyć pewną regułę: ci, którzy byli bezpośrednimi świadkami Zagłady, nie czynili pisarzowi zarzutów, najbardziej go zwalczali ci, którym udało się
przetrwać wojnę poza Europą. Czasy były tragiczne i dla jednych, i dla drugich,
ci ostatni czuli się często bezsilni i winni tego, że przeżyli, stąd można zrozumieć,
choć nie zaakceptować, nagonkę na Asza.
W roku 1945 w wydanym po angielsku utworze One Destiny: An Epistle to
the Christians („Jedno przeznaczenie: list do Chrześcijan”) pisarz ponownie podkreśla swoje przekonanie, że obie wiary są ściśle z sobą powiązane, równocześnie broni prawa do pisania o Jezusie, twierdząc, że nawet jeżeli nie było zmartwychwstania, to Jezus zmartwychwstaje każdego dnia, każdej godziny i minuty
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Por. tamże, s. 237–253.
Por.
 קאָאָפּעראַטיווער פאָלקס־פאַרלאַג פון דער יידישער:יאָרק- ניו, לייוויקן. אַן ענטפער שלום אשן און ה,חיים זשיטלאָווסקי
3–5 . ז,1943 סעקציע אינטערנאַציאָנאַלער אַרבעטער אָרדן
Chaim Żitlowski, An entfer Szolem Aszn un H. Lejwikn, Nju-Jork: Kooperativer Folks-farlag fun der
jidiszer sekcje internacjonaler arbeter ordn 1943, s. 3–5.
176
 יצחק קאַצענעלסאָןJicchok Kacenelson (1886–1944), poeta i dramaturg, urodzony w Łodzi,
w czasie wojny przebywał w warszawskim getcie, jego żona i dwóch młodszych synów zostali zamordowani w Treblince. Kacenelson wraz z najstarszym synem brał udział w powstaniu w getcie,
dzięki fałszywym honduraskim paszportom zostali wysłani do obozu internowania we Francji, stamtąd jednak traﬁli do Oświęcimia, gdzie zginęli w komorze gazowej. Swój poemat zakopał Kacenelson w obozie Vittel we Francji, por. Sol Liptzin, A History of Yiddish Literature, s. 427–429.
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 חיים נחמן ביאליקChaim Nachman Bialik (1873–1934), jeden z najwybitniejszych pisarzy hebrajskich XX wieku, uważany za ojca nowożytnej poezji hebrajskiej.
178
Por.
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Icchak Kacenelson, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie, tłum. Jerzy Ficowski, Warszawa:
Czytelnik 1986), s. 77.
175

57

w sercach w niego wierzących179. Dla Asza judaizm i chrześcijaństwo to jedno,
obie wiary są od siebie współzależne; uważa, że chrześcijanie poprzez ideę mesjańską także wierzą w Boga Izraela. Z tego też powodu pisarz jest przekonany,
że jako Żyd ma pełne prawo zwracać się w swojej książce do chrześcijańskich
braci w wierze180.
W rozdziale In the Shadow of Death opisuje Asz zagładę europejskich Żydów,
w tym likwidację warszawskiego getta oraz powstanie w getcie. Pisze także, że
znaleźli się w tych czasach chrześcijanie, szczególnie zakonnice i księża, którzy
ratowali żydowskie dzieci. Podkreśla, że wielu jego współbraci zawdzięcza życie
Związkowi Radzieckiemu, który potraﬁł „zachować się w prawdziwie chrześcijański sposób” i udzielił schronienia uciekinierom. Wie, że nie tylko Żydzi cierpieli z rąk Niemców, uważa jednak, że ogrom tragedii Żydów jest nie do porównania z tragediami innych narodów. Pomimo wszystko ma nadzieję, że po wojnie
Niemcy jak najszybciej dołączą do kręgu cywilizowanych narodów, wrócą do
standardów moralnych z czasów Goethego i Schillera, niemniej jednak każdy
Niemiec, każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będą po wsze czasy nosić na czole
piętno Kaina181.
Jednak winni są nie tylko Niemcy, stwierdza Asz w rozdziale The Poisoned
Well. Winni są wszyscy ci, którzy przez wieki sączyli nienawiść w dusze ludzi
i przygotowywali grunt pod wydarzenia ostatnich lat. Asz zdaje sobie sprawę
z wagi oskarżenia, które rzuca, twierdzi, że jego najgłębsze uczucia sprzeciwiają
się, że ręka pisząca te słowa drży, niemniej jednak taka jest prawda. To, co uczynił
Hitler, było ukoronowaniem odwiecznych starań wszystkich antysemitów. Hitler
potrzebował kozła oﬁarnego, by zjednoczyć społeczeństwo. Wroga nie potrzebował jednak szukać, wróg znany był od stuleci. O ile w czasach rzymskich bycie
chrześcijaninem było wystarczającą winą, o tyle tym samym przestępstwem stało
się bycie Żydem w czasach obecnych. Niestety, chrześcijanie zaczęli tak traktować Żydów, jak sami byli kiedyś traktowani. Pisarz zwraca się do czytelników,
żeby, jeżeli wierzą, iż Jezus jest Mesjaszem, zastanowili się, dlaczego Bóg chciał,
by urodził się Żydem. Wie, że Żydzi cierpieli nie tylko z rąk chrześcijańskich,
lecz także z rąk muzułmańskich, ale zwraca się do chrześcijan, ponieważ to ich
uważa za swoich braci. W rozdziale Son of God and Son of Satan opisuje Asz
szczególnie spektakularne wystąpienia Kościoła katolickiego przeciwko Żydom,
zadając czytelnikowi pytanie: kto z mordowanych i morderców stał po stronie
Boga, a kto stał po stronie szatana. Autor kończy wezwaniem, żeby w czasach,
w których anioł śmierci rzuca cień na każdy dom, starać się uratować tę iskrę wiary w Boga, tlącą się w każdym sercu, starać się oczyścić swoją wiarę, ponieważ
tylko ona może wyprowadzić ludzkość z ciemności, która zapadła nad światem182.
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Por. Sholem Asch, One Destiny: An Epistle to the Christians, s. 6.
Por. tamże, s. 9.
Por. tamże, s. 11–35.
Por. tamże, s. 36–69.
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W tym tonie utrzymany jest też ostatni rozdział książki, w którym Asz tłumaczy swoją żydowsko-chrześcijańską ideę, podkreślając, że pomimo wszystko
wielu chrześcijan potraﬁło zrozumieć to, co istotne w ich wierze, i narażać życie,
by ratować dorosłych oraz dzieci żydowskie183.
Reakcje na te rozważania pisarza musiały być różnorodne. Theodor Herzl Gaster stara się w swoim artykule ośmieszyć koncepcję Asza, twierdząc, że jest ona
wprawdzie zrozumiałą próbą przeciwstawienia się antysemityzmowi, niemniej
jednak jest to po prostu „niebezpieczny nonsens”184. Gaster uważa ze swojej pozycji religioznawcy, że między judaizmem a chrześcijaństwem więcej jest różnic
niż punktów stycznych, a to, czego świat potrzebuje, to nie judeochrześcijaństwo,
ale obie te wiary z zachowaną swoją odrębnością i wyznawcami, lecz takimi
wyznawcami, którzy rzeczywiście postępują według zasad swojej religii, obie
bowiem uczą szacunku dla bliźniego185. Lewis Mumford ocenia książkę o wiele bardziej pozytywnie, przypomina też fakt, że także Amerykanie należeli do
milczących świadków tragedii, ponieważ pomimo rosnącego w Europie terroru
nie zmienili swoich przepisów wizowych. Także i on jest jednak sceptycznie nastawiony wobec wiary judeochrześcijańskiej, nie z powodów dla obu tych religii
immanentnych, lecz z przyczyny zewnętrznej, widzi bowiem taki sojusz jako pakt
przeciw innym religiom, a do tego nie można dopuścić186. Inny recenzent zauważa
słusznie, że Asz przecież nie nawołuje do połączenia Kościoła i Synagogi, twierdzi tylko, że te same nadzieje, ta sama wiara wypełniają serca prawdziwych Żydów i prawdziwych chrześcijan, a cała książka jest „autentycznym i pełnym udręki krzykiem” wywołanym przez tragedię europejskich Żydów187. Także Szmuel
Niger wypowiada się na temat nowej książki Asza, pisząc, że wprawdzie środkowe rozdziały są wspaniałe, niemniej jednak nie rozumie nastawienia pisarza
prezentowanego na początku i na końcu. Według Nigera utożsamianie Mesjasza
żydowskiego z chrześcijańskim to negowanie tysięcy lat historii, tradycji i kultury narodu żydowskiego188.
Niezależnie od tych jakże różnych reakcji czytelników i krytyków można postrzegać One Destiny jako czwartą i zamykającą część ciągu tekstów autobiograﬁczno-ﬁlozoﬁczno-religijnych Asza. Pierwsza część to napisana w roku 1930
autobiograﬁa opisująca pierwsze pięćdziesiąt lat życia pisarza. Wkrótce potem
pojawił się Woran ich glaube, tekst ﬁlozoﬁczno-religijny, koncentrujący się tym
razem na wewnętrznych przekonaniach i przeżyciach autora. W niecałe dziesięć
lat później Asz opublikował What I Believe, które może być widziane jako, oczy183

Por. tamże, s. 77–80.
dangerous nonsense. Theodor Herzl Gaster, A Judeo-Christian Civilisation, „Commentary”,
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wiście bardzo subiektywna, kwintesencja wiary żydowskiej, ale także chrześcijańskiej. Pomimo tytułu przestaje to być więc wiara tylko prywatna. A na koniec
powstaje One Destiny, książka upamiętniająca nie życie jednostki, lecz życie
i śmierć całego narodu.
W roku 1946 Asz opublikował zbiór opowiadań z getta דער ברענענדיקער דאָרן
(Der brenendiker dorn, „Płonący krzew cierniowy”, 1946), który gloryﬁkuje męczeństwo Żydów, ukazując równocześnie w najdrobniejszych detalach okrucieństwo Niemców, jak również powieść ( איסט ריװערIst riwer189, „East River”, 1946),
należącą do tego kręgu tematycznego utworów Asza, gdzie prezentuje on swoją
ideę żydowsko-chrześcijańskiej koegzystencji190.
Rok 1946 przyniósł pierwszą potwierdzoną źródłowo nominację pisarza do
literackiej Nagrody Nobla. Biorąc pod uwagę różne błędy i dywagacje na ten temat, najlepiej będzie chyba przytoczyć przedstawione na posiedzeniach Komitetu
Noblowskiego w latach 1946 i 1947 opinie o twórczości Asza:
Nr 6. Szalom Asz. Propozycja oparta na dwóch dziełach tworzącego w jidysz pisarza, poświęconych Jezusowi i Pawłowi. W języku angielskim funkcjonują one pod
tytułami The Nazarene i The Apostle, rozpowszechniły się jednak też i zyskały wiele pochwał w innych obszarach językowych. Obie mają formę powieści historycznych, różnią się jednak znacznie między sobą. The Nazarene to opowieść o rzymskim chilarchu w Jerozolimie, który wciela się – wraz ze wszystkimi wspomnieniami
– w polskiego, współczesnego religioznawcę, podczas gdy The Apostle oparty jest na
powszechnie dostępnych źródłach i tym samym bardziej wiarygodny, uznać go też
w ogólności można za dzieło mocniejsze. Niżej podpisany nie posiada jednak kompetencji do oceny historycznej wiarygodności powieści, musi więc ograniczyć się do
oceny jej jakości estetycznej. Jest ona wysoka.
Szalom Asz wykazuje duże zdolności w oddawaniu niezwykłego bogactwa materiału
i daje żywe opisy rozmaitych kultur w obrębie cesarstwa rzymskiego; często zawierają one interesujące epizody z życia ludu, nad którymi ponadto częstokroć unosi się
poetycka aura.
Co jednak jeszcze ważniejsze, w prezentacji głównego bohatera autor ujawnia –
w szczególności wtedy, gdy akcja nabiera dramatyzmu – siłę w ukazaniu charakteru
i prawdziwą intuicję, jeśli chodzi o jego życie duchowe.
W przypadku tak opasłego dzieła sceny te jednak nie wystarczają, by całość nabrała
rangi wybitnego dzieła sztuki, której wymagać należy do wyróżnienia Nagrodą Nobla.
Niniejszym raczej niekompetentny w tej kwestii recenzent uprasza o możliwość
wycofania się i prosi Akademię, jeśli ta uzna to za stosowne, o wyznaczenie osoby
o wyższych kwaliﬁkacjach do oceny całości owego dzieła i jego celu. Propozycja
przechodzi w takim przypadku na rok następny.

189
East River: rzeka przepływająca przez Nowy Jork, postrzegana tu także jako symbol tego
miasta. Tytuł powieści odnosi się do nazwy rzeki, jednolita transkrypcja stosowana jest tu jednak
konsekwentnie, także dlatego że informuje równocześnie o języku, w jakim książka została napisana.
190
Por. Jicchok Charlasz, Asz Szolem, kol. 191.
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Członkowie komitetu uznali propozycję za godną uwagi, nie widzieli jednak powodu,
by ją rekomendować do nagrody191 (tłum. Jan Balbierz).

Opinia ta, choć w porównaniu z innymi stosunkowo długa, sprawia jednak
wrażenie dość powierzchownej. Recenzent z jednej strony ubolewa nad tym, że
nie do końca potraﬁ ocenić historyczną wartość powieści, może dlatego że nie
chce otwarcie skrytykować pisarza, z drugiej zupełnie nie zauważa wagi utworów
Asza dla czasów jemu współczesnych. W takiej sytuacji same tylko rozważania
na temat estetycznej wartości powieści nie były w stanie uratować nominacji.
Akademia Szwedzka nie powołała jednak innego recenzenta, co widać z lakonicznej i jeszcze bardziej pisarzowi nieprzychylnej notatki z roku 1947:
No:23 Szalom Asz. Członkowie komitetu, którzy w roku ubiegłym nie uznali za stosowne, by rekomendować propozycję, nie czynią tego i w roku bieżącym i pragną
wyrazić opinię, iż twórczość ta jak dotąd nie spełnia wymagań koniecznych do przyznania Nagrody Nobla192 (tłum. Jan Balbierz).

Tak to zakończyła się przygoda Asza z Akademią Szwedzką. Trudno dziś ocenić czy, biorąc pod uwagę ogrom konkurencji i znakomite nazwiska innych nominowanych, w roku 1946 laureatem został Hermann Hesse (1877–1962), a w roku
1947 André Gide (1869–1951), literacka Nagroda Nobla pisarzowi się należała

191

N:o 6. Schalom Asch. Förslaget är grundat på den jiddisch-skrivande författarens tvenne verk om Jesus och om Paulus. De föreligga på engelska under namnen The Nazarene och The
Apostle, men ha även inom andra språkområden vunnit stor spridning och berömmelse. De ha båda
form av historiska romaner, men det ﬁnns en anmärkningsvärd skillnad emellan dem. The Nazarene
utger sig för en berättelse av en romersk “chiliark” i Jerusalem som reinkarnerats med alla sina
minnen i en polsk religionsforskare från våra dagar, medan The Apostle berättar på grundval av för
vanligt folk tillgängliga källor. Den väcker alltså större tilltro och intresse och är även för övrigt ett
starkare verk. För bedömning av dess historiska trohet saknar emellertid undertecknad tillräcklig
fackkunskap och måste inskränka sig till värdering av dess estetiska kvalitéer. Dessa äro långt från
obetydliga.
Schalom Asch visar en ansenlig förmåga att återge den oerhörda stoffrikedomen och ger mycket
livliga skildringar av de skiftande kulturerna inom romarriket, ofta nog med fängslande episoder om
folklivet och ibland till och med med vacker poesi över dessa.
Vad som betyder ännu mer, han röjer i framställningen av huvudﬁguren – i synnerhet då handlingen blir dramatisken verkligt betydande kraft i karaktärsteckningen och verklig intuition i hans
sjålsliv.
För det mycket digra verket räcka dock ej dessa scener att ge det hela den rang av märkligt
konstverk som borde fordras för utmärkelse med Nobelpris.
Med detta omdöme ber den eljest osakkunnige bedömaren att få draga sig tillbaka och överlämnar åt akademien att, om den så ﬁnner lämpligt, anlita bättre kvaliﬁcerad förmåga att väga hela detta
verk efter dess syfte. Förslaget skulle i så fall stå över till nästa år. Kommitterade funno prisförslaget
beaktansvärt men sågo ej anledning att förorda det. Bo Svensén (red.), Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden 1901–1950, s. 362–363.
192
N:o 23. Schalom Asch. Kommitterade, som i fjol icke kunde förorda förslaget, ha heller icke
kunnat göra det i år och vilja som uppfattning uttala, att detta författarskap icke hitintills fyller
anspråken för ett Nobelpris. Tamże, s. 374.
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czy też nie. Na pewno jednak szkoda, że recenzenci nie poświęcili jego twórczości należytej uwagi193. Problem nominacji Asza nie odszedł w niepamięć, tak na
przykład po śmierci jedynego noblisty jidysz, Zingera (Singera), pisano o tym, że
nagroda w równym stopniu należała się Aszowi, który jednak nie miał szczęścia
Baszewisa, by być w odpowiednim czasie we właściwym miejscu194.
Na przełomie lat 1947 i 1948 Asz mieszkał w Nicei, ponieważ starał się sprzedać kupiony jeszcze przed wojną dom, odwiedził też Paryż, gdzie spotykał starych znajomych, a także omawiał publikacje swoich utworów z europejskimi wydawcami. Jedno z tych spotkań bardzo go poruszyło i dodało wiary w przyszłość:
niemiecki wydawca, polski Żyd ożeniony z Niemką, która mówiła w jidysz „jak
wszyscy”, przekonywał Asza, że jego książki znajdą w Niemczech wielu czytelników, że są bardzo ważne dla porozumienia z Żydami195. Dla nękanego różnymi
problemami pisarza tego typu zapewnienia miały w tym czasie olbrzymie znaczenie. W roku 1951 Asz napisał poświęconą Mojżeszowi powieść biblijną, משה
(Mojsze, „Mojżesz”, 1951).

193

Na temat zasadności przyznawania poszczególnych nagród i obiektywizmu członków Akademii Szwedzkiej ukazało się w ciągu lat wiele komentarzy prasowych, także artykułów naukowych,
wśród których należy między innymi wymienić ten Williama Lamonta, który w roku 1950 zadał
sobie trud przeprowadzenia ankiety wśród 350 znawców literatury światowej. Wyniki ankiety przedstawia Lamont w opublikowanym w roku 1951 artykule, z którego wynika, że ankietowani zgodnie
uważają, iż wśród laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury niesłusznie pominięto niektórych
autorów na korzyść innych. Oprócz tego pada propozycja, by, wzorem niektórych innych dziedzin,
coroczną nagrodę dzielić pomiędzy trzech pisarzy. Z twórców polskich obaj ówcześni laureaci, Sienkiewicz i Reymont, zostali uznani za godnych nagrody, dodatkowo jednak ankietowani proponowali
także Kasprowicza, Prusa, Staffa, Wyspiańskiego i Żeromskiego. W czasie przeprowadzania ankiety
nie było jeszcze żadnych laureatów piszących w jidysz, wśród tych godnych nagrody, a pominiętych,
respondenci wymieniali Szolema Alejchema i przede wszystkim właśnie Szolema Asza, por. William
F. Lamont, The Nobel Prizes in Literature, „Books Abroad”, 25:1, zima 1951, s. 11–14.
194
Por.
75–76 . דאָ ז,75–104 . ז,133 . נר,1992 , די גאָלדענע קייט: אין, יצחק באַשעוויס און שלום אַש,חוה ראָזענפֿאַרב
Chawe Rozenfarb, Jicchok Baszewis un Szolem Asz, „Di goldene kejt”, 133, 1992, s. 75–104, tu s. 75–76.
Na temat Szolema Asza i Baszewisa Zingera (Singera) por. także David G. Roskies, Found in America:
Sholem Asch and I. B. Singer, w: Nanette Stahl (red.), Sholem Asch Reconsidered, s. 239–248. Roskies
sugeruje w swoim artykule, że twórczość noblisty Zingera była ustosunkowywaniem się do wcześniej
powstałych utworów Asza, które Zinger transponowal i parodiował. Zdaniem Roskiesa z tego właśnie powodu tak wiele dzieł Zingera prezentuje w innej szacie tę samą tematykę, od czasów powstania Chmielnickiego, poprzez ruch chasydzki, obrazy z życia społeczeństwa żydowskiego Warszawy,
do losów żydowskich imigrantów w Ameryce. Jest to z pewnością interesująca koncepcja, niemniej
jednak pewne zbieżności w twórczości obu pisarzy można wytłumaczyć także tym, że obaj starali się
przedstawić czytelnikom szeroką panoramę życia żydowskiego, zarówno w czasach historycznych, jak
i im współczesnych, a będąc znakomitymi obserwatorami i analitykami, zwracali uwagę na te same
wydarzenia, zjawiska i problemy.
195
Por. listy Asza do żony, list nr 125 z Paryża z roku 1949, w: M[ortche] Canin (red.), Briw fun
Szolem Asz, s. 129–131, tu s. 130.
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W roku 1952 ukazała się w Danii książka Aage Bertelsena na temat uratowania duńskich Żydów196, do której Asz napisał wstęp. Stwierdza w nim, że książka
wprawdzie traktuje o najbardziej rozpaczliwych czasach w historii ludzkości, niemniej jednak jest to książka radosna. Radosna, ponieważ dostarcza czytelnikowi
nadziei i pociechy. Asz uważa, że tragedii drugiej wojny światowej winne jest
jego pokolenie, pokolenie międzywojenne, które dopuściło do Zagłady. Mimo
to jednak wszędzie w Europie znaleźli się dobrzy ludzie, chrześcijanie z różnych
klas społecznych, rolnicy, księża i zakonnice, którzy narażając, a często i poświęcając własne życie, starali się ratować Żydów. Szczególnym przypadkiem
jest naród duński, któremu udało się uratować prawie całą swoją społeczność
żydowską. Książka Bertelsena to, zdaniem Asza, nie tylko dokument historyczny, to dokument ogólnoludzki, ukazujący nadzieję nawet w tych najtrudniejszych
chwilach. Hitler postanowił raz na zawsze podzielić chrześcijan i Żydów, książka
Bertelsena, który ich osobiście ratował, ma na celu połączyć wiarę z wiarą i naród
z narodem197.
***
W roku 1953 Asz przeniósł się wraz z żoną do Europy, choć jeszcze kilka
lat wcześniej nie planował już więcej przeprowadzek198. Trudno powiedzieć, co
ostatecznie wpłynęło na tę decyzję: czy chęć zamieszkania bliżej córki, z którą
pisarz czuł się bardzo związany i która mogła się opiekować nie najlepiej czującą
się Matyldą, czy ucieczka przed deszczowym klimatem, który Asz określał dosadnie jako „parszywy”199, czy może atmosfera wokół pisarza w Ameryce, która
wprawdzie po wydaniu Mojsze wyraźnie się poprawiła, nigdy jednak nie wróciła
do stanu sprzed opublikowania Der man fun Naceres. Warto przy tym zauważyć,
że Asz, pomimo wyraźnej sympatii wobec swojej przybranej ojczyzny, nigdy nie
stał się do końca Amerykaninem, nigdy też nie został uznany przez otoczenie
za pisarza amerykańskiego, i to pomimo wielkiej popularności amerykańskich
przekładów jego utworów. Ubolewa nad tym między innymi Oscar Cargill, który

196
Por. Aage Bertelsen, Oktober 43, Aarhus: Jydsk Centraltrykkeri 1952. Akcja ratowania duńskich Żydów była wyjątkowa w okupowanej Europie. Ponad siedem tysięcy zagrożonych deportacją
do obozów koncentracyjnych Żydów wywieźli w październiku 1943 roku nocami do Szwecji duńscy
rybacy. Wcześniej ukrywali ich przede wszystkim duńscy duchowni, lekarze, nauczyciele, urzędnicy
i studenci, pomagała duńska policja, a na całość wydarzeń przymykał oko niemiecki Wehrmacht.
Z około 8000 Żydów duńskich zginęło w czasie wojny niewielu ponad stu, por. Paul Johnson, A History of the Jews, s. 502.
197
Por. Scholem Asch, Einige einleitende Gedanken, w: Aage Bertelsen, Oktober 1943, tłum.
Harry Maor, München: Ner-Tamid 1960, s. 7–11.
198
Por. listy Asza do żony, list nr 123 z Nicei z roku 1948, w: M[ortche] Canin (red.), Briw fun
Szolem Asz, s. 127–128, tu s. 127.
199
Por. listy Asza do żony, list nr 164 z Miami Beach z roku 1953, w: tamże, s. 178–179, tu s. 178.
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tłumaczy ten fakt niechęcią swojego społeczeństwa do pełnej akceptacji imigrantów, szczególnie tych tworzących w innych językach200.
W roku 1954 Asz opublikował kolejny utwór, ( גראָסמאַן און זוןGrosman un
zun, „Grosman i syn”, 1954), natomiast rok 1955 przyniósł powieść o proroku
Deutero-Izajaszu, ( דער נבֿיאDer nowi, „Prorok”, książka została wydana najpierw
w 1955 w języku angielskim pod tytułem The Prophet, w tłumaczeniu Artura
Saula, następnie ukazała się w jidysz w roku 1956).
W roku 1955 Asz obchodził swoje siedemdziesiąte piąte urodziny. Z tej okazji Szmuel Niger opublikował w Di goldene kejt artykuł, w którym czyni swoim
współczesnym wyrzuty z powodu ich nastawienia do pisarza i jego twórczości,
stwierdzając, że może zrozumieć, choć nie usprawiedliwić niechęć wobec Asza.
Niger zadaje też pytanie, dlaczego stawiany jest znak równości między autorem
a jego dziełem? Twórczość Asza wzbogaciła niezmiernie literaturę jidysz, a tym
samym jej czytelników, i o tym przede wszystkim należy pamiętać w siedemdziesiątą piątą rocznicę jego urodzin. Następnie Niger omawia dorobek literacki pisarza, podkreślając wydarzenia przełomowe nie tylko dla autora, lecz także dla całej
literatury jidysz, w tym opublikowanie na początku XX wieku Dos sztetl. Zwraca
też uwagę na fakt, że motywy chrześcijańskie pojawiały się w twórczości Asza od
bardzo dawna, na wiele lat przed powstaniem Der Man fun Naceres, że już Perec
występował w obronie Asza przeciwko tym, którzy „chcieliby zatkać twórcze usta
brudnymi szmatami”. Niger podkreśla też, że dzięki Aszowi literatura jidysz nie
tylko stała się częścią literatury światowej, nie tylko rozszerzyła swoje zewnętrzne
granice, lecz także jej wewnętrzne granice uległy przesunięciu, ponieważ żaden
istotny aspekt żydowskiej historii i tradycji oraz żadne miejsce, w którym żyją Żydzi, nie pozostało przez pisarza pominięte. Tak więc te urodziny to według Nigera
wielkie święto literatury jidysz, które wszyscy powinni obchodzić201.
***
W roku 1956 Asz, zachęcony podczas wcześniejszej wizyty w Izraelu gorącym
przyjęciem między innymi znanego twórcy jidysz, Awroma Suckewera202 oraz grupy imigrantów z rodzinnego Kutna203, osiedlił się wraz z żoną w Bat Yam204, gdzie
niedługo wcześniej zakończono budowę jego własnego domu. O wyborze miejsca

200
Por. Oscar Cargill, Sholem Asch: Still Immigrant and Alien, „The English Journal”, tom
XXXIX, 9, październik 1950, s. 483–490, tu s. 483–484.
201
Por.
66–70 . ז,1955 ,22 . נר, די גאָלדענע קייט: אין, שלום אַש,שמואל ניגער
Szmuel Niger, Szolem Asz, „Di goldene kejt”, 22, 1955, s. 66–70.
202
 אַבֿרהם סוצקעווערAwrom Suckewer (1913–2010), uważany jest za jednego z najznakomitszych poetów XX wieku. Wśród jego utworów znajduje się obok poezji także surrealistyczna proza.
203
Por. David Mazower, Sholem Asch: Images of a Life, s. 30.
204
Bat Yam, miejscowość nadmorska położona nad Morzem Śródziemnym na południe od Tel
Awiwu, miasto partnerskie Kutna, por. http://www.bat-yam.muni.il/ (20.07.2007).
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zamieszkania zadecydował przypadek, pisze o tym Dowid Ben-Uri. Kiedyś spotkał wielkiego pisarza na ulicy i w wyniku nawiązanej w ten sposób znajomości
Dowid Ben-Uri zaprosił Asza oraz jego żonę do siebie do Bat Yam, gdzie pisarzowi bardzo się spodobało. Z jednej strony wrażenie wywierał krajobraz: młode miasto między pustynią a morzem, z drugiej mieszkańcy, w większości uciekinierzy
z Europy, którzy tutaj próbowali odbudować swoje życie. Wkrótce zapadła decyzja o budowie domu i przeprowadzce. W organizacji wszystkiego bardzo Aszowi
pomagał Dowid Ben-Uri, wkrótce już całe miasteczko cieszyło się z posiadania
takiego obywatela. Także pisarz odczuwał wielką lojalność wobec mieszkańców
Bat Yam, w czasie kryzysu sueskiego nie przystał na amerykańską propozycję
opuszczenia Izraela. Nie zgodził się też zamieszkać na czas wojny w ambasadzie
amerykańskiej, stwierdził, że zostanie „ze swoimi Żydami”. Po zwycięstwie planował napisać książkę o bohaterstwie nowego państwa, nie zdążył205.
O zamieszkaniu w Izraelu pisarz i jego żona marzyli przez całe życie, chcieli
tylko najpierw wychować dzieci. Asz pisze o tym prawie pięćdziesiąt lat wcześniej w liście do Matyldy206. Matylda uważała, że Bat Yam przypomina Kutno,
może właśnie dlatego pisarz wybrał to miasteczko jako miejsce, w którym chciał
spędzić swoje ostatnie lata207. Z Izraela Asz pojechał do synów do Ameryki. Była
to jedna z wielu wizyt, o tyle jednak szczególna, że pisarz przybył specjalnie
na bar micwę swojego wnuka, Michaela, syna Mojsze Asza. Uroczystość odbyła
się w ortodoksyjnej synagodze, a potem cała klasa Michaela została zaproszona
do restauracji. Asz podkreśla w swoim liście do żony, jak to wspaniale bawiły
się razem żydowskie i chrześcijańskie dzieci, pisze, że Michael w tałesie tańczył
z katolicką dziewczynką208.
W roku 1957 podczas odwiedzin u córki w Londynie Szolem Asz dostał wylewu i zmarł. Na krótko przed śmiercią pracował jeszcze nad swoją nową powieścią
na temat współczesnej izraelskiej młodzieży209. Zgodnie z testamentem pisarza,
w jego domu w Bat Yam zostało założone poświęcone mu muzeum210. Bogata
biblioteka Asza znajduje się w zbiorach Yale University w Stanach Zjednoczo205
Por.
 שוין, שלום אַשס דרך אין דער ײדישער אײביקײט, יצחק טורקאָװ־גרודבערג: אין, שלום אַש און בת־ים,דוד בן־ארי
5–15 . ז,ציטירט
Dowid Ben-Uri, Szolem Asz un Bat-Jam, w: Jicchok Turkow-Grudberg, Szolem Aszs derech in der
jidiszer ejbikejt, s. 5–15.
206
Por. listy Asza do żony, list nr 24 z Nowego Jorku z roku 1910, w: M[ortche] Canin (red.),
Briw fun Szolem Asz, s. 29–30.
207
Por.
20 . ז,1958  פערעץ. ל. י: תל־אביב, שלום אַש אין זיין לעצטער היים,יצחק פּאַנער
Jicchok Paner, Szolem Asz in zajn lecter hejm, Tel-Awiw: I. L. Perec 1958, s. 20.
208
Por. listy Asza do żony, list nr 219 z Nowego Jorku z roku 1956, w: M[ortche] Canin (red.), Briw
fun Szolem Asz, s. 233–234, tu s. 233.
209
Por. Eliahu Elath, Sholem Asch, The Man.
210
Por. http://www.bat-yam.muni.il/show_item.asp?levelId=57805 (20.07.2007);
259 . ז, שוין ציטירט, ספר קוטנה והסביבה,(. דוד שטוֹקפיש )רעד: אין, בית שלום אַש אין בת־ים,יצחק טורקאָוו
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nych211. O śmierci pisarza donosiła światowa prasa, w nekrologach podkreślano,
że był to najbardziej znany współczesny twórca piszący w języku jidysz212.
Życie pisarza, pełne poszukiwań, może być postrzegane jako odzwierciedlenie wielu żydowskich losów dwudziestego wieku. Urodzony na ziemiach polskich, które wkrótce stają się dla niego za ciasne, zafascynowany kulturą światową i równocześnie poszukujący stabilności ﬁnansowej dla młodej rodziny,
wyrusza do Europy Zachodniej, podobnie jak niektórzy inni pisarze jidysz. Już
w tym czasie zaczyna go fascynować Ameryka, nowa ojczyzna tak wielu żydowskich emigrantów. Dociera tam, szukając bezpieczeństwa w przededniu pierwszej
wojny światowej i zostaje na wiele lat. Jednak korzenie pisarza to Europa, stara
ojczyzna, do której powraca w latach dwudziestych. Groźba drugiej wojny powoduje kolejną przeprowadzkę do Ameryki, na kilkanaście lat, ale także tym razem
nie na stałe. W latach pięćdziesiątych Aszowie znów wracają do Europy, dzieląc
czas między Wielką Brytanię i Francję, prawdopodobnie ze względu na sytuację
polityczną nie odwiedzają Polski. Dopiero pod sam koniec życia Asz buduje wymarzony dom w Izraelu i zamieszkuje wśród swojego narodu.

Jicchok Turkow, Bejs Szolem Asz in Bat-Jam, w: Dowid Sztokﬁsz (red.), Sefer Kutne wehaswiwe,
s. 259.
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Por. http://www.library.yale.edu/judaica/exhibits/asch/pages/index.html (20.07.2007).
212
Por. m.in. autor nieznany, Obituary. Mr. Sholem Asch, „The Times”, 11.07.1957, s. 15.
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4. Pamięć w powieściach Szolema Asza
Pamięć krystalizuje się wokół ﬁgur pamięci, „Erinnerungsﬁguren”, czyli motywów, skoncentrowanych obrazów, pojęć, scen, wydarzeń, które dają jej oparcie213. Tego typu centra krystalizacji da się zauważyć w większości powieści Asza,
przy czym dzieje się to niejako w dwojaki sposób. W utworach pisarza pojawia
się wiele uproszczeń, pozostaje jak gdyby tylko istota rzeczy, a równocześnie często widać głębię, odważne skróty oraz metafory. Tę cechę narracji Asza zauważył
już w latach trzydziestych dwudziestego wieku Mojżesz Kanfer, nie wiążąc jej
jednak z tworzeniem przez pisarza ﬁgur pamięci214.
Ten sam krytyk zwraca uwagę na dążenie Asza nie tylko do przejęcia przez
jego utwory roli punktu odniesienia, źródła siły, lecz także wywierania przez nie
wpływu na życie, w pewnym sensie współkreowania świata czytelników. Mojżesz Kanfer pisze, że wszystkie książki można podzielić na takie, które tylko
odzwierciedlają rzeczywistość pozaliteracką, oraz te, które świadomie próbują tę
rzeczywistość zmieniać. Z tego powodu widzi podobieństwo między utworami
Żeromskiego i Asza, które dotyczy zarówno struktury powieści, rozbicia akcji na
szereg pojedynczych epizodów, jak i przede wszystkim widocznej w nich wiary
autorów w człowieka, wiary wbrew wszystkiemu215.
Analizując powieści Asza pod kątem zawartych w nich ﬁgur pamięci, da się
łatwo zauważyć, że wcześniejsze utwory, choć z reguły krótsze, są jak gdyby
nasycone tworzonymi przez pisarza centrami krystalizacji pamięci, podczas gdy
utwory późniejsze, często o wiele dłuższe, zawierają wyraźnie mniej ﬁgur pamięci. Ma to bezpośredni związek z niektórymi cechami narracji autora, ponieważ właśnie część późniejszych utworów należy do tych słabszych. Porównując
powstałe w ciągu ponad pięćdziesięciu lat powieści Asza, można także zaobserwować wiele powtórzeń lub daleko idących podobieństw między nimi samymi.
Z jednej strony powtarzające się ﬁgury pamięci są bardziej wiarygodne, z drugiej
zaś czasami odnosi się wrażenie, że autorowi po prostu brak inwencji, że prze213
Por. Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität
in frühen Hochkulturen, s. 37–42; Sabine Jambon, Moos, Störfall und abruptes Ende, Düsseldorf:
Heinrich Heine Universität Dissertation 1999, http://www.umweltliteratur.de/titel.html (10.02.2008),
s. 89; Pierre Nora, Entre Mémoire et Histoire, s. XIX.
214
Por. M[ojżesz] Kanfer, Asz jako oskarżyciel, „Miesięcznik Żydowski”, 12, grudzień 1931,
s. 566–569, tu s. 566.
215
Por. tamże, s. 569.
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nosząc na karty książek własne obserwacje i przeżycia lub pierwotne pomysły,
nie potraﬁ się od nich w późniejszej twórczości oderwać. Trudno inaczej wytłumaczyć, dlaczego na przykład zarówno w Amerika, jak i w Di muter występuje
prawie taka sama postać młodej nauczycielki, która bardzo troszczy się o swoich
uczniów, zwłaszcza imigrantów żydowskich, ponieważ sama jako dziecko przyjechała z rodzicami z Europy.
Jakie ﬁgury pamięci występują w utworach Asza? Z jednej strony przypisać
je można do dwóch odrębnych światów: żydowskiego i chrześcijańskiego, a we
fragmentach Der weg cu zich oraz w Dos gezang fun tol także islamskiego, tu
czytelnik ma do czynienia przede wszystkim z zagadnieniami religii, tradycji
i zwyczajów, z drugiej do świata wspólnego, w którym dwa narody216 mieszkają
w tym samym miejscu, otacza je ten sam krajobraz, chodzą tymi samymi ulicami
i kąpią się w tej samej rzece oraz często razem chodzą do szkoły, a potem pracują.
Do tego dochodzą kontakty aktywne, intencjonalne, przede wszystkim handlowe.
Do tej podgrupy można zaliczyć także swoiste „antykontakty”: świadome unikanie innych, jak na przykład zamykanie się Żydów w domach podczas procesji
Bożego Ciała.
Wiele ﬁgur pamięci powtarza się w kolejnych utworach pisarza, przy czym
punkty, wokół których krystalizuje się pamięć w powieściach Asza, są różnorodne. Należą do nich na pewno postacie, takie jak na przykład: szlachcic, ksiądz,
rabin, karczmarz, robotnik, fabrykant, żydowska matka, żydowski nauczyciel,
chłop, wieśniaczka, znachor, lekarz. Poza tym niebagatelną rolę odgrywają miejsca zbudowane przez ludzi: kościół, synagoga, klasztor, rynek miasteczka, żydowska ulica, kamienica, karczma, dwór, ulice miasta, mosty, pociągi czy wieżowce Ameryki. Tu należy też wymienić wytwory nie tyle rąk, ile myśli ludzkiej:
z jednej strony książki religijne i literaturę piękną, z drugiej idee, sny i marzenia
przekazywane czytelnikowi przez protagonistów, a także język. Kolejnymi ośrodkami krystalizacji pamięci są naturalne fragmenty krajobrazu i otoczenia: rzeka,
pola, las, niebo, pogoda. Inne istotne punkty, wokół których narracja odtwarza
pamięć, to charakterystyczne wydarzenia: procesja Bożego Ciała, nauka w chederze, modlitwa w synagodze, studiowanie Talmudu, pielgrzymka do cadyka,
wieczór w karczmie, praca w polu lub w fabryce, jarmark, ucieczka żydowskiej
dziewczyny do chrześcijanskiego kochanka i wiele innych, przy czym świadomie
nie porządkuję pojęć dalej w obrębie poszczególnych grup, by w ten sposób zasygnalizować ich wzajemną zależność i przeplatanie się w utworach. Nie można
tu pominąć także motywów biblijnych oraz wydarzeń historycznych świata rzeczywistego, które znajdują swoje odbicie w świecie przedstawionym.
Frapujący jest brak w analizowanych powieściach szerzej opisanej postaci antysemity. Takie, zdawałoby się typowe przykłady, pojawiają się zaledwie gdzieś

216
Zależnie od miejsca akcji powieści Asza, opisywani przez niego żydowscy protagoniści
mieszkają między innymi wśród Polaków, Rosjan, Ukraińców, Włochów, Niemców, Amerykanów
czy też Arabów.
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na marginesie, ledwo wspomniane, natomiast te dokładniej zaprezentowane sylwetki, na przykład Wolfganga von Stickera z Bam opgrunt, okazują się w rzeczywistości inne, niż wydawało się na początku. Wolfgang chce zamordować Hansa,
żydowskiego kochanka siostry, ostatecznie strzela jednak do niej. Powodowany
wyrzutami sumienia, wspólnie z Hansem stara się ratować ciężarną dziewczynę
i biegnie wezwać pogotowie. Podobnie ukazany jest Pan Wiadomski z Der man
fun Naceres. Pomimo pojawiającego się niemal na każdym kroku werbalnego
antysemityzmu, Pan Wiadomski, choć nigdy się do tego otwarcie nie przyznaje,
uważa za swojego jedynego prawdziwego przyjaciela młodego Żyda, a gdy umiera, mała żydowska dziewczynka z sąsiedztwa przynosi dla niego kwiatki. Także
ojciec Mary McCarthy z Ist riwer jest przede wszystkim pijakiem, mającym pretensje do całego świata. Natomiast papież z Di kiszef-macherin fun Kastiljen jest
po prostu obłąkany. Zapewne autor chciał w ten sposób przekazać czytelnikom
swoje przekonanie, że tak naprawdę zachowania antysemickie stanowią tylko
splot nieprzyjaznych okoliczności, nie są, ponieważ, zdaniem pisarza, jak każde
zachowanie patologiczne być nie mogą, stałą cechą charakteru ludzi.
W niektórych powieściach można zauważyć, że Asz intuicyjnie tworzy centra
krystalizacji, poświęcając im poszczególne fragmenty książek. Czasami prawie
każdy rozdział może być traktowany jako odrębny, zamknięty w sobie, krótki
utwór epicki, dotyczący jednej ﬁgury pamięci, często wynika to już z samego
tytułu. Podobną technikę narracji można zaobserwować między innymi w Dos
sztetl lub w Der tilim jid. Poszczególne rozdziały łączą się następnie dzięki wspólnej dla nich głównej postaci w większą, nadrzędną strukturę. Można powiedzieć,
że o ile fragmenty świata przedstawionego krystalizują się wokół pomniejszych
ﬁgur pamięci, o tyle jego spójna całość może zaistnieć dopiero poprzez protagonistę powieści.
Z jakby świadomym zwracaniem uwagi czytelnika na ﬁgury pamięci mamy
do czynienia w Meri, gdzie artysta Kowalski zachwyca się różnymi scenami
oraz widokami i choć ich nie maluje, to utrwala je w pamięci już dzięki samemu
zwróceniu na nie uwagi. Tę charakterystyczną cechę narracji pisarza, tworzenie
obrazów, scen, wokół których budowana jest akcja, zauważają też krytycy, jak
na przykład Bogdan Wojdowski, który recenzując Der man fun Naceres, pisze,
że Asz buduje swój przekaz za pomocą scen, obrazów, które charakteryzują się
plastycznością i ukazaniem głębokiego znaczenia opisywanych czasów217.
Innym sposobem zwracania uwagi czytelnika na istotne dla pamięci zbiorowej
i w pewnym sensie symboliczne postacie jest nadawanie takich samych imion podobnym protagonistom różnych powieści. Tak to matka nazywa się często Rochel
Leje, ojciec Szlojme Wolf, młoda dziewczyna to Dwojre. Żyd, polski patriota ma
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Por.

7 . ז,3.05.1991 ,15 . נר,שטימע- פאַלקס: אין, עפאָס פון ישו הנצרי,באָגדאַן וואָידאָווסקי
Bogdan Wojdowski, Epos fun Jiszu Hanojcri, „Folks-sztime”, 15, 3.05.1991, s. 7.
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na imię Jaś, a żydowski chłopak rewolucjonista, który zostaje za swoją działalność skazany i rozstrzelany, nosi tradycyjne żydowskie imię Dowid.
W kontekście problematyki pamięci należy też wspomnieć pierwsze zdanie
Der man fun Naceres, w którym narrator twierdzi, że podstawą ludzkiej egzystencji nie jest pamiętanie, lecz zapomnienie218. W tej konkretnej powieści chodzi o zapominanie swojego wcześniejszego życia, by nie wracało nagle w przebłyskach pamięci, lecz można to stwierdzenie rozumieć także jako konieczność
dokonywania wyborów, pamiętania tylko tego, co istotne, by nawał wspomnień
nie uniemożliwiał normalnego życia. Takich wyborów dokonuje dla czytelnika
Asz, prezentując mu w całej gamie swoich utworów historię narodu żydowskiego
oraz, przez pryzmat tej historii, równocześnie także istotne i często przełomowe
elementy dziejów nieżydowskiego otoczenia.
Niektóre powieści pisarza, szczególnie te wcześniejsze i krótsze, są, jak już
wspomniano, w stosunku do swojej objętości bogatsze w ﬁgury pamięci, w innych ﬁgur tych jest mniej. Czasem centra krystalizacji pamięci powtarzają się
w podobnym kształcie w wielu utworach, na inne natraﬁamy tylko sporadycznie.
Niemniej jednak wszystkie, jak drobne cegiełki, budują spójny świat, o którym
pamięć przekazuje czytelnikowi autor. W niniejszej książce, podczas analizy dzieł
pisarza, konieczne będzie często dokonanie wyboru, z jednej strony przedstawienie najbardziej charakterystycznych i istotnych punktów krystalizacji pamięci,
które występują w powieściach Asza, a z drugiej podjęcie decyzji, które konkretne przykłady przytoczyć w przypadku pojawiających się wewnątrz pojedynczych
utworów, a także między nimi, powtórzeń lub daleko idących podobieństw.

4.1. Świat powieści Asza i ich recepcja
Powieści Asza można rozważać w różnych grupach. W kolejności chronologicznej według czasu powstania wymienione są one w ogólnym rozdziale
poświęconym życiu i twórczości pisarza. Dla analizy świata przedstawionego,
ale też i recepcji istotniejsze jest jednak spojrzenie na twórczość powieściopisarską Asza pod kątem z jednej strony czasu akcji, a z drugiej jej geograﬁcznego
umiejscowienia. Biorąc pod uwagę klasyﬁkację ze względu na czas akcji, wśród
powieści pisarza znajdujemy pięć utworów biblijnych, wśród nich dwa staro(Mojsze, „Mojżesz” 1951, i Der nowi, „Prorok” 1955) oraz trzy nowotestamentowe (Mary, „Maria” 1949, Der man fun Naceres, „Mąż z Nazaretu” 1939, i The
Apostle, „Apostoł” 1943), trzy powieści historyczne: przedstawiająca wydarzenia
z szesnastego wieku Di kiszef-macherin fun Kastiljen („Czarodziejka z Kastylii”
1921), poświęcona czasom powstania Chmielnickiego Kidusz haszem („Uświęcenie Imienia Boga” 1919) i rozgrywająca się w dziewiętnastowiecznej Polsce
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Por. Szolem Asz, Der man fun Naceres, tom 1, s. 9.
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Der tilim jid („Psalmista” 1934) oraz dwie na granicy współczesności: Dos sztetl
(„Miasteczko” 1904) i Reb Szlojme Noged („Szlojme Bogacz” 1911).
Pozostałe powieści dotyczą czasów autorowi współczesnych, ich geograﬁa
w pewnym sensie obrazuje doświadczenia i podróże pisarza. Siedem z nich jest
umiejscowionych w Europie: Motke ganew („Motke Złodziej” 1916), osnute wokół wydarzeń rewolucji 1905 roku Meri („Meri” 1913) oraz Der weg cu zich
(„Droga do siebie” 1914), tematyzujące czasy rewolucji październikowej trzy
części Farn mabl („Przed potopem”): Peterburg („Petersburg” 1929), Warsze
(„Warszawa” 1930) i Moskwe („Moskwa” 1931), a także zajmująca się czasami
inﬂacji w Niemczech w latach 1919–1923 i jej społecznymi skutkami Bam opgrunt („Nad przepaścią” 1936).
Jeden utwór, Dos gezang fun tol („Śpiew doliny” 1938), poświęcony jest
osadnikom żydowskim w Palestynie, gdzie rozgrywa się też część akcji Der weg
cu zich.
Siedem powieści opowiada przede wszystkim o życiu w Ameryce: Amerika („Ameryka” 1911), Onkel Mozes („Wujek Mojżesz” 1918), Chaim Lederers
curikkumen („Powrót Chaima Lederera” 1919), Di muter („Matka” 1924), Tojt
urtejl („Wyrok śmierci” 1926), Gots gefangene („Uwięziona przez Boga” 1933).
Zasadnicza akcja tej ostatniej toczy się wprawdzie w Europie, najistotniejsze jednak są tu obszerne wspomnienia protagonistki, za których sprawą czytelnik zostaje przeniesiony do Ameryki. Natomiast dwie wydane po drugiej wojnie światowej
amerykańskie powieści Asza to Ist riwer („East River” 1946) oraz Grosman un
zun („Grosman i syn” 1954).
***
Pierwsza starotestamentowa powieść Asza, Mojsze, została opublikowana
w roku 1951. Utwór poświęcony jest głównej żydowskiej postaci Pięcioksięgu,
Mojżeszowi, i opiera się w miarę ściśle na odpowiednich fragmentach ze Starego Testamentu, które rozproszone są od Księgi Wyjścia do Księgi Powtórzonego Prawa. Znajduje się tu motyw porzucenia i uratowania dziecka bohatera lub
króla, który znany jest także w innych starożytnych mitologiach. Także motyw
ucieczki do obcego kraju i późniejszego powrotu ma swój odpowiednik w wielu
legendach Bliskiego Wschodu.
U Asza, podobnie jak w Biblii, Mojżesz przeprowadza swój naród przez pustynię, sam jednak nie dociera do celu, umierając w wieku stu dwudziestu lat
(Pwt 34)219. Postać protagonisty powieści Asza jest dość monolityczna i konserwatywna, pisarz trzyma się ściśle Starego Testamentu, uzupełniając ten przekaz
danymi z innych żydowskich źródeł oraz wprowadzając drobne zmiany tylko
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Sigla biblijne za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, pod redakcją Kazimierza Dynarskiego, Poznań–Warszawa: Pallottinum 1983, s. 13.
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tam, gdzie jest to niezbędnie konieczne dla ciągłości narracji220. Jedyne miejsce,
w którym Asz według krytyka Edmunda Fullera odchodzi od Starego Testamentu,
to końcowa scena powieści, postrzegana przez Fullera jako odniesienie do Jezusa221. Nie można jednak zgodzić się z tą opinią, u Asza wspomniany jest jedynie
Mesjasz, który wprawdzie nie pojawia się w tym miejscu w Biblii, ma jednak
swoje miejsce w tradycji żydowskiej.
W powieści widać głęboką wiarę autora, który stara się równocześnie jak
gdyby dalej rozwinąć zasady judaizmu i zapewnić wszystkim narodom świata
miejsce w historii zbawienia. Przede wszystkim świadczy o tym końcowa scena
utworu, w której dochodzi do głosu sam Bóg, twierdząc, że „koniec świata nie
nastąpi oraz Królestwo Boże nie zapanuje, dopóki prawa z góry Synaj nie zostaną
przyjęte przez wszystkie narody świata”222.
Asz uważał Mojsze za swoistą kontynuację utworów chrystologicznych. Pisze
między innymi, że „nauki Jezusa Chrystusa i Mojżesza stworzyły ideę judeochrześcijańską, ideę, która tak widocznie przyczyniła się do ukształtowania znanego nam
świata”223, równocześnie można przeczytać w listach pisarza do żony, że Mojsze
jest dla niego ważny, nie uważa jednak tej powieści za powrót do własnej religii i tradycji, ponieważ przecież nigdy od nich nie odszedł224. Asz postrzega ten
utwór jako zamknięcie obszernej epoki biblinej w swojej twórczości, zamierza
w przyszłości poświęcić swoją twórczość raczej światu współczesnemu225.
Mojsze został szybko przetłumaczony na inne języki, pojawiły się liczne, na
ogół pozytywne recenzje, a także pojedyncze prace krytycznoliterackie. Interesującą interpretację powieści przedstawił prawie czterdzieści lat później Bernd
Feininger, który twierdzi, że rozumienie Tory nie straciło u Asza nic ze swojej rabinicznej mocy, rozwija się jednak dalej pod względem ﬁlozoﬁcznym oraz etycznym i staje się dzięki temu zbiorem praw nowego świata, nowego społeczeństwa
obywatelskiego226.
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Por. Vladimir Tumanov, Novelizing Myth in Sholem Asch’s “Moses”, „Yiddish”, 11, 1–2,
1998, s. 162–184.
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Por. Edmund Fuller, Portrait of the Lawgiver, „Saturday Review of Literature”, 22.09.1951,
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488 . ז,1951  משה־שמואל שקלאַרסקי: ניו־יאָרק, משה,שלום אַש
Szolem Asz, Mojsze, Nju-Jork: Mojsze-Szmuel Szklarski 1951, s. 488.
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Powieść Asza może być traktowana nie tylko jako utwór religijno-ﬁlozoﬁczny,
lecz również jako dzieło historyczne nadające narracyjny kształt dziejom narodu
izraelskiego w XIII wieku przed naszą erą. Równocześnie pojawia się nawiązanie
do tragicznych wydarzeń czasów współczesnych, Mojżeszowi ukazują się szeregi
męczenników, którzy mają zostać spaleni w autodafé, męczenników, którzy pochodzą zarówno z jego własnego narodu, jak też z innych, wierzących w jednego
Boga i cierpiących za przestrzeganie jego przykazań227.
Rok 1955 przyniósł powieść Der nowi poświęconą prorokowi Deutero-Izajaszowi. Jak wspomniano, Asz twierdził wcześniej, że Mojsze to jego ostatnia
powieść biblijna, niemniej jednak powraca znowu do najstarszej historii swojego
narodu, tym razem do VI wieku przed naszą erą. W liście do żony pisze, że po
przeczytaniu swojej nowej książki uważa, iż z duchowego punktu widzenia jest
to największe osiągnięcie jego całej dotychczasowej twórczości, choć pod względem artystycznym pozostaje trochę w tyle za innymi utworami. Pisarz ma jednak
nadzieję, że i Żydzi, i chrześcijanie docenią książkę, uważa też, że w Izraelu na
pewno zostanie dobrze przyjęta, ponieważ jest „dobra dla Żydów”228.
Protagonistą tej kolejnej, sięgającej do biblijnych korzeni powieści jest anonimowy prorok, który żył w połowie VI wieku przed naszą erą i głosił w czasie
niewoli babilońskiej proroctwa spisane w rozdziałach od 40 do 50 Księgi Izajasza. Do dziś nie wiadomo, czy chodzi tu o jedną osobę czy raczej o całą grupę.
Istotną częścią proroctwa Deutero-Izajasza są tak zwane Pieśni Sługi Pańskiego
(Iz 42, 1–9; 49, 1–9; 50, 4–9 i 52, 13 do 53, 12). Zapewne właśnie te fragmenty
szczególnie zainspirowały Asza. Często jako Sługa Pański określany jest u Izajasza cały naród Izraela, czasem jednak wyraźnie chodzi o jedną osobę, o której jest
między innymi powiedziane: „za to, że Siebie na śmierć oﬁarował i policzony został między przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami”
(Iz 53, 12)229. Ta koncepcja cierpienia za grzechy innych jest wyjątkowa w Starym
Testamencie, chrześcijaństwo widzi tu nawiązanie do Chrystusa.
Asz przejął w powieści Der nowi skąpy tekst biblijny i wokół niego zbudował swoją wizję historii Żydów za czasów Deutero-Izajasza, uzupełniając dane
informacjami z innych źródeł żydowskich. Dodatkowo w utworze pojawiają się
fragmenty Księgi Daniela, w tym znana wizja:
a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. [...] Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo
nie ulegnie zagładzie (Dn 7, 13–14).
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Por. Szolem Asz, Mojsze, s. 273–274.
 עס איז גוט פאַר ייִרןes iz gut far jidn. Listy Asza do żony, list nr 186 z Nowego Jorku z roku
1955, w: M[ortche] Canin (red.), Briw fun Szolem Asz, s. 202–203, tu s. 202.
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Także z tego powodu powieść postrzegana jest przez wielu czytelników jako
kontynuacja utworów chrystologicznych, co przynosi liczne pozytywne recenzje
krytyków chrześcijańskich i ponownie krytyczne opinie ze strony żydowskiej.
Z jednej strony Asz określany jest mianem najlepszego powieściopisarza biblijnego230, z drugiej zaś padają inne, skrajnie negatywne głosy. Tak jest na przykład
w artykule Irvinga Howe, w którym przeczytać można między innymi, że ostatnia
powieść Asza jest:
tak szokująca w swojej intelektualnej i literackiej trywialności, że współczucie dla
Asza jako samotnego, odrzuconego starego człowieka szybko znika i dochodzi się
do wniosku, że zdradził swoją kulturę i siebie samego w sposób o wiele głębszy niż
kiedykolwiek zarzucali mu nawet najbardziej wrodzy krytycy231.

Równocześnie niektórzy czytelnicy postrzegają powieści Mojsze i Der nowi
jako czwarty i piąty tom cyklu chrystologicznego, jako teksty, które kontynuują
myśli poprzednich utworów, tym razem opierając się nie na Nowym, lecz na Starym Testamencie. Przez część krytyków całość nazywana jest nawet osobistym
Pięcioksięgiem Asza232. Zarówno wypowiedzi pisarza, jak i tekst książki wydają
się jednak przeczyć takiemu prostemu przyporządkowaniu. Wszystkie fragmenty,
które są interpretowane jako nawiązanie do Chrystusa, mogą odnosić się do Mesjasza, a Izajasz Asza mówi wprost, że wolą Boga jest „doprowadzenie wszystkich ludów do Boga Izraela, do domu Boga Jakuba”233. Trudno nie rozumieć tego
jako jasnego opowiedzenia się autora po stronie religii swojego narodu.
Der nowi ma swoje słabe strony. Krytycy zarzucają Aszowi, że buduje zbyt
szeroką parafrazę biblijną, by stworzyć tło dla swojego protagonisty, przy czym
w powieści brakuje akcji, nie ma też postaci, z którymi czytelnik mógłby się identyﬁkować, co postrzegane jest jako wada powieści. Dodatkowym, choć w mniejszym stopniu zależnym od autora problemem jest jakość przekładu angielskiego234. Niemniej jednak należy stwierdzić, że wprawdzie w utworze nie ma jednej
230

Por. F. N. Magill, The Prophet, w: F.N. Magill (red.), Survey of Contemporary Literature, 12
tomów, Englewood Cliffs: Salem 1977, tom 9, s. 6090–6094, tu s. 6091.
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so shocking in its intellectual and literary vulgarity that one’s sympathy for Asch as a lonely
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Asch: The Inner Loss, „Midstream”, 2.3, 1956, s. 81–87, tu s. 81.
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Por. Bradford Smith, Life of Isaiah-II, „Saturday Review of Literature”, 5.11.1955, s. 18 i 31,
tu s. 18; Mary Hornaday, The Birth of the Messianic Idea, „Christian Science Monitor”, 3.11.1955, s. 6;
Charles Angoff, In the Christological Vein, „Congress Weekly”, 5.03.1956, s. 14; Meyer Levin, Prophet
of the Return, „New York Times Book Review”, 6.11.1955, s. 4; Judd L. Teller, Unhistorical Novels,
„Commentary”, 21, kwiecień 1956, s. 393–396.
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 צו דעם הויז פון גאָט פון יעקב, צו ברענגען אלע פעלקער צום גאָט פון ישראלcu brengen ale felker cum
Got fun Jisroel, cu dem hojz fun Got fun Jankew.
98 . ז,1956  לעצטע נייעס: תל־אביב, דער נביא,שלום אַש
Szolem Asz, Der nowi, Tel-Awiw: Lecte najes, 1956, s. 98.
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Por. Bradford Smith, Life of Isaiah-II, s. 31.
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wyrazistej postaci, pomimo to można uznać cały naród Izraela za bohatera zbiorowego, dzięki czemu akcja otrzymuje nowy charakter, a Izajasz staje się jakby
klamrą spinającą poszczególne wydarzenia.
Kolejną grupę powieści biblijnych Asza stanowią jego napisane przed powieściami starotestamentowymi dzieła chrystologiczne: Der man fun Naceres, The
Apostle oraz Mary, trzeci tom trylogii, który jednak zajmuje się czasami w Biblii
wcześniejszymi, niż dwa pozostałe utwory. W swojej trylogii Asz tworzy fabułę
życia Marii, Chrystusa i św. Pawła, opierając się przy tym na Nowym Testamencie. Równocześnie rekonstruuje ze szczegółami ówczesne otoczenie społeczno-polityczne i stara się podkreślać religijne więzi między Żydami a chrześcijanami,
mając nadzieję na stworzenie wzajemnego zrozumienia i lepszego świata.
Na marginesie warto zauważyć, że dla Szolema Asza współżycie
z chrześcijanami było naturalne. Nieświadomie przejmował pewne określenia,
w liście do żony pisze na przykład, że obiecał synowi, że zobaczy się z mamą
( נאַ באָזשע נאַראָדזעניעna Boże Narodzenje)235. W pisanym na statku płynącym
z Ameryki do Europy liście z 2 lutego 1939 roku pisarz donosi Matyldzie, że
właśnie przepisał Der man fun Naceres. Asz uważa, że książka zawiera prawdę,
a on sam nie jest złym pisarzem. Wyraża też przekonanie, że istnieje Bóg twórców, który zmusza ich do pisania tak, a nie inaczej, nawet gdyby miało to być ze
szkodą dla nich samych236. Widać, że autor przeczuwał burzę, jaką miała wywołać
jego nowa powieść, choć zapewne nie zdawał sobie sprawy z jej potęgi.
Mary (1949), poświęcona jest matce Chrystusa, Marii. Pisarz przedstawia
ją z „[...] pełnym miłości pietyzmem i sielankową prostotą”237, zarówno tu, jak
i w innych powieściach chrystologicznych trzymając się dość ściśle Nowego Testamentu. Ta część trylogii jest według krytyków wyraźnie słabsza pod względem
literackim, Asz popada tu w dość daleko idący sentymentalizm, właśnie z tego
powodu dotychczasowy znakomity tłumacz utworów pisarza, Maurice Samuel,
odmawia współpracy przy przekładzie Mary. Samuel podkreśla w swojej autobiograﬁi, że względy artystyczne były jedynymi, jakie nim kierowały przy podejmowaniu tej decyzji, że nigdy nie wątpił z jednej strony w przywiązanie Asza
do tradycji żydowskiej, z drugiej w jego integralność twórcy, który nigdy nie splamiłby się, pisząc pod oczekiwania nieżydowskich czytelników238.
Także część recenzentów widzi słabe strony utworu, tłumacząc je próbą pisarza napisania czegoś więcej niż powieści i wynikającymi z tego anachronizmami
oraz błędami historycznymi. Tak więc szkoła, do której chodzi Jezus, przypomina
europejski cheder, a wesele w Kanie Galilejskiej przywodzi na myśl chasydzki
ślub. Jezus jest wbrew Ewangelii przedstawiony jako marzący o nawracaniu po235
Listy Asza do żony, list nr 58 z Berlina z roku 1912, w: M[ortche] Canin (red.), Briw fun Szolem Asz, s. 60–61, tu s. 61.
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Por. listy Asza do żony, list nr 105 ze statku z 2.02.1939, w: tamże, s. 107–108.
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gan, z którymi w powieści ma do czynienia od dzieciństwa, tymczasem okolice,
w których dorastał, były w rzeczywistości raczej ostoją judaizmu239.
Niezależnie od słów krytyki, wydanie Mary było ważnym wydarzeniem literackim, zauważyło to na przykład czasopismo „Saturday Review of Literature”, które ósmego października 1949 zamieściło recenzję utworu oraz życiorys
pisarza, informując o tym już na stronie tytułowej, którą całą zajmuje collage:
duża twarz Asza, a w tle rysunek szopki betlejemskiej z pochylającą się nad żłobkiem Marią w niebieskiej szacie i zaglądającym przez okno wołem240. Jest to bez
wątpienia obrazek o niskiej wartości artystycznej, niemniej jednak oddaje on atmosferę, w jakiej powitany był ten utwór. Co interesujące, recenzent, Edmund
Fuller, uważa, że z trzech powieści chrześcijańskich właśnie Mary znajduje się
na najwyższym poziomie artystycznym, ponieważ jest prosta, brak jej obciążających ram Der man fun Naceres oraz obszerności The Apostle i dzięki temu może
najgłębiej poruszyć czytelników241.
Widać, że także sam Asz nie zauważał słabych punktów utworu, był nawet
przekonany, że Mary należy do jego najlepszych powieści, że spowoduje rewolucję wśród Żydów i chrześcijan242. Równocześnie pisarz twierdzi, że książka
wprawdzie nie przekracza granic żydowskiej myśli i odczuć, jednak zrywa z tradycją, z tradycją stworzoną przez rabinów i księży, którzy według niego „wykopali rowy i przeciągnęli druty kolczaste między ludźmi”243. Asz pisze, że chciałby
zacząć tam, gdzie rozpoczął się podział, w czasach pierwszych chrześcijan, i głosić judaizm i chrześcijaństwo jako jedność244.
Pisarz przedstawia życie Marii, opierając się na Ewangeliach, równocześnie
jednak uzupełnia i ubarwia prezentowane wydarzenia, w tym także wychodząc
poza wiarę i przekonania większości chrześcijan i obdarzając Jezusa rodzeństwem245. Sylwetka Marii wpisuje się równocześnie w cały szereg kobiet, matek,
które występują w innych utworach pisarza, choć, ze zrozumiałych względów,
jest to postać szczególna. Niektórzy recenzenci zauważają, że może bardziej ade-
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kwatnym tytułem byłaby Matka, lecz tak zatytułowana była inna, wcześniejsza
powieść pisarza246.
Równocześnie warto zauważyć, że wprawdzie tytułowa Miriam247 jest istotną
postacią utworu, jednak powoli odsuwa się na drugi plan, oddając swoje miejsce
pierworodnemu synowi. Powieść jest na pewno sentymentalna, ale właśnie przez
swoją często sielankową prostotę przypomina wczesne utwory pisarza, Dos sztetl
czy też Reb Szlojme Noged. Obraz życia na obrzeżach miasteczka, w jedności
z otaczającą dom Miriam i Józefa przyrodą, uzupełniony jest scenami z dzieciństwa i dorastania Jeszui, który już wcześnie kwestionuje część nauki rabinów, opowiadając się między innymi za tym, że Bóg kocha wszystkie stworzenia, zarówno
składane w oﬁerze zwierzęta, jak i ludzi, niezależnie od ich pozycji społecznej.
Gdy Jeszua ma czternaście lat, umiera Józef i chłopiec na kolejne piętnaście lat
przejmuje obowiązki głowy rodziny, pracując w warsztacie ojca i troszcząc się
o matkę oraz młodsze rodzeństwo. Potem nadchodzi czas wędrówek i nauczania
Jeszui, przy czym narrator koncentruje się przede wszystkim na znanych z Nowego Testamentu przypowieściach, które znakomicie wkomponowują się w nastrój
całego utworu.
W odróżnieniu od Dos sztetl i Reb Szlojme Noged, w Mary poetycki obraz prostego życia zostaje stosunkowo szybko zakłócony przez realia. Jeszua jako młody
chłopak musi oglądać przeciągające przez miasteczko plądrujące hordy rzymskich żołnierzy, wyrusza też wraz z rodzicami na pomoc mieszkańcom spalonej
stolicy regionu. Są jednak w stanie pogrzebać zaledwie część pomordowanych
i podzielić się ostatnimi kęsami jedzenia z wziętymi w niewolę mężczyznami,
kobietami i dziećmi, którzy skuci łańcuchami prowadzeni są na sprzedaż. Gdy
zbliżają się do splądrowanego miasta, decydują się zawrócić, widząc, że nikomu
już nie będą w stanie pomóc. Równocześnie przeraża ich ilość trupów i stojące
wzdłuż drogi krzyże, na jednym z nich Jeszua odkrywa zwłoki sąsiada248.
Szolem Asz miał szczególny stosunek do Chrystusa, co dokumentuje jeden
z jego listów do żony, w którym pisze: „Dziś jest Wielki Piątek, dzień śmierci
Jezusa i ten dzień to dla mnie zawsze prawie Jom Kipur249, tego dnia jestem za-
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wsze bardzo smutny”250. Pisze też, że wstąpił do katolickiego kościoła, w którym
wszystko wygląda jak żydowski pogrzeb251.
W Der man fun Naceres Chrystus jest przede wszystkim pobożnym Żydem,
dzięki czemu wiara żydowska ukazana jest chrześcijańskiemu czytelnikowi nie
jako coś obcego, lecz jako religia tworząca istotną część jego własnego wyznania, jako tradycja, bez której Chrystus nie mógłby zaistnieć. Chrześcijaństwo jest
natomiast przedstawione żydowskiemu odbiorcy jako rodzaj schizmy w obrębie
judaizmu, jako rzecz własna, nie zaś obca.
Asz używa interesującej koncepcji powieści ramowej, której akcja toczy się
w międzywojennej Warszawie. Narratorem w pierwszej osobie jest młody Żyd,
który zostaje zatrudniony jako nauczyciel hebrajskiego przez polskiego ultrakatolika i antysemitę, Pana Wiadomskiego. W obrębie tej dwudziestowiecznej sytuacji fabularnej opowiadana jest stopniowo w czasie spotkań i rozmów obu mężczyzn historia Chrystusa. Pan Wiadomski uważa, że jest reinkarnacją rzymskiego
dowódcy wojskowego, chilarchy Jerozolimy, który jest według niego odpowiedzialny za śmierć Chrystusa i za tę zbrodnię został skazany na wieczną tułaczkę.
W ten sposób pojawia się u Asza jak gdyby odpowiednik, a równocześnie odwrócenie koncepcji Żyda, wiecznego tułacza. Prezentujące dawną historię rozmowy
uzupełnia w powieści tekst starożytnego dokumentu, który Pan Wiadomski stara
się odczytać z pomocą swojego młodego przyjaciela. Dokument ten okazuje się
piątą Ewangelią, Ewangelią według Judasza252.
W utworze Asz stara się przede wszystkim, w zgodzie z oﬁcjalnymi poglądami
żydowskimi253, zastąpić „żydowską winę” za śmierć Chrystusa „winą rzymską”.
Poza tym przedstawia Jezusa jako postać głęboko zakorzenioną w żydowskiej
tradycji. W ten sposób chrześcijański czytelnik zyskuje możliwość zmiany swojego często negatywnego nastawienia do Żydów, czego symbolem jest w powieści
rodząca się przyjaźń Pana Wiadomskiego i jego młodego nauczyciela.
Szolem Asz nie był jedynym pisarzem tworzącym w jidysz, w którego utworach pojawia się postać Jezusa. Występuje on na przykład w dramacie Dowida

250
בײ מיר אַ
ַ  און דער טאָג איז שטענדיק, דער טאָג פון יעזוס טויט,“פרײטיק
ַ היינט איז גראָד דער „גוטער
 איך בין זייער טרויעריק אין דעם טאָג, האַלבער יום־כּיפורHajnt iz grod der „guter frajtik”, der tog fun Jezus
tojt, un der tog iz sztendik ba mir a halber jomkiper, ich bin zejer trojerik in dem tog. Listy Asza do
żony, list nr 153 z Nicei z roku 1952, w: M[ortche] Canin (red.), Briw fun Szolem Asz, s. 165–166, tu
s. 165.
251
Por. tamże.
252
Por.
252–253 . ז,1 . בד,1943  קולטור פאַרלאַג: ניו־יאָרק, דער מאַן פון נצרת,שלום אַש
Szolem Asz, Der man fun Naceres, Nju-Jork: Kultur Farlag 1943, tom 1, s. 252–253.
253
Por. Ben Siegel, The Controversial Sholem Asch, s. 140–145. Fragmenty apokryfu nazywanego potocznie Ewangelią Judasza zostały odkryte dopiero w latach siedemdziesiątych dwudziestego
wieku, treść ich nie była więc Aszowi bezpośrednio znana. Natomiast samo istnienie tego tekstu
wspominane jest po raz pierwszy przez świętego Ireneusza (ok. 140 – ok. 202) w dziele Adversus
haereses z ok. 180 roku.
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Pinskiego254 ( מרים פון מגדלהMirjem fun Magdala, 1910) jako niedający się uwieść
przez Marię Magdalenę, z pewnością jednak właśnie Asz był tym spośród znanych twórców jidysz, którzy Jezusowi poświęcili cały utwór.
The Apostle (1943) przynosi, znów opierając się ściśle na Nowym Testamencie, historię św. Pawła Apostoła, który jest zaprezentowany jako pełen natchnienia fanatyk zmieniający swoje przekonania od prześladowcy wczesnych chrześcijan do misjonarza zeloty. Asz z jednej strony korzysta z Dziejów Apostolskich
i innych dostępnych źródeł, z drugiej wiele uzupełnia, część utworu to cytaty
z listów św. Pawła wraz z komentarzami autora. Równocześnie The Apostle to
nie tylko historia św. Pawła, lecz także ukazanie pierwszych lat chrześcijaństwa,
przy czym autor prezentuje czytelnikowi chrześcijańskie idee i rytuały jako mające swoje źródła w judaizmie, w utworze wielu pierwszych chrześcijan pozostaje
wyznawcami judaizmu.
Krytycy zauważają tu podobne mankamenty, na jakie zwracano też uwagę
w późniejszych biblijnych powieściach Asza, Mojsze i Der nowi, a mianowicie na
brak przemawiającego do wyobraźni czytelnika protagonisty. Święty Paweł jest,
zdaniem Orville’a Prescotta, postacią sztuczną, nie budzi sympatii, jest zaledwie
wehikułem do przedstawienia teologicznej dyskusji. Także inne postacie nie są
według niego dostatecznie wielowymiarowe i bliskie czytelnikowi. W tej samej
recenzji krytykowany jest również brak rozwoju akcji i humoru255. Wielu innych
recenzentów nie podziela jednak tego zdania, chwaląc pisarza za przeniesienie
czytelnika w pierwsze lata chrześcijaństwa i roztoczenie barwnego obrazu tamtych czasów256.
Racja leży po obu stronach. Blisko ośmiusetstronicowa powieść charakteryzuje się wieloma powtórzeniami, właściwie nie dzieje się w niej nic oprócz podróży
św. Pawła i jego spotkań oraz rozmów z kolejnymi wyznawcami nowej wiary, jak
również dyskusji z jej przeciwnikami, dyskusji, w których apostoł używa wciąż
tych samych argumentów. Równocześnie pokazane jest środowisko pierwszych
chrześcijan, siła, z jaką rozwija się nowa religia, brak jednak przekonujących czytelnika zindywidualizowanych postaci, trudno też znaleźć tak charakterystyczne dla Asza opisy krajobrazu, przyrody czy miast, które zawsze dodawały wiele
uroku jego powieściom. O ile w utworach poświęconych diasporze żydowskiej
w Europie pojawiają się znakomite komiczne epizody, tu brak jest ich zupełnie.
Napisana przez Asza historia św. Pawła rozpoczyna się w Jerozolimie po
śmierci Chrystusa. Szaweł z Tarsu, młody faryzeusz, spotyka się w Świątyni z innymi, którzy podobnie jak on widzą w nowej wierze zagrożenie dla judaizmu, ich
nienawiść zwraca się przede wszystkim przeciw tym Żydom, którzy uznali Chry254
255

 דוד פּינסקיDowid Pinski (1872–1959), dramaturg i prozaik.
Por. Orville Prescott, Outstanding Novels, „Yale Review”, 33, 1, wrzesień 1943, s. VI i VIII, tu

s. VIII.
256
Por. Rose Feld, St. Paul, Great Prophet, Great Politician, „New York Herald Tribune Weekly Book Review”, 19.09.1943, s. 3; Karl M. Chworowsky, St. Paul the Jew, „Christian Century”,
6.10.1943, s. 1136.
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stusa za Mesjasza. Działalność Szawła prowadzi do śmierci wielu pierwszych
chrześcijan. Ponieważ Damaszek uważany jest za duże skupisko członków nowej
sekty, Szaweł udaje się tam, by zdusić w zarodku rodzące się według niego zło.
W drodze do Damaszku Szaweł ma swoją pierwszą wizję Chrystusa, zmienia całe
swoje życie i z tym samym zapałem, z jakim prześladował nową wiarę, zaczyna
ją teraz głosić. Przyjmuje rzymskie imię Paweł, w swojej działalności jest znakomitym organizatorem i przebiegłym politykiem. Na przykład, bojąc się wyroku
żydowskiego trybunału, powołuje się na swoje rzymskie obywatelstwo, w rezultacie czego sąd w Rzymie go uniewinnia, ponieważ nie złamał żadnych praw
rzymskich. Na koniec jednak zostaje stracony, w ostatniej chwili przed śmiercią
wypowiadając pierwsze słowa żydowskiej modlitwy pełniącej funkcję wyznania wiary, Szma Jisroel257, co w sposób nie do podważenia dodatkowo ukazuje
widoczne na każdej stronie powieści intencje autora podkreślającego pokrewieństwo i duchowe związki judaizmu i chrześcijaństwa.
***
Powieść historyczna Asza Di kiszef-macherin fun Kastiljen była publikowana
w odcinkach w roku 1921. Miejscem akcji jest szesnastowieczny Rzym. Jeden
z malarzy, zachwycony piękną żydowską kobietą, maluje na jej wzór obraz Matki
Boskiej. Papież Paweł IV258 oskarża Żydówkę o przywłaszczenie sobie twarzy
Marii i skazuje ją na spalenie na stosie jako czarownicy.
Di kiszef-macherin fun Kastiljen nawiązuje do napisanego wcześniej, ale poświęconego późniejszym czasom Kidusz haszem nie tylko dzięki jednemu epizodowi, śmierci pięknej żydowskiej dziewczyny za wiarę, cała wymowa książki jest
podobna: zadaje ona pytanie o sens cierpień Żydów w diasporze i analizuje ich
wierność Bogu przodków, wierność, dla której są gotowi poświęcić życie. Podobnie jak Kidusz haszem, także i ten utwór jest echem krwawych wydarzeń na Ukrainie po pierwszej wojnie światowej, także i tu informacje historyczne przeplatają
się w utworze z ﬁkcją literacką. Poszukując danych historycznych do Di kiszef-macherin fun Kastiljen, Asz opierał się prawdopodobnie na Geschichte der Juden
(1853–1875, wyd. polskie: Historia Żydów, tłum. Stanisław Szenhak, Warszawa:
Centnerszwer 1902–1913, wyd. jidysz:  די יידישע געשיכֿטעDi jidisze geszichte,

257

Por. Sholem Asch, The Apostle, tłum. Maurice Samuel, New York: G.P. Putnam´s Sons 1943,
s. 803. Modlitwa ta pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 4): „Słuchaj Izraelu, Pan jest
naszym Bogiem – Panem jedynym” i wyraża myśl, że jest tylko jeden Bóg, którego Izrael czci, por.
Witold Tyloch, Judaizm, s. 285–286.
258
Giovanni Pietro Carafa (1476–1559), był papieżem w latach 1555–1559, zreorganizował
włoską inkwizycję, w roku 1555 stworzyl rzymskie getto, którego w nocy Żydom nie wolno było
opuszczać, por. Heinrich Graetz, Historja Żydów, tom 7, s. 268–269; Józef Andrzej Gierowski, Historia Włoch, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1985, s. 262; Bolesław Kumor, Historia Kościoła. Tom V. Czasy nowożytne. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim, Lublin:
KUL 2002, s. 87, 146, 153–155, 161, 164, 167 i 172.
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1913) Heinricha Graetza (1817–1891), przejmując od niego niektóre epizody, jak
na przykład wydany przez papieża Pawła IV rozkaz podpalenia w nocy wszystkich mieszkań żydowskich lub też opis zagłady marranów w Ankonie czy postać donny Gracji Mendozy259. Natomiast uciekinierzy z Kastylii: starzec Jankew
i jego wnuczka Jefte są postaciami ﬁkcyjnymi. Jankew i Jefte przypominają dwie
inne postacie literackie: Menachema i Rochel z dramatu wspomnianego wcześniej Dowida Pinskiego ( דער שטומער משיחDer sztumer Meszijech, 1911), którego
akcja osnuta jest wokół wygnania Żydów z Francji w XIV wieku.
Asz stwierdza w przedmowie do swojego utworu, że wiele rzeczy rzeczywiście się wydarzyło, inne zaś mogły się były wydarzyć w atmosferze tamtych lat.
Pisarz przyznaje jednak, że w Rzymie Żydom żyło się na ogół dobrze, specjalnie przeniósł jednak wydarzenia z innych miejsc do miasta papieskiego, ponieważ papież jako zwierzchnik Kościoła był za nie odpowiedzialny, gdziekolwiek
w świecie miały miejsce260.
Dwa lata wcześniej, w roku 1919, została wydana powieść Kidusz haszem.
Pisarz daje tu wyraz swojemu podziwowi dla trwania przy wierze przodków nawet w obliczu śmierci, gloryﬁkując męczenników siedemnastowiecznych masakr
Bogdana Chmielnickiego (1595–1657)261. Słabo zaludnione ziemie ukraińskie
należące w tamtych czasach do Polski były terenami, na które chętnie przesiedlali
się Żydzi, nie tylko ci polscy, lecz też uciekający przed wojną trzydziestoletnią
(1618–1648) żydowscy mieszkańcy Niemiec i Czech. Z tego powodu od połowy
XVI do połowy XVII wieku liczba ludności żydowskiej na Ukrainie zwiększyła
się czterokrotnie. Kozacy Chmielnickiego i pomagający im Tatarzy krymscy wymordowali tysiące Żydów, mieszkańców wschodnich terenów Polski, a ukraińskie gminy żydowskie zostały na wiele lat zniszczone262.
Rok masakr Chmielnickiego zbiegł się z żydowskim rokiem 5408, w którym
według wierzeń wielu Żydów miał przyjść Mesjasz263. Wzmacniane tragiczny259
Por. Eugenia Prokop-Janiec, Wstęp, s. 11. Natomiast opisana w Di kiszef-macherin fun Kastiljen pomyślna interwencja u papieża sułtana tureckiego skłonionego do tego przez donnę Grację,
która doprowadziła do uwolnienia wszystkich więzionych marranów, nie jest jednak zgodna z danymi historycznymi. Interwencja taka rzeczywiście miała miejsce, lecz odniosła zaledwie częściowy
skutek, uwolnieni zostali jedynie poddani tureccy, por. Haim Hillel Ben-Sasson (red.), Geschichte
des jüdischen Volkes: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, München: Beck 2007, s. 815; Heinrich
Graetz, Historja Żydów, tom 7, s. 276. Gracja Mendoza występuje także w innych dziełach literatury
jidysz, między innymi w utworze dramatycznym ( נאָכן גאָט פון מידברNochn Got fun midber, 1949),
którego autorką jest poetka  קאַדיע מאָלאָדאָווסקיKadje Mołodowski (1894–1975).
260
Por.
I–III . ז,1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, די כשוף־מאַכערין פון קאַסטיליען,שלום אַש
Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, Nju-Jork: Szolem Asz Komite 1923, s. I–III.
261
Por. Władysław A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum
1990, s. 116–138.
262
Por. Paul Johnson, A History of the Jews, s. 258–260.
263
Por. Itzhok Niborski, Sholem Asch l’écrivain de la cohésion et de l’éclatement, w: Sholem
Asch, La sanctiﬁcation du Nom, tłum. Aby Wieviorka, Lausanne–Paris: l’Age d’homme 1985,
s. 9–20, tu s. 14; Heinrich Graetz, Historja Żydów, tom 8, s. 367.
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mi wydarzeniami nadzieje mesjańskie tamtych czasów stały się tematem wielu utworów literackich powstałych w jidysz, autorstwa między innymi takich
twórców, jak Mojsze Kulbak264, Arn Cejtlin265, Jechiel-Jeszaje Trunk266, piszący
pod pseudonimem H. Lejwik Lejwik Halpern267 czy Jicchok Baszewis Zinger
(Singer)268. W tę tradycję wpisuje się też powieść Asza. Tematyka oczekiwania
na Mesjasza jest także głównym wątkiem satyrycznej powieści Mojsze Nadira269
( משיח אין אַמעריקעMeszijech in Amerike, 1919–1921).
Fabuła Kidusz haszem koncentruje sie wokół Mendla i jego rodziny, jedynych
Żydów żyjących w Złoczowie. Najważniejszymi wydarzeniami części pierwszej jest otwarcie miejscowej synagogi połączone ze ślubem ośmioletniego syna
Mendla, Szlojme, z równie młodą córką rabina, Dwojre. W drugiej części młodzi dorastają, równocześnie jednak nadchodzą tragiczne wydarzenia powstania
Chmielnickiego. Chrześcijańska służąca Mendla stara się uratować Dwojre, przebierając ją za chłopkę. Pomimo tych starań dziewczyna ginie z ręki zakochanego
w niej Kozaka. Natomiast Szlojme zostaje złapany i sprzedany Tatarom. Mendel
z żoną giną zamordowani wraz z innymi Żydami w Tulczynie, po tym jak Polacy
wydali ich Kozakom. Przeżywa tylko Szlojme, którego tureccy Żydzi wykupują

264

 משה קולבאַקMojsze Kulbak (1896–1937, rozstrzelany w czasie czystek stalinowskich), poeta,
dramatopisarz i prozaik. Między innymi autor historycznego dramatu ( יעקב פראַנקJankew Frank,
1923), poświęconego Jakubowi Frankowi (1726–1791), przywódcy osiemnastowiecznego ruchu
mesjanistycznego, który rozwinął się po klęsce siedemnastowiecznego mesjanizmu Sabataja Cwi.
265
 אַהרן צייטליןArn Cejtlin (1898–1973), poeta, dramatopisarz, prozaik i krytyk literacki.
Początek drugiej wojny zastał go przypadkowo w Nowym Jorku, dzięki czemu ocalał jako jedyny
ze swojej rodziny, po wojnie pozostał w Ameryce. Opublikował między innymi dramat יעקב פראַנק
(Jankew Frank, 1929).
266
 יחיאל־ישעיה טרונקJechiel-Jeszaje Trunk (1887–1961), pisarz i krytyk literacki. Autor między
innymi poświęconej Sabatajowi Cwi powieści ( משיח געוויטערMeszijech gewiter, 1961).
267
 לייוויק. לייוויק האַלפּערן = הH. Lejwik (1888–1962, pseudonim Lejwika Halperna), poeta,
dramatopisarz i wydawca. Napisał między innymi sztukę ( דער גולםDer gojlem, 1921), w której
występuje postać Mesjasza przebranego za żebraka. Mesjasz nie zostaje jednak przyjęty przez ludzi,
ponieważ pojawił się za wcześnie w świecie, który nie jest gotowy na jego przyjście.
268
 יצחק באשעוויס זינגערJicchok Baszewis Zinger (1904–1991, znany jako Izaak Baszewis Singer lub Isaac Bashevis Singer), jedyny noblista w literaturze jidysz, jest autorem między innymi
powieści ( דער שׂטן אין גאָרייDer sotn in Goraj, 1935, wyd. polskie: Szatan w Goraju, tłum. Józef Marzęcki i Szymon Sal, Warszawa: Sagittarius 1992) poświęconej miasteczku, które pod wpływem emisariusza Sabataja Cwi popada w egzaltacje mesjanistyczne. Wydarzenia powstania Chmielnickiego
oraz nadzieje związane z Sabatajem Cwi znajdują swój oddźwięk także w powieści ( דער קנעכטDer
knecht, 1967, wyd. polskie: Niewolnik, tłum. Irena Wyrzykowska, Warszawa: Alfa 1991). Baszewis
Zinger napisał również zbeletryzowaną biograﬁę Jakuba Franka ( דער זינדיקער משיחDer zindiker
Meszijech, 1935–1936) oraz ( דער מאַן פון חלומותDer man fun chalojmes, 1970–1971), powieść opartą
na rzekomych wspomnieniach frankisty, por. Chone Shmeruk, Historia literatury jidysz, Wrocław–
–Warszawa–Kraków: Ossolineum 2007, s. 117–128.
269
 משה נאַדירMojsze Nadir (1885–1943, właściwie:  יצחק רייזJicchok Rejz), humorysta, w swoich utworach ukazywał między innymi rozczarowanie współczesnym życiem w Nowym Jorku.
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z niewoli. Przez książkę przewija się postać świętego, lamedwownika270, raz jest
krawcem, nauczycielem młodego Szlojme, raz sprzedawcą w sklepie, raz starym
lirnikiem. W ostatniej, symbolicznej scenie wracający w rodzinne strony Szlojme
spotyka go zachęcającego przechodniów do wejścia do sklepu. W sklepie tym
półki są puste, kupić można za to wiarę i ufność.
Asz wykorzystał informacje zebrane z żydowskich kronik opisujących masakry, w tym przede wszystkim z Jiwen Mecula (Wenecja 1663) Nathana Neta Hanovera (zm. 1663), stamtąd pochodzi historia oblężenia Niemirowa, a także epizod dotyczący żydowskiej dziewczyny, która przekonuje Kozaka, żeby ją zabił.
Równocześnie jednak dane historyczne uzupełniane są przez pisarza, tu należy
według Itzhoka Niborskiego między innymi wymienić informację, jakoby Żydzi dzierżawili cerkwie271. Asz jest wyraźnie zafascynowany pełnym poświęcenia żydowskim heroizmem, kontrastuje arogancję prześladowców ze świętością
oﬁar. W niektórych scenach krytycy doszukują się też przeczucia mającej nadejść
Zagłady272. Z powodu chwalonego przez recenzentów wysokiego poziomu literackiego, a także wzruszającego obrazu historii żydowskiej powieść zaczęła być
już wkrótce po ukazaniu się zaliczana do klasycznych utworów historycznych
literatury jidysz. W pozytywnych notatkach prasowych podkreślana jest zarówno
umiejętność ukazania życia i zwyczajów Żydów, jak i przede wszystkim przekazanie ﬁlozoﬁi życiowej, swoistego stoickiego fatalizmu, który pozwolił przyjmować, ale też i przezwyciężać kolejne klęski273.
O Di kiszef-macherin fun Kastiljen i Kidusz haszem pisze w roku 1930 Mojżesz Kanfer w swoim artykule z okazji pięćdziesięciolecia urodzin Asza, stwierdzając, że właśnie z powodu zawartego w obu powieściach patosu, mistycyzmu,
prostoty i piękna są one tak niebezpieczne. Według Kanfera wszystkie tego typu
utwory literackie usypiają i każą wierzyć,
że w tym obłędnym tańcu zbrodni i bezsensu, który setki tysięcy pochłonął naszych
braci, tkwi jakiś sens, że w tem bezmyślnem okrucieństwie zdziczenia zawarte jest
jakieś głębsze znaczenie274.
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Według Talmudu (Talmud Babiloński, traktat Sanhedrin, s. 304, i traktat Sukka, s. 68) w każdym pokoleniu żyje w świecie 36 sprawiedliwych, cadyków. Według tradycji żydowskiej tylko dzięki ich istnieniu świat nie zostaje zniszczony. Sprawiedliwi są ukryci, czasem sami nie zdając sobie
sprawy z tego, kim są. Ponieważ cyfrę 36 reprezentują litery alfabetu hebrajskiego lamed i wow, לו,
trzydziestu sześciu często nazywanych jest lamedwownikami.
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tłum. Elżbieta Tabakowska, Kraków: Znak 1989 i 1991, tom I, s. 583.
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Por. Michał Friedman, [Wstęp], s. 9.
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Jest to ważny aspekt odbioru tych i niektórych innych utworów pisarza. Można zrozumieć Asza, który przepełniony głęboką wiarą oraz optymizmem stara się
we wszystkim znaleźć choć promyk nadziei, ale przeciwnie, w obliczu krwawych
mordów wielu czytelników oczekiwało nie tylko potępienia, ale też ukazania zupełnego bezsensu tych tragedii.
W roku 1934 ukazał się Der tilim jid. Głównym tematem jest wiara, jak pisze
Jicchok Charlasz, „rodzaj głębokiej, wszechogarniającej wiary”275. Równocześnie książka prezentuje część historii polskich Żydów XIX wieku, przede wszystkim szeroką panoramę ruchu chasydzkiego.
Gdy Asz pisał Der tilim jid, mieszkał od wielu lat poza Polską, już wtedy
historia Jechiela była dla niego i wielu czytelników odkrywaniem świata, który
w takiej formie w ich czasach nie istniał. Pisarz, który chciał w okresach historycznie trudnych dać swojemu narodowi, przede wszystkim młodzieży, mogący
być oparciem przykład, korzenie, z których można czerpać siłę, dokładnie przygotowywał się do pisania Der tilim jid. Nie tylko wiele czytał, podróżował też
po Polsce, szukając śladów dawnych czasów, wzorów i inspiracji. W utworze
przeplata się ﬁkcja literacka z echami rzeczywistych faktów, a sam protagonista,
Jechiel, wzorowany jest na postaci historycznej rabiego Jechiela-Mejera Lipszyca
z Gostynina (1815–1888), nazywanego właśnie „tilim-jid”276.
Głównym wątkiem powieści jest życie Jechiela, urodzonego w biednej chasydzkiej rodzinie chłopca, który nie radzi sobie ze studiowaniem Talmudu. Niezmiernie głęboko przeżywając swoją wiarę, przysparza równocześnie wielu trosk
ojcu, gdy swą miłość do Boga wyraża, stając na głowie lub gwiżdżąc277 podczas
nabożeństwa w synagodze. Asz wykorzystuje tu motyw często powracający w literaturze żydowskiej, co zauważa między innymi Alexander Scheiber278. Jechiel,
ganiony przez ojca i starszego brata, odwraca się od nauki i zaczyna pomagać
matce na targu. Równocześnie jest jednak pobożny, szuka swojej drogi, która doprowadza go do grupy prostych rzemieślników spotykających się i czytających
wspólnie psalmy. Tu, podobnie jak w innych utworach, widać szacunek, jaki Asz
żywił do prostych, pełnych wiary i ufności w Boga ludzi. Ojciec ze starszym bratem wyruszają na dwór cadyka, skąd już nie wracają, cały ciężar troski o dzieci
spada na matkę Jechiela, której chłopiec stara się ze wszystkich sił pomagać. Sportretowany w powieści Asza cadyk to Reb Mendele Kocker279, znana postać histo-
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Por. Jicchok Charlasz, Asz Szolem, kol. 189.
Por. Szmuel Niger, Szolem Asz. Zajn lebn un zajne werk, s. 213–215.
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ryczna, która już wcześniej traﬁła do literatury żydowskiej. Pisał o nim chyba jako
pierwszy Josef Opatoszu280 w ( אין פוילישע וועלדערIn pojlisze welder, 1921, wyd.
polskie: W polskich lasach, tłum. Saul Wagman, Warszawa: Gitlin 1923)281. Sława
Jechiela rośnie, wkrótce zostaje uznany za świętego i cudotwórcę, Żydzi i chłopi
przychodzą do niego ze swoimi troskami i kłopotami. Jechiel rozdaje wszystko, co
ma, biednym, stara się każdemu pomóc i doradzić, nie uważa jednak, że posiada
cudotwórczą moc. Zaczyna w nią wierzyć dopiero wtedy, gdy przyjeżdża ojciec
i zabiera go do Kocka do cadyka, który potwierdza powołanie młodzieńca.
W jidysz pisał o utworze Szmuel Niger. Dwie jego recenzje ukazały się w czasopiśmie „( צוקונפֿטCukunft”) w roku 1935282. W obu Niger zwraca uwagę na różnicę między historiograﬁą, która zajmuje się tylko tym, co się kiedyś wydarzyło,
a powieścią historyczną, której autor, przedstawiając minione wydarzenia, równocześnie poszukuje ich implikacji dla dnia dzisiejszego oraz dla przyszłości283.
Niger jest przekonany, że tekst osadzonej w przeszłości powieści potraﬁ przemówić do współczesnego mu czytelnika. Analizując treść, stara się wciąż zwracać uwagę na ponadczasowy charakter utworu. Równocześnie zauważa, że Asz
od dawna szukał postaci Jechiela, protagonisty, który odnalazłby sens życia. We
wcześniejszych utworach autor przedstawia poszukujących, tu po raz pierwszy
czytelnik ma do czynienia z kimś, kto znalazł swój cel w życiu284. Zarówno w tych
recenzjach, jak i w rozdziale książki o Aszu poświęconym Der tilim jid285, opinia
Nigera o powieści i jej autorze jest pozytywna.
Po angielsku dłuższą recenzję napisał w roku 1934 Richard Dennis Charques,
który słusznie zauważa, że jest to przede wszystkim powieść o wierze286. Wśród
innych krótszych i dłuższych omówień uwagę zwraca zajmująca się wszystkimi
istotnymi punktami książki recenzja Irvinga Finemana, który twierdzi, że jest to
przede wszystkim opowieść o ruchu chasydzkim. Chasydyzm powstały według
Finemana jako rodzaj „wieży Babel”, jako próba dotarcia do Boga, miał w pewnym sensie wiele wspólnego z początkami chrześcijaństwa, później uległ wypa-
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 יוסף אָפּאַטאָשוJosef Opatoszu (1886–1954), jeden z czołowych powieściopisarzy jidysz tworzących w Ameryce. Tematyka jego powieści to z jednej strony życie żydowskie w Polsce, z drugiej
obrazy z odległej historii Żydów.
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czeniu, niemniej jednak potraﬁł zrodzić jednostki tak święte, jak Jechiel287. Inne
interesujące omówienie wyszło spod pióra Louisa Kronenbergera, który zwraca
uwagę czytelnika na przepełniającą życie Jechiela nie tylko miłość do Boga, lecz
przede wszystkim miłość do drugiego człowieka, głębokie współczucie okazywane zwłaszcza tym najbiedniejszym, prostym ludziom. Kronenberger zauważa
przy tym, że jest to miejsce, w którym Asz nie po raz pierwszy daje wyraz swoim
własnym przekonaniom i uczuciom288. Podobna w swojej wymowie jest recenzja
Ludwiga Lewisohna, który twierdzi między innymi, że powieść Asza dlatego jest
tak piękna, ponieważ jej autor należy do tych nielicznych twórców, którzy potraﬁą żyć w pokoju i harmonii zarówno z sobą, jak i ze światem. Dzięki temu Der
tilim jid staje się, zdaniem Lewisohna, utworem uniwersalnym, opierającym się
wprawdzie na konkretnym doświadczeniu i przykładzie, jednak niosącym z sobą
prawdy i wartości ogólnoludzkie289. W 1939 roku Der tilim jid w anglojęzycznej
adaptacji Maurice Schwartza (1889–1960) został wystawiony przez Yiddish Art
Theatre w Nowym Jorku. Także i wersja sceniczna doczekała się pozytywnego
oddźwięku w prasie290.
W roku 1934 Der tilim jid został przetłumaczony na język niemiecki. W niemieckojęzycznej żydowskiej prasie utwór został ciepło przyjęty, między innymi
był recenzowany w dwumiesięczniku Der Morgen. Anonimowy autor zauważa
mocne punkty powieści: znakomite naszkicowanie zarówno pojedynczych postaci, jak i scen zbiorowych, ukazanie głębokiej wiary oraz charakterystyczne dla
pisarza opowiadanie się po stronie prostych ludzi291.
***
Zajmująca się czasami pisarzowi bliższymi, chronologicznie pierwsza powieść Szolema Asza to opublikowana w roku 1904 w odcinkach Dos sztetl. Ten
romantyczny obraz żydowskiego miasteczka był w literaturze jidysz nowością
i przyczynił się do umocnienia sławy pisarza. Główna postać utworu, Reb Jecheskiel Gombiner, może być postrzegany jako literacki obraz ojca Asza, natomiast
samo miasteczko nawiązuje prawdopodobnie do Kazimierza nad Wisłą oraz do
rodzinnego miasta pisarza, Kutna292, w książce pada nazwa Kozmer293.
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Dos sztetl jest bogatym źródłem informacji na temat żydowskiego życia w niewątpliwie wyidealizowanym miasteczku. Akcja toczy się wokół żydowskich
mieszkańców, którzy żyją w świecie niemal zupełnie hermetycznym, w harmonii
z kolejnymi porami wyznaczonego żydowskimi świętami roku, lecz już w tym
wczesnym utworze są wspomnieni także chrześcijańscy sąsiedzi. W symbolicznej scenie synagoga i kościół wzywają mieszkańców miasteczka do modlitwy do
tego samego Boga294.
Specyﬁczne przedstawienie miasteczka żydowskiego przez Asza postrzegane
jest przez wielu krytyków jako innowacyjne; do tej pory mieszkańcy sztetl byli
zwykle w literaturze jidysz obiektem mniej lub bardziej łagodnych drwin295. Choć
wybijającą się na pierwszy plan postacią jest bez wątpienia Reb Jecheskiel Gombiner, a pozostałe osoby tylko uzupełniają całość obrazu, można jednak pokusić
się o stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z bohaterem zbiorowym, którym jest
całe miasteczko. Powieść jest głęboko osadzona w żydowskiej tradycji, pisarz
przedstawia mieszkańców sztetl podczas prawie całego roku, przy czym cykl ich
życia jest podporządkowany świętom żydowskim.
Interesująca jest także forma utworu: całość to krótkie, następujące po sobie
obrazy, które łączy jakby klamrą postać wędrowca. Na początku przychodzi on
do miasteczka z węzełkiem na plecach i czytelnikowi zostaje złożona obietnica,
że pozna wszystko to, co zobaczy wędrowiec. Na końcu wędrowiec opuszcza
sztetl i niknie w oddali, podobnie jak czarna rzeka gubi się w otaczającym miejscowość krajobrazie.
W roku 1911 została wydana powieść Reb Szlojme Noged, w której Asz powraca do idyllicznego świata sztetl. Tytułowy bohater postrzegany jest ponownie
przez czytelników i krytyków jako literacki obraz ojca Asza. Autor potwierdza
ten fakt, twierdząc, że wprawdzie nie potraﬁł go naśladować w życiu, stara się
to jednak czynić w marzeniach i dedykuje swoje dzieło ojcu, który jest dla niego
ideałem296. Można też łatwo zorientować się, że akcja Reb Szlojme Noged toczy
się w rodzinnych stronach pisarza, w tekście pojawiają się takie miejscowości, jak
Gostynin, Gąbin, Żychlin czy Krośniewice, wszystkie leżące niedaleko Kutna.
Napisany poetyckim językiem utwór rozpoczyna się opisem szabasu w domu
kupca Szlojme Nogeda, kończy się zaś sceną zaręczyn jego syna z wnuczką cadyka. Każdy dzień i pora roku mają swoje miejsce w idyllicznym życiu, widać tu

Szolem Asz, Dos sztetl, w: Szolem Asz, Geklibene werk band I, Nju-Jork: Ikuf 1947, s. 7–131, tu
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cechy wspólne z Dos sztetl, na jarmarku Żydzi i chłopi piją razem wódkę, wołając: „Na świecie jest tylko jeden Bóg”297.
Istnieją jednak wyraźne różnice między tymi dwiema powieściami, autor sygnalizuje je odmiennymi tytułami, z których pierwszy odnosi się do całej grupy ludzi, a drugi do pojedynczej postaci. Szmuel Niger uważa, że powodem tej różnej
perspektywy jest fakt, że nie da się dwa razy pokazać uroku miasteczka298. Z tego
powodu drugi utwór poświęcony jest przede wszystkim Reb Szlojme Nogedowi.
Szmuel Niger twierdzi równocześnie, że wprawdzie trudno powiedzieć wiele dobrego o poziomie artystycznym powieści, za to na pewno można zrozumieć jej
przesłanie: jest to książka o ufności i spokoju, głębokiej wierze w Boga i gotowości pogodzenia się z jego wolą, jakakolwiek by ona była, utwór, który pomaga
czerpać nadzieję z tradycji i korzeni299.
Rok 1916 przyniósł powieść Motke ganew. Motke, urodzony w biedzie,
wcześnie uczy się kraść i wykorzystywać wszystkie możliwości, które mu los
przynosi. Asz pokazuje, jak zewnętrzne warunki wychowania i życia wpływają
na rozwój chłopca, który staje się złodziejem. Na kilka lat znajduje schronienie
wśród gojów, robotników w hucie szkła, potem jednak przyłącza się do grupy
wędrownych cyrkowców. Motke i zmuszana do prostytucji linoskoczka Maria,
chcąc polepszyć swoje życie, uciekają razem do Warszawy. Motke nie ma paszportu, zabija wobec tego konkurenta do serca Marii i przejmuje jego tożsamość.
W Warszawie Motke zostaje dobrze prosperującym sutenerem, Maria zaś jest
najlepszą, przynoszącą największy dochód dziewczyną. Chłopak zakochuje się
w Chanele, dobrze wychowanej żydowskiej dziewczynie, i decyduje się zmienić.
Po zaręczynach, nie chcąc żyć pod przybranym imieniem zabitego przez siebie
człowieka, wyznaje zbrodnię Chanele, która opowiada wszystko rodzicom i Motke zostaje zaaresztowany jako morderca, do końca nie rozumiejąc, dlaczego narzeczona go wydała.
Także ten utwór doczekał się pozytywnych recenzji oraz artykułów krytycznoliterackich. Asz jest chwalony za bardzo dobre ukazanie środowiska, z jakiego
wyrósł Motke, oraz półświatka żydowskiej Warszawy. Równocześnie pisarz tworzy interesującą, przekonującą postać, odchodząc w utworze od charakterystycznego dla siebie poetyckiego realizmu i ocierając się o naturalizm, przy czym tłumacząc charakter i zachowanie Motke, wyraźnie nawiązuje do behawioryzmu300.
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Motke ganew w wersji scenicznej przez wiele lat podbijał teatry świata, był wystawiany w Ameryce, w Polsce międzywojennej, a także, również wiele lat po
śmierci autora, w Izraelu301.
W roku 1913 ukazała się powieść Asza Meri. Z powodu zawartych w utworze rewolucyjnych treści pisarz obawiał się, że nie uda się opublikować Meri
w jidysz, że cenzura nie dopuści do druku powieści. Pisze w jednym z listów, że
przygotowane wcześniej wydanie niemieckie zostało skonﬁskowane302.
Akcja utworu toczy się w carskiej Rosji w przededniu i na początku rewolucji
1905 roku. Główne miejsca wydarzeń to bliżej niezdeﬁniowane naddnieprzańskie
miasto oraz Petersburg. Misza, młody syjonista z bogatego żydowskiego domu,
zakochuje się w Meri, która jednak tego uczucia nie odwzajemnia, wciąż bowiem
poszukuje czegoś więcej, żyjąc w świecie marzeń. W rezultacie oﬁarowuje serce malarzowi, Michałowi Kowalskiemu, z którym mieszka przez pewien czas
w Petersburgu, zachłystując się życiem towarzyskim w bogatych salonach miasta.
Kowalski uznaje za swój obowiązek odwieźć Meri do rodziców, by wyrwać ją ze
zgubnego dla młodej żydowskiej dziewczyny środowiska artystycznego. W tym
czasie Misza zauważa, że miłość do Meri jest błędem i żeni się z siostrą swojego skazanego na śmierć przyjaciela, Dowida. Powieść kończy się ucieczką Meri
z domu, dziewczyna uznaje, że życie w miasteczku jest dla niej zbyt nudne.
Meri i jej kontynuacja Der weg cu zich (1914) to historia Żydów, którzy odeszli daleko od żydowskiego życia i pozbawieni korzeni borykają się ze znalezieniem swojego miejsca w świecie. Według A.H. Bialina prezentowana w utworach
młodzież to postacie „światowe”, także dlatego, że często nie czują się związane
z żadnym krajem303. Meri jest bogatą, wykształconą dziewczyną. Jest wyobcowana, rodzina nie przekazała jej religii i tradycji, dlatego czuje się zagubiona, nie
widzi celu w życiu. Jednak, wbrew tytułowi, który sugeruje koncentrację akcji
wokół tytułowej postaci, powieść nie jest poświęcona ani Meri, ani innej osobie.
Celem autora jest raczej ukazanie całej grupy, opisanie życia żydowskiego na początku XX wieku. Dlatego Szmuel Niger słusznie nazywa Meri powieścią o diasporze, o ciągłej wędrówce i poszukiwaniu, w pewnym sensie o Ahaswerze304.
W Der weg cu zich Misza i jego młoda żona Rochel wyjeżdżają do Izraela,
by tam realizować swoje młodzieńcze ideały. Okazuje się jednak, że w Izraelu
Misza nie potraﬁ znaleźć swojego miejsca, postanawia więc wyjechać do Ame301
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ryki, uważając, że powinien być tam, gdzie jest większość żydowskiego narodu.
Możliwe, że ta niezrealizowana decyzja protagonisty jest odzwierciedleniem poszukiwań Asza, który w czasie, gdy pisał Der weg cu zich, także starał się znaleźć miejsce w świecie dla siebie i rodziny. W powieści, w drodze do Ameryki,
w Niemczech, Rochel opiekuje się chorą na tyfus żydowską dziewczynką, którą
nie ma się kto zająć. Wkrótce sama zaraża się i umiera. Misza wraca do rodzinnego rosyjskiego miasta i, podobnie jak wcześniej doktor Lejzerowicz, ojciec
Dowida i Rochel, osiedla się w biednej dzielnicy, gdzie zostaje nauczycielem
dzieci miejscowej biedoty.
Równoległa akcja powieści, przedstawiona w rozdziałach przeplatających się
z tymi poświęconymi Miszy i Rochel, dotyczy dalszych losów Meri. Podobnie
jak i inni bogaci Żydzi, cała rodzina wyjeżdża do Berlina, by tam przeczekać
niebezpieczne czasy. Także w Berlinie Meri nie potraﬁ znaleźć swojego miejsca
w otaczającym świecie, dlatego postanawia pojechać do Zakopanego, gdzie ma
nadzieję spotkać Kowalskiego. Tam okazuje się jednak, że malarz znalazł sobie
inną kochankę, z tego powodu dziewczyna ulega namowom zakochanego w niej
polskiego Żyda, Jasia, i wychodzi za niego za mąż. Jaś przechodzi załamanie
nerwowe, porzuca Meri i odchodzi. Będąca w ciąży dziewczyna wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie zaczyna pomagać Miszy w jego szkole i cieszy się, że po
długich poszukiwaniach w końcu znalazła swoje miejsce na ziemi.
Kolejnym utworem, którego akcja toczy się w czasach Aszowi współczesnych, jest Farn mabl (1929–1931). Trylogia prezentuje szeroką panoramę życia
żydowskiego w Rosji przed rewolucją październikową i w jej trakcie. Trzy tomy
noszą nazwy trzech wielkich miast byłego carskiego imperium: ( פּעטערבורגPeterburg, 1929), ( װאַרשעWarsze, 1930) oraz ( מאָסקװעMoskwe, 1931). Asz jak zwykle wykorzystuje swoje doświadczenia i wiedzę, znał przecież dobrze Petersburg
i panujące w nim stosunki, przebywał tam często przed pierwszą wojną, przygotowując rosyjskie wydania swoich książek305, a także pomagając przekonać bogatych Żydów do ﬁnansowania wydawnictwa Kleckina306. Najprawdopodobniej
autor przeniósł niektóre własne przeżycia wprost do powieści307.
Trylogia posiada wiele warstw znaczeniowych. Do jednej z nich, tak dobrze
znanej z innych utworów Asza, należą piękne opisy krajobrazów i postaci. Asz
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nie tylko znakomicie operuje iluzją, umożliwiając czytelnikowi jak gdyby „wejście w obraz”, lecz przedstawia też z olbrzymim sentymentem przyrodę.
Kolejna warstwa tekstu to historia życia Zachariego Mirkina i innych ﬁkcyjnych bohaterów, której jednak często nie sposób oddzielić od warstwy historycznej przywołującej zarówno fakty i wydarzenia, jak i czyniącej aluzje do rzeczywistych postaci. Farn mabl jest równocześnie powieścią historyczną i rozwojową,
Entwicklungsroman, którą to formułę autor zastosował, by wprowadzić czytelnika
w skomplikowany świat religii oraz częściowo także ﬁlozoﬁi żydowskiej tamtych
czasów. Czytelnik śledzi losy Zachariego Mirkina, jego rozwój, poszukiwanie
celu życia, Boga i religii, miłości oraz rodziny, ojczyzny i przyjaciół, od narodzin
bohatera, aż do jego dojrzałości, a równocześnie poznaje świat, w którym Mirkinowi przyszło żyć, i rzeczywiste wydarzenia historyczne, często prezentowane
z perspektywy biorącej w nich udział jednostki.
Warstwa historyczna tekstu, pokazana poprzez historie bohaterów, a komentowana i wyjaśniana zarówno przez nich samych, jak i przez wszechwiedzącego
narratora, koncentruje się na sytuacji Żydów w carskim imperium przed rewolucją, na ich losach podczas tych burzliwych wydarzeń, a także na samej rewolucji.
Asz napisał swoją trylogię niewiele lat później, udało mu się jednak wykazać
głębokim zrozumieniem opisywanych przemian. W ten sposób, będąc przede
wszystkim dziełem ﬁkcji literackiej, trylogia Farn mabl może być równocześnie
traktowana jako ważne świadectwo epoki. Powieść ukazuje czytelnikowi zarówno sposób rozumienia rewolucji radzieckiej przez żydowskiego pisarza tamtych
czasów, jak i stanowi interesujący głos w politycznej, społecznej i literackiej dyskusji dotyczącej tejże rewolucji, dyskusji, która rozpętała się w Europie i Ameryce po roku 1917. Asz opisuje zaledwie kilkanaście lat z historii Żydów rosyjskiego imperium, jednak prezentowane poglądy i losy mają swoje korzenie w wielu
latach obecności tego narodu w Rosji. Znając dzieje dyskryminacji i prześladowań w tradycyjnie antyżydowskim carskim imperium, łatwiej jest czytelnikowi
zrozumieć, dlaczego tak wielu Żydów brało czynny udział w rewolucji lub przynajmniej z nią sympatyzowało, widząc w tych przemianach jedyną nadzieję na
zrównanie z innymi obywatelami ojczyzny, którą przyjęli jako swoją.
Zachari Mirkin jest jedynym synem bogatego kupca, rosyjskiego króla drewna, Gabriela Chaimowicza Mirkina. Dorasta w Jekaterinburgu, w rodzinie tak
zrusyﬁkowanej, że nie wie nawet, iż jest Żydem, chodzi do cerkwi i obchodzi
chrześcijańskie święta.
W trylogii Asz ukazuje działalność rewolucyjną i samą rewolucję widziane
oczyma żydowskich bohaterów powieści. W pierwszej części dzieła czytelnik poznaje bogatych Żydów Petersburga. Są to kupcy i prawnicy, ich rodziny są prawie
zasymilowane, mają jednak głębokie poczucie przynależności do narodu żydowskiego, zwłaszcza w obliczu niesprawiedliwości, jaka spotyka Żydów w Rosji.
W Petersburgu Zachari, po ukończeniu studiów prawniczych, rozpoczyna praktykę w kancelarii znanego adwokata, Salomona Osipowicza Halperna, i zaręcza się
z jego córką, Ninoczką. Woli jednak spędzać czas z jej matką, Olgą Michajłowną,
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która posiada własny krąg wielbicieli, wśród nich tzw. Anglika, który przypomina
samego Asza swoim zamiłowaniem do antyków, dobrze skrojonych ubrań i obrazów sławnych artystów. Rozczarowany petersburskim życiem Zachari wyrusza
do Warszawy, mając nadzieję znaleźć nową matkę w poznanej wcześniej warszawskiej Żydówce, Rochel Leje.
W domu jej męża, nauczyciela Hurwica, maskila, zwolennika zapoczątkowanego wśród Żydów pod wpływem europejskiego oświecenia w końcu XVIII
wieku prądu kulturowego, Haskali, Zachari poznaje niektórych przedstawicieli społeczeństwa żydowskiego ówczesnej Warszawy. Należą do nich najlepszy
przyjaciel nauczyciela, Kenigsztajn, który marzy o wyjeździe do Palestyny, socjalista Żachliner, a także przyszli rewolucjoniści, dzieci Hurwica, Zośka i Dowid.
Ten ostatni zastrzeli potem rosyjskiego oﬁcera w czasie demonstracji pierwszomajowej i zostanie za ten czyn stracony. Interesującym gościem w domu Hurwiców jest także młody chasyd z prowincji, pisarz samouk, któremu „znany pisarz
żydowski” pomaga czynić pierwsze kroki na drodze kariery literackiej. W ten
sposób Asz składa hołd Perecowi, który pomógł mu po przybyciu do Warszawy.
Widząc problemy biedoty, Zachari nareszcie odkrywa cel w życiu: pomóc żydowskim masom.
Wkrótce wybucha pierwsza wojna światowa. Mirkin organizuje pomoc dla
uciekinierów żydowskich, podróżuje po całym kraju, nie szczędząc zdrowia i narażając życie. Poprzez córkę Hurwica, Zośkę, nawiązuje kontakty z bolszewikami
i nagle znajduje się w wirze rewolucji październikowej w Moskwie. Wierzy, że
rewolucja jest rewolucją wszystkich ludzi, także bogatych, i że od tej chwili każdy będzie mógł pracować i żyć w pokoju. Adwokat Halpern zostaje wysłany wraz
z synem za granicę. Wpadają jednak w ręce Kozaków, którzy mordują adwokata,
lecz oszczędzają jego syna Miszę, ponieważ jest oﬁcerem rosyjskim, a poza tym
nie wygląda na Żyda. Ucieczka i śmierć adwokata to tylko drobna reminiscencja rzeczywistych wydarzeń, kiedy to prawie sto tysięcy Żydów straciło życie
w pogromach zainicjowanych przez przywódców kontrrewolucji, którzy oskarżali ich o prorewolucyjne sympatie308. Żona i córka Halperna, podobnie jak wielu
rzeczywistych emigrantów, uciekają z miejscowości wakacyjnej na Kaukazie do
Paryża. Natomiast stary Mirkin nie chce porzucać kraju, wierzy bowiem w swoją
ojczyznę. Przedsiębiorstwo Mirkina nie pracuje jednak dostatecznie wydajnie,
tajna policja, nie słuchając żadnych wyjaśnień, oskarża Gabriela Mirkina o sabotaż i skazuje go na śmierć. Zachariemu nie udaje się uratować ojca, co powoduje
ostateczną utratę wiary w rewolucję. Dlatego młody człowiek postanawia uciec
do Polski. Trylogia kończy się przybyciem Zachariego Mirkina do Warszawy.
W Farn mabl Asz używa interesującego sposobu zaprezentowania swojej religii nieżydowskiemu odbiorcy. Choć Zachari jest formalnie Żydem, autor pozwala
mu zapoznawać się ze swoją religią, językiem i tradycją jak gdyby z zewnątrz.
Wychowywany przez ojca jak młody Rosjanin, Zachari Mirkin odkrywa rów308
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nocześnie duszę swojego narodu i własne serce. Zadaje czasem, zdawałoby się,
naiwne pytania, na przykład, dlaczego Żydzi są tacy inni, gdy się modlą. Jednak
dzięki temu czytelnik może lepiej zrozumieć znaczenie żydowskiej religii i tradycji, a także godnego podziwu trwania w wierze, niezależnie od wydarzeń świata
zewnętrznego.
Farn mabl należy do tych utworów Asza, które wyraźnie odnoszą się do
problemów rosyjskich i opisują żydowskie życie w Rosji. W trylogii widać też
tendencję autora do nadawania rzeczywistości znaczenia symbolicznego, do
wkomponowywania przedstawianych wydarzeń w szerszy, mitologiczny schemat
historii309. Równocześnie jest to dzieło, w którym według Harry’ego Slochowera
pisarz wzniósł się na wyżyny kunsztu literackiego i które zasłużenie nazywane
jest żydowskim odpowiednikiem napisanej w latach 1865-1869 Wojny i pokoju
Lwa Tołstoja (1828–1910)310.
Asz nadał swojej powieści tytuł Farn mabl, co w jidysz oznacza „Przed potopem”. Można w tym widzieć pewne nawiązanie do Sienkiewiczowskiego Potopu
(1886) lub do osnutej na wydarzeniach pogromu kijowskiego w 1905 roku powieści ( דער מבולDer mabl, 1907) wspomnianego wcześniej Szolema Alejchema,
a przede wszystkim do biblijnej decyzji Boga o sprowadzeniu potopu na grzeszny
świat (Rdz 6:11–13), które niejako zmusza czytelnika do moralnej oceny świata
przed rewolucją i samej rewolucji. Czy Asz porównywał świat rosyjskich Żydów
przed pierwszą wojną światową i przed rewolucją do sytuacji w świecie biblijnym
przed potopem? Czy sugerował tym samym, że te dwie wielkie katastrofy zostały
zesłane przez Boga, by oczyścić grzeszną ziemię? Czytelnik może tylko domyślać się odpowiedzi, nie znajdzie jej podanej wprost na kartach książki. Grzeszny
świat można odkryć w świecie bogatych mieszkańców Petersburga, którzy nie
wiedzą, na co wydawać nadmiar pieniędzy, bawią się w kabarecie, piją szampana
i jedzą w środku mroźnej, rosyjskiej zimy specjalnie sprowadzane z zagranicy
czereśnie. Godna zniszczenia w potopie jest też klasa rządząca Rosji, uciskająca
własnych obywateli na równi z podbitymi narodami. W drugim tomie powieści
pojawia się kolejny grzech, grzech pozostawienia całego narodu w sytuacji bez
wyjścia, grzech bogatych Żydów Warszawy, którzy nie udzielają pomocy głodującym w czasie srogiej zimy, i grzech łódzkich fabrykantów, którzy nie dają pracy
żydowskim robotnikom. A trzecia część trylogii rozpoczyna się od przedstawienia rosyjskiego właściciela ziemskiego, Wasyla Andriejewicza, który przedkłada swoje zwierzęta nad „swoich” chłopów. Zaprezentowany przez Asza w Farn
mabl świat, zarówno żydowski, jak i chrześcijański, z pewnością zasłużył sobie
na potop.
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Zachari jest niczym uratowany z potopu Noe. Pozostaje pytanie, co pozwoliło mu przetrwać? Prawdopodobnie jest to jego głęboka wiara w ludzkość, którą
wyraża, rozmawiając na temat wojny z nauczycielem Hurwicem i towarzyszem
Żachlinerem. I to jest zapewne też ta prawda, którą autor stara się przekazać czytelnikowi: należy wierzyć w ludzi, w każdego człowieka, biednego i bogatego,
niezależnie od narodowości i religii.
Ostatnia z rozgrywających się w Europie powieści Asza to wydana w roku
1936 Bam opgrunt. Utwór może być postrzegany jako dalszy ciąg Farn mabl,
tym razem bohaterami są jednak nie rosyjscy i polscy, lecz niemieccy Żydzi. Analiza sytuacji w Niemczech po pierwszej wojnie światowej jest wnikliwa, pokazuje tragedię ludności żydowskiej, ale też i niemieckiej, która nie widzi wyjścia
z beznadziei swoich czasów. Podobnie jak w Farn mabl, także i tutaj pisarz stara
się wpisać przedstawiane wydarzenia w szerszy wymiar, pokazując ich korzenie w pierwszej wojnie światowej i analizując wpływy sytuacji w latach kryzysu
i hiperinﬂacji na późniejszy rozwój ideologii nazistowskiej w Niemczech. Dzięki
swojemu szerokiemu spojrzeniu na żydowską społeczność Niemiec, znów analogicznie do Farn mabl, jest Bam opgrunt powieścią społeczno-obyczajową311.
Recenzując Bam opgrunt, Louis Kronenberger zauważa istotną cechę, widoczną
także w innych powieściach Asza: autor nie jest propagandystą, lecz moralistą,
nie wydaje się, żeby przedkładał jeden system polityczny nad drugi, swoją wiarę
pokłada raczej w człowieku i jego zdolnościach do wyznaczania granicy między
dobrem a złem312.
Głównymi postaciami powieści są członkowie żydowskiej rodziny bankierskiej Bodenheimerów. Z trzech synów Maks pozostał w rodzinnym biznesie,
Adolf jest miłośnikiem sztuki, a Heinrich naukowcem. Maks żeni się z chrześcijanką, która ze względu na ojca Maksa przechodzi na judaizm, ich syn, Hans, zostaje jednak zaraz po śmierci dziadka ochrzczony. Potem nadchodzi czas tragedii,
Maks popełnia samobójstwo z powodu wywołanego inﬂacją bankructwa. Także
ojciec niemieckiej przyjaciółki Hansa, Lotte, Robert von Sticker wybiera śmierć
w momencie, gdy zdaje sobie sprawę, że wszystkie jego oszczędności wystarczą
najwyżej na opłacenie tańszego pogrzebu „drugiej klasy”. Lotte ginie zamordowana przez brata, zwolennika Hitlera. Wolfgang von Sticker nie potraﬁł pogodzić
się z sytuacją, w której siostra związała się z Żydem i jest w ciąży.
Równocześnie, w tej prawie ośmiusetstronicowej powieści pokazane są losy
wschodnioeuropejskiego Żyda, Arona Judkewicza. Drobny spekulant opuszcza
Rosję po rewolucji i przez Gdańsk przyjeżdża do Berlina. Mając zmysł do interesów, powoli bogaci się w czasach kryzysu, ostatecznie przejmując szacowną ﬁrmę rodziny Bodenheimerów. Na koniec, straciwszy wszystko, wyjeżdża do Fran-
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cji, podobnie jak Adolf Bodenheimer, który nie potraﬁ znieść panującej w kraju
atmosfery.
Nie wszystkie recenzje książki były pozytywne, na przykład Helene Woodward uważa, że z wyjątkiem poszczególnych epizodów powieść jest raczej nudna
i wykazuje, iż Asz nie znał dobrze niemieckich Żydów, a swoje opinie o tym środowisku przejął od innych autorów313. Twierdzenie to nie jest jednak uzasadnione,
Asz w opisywanych latach często jeździł do Niemiec, mieszkał nawet przez pewien czas w Berlinie, także inni recenzenci nie podzielają zdania Helene Woodward, pisząc wręcz, że fabuła jest bogata oraz charakteryzuje się wnikliwą i trafną
analizą przedstawianego społeczeństwa, częściowo na pewno opartą na własnych
obserwacjach314.
W literaturze jidysz czasy inﬂacji w Niemczech oraz degradację społeczeństwa prezentuje między innymi wspomniany wcześniej Mojsze Kulbak w swoim
utworze poetyckim טשײלד האַראָלד
ַ ( דיסנערDisner Czajld Harold, 1933), opowiadając o podróży młodego Żyda z białoruskiego miasteczka do Berlina i o uleganiu
tej europejskiej metropolii przemocy i faszyzmowi.
***
W roku 1938 została wydana powieść Dos gezang fun tol, poetycki obraz
życia osadników w Palestynie. Są niedoświadczeni, lecz zapaleni do pomysłu
zbudowania osady i uzyskania pod uprawy okolicznych terenów. Zamiar ten udaje się im zrealizować, pomimo początkowych trudności. Droga do sukcesu jest
trudna, z jednej strony obawiają się mieszkających na wyżej położonych terenach Arabów, z drugiej muszą walczyć z owadami, malarią i zalewającymi dolinę
deszczami. Wszystkiemu jednak towarzyszy radość z posiadania własnego domu,
własnej ziemi.
Asz przedstawia trudne życie pierwszych żydowskich kolonistów w Palestynie, prezentuje też pojedyncze postacie: idealistę Chaimowicza, jego żonę, Sore,
która postrzegana jest jako symbol izraelskiej matki315, młode kobiety Chane
i Leje, a także Mahatmę316, Arabkę, która pomaga żydowskim osadnikom. Zastanawiający jest dysonans między sielankową, sentymentalną atmosferą powieści, a przedstawianymi faktami z ciężkiego życia kolonistów. Czytelnik odnosi
wręcz wrażenie, że wszystkie przeciwieństwa znoszone są jako rodzaj „świętej
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radości”317. Pisarz był najwyraźniej tak zafascynowany możliwością powrotu Żydów do ziemi Izraela, że świadomie pozwolił temu uczuciu przyćmić wszelkie
problemy i nadać podstawowy, optymistyczny ton swojej powieści.
***
W 1911 roku opublikowana została Amerika, powieść o losach żydowskiego chłopca, który z rodziną emigruje do Stanów Zjednoczonych. Ojciec, Mejer,
wyjeżdża jako pierwszy, a nie mogąc znieść rozłąki z pozostawionymi w sztetl
żoną i dziećmi, po roku kupuje na kredyt bilety, żeby rodzina do niego dołączyła.
Najmłodszy, ukochany syn, Josele zostaje jednak odesłany z powrotem do Rosji
z powodu pozostałej po przebytym tyfusie wysypki. Kilka lat później ponownie
przekracza ocean tylko po to, by zobaczyć, jak bardzo zmienili się jego bliscy.
Pomimo to, że wszyscy starają się mu pomóc, matka, starsi bracia, nauczycielka
z amerykańskiej szkoły, Josele tęskni za sztetl, za nauką Talmudu, za żydowskim
życiem. Zamyka się w sobie, mało je i w końcu zobojętniały na wszystko umiera,
gdy fala upałów zalewa Nowy Jork. Ból nowych imigrantów jest szczególnie widoczny w ostatniej scenie książki, w której matka Josele wraca z pogrzebu syna
i czuje, że dopiero ten grób wiąże ją na stałe z nową ojczyzną.
W historii Josele Asz pokazuje tragiczny los wielu Żydów, którzy na zawsze
pozostali bezdomni, równocześnie są to wątki powtarzające się w późniejszych
amerykańskich powieściach autora, w których także ukazana jest tęsknota imigrantów za krajem rodzinnym i trudności z przystosowaniem się do nowego życia318.
Po ukazaniu się drukiem niemieckiego tłumaczenia Amerika, pojawiła się
w „Ost und West” recenzja Arthura Silbergleita. Recenzent z jednej strony znajduje niedociągnięcia w kunszcie pisarskim Asza, przede wszystkim w strukturze powieści, która jest według niego zbiorem osobnych nowel, z drugiej strony
wysoko ocenia sposób przedstawiania postaci i żydowskiego życia, jak również
nastrojowość utworu319.
Wiele lat później, w roku 1931, Asz opowiada w wywiadzie prasowym o swoich przeżyciach związanych z pobytami w Ameryce. Wspomina, że za pierwszym
razem kraj do niego nie przemówił, dlatego po kilku miesiącach wrócił do Europy. Dopiero gdy w roku 1914 po raz drugi przybył do Stanów Zjednoczonych,
dotarła do niego tragedia duchowego rozdarcia żydowskich imigrantów. Spędził
wtedy w Ameryce pięć lat i na każdym kroku spotykał ojców w pewnym sensie
organicznie zrośniętych ze Starym Testamentem i ich dzieci, które przejęły wygody nowoczesnego życia. Pisarz uważa, że najgłębszym tragizmem jego narodu
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pozostanie na zawsze dysharmonia między przywiązaniem do tradycji a usiłowaniem zdobycia lepszych warunków życiowych320.
Kolejną powieścią Asza o żydowskim życiu w Ameryce był Onkel Mozes
(1918). Wujek Mojżesz to bogaty fabrykant, który troszczy się o nowych imigrantów ze swojego miasteczka, dając im zatrudnienie, pomagając i organizując życie.
Praca i pogoń za pieniądzem tak go pochłaniają, że zaniedbuje żonę, która wkrótce umiera, nie pozostawiając mu potomstwa. Po wielu latach samotności Wujek
Mojżesz zakochuje się w Maszy, pięknej córce jednego ze swoich pracowników,
płaci za podniesienie standardu życia całej jej rodziny, zajmuje się dziewczyną,
przynosi prezenty, proponuje ojcu wyższą pensję i w ten sposób zmusza Maszę
do małżeństwa. Początkowo jest szczęśliwy, ma wymarzoną rodzinę, żona rodzi
mu syna. Masza jednak opuszcza dom, a Wujek Mojżesz zostaje znowu sam.
Dochodzi do wniosku, że nigdy nie uda mu się być szczęśliwym, że sam zawinił,
nie dbając o swoją pierwszą żonę, która pomimo to do końca go kochała. Czuje,
że całe późniejsze życie próbował budować na grobie żony.
Harry Sylvester uważa, że w tej powieści pisarz pokazuje całą głębię swojej znajomości żydowskiej duszy321. Według innych amerykańskich recenzentów
książka tętni kolorem żydowskiego Nowego Jorku, a w przekładzie umożliwia
nieżydowskim czytelnikom poznanie życia imigrantów tak dobrze, jak nie byłoby
to możliwe w żaden inny sposób322.
Rok później została opublikowana następna amerykańska powieść Asza,
Chaim Lederers curikkumen (1919). W utworze tym stary właściciel fabryki koszul decyduje się na przejście na emeryturę, pozostawiając prowadzenie zakładu
najstarszemu synowi. Nagle okazuje się, że nie wie, co robić z wolnym czasem,
próbuje czytać, ale w książkach nie znajduje odpowiedzi na nurtujące go pytania
o sens życia. Rodzina namawia go, by wyruszył w podróż, on jednak uznaje, że nie
jest to rozwiązanie jego problemów, że w ten sposób nie odnajdzie swojej duszy.
Chaim Lederer znajduje wewnętrzny spokój dopiero wtedy, gdy podejmuje postanowienie powrotu do pracy jako prosty krawiec. Najszczęśliwszy był
przecież, ciężko pracując na początku swojej kariery, dlatego chce znów żyć jak
zwykły robotnik. Najbliżsi nie rozumieją tego postępowania, uważają, że takie
zachowanie głowy rodziny pozbawi ich uzyskanego w społeczeństwie statusu.
Pewnego dnia ojciec znika z domu, zabierając jedynie drobne pieniądze. Dochodzą wieści, że Chaima Lederera widziano pracującego w fabryce w innym
mieście, nie udaje się go jednak odnaleźć. Tragizm całej sytuacji pogłębia fakt,
że właśnie wtedy, gdy protagonista poszukuje celu w życiu, wszyscy dookoła
uważają, że postradał zmysły.
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Krytycy porównują ten utwór do Śmierci Iwana Ilicza, noweli Lwa Tołstoja
z roku 1886, podkreślając przy tym, że dzięki mniejszemu dydaktyzmowi powieść
Asza jest bardziej udana323. Szmuel Niger uważa, że niezadowolenie z dotychczasowych osiągnięć, poszukiwanie sensu życia przez Chaima można też rozumieć na płaszczyźnie autobiograﬁcznej, jako próbę odnalezienia celu przez
samego Asza, który także nie zadowala się tym, co zdobył do tej pory, lecz poszukuje nowych dróg324. W pewnym stopniu podobną tematykę można znaleźć
w powieści Jicchoka Baszewisa Zingera (Singera) ( דער בעל־תּשובֿהDer bal-czuwe, 1974, wyd. polskie: Pokutnik, tłum. Paweł Smogorzewski, Toruń: Crime and Thriller 1992, wydanie pod innym tytułem: Nawrócony, tłum. Maria
Olejniczak-Skarsgård, Warszawa: Muza 2005), której protagonista ucieka od materializmu i przemocy współczesnego życia, szukając w religii odpowiedzi na pytanie o cel i sens życia.
Czwarta, poświęcona Ameryce powieść Asza, to Di muter (1924). Pisarz
wspomina ten utwór wiele lat później w liście do żony, określając swoje dzieło jako sympatyczne, sentymentalne i bliskie prostym ludziom. Jest zadowolony
z dawnego niemieckiego wydania i planuje opublikować książkę po angielsku
w Wielkiej Brytanii325. W Ameryce recenzje są podzielone, niektóre wyraźnie pozytywne, inne ganią jednak brak szerszej perspektywy, sentymentalizm i pewną
zaściankowość, jak również stereotypowość postaci, choć wszystkie przyznają,
że pisarz z dużym talentem opisuje codzienne życie żydowskie326.
Sore-Riwke i Anszel mają mało pieniędzy, matka dokonuje cudów, potraﬁąc
zawsze znaleźć coś do garnka, żeby zapewnić rodzinie kolację. Podobnie z wielkim trudem udaje jej się raz do roku na Pesach wszystkich ubrać w czyste, choć
przerobione ze starych i połatane ubrania. Anszel, szanowany w miasteczku bal-kojre, czytający w synagodze Torę, nie potraﬁ prawie nic zarobić, dlatego najstarsze dzieci już wcześnie muszą pomagać matce. Szlojme, szewc, odkłada pieniądze na wyjazd do Ameryki, Dwojre zarabia jako krawcowa, Mojsze handluje.
Szlojme udaje się wyjechać, po pewnym czasie przysyła bilety dla całej rodziny.
Za oceanem wiedzie się im raz lepiej, raz gorzej, ojciec w końcu idzie do pracy
i zaczyna przynosić do domu pieniądze, a Szlojme i Dwojre wyprowadzają się,
każde zakłada własną rodzinę. Zakochana w rzeźbiarzu Buchholcu Dwojre czuje,
że bardziej musi być dla niego matką niż żoną, dlatego decyduje się na usunięcie
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ciąży. Na koniec dziewczyna wraca do domu rodzinnego, żeby po śmierci matki
zaopiekować się młodszym rodzeństwem. W ten sposób Dwojre przejmuje rolę
żydowskiej matki, która nie ma własnego życia, wszystko poświęca rodzinie.
Powieść na pewno jest interesująca, miejscami potraﬁ trzymać w napięciu, ze
szczegółami opisuje życie żydowskie najpierw w sztetl, a potem w Ameryce. Nie
do końca widać jednak konsekwencję autora. Prawdziwa żydowska matka, Sore-Riwke, często odchodzi w cień, a w pewnym momencie umiera. Równocześnie fragmenty poświęcone matce często przeplatane są zupełnie innymi wątkami. Nie jest też przekonujące przejęcie roli matki przez Dwojre, a traumatyczne
przeżycie usunięcia przez dziewczynę ciąży przedstawione jest jako coś zupełnie
normalnego.
Akcja opublikowanej w roku 1926 powieści Tojt-urtejl także toczy się w Ameryce. Żydowski protagonista powieści, bankier Stone, wie, że żona go zdradza,
dlatego, może trochę podświadomie, przeciąga wyjazd z Nowego Jorku na urodziny córki, która spędza z matką lato w Connecticut, aż okazuje się, że ostatni
pociąg już odjechał. Nie chcąc wracać do domu, zatrzymuje się w hotelu. Tam
spotyka dziwną parę: starszego człowieka oraz dziewczynę o imieniu Leonora327.
W rozmowie młoda kobieta nazywa starca tatusiem. Okazuje się jednak, że nie
jest jego córką, lecz utrzymanką. Leonora uwodzi bankiera, przychodzi w nocy
do jego pokoju, wkrótce potem pojawia się tam jej opiekun, który zostaje w wyniku szamotaniny przypadkowo uduszony przez Stone’a. Bankier wierzy w sprawiedliwy proces, pomimo to przyjmuje ze spokojem wyrok śmierci. Argumentacja oskarżenia opiera się między innymi na tym, że Stone nie chce wytłumaczyć,
dlaczego nie pojechał do żony i córki. Prawnicy Stone’a chcą złożyć apelację,
Stone jednak nie zgadza się, uważa bowiem, że na jego winę składają się nie
tylko ostatnie wydarzenia, lecz całe wcześniejsze życie. Równocześnie ufa, że
żona sama wystąpi z apelacją. Ułaskawienie nigdy nie przychodzi, a Stone ginie
na krześle elektrycznym.
Powieść ta ukazała się w amerykańskim tłumaczeniu wraz z Onkel Mozes
i Chaim Lederers curikkumen, co w pewnym sensie wskazuje na ich wspólną tematykę: we wszystkich trzech występuje Żyd, któremu powiodło się w Ameryce,
jednak po zapewnieniu sobie i swojej rodzinie ﬁnansowego bezpieczeństwa zauważa on, że czegoś mu w życiu brak. Stone jest młodszy od pozostałych dwóch
protagonistów, ale podobnie jak oni dochodzi do swojego wniosku na krótko
przed śmiercią, czekając w więzieniu na wykonanie wyroku.
Według Szmuela Nigera Tojt-urtejl należy do najbardziej interesujących utworów Asza, ponieważ jest do końca przemyślany, zamknięty i w pewnym sensie
327
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suchy, rzeczowy, co zwykle nie jest dla tego pisarza charakterystyczne. Niger
widzi w tym objaw dalszego rozwoju Asza, który szuka nowych środków wyrazu328. Równocześnie z wprowadzeniem nowego stylu pojawia się u pisarza inny
protagonista, pochodzący ze środowiska, którego do tej pory nie portretował,
z amerykańskiej żydowskiej burżuazji.
Tę grupę społeczną prezentuje Asz także w Gots gefangene (1933). Po szeroko zakrojonej trylogii Farn mabl, wielowątkowej, poruszającej wydarzenia
przełomowe dla życia europejskich Żydów: rewolucję, industrializację, odzyskanie niepodległości przez Polskę, pisarz zwraca się ku tematowi indywidualnemu, wyciszonemu, ponadczasowemu, opisuje smutny los i miłość kobiety. Także
w tematyce tej powieści dopatruje się Szmuel Niger analogii do życia samego
autora, który też wydawał się potrzebować odpoczynku i wytchnienia329. Emilje
jest amerykańską Żydówką, która jedzie do Europy, na Riwierę. Tu znowu widać,
że Asz chętnie umiejscawia akcję swoich utworów w okolicach, które dobrze zna.
Powieść zaczyna się od przyjazdu Emilje na Lazurowe Wybrzeże. Kobieta po
raz pierwszy w życiu czuje się wolna, równocześnie wspomina swoje wcześniejsze życie, od którego chciałaby uciec. Pochodzi z bogatej amerykańskiej rodziny
żydowskiej o niemieckich korzeniach. Pod presją otoczenia wcześnie wychodzi za mąż, okazuje się jednak, że mąż jej nie kocha, traktuje tylko jak szczebel
w karierze, a w nocy jest brutalny. Rodzice uważają, że to wina Emilje, że męża
trzeba sobie umieć wychować, obawiają się skandalu w razie rozwodu. Emilje
poddaje się losowi, gdy zachodzi w ciążę. Po wyjściu córki za mąż Emilje czuje
jednak, że nic jej w domu nie trzyma i postanawia wyjechać na dłużej do Europy.
Na Riwierze spotyka młodszego o dziesięć lat Franka, Amerykanina, który się
w niej z wzajemnością zakochuje. W powieści akcji jest stosunkowo niewiele,
większość to myśli i rozmowy Emilje i Franka, rozważania o ich dotychczasowym życiu, o ich miłości, o przyszłości. Zwiedzają razem Lazurowe Wybrzeże,
są szczęśliwi, Emilje nie decyduje się jednak na spędzenie z ukochanym nocy.
Frank rozumie, że Emilje nigdy nie będzie w stanie ostatecznie zerwać wewnętrznych więzów z rodziną. Pomimo to jadą razem do Paryża, gdzie Emilje chciałaby
zacząć załatwiać rozwód. Dni mijają bez konkretnych postanowień, ostatecznie
Emilje potajemnie wyjeżdża i wsiada na statek do Ameryki.
Powieść ta pokazuje, do jakiego stopnia zniewolone były kobiety tamtych
czasów, przy czym chodzi przede wszystkim o zniewolenie wewnętrzne, spowodowane tradycją, wychowaniem, naciskiem środowiska. Emilje próbuje się uwolnić, nie jest jednak wystarczająco silna. Pisarzowi udało się dobrze przedstawić
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problemy Emilje z samą sobą i ze światem zewnętrznym, jej obawy, marzenia,
pragnienia. Tytuł znakomicie oddaje treść utworu, kobieta jest przez całe swoje życie zniewolona, przy czym powody tego zniewolenia leżą w dużej mierze
w niej samej, w jej duszy, czyli, ponieważ tylko tak można rozumieć taki wybór
tytułu, są wynikiem działania Boga. Utwór ten nie doczekał się wielu przekładów
na inne języki, nie było też po jego opublikowaniu większego oddźwięku w prasie, najprawdopodobniej dlatego że poruszana problematyka nie odpowiadała
większości tradycyjnych czytelników.
W wydanej po drugiej wojnie światowej powieści Ist riwer (1946) Asz wraca
do środowiska biednych imigrantów. W utworze tym, podobnie jak w Onkel Mozes, przedstawione jest żydowskie życie w Ameryce. Tym razem Żydzi nie są jednak zamkniętą grupą, obok nich w książce występują Irlandczycy, Polacy i Włosi,
co umożliwia autorowi kontynuowanie żydowsko-chrześcijańskiej tematyki, tu
szczególnie poprzez ukazanie mieszanego małżeństwa Irvinga Dawidowskiego
z Mary McCarthy. Według Roberta van Geldera pisarz przedstawia interesujące zjawisko, a mianowicie, że podczas gdy w Europie głębsze kontakty między
Żydami i chrześcijanami zdarzają się przede wszystkim wśród bogatych warstw
społecznych, a masy ludowe żyją każda odrębnie, to w Ameryce dochodzi do
koegzystencji szerokich grup społecznych, także tych biedniejszych330.
Powieść koncentruje się przede wszystkim na losach dwóch rodzin żydowskich, rodziny Mojsze Wolfa Dawidowskiego i Harry’ego Grinsztoka. Poprzez
usta Mojsze Wolfa Dawidowskiego i jego kalekiego syna Nosena do czytelnika
docierają żydowskie koncepcje Boga i człowieka, postrzegane przez krytykę jako
przekonania samego Asza331. Ist riwer to nie tylko historia pojedynczych rodzin
imigrantów, to także głos w dyskusji na temat asymilacji i akulturacji przybywających do Ameryki szerokich rzesz europejskich emigrantów, nie tylko tych
żydowskich. Nie brak też nawiązań do tła historycznego, w tym do działalności
Tammany Hall332 czy też pożaru w Triangle Shirtwaist Factory333, przy czym Asz
wykazuje się dobrą znajomością i zrozumieniem sił ekonomicznych oraz społecznych, które kształtowały życie Nowego Jorku na początku XX wieku334.
330
Por. Robert Van Gelder, Asch Returns from the Past, „New York Times Book Review”,
28.04.1940, s. 16.
331
Por. Cheryl Amy Alexander, Major Themes in Selected American Novels by Sholem Asch,
s. 58.
332
Tammany Hall, organizacja założona w roku 1789, wspierająca Partię Demokratyczną i kontrolująca z przerwami większość wyborów w Nowym Jorku aż do lat sześćdziesiątych XX wieku.
Tammany pomagała w karierze politycznej wielu imigrantom, szczególnie irlandzkim, por. Thomas
A. Bailey, The American Pageant. A History of the Republic, Lexinton: D.C. Heath and Company
1975, s. 42, 347, 526, 541 i 843.
333
Pożar w Triangle Shirtwaist Factory w Nowym Jorku wybuchł 25 marca 1911, była to największa katastrofa w historii miasta aż do 11 września 2001 roku. W pożarze zginęło 148 pracowników, przede wszystkim kobiet, które albo spłonęły, albo zginęły, skacząc z okien dziewiątego piętra,
por. http://www.ilr.cornell.edu/triangleﬁre/ (17.01.2010).
334
Por. Henry Feldschuh, East River, „New York History”, 28:3, lipiec 1947, s. 361.
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W odróżnieniu od niektórych innych powieści pisarza akcja Ist riwer biegnie
szybko, cały czas trzymając czytelnika w napięciu. Mary McCarthy znajduje zatrudnienie w fabryce, o mało co nie ginąc w pożarze budynku. Przeżycia te bardzo ją zmieniają, chce wyrwać się z biedy, która ją otacza. Jest w tych dążeniach
podobna do młodszego brata Nosena, Irvinga. Młodzi zakochują się w sobie,
Mary zachodzi w ciążę. W międzyczasie wypadkowi ulega Harry, ojciec Rachel,
szkolnej koleżanki Mary i od lat narzeczonej Irvinga. Przed śmiercią chciałby
zobaczyć ślub swojej córki. W szpitalu zbiera się cała rodzina, przybywa też wezwany rabin, tylko pan młody się nie zjawia, ponieważ postanawia związać się
z Mary. I Irving, i Mary zostają odrzuceni przez swoich ojców, żyją bez rodziny
i przyjaciół, ich jedyną radością jest synek, Natan. Rodzice umawiają się, że dadzą chłopcu możliwość zdecydowania o przynależności religijnej, gdy dorośnie.
Dlatego Natan nie jest ani obrzezany, ani ochrzczony. Mary idzie do spowiedzi
i młody ksiądz zmusza ją do ochrzczenia dziecka bez zgody ojca. Dziewczyna
nie żałuje tego kroku, nawet gdy Irving ją z tego powodu opuszcza. W Mary
budzą sie wyrzuty sumienia z powodu dotychczasowego życia, pogoni za pieniądzem bez oglądania się na kogokolwiek. Postanawia wrócić z dzieckiem do
biednej dzielnicy i zamieszkuje w domu żydowskiego teścia. Z tego powodu
Mojsze Wolf zostaje wyrzucony z synagogi przez zelotę Szmulewicza, który
zarzuca mu, że przyjął do swojego domu chrześcijańską synową i jej dziecko.
Wydarzenie to Mojsze Wolf przeżywa tak ciężko, że dostaje zawału, choroba
ojca gromadzi w domu całą, pogodzoną rodzinę. Mojsze Wolf z żoną i Nosenem
mają zamieszkać w nowym mieszkaniu niedaleko bogatego syna. Mojsze Wolf
chce przed przeprowadzką odwiedzić po raz ostatni chasydzki dom modlitwy
w okolicy, zobaczyć przyjaciół. W nocy umiera przepełniony radosnymi wspomnieniami szabasu.
Ostatnią powieścią pisarza, której akcja toczy się w Ameryce, jest Grosman
un zun (1954), historia starego Żyda, Ajzika Grosmana, który w roku 1904 ukradł
dwadzieścia siedem i pół dolara Polakowi, Janowi Mateuszowi Kowalskiemu,
co umożliwiło mu zdobycie lepszej pracy, a w konsekwencji obecnej zamożności. Teraz stara się znaleźć pokrzywdzonego i wynagrodzić mu krzywdę. Także
i w tym utworze Asz przedstawia trzy generacje rodziny żydowskiej. Równocześnie, niezależnie od głównego wątku powieści, pojawia się negatywna opinia pisarza o współczesnych mu psychiatrach, którzy w świecie przedstawionym
jego powieści uznają, że z powodu obsesji poszukiwania Kowalskiego należy
zamknąć Grosmana w szpitalu. Widać też, że Aszowi nieobca była znajomość
polskich realiów i stereotypów, skoro tak trudna do odnalezienia osoba nazywa
się nie inaczej tylko Jan Kowalski. Z jednej strony to imię i nazwisko w pewnym
sensie symbolizują przeciętnego Polaka, z drugiej, z powodu częstości występowania w oczywisty sposób utrudniają odszukanie właściwej osoby i czynią zadanie Grosmana jeszcze trudniejszym.
Ajzik Grosman jest w pewnym sensie podobny do Wujka Mojżesza, Chaima
Lederera czy bankiera Stone’a z wcześniejszych powieści pisarza. Także i tu czy102

telnik ma do czynienia z zamożnym Żydem, który osiągnął właściwie wszystko
w sferze materialnej, lecz zauważa, że stracił przez to o wiele więcej. Jak i wcześniej, tak i tutaj, poszukiwania sensu życia przez protagonistę spotykają się z niezrozumieniem otoczenia. Krytycy zauważają pewne niedoskonałości fabuły i stylu,
doceniają jednak książkę jako przesłanie od siedemdziesięciopięcioletniego autora,
który uważa, że w dobie wszechogarniającego materializmu wszelkie teologiczne
dyskusje bledną wobec potrzeby wiary, dowolnej wiary, byleby była szczera335.
Ajzik Grosman pracuje w sklepie z używanymi ubraniami. Tam właśnie pewnego dnia przychodzi Jan Kowalski, który chce kupić garnitur na ślub swojej
córki. W czasie przymierzania gubi portfel. Na starość Ajzika Grosmana zaczynają gnębić wyrzuty sumienia i próbuje oddać skradzione pieniądze. Syn Grosmana jest przerażony całą sytuacją, obawia się o dobre imię rodziny, zwłaszcza
że ojciec jedzie do rodzinnego miasteczka Kowalskiego i wydaje tam pieniądze
na różne cele dobroczynne, chce nawet zbudować całą dzielnicę mieszkań socjalnych oraz nazwać ją Kowalski Village. W rezultacie syn występuje do sądu
o ubezwłasnowolnienie ojca i oddaje go na obserwację w klinice psychiatrycznej.
Zarówno on, jak i lekarze nie zadają sobie nawet pytania, czy te gorączkowe
poszukiwania rzeczywiście mają jakąś przyczynę w przeszłości Ajzika, wszyscy
uważają je za chorobę, sądząc, że Kowalski nigdy nie istniał. Dopiero wnuk Grosmana, Robert, wierzy dziadkowi i prosi o pomoc znajomego rabina. W końcu
zostaje odnaleziony grób Kowalskiego oraz jego spowiednik, który zapewnia, że
Polak dawno Ajzikowi przebaczył.
***
Powieści Szolema Asza opisują widziany oczyma pisarza świat od czasów
biblijnych do lat autorowi współczesnych. Różnorodność i bogactwo wątków,
plastyczność obrazów świadczą o wysokim kunszcie literackim i wyobraźni
artystycznej twórcy. Patrząc na listę powieści pisarza, warto zwrócić uwagę na
swoiste przeplatanie się dzieł poświęconych czasom mniej lub bardziej autorowi
współczesnym z tymi opisującymi świat miniony i biblijny. Widać przy tym, że
w okresach w życiu Asza trudnych, czy to z powodów osobistych, czy w związku
z kolejnymi tragediami spotykającymi naród żydowski, uciekał on w przeszłość.
Z jednej strony w tę bliższą, w świat wschodnioeuropejskich miasteczek, z drugiej w tę dalszą, w tym przede wszystkim w świat biblijny, szukając siły i środków do przezwyciężenia współczesnych problemów. Fakt ten potwierdza istotną
rolę, jaką dla pisarza odgrywała historia, także ta biblijna, oraz pamięć o niej.

335

Por. Norman Podhoretz, The Interfaith Temperament, „Commentary”, 16, 1953, s. 492–494,
tu s. 493–494.
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4.2. Powieści Asza a zagadnienia formy
Tematem często poruszanym w recenzjach i artykułach jest język utworów
Asza. Należy tu przypomnieć, że nowożytna literatura jidysz zaczęła się rozwijać
dopiero na przełomie XIX i XX wieku, a kultura jidysz znajdowała się w porównianiu z innymi europejskimi językami i literaturami narodowymi w trudnej
sytuacji, ponieważ nigdy nie było państwa, które dbałoby o ujednolicenie i rozwój języka oraz literatury. Punktem przełomowym była wspomniania konferencja
w Czerniowcach w roku 1908, na której uznano jidysz za język narodowy Żydów,
a potem, w roku 1925 założenie JIWO336, instytucji naukowej zajmującej się badaniami nad językiem i literaturą jidysz. Z tego powodu tworzący w pierwszej
połowie XX wieku pisarze nie mieli wielu rodzimych wzorców literackich, brakowało im także na pewno systematycznej nauki ojczystego języka w szkołach
oraz możliwości studiowania go na uniwersytetach. Dlatego pisarze jidysz zostali
postawieni przed trudnym zadaniem: z jednej strony tworzyli dzieła literackie podobnie jak autorzy piszący w innych językach, z drugiej zaś musieli równocześnie
w o wiele większym stopniu wciąż udoskonalać język, w którym powstawały ich
utwory337.
Język powieści Asza jest bogaty, a równocześnie prosty i jasny, potraﬁ równie
łatwo malować romantyczne uniesienia czy też przedstawiać realistyczne opisy miejsc lub ludzi. Na pewno brak w większości utworów pisarza nowatorstwa
lub prób upiększania stylu, pomimo to można Asza w pewnym sensie nazwać
mistrzem słowa, co potwierdza między innymi Szmuel Niger338. Podobnie wysoko ocenia narrację pisarza Szlojme Bikl, wspominając wprawdzie o drobnych
336
 ייִדישער וויסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט – ייִוואָJidiszer wisnszaftlecher institut – jiwo, por. http://
www.yivoinstitute.org/index.php (30.12.2009); Marion Aptroot, Roland Gruschka, Jiddisch. Geschichte und Kultur einer Weltsprache, Beck: München 2010, s. 140–141.
337
Te problemy z samym językiem można między innymi zauważyć w oryginalnych cytatach
z powieści Asza, w których nie jest stosowana jednolita ortograﬁa i, zwłaszcza we wcześniej opublikowanych utworach, widać próby zbliżenia zapisu w jidysz do ortograﬁi języka niemieckiego oraz
nadużywanie stosowanych w języku hebrajskim dla oznaczenia samogłosek dodatkowych znaków,
tak zwanych nekudes. Różne formy ortograﬁczne zależały w pewnym stopniu od manuskryptu autora, ale też od redaktora i zmieniających się zasad wydawniczych. W oryginalnych tekstach w jidysz
widać też czasem po prostu błędy redakcyjne lub zecerskie, na przykład występujące na tej samej
stronie różne formy zapisu tego samego wyrazu czy też powtórzenia, a sporadycznie nawet czcionki
wstawione do góry nogami. Należy tu podkreślić, że nie tylko w czasach, gdy wydawane były powieści Asza, lecz do dnia dzisiejszego, język jidysz nie doczekał się ani obszernego, wielotomowego
słownika, ani pełnego, naukowego opracowania całości gramatyki. Stosowana w książce transkrypcja nie uwzględnia oboczności ortograﬁcznych tekstów źródłowych, kierując się jednolicie wymową
i ortograﬁą standardową, por. Dovid Katz, Grammar of the Yiddish Language, London: Duckworth
1987; Uriel Weinreich, Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary, wyd. cyt. Na temat nauczania języka jidysz w szkołach oraz ujednolicenia ortograﬁi i gramatyki por. Marion Aptroot, Roland Gruschka, Jiddisch. Geschichte und Kultur einer Weltsprache, s. 138–144.
338
Por. Szmuel Niger, Szolem Asz. Zajn lebn un zajne werk, s. 378–380.

104

potknięciach na poziomie słownictwa, równocześnie podkreślając jednak istotę
stylu Asza, który jest dynamiczny i różnorodny, posiada „ożywiony ton […] błysk
w oku […] patos obrazu i brzmienia”339, które potraﬁą czytelnika przekonać bardziej niż same słowa i które są, zdaniem Bikla, o wiele istotniejsze od słownego
budulca. Zdarzają się też słowa krytyki, na przykład Mojżesz Kanfer w swoim
poza tym przychylnym artykule stwierdza, że
Asz nigdy chyba nie zrywa się w nocy, ponieważ wydaje mu się, że słowa jakiegoś
użył nieodpowiedniego, że coś mu się wymknęło, coś co się nie da ująć w słowa.
Asz pisze łatwo i słów nie cyzeluje, dlatego styl jego jest nierówny, czasami aż niechlujny. Często kuszą go bogate i soczyste słowa, a Asz nie wie, jak słowo może być
zdradzieckie340.

Ale równocześnie wspomniany wcześniej znany pisarz jidysz, Melech Rawicz, jest pełen podziwu dla kunsztu literackiego Asza. Uważa, że uchybienia
gramatyczne zawsze można poprawić, natomiast stworzony przez Szolema Asza
własny styl, styl romantyczny i poetycki, tak charakterystyczny dla wszystkich
utworów pisarza, jest jedyny w swoim rodzaju, jest dziełem prawdziwego artysty,
czymś, czego żadne inne pióro nie potraﬁłoby dokonać341.
Rawicz zauważa jednak także inną, według niego charakterystyczną cechę
stylu Asza, a mianowicie brak humoru. Twierdzi przy tym, że dzieła, w których
nie ma krzty humoru, nie są w stanie pokonać czasu. Zaraz jednak dodaje, że
w Biblii też nie ma humoru, a jednak czas jej nie szkodzi342. W różnych recenzjach powieści pisarza również przewija się podobny zarzut. Rzeczywiście, nie
ma w tych utworach wielu scen komicznych, krytycy nie mają tu jednak do końca
racji. Wprawdzie Asz zajmuje się zwykle problematyką poważną, jego protagoniści na ogół nie mają wielu powodów do radości lub śmiechu, niemniej jednak
co pewien czas pojawiają się drobne, znakomicie zaprezentowane epizody, w których widać lekki, inteligentny, chciałoby się powiedzieć: typowo żydowski, humor. Sceny te łatwo zapadają w pamięć i przemawiają do czytelnika o tyle silniej,
że wyraźnie kontrastują z resztą tekstu.
Świadectwem wysokiego kunsztu literackiego pisarza są na pewno opisy tłumu, od scen dla historii nieistotnych, jak na przykład kąpiący się w morzu lu-
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 באַלעבטער טאָן ]…[ פלאַקער פון די אויגן ]…[ פאַטאָס פון בילד און קלאנגbalebter ton […] ﬂaker fun
di ojgn […] patos fun bild un klang.
377–378 . ז,1958  מתּנות: ניו יאָרק,מײן דור
ַ שרײבער פון
ַ ,שלמה ביקל
Szlojme Bikl, Szrajber fun majn dor, Nju Jork: Matones 1958, s. 377–378.
340
M[ojżesz] Kanfer, Szalom Asz (Z okazji 50-lecia urodzin poety), s. 50.
341
Por.
, שוין ציטירט, ספר קוטנה והסביבה,(. דוד שטוֹקפיש )רעד: אין, ליטעראַרישע אייביקייט און שלום אַש,מלך ראַוויטש
253 . דאָ ז,252–253 .ז
Melech Rawicz, Literarisze ejbikejt un Szolem Asz, w: Dowid Sztokﬁsz (red.), Sefer Kutne wehaswiwe, s. 252–253, tu s. 253.
342
Por. Melech Rawicz, Majn leksikon 1, s. 28.
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dzie343 lub plaża w Sopocie344, do wydarzeń znaczących, demonstracji pierwszomajowej345 czy też maszerującego podczas pierwszej wojny światowej wojska346.
Znana z utworów dziewiętnastowiecznych realistyczna iluzja stworzona tu przez
autora kreuje obrazy na wielką skalę, pozwalając równocześnie czytelnikowi na
identyﬁkację. Opis wydarzeń historycznych i ocena ich znaczenia odbywają się
w dwojaki sposób: pierwszy, wspólny z historiograﬁą, to wprowadzenie wszechwiedzącego narratora, drugi, charakterystyczny dla ﬁkcji literackiej, stanowią
wątki indywidualne, a także zatrzymania akcji oraz dialogi.
Zajmując się opisem wydarzeń historycznych u Asza, warto zwrócić uwagę na
kilka charakterystycznych cech jego narracji. Pierwsza z nich, wspólna z innymi
powieściami tego rodzaju, to wspomniane wyżej przeplatanie się relacjonowanej
przez narratora rzeczywistości pozaliterackiej z ﬁkcją literacką. Druga, istotna
cecha utworów epickich Asza, to, nowatorskie w literaturze jidysz, przedstawianie na zmianę wydarzeń i krajobrazów. W tym kontekście trzeba przypomnieć, że
Asz znał i czytał powieści światowe, miał się więc na czym wzorować. Co interesujące, nie wszyscy wielcy pisarze znajdowali w jego oczach uznanie, w jednym
z listów do żony pisze na przykład, że Dostojewski jest „okropny”347.
W większości utworów, z wyjątkiem między innymi powieści Di kiszef-macherin fun Kastiljen, w której z detalami opisane są cele tortur inkwizycji, lub
The Apostle, gdzie na rzymskiej arenie rozszarpywani są pierwsi chrześcijanie,
uderzający jest też prawie zupełny brak scen gwałtownych, okrutnych. Autor nie
nagina faktów historycznych, na przykład w Farn mabl czytelnik poznaje metody
pracy carskiej policji, los Żydów wcielonych do rosyjskiej armii, prześladowania
i pogromy w czasie wojny domowej oraz niesprawiedliwość i często okrucieństwo w czasie rewolucji, i to zarówno śledząc losy bohaterów, jak i czytając podsumowania narratora. Odbiorcy oszczędzone są jednak na ogół sceny brutalne,
a przeciwnie, dzięki pobudzeniu wyobraźni, niektóre fakty bardziej przemawiają
i zapadają w pamięć niż stosowane często przez innych pisarzy drastyczne opisy.
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Szolem Asz, Bam opgrunt, Warsze: Kultur-lige 1937, s. 30.
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Por.
389–393 . ז,1930  קולטור־ליגע: ווארשע, וואַרשע,שלום אַש
Szolem Asz, Warsze, Warsze: Kultur-lige 1930, s. 389–393.
346
Por.
375  און132 . ז,1949  צענטראַל־פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס־איירעס, מאָסקווע,שלום אַש
Szolem Asz, Moskwe, Buenos-Ajres: Central-farband fun pojlisze jidn in Argentine 1949, s. 132
i 375.
347
 שרעקלעךszreklech. Listy Asza do żony, list nr 149 z Nicei z roku 1951, w: M[ortche] Canin
(red.), Briw fun Szolem Asz, s. 160–161, tu s. 160.
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Inną cechą stylu Asza jest łamanie iluzji, gdy na przykład zwykle konsekwentnie utrzymywana trzecioosobowa narracja nagle przerywana jest zwrotem do
czytelnika, w którym pada w pierwszej osobie stwierdzenie, że dana postać nie
jest ważna dla całej fabuły, ale i tak zostanie jej poświęcony osobny rozdział348.
W innej powieści narrator, chcąc przedstawić wydarzenia mające miejsce przed
opisywanymi, stwierdza: „Wiele wiele czasu wcześniej, zanim zaczyna się nasza historia”349. Dzisiaj tego typu zabiegi nie są oceniane dobrze przez krytyków,
niemniej jednak sygnalizują na pewno chęć nawiązania przez autora bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem, co znane jest z tradycyjnej narracji oralnej oraz
z klasycznej literatury jidysz, z utworów Szolema Alejchema i Mendele Mojchera
Sforima.
Utwory pisarza są na pewno świadomie dydaktyczne, chcą przybliżyć innym
świat żydowski, pomóc zrozumieć takie, a nie inne reakcje i zachowania, na pewno też starają się z jednej strony zabawić i zaciekawić, ale z drugiej zmusić do zastanowienia czytelnika żydowskiego. Zapewne z tego powodu – chęci dotarcia do
dwóch odmiennych kręgów czytelniczych – Asz stara się nie przekazywać wprost
swoich negatywnych opinii na temat niektórych wydarzeń czy nawet tradycji.
Widać na przykład, że nie popierał małżeństw zawieranych pod dyktando rodziców, niemniej jednak nigdzie nie jest to jasno powiedziane. Bez żadnych emocji i zwykle rzeczowym językiem opisywane są zaręczyny, ich powody, często
początkowe przerażenie młodych ludzi. Ocena pozostawiona jest czytelnikowi,
przy czym pisarz stara się obiektywnie ukazać wiele par, które pomimo takiego
początku związku żyją szczęśliwie, darząc się wzajemną miłością.
Obok realistycznych opisów pojawiają się w niektórych powieściach Asza
pojedyncze symbole. W Motke ganew kaleka córka pracującego w hucie szkła
opiekuna chłopca może być rozumiana jako symbol duszy, sumienia Motke. Jest
to sumienie, które się w nim budzi wśród przyjaznych mu ludzi, ale chłopak postanawia raz na zawsze się go pozbyć, wynosi kalekę do lasu i tam zostawia, by
przyłączyć się do przejeżdżających cyrkowców350. Bogatą symbolikę można też
zaobserwować w Farn mabl, już w samym wyborze tytułu, a także w późniejszych nawiązaniach do biblijnego potopu, co jest szczególnie widoczne w wypowiedzi Zachariego Mirkina, który mówi:
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Por.

47 . ז,1928  קולטור־ליגע: ווארשע, די מוטער,שלום אַש
Szolem Asz, Di muter, Warsze: Kultur-lige 1928, s. 47.
349
 בעפאָר אונדזער געשיכטע פאנגט זיךּ אָן, שטיק צייט פריהער, פאר אַ שטיקFar a sztik, sztik cajt frier,
befor undzer geszichte fangt zich on. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 30.
350
Por.
137–138 . ז,1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, מאָטקע גנב,שלום אַש
Szolem Asz, Motke ganew, Nju-Jork: Szolem Asz Komite 1923, s. 137–138.
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Kto prowadzi wojnę? Wojnę prowadzą ludzie. A ja wierzę w człowieka. To, co ludzkie […] może zostać zagłuszone, zatopione […], ale to, co ludzkie, obudzi się w nim
[…]. Nie wiem, na jak długo człowiek wchodzi do czarnego lasu […]351.

Asz używa tutaj metafory ciemnego lasu jako symbolu zła i wojny. Żywi
jednak równocześnie nadzieję, że zło będzie w stanie oczyścić człowieka, który
wyjdzie z lasu lepszy i silniejszy. W podobnym znaczeniu występuje ciemny las
w wierszu Chaima Grade352 ( ביים שיין פון דער לבֿנהBam szajn fun der lewone), który znalazł się w wydanym w roku 1936 pierwszym tomie utworów poety. Grade
pisze tam między innymi o wychodzeniu z ciemnego lasu do nowego świata oraz
o tym, że człowiek ma w sobie zbyt dużo ze zwierzęcia, by stać się Bogiem.
W Bam opgrunt wartości moralne porównane są do papierów wartościowych,
którymi spekuluje Arn Judkewicz. Narrator relacjonuje, że Judkewicz stawia nie
na wzrost wartości, lecz na ich spadek i nikt nie wie, jak głęboko mogą upaść
ludzkie wartości. Nie Judkewicz jest spekulantem, lecz życie353. Asz używa tu
świadomie gry słów, w jidysz zarówno konkretne papiery wartościowe, jak i abstrakcyjne pojęcie wartości wyrażane są tym samym rzeczownikiem:  ווערטןwertn
(jid. wartości).
Charakterystyczne dla powieści Asza są także dobrze naszkicowane, konkretne pojedyncze postacie chrześcijan, najczęściej Polaków. W tym momencie
czytelnik często ma do czynienia ze zmianą perspektywy, narrator trzecioosobowy, postrzegający świat oczyma głównego protagonisty zmienia się we wszechwiedzącego, stąd też Pan Wiadomski (Der man fun Naceres), Pan Kwiatkowski
(Farn mabl) czy Pan Widowski (Der tilim jid) mogą zaistnieć niezależnie od tego,
ile wiedzą o nich występujący w świecie przedstawionym Żydzi. W ten sposób
Asz przestaje przekazywać pamięć związaną bezpośrednio ze swoim narodem,
ograniczoną do pamięci grupowej. Dzięki wprowadzeniu wszechwiedzącego
narratora z jednej strony poszerza tę pamięć o fakty i wydarzenia z otoczenia
społeczno-geograﬁcznego, z drugiej zaś wiąże ją z szerszym systemem pamięci
ogólnoludzkiej.

351

 דאָס מענטשלעכע ]…[ קאָן. און איך גלויבּ אין מענטשן.ווער מאַכט די מלחמה? – די מלחמה מאַכן מענטשן
, איך ווייס נישט.[…]  נאָר דאָס מענטשלעכע וועט זיך אין אים אויפוועקן,[…]  פאַרטרונקען ווערן,פאַרשטומט ווערן
.[…] אויף ווי לאַנג עס גייט דער מענטש אין שוואַרצן וואַלד אַריין
Wer macht di milchome? – Di milchome machn menczn. Un ich glojb in menczn. Dos menczleche
[…] kon farsztumt wern, fartrunkn wern […], nor dos menczleche wet sich in em ufwekn […]. Ich
wejs niszt, af wi lang gejt der mencz in szwarcn wald arajn […]. Szolem Asz, Warsze, s. 438–439.
352
 חיים גראַדעChaim Grade (1910–1982), poeta, prozaik i eseista wileński, członek grupy literackiej ( יונג ווילנעJung Wilne). W roku 1962 opublikował tomik poetycki פײער
ַ ( דער מענטש פוןDer
mencz fun fajer) zawierający między innymi znaną elegię אײך מיט אַלע אותיות פון דעם אַלף־בית
ַ איך וויין אויף
(Ich wejn af ajch mit ale ojsjes fun dem alef-bejs), napisaną ku czci rozstrzelanych na rozkaz Stalina
w 1952 roku pisarzy jidysz.
353
Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 26.
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Przy opisach postaci pisarz często poświęca pojedynczym osobom całe rozdziały powieści, interesujący jest też na przykład sposób przedstawienia występujących w Dos gezang fun tol młodych ludzi. Osadnicy tańczą w kręgu, śpiewając
prostą hebrajską piosenkę, narrator zaś opowiada krótko o każdym z nich, przypominając jego przeszłość w Europie354.
Dla samego pisarza język i styl były nieodłącznym składnikiem procesu twórczego, sposobem wyrażania myśli i uczuć. Dlatego jego idiom często nie podlegał
racjonalnej analizie, istotne dla Asza było przede wszystkim przelanie na papier
swojego wnętrza355. Równocześnie trudno jest wypowiadać się na temat podobno licznych błędów czy to gramatycznych, czy stylistycznych, o których pisze
między innymi wieloletni sekretarz Asza, Szlojme Rozenberg356. Teksty książek
pisarzy jidysz, w tym także Asza, przechodziły przez wiele rąk, zanim ukazały
się w ostatecznej formie. Zwykle najpierw pojawiały się w odcinkach w gazetach
i czasopismach, które najczęściej otrzymywały przepisany rękopis i dawały go
przed drukiem do redakcyjnej korekty. Wydawnictwa publikujące potem utwory
w formie książkowej posługiwały się zazwyczaj nie oryginalnym manuskryptem
pisarza, lecz właśnie tymi, już przynajmniej raz poprawionymi wersjami, które
z kolei traﬁały przed ostatecznym drukiem do redaktora357. Z tego powodu, bez
analizy zachowanych w archiwach niektórych oryginalnych manuskryptów Asza,
nie da się w pełni scharakteryzować jego języka.
Niemniej jednak można na pewno stwierdzić, że styl Asza nie jest jednolity.
Z jednej strony występują w dorobku pisarza lepsze i gorsze utwory, częściowo przekłada się to na liczbę tłumaczeń na obce języki oraz powtórne wydania
w jidysz, choć oczywiście oprócz poziomu literackiego danego dzieła odgrywała
tu rolę tematyka, a także inne czynniki, na przykład jakość tłumaczenia czy też
starania samego autora, któremu na niektórych powieściach szczególnie zależało.
Z drugiej strony często w obrębie jednego dzieła można zaobserować zróżnicowane pod względem poziomu artystycznego fragmenty, pisarz ma czasem tendencje do przydługich wywodów i o ile opisy krajobrazu, przyrody na ogół nic
na tym nie tracą, to przedstawianie myśli protagonistów czy też zdarzeń zupełnie
niemających wpływu na rozwój akcji może być dla czytelnika nużące, zwłaszcza
gdy autor czasem się powtarza.
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Por.

30–38 . ז,1949  איקוף: ניו־יאָרק, דאָס געזאַנג פון טאָל,שלום אַש
Szolem Asz, Dos gezang fun tol, Nju-Jork: Ikuf 1949, s. 30–38.
355
Por.
77  און74 . ז,1966  ציקא: ניו־יאָרק, שלום אַש,חיים־שלמה קאַזדאַן
Chaim-Szlojme Kazdan, Szolem Asz, Nju-Jork: Ciko 1966, s. 74 i 77.
356
Por. Szlojme Rozenberg, Szolem Asz fun der noent, s. 66–67.
357
Por. Chaim-Szlojme Kazdan, Szolem Asz, s. 74–75.
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***
Dla powieści jako podstawowego gatunku epickiego czasów nowożytnych
charakterystycznymi wyróżnikami są narracja oraz jej przedmiot, świat przedstawiony, na który składają się bohaterowie oraz wydarzenia, tworząc fabułę.
Biorąc pod uwagę tę bardzo szeroką deﬁnicję, którą podaje Michał Głowiński358,
omawiane utwory Asza z pewnością spełniają podstawowe kryteria gatunkowe.
Niemniej jednak przy dokładniejszej analizie pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości.
Niektóre powieści pisarza mogą być traktowane jako zbiory nowel, szkiców
lub opowiadań, powiązane z sobą postacią protagonisty lub spięte dodatkową
ramą. To wrażenie wyraźnego podziału utworów na odrębne fragmenty jest dodatkowo umacniane przez samego autora, który poszczególnym rozdziałom o podobnej długości daje odrębne tytuły, umożliwiając im w ten sposób samodzielne
istnienie. Dodatkowo często w pojedynczych jak gdyby odcinkach czytelnik ma
do czynienia tylko z jednym wątkiem i niezbyt rozbudowaną akcją, a między nimi
pojawiają się wyraźne odległości w czasie lub przestrzeni, czasem też zmiana występujących postaci. Tak jest w przypadku Dos sztetl (1904), podobną strukturę
można zaobserwować w Amerika (1911) czy też w Reb Szlojme Noged (1911).
Jest to wyraźna cecha wczesnych powieści Asza, który zadebiutował na scenie
literackiej szkicami oraz opowiadaniami i zapewne potrzebował trochę czasu, by
w pełni rozwinąć swój warsztat powieściopisarza. Wiele utworów pisarzy tworzących w jidysz było najpierw publikowanych w odcinkach w prasie i czasopismach, może to być dodatkowy powód takiej, a nie innej konstrukcji pierwszych,
obszerniejszych powieści Asza.
Inną cechą charakterystyczną wczesnych utworów pisarza jest ich stosunkowo
mała objętość, niektóre liczą w jidysz zaledwie około stu stron, brak też w nich
rozbudowanej wielowątkowości, dlatego czasem nazywane są obszernymi opowiadaniami. Tak jest w przypadku Reb Szlojme Noged (1911), Kidusz haszem
(1919), Chaim Lederes curikkumen (1919) czy Di kiszef-macherin fun Kastiljen
(1921) lub Tojt-urtejl (1926). Szmuel Niger zauważa, że w pierwszych kilkunastu
latach XX wieku pisarze tworzący w jidysz, szczególnie ci młodsi spośród nich,
pisali przede wszystkim szkice i opowiadania, a także dramaty. Dopiero potem
pojawia się na nowo powieść w języku jidysz. Za pierwszą powieść Asza uznaje
Niger dopiero Meri (1913), którą autor zaczął pisać w roku 1911, ale nie oznacza
to według krytyka, że już w tym utworze udało się autorowi w pełni rozwinąć
swój późniejszy kunszt powieściopisarski359.
Co interesujące, Asz stara się jakby nadrobić te objętościowe braki swoich
wczesnych powieści w utworach napisanych w ostatnich dwudziestu latach ży358
Por. Michał Głowiński, Powieść, w: Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra
Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków:
Ossolineum 2000, s. 416–419, tu s. 416.
359
Por. Szmuel Niger, Szolem Asz. Zajn lebn un zajne werk, s. 107.
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cia, wśród których czytelnik często ma do czynienia z długimi, a przez to czasem
dość trudnymi w odbiorze tekstami, do jakich należy na przykład Der nowi czy
też The Apostle, o którym jeden z recenzentów pisze, że jest cztery razy dłuższy
od przeciętnej powieści360.
Fabuła w powieści powinna być z założenia jednostkowa i niepowtarzalna,
nie powinna powielać historii już znanej. W tym momencie należy się zastanowić, jak sklasyﬁkować Mojsze, powieść, w której Asz ściśle trzyma się przekazu
Starego Testamentu, nadając mu tylko narracyjny kształt. Nie ma tego problemu w Der nowi, gdzie dane biblijne są skąpe i wymagają szerokich uzupełnień.
W tym kontekście do Mojsze podobny jest także The Apostle, o którym Rose Feld
twierdzi w swojej recenzji, że książka ta nie jest powieścią, lecz zbeletryzowaną biograﬁą361. Inne nowotestamentowe powieści pisarza, Der man fun Naceres
oraz Mary, opierają się wprawdzie na przekazie biblijnym, jednak z jednej strony
traktują go wybiórczo, a z drugiej wyraźnie poszerzają i przedstawiają z własnej
perspektywy autora.
Próba zamknięcia historii biblijnej w ramy powieści niesie z sobą także inne
problemy. Tradycyjna powieść wymaga precyzji i spójności, tych cech, które są
obce religii i mitowi362. Na pewno nie jest łatwo pogodzić często wewnętrznie
sprzeczny przekaz biblijny z wymaganiami wybranego przez pisarza gatunku.
W Mojsze widać na przykład, że autor jest wyraźnie przytłoczony nawałem faktów biblijnych i zużywa wszystkie swoje siły twórcze, by uwiarygodnić akcję
utworu.
Biorąc pod uwagę fabułę, warto zauważyć, że Asz, zwłaszcza we wczesnych
utworach, często balansuje na granicy baśni. Zbliżony do niej charakter mają
czasem pojedyncze rozdziały, jak na przykład ten opisujący bezpieczny powrót
z Ameryki do rosyjskiego sztetl Rochele i Josele w Amerika: droga obﬁtuje w niebezpieczeństwa, podróż statkiem, wielkie miasto, Berlin, przekraczanie rosyjskiej
granicy, ale wszystkie przeszkody zostają szczęśliwie pokonane dzięki pomocy
dobrych ludzi363. Podobnie jest w Farn mabl w historii żydowskiego żołnierza.
Widać tu na pewno szacunek dla głębokiej wiary syna Ester Hodel, cała jednak
historia, a raczej jej ﬁnał, ułaskawienie Żyda przez samego cara i zwolnienie go
z dalszej służby wojskowej, wszystko to za wstawiennictwem wysoko postawio-
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Por. Orville Prescott, Outstanding Novels, s. VI; Clifton Fadiman, Paul, „The New Yorker”,
18.09.1943, s. 78 i 81.
361
Por. Rose Feld, St. Paul, Great Prophet, Great Politician, s. 3.
362
Por. Vladimir Tumanov, Novelizing Myth in Sholem Asch’s “Moses“, s. 162–163.
363
Por.
85–91 . ז,1911  פּראגרעס: ניו־יאָרק/  ווארשע, אַמעריקא,שלום אַש
Szolem Asz, Amerika, Warsze–Nju-Jork: Progres 1911, s. 85–91.
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nych funkcjonariuszy dworskich364, bardziej przypomina fragment z Majse buch365
niż rosyjską rzeczywistość początku XX wieku. Przez to też traci na sile przekonania sama postać syna Ester Hodel. Częstokroć wyraźnie baśniowe są tylko krótsze fragmenty, jak na przykład rozmowy w Reb Szlojme Noged o starym cadyku
z Gostynina, który ponoć wyzwolił zaklęte dusze straszące w rybnym stawie366,
a nawet poradził sobie z samym szatanem367. Za dłuższą baśń można uznać cały
utwór Reb Szlojme Noged, co podkreślone jest dodatkowo typowym dla tego gatunku zakończeniem, gdy w ostatnim zadaniu narrator dodaje od siebie, że nie
zdradzi czytelnikom, jakie psalmy odmawiał Reb Szlojme Noged, ponieważ jest
to jego tajemnica368.
W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na Tojt urtejl, który w całości przypomina obszerną przypowieść przekazującą prawdę o ludzkim życiu,
z głównym punktem przegranej walki z szatanem, a potem poddaniem się nieuchronnej śmierci. W podobnym duchu utrzymana jest powieść Grosman un zun,
tu akcja koncentruje się wokół poczucia winy, a protagonista ze wszystkich sił
dąży do zadośćuczynienia przed śmiercią za krzywdę, którą kiedyś wyrządził innemu człowiekowi.
Interesującym elementem fabuły są pojawiające się na kartach utworów pisarza planowane przez protagonistów dzieła literackie. Meri od dawna marzy o napisaniu powieści rozpoczynającej się od sceny, w której umierająca hrabianka zaklina swojego syna, by został katolickim księdzem. Natomiast cała fabuła utworu
miałaby być osnuta wokół rozterek wewnętrznych młodego człowieka, który zakochuje się i nie może zdecydować, czy pójść za głosem serca, czy spełnić wolę
matki369. Tego typu wątki występują jednak u Asza rzadko.
Właściwie w każdej powieści Asza istnieją wątki miłosne, mniej lub bardziej
rozbudowane i o różnorodnych zakończeniach. Jeżeli nie jest to miłość dwojga
młodych ludzi, to jest to miłość małżeńska, którą pisarz często przedstawia z dużą
dozą erotyzmu. Widać przy tym, że autor uważa tego typu tematykę za ważny,
jeżeli nie nieodzowny element powieści. Można to na przykład zauważyć w miej-
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362–364 . ז,1930  קולטור־ליגע: ווארשע, פעטערבורג,שלום אַש
Szolem Asz, Peterburg, Warsze: Kultur-lige 1930, s. 362–364.
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 מעשה בוךMajse buch: wydany przez polskiego Żyda, Jakuba syna Abrahama z Międzyrzeca
Litewskiego, w Bazylei w roku 1602 zbiór 257 opowiadań w języku jidysz, opartych na legendach
i podaniach, często z widocznymi tendencjami hagiograﬁcznymi w przedstawianiu sławnych postaci
historii żydowskiej, por. Chone Shmeruk, Historia literatury jidysz, s. 38.
366
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 194–197.
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Por. tamże, s. 213–214.
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Por. tamże, s. 218.
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Por.
9 . ז,1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, מערי,שלום אַש
Szolem Asz, Meri, Nju-Jork: Szolem Asz Komite 1923, s. 9.
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scu, w którym narrator opisuje w Meri matkę Miszy, twierdząc, że miała romantyczne usposobienie, wysoko ceniła sobie miłość i przeczytała wiele powieści370.
W swoich utworach pisarz nawiązuje do różnych odmian gatunkowych powieści, często łącząc je z sobą w mniej lub bardziej udany sposób. W Meri rozdziały poświęcone Kowalskiemu i Meri można uznać za fragmenty powieści psychologicznej, podczas gdy większość drugiej części utworu, w której przeważają
opisy petersburskich salonów, to raczej powieść obyczajowa371. Podobnie jest
w trylogii Farn mabl, gdzie czytelnik ma do czynienia z jednej strony z powieścią
rozwojową, Entwicklungsroman, a z drugiej z historyczną. Natomiast Motke ganew balansuje na granicy między powieścią obyczajową a sensacyjną.
Czas i przestrzeń spełniają w powieściach istotną rolę strukturalną, u Asza
otrzymują dodatkowy aspekt, rolę przekazywania pamięci w jej różnych formach.
Niektóre elementy, związane bardziej z przestrzenią, są czysto statyczne, tu można wymienić na przykład opisy drobnych, charakterystycznych przedmiotów czy
też opisy przyrody. Inne formy, w miarę przesuwania się na linii przestrzeń – czas
w kierunku tego ostatniego, zyskują na dynamice i szerokości przedstawianego
obrazu. Do form dynamicznych można zaliczyć prezentowane wydarzenia historyczne. Według Michaiła Bachtina nie da się całkowicie oddzielić czasu od
przestrzeni, w chronotopie literackim poszczególne ich cechy charakterystyczne
zlewają się, zagęszczają i są twórczo kształtowane, przestrzeń zyskuje na intensywności i zostaje włączona w ruch czasu. Jego cechy ukazują się właśnie w przestrzeni, której z kolei dzięki czasowi zostaje nadany sens i wymiar372.
W kontekście relacji czas – przestrzeń warto zwrócić uwagę na koncepcję
czasu w Dos sztetl, gdzie cały utwór jest jak gdyby zawieszony poza czasem,
a kolejne etapy rozwoju akcji wyznaczane są porami roku i związanymi z nimi
świętami żydowskimi. Tego typu ujęcie autora powoduje, że dla czytelnika także
przedstawiana przestrzeń sytuuje się poza ramami czasu i rzeczywistego świata, tworząc w ten sposób wiecznie żywy i pozornie niezmiennie istniejący punkt
odniesienia. Tego rodzaju koncepcję czasu nazywa Bachtin czasem idyllicznym,
odnosząc go właśnie do czasoprzestrzeni prowincjonalnego miasteczka373. Specyﬁczne podejście autora do problemu czasu zauważa Mikhail Krutikov, który
twierdzi, że Asz na początku swojej twórczości traktował czas jako cykliczny,
niepodlegający zmianom wzór, zdeterminowany porami roku i kalendarzem religijnym. Dopiero potem rewolucja 1905 roku spowodowała, że pisarz zaczął się
interesować czasem jako sekwencją jednostkowych, dramatycznych wydarzeń374.
O ile w Dos sztetl pory roku wyznaczane są kolejnymi świętami żydowskimi, o tyle w Der tilim jid autor idzie jeszcze dalej, przywołując oderwany od
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Por. tamże, s. 46.
Por. Szmuel Niger, Szolem Asz. Zajn lebn un zajne werk, s. 110–111.
Por. Michaił Bachtin, Problemy literatury i estetyki, s. 279.
Por. tamże, s. 474–475.
Por. Mikhail Krutikov, Russia between Myth and Reality: From “Meri” to “Three Cities”,
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rzeczywistego, lecz dla Jechiela jak najbardziej realny, świat Pięcioksięgu. Dla
młodego chłopca kolejne przerabiane w chederze księgi Biblii wyznaczają jako
czas sakralny przebieg roku. W ten sposób spisana przed wiekami pamięć narodu
żydowskiego staje się żywa i aktualna, nadając sens i ramy życiu jednostki. Już
od czasów dzieciństwa świat Jechiela dzieli się na ten mały i nieistotny, będący
jakby przedsionkiem, przez który przechodzi się do tego właściwego, wiecznego
i prawdziwego, ukrytego w literach oraz tajemnicach Księgi. Tak więc na przykład Bóg sprawia wielką radość dzieciom, pozwalając im czytać najpiękniejsze
rozdziały historii stworzenia wtedy, gdy na zewnątrz szaleją śnieżne burze.375
Bachtin zalicza do wyznaczanych przez czasoprzestrzeń form między innymi
spotkanie, w którym przeważa czas nad przestrzenią oraz widoczny jest duży
ładunek emocjonalny, a także drogę, często związaną ze spotkaniem, jednak mającą mniejszą wartość emocjonalną. Droga jest w powieści miejscem przypadkowych spotkań, które w innych warunkach nie mogłyby zaistnieć, ponieważ
biorące w nich udział osoby są zbyt od siebie oddalone w hierarchii społecznej
lub w przestrzeni. Drogi powstają w momencie, gdy czas wlewa się w przestrzeń,
i prowadzą zwykle przez kraj rodzinny. Jako przykład z powieści Asza można
tu podać spotkania Zachariego Mirkina z Reb Borechem Chomskim w trylogii
Farn mabl. Inne bachtinowskie chronotopy to zamek, miejsce przepełnione informacjami historycznymi, a także salon, który ma znaczenie i funkcję podobne
jak droga, z tym że czytelnik nie ma tu do czynienia ze spotkaniem przypadkowym, ponadto widać przeplatanie się nawet bardzo prywatnych scen z tymi
ogólnymi, o znaczeniu historycznym. U Asza salony to przede wszystkim salony
petersburskie w powieściach rosyjskich. Obszernym chronotopem jest według
Bachtina miasteczko, tu mogą występować jego różne rodzaje, także idylliczny.
W miasteczku czas nie zna rozwoju historycznego, wszystko jest powtarzalne,
cykliczne. Tego typu cechy można zaobserwować przede wszystkim w Dos sztetl.
Drobną formą jest u Bachtina próg, który łączy się ze spotkaniem, ale przede
wszystkim symbolizuje kryzys i punkt zwrotny w życiu. Przedłużeniami progu są
korytarz, poczekalnia, a w drugim kierunku schody. Tu należy wymienić przede
wszystkim poczekalnię u adwokata Halperna w Farn mabl, ale też próg pokoju
hotelowego bankiera Stone’a z Tojt urtejl. Pozwalając Leonorze go przekroczyć,
bankier przypieczętowuje swój los. Sceny zbiorowe, bal, karnawał, to chronotop
występujący według Bachtina już w średniowieczu, a nawet w starożytności. Także tego typu sytuacji nie brak w powieściach Asza. Ważną funkcję spełniają też
sceny wewnątrz domów, ponieważ często z tej prywatnej perspektywy ukazywane są wydarzenia rozgrywające się na zewnątrz. Inne bachtinowskie chronotopy
to chronotop przyrody, rodzinna idylla czy też idylla pracy, na przykład pracy na
roli. U Asza najważniejsza wydaje się tu idylla rodzinna, na przykład w powieści
Reb Szlojme Noged. Niebagatelną rolę odgrywa też język jako skarbiec obrazów.
Także ten chronotop pojawia się w utworach Asza wielokrotnie. W twórczości
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Por. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 13–14.
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konkretnego autora daje się według Bachtina zauważyć wiele chronotopów, przy
czym ich struktura i wzajemne powiązania są często charakterystyczne czy to dla
danego dzieła, czy też dla całości dorobku literackiego pisarza376.
W powieściach Asza występuje większość wymienionych przez Bachtina chronotopów, część z nich w swoich żydowskich odpowiednikach, na przykład funkcję
zamku lub salonu przejmuje często żydowska karczma. Dlatego tak interesującym
zadaniem jest zbadanie ich struktury i znaczenia. Równocześnie da się zauważyć,
że cała ta gama chronotopów wraz z ich specyﬁcznymi możliwościami oddziaływania na czytelnika przejmuje funkcję Assmanowskich ﬁgur pamięci377. Dzieje się
to między innymi dzięki temu, że specyﬁczna czasoprzestrzeń powieści umożliwia
ukazanie realnej rzeczywistości oraz wprowadzenie jej elementów na artystyczną
płaszczyznę utworu. Chociaż według Bachtina świat rzeczywisty i przedstawiony
nigdy nie mogą się połączyć w jedno, to jednak stale na siebie oddziałują378.

4.3. Krystalizacja i przekazywanie pamięci w powieściach Asza
4.3.1. Krajobraz i przyroda

Dla Asza naturalne otoczenie jego bohaterów jest ściśle związane z ich życiem, zarówno tym zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Ziemia jest pisarzowi
bardzo bliska, będąc jak gdyby naturalnym uzupełnieniem domu i rodziny. Stąd
często stosowane porównania zjawisk przyrody do głównych członków rodziny,
kiedy to w Dos sztetl las jest zielonym dziadkiem, a niebo ojcem. W Dos sztetl
autor pisze też o matce ziemi, która na wiosnę z bożej łaski młodnieje379. Tę cechę
narracji Asza zauważa między innymi Szmuel Niger380. Podobnie bliskie stają
się inne zjawiska, które są personiﬁkowane, tak na przykład w Dos sztetl noc
zagląda do okien przez szare okulary, a rano wszyscy witają się z nowo narodzonym dniem za pomocą swoich porannych czynności: śpiewu, rąbania drewna przez służących czy nawet trzasku ognia, któremu w ten sposób też zostają
nadane cechy ludzkie381. Tego typu łączenie życia ludzkiego z życiem przyrody
uważa Bachtin za jedną z właściwości idylli, która charakteryzuje się wspólnym
językiem dla zjawisk przyrody i zdarzeń ludzkiego życia382. Twórczość Asza zdaje się potwierdzać tę tezę, wyjątkowy sposób odnoszenia życia protagonistów do
przyrody da się zaobserwować przede wszystkim właśnie w dwóch powieściach
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o charakterze idyllicznym: w Dos sztetl i w Reb Szlojme Noged, przyroda odgrywa też istotną rolę w Mary.
Wspomnienia często dotyczą widzianych w przeszłości krajobrazów, pisarz
stara się to wykorzystać, tworząc ﬁgury pamięci związane z wyglądem pól, łąk,
nieba, lasu, rzeki, gór oraz morza i w ten sposób zapewniając przyrodzie poczesne miejsce w systemie pamięci swoich czytelników. Opisy przyrody Asza są
niezmiernie poetyckie, przy czym pisarz nie poprzestaje na samych obrazach, na
personiﬁkacji przyrody, lecz także i tu stara się przekazać swoje idee. Tak na przykład przedstawia pola otaczające miasteczko w następujący sposób: „Pola wokół
i wokół wszystkie się wymieszały, jak gdyby wiedząc, że należą do jednego Boga.
I morze zielonej trawy rozciąga się w dal”383. By jeszcze wzmocnić to poczucie
jedności, narrator każe gałęziom drzew sięgać do siebie i splatać się wzdłuż drogi.
W ten sposób przyroda, postrzegana przez czytelnika z jednej strony jako bezstronna, z drugiej jako wiarygodna, skoro stworzona bezpośrednio przez samego
Boga, zostaje przez Asza wykorzystana do ilustracji jego przekonań.
W powieściach pojawiają się nastrojowe opisy przyrody, często krótkie, a jednak potraﬁące uchwycić piękno danej chwili. Czasem są to pola otaczające miasteczko, innym razem padają krótkie stwierdzenia typu: „Żadne niebo na świecie
nie ma takich srebrnych chmurek i nie jest tak wspaniale oświetlone […] jak
niebo w żydowskim miasteczku w piątek wieczorem”384. Tutaj spersoniﬁkowana
przyroda daje swój wkład w świętość szabasu.
Inne obrazy są czysto liryczne, choć równocześnie przepełnione chwalącą
dzieło stworzenia prostą religijnością, jak na przykład ten pokazujący okolice
Moskwy:
Każda trawka ma matkę. Każdy liść jest pieszczony w powietrznych ramionach wiatru. Lecz żaden rodzaj traw i żadne liście nie są tak długo przytulane do gorących
matczynych śnieżnych piersi jak głęboka cienista zieleń lasów brzozowych wokół
Moskwy385.
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 און. האָבן זיך אַלע אויסגעמישט, אַז זיי געהערן צו איין גאָט, אַזוי ווי וויסנדיק,די פֿעלדער אַרום און אַרום
 אַ ימ פֿון גרינעם גראָז לאָזט זיך ווייט אַוועקDi felder arum un arum, azoj wi wisndik, az zej gehern cu
ejn Got, hobn zich ale ojsgemiszt. Un a jam fun grinem groz lozt zich wajt awek. Szolem Asz, Dos
sztetl, s. 59.
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azelche zilberne wolkndlech un iz niszt azoj herlech balojchtn […], wi der himl frejtog-farnacht in
a jidiszn sztetl. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 47.
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 נאָר קיין שום. יעדער בלאַט ווערט געצערטלט אין די לופטיקע אָרעמס פון ווינט.יעדעס גרעזעלע האָט אַ מוטער
 ווי דאָס טיפע,גראָז און קיין שום בלאַט ווערט נישט אַזוי לאַנג געטוליעט אונטער די וואַרימע מוטער־שנייבריסט
.שאָטנדיקע גרינס פון די בזשאָזקע־וועלדער אַרום מאָסקווע
Jedes grezele hot a muter. Jeder blat wert gezertlt in di luftike orems fun wint. Nor ka szum groz un ka
szum blat wert niszt azoj lang getuljet unter di warime muter-sznejbristn, wi dos tife szotndike grins
fun di brzozke-welder arum Moskwe. Szolem Asz, Moskwe, s. 5.
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Piękne łąki znajdują się w percepcji Asza nie tylko na wschodzie Europy, także wiosenne łąki w okolicach Berlina opisywane są w poetycki sposób. Soczysta
zieleń pokryta jest białym i różowym śniegiem kwiatów jabłoni, drzewa stoją
obok siebie jak odświętnie ubrane ślubne druhny. Jednak świeżość i radość przyrody służy tu tylko do podkreślenia kontrastu między radosnymi łąkami a zmęczonymi, głodnymi ludźmi, którzy na nich próbują wypocząć386. W podobnie
poetycki sposób opisana jest przyroda wokół Nazaretu, gdzie niebo roztacza pył
gwiezdnego światła, które rozjaśnia nocne powietrze, a w ciemności doliny stoją
domki chronione przez cyprysy i drzewa oliwne. Na wzgórzach można rozróżnić
każde źdźbło trawy, które drży, kołysząc się jakby w modlitwie387.
Asz należy do pierwszych pisarzy jidysz, którzy wprowadzili do swoich utworów opisy przyrody. Przyroda obecna jest też w wielu wierszach napisanych w jidysz, między innymi w poezji wspomnianego wcześniej Awroma Suckewera, na
przykład w cyklu sonetów ( שטערן אין שנייSztern in sznej, 1935). Czasem obrazy
przyrody wiążą się z apoteozą pracy na roli, tu należy wymienić oryginalną twórczość Lejba Najdusa388, choćby jego ( ליטע־פייזאַזשןLite-pejzażn, 1910).
Istotnym elementem żydowskiego miasteczka jest rzeka, która wiąże się też
nierozerwalnie z losami mieszkańców Dos sztetl. W rzece wszyscy się kąpią, rzeka co roku domaga się oﬁary ludzkiego życia389, rzeka służy jako droga transportu
dla drewna Jecheskiela Gombinera, nad rzeką stoi domek przewoźnika Chaima,
w którym Reb Jecheskiel poznaje Reb Mordechaja Konskera, ojca przyszłego
męża swojej córki. Ta sama okolica staje się miejscem walki o uratowanie zagrożonego porwaniem przez wiosenne wody, spławianego rzeką drewna390. Ta
oczywistość, z jaką miasteczko żydowskie musi leżeć nad wodą, daje się między innymi wytłumaczyć w ten sposób, że w dokumentach żydowskich, w tym
w liście rozwodowym, obok nazwy miejscowości powinna być podana nazwa
rzeki, dlatego mieszkańcy okolic, które nie posiadały własnej rzeki, przyjeżdżali
rozwodzić się do rabina z innej miejscowości. Pisze o tym Jisroel Joszua Zinger
(Singer) w swojej wspomnianej wcześniej autobiograﬁcznej książce Fun a welt
wos iz niszto mer391.
Przy okazji wydarzeń nad rzeką pojawia się w Dos sztetl Asza lekko negatywny, choć pełen humoru opis starcia Żydów z chrześcijanami w piątkowe popołudnie. Radośnie kąpiący się Żydzi zostają przegonieni przez przysłanego przez
dziedzica zarządcę z psem, ponieważ rzeka należy wprawdzie do miasteczka,
ale leżące nad nią pola już nie. Dopiero rzeźnicy, którzy przybywają na odsiecz
z tęgimi kijami, ratują miasteczko z gojskich rąk. Podobne sceny pojawiają się
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w świecie przedstawionym powieści Der tilim jid, gdy chrześcijańscy chłopcy
napadają z batami na kąpiących się w rzece Żydów, czy też wrzucają ich ubrania
do wody. Gdy spotykają Jechiela samego, ciągną go za pejsy, pytając: „Mały
Żydku, dlaczego ukrzyżowałeś Chrystusa?”392. Jechiel nie rozumie, o co chodzi,
ale znosi wszystko w pokorze, uznając, że tak ma być, że taki los Bóg wyznaczył
dla Żydów diaspory.
Równocześnie nie brakuje u Asza poetyckich i zarazem pełnych religijnego
uniesienia opisów wody, jak na przykład ten w Dos sztetl:
A woda za miasteczkiem, jak cicha modlitwa, którą chciałaby Ci za wszystko podziękować, Ojcze jedyny, przelewała się fala za falą z obcych krajów w obce kraje393.

W Meri malarz Kowalski przyjeżdża malować wiejskie krajobrazy i znajomi
prowadzą go nad Dniepr, który „rozlał się w krzywym korycie jak kawałek nieba
i utorował sobie drogę od jednego krańca horyzontu po drugi, poprzez pola, lasy
i wysokie zielone brzegi”394.
Istotnym elementem krajobrazu świata przedstawionego jest w powieściach
pisarza Wisła. Historyczny Jechiel, wspomniany wcześniej Jechiel-Mejer Lipszyc, pochodził z Gostynina, miejscowości leżącej dwadzieścia kilometrów od
rodzinnego miasta pisarza, Kutna, i około dziesięciu kilometrów od Wisły. W powieści ﬁkcyjne sztetl protagonisty zostaje jednak przeniesione nad sam brzeg
rzeki, która staje się w utworze miejscem magicznym, jakby granicą pomiędzy
światem dotykalnym a baśniowym. Dla żydowskich chłopców Wisła to Jordan,
a wzgórze po drugiej stronie wody to góra Ararat, na której zatrzymała się arka
Noego395. Równocześnie brzeg rzeki jest miejscem pożegnań, to tu wsiadają na
prom wybierający się do cadyka mężczyźni, kobiety zaś boją się, że już ich nigdy
nie zobaczą396. Bale drewna nad Wisłą to także latem miejsce wieczornego odpoczynku żydowskich kobiet397.
Rzeka jest ważnym składnikiem europejskiego krajobrazu, widać to szczególnie poprzez kontrast w Ist riwer, gdzie mieszkający w okolicy imigranci, Żydzi,
392
 קליינער זשידעק! פאַרוואָס האָסטו געקרייציגט קריסטוס‘ןKlejner żidek! Farwos hoste gekrejcikt
Kristusn. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 33.
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 טאַטע, מיט וועלכן עס וואָלט דיך דאַנקען געוואָלט,און דאָס וואַסער הינטערן שטעטל האָט ווי אַ שטיל געבעט
. פֿון פֿרעמדע לענדער אין פֿרעמדע לענדער, כוואַליע־איין, זיך געגאָסן כוואַליע־איוס, פֿאר אַלץ,איינציקער
Un dos waser hintern sztetl hot wi a sztil gebet, mit welchn es wolt dich danken gewolt, Tate ejnziker,
far alc, zich gegosn chwalje-ojs, chwalje-ejn, fun fremde lender in fremde lender. Szolem Asz, Dos
sztetl, s. 51.
394
 און אויסגעקערעוועט זיךּ אַ וועג פון,האָט זיךּ ווי אַ שטיק הימעל אויסגעגאָסען אין אַ קרומער קאָרעטע
 וועלדער און גרינע הויכע קוסטעס, איבער פעלדער, איין עק האָריזאָנט צום אַנדערען עקhot zich wi a sztik himel
ojsgegosen in a krumer korete, un ojsgekerewet zich a weg fun ejn ek horizont cum andern ek, iber
felder, welder un grine hojche kustes. Szolem Asz, Meri, s. 35.
395
Por. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 18.
396
Por. tamże, s. 61–62.
397
Por. tamże, s. 48.
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Polacy, Irlandczycy i Włosi przychodzą nad rzekę, mimo że jest zanieczyszczona,
a wokół stoją stare odrapane magazyny i inne budynki398. W miejskiej pustyni
Nowego Jorku rzeka daje mieszkańcom mimo wszystko możliwość odpoczynku,
poza tym przypomina starą ojczyznę.
Przyroda może też być u Asza przedstawiona jako tajemnicza, groźna, nieprzyjazna ludziom siła. Tak opisane są w Dos sztetl topole stojące przy drodze do
cmentarza:
Przy czarnej drodze prowadzącej na cmentarz stoją stare, obumarłe topole, jak dzikie
chochliki z odrąbanymi nogami i rękoma. Stoją jak wcielenia demonów, jak przybysze sprzed sześciu dni stworzenia, jak niemi świadkowie czasów od początku do końca świata... W nocy, o dwunastej, przychodzą „olbrzymi Niemcy z długimi biczami”,
ustawiają się za topolami i wygrywają na ich gałęziach tęskne, chwytające za serce
melodie, ciągną, ciągną za serce, a swoimi pieśniami sprowadzają ludzi z dobrej drogi
w dzikie bagna...399.

Łatwo zauważyć pojawiające się tu skojarzenie Niemca z diabłem, znane także w polskiej kulturze ludowej, choćby poprzez powiedzenie „Gdzie Niemiec
staje, tam trawa nie rośnie”400, zapewne stamtąd zostało ono przejęte także do
podań żydowskich.
Las u Asza to las o każdej porze roku, nastrojowe obrazy przypominające
wielu czytelnikom rodzinne strony. Las zimą to zasypane śniegiem olbrzymie
drzewa, stojące jak starcy z innego świata, podczas gdy przebijające się przez
gałęzie słońce rozświetla każdą drobinkę śniegu401.
Obok tego typu obrazów pojawiają się i te bardziej konkretne, prozaiczne, na
przykład opis nadwiślańskiej doliny wokół majątku Topolje, o której czytelnik
dowiaduje się, że rozciąga się nad piaszczystym stromym brzegiem rzeki otoczona niezmierzonymi dębowymi i świerkowymi borami, a znaleźć można w niej tłu398

Por.

70 . ז,1946  אליה לאוב: ניו־יאָרק, איסט ריווער,שלום אַש
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 מיט אַפּגעהאַקטע, ווי ווילדע לצים, אָפּגעלעבטע טאָפּאָלן, שטייען אַלטע, צום בית־עולם צו,אויף דעם שוואַרצן וועג
 ווי שטומע עדות פֿון, ווי אַנגעקומענע פֿון פֿאַר ששת ימי בראשית, זיי שטייען ווי גילגולים פֿון רוחות.פֿיס און הענט
 און,“ קומען צו גיין „הויכע דייטשן מיט לאַנגע בייטשן, צוועלף אַ זייגער, נאַכט...אַנהייב וועלט ביזן סוף וועלט
 ציען ביים, ציען, האַרץ־נאָגנדיקע ניגונים,שטעלן זיך הינטער די טאָפּאָלן און ציען פֿון זייערע צווייגן די ליבסטע
... און פֿאַרנאַרן מענטשן מיט זייערע געזאַנגען אין וויסטע זומפּן,האַרץ
Af dem szwarcn weg, cum besojlem cu, sztejen alte, opgelebte topoln, wi wilde lejcim, mit opgehakte
fis un hent. Zej sztejen wi gilgulim fun ruches, wi ongekumene fun far szejszes jemej brejszes, wi
sztume ejdes fun onhejb welt bizn sof welt... Nacht, cwelf a zejger, kumen cu gejn „hojche Dajczn
mit lange bajczn”, un szteln zich hinter di topoln un cijen fun zejere cwejgn di libste harc-nogndike
nigunim, cijen, cijen bam harc, un farnarn menczn mit zejere gezangen in wiste zumpn... Szolem Asz,
Dos sztetl, s. 67.
400
Por. Julian Krzyżanowski (red.), Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich,
Warszawa: PIW 1970, tom II, s. 603.
401
Por. Szolem Asz, Meri, s. 150–151.
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ste żyzne czarnoziemy oraz wilgotne torfowiska poprzecinane ciekami wodnymi
i usiane ciemnymi stawami402.
Miasteczka żydowskie na ogół nie leżały w górach, czasem znajdowały się
wśród wzgórz, Żydzi jednak jeździli do wysokogórskich uzdrowisk i kurortów.
Sam Asz zachwycony był Zakopanem początku XX wieku, wtedy gdy miejscowość odkryli dla siebie pisarze i artyści polscy, z którymi się przyjaźnił. Nic więc
dziwnego, że właśnie Zakopane i Tatry traﬁły na karty jego książek. Meri przyjeżdża do Zakopanego i najpierw góry wydają się jej zimne i obce, zasłaniające cały świat. Potem jednak zauważa piękno iglastych lasów, cieszy ją słońce
rozświetlające wiosenny śnieg oraz rozgrywające się przed jej oczyma wesele
światła i białego śniegu powodujące roztopy, powstawanie potoków i wodospadów403. Jeszcze bardziej poetycko opisany jest górski krajobraz widziany oczyma
malarza Kowalskiego:
Słońce zaczęło już zachodzić za Giewontem i rozświetlając śnieg na jego grzbiecie
wylewało się w dół jak gotująca się błyszcząca biało lawa. […] Całe góry śnieżnych
chmur przesuwały się po błękitnym morzu nieba. Zburzone światy, fragmenty pałaców, ruiny z marmuru, na niebieskim polu królowały lazur i światło404.

Góry to nie tylko, mimo wszystko swojskie, góry europejskie. Góry to także
góry dzikie, suche i gorące, na przykład wznoszący się wśród pustyni masyw
Synaj. Pomimo wszystko człowiek potraﬁ wśród nich znaleźć spokój i warunki
do życia. Mojżesz odkrywa cień i nieliczne zielone miejsca, których słońce nie
zdołało wypalić. Kaktusy nadają się jako pokarm dla owiec, czasem nawet udaje się znaleźć grotę ze źródłem wody. W szczelinach nierównych, popękanych
wapiennych skał rosną osty i cierniste krzewy oraz inne drobne rośliny. Góry są
strome, poszarpane jak skaliste palce wznoszące się do nieba405.
Przyroda jest u Asza zazwyczaj po prostu piękna, czasem tajemnicza, na ogół
jednak przyjazna człowiekowi. Wyjątkiem jest jednak przyroda w Palestynie, śro402

Por. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 131.
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“די זונן האָט זיךּ שוין אָנגעהויבן צו זעצען ארונטער הינטער „געבאנט“ און האָט אויף דעם רוקען פון „געבאנט
 האָט זיך עס געגאָסען אראָב פון די, ווי אַ קאָכענדע ווייס־בעגלענצטע לאַווע,צולאָזט דאָס ליכט אויפ‘ן שנעע און
 חרוב‘דיקע. ]…[ גאנצע בערג שנעע־וואָלקען האָבען זיך ארומגעטראָגען אין דעם בלאָהליכען ים פון הימעל.בערג
 לאזור און הימעל־שיין האָבען זיךּ געטראָגען אין שטח פון, רוינעס אויס מארמאָר, שטיקער פאלאצען,וועלטען
.הימעל
Di zun hot zich szojn ongehojbn cu zecn arunter hinter „Gewont” un hot af dem rukn fun „Gewont”
celozt dos licht afn sznej un, wi a kochende wajs-baglencte lawe, hot zich es gegosn arop fun di berg.
[…] Gance berg sznej-wolkn hobn zich arumgetrogn in dem blojlichn jam fun himl. Chorewdike
weltn, sztiker palacn, ruines ojs marmor, lazur un himel-szajn hobn zich getrogn in szetech fun himl.
Tamże, s. 74–75.
405
Por. Szolem Asz, Mojsze, s. 104–105.
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dowisko naturalne i klimat, z którymi muszą się zmagać nowi osadnicy. Zbocza
gór są nagie, nic nie chroni ludzi przed słońcem. A pomiędzy górami leży dolina,
do której spływa woda w czasie pory deszczowej. Powstałe w ten sposób bagno
potraﬁ pojawiać się nagle w nowym miejscu i pochłaniać podróżnych. Trawa
i trzciny rosną w miejscach, gdzie niegdyś znajdowały się ludzkie osiedla. Z podmokłych terenów wypływa źródło, nazywane przez Arabów źródłem śmierci, ani
ludzie, ani zwierzęta nie mogą z niego bezpiecznie pić wody. Przeprawiających
się przez bagno ludzi gryzą niezliczone chmary insektów406.
Podobnie nieprzyjazne dla podróżujących są góry, przez które musi przejść
św. Paweł w drodze z Tarsu. Dookoła czyhają niezgłębione przepaście, jeden fałszywy krok oznacza śmierć. Wieczne wiatry próbują zepchnąć wędrowców z drogi, dlatego muszą nieomal pełzać. Na koniec docierają do zielonych terenów, ale
tu są z kolei dręczeni przez owady i skorpiony. W końcu na wpół ślepi, ociekający
krwią, docierają do celu407.
Bujne krajobrazy przeniesione na karty powieści wprost z życia i podróży
pisarza to wybrzeże Morza Śródziemnego. W hotelowym parku
rozkwitła magnolia, podobnie jak niektóre drzewa czereśniowe. Jak zapalone świece
w świecznikach gałęzi stoją wspaniałe […], wydaje się, że świat przystroił się z okazji jakiegoś szczególnego święta408.

Natomiast w innym opisie „morze spało jak małe dziecko olbrzymiej matki,
ukołysane w omglonej rosą kołysce zatok, drzemało spokojnie”409. W tych i wielu
innych obrazach widać zrozumiałe zafascynowanie pisarza krajobrazem i przyrodą śródziemnomorską. Utwory zawierające tego typu opisy stają się dla czytelników jak gdyby oknem na świat, który tylko nieliczni z nich mogą zobaczyć
na własne oczy, są jednak w stanie poznać dzięki lekturze. W ten sposób książki
umożliwiają rozszerzenie wiedzy o otaczającej rzeczywistości pozaliterackiej,
kształtując tym samym wspomnienia czytelników.
Zwierzęta pojawiają się w powieściach Asza w zasadzie tylko jako zwierzęta
hodowlane i pociągowe: kozy, owce, krowy, osły i konie, między innymi koń, na
którym dzieci jeżdżą na podwórku Harry’ego Grinsztoka, poza tym w Ist riwer są
406

Por. Szolem Asz, Dos gezang fun tol, s. 7–15.
Por. Sholem Asch, The Apostle, tłum. Maurice Samuel, New York: G. P. Putnam´s Sons 1943,
s. 368–369.
407

408

,לייכטער- ווי אָנגעצונדענע ליכט אין צווייגן.בּיימער- אַזוי אויך אייניגע קארשן,די מאַגנאָליע האָט זיך צעבּליט
.טוב אויסגעצירט- אַז די וועלט האָט זיך אויף אַ גרויסן יום, עס האָט זיך געדאַכט,[…] שטייען זיי הערלעכע
di magnolje hot zich ceblit, azoj ojch ejnige karszn-bejmer. Wi ongecundene licht in cwajgn-lajchter,
sztejen zej herleche […], es hot zich gedacht, az di welt hot zich af a grojsn jontew ojsgecirt.
82 . ז,1933  קולטור־ליגע: ווארשע, גאָטס געפאַנגענע,שלום אַש
Szolem Asz, Gots gefangene, Warsze: Kultur-lige 1933, s. 82.
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,וויג-בּאַהויכטער בּוכטע- איינגעוויגט אין דער טוי,מוטער- ווי אַ קליין קינד פון אַ ריזן,דער ים איז געשלאָפן
 ער האָט רואיג געדרימלטder jam iz geszlofn, wi a klejn kind fun a rizn-muter, ajngewigt in der toj-bachojchter zuniker buchte-wig, er hot ruik gedrimlt. Tamże, s. 84.
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krótko wspomniane koty i psy w domu Harry’ego. Zwierzęta nie stanowią wobec
tego wyraźnych punktów krystalizacji pamięci, wśród których brak jest u pisarza
koncepcji zwierzęcia domowego, przyjaciela człowieka, oprócz psa polskiego
szlachcica, Pana Widowskiego w Der tilim jid410. Chyba jedynym wyjątkiem są tu
gołębie, które hodowano w Europie, a potem także w Ameryce. W Nowym Jorku
brakuje mieszkańcom przyrody okalającej żydowskie miasteczka w Europie, stąd
gołębie stają się tym istotniejszym aspektem życia w nowej ojczyźnie, także jako
element wiążący z dawnym krajem. I właśnie gołębie są głównymi bohaterami
pierwszego rozdziału Ist riwer, postacie ludzkie są przez narratora wprowadzane
jak gdyby przy okazji opowiadania o ptakach.
W opisywanej w Ist riwer dzielnicy Nowego Jorku mieszka dwóch hodowców
gołębi, milioner Kesman i Harry Grinsztok. Ten pierwszy sprowadza drogiego
japońskiego gołębia, Harry ma nadzieję, że wspaniały samiec zainteresuje się
którąś z jego samiczek. Dlatego gdy gołębie milionera pojawiają się nad dachami domów, od razu wypuszczane są też z klatek ptaki Harry’ego. Powoduje to
mobilizację wszystkich sąsiadów. Harremu szczególnie pomaga Polak, pracujący
w rzeźni Antoni Cholewa, o przezwisku ( אָלאַ באָגאַOla boga), które pochodzi
od często powtarzanych przez chłopaka słów. Pod nieobecność właściciela zadanie wabienia japońskiego gołębia przejmuje znajomy Irlandczyk, Wujek Maloney, rozsyłając sąsiadów na dachy okolicznych domów, żeby zapędzali gołębie
we właściwą stronę411. W ten sposób autor wprowadza czytelnika równocześnie
w główną problematykę swojej powieści, poświęconej dobrosąsiedzkiej koegzystencji imigrantów pochodzących z różnych zakątków Europy, koegzystencji,
która często przeradza się w przyjaźń lub w miłość.
W Nowym Jorku rolę ogrodu musi przejąć podwórko. Jak wspomniano wcześniej, Harry Grinsztok hoduje na podwórku gołębie, ale jest to równocześnie raj
dla innych ludzi i dla zwierząt. Imigrantom brakuje kontaktu z przyrodą, dlatego
korzystają z możliwości oferowanych przez podwórko Harry’ego. Polak Cholewa
hoduje króliki, Harry dla zabawy trzyma parkę chińskich kur. W jakiś dziwny
sposób na podwórko traﬁa mały lis, którego Harry próbuje oswoić, hodując go
razem z barankiem i kozą. Handlarz starzyzną trzyma w rogu podwórka swoją
szkapę. Oprócz zwierząt, na podwórku hodowane są rośliny. Każdy próbuje zasadzić coś, co przypominałoby mu starą ojczyznę. Cholewa ma słoneczniki, kapustę
i malwy, Włoch Toni hoduje drzewko ﬁgowe, a nawet niemiecki piekarz Schulze,
który nie należy do kręgu przyjaciół Harry’ego, dostaje pozwolenie na zasadzenie na podwórku kilku krzaczków ziemniaków. Nie potrzebuje ich do jedzenia,
chce się tylko przyglądać, jak rosną i kwitną. W niedzielne popołudnia wszyscy
spotykają się u Harry’ego:
410

Nie jest to jednak cecha charakterystyczna całej literatury jidysz, psy i koty pojawiają się na
przykład w opowiadaniach dla dzieci Jicchoka Baszewisa Zingera (Singera), por. Monika Adamczyk-Garbowska, Polska Isaaca Bashevisa Singera. Rozstanie i powrót, Lublin: Wydawnictwo UMCS
1994, s. 125.
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Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 8–11.
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W ten sposób na podwórku Harry’ego zbierają się w jedno wszystkie nici, które łączą różnych mieszkańców budynku. Na podwórku Harry’ego odnajdują na nowo dni
swojej młodości: podwórko Harry’ego pachnie wszystkimi zapachami pól, porośniętych zieloną trawą dolin, pokrytych rosą łąk [...]412.

Z powyższego komentarza narratora wynika, że pisarz zdawał sobie sprawę
z tego, jak ważną rolę w kształtowaniu pamięci odgrywa przyroda, w Ist riwer rośliny i zwierzęta są celowo hodowane przez ludzi właśnie po to, by przypominać
im dawną ojczyznę, w innych utworach Asz oferuje swoim czytelnikom gotowe
obrazy i opisy, wzmacniając w ten sposób wspomnienia z często utraconego na
zawsze świata.
Przyroda w powieściach pisarza to znane krajobrazy wschodnioeuropejskie,
jak gdyby krótkie migawki, pozwalające utrwalić w pamięci kwitnące sady, zielone łąki, leniwie płynącą rzekę, tajemnicze lasy czy też groźne, ale zarazem piękne
góry. We wzmocnieniu emocjonalnej więzi czytelnika z tymi obrazami pomaga
z jednej strony często występująca poetyckość opisu, personiﬁkacja, a z drugiej
postrzeganie przyrody jako bożego dzieła. Poza tym pojawiają się w powieściach
nieliczne krajobrazy Europy Zachodniej czy Ameryki, jednak tylko te, które
w jakiś sposób przypominają wschodnioeuropejską rzeczywistość. Stanowią one
typowe ﬁgury pamięci, przywodzą na myśl dzieciństwo, pozwalają odczuwać
radość. Dodatkowo budowana jest przez pisarza szersza wizja otaczającego świata, współczesnemu Aszowi odbiorcy prezentowane są opisy miejsc, w których
najczęściej nigdy nie był i do których najprawdopodobniej nigdy nie dotrze. Jest
to zarówno wybrzeże Morza Śródziemnego, jak i krajobrazy Palestyny, znane
czytelnikom żydowskim z przekazu biblijnego, a tutaj utrwalane w pamięci dzięki lekturze powieści. Z tych pojedynczych fragmentów powstaje w wyobraźni
odbiorcy obraz przestrzeni, w której żyje, z jednej strony jest to przestrzeń bliska,
dobrze znana, z drugiej odległa.
4.3.2. Miasteczko i miasto

W literaturze jidysz czytelnik znajdzie zarówno utwory, których sceną są wielkie miasta, jak i takie, gdzie akcja toczy się w małych miasteczkach. Obrazuje to
dwa obszary, które historycznie zamieszkiwali Żydzi413 Do sportretowanych w literaturze jidysz metropolii należy między innymi Łódź, opisana w די ברידער אשכנזי
412

. וואָס פֿאַרבינדן די פֿאַרשיידענע איינוואוינער פֿון בלאָק,עס קומען אַזוי אַרום זיך צונויף אין העריס הויף אַלע פֿעדים
, העריס הויף שמעקט מיט אַלע ריחות פֿון די פֿעלדער:אין העריס הויף געפֿינען זיי צוריק די טעג פֿון זייער יונגשאַפֿט
.[...]  די טוי־באַדעקטע לאָנקעס,די גרין־באַגראָזטע טאָלן
Es kumen azoj arum zich cunojf in Heris hojf ale fedim, wos farbindn di farszejdene ejnwojner fun
blok. In Heris hojf geﬁnen zej curik di teg fun zejer jungszaft: Heris hojf szmekt mit ale rejches fun di
felder, di grin-bagrozte toln, di toj-badekte lonkes [...]. Tamże, s. 22.
413
Por. Monika Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko
wielojęzyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 20–21.
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(Di brider Aszkenazi, 1936, wyd. polskie: Bracia Aszkenazy, tłum. Maria Krych,
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1998) Jisroela Joszui Zingera (Singera),
w ( פּוילןPojln, 1944–1953) Jechiel-Jeszaje Trunka czy w ( די גאַסDi gas, 1928,
wyd. polskie: Ulica, tłum. Krzysztof Modelski, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1991) Jisroela Rabona414, u którego miasto to pojawia się też w innych
utworach, także poetyckich. Natomiast w wydanej w roku 1972 trzytomowej powieści ( דער בוים פון לעבןDer bojm fun lebn) Chawe Rozenfarb415 opisuje zagładę
łódzkich Żydów w latach 1939–1944. W wielu utworach literackich występuje
też Warszawa, między innymi we wspomnianym siedmiotomowym dziele Trunka, Pojln, ale także na przykład u Jicchoka Baszewisa Zingera (Singera). Tu na
pewno należy wymienić opublikowane w formie książkowej w latach 1956 i 1996
שטוב-דין- מיין טאטענס ביתoraz זאַמלונג-שטוב המשכים-דין-( מיין טאטענס ביתMajn tatns
bezdn-sztub i Majn tatns bezdn-sztub hemszechim-zamlung, wyd. polskie: Urząd
mojego ojca, tłum. Irena Wyrzykowska, Warszawa: bis 1992 oraz Urząd mojego ojca – kolejne opowieści, tłum. Ewa Chruściel, Kraków: Zielona Sowa 2005
[fragmenty oryginalnego zbioru, przekład został dokonany na podstawie skróconej edycji w języku angielskim]).
Miasteczko żydowskie, sztetl, jest w literaturze jidysz tematem wielu utworów epickich, między innymi opowiadań Jisroela Joszui Zingera (Singera) czy
wspomnianego wcześniej Awroma Rejzena, bardzo istotna jest też odpowiedź
Jicchoka-Mejera Wajsenberga416 na Dos sztetl Asza. W swoim utworze zatytułowanym tak samo jak pierwsze wydanie powieści Asza, ( אַ שטעדטילA sztetl,
1906), Wajsenberg kreśli żywy, naturalistyczny obraz życia w małym miasteczku
w czasie rewolucji 1905 roku. W przeciwieństwie do nostalgicznych utworów
Szolema Alejchema oraz przede wszystkim Dos sztetl Asza, Wajsenberg prezentuje tradycyjnych Żydów jako przedstawicieli skorumpowanego, burżuazyjnego
świata, równocześnie do miasteczka docierają młodzi socjaliści, którzy pozyskują
dla swoich idei coraz większe grono zwolenników.
Na związane z miasteczkiem i miastem ﬁgury pamięci składają się w powieściach Asza zarówno elementy miasteczkowego i miejskiego krajobrazu: cmentarz, synagoga, karczma, sklep, biedna dzielnica, bogaty wielkomiejski salon,
dom publiczny, warsztat rzemieślniczy, jak i powracające cyklicznie wydarzenia:
targ i jarmark. W wielkich miastach do charakterystycznych obrazów należą też
414
 ישׂראל ראַבּאָןJisroel Rabon (właściwie:  רוביןRubin, 1900–1941, najprawdopodobniej zamordowany przez Niemców w Ponarach pod Wilnem), był utalentowanym pisarzem międzywojennym.
W jego dorobku znajdują się zarówno wiersze, jak i utwory epickie, znany jest między innymi dzięki
swojemu wierszowi ( יידנפרעסערJidnfreser), w którym łączy elementy makabry i groteski.
415
 חוה ראָזענפאַרבChawe Rozenfarb (ur. 1923) przeżyła łódzkie getto, niewolniczą pracę
w Niemczech i obóz koncentracyjny w Bergen-Belsen, poetka i autorka utworów epickich w jidysz,
mieszka w Kanadzie.
416
ווײסענבערג
ַ  יצחק־מאירJicchok-Mejer Wajsenberg (1878–1938), pisarz i wydawca, po śmierci
Pereca starał się przejąć jego pozycję jako mentora młodych pisarzy, co udało mu się tylko częściowo. W swoich naturalistycznych utworach zaoferował czytelnikom nowe spojrzenie na życie żydowskie.
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z pewnością osiągnięcia techniki: kolejka miejska, most, czy też restauracje lub,
wprawdzie nieopisywane szerzej, niemniej jednak występujące w powieściach
Asza, instytucje kulturalne: teatr, ﬁlharmonia czy opera. Zarówno w miasteczku,
jak i w wielkim mieście istotne są też jako ﬁgury pamięci kontakty pomiędzy
mieszkańcami.
Dobre stosunki pomiędzy Żydami a chrześcijanami widoczne są w Dos
sztetl w wielu drobnych scenach, na przykład gdy Żydówka niesie trefną kaczkę
chrześcijańskiemu sąsiadowi417. Tego typu współpraca opisywana jest i w innych
utworach literackich, mówią o niej też świadectwa ustne, znane są na przykład
przypadki, w których chrześcijańskie restauracje odkupywały od Żydów trefne
jajka lub inne uznane za niekoszerne produkty spożywcze. W Motke ganew jest
przedstawiona podobna sytuacja, ukazana w bardziej negatywnym świetle, ponieważ dla wydającego decyzje, pomagającego rabinowi dajana, wszystko jest trefne
i Żydówki muszą potem odsprzedawać miejscowym gojom za bezcen kaczki czy
kury418.
Zupełnie inny wymiar ma w Kidusz haszem początkowe współdziałanie Żydów i Polaków w obronie Tulczyna w czasie powstania Chmielnickiego w XVII
wieku. Nawiązuje się swoiste braterstwo, Polacy modlą się w kościołach, a Żydzi
w synagogach, prosząc Boga o pomoc we wspólnej sprawie. Także żywność jest
rozdzielana sprawiedliwie419.
Inna współpraca między Żydami a gojami nawiązuje się w powieści Motke
ganew w Warszawie, w szabas, gdy Polacy są zatrudniani na jeden dzień do pracy. Tak to za barem w Café Warszawski znajduje się w piątek po południu Polka,
ponieważ właściciele Żydzi nie chcą stracić zarobku i nie rezygnują także i w ten
dzień ze sprzedaży. Na wszelki wypadek obok zatrudnionej kobiety stoi syn właścicielki i pilnuje, żeby wszystkie pieniądze traﬁały do kasy420.
W Ist riwer mieszkańcy dzielnicy dobrze się znają i współpracują z sobą,
na przykład łapiąc japońskiego gołębia, a potem go podziwiając. Na podwórku
Harry’ego Grinsztoka zbierają się wszyscy: Irlandczyk Maloney, Polak Cholewa,
Włoch Toni, a nawet węgierski właściciel restauracji, Pan Neufeld, oczywiście
przychodzą też żydowscy sąsiedzi oraz przyjaciółka córek Harry’ego, Irlandka
Mary421.
Cmentarz, podobnie jak synagoga, jest nieodzowną częścią żydowskiej osady.
Dlatego w Kidusz haszem mieszkający daleko w stepie karczmarz musi od polskiego dziedzica uzyskać zgodę nie tylko na budowę synagogi, lecz też na założenie cmentarza, wszystko po to, żeby w okolicy chcieli osiedlać się inni Żydzi.
417

Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 90.
Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 75.
419
Por.
157 . ז,1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, קדוש השם,שלום אַש
Szolem Asz, Kidusz haszem, Nju-Jork: Szolem Asz Komite 1923, s. 157.
420
Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 251–252.
421
Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 14–16.
418
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W Dos sztetl stary cmentarz znajduje się na wzgórzu, pomiędzy macewami rosną
drzewa. Także i tu przedstawiona jest swoista symbioza przyrody i ludzi, narrator
stwierdza, że cmentarz leży „ukryty w każdym nagrobku za rosnącym przy nim
drzewem. Za drzewem dusza – i wszystkie spoglądają w dół na miasteczko”422.
Cmentarz to nie tylko poetycko opisywany, trochę straszny, a trochę urokliwy
fragment krajobrazu miasteczka. Jest to także mające szczególne znaczenie smutne miejsce, w którym leżą bliskie osoby. W Amerika odwiedziny cmentarza przez
rozstającą się z grobami zmarłych dzieci matkę pełnią ważną rolę, przed wyjazdem z miasteczka jest to jej ostateczne pożegnanie z rodzinnym krajem. W Ameryce stojąca nad grobem Josele Chane-Leje czuje, że ta mogiła wiąże ją nieodwołalnie z nową ojczyzną423.
W powieściach Asza nie ma wielu opisów zewnętrznego wyglądu synagog,
zwykle narrator koncentruje się na modlitwach i innych wydarzeniach odbywających się w środku. Do wyjątków należy zaprezentowany w Kidusz haszem opis
synagogi w Złoczowie, która jest z zewnątrz mała i skromna, żeby, jak komentuje
narrator, nie rzucać się gojom w oczy, ale w środku jest duża, ponieważ wkopano
ją głęboko w ziemię. Wewnątrz wystrój jest bogaty, narrator przedstawia go ze
wszystkimi detalami424. Taki sposób budowy synagog nie jest pomysłem Asza, pisarz opiera się tu na rzeczywistych faktach, choć obniżanie podłogi synagogi miało zazwyczaj inne uzasadnienie, było mianowicie nawiązaniem do słów Psalmu
130: „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie” (Ps 130, 1), o czym zresztą narrator
powieści wspomina. Ponadto przy wznoszeniu synagog kierowano się nakazem
halachicznym, który mówi, że budynek ten powinien górować nad otaczającymi,
jeżeli ta zasada nie mogła być spełniona, wtedy na dachu umieszczano wysoki
pionowy pręt425.
Klasycznym chronotopem jest karczma, z jednej strony jako element krajobrazu miasteczka, z drugiej jako przestrzeń, w której spotykają się ludzie często od
siebie oddaleni, albo w sensie geograﬁcznym, albo społecznym lub też religijnym
czy narodowościowym. Przedstawiona w Dos sztetl żydowska karczma stoi na
rozstajach dróg i jest miejscem spotkań podróżnych z odległych miast i krajów426.
Symbolizują to wiszące na ścianach obrazy przedstawiające żołnierzy i generałów, nie brakuje wśród nich portretu Napoleona, jak również „Żyda w dziwnym
kapeluszu, kuzyna z dalekiego kraju”427. W ten sposób karczma jest nie tylko

422
 א נשמה הינטער אַ בוים – און אַלע קוקן זיי אין שטעטל.באַהאַלטן אין יעדער מצבה הינטער איר בוים
 אַרונטערbahaltn in jeder macejwe hinter ir bojm. A neszome hinter a bojm – un ale kukn zej in sztetl
arunter. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 113.
423
Por. Szolem Asz, Amerika, s. 41–43 i 124.
424
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 38–39.
425
Por. Eleonora Bergman, Synagoga, w: Jerzy Tomaszewski, Andrzej Żbikowski (red.), Żydzi
w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa: Cyklady 2001, s. 460–469, tu s. 463 i 467.
426
Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 81.
427
 אַ פֿעטער פֿון אַ פֿרעמד לאַנד, מיט א יידן עפּעס מיט אַ פֿרעמד היטלmit a jidn epes mit a fremd hitl,
a feter fun a fremd land. Tamże, s. 84–85.
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miejscem spotkań Żydów, lecz też centrum, w którym splatają się z sobą losy
chrześcijańskie i żydowskie. W Kidusz haszem do żydowskiej karczmy przychodzi pić pop i domaga się coraz więcej alkoholu, żeby wygonić ze swojej duszy
szatana. Karczmarz tłumaczy, zwracając się do popa ( פאָטערילfoteril, jid. „ojczulku”), że im więcej będzie szatanowi ustępował, tym bardziej ten mu będzie
dokuczał oraz radzi: „Ty go nie karm, ty mu każ wyschnąć”428.
Bogacący się właściciele karczmy czasem rozbudowują ją i wtedy powstaje
hotel. W Motke ganew cyrkowcy przyjeżdżają do miasteczka, w którym wyjątkowo nocują nie w swoim wozie, lecz w Hotelu Królewskim. Hotel prowadzi
Żyd, który ma piękną córkę, Dwojre. Narrator stwierdza, że podobno przez nią
niejeden gość pieniądze stracił. W hotelu jest też mały pokoik, w którym, jak
mówią, Dwojre spotyka się z mężczyznami. Dwojre zdaje się robić to z własnej
woli. Inaczej jest jednak z piękną linoskoczką, która przy okazji pobytu w hotelu
zostaje po prostu sprzedana zakochanemu w niej gojowi429. Karczma pojawia się
w wielu wschodnioeuropejskich powieściach Asza, stanowiąc często tło wydarzeń związanych z charakterystycznymi postaciami lub epizodami.
Miejscem pod wieloma względami podobnym do karczmy jest sklep. Czy to
sklep Mojsze Wolfa w Ist riwer, czy Silbersztajna w Grosman un zun, miejsca te
są często świadkami ważnych spotkań, rozmów i wydarzeń. W Motke ganew opisany jest szczególny żydowski sklep. Robotnicy pracujący w hucie szkła, która
należy do Żyda, nie dostają wypłaty gotówką, lecz zarobek jest zapisywany, co
w świecie rzeczywistym było praktykowane w różnych krajach i nie tylko przez
Żydów. W powieści Asza za zapisane w ten sposób pieniądze chłopi mogą robić
zakupy w żydowskim sklepie u krewnego właściciela fabryki. Żydzi wykorzystują robotników, ponieważ w sklepie wszystko jest droższe. Za to robotnicy, katolicy, mogą przychodzić do sklepu, żeby się w nim modlić. Rosyjskie władze nie
pozwalają zbudować kościoła katolickiego, robotnicy boją się zbierać w niedzielę
i modlić w swoich domach, dlatego spotykają się u Żyda. W czasie modlitwy
Motke stoi na straży i gdy tylko na horyzoncie pojawia się Rosjanin, obraz Matki Boskiej jest chowany, a w sklepie rozpoczyna się normalny handel430. W ten
sposób zarówno karczma, jak i sklep urastają do rangi nie tylko obszaru czysto
handlowych kontaktów, lecz także do miejsca, w którym wzajemnie się poznaje
i uczy szacunku wobec innych mieszkańców, czego konsekwencją jest często nawiązująca się współpraca i okazywana wzajemna pomoc.
Rozszerzeniem przestrzeni sklepu są targ i jarmark. W Motke ganew na targ
zjeżdżają się chłopi, by, zwłaszcza jesienią, sprzedać wszystko, co dojrzało przez
lato. Pełno jest tłustych kur, kaczek i gęsi, owoców oraz warzyw. Chłopi z cielętami i workami ziemniaków, sprzedawcy jajek, masła i mleka, cały targ żyje, cały

428
 דו לאָז איהם אויסדאַרען, דו קאָרמע איהם נישטDu korme em niszt, du loz em ojsdarn. Szolem Asz,
Kidusz haszem, s. 10.
429
Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 170–176.
430
Por. tamże, s. 134.
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jest przepełniony zapachem dojrzałych owoców431. Natomiast doroczny jarmark
w miasteczku Reb Szlojme Nogeda gromadzi Żydów i chłopów z całej okolicy.
Zjeżdżają się mniejsi handlarze, kłócący się o dobre miejsce na targu, i bogaci
kupcy, którzy spotykają się, by omawiać interesy w domu Reb Szlojme Nogeda.
Wkrótce wszystko miesza się z sobą, żydowskie kapoty i chłopskie sukmany,
chusty Żydówek i kolorowe chustki chłopek. Miasteczko wypełnia gwar i zgiełk,
jedni kupują ubrania, inni korale, na targu bydlęcym kwiczą świnie i ryczą krowy.
W pewnym momencie dochodzi do bijatyki między Żydami i chłopami, zostaje
ona jednak zażegnana przez Reb Szlojme Nogeda, przed którym także goje czują
respekt. Obie strony uznają, że ci drudzy to przecież też ludzie, dawni przeciwnicy myją się wspólnie pod pompą, a potem idą razem pić432. W Der tilim jid
charakterystycznym obrazem jest stojący przy rynku bielony kościółek, otoczony
płotem, do którego przyjeżdżający na niedzielną mszę chłopi przywiązują swoje
odświętnie przystrojone konie. Poza niedzielą goje przybywają licznie do miasteczka także w dni targowe, we wtorek i w piątek. W związku z tym mały Jechiel
naiwnie uważa, że Bóg stworzył ich po to, by Żydzi mieli z kim handlować, a także by Żydzi mogli wśród nich doznawać wszystkich cierpień wygnania, na które
naród wybrany został skazany przez Boga433.
Inne targi mają miejsce w dużych miastach. W Motke ganew targ w Warszawie to handel starociami, drobnymi przedmiotami, ubraniami, butami, można
przyjść w podartym ubraniu i wyjść w nowym, pochodzącym z Nowego Jorku,
oraz butach, wykonanych pięć lat wcześniej w Paryżu, i kapeluszu kupionym
kiedyś w berlińskim sklepie, a wszystko można nabyć za grosze i jeszcze zostaną pieniądze na obiad. Jeżeli ktoś nie ma czym płacić, to może wymienić swoje
ubranie za chleb lub paczkę papierosów. Narrator wyjaśnia, że tylko spodni nie
można zostawić na targu, ponieważ obowiązuje przepis zakazujący chodzenia
bez spodni434. W Kidusz haszem wielkim wydarzeniem jest jarmark w Lublinie. Ulice w mieście zastawiają stoiska z kożuchami, butami, wełną. Wszystko
jest kolorowe, słychać rozmowy w wielu językach. Rzemieślnicy z Norymbergi
sprzedają srebrne i mosiężne naczynia, Persowie kolorowe tkaniny. Do Lublina przyjeżdżają Żydzi z różnych stron świata, każdy w swoim stroju: niemieccy
Żydzi w aksamitnych kapeluszach, czescy w czarnych jedwabnych płaszczach,
a włoscy w kolorowych ubraniach ze szpadami u boku435. Także opis targu w Jerozolimie czasów Chrystusa w Der man fun Naceres nie odbiega od prezentacji zwykłego targu w diasporze. Tu rybacy przywożą ryby złowione w jeziorze
Genezaret, okoliczni rolnicy sprzedają owoce i warzywa. Zapewne świadomie
zostało użyte wzbudzające uczucie odrazy stwierdzenie, że ziemia wokół Jerozolimy przesiąknięta jest krwią zwierząt oﬁarnych, stąd ﬁgi są słodkie, a winogrona
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Por. tamże, s. 65.
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 171–185.
Por. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 31–32.
Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 224–225.
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 76–77.
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niespotykanie soczyste. Przy kramach lub pod arkadami pracują rzemieślnicy,
wiele sprzedaje się oliwy, wina i miodu, na rogach ulic siedzą pisarze oferujący
kartki pergaminu z wersetami z Biblii436.
Jarmark, targ, to nie tylko handel, to także miejsce rozrywki. Do wsi i miasteczek czasem przyjeżdża kataryniarz, zwykle albo z pokazującym sztuki psem
albo z tańczącą dziewczyną, czasem pojawiają się większe grupy artystów.
W Motke ganew Motke dołącza właśnie do takich cyrkowców, trupę stanowi kilka osób i trochę zwierząt. Na występach starają się jak najwięcej zarobić, oszukując i kradnąc, gdzie tylko jest to możliwe. Starsza Żydówka nosi czerwony
kostium, na jej ręce siedzi niebieska papuga, która krzyczy po rosyjsku: „ja ciebie
kocham!”. Potem papuga za pięć kopiejek wyciąga ze skrzynki dla każdego chętnego jego los spisany na niebieskiej karteczce. Żyd z medalami na piersi opowiada publiczności w mieszanym języku polsko-rosyjsko-jidysz-złodziejskim,
że zaraz na scenę wyjdzie sławny hiszpański atleta. Jest to rola Motke, którego
specjalnie ubrano i uczesano w taki sposób, żeby wyglądał młodziej437. Następny
wątek z Motke ganew pojawia się także w innych powieściach i dotyczy pięknej
linoskoczki, która jest znana w okolicy i nawet polska szlachta przyjeżdża ją zobaczyć, a niejeden zakochany ojciec rodziny porzuca żonę i dzieci i jeździ tylko
oglądać występy dziewczyny438. W sumie podobne, choć bogatsze i bardziej różnorodne sceny rozgrywają się w Onkel Mozes na Coney Island w Nowym Jorku.
Charlie i Masza jadą tam na plażę, a potem zwiedzają inne atrakcje, między innymi podziwiają „siedem cudów świata“: dwugłową krowę z Indii, bliźniaczki syjamskie z Chin, dwóch karłów, najcięższą kobietę świata, ważącą dwieście pięćdziesiąt kilogramów, mężczyznę z twarzą lwa439. Pisarz z jednej strony ukazuje
koloryt jarmarcznych występów, ich nieraz tajemniczą atmosferę, zachwyt tłumu,
któremu brakuje innej rozrywki, z drugiej odsłania mechanizmy oszustw, które są
przy tej okazji dokonywane, niezależnie od tego, czy opisywane wydarzenia mają
miejsce we wschodnioeuropejskim miasteczku, czy w amerykańskiej metropolii.
Miasteczka Asza to zarówno znany z początków jego twórczości poetycki,
wyidealizowany obraz, jak i widoczna w późniejszych utworach bieda. Małe żydowskie miasteczko, stara ojczyzna, są w porównaniu ze zgiełkiem życia w miastach, a szczególnie w Ameryce, oazą ciszy, łagodności i spokoju. Tego typu
obrazy, które zapewniły pisarzowi stałe powodzenie u czytelników, znajdują się
niemal na każdej stronie Dos sztetl, pojawiają się też jako wspomnienia i wyraz
tęsknoty, jak na przykład u przerażonego amerykańską ulicą Josele, który marzy
o cichej wieczornej uliczce miasteczka, o odgłosach modlitwy z synagogi, o łagodnym świetle księżyca440. Zupełnie odmienną prezentację przekazuje czytel-
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Por. Szolem Asz, Der man fun Naceres, tom 1, s. 93–94.
Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 154–156.
Por. tamże, s. 154–159.
Por. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 133.
Por. Szolem Asz, Amerika, s. 118.
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nikowi narrator w Meri. W bliżej nieokreślonym, leżącym gdzieś nad Dnieprem
mieście znajduje się biedna dzielnica żydowska:
Był to głęboki rów w zakątku miasta, zasłonięty z obu stron wysokimi, piaszczystymi brzegami. […] W „Rowie” nie było rynsztoków. Ulice nie były wybrukowane,
słońce rzadko tam zaglądało. […] Dzieci, które siedziały w niewysychającym błocie,
chorowały i zostawały kalekami. Do co drugiego domu zawitał tyfus, inne dzieci
chorowały na krzywicę441.

W wielu opisach na karty powieści pisarza traﬁają wielkie miasta, zarówno
te europejskie, jak i amerykańskie. Nie może też zabraknąć biblijnej Jerozolimy,
przy czym, tak jak gdzie indziej, także i tu autor wykorzystuje swoje osobiste doświadczenia. Bogate salony to u Asza na ogół salony petersburskie, czy to w Farn
mabl, czy w drugiej części Meri. Widać, że pisarz sam w nich bywał, opisuje z detalami wystrój wnętrz lub też bogate stroje kobiet, jedwabne chusty, bucharskie
szale, francuskie brokaty, jak również eleganckie ubrania mężczyzn442. Petersburg
to przede wszystkim miasto bogatych Żydów, inni nie dostają pozwolenia na zamieszkanie w stolicy carskiego imperium. Zupełnie inaczej jest w powieściach
pisarza w Warszawie i w Łodzi.
Polska Warszawa, która dostała się w czasie rozbiorów pod panowanie rosyjskie, stała się na początku XX wieku największym żydowskim miastem Europy.
Różnice społeczne i ekonomiczne wewnątrz samej wspólnoty żydowskiej wyraźnie wzrosły, a równocześnie polska stolica zaczęła odgrywać ważną rolę w rozwoju literatury jidysz, szczególnie dzięki Jicchokowi Lejbuszowi Perecowi, którego mieszkanie stało się miejscem pielgrzymek wielu młodych pisarzy. W czasie
pierwszej wojny światowej do Warszawy przybyły tysiące uciekinierów i około
320-tysięczna społeczność żydowska miasta stanowiła w 1918 roku ponad 40%
ludności. Potem, w latach dwudziestych i trzydziestych odsetek ten spadł, Żydzi
stanowili jednak wciąż ponad 30% mieszkanców stolicy443. Warszawa w czasie
i po pierwszej wojnie światowej opisana jest w powieści pod tym samym tytu441

 זאמדיגע, פערשטעלט פון ביידע זייטען מיט הויכע,אַ טיעפער גראבען איז עס געווען אין א ווינקעל פון שטאדט
 די זון איז זעלטען ווען דאָרט, די געסען ניט געברוקירט.[ קיין רינשטאקען זיינען אין „ראָוו“ ניט געווען...] .ברעגען
 פלעגען פון די קראנקהייטען, וואס זיינען געזעסען אין דער שטענדיקער בלאטע,[ די קינדער...].אריינגעקומען
 יעדעס אנדערע קינד איז קראנק געווען אויף די, אין יעדען צווייטען הויז איז א טיפוס געווען.קריפּעלס ארויסקומען
.ענגלישע קריינק
A tifer grobn iz es gewen in a winkl fun sztot, farsztelt fun bejde zajtn mit hojche, zamdike bregn. […]
Ka rinsztokn zenen in „Row” nit gewen. Di gesn nit gebrukirt, di zun iz zeltn wen dort arajngekumen.
[…] Di kinder, wos zenen gezesn in der sztendiker blote, ﬂegn fun di krankhajtn kripels arojskumen.
In jedn cwejtn hojz iz a tifus gewen, jedes andere kind iz krank gewen af di englisze krenk. Szolem
Asz, Meri, s. 49.
442
Por. tamże, s. 158, 161–162 i 167.
443
Por. Warszawa, w: Jerzy Tomaszewski, Andrzej Żbikowski (red.), Żydzi w Polsce. Dzieje
i kultura. Leksykon, wyd. cyt., s. 521–522; Jerzy Tomaszewski, Niepodległa Rzeczpospolita, w: tenże
(red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, Warszawa: PWN 1993, s. 141–269, tu s. 161.
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łem stanowiącej drugą część trylogii Farn mabl. Dobrze znane pisarzowi miasto
pojawia się także i przy innych okazjach, między innymi jako scena wielu wydarzeń w Motke ganew. Narrator relacjonuje między innymi, że w średniowiecznej
części Warszawy, gdzie znajduje się pomnik Syrenki, „która raczej jest symbolem
uwodzicielskiej warszawskiej kobiety niż symbolem miasta”444, w którego labiryncie uliczek stoją domy same będące labiryntami, w których rozeznać się mogą
tylko stali mieszkańcy, położona jest Café Warszawski, oświetlona wieczorem
dwoma czerwonymi lampionami. Przy stolikach na zewnątrz siedzą
dziewczęta, młodsze i starsze, w dziwnym negliżu, na wpół rozebrane, w białych
kaftanikach i białych spódnicach, często krótkich, i pokazują czerwone, niebieskie,
czarne rajstopy oraz warszawskie modne buciki445 .

Właściwie jest to już cały opis Warszawy w Motke ganew, w innym miejscu
powieści wspomniane są targ oraz spacer po parku, ale poza tym czytelnik nie
dowiaduje się niczego więcej o samym mieście.
Innym dużym żydowskim miastem w Polsce jest Łódź, którą odwiedza Zachari Mirkin w Farn mabl. W okresie międzywojennym ludność żydowska stanowiła
prawie 35% mieszkańców miasta. Żydzi pracowali jako robotnicy, rzemieślnicy
i handlarze, równocześnie niewielka grupa należała do bogatej elity świata kapitału446. W powieści Asza, w tej olbrzymiej europejskiej metropolii młody Mirkin
ma wrażenie,
jakby znalazł się na opuszczonej azjatyckiej pustyni, o której świat zapomniał. Na
zewnątrz świat podąża wielkimi krokami do jaśniejszego jutra, do cywilizacji, do
postępu, a ich zostawiono w błocie. Cały naród pozostał w bagnie. I w tym bagnie
ludzie się rozmnażają oraz są płodni447.

444

 איידער פאר דער שטאָדט, וואָס איז גיכער אַ סימבאָל פאר די ווארשעווער פערפיהרערישע פרויwos iz gicher a simbol far di warszewer farﬁrerisze froj, ejder far der sztot. Szolem Asz, Motke ganew, s. 224.
445

 אין ווייסע קאפטענדלעךּ און ווייסע, האלב אויסגעטאָן, יונגע און עלטערע אין א מאָדנע נעגליזשע,מיידלעךּ
 שווארצע סטרימפּף און די ווארשעווער געטאָקטע, בלויע, און ווייזען ארויס די רויטע, אָפט קורצע,ספּאדניצעס
.שיכעלעךּ
mejdlech, junge un eltere in a modne negliż, halb ojsgeton, in wajse kaftendlech un wajse spadnices,
oft kurce, un wajzn arojs di rojte, bloje, szwarce sztrimpf un di warszewer getokte szichelech. Tamże.
446
Por. Łódź, w: Jerzy Tomaszewski, Andrzej Żbikowski (red.), Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura.
Leksykon, wyd. cyt., s. 298–299; Jerzy Tomaszewski, Niepodległa Rzeczpospolita, s. 161.
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 אין דרויסן. וואָס איז פאַרגעסן פון דער וועלט,ווי ער וואָלט זיך געפונען אין אַ פאַרוואָרפענעם אַזיאַטישן מדבּר
 צו פּראָגרעס און, צו ציוויליזאַציע, צו אַ ליכטיגערן מאָרגן,טרעט די וועלט מיט ריזיגע טריט אין דער צוקונפט אַריין
 און מען מערט זיך און. אַ גאַנץ פאָלק איז איבּערגעבּליבּן אין אַ זומפּ.זיי האָט מען איבּערגעלאָזן שטעקן אין בלאָטע
.מען פרוכפּערט זיך אין דעם זומפּ
wi er wolt zich gefunen in a farworfenem azjatiszn midber, wos iz fargesn fun der welt. In drojsn tret
di welt mit rizike trit in der cukunft arajn, cu a lichtigern morgn, cu ciwilizacje, cu progres un zej
hot men ibergelozn sztekn in blote. A ganc folk iz ibergeblibn in a zump. Un men mert zich un men
fruchpert zich in dem zump. Szolem Asz, Warsze, s. 273–274.
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Uwaga narratora, że naród ten jest płodny i rozmnaża się w błocie, jest pełna tragicznej ironii, przypominając błogosławieństwo Boga po stworzeniu człowieka (Rdz 1, 28). Natomiast obraz pozostawienia w tyle, porzucenia słabszych
przywodzi na myśl wiersz Mojsze Kulbaka ( די שטאָטDi sztot, 1920) i jego refren:
„chodźmy, chodźmy, zostawmy słabych”. Wiersz ten stał się wkrótce po opublikowaniu sławny, zapewne znał go także Asz.
Miasta Europy Zachodniej to u pisarza tętniący artystycznym życiem Paryż,
szczycące się swoimi zabytkami miasta włoskie, a także niemiecki Berlin. Asz
opisuje z detalami restauracje, w których bywali bogaci Żydzi. Między innymi
w Der weg cu zich właśnie te w Berlinie, gdzie dyskretnie gra muzyka, a kelnerzy
podają ostrygi, kawior, szampana czy też wino448. Berlin przejadający swoje pieniądze, bawiący się do późnej nocy, pojawia się także w wielu miejscach Bam opgrunt, gdzie w czasie największej inﬂacji wielu ludziom jest już wszystko jedno,
ich pieniądze i tak są nic niewarte, cena posiłku zmienia się kilkakrotnie od przybycia do lokalu do momentu zapłaty rachunku, pozostaje tylko szalona zabawa.
Nowy Jork jest miastem, które Asz dobrze znał, może dlatego akcja amerykańskich powieści umiejscawiana jest w większości z nich właśnie tam, było to
też oczywiście wielkie skupisko ludności żydowskiej. Postrzegane oczyma imigrantów miasto jawi się często jako potężna, przerażająca i nie do końca zrozumiała maszyna, w której przyszło im żyć. W Amerika Mejer pracuje już od
siedmiu miesięcy w fabryce koszul, ale nadal do końca nie wie, w jaki sposób
się tam dostaje: „Krajan […] zaprowadził go do głębokiej piwnicy i stamtąd pojechał pociągiem”449. W opisie tym widać subtelny humor pisarza, ale także całe
zagubienie imigrantów przeniesionych nagle z cichego miasteczka do światowej
metropolii.
Jeszcze bardziej przerażające jest miasto wieczorem, szczególnie widziane
oczyma małego Josele. Zastosowanie perspektywy narracyjnej małego, wrażliwego dziecka pozwala dodatkowo podkreślić obojętność otaczającego świata na
losy jednostki. Czytelnik ma tu do czynienia z obrazem jakiegoś piekielnego jarmarku, wrażenie to spotęgowane jest dodatkowo panującym w mieście upałem.
Wieczorem
ulica zaczęła się robić czarna od grup ludzi. [...] Co minutę nad głowami stukała
przejeżdżająca kolejka miejska, zatrzymywała się, wypluwała z siebie czarną grupę
i jechała dalej450.
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Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 53–54.
פאָרען
ֶ גע
ֶ  אוּן ֶער ִאיז מיִט אַ בּאַהן אַהיִן,לער
ֶ קע
ֶ ִפען
ֶ נגעפירט ִאין אַ טי
ֶ אַרײ
ַ מאַן ]…[ האָט ִאיהם-דער לאַנדס
ֶ
Der landsman […] hot em arajgeﬁrt in a tifn keler, un er iz mit a ban ahin geforn. Szolem Asz,
Amerika, s. 19.
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ֶ גע
ֶ
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Sprzedawcy głośno zachwalają swoje towary, im późniejsza noc, tym żywsze
stają się ulice, bary zapełniają się ludźmi, życie pulsuje coraz szybciej i intensywniej, clowni pokazują swoje sztuczki, katarynki grają, wszystko wypełnia zgiełk
i hałas, a pod nogami ludzi bawią się dzieci, na które nikt nie zwraca uwagi451.
Ten przerażający obraz miasta powtarza się także w innych powieściach.
W Onkel Mozes Williamsburg Bridge452
był jak metalowy żywy olbrzym, który rozłożył się nad East River, trzymając w rękach i nogach oba brzegi. Po jego plecach mknęły wciąż pociągi niczym dzikie żelazne zwierzęta z zapalonymi głowami, jeden pociąg po drugim. Zwierzęta połknęły do
swoich brzuchów tysiące ludzi, którzy stali głowa przy głowie i wyglądali z przerażeniem przez zwierzęce oczy-okna453.

Asz, stosując tę metaforę, porównując osiągnięcia techniki ze znanymi z legend żywymi istotami, okazuje z jednej strony zachwyt nad wytworami myśli
i rąk ludzkich, z drugiej obawę i strach przed siłą oraz impetem, z jakim rozwija
się technika. Widać tu nawiązanie do współczesnych pisarzowi prądów literackich, przede wszystkim do ekspresjonizmu.
Ameryka to nie tylko biedne dzielnice, to też teatry, opera, rewie mody, bogate hotele i miejscowości wypoczynkowe. Asz dobrze wiedział, że jego czytelników interesuje także wielki świat, życie bogatych ludzi. Dlatego dawał im
możliwość posmakowania luksusu, jeżeli nie w rzeczywistym życiu, to przynajmniej na kartach książek. W pewnym sensie zbliża to jego powieści do niektórych
współczesnych seriali telewizyjnych, które w podobny sposób przyciągają uwagę
odbiorców. Grosman un zun zaczyna się od opisu sali balowej w bogatym hotelu
na Florydzie. Tutaj organizowane są dwa razy w tygodniu cieszące się olbrzymim powodzeniem koktajle. Delikatnie oświetlony różowoniebieskim blaskiem
luksusowy bar znajduje się w niszy, pod baldachimem. W drugiej niszy stoją nakryte białymi obrusami stoły z przystawkami, takimi jak: rosyjski kawior, pasztet
hot zich dos gesl cu szwarcn ongehojbn fun machnes menczn. […] Fun minut cu minut hot geklopt
der elewejter (di sztotban) ibern kop, opgesztelt, arojsgeszpien fun zich a szwarce machne un wajter
gelofn. Tamże, s. 116.
451
Por. tamże, s. 116–119.
452
Most wiszący w Nowym Jorku zbudowany w roku 1903 nad East River. W momencie otwarcia był to najdłuższy wiszący most na świecie.
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איז געווען ווי אן אייזערנער לעבעדיגער ריעז וואָלט זיך אויסגעצויגען איבער דעם איסט ריווער און מיט זיינע הענד
 ווי ווילדע אייזערנע חיות מיט,און פיס אַנגעכאפּט די ביידע ברעגען פון טייך און איבער זיין רוקען זיינען געפלויגען
 און די חיות האָבען געהאַט אין זייערע בייכער איינגעשלונגען. איין באַהן נאָך דעם אנדערען,אַנגעצונדענע קעפּ
 זיי זיינען געשטאַנען קעפּ אויף קעפּ און מיט ערשראָקענע גערייצטע אויגען.טויזענדער און טויזענדער מענשען
. פון די אייזערנע חיה‘שע פענסטער אויגן,ארויסגעקוקט פון די פענסטערלעךּ
iz gewen wi an ajzerner lebediker riz wolt zich ojsgecojgn iber dem Ist riwer un mit zajne hent un
ﬁs ongechapt di bejde bregn fun tajch un iber zajn rukn zenen geﬂojgn, wi wilde ajzerne hajes mit
ongecundene kep, ejn ban noch dem andern. Un di hajes hobn gehat in zejere bejcher ajngeszlungen
tojzender un tojzender menczn. Zej zenen gesztanen kep af kep un mit derszrokene gerejcte ojgn
arojsgekukt fun di fencterlech, fun di ajzerne hajesze fencter ojgn. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 6.
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z gęsich wątróbek w kryształowych miseczkach, różne rodzaje serów, wędlin,
marynowanych ryb i sałatek. Część środkowa, gładka i błyszcząca od rozsiewanego przez kryształowe żyrandole światła, jest zarezerwowana na tańce. W rogu
pomieszczenia zajmuje miejsce znana w całym kraju orkiestra jazzowa. Światło rozlewa się po obecnych kobietach, po ich diademach, sukniach i dekoltach,
po sali krążą modelki, prezentując oferowane przez hotelowe sklepy stroje, futra
i biżuterię454. Te sceny z życia bogatych ludzi, obce zwykłym, współczesnym pisarzowi czytelnikom, stanowią równocześnie, podobnie jak opisy krajobrazów
z dalekich krajów, swoiste poszerzenie dostępnych przez bezpośrednie doświadczenie ﬁgur pamięci i jako takie uzupełniają utrwalony w pamięci ludzkiej obraz
świata pozaliterackiego.
Tak jak w opisach przyrody nie brak widoków z Ziemi Świętej, tak nie może
zabraknąć u tego na wskroś żydowskiego pisarza scen z Jerozolimy. W Der weg
cu zich pojawiają się zaledwie przelotne obrazki, szersze spojrzenie na miasto
dają powieści biblijne. W The Apostle Bar Naba siedzi przed swoim domem
i spogląda w dół na Jerozolimę, miasto zbudowane na pagórkach, z których białe
domy spływają w doliny, a wieże, mury i pałace wypoczywają u stóp świątynnego wzgórza. Wzrok mężczyzny przesuwa się dalej, tam gdzie zaczynają się
piaszczyste wydmy pustyni, która sięga w dół aż do Morza Martwego. Według
komentarza narratora dalej kończy się świat, znajduje się granica, granica nie
tylko przestrzeni, lecz również czasu455. Dzięki temu obrazowi żydowskie święte
miasto uzyskuje w powieści Asza wymiar ponadczasowy. Poza ramami ludzkiego
świata zdaje się też istnieć w Der man fun Naceres Świątynia Jerozolimska, która
oświetlona słońcem wygląda,
jak gdyby nie składała się ze zbudowanych ludzkimi rękoma z ziemskich materiałów
budynków, lecz jakby była zjawiskiem, które spadło z nieba. Płonące mury, płonące
bramy, płonące dachy456.

Tworząc lub odtwarzając związane z miasteczkiem i miastem ﬁgury pamięci,
Asz powiela własną drogę życiową z małego miasteczka w wielki świat. Wielki
świat rozumiany jako metropolie, a zarazem świat ludzi bogatych, którzy mogą
sobie pozwolić na dostatnie życie, na szukanie rozrywki, na podróże. Miasteczko
we wczesnej twórczości Asza to przede wszystkim idylla, sielanka, ludzie żyjący
454

Por.

5–6 . ז,1954  משה־שמואל שקלאַרסקי: ניו־יאָרק, גראָסמאַן און זון,שלום אַש
Szolem Asz, Grosman un zun, Nju-Jork: Mojsze-Szmuel Szklarski 1954, s. 5-6.
455
Por. Szolem Asz, The Apostle, s. 59–60.
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 נאָר ווי א, מיט ערדישע מאַטעריאַלן, געבויט פון מענטשלעכע חענט,נישט ווי ער וואָלט באַשטאַנען פון בנינים
. פלאַמעדיקע דעכער, פלאַמעדיקע טויערן, – פלאַמעדיקע ווענט, וואָס איז אראָפּגעפאַלן פון הימל,דערשײנונג
ַ
niszt wi er wolt basztanen fun binjonim, gebojt fun menczleche hent, mit erdisze materjaln, nor wi
a derszajnung, wos iz aropgefaln fun himl, - ﬂamedike went, ﬂamedike tojern, ﬂamedike decher. Szolem Asz, Der man fun Naceres, tom 2, s. 187.
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blisko przyrody i blisko Boga. Powoli obraz ten zostaje zaburzony, pojawiają
się ludzie biedni, niemający nadziei na przyszłość, także złodzieje. Już w tych
pierwszych powieściach występują też charakterystyczne chronotopy: karczma
czy targ, już wtedy na ogół pozytywnie przedstawiana jest koegzystencja żydowskich i chrześcijańskich mieszkańców. Następnym etapem są wielkie miasta, często przerażające ogromem budowli i wytworów rozwijającej się techniki. Pojawia
się też wyraźniejsze rozwarstwienie społeczeństwa na biednych i bogatych, obok
siebie istnieją równolegle dwa światy, których przedstawiciele nie mają możliwości wstępu do tej drugiej części. Tu uwidacznia się istotna rola literatury, która
tak u jednych, jak i u drugich uzupełnia brakujące obrazy, pokazując bogatym
czytelnikom, jak żyją biedni ludzie, a biednym pozwalając, przynajmniej na kartach książek, spojrzeć na świat bogatych. Rola ta jest jeszcze większa w czasach
współczesnych, w których powieści Asza stanowią już dla wszystkich odbiorców
jedną z możliwości wglądu w miniony świat.
4.3.3. Dom i rodzina

Rodzina jest fundamentem życia żydowskiego. Umacniany religijnymi nakazami charakterystyczny styl życia zawsze wpływał na specyﬁczne znaczenie
życia rodzinnego, odróżniające Żydów od ich nieżydowskich sąsiadów457. Dom
żydowski w powieściach Asza jest tradycyjnie domem gościnnym, nie odmawia
się posiłku wędrowcom, przyjmuje na utrzymanie uczącą się młodzież, zaprasza biednych na szabas. Równocześnie jest to dom, w którym matka zajmuje się
gotowaniem i wychowaniem dzieci, czasem jeszcze dodatkowo dorabiając, ojciec zaś dba o wykształcenie religijne synów, jest też strażnikiem zachowania
w domu tradycji żydowskich. Synowie żydowscy albo się uczą, albo zarabiają,
natomiast córki rodzice starają się wcześnie wydać za mąż. Taki obraz maluje pisarz w większości swoich utworów, z jednej strony wyraźnie zauważając różnego
rodzaju problemy, z drugiej utrwalając w pamięci czytelnika tradycyjne obrazy
życia rodzinnego oraz podziału ról. Do występujących w powieściach Asza ﬁgur
pamięci związanych z domem i rodziną można zaliczyć wygląd, a przede wszystkim funkcję domu i znajdujących się w nim pomieszczeń, takich jak jadalnia czy
kuchnia, poza tym postacie i role głównych członków rodziny: matki, ojca, córki
oraz syna.
Dos sztetl rozpoczyna się od rozdziału Di sztub, w którym opis tytułowej izby
usuwa się na drugi plan wobec przedstawienia gościnności, na którą łoży Reb
Jecheskiel Gombiner i o którą dba jego żona, Malkele. Drzwi stoją cały czas otworem, nawet w nocy. Zawsze można przyjść, zagrzać się, porozmawiać, wypić
szklankę herbaty, barszczu, czy też łyk wody. A gdy jakiejś gospodyni nie chce
się napalić w piecu, to może zanieść garnek na piec do Malkele. Jedzenie u Je457

Por. Rafał Żebrowski, Zoﬁa Borzymińska, PO-LIN. Kultura Żydów polskich w XX wieku,
Warszawa: Amarant 1993, s. 43.
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cheskiela Gombinera nie jest zamykane, każdy może przyjść i się poczęstować458.
Gdy przychodzi pora posiłku, wszyscy obecni są zapraszani do stołu. Z dużą dozą
humoru opisana jest scena, gdy jeden ze współpracujących z Reb Jecheskielem
Gombinerem handlarzy nie wie, czy ma usiąść i jeść razem z innymi, czy nie, ale
ostatecznie smakowity zapach robi swoje. Na wszelki wypadek
siedział tak, żeby, zależnie od tego jak kto woli, można było pomyśleć, że siedzi
przy stole lub nie siedzi. Ale służąca […] postawiła także przed nim talerz. A on […]
przysunął się do stołu jedząc tak, żeby, zależnie od tego jak kto woli, można było
pomyśleć, że je lub tylko próbuje...459.

Kuchnia żydowska należy do kobiet, często staje się jak gdyby centrum domowego ogniska. W Dos sztetl jest to bogate pomieszczenie, w którym króluje pani
domu, Malkele. Jest to miejsce ciepłe, bezpieczne, staje się symbolem dostatku
domowej idylli, na przykład w scenie, w której w dniu rocznego bilansu przygotowywany jest poczęstunek. Na ścianach wiszą rondle, w piecu jest napalone,
w garnkach topi się gęsi smalec, a stara krewna opowiada dzieciom bajki i żartuje
z nimi460.
Także za oceanem Żydzi dbają o swoje domy. Często są to biedne, wynajmowane mieszkania, urządzone starymi meblami, ale pojawiają się pojedyncze
opisy domów bogatych. W Gots gefangene po urodzeniu dziecka Emilje przeprowadza się poza miasto. Bardzo lubi nowy dom, który urządza według swojego
gustu, między innymi kupując stare meble kolonialne. Narrator tak charakteryzuje wnętrze domu:
Płonąca czerwień i bursztynowa, złocista żółć jesiennych liści w miedzianych garnkach i mosiężnych rondlach. […] Jadło się na gołym stole, przykrytym tylko małymi kolorowymi serwetkami, osobno dla każdego krzesła i przy świecach zapalanych
w starych żydowskich świecznikach szabasowych461.

458

Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 11.
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, און אַז מען וויל, אַז ער זיצט ביים טיש, אַז מען וויל האָט מען געקענט מיינען,ער איז געזעסן אויף אַזאַ שטייגער
 ער. נאָר די דינסט ]…[ האָט פֿאַר אים אויך אַנידערגעשטעלט אַ טעלער. אַז ער זיצט נישט ביים טיש,קען מען מיינען
 אַז ער עסט, אַז מען וויל קען מען מיינען, עסנדיק אויך אויף אַזאַ שטייגער,]…[ האָט ]…[ צוגערוקט זיך צום טיש
... אַז ער פֿאַרזוכט נאָר, און אַז מען וויל קען מען מיינען,ביים טיש
er iz gezesn af aza sztejger, az men wil hot men gekent mejnen, az er zict bam tisz, un az men wil, ken
men mejnen, az er zict niszt bam tisz. Nor di dinst […] hot far em ojch anidergesztelt a teler. Er […]
hot […] cugerukt zich cum tisz, esndik ojch af aza sztejger, az men wil ken men mejnen, az er est bam
tisz, un az men wil ken men mejnen, az er farzucht nor... Tamże, s. 17.
460
Por. tamże, s. 47–49.
461

בּלעטער אין קופּערנע טעפּ און מעשענע- גאָלדענע געלקייט פון האַרבּסט,פלאַקערדיקע רויטקייט און בּורשטינענע
 פאר יעדן, קאָלירטע סערוועטלעך, באַדעקט נאָר מיט קליינע, ]…[ געגעסן האָט מען אויף דעם נאַקעטן טיש.ראָנדלעס
.לייכטער- אָנגעצונדן אין אַלטע יידישע שבּת, און ביי ליכט,זיץ בּאַזונדער
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W Europie Środkowo-Wschodniej ideałem kobiety żydowskiej była postać
cicha, dbająca o domowe ognisko i wypełniająca wszystkie nakazy religijne.
Równocześnie, aby umożliwić mężowi prowadzenie religijnego życia, studiowanie Tory i Talmudu, kobiety przejmowały także wiele obowiązków związanych
z utrzymaniem rodziny462. Żydowska matka to istotna, choć zwykle nie pierwszoplanowa postać literatury żydowskiej463. Asz stara się nadać jej większy wymiar,
prezentując często kobiety silne, które nie rezygnują z wpływu na losy rodziny,
a nawet dając całej powieści tytuł Di muter, czy też poświęcając książkę tej dla
chrześcijańskiego świata najważniejszej z matek, Miriam, matce Jezusa.
Pramatka narodu żydowskiego, do której grobu przybywają pielgrzymki, to
Rachela, żona patriarchy Jakuba, matka Józefa i Beniamina. W powieści Mary ją
właśnie wyobraża sobie Miriam stojącą przy drodze i wyciągającą ręce do swojego cierpiącego ludu. I nagle widzi siebie samą stojącą obok Racheli. Podczas gdy
Rachela płacze nad losem narodu żydowskiego, dla Miriam powodem smutku
jest los całego świata, całej ludzkości464. W tej symbolicznej scenie widać tok
myśli pisarza: początkiem drogi jest naród żydowski, z którego wyszła Miriam,
ale celem jest cała ludzkość.
W europejskim sztetl i w rodzinach biednych imigrantów w Ameryce do podstawowych zadań żydowskiej matki należy wykarmienie rodziny, często też zarabianie na życie. To są podstawowe role, w jakich matki żydowskie prezentuje Asz.
Ale pojawiają się też inne epizody, pokazujące, że zadania kobiet nie ograniczają
się tylko do strefy materialnej. Do tego typu krótkich scen należy na przykład ta
w Dos sztetl, w której w miasteczku pojawiają się wędrowni księgarze i narrator stwierdza, że każda matka żydowska odejmie sobie od ust, byle tylko kupić
swojemu synowi książkę lub modlitewnik465. Religijność rodziny, uczoność męża
i synów są dla żydowskiej matki powodem do dumy i radości, w Di muter opisana
jest scena, w której Sore-Riwke stoi w kuchni przy piecu, słuchając, jak mąż czyta

Flakerdike rojtkejt un bursztinene, goldene gelkejt fun harbst-bleter in kuperne tep un meszene rondles. […] Gegesn hot men af dem naketn tisz, badekt nor mit klejne, kolirte serwetlech, far jedn zic
bazunder, un ba licht, ongecundn in alte jidisze szabes-lajchter. Szolem Asz, Gots gefangene, s. 50.
462
Por. Rafał Żebrowski, Zoﬁa Borzymińska, PO-LIN. Kultura Żydów polskich w XX wieku,
wyd. cyt., s. 45.
463
Czasem jednak właśnie matka jest protagonistką utworów literackich, jak w znanym melodramacie ( מירעלע אפרתMirele Efros, 1898), którego autorem jest ( יעקב גאָרדיןJankew Gordin,
1853–1909). Mirele Efros jest wdową, która po śmierci męża sama buduje rodzinną ﬁrmę. Akcja
sztuki toczy się wokół problemów z zaborczą synową, a całość kończy się happy endem. Inny pisarz
jidysz, którego należy w tym kontekście wymienić, to Dowid Pinski. Jest on między innymi autorem
sztuki teatralnej ( די מוטערDi muter, 1901), w której wdowa Rochel samotnie wychowuje dzieci. Gdy
syn i córka dorastają, ich matka postanawia ponownie wyjść za mąż, co powoduje, że dzieci się od
niej odwracają. W warszawskiej premierze sztuki w 1905 roku rolę Rochel grała wybitna aktorka
Ester Rochel Kamińska (1870–1925), która występowała też w niemym ﬁlmie jidysz z roku 1912
opartym na sztuce Gordina Mirele Efros.
464
Por. Szolem Asz, Mary, s. 98.
465
Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 112.
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Biblię i serce wypełnia jej radość466. Ten typ poświęcającej się dla rodziny matki
żydowskiej symbolizuje w powieści Asza Di muter planowana rzeźba Buchholca,
który patrząc na Dwojre, wyobraża sobie, jak będzie wyglądać jego dzieło: „Tak
będzie stała – mówi do siebie – moja ‘matka’, wykrzywiona, jak gdyby miała
skręcone z drutu nogi, jak cielę, które dopiero co się urodziło i nie może ustać”467.
Nie jest to obraz porywający, na pewno jednak oddaje najważniejsze cechy charakterystyczne opisywanych przez pisarza postaci matek, ich nieustanne zmęczenie i bezbronność wobec zagrożeń otaczającego świata.
W powieściach Asza matki żydowskie poświęcają swoim dzieciom całe życie,
pisarz podkreśla ten silny związek emocjonalny sceną, w której matka nawet po
śmierci dba o swojego syna. W Di muter Mojsze gubi się w zamieci śnieżnej
i ostatkiem sił woła na pomoc zmarłą Sore-Riwkę. W płatkach śniegu ukazuje
się twarz matki, chłopak zaczyna mieć nadzieję na ocalenie, w cudowny sposób
odnajduje drogę w lesie i zamieszkane gospodarstwo, gdzie znajduje schronienie468. Żydowskie matki to nie tylko matki biedne, ciężko pracujące. To także
matki bogate, wiedzące czego chcą w życiu, ale podobnie jak te biedne, przede
wszystkim dbające o swoje dzieci. Taka jest matka niedoszłego narzeczonego
Meri, wcześnie owdowiała, rezygnująca z kolejnego zamążpójścia, żeby poświęcić się wychowaniu jedynego syna, któremu odtąd ma niczego nie zabraknąć469.
Rochel Leje Hurwic z Farn mabl jest żydowską ateistką. Przestała wierzyć
razem z mężem. Podobnie jak on zaczęła wyznawać wiarę w postęp, oświatę
i sprawiedliwą przyszłość. Uważa, że rola kobiety polega na udzielaniu pomocy
mężczyznom w zbudowaniu nowego świata470. Swoich przekonań dowodzi, wychowując dzieci na patriotów i społeczników. Starszy syn, Jaś, polski patriota,
traﬁa na Syberię, z której uwalnia go rewolucja, młodszy zaś syn, Dowid, zostaje
skazany na śmierć za zastrzelenie rosyjskiego oﬁcera podczas pierwszomajowej
demonstracji. Ten wątek przywodzi na myśl poemat dramatyczny wspomnianego wcześniej H. Lejwika ( הירש לעקערטHirsz Lekert, 1927), opublikowany kilka
lat wcześniej niż trylogia Asza. Tematem utworu Lejwika jest egzekucja w roku
1902 żydowskiego szewca, Hirsza Lekerta471, za próbę zabójstwa wileńskiego
gubernatora, generała von Wahla.
W Farn mabl starsza córka Hurwica, Helenka, przyszła żona Zachariego Mirkina, pomaga ojcu prowadzić szkołę dla żydowskiej biedoty, a jej młodsza sio-
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stra, Zośka, staje się komunistyczną agitatorką na usługach bolszewików. Żona
Hurwica, Rochel Leje, nie zajmuje się tylko swoją rodziną, w jej mieszkaniu
znajdują opiekę wszyscy młodzi Żydzi, którzy przybywają do Warszawy uczyć
się i pracować. Organizuje też sąsiedzką pomoc w zimie. Rochel Leje wyrusza
do Petersburga, starając się pomóc uwięzionemu Jasiowi, tam traﬁa do kancelarii adwokata Halperna oraz do mieszkania Madame Kwasniecowej. Znamienna
jest jej reakcja na odprawiane w mieszkaniu modły oraz ślepą wiarę w to, że
modlitwa rebego pomoże rozwikłać wszystkie problemy. Twierdzi wtedy, że nie
potrzeba modlitwy rebego, a jedynie protekcji panienek z drugiej strony korytarza, które przez swoich gości wszystko mogą załatwić. Uważa też, że odmawiane
u Kwasniecowej psalmy wcale nie traﬁają do Boga, tylko do drugiej części mieszkania472. W zasadzie jej poglądy są tu zgodne z uwagami występującego w tej
samej powieści Borecha Chomskiego, który też negatywnie ocenia działalność
zarobkową oraz hipokryzję Madame. Podobnie bez ogródek wyraża Rochel Leje
swoją opinię na temat pracy Zachariego w Petersburgu, twierdząc, że nie jest to
żadna walka, iż tak naprawdę wszyscy śmieją się z prawników, którzy tylko pomagają władzom w tworzeniu pozorów, że wymierzana jest prawdziwa sprawiedliwość. Mówi też, że prawdziwa walka to wysadzenie fundamentów, tak by cały
świat usłyszał odgłos wybuchu473. Rochel Leje posiada, z wyjątkiem religijności,
wszystkie atrybuty żydowskiej matki, dodatkowo jednak jest to kobieta, która
stara się mieć wpływ na los rodziny, odważnie zabierając głos nie tylko w domu,
lecz także poza nim. W tej postaci pisarz ukazuje zachodzące w świecie zmiany
społeczne, które zaczynają docierać też do środowisk żydowskich.
Jakby dla kontrastu zupełnie inne są w powieściach Asza matki niemieckie,
wychowane w domach uważających się za chrześcijańskie. W Bam opgrunt
mama Hansa wyrzuca go z domu, gdy przyprowadza z sobą Lotte, ale jako zupełnie nieludzka przedstawiona jest matka dziewczyny, która rygluje drzwi, żeby
Lotte nie mogła wrócić do mieszkania, a wiele dni później opowiada zwyrodniałemu synowi, mordercy Wolfgangowi, że jego siostra mieszka razem z Żydem
i wspólnie postanawiają dać jej nauczkę. Zwabiają ją do siebie, Wolfgang bije
siostrę i obcina jej włosy, potem Lotte zostaje zamknięta w domu, udaje się jej
uciec dopiero wtedy, gdy brat wyjeżdża474.
Interesujące jest przeniesienie żydowskiej matki na grunt palestyński w Dos
gezang fun tol, gdzie Sore matkuje całej kolonii, w pewnym sensie symbolizując
nową, izraelską matkę, a także obrazując ideę wspólnoty w kibucu475. Sore po472
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jawia się w każdej kolonii, wszędzie tam, gdzie jest potrzebna, sprząta, gotuje,
uprawia ogród warzywny, sadzi młode drzewka, dba o dzieci. Gdy w czasie wojny młodzi ludzie traﬁają do więzienia w Damaszku, nagle na dziedzińcu pojawia się Sore z garnkiem jedzenia, które rozdziela razem ze słowami otuchy476. Ta
wszechobecność troskliwej żydowskiej matki przywodzi na myśl z jednej strony
jakąś immanentną dobrą siłę żyjącą w ziemi izraelskiej, z drugiej zaś jest to żeński odpowiednik postaci lamedwowników, którzy w innych powieściach Asza też
pojawiają się jakby znikąd, służą radą i pomocą, a potem znikają.
Ojciec zajmuje w przedstawionej w powieściach Asza wschodnioeuropejskiej
żydowskiej rodzinie ważne miejsce. W Di muter, gdy ojciec jest w domu, musi
być w nim zupełnie cicho. Tym bardziej wszyscy dbają o spokój, gdy głowa rodziny czyta, studiuje lub drzemie477. Przy czym nikomu nie przeszkadza, że ojciec
jest nierobem, który nie potraﬁ przynieść do domu żadnych pieniędzy. Natomiast
wprowadzając w Farn mabl małżeństwo Hurwiców z Warszawy, Asz składa hołd
rodzinie swojej żony, Matyldy Szpiro, która posłużyła mu tu zapewne za pierwowzór. Ponadto w osobie ojca rodziny, nauczyciela Hurwica, pisarz najwyraźniej
uwidacznia część własnej osobowości, która uzupełnia tę przedstawioną w postaci Borecha Chomskiego.
Sylwetka ojca, patriarchy, przewija się przez wiele powieści Asza. Interesujące jest przy tym nie tylko przedstawienie głowy rodziny w rodzinnej Europie, lecz
także na emigracji, gdzie role zdają się odwracać, młode pokolenie często szuka
rady i zrozumienia u szybciej dostosowującej się do nowych warunków życia
matki, a nie u ojca, który stopniowo traci na znaczeniu478. To swoiste odwrócenie
ról widać w Ist riwer, w wątku, w którym Mojsze Wolf Dawidowski rezygnuje
z własnego życia, by opiekować się sparaliżowanym synem. Instynktownie wyczuwając, gdy Nosn go potrzebuje, zostawia wtedy na chwilę klientów w sklepie i biegnie do mieszkania na górę. Równocześnie Mojsze Wolf jest zazdrosny
o syna, sam chce mu pomagać479.
Już we wczesnym utworze Asza o nowej ojczyźnie, Amerika, pojawia się
większość rozbudowywanych później wątków dotyczących żydowskiej rodziny
na emigracji. Ojciec, Mejer, melamed w małym rosyjskim sztetl, czuje się odpowiedzialny za swoją rodzinę, której nie jest w stanie utrzymać, i decyduje się
na wyjazd do Ameryki. Dla Mejera ta decyzja jest szczególnie trudna, ponieważ
z jednej strony czuje się kimś więcej, nie jest przecież prostym rzemieślnikiem480,
a za oceanem będzie musiał zarabiać jako robotnik, z drugiej zaś nie wie, jak uda
mu się pogodzić życie na emigracji z zachowaniem żydowskich tradycji. W Ame476
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ryce czuje się zagubiony, wie jednak, po co przyjechał, pociesza się, że Ameryka
to inny kraj, w którym praca ﬁzyczna nie jest hańbą, i wpada w szarą monotonię
życia. Rano wychodzi do fabryki, tam koncentruje się na swojej pracy, w kącie
wynajmowanego pokoju stara się stworzyć pozory żydowskiego domu, odmawiając modlitwy i obchodząc święta. Mejer nie utrzymuje kontaktów z innymi
Żydami, którzy są dla niego za bardzo zamerykanizowani, ponadto cały czas tęskni za pozostawioną w sztetl rodziną481. Pisarz opisuje w tej postaci wielu żydowskich ojców, dla których jedynym wyjściem wydawała się emigracja i którzy po
przybyciu do Ameryki odkrywają, że zamienili ubóstwo materialne na ubóstwo
duchowe. O ile z tym pierwszym w starym kraju starają się ze wszystkich sił
walczyć, o tyle wobec tego drugiego obojętnieją, godząc się z nową sytuacją. Dodatkowo wielu ojców traci swoją pozycję głowy rodziny i autorytetu moralnego,
w Amerika widać to szczególnie w scenie, w której zamerykanizowani dziesięcioletni synowie Mejera na jego napomnienia odpowiadają po angielsku, żeby
„pilnował swojego nosa”482.
Rodzina tego typu opisana jest też między innymi w Onkel Mozes. Ojciec,
Berl, stara się zachować dawne tradycje, ale równocześnie przyzwyczaił się już,
że wielu rzeczy nie rozumie. Syn je bez nakrycia głowy, bez modlitwy i umycia
rąk, żona, która dawniej czytała tylko Cenerene483, teraz chodzi do teatru, interesuje się prasą w języku jidysz oraz broni dzieci, mówiąc, że w Ameryce nie ma
czasu na modlitwę, wystarczy, że ojciec modli się za wszystkich484. Także w Di
muter wkrótce po przyjeździe do Ameryki najstarszy syn tłumaczy ojcu, że tu jest
inaczej niż w domu, że tu on też musi zacząć zarabiać na swoją rodzinę, w Ameryce praca nie jest wstydem i nawet czytający w synagodze Torę bal-kojre może
szyć koszule. Po pewnym czasie ojciec staje się dumny ze swojej pracy, z tego,
że jest robotnikiem, mówi, że robi coś, co ludziom jest rzeczywiście potrzebne485. Podobnie wygląda sytuacja w domu Mojsze Wolfa Dawidowskiego: Irving
przychodzi spóźniony na szabasową kolację, zadowolony, że tego dnia zarobił
dużo pieniędzy, siada do stołu i zabiera się od razu do jedzenia. Ojciec robi mu
wymówki, że nie odmówił błogosławieństwa i nie chce przyjąć jego zarobionych
w szabas pieniędzy, Irving odpowiada, że płaci za mieszkanie i jedzenie, ale może
się wyprowadzić, ponieważ musi mieć prawo sam decydować o sobie. Do sporu
wtrąca się matka, tłumacząc mężowi, że już czas, żeby zapomnieć stary kraj i stare zwyczaje, w Ameryce dzieci mają takie same prawa jak rodzice, szczególnie
gdy przynoszą do domu pieniądze486. Alienację imigrantów w Ameryce, asymi481

Por. Szolem Asz, Amerika, s. 19–25.
Por. tamże, s. 92–94.
483
 צאנה וראנהCenerene, bardzo popularna uproszczona wersja Biblii dla kobiet, została napisana przez rabina Jaakowa ben Jicchoka Aszkenazego (1550–1628) z Janowa Lubelskiego, pierwsze
wydanie ukazało się w roku 1622, por. Chone Shmeruk, Historia literatury jidysz, s. 9 i 20–21.
484
Por. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 22–27.
485
Por. Szolem Asz, Di muter, s. 119–122 i 164.
486
Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 87–89.
482

141

lowanie się młodego pokolenia kosztem odejścia od wielowiekowych tradycji
prezentuje wielu pisarzy jidysz, w tym wspomniana wcześniej Kadje Mołodowski w swoim wydanym w roku 1957 zbiorze opowiadań אַ שטוב מיט זיבן פענצטער
(A sztub mit zibn fencter) oraz Dowid Pinski w powieści ( דאס הויז פון נח עדאןDos
hojz fun Nojech Edon, 1938).
Żydowska córka u Asza to zwykle ładna, posłuszna rodzicom dziewczyna,
która jednak w sytuacjach krytycznych potraﬁ przejmować zadania dorosłych.
W powieści Amerika Rochele jest jako dziesięcioletnia dziewczynka wielokrotnie
wysyłana do skąpych krewnych, by pożyczyć pieniądze487, a rok później, wobec
zagubienia rodziców, sama podejmuje za nich decyzję: matka zostanie ze starszymi chłopcami i ojcem, a ona odwiezie Josele z Ameryki do rodzinnego sztetl488.
W Motke ganew starsza, ośmioletnia siostra Motke jest zmuszona, by przejmować także takie obowiązki matki, których będąc dzieckiem, nie jest w stanie wykonać. Matka najmuje się co roku jako mamka, a swoje nowo narodzone dziecko
zostawia córce, która ma za zadanie jakoś je wykarmić. Dlatego dwójka rodzeństwa żyje dzięki szmatce z cukrem i butelce z rozwodnionym krowim mlekiem,
dwójka dzieci zaś umiera489. Narrator opowiada to wszystko tak, jakby relacjonował wydarzenia normalne, przy okazji dodając, że nikogo w okolicy nie dziwią
płaczące z głodu dzieci Zlatke, wszyscy wiedzą, że matki nie ma w domu. Ten
sposób narracji podkreśla cały tragizm przedstawianych scen oraz przekraczające
zwykłe granice zobojętnienie biednych ludzi na krzywdę ludzką.
Żydowskie córki podejmują także decyzje innego rodzaju. Dwojre wyprowadza się z domu, by zamieszkać z przyjacielem rzeźbiarzem. Jej matka nie potraﬁ
tego zrozumieć, nie śpi po nocach, ponieważ córka żyje z obcym mężczyzną bez
żydowskiego ślubu, bez chupy i błogosławieństwa. Sore-Riwke nie rozumie też,
dlaczego Dwojre pracuje, chociaż wyszła za mąż. Z jednej strony jest to brak
zrozumienia przez matkę realiów amerykańskich, a także na pewno chęć zachowania przyniesionych ze starej ojczyzny tradycji, z drugiej strony Asz krytykuje
w zachowaniu Sore-Riwki tępy upór, który nie pozwala jej przystosować się do
otaczającego świata490. Dwojre wykorzystuje swoją amerykańską wolność także
w inny sposób. Ponieważ uważa, że musi opiekować się mężem, być dla niego
w pewnym sensie bardziej matką niż żoną, postanawia usunąć ciążę. Asz przedstawia to w lakoniczny sposób, pisząc, że spędza kilka dni w klinice, otwartej
przez radykalną działaczkę, „żeby radami i czynami pomagać pracującym kobietom zmniejszać nadprodukcję rodzaju ludzkiego na rynku handlowym”491. Jest to
ironiczna i zarazem cyniczna uwaga narratora, początkowo trudna do zrozumienia
487
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w kontekście całej twórczości pisarza, z której poza tym przebija ogromny szacunek dla ludzkiego życia i macierzyństwa. Niemniej jednak wyraźnie nie są to
słowa przypadkowe, później autor wraca do tego wątku w momencie, gdy Dwojre
obserwuje pracującego Buchholca i cieszy się z usunięcia ciąży, ponieważ ma
dla ukochanego więcej czasu, sprawia jej radość, że odnalazła swoje szczęście492.
Możliwe, że Asz specjalnie stara się tu ustami narratora bezstronnie przedstawiać
wydarzenia, nie wartościując, żeby z jednej strony pokazać poszukiwania młodych ludzi, którzy przeniesieni do innego świata nie znajdują oparcia w jeszcze
bardziej zagubionych rodzicach i muszą sami dokonywać bardzo nieraz trudnych
wyborów, a z drugiej strony pozostawić ocenę czytelnikom. Wątek usunięcia ciąży pojawia się w literaturze jidysz już wcześniej, między innymi w pierwszej
modernistycznej powieści napisanej w jidysz, w ( נאָך אַלעמעןNoch alemen, 1913)
Dowida Bergelsona493, w której młoda dziewczyna ucieka przed konwencjonalnym małomiasteczkowym małżeństwem, dokonuje aborcji, a następnie szuka
szczęścia w wielkim mieście.
U Asza poświęcenie Dwojre dla ukochanego idzie jeszcze dalej niż usunięcie
ciąży. Dziewczyna widzi, że dla Buchholca będzie lepiej, jeżeli na stypendium
do Europy pojedzie z nim inna, bardziej obyta w świecie kobieta i pozwala mu
odejść z Isabel Forster, sama zaś postanawia wrócić do rodzinnego domu i zająć
w nim miejsce zmarłej matki. W ten sposób córka przejmuje rolę żydowskiej
matki, dla której nie istnieje własne życie, jest tylko rodzina, wymagająca jej troski. Tę zmianę żydowskiej córki w żydowską matkę Asz dodatkowo podkreśla,
nadając opisującemu te wydarzenia, ostatniemu rozdziałowi swojej książki, tytuł
Di muter494.
Motyw usunięcia ciąży pojawia się także w Der weg cu zich. Meri, która nigdy nie kochała Jasia, chce pozbyć się wszystkiego, co go jej przypomina, w tym
przede wszystkim dziecka. Mieszkając w Paryżu i myśląc o swoich planach, uważa, że musi się „tego” pozbyć, że chce być wolna. Także i tu nie widać żadnego
związku emocjonalnego kobiety z dzieckiem, które nosi. Jaś wprawdzie ją zaklina, by zmieniła zdanie, ale jego argumenty są egoistyczne: chce, żeby po nim, gdy
odejdzie, został jakiś ślad na ziemi495. Ta historia kończy się jednak inaczej, Meri
wraca do domu, do Rosji, do rodziców. Nowy rozdział książki, inna scena akcji
i nagle okazuje się, że Meri jest dumna ze swojego stanu, chce się nauczyć być
dobrą matką, nie jest już zagubiona, uśmiecha się. I to wszystko wbrew całemu
miasteczku, które huczy od plotek o „hańbie”. Tylko dawny przyjaciel z młodości, Misza, od razu cieszy się razem z Meri, uważając, że mające się narodzić
dziecko to wielkie szczęście496. Autor chce w ten sposób podkreślić różnicę mię492
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dzy zachowującym tradycje starym krajem, w którym wprawdzie plotkowano, ale
w świecie przedstawionym powieści nikt nie wpadłby na pomysł usunięcia ciąży,
a Europą Zachodnią, gdzie, według jego relacji, obyczaje były zupełnie inne.
Interesującym elementem fabuły powieści Amerika jest wprowadzenie postaci
Josele, skrócona wersja dla dzieci nosiła tytuł Josele. Dla chłopca, podobnie jak
dla ojca, religia, nauka, zwyczaje i tradycje żydowskie oznaczają to, co w życiu
najważniejsze, bez czego nic nie miałoby sensu. Dziecko podchodzi jednak bardziej kategorycznie do życia, nie uznaje możliwości choćby częściowej rezygnacji z dotychczasowych ideałów. W Ameryce wszyscy starają się mu pomóc,
nie rozumiejąc, że wskazywana przez nich droga akulturacji jest dla Josele zamknięta. W tej sytuacji bez wyjścia chłopiec wybiera jedyne możliwe dla siebie rozwiązanie, zamyka się w wewnętrznym świecie, nie je, w czasie choroby
nie przyjmuje lekarstw497. Śmierć Josele staje się symbolem trwania za wszelką
cenę przy starych wartościach, a przez kontrast z zachowaniem dorosłych, w tym
szczególnie ojca, który mu te wartości zaszczepił, dodatkowo zmusza czytelnika
do zastanowienia i przeanalizowania własnych zasad. Podobna postać wyobcowanego żydowskiego chłopca, z którym rodzice jeszcze w sztetl wiążą wielkie
nadzieje, ponieważ chętnie i dobrze się uczy, występuje w Di muter498. Po przyjeździe do Ameryki Jojne-Gedalje nie dzieli losu Josele. Nie pracuje jednak tak,
jak reszta rodzeństwa, chodzi do wieczorowej szkoły, by nauczyć się angielskiego, chce w przyszłości zostać rabinem.
Inną drogą, którą oprócz nauki może w powieściach Asza wybrać żydowski
syn, jest praca i pomoc rodzinie. Zarówno we wschodnioeuropejskich miasteczkach, jak i na emigracji praca nieletnich dzieci jest z konieczności traktowana
jako rzecz naturalna. Szlojme-Chaim wyjeżdża do Ameryki i w pierwszym liście przysyła swoje zdjęcie i dwadzieścia pięć rubli. Potem przychodzą też bilety
i pieniądze na podróż dla całej rodziny499. Oczywistą odpowiedzialność syna za
rodziców widać także w innych utworach. Nosn Ganew z powieści Motke ganew
jest złodziejem, niemniej jednak miasteczko go szanuje, dlatego że dba o swoją
matkę, z którą mieszka. Żonę odesłał z domu, ponieważ nie potraﬁła się porozumieć z teściową, a matce przynosi najlepsze mięso i najlepszą rybę na szabas,
opłaca jej dobre miejsce w babińcu, kobiecej części synagogi, w sobotę ubiera ją w najładniejszy strój i prowadzi na spacer. Dlatego kobiety w miasteczku
uważają, że pomimo swojego fachu i tak zasłużył sobie na miejsce w przyszłym
świecie500. Jakby dla podkreślenia priorytetów Nosena, w powieści nie jest wyjaśnione, w jaki sposób rozstał się z żoną ani co się z nią dzieje po rozwodzie.
Większość żydowskich synów odchodzi w Ameryce od tradycji i zwyczajów
swoich ojców. Niemniej jednak zachowują resztkę szacunku dla rodziców i ich
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Por. Szolem Asz, Amerika, s. 92–94.
Por. Szolem Asz, Di muter, s. 94–96.
Por. tamże, s. 41 i 88.
Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 80.
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wiary. Dlatego gdy w Onkel Mozes Berl Melnik, wsiadając na statek do domu,
prosi swojego syna Charliego by, gdy umrze, odmawiał kadisz, syn rozumie,
że jest to jego obowiązek. Scena ta wywołuje ogólne wzruszenie wśród innych
zgromadzonych byłych mieszkańców Kuzmina, nagle każdy zdaje sobie sprawę
z tego, że ich dzieci nie są lepsze, że odmawianie modlitwy za zmarłych nie jest
dla nich rzeczą oczywistą501.
Ambiwalentnym bohaterem jest syn Halperna z Farn mabl, Misza, który chce
zostać lotnikiem, a ponieważ do szkoły państwowej nie przyjmuje się Żydów,
gotów jest się ochrzcić. Ma jednak na to zbyt niezdecydowany charakter, poza
tym boi się, że ojciec go wydziedziczy. Z winy Miszy carska policja aresztuje
i torturuje zakochaną w nim służącą adwokata, od której chłopak pożyczał pieniądze i na którą pada fałszywe podejrzenie kradzieży502. W zupełnie innym świetle
przedstawia go jednak narrator, gdy już jako młody oﬁcer stara się po rewolucji
uciec wraz z ojcem za granicę. Wtedy jest osobą zdecydowaną, postacią w pełni
pozytywną. Próbuje bezskutecznie obronić ojca przed Kozakami503.
W utworach pisarza, jak w większości utworów literackich w jidysz, widać
pozytywne podejście do tematyki rodziny żydowskiej, ojcowie są zwykle głęboko wierzący, matki pełne poświęcenia dla dzieci, które z kolei pomoc rodzicom
i opiekę nad młodszym rodzeństwem uważają za swój obowiązek. Dom żydowski
jest otwarty dla gości, wzajemne wspieranie się jest rzeczą oczywistą. Te pozytywne cechy dodatkowo wydobywa skontrastowanie takiego obrazu rodziny
z przedstawioną w Motke ganew rodziną zdegenerowaną, w jakiej urodził się
Motke. W późniejszych powieściach, w zmieniających się czasach, często na
emigracji, schemat ten zostaje zaburzony, rodzice nie zawsze potraﬁą się odnaleźć
w nowych warunkach, w pogoni za pieniądzem tradycje powoli odchodzą w cień,
a młodzi są zdani na samych siebie w poszukiwaniu drogi życiowej. Niemniej
jednak wiele postaci zauważa w pewnym momencie swojego życia, że stało się
ono puste, że nie mają już oparcia w dawnych wartościach oraz tradycjach i starają się na nowo odnaleźć to, co stracili. Dlatego można uznać, że podstawowymi
ﬁgurami pamięci dotyczącymi rodziny pozostają pomimo wszystko gościnna izba
Reb Jecheskiela Gombinera z Dos sztetl, wiara i ufność w bożą dobroć Szlojme
Nogeda z Reb Szlojme Noged oraz pracowitość, bogobojność i miłość do dzieci
Miriam z Mary, choć nie można tu pominąć także matkującej nie tylko swoim
dzieciom Rochel Leje z Farn mabl. Młodsze pokolenie to poszukujące swojego
miejsca w życiu Meri z Meri i Der weg cu zich oraz Dwojre z Di muter, a także
Irving i Nosn Dawidowski z Ist riwer oraz Robert z Grosman un zun. Ten ostatni
jest szczególnie ważną postacią, będąc synem żydowskiego ojca i protestanckiej
matki, ma, zgodnie z wolą rodziców, sam wybrać swoją religię, gdy dorośnie. Już
jako trzynastolatek Robert decyduje się na wiarę swojego ojca. Tu znów widać
501
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przekonania samego Asza, który w ten sposób podkreśla, że judaizm jest nie tylko
religią, w której się urodziło, jest to także świadomy wybór.
4.3.4. Religia, kwestie wyznaniowe i wierzenia

Charakterystyczną cechą twórczości Szolema Asza jest wyraźnie widoczne
zakorzenienie w tradycji żydowskiej, ale zarazem szacunek dla religii młodszej,
dla chrześcijaństwa. Pisarz stara się znaleźć i uwypuklić strony pozytywne obu
religii, jednocześnie krytykując wszystko to, co uznaje za godne nagany. Większość wątków zaczerpnął autor z czasów sobie współczesnych, ale także w powieściach, których akcja toczy się w wiekach wcześniejszych, pojawiają się ﬁgury pamięci, które trudno pominąć.
Do istotnych elementów utworów pisarza należy problematyka kontaktów judaizmu z chrześcijaństwem, w tym zarówno obraz chrześcijan, jak i motywy mieszanych małżeństw, przyjęcia innej wiary, ukrywania swojego wyznania przed
środowiskiem oraz współpracy, a także różnego rodzaju sporów pomiędzy przedstawicielami obu religii. Istotnym aspektem jest oddanie życia za wiarę, kidusz
haszem. W powieściach Asza odnaleźć można też ﬁgury pamięci dotyczące autorytetów religijnych i duchowych: cadyka, rabina, księdza katolickiego, popa czy
nawet papieża. Do tego kręgu tematycznego należą także zagadnienia związane
z wiarą i religijnością, jak prosta, pełna ufności wiara, sumienie, fanatyzm religijny, ateizm. Jest też mowa o modlitwie i świętach. Z wiarą związane są pośrednio
różnego rodzaju wierzenia, czasem przesądy, w powieściach pisarza pojawiają
się oczekiwania mesjanistyczne, domy odwiedza prorok Eliasz i lamedwownicy,
pojawia się postać diabła. Oprócz czysto żydowskich ﬁgur pamięci istotne jest tu
na pewno spojrzenie żydowskimi oczyma na chrześcijaństwo.
W The Apostle pierwsi chrześcijanie przed przyjęciem chrztu uwalniają swoich niewolników, ponieważ pan jest tylko jeden i jest nim Bóg, sprzedają swoje
domy, a pieniądze przeznaczają na potrzeby wspólnoty, w ten sposób jedyną ich
własnością pozostaje dusza, którą otrzymali od Boga504. Dobry i biedny chrześcijanin, który nie dba o dobra doczesne i zdaje się tylko na Boga, jest typowym
obrazem zaczerpniętym z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 6, 25–34). Natomiast
negatywny obraz chrześcijańskich mieszkańców szesnastowiecznego Rzymu
prezentuje czytelnikowi pisarz w Di kiszef-macherin fun Kastiljen, przerażające są sceny, w których powódź w getcie jest traktowana jako dobre widowisko.
Wszyscy, biedni i bogaci, także duchowni udają się na mury getta, by oglądać
spektakl, w którym giną ludzie. Nikt nie pomaga, a wręcz przeciwnie, wspinający się na mury Żydzi są zrzucani do wody505. Czytelnik odnosi wrażenie, że
pogański Rzym ze swymi krwawymi widowiskami został przeniesiony w czasie,
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tylko miejsce mordowanych pierwszych chrześcijan zajęli Żydzi, a chrześcijanie
przejęli rolę oprawców.
Równocześnie Asz przede wszystkim poszukuje cech wspólnych, tego co łączy, a nie dzieli. Ta swoista wspólnota jest czasem w utworach pisarza wyrażana
wprost, na przykład trylogię Farn mabl rozpoczyna rozdział zatytułowany Jidn
un kristn506. Tytuł ten można poniekąd uznać za swoisty klucz do zrozumienia
świata tej powieści. Także w innych utworach często podkreślane jest istnienie
jednego, wspólnego Boga. Co charakterystyczne, nie widać tu ewolucji poglądów
pisarza, tego samego typu przekonania prezentowane są zarówno we wcześniejszych, jak i w późniejszych powieściach.
W Gots gefangene, po wysłuchaniu historii rodzinnej Emilje, Amerykanin
Frank stwierdza, że tak naprawdę to ich pradziadowie są do siebie podobni:
Właściwie, obaj są dziećmi tego samego Boga ze Starego Testamentu, Boga, który nie
zna miłosierdzia, tylko sąd. Obaj wypędzili ze świata radość i wprowadzili powagę
i melancholię. […] Będziemy musieli zniszczyć te ograniczenia. […] Emilje, oboje
musimy się od nich uwolnić507.

W tym epizodzie widać poza wszystkim innym wyraźną krytykę wiary zbyt
ponurej, bez radości i miłości.
W Der man fun Naceres wczesne chrześcijaństwo przedstawione jest jako odłam w obrębie judaizmu, w The Apostle opis ten jest rozwinięty o wiele szerzej,
wszyscy niebędący Żydami, którzy chcą iść za Chrystusem, muszą oprócz chrztu
przyjąć judaizm, w przypadku mężczyzn także poprzez obrzezanie. Ogranicza to
oczywiście nawrócenia, dlatego Paweł stara się przekonać apostołów, żeby przyjmować do swojego grona tych wszystkich, którzy będą stosować się tylko do
podstawowych zasad, bez dodatkowych wymogów. Ta decyzja otwiera drogę dla
nowych wyznawców508. Paweł powoli traci przychylność części Żydów, nie tyle
z powodu szerzenia nowej wiary wśród innych, ile dlatego, że uczy Żydów, iż
nie muszą przestrzegać prawa Mojżesza, mogą rezygnować z obrzezania swoich
synów. Paweł uważa, że wszyscy są jedną rodziną i dziećmi Boga w wierze, a nie
w prawach i przykazaniach509. W tych dwóch utworach wyraźnie widoczna jest
koncepcja autora, który stara się wskazać z jednej strony na wspólne korzenie obu
506
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, וואָס קען נישט קיין רחמנות, פון דעם גאָט, זענען זיי בּיידע קינדער פון איין גאָט פון אַלטן טעסטאַמענט,אייגנטלעך
.שחורה- בּיידע האָבּן זיי פאַרטריבּן די פרייד פון דער וועלט און אַרויפגעצויגן דעם ערנסט און די מרה.נאָר בּלויז דין
. מיר דאַרפן זיך בּיידע פון זיי בּאַפרייען, ]…[ עמיליע.]…[ מיר וועלן דאַרפן צעשטערן דידאָזיקע צוימען
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rachmones, nor blojz din. Bejde hobn zej fartribn di frejd fun der welt un arufgecojgn dem ernst un
di moreschojre. […] Mir weln darfn cersztern didozike cojmen. […] Emilje, mir darfn zich bejde fun
zej bafrajen. Szolem Asz, Gots gefangene, s. 159.
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509
Por. Szolem Asz, The Apostle, s. 570.
147

religii, a z drugiej na to, że różnice między nimi nie są wcale takie istotne, często
będąc dziełem przypadku oraz takiej, a nie innej interpretacji.
Obrazem tego poszukiwania korzeni i powrotu do nich są w powieściach pisarza chrześcijanie, którzy przeszli na judaizm. Dzieje się tak na przykład w Dos
sztetl, gdy jesienią do miasteczka przybywają nowi Żydzi. Są pomiędzy nimi Żydzi z gojskimi twarzami albo goje z żydowskimi modlitewnikami, opowiadają
o ojcach, którzy są hrabiami i generałami, i o swojej głębokiej wierze, która spowodowała, że zostali Żydami. Miasteczkowi Żydzi są w stosunku do nich trochę
nieufni510. Tu pisarz wyraźnie odchodzi w swoim utworze daleko od wiernego
odwzorowania rzeczywistego życia. Takie przypadki są wprawdzie znane, choć
wielu historyków uważa, że to po prostu legendy, jak na przykład sporna jest
historia polskiego szlachcica Walentego Potockiego, który, jak głosi podanie,
przeszedł na judaizm podczas pobytu w Amsterdamie i został po powrocie do
kraju spalony na wileńskim rynku w roku 1749511. Bardziej prawdopodobna jest
historia z lat międzywojennych z powieści Bam opgrunt, w której żona Maksa
Bodenheimera, Rut, dawniej Liesl, przechodzi na judaizm z powodu miłości do
męża, ale też dlatego, by jej przyszły, fanatycznie religijny teść wyraził zgodę na
ten związek512. Rut Bodenheimer przyjmuje inną wiarę, żeby wyjść za mąż za
Maksa. Kocha swoją nową rodzinę tak, jak kocha swojego męża. Ale nawet po
dwudziestu latach małżeństwa nadal różni się od Bodenheimerów, przede wszystkim wewnętrznym spokojem i radością życia. Często odczuwa współczucie wobec swojej żydowskiej rodziny, która nie potraﬁ niczym się cieszyć, ciągle się
o coś martwi, a gdy nie ma powodów do troski, to je sobie wynajduje513. Syn Rut
i Maksa, Hans, zostaje przez rodziców ochrzczony, nie wystarcza to jednak, by
rodzina von Stickerów zgodziła się na związek młodego człowieka z ich córką,
Lotte. Hans uświadamia sobie, że pomimo tego, że jego matka nie jest Żydówką,
pomimo chrztu, dla Niemców zawsze pozostanie Żydem. Tylko Lotte sprzeciwia
się temu, mówiąc: „ – Ach, Hans, jesteś głupi! Jeden nosi ‘krzyż’, drugi ‘znamię
Kaina’, ty nie nosisz niczego. Wmawiasz sobie! Dla mnie jesteś Hansem”514.
Związki Żydów z przedstawicielami innych narodów i wyznań to znany motyw
w literaturze żydowskiej, w której piękna żydowska kobieta budząca zachwyt otoczenia i zostająca żoną władcy kraju, w którym mieszka, pojawia się już w Biblii,
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w Księdze Estery515. Dla literatury jidysz i także polskiej istotne znaczenie ma tu
legenda o Esterce, której ślady można znaleźć w wielu utworach literackich. Nie istnieją żadne współczesne tym wydarzeniom źródła historyczne dotyczące rzekomego związku Kazimierza Wielkiego (1310–1370) z piękną Żydówką, Esterką, pierwszą informacją jest o wiek późniejsza wzmianka Jana Długosza (1415–1480)516.
Jak pisze Chone Shmeruk, legendę chętnie wykorzystywano w polskiej literaturze
antysemickiej, poza tym motyw pięknej Żydówki pojawiał się na ogół w utworach
drugorzędnych pisarzy polskich, choć postać Esterki traﬁła też do wydanej w roku
1881 powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Król chłopów, w której polski czytelnik, dzięki znakomitym portretom psychologicznym, otrzymuje – zdaniem Shmeruka – najgłębsze ujęcie historii związku Żydówki z polskim królem517.
Także żydowskie informacje dotyczące Esterki są o wiele późniejsze, Shmeruk wspomina tu popularną kronikę Dawida Gansa z końca XVI wieku. Podobnie
jak w literaturze polskiej, także w utworach napisanych w jidysz motyw Esterki
pojawia się w dziełach o różnym poziomie literackim. Ze znanych pisarzy postacią tą zajmuje się między innymi Szolem Asz w swoim wspomnianym wcześniej dramacie Meszijechs cajtn z roku 1906, w którym usosobieniem Esterki jest
Justyna. W wydanej w roku 1919 powieści ( אַלייןAlejn) wspomnianego wcześniej Josefa Opatoszu protagonistka Sorke, czytając Króla chłopów, fascynuje się
piękną i dumną Esterką. Motyw miłości między Żydówką a gojem pojawia się
też w twórczości przywołanego już klasyka literatury jidysz, Szolema Alejchema,
w jego powieściach ( מאָשקעלע גנבMoszkele ganew, 1903), wspomnianym wcześniej Der mabl oraz ( דער בלוטיגער שפאַסDer blutiger szpas, 1912). Co – zdaniem
Shmeruka – warto jednak podkreślić, u Szolema Alejchema miłość ta nigdy nie
zostaje zrealizowana, ostatecznie dziewczyna zawsze oddaje swoje serce Żydowi.
W roku 1912 został opublikowany poemat Zusmana Segałowicza518 אין קאַזמערזש
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W literaturze jidysz Księga Estery stała się źródłem wielu utworów literackich, przede wszystkim dając początek pierwszym sztukom teatralnym, przedstawianym
z okazji święta Purim i osnutym wokół wydarzeń opisanych w Księdze Estery, por. Chone Shmeruk, Historia literatury jidysz, s. 58–67. Do znakomitych dwudziestowiecznych interpretacji Księgi Estery należą ( מגילה לידערMegile lider, 1936), których autorem jest איציק מאַנגער
Icik Manger (1901–1969), znany poza tym między innymi ze swojej poetyckiej opowieści
(עדן-[ די ווונדערלעכע לעבנסבאשרייבונג פון שמואל אבא אבערווא )דאס בוך פון גןDi wunderleche lebensbaszrajbung fun Szmuel Abe Aberwo /dos buch fun gan-ejdn], wyd. polskie: Księga raju, czyli Przedziwne żywota opisanie Szmula Aby Aberwo, tłum. Michał Friedman, Warszawa: PIW 1988, wydanie
pod innym tytułem: Księga raju, czyli Prawdziwe żywota opisanie Szmula Aby Aberwo, tłum. Michał
Friedman, Warszawa: PIW 2005).
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Por. Jerzy Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1986, s. 212–213.
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Por. Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, s. 8–36.
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 זוסמאַן סעגאַלאָוויטשZusman Segałowicz (1884–1949), poeta, powieściopisarz i dziennikarz,
w czasie wojny udało mu się uciec do Palestyny. Wczesną sławę przyniósł mu właśnie poemat In
Kazmerz. Do jego twórczości należą między innymi wiersze i ballady, także dramaty. Segałowicz
znany jest dziś przede wszystkim dzięki cytowanemu wcześniej wydanemu w roku 1946 tomowi
wspomnień o życiu literackim w międzywojennej Warszawie 13 ( טלאָמאַצקעTłomackie 13).
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(In Kazmerz), w którym do postaci Esterki nawiązuje według Shmeruka Wanda,
chasydzka córka porzucająca żydowskiego kochanka dla goja. Natomiast Szmuel-Jankew Imber519 koncentruje się w swojej balladzie ( אסתרקעEsterke, 1911) przede
wszystkim na miłości dwojga ludzi, nie wchodząc w poruszaną zwykle przez innych pisarzy problematykę polsko-żydowską. Najdokładniej i najwszechstronniej
historia Esterki i Kazimierza Wielkiego zaprezentowana jest, zdaniem Shmeruka,
w opublikowanym w roku 1932 dramacie wspomnianego wcześniej Arona Cejtlina ( אסתרקעEsterke). Oprócz wprowadzenia w stosunku do Króla chłopów wielu
drugoplanowych postaci, Cejtlin prezentuje w swoim misterium pary cieni, między
innymi Jicchoka Lejbusza Pereca oraz Adama Mickiewicza, jak również Jezusa
i młodego żydowskiego chłopca zamordowanego w czasie antyżydowskich rozruchów. Dzięki temu miłość Kazimierza i Esterki oraz ich ostateczne rozstanie pod
naciskiem nakazów odmiennego pochodzenia i tradycji zostają w dramacie ukazane, jak pisze Shmeruk, w kontekście złożonych stosunków żydowsko-polskich520.
Mieszane małżeństwa pojawiają się u Asza stosunkowo często, zwykle prowadzi to do problemów, choć nie zawsze. Helena Blum z Der weg cu zich wychodzi za mąż za malarza chłopskiego pochodzenia, wesele odbywa się na jej
życzenie w rodzinnej wiosce pana młodego. Na ślub pod Krakowem przybywają
Żydzi i chrześcijanie, inteligenci, socjaliści i chłopi, wszyscy mieszają się z sobą,
a bogato przybrane wozy jadą do małego wiejskiego kościółka521. Istotny jest tutaj nie tylko związek ponad granicami narodu i religii, lecz też widoczne w całej zakopiańskiej części książki zafascynowanie ludowością, prostymi chłopami,
ich życiem i zwyczajami, zauroczenie, które Asz najwyraźniej dzielił ze swoimi
młodopolskimi przyjaciółmi. Pisarz raczej na pewno nie był na weselu Lucjana
Rydla, które odbyło się w Krakowie i Bronowicach w 1900 roku, wtedy, gdy jako
młody człowiek po raz pierwszy przyjechał do Warszawy. Z pewnością znane
mu było jednak nawiązujące do tego wydarzenia wydane w roku 1901 Wesele
Stanisława Wyspiańskiego, może też brał udział w innych podobnych uroczystościach, których echa są wyraźnie widoczne w powieści, choć role są tu odwrócone,
u Asza to kobieta pochodzi z rodziny inteligenckiej, a mąż ze wsi.
W powieści Ist riwer rodzajem mieszanego małżeństwa są Harry Grinsztok
i Klara Kranz, która wprowadza się do domu Harry’ego po śmierci jego żony,
żeby zajmować się dziećmi. Chcieliby wziąć ślub, jest to jednak skomplikowane, ponieważ Klara jest chrześcijanką i gmina żydowska źle patrzy na zamiary
Harry’ego, szantażując go nawet, że będzie miał kłopoty z wydaniem za mąż
córki. Harry nie wie, co robić, potrzebuje matki dla swoich dzieci, z kolei jakiś
wewnętrzny głos każe mu zachowywać tradycje okupione wiekami męczeństwa
narodu żydowskiego, radzi się więc swojego irlandzkiego przyjaciela, który do519

 שמואל־יעקב אימבערSzmuel-Jankew Imber (1889–1942, zamordowany przez Ukraińców),
poeta neoromantyczny piszący przede wszystkim w jidysz. Swoje wczesne wiersze podpisywał
pseudonimem Jan Niemira, według podania było to imię jednego z synów króla Kazimierza i Esterki.
520
Por. Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, s. 37–94 i 113–124.
521
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 108–110.
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skonale go rozumie. Razem idą porozmawiać z lokalnym szefem Tammany, który
jest Żydem i prawnikiem. W międzyczasie Klara Kranz sama dochodzi do wniosku, że ich związek stwarza dla Harry’ego zbyt duże problemy i wyprowadza się
do swojego mieszkania522.
Kolejna opisana w Ist riwer historia dotyczy Irvinga Dawidowskiego zaręczonego z Rachel, córką Harry’ego Grinsztoka. Irving kocha jednak Irlandkę Mary.
Gdy dziewczyna zachodzi w ciążę, a Irving pomimo to nie może zdecydować się
na małżeństwo, żeby nie przynieść hańby ojcu, jego starszy brat Nosn tłumaczy
mu, że większą hańbą byłoby pozwolić na to, żeby jego mające się urodzić dziecko nie miało ojca. Irving i Mary biorą ślub, jednak wszyscy sąsiedzi, i Żydzi,
i chrześcijanie, źle na to patrzą. Rodzice Irvinga zachowują się tak, jakby syn
umarł, natomiast zajmują się Rachel i jej młodszym osieroconym rodzeństwem523.
W innej amerykańskiej powieści Asza, w Grosman un zun, syn Ajzika, Lazar
Grosman, żeni się z Katherine Evans, która jest protestantką. Lazar rozmawia
z rabinem, który zgadza się na ten związek i dzięki temu Lazar może nadal pozostać członkiem gminy. W sprawie przyszłych dzieci młodzi ustalają, że same
zdecydują o wyborze religii. Ajzik Grosman jest przerażony całą sytuacją, mówi,
że: „tak, Bóg jest taki sam dla nas wszystkich, ale ludzie są różni”524. Ku zdziwieniu Ajzika Katherine chce obrzezać syna zgodnie z żydowskim rytuałem. Nie
robi tego ze względu na przekonania religijne teścia, obrzezanie jej po prostu nie
przeszkadza, uważa je za sprawę higieny, zabieg, któremu coraz częściej poddaje
się nie tylko żydowskie dzieci525. Wnuki Ajzika Grosmana, Robert i Luiza, wyrastają bez religii, aż w pewnym momencie Robert zaczyna się dopytywać, czy jest
chrześcijaninem, czy Żydem. Pod naciskiem chłopca rodzice zabierają go z sobą
do synagogi i kościoła, a w domu zaczyna się obchodzić święta obu religii526.
Pisarz wyraźnie widzi problemy, jakie przynoszą z sobą mieszane małżeństwa, przede wszystkim z powodu podejścia do nich rodzin, znajomych i sąsiadów państwa młodych. Negatywny stosunek chrześcijan pokazany jest w Ist riwer
i w Bam opgrunt, gdzie wiąże się to przede wszystkim z poczuciem wyższości
i pogardą okazywaną Żydom przez McCarthy’ego i von Stickerów. Rozterki, jakie pojawiają się w rodzinach żydowskich, widoczne są w każdym opisywanym
przypadku, przy czym na przeszkodzie w zaakceptowaniu wyboru młodych stoją
zarówno sprawy mniej istotne, na przykład utrzymanie koszerności domu, jak
również i te podstawowe, dotyczące wyznania przyszłych wnuków. Pisarz prezentuje tu różne możliwe drogi wyjścia, z których na kartach jego powieści żadna
do końca się nie sprawdza. Hans w Bam opgrunt zostaje ochrzczony, ale ani on
sam nie czuje się chrześcijaninem, ani niemieckie otoczenie tak go nie postrzega.
522

Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 203–211.
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W Ist riwer Irving i Mary umawiają się, że ich syn Nat sam wybierze swoją wiarę,
dręczona jednak wyrzutami sumienia Mary chrzci syna i choć Irving z tego powodu chce się z nią rozstać, krok ten rozumie jego ojciec, Mojsze Wolf, według
którego dziecko nie może wyrastać bez religii. Podobny początek ma sytuacja zaprezentowana w Grosman un zun, tu umawiają się Lazar i Katherine, syn jednak
stosunkowo szybko sam decyduje, że chce być Żydem. Dla wrażliwego na ludzkie tragedie autora problemy wiążące się z zawieraniem mieszanych małżeństw
były dodatkowym powodem, dla którego należało znaleźć punkty wspólne obu
religii i jak najbardziej zbliżyć do siebie ich wyznawców.
Tematyka religijna to nie tylko sprawy wyznania, to także problemy teologiczne, które czasem pojawiają się w powieściach pisarza. Nie są one jednak istotne
dla analizy swoistego uporządkowania przeszłego i obecnego świata, przekazywanego przez autora szerokim masom swoich czytelników, i z konieczności
uproszczonych ﬁgur pamięci, którymi się w tym celu posługuje.
Z religią związane są także osoby przekazujące wiarę i w pewnym sensie ją
reprezentujące, jak również zachowania i wierzenia oraz przesądy opisywanych
postaci. Rabini są u Asza postaciami z reguły pozytywnymi, rozumieją problemy
swojej gminy, starają się pomagać w podejmowniu właściwych decyzji. W ten
sposób przedstawiony jest rabin w Dos sztetl. Jest pobożny, zgadza się na zamieszkanie w miasteczku cadyka, zrzeka się na jego rzecz urzędu mohela, dokonującego zabiegu obrzezania, a nawet idzie powitać przybywającego świętego
męża u bram osady, robiąc wszystko co w jego mocy, byleby tylko nie doprowadzić do podziałów między mieszkańcami527. Rabin jest opłacany przez gminę,
czasami dostaje też wyłączność na sprzedaż nafty lub świec. Dlatego w Kidusz
haszem Mendel ze Złoczowa jest w stanie podkupić rabina z Łachowiec, oferując
mu tygodniowo 12 groszy więcej, a jego żonie wyłączność na handel świecami528.
W tekście opisane jest to jako dość komiczna sytuacja, sprytnemu karczmarzowi
udaje się zdobyć dla swojej osady cenionego rabina.
W tej samej powieści rabin z Niemirowa, radząc Żydom, co należy zrobić z narzuconą im przez Polaków dzierżawą cerkwi, mówi, że życie zawdzięczają nie
polskim panom, lecz Bogu. A Bóg nakazuje żyć w zgodzie z sąsiadami, zwłaszcza
z takimi, których religia jest poniżana. Żydzi powinni im pomagać służyć jedynemu Bogu na ich własny sposób, ponieważ sami najlepiej wiedzą, co to znaczy być
prześladowanym za wiarę529. Natomiast złoczowski rabin na wieść o zbliżającym
się niebezpieczeństwie, wojskach kozackich i tatarskich ciągnących na Złoczów,
przypomina zgromadzonym w synagodze Żydom zapisany w Torze nakaz dotyczący ratowania własnego życia. Dlatego pomimo święta należy zaprzęgać wozy
i uciekać530. W zaprezentowanych przez pisarza postaciach rabinów ukazany jest
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Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 52–58.
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 32.
Por. tamże, s. 68–69.
Por. tamże, s. 106.
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przede wszystkim ich autorytet moralny oraz sprawiedliwość i mądrość w udzielaniu rad i podejmowaniu decyzji.
Postacią bardzo podobną do tych przedstawionych powyżej, choć żyjącą
w zupełnie innych czasach, jest dr Zimmerman z Grosman un zun. Służy on jako
rabin w czasie drugiej wojny światowej w wojsku amerykańskim, tam poznaje go Robert, wnuk Ajzika Grosmana. Do niego też zwraca się młody człowiek
o pomoc, gdy dowiaduje się od dziadka, że jest on wbrew woli przetrzymywany
w zakładzie dla umysłowo chorych. Rabinowi udaje się dotrzeć do istoty problemu, tłumaczy Ajzikowi, że Bóg jest miłosierny i na pewno mu wybaczy kradzież
pieniędzy w młodości. Na tym nie kończy się pomoc dr. Zimmermana, który pomaga także w odnalezieniu grobu pokrzywdzonego Polaka531.
Cadycy są ukazywani w powieściach pisarza z dużą dozą sympatii, co w literaturze jidysz wcale nie jest takie częste. Można tu podać przykład wydanej w 1932
roku powieści ( יאָשע קאַלבJosze Kalb, wyd polskie: Josie Kałb, Warszawa: Rój
1934, Warszawa: PIW 1960 i Kraków, Grafﬁti 1992) Jisroela Joszui Zingera (Singera), w której dwór cadyka zaprezentowany jest wyraźnie negatywnie. Z wiarą w uzdrawiającą moc cadyków zaczęto walczyć już w XVIII wieku, w okresie żydowskiego oświecenia, Haskali, kiedy to zostało wydane kompendium
medyczne Mojżesza Markuzego ze Słonimia (Poryck, 1790)532. W tym okresie
przeciw chasydyzmowi i związanym z nim zabobonom występował między innymi Josef Perl z Tarnopola (1772–1839), autor antychasydzkich utworów w języku hebrajskim i w jidysz533. Natomiast wśród utworów Pereca można znaleźć
opublikowane w 1900 roku znane opowiadanie ( אויב נישט נאָך העכערOjb niszt
noch hecher), w którym cadyk wstaje przed świtem i w chłopskim przebraniu
przynosi z lasu drewno biednej Żydówce, tłumacząc, że nawet w trudnych chwilach powinna ufać, że Bóg jej pomoże. Także w dramacie Pereca די גאָלדענע קייט
(Di goldene kejt), nad którym pisarz pracował w latach 1904–1907, chasydyzm
przedstawiony jest jako możliwa odpowiedź dla poszukujących duchowego
wsparcia po rozczarowaniu innymi ideologiami. Należy w tym miejscu wspomnieć także o klasycznym utworze literatury chasydzkiej, opowieściach cadyka
Nachmana z Bracławia534, spisanych przede wszystkim w wydanych w roku 1815
( סיפורי מעשיותSipure majses), jak również o symbolistycznych opowiadaniach
Der Nistera535, który czerpał między innymi z tradycji chasydzkich.
W Dos sztetl Asza cadyk docenia fakt, że miejscowy rabin wychodzi go powitać i zaprasza rabina do siebie do stołu536. Reb Szlojme Noged jeździ do cadyka
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z Gostynina, który jest głęboko wierzący i otacza się prostymi ludźmi, rzemieślnikami, rybakami, handlarzami. Przyjeżdżają do niego gospodarze ze swoimi
problemami, a cadyk każdemu pomaga537. W Der tilim jid Jechiel też jest taką
pozytywną postacią, przy czym na uwagę zasługuje jego stosunek do chłopów.
Już jako młody chłopiec darzy ich współczuciem, gdy zauważa chłopa wiozącego chorą żonę do znachora, idzie, płacząc, za wozem, aż sąsiedzi zaczynają się
z niego śmiać, a chłopcy z chederu nazywają go odtąd gojskim rebe538. I wiele lat
później, gdy Jechiel staje się świętym rebe miasteczka, do którego garną się Żydzi szukający rady i pomocy, okazuje się, że przyjeżdżają do niego także chłopi,
prosić na przykład o uzdrowienie chorej żony. Jechiel traktuje ich jak wszystkich
pozostałych, odbiera wypisaną przez swojego pomocnika kartkę z prośbą, modli
się i odkłada ów kwitel do innych, żydowskich539.
Na ogół pozytywnie, choć tu nie jest to już regułą, prezentowani są u Asza
duchowni chrześcijańscy. Negatywne przykłady pojawiają się przede wszystkim
w powieściach historycznych. W Kidusz haszem miejscowy pop przychodzi pić
do żydowskiej karczmy i gdy słyszy, jak karczmarz uczy się z synem i pada imię
Mojsze, uradowany woła:
znamy go, wiemy o nim. Czytałem o nim w świętych księgach. Widział Boga, rozmawiał z Bogiem, wszedł na górę Synaj, wiemy o nim. Był pasterzem dobrym dla
swojego stada, nie tak jak ty, Stiepanie Kwatkow, krzyczy na samego siebie, co za
diabeł wszedł do twojego tłustego brzucha i ci dokucza540.

Pijaństwo jest jednak jedyną wadą popa, poza tym utrzymuje on przyjazne
stosunki z żydowskim karczmarzem. W Kidusz haszem wspomniana jest też wyraźnie negatywna postać, ksiądz Kozłowski, jezuita, który chce, by Kozacy przeszli na katolicyzm, i stara się ich zniechęcić do ich własnej wiary między innymi w ten sposób, że żydowski karczmarz zostaje zmuszony, by oprócz karczmy
dzierżawić także cerkiew. W związku z tym to do niego trzeba zawsze przychodzić przed nabożeństwem po klucze, co jest dla Kozaków poniżające541.
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 וואָס אַ שטן האָט זיך באזעצט אין. – זידעלט ער זיך אַליין, סטעפּאַן קוואַטקאָוו, נישט אַזוי ווי דו,סטאַדע אַ גוטער
.דיין פעטען בויך און דאָקוטשעט דיך
mir kenen em, mir wejsn fun em. In di hejlike bicher gelezn wegn em. Got hot er gezen, mit Got hot er
geredt, afn barg Sinaj iz er ufgesztign, mir wejsn fun em. A szeferl iz er gewen cu zajn stade a guter,
niszt azoj wi du, Stepan Kwatkow, – zidelt er zich alejn. Wos a sotn hot zich bazect in dajn fetn bojch
un dokuczet dich. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 11.
541
Por. tamże, s. 13–14.
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W Der tilim jid do drugiej ważnej postaci obok Jechiela urasta ksiądz Wiśniecki. Stara się, jak może, pomagać Żydom w miasteczku, czy to chroniąc ich przed
wybuchającą raz po raz nienawiścią chrześcijańskich sąsiadów, czy to posyłając
żywność czy drewno na opał, czy pieniądze na lekarstwa. O ile jednak kocha
prostych ludzi, o tyle cały jego gniew zwraca się przeciw ich duchowym przywódcom, którzy nie pozwalają im osiągnąć zbawienia. Ponadto jest wyraźnie zawistny, widząc, jak poważnie Żydzi, w porównaniu z jego własnymi paraﬁanami,
podchodzą do swojej wiary, do świąt. Dlatego ukrytym marzeniem księdza jest
pozyskać dla chrześcijaństwa choć jedną żydowską duszę. Do pragnącej przyjąć
chrzest Rejzele podchodzi najpierw z podejrzliwością, obawia się jakiegoś podstępu szatana, po rozmowie z dziewczyną wierzy jednak, że Bóg ją wybrał, by
poznała prawdziwą wiarę542.
Podobną postacią jest ojciec McKee z Ist riwer. Pochodzi z biednego domu,
władze kościelne zapewniły mu wszystko, jedzenie, ciepły dom, naukę. Dlatego
stara się spłacić ten dług, służąc wiernie swoim przełożonym i nigdy niczego nie
kwestionując. Każdy, Żyd czy chrześcijanin, który nie chce się podporządkować
świętemu Kościołowi katolickiemu, jest – zdaniem ojca McKee – skazany na
wieczne potępienie. Dlatego namawia Mary do ochrzczenia dziecka, ma nawet
w swojej naiwności nadzieję, że uda mu się przywieść do wiary chrześcijańskiej
także Irvinga. Potem dziewczyna przychodzi do niego po pomoc w znalezieniu
adwokata, gdy Irving chce się z nią rozwieść z powodu ochrzczenia małego Nata
bez jego zgody. Ksiądz, rozmawiając z Mary, dowiaduje się, że wyszła za mąż za
Irvinga wtedy, gdy był narzeczonym Racheli, że Rachela jest sierotą. Mary opowiada też o Sarze, która straciła życie, ratując ją w czasie pożaru fabryki. Ojciec
McKee dopytuje się, czy ona coś zrobiła dla Sary, dla wszystkich pracujących
w ich ﬁrmie. Gdy okazuje się, że nikomu nie pomogła, ksiądz mówi z widoczną
ironią, że Mary ma wyraźnie duże doświadczenie w załatwianiu różnych spraw,
wobec tego adwokata może też sama poszukać, on jej w tym nie pomoże, ponieważ Bóg powołał go nie do załatwiania spraw tego, lecz tamtego świata543.
Zupełnie innym typem katolickiego duchownego jest ojciec Mahoney. Mary
z Irvingiem przychodzą do niego, żeby pomógł im odnaleźć młodszą siostrę
dziewczyny. Duchowny nie stawia żadnych pytań na temat mieszanego małżeństwa młodych ludzi, przede wszystkim stara się służyć pomocą. Potem, gdy Irvingowi udaje się odnaleźć teścia, ojciec Mahoney jest tym, któremu udaje się
przekonać ojca dziewcząt, że Sylwia musi zamieszkać z Mary, a on sam skorzystać z pomocy ﬁnansowej znienawidzonego zięcia i zacząć się leczyć544. Podobni
do tej postaci są księża z Grosman un zun, którzy pomagają Grosmanowi odnaleźć grób Kowalskiego, a także pocieszają go, mówiąc, że Kowalski dawno mu
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Por. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 415–428.
Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 347–351.
Por. tamże, s. 471–476.
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wybaczył. Gdy Ajzik chce im podziękować, oni dziękują za to, że pokazał im, co
oznacza rzeczywista skrucha i bojaźń boża545.
Natomiast papież Paweł IV zaprezentowany jest w wielu miejscach Di kiszef-macherin fun Kastiljen jako żądny krwi fanatyk, między innymi w rozdziale
przedstawiającym go, gdy wydaje rozkaz podpalenia rzymskiego getta, rozkaz,
z którego musi się wycofać po interwencji kardynała Farnese546. Farnese błaga
go, żeby nie czynił szkody Kościołowi, ponieważ Żydzi mają wpływy na wielu
dworach w świecie. Wobec tego papież wpada na pomysł potajemnego zniszczenia wałów Tybru, tak żeby rzeka zalała getto547. Szczególnie odrażający obraz
głowy Kościoła katolickiego maluje pisarz w rozdziale, w którym papież oddaje
się rozmyślaniom nad przyczyną tego, że żydowska dziewczyna ma twarz Matki
Boskiej. Uważa, że Żydzi złapali Jezusa oraz Matkę Boską i trzymają ich uwięzionych, tocząc z nich krew, a z łańcuchów uwalniają tylko wtedy, gdy potrzebują
pomocy. Równocześnie rozważania papieża doprowadzają go do bluźnierstwa:
Wydawało mu się, że on, Paweł IV, […] jest bogiem. [...] Miał ochotę sam paść przed
sobą na kolana, modlić się do siebie samego. Wysławiać siebie samego, służyć sobie
samemu, ponieważ nie miał żadnego innego boga...548.

Ten brak prawdziwej wiary zauważa stary Jankew, wtrącony wraz z wnuczką
i wieloma innymi Żydami do lochów inkwizycji, i krzyczy do papieża: „Komu
służycie?! Bogu, którego da się zakląć czarami? […] Otwórzcie oczy i zobaczcie
jednego jedynego Boga”549.
W obrazie przedstawicieli religii katolickiej widać w powieściach Asza wyraźny rozwój, od żądnego krwi Żydów szesnastowiecznego papieża, poprzez
siedemnastowiecznego jezuitę, do postaci bliższych autorowi czasem, w którym
krytyka jest wyraźnie złagodzona. Ksiądz Wiśniecki i ojciec McKee są w zasadzie ludźmi dobrymi, chcącymi pomagać innym, ich głównym problemem jest
jednak przekonanie o nieomylności własnej wiary i chęć pozyskiwania dla niej
innych, niezależnie od konsekwencji. Natomiast ojciec Mahoney w Ist riwer oraz
545

Por. Szolem Asz, Grosman un zun, s. 374–382.
Chodzi tu najprawdopodobniej o kardynała Alessandro Farnese (1520–1589, wnuka Alessandro Farnese, 1468–1549, od roku 1534 papieża Pawła III), por. Heinrich Graetz, Historja Żydów, tom
7, s. 269.
547
Por. Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, s. 29–34.
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 ]…[ ער האָט געהאַט דאָס געפיהל צו פאַלען. ]…[ ער איז גאָט, פּאַול דער פערטער, אז ער,עס האָט זיך איהם געדוכט
 ווייל קיין אַנדער גאָט, צו זיך אליין דיענען, זיך אליין צו פּרייזען, צו בעטען צו זיך אליין,פאַר זיך אליין אויף די קניע
...האָט ער ניט געהאַט
Es hot zich em gedacht, az er, Paul der ferter, […] er iz got. […] Er hot gehat dos geﬁl cu faln far
zich alejn af di kni, cu betn cu zich alejn, zich alejn cu prajzn, cu zich alejn dinen, wajl ka ander got
hot er nit gehat... Tamże, s. 101–102.
549
 וואָס מען קען איהם פער‘כשופ‘ען? ]…[ עפענט אויף אייערע אויגען,צו וועמען דיענט איהר?! צו אַ גאָט
 און זעהט דעם איינציגען גאָטCu wemen dint ir?! Cu a got, wos men ken em farkiszefn? […] Efent uf
ajere ojgn un zet dem ejncikn Got. Tamże, s. 121.
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księża w Grosman un zun są już wolni od wszelkich uprzedzeń i potraﬁą szanować wiarę żydowską. Postać księdza jako ﬁgury pamięci jest w konsekwencji
prawie tak samo pozytywna jak obraz żydowskich autorytetów religijnych.
Religia to także jej nauka oraz samodzielne studiowanie. Asz opisuje zarówno nauczanie, jak i tradycyjne przepytywanie chłopców w sobotę po południu.
W powieści Amerika, podczas nieobecności Mejera, który się tym zajmował
przed wyjazdem do Ameryki, Chane-Leje prowadzi Josele do pomocnika rabina,
do dajana550, natomiast Reb Szlojme Noged specjalnie w tym celu sprowadza do
domu nauczycieli, chociaż wcześniej sam też sprawdza wiedzę synów551. Opisany
w Reb Szlojme Noged Gostynin, siedziba cadyka, słynie z pobożności. Oprócz
dbałości o naukę synów każdy Żyd z okolic Gostynina stara się pozyskać dla
swojej córki uczonego męża552, którego potem utrzymuje. Cała rodzina pracuje,
a w domu siedzi zięć i uczy się. A gdy ojciec jedzie do miasta, zawsze przywozi
książki dla zięcia. W każdym żydowskim domu znajduje się półka z książkami.
Według relacji narratora podobnie jest w tych okolicach u chrześcijan. Na gostynińskiej ziemi stoi sławny kościół, którego święte obrazy czynią cuda, a ludzie są
pobożni553. Reb Szlojme Noged kończy się sceną zaręczyn uczonego syna kupca
z wnuczką cadyka. Zaręczyny poprzedzone są naukową dyskusją, w której przyszły narzeczony udowadnia swoją wiedzę, a Reb Szlojme Noged siedzi w kącie,
przysłuchuje się i nic nie wydaje się dla niego ważne, oprócz tego, że „Bóg zapala
na nowo swoje święte światło nauki w jego rodzinie”554. Ojciec męża Emilje z powieści Gots gefangene, prosty imigrant, znany jest ze swojej wiedzy religijnej.
Nie zgadza się jednak na objęcie urzędu rabina, nie chce czerpać korzyści materialnych ze swojej wiedzy, którą dzieli się ze wszystkimi za darmo, zarabiając na
życie jako krawiec555.
Już mali chłopcy prowadzeni są do chederu, czasem biedni rodzice wydają
ostatnie pieniądze, żeby tylko ich syn mógł się uczyć. Mama Motke Złodzieja,
Zlatke, obiecuje nauczycielowi zapłacić tyle, ile będzie w stanie, byleby nauczył
chłopca czytać i modlić się556. U Asza nauka w chederze stoi jak gdyby poza ramami czasu, w Mary szkoła w Nazarecie, do której zaczyna chodzić mały Jeszua
po ukończeniu sześciu lat, zorganizowana jest tak samo jak cheder we wschodnioeuropejskim sztetl. Nauka polega na powtarzaniu chórem za nauczycielem
550

Por. Szolem Asz, Amerika, s. 33.
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 168.
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Nauka w szkołach religijnych odgrywała zawsze istotną rolę w tradycyjnej kulturze żydowskiej, stąd poszanowanie dla zdobywających wiedzę i uczonych oraz starania rodziców o pozyskanie
dla córki męża, który studiowałby Talmud, por. Gabriela Zalewska, Szkolnictwo, w: Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa: WSIP
2000, s. 332–335; Heinrich Graetz, Historja Żydów, tom 8, s. 321.
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Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 200–201.
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 גאָט צינדט ווידער אָן זיין הייליק ליכט אין זיין משפּחהGot cindt wider on zajn hejlik licht in zajn
miszpoche. Tamże, s. 217.
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Por. Szolem Asz, Gots gefangene, s. 29–30.
556
Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 39.
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wersetów z Biblii, jeżeli ktoś wykazuje przy tym zbyt mało zapału, pomaga mu
pomocnik nauczyciela stojący za uczniami z rózgą557. Natomiast wiele wieków
później, w Europie, starsi chłopcy, na ogół z bogatszych rodzin, wysyłani są na
dalszą naukę do jesziwy. W Kidusz haszem Szlojme ze Złoczowa jedzie dalej się
uczyć do Lublina558. Polskie jesziwy są, według relacji narratora, sławne w całym
świecie, przyjeżdżają tu młodzi Żydzi z różnych zakątków Europy559.
U Asza w środowisku Żydów niemieckich naukę religijną zastępują studia
uniwersyteckie. W Bam opgrunt Max wyrzuca Hansa z domu z powodu związku
z Lotte, ale wkrótce przychodzi do syna i oznajmia, że będzie mu wypłacał miesięcznie pieniądze za to, że Hans wróci na uniwersytet, ponieważ Bodenheimerowie od trzech generacji zawsze kończyli studia. Poza tym ojca nie interesuje,
co syn robi i z kim żyje, ale studiować powinien560. Podobnie jest też w Ameryce.
W Ist riwer Mojsze Wolf Dawidowski widzi w synu spełnienie swoich młodzieńczych marzeń. Nosn jest nie tylko bardzo dobrym uczniem, lecz widać też u niego
wyjątkowy zapał do nauki. Czas, który inne dzieci poświęcają na zabawę, Nosn
spędza nad pożyczonymi z biblioteki publicznej książkami561.
Asz opisuje tu istotny element żydowskiej religijności, która wymaga także
nauki i studiowania. Dlatego w powieściach pisarza dla każdego wschodnioeuropejskiego Żyda płci męskiej chyba najlepiej zapamiętanym przeżyciem z dzieciństwa jest nauka w chederze, starsi mężczyźni zaś zawsze starają się znaleźć czas
nie tylko na modlitwę, lecz też lekturę, studiowanie, które traktują jako religijny
obowiązek. Później ten nawyk nauki często przekłada się na studia świeckie, które są przez studiujących i ich rodziny traktowane tak samo poważnie, jak wcześniej religia.
Głęboka religijność i wiara Żydów oraz ufność w pomoc bożą są często
w utworach Asza jedynym oparciem w trudnych czasach. Bezwarunkową, prostą
wiarę opisuje pisarz często. Reb Szlojme Noged nie zawsze był bogaczem. Krótko po ślubie handluje wraz ze wspólnikiem zbożem, jednak nie udaje mu się nic
zarobić. Wtedy oświadcza Bogu, że bierze go na wspólnika i że on włoży swoją
pracę, a Bóg zatroszczy się o resztę. Wychodzi na ulicę i kupuje to, co zobaczy,
handluje i wraca do domu z zarobkiem. Z Bogiem dzieli się równo, część pieniędzy zostawia dla siebie, a część idzie rozdać biednym562. Wiara i ufność odnoszą
557

Por. Szolem Asz, Mary, s. 177–180.
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 46–47.
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Por. tamże, s. 77–78. Studia talmudyczne były ważną częścią kultury, stanowiąc równocześnie ruch naukowy i religijny. Polskie szkoły talmudyczne były sławne na całym świecie. W Lublinie
działała jesziwa założona w XVI wieku przez Szaloma Szachnę (ok. 1510–1558), por. Heinrich
Graetz, Historja Żydów, tom 8, s. 317–321.
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Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 453–454.
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Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 50.
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Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 148–150. Jałmużna jako główny wyraz dobroczynności jest jednym z głównych obowiązków codziennego życia wyznawców judaizmu, przy czym
wymagane jest udzielenie pomocy każdemu znajdującemu się w potrzebie, niezależnie od jego wiary
czy pochodzenia, por. Witold Tyloch, Judaizm, s. 299.
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się nie tylko do doczesnego życia, lecz także do tamtego świata. Arn w Onkel
Mozes długo nie potraﬁ zrozumieć, dlaczego jego brat Berl jest szczęśliwy i pełen
nadziei pomimo biedy, monotonnej pracy, która już zawsze taka zostanie, chociaż
rodzina się amerykanizuje. I nagle Arn rozumie: brat głęboko wierzy w to, co
nadejdzie, i im jest starszy, im bliżej jest tamtego świata, tym bardziej błyszczą
jego oczy, tym jest radośniejszy563. Wiarę, która u Asza potraﬁ wzruszyć nawet
cara, posiada syn Ester Hodel. Wcielony przymusowo do rosyjskiej armii, gotów
jest znosić wszelkie szykany z powodu swojego wyznania. Ale gdy jego przełożony chce go nakarmić wieprzowiną, zaczyna się bronić i targa oﬁcerowi koszulę.
Znęcający się nad Żydem są pijani, nikt z bohaterów Farn mabl nie wątpi, że
trzeźwi nigdy by tak nie postąpili. Młody chłopak zostaje skazany na dwadzieścia
lat ciężkich robót, jego matka, Ester Hodel, wierzy jednak, że Bóg pomoże go
ułaskawić564.
Z dużą sympatią opisuje Asz religijność chrześcijańską. Czytelnik widzi głęboką wiarę u prostej rosyjskiej kobiety, niańki Zachariego, Marii Iwanowny. Jej
wiara i szacunek dla religii innych powodują, że ujawnia prawdę dwunastoletniemu chłopcu, mówiąc mu, że Boże Narodzenie to nie jest jego święto, ponieważ
należy do innego narodu, który ma inne święta. Maria Iwanowna tłumaczy swojemu „gołąbeczkowi”, że jego rodzice, jego dziadkowie, jego ukochana matka,
wszyscy wyznają inną religię, obchodzą inne święta. I nawet obiecuje mu dowiedzieć się, jakie to są święta, żeby je mógł święcić, tak jak tego wymaga jego
wiara565. W Der tilim jid do głęboko wierzących chrześcijan należą siostry Chojnackie, u których wieczorami zbiera się polska śmietanka towarzyska miasteczka,
między innymi ksiądz proboszcz i burmistrz. Na tych spotkaniach rozmawia się
o sprawach wiary, ale także o walce przeciw zaborcy, nie brak miejskich plotek,
dla umilenia czasu gra się w domino czy w karty. Siostry Chojnackie zaczyna
odwiedzać Rejzele, która właśnie u nich spotyka się w tajemnicy przed rodzicami
ze Stefanem. Tu też umawia się z ukochanym, że w nocy przed ślubem ucieknie
do niego, najpierw zostanie kilka dni u sióstr Chojnackich, a potem będzie się
w klasztorze w Grochowie przygotowywać do chrztu566. Także siostry zakonne,
które opiekują się dziewczyną po jej ucieczce z domu, są zaprezentowane w dobrym świetle. Są dla Rejzele miłe, cieszą się z postępów dziewczyny w nauce katechizmu567. Jednak ani siostry Chojnackie, ani zakonnice, ani Stefan Dąbrowski,
ani ksiądz proboszcz nie zastanawiają się nad tym, jak ogromną krzywdę wyrządzają Rejzele. Stefan cieszy się po prostu z możliwości ożenienia się z ukochaną
dziewczyną, natomiast pozostali mają tylko jeden cel: pozyskać nową chrześcijańską duszę.
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Por. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 29.
Por. Szolem Asz, Peterburg, s. 157–160.
Por. tamże, s. 95.
Por. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 393–395.
Por. tamże, s. 406–414.
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Głęboka wiara ma u Asza jako ﬁgura pamięci jedną podstawową cechę, nie
jest ważne, jaka to jest wiara, istotne jest tylko to, żeby była szczera i głęboka.
Tego typu przekonanie jest w wielu powieściach pisarza wyrażane nie tylko pośrednio, lecz także często wprost, mówi o tym albo narrator, albo jeden z protagonistów. W utworach Asza szczera wiara pociąga za sobą także świadomość
własnej niedoskonałości, a w wypadku popełnionych błędów żal za grzechy i dążenie do zadośćuczynienia. W Reb Szlojme Noged przedstawiona jest sytuacja,
jak gdyby przeniesiona bezpośrednio z Nowego Testamentu, gdzie w Ewangelii
według św. Jana jest opisane uratowanie przez Jezusa cudzołożnicy, która według
prawa powinna zostać ukamienowana. Jezus upomina wtedy zgromadzonych,
żeby ten, kto jest bez grzechu, rzucił pierwszy kamień. Tłum się rozchodzi, a Jezus mówi kobiecie, żeby poszła i więcej nie grzeszyła (J 8, 1–11). W miasteczku
Reb Szlojme Nogeda w piątek wieczorem miejscowy dajan zostaje przyłapany
z sziksą. Wszyscy go potępiają, a gdy pełen skruchy pojawia się w sobotę w synagodze, prosząc, by go bili, bez zastanowienia spełniają jego prośbę, kopiąc, bijąc
i opluwając mężczyznę. Wychodzący z nabożeństwa Reb Szlojme Noged każe
przestać, pytając, czy bijący są bez grzechu. Dajan zostaje przez parobków kupca
odprowadzony bezpiecznie do domu, a wieczorem, gdy kończy się szabas, Reb
Szlojme Noged wzywa go do siebie, tłumaczy, że każdy grzeszy i trzeba prosić
Boga o przebaczenie. Poza tym, ponieważ dajan oczywiście straci pracę w miasteczku, kupiec oferuje jemu i jego żonie mieszkanie oraz pensję za to, że dajan
będzie uczył jego syna568.
Opisana historia ma kilka interesujących aspektów. Po pierwsze, ten od razu
rzucający się w oczy, a mianowicie nawiązanie do Nowego Testamentu. Potwierdza ono dodatkowo o wiele lat późniejsze słowa pisarza, który mówi, że
postać Jezusa fascynowała go przez całe życie. Drugi fakt jest mniej widoczny,
żydowski czytelnik najprawdopodobniej przyjmie go za oczywisty i nie zwróci
nań uwagi. Dajan zostaje przyłapany w nadrzecznych krzakach nie z Żydówką,
lecz z sziksą, czyli dziewczyną chrześcijańską. W powieściach Asza zdarza się
i jedno, i drugie. W Dos sztetl, w sobotnie popołudnie, miasteczko łapie Note,
woźnicę Reb Jecheskiela Gombinera, z Jente, żydowską służącą żony kupca, ale
tu wykroczenie jest mniejsze, oboje już wcześniej są sobą zainteresowani, są wolni i mogą wkrótce się pobrać, a całość zaprezentowana jest jako wydarzenie dość
komiczne569. Dajan jest żonaty, dlatego zapewne, nie chcąc całkowicie niszczyć
idylli miasteczka, Asz każe mu grzeszyć z nie-Żydówką, której poza tym nie poświęca żadnej uwagi. Dodatkowo uderza zakończenie całej historii, tak dobre, że
nieprawdopodobne, i w ten sposób podkreślające baśniowy charakter powieści.
Drobny złodziejaszek jest w powieściach Asza częstym elementem żydowskiego życia. Chłopców gna do tego bieda, zwykle kradną coś do jedzenia, swoimi zdobyczami dzielą się często z rodziną. W ten sposób zaczyna swoją „karierę”
568
569

Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 159–170.
Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 108–109.
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Motke Złodziej, takie zachowanie nie jest w gruncie rzeczy piętnowane przez
pisarza. Wymiarem moralnym kradzieży zajmuje się Asz dopiero w jednej ze
swoich ostatnich powieści, w Grosman un zun, której cała akcja zbudowana jest
wokół poszukiwań okradzionego dawno temu człowieka, któremu protagonista
chce przed śmiercią wyrównać wyrządzoną krzywdę. Jak gdyby zaczynem, z którego rozwija się całe późniejsze postępowanie bogatego Grosmana, jest rozmowa, którą odbywa kiedyś w dzieciństwie z ojcem, gdy znowu przynosi do domu
coś ukradzionego. Ojciec tłumaczy mu, że gdy skończy trzynaście lat, sam będzie
odpowiadał przed Bogiem za swoje uczynki, natomiast to, co zrobił złego do
tej pory, zostanie mu wybaczone. Później grzechy popełnione wobec Boga są
wybaczane w Jom Kipur, ale grzechy popełnione wobec ludzi należy koniecznie
naprawić. Jeżeli nie spłaci się winy wobec okradzionego za życia i okradziony nie
przebaczy złodziejowi, to trzeba będzie dług spłacić po śmierci570.
Tytuł jednego z rozdziałów w Reb Szlojme Noged, Di milchome cwiszn di
geter, oddaje problematykę, która również pojawia się w powieściach Asza,
a mianowicie różnego rodzaju i wymiaru spory między chrześcijanami a Żydami.
W rozdziale tym jest mowa o procesie sądowym po wydarzeniach na jarmarku,
w których ginie chrześcijański oszust, a Kościół stara się z niego stworzyć zamordowanego przez Żydów męczennika. Żydzi przed procesem ściągają po radę
do cadyka z Gostynina, równocześnie chrześcijanie jadą na odpust do Dąbrowy,
ogłoszony przez miejscowego biskupa, by przed procesem nie tylko Żydzi przyjechali na gostynińską ziemię. Chłopi podwożą na furach Żydów i na odwrót.
Co zwykle u Asza niespotykane, narrator komentuje to zachowanie, twierdząc,
że chłopi dlatego podwożą Żydów, by im przeszkadzać w drodze w modlitwie,
a sami wsiadają na żydowskie wozy, by Żydów sprowadzić na złą drogę. Natomiast sobotni odpust, dzwony, procesje, modlitwy i pieśni zakłócają żydowski szabas, co jest – zdaniem narratora – zamiarem biskupa571. Widać tutaj, że
widoczna w powieściach Asza granica między biednymi a bogatymi, dobrymi
a złymi pojawia się także wśród chrześcijańskiego duchowieństwa. Jego stojący
niżej w hierarchii przedstawiciele są zazwyczaj dobrzy i tolerancyjni, natomiast
z gruntu źli są na ogół ich zwierzchnicy.
Z dużą dozą humoru opisana jest walka o duszę Motke, którym opiekuje się
katolicki robotnik. Motke mieszka jako jedyny Żyd wśród gojów, którzy mają nadzieję uratować go przed ogniem piekielnym. Nie chce jednak odmawiać chrześcijańskich modlitw, a gdy go kiedyś żona Antona błogosławi, to czym prędzej
biegnie do studni, żeby się umyć. Jedynym mieszkającym w miejscowości Żydom Motke oczywiście tego nie mówi, tylko wykorzystuje zaistniałą sytuację
i przychodzi do prowadzonego przez nich sklepu, gdzie za garść cukierków obiecuje, że na pewno nie pocałuje krzyża. Natomiast żydowskie błogosławieństwo

570
571

Por. Szolem Asz, Grosman un zun, s. 39–40.
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 199–203.
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kosztuje już półtorej bułki. Tymi zarobkami Motke dzieli się z kaleką córką swojego opiekuna572.
W Der tilim jid ma miejsce swoista walka o duszę Rejzele między żydowskimi a chrześcijańskimi mieszkańcami miasteczka. Także tytuł tego rozdziału,
podobnie jak we wcześniejszym utworze Reb Szlojme Noged, sugeruje ścieranie się dwóch religii i brzmi Geter-gerangl. Również tu walka ma raczej przede wszystkim wymiar ludzki573. Rzeczywista potyczka toczy się jednak w nocy
przed planowanym chrztem dziewczyny między Jechielem a księdzem, z których
każdy modli się o ostateczne zwycięstwo. Rejzele nie jest w stanie znieść presji
wydarzeń i wyskakuje przez okno klasztoru, marząc o tym, że wszyscy są razem:
Żydzi i chrześcijanie, rebe i ksiądz, jej rodzice i ukochany Stefan574.
W Ist riwer odbywa się natomiast walka o duszę małego Natana. Biorąc ślub,
Mary i Irving ustalają, że każde z nich pozostanie przy swojej religii, natomiast
Nat zdecyduje, gdy będzie dorosły. Niemniej jednak i jedno, i drugie czuje się
z tym nie najlepiej, zastanawiają się, co się stanie, gdy chłopiec pójdzie do szkoły i nie będzie wiedział, do kogo należeć. Dodatkowym powodem do niepokoju
jest lekka choroba Nata, kochający go rodzice wyolbrzymiają niebezpieczeństwo
i obawiają się, że umrze ani nieochrzczony, ani nieobrzezany. Mary nie może sobie poradzić z wyrzutami sumienia, idzie się wyspowiadać, a młody ksiądz widzi
tylko będącą w niebezpieczeństwie duszę dziecka i każe jak najszybciej przyprowadzić Natana, żeby go ochrzcić w tajemnicy przed Irvingiem. Przerażona
Mary daje się przekonać, choć gdy ksiądz bierze chłopca za rękę i prowadzi go do
kościoła, czuje się bezwolna, „jak krowa idąca za swoim cielęciem, które przed
nią prowadzą”575. W tej scenie widać jednoznacznie, po której stronie są sympatie
pisarza, który wprawdzie potraﬁ podchodzić do tematu z humorem, jak w Motke ganew, niemniej jednak zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że wymuszony
chrzest Żydów pociąga za sobą zwykle więcej szkód niż pożytku.
Czasem jednak wierze żydowskiej udaje się w różnych potyczkach odnieść
wyraźne zwycięstwo. W Di kiszef-macherin fun Kastiljen za murami rzymskiego
getta rozsypuje się w pył dawna chwała i duma wcześniejszych wrogów Żydów.
Świątynie Wenus i Apolla stoją na wpół zrujnowane, łuki triumfalne zbudowane
na cześć dawnych zwycięstw popadają w zapomnienie576. Autor podkreśla tu siłę
życiową narodu żydowskiego, inne narody, inne religie przychodzą i odchodzą,
a Żydzi pozostają. Wojna między religiami może być prowadzona na różne sposoby. W zobrazowanym w powieści Rzymie Żydzi są zobowiązani wysłuchiwać
każdej soboty kazań chrześcijańskiego kaznodziei. Przez długi czas radzą sobie
z tym w ten sposób, że opłacają zawodowych nierobów, którzy udają się za nich
572

Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 135.
Por. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 429–435.
574
Por. tamże, s. 436–446.
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 וואָס מען פֿירט פֿאַר איר, וואָס גייט נאָכן קאַלב, ווי אַ קוwi a ku, wos gejt nochn kalb, wos men firt
far ir. Szolem Asz, Ist riwer, s. 334.
576
Por. Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, s. IV.
573
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w sobotę do kościoła. Wiele szkody to nie czyni, większość ze słuchających kazań
jest stara i głucha, a dodatkowo zatyka sobie uszy, żeby na pewno nic do nich
nie dotarło. Gdy jednak „papież Haman”577, jak nazywali Żydzi Pawła IV, ustanawia kaznodzieją przechrzczonego Żyda, Józefa Moro578, nastają trudne czasy.
Nie dość, że wszyscy Żydzi muszą przychodzić do kościoła, to jeszcze papiescy
żołnierze dbają o to, by traﬁały tam też dzieci, które starano się zostawiać w domach, żeby kaznodzieja ich przypadkiem nie przekonał do wiary chrześcijańskiej.
Wystrój kościoła jest podobny do synagogi, każdy Żyd, który daje się ochrzcić,
otrzymuje od razu prawa obywatelskie Rzymu oraz dom i majątek wydzielony
z tego, co zostało skonﬁskowane Żydom mieszkającym poza murami getta579.
Akcenty pewnej rywalizacji pomiędzy religiami pojawiają się w różnych
miejscach utworów. W Meri główna bohaterka powieści, słuchając dochodzącego z drewnianego chłopskiego kościółka śpiewu, zastanawia się, „jak mało jest
pięknych religijnych ceremonii u Żydów; jaka biedna jest żydowska bożnica”580.
Wymowna i często cytowana jest scena z Dos sztetl:
Jakby sam dla siebie rozbrzmiewa kościelny dzwon, zwołuje do kościoła pobożną
modlitwą. Z malutkiej synagogi pobłyskują szabasowe świece i wydaje się, że dzwon
kościelny i świece szabasowe prowadzą wojnę. […] „Przyjdź ukochany”581 kantora
dźwięczy w uliczce, a dzwon kościelny współbrzmi z tą melodią, ich głosy mieszają
się i powstaje jedna cicha modlitwa do jednego Boga...582.

Dzięki temu obrazowi czytelnik powieści Asza zachowuje w pamięci nie tylko
negatywne przykłady, lecz także tę, niosącą nadzieję na przyszłość, scenę.
Poza przynoszącą często niszczycielskie skutki rywalizacją między religiami pisarz prezentuje inne negatywne cechy religii, w tym fanatyzm, który widać
nie tylko u chrześcijan. W warszawskim mieszkaniu Hurwiców czytelnik poznaje między innymi działacza socjalistycznego Mordechaja Chaima Wajnberga,
577
Haman, postać z Księgi Estery, królewski minister, który chciał zabić wszystkich Żydów
w Persji. Dzięki interwencji Estery u króla Ahaszwerosza Żydzi zostali uratowani, a Haman powieszony, por. Est 3, 7–13 i 7, 1–10.
578
Józef Moro to postać historyczna, także tę informację zaczerpnął Asz z historii Graetza,
por. Heinrich Graetz, Historja Żydów, tom 7, s. 279.
579
Por. Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, s. 12–15.
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 ווי וועניג שעהנע רעליגיעזע צערעמאָניעס עס זיינען דאָ ביי יידן; ווי אָרים די אידישע שוהל איזwi wejnik
szejne religjeze ceremonjes es zenen do ba jidn; wi orem di jidisze szul iz. Szolem Asz, Meri, s. 7.
581
Hymn śpiewany w piątek wieczorem, by powitać szabas.
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 פֿון דעם קליינעם בית־המדרשל. רופֿט מיט אַ פֿרום געבעט אין קירך אַריין,ווי אַליין פֿאַר זיך קלינגט דער קירכן־גלאָק
 דער קירכן־גלאָק מיט די שבת־ליכטלעך, אַז זיי האַלטן מלחמה,פֿינקלען זיך אַרויס די שבת־ליכטלעך און עס דאַכט זיך
 די קולות מישן זיך אויס און עס,]…[ און דעם חזנס „לכה־דודי“ זינגט אין געסל און דער קירכן־גלאָק קלינגט מיט
...ווערט איין שטילע תּפֿילה צו איין גאָט
Wi alejn far zich klingt der kirchn-glok, ruft mit a frum gebet in kirch arajn. Fun dem klejnem bejshamidraszl ﬁnklen zich ojs di szabes-lichtlech un es dacht zich, az zej haltn milchome, der kirchn-glok
mit di szabes-lichtlech […] un dem chazns „lecho-dojdi” zingt in gesl un der kirchn-glok klingt mit,
di kojles miszn zich ojs un es wert ejn sztile tﬁle cu ejn Got... Szolem Asz, Dos sztetl, s. 93–94.
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nazywanego przez wszystkich Żachliner. Wajnberg sugestywnie tłumaczy zafascynowanemu wiarą żydowską Zachariemu Mirkinowi, czym ta wiara może się
czasami stać:
Wiara, którą pan chwali, to nie jest romantyczna przeszłość, która siedzi w szabas
po południu jak niewinna babcia zawinięta w swoją chustę i czyta sobie niewinnie
Cenerene, prawie krzyczał, to jest żywa, zła kobieta, która walczy i szkodzi nam na
każdym kroku583.

Żachliner pokazuje swoją kaleką rękę, mówiąc, że do tego doprowadziła żydowska wiara. Jego ojciec fanatyk złapał go na czytaniu po hebrajsku świeckich
ksiąg. I tak go zbił, że teraz jest kaleką. Dzieci i młodzież żydowska spędzają wiele godzin dziennie, zastanawiając się nad tak „ważnymi” dla nich sprawami, jak
rozwód i małżeństwo, albo nad tym, co się dzieje z jajkiem zniesionym w święto.
Dlatego Żachliner nienawidzi tego alfabetu, który zabrał mu całą młodość. Ojciec
budził go o szóstej rano, po ciemku, kiedy żeby się umyć, trzeba było rozbijać lód, potem zaczynała się nauka. Słysząc te wspomnienia, nauczyciel Hurwic
przypomina sobie pierwsze dwadzieścia lat swojego życia. Myśli o tysiącach,
setkach tysięcy młodych ludzi niosących to samo jarzmo, o którym opowiada
Żachliner584. Ta rozmowa w domu nauczyciela przywodzi na myśl wspomnienia
z młodości samego Asza, który pisze, że o ile dla chrześcijańskich dzieci lato było
najszczęśliwszą porą roku, o tyle dla niego był to czas najsmutniejszy, który musiał spędzać w ciemnej klasie. Opisuje też, jak to o czwartej nad ranem wstawali
i musieli przynosić z zewnątrz wodę do mycia, która nie była wcale wodą, tylko
lodem585.
Ta ostra krytyka ślepej wiary, która prowadzi do biedy, zacofania i nieprzystosowania do życia w nowoczesnym społeczeństwie całych mas żydowskich,
marnowania talentów, a także do wielu osobistych tragedii, widoczna jest i w innych miejscach Farn mabl. Zachari pyta w pewnym momencie swojego przewodnika w Łodzi, słysząc dźwięki muzyki zza oświetlonych okien, co to jest,
i otrzymuje lakoniczną, lecz wymowną odpowiedź: „Chasydzki dom modlitwy,
cieszą się. Nic tam nie ma do oglądania. Dzicy fanatyczni ‘derwisze’. Wrzód na
ciele żydowskim”586. „Chasydzką” historię ma też za sobą młody pisarz z prowin583

, וואָס זיצט ווי אַן אומשולדיגע בּאָבּע, איז נישט קיין ראָמאַנטישע פאַרגאַנגענהייט, וואָס איר רימט,די אמונה
 – האָט ער כּמעט, און לייענט זיך אומשולדיג די צאינה וראינה, שבּת נאָכמיטאָג,בּאַהאָנגען מיט איר שטערנטיכל
. וואָס קעמפט און שטערט אונדז אויף שריט און טריט, בּייזע פרוי, – זי איז אַ לעבּעדיגע,געשריגן
Di emune, wos ir rimt, iz niszt ka romantisze fargangenhejt, wos zict wi an umszuldike bobe, bahongn
mit ir szterntichl, szabes nochmitog, un lejent zich umszuldik di Cenerene, – hot er kimat geszrin, – zi
iz a lebedike, bejze froj, wos kemft un sztert undz af szrit un trit. Szolem Asz, Warsze, s. 76–77.
584
Por. tamże, s. 77–80.
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Por. Ben Siegel, The Controversial Sholem Asch, s. 11.
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 אַ געשוויר אויפן יידישן.“ ווילדע פאַנאַטישע „דערווישן. נישטאָ וואָס צו זען. פרייען זיך,אַ חסידיש שטיבּל
 קערפּערA chasidisz sztibl, frejen zich. Niszto wos cu zen. Wilde fanatisze „derwiszn”. A geszwir afn
jidiszn kerper. Szolem Asz, Warsze, s. 302.
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cji, Note Lejb, który musiał uciec z domu, by móc uczyć się dalej i rozwijać swój
talent w Warszawie587. W Peterburg czytelnik spotyka Żydówkę, Ester Hodel,
która, jak to komentuje narrator, mruczy swe psalmy bardziej z przyzwyczajenia
niż z pobożności, ta zaś przejawia się między innymi tym, że Ester Hodel nie chce
jeść posiłków przygotowywanych przez panią Hurwic, ponieważ nie dowierza
ich koszerności. Gdy Mirkin informuje ją o pomyślnym załatwieniu jej sprawy,
Ester Hodel wznosi ręce do nieba, wołając, że to rebe dokonał tego cudu588.
Żyjący we wrogim im otoczeniu Żydzi czasem czują się do tego stopnia zaszczuci, że ukrywają własną wiarę. Wiele ironii, ale równocześnie smutku widać w opisanym przez Asza epizodzie mającym miejsce w Petersburgu. Jeden
z dziennikarzy w Meri, pracujący dla postępowej gazety, jest tak przerażony pogromami na prowincji, że gdy tylko słyszy dzwonek do drzwi mieszkania, ściąga
ręcznik przykrywający ikonę, chowa tałes do szafy i dopiero wtedy jest gotów
na przyjęcie gościa589. Ukrywanie własnego wyznania czasem jest nieświadome
– Zachari Mirkin długo nie wie, że jest Żydem. Jako mały chłopiec wieczorem
czyni znak krzyża przed ikoną, cieszy się z bożonarodzeniowej choinki i wielkanocnych pisanek. Gdy jednak od rosyjskiej piastunki dowiaduje się, kim jest,
postanawia poznać swoją religię. Nie wstydzi się swojej inności, traktuje ją jak
ukryty „skarb”590. W tym komentarzu narratora ponownie widać pozytywny stosunek pisarza do własnej wiary.
Godna uwagi jest sprawa podejścia do przyjęcia przez Żydów chrztu. Czyn
ten określany jest w jidysz jako ( זיך שמאַדןzich szmadn)591, hebrajski korzeń tego
czasownika to ד+מ+ שszin+mem+daled, wspólny między innymi z hebrajskim
czasownikiem „być zniszczonym, unicestwionym” ִש ַמד
ְ ( נniszmad)592. Już sam
język wyraża, jak taki krok był postrzegany w społeczności żydowskiej i jakiej
desperacji wymagała decyzja jego wykonania. Tymczasem w Farn mabl Madame
Kwasniecowa z mężem, Gabriel Mirkin i Miszenka Halpern nie traktują przyjęcia
chrztu jako decyzji ostatecznej, powodującej wykorzenienie, zniszczenie własnego „ja”, a raczej jako drobnostkę na drodze do wygodniejszego życia. Z nich
czworga tylko będąca w sumie postacią tragikomiczną Madame Kwasniecowa
oraz jej mąż zmieniają wyznanie, pozostali nie decydują się na chrzest. Interesującą, choć niejednoznaczną postacią jest właśnie Madame Kwasniecowa. Naprawdę nazywa się Dwojre Leje Braunsztajn i pochodzi z okolic Odessy. Wraz
z przyjacielem, Rosjaninem Wasilem Aleksandrowiczem, prowadzi tak zwany
„instytut”, czyli półoﬁcjalny dom publiczny. Z jednej strony korytarza znajdują
się pokoiki „pensjonariuszek”, z drugiej prywatne mieszkanie Madame. W tym
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588

165

to mieszkaniu udziela schronienia przybyłym do Petersburga Żydom. Przyjęła
chrzest jeszcze razem z mężem, by móc spokojnie mieszkać i pracować w stolicy. Obchodzi wszystkie prawosławne święta, chodzi do cerkwi i przy każdej
okazji zapala świeczkę za spokój duszy zmarłego męża. Narrator prezentuje ją
jako osobę myślącą praktycznie: „podwójne jest silniejsze”593. Dlatego Madame
równocześnie z nową praktykuje też i dawną wiarę. Tak to na Wielkanoc obok
pieczonej głowy świni pop musi poświęcić i macę, na Boże Narodzenie pod choinką stoi zapalony świecznik chanukowy, w sypialni zaś obok ikony znajduje się
skarbonka z Palestyny594, do której Madame wrzuca pieniądze zawsze wtedy, gdy
dolewa oliwy do palącej się przed ikoną lampki. Od mieszkających u niej Żydów
wymaga tylko, żeby modlili się w domu. Słuchając ich, zasypia spokojnie595. Asz
z jednej strony prezentuje Kwasniecową pozytywnie, tylko dzięki jej bezinteresownej opiece znajduje w mieście schronienie i pomoc wielu Żydów przybyłych
nieraz z bardzo daleka, zagubionych, niemających prawa pobytu w stolicy. Z drugiej strony stać ją na tę opiekę i dobre stosunki z władzami tylko dzięki prowadzeniu „instytutu”. Dodatkowym problemem jest fakt przyjęcia chrztu i jak gdyby
„kupiecki” stosunek do wiary. Kwasniecowa oddaje się swojej religii, a właściwie
obu wyznaniom całym sercem, w powieści nie jest jednak przekonująca, lecz
raczej tragikomiczna w swoich usiłowaniach pogodzenia starej i nowej religii.
Hans Bodenheimer z powieści Bam opgrunt zostaje przez rodziców ochrzczony. Cała rodzina cieszy się, że ten jedyny męski potomek rodu jest chrześcijaninem i nie będzie miał już w życiu tych problemów, co oni. Chłopak dostaje
od rodziny chrześcijańskie prezenty, posążki Madonny, szopki, krzyżyki z kości
słoniowej. Hansa niezbyt to wszystko interesuje, ale rodzina jest dumna z tego,
że młody człowiek nie jest wyznawcą judaizmu. Tym bardziej przeraża ich, gdy
Hans nagle zaczyna czuć związek z narodem żydowskim, daje się na uniwersytecie pobić, broniąc żydowskiej dziewczyny i mówiąc, że sam też jest Żydem596.
Hans robi rodzicom wyrzuty, że nie dali mu wiary chrześcijańskiej, tylko fałszywy paszport, który ma mu pomóc „przeszmuglować się” przez życie597.
Problematyką asymilujących się w Niemczech Żydów zajmuje się też
Jisroel Joszua Zinger (Singer) w swojej wydanej w roku 1943 powieści
( די משפחה קאַרנאָווסקיDi miszpoche Karnowski, wyd. polskie: Rodzina Karnow593

 אין צווייען איז שטאַרקערin cwejen iz sztarker. Szolem Asz, Peterburg, s. 167–168.
W roku 1901 na Kongresie Syjonistycznym w Bazylei został założony Żydowski Fundusz
Narodowy, do którego podstawowych celów należało gromadzenie środków ﬁnansowych, a potem
wykup ziemi w Palestynie dla osadników żydowskich. Środki dla funduszu pozyskiwano na całym
świecie jako dobrowolne datki i darowizny. Stąd w wielu domach żydowskich znajdowały się specjalne skarbonki, opróżniane zwykle raz do roku, gdy przybywali emisariusze zbierający pieniądze.
W 1946 roku do funduszu należało ponad pięćdziesiąt procent ziemi posiadanej przez ludność żydowską w Palestynie, por. Gabriela Zalewska, Keren Kajemet Le-Israel, w: Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, s. 154.
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skich, tłum. Maria Krych, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1992), w której
ukazane są trzy pokolenia rodziny. Przedstawiciel najstarszego, Dowid, emigruje
z Polski do Niemiec i stara się dopasować do otaczającego świata. Dla jego syna,
Georga, tradycja żydowska przestaje odgrywać jakąkolwiek rolę, żeni się z Niemką, a ich syn, Jegor, zostaje zwolennikiem idei nazistowskich.
Swoimi postaciami ochrzczonych Żydów Asz daje wyraźnie do zrozumienia,
że nie jest to dobra droga, nie tylko z powodów religijnych, lecz też czysto pragmatycznych, po chrzcie traci się poczucie przynależności grupowej, możliwość
samoidentyﬁkacji, nie zyskując za to niczego w zamian, oprócz często złudnego
zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Rozumie to w Bam opgrunt wuj Hansa, Heinrich Bodenheimer, który nie chce się ochrzcić, chociaż swojego narodu nienawidzi i uważa, że „od narodzin Chrystusa Żydzi stali się zbędni”598.
Powierzchowna, nieznacząca wiele wiara widoczna jest nie tylko w życiu przechrzczonych Żydów, w powieściach Asza można ją także zauważyć u osób, które
nie zmieniły swojej przynależności religijnej. Zarządzający „instytutem” Wasil
Aleksandrowicz to postać w pewnym sensie podobna do Madame, z jednej strony
pozytywna, z drugiej, ze względu na uprawiany proceder, na pewno negatywna.
Wygląda bardziej jak handlarz dewocjonaliami niż „żywym towarem”. Jest religijny i dba nie tylko o dobre wychowanie i higienę, lecz także o religijność „pensjonariuszek”. Narrator relacjonuje, że w Petersburgu utarło się, wbrew pozorom
wcale nie ironiczne powiedzenie: pobożny jak dama z instytutu Kwasniecowej.
Wasila do tego stopnia wzrusza historia syna Ester Hodel, że postanawia użyć
wpływów gości „instytutu” – przecież w Rosji nie może stać się krzywda komuś,
kto dochowuje swojej wiary. Zarówno on, jak i Madame są niezmiernie dumni
z tego, że ktoś tak pobożny jak Ester Hodel zamieszkał pod ich dachem, i obiecują
jej wszelką możliwą pomoc599. W opisach obu tych postaci, jak i w przedstawieniu ich „pensjonariuszek” pisarz stara się ośmieszyć powierzchowną wiarę.
Asz nie widzi żadnego usprawiedliwienia dla chrześcijańskiego zakłamania,
życia niezgodnego z wymogami własnej religii. Takim negatywnym chrześcijaninem jest Wasil Andriejewicz, rosyjski posiadacz ziemski, który wyżej ceni sobie
konie niż pracujących w jego majątku chłopów. Żona nie chce mieć dzieci, ale
Wasil nie planuje się z nią rozstać ze względu na las i wieś, które mu wniosła
w posagu. Za to ze swoją konkubiną, z którą ma dwoje dzieci, spędza długie miesiące w moskiewskim mieszkaniu. Narrator podkreśla, że „prowadzą bogobojne,
spokojne życie”600. W każdą sobotę wieczór i w niedzielę rano chodzą do cerkwi
zapalić świeczkę przed świętym obrazem. Wasil uważa, że jego prawdziwym życiem jest to z Nataszą. Natomiast obecne małżeństwo jest według niego głupotą
i grzechem. Planuje nawet wybrać się do innego miasta, by tam nieznający sy598

 זינט קריסטוּס געבּוּרט זענען די יידן איבּעריג געוואָרןzint Kristus geburt zenen di jidn iberik geworn.
Tamże, s. 105.
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tuacji pop pobłogosławił jego związek z konkubiną601. Gdy Wasil Andriejewicz
w czasie rewolucji szuka schronienia u jednego ze swoich chłopów, obiecuje mu
obłudnie: „Chrystus ci za to odpłaci”602. Pisarz ponownie obnaża w tej krótkiej,
ekspresywnej scenie zakłamanie i powierzchowną wiarę.
Tego typu wiara, choć nieprezentowana aż tak drastycznie, jest też udziałem
żydowskich postaci w powieściach Asza. Są ku temu różne powody: bieda, konieczność zarabiania na życie i wynikający z tego brak czasu, czy też powoli postępująca asymilacja sfer bogatszych, widoczna zarówno w Rosji carskiej, w której wielu Żydów wprawdzie nie przyjmuje chrztu, ale zaczyna chodzić do cerkwi
i obchodzić chrześcijańskie święta, przede wszystkim Boże Narodzenie, jak
i w Ameryce, gdzie często wygląda to podobnie. Emilje z Gots gefangene mówi,
że była wychowana bez religii i bez Boga, chociaż w jej rodzinie obchodzono
zarówno chrześcijańskie, jak i żydowskie święta, chodziła do synagogi w żydowski Nowy Rok i w Jom Kipur, a równocześnie w domu na Boże Narodzenie nie
brakowało jemioły i choinki603. Natomiast Gabriel Mirkin z Farn mabl odczuwa
głębokie obrzydzenie do swojego rodzinnego miasteczka i mieszkających w nim
Żydów, z którymi nie chce mieć nic do czynienia i aż do narodzin syna myśli poważnie o przejściu na chrześcijaństwo, które i tak praktykuje. Potem jednak budzi
się w nim uparty protest w związku z antyżydowską polityką caratu. Zachariego
jednakże wychowuje po chrześcijańsku604. Dopiero, gdy chłopiec sam zaczyna
dopytywać się o religię ojców, Gabriel mówi mu, że gdy będzie starszy, to wszystkiego dowie się sam. Podaje przy tym dwunastoletniemu Zachariemu własną,
ponadwyznaniową i w pewnym sensie świecką deﬁnicję religii, a raczej etyki,
tłumacząc, że na razie nie potrzebuje niczego wiedzieć, powinien się przejmować
tylko nauką, być dzielnym chłopcem, kochać wszystkich ludzi, nie robić nikomu
krzywdy, iść prostą drogą i czynić co możliwe, by być dla innych użytecznym,
ponieważ to jest religia wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy są wyznawcami judaizmu, czy chrześcijanami605.
Innymi charakterystycznymi postaciami świata przedstawionego w powieściach pisarza są zdecydowani ateiści. Tak na przykład niewierzący są nauczyciel
Hurwic, doktor Chazanowicz czy Chaim Lederer, dla którego ateizm jest jedyną
„wiarą”, nie chce jej stracić, także po przyjeździe do Ameryki. Rodzina go namawia, żeby zaczął chodzić do synagogi, syn tłumaczy, że to nie Rosja, w której
potrzebna była rewolucja, walcząca z carem i z Bogiem, że w Ameryce nie ma
cara. Chaim jednak się nie zmienia. Dlatego syn jakby na przekór staje się bardzo
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religijny, znajduje rodzinę żydowską, z którą obchodzi wszystkie święta, kultywuje dawne zwyczaje i ostatecznie wyprowadza się z domu606.
Codzienna modlitwa jest ważnym elementem liturgii judaizmu, zajmuje też
poczesne miejsce w prezentowanym przez Asza obrazie społeczeństwa żydowskiego. Reb Jecheskiel Gombiner z Dos sztetl nie przerywa modlitwy, gdy nadchodzą nowe wiadomości o jego zagrożonym porwaniem przez rzekę drewnie,
modli się dalej, zdając się na Boga607. Modlitwa odgrywa znaczącą rolę w całej
powieści, porywający jest opis zgromadzonych w domu cadyka Żydów, którzy
stają się jednością poprzez wspólną modlitwę608. Podobnie opisana jest modlitwa w dniu przybycia cadyka do miasteczka, gdy wszyscy modlą się wspólnie
w przydrożnym lesie „i powstaje jedna modlitwa, jedno serce, jedna dusza. I tam,
głęboko w lesie wyszła spomiędzy drzew boska obecność, Szechina, i modli się
ze wszystkimi”609. Niezmiernie ciepło ukazuje pisarz prostą wiarę łódzkich tkaczy, opisując w Farn mabl mały dom modlitwy na podwórku, w którym mieszkał
biedny Bóg. Zachariemu wydaje się, że
żydowski Bóg, który tam mieszka, jest jednym z nich. Jest biednym Żydem, dokładnie tak, jak oni. Pozostawił swoją chwałę w niebie i wprowadził się z tymi Żydami do
ich biedy na brudnym, śmierdzącym podwórku610.

Ta uwaga narratora przypomina tekst polskiej kolędy ludowej Oj Maluśki,
w której pada pytanie do Jezusa, dlaczego nie został w wygodnym niebie, tylko
przyszedł na ten biedny świat.
W powieściach Asza także chrześcijanie modlą się, przy czym pozytywnie
opisana jest Mary z powieści Ist riwer, jej rozmowy i prośby do Boga, odwiedziny w kościele. Mary opowiada Nosenowi, że nie lubi się modlić na rozkaz, modli
się wtedy, kiedy chce. Uważa też, że nie należy modlić się tak, żeby widzieli to
ludzie, należy modlić się w sercu, aż Bóg wysłucha prośby. A jeżeli nie wysłucha, to oznacza, że nie prosiło się z dostatecznym zaangażowaniem611. W innej,
606

Por.

42–44 . ז,1927  קולטור־ליגע: ווארשע, חיים לעדערערס צוריקקומען,שלום אַש
Szolem Asz, Chaim Lederers curikkumen, Warsze: Kultur-lige 1927, s. 42–44.
607
Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 30–31.
608
Por. tamże, s. 98–102.
609
 איז די שכינה צווישן די, טיף אין וואַלד, און דאָרט. איין נשמה, איין האַרץ,און עס איז געוואָרן איין תּפֿילה
 ביימער אויסגעצויגן און דאַוונט מיטun es iz geworn ejn tfile, ejn harc, ejn neszome. Un dort, tif in wald,
iz di Szchine cwiszn di bejmer ojsgecojgn un dawnt mit. Tamże, s. 62.
610

 ער האָט איבּערגעלאָזט זיין. אַן אָרימער ייד פּונקט אזוי ווי זיי. איז איינער פון זיי, וואָס וואוינט דאָ,דער יידישער גאָט
 שטינקענדיגן,גלאָריע אין הימל און האָט זיך אַריינגעצויגן מיט דידאָזיגע יידן אין זייער אָרימקייט אויף דעם שמוציגן
.הויף
der jidiszer Got, wos wojnt do, iz ejner fun zej. An orimer jid punkt azoj wi zej. Er hot ibergelozt zajn
glorje in himl un hot zich arajngecojgn mit didozike jidn in zejer orimkejt af dem szmucikn, sztinkendikn hojf. Szolem Asz, Warsze, s. 315.
611
Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 73.
169

związanej z modlitwą scenie pojawia się znów lekki humor pisarza. Karczmarz
namawia pijanego popa, żeby zamiast pić, poszedł do cerkwi się pomodlić. Daje
mu klucze i mówi, że „Żyd lubi patrzeć, jak goje się modlą”612.
Asz opisuje wiele świąt żydowskich, w tym Jom Kipur. W Reb Szlojme Noged
waga tego święta jest dodatkowo podkreślona tym, że w przedstawionym rocznym
cyklu życia miasteczkowych Żydów Jom Kipur znajduje się na końcu, tym samym
jest jak gdyby zwieńczeniem akcji utworu, czymś, do czego dąży się przez cały
rok. Czytelnik otrzymuje od narratora dokładny opis uroczystości prowadzonych
przez gostynińskiego cadyka. Szczególnie żywe jest zaprezentowanie panującego
w synagodze nastroju i zachowania zgromadzonych Żydów: płacz, żal za grzechy, obawa przed Bożym sądem, a potem radość z rozpoczynającego się nowego
roku613. Już po studiach, gdy Zachari postanawia porzucić bogaty Petersburg i wyruszyć do Warszawy, jedzie do niej poprzez Wilno, gdzie fascynuje się judaizmem
w postaci, w jakiej go do tej pory nie znał. Szczególnym przeżyciem jest dla niego
wizyta w synagodze właśnie podczas święta Jom Kipur. Uważa, że
wiara to jedyna rzecz, która utrzymała Żydów po dzień dzisiejszy i będzie ich podtrzymywać w przyszłości. Wiara to jedyne, co Żydzi posiadają. To jest prawdziwa
żydowska ojczyzna614.

Zachari nie rozumie, dlaczego niektórzy z tej wiary rezygnują. Zaczyna czuć,
co oznacza historia jego narodu, generacja po generacji zachowującego obrzędy,
zwyczaje i święty język hebrajski. Równocześnie pociąga go idea własnej ojczyzny, stworzenia żydowskiego państwa w Palestynie615.
Dziewiąty dzień miesiąca aw jest dniem smutku, pokuty, wtedy wspomina się
zburzenie zarówno Pierwszej, jak i Drugiej Świątyni. W Jerozolimie Żydzi zbierają się przed Ścianą Płaczu. Taki dzień opisuje Asz w Der weg cu zich. Żydzi sefardyjscy przychodzą w swoich tureckich turbanach, polscy Żydzi w atłasowych
kapotach i sztrajmlach, Żydzi z Buchary w kolorowych płaszczach. Do nich dołączają nowo przybyli do kraju Żydzi z Jemenu, którzy dotarli tu z żonami i dziećmi
pieszo z portu w Jafﬁe, oczekując nadejścia Mesjasza616. Wiara w zbliżające się
przybycie Mesjasza jest szczególnie obecna w Kidusz haszem, Żydzi zastanawiają się, co się stanie ze wszystkimi zbudowanymi w Polsce synagogami i osada-
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Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 209.
614

 די. און וועט זיי אויפהאַלטן אין דער צוקונפט, וואָס האָט יידן דערהאַלטן ביז איצט,די אמונה איז דאָס איינציגע
. דאָס איז דאָס אמתע יידישע פאָטערלאַנד. וואָס יידן פאַרמאָגן,אמונה איז דאָס איינציגע
di emune iz dos ejncike, wos hot jidn derhaltn biz ict, un wet zej ufhaltn in der cukunft. Di emune iz
dos ejncike, wos jidn farmogn. Dos iz dos emese jidisze foterland. Szolem Asz, Warsze, s. 74
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Por. tamże, s. 73–76.
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Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 137–139. Według wierzeń żydowskich właśnie Tisze
Bow jest dniem, w którym narodzi się Mesjasz.
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mi żydowskimi, gdy nadejdzie Mesjasz. Dochodzą do wniosku, że to oczywiste:
wtedy „Bóg z pewnością przeniesie Polskę [...] do Erec Jisroel”617. Wspomniane
tu mesjanistyczne wierzenie w cudowne dotarcie wszystkich Żydów do Jerozolimy było szeroko rozpowszechnione i można je znaleźć także w innych utworach
literackich napisanych w jidysz, między innymi we wspomnianej wcześniej powieści Jechiela-Jeszaje Trunka Meszijech gewiter (1961).
Przed nadejściem Mesjasza ma powrócić na ziemię prorok Eliasz. Z tego
powodu postać ta pojawia się w chrystologicznych powieściach Asza, także
w Mary. Po śmierci Zachariasza i Elżbiety Miriam i Józef chcą pojechać zająć
się osieroconym Janem. Pewnego dnia pojawia się jednak przed ich domem jakiś
żebrak, który chce rozmawiać z Jeszuą i prosi chłopca o powtórzenie rodzicom,
że ich pomoc jest niepotrzebna, że Janem już zajęli się ci, którzy mają się nim
opiekować. Na tę wieść Miriam woła: to z pewnością prorok Eliasz przyniósł tę
wiadomość!618. W ten sposób po raz pierwszy pojawia się w książce postać proroka, nazwana tym razem swoim imieniem, żeby czytelnik na pewno ją rozpoznał.
Potem imię nie będzie już konieczne. Po opuszczeniu szkoły Jeszua zaczyna pracować w warsztacie ojca. Uczy się szybko, wkrótce Józef może zawieźć na targ
pierwsze zrobione przez syna jarzmo. Nagle pojawia się stary człowiek, który
spośród wielu rzeczy wybiera dzieło rąk Jeszui, pyta się, kto je wykonał, i prosi Józefa o powtórzenie synowi, że wykonał swoją pracę dobrze i jeżeli potraﬁ
z taką miłością wyciosać jarzmo dla zwierzęcia, to będzie też umiał na ludzkość
nałożyć niebieskie jarzmo. Starzec płaci i odchodzi, niosąc z sobą dzieło Jeszui619.
Gdy wiele lat później Jeszua wraca z matką z targu, spotyka starca niosącego na
ramionach jarzmo. Mężczyzna tłumaczy Jeszui, że to zrobione przez niego jako
chłopca jarzmo symbolizuje jarzmo, dzięki któremu Jeszua, jako dorosły człowiek, podporządkuje ludzkość Ojcu. Starzec mówi też, że ten czas się zbliża, że
Jan już chrzci ludzi w wodach Jordanu620.
Matka Jeszui, Miriam, jest Żydówką. Poświęcona jest jej cała powieść Asza,
równocześnie jej rysy ujawniają się w postaciach żydowskich dziewcząt w innych utworach. W Kidusz haszem przekonana o śmierci Szlojme Dwojre chce
umrzeć, wpatruje się w niebo, oczy jej błyszczą. Zakochany w niej Kozak nagle
pada przed nią na kolana, mówiąc, że wie, kim ona jest, że widział ją na świętym
obrazie. Dziewczynie udaje się przekonać Kozaka, żeby do niej strzelił, mówiąc,
że się jej nic nie stanie621. Inna Żydówka, nosząca w sobie cechy Matki Boskiej,
opisana jest w Di kiszef-macherin fun Kastiljen. Cezar Pastila, włoski malarz, spacerując po rzymskim getcie, widzi nagle starszego Żyda, którego twarz wygląda
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[ קיין ארץ־ישראל...]  וועט אַודאי גאָט איבערפיהרען פּוילןwet awade Got iberﬁrn Pojln […] kin
Erec-Jisroel. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 60.
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Por. Szolem Asz, Mary, s. 193.
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Por. tamże, s. 269.
620
Por. tamże, s. 325–326.
621
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 186–192.
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jak te, które zna z bizantyjskich obrazów świętych622. Jeszcze bardziej oczarowuje
go mieszkająca w domu Żyda dziewczyna, wydaje mu się, że jest jak Madonna,
ma ochotę klęknąć przed nią i modlić się do niej jak do Matki Boskiej, postanawia
namalować ją jako Marię. Zastanawia się przez chwilę, jak on, dobry chrześcijanin, może namalować Żydówkę jako Matkę Boską, ale zaraz znajduje odpowiedź:
Czyż Bóg sam nie znalazł jako swojej wybranki córki tego narodu? Czy ona sama,
wieczna czystość, matka Boga, nie należała do tego narodu? To jest to niepojęte,
wzniosłe i mistyczne, co leży w tym narodzie, że Bóg właśnie ten lud wybrał, by
z niego wyszło zbawienie świata623.

Gdy rzeki Tybru zalewają rzymskie getto, nagle zgromadzonej na murach gawiedzi ukazuje się płynąca na desce dziewczyna. Piękna i smutna, nie woła o ratunek. Ludziom wydaje się, że to Matka Boska miłosierna pojawiła się w getcie,
zaczynają wołać, że trzeba ratować Żydów, trzeba otworzyć bramy getta i wypuścić wodę. Wskazując na papieża, który całej tej sytuacji zawinił, krzyczą: „Antychryst! – Diabeł siedzi na tronie Chrystusa”624. Cezar Pastila maluje swój wymarzony obraz. Jefte jako Matka Boska nie jest na nim przedstawiona tradycyjnie,
z Dzieciątkiem na ręku czy też płacząca pod krzyżem. Obraz namalowany przez
młodego malarza to Matka Boska wznosząca się do nieba i patrząca ze smutkiem
w dół, na ziemię625.
Oskarżona o przywłaszczenie sobie wyglądu Madonny Jefte zostaje na rozkaz
papieża spalona na stosie. Stos zbudowany jest ze świętych ksiąg żydowskich626.
Dziewczyna stoi odważnie, z zamkniętymi oczyma, żeby nie patrzeć na złych
ludzi. Wszyscy słyszą, jak przed śmiercią woła „Szma Jisroel”627. W szesnastowiecznej Ankonie inkwizycja zabiera w sobotę z synagog wszystkich: mężczyzn,
kobiety i dzieci do więzień, gdzie są torturowani, dopóki nie przyjmą chrztu. Po-
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Por. Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, s. 2.
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 די אייביגע,האָט דען גאָט אליין ניט אויסגעקליבען פאַר זיין אויסערוועהלטע א טאָכטער פון דעם פאָלק? האָט זי אליין
 דאָס הויכע און דאָס, ניט בעלאנגט צו דעם פאָלק? דאָס איז דאָס אונפערשטענדליכע, די מוטער פום גאָט,ריינקייט
 אז פון איהם זאָל אַרויסקומען די, וואָס גאָט האָט דוקא איהם אויסגעקליבען, וואָס ליגט אין דעם פאָלק,מיסטישע
.ערלייזונג פון דער וועלט
Hot den Got alejn nit ojsgeklibn far zajn ojserwelte a tochter fun dem folk? Hot zi alejn, di ejbike
rejnkejt, di muter fun Got, nit balangt cu dem folk? Dos iz dos umfersztendleche, dos hojche un dos
mistisze, wos ligt in dem folk, wos Got hot dafke em ojsgeklibn, az fun em zol arojskumen di derlejzung fun der welt. Tamże, s. 19.
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 דער טייפעל זיצט אויף קריסטוס‘עס טראָן- !קריסט- אנטיAnti-krist! Der tajwl zict af Kristuses tron.
Tamże, s. 50.
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Por. tamże, s. 62–65.
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Palenie ksiąg żydowskich przez inkwizycję opisuje Graetz, por. Heinrich Graetz, Historja
Żydów, tom 7, s. 267 i 280–281, zapewne stamtąd pochodzą informacje Asza.
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Por. Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, s. 140–143.
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tem w kajdanach są wywożeni na Maltę. Dwadzieścia sześć osób, które nie zmieniają wiary, zostaje spalonych na stosach628.
Oddanie życia za wiarę, kidusz haszem, to tytuł innej powieści Asza, w której
z rąk wrogów giną już nie tylko pojedyncze osoby, mordowane są całe miasteczka.
Żydzi, którzy w Tulczynie wpadli w ręce Kozaków, idą na śmierć, śpiewając psalmy. Nawet nie zastanawiają się nad możliwością uratowania życia poprzez pokłonienie się krzyżowi. Większość zostaje wymordowana po tym, jak pop mówi Kozakom, żeby czynili dzieło boże. Nieliczni Żydzi zostają sprzedani Tatarom629. Te
przerażające opisy, które na zawsze pozostają w pamięci czytelnika, dodatkowo
podkreślają obowiązek moralny trwania także i w innych, lepszych czasach, przy
swojej wierze, wierze przodków, wierze okupionej krwią męczenników. Kidusz
haszem jest stałym wątkiem literatury jidysz, pisarze wracają do niego w różnych okresach historii, we wszystkich gatunkach literackich. Na przykład Perec
w roku 1879 opublikował w języku hebrajskim pieśń ( קידוש השםKidusz haszem),
przedstawiającą tragiczną historię żydowskiej dziewczyny, która wolała popełnić samobójstwo, niż wpaść w ręce Kozaków Chmielnickiego. Wiele lat później,
w napisanych przez Pereca w latach 1900–1904 w jidysz פֿאָלקסטימלעכע געשיכטן
(Folkstimleche geszichtn), ten sam temat porusza jedno z opowiadań.
Cechy świętości mają u Asza nie tylko męczennicy za wiarę. Często pojawiają
się też w jego utworach lamedwownicy, ukryci święci, dzięki którym świat może
nadal istnieć. Zwykle są to przybywający nie wiadomo skąd wędrowcy, podróżni
nauczyciele, kaznodzieje, krawcy, handlarze. Czasem są to stali mieszkańcy okolicy, na których nikt nie zwraca uwagi. Do tych ostatnich należy krawiec z Dos
sztetl, o którym narrator mówi, że nikt nie wie, skąd przybywa i dokąd zmierza.
W ten sposób zostaje zasygnalizowane, że także ten pobożny człowiek powinien
być zaliczony do grupy trzydziestu sześciu ukrytych sprawiedliwych. Po wielu
latach żona krawca rodzi mu syna, Dowida, to właśnie on zostaje później miasteczkowym rabinem630. Czytelnik może się przez krótką chwilę zastanawiać, czy
lamedwownikiem nie jest także malarz Kowalski z Meri, ponoć jest polskim Żydem, który przyjechał na wieś malować naddnieprzańskie krajobrazy, ale Meri
w to nie wierzy. Poza tym trudno powiedzieć, ile ma lat, raz wydaje się starym
człowiekiem, a raz prawie dzieckiem, na pytanie zaś Meri o wiek odpowiada, że
to jego największa tajemnica. Dziewczynie wydaje się, że Kowalski należy do
narodu, który dopiero nadejdzie, albo do innego, dawno zaginionego631. Z dalszej
akcji powieści wynika jednak, że autorowi chodziło o podkreślenie „inności” Kowalskiego jako artysty, który, podobnie jak lamedwownicy, jest przedstawiony
jako stojący poza społeczeństwem i poza czasem. Można zadać sobie w tym miejscu pytanie, czy Asz tym samym sugeruje, że artyści, twórcy, są podobnie ważni
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Por. tamże, s. 25–26.
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 175–181.
Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 52–53.
Por. Szolem Asz, Meri, s. 31–33 i 36–37.
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dla istnienia świata jak lamedwownicy. Na podstawie lektury powieści pisarza
trudno jednak udzielić tu jednoznacznej odpowiedzi, tego rodzaju powiązanie
obu tych typów postaci można znaleźć tylko w Meri.
Na ogół narrator pozwala czytelnikowi samemu odkrywać pojawiających się
w powieściach lamedwowników, czasem jednak nawiązuje wprost do ukrytych
sprawiedliwych, jak w Reb Szlojme Noged w opowieści gościa szabasowego
i rozmyślaniach przysłuchującego się chłopca. Zostaje tu przytoczona cała historia lamedwowników, którzy nie wiadomo skąd przychodzą, zmieniają swój
wygląd i krążą po żydowskich miasteczkach, by pomagać ludziom632.
W Kidusz haszem lamedwownik pojawia się wielokrotnie i jest chyba najdokładniej przedstawiony w porównaniu z innymi utworami, w których występuje
tylko sporadycznie. Najpierw ratuje rodzinę karczmarza z opresji, gdy przybywa
do nich jako krawiec-melamed, i pomaga ustalić, jaki jest dzień tygodnia633. Potem uczy Szlojmele, przychodzi też przed wyjazdem chłopca do jesziwy w Lublinie i szyje dla niego ubrania. W miasteczku mówią o krawcu, że jest ukrytym
sprawiedliwym, jednym z trzydziestu sześciu. Narrator relacjonuje, że pojawia
się nagle i znika na wiele tygodni w lasach, pomaga karczmarzom święcić szabas, czuwa przy łóżku samotnej matki, żeby czyhająca na ludzkie dzieci pierwsza
żona Adama, żeński demon Lilit634, nie zabiła nowo narodzonego dziecka. Ponoć
w lesie odwiedzają go wielcy ludzie, by studiować z nim Torę635. Mendel zawozi
syna do jesziwy do Lublina i nagle zauważa sklepik, na którego progu stoi dawny
nauczyciel Szlojmele, zwołując klientów. Karczmarz wchodzi do środka i widzi,
że sklepik jest pusty, pyta wobec tego, co można tu kupić. Krawiec-melamed
odpowiada, że sprzedaje „pokutę, modlitwę i dobroczynność”636. Sześć lat później, przed powrotem do domu z jesziwy, Szlojme idzie na jarmark kupić coś
w prezencie dla Dwojre. Nagle słyszy głos sprzedawcy: „warszawskie złote buciki na sprzedaż”637. Wtedy przypomina sobie, że przed wyjazdem obiecał Dwojre
kupić właśnie takie buty. Przypatruje się sprzedającemu i nagle zauważa, że jest
to jego dawny nauczyciel. W drodze powrotnej do Złoczowa Mendel i Szlojme
dowiadują się o wybuchu powstania Chmielnickiego. Żydzi cieszą się, że zbliża
się przyjście Mesjasza, dopóki młody kabalista nie przedstawia swojej wykładni,
z której wynika, że w roku 1648 spełni się postanowienie Hamana o zgładzeniu
narodu żydowskiego. Na to wstaje stary Żyd i gani go, mówiąc, że Żydzi mają tak
mało powodów do radości, iż nie należy zakłócać tych krótkich chwil, poza tym
Tora wyraźnie mówi, że w tym roku nadejdzie zbawienie. I w tej postaci chłopak
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rozpoznaje swojego dawnego nauczyciela638. Gdy niedługo później rabin nakazuje mieszkańcom Złoczowa uciekać przed zbliżającymi się wojskami kozackimi,
Mendel nie chce go słuchać, postanawia zostać w miasteczku i bronić synagogi.
Wtedy nagle pojawia się krawiec i przekonuje ludzi do ucieczki, podpalając bożnicę i tłumacząc, że nie należy bronić kamieni i drewna639. W Niemirowie krawiec
przychodzi przebrany za Ukraińca z ostrzeżeniem, że kryjówka na cmentarzu nie
jest już bezpieczna i należy uciekać na drugą stronę rzeki640. Wkrótce potem ratuje Szlojme przed śmiercią, przebrany za starego lirnika tłumaczy Kozakom, że
chłopaka można dobrze sprzedać Tatarom, nie warto go zabijać pomimo to, że nie
chce pocałować krzyża641. W Tulczynie, gdy Żydzi orientują się, że Polacy ich
zdradzili i chcą się na nich zemścić, znowu pojawia się stary krawiec, przekonując, że są odpowiedzialni za innych Żydów, że jeżeli zabiją Polaków z Tulczyna,
to inni Polacy zemszczą się na Żydach w innych miastach. Mówi, że w tej sytuacji
trzeba złożyć broń i zdać się na łaskę Boga, a potem wraz z rabinami prowadzi
Żydów wychodzących z miasta, by oddać się w ręce Kozaków642. Gdy wykupiony z niewoli przez tureckich Żydów Szlojme wraca do Lublina i dowiaduje się
o śmierci rodziców, nic nie wie o Dwojre, ale wierzy, że czeka na niego w niebie.
Widząc ogrom otaczających go nieszczęść, powoli wpada w zwątpienie. I wtedy
zauważa mały, pusty sklepik, w którym sprzedawca wydaje mu się jakoś dziwnie znajomy, a na pytanie, co sprzedaje, odpowiada: „ufność i wiarę w Boga”643.
W tej ostatniej scenie Kidusz haszem autor przekazuje czytelnikowi swoją wiarę
i przekonanie, że pomimo nieszczęść i spotykających Żydów tragedii nie wolno
nigdy tracić nadziei, trzeba ufać Bogu, a słowa te, padające z ust lamedwownika,
nabierają dodatkowej mocy.
W Farn mabl pojawia się inna, jak gdyby bardziej ludzka postać lamedwownika, Reb Mojsze Borech Chomski. Znamienna i stanowiąca klucz do rozpoznania
ukrytego znaczenia tej postaci jest reakcja Zachariego na wyznania starego Żyda.
Pyta go, kim jest, skąd się nagle pojawił, gdzie on sam, Zachari, się znajduje?
Chomski odpowiada, że nie jest ważne, kim jest, nie należy o nim mówić, jest
starym Żydem, którego niedługo już nie będzie644. Niezwykle ciepło i pozytywnie przedstawiony jest ten starszy, głęboko wierzący Żyd, który najwyraźniej reprezentuje niektóre z poglądów samego autora. Jego wiara jest głęboka i pełna
mądrości, lecz nie ślepa. W pewnym momencie stary człowiek sam mówi Zachariemu Mirkinowi, że niegdyś był zwolennikiem żydowskiego oświecenia, uczonym maskilem645. Reb Borech Chomski przybywa do Petersburga szukać przed
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carskimi sądami sprawiedliwości dla zagrożonych przymusowym wysiedleniem
mieszkańców swojej gminy. Przez dwa tygodnie błąka się po mieście, bez prawa
pobytu, zagrożony aresztowaniem i wydaleniem z miasta, dlatego że nie chce
skorzystać z noclegu oferowanego przez Madame Kwasniecową, przechrzczoną Żydówkę prowadzącą dom publiczny. Ponieważ jednak sprawa dotyczy całej
gminy, a nie jego samego, decyduje się w końcu zamieszkać u Madame i pozostać
w mieście. Wyznaje jednak głównemu bohaterowi trylogii, Zachariemu Mirkinowi, że od miesiąca się nie modlił, bo jakże można się modlić w takim miejscu.
Jedyną jego modlitwą jest ta wypowiadana co wieczór przed Pałacem Zimowym:
Rzuć Twój strach na gojów, którzy Cię nie znają, i na ludy, które bluźnią Twojemu
imieniu. Rozprosz ten dom i nie pozostaw kamienia na kamieniu, tak jak to zrobiłeś
z Asyrią i Babilonem!646.

Według powołującego się na żydowskich mędrców647 Reb Chomskiego świat
to istota żywa, a ludzie to zaledwie niteczki w całej tej tkaninie. Dzięki myślom
człowiek jednoczy w sobie świat, nawet Boga. Ważna nie jest mała, ludzka sprawiedliwość, lecz sprawiedliwość wieczna648.
Reb Chomski tłumaczy też Zachariemu, jaką przyjemność odczuwają Żydzi,
modląc się i ucząc. Przestudiowanie strony Talmudu staje się radością porównywalną lub większą od wieczoru spędzonego w teatrze, do synagogi idzie się, by
zapomnieć o codziennych troskach. Żydzi nie mają swojego kraju, lecz studiując
zwyczaje i prawa z czasów, kiedy mieszkali w Izraelu, czują się tak, jakby tam
byli. Interesująca jest wypowiedź Chomskiego dotycząca socjalistów: jego dzieci
też poszły tą drogą. Na początku mu się to nie podobało, lecz teraz popiera ich
wybór, ponieważ:
najważniejsze […] jest, żeby to, co się czyni, czyniło się z wiarą. Bogu jest wszystko
jedno, w jaki sposób w niego wierzysz, bylebyś tylko wierzył, że istnieje dobra siła,
która kieruje naszym światem […]649.

646

 צוּפיר דאָס הויז. וואָס לעסטיגן דיין נאָמען, וואָס קענען דיך נישט אוּן אויף די פעלקער,וואַרף דיין אַנגסט אויף די גוים
!אוּן לאָז נישט איבּער אַ שטיין אויף אַ שטיין – אַזוי ווי דוּ האָסט צוּ אשור אוּן צוּ בּבל געטוּן
Warf dajn angst af di gojim, wos kenen dich niszt un af di felker, wos lestern dajn nomen. Ceﬁr dos
hojz un loz niszt iber a sztejn af a sztejn – azoj wi du host cu Aszur un cu Bowl geton! Tamże, s. 190.
647
Borech Chomski, a właściwie jego ﬁlozoﬁa życiowa, stanowi też między innymi nawiązanie
do innej postaci z żydowskiej tradycji, cadyka Dow Bera z Międzyrzeca (ok. 1710–1772), ucznia
i kontynuatora dzieła Bal Szem Towa, por. Witold Tyloch, Judaizm, s. 247. W naukach Dow Bera
z Międzyrzeca występował, podobnie jak w wypowiedziach Borecha Chomskiego, silny akcent panteizmu.
648
Por. Szolem Asz, Peterburg, s. 374–377.
649

 גאָט איז נישט קיין חילוק אויף וואָס פאַראַ אופן דו. טוט מען מיט אמונה, וואָס מ‘טוט, אַז דאָס,דער עיקר ]…[ איז
.[…]  וואָס פירט אונדזער וועלט, אז עס איז דאָ אַ גוטער כּוח, אבּי נאָר דו גלויבּסט.גלויבּסט אין אים
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To przekonanie, że Bóg jest jeden i nie jest ważne, w jaki sposób się go wyznaje, znaleźć można w wielu powieściach Asza, podobnie jak wiarę w sens boskiego
działania. Zachari stara się nauczyć rozumieć świat i samego siebie poprzez dyskusje z osobami, które go fascynują. W Peterburg Reb Borech Chomski tłumaczy
mu, że jest pewien, iż
z wysokości Bóg prowadzi swój świat sprawiedliwie, choć nam wydaje się inaczej.
Ale w końcu przychodzi sprawiedliwość i zwycięża. My sami może tego nie zobaczymy, wtedy doczekają tego nasze dzieci. Człowiek jest dokładnie jak kropeczka
zapisana w Torze. Kropeczka pojawia się na chwilę, gdy otwiera się fragment Pięcioksięgu; wkrótce zniknie, gdy się go odczytało. Ale Tora żyje, a kropeczka jest mocno
wpisana w Pięcioksiąg […]650.

Mirkin spotyka też Reb Borecha Chomskiego w małym domu modlitwy w Łodzi i znów dochodzi do interesującej rozmowy. Tym razem stary Żyd tłumaczy
Zachariemu, jak można znaleźć pociechę w modlitwie, która daje zapomnienie
i oderwanie od trosk życia codziennego. A potem przychodzi ﬁlozoﬁczne, wręcz
panteistyczne stwierdzenie, które ukazuje głęboką religijność autora i jego dążenie do znalezienia punktów wspólnych obu religii. Borech Chomski mówi, że
dzięki dobrym uczynkom
stajesz się częścią „sześciu dni stworzenia”, kosmosu i dzięki temu łączysz się
z wiecznością, z dniem po twojej śmierci. – Stajesz się częścią natury. […] Oni nie
wiedzą, że największym cudem Boga jest właśnie sama przyroda. Nie migdały, które
rosną na lasce w ręce Mojżesza, lecz migdały, które rosną na drzewach, to jest prawdziwy cud; to, że słońce powraca w wyznaczonym mu czasie. Niech pan przyzna, że
sama przyroda jest wiarą. Człowiek powinien wierzyć, że każdego dnia jest dla niego
przygotowana strawa651.

der iker […] iz, az dos, wos m’tut, tut men mit emune. Got iz niszt ka chilek af wos fara ojfn du glojbst
in em. Abi nor du glojbst, az es iz do a guter kojech, wos ﬁrt undzer welt […]. Szolem Asz, Warsze,
s. 353.
650

סוף קוּמט די-כּל- אָבּער סוף.אויף- כאָטש אוּנדז דאַכט זיך אויס אַנדערש פוּן אויבּן,גאָט פירט זיין וועלט מיט יושר
 דער מענטש איז. וועלן עס אוּנדזערע קינדער דערלעבּן, מיר אַליין וועלן עס אפשר נישט זען.גערעכטיקייט אוּן זיגט
 ווען מען מישט אויף, דאָס פּינטעלע דערשיינט נאָר אויף וויילע.תּורה-פּוּנקט ווי אַ פּינטעלע אָנגעשריבּן אויף אַ ספר
 אוּן דאָס,תּורה לעבּט- אָבּער די ספר. ווען מען האָט אָפּגעלייענט די סדרה,די סדרה; בּאַלד ווערט עס פאַרשווינדן
.[…] פּינטעלע שטייט פעסט פאַרשריבּן אין דער סדרה
Got ﬁrt zajn welt mit jojszer, chocz undz dacht zich ojs andersz fun ojbn-uf. Ober sof-kol-sof kumt di
gerechtikejt un zigt. Mir alejn weln es efszer niszt zen, weln es undzere kinder derlebn. Der mencz iz
punkt wi a pintele ongeszribn af a sejfer-tojre. Dos pintele derszejnt nor af a wajl, wen men miszt uf
di sedre; bald wet es farszwindn, wen men hot opgelejent di sedre. Ober di sejfer-tojre lebt, un dos
pintele sztejt fest farszribn in der sedre […]. Szolem Asz, Peterburg, s. 372.
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 אין,ווערסט דו אַ טייל פון „ששת ימי בּראשית“ פון דער יצירה און דורך דעם בּינדסט דו דיך אָן אין דער אייבּיגקייט
 אַז דער גרעסטער גאָטס נס, ]…[ זיי ווייסן נישט. – דו ווערסט אַ טייל פון דער טבע.דעם צומאָרגנס נאָך דיין טויט
 וואָס, נאָר די מאַנדלען, וואָס וואַקסן אויפן שטעקן אין משה רבנוס חאַנד, נישט די מאַנדלען.איז טאַקע די טבע אַליין
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Postać lamedwownika pojawia się często w literaturze jidysz, w której zwykle
wiele jest nawiązań do wierzeń i legend. Powieścią łączącą w sobie wątki ﬁlozoﬁczne, legendarne i realistyczne jest na przykład ( משיח בן אפֿריםMeszijech ben
Efroim, 1924) Mojsze Kulbaka, w której obok lamedwowników występuje też
Lilit.
Za przeciwieństwo lamedwownika można uznać diabła. Co interesujące, czasem w utworach pisarza istnieją między tymi postaciami zewnętrzne podobieństwa. Gdy w Tojt urtejl Stone poznaje starego Winclera, ten wydaje mu się znajomy, jak gdyby już kiedyś gdzieś widział tę twarz, tę rękę652. Dokładnie w ten
sposób Asz opisuje zwykle wrażenia osoby spotykającej lamedwownika. Szatan
w Tojt urtejl nie występuje sam, pomaga mu jego kochanka, Lilit653, która uwodzi
bankiera i nosi w powieści Asza imię Leonora. Stone znajduje się w sytuacji,
w której trudno mu się oprzeć młodej kobiecie, oszałamia go delikatny zapach
jej perfum, potajemne dotknięcia, wymowne spojrzenia, a ostatecznie błaganie
o uratowanie z rąk Winclera. Podający się za jej ojca Wincler, który w rzeczywistości jest kochankiem dziewczyny, udaje, że niczego nie zauważa, zostawia
młodych sam na sam, namawia, żeby razem tańczyli, a równocześnie różnymi
drobnymi zachowaniami stara się Stone’a nastawić do siebie negatywnie. Leonora przychodzi w nocy do pokoju Stone’a, wkrótce potem pojawia się Wincler. W szamotaninie, a także z powodu odrazy do starca i zauroczenia czekającą
w łóżku dziewczyną, bankier traci panowanie nad sobą i zaczyna dusić Winclera.
W ten sposób niechcący go zabija654. Później, w procesie sądowym zeznanie Leonory ostatecznie pogrąża Stone’a655.
W Bam opgrunt Judkewicz zakochuje się w Ester, żonie biednego maklera, Rabinowicza. Siostra maklera, Mirl, jest brzydka i garbata, ale zawsze dba
o szwagierkę, o jej ładne ubrania. Wygląd symbolizuje tu zło, które posługuje
się niewinną kobietą, by sprowadzać innych na złą drogę. Kto kryje się za posta-

 זעט איר דאָך שוין. וואָס די זון קומט צוריק צו איר אויסגעזעצטער צייט, דאָס איז גאָטס נס; דאָס.וואַקסן אויפן בּוים
. איז אָנגעגרייט פאַר אים זיין חיונה, וואָס ער לעבּט, אַז יעדן טאָג, דער מענטש מוז גלויבן. אַז טבע איז אמונה,איין
werst du a tejl fun „szejszes-jemej-brejszes” fun der jecire und durch dem bindst du dich on in der
ejbikejt, in dem cumorgns noch dajn tojt. – du werst a tejl fun der tewe. […] Zej wejsn niszt, az der
grester gots nes iz take di tewe alejn. Niszt di mandlen, wos waksn afn sztekn in Mojsze rabejnus hant,
nor di mandlen, wos waksn afn bojm. Dos iz gots nes; dos, wos di zun kumt curik cu ir ojsgezecter
cajt. Zet ir doch szojn ajn, az tewe iz emune. Der mencz muz glojbn, az jedn tog, wos er lebt, iz ongegrejt far em zajn chajune. Szolem Asz, Warsze, wyd. cyt., s. 353.
652
Por.
27–28 . ז,1930  קולטור־ליגע: ווארשע, טויט אורטייל,שלום אַש
Szolem Asz, Tojt urtejl, Warsze: Kultur-lige 1930, s. 27–28.
653
W funkcji uwodzicielki Lilit występuje już w poemacie Pereca ( מאָנישMonisz, 1888), w którym jako córka niemieckiego kupca, Marie, sprowadza na złą drogę młodego uczonego Żyda, Monisza. Młodzieniec, nie mogąc się jej oprzeć i zapewniając Marie o swojej miłości, wypowiada imię
Boga, za co traﬁa do piekła.
654
Por. Szolem Asz, Tojt urtejl, s. 21–55.
655
Por. tamże, s. 76.
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cią Mirl, widać w scenie, w której kobieta, „jak czarny pudel”656, zakrada się za
Ester na werandę domu. Tam z wielką radością, w tajemnicy przed jej mężem,
mówi bratowej, że gdy Judkewicz całuje dziecko, to myśli o matce, o Ester. Najprawdopodobniej widać tu intertekstualność, pudel wyraźnie symbolizuje diabła,
Meﬁstofeles też pojawia się u Fausta jako pudel. Gdy Ester wychodzi wieczorem
z Judkewiczem i mówi, że mogą zamknąć drzwi na noc, Mirl wybucha histerycznym śmiechem, a brat krzyczy: „Diablico, dlaczego się śmiejesz”657. Równocześnie w momencie, w którym Rabinowicz namawia żonę do podpisania weksla in blanco658, można zauważyć nawiązanie do sceny podpisania przez Fausta
cyrografu. Faust sprzedaje swoją duszę, Rabinowicz zaś swoją żonę, która zdaje
sobie z tego sprawę i krzyczy, że za pomocą tego weksla mąż sprzedaje ją Judkewiczowi659.
Nieczęsto pojawiają się u Asza przesądy, czasem jednak opisywane są różnego rodzaju zabobony. Borech Lensker z Reb Szlojme Noged jest chory, nie woła
jednak felczera, uważając, że nic mu nie pomoże, ponieważ chłopka zaczarowała
go, rzuciwszy mu pod nogi końską podkowę, którą nierozważnie podniósł660.
Samoidentyﬁkacja protagonistów Asza koncentruje się wokół ich religii, tradycji. O ile w rodzinnej Europie wiele zachowań jest samo przez się zrozumiałych i przez to często niezauważanych, o tyle w Ameryce wyraźnie widoczne są
najistotniejsze aspekty, wokół których buduje się żydowskie „ja”. Szczególnie
zauważalne jest to w obrazowanych często konﬂiktach między starym a młodym
pokoleniem, które porzuca tradycje rodzinne i dąży do pełnej asymilacji. Misza
z Meri nie potraﬁ znaleźć celu w życiu, czuje się Żydem, ale nie do końca rozumie, co to dla niego oznacza. Pewien przełom następuje, gdy zaczyna czuć się odpowiedzialny za mieszkającą samotnie siostrę zaaresztowanego przyjaciela, która
staje się dla niego uosobieniem żydowskiej dziewczyny. Zagląda też do małego
domu modlitwy w biednej dzielnicy miasta i zazdrości wiary zgromadzonym tam
Żydom. Na końcu tych poszukiwań postanawia, że weźmie ślub z kochającą go
Rochele, która ucierpiała w czasie pogromu, oraz że musi to być ślub religijny,
udzielony im przez rabina661. Widać tu wyraźnie, że wiara postrzegana jest w powieści jako istotny element samoidentyﬁkacji, Misza nie staje się z dnia na dzień
wierzącym człowiekiem, ale pomimo to czuje, że religia i tradycja to podstawy,
na których musi budować swoje nowe życie.
656

 ווי אַ שוואַרצער פּוּדעלwi a szwarcer pudel. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 51.
 וואָס לאַכסטוּ, טייוולTajwl, wos lachste. Tamże, s. 82.
658
Por. tamże, s. 74.
659
Por. tamże, s. 75.
660
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 187. Jest to dziwna historia, w polskiej tradycji podkowa zawsze przynosiła szczęście. Wydaje się więc dość nieprawdopodobne rzucanie uroku przez
polską chłopkę właśnie za pomocą podkowy. Podkowa występuje nie tylko w polskich wierzeniach,
już od średniowiecza uważano, że znaleziona na drodze i zawieszona na drzwiach domu chroniła go
przed czarami oraz przynosiła szczęście mieszkańcom, por. Władysław Kopaliński, Słownik mitów
i tradycji kultury, Warszawa: Rytm 2006, s. 991.
661
Por. Szolem Asz, Meri, s. 244.
657
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Czasami jednak samoidentyﬁkacja zostaje sprowadzona do takich zasadniczych, materialnych kwestii, jak posiadanie paszportu. Tak to Motke z powieści
Motke ganew nagle zdaje sobie sprawę z tego, że jest nikim, skoro nie ma paszportu, to także nie wiadomo, kto jest jego ojcem, skąd pochodzi, jak się nazywa.
Wydaje mu się wręcz, że bez paszportu nie jest człowiekiem. Po zabiciu Arona
Lejba Kanarka kradnie jego paszport i dzięki temu udaje mu się mieszkać i zarabiać w Warszawie. Jednak przed ślubem czuje, że musi odzyskać swoje „ja“
i opowiada o wszystkim narzeczonej662.
Figury pamięci w ten czy inny sposób związane z religią, wyznaniem i wierzeniami stanowią najobszerniejszą grupę dającą się wyodrębnić w powieściach
Asza. Widać wyraźnie, że leżą one u podstaw budowania przekazywanego czytelnikowi przez pisarza obrazu świata. Odbiorca ma tu do czynienia z ﬁgurami
osadzonymi w czasie, w którym toczy się akcja danego utworu, nieskomplikowanymi, jak te rabina czy księdza, równocześnie jednak pojawiają się postacie mityczne stojące poza ramami czasu, mające swoje korzenie nie w tym, lecz w tamtym świecie: prorok Eliasz czy lamedwownicy. Opisywane są radosne święta,
głęboka prosta wiara, ale również wydarzenia tragiczne, śmierć na stosie czy z rąk
Kozaków. Pojawiają się problemy, jakie niesie z sobą zawieranie mieszanych
małżeństw czy też przyjęcie obcej religii. Równocześnie prowadzone są poszukiwania istoty wiary. Są to wyraźnie różnorodne kategorie, centra, wokół których
krystalizuje się pamięć. W wielu miejscach i przy różnych okazjach powtarza
się wypowiedziane wprost lub dające się wysnuć jako wniosek przekonanie, że
wiara jest fundamentem, na którym powinno być budowane ludzkie życie, nie jest
jednak istotne, jaką konkretną wiarę człowiek wyznaje, ponieważ Bóg jest jeden.
4.3.5. Postacie

W powieściach Asza przeplatają się różnorodne postacie żydowskie i nieżydowskie. Widać jednak przede wszystkim sympatię pisarza do ludzi jako takich,
niezależnie od religii czy pochodzenia. Dlatego też, podobnie jak w części poświęconej wierze, także i tutaj podział na świat żydowski i chrześcijański nie jest
uzasadniony. Postacie ludzkie należą chyba do najczęściej spotykanych ﬁgur pamięci, nierzadko występują w formie przyjętych przez dane społeczeństwo stereotypów, przy czym obok nazwy osoby pojawia się też jej bliższa, na ogół wartościująca charakterystyka. Stąd istnieją w pamięci zbiorowej narodów takie pojęcia,
jak na przykład Rosjanin pijak, Polak patriota, Cygan złodziej, Arab terrorysta,
piękna Żydówka, chytry Żyd, Niemiec nazista, głupi chłop i wiele innych, które
zazwyczaj niewiele mają wspólnego z większością przedstawicieli danej grupy.
Raz zakorzenione w pamięci zbiorowej stereotypy są trudne do zwalczenia, zaczynają żyć niezależnie od otaczającego świata, pozostają nawet wtedy, gdy dane
społeczeństwo nie ma już kontaktów z postaciami, do których się odnoszą, i nie
662

Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 191–192 i 315–324.
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może swoich wyobrażeń doświadczalnie zweryﬁkować. Dlatego tak ogromna jest
rola literatury w zwalczaniu negatywnych stereotypów dotyczących innych grup
czy to społecznych, czy narodowościowych, i w zaszczepianiu w pamięci zbiorowej pozytywnych obrazów i konotacji663.
Do najwyrazistszych, odnoszących się do postaci ludzkich, ﬁgur pamięci należą w powieściach Asza między innymi żydowski przewoźnik, przyjaźnie nastawiony wobec Żydów chłop, pomagająca Żydom, na ogół prosta, chrześcijańska
kobieta, żydowski i chrześcijański robotnik lub rzemieślnik, żydowski i chrześcijański złodziej, żydowska prostytutka, polski i niemiecki szlachcic, bogaty Żyd,
rosyjski i amerykański policjant, żydowski i polski lekarz, żydowski adwokat,
żydowski nauczyciel, artysta, piękna Żydówka. Łatwo tu zauważyć, że o ile ﬁgury pamięci związane z postaciami żydowskimi są bardziej zróżnicowane, jest ich
też wyraźnie więcej, o tyle prezentowanych postaci chrześcijańskich jest mniej,
są one zazwyczaj pozytywne. Warto też podkreślić, że w momencie, w którym
opisywane charakterystyczne sylwetki ludzkie są ambiwalentne, pisarz stara się
na ogół relatywizować swoje przykłady, tłumacząc ustami narratora powody takiego, a nie innego zachowania oraz podając kontrprzykłady.
Prości ludzie, Żydzi i chrześcijanie, są u Asza z reguły pozytywnymi bohaterami, zwykle są głęboko wierzący, starają się wypełniać przykazania swojej wiary,
pomagają innym i okazują szacunek dla ich tradycji oraz przekonań. Nieodłączną postacią wschodnioeuropejskiego żydowskiego krajobrazu jest przewoźnik.
W Dos sztetl jest to Chaim, starszy, pracowity, mieszka w małym domku, nie tylko przewozi na drugą stronę Wisły, lecz też pomaga wszystkim podróżnym, w razie potrzeby nakarmi ich i przenocuje664. Autor zatytułował cały rozdział książki
A hejzl ba der Wejsl i zaraz na początku tłumaczy, że ten domek jest najważniejszy, symbolizuje bowiem wszystkich przewoźników, tych wcześniejszych i tych,
którzy później w nim zamieszkają665.
W powieściach Asza z pewnością ważny jest obraz polskich chłopów, który sprzeciwia się często spotykanemu w literaturze jidysz stereotypowi głupiego
Maćka. Chłopi występują we wszystkich wschodnioeuropejskich powieściach
pisarza, nawet w tych, w których poza tym chrześcijanie rzadko się pojawiają.
W Der tilim jid jeszcze mniej jest na początku nawiązań do otoczenia, do
nieżydowskich sąsiadów, niż na przykład w Dos sztetl. Powodem tego jest perspektywa narracji, świat widziany oczyma małego chłopca jest na pewno światem
ograniczonym i niepełnym. Niemniej jednak i tu pojawiają się pojedyncze, najczęściej bezimienne postacie, jak na przykład chłop, który w piątek wieczorem,
już po zmroku, przeprawia się na drugi brzeg rzeki, żeby zrozpaczonym matkom
żydowskim przekazać wiadomość, że ich synowie się nie utopili, że żyją i spę-
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dzą szabas w żydowskiej rodzinie po drugiej stronie Wisły666. Chłop ten nie jest
typowym szabes gojem, pomaga Żydom w piątek wieczorem nie dla pieniędzy.
W Dos sztetl sprowadzeni do ratowania drewna chłopi nie pytają o zapłatę i narażają własne życie, by pomóc żydowskiemu kupcowi. Reb Gombiner zachowuje
się wobec nich uczciwie, gdy bowiem nadchodzi noc i walka z żywiołem staje się
zbyt niebezpieczna, każe chłopom przerwać i zdaje się już tylko na modlitwę667.
Także chłopi w Reb Szlojme Noged są uczciwi. Na procesie w sprawie zabitego
koniokrada zeznają prawdę, chłopka, której sprzedano chorą krowę, przyznaje,
że kupiła ją od zabitego potem goja, stary chłop tłumaczy, że według tradycji „jeżeli złapie się złodzieja na jarmarku, to należy on do jarmarku”668, co znaczy, że
handlujący i kupujący na jarmarku mają prawo sami decydować o karze. Z tego
powodu on i Szlojme Noged pozwolili na samosąd nad oszustami. Dzięki temu
wyrok sądu jest łagodny, a potem wszyscy idą razem pić i chłopi uznają, że Bogowie się pogodzili.
Przy okazji tej historii można znowu zauważyć sympatię pisarza dla prostych
ludzi. W powieści problemy między chłopami a Żydami są generowane przede
wszystkim przez podburzających lud duchownych, także polska szlachta nie chce
w słusznej sprawie stanąć po stronie Żydów, uczciwi okazują się tylko chłopi.
Chłopi pomagają też Jechielowi z Der tilim jid. W czasie choroby matki, gdy
Jechiel musi handlować i nosić zimą towar po sąsiednich wsiach, okazuje się, że
dostarcza go przede wszystkim do znajomych chłopów, którzy znają i lubią Riwke i także teraz u niej kupują, płacąc żywnością, a czasem nawet pieniędzmi669.
Jechiel wraca do domu zwykle późno w nocy, z wyjątkiem tych dni, gdy spotyka
jakiegoś miłosiernego chłopa, który go podwozi wraz z paczkami670. Gdy Jechiel
po latach przybywa do miasteczka ze swoją żoną, Rejzele, właśnie u niej chłopi
kupują najchętniej, niektórzy dlatego, że ją pamiętają jako córkę karczmarza, inni
przez pamięć dla matki Jechiela, Riwke671.
Interesującą postacią jest chłop ze wsi, w której stoi karczma Szlojme Wolfa. Nazywany „biednym Tadeuszem”, przez wszystkich popychany i poniżany,
zaprzyjaźnia się z Jechielem, który jako jedyny traktuje go jak równego sobie
człowieka. Tadeusz pracuje ciężko, nie skarżąc się zwykle na swój los, czasem
jednak, zwykle gdy sobie popije, zaczyna złorzeczyć tym, których za swój los
obwinia, przede wszystkim Panu Widowskiemu i Bogu, tak że przerażony żydowski karczmarz go ucisza, bojąc się, iż kara spadnie także na niego672. Także
na trzeźwo potraﬁ Tadeusz mówić o swoich bolączkach. Zastanawia się między
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innymi nad tym, gdzie jest na świecie sprawiedliwość, dlaczego on ma piaszczyste pole, gdy inni uprawiają urodzajne gleby w dolinie, uważa, że jeżeli Boga by
rzeczywiście obchodził los wszystkich ludzi, to nigdy by do tego nie dopuścił673.
Nie mogąc znieść takiego świata, Tadeusz postanawia się zemścić, tak jak potraﬁ,
i planuje zamordować żonę karczmarza. Na szczęście Jechiel domyśla się zamiarów przyjaciela i w decydującym momencie powstrzymuje kobietę od wyjścia na
podwórko, a potem znajduje zaczajonego Tadeusza, któremu na widok Jechiela
wypada z ręki nóż. Odtąd Tadeusz opowiada wszystkim, że Jechiel jest świętym
człowiekiem, który uchronił go od popełnienia śmiertelnego grzechu674. Biedny
chłop odwdzięcza się potem Jechielowi, podczas napadu na karczmę pomaga
Rejzele uciec przez okno i bije w dzwon, wzywając pomocy. Także i to wydarzenie zostaje przedstawione jako cud, Tadeusz uważa, że do przyjścia w krytycznym momencie do karczmy zmusiła go siła wiary Jechiela675. Tadeusz pomaga też
Jechielowi pogrzebać Żyda smolarza, zwolennika Sabataja Cwi, który zamarzł
w lesie676. W powieściach Asza trudno doszukać się szerzej zaprezentowanej żydowskiej postaci typowego szlemiela677, źle traktowanego przez otoczenie nieudacznika, który jednak stara się zachować własną godność. W Der tilim jid cechy te uwidaczniają się właśnie w Tadeuszu, co dodatkowo podkreśla, że pisarz
nie stawia linii podziału pomiędzy prostymi ludźmi, Żydami i chrześcijanami.
Asz daje także przykłady chrześcijan z wyższych sfer, którzy, wprawdzie już
nie bezinteresownie, pomagają Żydom. Senator Akimow przejmuje się losem
syna Ester Hodel678 i przedstawia jego sprawę carowi, który go ułaskawia679. Akimow czyni to z wdzięczności dla starego Mirkina, który ratuje go znaczną sumą
pieniędzy, by senator mógł zwrócić to, co wcześniej zdefraudował. Dzięki wzruszeniu cara historią kogoś innego sam senator też wraca do łask na dworze, lecz
tylko niektórzy z bohaterów Farn mabl zauważają ironię tej sytuacji, dla reszty
ważny jest sam czyn, nie jego pobudki.
Innym, także niebezinteresownym rodzajem pomocy Żydom jest instytucja
szabes goja. W Gots gefangene we wspomnieniach męża Emilje z czasów, gdy
rodzina mieszkała jeszcze w Rosji, występuje szabes goj, który przychodzi gasić
świece szabasowe, ponieważ matka jest tak pobożna, że w szabas nie chce się
nawet zbliżać do ognia. Za tę pracę musi Rosjaninowi płacić białym chlebem,
a on wykorzystuje całą sytuację i co pewien czas strajkuje, by wymusić wyższą
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zapłatę. Wszystko kończy się, gdy syn dochodzi do wniosku, że on może równie
dobrze gasić świece, a dzięki temu rodzina będzie miała więcej chleba680.
W prawie każdej powieści pisarza występują proste chrześcijańskie kobiety,
które pomagają Żydom i są zawsze prezentowane pozytywnie. W Kidusz haszem
w karczmie u Mendla pracuje stara Kozaczka, Marusia. Jako jedyna może sobie
pozwolić na ostrzejsze potraktowanie pijanego popa, wylewając mu na głowę pomyje, by wytrzeźwiał681. Dba też o żydowskie wychowanie religijne syna karczmarza, na przykład nie chce mu dać ciastka, zanim nie odmówi błogosławieństwa682. Marusia stara się pomóc w uratowaniu Dwojre z rąk Kozaków. Ucieka
razem z Żydami, chociaż jej samej nie grozi niebezpieczeństwo, i mówi, że jak
ma umierać, to z tymi, z którymi jadła chleb. Przebiera Dwojre w kozacką sukienkę, chce udawać, że to jej córka683.
Wśród innych opisanych chrześcijanek wiele serca okazuje Asz prostym
wieśniaczkom, których wiara przejawia się w ich postępowaniu, bezinteresownej pomocy innym oraz poszanowaniu cudzej religii. Wzruszająca jest scena na
dworcu kolejowym w czasie wojny, kiedy to rosyjska chłopka karmi austriackich
więźniów, mówiąc, że jeżeli da się im jeść, to ich matki nakarmią żołnierzy rosyjskich684. Po zwycięstwie rewolucji inna wieśniaczka ratuje przed rozstrzelaniem
na granicy nielegalnych żydowskich emigrantów, wymyślając bolszewikom:
Jesteście chrześcijanami – Tatarami, Cyganami, przeklętymi Turkami, zwariowanymi
bestiami. Życie ludzkie nic dla was nie znaczy. Dlaczego chcecie sprowadzić grzech
na wasze dusze? Oni przecież też mają Boga i on się za nimi ujmie685.

Prostą kobietą z ludu jest też Maria Iwanowna, niańka Zachariego Mirkina.
Wprawdzie sama chodzi do cerkwi tylko od święta, dwa razy do roku, jednak
uważa, że każdy ma prawo do swojej wiary, i to właśnie ona wyjawia Zachariemu
jego żydowskie pochodzenie oraz prowadzi go do synagogi686.
Właścicielka hotelu w Ist riwer, Klara Kranz, przybywa do Ameryki z Europy,
nikt nie wie skąd dokładnie, czy z Wiednia, czy z Węgier, czy ze Słowacji. Klarze
Kranz nie jest dane wyjść za mąż za Harry’ego po śmierci jego żony, otoczenie
nie godzi się na mieszane małżeństwo. Dlatego z własnej woli odsuwa się na
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drugi plan, jest jednak zawsze gotowa nieść pomoc, i to ona przejmuje opiekę
nad osieroconymi dziećmi po śmierci Harry’ego. Mimo że sama jest chrześcijanką, dba o żydowskie wychowanie religijne powierzonych sobie sierot, na szabas
i w święta wysyła dziewczynki do domu Mojsze Dawidowskiego, w sobotę ubiera
je w odświętne ubrania i prowadzi do synagogi687. Inną zaprezentowaną w powieści chrześcijanką jest Mary, żona Irvinga. Mąż opuszcza ją po tym, gdy ochrzciła
bez jego zgody syna. Z powodu związku z Żydem jest odtrącona przez swoją
irlandzką rodzinę i w konsekwencji zostaje sama. O ile mąż ma za złe ochrzczenie małego Natana, o tyle jego ojciec, który po ślubie syna z chrześcijanką zrywa
z nim wszystkie kontakty, rozumie Mary. Uważa, że skoro Irving nie decyduje
się dać chłopcu swojej religii, to jest jak najbardziej zrozumiałe, że troszczy się
o to matka. Mary zamieszkuje wraz z Natanem w domu teścia, Mojsze Wolfa,
i stara się gotować koszerne posiłki. Na szabas kupuje specjalnie droższą kurę ze
stemplem, dowiaduje się też w sklepie, jak ją należy przygotować. Mojsze Wolf
wpada w rozterkę, nie jest do końca przekonany o koszerności ugotowanej kury,
ale jeszcze bardziej nie chce zrobić przykrości Mary688.
Pisarz stworzył także arabski odpowiednik chrześcijańskiej służącej, którym
jest Mahatma w Dos gezang fun tol. Mahatma pracuje w żydowskich osadach,
zbiera pieniądze, oczekując powrotu męża z wojny. Ten jednak kupuje sobie młodą żonę, a Mahatmę posyła nadal do pracy. Osadnicy nie potrzebują jej pomocy,
litują się jednak i dają jej jeść. Mahatma bierze udział we wszystkich ważnych
wydarzeniach, to ona opłakuje zmarłego na malarię Josele, cieszy się z wszystkimi z kiełkującego na polach zboża. I to właśnie ta Arabka daje znać osadnikom,
że Beduini zapędzili swoje stada na ich pola, a potem ostrzega kibuc o mającym
nastąpić arabskim ataku689. Pisarz pokazuje tu, jak prości ludzie potraﬁą docenić
dobroć, gdziekolwiek ją napotkają, i czują się zobowiązani odpłacić tym samym.
Na początku twórczości Asz widzi i ukazuje w swoich utworach biedę na
ulicach miasteczek. Powoli jednak obraz ten ulega zmianom, w powieściach
prezentowany jest także wielkomiejski kapitalizm690. Pisarz zauważa w swoich
powieściach także innych robotników, mieszkających na wsi i zatrudnionych
w okolicznych fabryczkach. Pracujący w hucie szkła chłop znajduje kilkunastoletniego Motke, płaczącego na środku drogi. Daje mu jeść i zabiera chłopca
z sobą do huty, gdzie inni robotnicy pozwalają mu spędzić noc i dzielą się z nim
jedzeniem. Wiedzą, że mogą z tego powodu mieć kłopoty, ponieważ Motke nie
ma paszportu, pomimo to mu pomagają, a mówiąc o tym, że jest Żydem, twierdzą: „nasze, ich, jeden diabeł”691. Jest to z jednej strony pokazanie ludzkiej dobroci i współczucia, dla których nie istnieją granice między narodami, z drugiej
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dodatkowe podkreślenie bezduszności mieszkańców żydowskiego miasteczka,
z którego pochodzi Motke. Bieda i trudne życie powodują, że w miasteczku zanikają ludzkie odruchy, ojciec nie kocha syna, tylko go bije, matka wprawdzie
go kocha, lecz gdy jest mały, naraża go na śmierć, przestając karmić niemowlę,
by móc zarabiać jako mamka w bogatym domu. Przez wiele lat nikt z ludzi nie
zajmuje się chłopcem, który za jedynego przyjaciela ma psa, w którego budzie się
chowa. W rezultacie ludzkie odruchy wobec Motke przychodzą z jednej strony od
zwierząt, psów, które go słuchają i za nim chodzą, oraz krów, pozwalających mu
pić swoje mleko, z drugiej od nie-Żydów. Jedynym Żydem, który choć trochę mu
pomaga, jest złodziej, Nosn Ganew. W obrazach przyjaźni Motke z psem i krowami widać najprawdopodobniej wpływ wydanej w roku 1894 Księgi dżungli
Rudyarda Kiplinga (1865–1936).
Inną kategorią robotników są pracujący na własny rachunek rzemieślnicy,
drobni sklepikarze, karczmarze. Także tu czytelnik spotyka Żydów i chrześcijan.
W Motke ganew występuje polski szewc, który jest dla wszystkich miły, a dzieciom rozdaje cukierki. Kiedyś upija się w niedzielę, wychodzi na ulicę i zaczyna
śpiewać: „Jeszcze Polska nie zginęła [...] polskie wojsko”692. Na mieszkańców
pada strach, boją się, że polski szewc sprowadzi na wszystkich nieszczęście. Pojawia się jednak rosyjski żandarm, który go zamyka w areszcie, aż wytrzeźwieje.
Dobre stosunki z chrześcijańskimi sąsiadami wymieniane są często mimochodem, jakby na marginesie. Tak na przykład przy okazji wizyty Jechiela u żydowskiego fryzjera czytelnik dowiaduje się, że jest on mistrzem, którego wzywa do
siebie nawet okoliczna szlachta693. Karczmarz Mendel jest arendarzem cerkwi,
dlatego powinien pobierać pieniądze za wydanie klucza. W jednej ze scen przychodzą do niego chłopi z płaczem, że są biedni, a dziecko jest chore i trzeba je
jak najszybciej ochrzcić, by szatan nie zabrał jego duszy, gdyby umarło. Mendel
obawia się katolickiego księdza, który już kiedyś kazał go wychłostać za wydanie
bez opłaty kluczy na ślub, w końcu ulega i każe synowi iść otworzyć cerkiew. Pop
jednak nadal siedzi w karczmie i nie idzie z chłopami. Mendel go wygania, pop
mówi, że karczmarz musi wykonać jeszcze jeden chrześcijański uczynek, ponieważ w cerkwi dusze zmarłych wypiły do końca wino, a do chrztu potrzebne jest
wino. Mendel nalewa popowi butelkę alkoholu, podkreślając, że wcale nikomu
nie pomaga, kluczy sam nie potrzebuje, dlatego może je dać, a w końcu karczma
jest od tego, żeby się w niej zaopatrywać w wino694. W Kidusz haszem Żydzi wyraźnie lepiej żyją z miejscową ukraińską ludnością, niż z rządzącymi Polakami.
Chłopów i popa rozumieją, pana i księdza niezmiernie się boją.
Asz opisuje różnoraką współpracę Żydów i chrześcijan, nie zawsze tę pozytywną. Na jarmark do miasteczka Reb Szlojme Nogeda przychodzi Ajzik włamy-
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wacz ze Stasiem koniokradem. Przyprowadzają chorą krowę, Ajzik udaje, że ją
kupuje, koniokrad, że nie chce sprzedać Żydowi. W ten sposób udaje się sprzedać
krowę biednej wieśniaczce, która wydaje na nią ostatni grosz. Powoduje to ogólną bijatykę na jarmarku, na koniec Żydzi i goje godzą się, odzyskują pieniądze dla
chłopki i razem biją oszustów, którzy traﬁają do szpitala695.
Temat dezintegracji tradycyjnego społeczeństwa, tworzenia się świata przestępczego pojawia się w wielu utworach literatury jidysz. Interesująca jest w tym
kontekście protoekspresjonistyczna powieść Ojzera Warszawskiego696 שׁמוּגלארס
(Szmuglers, 1920), także tam, podobnie jak w Motke ganew Asza, występuje wątek miłości młodego człowieka, przestępcy, do prostytutki.
Żydowskie prostytutki są u Asza miłymi dziewczynami, gdy w ciągu dnia nie
mają nic do roboty, odwiedzają sąsiadów, pomagają chorej Żydówce posprzątać w domu, zająć się dziećmi, czy nawet szyć ubrania, dzięki którym zarabia
na życie. Według narratora sąsiedzi traktują je normalnie, ponieważ każdy musi
jakoś pracować697. Zatrudnione w Warszawie prostytutki są znudzone monotonią
życia, dlatego cieszą się, gdy przyjeżdżają zagraniczni kupcy, wszystkie marzą
o tym, by być sprzedane do Argentyny i pracować w Buenos Aires. Z ufarbowanymi na blond włosami każda dziewczyna myśli o swoim księciu, którego pozna
w dalekim kraju i który się z nią ożeni698. O ile wyraźnie ganione jest postępowanie oszustów i złodziei, także dlatego, że swoją działalnością przynoszą krzywdę
innym, o tyle widać w powieści wiele zrozumienia i współczucia dla przedstawicielek najstarszego zawodu świata. Szczególnie smutne w swoim wyrazie są
opisy scen, gdy dziewczyny marzą o wyjeździe z Polski, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że oczekująca je za oceanem rzeczywistość jest daleka od ich
wyobrażeń699.
W utworach Asza widać sympatię autora wobec biednych. Zwykle też pojawia
się zróżnicowanie społeczeństwa żydowskiego ze względu na posiadany majątek.
O ile we wczesnych utworach, w Dos sztetl czy w Reb Szlojme Noged, wszystko
ukrywa się za zasłoną idealizacji, o tyle później coraz wyraźniej pojawiają się
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poszczególne warstwy społeczne700. Biedni ludzie postrzegani są przez pisarza,
jak wyżej wspomniano, pozytywnie, inaczej wygląda obraz środowisk bogatych,
choć i tu zdarzają się wyjątki.
Szlachta polska prezentowana jest u Asza stosunkowo ambiwalentnie, pojawiają się przy tym różne postacie, czasem tylko wspomniane, innym razem opisywane niezmiernie dokładnie. Polska szlachta w powieściach pisarza to z jednej
strony postacie odpowiadające występującemu w literaturze jidysz tamtych czasów negatywnemu stereotypowi, z drugiej strony zaskakujące czytelnika pozytywne wyjątki. Reb Szlojme Noged prowadzi interesy z właścicielami ziemskimi,
którzy traktują go na równi z sobą. Gdy pojawia się młody dziedzic, który go
nie zna, każe Reb Szlojme Nogedowi stać i zwraca się do niego per „ty“, wtedy dumny Żyd po prostu odjeżdża, rezygnując z dobrego zarobku. Oczywiście,
by dopełnić ten baśniowy obraz u Asza, dziedzica potem dosięga boska kara,
młody człowiek traci w hulankach cały majątek701. Przed procesem w związku
ze śmiercią polskiego koniokrada, o którą Żydzi są niesłusznie oskarżani, Reb
Szlojme Noged jeździ po dworach szlacheckich, odwiedza wszystkich, z którymi
prowadzi interesy, tłumaczy, co naprawdę się wydarzyło, i prosi o pomoc, której
jednak nie uzyskuje702. W Reb Szlojme Noged polscy panowie są w oczach prostych Żydów niekiedy demonizowani, jeden z nich jest ponoć wysłannikiem szatana, przeobraża się w czarnego kota, który zabija przed obrzezaniem żydowskie
dzieci, dopiero staremu cadykowi z Gostynina udaje się go pokonać703. Natomiast
w Kidusz haszem hrabia Koniecpolski nie chce się zgodzić na synagogę i żydowski cmentarz w Złoczowie. Kiedy przyjeżdża w okolice na polowanie i wydaje bal
dla gości, Mendel podaje panom do tańca rękawiczki, które przepocone rzucają
na ziemię, zakładając czyste dla nowej partnerki, a na Żyda krzyczą przy każdej
okazji. Hrabia Koniecpolski, wysoki, silny jak dąb, każe Mendlowi śpiewać dla
gości i obiecuje, że jak dobrze zaśpiewa, to coś za to dostanie. Mendel wkłada
w śpiew całe swoje serce, zapomina, gdzie jest, wkrótce też cichną śmiechy zgromadzonych. Karczmarz śpiewa dla Królowej Szabes. Zadowolony pan pyta, czego Mendel chce za swój śpiew. Żyd prosi o zgodę na synagogę i cmentarz. Polak
zastanawia się przez chwilę, z osiedlenia się Żydów w Złoczowie miałby same
korzyści, ale co na to powie jezuita, ojciec Kozłowski? W końcu zapada decyzja:
Mendel ma powiedzieć po polsku: „Maria, Matka Boska Częstochowska niech
będzie pochwalona na wieki wieków amen”704, a jego prośba zostanie spełniona.
Żyd jest przerażony, ale nie zgadza się, musi wobec tego udawać niedźwiedzia,
tańczyć przebrany w futro, podczas gdy pachołkowie go biją. Ostatecznie Mendel
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dostaje zgodę na budowę synagogi, na cmentarz będzie jeszcze musiał zasłużyć.
W powyższym cytacie, podobnie jak w innych miejscach powieści Asza widać,
że znał on wprawdzie dość dobrze język polski, niekiedy jednak różne wyrazy
i zwroty przekręcał, w tekście zamiast „częstochowska” używa podobnego słowa
„świętochowska”.
Panujące w dawnej Polsce stosunki między polską szlachtą a Żydami ukazane
są w Kidusz haszem na ogół w negatywnym świetle. Nie chodzi tu o konieczność
uzyskania zgody na budowę synagogi i założenie cmentarza, także nie o to, że
przy każdym pobycie pana trzeba mu usługiwać, lecz o poniżanie karczmarza
przy każdej okazji, o obrażanie jego wiary. Można zauważyć tu pewną cechę
charakterystyczną powieści Asza, który wyraźnie pozytywniej rysował stosunek
otaczającego społeczeństwa do Żydów w czasach mu współczesnych, obrazy negatywne sytuując przede wszystkim w przeszłości.
Pan Widowski z Der tilim jid jest postacią na pozór stereotypową. Polski
szlachcic, patriota, gardzący jednak wszystkimi mieszkańcami okolicy, według
relacji narratora Żydów potraﬁ jeszcze ostatecznie znieść, natomiast chłopów wyzyskuje i uważa za bydło. Nie dba o swoje ziemie, marnotrawi majątek, jedynym
jego przyjacielem jest pies. Gdy pies staje się stary i chory, Pan Widowski zabija
go, a następnie zamyka się we dworze i podpala budynek, nie mogąc znieść myśli o tym, że przejmie go rodzina z Warszawy, która tylko bawi się i przymila
zaborcy705. Gdy jednak czytelnik przyjrzy się bliżej opisanej przez Asza postaci,
okazuje się, że można w tym polskim szlachcicu zobaczyć i inne, mimo wszystko pozytywne cechy. Majątek jego podupada nie dlatego, że Pan Widowski go
przepuszcza, lecz z powodu depresji, w którą czasami wpada. W takich okresach
nie potraﬁ się niczym zajmować. Były oﬁcer napoleoński rozpacza nad utratą niepodległości przez Polskę, nie chce i nie potraﬁ dopasować się do nowej sytuacji,
gorzknieje, traci wiarę w Boga, nie ma żadnych przyjaciół. Wprawdzie szczuje
często psa na Żyda karczmarza, tak że ten zawsze drży o swoje życie, gdy jest
wzywany na dwór, jednak traktuje go jako jedyną osobę, której może opowiadać
o swoich troskach i zmartwieniach, której może się radzić w sprawie zarządzania
majątkiem. Pacht za dzierżawę karczmy pobiera uczciwie, nie zawyżając i nie
podnosząc stawki, a czasem nawet potraﬁ z fantazją darować całą ratę. Chodzi
ubrany w stare spodnie, nie dba o swój wygląd do tego stopnia, że kochający go
mimo wszystko karczmarz Szlojme Wolf zamawia mu za własne pieniądze nowe
ubranie706. W kontekście obrazu Żydów w społeczeństwie nieżydowskim ważne
jest także przekonanie Pana Widowskiego, że jego chłopi uważają, iż gdy Żydzi
w czymś uczestniczą, to jest to na pewno rzecz sensowna707. Pan Widowski bierze
udział w jednym z „cudów”, które wydarzają się wokół Jechiela. Gdy dwaj pijani
szlachcice z sąsiednich dóbr napadają na karczmę Szlojme Wolfa, Pan Widowski
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przybywa z odsieczą, każe ich wychłostać i dopiero rano odsyła do domu, przepraszając i tłumacząc, że po ciemku nie poznał, kim są napastnicy708. Wydarzenia
wokół szlacheckiego dworu są tematyką także innych powieści literatury jidysz,
na pewno należy tu wspomnieć o utworze Jicchoka Baszewisa Zingera (Singera)
( דער הויףDer hojf, 1953–1955, wyd. polskie: Dwór i Spuścizna, tłum. Irena Wyrzykowska, Warszawa: PIW 1983)709.
Innym polskim szlachcicem, który występuje w powieści Asza Der tilim
jid, jest Stefan Dąbrowski. Czytelnik nie dowiaduje się jednak o nim zbyt wiele, oprócz tego, że zakochuje się w Rejzele i w ten sposób staje się pośrednio
sprawcą jej śmierci. Jest to postać tragiczna, ale mimo wszystko pozytywna, nie
uprowadza dziewczyny, pozwala jej podjąć decyzję, chce się z nią jak najszybciej
ożenić.
Oprócz tego pojawiają się w Der tilim jid zaledwie naszkicowane postacie negatywne: wspomniani już dwaj pijani szlachcice z Sokolna, napadający na karczmę Szlojme Wolfa, oraz młody krewny Pana Widowskiego, który przejmuje majątek, a potrzebując pieniędzy na wystawne życie w Warszawie, wyzyskuje chłopów i prawie że doprowadza do ruiny żydowskiego karczmarza710. W Farn mabl
interesującą postacią jest przybyła pewnego wieczoru na kolację do adwokata
Halperna długoletnia przyjaciółka jego żony Olgi Michajłowny, polska księżna
Maria Nikołajewna Sapieha. Narrator stwierdza przy tej okazji, że w bogatych
sferach żydowskich jest prawie regułą, iż spotyka się tam chrześcijan, zwykle
z dobrych rodzin, lecz bez dużych pieniędzy. U Halperna jest to właśnie Maria
Nikołajewna. Księżna jest biedna i Olga daje jej pieniądze traktowane jako pożyczkę, którą księżna chce w przyszłości zwrócić. Maria Nikołajewna interesuje
się wszystkimi sprawami żydowskimi, wyjaśniając, że nauczyła się wiele na Wołyniu, gdzie Żydzi zamieszkiwali tereny jej męża711.
W innym czasie i w innym miejscu pojawia się szlachta niemiecka. Zgodnie
ze wspomnianym już zwyczajem pisarza, który czasem jednemu centrum krystalizacji pamięci poświęca cały rozdział powieści, także rodzina von Sticker opisana jest w ten sposób w Bam opgrunt. Arystokracja niemiecka nie występuje
w innych powieściach pisarza, stąd jest to jedyny jej obraz przekazany przez Asza
czytelnikom. Część rodziny von Sticker zajmuje się nauką, inni służą w wojsku
jako oﬁcerowie. Robert von Sticker stara się nawet w czasach kryzysu zachować
swoją godność jako głowa rodziny, troskę zaś o żonę i dzieci uważa za swoje
główne zadanie. Sparaliżowaną żoną zajmuje się przede wszystkim z obowiązku,
nie z miłości. Cały dzień poświęcony jest rodzinie, dopiero wieczorem, w swoim gabinecie, może Robert von Sticker zapomnieć o troskach, gdy oddaje się
708

Por. tamże, s. 264–265.
W jidysz powieść ukazała się w odcinkach w „Forwerts”. Jej dwa tomy zostały przetłumaczone na język angielski pod dwoma różnymi tytułami, Manor i Estate, wydanie polskie opiera się
na przekładach angielskich.
710
Por. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 299–300.
711
Por. Szolem Asz, Peterburg, s. 33–34.
709

190

lekturze i nauce, komentarzowi do Fausta, nad którym od wielu lat pracuje712.
Dla pochodzących z wyższych sfer Niemców ważna jest nauka i kultura, a także poczucie obowiązku, honor rodziny oraz służba w wojsku. Z tymi pozytywnymi wartościami kontrastuje pisarz zupełną bezduszność w życiu prywatnym:
von Sticker nie okazuje swojej żonie miłości, nie dba też o przekazanie dzieciom
istotnych wartości, obraża Hansa Bodenheimera, z jego ojcem prowadzi interesy
ﬁnansowe, ale syn nie ma prawa iść z córką von Stickera na koncert. Największą
winą von Stickera jest jednak brak reakcji na degenerację syna, na wypełniony
nienawiścią stosunek matki do własnej córki, na znęcanie się żony i syna nad
Lotte. Konsekwencją tego jest dalszy rozwój wypadków, von Sticker popełnia
samobójstwo, a Wolfgang morduje własną siostrę.
Pisarz, podobnie jak stara się dawać pozytywne przykłady koegzystencji
żydowsko-chrześcijańskiej, tak i często opisuje w swoich utworach bogatych
Żydów, którzy nie stracili więzi z prostym ludem i którzy jako swój obowiązek
postrzegają pomaganie biednym. Do tego typu postaci należy bez wątpienia Reb
Jecheskiel Gombiner z Dos sztetl. Taki jest również Reb Szlojme Noged z utworu
pod tym samym tytułem. Ten ostatni jest znaną w okolicy postacią, gdy wraca do
domu na szabas, chłopi w mijanych wsiach starają się jeszcze coś mu sprzedać,
Reb Szlojme Noged zawsze kupuje, nie targując się, wrzuca na wóz i jedzie dalej713. W tym momencie przedstawiony przez pisarza obowiązek bogatego wobec
biednych rozciąga się także na gojów. Po drodze Reb Szlojme Noged zabiera na
wóz biednych Żydów, których zaprasza na szabas, i tak dojeżdża do miasteczka714. Na tym nie koniec dobrych uczynków bogatego kupca. Gdy przywozi do
domu dużo pieniędzy, wysyła swoich synów, żeby zanieśli po banknocie rabinowi, szojchetowi i innym, a drobnymi monetami napełnia kieszenie i wychodzi
rozdawać je biednym i chorym, uważając, że cały majątek dostał od Boga właśnie
po to, żeby móc się nim dzielić715. Starsi bracia i ojciec Asza byli podobnie jak
Reb Szlojme Noged handlarzami, którym dość dobrze się wiodło. Tego typu postacie opisuje autor w Reb Szlojme Noged, określając ich jako „Gombiner”, taki
przydomek nosił ojciec pisarza. Są to rośli, silni Żydzi, którzy, według relacji narratora, żadnego goja się nie boją i nie uważają, że żyją na wygnaniu, w diasporze.
Wychowani są wśród przyrody, spaleni słońcem, ponadto:
Każdy taki Żyd ma tuzin dzieci i dożywa swoich stu dwudziestu lat bez trosk i kłopotów, zarabia na swój chleb do ostatniej minuty życia, a mając siedemdziesiąt lat daje
światu nowe dziecko716.
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Interesujący jest żeński odpowiednik handlarzy z Gąbina, są to kobiety
z Gostynina717, duże, silne, jedzą za trzech, handlują na targu ubraniami i rządzą
w domu, gdzie ich mężowie spędzają całe dni przy maszynach do szycia718.
Żyjącym w miastach bogatym polskim Żydom pisarz ma wyraźnie wiele do
zarzucenia, krytykując w swoich powieściach przede wszystkim ich obojętność
na los żydowskiej społeczności i niechęć do niesienia pomocy w zapewnieniu
godziwych warunków bytu biedocie. Mowa jest o tym między innymi w drugim
tomie trylogii Farn mabl, w Warsze, gdzie pojawiają się zasymilowane damy,
które teoretycznie wspomagają szkołę Hurwica, bardziej jednak służą pomocą
moralną niż materialną i wciąż przepytują dzieci ze znajomości polskiego, co
naraża nauczyciela na podejrzenia ze strony rosyjskiego inspektora719. W jeszcze
gorszym świetle ukazany jest czytelnikowi zarząd gminy żydowskiej w Warszawie, który w czasie srogiej zimy zbywa umierających z głodu biedaków kuponami na węgiel i mglistymi obietnicami pomocy720. Negatywną postacią jest też
żydowski fabrykant z Łodzi, którego Zachari stara się bezskutecznie przekonać
do zatrudniania żydowskich robotników. Właściciel fabryki patrzy obojętnie, jak
upadają małe rodzinne zakłady, nie proponuje jednak pracy Żydom, gdyż wtedy
czułby się zobowiązany do udzielania im dodatkowej pomocy w razie potrzeby,
a poza tym tacy robotnicy nie chcieliby pracować w sobotę721.
W miasteczkach i miastach świata przedstawionego powieści pisarza występują także inne charakterystyczne postacie. Rosyjscy strażnicy prawa są u Asza
zwykle przekupni. Taki jest Pan Naczalnik722, do którego biegnie na skargę okradziony przez linoskoczkę Polak. Pan Naczalnik dostaje łapówkę i dobry obiad,
poza tym, sprawdzając papiery cyrkowców, czyta list do linoskoczki napisany
przez zakochanego w niej rosyjskiego pułkownika. To wystarcza, by głośno powiedzieć gojowi, że przecież taka dama na pewno nie kradnie, a po cichu dodać,
iż „gdy się idzie do kobiety lekkich obyczajów, nie zabiera się z sobą torby z pie-

Jederer aza jid hot a tuc kinder un lebt ojs zajne hundert un cwancik jor on car un wejtik, fardint zich
zajn brojt cu der lecter minut fun zajn lebn, un cu zibecik jor brengt er noch a naj kind af der welt.
Tamże, s. 173–174.
717
Jak wspomniano wcześniej, Gąbin i Gostynin to miejscowości leżące niedaleko rodzinnego
miasta Asza, Kutna.
718
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 174.
719
Por. Szolem Asz, Warsze, s. 56.
720
Por. tamże, s. 238–248.
721
Por. tamże, s. 321–338.
722
Asz często używa rzeczownika „pan” w znaczeniu imienia własnego, a także dla zaznaczenia, że dana postać pochodzi z wyższej warstwy społecznej, stąd w powieściach występuje np. Pan
Kwiatkowski czy Pan Wiadomski. Tutaj zamiast nazwiska pojawia się po prostu pełniona funkcja, która jest w tym przypadku najistotniejsza. W ten sposób pisarz podkreśla fakt, że występujące
w jego utworach nieżydowskie postacie pojawiają się tam widziane z perspektywy żydowskiej, poza
tym nic więcej o nich nie wiadomo i dlatego określane są konsekwentnie tak, jak je nazywali między
sobą Żydzi.
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niędzmi, jest się ostrożnym”723. Aszowi udaje się w tym epizodzie znakomicie
naszkicować postać rosyjskiego urzędnika i także w tej scenie nie brak humoru.
W zupełnie innym czasie i zupełnie innym miejscu, za oceanem, pojawia się
inny stróż prawa, także w sytuacji opisanej w sposób komiczny. W Grosman un
zun Silbersztajn opowiada Grosmanowi historię związaną z budową miejscowej
ortodoksyjnej synagogi. Rodziny ją budujące chcą mieć świątynię równie piękną
jak Tempel Żydów reformowanych. Koszty są duże, gmina się składa, pomagają
także miejscowi chrześcijanie, budujący zapożyczają się i w pewnym momencie
zaczyna brakować pieniędzy na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wtedy
niespodziewanie ratuje wszystkich irlandzki policjant, który przypadkowo słysząc
głośną dyskusję w sklepie, dopytuje się, o co chodzi, a następnie chce wiedzieć,
czy chodzi o synagogę protestancką czy katolicką. Gdy w końcu Żydzi domyślają
się sensu tego dziwnego pytania i odpowiadają, że jest to „synagoga katolicka”724,
policjant postanawia pomóc, tłumacząc swoją decyzję tym, że w końcu jest to dom
boży. Od tej pory od każdego zamiejscowego kierowcy pobierany jest dziesięciodolarowy „podatek”, jakieś wykroczenie zawsze się znajdzie725.
Innymi prezentowanymi w powieściach pisarza postaciami są lekarze. Doktor
Lejzerowicz, ojciec Dowida, przyjaciela Miszy z Meri, mieszka w najbiedniejszej
dzielnicy miasta, żeby tam za darmo leczyć Żydów. Nie dość, że ich leczy, to
jeszcze daje im za darmo mleko dla dzieci i stara się pomagać, jak tylko może726.
Niewątpliwie pozytywną postacią jest polski znachor, Pan Kwiatkowski, z Farn
mabl. Mieszka jako jedyny chrześcijanin w kamienicy Hurwiców. Nad drzwiami
jego mieszkania wisi święty obraz i co roku pojawiają się na nowo litery K+M+B.
Zwykle jest miły dla sąsiadów, próbuje z nimi rozmawiać w jidysz, dorzucając
trochę bez sensu hebrajskie zwroty. Czasami denerwuje się i wyzywa Żydów,
oni wiedzą jednak, że to tylko zły humor, który zaraz minie727. Pan Kwiatkowski
proponuje Rochel Leje Hurwic pomoc we wszystkich sprawach, w organizowaniu w zimie kuchni dla biednych728, w znalezieniu stancji dla młodego biednego
pisarza. Przyjmuje go do siebie i obiecuje nauczyć polskiego. Wprawdzie pobożna gosposia znachora, Pani Antonia729, karmi Note Lejba wieprzowiną, którą
biedak zaraz po zjedzeniu stara się zwymiotować na korytarzu, niemniej jednak
gościnność Polaka stanowi olbrzymią pomoc dla przybyłego z prowincji młodego
chasyda. Pan Kwiatkowski tłumaczy pani Hurwicowej motywy swojego postępowania tym, że Żydzi nie są jedynymi na świecie, którzy potraﬁą innym pomagać.

723
 איז מען פאָרזיכטיג, נעהמט מען ניט קיין טאַש מיט געלד מיט זיךּ. אז מען געהט צו א נקבהaz men gejt cu
a nekejwe. Nemt men nit ka tasz mit gelt mit zich, iz men forzichtik. Szolem Asz, Motke ganew, s. 190.
724
 קאַטוילישע סינאַגאָגעkatojlisze sinagoge. Szolem Asz, Grosman un zun, s. 225.
725
Por. tamże, s. 224–226.
726
Por. Szolem Asz, Meri, s. 51–52.
727
Por. Szolem Asz, Warsze, s. 47–50.
728
Por. tamże, s. 256–257.
729
Por. tamże, s. 121.
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Poza tym twierdzi: „kraj potrzebuje ludzi wykształconych. Im więcej nauki, tym
będziemy silniejsi. A wy, Żydki, macie mądre główki”730.
Doktor Borech Chazanowicz z Ist riwer jest zdeklarowanym ateistą, tak jak
jego ojciec był głęboko wierzącym chasydem. Leczy biedotę swojej dzielnicy,
w większości za darmo, żona musi mu pomagać jako pielęgniarka. Doktor Chazanowicz interesuje się sparaliżowanym Nosenem Dawidowskim, uważa, że przy
odpowiednich ćwiczeniach da się poprawić jego sytuację. Gdy widzi zmianę
w zachowaniu chłopca, załatwia dla niego kolejny pobyt w szpitalu, dzięki czemu
Nosn ma się nauczyć sam poruszać731. Lekarze Asza są albo chrześcijanami, albo
niewierzącymi Żydami. I jedni, i drudzy posiadają jednak pozytywną siłę, która
napędza ich działanie. Wierzą w postęp, w to, że da się osiągnąć jakieś zmiany,
w międzyczasie starają się ze wszystkich swoich sił pomagać tym, którzy tego
najbardziej potrzebują.
Przedstawicielem starszego pokolenia w Farn mabl jest adwokat Salomon Osipowicz Halpern. Zasymilowany, znany i poważany w mieście za swoje płomienne przemówienia w sądzie, ma wielu bogatych klientów, podejmuje się jednak
też spraw beznadziejnych, starając się pomagać przybyłym z prowincji Żydom.
Ma także i klientów chrześcijan. W powieści mowa jest o tym, jak to przychodzi
do niego delegacja chłopów z duchownym na czele, prosząc o wstawiennictwo
w ministerstwie kultu religijnego. Adwokat odmawia natomiast obrony wpływowemu senatorowi Akimowi, który po pijanemu zdefraudował pieniądze. Postępuje tak, ponieważ uważa, że może pomagać tylko ludziom uczciwym732. Halpern
organizuje spotkanie żydowskich kapitalistów z młodym rewolucjonistą, który
prosi ich o pomoc ﬁnansową dla swojej sprawy. Dzięki płomiennej przemowie
adwokata pomoc tę uzyskuje733. Natomiast po rewolucji lutowej Mirkin i Halpern
przekonują grupę kapitalistów, która dzięki liberalizmowi nowych czasów składa
się zarówno z Żydów, jak i z chrześcijan, do założenia towarzystwa Naj-Rusland,
które ma się zająć wykupem kapitału, kopalń i fabryk z rąk zagranicznych i sprzedażą akcji ludowi734.
Nauczyciele Asza to typowi melamedzi ze wschodnioeuropejskich chederów,
na ogół odgrywają oni role drugoplanowe. W wielu miejscach pojawia się negatywna ocena zamykania małych dzieci w czterech ścianach izby, ograniczania
ich świata do tego opisanego w świętych księgach i uniemożliwiania z jednej
strony korzystania z radosnych lat dzieciństwa, a z drugiej nauczenia się czegoś
więcej o otaczającym, rzeczywistym świecie. Dopiero za oceanem pojawiają się
wyraziście zaprezentowane, pozytywne postacie przede wszystkim nauczycielek.
730
, און איר. אלץ שטערקער וועלן מיר זיין, וואָס מער בּילדונג.דאָס לאַנד באַדאַרף האָבּן געבּילדעטע מענטשן
 האָט גוטע קעפּעלעך, יידעלעךdos land badarf hobn gebildete menczn. Wos mer bildung, alc szterker
weln mir zajn. Un ir, jidelech, hot kluge kepelech. Tamże, s. 50.
731
Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 102–111.
732
Por. Szolem Asz, Peterburg, s. 16–25.
733
Por. Szolem Asz, Warsze, s. 48–53.
734
Por. Szolem Asz, Moskwe, s. 20–23.
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Miss Isabel Forster przybywa do Ameryki w dzieciństwie. Rodzice starają się jak
mogą, żeby córki otrzymały wykształcenie. Isabel kończy kolegium nauczycielskie i uczy imigrantów na kursach wieczorowych. W klasie są także między innymi Włosi i Polacy, najwięcej serca miss Forster okazuje jednak Żydom, ponieważ
dzięki wspomnieniom z dzieciństwa najlepiej rozumie, jak czują się w obcym
kraju735.
Pisarz portretuje prostych Żydów mieszkających w sztetl, wielkomiejskich
robotników, biednych imigrantów w Ameryce oraz rodziny bogate, zarówno żyjące w Europie, jak i za oceanem. Do tych grup dołącza jeszcze trzecia – artyści.
Malarze, rzeźbiarze, pisarze występują zarówno w powieściach europejskich, jak
i tych, których akcja toczy się w Ameryce. Co interesujące, żadna z tych postaci
nie staje się głównym bohaterem utworu Asza, zwykle są to sylwetki drugoplanowe, choć na pewno mające swoje ważne miejsce w fabule. Autor wyraźnie
lubi przy tym sceny zbiorowe, opisy spotkań artystów, na przykład w Di muter
poświęca takiemu spotkaniu cały rozdział736.
Artystów widzi pisarz jako stojących niejako poza ramami czasu i społeczeństwa. Wiele podróżują, zbierają bogate doświadczenia, z nikim na stałe się nie
wiążą i nawet po śmierci żyją dalej w swoich dziełach. Taką postacią jest niewątpliwie Kowalski w Meri, a na podkreślenie zasługuje fakt, że na początku
nie wiadomo, czy jest Żydem, czy gojem. Istotnym wyznacznikiem jest przede
wszystkim informacja, że Kowalski jest malarzem, artystą737. Wskutek tego jako
artysta stoi poza zwykłymi podziałami i problemami. Gdy Misza nawiązuje do
tragedii narodu żydowskiego, który nie posiada własnego kraju, Kowalski odpowiada zdecydowanie, że artysta ma własne oczy i to, co zobaczy, należy do niego738. W rozmowach z ﬁkcyjnym Kowalskim wielokrotnie wspominany jest Izaak
Lewitan (1860–1900), postać historyczna, znany pejzażysta rosyjski pochodzenia
żydowskiego739. Pejzaże Lewitana są przepełnione światłem, ﬁkcyjny Michał Kowalski stara się w swojej twórczości naśladować najprawdopodobniej właśnie
tego rzeczywistego artystę. Opisy scen, którymi Kowalski się zachwyca i chce
potem malować, przypominają istniejące obrazy Lewitana740. Innym artystą jest
Adolf Bodenheimer z Bam opgrunt, najmłodszy z trzech synów, który przysparza
trosk rodzinie, ponieważ zamiast przygotowywać się do pracy w ﬁrmie, postanawia zostać artystą malarzem. Wkrótce jednak zauważa, że niczego wielkiego nie
stworzy, dlatego zaczyna kolekcjonować dzieła sztuki. W międzywojennym Berlinie chodzi w jednym ubraniu i jednych butach, nie je, byleby mieć pieniądze na

735

Por. Szolem Asz, Di muter, s. 167.
Por. tamże, s. 330–340.
737
Por. Szmuel Niger, Szolem Asz. Zajn lebn un zajne werk, s. 114.
738
Por. Szolem Asz, Meri, s. 30.
739
Por. tamże, s. 30 i 137.
740
Por. http://images.google.pl/images?gbv=2&hl=pl&sa=1&q=%22Isaac+Levitan%22+&btn
G=Szukaj+ obraz%C3%B3w&aq=f&oq= (31.08.2009).
736
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nowe obrazy741. Artyści u Asza to nie tylko Żydzi, w powieści Di kiszef-macherin
fun Kastiljen czytelnik spotyka w Rzymie młodego włoskiego malarza, Cezara
Pastilę, który zachwyca się młodą Żydówką i maluje ją jako Matkę Boską.
Oprócz artystów w powieściach Asza pojawiają się też mecenasi sztuki. Na
ogół autor nie poświęca im więcej uwagi, prawdopodobnie opierając się na własnych doświadczeniach, patrzy na nich z perspektywy malarza, rzeźbiarza czy pisarza, który ma nadzieję na otrzymanie wsparcia ﬁnansowego. Tak na przykład
Buchholcowi w Di muter udaje się uzyskać dwuletnie stypendium na wyjazd
z Ameryki do Europy, do Rzymu i Paryża742.
Jak gdyby poza ramami czasu i przestrzeni stoi też postać pięknej Żydówki,
która pojawia się w wielu utworach jidysz, także w powieściach Asza, gdzie w różnych osobach można się dopatrywać biblijnej Estery lub wspomnianej wcześniej
legendarnej ukochanej Kazimierza Wielkiego, Esterki. Asz był zafascynowany
pięknymi przedmiotami, zbierał obrazy, stare książki, różne przedmioty, przede
wszystkim liturgiczne. Między wierszami jego listów do żony można wyczytać,
jak bardzo ją kochał, ale równocześnie da się zauważyć, że fascynowały go i inne
piękne kobiety, o które żona była wyraźnie zazdrosna. Prawdopodobnie właśnie
dlatego opisy kobiet w jego powieściach są zmysłowe i równocześnie wiernie
odtwarzające przed oczyma czytelnika całą prezentowaną postać. Reb Szlojme
Noged spotyka podczas jednej z podróży piękną Rochel, młodą córkę znajomego,
u którego nocuje:
Czarne, gęste włosy okrywają jej głowę jak morze, ma duże oczy i silną białą szyję,
która wygląda z wyciętego kaftana. Ma czerwone wargi i mocne, białe zęby, a gdy się
śmieje, wszystko raduje się z wraz nią743.

Równocześnie jednak żydowskie dziewczęta to nie tylko młodość, siła i uroda,
to także inteligencja, ciekawość świata, często wykształcenie. Zauważa to Kowalski w Meri, mówiąc, że gdy spotykają się żydowskie dziewczęta, to dyskutują,
a na spotkaniach młodzieży chrześcijańskiej zwykle tylko się tańczy i śmieje744.
W kontekście całej sceny nie jest to jednak wypowiedź wartościująca, lecz proste stwierdzenie faktu. W rozgrywającej się kilka wieków wcześniej powieści Di
kiszef-macherin fun Kastiljen, Cezar Pastila spotyka w rzymskim getcie żydowską

741
742

Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 308–314.
Por. Szolem Asz, Di muter, wyd. cyt., s. 363.

743

 ווייסן, אַ שטאַרקן, און גרויסע אויגן האָט זי, באַלייגט איר קאָפּ, ווי אַ ים וואַסער,און די שוואַרצע געדיכטע האָר
, און אַז זי לאַכט, ווייסע ציין, און שטאַרקע, און רויטע ליפּן, וואָס קוקט אַרויס פֿון אויסגעשניטענעם קאָפֿטל,האַלדז
.לאַכט אַלץ מיט איר
Un di szwarce gedichte hor, wi a jam waser, balejgt ir kop, un grojse ojgn hot zi, a sztarkn, wajsn
haldz, wos kukt arojs fun ojsgesznitenem koftl, un rojte lipn, un sztarke, wajse cejn, un az zi lacht,
lacht aldz mit ir. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 190.
744
Por. Szolem Asz, Meri, s. 75.
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dziewczynę, która wydaje mu się ponadludzkim stworzeniem, boskim cudem. Malarz myśli, że nie ma przed sobą żywej osoby, tylko wizję. Dziewczyna oczy ma
jak oczy gołębia, który budzi współczucie, aż do bólu. Lecz jej oczy nie budziły
współczucia, ale głęboki smutek. Smutek nie z tego świata, żal niebędący ludzkim
żalem. Czoło było wyraźnie zarysowane, owalne, podniesione i sięgające wysoko na
głowę tak, jak czoło „świętej Anny” Leonarda da Vinci745.

Uroda żydowskich dziewcząt w powieściach Asza prowadzi czasem do ich
zguby. W Kidusz haszem młody Kozak zakochuje się w Dwojre i ratuje ją początkowo od tragicznego losu, ale potem dziewczyna i tak ginie z jego rąk. W Der
tilim jid miłość Stefana Dąbrowskiego doprowadza do popełnienia samobójstwa
przez żydowską dziewczynę. Tego typu wydarzeń jest w powieściach Asza więcej,
młody malarz włoski jest zakochany w pięknej Żydówce Jefte, pomaga jej oraz
jej dziadkowi uciec z getta, ukrywa ich i planuje dalszą ucieczkę. Równocześnie
wydaje mu się, że w młodą dziewczynę wstąpiła Matka Boska, która właśnie ją
wybrała, by objawić się ludziom746, wskutek czego Jefte zostaje spalona na stosie
jako czarownica.
Różnorodne postacie ludzkie są w świecie powieści Asza prezentowane zawsze z szacunkiem dla ich wiary, ze zrozumieniem ich przekonań i postępowania. Tworząc przekazywane czytelnikowi związane z poszczególnymi charakterystycznymi postaciami ﬁgury pamięci, pisarz stara się o obiektywizm, czasem
występuje tym samym przeciw utartym stereotypom. Ale nawet tam, gdzie niektóre postacie z jego książek wydają się potwierdzać negatywne stereotypy, stara
się podawać także kontrprzykłady, ucząc czytelnika, że nigdy nie należy uogólniać. Równocześnie krytyka rozłożona jest w pewnym sensie sprawiedliwie, pojawiają się zarówno negatywne postacie chrześcijan, jak i Żydów, także wśród
przykładów pozytywnych znajduje czytelnik przedstawicieli obu religii.
4.3.6. Uroczystości, święta i życie codzienne

Na zawarte w powieściach Asza ﬁgury pamięci odnoszące się do wydarzeń
codziennego życia składa się kilka grup obrazów. Ta pierwsza dotyczy scen zwyk745

 נור ביי איהר האָבען די אויגען ניט ערוועקט קיין. וואָס ערוועקט רחמנות ביז צו וועהטאָג,ווי די אויגען ביי אַ טויב
 דער שטערען. און פון נישט מענשליכען צער, אַ טרויעריקייט פון ניט די וועלט. נור אַ טיעפע טרויעריקייט,רחמנות
 אן אויפגעהויבענער און האָט דערגרייכט ווייט אויף איהר קאָפּ אַרויף ווי דער, א רונדער,איז געווען א בולט‘ער
.“שטערן פון לעאָנאַרדי דע ווינטשי‘ס „הייליגע אַננאַ
wi di ojgn ba a tojb, wos derwekt rachmones biz cu wejtik. Nor ba ir hobn di ojgn nit derwekt ka
rachmones, nor a tife trojerikejt. A trojerikejt fun nit di welt, un fun niszt menczlechn car. Der sztern
iz gewen a bojleter, a runder, an ufgehojbener un hot dergrajcht wajt af ir kop aruf wi der sztern fun
Leonardo da Winczis „hejlike Anna”. Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, s. 8. Najprawdopodobniej chodzi tu pisarzowi o stworzony w latach ok. 1506–1513 słynny obraz Leonardo da
Vinci (1452–1519) przedstawiający św. Annę Samotrzecią.
746
Por. Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, s. 54–61.
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le radosnych, świąt i uroczystości, jak na przykład szabas, a także wydarzeń
w życiu rodziny od narodzin dziecka do jego ślubu. Zaręczyny i ślub są wyraźną
cezurą oddzielającą dzieciństwo od życia dorosłego, które u Asza jest na ogół
wypełnione wieloma troskami i kłopotami. Także samo przejście z dzieciństwa
i młodości w wiek dorosły nie zawsze i nie dla wszystkich jest w powieściach
pisarza wydarzeniem radosnym. W dojrzałym życiu należy podejmować decyzje
za siebie i swoją rodzinę, decyzje często trudne i wiążące się na przykład z opuszczeniem rodzinnego miasteczka oraz wyruszeniem daleko, za ocean, do obcego
kraju, do „goldene medine” (jid. „złoty kraj”), jak Żydzi nazywali Amerykę. Inni
decydują się wybrać odmienną drogę, do od zawsze zakorzenionej w świadomości, w pewnym sensie sentymentalnej ojczyzny, do Ziemi Izraela. I jedni, i drudzy
napotykają w wymarzonym miejscu wiele problemów, nieliczni decydują się jednak na powrót do Europy.
Asz w wielu miejscach opisuje naturalne i nieodzowne elementy żydowskiego życia, modlitwę, szabas, święta żydowskie. Czasem pojawiają się też święta chrześcijańskie, wizyta w kościele, te sceny przedstawiane są jednak na ogół
w sposób pobieżny. Inny obraz to wydarzenia w czasie procesji Bożego Ciała.
W Der tilim jid jej droga przebiega obok domu Jechiela, sąsiad z drugiej strony
ulicy, chrześcijański stolarz, buduje przed swoim domem ołtarz. Mama chłopca,
Riwke, jest śmiertelnie przerażona, zamyka drzwi i okna, zbiera dzieci wokół siebie i modli się, drżąc ze strachu. Ta wyrazista scena przypomina czytelnikowi, że
strach ten nie jest tylko elementem budowania fabuły utworu, że ma swoje uzasadnienie w wielu wydarzeniach świata rzeczywistego. Napięcie zostaje rozładowane
przez postać Jechiela, który stojąc przy drzwiach, ogląda przez szparę przeciągające tłumy ludzi i wciąż cicho powtarza: „Szybciej, nawróćcie się na judaizm, zanim
przyjdzie Mesjasz, to zmartwychwstaniecie”747. Życzący dobrze całemu światu
chłopiec od dawna już współczuje gojom, obawia się, że na Sądzie Ostatecznym
zostaną srogo ukarani. Gdy Jechiel zauważa hebrajskie litery na niesionym w procesji krzyżu, zapomina o nakazanej ostrożności i opiera się za mocno o drzwi, które się otwierają, a chłopiec, krzycząc, wpada nagle w tłum modlących się chłopów.
Riwke żegna się już z życiem nie tylko syna, ale także swoim i reszty dzieci, tymczasem w porównaniu z obawami matki nie dzieje się nic naprawdę złego, Jechiel
zostaje wrzucony z powrotem do domu, drzwi znów zamknięte, a jedyną stratą jest
pręga na twarzy po uderzeniu koralami i obcięty pejs748.
Szabas, święto obchodzone co tydzień w każdym żydowskim domu, opisywany jest podobnie, niezależnie od czasu i miejsca akcji powieści. W Mary szabas
w domu Miriam i jej syna Jeszui obchodzony jest z takim pietyzmem, jak w żadnym innym żydowskim domu w Nazarecie. Jeszua pomaga matce w przygotowa747

 וועט איר אויפשטיין תחית־המתים, איידער משיח קומט, געשווינדער זייט אייך מגיירGeszwinder, zajt
ajch megajer, ejder Meszijech kumt, wet ir ufsztejn tchijes-hmejsim. Szolem Asz, Der tilim jid, s. 37.
748
Por. tamże, s. 35–40. Obserwowanie z ukrycia procesji chrześcijańskich pojawia się dość
często w utworach literatury jidysz, między innymi pisze o tym Jisroel Joszua Zinger (Singer) we
wspomnianym wcześniej utworze autobiograﬁcznym Fun a welt wos iz niszto mer.
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niach, przynosi z ogrodu warzywa i owoce. W tym czasie Miriam przygotowuje
prosty posiłek, ryby i chałkę. Cały dom jest posprzątany i odświętnie przystrojony kwiatami. Wykąpani i przebrani w czyste ubrania siadają przy stole, Miriam
zapala świece, a Jeszua błogosławi wino749.
W Kidusz haszem karczmarz Mendel i jego żona mieszkają jako jedyni Żydzi
w Złoczowie. W pewnym momencie są przerażeni, ponieważ zapomnieli, jaki jest
dzień tygodnia, i nie wiedzą, kiedy świętować szabas750. Inna sobota zostaje zakłócona przez polskiego pana, który domaga się otwarcia karczmy albo przynajmniej podania mu przez drzwi alkoholu. Mendel odmawia, Polacy go wyzywają
i narzekają: „Przeklęty Żyd. Jak Żyd świętuje swój szabas, to cała Polska musi
zostać bez okowity”751. We wszystkich tych scenach widać wyjątkową powagę
i świętość tego szczególnego dnia tygodnia, którego nie są w stanie zakłócić żadne zewnętrzne wydarzenia.
W Dos sztetl uroczysta wieczerza odbywa się właśnie wtedy, gdy do domu
Jecheskiela Gombinera przybywa narzeczony jego córki. Stół rozciągnięty jest
na całą długość, stoją na nim srebrne świeczniki, wszystko tonie w blasku świec.
Dla uczczenia narzeczonego wyjęte są też srebrne sztućce. Pani domu, Malkele,
ubrana jest w białą jedwabną suknię ze złotym przybraniem, na głowie ma biały
koronkowy czepek. Przed miejscem Reb Jecheskiela Gombinera leżą pod haftowanym przykryciem dwie chały. Rodzinna wieczerza nie staje się jednak u Asza
wydarzeniem zamkniętym, przez otwarte okna z jednej strony dochodzą odgłosy
przyrody, rechotanie żab, zapach letnich kwiatów, z drugiej widać wracających
do domów Żydów, z których kto tylko mógł, zaprasza do siebie gościa. W tym
kontekście pojawia się kolejne, często cytowane zdanie z powieści Asza, że Żydzi, ciesząc się z szabasu, myślą z litością: „Goje, biedacy, nie mają szabasu”752.
Podobnie uroczysty jest szabas u Reb Szlojme Nogeda w powieści pod tym
samym tytułem. Dom jest bogaty, dlatego na szabas zapraszani są biedni goście,
im ich więcej, tym szczęśliwszy jest gospodarz. Podłoga w izbie jest wyszorowana, posypana piaskiem, na ścianach błyszczą miedziane świeczniki, wszystko
jest przygotowane753. Potem, gdy nadchodzi wieczór, stół jest rozłożony, nakryty
białą serwetą, na której stoją srebrne świeczniki i leżą srebrne sztućce. W jadalni
zebrani są wszyscy domownicy754. Szabas w miasteczku kojarzy się z radosnym
wyciszeniem, u Asza dodatkowo podkreśla to przyroda, w Reb Szlojme Noged
„szabas nadszedł spokojnymi krokami. Na niebie rozciągnęła się ciemna noc, jak

749

Por. Szolem Asz, Mary, s. 293–295.
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 20–21.
751
 מוז גאַנץ פּוילן אָהן אָקעוויט בלייבען, אַז דער איד האַלט זיין שבת. פאַרשאָלטענער אידFarszoltener jid.
Az der jid halt zajn szabes, muz ganc Pojln on okewit blajbn. Tamże, s. 46.
752
 זיי האָבן האָבן נישט קיין שבת, נעבעך, גויםGojim, nebech, zej hobn hobn niszt ka szabes. Szolem
Asz, Dos sztetl, s. 96.
753
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 138–139.
754
Por. tamże, s. 141.
750

199

czarna, jedwabna chusta wyszywana gwiazdami”755. W opisie wieczerzy szabasowej w domu Reb Szlojme Nogeda Asz podkreśla szacunek, jaki należy żywić
dla biednych i dla gości, wywodząc go równocześnie z tradycji żydowskiej. Młoda żona, nie chcąc brudnych biedaków przy swoim stole, przygotowuje dla nich
osobny stół w kuchni. Wracający z synagogi Reb Szlojme Noged wstydzi się za
nią i przypomina sobie słowa cadyka z Gostynina, że gość to jak Bóg, gdy się wita
w domu gościa, to tak jakby się witało samego Boga756. Pan domu przenosi się do
stołu biedaków, za nim idą wszyscy domownicy i cała wieczerza spożywana jest
w kuchni757.
W powieści Dos sztetl w sobotę rano wszyscy mieszkańcy miasteczka udają
się do synagogi. Na ulicy pojawiają się wystrojone w jedwabne suknie i kaliskie koronki kobiety. Tu narrator nie potraﬁ powstrzymać się od uszczypliwości,
twierdząc, że suknie są tak skrojone, „iż Żydówka wyglądała tak, jakby mieszkała
wewnątrz sukni ona i pół tuzina dzieci”758. Modne są też kapelusiki z zatkniętymi na drutach kwiatami lub piórami oraz lipskie lub tureckie szale. Podobnie
odświętnie ubierają się mężczyźni, zakładając czyste buty i świeże kołnierzyki
oraz szabasowe kapoty lub atłasowe chałaty. O zamożności świadczy jedwabny
krawat. Także i w tym opisie pojawia się współgrająca z odświętnym nastrojem
przyroda, „słońce rozlało się świetliście po niebie, świeże, jasne, nowe, przyszło
na szabas”759. Podobne opisy odświętnych ubrań i słońca, zalewającego swoim
blaskiem miasteczko, pojawiają się też w innych powieściach Asza, na przykład
w Reb Szlojme Noged760.
Reb Szlojme Noged przychodzi w sobotę rano do synagogi, która jest pełna ludzi. Słońce świeci jeszcze jaśniej niż zwykle, w środku jest ciasno i ciepło, z części dla kobiet wyglądają Żydówki w ozdobionych brylantami chustach.
Wszyscy modlą się, a młodzi garną się do wzięcia czynnego udziału w nabożeństwie, odkupują jeden od drugiego zaszczyt otwierania szafy ołtarzowej, najważniejsi obywatele są wywoływani do czytania Tory761. Po powrocie do domu
wszyscy wraz z gośćmi zasiadają do uroczystego posiłku:
755
, איבערן הימל האָט זיך די טונקעלע נאַכט אויסגעשפּרייט.דערווייל איז דער שבת אַנגעקומען מיט רואיקע טריט
 זיידן טוך מיט שטערן באַנייט, ווי אַ שוואַרץderwajl iz der szabes ongekumen mit ruike trit. Ibern himl hot
zich a tunkele nacht ojsgeszprejt, wi a szwarc, zajdn tuch mit sztern banejt. Tamże, s. 144.
756
Przywodzi to na myśl polskie powiedzenie: Gość w dom, Bóg w dom, por. Julian Krzyżanowski (red.), Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, tom I, s. 717. Możliwe,
że samo sformułowanie Asz przejął właśnie z języka polskiego. W zbiorze Bernsteina, por. Ignaz
Bernstein, Jüdische Sprichwörter und Redensarten, Warschau 1908, nie ma odpowiednika tego przysłowia w jidysz, choć oczywiście tradycja zapraszania gości na szabas jest jak najbardziej żydowska.
757
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 144–146.
758
 גלייך זי וואוינט אין דער קלייד מיט אַ האַלב טוץ קינדערלעך, אַז די יידענע האָט אויסגעזעןaz di jidene
hot ojsgezen, glajch zi wojnt in der klejd mit a halb tuc kinderlech. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 104.
759
 אָנגעקומען אויף שבת, אַ נייע, אַ ליכטיקע, אַ פֿרישע, די זון האָט זיך ליכטיק צעגאָסן איבערן הימלdi zun
hot zich lichtik zegosn ibern himl, a frisze, a lichtike, a naje, ongekumen af szabes. Tamże, s. 105.
760
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 169.
761
Por. tamże, s. 163.
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Najpierw podano na stół olbrzymie karpie głowy; szerokie kawałki ryby w galarecie,
z dobrym łykiem alkoholu po rybach i odrobiną smacznych wątróbek, posiekanych
z cebulką, z gęsimi skwarkami i wymieszanych z gęsim smalcem oraz posypanych
pieprzem, tak że pachniało z daleka762.

Obﬁtość podanego jedzenia dodatkowo podkreśla fakt, że narrator wymienia
wszystko jednym tchem, opisując kilka potraw w jednym zdaniu. W dalszym ciągu relacji jest mała przerwa w jedzeniu na pieśni i rozmowy, a potem służba wnosi kugiel, je się też czulent z ziemniakami oraz pieczone gęsi z kaszą gryczaną.
Przed każdym stoi kubek z węgierskim tokajem. Po tłustym jedzeniu najlepsza
jest według narratora szklanka lemoniady i krótka drzemka763.
Nie tak wystawne są szabasy obchodzone w Ameryce, niemniej jednak także i tam dzień świąteczny jest powodem do radości, czeka się na niego przez
cały tydzień. W powieści Di muter Anszel ciężko pracuje jako krawiec, wychodzi z domu rano, wraca wieczorem, czuje, że jest oderwany od dawnego życia
w sztetl, za którym tęskni. Lecz gdy potem siedzi przy stole, na którym jak zwykle palą się szabasowe świeczniki, „świat staje się jednym – znika ocean, który
leży pomiędzy dwoma światami”764. Scena szabasu w Ameryce jest z jednej strony sceną radosną, z drugiej smutną, ponieważ widać w niej wyraźnie, że starsze
pokolenie nigdy nie znajdzie tu prawdziwego domu, nigdy nie będzie naprawdę
szczęśliwe, zawsze będzie tęsknić za miasteczkiem. W domu Mojsze Wolfa Dawidowskiego piątek wieczór jest jedynym dniem, kiedy cała zapracowana rodzina może razem usiąść do stołu. Na białym obrusie stoją mosiężne lichtarze ze
świecami, Mojsze Wolf odmawia błogosławieństwo wina, po posiłku jest czas na
tradycyjne pieśni765.
Natomiast zaprezentowany w Der weg cu zich szabas w Jerozolimie przypomina piątkowe wieczory w sztetl. Uliczka jest cicha, przez otwarte okno słychać
śpiew, w domu na nakrytym białym obrusem stole palą się świece. Ta scena podkreśla dodatkowo świadomość powrotu na ziemię przodków, powrotu do miejsca, które może rzeczywiście stać się domem. Pomimo to Misza dochodzi do
wniosku, że powinni z Rochele wyjechać do Ameryki, ponieważ tam jest naród
żydowski, a z nim Szechina, boska obecność766. Czytając opublikowany w roku
762

מען האָט צוערשט דערלאַנגט די גרויסע קאַרפּן־קעפּ אויפֿן טיש; די ברייטע שטיקער פֿיש מיט דער געגליוועטער
 מיט, דורכגעהאַקט מיט ציבעלעס, דעם גוטן טרונק בראָנפֿן נאָך דער פֿיש און דאָס ביסל גוטע לעבערלעך,פֿיש־יויך
. אַז עס שמעקט פֿון דער ווייטנס,גריוון און דורכגעמישט מיט גענדזל־שמאַלץ און מיט פֿעפֿער באַשאָטן
Me hot zuerszt derlangt di grojse karpn-kep afn tisz; di brejte sztiker ﬁsz mit der gegliweter ﬁsz-jojch,
dem gutn trunk bronfn noch dem ﬁsz und dos bisl gute leberlech, durchgehakt mit cibeles, mit griwn
un durchgemiszt mit gendzl-szmalc un mit fefer baszotn, az es szmekt fun der wajtns. Tamże, s. 167.
763
Por. tamże, s. 168.
764
 וואָס ליגט צווישען די צוויי וועלטען, אוּן עס ווערט איין וועלט – עס פערשווינדט דער ימun es wert ejn
welt – es farszwindt der jam, wos ligt cwiszn di cwej weltn. Szolem Asz, Di muter, s. 131.
765
Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 87.
766
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 148–149.
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1914 Der weg cu zich, odnosi się wrażenie, że pisarz w tym czasie nie był zbyt
mocno przekonany co do sensu osiedlania się młodych ludzi w Palestynie, zdanie
zmienił dopiero później, co jest widoczne w wydanym w roku 1938 Dos gezang
fun tol.
Opisy uroczystości rodzinnych i świąt prezentują czytelnikowi z jednej strony
ich znaczenie w życiu żydowskim, z drugiej przekazują wiele informacji na temat
tradycji i zwyczajów, w tym związanych z ubiorami i jedzeniem, a także różnego
rodzaju wierzeń i sposobów radzenia sobie z trudnościami w każdej chwili życia,
od przyjścia na świat dziecka do śmierci. Rodziny żydowskie są wielodzietne,
każde narodziny są wyczekiwane z radością, ale też z pewną dozą obawy, ponieważ, choć rzadziej niż wśród nieżydowskich sąsiadów, często przy porodzie
umiera matka lub dziecko, a nawet oboje767. W powieści Asza Reb Szlojme Noged
pierwsza żona tytułowego bohatera Reb Szlojme Nogeda umiera właśnie w takiej sytuacji, w czasie trudnego porodu całe miasteczko odmawia psalmy, kobiety
gromadzą się przed domem. Tak też się dzieje w czasie narodzin syna Chanele,
młodej żony Reb Szlojme Nogeda, ale tym razem wszystko kończy się dobrze768.
Obrzezanie syna Chanele i Reb Szlojme Nogeda jest wydarzeniem uroczystym, przyjeżdża sam cadyk z Gostynina. W związku z tym już wcześniej rozpoczynają się przygotowania, kobiety pieką ciasta i maślane bułeczki, choć starsi
Żydzi narzekają:
Maślane ciasto jest dobre dla Wielkopolan, dla których jest największym świętem,
gdy się je maślane ciasto i pije kawę. A my potrzebujemy dobrego kawałka ryby
i trochę cebuli769.

W noc przed obrzezaniem nikt się nie kładzie spać, cała rodzina czuwa obok
pokoju młodej matki, ponieważ
jest to niebezpieczna noc, niejednemu dziecku już szatan zaszkodził tej nocy, zanim
dziecko stało się „Żydem”. I, jak wiadomo, szatan, by zaszkodzić dziecku, przybiera
tej nocy postać kota lub psa770.
767

Por. Rafał Żebrowski, Zoﬁa Borzymińska, PO-LIN. Kultura Żydów polskich w XX wieku,

s. 47.
768

Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 210–211.

769

 ווען מען עסט פּוטער־קוכן און מען, וואָס דער גרעסטער יום־טוב איז,פּוטער־קוכנס איז גוט פֿאַר די גרויס־פּוילישע
. מיר דאַרפֿן דאָס גוטע שטיקל פֿיש און דאָס גוטע ביסל ציבעלעס.טרינקט קאַווע
Puter-kuchn iz gut far di grojs-pojlisze, wos der grester jontew iz, wen men est puter-kuchn un men
trinkt kawe. Mir darfn dos gute sztikl ﬁsz un dos gute bisl cibeles. Tamże, s. 213.
770

 איידער דאָס קינד ווערט, און נישט ביי איין קינד איז שוין דער שטן מזיק געווען אין דער נאַכט,אַ געפֿערלעכע נאַכט
 פֿאַרשטעלט זיך דער שטן אין דער נאַכט אין אַ קאַץ אָדער אין אַ הונט צו שעדיקן, און ווי עס איז באַוואוסט.“אַ „ייד
.דאָס קינד
a geferleche nacht, un niszt ba ejn kind iz szojn der sotn mazek gewen in der nacht, ejder dos kind
wert a „jid”. Un wi es iz bawust, farsztelt zich der sotn in der nacht in a kac oder in a hunt cu szedikn
dos kind. Tamże.
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Po zakończeniu pierwszego etapu nauki część żydowskiej młodzieży kończy
gimnazja, część wybiera się potem na studia. To ostatnie nie zawsze jest łatwe
z powodu numerus clausus771. W Meri Misza mówi, że wysłał papiery do Petersburga, gdzie chciałby studiować, ale też i do Kijowa, gdzie ponoć nie patrzą tak
ostro na przepisy, a brat Meri, Szmuel, którego nie przyjęto w Kijowie, jedzie na
studia aż do Szwajcarii772. To dążenie do wiedzy popierają zwykle rodzice, czasem wydając ostatni grosz na kształcenie syna czy córki. Ojciec szkolnego kolegi
Dowida Lejzerowicza z powieści Meri opowiada, że nie jadł i nie pił, byleby
tylko syn mógł chodzić do gimnazjum, po protekcję jeździł do samego gubernatora, dyrektora po rękach całował, wszystko, byleby dla syna znalazło się miejsce
w szkole773.
Także za oceanem rodzicom żydowskim zależy na zdobyciu przez ich dzieci wykształcenia. Mama Charliego w Onkel Mozes ma jedyne marzenie: żeby
syn skończył college. Narrator komentuje to w następujący sposób: „W domu jej
największym marzeniem byłoby może, żeby Charlie został rabinem, tu jej największym marzeniem jest, żeby Charlie skończył college”774. Dlatego gdy zbliża
się dzień wnoszenia opłat, matka stara się zdobyć potrzebne pieniądze, biega po
krewnych, sąsiadach, bierze szycie do domu lub nawet zatrudnia się gdzieś na kilka tygodni. W powyższym cytacie znamienne jest też użycie słowa „dom” w celu
określenia dawnej ojczyzny, oznacza to, że imigranci nie czują się w Ameryce
u siebie, prawdziwym domem jest na zawsze ten, który pozostawili w Europie.
Zaręczyny są wydarzeniem radosnym. Tak też je na ogół przedstawia Asz.
Równocześnie jednak zupełnie bez komentarza i często w innym miejscu podaje
fakty, z których wynika, że małżeństwo zostało jako „dobra partia” zaplanowane
przez ojców, a młodzi zwykle zakochani są w kimś innym. Pomimo to nawet
na myśl im nie przyjdzie wystąpić przeciwko tradycji i zaprotestować. Tak jest
z Lajele, córką Reb Jecheskiela Gombinera z Dos sztetl, która zakochana jest
z wzajemnością w Gabrielu, synu cadyka775, ale wychodzi za mąż za syna Reb
Mordechaja Konskewoljera (nazywanego wcześniej Konsker776). Zaręczyny Lajele obchodzone są hucznie, zjeżdża się cała rodzina, przygotowywane są ciasta
i ciasteczka. Wszyscy odświętnie ubrani wsiadają na wystrojone wozy i udają się
771
W roku 1887 minister oświaty Cesarstwa Rosyjskiego zabronił przyjmowania do szkół dzieci
woźniców i służących, wydano też ustawę o numerus clausus, która ograniczała Żydom dostęp do
nauki, ustalając procentową normę studentów żydowskich w szkołach wyższych, por. Piotr Wróbel,
Przed odzyskaniem niepodległości, w: Jerzy Tomaszewski (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce,
s. 11–139, tu s. 23.
772
Por. Szolem Asz, Meri, s. 16 i 23.
773
Por. tamże, s. 101.
774
אין דער היים וואָלט אפשר איהר גרעסטער אידעאל געווען צו זעהן טשאַרלי‘ן אַ רב; דאָ איז איהר אידעאל
 געווען צו זעהן טשאַרלי‘ן אַ געענדיגטען קאלערזשIn der hejm wolt efszer ir grester ideal gewen cu zen
Czarlin a row; do iz ir ideal gewen cu zen Czarlin a geendiktn koledż. Szolem Asz, Onkel Mozes,
s. 109.
775
Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 68–70.
776
Por. tamże, s. 28.
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do wsi w połowie drogi, gdzie mają się odbyć zaręczyny. Do karczmy przybywa
też rodzina narzeczonego, Awrimela. W jednej izbie siedzą mężczyźni i egzaminują narzeczonego, ojcowie wychodzą do ogrodu omówić sprawy posagu. W drugim pomieszczeniu spotykają się kobiety, także narzeczona jest przepytywana
z umiejętności prowadzenia domu. Potem kobiety wychodzą, przyprowadza się
narzeczonego, żeby młodzi mogli powiedzieć, czy się sobie podobają. Zostawieni
sami w pokoju, są przerażeni i zawstydzeni, nie zamieniają ani słowa, wkrótce wracają matki, które stwierdzają radośnie, że dzieci sobie przypadły do serca
i mogą się pobrać777. Ta ostatnia scena jest z jednej strony wyraźnie ironiczna,
z drugiej przedstawiona delikatnie, jak gdyby narrator nie chciał zranić uczuć Lajele i Awrimela. Równocześnie czytelnik odnosi wrażenie, że autor nie do końca
akceptuje opisywane zwyczaje, ale także on nie ośmiela się w swoim utworze
otwarcie przeciw nim wystąpić.
Reb Szlojme Noged po stracie pierwszej żony, która umiera przy porodzie, żeni
się powtórnie z młodą, dziewiętnastoletnią dziewczyną, Chanele. Małżonkowie
wzajemnie się kochają, niemniej jednak wiele miesięcy po ślubie Chanele nadal
boi się męża i czuje się bliższa jego najstarszej córce, też młodej mężatce. Chanele znajduje się w sytuacji bez wyjścia, wprawdzie pochodzi z dobrego żydowskiego domu, ale ojciec zbankrutował i nie ma pieniędzy na wydanie najstarszej córki
za mąż. Dlatego dziewczyna godzi się wyjść za wdowca z siedmiorgiem dzieci,
który dodatkowo pomaga ﬁnansowo ojcu i płaci za wyprawę Chanele. Połączona
z szacunkiem do męża miłość przychodzi dopiero po ślubie778. Także i tu widać,
że autor nie w pełni popiera narzucone przez tradycję zwyczaje, choć stara się
wszystko przedstawiać jak najbardziej obiektywnie.
Powoli czasy się jednak zmieniają. Już w Motke ganew, w powieści, której
akcja rozgrywa się na początku XX wieku, gdy Motke prosi znajomego Żyda
o pomoc w rozmowie z ojcem Chanele, ten odpowiada, że w tych czasach jest
inaczej, najpierw Motke powinien porozmawiać z dziewczyną, a potem dopiero
omawiać wszystko z jej ojcem779. Mimo to gdy dochodzi do rozmowy, na pytanie Motke, czy chce zostać jego narzeczoną, dziewczyna odpowiada, spuszczając
w dół oczy:„Zrobię wszystko, co każą mi tatuś i mamusia. Oni wiedzą lepiej, co
jest dla mnie dobre”780. Z tego wynika, że zmiany są tylko pozorne, tak naprawdę
w młode dziewczęta wpajane są stare zwyczaje, od których tylko nieliczne kobiety są w stanie się uwolnić. Także Masza z powieści Onkel Mozes nie potraﬁ
się przeciwstawić naciskom rodziny oraz całego otoczenia i nie protestuje przeciw zaręczynom z Wujkiem Mojżeszem. Jest jednak całą tą sytuacją śmiertelnie
przerażona, nie chce myśleć o tym, jak to będzie po ślubie, ze strachu nie może
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Por. tamże, s. 78–88.
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 137–143 i 155–156.
779
Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 275.
780
 זיי ווייסען בעסער וואָס איז גוט.איךּ וועל אלעס טהאָן וואָס דער טאַטעשי און די מאַמעשי הייסען מיר
 פאר מירIch wel alc ton, wos der tateszi un di mameszi hejsn mir. Zej wejsn beser wos iz gut far mir.
Tamże, s. 316.
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spać, nagle wyobraża sobie, że i tak wszystko jedno, że za mąż nie wyjdzie, ponieważ wcześniej umrze. Nie wie, jak i dlaczego się to stanie, ale i tak ta myśl ją
uspokaja781. Także tu narrator po prostu zdaje relację i właśnie zestawienie tego
prostego, konkretnego stylu z opisywaną sytuacją pokazuje całą jej grozę: młoda
dziewczyna ma wyjść za mąż za starszego mężczyznę, który budzi w niej odrazę,
jest sparaliżowana ze strachu, woli śmierć niż ślub. W pewnym momencie Masza
zdaje sobie sprawę, „że nie ma już prawa do szczęścia, że została wychowana ze
sznurem na szyi, że ją sprzedano, gdy była jeszcze dzieckiem”782.
Problematyka aranżowanych małżeństw jest częstym elementem wielu utworów literatury jidysz, pojawia się także w spektaklach teatralnych, jak na przykład
już w roku 1879 w komedii Awroma Goldfadena783 ( שמענדריקSzmendrik), w której
młoda dziewczyna zgadza się ze względów ﬁnansowych na ślub z niekochanym
i przygłupim studentem jesziwy, w ostatniej chwili ratuje ją jednak Dowid, jej
rzeczywisty wybranek. Także w centrum sławnego dramatu An-skiego784 צווישן
( צוויי וועלטן – דער דיבוקCwiszn cwej weltn – der dibek, 1919, wyd. polskie: Na
pograniczu dwóch światów – Dybbuk, tłum. J. Joelon i J. Rottersman, Kraków:
Drukarnia Polska Fr. Zemanka 1922) stoi temat niechcianego małżeństwa. Tu,
znowu z powodów ﬁnansowych, dziewczyna ma zostać wydana za mąż za kogoś
innego, a nie za swojego ukochanego studenta jesziwy, któremu została obiecana jeszcze w dzieciństwie. Ten ostatni stara się zapobiec zaślubinom za pomocą
praktyk kabalistycznych, w wyniku czego umiera, a jego dusza wstępuje w ciało
kochanej dziewczyny jako dybuk, duch, który domaga się sprawiedliwości. Podobnie dzieje się też w dramacie Pereca Hirszbejna785 ( דער תקיעת כףDer tkjes kaf,
1913), w którym Dowid umiera po tym, gdy ukochana Chanele pod naciskiem
rodziców zrywa zaręczyny i obiecuje wyjść za mąż za kogoś według nich bardziej dla niej odpowiedniego. Natomiast w innym dramacie Hirszbejna, די פוסטע
( קרעטשמעDi puste kreczme, 1916), ukochanemu udaje się w ostatniej chwili
uprowadzić pannę młodą, a dom jej rodziców oraz karczma, w której miała zamieszkać po ślubie, zostają pochłonięte przez ogień. Także w najbardziej znanym
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Por. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 111–112.
, אַז זי איז אויפגעצויגען געוואָרען מיט אַ שנור אויפ‘ן האַלז,אַז זי האָט ניט מעהר קיין רעכט אויף קיין גליק
 ווען זי איז נאָךּ אַ קינד געווען, אַז מען האָט זי פערקויפטaz zi hot nit mer ka recht af ka glik, az zi iz ufgecojgn geworn mit a sznur afn haldz, az men hot zi farkojft, wen zi iz noch a kind gewen. Tamże, s. 164.
783
 אַברהם גאָלדפאַדעןAwrom Goldfaden (1840–1908) jest uważany za twórcę nowożytnego
teatru jidysz. Zadebiutował w roku 1876 w Jassach, był zarówno autorem, jak i reżyserem oraz
producentem wystawianych sztuk, jego trupa teatralna występowała w Europie, między innymi
w Bukareszcie, Odessie, Moskwie, Lwowie, Paryżu i Londynie, a także w Ameryce, w Nowym
Jorku. Szmendrik odniósł taki sukces, że słowo to weszło na zawsze do języka jidysz jako określenie
niezdarnego i głupiego młodego człowieka.
784
סקי- אַנ. שSz. An-ski (1863–1920, właściwie:  שלמה־זיינוויל ראַפּאָפּאָרטSzlojme-Zanwl Rapoport), folklorysta i pisarz.
785
 פּרץ הירשבייןPerec Hirszbejn (1880–1948) należał do najwybitniejszych dramatopisarzy,
którzy podnieśli poziom literacki twórczości dramatycznej w języku jidysz.
782
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utworze dramatycznym Hirszbejna, trylogii ( גרינע פעלדערGrine felder, 1916),
pojawia się motyw zaaranżowanego małżeństwa.
Ślub Lajele i Awrimela w Dos sztetl odbywa się zimą. Wcześniej Malke jedzie
po wyprawę dla córki aż do Łowicza, wkrótce przybywa też z Kalisza specjalnie
zamówiony krawiec. W dzień ślubu do bożnicy przybywają trzy orszaki weselne:
Lajele i Awrimel, ale też woźnica Reb Jecheskiela Gombinera, Note, i służąca
Malkele, Jente, jak również trzecia, radosna grupa, stowarzyszenie psalmistów,
dla którego żebrak Akiba oﬁarował za całe swoje oszczędności małą Torę. W ten
sposób podkreślone jest zachowanie tradycji i zwyczajów, bogaty kupiec wydaje za mąż córkę, nie zapominając zatroszczyć się też o los swoich służących.
Równocześnie pojawia się częsty u Asza wątek biednych ludzi, dla których wiara
i służba Bogu są najważniejsze. W pewnym sensie ten trzeci orszak przyćmiewa
swoją radością i wymiarem dwa poprzednie786.
Reb Szlojme Noged wybiera dla swojej najstarszej córki biednego, ale uczonego męża, którego potem bierze na utrzymanie. To wydarzenie w powieści jest
typowe i prezentuje równocześnie sytuację pozaliteracką787. Ślub przyćmiewa
wszystko inne w miasteczku. Osiem dni wcześniej urządzona jest uczta weselna
dla biednych, którzy przybywają z całej okolicy. Wypożycza się stoły i ławy, gotuje całe kotły jedzenia. Panna młoda i jej ojciec podają do stołu, tańczą dla gości
i rozdzielają pomiędzy wychodzących srebrne monety788. Huczne jest też wesele
Reb Szlojme Nogeda z młodą Chanele, gra muzyka, przychodzą najpiękniejsze
dziewczęta i kawalerowie789.
Pierwsza żona Wujka Mojżesza z powieści Onkel Mozes jest dziewczyną
z Galicji. Onkel Mozes żeni się z nią, ponieważ tak jest lepiej dla rozwijającego
się biznesu, ale nie ma czasu myśleć o miłości. Młoda żona go jednak kocha,
„kochałaby każdego, który by się z nią ożenił, ponieważ po to została urodzona,
by kochać i ubóstwiać, i być niewolnicą”790. Tutaj, jak i w innych podobnych
epizodach, narrator w krótkich słowach przedstawia sytuację, bez żadnej oceny.
Podobnie jest w powieści Chaim Lederers curikkumen, gdzie Chaim Lederer żeni
się z dziewczyną, której ani dobrze nie znał, ani specjalnie nie lubił. Wszystko
dlatego, że chce uciec od biedy i ciągłej troski o chleb, a ma nadzieję zostać
wspólnikiem teścia w jego domowej fabryczce791. W Bam opgrunt Judkewicz namawia Ester do rozwiedzenia się z Rabinowiczem i wyjścia za mąż za niego. Na
argument kobiety, że przecież go nie kocha, odpowiada, że to nic nie szkodzi,
786

Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 124–130.
Por. Heinrich Graetz, Historja Żydów, tom 8, s. 321.
788
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 154.
789
Por. tamże, s. 156–157.
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 ווייל זי איז געבוירען געוואָרען, וואָס וואָלט מיט איהר חתונה געהאט וואָלט זי ליעב געהאט,יעדען איינעם
 ליעב צו האָבען און צו פערגעטערן און זיין פערשקלאַפטjedn ejnem, wos wolt mit ir chasene gehat wolt zi
lib gehat, wajl zi iz gebojrn geworn lib cu hobn un cu fargetern un zajn farszklaft. Szolem Asz, Onkel
Mozes, s. 47.
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Por. Szolem Asz, Chaim Lederers curikkumen, s. 14.
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widać, że swojego męża też nie darzy uczuciem792. Emilje z Gots gefangene żyje
w zamerykanizowanej, bogatej rodzinie. Nie zmienia to faktu, że do małżeństwa
zostaje zmuszona. Jest starszą siostrą, wobec tego rodzina oczekuje od niej, żeby
wyszła za mąż jako pierwsza:
Emilje wydawało się, że stoi w kolejce do kasy biletowej, by kupić bilet i odjechać.
Za nią stoją inni, popychają ją i poganiają. Dla niej pozostało jedno z dwojga: kupić
bilet albo stracić kolejkę793.

Przerażający jest tu nie tylko pośpiech w podejmowaniu decyzji na całe życie,
lecz też porównanie małżeństwa do transakcji handlowej, do kupna biletu, biletu
nie na pociąg, lecz na życie. Natomiast noc poślubną młoda kobieta przeżywa
jako wydarzenie porównywalne ze śmiercią794.
Zupełnie inaczej wyglądają zaręczyny Miriam i Józefa w powieści Mary, której akcja toczy się prawie dwa tysiące lat wcześniej. Wieczorem, po pracy schodzą się ubrani odświętnie zaproszeni goście, każdy przynosi z sobą coś do jedzenia i prezenty. Także Józef nie pojawia się z pustymi rękoma. Przynosi pieniądze,
które zgodnie z tradycją mają być darem dla przyszłej żony oraz bogate prezenty
dla szwagra, teściowej i Miriam. Po spisaniu kontraktu dzieci zostają obdarowane
orzechami i miodowymi ciasteczkami, a dorośli ucztują i piją do późnej nocy795.
Biblijne wesele w Kanie Galilejskiej także traﬁa na karty powieści Asza. Cała
rodzina, szczególnie Miriam, stara się pomóc w przygotowaniach do zaślubin
biednej krewnej. W uroczysty dzień starsze kobiety kąpią pannę młodą i ubierają ją w odświętną szatę. Do miejsca zaślubin towarzyszy dziewczynie radosna
procesja. Potem rozpoczyna się weselna uczta, niezbyt bogata, ponieważ jest to
ślub biednych ludzi. Wszyscy cieszą się, jedzą, piją i tańczą. Nagle okazuje się,
że zabrakło wina. Miriam decyduje się poprosić o pomoc Jeszuę, który, zgodnie
z nowotestamentowym przekazem (J 2, 4), wzbrania się, mówiąc, że jego czas
jeszcze nie nadszedł, ale nie odmawia. Następnie każe służbie napełnić naczynia
wodą, a potem zaczerpnąć z nich i zanieść gościom weselnym. Wśród biednych
ludzi powraca radość i wszyscy się dziwią, dlaczego pan młody zachował najlepsze wino na koniec796.

792

Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 78.
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 הינטער איר.קאַסע צו קויפן אַ בּילעט אַוועקצופאָרן- אַז זי שטייט אין אַ רייע בּיי אַ בּאַן,עמיליען האָט זיך געדאַכט
, דעם בּילעט צו קויפן: פאַר איר איז איבּערגעבּליבּן איינס פון די בּיידע, יאָגן זי אונטער,שטייען אַנדערע און שטופּן זי
.אָדער אַרויסצופאַלן פון דער רייע
Emiljen hot zich gedacht, az zi sztejt in a rej ba a ban-kase cu kojfn a bilet awekcuforn. Hinter ir
sztejen andere un sztupn zi, jogn zi unter, far ir iz ibergeblibn ejns fun bejde: dem bilet cu kojfn, oder
arojscufaln fun der rej. Szolem Asz, Gots gefangene, s. 33.
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Por. tamże, s. 35.
795
Por. Szolem Asz, Mary, s. 30–34.
796
Por. tamże, s. 344–357.
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Właściwie do absurdu doprowadzona jest scena zaślubin syna karczmarza
Mendla ze Złoczowa w powieści Kidusz haszem, której akcja toczy się w XVII
wieku w Polsce. Ślub odbywa się z okazji otwarcia synagogi, państwo młodzi nie
osiągnęli jeszcze odpowiedniego wieku797, ale nikomu to nie przeszkadza. Niespełna dziesięcioletnia dziewczynka stoi pod chupą, bawiąc się swoją sukienką,
czeka, a w tym czasie wszyscy szukają narzeczonego, który schował się pod krzesłem, kopie i nie chce wyjść, dopiero ojcu udaje się zaciągnąć go pod baldachim.
Po ślubie młodzi małżonkowie czasem się kłócą, gdy Szlojme wraca z chederu
i zastaje swoją żonę bawiącą się w piasku, to zwykle ściąga jej z głowy czepek
i nasypuje piasku do środka, a potem dyskutują nad tym, czyja wina jest większa,
jego czy jej, ponieważ siedziała z odkrytą głową798.
Po ślubie rozpoczyna się w powieściach pisarza dorosłe życie, zwykle przepełnione różnego rodzaju kłopotami. Obok trosk codziennych, powszednich, pojawiają się też katastrofy i to nie tylko te zawinione bezpośrednio przez ludzi.
W sytuacjach dramatycznych, w obliczu zagrożenia, Żydzi i chrześcijanie z utworów Asza potraﬁą się zjednoczyć i wzajemnie sobie pomagać. Przykładem może
tu być walka z pożarem w Dos sztetl, kiedy to mieszkańcy starają się wspólnie ratować swoje domy i dobytek799. W obliczu tej tragedii pojawia się jednak subtelny
humor pisarza, gdy przedstawia późniejszą odbudowę zniszczonego miasteczka,
podczas której goje pracują, a Żydzi siedzą, przypatrują się i dają dobre rady800.
Prezentowane w powieściach Asza żydowskie życie jest trudne, począwszy
od drobnych problemów, aż po te największe, często prowadzące do śmierci. Do
utrudniających życie należą wspomniane wcześniej przepisy dotyczące prawa do
zamieszkiwania czy tylko nocowania na niektórych obszarach i w wybranych miastach carskiej Rosji. Michał Kowalski z Meri nie ma prawa pobytu w Petersburgu,
nocuje w różnych miejscach, w końcu wyjeżdża do pobliskiej Finlandii801. Groźniejszy wymiar ma praca carskiej policji, która decyduje o zsyłce na Sybir lub
o śmierci. Na przykład socjalista Dowid z Meri, skazany na śmierć, nie pozwala
sobie zawiązać oczu i odważnie patrzy na wykonujących wyrok żołnierzy802.
Poprawy trudnego losu Żydzi szukają na różne sposoby, jedną z możliwości,
w które część ludności żydowskiej wierzy, jest próba zmiany sytuacji na miejscu,
797
Pełnoletność religijną chłopcy żydowscy osiągają w wieku trzynastu lat, dziewczynki rok
wcześniej. Dawniej wiązało się to też z możliwością zawierania wczesnych małżeństw. Jeszcze
w drugiej połowie XIX wieku nawet w Warszawie odbywały się śluby religijne trzynastolatków
i dwunastolatek, choć prawo zezwalało na zawieranie związku małżeńskiego w wieku 18 (mężczyźni) i 16 lat (kobiety). Tak wczesne śluby związane były między innymi z dążeniem rodziców do zabezpieczenia przyszłości swoich dzieci, por. Rafał Żebrowski, Zoﬁa Borzymińska, PO-LIN. Kultura
Żydów polskich w XX wieku, s. 44.
798
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 38–40.
799
Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 71–73.
800
Por. tamże, s. 90.
801
Por. Szolem Asz, Meri, s. 138. W latach 1809–1917 Wielkie Księstwo Finlandii połączone
było unią personalną z Rosją, czyli de facto pozostawało w zależności od cesarstwa.
802
Por. Szolem Asz, Meri, s. 237.
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w Rosji i na znajdujących się pod zaborami terenach polskich. W Meri opisana
jest dość specyﬁczna demonstracja. Dwie partie, chcąc pozyskać dla swojej sprawy mieszkańców biednej dzielnicy żydowskiej, nawołują do strajku, obiecują ośmiogodzinny dzień pracy i lepsze mieszkania. Żydzi słusznie odpowiadają, że nie
mają przeciwko komu strajkować, przecież wszyscy pracują w małych rodzinnych zakładach, nie ma w nich bogatych pracodawców i wyzyskiwanych robotników. Niemniej jednak bieda, choroby, beznadzieja życia powodują, że chcieliby
coś uzyskać, tylko nie wiedzą jak i od kogo. Ostatecznie dają się przekonać do
pokojowej demonstracji w centrum miasta, bez haseł, bez ﬂag, chcą tylko w ciszy
przemaszerować i pokazać, że istnieją. W manifestacji biorą udział starcy i kaleki,
chore kobiety z dziećmi na rękach. Mieszkańcy miasta boją się i demonstrujących, i możliwego rozwoju sytuacji, chowają się czym prędzej nawet w cudzych
domach, zamykają okiennice sklepów, obawiają się, że „się zaczęło”. Okazuje
się jednak, że żandarmi tylko śmieją się z pochodu kalek i chorych i nie dochodzi
do pogromu803. Pisarz chce tu pokazać sytuację bez wyjścia, w jakiej znajdują
się biedni żydowscy mieszkańcy. Właściwie nie widać możliwości zmiany ich
losu, nie dla nich są planowane strajki, bogatsi ludzie, także Żydzi, starają się
ich po prostu ignorować, wyprzeć ze świadomości istnienie biednej dzielnicy.
Sytuacja tej grupy ludności żydowskiej jest tragiczna, niemniej jednak fragmenty
prezentujące dzielnicę biedoty nie są zbyt udane, jest w nich wiele powtórzeń,
a przedstawiona manifestacja biednych ludzi jest w pewnym sensie tragifarsą,
dodatkowo podkreśloną śmiechem żandarmów. W tym fragmencie tekstu pojawia
się zwrot „zaczęło się”. Nie jest to, jakby mogło się w pierwszej chwili wydawać, nawiązanie do wybuchu rewolucji, choć akcja powieści toczy się w czasach
rewolucji 1905 roku. Chodzi o coś innego – zakorzenionego na zawsze w podświadomości wschodnioeuropejskich Żydów – o pogromy, których obawiano się
zawsze, a szczególnie w czasach politycznie niestabilnych. Te dwa krótkie słowa
wyrażają w powieści całą tragedię żyjącego w Europie Środkowo-Wschodniej
narodu żydowskiego, nikt nigdy nie spał tu zupełnie spokojnie.
Z tego powodu wielu decyduje się mimo wszystko na wyjazd, na opuszczenie
rodzinnych stron, znanego sobie otoczenia. Emigracja do Ameryki804 jest istotną
decyzją, jak ważną, widać na przykład w Di muter, gdzie Szlojme-Chaim zbiera
pieniądze na wyjazd, a ojciec, dopytując się, kiedy w końcu wyjedzie, zadaje czasem wprost pytanie, kiedy przyjdzie Mesjasz805. Scena ta jest w pewnym sensie
komiczna, ale widać w niej wyraźnie, że wyjazd za ocean jest dla rodziny Szlojme-

803

Por. tamże, s. 107–116.
W latach 1881–1914 z Rosji wyemigrowało do Ameryki ponad półtora miliona Żydów, często opuszczając kraj przez zieloną granicę, za łapówkę lub z cudzym paszportem. Z Wielkopolski
mniej ubodzy Żydzi wyjeżdżali do miast niemieckich, najbiedniejsi emigrowali do Ameryki. Z terenów zaboru austriackiego za ocean wyjechało w latach 1881–1910 około trzysta tysięcy żydowskich
mieszkańców. Por. Piotr Wróbel, Przed odzyskaniem niepodległości, s. 29–30, 67–68 i 88.
805
Por. Szolem Asz, Di muter, s. 25.
804
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-Chaima porównywalny do tych najważniejszych, przełomowych wydarzeń żydowskiej historii, tej, która minęła, i tej, która według wierzeń nadejdzie.
Wyjeżdżając z Europy, ratując swoje życie lub po prostu dążąc do jego poprawy, Żydzi zwykle balansują na granicy prawa lub wprost je łamią. Do częściej
pojawiających się u Asza scen należą opisy nielegalnego przekraczania granicy.
W Amerika Chane-Leje jedzie z dziećmi i całym dobytkiem pociągiem do zapisanej na karteczce stacji, tam rodzinę przejmuje przewodnik, zawozi do przygranicznej karczmy, skąd nocą całe grupy Żydów są przeprowadzane na drugą stronę.
Często po raz pierwszy w życiu opuszczający rodzinne miasteczko ludzie są kompletnie zdezorientowani, przerażeni, wiedzą jednak, że jest to jedyna otwarta dla
nich droga. Asz pokazuje tu z jednej strony zupełny brak znajomości otaczającego
świata wśród biednych Żydów, a z drugiej determinację ludzi, którzy są gotowi
na wszystko, byleby poprawić warunki życia swojej rodziny. Równocześnie widać na kartach książki, jak to w tych trudnych sytuacjach Żydzi wzajemnie sobie
pomagają, tworząc wspólnotę dbającą także o swoich najsłabszych członków806.
Podobnie przekracza granicę rodzina Sore-Riwke i Anszela z Di muter, także oni
są przeprowadzani nocą przez granicę i porównują to wydarzenie do wyjścia Żydów z Egiptu807. Zarówno brak podstawowej wiedzy o świecie, jak i gotowość
Żydów do niesienia pomocy innym, widać jeszcze wyraźniej w czasie powrotu do
Rosji małego Josele i opiekującej się nim o kilka lat starszej siostry. Rochele dopiero z prowadzonych na statku rozmów dowiaduje się, że żeby wjechać do Rosji
potrzebny jest paszport. Współpasażerowie zbierają dla dzieci zarówno żywność,
jak też pieniądze, pomagają im znaleźć w Berlinie lekarza dla Josele, a na koniec
ktoś posiadający paszport podaje ich na granicy jako swoją rodzinę, dzięki czemu
ta nieprawdopodobna wyprawa kończy się pomyślnie808. Zupełny brak rozeznania
w realiach opisany jest też przy okazji wyjazdu do Ameryki Szlojme-Chaima.
Ojciec daje mu list do wujka, który się nim na miejscu na pewno zajmie. Nie
mogąc jednak znaleźć adresu, wręcza synowi kopertę zaadresowaną: „Do kuzyna
Pinchesa w Ameryce”809, mówiąc, że jak przyjedzie do Nowego Jorku, to każdy
mu na pewno powie, gdzie mieszka kuzyn Pinches, ponieważ Nowy Jork i Ameryka to jedno.
Emigrujący do Ameryki Żydzi docierają tam po wielodniowej podróży statkiem. Dla większości z nich jest to nowe doświadczenie, do którego podchodzą
z wielką obawą. W powieści Amerika Chane-Leje wsiada na statek, idąc za tłumem ludzi, na wodę nawet nie patrzy, zawierza swoją rodzinę boskiej opiece.
Posiadacze najtańszych biletów podróżują w prymitywnych warunkach, w dużych
pomieszczeniach, gdzie śpi się na wiązkach słomy. Narrator relacjonuje, że miejsca rozdzielane są najwyraźniej na podstawie narodowości, w każdym razie Żydzi
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Por. Szolem Asz, Amerika, s. 44–54.
Por. Szolem Asz, Di muter, s. 107–108.
Por. Szolem Asz, Amerika, s. 85–91.
 צוּם פעטער פּנחס אין אַמעריקעCum feter Pinches in Amerike. Szolem Asz, Di muter, s. 29.
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mieszkają razem. Wkrótce nawiązują się znajomości, wszyscy modlą się i jedzą
wspólnie. Tylko w nocy powraca strach, a mały Josele wyobraża sobie, że Lewiatan wywraca statek, który pogrąża się w głębinach morskich810. W Amerika interesująca jest scena, gdy statek zbliża się do wybrzeży nowego kraju. Wszyscy ubierają się odświętnie, wychodzą na pokład i cieszą się z osiągnięcia celu podróży.
Asz opisuje tu poszczególne grupy imigrantów, z którymi potem będą się stykać
Żydzi. Tak to na pokładzie pojawiają się między innymi rosyjscy chłopi, Polacy, Włosi, wszyscy gromadzą się wokół swoich symboli, katolicy śpiewają pieśni
religijne pod kościelnym sztandarem, prawosławni chłopi klęczą wokół krzyża.
Wszystkich przerażają pojawiające się na horyzoncie wysokie budynki811. Sceny
te są z pewnością trochę ubarwione, ale oddają radość z powodu szczęśliwego
przepłynięcia oceanu i równoczesne zagubienie imigrantów, jak również wielość
narodów i religii, które miały wkrótce zamieszkać wspólnie na jednej ziemi.
W powieści Amerika Asz opisuje pomoc, na jaką może ze strony przybyłych
wcześniej Żydów liczyć każdy docierający za ocean imigrant. Na każdego nowo
przybyłego w porcie ktoś czeka, każdy ma na początku gdzie mieszkać, wszystkim pomaga się w znalezieniu pracy i dachu nad głową, udzielane są w trudnych sytuacjach rady, wszyscy są zapraszani na różnego rodzaju spotkania oraz
do domów. Równocześnie nowi imigranci są źródłem informacji o rodzinnym
miasteczku, opowiadają, co się zmieniło, przywożą listy od rodziny812. Zapewne
dzięki temu poczuciu odpowiedzialności za innych, za grupę, była w ogóle możliwa emigracja aż na taką skalę. W powieści Di muter podobne wsparcie otrzymuje
od krajanów rodzina Sore-Riwke i Anszela, po przyjeździe dostają na początek
trochę pieniędzy oraz kredyt w sklepie, do czasu, gdy zaczną zarabiać813.
Większość biednych imigrantów znajduje w Ameryce pracę w małych fabrykach odzieżowych. W powieści Chaim Lederers curikkumen tytułowy bohater odwiedza po przejściu na emeryturę swój „szap”814. Jak wygląda to miejsce
810
Por. Szolem Asz, Amerika, s. 55–60. Lewiatan to wspomniany wielokrotnie w Starym Testamencie mityczny stwór, zwykle wyobrażano go sobie jako węża lub potężnego wieloryba,
por. Robert Graves, Raphael Patai, Mity hebrajskie, s. 45–52.
811
Por. Szolem Asz, Amerika, s. 61–67. Z terenów polskich emigrowali nie tylko Żydzi, przeludnienie wsi oraz bieda w miastach zmusiły do emigracji szerokie rzesze ludności, w tym polskich
chłopów, ale też Niemców i Ukraińców. Często łączono się w grupy, oddawano pod opiekę księdzu
i opuszczano kraj wspólnie, by potem razem zasiedlać żyzne ziemie w Ameryce, por. Norman Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, tom II, s. 353.
812
Por. Szolem Asz, Amerika, s. 19–32.
813
Por. Szolem Asz, Di muter, s. 116.
814
Sweatshop, przez Żydów popularnie nazywany  שאַפּszap, to mniejszy lub większy zakład
pracy, mała fabryka. Początkowo rozpowszechnione przede wszystkim w drugiej połowie XIX i na
początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych tego typu zakłady charakteryzowały się złymi, często niebezpiecznymi warunkami pracy, długimi godzinami pracy, niskimi dochodami, monotonią,
wykorzystywaniem pracy dzieci. „Szapy” mogły produkować między innymi zabawki, buty, meble,
najczęściej były to jednak koszule, bluzki, sukienki i ubrania. Rozwój tego typu zakładów pracy
związany był z masową imigracją do Stanów Zjednoczonych, imigranci dostawali możliwość pracy
i zarobienia na życie, niemniej jednak była to praca, która zapewniała zaledwie balansowanie na
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pracy? W biurach stukają maszyny do pisania, klienci oglądają próbki towarów,
wybierany jest materiał, ustalane zasady dostawy i zapłaty. Na górze pracują robotnicy, słychać maszyny do szycia, gdzie spojrzeć, stoją maszyny, a przy nich
siedzą rzędy ludzi z pochylonymi plecami. Widać tylko plecy, które wydają się
przedłużeniem maszyny, nie ma twarzy, czasem pojawiają się ręce. Chaim Lederer nagle zdaje sobie sprawę,
że to nie jest fabryka, że to nie są ludzie i nie martwe maszyny, lecz jedno olbrzymie,
olbrzymie żywe zwierzę, oddychające setką oddechów i poruszające tysiącami rąk,
które pochyla niezliczone grzbiety i jedynie duszę oraz wolę ma jedną [...]815.

To zatracenie tożsamości zatrudnionych Żydów zaprezentowane jest w sposób
przerażający. Ludzie tracą swoją wolę, stają się prawie że bezmyślną częścią maszyny. Dodatkowym podkreśleniem beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znaleźli,
jest to, że Chaim Lederer wcale nie zauważa problemu, a wręcz przeciwnie, jest
dumny z tego, że stworzył „szap”.
W ten sposób właściciel fabryki przejmuje rolę Boga Stwórcy, budując dla
swoich pracowników jak gdyby alternatywny świat, w którym istnieje tylko praca, nie ma tożsamości i wolnej woli. Bieda i stosunkowo łatwa możliwość znalezienia zatrudnienia prowadzą ludzi do „szapów”, a gdy raz się tam znajdą, nie
ma już dla nich ucieczki. Boją się zaprotestować przeciwko wyzyskowi, żeby nie
stracić zatrudnienia, większości brak energii, by wyrwać się z fabryki i zacząć
zarabiać w inny sposób. Robotnicy są wykorzystywani przez właścicieli, najczęś-

granicy ubóstwa i nie dawała żadnych perspektyw na przyszłość. Na temat sweatshopów, także tych
nadal działających, por. http://americanhistory.si.edu/sweatshops/ (21.01.2010). Sweatshop traﬁł
w literaturze jidysz między innymi do znanej sztuki autorstwa wspomnianego wcześniej Jankewa
Gordina ( מענטש און טייוול, גאָטGot, mencz un tajwl, 1900). W fabryce produkującej szale modlitewne
ginie w wypadku młody człowiek, a właściciel sweatshopu popełnia pod wpływem wyrzutów sumienia samobójstwo. Pod koniec XIX wieku w poezji jidysz pojawił się nowy nurt, utwory, których
celem było przekonywanie pracowników sweatshopów do walki z wyzyskiem. Przedstawicielem tej
grupy twórców był  מאָריס ראָזענפעלדMoris Rozenfeld (1862–1923), do jego wierszy należy między
innymi opublikowany w 1897 roku w zbiorze ( דאס לידער בוךDos lider buch, tytuł nawiązuje do
wydanej w roku 1827 Buch der Lieder Heinricha Heinego, 1797–1856, poety, którym fascynowało
się wielu twórców piszących w jidysz) ( אין שאַפּIn szap). W pierwszej stroﬁe Moris Rozenfeld przedstawia człowieka zagubionego w szumie maszyn, stającego się maszyną, pracującego bez przerwy
i niepytającego o sens tego wysiłku. W tym samym zbiorze ukazał się też inny znany wiersz poety,
( מיין יינגעלעMajn jingele), w którym ojciec skarży się, że nie zna własnego syna, ponieważ wychodzi
do pracy o świcie, a gdy wraca wieczorem, to dziecko już śpi.
815

, אַז דאָס איז איין גרויסע. דאָס זענען נישט קיין מענשען אוּן נישט קיין טויטע מאַשינען,דאָס איז נישט קיין שאָפּ
 אוּן בּויגט זיך, וואָס אָטעמט מיט הוּנדערטער אָטעמס אוּן בּעוועגט זיך מיט טויזענדער חענט,גרויסע לעבּעדיגע חיה
.[…]  נאָר אַ נשמה אוּן אַ ווילען האָט זי איינע,מיט אוּנצעהליגע רוּקענס
dos iz niszt ka szap, dos zenen niszt ka menczn un niszt ka tojte maszinen. Az dos iz ejn grojse, grojse
lebedike chaje, wos otemt mit hunderter otems un bawegt zich mit tojzender hent, un bojgt zich mit
umcelike rukns, nor a neszome un a wiln hot zi ejne […]. Szolem Asz, Chaim Lederers curikkumen,
s. 54.
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ciej swoich krajanów, którzy przybyli wcześniej lub mają więcej siły i sprytu od
innych. Chaim Lederer, podobnie jak Onkel Mozes czy Irving Dawidowski, jest
dumny z tego, że daje zatrudnienie swoim ziomkom, uważa, że w ten sposób im
pomaga i oczekuje wdzięczności, zupełnie nie rozumiejąc, że przyczynia się do
ukształtowania kolejnego pokolenia zapędzanego od najmłodszych lat do pracy,
bez perspektyw, bez wykształcenia. Tę sytuację wyrażają znakomicie słowa starego Motke z powieści Chaim Lederers curikkumen, który z własnej woli wraca
do pracy, choć nie musi, ponieważ dzieci zapewniają mu utrzymanie. Nie wie
jednak, co robić z wolnym czasem, nigdy nie robił niczego innego, dlatego wraca
do „szapu”. Motke mówi, że „fabryka rzuca zły czar, jak tylko do niej wpadniesz,
będzie cię trzymać w swoich kleszczach, aż oddasz ostatnie tchnienie”816. Do podobnego wniosku dochodzi także Chaim Lederer, który również chce wrócić do
pracy. Uważa, że nie ma dokąd iść, „całe życie jest jednym ‘szapem’”817. Myśli
Lederera potwierdzają istnienie równoległego świata, z którego nie ma ucieczki,
Chaim buduje ten świat dla swoich pracowników, nie zdając sobie sprawy z tego,
że równocześnie sam zostaje uwięziony w swoim dziele. Praca w fabryce jest także przez innych postrzegana jako sytuacja bez wyjścia, w Ist riwer Irving tłumaczy to Mary, mówiąc, żeby robiła wszystko co możliwe, tylko trzymała się z daleka od fabryk, ponieważ „to jest otchłań, z której już się nigdy nie wychodzi”818.
Niektórzy próbują walczyć z „szapami”. W Onkel Mozes Charlie organizuje strajk w zakładzie Wujka Mojżesza. Na początku wszystko dobrze się udaje,
potem prawa ręka szefa, Sam, rozmawia ze strajkującymi, którzy zaczynają się
bać utraty pracy i postanawiają przeprosić Wujka Mojżesza. Zmieniają zdanie,
gdy przyjaciel ojca Charliego porównuje strajk do wyjścia z Egiptu, a Charliego
do Mojżesza, na którego lud też narzekał i tęsknił za dawnymi czasami niewoli, z powodu niewygód życia na pustyni. Stary Żyd przypomina krajanom, że
ich narodowi nie było dane dojść do Ziemi Świętej aż do czasu, gdy wymarły
wychowane w niewoli pokolenia. Strajkujący wyruszają pikietować zakład, na
miejscu są jednak siły zorganizowane przez Sama: prostytutki i policjanci w cywilu. Prostytutki zaczepiają Żydów, potem wołają na pomoc policję, w rezultacie
grupa zostaje pobita, a część traﬁa do aresztu819. Interesujący jest nawiązujący
do Pięcioksięgu ostateczny argument, który przekonał strajkujących, porównanie
strajku do wędrówki przez pustynię. Socjalista Charlie, chcący dobra robotników,
próbujący wywalczyć dla nich lepsze warunki pracy, nie jest w stanie dotrzeć do
ich serc. Natomiast stary Żyd, który odwołuje się do Biblii, potraﬁ wpłynąć na
swoich krajanów.
816
 וועט ער דיך האַלטען אין זיינע, קוים בּיזטוּ אַריינגעפאַלען אין איהם,דער שאפּ האָט שוין אַזאַ בּייזען כּישוף
 בּיז דוּ וועסט דעם לעצטען אָטעם אָפּגעבּען, צוואַנגעןder szap hot szojn aza bejzn kiszef, kojm biste arajngefaln in em, wet er dich haltn in zajne cwangn, biz du west dem lectn otem opgebn. Tamże, s. 57–58.
817
 דאָס גאַנצע לעבּען איז איין שאָפּdos gance lebn iz ejn szap. Tamże, s. 109.
818
 פֿון וועלכער מען קומט שוין נישט אַרויס, עס איז אַ גרובes iz a grub, fun welcher men kumt szojn
niszt arojs. Szolem Asz, Ist riwer, s. 93.
819
Por. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 191–201.
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W Ameryce wszyscy tęsknią za miasteczkiem, za sadami, świeżym wiatrem
z pól, za rzeką. W nowym świecie pracują całymi dniami, nie wiedząc nawet,
czy świeci słońce, czy pada deszcz820. Potraﬁą też godzinami wspominać mieszkańców sztetl. Na starość każdy chce wrócić umrzeć do domu, ale z zachowania
przed wyjazdem wcale nie widać, że wyjeżdżający niedługo odejdą z tego świata.
Wręcz przeciwnie: są zadowoleni i radośni. Stary Melnik opowiada wszystkim,
że jak już umrze i na tamtym świecie spotka ich ojców, a ci się zapytają, co robią
ich synowie w Ameryce, to powie, że jedzą trefne potrawy i bezczeszczą szabas, a potem dodaje: „Ojciec będzie przychodzić w nocy i straszyć cię swoim
dyszeniem”821. I tutaj znowu tradycyjny dla literatury jidysz, absurdalny humor822
podkreśla radosną scenę pożegnania przed powrotem do Europy.
O ile do Ameryki podróżują tłumy emigrantów, o tyle w drugą stronę pasażerów jest mniej. Są to też często o wiele bardziej wyraziste, wybijające się z tłumu
postacie. Asz prezentuje je w powieści Amerika. Jednym z podróżnych jest starszy mężczyzna, który wraca do Europy, by umrzeć i być pochowanym u siebie.
Do rodzinnego kraju jedzie też Żyd, który opowiada, że zwiedził już prawie cały
świat, wciąż zmieniając miejsce zamieszkania, ponieważ nigdzie nie czuł się z niczym związany. Teraz wraca do Rosji, odwiedzić grób rodziców. Kiedyś uciekł
przed służbą wojskową, wie, że ryzykuje życiem, ale musi stanąć nad grobem
ojca. Inny młody człowiek powraca, ponieważ, jak twierdzi, nie chce stracić swojej ojczyzny. Wie, że w Rosji traﬁ zapewne do wojska, ale wraca pomimo to823.
Opisywane tu postacie to wyjątki, jednostki, które dosłownie i w przenośni „płynęły pod prąd”, podejmując świadomą decyzję powrotu do Europy.
Nie są to w powieściach pisarza częste przypadki, mają one jednak potwierdzenie w prawdziwym życiu, oboje rodzice Asza wrócili przed śmiercią do Kutna. Równocześnie tu, jak i gdzie indziej, pisarz sygnalizuje problemy i dylematy
emigrantów, uciekających od biedy, nierówności religijnej i społecznej, a często
też bezpośrednich prześladowań i przybywających do kraju, w którym mają możliwość zarobienia na życie, gdzie nie są dyskryminowani. Mają świadomość, że
tu muszą już zostać, ale zarazem nie czują się u siebie, tęsknią za rodzinnymi
stronami.
Tęsknota ta widoczna jest na przykład w Ist riwer, gdzie każdy uważa, że jest
w Ameryce tylko na chwilę, prowizorycznie, każdy marzy o zarobieniu pieniędzy
i powrocie do Europy. Włosi mówią o winnicach, które kupią w okolicach Neapolu lub na Sycylii, Słowianie o Polsce, Słowacji lub Rusi. Niemcy posyłają każdy
odłożony grosz do niemieckich banków, planując kupić za swoje pieniądze go-
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Por. tamże, s. 67–68.
 וועט ער קומען צו דיר און וועט דיר צודישען ביי נאכטWet er kumen cu dir un wet dir cudiszn ba
nacht. Tamże, s. 74.
822
Por. Monika Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko
wielojęzyczne, s. 22–23.
823
Por. Szolem Asz, Amerika, s. 82–85.
821
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spodarstwo rolne w Niemczech. Nawet żydowscy intelektualiści, którzy uciekli
z carskiej Rosji, czekają na cud. Narrator tak komentuje te nadzieje:
Mesjasz jest podzielony: ta część inteligencji, która ma przekonania socjalistyczne,
widzi Mesjasza w rosyjskiej rewolucji; ci, którzy są nastawieni nacjonalistycznie,
mówią o syjonistycznym Mesjaszu824.

Już we wczesnych powieściach Asza, poświęconych przede wszystkim biednym Żydom, czytelnik zyskuje czasem na krótko możliwość spojrzenia na zupełnie inny, dostatni świat, którym także sam pisarz był zafascynowany. Na statku
płynącym z Ameryki do Europy dla pasażerów pierwszej klasy gra muzyka, pięknie ubrane kobiety tańczą z mężczyznami w eleganckich frakach, błyszczą perły
i brylanty825.
Obok marzeń o powrocie z Ameryki do Europy istnieją w utworach Asza te
inne, skrywane głębiej w sercu. Każdy Żyd myśli czasem o wyjeździe do Ziemi
Świętej, o tym, by być pochowanym w ziemi przodków. Jedno z pozdrowień
brzmi: „Za rok w Jerozolimie”. Nielicznym jest dane spełnić swoje zamiary wyjazdu, które najczęściej pozostają w sferze snów, choć na przykład zwyczaj powrotu przed śmiercią do Izraela istnieje wśród przodków Reb Szlojme Nogeda,
wyruszających na starość w tę ostatnią podróż826. Dla pozostałych pewną rekompensatą i namiastką jest skarbonka, do której przez cały rok zbierane są pieniądze
na wykup ziemi w Palestynie. Także i do sportretowanego w Dos sztetl miasteczka
dociera emisariusz zbierający pieniądze na Ziemię Świętą. Nosi biały, atłasowy
strój, opowiada, pokazuje kawałki wapienia odłupane ze Ściany Płaczu, ziemię
z grobu Racheli827. Żydzi wierzą, że jeżeli w grobie umieści się woreczek z ziemią z Palestyny, to ciało znajdzie pod ziemią drogę do Ziemi Izraela. Woreczek
z ziemią, kamyczkiem z Ziemi Świętej pojawia się w niektórych powieściach, na
przykład w Amerika, gdzie nosi go na sercu wracający do Europy Żyd.828 O ile
u źródeł emigracji do Ameryki leżą przede wszystkim przyczyny gospodarcze,
zupełnie inaczej jest w przypadku emigracji do Ziemi Izraela. Decydujący się na
nią wiedzą, że nie wybierają prostego życia, często oprócz pieniędzy na podróż
potrzebują także środków ﬁnansowych na zakup ziemi na miejscu. Wielu decyduje się na wyjazd z powodów ideologicznych, chcąc budować życie żydowskie
824

 זעט דעם משיחן אין דער רוסישער, וואָס איז סאָציאַליסטיש, דער טייל אינטעליגענץ:דער משיח איז צעטיילט
. ריידן וועגן אַ ציאָניסטישן משיח, וואָס זיינען נאַציאָנאַליסטיש,רעוואָלוציע; די
Der Meszijech iz cetejlt: der tejl inteligenc, wos iz socjalistisz, zet dem Meszijechn in der rusiszer
rewolucje; di, wos zenen nacjonalistisz, rejdn wegn a cijonistiszn Meszijech. Szolem Asz, Ist riwer,
s. 67.
825
Por. Szolem Asz, Amerika, s. 81.
826
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 147. Motyw podróży do Ziemi Izraela pojawia się
w wielu utworach literatury jidysz, por. Monika Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, s. 22.
827
Por. Szolem Asz, Dos sztetl, s. 113–115.
828
Por. Szolem Asz, Amerika, s. 83.
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w Ziemi Świętej, dodatkowo często kierują nimi tragiczne przeżycia w Europie,
gdzie czują się nie tylko zagrożeni, lecz też niechciani, gdzie zawsze pozostaliby
obywatelami drugiej kategorii. Tak jest na przykład w przypadku Miszy z Der
weg cu zich, który chce zacząć wszystko od nowa jako prosty rolnik i zapomnieć
o latach spędzonych w Rosji829.
O zakończeniu ludzkiego życia, o pogrzebach, pisze Asz niewiele. Oczywiście muszą się odbywać, ale zwykle nie są przedstawiane szerzej, choć zdarzają
się tu wyjątki. Gdy przy porodzie umiera pierwsza żona Reb Szlojme Nogeda,
w pogrzebie bierze udział całe miasteczko, a grób zostaje wykopany w najlepszym miejscu cmentarza, obok żony rabina. Kadisz odmawiają wszyscy chłopcy
z miasteczka, ponieważ żona kupca dla wszystkich była jak matka830.
Figury pamięci z tej grupy to przede wszystkim te dotyczące życia żydowskiego, rzadko pojawiają się nawiązania do nieżydowskiego otoczenia. Pisarz stara
się skoncentrować na zobrazowaniu życia w środowisku żydowskim, przedstawić
w swoich powieściach drogę od narodzin do śmierci, różnego rodzaju wybory,
przed jakimi stawiani są protagoniści, emigrację zarówno do Ameryki, jak i do
Ziemi Izraela, troski i kłopoty, ale też i wydarzenia radosne, jak uroczystości rodzinne i niesiony przez szabas pokój.
4.3.7. Świat kultury i idei

W utworach Asza wiele jest informacji o życiu duchowym i umysłowym prezentowanych grup społecznych. Obok wiary i tradycji na pojawiające się w świecie powieści ﬁgury pamięci składają się szeroko pojęta kultura: język, literatura,
dzieła sztuki, a także patriotyzm i różnego rodzaju idee, jak syjonizm czy socjalizm, których zwolennikami są bohaterowie książek pisarza.
Podstawowym wyznacznikiem przynależności narodowej czy kulturowej jest
język. Dla większości Żydów wschodnioeuropejskich językiem ojczystym był jidysz, choć inteligencja i sfery bogatsze często się polonizowały lub rusyﬁkowały.
Inaczej było na zachodzie Europy, gdzie jidysz zachodni został już w czasach Haskali ostatecznie wyparty przez język niemiecki. Wśród emigrantów w Ameryce
młode pokolenie szybko przyswajało sobie język angielski i przynosiło go też ze
szkoły do domu. Także w środowisku bogatszym, ze względu na szerokie kontakty ze społeczeństwem amerykańskim, angielski stawał się pierwszym językiem.
W Palestynie miała miejsce szczególna sytuacja, nowy świat żydowski chciano tworzyć, sięgając do korzeni narodu, a równocześnie przez wielu diaspora
i związany z nią nieodłącznie język jidysz postrzegane były jako forma przejściowa, która, wprawdzie potrzebna dla przetrwania narodu wraz z jego tradycjami
i religią, powinna odejść w cień w momencie budowy nowej ojczyzny. Stąd wiele
problemów prowadzących czasem do tragikomicznych sytuacji, jak ta wcześniej
829
830

Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 20–22.
Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 153.
216

wspomniana z Der weg cu zich, kiedy to zarządca kibucu stara się młodym ludziom na siłę narzucić używanie języka hebrajskiego831.
Znajomość pisania i czytania nie była nawet u Żydów powszechna, chłopcy wprawdzie uczyli się pisać w chederze, lecz z czasem, niektórzy pracujący
w zawodach niewymagających tej umiejętności dorośli, zapominali to, czego się
nauczyli w szkole832, dlatego Asz mógł w młodości zarabiać, pisząc dyktowane
listy. W świecie przedstawionym w powieściach analfabetyzm wśród chłopów
jest zjawiskiem rozpowszechnionym, dlatego często potrzebna jest pomoc Żydów. W Meri Kowalski czyta chłopce list, który dostała od służącego w wojsku
męża, list pełen jest słów żydowskich, ponieważ, jak wyjaśnia narrator, „Żyd go
pisał i piszący wiedział, że Żyd go będzie czytał”833. Jidysz, powszechnie znany
i używany na co dzień przez bohaterów powieści Asza, jest czasem wypierany
przez inne języki. Gdy młodzież w Meri mówi z sobą po rosyjsku, jest to naturalne, wszyscy kończyli rosyjskie gimnazja, wybierają się na rosyjskie uniwersytety.
Natomiast trochę sztucznie wygląda, gdy ich matki czy nauczycielki zaczynają
rozmawiać po niemiecku, żeby pokazać, że są wykształcone834. Ta sztuczność jest
przez pisarza najwyraźniej zamierzona, chce w ten sposób zganić brak szacunku
dla własnego języka. Interesujący jest epizod z Farn mabl, z którego czytelnik
dowiaduje się, że Zachari Mirkin zadziwiająco szybko nauczył się jidysz835. Autor chce pokazać, że język, tradycja, kultura własnego narodu istnieją jak gdyby
uśpione wewnątrz człowieka i wystarczy tylko trochę dobrej woli, żeby wypłynęły na powierzchnię. W tej samej powieści do adwokata Halperna przyjeżdża Żydówka, która mówi tylko w jidysz i nikt jej nie rozumie. Dopiero adwokat ratuje
sytuację, przypomina sobie bowiem język dzieciństwa i cieszy się, że może go
znowu usłyszeć836. Tu należy wspomnieć też stosunkowo komiczne, lecz ciepło
zaprezentowane epizody, gdy w powieści Warsze w jidysz usiłuje mówić polski
znachor, Pan Kwiatkowski, który w ten sposób stara się dodatkowo podkreślić
swój związek z żydowskimi mieszkańcami kamienicy837.
Niewątpliwie pozytywny jest obraz w Meri, kiedy to bankier Kenig, polski
Żyd mieszkający w Rosji, cieszy się z możliwości porozmawiania z Kowalskim

831
Głównym zwolennikiem odrodzenia języka hebrajskiego w Palestynie był Ahad Ha’am
(właściwie: Aszer Cwi Ginsberg, 1856–1927). Było to zadanie trudne, ponieważ przybywający koloniści język ten znali słabo lub nie znali go w ogóle, por. Walter Laqueur, A History of Zionism,
s. 143, 154, 165, 230, 235, 279–280 i 284; Marion Aptroot, Roland Gruschka, Jiddisch. Geschichte
und Kultur einer Weltsprache, s. 136–138.
832
Por. Chone Shmeruk, Historia literatury jidysz, s. 20.
833
 אז אַ איד וועט איהם לעזען, אַ איד האָט איהם געשריבען און דער שרייבער האָט געוואוסטa jid hot em
geszribn un der szrajber hot gewust, az a jid wet em lejenen. Szolem Asz, Meri, s. 63.
834
Por. tamże, s. 66 i 72. Podobna sytuacja miała w tym czasie miejsce w kręgach polskich,
gdzie językiem oznaczającym przynależność do sfer wyższych był francuski.
835
Por. Szolem Asz, Peterburg, s. 176 i 375.
836
Por. tamże, s. 157.
837
Por. Szolem Asz, Warsze, s. 48.

217

po polsku838. Asz najwyraźniej nie widzi niczego złego w sympatii do języka kraju, w którym mieszkają jego żydowscy bohaterowie, jest ona dla niego czymś
oczywistym. Zasymilowani Żydzi polscy nie używają języka jidysz, tak też jest
w powieści Der weg cu zich w rodzinie Blumów, aż do czasu, gdy jeden z synów
zostaje syjonistą, zaczyna się przyjaźnić z mówiącymi w jidysz kolegami, przynosi do domu książki napisane w tym języku, a gdy dom odwiedzają chrześcijanie,
specjalnie zaczyna rozmawiać w jidysz839. Tutaj język pokazany jest z jednej strony jako środek samoidentyﬁkacji młodego człowieka, z drugiej jako świadomie
wznoszona bariera oddzielająca go od zasymilowanej rodziny i chrześcijańskiego
otoczenia. Gdy Meri jedzie pociągiem w polskie góry szukać Kowalskiego, ma
kłopoty z porozumieniem się z siedzącymi w przedziale ludźmi. Wie, że rosyjski
jest podobny do polskiego, wobec tego pyta najpierw po rosyjsku, czy mogą jej
polecić jakiś hotel w Zakopanem. Potem próbuje rozmawiać po niemiecku, na
co jeden z pasażerów odpowiada po francusku, że są w Polsce i tu mówi się po
polsku840. W scenie tej pisarz pokazuje szacunek Polaków do własnego języka,
ale zarazem też pewną ksenofobię. Potem Meri poznaje żydowskie dziewczęta
z Polski, które uczą ją polskiego, język jej się podoba i wkrótce zaczyna ubierać
się po polsku oraz uważać się za Polkę841.
Inaczej jest w Ameryce. Tu nie widać związku emocjonalnego z językiem, jest
on raczej traktowany instrumentalnie, w domu mówi się w jidysz, czasem pojawiają się tylko prostsze zwroty angielskie, przyniesione przez dzieci ze szkoły.
Wujek Mojżesz z powieści Onkel Mozes też mówi trochę po angielsku, dzieje się
tak wtedy, gdy chce podkreślić, że jest kimś lepszym, ważniejszym842. W Gots
gefangene rodzice Emilje pochodzą z Niemiec. Ojciec mówi po angielsku bez akcentu, jeżeli tylko nie jest zdenerwowany. Natomiast matka na zawsze zachowuje
silny niemiecki akcent, poza dniami, kiedy mówi tylko po niemiecku, chociaż
nikt jej nie rozumie843. Aspiracje bogatszych Żydów widać też w zmienianiu formy imienia. Żona Chaima Lederera w starej ojczyźnie nazywała się Sore, w Ameryce jej imię brzmi Sarah844. Podobnie najstarszy syn w całej powieści Chaim
Lederers curikkumen nazywany jest Morris i tylko we wspomnieniach Chaima
widać, że dawniej na imię miał Mojszele845. W utworze Asza widać oddźwięk
rzeczywistości pozaliterackiej, w której tego typu zmiany imion, a nawet nazwisk
zdarzały się dość często. Nieznajomość języka angielskiego przez starsze pokolenie prowadzi w powieściach pisarza do komicznych scen. Charlie z Onkel Mozes
nazywa mamę po angielsku „old chap” (ang. stary facet, w znaczeniu dobry przy838
839
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Por. Szolem Asz, Meri, s. 72.
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 80–81.
Por. tamże, s. 63.
Por. tamże, s. 83.
Por. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 38–41 i 62.
Por. Szolem Asz, Gots gefangene, s. 11–12.
Por. Szolem Asz, Chaim Lederers curikkumen, s. 23.
Por. tamże, s. 114.
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jaciel), a ona śmieje się z niego, że nazywa matkę w jidysz „alte szkap” (jid. stara
szkapa)846. Dodatkowym, choć zapewne niezamierzonym efektem komicznym
jest zapisywanie słów angielskich alfabetem hebrajskim, czytelnik musi się często dobrze zastanowić, by zrozumieć, o co chodzi, ponieważ słowa zapisywane są
fonetycznie, a nie wszystkie głoski angielskie mają swoje dokładne odpowiedniki
w jidysz. Przykładem może być cytowany początek ślubowania, którego Charlie
nauczył się w szkole i które stara się wpoić swojej matce, choć tu oprócz fonetycznego zapisu elementy komizmu widoczne są też w całej sytuacji. Chłopak
mocno wierzy w to, co mówi, matka powtarza za nim: „Ślubuję wierność mojej
ﬂadze”847 tylko po to, by dał jej wreszcie spokój.
Oceniając przedstawioną w powieściach problematykę językową, można
stwierdzić, że dla pisarza językiem najważniejszym był jidysz, z używaniem
przez bohaterów języka ojczystego, „mameloszn”, związany jest niewątpliwie
największy ładunek emocjonalny. U znających życiorys Asza nie wywoła zdziwienia fakt, że pozytywnie przedstawiany jest też język polski. Szacunek okazywany jest językowi rosyjskiemu, jako drugiemu językowi ojczystemu wielu
bohaterów, a także, po początkowym, widocznym w Der weg cu zich niezdecydowaniu, także językowi hebrajskiemu, którego z olbrzymim zapałem uczą się
koloniści w Dos gezang fun tol.
Jak relacjonuje narrator w powieści Mojsze, zanim zostają spisane historia
i tradycje ludu Izraela, wszystko jest przekazywane ustnie. Strażnikami wiedzy
są starsi, którzy potraﬁą powtórzyć wszystko słowo w słowo848. Potem jednak
pojawia się także forma pisana języka. W powieściach Asza do ﬁgur pamięci
można zaliczyć także stosunek protagonistów do literatury, to, co czytają, z czym
się identyﬁkują. Książki mają dla Żydów szczególne znaczenie. Dlatego stos, na
którym ma być w Di kiszef-macherin fun Kastiljen spalona Jefte, zbudowany jest
z ksiąg, zrabowanych w całych Włoszech przez inkwizycję, napadającą na synagogi i domowe biblioteki. Oﬁarą ognia mają paść spisane na papirusie zwoje
Talmudu, poezja i pieśni religijne hiszpańskich żydowskich poetów, Pięcioksięgi
skopiowane z babilońskich oryginałów, księgi Majmonidesa napisane jego ręką,
pierwsze drukowane wydania Talmudu849. W tej scenie podkreślone jest barbarzyństwo inkwizytorów, którzy nie tylko zabijają ludzi, ale niszczą też cenne zabytki kultury.
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Por. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 114.
 אי פּלעדזש אלידזשענס טו מאי פלעגAj pledż alidżens tu maj ﬂeg. Tamże, s. 115. Cały tekst The
Pledge of Allegiance brzmi w oryginale: I Pledge Allegiance to the ﬂag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice
for all. „Ślubuję wierność ﬂadze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republice, którą reprezentuje,
jeden naród wobec Boga, niepodzielny, z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich”. http://www.
usﬂag.org/ (22. 09. 2009).
848
Por. Szolem Asz, Mojsze, s. 40–41.
849
Por. Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, s. 129–131.
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Literatura piękna występuje w powieściach Asza, choć nie aż tak często, jak
można by tego oczekiwać. Dowid w Meri jest zafascynowany powieścią Lwa
Tołstoja, Anna Karenina (wyd. w latach 1875–1877), której lektura całkowicie
go pochłania850. Równocześnie w bogatych salonach Petersburga zebrana artystyczna śmietanka towarzyska zachwyca się Tołstojem, nie są jednak wspomniane utwory literackie, lecz przekonania społeczno-polityczne pisarza851, a twórca
rosyjski porównywany jest do Mojżesza, który przeprowadził naród żydowski
przez pustynię do lepszego świata852. Natomiast w Bam opgrunt, w momencie,
gdy Hans Bodenheimer wyobraża sobie, że Hitler jest golemem, wysłannikiem
diabła, śmierci, porównuje go równocześnie do ojcobójcy Smierdiakowa z wydanych w roku 1881 Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego (1821–1881)853.
Inne znaczenie mają książki dla Żydów polskich, wśród których podtrzymują
patriotyzm. Tak, w sportretowanej w Der weg cu zich rodzinie Blumów, świętą
księgą stają się Dziady Mickiewicza, deklamowane są polskie wiersze, dzieciom
opowiada się o powstaniach narodowych854. Jaś Blum z polskiej literatury, z Pana
Tadeusza, wywodzi swój ideał kobiety, dumnej, smutnej i gotowej do poświęceń
dla ojczyzny855. Natomiast w Farn mabl niewierzący Hurwicowie nie rezygnują z traktowania szabasu jako dnia szczególnego, gdyż oznaczałoby to dla nich
częściową rezygnację z lepszego życia. Z tego powodu w piątek wieczór zapalają
świecznik i spożywają wspólną wieczerzę. Nauczyciel Hurwic odczuwa z okazji święta potrzebę pójścia do mykwy i zmiany koszuli. W domu panuje nastrój
szabasowy. Nie ma też wtedy u Hurwiców zwykłych dyskusji politycznych. Ten
dzień zarezerwowany jest na „pieśni szabasowe”, jak je nazywa pani Hurwic,
czyli na czytanie na głos zakazanej przez Rosjan literatury polskiej. U nauczyciela
czytuje się między innymi Noc listopadową, Konrada Wallenroda oraz Dziady856.
Książki to także literatura rewolucyjna, często krążąca nielegalnie wśród młodzieży. W powieści Di muter na pierwszej randce Henech czyta Dwojre wiersz
o wiośnie i wolności, o zrzuceniu kajdan społecznej niewoli857. Natomiast tytuł
jednego z rozdziałów Der weg cu zich, Der tojt in Wenedig, przejmuje Asz z noweli Tomasza Manna (1875-1955), Śmierć w Wenecji858. Jaś mówi Meri, że może
to wpływ książki, którą niedawno czytał, ale gdy płynęli wieczorem gondolą do
hotelu, to wydawało mu się, że za nimi płynie śmierć i od tego momentu Wenecja
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Por. Szolem Asz, Meri, s. 53.
Chodzi tu zapewne o chrześcijański anarchizm, choć nie jest to powiedziane wprost.
852
Por. Szolem Asz, Meri, s. 164.
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Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 730.
854
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 78 i 80.
855
Por. tamże, s. 105. Aszowi najprawdopodobniej chodzi tu o postać Zosi.
856
Por. Szolem Asz, Warsze, s. 106–114.
857
Por. Szolem Asz, Di muter, s. 68.
858
Der Tod in Venedig, nowela z roku 1912, uważana za jedną z najważniejszych krótkich form
epickich Manna, porusza wątek miłości pisarza, Gustawa von Aschenbacha, do polskiego chłopca,
Tadzia, który jest dla niego ucieleśnieniem piękna.
851
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kojarzy mu się ze śmiercią. Młodzi ludzie zaczynają się zastanawiać, jak wygląda
i czy istnieje życie po śmierci, rozdział kończy się sceną, w której za ich gondolą
płynie pogrzeb859. Asz przejmuje z noweli Manna przede wszystkim atmosferę,
odczucia, ale nie konkretne wydarzenia.
Inny protagonista Asza, Chaim Lederer, w młodości dużo czyta, książki otwierają przed nim inny świat, widzi, że jest w życiu coś więcej niż tylko troska o zapewnienie sobie kawałka chleba i dachu nad głową. Czyta wszystko, co mu wpada w rękę, powieści, książki popularnonaukowe, najpierw po hebrajsku, którego
znajomość została mu z lat nauki w dzieciństwie, potem po rosyjsku, którego się
w tym celu uczy, nie śpiąc po nocach, studiując rosyjską gramatykę i płacąc studentom za lekcje. Najłatwiej czytałoby mu się w jidysz, ale w czasach jego młodości nie ma wielu książek w tym języku860. Gdy Chaim przechodzi na emeryturę
i nie wie, co robić z wolnym czasem, przypomina sobie o marzeniu, że jak kiedyś
będzie miał pieniądze i czas, to wykupi całą księgarnię i przeczyta wszystkie
książki. Teraz ma nadzieję na odnalezienie dzięki książkom sensu życia. Starej
księgarni już nie ma, ale znajduje nową, większą i wybiera z pomocą sprzedawcy
książki po angielsku, rosyjsku i w jidysz. Zadowolony wraca do domu i zaczyna
czytać. Po pewnym czasie stwierdza jednak, że lektura nie daje mu satysfakcji,
części tekstów nie rozumie, a w pozostałych nie potraﬁ znaleźć odpowiedzi na
nurtujące go pytania. Narrator relacjonuje w tym miejscu myśli Chaima, z których wynika, że dawniej książki były inne, teraz autorzy piszą o wszystkim, tylko
nie o tym, co istotne861. Na pewno jest tu pokazane zagubienie starszego człowieka, który przez wiele lat nie ma czasu na lekturę i choćby z tego powodu trudniej
mu zrozumieć czytany tekst. Ale równocześnie widać krytykę rozwijającego się
przemysłu wydawniczego, w księgarniach pojawia się coraz więcej książek, trudno wybrać te rzeczywiście wartościowe.
Niemniej jednak książki są w powieściach pisarza doceniane. Wiarę, którą
Szlojme Hurwic z trylogii Farn mabl pokłada najpierw w religii, później przenosi na naukę. Uważa, że najwyższym dobrem człowieka jest jego inteligencja,
umysł, który ma obowiązek rozwijać. Z takim zapałem, z jakim w młodości studiuje Talmud, w latach dojrzałych podchodzi do książek naukowych862. Miłość
Hurwica do książek nie jest jednak miłością ślepą, nauczyciel potraﬁ zdobyć się
na olbrzymie poświęcenie i sprzedać bibliotekę, żeby pomóc swojemu przyjacielowi Kenigsztajnowi sﬁnansować wyjazd do Ziemi Izraela863. W kontekście
książek naukowych pojawia się też epizod komiczny. W Bam opgrunt starsza
pani Bodenheimer rozmyśla o tym, że jest dumna z syna, Heinricha, który jest
eseistą i naukowcem:
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Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 156–162.
Por. Szolem Asz, Chaim Lederers curikkumen, s. 12.
Por. tamże, s. 29–31.
Por. Szolem Asz, Warsze, s. 9–10.
Por. tamże, s. 380–383.
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Mówią, że pisze mądre książki. Wprawdzie pisanie książek to żadne zajęcie dla Bodenheimera, ona, stara mama, wolałaby, żeby syn pracował w ﬁrmie, ale mówią, że
jego pióro przynosi wielkie korzyści ojczyźnie864.

W literaturze jidysz znajdują się utwory poruszające problem patriotyzmu
Żydów. Wymienić tu można między innymi powieść wspomnianego wcześniej
Josefa Opatoszu, opublikowaną w roku 1929 pod tytułem 1863 (wyd. polskie:
Żydzi walczą o niepodległość Polski. Powieść na tle powstania roku 1863, tłum.
Aleksander Dan, Warszawa–Poznań–Kraków–Lwów–Stanisławów: Instytut Wydawniczy Renaissance 1931) kolejną część In pojlisze welder. W powieściach
Asza pojęcie ojczyzny nie jest dla Żydów jednoznaczne. Za ojczyznę są na pewno
w stanie uznać Ziemię Izraela865, każdy ma też swoją małą ojczyznę, rodzinne
strony, za którymi tęskni. Dla identyﬁkacji mieszkańców sztetl istotny jest język, w jakim porozumiewają się z właścicielami ziemskimi i chłopami, a także
wojsko, w którym czasem muszą służyć. Czasy wojen i rozbiorów nie są proste,
stąd też Asz we wczesnych powieściach raczej nie porusza problematyki patriotyzmu. Ale już tam pojawiają się pewne polskie akcenty: Borech Lensker, stary
znajomy Reb Szlojme Nogeda, nie wie, ile ma lat, pamięta jednak Napoleona oraz
powstanie, podczas którego dostarczał Polakom do lasu bydło866. Ten obraz Żyda
zaopatrującego powstańców w żywność, a także w ubrania, występuje u Asza
częściej. Wspomniany w Der weg cu zich Reb Szmuel, karczmarz z Łęczycy,
pomaga w ten sposób w 1831 roku Polakom, a jego syn walczy w roku 1863
w powstaniu styczniowym, w którym ginie. Obraz młodego człowieka w polskim
mundurze wisi u wszystkich krewnych w domu, a matki opowiadają o nim swoim dzieciom. Od tej pory przybliżanie polskiej kultury Żydom staje się tradycją
w bogatej rodzinie Blumów, która przede wszystkim stara się szerzyć znajomość
języka polskiego wśród dzieci żydowskich867.
Miłość do ojczyzny i odpowiedzialność za nią wyrażana jest w powieściach
Asza na różne sposoby. Z jednej strony jest to głęboka miłość do kraju rodzinnego, którą obserwujemy wśród ludzi wykształconych, zasymilowanych. Z drugiej strony, wśród klas niewykształconych, przekłada się to na miłość do miejsca,
w którym się urodzili i gdzie prawdopodobnie spędzą całe swoje życie. Przywiązanie to widać także u samego Asza w jego barwnych krajobrazach. Nie są
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, עס איז צוואַר נישט קיין בּאַשעפטיגוּנג פאַר אַ בּאָדענהיימער בּיכער צוּ שרייבּן. ער שרייבּט קלוּגע בּיכער,מען זאָגט
 אַז ער, אָבּער מען זאָגט. ווען ער גיט זיך אָפּ מיטן געשעפט, מער ניחא געווען, דער אַלטער מאַמע,עס וואָלט איר
.בּרענגט דעם פאָטערלאַנד גרויס נוּצן מיט זיין פעדער
Men zogt, er szrajbt kluge bicher. Es iz cwar niszt ka baszeftikung far a Bodenhajmer bicher cu
szrajbn, es wolt ir, der alter mame, mer niche gewen, wen er get zich op mit geszeft. Ober men zogt,
az er brengt dem foterland grojs nucn mit zajn feder. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 90–91.
865
Por. Jolanta Żyndul, Kim są Żydzi?, w: Feliks Tych (red.), Pamięć. Historia Żydów Polskich
przed, w czasie, i po Zagładzie, s. 7–26, tu s. 18–24.
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Por. Szolem Asz, Reb Szlojme Noged, s. 187.
867
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 76–77.
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to krajobrazy ﬁkcyjne, lecz przedstawione z głębokim sentymentem realistyczne
obrazy na ogół polskiej czy rosyjskiej scenerii. Nic dziwnego, że Asz dostał od
polskiego rządu medal za swoje opisy ojczystej przyrody.
Oprócz uczuć w stosunku do swej ojczyzny, żydowscy protagoniści powieści
pisarza charakteryzują się także poczuciem odpowiedzialności wobec problemów
społecznych. Stąd ich działalność rewolucyjna, próby zbudowania nowego świata, nie tylko dla swojego narodu, lecz dla wszystkich, stąd udział w szerzeniu
edukacji, czy też chęć wspierania narodowego przemysłu. Jaś Blum z Der weg
cu zich marzy o odrodzeniu Polski, w rosyjskiej szkole cierpi za miłość do języka
polskiego, w gimnazjum jako pierwszy w klasie protestuje na lekcji historii, mówiąc nauczycielowi, że kłamie. Ta krótka wzmianka o walce polskiej młodzieży
z rusyﬁkacją przywodzi na myśl wydane w roku 1897 Syzyfowe prace Stefana
Żeromskiego i zaprezentowany tam obraz gimnazjum w Klerykowie. W powieści Asza Jaś Blum zostaje nawet katolikiem, ponieważ katolicyzm jest dla niego
jednym z wyznaczników polskości868. Polskim patriotą jest nauczyciel Hurwic
z trylogii Farn mabl. Jego największą radością, która pozwala mu zapomnieć
o wszystkich problemach, jest lektura Dziadów, utworu zakazanego przez rosyjskie władze. Ryzykuje utratę pracy, ale w swojej szkole uczy żydowskie dzieci
języka polskiego. A jego najstarszy syn, Jaś, gdy tylko zostaje dzięki rewolucji
zwolniony z syberyjskiego więzienia, wraca prosto do domu, do Polski. Trylogia
kończy się jednak bardziej trzeźwą oceną sytuacji w wyzwolonym kraju, Zachari
mówi, że jest lepiej, niż było, a nauczyciel Hurwic przyznaje mu rację, dodając
jednak równocześnie, że sobie to zupełnie inaczej wyobrażał869.
Polacy i także polscy Żydzi są czasem w powieściach Asza przedstawiani jako
rewolucjoniści nie z powodu idealizmu, lecz ze względu na romantyczne skłonności:
Polski naród zawsze był narodem romantycznym, narodem rycerzy, a polska krew
krwią bohaterów. Lud potrzebuje rewolucji w każdym pokoleniu, oﬁar. Oﬁary to duchowy pokarm narodu870.

Trzeba przyznać, że jest to z jednej strony stereotypowa, ale z drugiej zadziwiająco trafna ocena Polaków, która świadczy o tym, jak dobrze Asz znał Polskę.
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Por. tamże, s. 102–104.
Por. Szolem Asz, Moskwe, s. 450.
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דאָס פּוילישע פאָלק איז פון שטענדיג אָן געווען אַ ראָמאַנטיש פאָלק – א ריטער־פאָלק; דאָס פּויליש בלוט – א גבור
 זיינע קרבנות – קרבנות דאָס איז די גייסטיגע, אז יעדער דור זאָל האָבען זיין רעוואָלוציע, און אַ פאָלק דארף.בלוט
.שפּייז פון א נאציאָן
Dos pojlisze folk iz fun sztendik on gewen a romantisz folk – a riter-folk; dos pojlisz blut – a giber
blut. Un a folk darf, az jeder dor zol hobn zajn rewolucje, zajne korbones – korbones dos iz di gajstike
szpajz fun a nacjon. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 100.
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Patriotyzm polskich Żydów871 zauważany jest w powieściach pisarza także przez
inne postacie. I tak Meri zazdrości polskiej koleżance, że ma ojczyznę, którą kocha, za którą tęskni, zastanawia się jednocześnie, co ona sama posiada i nie potraﬁ
znaleźć odpowiedzi872.
Inaczej wygląda patriotyzm Żydów rosyjskich. Zarówno Gabriel Mirkin, jak
i Salomon Halpern z Farn mabl to gorący rosyjscy patrioci, co jest widoczne
w ich postępowaniu, a także w słynnych mowach adwokata, szczególnie w czasie
rewolucji, kiedy to bogaci starają się założyć spółkę akcyjną w celu zatrzymania
rosyjskich kopalń i przemysłu w rosyjskich rękach oraz sprzedaży tanich akcji
ludności. Bogaci Żydzi uważają, że szczególnie w tych ciężkich czasach każdy
powinien stać na swoim stanowisku, żołnierz na polu walki, a ﬁnansista i przemysłowiec na straży rosyjskich interesów873. Wyraźnie skontrastowani z tymi
postaciami są bogaci rosyjscy kupcy z wcześniejszej powieści Der weg cu zich,
przedstawieni jako ludzie bez idei, myślący tylko o zarobku, o dobrych interesach. Uciekając przed rosyjskimi pogromami, przybywają do Berlina, wydają
pieniądze w hotelach, sklepach i restauracjach, sprzedają sobie nawzajem lasy
i fabryki, nawet nie wiedząc, czy one nadal istnieją. Także do Ziemi Izraela nastawieni są tylko komercyjnie, zastanawiają się, jakie tam można robić interesy, czy
ziemia jest bogata, jak przekonać Arabów do pracowania dla nich na roli, podczas
gdy oni będą handlować. Idealista Misza słucha tych rozmów z przerażeniem874.
W Farn mabl patriotyzm adwokata Halperna widoczny jest też w spokojnych,
petersburskich czasach, kiedy to wyraża on przekonanie, że Rosja to nie imperium, nie państwo, nie naród, Rosja to coś więcej. Ojczyzna jest dla Halperna
doktryną ﬁlozoﬁczną, sposobem życia. W tej przemowie czytelnik znajduje zarówno głęboką miłość do Rosji i rosyjskiego narodu, z którymi Salomon Halpern
wyraźnie się identyﬁkuje, jak i przekonanie, że jego ojczyzna jest czymś szczególnym w świecie, oraz uczucie, że istnieje odrębny rodzaj duszy, dusza rosyjska,
lepsza i czystsza niż inne875. Także Gabriel Mirkin uważa, że dusza rosyjska jest
szczególna, mówi o tym, gdy wyraża współczucie dla senatora Akimowa, który
po pijanemu składa fałszywy podpis, dobrze na tym zarabiając. Nie jest to tym
razem ta strona duszy, z której można być szczególnie dumnym, ale jest to dusza
własna, więc droga. Stary Mirkin zdaje się tu spełniać rolę adwokata diabła, nie
widać jednak u Asza odrobiny ironii, gdy Mirkin twierdzi, że nie należy osą-
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Żydzi polscy brali czynny udział w powstaniach narodowych, walczyli także w Legionach
Piłsudskiego, pomagali solidarnie w przygotowaniach do obrony w przededniu drugiej wojny światowej, wzięli udział w wojnie obronnej 1939 roku, działali w ruchu oporu, walczyli w gettach i oddziałach partyzanckich, por. Jolanta Żyndul, Żydzi w Polsce przed 1939 r., s. 52–56; Barbara Engelking, Andrzej Żbikowski, Żydzi w Polsce 1939–1945, w: Feliks Tych (red.), Pamięć. Historia Żydów
Polskich przed, w czasie, i po Zagładzie, s. 77–154, tu s. 77–78, 80 i 143–149.
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Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 46.
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Por. Szolem Asz, Moskwe, s. 35–36.
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Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 30–34.
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Por. Szolem Asz, Peterburg, s. 41–42.
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dzać zbyt pochopnie, ponieważ w Rosji coś takiego może się przytraﬁć każdemu.
Uważa też, że dla adwokatów ważne jest tylko prawo, natomiast w Rosji istnieje
przecież inne pojmowanie prawa, Rosja ma inny pogląd na etykę i moralność, „to,
co jest przestępstwem u innych narodów, nie jest miarą dla Rosji. Tutaj patrzymy
na człowieka, nie na prawo”876. W kontekście całej prezentowanej w powieści
sytuacji można odnieść wrażenie, że i Asz podpisuje się pod tym stwierdzeniem.
Stosunek do Rosji widać także w ocenie jej głównych mieszkańców, Rosjan,
którzy dla wielu Żydów stawali się wzorem do naśladowania. W Meri w bogatych
salonach Petersburga spotykają się Żydzi i Rosjanie, dyskutując przede wszystkim o literaturze i sztuce, zajmują ich też rozważania dotyczące sensu życia. Przy
tej okazji zostaje wypowiedziane przekonanie na temat istoty rosyjskiej duszy,
która nigdy nie spocznie, zawsze do czegoś dąży, czegoś poszukuje. Ten niepokój
trawi nie tylko dusze inteligencji i artystów, pojawia się także wśród prostych
chłopów. I właśnie tym cechom rosyjskiej duszy świat zawdzięcza według protagonistów powieści największe osiągnięcia kultury, czy to w sztuce, czy w literaturze, jak twórczość wspomnianych wcześniej Fiodora Dostojewskiego i Lwa
Tołstoja czy Nikołaja Gogola (1809–1852)877.
W Farn mabl interesującą postacią jest córka adwokata Halperna, Nina, zaręczona przez pewien czas z Zacharim. Słucha wywodów znajomego krytyka
teatralnego, Borisa Abramowicza Lewinsztajna, który analizuje podobieństwa
i różnice między Rosjanami a Żydami. Boris Abramowicz uważa, że podobni
są do siebie, jeżeli chodzi o solidarność i współżycie z innymi, ponieważ każdy
naród, którego historia składa się z bólu, rozwija w sobie uczucie braterstwa. Lecz
podstawowa różnica pomiędzy Żydem a Rosjaninem polega na tym, że Rosjanin
pokazuje innym swoje grzechy, podczas gdy Żyd ukazuje się z jak najlepszej
strony. Nina przyznaje mu rację i dodaje, że właśnie dlatego nie lubi Żydów. To
nie jest w porządku, zawsze być dobrym i mieć rację. Dlatego Nina woli być
grzesznicą, „tak, jak wszyscy goje”878. Nie jest to jedyne miejsce w Farn mabl,
w którym Asz stara się zanalizować „rosyjską duszę”, wyraźnie żywiąc dla niej
wiele sympatii, podobnie jak i jego bohaterowie. Pod niektórymi względami do
Rosjan chce upodobnić się nie tylko Nina, ale i Gabriel Mirkin, który, choć dokładny i solidny w prowadzeniu interesów, demonstruje iście „słowiańską fantazję” oraz brak umiaru w zabawie i piciu. I nawet sam adwokat Halpern daje się
tak porwać płomiennej przemowie na temat istoty rosyjskości, że oprócz braw
zebranych gości słyszy komentarz księżnej Sapiehy, że Żydzi są lepszymi Rosjanami od samych Rosjan879.

876
 מיר האָבּן דאָ אַן. איז עס נאָך נישט קיין מאָס פאַר רוּסלאַנד,וואָס בּיי אַנדערע פעלקער הייסט אַ פאַרבּרעכן
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Żydzi niemieccy, o wiele bardziej zasymilowani niż Żydzi wschodnioeuropejscy, są zwykle gorącymi patriotami, walczą w pierwszej wojnie światowej,
jak Maks Bodenheimer z Bam opgrunt, starają się służyć swojej ojczyźnie także
w trudnych latach powojennych. Przykładem niekwestionującej niczego służby
ojczyźnie jest działalność Heinricha Bodenheimera, który udaje się do zajętego
przez Francję Zagłębia Ruhry880, by organizować ruch oporu przeciwko wrogowi881. O ile o Żydach polskich czy rosyjskich w świecie powieści Asza można
powiedzieć, że w wielu przypadkach przejmują cechy narodowe społeczeństwa,
w którym żyją, o tyle Żydzi niemieccy w jego utworze pozostają od swojego otoczenia wyraźnie odmienni, choć oczywiście podobieństwa są także i tu widoczne.
Tę odrębność i inne hierarchie wartości widać między innymi w epizodzie rozgrywającym się w okupowanym przez Francję Zagłębiu Ruhry. Mieszkańcy zbierają się tłumnie, by oglądać maszerujących żołnierzy i słuchać kapeli wojskowej.
Heinrich Bodenheimer dziwi się, dlaczego ludność niemiecka na okupowanych
terenach tak się zachowuje. W swoim komentarzu narrator zauważa, że chodzi
tu o „najświętsze i największe nabożeństwo, jakie ten naród uznaje, o paradę
wojskową”882. Gdy potem wnoszony jest sztandar, Niemcy zastygają w bezruchu
i ściągają z głów kapelusze. Ktoś zwraca uwagę Bodenheimerowi, żeby zrobił to
samo, a na jego stwierdzenie, że to przecież są okupanci, odpowiada, że wszystko
jedno, sztandar to sztandar883.
W Bam opgrunt widać wyraźną linię oddzielającą niemieckich Żydów od
Niemców. Żydzi dążą do asymilacji, jednak Niemcy zawsze traktują ich jako obcych, gorszych, z którymi może warto prowadzić interesy, ale poza tym należy
trzymać się od nich jak najdalej. Dwóch konkurentów spekulanta giełdowego
Judkewicza stwierdza:
– Oni są winni tym wszystkim kłopotom. Najpierw wywołali wojnę pomiędzy chrześcijanami. Teraz powodują inﬂację, żeby się na niej wzbogacić. – A jednak chrześcijanie przynoszą im pieniądze. – […] Są zrzeszeni w międzynarodowym „kahale”,
dzięki temu wiedzą, jak inwestować swoje pieniądze i się bogacić884.
880
Wojska francusko-belgijskie zajęły Zagłębie Ruhry w styczniu 1923 jako rękojmię spłacania
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– Fun zej kumen dos arojs ale cores. Cu erszt hobn zej milchome gemacht cwiszn di kristn. Ict machn
zej di inﬂacje, kedej zej zoln fun ir rajch wern. – Un doch brengen di kristn cu zej dos gelt. – […] Az
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Pomimo pogardy, jaką okazują Judkewiczowi, postanawiają się go jednak zapytać, co się stało, dlaczego nie jest w biurze, mając nadzieję, że uzyskają korzystne dla siebie informacje giełdowe. Judkewicz doskonale zdaje sobie sprawę
z tego, co konkurenci o nim myślą, dlatego zamiast powiedzieć zgodnie z prawdą,
że chciał trochę odpocząć, stwierdza, że przecież to oczywiste, jest sobota, wobec
tego międzynarodowy kahał zarządził zamknięcie giełdy na szabas i tego dnia nie
ma żadnych notowań885. Widać tu ogromną ironię, z jaką w powieści Asza Żydzi
podchodzą do krążących o nich pogłosek. Heinrich Bodenheimer też uważa, że
wszystkiemu winni są Żydzi, jednak nie wszyscy, lecz Żydzi polscy, gdyby nie
oni, świat dawno by o Żydach zapomniał. Według niego polscy Żydzi powinni
się jak najprędzej zasymilować. Arn Judkewicz odpowiada, że nie ma potrzeby asymilacji wschodnioeuropejskich Żydów, ponieważ nie są obcymi w swoich
krajach, lecz stanowią ich część886. Ta prosta odpowiedź Judkewicza podkreśla
różnice pomiędzy Żydami niemieckimi, którzy pomimo większej asymilacji nigdy nie zostali przez Niemców zaakceptowani, a Żydami wschodnioeuropejskimi, którzy byli zdaniem pisarza mimo wszystko częściej postrzegani nie jako
obcy, lecz jako część społeczeństwa. Tu znów widoczne jest idealizowanie przez
Asza istniejącej sytuacji.
W Ameryce niektórzy imigranci nawiązują silny związek emocjonalny ze
swoją nową ojczyzną i wyznawanymi w niej wartościami. Należą do nich między
innymi Nosn Dawidowski z Ist riwer, a także Charlie z Onkel Mozes, młody człowiek, który ma interesujące spojrzenie na rolę przybywających do Ameryki ludzi.
Charlie kocha nową ojczyznę, ale cieszy się, że nie urodził się w Nowym Jorku.
Uważa, że wszyscy imigranci są potrzebni, ponieważ każdy przywozi ze swojej
ojczyzny to, co jest najlepsze, żeby razem budować Amerykę887. Stany Zjednoczone są krajem wolności, jest to podkreślane w wielu miejscach powieści Asza,
szczególnie w kontekście wolności dzieci, które nie muszą słuchać rodziców.
W powieści Di muter motyw wolności pojawia się ponadto w komicznej scenie,
gdy Dwojre odwiedza z przyjaciółmi rodzinę Moskowiczów. Tutaj ideą wolności zachłystują się także rodzice, z jednej strony wychowując dzieci bezstresowo, z drugiej dając im przedziwne imiona. Synowie mają na imię Karl Marks
i Lasal888, córka zaś nazywa się właśnie Frajhajt (jid. wolność). Pan Moskowicz
zwierza się gościom, że teraz chciałby zmienić imiona synów z politycznych na
literackie, Karl Marks będzie nazywał się albo Jack London, albo Walt Whitman,
a Lasala nazwie imieniem swojego przyjaciela, którego jednak poza tym bliżej nie

zej zenen farejnikt in an internacjonaln „kool”, wejsn zej durch dem, wi azoj zejer gelt opculejgn un
zich cu barajchern. Tamże, s. 38.
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Por. tamże, s. 38–39.
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Por. tamże, s. 110.
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Por. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 131.
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Ferdinand Lassalle (1825–1864), w młodości przyjaźnił się z Karolem Marksem (1818–
–1883).
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określa. Natomiast imię dziewczynki postanawia pozostawić bez zmian889. Pomimo tego swoistego zachłystywania się nową ojczyzną ze wszystkim, co oferowała
imigrantom, wielu z nich nie wystarcza uzyskane poczucie bezpieczeństwa i wolności. Dzieci oczekują od rodziców, żeby zapewnili im nie tylko jedzenie i dach
nad głową, ale przekazali wartości, tradycje, religię, wszystko to, w czym można
znaleźć oparcie. W Chaim Lederers curikkumen Morris robi wyrzuty Chaimowi
Ledererowi, ponieważ on i jego siostra niczego nie wynieśli z domu rodzinnego:
Musieliśmy wcześnie opuścić rodzinę, iść do obcych domów i izb, żeby zobaczyć, jak
żyją inne rodziny, jak dzieci gromadzą się wokół rodziców na szabas lub w święto.
Nie słyszeliśmy nawet, jak ojciec odmawia kidusz, w Pesach nie mieliśmy uczty sederowej, nie byliśmy w świątyni890.

W tych pretensjach Morrisa do ojca wyrażona jest cała tragedia młodzieży
żydowskiej pochodzącej z częściowo zasymilowanych, bogatszych domów. Rodzice zapewniają im dobra materialne, zapominając o duchowych, nie dają niczego, co pomogłoby w znalezieniu drogi życiowej, której młodzież musi szukać
w zmieniającym się świecie, często daleko od stron rodzinnych, w obcym kraju.
W powieściach Asza ta problematyka poruszana jest także w Meri oraz w Der
weg cu zich, których akcja toczy się przede wszystkim w Rosji.
Budowanie nowego życia w Erec Jisroel stało się źródłem dla wielu utworów
literackich w jidysz, autorstwa pisarzy, którzy odwiedzali Palestynę lub zdecydowali się na zamieszkanie na stałe lub na pewien czas na ziemi swoich przodków.
Należy do nich między innymi Kadje Mołodowski, która przeprowadziła się do
Izraela w roku 1948, by cztery lata później powrócić do Ameryki. W powieści
 ראָמאַן:( ביים טויערBam tojer: roman, 1967) ukazuje kraj i jego mieszkańców
widziane oczyma kobiety, młodej dziewczyny przybyłej z Europy Wschodniej.
Izrael zajmuje też istotne miejsce w poezji Awroma Suckewera, który przybył do
Palestyny w roku 1947.
Jak wspomniano wcześniej, widoczny w powieściach stosunek Asza do powrotu do Ziemi Izraela jest początkowo ambiwalentny. W Der weg cu zich po
pogromach w Rosji do Palestyny przybywa wielu młodych ludzi, którzy rzucają
w tym celu swoje studia i bogactwo rodziców, nie są przyzwyczajeni do klimatu,
po raz pierwszy zamiast pióra trzymają w ręce łopatę. Przywodzi ich tutaj idealizm, chęć odrodzenia żydowskiego życia na ziemi przodków. Wielu z nich nie
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Mir hobn gemuzt fri awek fun der hejm, in fremde hejzer, in fremde sztubn, cuzen wi andere familjes
lebn, wi kinder kumen zich cuzamen cu zejere eltern ba a szabes-fest, oder ba a jontew-fest. Afile ka
kidusz hobn mir niszt gehert bam tatn, pejsech ka seder niszt gehat, in ka tempel niszt gewen. Szolem
Asz, Chaim Lederers curikkumen, s. 100.
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może znaleźć pracy, starsi koloniści wolą tańszą arabską siłę roboczą, dlatego
część młodzieży wraca do Europy. Misza z Der weg cu zich początkowo zostaje,
lecz widzi, że nie jest to kraj jego marzeń, większość żydowskich kolonistów
może kiedyś przywiodły tu ideały, sentymenty, ale teraz niewiele z tego pozostało, każdy patrzy tylko, jak lepiej zarobić. Także w Jerozolimie, wśród mieszkających tam starych Żydów, nie znajduje Misza tej tęsknoty, wiary i wyczekiwania
na przyjście Mesjasza, jakie zna z Europy. Także tutaj najważniejsze są proste,
drobne sprawy i codzienna troska o zarobek. Narrator relacjonuje, że tak naprawdę, to biblijnych Żydów żyjących dawniej na tej ziemi przypominają najbardziej
obecni arabscy mieszkańcy891.
Pomimo to wyraźnie podkreślone są w Der weg cu zich wydarzenia mające
miejsce w Palestynie, istotne dla tworzenia własnego „ja” w nowym, nie tylko
izraelskim świecie. Przez lata wygnania w Europie Żydzi są mordowani, padają oﬁarą pogromów i ludzkiej bezduszności. W kolonii rolniczej ginie Mojsze,
przyjaciel Miszy, ale śmierć ta ma zupełnie inny wymiar. Młody człowiek umiera
z bronią w ręku, walcząc z Arabami w obronie żydowskich pól. Po raz pierwszy
Żyd nie jest bezwolną oﬁarą, lecz staje odważnie naprzeciw swojego wroga. Potyczka z Arabami jednoczy mieszkańców kibucu, czują się dumni, mogąc wspólnie walczyć i bronić swojego dobytku. To, jak głęboko przeżywają te wydarzenia, podkreśla zachowanie agronoma Blumentala, który zapomina o hebrajskim
i organizując walkę, wydaje rozkazy w ojczystym języku niemieckim892. Z jednej
strony jest to scena komiczna, z drugiej udaje się pisarzowi w ten sposób ukazać
wagę sytuacji. Opis starcia z Arabami w obronie kibucu dodatkowo podkreśla
wcześniejszą bezsilność Miszy i innych Żydów, którzy w Rosji muszą patrzeć
na pogrom w biednej dzielnicy miasteczka, nie mogąc nic zrobić, ponieważ od
oprawców i oﬁar oddziela ich kordon Kozaków893. Wydarzenia w kibucu Miszy
to oddźwięk rzeczywistych losów kolonistów żydowskich. Do tych, którzy zginęli w starciach z Arabami, należał między innymi poeta hebrajski Josef Chaim
Brener894, jego śmierć została uwieczniona w dramacie Arona Cejtlina ברענער
(Brener, 1929). Na temat walki Żydów Asz wypowiadał się także w 1929 roku na
łamach „Nowego Dziennika”895.
Możliwość pokazania odważnej walki Żydów upatruje pisarz nie tylko w miejscach oddalonych od Europy w przestrzeni, szuka też przykładów w przeszłości

891
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 119–126. Młodzi ludzie przybywający do Palestyny
z Rosji w latach 1904–1906 stanowili drugą falę imigracji, tak zwaną drugą aliję. Byli to przede
wszystkim idealiści, pełni optymizmu i nieprzystosowani do ciężkiej pracy, por. Walter Laqueur,
A History of Zionism, s. 277–288.
892
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 132–137.
893
Por. Szolem Asz, Meri, s. 235–236.
894
 יוסף חיים ברנרJosef Chaim Brener (1881–1921) był jednym z pionierów nowożytnej literatury hebrajskiej. Wyemigrował do Ziemi Izraela w 1909 roku, został zamordowany przez Arabów
podczas rozruchów w Jafﬁe.
895
Por. Szolem Asz, Szalom Asz o wypadkach palestyńskich.
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swojego narodu, w miejscach geograﬁcznie bliskich, lecz oddalonych w czasie.
W Kidusz haszem w czasie powstania Chmielnickiego Żydzi wraz z Polakami
bronią miast przed Kozakami. W Tulczynie walczą odważnie, budząc zdziwienie
wśród atakujących wojsk896.
W powieściach Asza można zauważyć wyraźny patriotyzm Żydów i miłość
do ojczyzny, a także chęć współkształtowania życia swojego kraju. Czasami te
uczucia i dążenia są przyćmione problemami podstawowymi, koniecznością zarabiania na życie, wyrwania się z przytłaczającej biedy. Ale nawet wtedy, gdy
nie można mówić o silniejszych związkach z ojczyzną jako całym krajem, widać
w różnych drobnych epizodach sentyment czy to do języka, czy krajobrazu, czy
też osiągnięć kultury.
Pisarz przenosi na karty książek swoje własne doświadczenia, przeżycia i fascynacje kulturalne. W świecie jego powieści protagoniści odwiedzają muzea,
galerie sztuki, chodzą na koncerty i do teatru, gdzie mają do czynienia z osiągnięciami kultury świata rzeczywistego, współczesnego Aszowi. W ten sposób, dzięki lekturze, zostaje poszerzone wyobrażenie czytelników o otaczającym świecie,
a wiedza o sławnych obrazach i rzeźbach, które pełnią tu funkcję ﬁgur pamięci,
uzupełnia zachowywany w świadomości obraz znanych z bezpośredniego doświadczenia dzieł sztuki. Podobnie jak w przypadku książek, istotna jest nie tylko
informacja o ich istnieniu, lecz też prezentowane czytelnikom zachowania i reakcje podziwiających dzieła sztuki protagonistów, zwłaszcza że często pada tylko
nazwisko malarza i pojawia się zaledwie pobieżny opis obrazu, który nie pozwala
na jego jednoznaczną identyﬁkację.
Ermitaż, powstała w drugiej połowie XVIII wieku pod auspicjami carycy Katarzyny sławna petersburska galeria sztuki, przedstawiony jest w Meri w negatywnym świetle. Znajdujące się tam dzieła sztuki są, według relacji narratora,
rezultatem rabunku przede wszystkim w znajdującej się pod zaborem rosyjskim
Polsce, „zniszczono wielowiekową kulturę, gromadząc je w jednym miejscu bez
sensu i systemu, nikt ich nie widzi, nie ma też żadnych zdjęć”897.
Asz kolekcjonował obrazy, potraﬁł też, jak wspomniano, w swoich opisach
czy to ludzi, czy przyrody wywoływać u czytelnika wrażenie, jak gdyby nie tylko
czytał relację, lecz także widział opisywane sceny. Obrazy u pisarza to zarówno
malowanie słowem, często chwalone prezentowanie krajobrazów, jak i posługiwanie się podczas prezentacji postaci nawiązaniami do istniejących w rzeczywistości dzieł sztuki. Taki jest na przykład opis Meri, która porównywana jest do
wspomnianego wcześniej wizerunku świętej Anny autorstwa Leonarda czy też
do obrazów Cranacha898. Obrazy to także dzieła podziwiane przez bohaterów po896

Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 159.
 אָהן טעם און אהן,צושטערט א קולטור פון הונדערטער יאָהרען און צוזאַמענגעשלעפּט זיי אויף איין ארט
 קיין רעכטע פאָטאָגראפיע איז דאָךּ ס‘מאָל נישטאָ פון זיי, קיין מענש זעהט זיי נישט, סיסטעםcesztert a kultur
fun hunderter jorn un cuzamengeszlept zej af ejn ort, on tam un on sistem, ka mencz zet zej niszt, ka
rechte fotografje iz doch s’mol niszto fun zej. Szolem Asz, Meri, s. 201.
898
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 155–156.
897
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wieści na ścianach muzeów, czy też kolekcjonowane w bogatych domach. Równocześnie pojawiają się wspomniane wcześniej ﬁkcyjne obrazy malowane przez
protagonistów utworów Asza. W powieści Gots gefangene Emilje i Frank odwiedzają galerię sztuki w Paryżu. Obrazy w małych galeriach są zdaniem narratora
jak muzyka kameralna słuchana w intymnym gronie. Sztuką można się rozkoszować
tylko prywatnie. Obrazy, które w muzeach są martwe i są tylko nagrobkami na cmentarzu sztuki, zmartwychwstają, gdy podziwia się je w samotności na ścianie prywatnego domu lub w małej galerii899.

W tym komentarzu dochodzą do głosu przekonania samego autora, który fascynował się sztuką i lubił się otaczać pięknymi meblami oraz obrazami. Emilje
i Frank długo podziwiają w galerii krajobrazy Cezanne’a i Pissarro, rozumieją, że
są świadkami cudu:
On nie jest Bogiem, który tworzy światy. Jest człowiekiem, który widzi świat; człowiekiem, który został stworzony, by opowiadać o bożym dziele: „Nie chcę umrzeć,
będę opowiadać o bożym dziele. Będę opowiadać, tak jak potraﬁę: za pomocą skromnych środków, które Ty, Boże, mi dałeś. Chwała Ci za to!”900.

Tu znowu poprzez komentarz narratora przebija się credo samego autora, mającego jako pisarz żydowski świadomość swojego posłania. W powieści Grosman un zun obrazy są nie tylko podziwiane w muzeach, lecz też kolekcjonowane
w domu przez Klarę Grosman, nagle odkrywającą w sobie miłość do obrazów,
na które zaczyna wydawać pieniądze męża. Wkrótce w domu wiszą na ścianach
dzieła Matisse’a, Moneta i Degasa, pojawia się także Picasso. Na wymówki męża
Klara odpowiada, że obrazy to znakomita lokata kapitału901.
Obok malarstwa w powieściach Asza poczesne miejsce zajmują też rzeźby
oraz przede wszystkim muzyka. We Florencji Jaś i Meri z Der weg cu zich po-

899

 וואָס זענען טויט און, בּילדער. קונסט קאָן מען נאָר געניסן אין אינטימקייט.מוזיק אין אינטימע קרייזן-ווי קאַמער
 ווען מען געניסט זיי,אויף צום לעבּן- שטייען,עולן פון קונסט אין די מוזעאומס-זענען נאָר אַ מצבה אויף דעם בּית
. אָדער פון אַ קליינער גאַלעריע,הויז-אַליין אויף דער וואַנט פון אַ פּריוואַט
wi kamer-muzik in intime krajzn. Kunst kon men nor genisn in intimkejt. Bilder, wos zenen tojt un
zenen nor a macejwe af dem besojlem fun kunst in di muzeums, sztejen uf cum lebn, wen men genist
zej alejn af der want fun a priwat-hojz, oder fun a klejner galerje. Szolem Asz, Gots gefangene,
s. 280–281.
900

, וואָס איז בּאַשאַפן, וואָס זעט די וועלט; אַ מענטש, ער איז אַ מענטש. וואָס בּאַשאַפט וועלטן,ער איז נישט קיין גאָט
 און דערציילן. איך וועל דערציילן וועגן גאָטס ווערק, „איך וועל נישט שטאַרבּן:כּדי צו דערציילן וועגן גאָטס ווערק
“! זיי געלויבּט דערפאַר. גאָט האָסט מיר געגעבּן, וואָס דו, מיט די אָרימע מיטלען: אַזוי ווי איך קאָן,וועל איך עס
Er iz niszt ka got, wos baszaft weltn. Er iz a mencz, wos zet di welt; a mencz, wos iz baszafn, kedej
cu dercejln wegn gots werk: „Ich wel niszt sztarbn, ich wel dercejln wegn gots werk. Un dercejln
wel ich es, azoj wi ich kon: mit di orime mitlen, wos du, Got host mir gegebn. Zaj gelojbt derfar!”.
Tamże, s. 283.
901
Por. Szolem Asz, Grosman un zun, s. 87.
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dziwiają rzeźby Michała Anioła, szczególnie powstałego w latach 1501–1504
„Dawida”902, natomiast Hans i Lotte z Bam opgrunt kochają muzykę, często wydają ostatnie pieniądze na stojące miejsce na koncercie. Według relacji narratora
każdy koncert Beethovena albo Wagnera jest dla nich jak msza święta, której nie
można opuścić. Dla Lotte bogiem jest Wagner, dla Hansa Beethoven, Mahlera podziwiają oboje903. Natomiast teatr jest u Asza miejscem, dokąd protagoniści chodzą się rozerwać, czy to w Nowym Jorku, czy w Warszawie. Motke Ganew jest
dobry dla dziewcząt, które dla niego pracują, chodzi z nimi na spacery do Ogrodu
Saskiego, zabiera je też często do żydowskiego teatru, gdzie go znają i szanują,
ponieważ za bilety płaci rublami. Najbardziej podobają mu się sztuki, w których
chłopcy się modlą i dzieci śpiewają piosenki904. Poza tym nie ma w powieściach
mowy o konkretnych sztukach teatralnych, teatr jest postrzegany przede wszystkim jako miejsce rozrywki, istotną rolę odgrywają też emocje i uczucia, co wyraźnie widać w preferowanych przez Motke przedstawieniach.
Do ﬁgur pamięci należą też idee, których zwolennikami są protagoniści powieści pisarza. Asz wprawdzie uważał, że odpowiedzią na antysemityzm nie
może być ani syjonizm905, ani bolszewizm, niemniej jednak pozytywnie prezentuje zwolenników i jednej, i drugiej idei, pokazując również problemy z nimi związane. Syjoniści w analizowanych powieściach są często oderwanymi od życia
marzycielami, uważają, że gdy tylko dotrą do Ziemi Izraela, to potem już wszystko jakoś się ułoży. Niektórzy z nich wyjeżdżają w wyniku szybko podjętej i od
razu zrealizowanej decyzji, inni starają się do tego przygotować; i jedni, i drudzy
napotykają na miejscu wiele trudności.
Zachari przybywa do Warszawy, największego w tym czasie żydowskiego
miasta Europy, zatrzymując się po drodze w Wilnie, gdzie fascynują go nowo
odkryte modlitwy w języku hebrajskim, a także ideologia syjonistyczna. Później
powie swoim przyjaciołom w Warszawie, że nie rozumie, dlaczego wszyscy Żydzi nie chcą natychmiast wyruszyć do Palestyny906. Przyjaciel Hurwica, syjonista
Zalmen Kenigsztajn, decyduje się na wyjazd. Uważa, że w Ziemi Izraela się nie
marzy, tylko pracuje, buduje. A tu po co żyć na wygnaniu, czegóż można oczekiwać od tutejszego życia?

902

Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 165.
Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 462.
904
Por. Szolem Asz, Motke ganew, s. 266.
905
Osadnictwo żydowskie na ziemiach palestyńskich, stanowiących do roku 1918 część imperium osmańskiego, nasiliło się szczególnie na początku XX wieku w wyniku powstania ruchu
syjonistycznego. W roku 1917 sławna deklaracja Balfoura oznaczała oﬁcjalne uznanie przez Wielką
Brytanię planów odbudowy państwa żydowskiego w Palestynie. Ostatecznie dopiero w roku 1947
ONZ zatwierdziło projekt utworzenia na tych ziemiach dwóch państw, żydowskiego i arabskiego,
co umożliwiło proklamowanie powstania państwa Izrael w roku 1948, por. Walter Laqueur, A History
of Zionism.
906
Por. Szolem Asz, Warsze, s. 73–76.
903
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Pojechać do Erec Jisroel, uprawiać ziemię, obsiewać pola, wziąć do ręki szpadel, żyć
pod gołym niebem. Z naturą, z matką ziemią, tak jak czynili to nasi rodzice907.

Pisarz pokazuje też w swoich powieściach trudności, jakie napotykają przyjeżdżający do Palestyny Żydzi. Niezależnie od innego klimatu, trudnej do uprawy ziemi, kłopotów z miejscową ludnością arabską, wiele problemów wynika
z różnych pobudek i przekonań imigrantów, którzy nie do końca wiedzą, jak zorganizować sobie życie w nowym miejscu. W Der weg cu zich opisany jest kierownik kibucu, niemiecki zasymilowany Żyd, Blumental. W Europie angażuje
się w działalność kolonizacyjną, specjalnie kończy studia rolnicze, zaczyna się
też uczyć hebrajskiego. Jego ideałem jest stworzenie nowego Żyda, rolnika, oraz
nowej kultury, opartej na języku hebrajskim kultury chłopskiej. Młodym ludziom
zabrania mówić w jidysz, wymaga używania cały czas hebrajskiego, dodatkowo
stara się przenosić niemieckie doświadczenia na grunt izraelski, uczy mieszkańców kibucu niemieckich tańców ludowych, wymyśla nowe piosenki. Rezultatem
jest sztuczne życie, które nie potraﬁ zastąpić rodzinnych tradycji, a przybywający
do kibucu Żydzi czują się w nim dziwnie i obco908.
Pozytywnie opisuje Asz kontakty Żydów i Polaków w drugim tomie trylogii Farn mabl, gdzie przedstawia współpracę polskich i żydowskich socjalistów,
organizujących wspólnie manifestację pierwszomajową, na której śpiewane są
pieśni w różnych językach, między innymi Czerwony sztandar oraz hymn Bundu
Di szwue909. Później jest też mowa o tym, jak to Zachari współpracuje z polskimi socjalistami i polskim adwokatem, przygotowując ucieczkę najstarszego syna
Hurwiców z Syberii. Pomagają mu w tym także jego dawni rosyjscy szkolni koledzy910. Znamienne jest też to, że podczas gdy w przypadku innych postaci od razu
wiadomo, czy czytelnik ma do czynienia z Żydem, czy nie, to wśród socjalistów
to pytanie nie jest stawiane. W powieści Peterburg narrator relacjonuje dyskusję
z młodym rewolucjonistą, który szuka pomocy ﬁnansowej u bogatych przyjaciół
adwokata Halperna. Młody człowiek stwierdza otwarcie:
Nie widzimy różnicy pomiędzy tym co żydowskie i nieżydowskie. Kapitał nie należy do żadnego narodu, jest międzynarodowy. […] chcemy wykorzystać dla naszych
celów niezadowolenie z działalności istniejącej władzy, które panuje wśród tej części
907

. אונטער פרייען הימל לעבּן, דעם שופל אין האַנט נעמען. פעלדער פאַרזייען, ערד בּאַאַרבּעטן.ישראל גיין-קיין ארץ
. ווי אונדזערע עלטערן האָבּן געטון, מיט דער מאַמען ערד,מיט דער נאַטור
Kin Erec-Jisroel gejn. Erd baarbetn, felder farzejen, dem szuﬂ in di hant nemen, unter frejen himl
lebn. Mit der natur, mit der mamen erd, wi undzere eltern hobn geton. Tamże, s. 378.
908
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 121–122 i 128–131.
909
Por. Szolem Asz, Warsze, s. 391. Bund, Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na
Litwie, w Rosji i Polsce, żydowska partia socjaldemokratyczna założona w 1897 roku w Wilnie,
ciesząca się masowym poparciem zwłaszcza w międzywojennej Polsce, por. Piotr Wróbel, Przed
odzyskaniem niepodległości, s. 40–41. ( די שבֿועהDi szwue), hymn Bundu, został napisany w roku
1902 przez wspomnianego wcześniej Sz. An-skiego.
910
Por. Szolem Asz, Warsze, s. 426.
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ludności. […] a potem, gdy osiągniemy nasz cel, to zobaczymy, co możemy z wami
zrobić911.

Pomimo to bogaci kupcy żydowscy decydują się mu pomóc. Czynią to dla
swojego narodu, wierzą jednak, że w ten sposób pomagają także Rosji. Nie przeszkadza im to mieć własne poglądy na rewolucję, uważają, że należy znaleźć
inny sposób osiągnięcia tych szczytnych celów, ponieważ droga wybrana przez
młodych rewolucjonistów może być dla kraju katastrofalna w skutkach:
Nasz kraj jest jeszcze w stanie chaosu. Nic nie stoi stabilnie, wszystko jest chwiejne.
[…] Jak można w takiej sytuacji robić rewolucję? Wyjmijcie jeden kamień, runie cały
budynek912.

W ten sposób stary Mirkin stara się ukazać synowi bezsensowność rewolucji
w Rosji. A w innej dyskusji wypunktowuje słabe strony drogi proponowanej przez
socjalistów: „chcą dopasować swoje doktryny jak maszynkę z Niemca, Anglika,
do Rosjanina. Ale niemiecka koszula nie pasuje na rosyjskiego człowieka”913.
Pomimo to stary kupiec wierzy, że nadejdzie czas równości i sprawiedliwości
społecznej w Rosji, uważa jednak, że nowe idee zostaną rozwinięte w jego własnym kraju i dostosowane do charakteru i specyﬁki sytuacji. W działalność rewolucyjną angażuje się w utworach Asza przede wszystkim młodzież żydowska,
na ogół znajdując zrozumienie wśród swoich bliskich. W powieści Der weg cu
zich Gabriela Blum osiemnastoletnia gimnazjalistka zostaje zesłana na Sybir za
buntowanie robotników i staje się swego rodzaju świętą postacią, przykładem dla
całej rodziny914.

911

 קאַפּיטאַל בּאַלאַנגט נישט צוּ קיין נאַציאָנאַליטעט אוּן.יידישן-מיר ווייסן נישט קיין חילוּק צווישן יידישן אוּן נישט
 וואָס הערשט צווישן דעם טייל באַפעלקערוּנג צוּ, ]…[ מיר ווילן אויסנוּצן די אוּמצוּפרידנהייט.איז אינטערנאַציאָנאַל
 וועלן, ווען מיר וועלן דערגרייכן אוּנדזער ציל, ]…[ אוּן דערנאָך. פאַר אוּנדזערע צוועקן,דער עקזיסטירנדער מאַכט
. וואָס מיר קאָנען טוּן מיט אייך,מיר זען
Mir wejsn niszt ka chilek cwiszn jidiszn un niszt jidiszn. Kapital balangt niszt cu ka nacjonalitet un iz
internacjonal. […] mir wiln ojsnucn di umcufridnhejt, wos herszt cwiszn dem tejl bafelkerung cu der
ekzistirender macht, far undzere cwekn. […] un dernoch, wen mir weln dergrejchn undzer cil, weln
mir zen, wos mir konen tun mit ajch. Szolem Asz, Peterburg, s. 51.
912

 אַלץ איז נאָך, בּיי אוּנדז איז נאָך קיין זאַך נישט פעסט איינגעזעצט.אוּנדזער לאַנד איז נאָך אין אַ צוּשטאַנד פוּן כאַאָס
. צעפאַלט זיך דער גאַנצער בּנין, ]…[ ווי אַזוי קאָן מען דאָ מאַכן אַ רעוואָלוּציע? נעמט אַרויס איין שטיין.וואַקלענדיג
Undzer land iz noch in a cusztand fun chaos. Ba undz iz noch ka zach niszt fest ajngezect, alc iz noch
waklendik. […] Wi azoj kon men do machn a rewolucje? Nemt arojs ejn sztejn, cefalt zich der gancer
binjen. Tamże, s. 122.
913
. פוּן ענגלישן אויפן רוּסישן מענטשן, פוּן דייטשן, ווי אַ מאַשינקע צוּפּאַסן,זיי ווילן אָט זייערע דאָקטרינעס
 דאָס דייטשע העמדל פּאַסט אָבּער נישט פאַרן רוּסישן מענטשןzej wiln ot zejere doktrines, wi a maszinke
cupasn, fun dajczn, fun engliszn afn rusiszn menczn. Dos dajcze hemdl past ober niszt farn rusiszn
menczn. Tamże, s. 235.
914
Por. Szolem Asz, Der weg cu zich, s. 78–79.
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W Warsze Asz umożliwia Zachariemu bliższe poznanie i lepsze zrozumienie
problemów społecznych. Po latach spędzonych w bogatym Petersburgu Mirkin
zauważa po przybyciu do Warszawy konieczność zmiany, konieczność wywalczenia sprawiedliwości społecznej dla narodu żydowskiego. Widzi biedę mieszkańców dzielnicy, w której mieszka, walkę o znalezienie celu w życiu, o zachowanie wbrew wszystkiemu i wszystkim godności ludzkiej. Zachari poznaje biedę
żydowskich robotników, pracuje w szkole nauczyciela Hurwica, pomaga jego żonie przygotowywać darmowe obiady dla głodującej biedoty, nawiązuje kontakty
z socjalistami i odwiedza Łódź, gdzie stara się na próżno przekonać żydowskich
przemysłowców, by zatrudniali w swoich fabrykach robotników żydowskich.
W Łodzi Zachari poznaje życie biednych, ciężko pracujących żydowskich tkaczy,
podczas gdy ich małe rodzinne warsztaty powoli zbliżają się do ruiny, nie mogąc
nadążyć za przemysłowym postępem. Opisany w Farn mabl trudny los żydowskich rzemieślników i robotników w wielkich miastach to oddźwięk rzeczywistej
sytuacji w czasie zaborów915. Podobnie jak w Peterburg stary Mirkin, tak i w Warsze jego syn nie jest całkowicie przekonany co do tego, czy droga obrana przez
rewolucjonistów w celu uzyskania sprawiedliwości społecznej jest właściwym
rozwiązaniem. Prosi o wyjaśnienia towarzysza Anatola, jednego z późniejszych
przywódców mienszewików, lecz nawet on nie potraﬁ ukryć wątpliwości dotyczących celów rewolucji społecznej. Towarzysz Anatol twierdzi mianowicie, że
cel wcale nie jest potrzebny, by brać udział w rewolucji. Według niego:
Droga do rewolucji społecznej nie jest wybrukowana i obsadzona drzewami, żebyśmy mogli odbyć nią nasz ﬁlozoﬁczny spacer. Droga do rewolucji społecznej to dziura, w którą wszyscy wpadamy, czy chcemy, czy nie, pod presją czasu i wydarzeń916.

Krok ten nie jest, według towarzysza Anatola, czyniony z własnej wolnej woli
i jedyne, co można zrobić, to pomóc trochę wydarzeniom, żeby cały proces nastąpił szybciej. W ten sposób spłaci się swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń,
tak jak to zrobiły pokolenia poprzednie. Natomiast czy jakiś cel w ogóle istnieje,
tego towarzysz Anatol nie wie917.
Po rewolucji początkowo marzenia Żydów się spełniają, zostają równouprawnionymi obywatelami Rosji radzieckiej. W powieści Bam opgrunt brat Arona

915

Por. Piotr Wróbel, Przed odzyskaniem niepodległości, s. 36–39, 71–72 i 91–95.

916

, בּאַזעצט מיט בּיימער,דער גאַנג צו דער סאָציאַלער רעוואָלוציע איז נישט קיין אויסגעפלאַסטערטער מיט שטיינער
 דער וועג צו דער סאָציאַלער רעוואָלוציע איז אַ לאָך.כּדי מיר זאָלן דורך אימ אונדזער פילאָזאָפישן שפּאַציר מאַכן
 פון, געיאָגט דורך דעם אימפּעט פון דער צייט, צי מיר ווילן נישט, צי מיר ווילן,דורך וועלכן מיר גיסן זיך אַלע אַריין
.די געשעענישן
Der gang cu der socjaler rewolucje iz niszt ka ojsgeﬂasterter mit sztejner, bazect mit bejmer, kedej
mir zoln durch em undzer ﬁlozoﬁszn szpacir machn. Der weg cu der socjaler rewolucje iz a loch
durch welchn mir gisn zich ale arajn, ci mir wiln, ci mir wiln niszt, gejogt durch dem impet fun der
cajt, fun di geszeeniszn. Szolem Asz, Warsze, s. 287–288.
917
Por. tamże.
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Judkewicza, Misza, przyjeżdża z radziecką delegacją do Berlina. W rozmowie
z Heinrichem Bodenheimerem stwierdza, że u nich nie ma już wyznawców judaizmu, wszyscy zmienili wiarę. Podobnie zrobili chrześcijanie, ojcem chrzestnym
był Lenin i w kraju nie ma podziałów religijnych, wszyscy są bolszewikami918.
Najważniejsze ﬁgury pamięci dotyczące świata idei i kultury to przede wszystkim patriotyzm Żydów polskich, a także rosyjskich. Żydzi polscy prezentowani
są jako nie tylko fascynujący się polskim językiem i literaturą, ale też walczący
o wyzwolenie narodowe. Żydzi rosyjscy ukazani są jako ceniący wysoko rosyjską
duszę i starający się pracować dla dobra ojczyzny. Inny wymiar ma patriotyzm
w stosunku do Ziemi Izraela, ojczyzny sentymentalnej, do której tylko nieliczni
rzeczywiście docierają. Delikatnym problemem jest u Asza patriotyzm Żydów
niemieckich. Z postępowania ich przebija głęboka miłość do ojczyzny, równocześnie jednak odnosi się wrażenie, że uczucie to żywią tylko wobec Niemiec, ale
już nie Niemców, poza tym cały czas mają wyraźną świadomość własnej inności
i odrębności. Natomiast Żydzi amerykańscy przyjmują z przekonaniem wartości
swojej nowej ojczyzny, pomimo to cały czas czują, że ich korzenie są w Europie,
nie jest to więc pełna identyﬁkacja. Figury pamięci dotyczące kultury to z jednej strony związany z poczuciem przynależności narodowej język, a z drugiej
ogólnoświatowe dobra kultury, obrazy francuskich i żydowskich malarzy, muzyka niemiecka, rzeźby włoskiego renesansu, literatura przede wszystkim polska,
rosyjska i amerykańska, dziwi natomiast brak literatury francuskiej. Istotnym elementem przekazywanej w powieściach Asza pamięci są także przekonania oraz
idee społeczno-polityczne, których zwolennikami są protagoniści jego utworów,
tu przede wszystkim syjonizm, socjalizm oraz bolszewizm.
4.3.8. Świat biblijny i wydarzenia historyczne

Do pamięci zbiorowej narodu należy także pamięć o mających wpływ na jego
losy wydarzeniach historycznych. Ponieważ chodzi tu o naród żydowski, częścią
historii staje się też w sposób oczywisty historia biblijna, którą Asz uzupełnia
w swoich powieściach o wydarzenia opisane w Nowym Testamencie. W utworach
biblijnych, w powieściach historycznych, ale także tych obyczajowych znajduje
się, co zrozumiałe, wiele ﬁgur pamięci związanych ze światem biblijnym oraz
rzeczywistym, przy czym pisarz na ogół ściśle trzyma się prawdy biblijnej lub
historycznej, dlatego część z tych obrazów zostanie poniżej tylko wymieniona,
by nie powtarzać treści zawartych w znanych powszechnie źródłach, z których
korzystał pisarz. Oprócz tego konieczne było dokonanie wyboru tych przedstawianych przez autora wydarzeń, które z jednej strony mają swoje stałe miejsce
w istniejącej w rzeczywistym świecie pamięci zbiorowej czy to żydowskiej, czy
ogólnoludzkiej, a z drugiej są w powieściach Asza zaprezentowane szczególnie
wyraziście.
918

Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 634.
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Stary Testament pojawia się u Asza jako źródło licznych motywów w wielu
powieściach, a przede wszystkim w utworze poświęconym Mojżeszowi. W Mojsze pisarz opiera się dość dokładnie na starotestamentowym przekazie, stąd występują tu czasem prawie że słowo w słowo zgodne z tekstem biblijnym wszystkie istotne sceny: płonący krzew i powołanie Mojżesza na pustyni919, cudowne
przejście przez morze920, dziesięć przykazań bożych921, kult złotego cielca922, a po
wielu latach wędrówki dotarcie do granic Ziemi Izraela oraz śmierć Mojżesza923.
Asz, zgodnie z omawianymi już wcześniej światopoglądem i przekonaniami,
stara się uzupełnić w świadomości swojego narodu skarbnicę starotestamentowych ﬁgur pamięci o te pochodzące z Nowego Testamentu, przy czym niektóre
sceny wyraźnie rozbudowuje, a także komentuje ustami protagonistów lub narratora. Scena zwiastowania przedstawiona w Mary zgadza się dokładnie z przekazem nowotestamentowym. Miriam ukazuje się anioł, który mówi, że znalazła
łaskę u Boga i urodzi syna, któremu nada imię Jeszua924. Życie Chrystusa znał
Asz z dostępnych mu opracowań naukowych, innych dzieł literackich oraz z krótkich opisów Ewangelistów. Św. Mateusz spisał swój tekst około 80 roku naszej
ery, św. Marek około roku 70, św. Łukasz w latach 70–80, a św. Jan pod koniec
pierwszego wieku. W czasach powstania czterech Ewangelii nie było potrzeby
osadzenia opisywanych wydarzeń na szerszym tle historyczno-społeczno-geograﬁcznym, było ono znane czytelnikom. Zarówno w Mary, jak i w Der man fun Naceres Asz uzupełnia te luki z myślą o współczesnym mu odbiorcy, równocześnie
starając się przedstawić swoją wizję wydarzeń. W Der man fun Naceres posiadający władzę saduceusze zwracają się przeciwko Jezusowi, natomiast faryzeusze
i biedota go popierają. Zgodnie z żydowską wykładnią, Rzymianie są pokazani
jako rzeczywiści decydenci w Judei i to oni ponoszą w powieści winę za śmierć
Chrystusa. Poza tym występują u Asza także poganie, których zwyczaje, niewolnicza praca dzieci, oﬁary składane z ludzi925 są ostro skontrastowane z obyczajami
Żydów. W ten sposób świat tamtych czasów przestaje być spolaryzowany, nie
ma w nim tylko Żydów i zwolenników Chrystusa, co umożliwia przedstawienie
historii Jezusa w sposób bardziej zróżnicowany. Niemniej jednak, oprócz tych
uzupełnień, większość istotnych prezentowanych w powieści wydarzeń to bezpośrednie nawiązania do przekazu biblijnego, na przykład rozdział poświęcony
tańcowi Salome i ścięciu Jana Chrzciciela926, czy też ten opisujący widziane oczyma Korneliusza kazanie na górze, choć tu narrator dodatkowo podaje komentarze

919
920
921
922
923
924
925
926

Por. Szolem Asz, Mojsze, s. 106–111.
Por. tamże, s. 172.
Por. tamże, s. 228–229.
Por. tamże, s. 259–262.
Por. tamże, s. 485–491.
Por. Szolem Asz, Mary, s. 38–39.
Por. Szolem Asz, Der man fun Naceres, tom 1, s. 382–405.
Por. tamże, tom 1, s. 176–185.
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zgromadzonych i analizuje wrażenie, jakie wywarły na nich słowa Chrystusa927.
Interesujące jest też spojrzenie pisarza na postacie znane z Ewangelii. Judasz jest
uczniem Jezusa i równocześnie żydowskim patriotą, który ma nadzieję, że objawienie się Mesjasza przyniesie koniec rzymskim rządom i uciskowi w jego kraju.
Swoją denuncjacją chce tę chwilę przyspieszyć, jest pewien, że Mesjasz nie pozwoli się zaaresztować, a tym bardziej ukrzyżować i pokaże swoją boską moc928.
O ile w Der man fun Naceres zmartwychwstanie pozostaje tylko mglistym, niejasnym marzeniem929, o tyle w Mary staje się faktem. Świadectwu Marii Magdaleny dają wiarę tylko kobiety, lecz na samym końcu powieści przed uczniami
staje sam Chrystus930.
Czasy pierwszych chrześcijan opisane są natomiast w utworze o św. Pawle.
W drodze do Damaszku Szaweł zostaje nawrócony. Już od pewnego czasu nękają go wyrzuty sumienia, zastanawia się, czy droga, którą wybrał, jest zgodna
z wolą Boga. Nagle pojawia się przed nim postać Chrystusa, który pyta: Szawle,
dlaczego mnie prześladujesz?931. W The Apostle z detalami opisane są prześladowania chrześcijan w Rzymie. Tortury, rzucanie dzikim zwierzętom na pożarcie na arenie, czemu przypatruje się żądny krwi tłum, także pochodnie Nerona.
Chrześcijanie nie bronią się, przyjmują śmierć z pokorą, modląc się i śpiewając
psalmy932. Obrazy te przypominają opisywane w innych powieściach Asza wydarzenia, w których oﬁarami zdegenerowanego władcy lub żądnego krwi tłumu są
Żydzi. W ten sposób pojawia się swoiste braterstwo, braterstwo śmierci.
Chronologicznie następna migawka z dziejów rozproszonego po świecie narodu żydowskiego, to przełom wieku XV i XVI oraz losy marranów, którym pisarz poświęcił ponadto jeden ze swoich dramatów. Dzieje marranów wspomniane
są w Di kiszef-macherin fun Kastiljen. Pomimo przyjęcia chrztu wielu z nich i tak
opuszcza Półwysep Iberyjski i znajduje schronienie we Włoszech. Tam część dostaje oﬁcjalne pozwolenie na powrót do swojej dawnej wiary, tam również, dzięki
szerokim kontaktom handlowym, przyczyniają się do wzrostu zamożności przyjmujących ich miast. W XVI wieku, za papieża Pawła IV następuje drastyczny
zwrot w traktowaniu marranów, wielu ginie na stosach inkwizycji933.
Dla wschodnioeuropejskich Żydów wielkie tragedie, które przyniosły śmierć
wielu tysiącom ludzi, rozpoczynają się w czasach powstania Chmielnickiego,
opisanych w powieści Kidusz haszem. Na wiosnę 1648 roku zostaje pod Żółtymi
Wodami stoczona pierwsza bitwa powstania. Żydzi na razie nie są zaniepokojeni,
a wręcz przeciwnie, wiążą powstanie z przewidywanym na rok 1648 przyjściem
927

Por. tamże, tom 1, s. 211–222.
Por. tamże, tom 2, s. 208–209 i 249–252.
929
Por. tamże, tom 2, s. 363–364.
930
Por. Szolem Asz, Mary, s. 436.
931
Por. Szolem Asz, The Apostle, s. 172–180. Pytanie Chrystusa jest przejęte dosłownie z Dziejów Apostolskich, Dz 9, 4.
932
Por. Szolem Asz, The Apostle, s. 747–768.
933
Por. Szolem Asz, Di kiszef-macherin fun Kastiljen, s. 21–23.
928
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Mesjasza. Poza tym uważają, że Chmielnickiego spotka ten sam los, co dziesięć
lat wcześniej Pawluka934. Gdy jednak modlitwy w synagodze zakłóca przybycie
posłańców z wiadomością o klęsce pod Korsuniem935, na mieszkańców Złoczowa
pada strach936. Wyruszają do Niemirowa, którego starają się bronić wspólnie z Polakami. Miasto upada, otwierając bramy Kozakom z powodu pomyłki, ponieważ
uważano, że to nadchodzące na pomoc wojska księcia Wiśniowieckiego. Pijani Kozacy gwałcą i mordują, część Żydów, w tym rodzina karczmarza Mendla,
ukrywa się na cmentarzu, chcąc tam umrzeć, Kozacy jednak nie nadchodzą937.
Polskie władze liczą na pomyślny wynik pertraktacji z Chmielnickim, dlatego
walczący z Kozakami książę Wiśniowiecki pozostawiony jest bez pomocy, a Kozacy grabią ukraińskie miasta. Żydzi, którym udało się uratować z Niemirowa,
docierają do Tulczyna938. Wraz z Polakami organizują obronę, gdy jednak oblężonym zaczyna brakować żywności, Polacy otwierają bramy Kozakom i wydają im
Żydów w zamian za własne bezpieczeństwo. Kozacy po wymordowaniu Żydów
zabijają także Polaków939.
Życie Żydów w carskiej Rosji jest ważną częścią wschodnioeuropejskich dziejów tego narodu. W Farn mabl Zachariego wychowuje rosyjska niańka, Maria
Iwanowna. Ona to tłumaczy mu, że ma swoją religię, swoje święta i swojego Boga.
Prowadzi nawet chłopca do małego domu modlitwy, Zachari jest jednak początkowo przerażony obcym językiem i ubiorami modlących się tam Żydów. W zebranych w domu modlitwy mężczyznach można rozpoznać dawnych kantonistów,
chłopców żydowskich siłą wcielonych do armii w wieku 12 lat. Ukaz ten wydał
car Mikołaj I w roku 1827, dotyczył on strefy osiedlenia i ziem zajętych przez
Rosję. Na mocy tego prawa dzieci żydowskie przed odbyciem dwudziestopięcioletniej służby wojskowej musiały odbyć 6 lat przygotowania, w którego trakcie
starano się je zrusyﬁkować i zmusić do przejścia na chrześcijaństwo940. Na studia
934

Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 89–90. Paweł Pawluk, przywódca powstania na Ukrainie
w roku 1637, został stracony w Warszawie po podpisaniu kapitulacji przez Kozaków, por. Norman
Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, tom I, s. 587.
935
Druga ważna bitwa w powstaniu Chmielnickiego, przegrana przez wojska polskie, z osiemnastu tysięcy żołnierzy uratowało się zaledwie około tysiąca, reszta zginęła lub dostała się do niewoli, por. tamże, tom I, s. 610.
936
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 103–104.
937
Por. tamże, s. 110–126.
938
Żydzi walczyli między innymi w takich miastach, jak Niemirów, Tulczyn, Lwów czy Zamość. W Niemirowie Kozakom pomogła prawosławna ludność miasta i większość Żydów została
wymordowana. W Tulczynie Polacy bronili miasta wraz z ludnością żydowską, na koniec jednak wydali Żydów oblegającym, wierząc obietnicom kozackim, że w ten sposób kupują swoje bezpieczeństwo. Po wymordowaniu Żydów Kozacy zabili też Polaków. Dzień rzezi niemirowskiej, 20 siwan,
został uchwalony dniem postu i wspominania męczenników, por. Heinrich Graetz, Historja Żydów,
tom 8, s. 368–371.
939
Por. Szolem Asz, Kidusz haszem, s. 155–174 i 181.
940
Por. Paul Johnson, A History of the Jews, s. 358. Problem wcielania Żydów do wojska pojawia się w wielu utworach literatury jidysz, między innymi w komedii ( רעקרוטןRekrutn, 1876)
wspomnianego wcześniej Awroma Goldfadena.
239

wyrusza Zachari do Petersburga, gdzie mieszka już jego ojciec. Car Aleksander
II zezwolił bowiem na osiedlanie się poza wyznaczoną strefą bogatym kupcom,
intelektualistom i rzemieślnikom żydowskim941. Dzięki temu bogate rodziny lekarzy, kupców, ﬁnansistów, prawników i naukowców mogły zamieszkać w stolicy
imperium. Pomimo to, że wiele rodzin było częściowo zasymilowanych i mówiło
tylko po rosyjsku, Petersburg był ważnym żydowskim centrum wydawniczym,
mieściły się tam także siedziby wielu instytucji kulturalnych oraz charytatywnych,
a mieszkańcy stolicy odgrywali istotną rolę w żydowskim życiu całej Rosji942.
W Meri Asz opisuje sytuację na początku rewolucji 1905 roku, strajki i demonstracje w Petersburgu, ale też i strach żydowskich mieszkańców miasteczek
przed pogromami, aresztowania oraz masowy exodus bogatych Żydów uciekających za granicę943. W usta popa włożone są słowa tłumaczące, skąd wzięły się
pogromy:
Pierwszą rzeczą, którą zrobili rewolucjoniści, gdy dotarli do chłopa […] nie było
oﬁarowanie mu wykształcenia, nie było nauczenie go czytania i pisania, lecz zabranie
mu Boga. Wyśmiali jego wiarę […]. Zabrali mu wiarę i nie dali w zamian żadnej innej
moralności944.

Ta scena jest charakterystyczna dla ﬁlozoﬁi pisarza, który miał wiele szacunku
dla innych religii, poza tym uważał, że zło bierze się z braku wiary, że najważniejsze, żeby ludzie mieli dowolną wiarę i żyli w zgodzie z jej zasadami. Tego typu
stwierdzenia pojawiają się przy różnych okazjach w wielu powieściach Asza.
W trzeciej części trylogii Farn mabl, w Moskwe945, nadchodzi rewolucja i czytelnik może się sam przekonać, jak uzasadnione są obawy Mirkinów, zarówno
ojca, jak i syna. Socjalrewolucjoniści nie potraﬁą odnaleźć się po rewolucji luto941

Por. Paul Johnson, A History of the Jews, s. 360.
Por. Leningrad, w: John F. Oppenheimer (red.), Lexikon des Judentums, Gütersloh–Berlin–
–München–Wien: Bertelsmann 1971, kol. 418.
943
Por. Szolem Asz, Meri, s. 182–200.
942

944

 אז זיי זיינען צום פּויער געקומען ]…[ איז נישט געווען, וואס די רעוואלוציאנערען האבען געטהון,די ערשטע זאך
 זיי האבען. נור דעם גאט ביי איהם אבצונעהמען, איהם אויסלערנען שרייבען און לעזען,איהם בילדונג צו ברענגען
 די אמונה האבען זיי ביי איהם צוגענומען און קיין אנדער מאראל ניט.[…] זיין אמונה צום געלעכטער געמאכט
.געגעבען
Di erszte zach, wos di rewolucjonern hobn geton, az zej zenen cum pojer gekumen […] iz niszt gewen
em bildung cu brengen, em ojslernen szrajbn un lejenen, nor dem Got ba em opcunemen. Zej hobn
zajn emune cum gelechter gemacht […]. Di emune hobn zej ba em cugenomen un ka ander moral nit
gegebn. Tamże, s. 219.
945
W tomie tym, poświęconym przede wszystkim samej rewolucji, nie ma już kolejnego obrazu
miejskiego społeczeństwa żydowskiego, czytelnik ma przede wszystkim do czynienia z poszczególnymi jednostkami. Zgadza się to z prawdą historyczną, ponieważ Moskwa nigdy nie miała większej
społeczności żydowskiej, pod koniec XIX wieku Żydzi stanowili zaledwie 1% ludności miasta. Dopiero po wybuchu pierwszej wojny światowej przybyło do Moskwy wielu uciekinierów z terenów
zajętych przez Niemcy i od tego czasu miasto stało się żydowskim centrum, por. Moskau, w: John
F. Oppenheimer (red.), Lexikon des Judentums, kol. 525.
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wej i nie wiedzą, co robić. Rzeczywiście, chcą równości społecznej wszystkich
ludzi, ale równocześnie potrzebują żołnierzy do walki i śmierci za ojczyznę na
frontach pierwszej wojny światowej. Tym razem czytelnik poznaje wydarzenia
ze streszczenia narratora:
Wkrótce po wybuchu rewolucji, gdy przywódcy socjalrewolucyjnej946 partii zostali przywódcami Rządu Tymczasowego, partia zmieniła się, można by powiedzieć,
w organizację patriotyczną. Zamierzenia z socjalistycznych haseł zostały odsunięte
na czas po ostatecznym zwycięstwie, a przywódcy partii wyruszyli na fronty, by swoimi patriotyczno-socjalistycznymi przemowami zagrzewać żołnierzy do bratobójczej
walki w imię rewolucji947.

Natomiast po zwycięstwie rewolucji październikowej sytuacja jeszcze się
pogarsza, cały stary świat ulega zniszczeniu. Asz pokazuje to w symbolicznej
scenie, gdy adwokat Halpern patrzy na swoje kodeksy i encyklopedie płonące
w piecach mieszkania, a narrator relacjonuje jego myśli: „Kodeksy płoną, ustawy znikają, prawo, prawo ginie! I wydaje się mu, że zapadają się fundamenty
świata”948. A jaki będzie nowy świat? Nikt nie wie, nawet Lenin, „mężczyzna
z błyszczącą łysiną”949, jak go nazywa narrator, nie jest wolny od wątpliwości.
W chwili depresji myśli, że może nie uda się zrealizować wszystkich celów, musi
gdzieś bowiem istnieć w ludzkiej duszy siła, której nie da się kontrolować. Lenin
w powieści Asza obawia się, że ludzie nigdy nie staną się tacy sami, że silniejsi
będą nadal wykorzystywać słabszych, poza tym w takim idealnym społeczeństwie brak byłoby siły powodującej rozwój i postęp950.

946
Chodzi tu zapewne o eserowców i Aleksandra Kiereńskiego (1881–1970), który od lipca
1917 był premierem Rządu Tymczasowego, por. Ludwik Bazylow, Historia Rosji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum 1985, s. 508–514.
947

 ווען די פירער פון דער סאָציאַל־רעוואָלוציאָנערער פּאַרטיי זענען געוואָרן,באַלד ביים אויסברוך פון דער רעוואָלוציע
 אין אַ פּאַטריאָטישער, קאָן מען זאָגן, האָט זיך די פּאַרטיי פאַרוואַנדלט,די אָנפירער פון דער פּראָוויזאָרישער רעגירונג
 די גוטע ווונטשן פון די סאָציאַליסטישע לאָזונגען האָט מען אָפּגערוקט אויף דער צייט נאָכן ענדגילטיקן.אָרגאַניזאַציע
 און די פירער פון דער פּאַרטיי זענען אַרומגעפאָרן אויף די פראָנטן צו באַגייסטערן די סאָלדאַטן מיט פּאַטריאָטיש־.זיג
.סאָציאַליסטישע רעדעס צו גיין אין ברודער־שלאַכט אין נאָמען פון דער רעוואָלוציעBald bam ojsbruch fun der rewolucje, wen di ﬁrer fun der socjal-rewolucjonerer partaj zenen geworn
di onﬁrer fun der prowizoriszer regirung, hot zich di partaj farwandlt, kon men zogn, in a patrjotiszer organizacje. Di gute wunczn fun di socjalistisze lozungen hot men opgerukt af der cajt nochn
endgiltikn zig. Un di ﬁrer fun der partaj zenen arumgeforn af di frontn cu bagejstern di soldatn mit
patrjotisz-socjalistisze redes cu gejn in bruder-szlacht in nomen fun der rewolucje. Szolem Asz,
Moskwe, s. 92.
948
 אַז ער, דאָס רעכט גייט אונטער! און עס דוכט זיך אים, דאָס רעכט, געזעצן פאַרשווינדן,קאָדעקסן ברענען
 זעט די פונדאַמענטן פון דער וועלט צוזאַמענפאַלן זיךKodeksn brenen, gezecn farszwindn, dos recht, dos
recht gejt unter! Un es dacht zich em, az er zet di fundamentn fun der welt cuzamenfaln zich. Tamże,
s. 242.
949
 דער מאַן מיט דער גלאַנציקער ליסינעder man mit der glanciker łysine. Tamże, s. 292.
950
Por. tamże, s. 295–296.
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W tym jak gdyby rachunku sumienia Asz każe samemu przywódcy rewolucji wymienić najważniejsze braki systemu komunistycznego. W ten sposób cała
rewolucyjna koncepcja zostaje w oczach czytelnika zdyskredytowana. Pisarz
jednak nie potępia samych przywódców, ani starych idealistów, ani młodych zapaleńców. Stara się raczej ustami narratora wytłumaczyć ich odczucia i myśli.
Tragiczna jest różnica między skutkami ich działalności a nadziejami i marzeniami, ukazanymi może najwyraźniej w dyskusji Zachariego Mirkina z Zośką, pełną
wiary i energii młodszą siostrą jego narzeczonej, Helenki. Zośka jest zachwycona
nowym światem i stara się przekonać Zachariego do bolszewickich poglądów.
Mówi, że przecież mogą zrobić wszystko, zaprowadzić porządek, w którym nie
będzie już ani mocniejszych, ani słabszych, żadnego uciemiężenia. Zośka uważa,
że czasy rewolucji to spełnienie marzeń całych generacji, „czasy Mesjasza”951.
Młoda kobieta mówi o czasach Mesjasza, ale to, co czytelnik przede wszystkim
widzi w Moskwe, to bieda i głód, porzucone dzieci próbujące się prostytuować
za kawałek chleba, niekompetencja i okrucieństwo tajnej policji, niewinni żołnierze wysyłani na pewną śmierć na froncie oraz prowadzący wygodne życie
oportuniści. Poprzez Zośkę Zachari nawiązuje kontakty z bolszewikami. Tu po
raz pierwszy wspomniany jest polski szlachcic, „towarzysz Marek”, w którym
można rozpoznać Feliksa Dzierżyńskiego, późniejszego okrutnego szefa tajnej
policji. Zachari nagle znajduje się z karabinem maszynowym w ręce w wirze rewolucji październikowej w Moskwie. Potem w Petersburgu młody człowiek jest
między innymi świadkiem rozpędzenia posiedzenia Zgromadzenia Narodowego
przez bolszewików. Ponieważ Asz opiera swoją narrację na rzeczywistych faktach i wydarzeniach, można takich epizodów znaleźć na stronach trylogii znacznie więcej. Tak na przykład, gdy mowa jest o bolszewikach jako niemieckich
agentach przeszmuglowanych w zamkniętych wagonach, czytelnik może przypomnieć sobie, że dokładnie to samo przydarzyło się samemu Leninowi, który był
w stanie dotrzeć do Rosji właśnie w ten sposób, dzięki pomocy Niemców. A gdy
Zachari pomaga wydostać się z więzienia adwokatowi Halpernowi, wspomniany
jest „towarzysz T”, którego ten ostatni bronił przed carskimi sądami. Chodzi tu
o Lwa Trockiego. Postacie ﬁkcyjne są zatem przemieszane z historycznymi.
W opublikowanym w latach 1929–1931 Farn mabl obraz społeczeństwa żydowskiego imperium rosyjskiego, jego stosunku do rewolucji oraz samej rewolucji jest dość stereotypowy, udaje się jednak Aszowi zwrócić uwagę czytelnika
na najważniejsze problemy. Po pierwsze, Żydzi, zarówno bogaci, jak i biedni,
sympatyzują z rewolucją jako sposobem na zniesienie trwającej od lat dyskryminacji politycznej, społecznej, religijnej i ekonomicznej. Niekoniecznie dotyczy to
Żydów polskich, dla których ważniejsza jest wolność ojczyzny niż wyzwolenie
społeczne. Natomiast wyzwolenie narodowe oznacza w powieściach Asza zarówno dążenie do utworzenia żydowskiego państwa w Palestynie, jak i odzyskanie
niepodległości przez Polskę. Przywódcy rewolucji są według pisarza idealistami,
951

 משיחס צייטןMeszijechs cajtn. Tamże, s. 331.
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nie zawsze jednak wiedzą, do czego rewolucja doprowadzi kraj i nie są przygotowani do poradzenia sobie z wynikłymi w związku z tym problemami. Jeżeli zaś
chodzi o samą ideę rewolucyjną, to jej słabsze punkty związane są, zdaniem Asza,
z czynnikiem ludzkim. Po pierwsze, trudno jest odseparować idealistów od oportunistów, a po drugie, sama idea jest błędna, ponieważ proponowany system zabija
indywidualną inicjatywę, a tym samym rozwój i postęp. Trzecim słabym punktem
jest próba zastosowania schematów zachodnich w Rosji, której społeczeństwo nie
jest do tego przygotowane. Ostatnim wnioskiem, który przekazuje Asz czytelnikowi, jest ten, że rewolucja wybucha, by zaprowadzić sprawiedliwość społeczną dla
wszystkich, rozwija się jednak w krwawą wojnę domową, której celem jest często
osobisty interes, zemsta czy chęć zaspokojenia własnych żądz.
Pisarz ukazuje czytelnikom swoją wizję historii, stosując czasem skomplikowany system metafor i symboli. Ponieważ historia jest zawsze widziana i rozumiana w kierunku od teraźniejszości do przeszłości, nie należy zapominać podwójnego, a może nawet potrójnego znaczenia utworu Asza, będącego zarówno
echem rzeczywistych wydarzeń historycznych, jak i ich wizją przedstawioną
przez pisarza ponad dziesięć lat później, a także zrozumieniem tej powieści przez
żyjącego często w innych czasach czytelnika. Można powiedzieć, że rzeczywistym bohaterem Farn mabl jest właśnie sama historia.
Jak wcześniej wspomniano, Żydzi w analizowanych utworach Asza widzą
przed sobą dwie drogi: doprowadzenie do zmiany sytuacji na miejscu, także poprzez udział w ruchu rewolucyjnym, lub emigrację. Emigracja Żydów wschodnioeuropejskich do Ameryki była zjawiskiem masowym i mającym jako takie
swoje stałe miejsce w pamięci zbiorowej narodu. Obok życia w nowym kraju
w powieściach amerykańskich ukazane są także polityczno-historyczne realia,
jak na przykład Tammany. Organizację tę popiera Manes z Onkel Mozes, który,
będąc znakomitym agitatorem, jest niezastąpiony w czasie walki wyborczej952.
Jeszcze wyraźniejsza jest obecność Tammany na kartach Ist Riwer, gdzie czytelnik już na początku książki dowiaduje się, że mieszkańcy dzielnicy wyruszają
tłumnie na zorganizowany przez „szefa” piknik, połączony z wycieczką statkiem
po rzece Hudson, a w okolicy najważniejszym przedstawicielem organizacji jest
przyjaciel Harry’ego Grinsztoka, Irlandczyk, Wujek Maloney953. Także Harry
działa dla Tammany, jest dobrze widziany „u góry” i staje się ważną osobistością
w dzielnicy, którą niejako dzielą między siebie z Maloneyem. Ten ostatni przejmuje chrześcijan, podczas gdy Harry staje się niemianowanym zwierzchnikiem
Żydów. Między innymi właśnie dzięki ich współpracy w dzielnicy żyje się spokojnie, bez większych tarć między tak różnymi grupami ludności954.
Życie w Ameryce to w powieściach Asza również wielkie tragedie, które imigranci żydowscy dzielą z innymi przybyłymi do kraju grupami. Jak wspomniano
952
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Por. Szolem Asz, Onkel Mozes, s. 199.
Por. Szolem Asz, Ist riwer, s. 9-11.
Por. tamże, s. 18-19.
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wcześniej, pisarz przedstawia także historyczny pożar, który wybuchł w jednej z nowojorskich fabryk. W Ist riwer Mary pracuje od pewnego czasu w lepszej fabryce, w Triangle Shirtwaist Factory, gdzie może więcej zarobić. Razem
z przyjaciółką Sarą pracują 25 marca 1911 roku na dziewiątym piętrze budynku,
gdy nagle wybucha pożar. Dziewczęta nie mogą uciekać na dół windą, a drzwi
prowadzące na schody są jak zwykle zamknięte z obawy przed kradzieżami.
Z tego powodu pracownice z dziewiątego piętra są zdane na łaskę ognia. Jedyna
droga ucieczki to zabite gwoździami okna, w których jednak niektórym udaje się
wybić szyby. W ten sposób nielicznym kobietom udaje się przeżyć przez skok na
rozpostarte na dole ratunkowe sieci, inne unikają potwornej śmierci w płomieniach, by zginąć, spadając na chodnik. Sara pomaga Mary wydostać się przez
rozbite okno i znaleźć oparcie dla nóg na małym gzymsie. Sama przypłaca to
życiem, ogarnięta płomieniem wypada z okna jak żywa pochodnia. Mary po
chwili musi zdecydować się na skok, spadając, zaczepia się o szyld na wysokości
trzeciego piętra, ktoś wciąga ją do budynku955.
Narrator zgodnie z prawdą historyczną relacjonuje, że pożar przy Washington
Place przyczynia się do lepszej ochrony praw pracowników, do zapewnienia im
większego bezpieczeństwa. Pomimo to nadal wielu jest wykorzystywanych przez
goniących za zyskiem właścicieli fabryk, zatrudniane są nieletnie dzieci, rozwija
się też system niedającej się łatwo kontrolować pracy nakładczej, w której całe
rodziny łącznie z małymi dziećmi pracują u siebie w domach. W powieści Asza
Ist riwer z tym wszystkim starają się walczyć rozwijające się związki zawodowe,
organizowane są zebrania mające przekonać robotników o konieczności zmian.
Równocześnie intelektualiści przedstawiają swoje wizje lepszego świata. Na jednym z takich spotkań przemawia Nosn Dawidowski, podkreślając, że Ameryka
jest ojczyzną wszystkich imigrantów, że nie ma się co oglądać na Rosję, do której
nigdy nie powrócą. To tutaj należy wcielać w życie ideały sprawiedliwości społecznej, trzeba walczyć nie tylko o lepsze życie pod względem materialnym, lecz
także pod względem moralnym956. W pewnym momencie organizowane jest spotkanie mające pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji robotników, którzy w sporze
z pracodawcami ryzykują utratę zatrudnienia i głód. Przychodzą przedstawiciele
organizacji charytatywnych, związków zawodowych, pojedynczy pracodawcy,
a także, co okazuje się na samym końcu, sam Franklin Roosevelt (1882–1945),
który z zainteresowaniem śledzi mowę Nosena957.
Na późniejsze tragiczne losy Żydów niemieckich i europejskich ogromny
wpływ wywarły czasy wielkiej inﬂacji w Niemczech w latach 1919–1923958. Sytuację w międzywojennych Niemczech analizuje powieść Bam opgrunt. Starsza
pani Bodenheimer jest przerażona tym, co się dzieje. Za rybę na szabas służą-
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Por. tamże, s. 173–180.
Por. tamże, s. 363–368.
Por. tamże, s. 389–395.
Por. Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, s. 367–377.
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cy musi zapłacić trzynaście i pół tysiąca marek959. Cały rozdział Bam opgrunt
poświęcony jest Hugo Stinnesowi (1870–1924), niemieckiemu przemysłowcowi
i spekulantowi na wielką skalę, który zyskał sobie przydomek króla inﬂacji960.
Czytelnik powieści Asza może się zapoznać z agresywną polityką przemysłowca, któremu udaje się uzyskać wpływy w prawie całej niemieckiej gospodarce.
Działalność Stinnesa pokazana jest także z punktu widzenia prostych robotników,
którzy są zdani na jego łaskę, ponieważ daje im zatrudnienie. Wprowadza nawet
ośmiogodzinny dzień pracy i zwiększa pensje, ale równocześnie, poprzez kontrolowane przez siebie przedsiębiorstwa, podwyższa wielokrotnie ceny żywności,
tak że robotnicy za swoje zarobki i tak nie mogą wiele kupić961. Inny rozdział
zajmuje się hiperinﬂacją962, drukarniami produkującymi bez przerwy nowe banknoty, najpierw o nominale miliona marek, wkrótce wartości pięciu, dziesięciu,
pięćdziesięciu milionów. Oprócz pieniędzy państwowych pojawiają się inne,
drukowane przez gminy i przedsiębiorstwa, a stare tysiącmarkówki z portretem
cesarza używane są do zabawy lub tapetowania ścian963.
Skutkiem sytuacji ludności niemieckiej w czasach inﬂacji, w których tracono
nadzieję na możliwość jakiegokolwiek rozwiązania, jest między innymi nasilanie
się antysemityzmu, a także podatność społeczeństwa na demagogię, gotowość
pójścia za każdym, kto pokaże jakąkolwiek drogę wyjścia. Asz prezentuje w swojej wydanej w 1936 roku powieści wiele zachowań antysemickich. Na wykłady na
berlińskim uniwersytecie przychodzą grupy studentów z kijami i wyrzucają z sali
profesorów oraz biją żydowskich studentów, demolując pomieszczenia, rozbijając gipsowe popiersia greckich myślicieli964. Poprzez obraz niszczonych symboli
historii i tradycji zostaje dodatkowo podkreślone barbarzyństwo tych wydarzeń.
W Bam obgrunt Heinrich Bodenheimer rozmawia ze znajomymi Niemcami o najnowszych wydarzeniach politycznych, także o Hitlerze. Uważają, że w czasach
kryzysu do Niemiec przybywa wielu oszustów szukać swojego szczęścia, w tym
wschodnioeuropejscy Żydzi i austriaccy awanturnicy:
Mówią, że ten człowiek, Hitler, wcale nie jest Niemcem, ponoć ma nawet pochodzenie słowiańskie, taki rodzaj austriackiej mieszanki: słowiańskiej, rumuńskiej, węgierskiej i na końcu – cygańskiej...965.
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Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 86.
Por. Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, s. 355 i 501.
Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 156–172.
Por. Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, s. 355.
Por. Szolem Asz, Bam opgrunt, s. 665–669.
Por. tamże, s. 322–323.
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 אַזאַ, ער זאָל גאָר זיין פוּן סלאַווישער אָפּשטאַמוּנג, איז גאָר קיין דייטש נישט, דער היטלער, אַז דער מאַן,מען זאָגט
... אוּנגאַריש אוּן שליסלעך – ציגיינעריש, רוּמעניש, סלאַוויש:מין עסטרייכישער צוּזאַמענמיש
Men zogt, az der man, der Hitler, iz gor ka Dajcz niszt, er zol gor zajn fun slawiszer opsztamung,
aza min estrejchiszer cuzamenmisz: slawisz, rumenisz, ungarisz un szlislech – cigejnerisz... Tamże,
s. 177.
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Pomimo tego lekceważącego stosunku do Hitlera zebrani dochodzą jednak do
wniosku, że jest niebezpieczny, ponieważ ma w sobie charyzmę, która przyciąga
do niego masy966. Hans, szukając zabójcy Lotte, Wolfganga von Stickera, dociera
do Monachium. W tym czasie, jak relacjonuje narrator, podoﬁcer z sąsiedniego
państwa, który zamieszkał w monachijskich koszarach, staje się coraz bardziej
popularny. Znajdują się grupy byłych żołnierzy, które się mu podporządkowują,
zaczynają go też popierać niektórzy intelektualiści. Wkrótce dysponuje już taką
grupą zwolenników, że wszyscy muszą się z nim liczyć. Jego antysemityzm nie
jest niczym innym tylko elementem przetargowym, towarem, który pozwala mu
zyskać poparcie coraz szerszych kręgów ludności. W pościgu za Wolfgangiem
Hans traﬁa na spotkanie, na którym przemawia Hitler. Obserwuje z przerażeniem
mówcę i zafascynowany nim tłum. Nagle uzmysławia sobie, kto przed nim stoi:
Czy to jest diabeł? – Tak, to on! […] To elementarna siła, boski posłaniec, przeciwko
któremu nie można używać ani rozsądku, ani logiki. Walka jest bezsensowna, śmierć
się mści. Śmierć stworzyła golema967.

W tradycji żydowskiej golem to istota ulepiona z gliny na kształt człowieka,
lecz nieposiadająca duszy. Golem może tylko wykonywać polecenia i pracować,
nie ma wolnej woli968. Porównanie Hitlera do golema podkreśla brak wyjścia z sytuacji, z golemem nie da się walczyć. Równocześnie zastanawiające są zawarte
w tekście słowa twierdzące, że jest to stworzony przez śmierć posłaniec Boga,
podczas gdy według tradycji golem jest dziełem ludzi. Z jednej strony wzmacniana jest w ten sposób świadomość znalezienia się w potrzasku, z drugiej zostaje
zasugerowane, że wszystko odbywa się zgodnie z wolą Boga. Odpowiada to ﬁlozoﬁi życiowej pisarza, który, nie chcąc poddać się zwątpieniu, poszukiwał we
wszystkim wyższego sensu.
Asz nie napisał książki o Zagładzie, co mu wielu krytyków zarzucało. Nawiązuje jednak do tych wydarzeń na różne sposoby, czy to poprzez wspomnienia
bohaterów utworów, których akcja toczy się w czasach powojennych, czy nawet
poprzez prorocze wizje protagonistów żyjących przed wiekami. W powieści Grosman un zun Robert Grosman odwiedza pod koniec drugiej wojny światowej wraz
z rabinem obozy koncentracyjne na zajętych przez Amerykanów terenach i pisze
list, który wstrząsa całą rodziną. Robert uważa, że zło nie może być rezultatem
działania jednego człowieka, ani też jednego narodu. Zło pochodzi z wielu źró966

Por. tamże, s. 178–179.
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 אַקעגן וועלכן מען קאָן, אַ שליח פוּן גאָט, ער איז עס! ]…[ עס איז אַ סטיכישע קראַפט,איז עס נישט דער טייוול? – יאָ
. דער טויט האָט גולם געשאַפן. דער טויט נעמט נקםה, בּחינם דער קאַמף. קיין לאָגיק נישט אָנווענדן,קיין פאַרנוּנפט
Iz es der tajwl? – Jo, er iz es! […] Es iz a stichisze kraft, a szeliech fun Got, akegn welchn men kon
ka farnunft, ka logik niszt onwendn. Bechinem der kamf, der tojt nemt nekome. Der tojt hot gojlem
geszafn. Tamże, s. 730.
968
Por. Gershom Scholem, Kabała i jej symbolika, tłum. Ryszard Wojnakowski, Kraków: Znak
1996, s. 173–218.
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deł i czasów, jest wynikiem narastającej przez wieki niesprawiedliwości. Robert
widzi tę niesprawiedliwość także w Ameryce, w wyzysku robotników, w ciągłej
pogoni za pieniądzem. Nie wie jeszcze, jak tego dokona, ale postanawia wybrać
inne życie, życie, które dałoby mu prawdziwego Boga969. Natomiast w powieści
Der nowi Izajasz widzi rzekę krwi, do której płynie krew z tysiąca ciał, ciał dzieci
i starców, widzi ogień, który pożera jego naród970. Pisarz najwyraźniej tak głęboko przeżył Zagładę, że nie był w stanie napisać dłuższej książki tylko o niej.
Należące do kręgu biblijnego ﬁgury pamięci w powieściach Asza to przede
wszystkim wydarzenia dla narodu żydowskiego najistotniejsze, leżąca u podstaw
tradycji historia Mojżesza, wyprowadzenie Żydów z Egiptu oraz wędrówka przez
pustynię spisane w Pięcioksięgu. Obrazy te uzupełniają inne, mające swoje źródło w Nowym Testamencie, historia Chrystusa oraz losy pierwszych chrześcijan.
Pisarz stara się, żeby pochodzące z obu części Biblii centra krystalizacji pamięci
były postrzegane jako nierozerwalnie z sobą związane i w tym kształcie weszły
do pamięci zbiorowej zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Kolejne powieści zajmują się ważnymi dla historii żydowskiej okresami, ważnymi nie tylko jako etapy
życia diaspory, lecz często mającymi istotny wpływ na dalsze losy narodu. Stąd
pojawia się u Asza wygnanie Żydów sefardyjskich z Hiszpanii i Portugalii, zniszczenie gmin żydowskich na Ukrainie podczas powstania Chmielnickiego, życie
w carskiej Rosji, emigracja do Ziemi Izraela, emigracja do Ameryki, rewolucja
radziecka i pokładane w niej nadzieje, czasy międzywojenne w Niemczech. Natomiast, jak wspomiano, Zagłada nie została przedstawiona w żadnej powieści
pisarza.

4.4. Powieści Szolema Asza jako medium pamięci: podsumowanie
Problematyka poruszana w powieściach Szolema Asza podobna jest do tej,
jaką zajmują się inni twórcy piszący w jidysz, choć czasami pojawiają się różnice, jak na przykład w zasadzie konsekwentnie utrzymany, wyraźnie pozytywny
wizerunek chrześcijan w analizowanych utworach971. Tak jak i w innych dziełach literackich powstałych w jidysz, podejmowane przez Asza tematy są bliskie
wszystkim czytelnikom żydowskim, związane są z ich codziennym życiem, kulturą i religią.
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Por. Szolem Asz, Grosman un zun, s. 128–130.
Por. Szolem Asz, Der nowi, s. 277–278.
971
Chone Shmeruk uważa, że uproszczone spojrzenie na stosunki żydowsko-chrześcijańskie,
które lekceważyło fakty historyczne i współczesne doświadczenia, było spowodowane dążeniem
Asza do znalezienia uznania wśród nie-Żydów i nie wyrażało jakiegoś istotnego trendu w literaturze jidysz, por. Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, s. 70–71. Zdanie
Shmeruka na temat Asza nie jest do końca uzasadnione, pisarz na pewno szukał dla swoich utworów odbiorców nieżydowskich, jednak jego stosunek do chrześcijaństwa wynikał zapewne przede
wszystkim z własnych przekonań, a nie z chęci przypodobania się innym.
970
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Figury pamięci, które można wyodrębnić w powieściach pisarza, to między
innymi krajobrazy i przyroda. Charakterystyczne dla Asza są tu poetyckie opisy,
a także podkreślanie, że świat w formie, w jakiej go znamy, jest dziełem Boga.
Oprócz prezentowania krajobrazów wschodnioeuropejskich pisarz uzupełnia
zdobytą doświadczalnie pamięć czytelników o obrazy inne, w tym krajobrazy
śródziemnomorskie oraz palestyńskie.
Kolejna grupa prezentowanych w utworach Asza ﬁgur pamięci związana jest
z obszarami, które zamieszkiwali Żydzi, z miasteczkiem i miastem. Tu należy na
pewno zwrócić uwagę na wczesne powieści pisarza, w których idealizuje życie
w sztetl, jest to spojrzenie na miasteczko odmienne od tego zazwyczaj prezentowanego w literaturze jidysz. Poza tym występują z czasem w twórczości Asza
podejmowane i przez innych tematy: narastające rozwarstwienie społeczeństwa
i pojawiająca się w związku z tym bieda zarówno w miasteczkach, jak i w wielkich miastach, jak również rozwój techniki, który przez pisarza prezentowany jest
zwykle w sposób ambiwalentny, trudno doszukać się w jego utworach fascynacji
osiągnięciami techniki, ukazywane jest raczej uzależnienie ludzi od maszyn, zatracenie własnej tożsamości w fabrykach. Tworząc wszechstronny wizerunek życia miejskiego, Asz oferuje czytelnikom także opisy świata ludzi bogatych. Równocześnie charakterystyczne dla pisarza dążenie, by przekazywać czytelnikom
pamięć o dobrych chrześcijanach, prowadzi do prezentowania w powieściach
wzajemnego zrozumienia i współpracy Żydów oraz ich nieżydowskich sąsiadów.
Figury pamięci związane z domem i rodziną ukazują gościnny dom, a także
przede wszystkim rodziny o tradycyjnym podziale ról: ojcowie są zwykle wierzący, pracują, ale nie zawsze udaje im się zarobić na utrzymanie rodziny, matki
są podporządkowane swoim mężom, zajmują się domem, dbają o dzieci, czasem
dodatkowo podejmują pracę. Natomiast synowie chodzą do chederu, by potem
zwykle uczyć się dalej lub pracować, a córki pomagają matce w domu, dopóki nie
zostaną wydane za mąż. Czasami zdarzają się w tym konsekwentnym obrazie wyjątki, które jednak poprzez kontrast tylko dodatkowo podkreślają ideał tradycyjnej rodziny. Ten wizerunek zostaje zwykle zaburzony po przyjeździe do Ameryki,
pracujący ojcowie często przestają mieć czas na oddawanie się sprawom religii,
dzieci wcześnie się usamodzielniają i rodzice przestają być dla nich autorytetem,
tylko rola matki pozostaje w zasadzie bez zmian. Prezentując swoje obrazy rodziny żydowskiej, Asz z jednej strony stara się podkreślić istotną rolę tradycji
i religii w życiu rodzinnym, z drugiej zaś w wielu miejscach wyraźnie krytykuje
aranżowane małżeństwa i tradycyjne uzależnienie kobiet od mężczyzn.
Pamięć o religii i wierze to w powieściach pisarza między innymi charakterystyczne postacie autorytetów duchowych i religijnych, przy czym prezentowane
są zarówno sylwetki żydowskie, jak i chrześcijańskie, i jedne, i drugie na ogół
w sposób pozytywny. Jeżeli w powieściach Asza mimo wszystko pojawiają się
zdecydowanie negatywne postacie duchownych chrześcijańskich, to przenoszone
są one w przeszłość. Pomimo tego pozytywnego spojrzenia na chrześcijaństwo,
w utworach pisarza zauważane są problemy, jakie pojawiają się w wyniku zawie248

rania mieszanych małżeństw czy też przyjęcia chrztu. Tego typu postępowanie
nie jest wprawdzie krytykowane wprost, widać jednak wyraźnie, jak ważna jest
dla pisarza religia jego narodu oraz trwanie przy niej. Do ﬁgur pamięci związanych z wiarą należą również te przypominające najważniejsze święta żydowskie,
a także różnego rodzaju wierzenia i legendy, stąd pojawiają się u Asza na przykład
lamedwownicy. Podstawowym przesłaniem, które pisarz chce tu przekazać swoim czytelnikom, jest jego przekonanie, że Bóg jest jeden i nie jest istotne, w jaki
sposób się w niego wierzy, byleby czynić to szczerze.
Oprócz typowych postaci z życia rodzinnego czy religijnego w świecie przedstawionym powieści Asza pojawiają się także inne charakterystyczne osoby:
chłop, robotnik, szlachcic, bogaty handlarz, piękna dziewczyna, lekarz i wiele
innych, przy czym są to postacie pochodzące zarówno ze świata żydowskiego, jak
i chrześcijańskiego. Tu znowu widać pozytywne prezentowanie chrześcijan, można też zauważyć inną cechę świata, o którym pisarz przekazuje pamięć: na ogół
wszyscy prości, biedni ludzie, niezależnie od ich wyznania, są dobrzy, negatywne zachowania można zaobserwować u osób bogatych czy postawionych wyżej
w hierarchii społecznej. Tym samym pojawia się u Asza wyraźna linia podziału,
która nie biegnie pomiędzy Żydami a gojami, lecz pomiędzy bogatymi a biednymi, do których pisarz żywi wiele sympatii.
Figury pamięci dotyczące uroczystości, świąt i życia codziennego koncentrują
się, podobnie jak te poświęcone domowi i rodzinie, wokół życia społeczności
żydowskiej. Te fragmenty współbudujące w wyobraźni czytelnika świat przedstawiony to uroczystości i święta obchodzone w domu, a także najważniejsze
wydarzenia w życiu większości protagonistów powieści, w tym dla wielu z nich
emigracja przede wszystkim do Ameryki, ale też do Ziemi Izraela. Pisarz pokazuje tu z jednej strony tradycyjne zachowania, stroje i potrawy, z drugiej marzenia,
podejmowane decyzje i czasem też rozczarowanie dokonanym wyborem. Obraz
losu żydowskiego, jaki czytelnik może stworzyć, czytając powieści Asza, to wizerunek życia zwykle trudnego, często tragicznego, mimo wszystko wypełnionego jednak drobnymi radościami, humorem, a przede wszystkim nadzieją na
lepsze jutro.
Pisarz przekazuje w swoich utworach także pamięć o różnego rodzaju fascynacjach przedstawionych bohaterów, o ich nastawieniu do świata kultury i nauki,
o ideologiach, których są zwolennikami. Widać tu podkreślane przez krytyków
prezentowanie zarówno idei rewolucyjnych, jak i syjonistycznych w sposób
obiektywny, pozwalający zrozumieć powody każdego z podejmowanych przez
protagonistów wyborów. Równocześnie w powieściach pokazany jest patriotyzm,
a także pozytywne nastawienie do języka kraju, w którym protagoniści mieszkają, oraz żywe zainteresowanie dziełami literackimi, przede wszystkim polskimi
i rosyjskimi. W tej grupie ﬁgur pamięci pojawiają się także inne osiagnięcia kultury ogólnoludzkiej, obrazy, muzyka i rzeźby, tu czytelnik znowu ma na ogół do
czynienia z uzupełnianiem przez pisarza obrazu otaczającego świata o elementy
istotne, choć często bezpośrednio mu nieznane.
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Ostatnia grupa ﬁgur pamięci odnosi się do świata biblijnego i wydarzeń historycznych, przy czym należy pamiętać, że w świadomości żydowskiej wydarzenia
biblijne są nie mniej realne niż historyczne. Powieści Asza przekazują pamięć nie
tylko o dziejach spisanych w Starym, lecz także o tych, które są przedstawione
w Nowym Testamencie. Przede wszystkim chodzi tu o postać Chrystusa, przy
czym pisarz prezentuje historię biblijną jako obraz spójny, nierozerwalny. Takie
podejście jest ewenementem w literaturze jidysz. Kolejne centra krystalizacji pamięci budowane w powieściach Asza to wydarzenia przełomowe dla żydowskiej
diaspory: wygnanie Żydów z Hiszpanii, powstanie Chmielnickiego, rewolucja
radziecka, początki emigracji do Ziemi Izraela oraz do Ameryki, narodziny ideologii nazistowskiej w międzywojennych Niemczech. Natomiast Zagłada, prawie
całkowita anihilacja życia żydowskiego w europejskiej diasporze nie została opisana w żadnej powieści pisarza. Można to próbować wytłumaczyć tym, że Asz
nie doświadczył bezpośrednio tych tragicznych wydarzeń. A może stało się tak
też i dlatego, że pisarz, budując z pojedynczych ﬁgur pamięci obraz żydowskiego
świata, starał się zawsze w ten czy inny sposób przekazywać czytelnikowi nie
tylko konkretne informacje, ale też wiarę i ufność, co symbolizuje zakończenie
Kidusz haszem.
Pod względem poziomu literackiego powieści Asza nie odbiegają od innych
utworów powstałych w podobnym czasie w jidysz, można jednak stwierdzić,
że na pewno istnieli poeci, prozaicy i dramaturdzy o wyższym kunszcie słowa,
lepszym stylu, dalej idących innowacjach w strategiach narracyjnych i poruszanej tematyce, czy też głębokiej metaforyce, nieraz groteskowym humorze czy
fascynującym niejednego czytelnika mistycyzmie. Dla wykształconego odbiorcy zapewne większym przeżyciem intelektualnym będzie lektura wierszy Icika
Mangera czy Awroma Suckewera, prozy Jicchoka Lejbusza Pereca lub Jicchoka
Baszewisa Zingera (Singera), a także twórczości dramatycznej An-skiego czy Pereca Hirszbejna, niż wielu z prezentowanych w tej książce powieści Asza.
Niemniej jednak Szolem Asz jest zjawiskiem szczególnym w literaturze jidysz. Dzieje się tak między innymi dlatego, że właśnie dzięki pewnej prostocie
analizowanych tu utworów potraﬁł dotrzeć do szerokich kręgów czytelniczych,
przekazując ustami narratora oraz za pomocą bohaterów swoich dzieł własne
przemyślenia i przekonania oraz próbując świadomie wywierać wpływ na otaczający go świat poprzez kształtowanie świadomości odbiorców. Ponadto tematyka
powieści Asza jest niezmiernie obszerna, przekazują one pamięć o dziejach jego
narodu od czasów biblijnych po wiek XX, od Ziemi Świętej, poprzez diasporę
europejską i emigrację amerykańską, do powrotu do Ziemi Izraela. Aszowi, jako
jednemu z nielicznych pisarzy jidysz, dane było bezpiecznie przetrwać obie wojny światowe i tworzyć przez ponad pół wieku. Dzięki temu szerokiemu spojrzeniu zawarte w utworach pisarza ﬁgury pamięci tworzą niemal kompletną wizję
zaprezentowanego z żydowskiej perspektywy zarówno przeszłego, jak i współczesnego Aszowi świata, co powoduje, że całokształt jego twórczości powieściopisarskiej staje się bardzo cennym świadectwem dla czytelników i dla badaczy.
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5. Polski autor?
W indeksie książki Bo Svenséna o nominowanych do literackiej Nagrody
Nobla znajduje się następujący wpis: „Asz, Szalom (polski autor, 1880–1957)”972.
Wynika z niego, że Asz znalazł swoją drogę do archiwów Akademii Szwedzkiej
jako autor polski. Zauważa to także w swoim artykule długoletnia bibliotekarka
akademii, Katarzyna Gruber973, powołując się na książkę Svenséna.
Takie przyporządkowanie pisarza nie powinno jednak zbytnio dziwić. Akademia Szwedzka często posługiwała się kryterium kraju urodzenia lub obywatelstwa w momencie nominacji. Na ogół nie powodowało to większych przekłamań,
wyjąwszy właśnie przypadek nominowanych i noblistów pochodzenia żydowskiego, w tym zwłaszcza pisarzy, wśród których danych często można znaleźć
różne curiosa. I tak na przykład na temat laureata z roku 1981, Eliasa Canettiego, urodzonego jako obywatela tureckiego na terenach bułgarskich, piszącego po
niemiecku, żyjącego od roku 1912 w krajach niemieckojęzycznych (w tym od
roku 1924 w Wiedniu), a od roku 1938 na emigracji w Wielkiej Brytanii, której
obywatelstwo uzyskał w roku 1952, natomiast od lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku mieszkającego w Szwajcarii, można przeczytać w krótkiej notce na stronie
Komitetu Noblowskiego: „Elias Canetti, Wielka Brytania, ur. 1905 (w Ruse, Bułgaria), zm. 1994”974, brak jest jednak podstawowej informacji, że Canetti tworzył
w języku niemieckim, a jego językiem ojczystym był język żydowski ladino. Do
tych danych można dotrzeć dopiero poprzez link do obszerniejszej już biograﬁi
pisarza.
Podobnie potraktowana jest też laureatka z roku 1966, Nelly Sachs. Urodziła
się w Berlinie, już w czasie wojny, w roku 1940 udało jej się uciec z Niemiec do
Szwecji, szwedzkie obywatelstwo uzyskała w roku 1953. Na stronie Komitetu
972
Asch, Schalom (polsk förf., 1880–1957). Bo Svensén (red.), Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden 1901–1950, s. 467.
973
Por. Katarzyna Gruber, Czy Polacy mogą oczekiwać kolejnego Nobla w literaturze?, „Nowa
Gazeta Polska”, 3, 2002, www.poloniainfo.se/artykul.php?id=541 (14.11.2006). Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej pomyłki Bena Siegela, interesujące jest, że do tekstu Katarzyny Gruber
wkradł się podobny błąd. Pisze ona mianowicie, że Asz nominowany był w latach trzydziestych,
podczas gdy z książki Svenséna wynika niezbicie, że chodzi tu o lata czterdzieste, zwłaszcza że
w przytoczonej przez niego opinii akademii ważne miejsce zajmują dwa pierwsze tomy trylogii
chrystologicznej, opublikowany w roku 1939 The Nazarene oraz wydany w roku 1943 The Apostle.
974
Elias Canetti, United Kingdom, b. 1905 (in Rustschuk, Bulgaria), d. 1994. http://nobelprize.
org/nobel_prizes/literature/laureates/1981/index.html (29.01.2007).
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Noblowskiego znów brak informacji o języku niemieckim, w którym tworzyła, a przeczytać można zaledwie: „Nelly Sachs, ½ nagrody, Szwecja, ur. 1891
(w Berlinie, Niemcy), zm. 1970”975. Także i tu do najistotniejszych danych biograﬁcznych dotrzeć można dopiero przez link do autobiograﬁi pisarki.
Badacz literatury żydowskiej, a zwłaszcza tej tworzonej w języku jidysz, staje
często przed dylematem, gdy pada pytanie o narodowość pisarza, zwłaszcza jeżeli
dla pytającego pojęcie narodowości ma wyraźne konotacje polityczno-geograﬁczne, a nie językowo-kulturowe. Widać to w danych Komitetu Noblowskiego,
ten sam problem pojawia się w różnych antologiach i słownikach. Stąd usilne,
choć w wielu przypadkach nieuzasadnione, próby „zaszuﬂadkowania” pisarzy
narodowości żydowskiej jako twórców wyłącznie polskich, rosyjskich, amerykańskich, czy też innych.
W tym kontekście ważne są przemyślenia bez wątpienia największego współczesnego badacza literatury jidysz, Chone Shmeruka (1921–1997)976, który
zwraca uwagę na fakt, że właściwie wszyscy pisarze jidysz mają swoje korzenie w Europie Wschodniej977, ponieważ inne europejskie i pozaeuropejskie centra
literatury jidysz nie doczekały się nowego pokolenia urodzonych na emigracji
autorów, a całość twórczości literackiej zawdzięczają imigrantom, w których
dziełach wyraźnie widać wpływy kultury i literatury kraju pochodzenia978. Kontynuując myśl Shmeruka, należy stwierdzić, że przynależność kulturową pisarzy ji975
Nelly Sachs, ½ of the prize, Sweden, b. 1891 (in Berlin, Germany), d. 1970. http://nobelprize.
org/nobel_prizes/literature/laureates/1966/index.html (29.01.2007).
976
 חנא שמערוקChone Shmeruk, światowej sławy badacz kultury i literatury żydowskiej, urodził
się 5 stycznia 1921 roku w Warszawie, uczęszczał do szkół żydowskich z wykładowym językiem
polskim, w roku 1938 rozpoczął studia historii na Uniwersytecie Warszawskim. Wojnę przetrwał,
pracując w kopalniach na Uralu, a potem w Kazachstanie, dokąd zesłało go NKWD. W roku 1946
wrócił na krótko do Warszawy, potem przez Niemcy wyemigrował do Ziemi Izraela, gdzie mieszkali
jedyni ocaleni z Zagłady członkowie jego najbliższej rodziny. Tam studiował na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie historię oraz język i literaturę jidysz, od roku 1965 był profesorem literatury
jidysz, od roku 1982 kierował na Uniwersytecie Hebrajskim stworzonym przez siebie Centrum Badań nad Historią i Kulturą Żydów Polskich. Dzięki zmianom politycznym mógł Chone Shmeruk już
w roku 1984 odwiedzić Polskę, od tego czasu aktywnie wspomagał w naszym kraju rozwój badań
nad historią i kulturą polskich Żydów, przyjeżdżając z wykładami, organizując wymianę naukowców
i studentów, patronując wydawnictwom. Zmarł 5 lipca 1997. Zgodnie ze swoim życzeniem został
pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie, por. Monika AdamczykGarbowska, Chone Shmeruk jako badacz twórczości Isaaca Bashevisa Singera, w: Chone Shmeruk
Świat utracony: o twórczości Isaaca Bashevisa Singera, pod redakcją Moniki Adamczyk-Garbowskiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003, s. 7–12; Józef Andrzej Gierowski, Konferencja poświęcona prof. Chone Shmerukowi, „Acta Universitatis Iagellonicae”, 7–8 (223–224), rok XV, kwiecień
1998, http://149.156.65.10/acta/9804/16.html (18.04.2007); Jerzy Wyrozumski, Wstęp, w: Chone
Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, s. VII–XI.
977
W Polsce przyjęło się określanie tych terenów raczej jako Europa Środkowo-Wschodnia,
termin ten nie jest jednak konsekwentnie używany, zwłaszcza w publikacjach wydanych poza granicami naszego kraju.
978
Por. Chone Shmeruk, Jews and Poles in Yiddish Literature in Poland between the Two World
Wars, „Polin”, tom 1, 1986, s. 176–195, tu s. 176.
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dysz powinien wyrażać przynajmniej dwuczłonowy przymiotnik, uwzględniający
zarówno język kraju pochodzenia, jak i język twórczości, a w wielu przypadkach
także język kraju emigracji979.
Szolem Asz urodził się w polskim Kutnie jako obywatel rosyjski, w roku
1920 uzyskał obywatelstwo amerykańskie, tworzył wyłącznie w języku jidysz980.
W większości encyklopedii i słowników ﬁguruje jako amerykański pisarz żydowski pochodzenia polskiego. Brak jednak nazwiska twórcy w Polskim Słowniku
Biograﬁcznym, i to pomimo tego, że obejmujący hasła rozpoczynające się od litery „a” tom pierwszy ukazał się w roku 1935, gdy Asz był już znanym pisarzem,
także w swoim kraju ojczystym, dwa lata wcześniej został przecież uhonorowany
orderem Polonia Restituta. Oprócz tego właśnie w okresie międzywojennym należał on do najczęściej tłumaczonych na język polski, najbardziej honorowanych
przez polskie środowiska twórcze pisarzy jidysz, a ponadto był uznawany za ważny autorytet społeczny981. Także wydany w roku 2002 suplement PSB, obejmujący uzupełnienia i sprostowania do pierwszych czterdziestu tomów, nie zawiera
nazwiska pisarza. Równocześnie jednak we wstępie do polskiego wydania Kidusz
haszem Michał Friedman nazywa Asza „jednym z najbardziej polskich pisarzy
żydowskich”982, a pełny spis wydanych w Polsce przed wojną utworów pisarza,
także niektórych przekładów zagranicznych, można znaleźć w Bibliograﬁi Polskiej 1901–1939983.
W większości polskojęzycznych artykułów, wspomnień oraz wstępów do
przekładów książek Asza przewija się motyw związków pisarza z Polską, Pola-

979
Analogicznie, w przypadku pisarzy tworzących w języku otoczenia nie powinno się zapominać o członie „żydowski”, ponieważ tak jak na twórczość autorów piszących w językach żydowskich
niebagatelny wpływ miała kultura kraju urodzenia, często potem też kraju emigracji, tak i kultura
żydowska w znacznym stopniu bezpośrednio lub pośrednio wzbogaciła utwory pisarzy pochodzenia
żydowskiego, tworzących w językach nieżydowskich. Powyższe stwierdzenie nie jest odkrywcze,
niemniej jednak wymaga ciągłego przypominania, ponieważ nadal spotkać można niepełne dane
w wielu słownikach i encyklopediach, nie mówiąc już o jednostronnych pracach historycznoliterackich, koncentrujących się tylko na wybranych aspektach twórczości pisarzy. Por. także: Chone
Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, s. 5–7.
980
Wiadomo wprawdzie o odosobnionych młodzieńczych próbach twórczości pisarza w języku
hebrajskim i w języku polskim, np. Napoleońska czapka (lub Czapka Napoleona), por. Szalom Asz,
Szalom Asz o Żeromskim i Reymoncie, „Nasz Przegląd”, 20, 25.01.1926, s. 6–7, tu s. 7; Eugenia
Prokop-Janiec, Wstęp, s. 7; Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, s. 73,
jednakże była to zaledwie jedna nowela, wszystkie późniejsze dzieła powstawały wyłącznie w języku jidysz.
981
Por. Eugenia Prokop-Janiec, Wstęp, s. 8.
982
Michał Friedman, [Wstęp], s. 8.
983
Por. autor nieznany, Asz Szalom, w: Janina Wilgat (red.) Bibliograﬁa Polska 1901–1939, tom
1, A–Bars (redaktor tomu Irena Olszewska), Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź: Ossolineum 1986,
s. 324–334. Bibliograﬁa Polska podaje w sumie 210 pozycji, w tym także tłumaczeń dzieł autora na
języki obce oraz powtarzających się różnych wydań w jidysz tych samych tytułów. Gdy pominie się
przekłady zagraniczne oraz nowe wydania w jidysz, pozostaje ok. siedemdziesiąt tomów i tomików
utworów w jidysz oraz 9 dzieł w tłumaczeniu na język polski.

253

kami i językiem polskim. Zresztą nie tylko tam984. Także w tekstach powstałych
w innych niż polski językach i niepisanych z myślą o czytelniku polskim wiele
można przeczytać o polskich sentymentach pisarza985.
Temat „Asz – Polska – polscy Żydzi” można śledzić w jego różnych aspektach.
Pierwszemu, czysto literackiemu wymiarowi poświęcone są fragmenty głównej
części tej książki. Tu pojawia się frapująca kwestia: wśród powieści pisarza brak
utworu w całości poświęconego Polsce, w którym byłyby szerzej przedstawione kontakty z polskim, nieżydowskim otoczeniem. W Kidusz haszem występują
Polacy, jednak podstawową problematyką jest martylologia Żydów w czasie powstania Chmielnickiego, w Der man fun Naceres jedną z głównych postaci jest
Pan Wiadomski, ale poza tym czytelnik nie dowiaduje się niczego o międzywojennej Warszawie. W Motke ganew akcja utworu toczy się w Warszawie, a wcześniej w innych regionach Polski, ale są to czasy zaborów i pisarz oprócz Żydów
portretuje przede wszystkim Rosjan. Pojedyncze polskie postacie pojawiają się
w Meri, w Dos sztetl, w Reb Szlojme Noged oraz w Der tilim jid, ale także i tutaj,
podobnie jak w Warsze, brak szerszego obrazu społeczeństwa polskiego. Asz znał
dobrze Polskę i panujące w niej stosunki, zarówno przed pierwszą wojną światową, gdy poznał między innymi Zakopane, Kraków i oczywiście Warszawę, jak
i w okresie międzywojennym, kiedy to mieszkał przez pewien czas w polskiej
stolicy. Pomimo to nie zdecydował się na napisanie w całości „polskiej” powieści, choć czasem mu to sugerowano, na przykład proponując napisanie utworu,
którego akcja toczyłaby się w Krakowie, za czasów polskich królów986. Powody
wyboru takiej, a nie innej tematyki powieści pisarza są najprawdopodobniej dwojakie. Z jednej strony, podobnie jak w utworach, których akcja toczy się gdzie
indziej w Europie lub w Ameryce czy też w Palestynie, Asz przedstawia świat
z perspektywy żydowskiej, w związku z tym obraz niedotyczący bezpośrednio
społeczeństwa żydowskiego jest zawsze fragmentaryczny. Z drugiej strony pisarz zawsze podkreślał swoje związki emocjonalne z ojczyzną i starał się Polskę
ukazywać na ogół w jak najlepszym świetle. Zapewne właśnie dlatego temat ten
stał się dla niego rodzajem tabu, pisząc więcej, musiałby przecież pokazać wiele
negatywnych aspektów, przede wszystkim antysemityzm.
Inne interesujące wątki dotyczące Polski to wypowiedzi Asza w tekstach nieliterackich, korespondencja pisarza, różnorodne dokumenty, wstępy, recenzje,
artykuły oraz opinie o Aszu i o jego twórczości w języku polskim, jak również
te publikowane w Polsce w jidysz. Dla oceny recepcji twórczości pisarza ważna
jest też choćby sama tylko liczba wydawanych w różnych okresach w naszym
kraju utworów Asza czy to w jidysz, czy w tłumaczeniach na język polski, a także
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Por. Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, s. 71–73.
Por. Jacob Lestchinsky, Aspects of the Sociology of Polish Jewry, „Jewish Social Studies”,
28:4, październik 1966, s. 195–211, tu s. 196.
986
Por. Dawid Lazer, Dwa dni z Szalomem Aszem, „Nowy Dziennik”, 190, 21.07.1930, s. 3 i 14,
tu s. 3.
985
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wystawianie jego utworów scenicznych lub też projekcje ﬁlmów opartych na jego
dziełach.
Równocześnie właśnie w oﬁcjalnych i prywatnych kontaktach z polskimi
czy żydowskimi twórcami ten zwykle niezmiernie dbający o kreowanie swojego
obrazu Asz najchętniej wyrażał swoje myśli i uczucia. Dlatego tak istotne dla
pełnego zrozumienia jego sylwetki są różnego rodzaju artykuły, przede wszystkim wspomnieniowe, które przybliżają postać pisarza jako człowieka, ale też jako
twórcy, i pomagają tym samym lepiej zrozumieć całość jego pisarstwa.

5.1. Asz, Polska i Polacy
Lwowska „Chwila”987 zamieściła w roku 1928 w artykule Szalom Asz gościem
piśmiennictwa polskiego wzruszającą w swojej miłości do ojczystej ziemi wypowiedź pisarza na przyjęciu polskiego Penklubu:
Ja sam mam wiele do zawdzięczenia polskiemu piśmiennictwu. Pierwszemi książkami, które czytałem, były dzieła Bolesława Prusa. Rozumiałem z nich co prawda co
10-te słowo, a jednak rozumiałem. Potem miałem to szczęście spotkać wielkiego polskiego twórcę Stanisława Witkiewicza, u którego uczyłem się z jaką powagą należy
traktować swój zawód. Ten właśnie wielki patrjota polski zachęcił mię, bym tworzył
w języku żydowskim. Gdy wszyscy wokół mnie nakłaniali mnie, bym pisał w języku
polskim, on mówił: trzymaj się swego języka, bo tylko wtedy twórczość twoja będzie
oryginalna988. Miałem też szczęście żyć blisko Żeromskiego i Reymonta, którym wiele zawdzięczam. Ale najwięcej nauczyła mnie polska ziemia, na której się zrodziłem.
Jej pejzaż nosiłem ze sobą wszędzie, gdziekolwiek się po świecie włóczyłem. Gdy się
nad Polską rozściele jesień, zauważyliście zapewne panowie owe czarne noce, które
otulają kraj cały. Wydaje mi się, że żaden kraj takich gęsto czarnych nocy nie posiada
jak Polska o porze jesiennej. Wydaje się, że w nocach tych się z sobą zszywają ziemia
i niebo i sam Bóg otula kraj w mistyczną zasłonę. Zdaje mi się, że każdy, kto na tej
ziemi jest zrodzony, ma w sobie tajemnicę mistycyzmu tych czarnych nocy polskich
i wszędzie ją ze sobą dźwiga989.

I właśnie do tej polskiej ziemi czuł Asz wielki sentyment. W swojej wydanej w roku 1931 autobiograﬁi pisze między innymi, że nosi w sobie obraz ziemi
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„Chwila”, wydawany we Lwowie w latach 1919–1939 dziennik żydowski w języku polskim,
od roku 1934 także wydanie wieczorne, por. Barbara Łętocha, „Chwila” gazeta Żydów lwowskich,
http://lwow.home.pl/rocznik/chwila.html (14.11.2006).
988
Chone Shmeruk słusznie zauważa, że polscy pisarze zapewne także dlatego nie zachęcali
Asza do pisania po polsku, ponieważ znał ten język zbyt słabo, by móc w nim tworzyć, por. Chone
Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, s. 72–73.
989
Autor nieznany, Szalom Asz gościem piśmiennictwa polskiego, „Chwila” 1928, nr 3426,
cyt. za: Barbara Łętocha, „Chwila” gazeta Żydów lwowskich.
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rodzinnej podobnie jak twarz ojca, że podobnie jak matkę, musi co pewien czas
odwiedzić ojczyste strony, pooddychać polskim powietrzem990.
W roku 1930 odbyło się w Warszawie istotne wydarzenie literackie: międzynarodowy kongres Penklubów. Do Polski przyjechali pisarze z całego świata,
na miejscu przyjęli ich przedstawiciele polskiego i żydowskiego Penklubu. Na
zakończenie kongresu odbył się w Hotelu Europejskim w Warszawie uroczysty
bankiet pożegnalny, na którym przemawiał między innymi Szolem Asz, witany
owacyjnie przez wszystkich obecnych. Pisarz wspomina między innymi, że jest
urodzony i wychowany w tym kraju i tak samo jak inni emigranci nosi w sobie
wielkie ukochanie lasów i pól, które pozostały w nim na zawsze. Mówi o pełnej
chwały, ale też i cierpień przeszłości Polski, twierdzi, że zwycięską walkę o wolność ojczyzny prowadzili tacy pisarze, jak Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz,
Prus, Konopnicka, Wyspiański, Reymont i Żeromski. To od nich pisarze jidysz
uczą się, według niego, jak w walce o własną sprawę nie zapominać o wolności
i szczęściu wszystkich ludzi991.
Związki pisarza z Polską widać na każdym kroku, czasem są to drobne fakty,
jak między innymi dedykacja polskiego wydania Nowel z roku 1906, w której
można przeczytać: „Stanisławowi Witkiewiczowi poświęca Autor”992. O przywiązaniu do Polski, do polskich miast, miasteczek i polskiej ziemi świadczą także same teksty utworów, na przykład poświęcony grobowi Adama Mickiewicza
w Katedrze Wawelskiej krótki fragment wspomnianych Nowel:
Mickiewicz! Cóż on tu robi?
Sprowadzili jego ciało993, przycisnęli czworokątnym nagrobkiem – na wieczystą rzeczy pamiątkę. [...]
Miecz jego to nie żelazo, które rdza przegryza. Jego miecz to Słowo Boże, rosa, codziennie świeża – bogactwo wieczne ducha. [...]
Czy znasz to dziewczę, co w samotnej wiosce, w oknie chaty siedzi i na drogę spogląda? Tam, w oddali, pośród wysokich topoli błądzi żyd z tłumokiem na plecach.
Z daleka z za gór, z za dolin, nadciąga zapomniane echo.
Dziewczyna trzyma w ręku „Pana Tadeusza”, a prababka opowiada jej stare baśnie,
płynące z serca do serca994.

Z powyższego fragmentu oraz z pozostałego tekstu można wiele wywnioskować na temat stosunku Asza do kultury polskiej. Niewątpliwie dobrze ją znał
i rozumiał, nie ukrywał swojej roli postronnego, choć bardzo życzliwego, obser-

990

Por. Schalom Asch, Rückblick, s. 35.
Por. autor nieznany, Przemówienie Asza i d-ra Kahana na bankiecie Pen-Klubów, „Nasz
Przegląd”, 175, 24.06.1930, s. 6; Szalom Asz, Przemówienie Szaloma Asza na zjeździe Pen-Klubów,
„Nowy Dziennik”, 165, 26.06.1930, s. 7.
992
Szolem Asz, Nowele, s. 5 nienumerowana.
993
Pisarz nawiązuje tu do sprowadzenia w roku 1890 ciała poety z Francji na Wawel.
994
Szolem Asz, Nowele, s. 117–118.
991
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watora: fragment poświęcony krakowskiemu Rynkowi nosi znamienny tytuł Oni
i my995. W rozdziale Kraków pisarz gani Polaków za zamykanie ducha narodu
w martwych murach, w opisie Asza dawna stolica Polski to właśnie takie muzeum, w którym uwięzione są dni minionej chwały. Pisarz uważa, że dusza powinna
istnieć w żywym ciele, w piersi człowieka i że dopóki duch będzie żył w człowieku, dopóty będzie mógł kształtować świat, natomiast zamknięty w murach,
zginie. Z Aszem przechodzi czytelnik przez krakowski Rynek, przez nieokreślone
bliżej muzeum, Wawel, grób Mickiewicza, aż dociera na Kazimierz. Pisarz podkreśla, że tak, jak dla polskiej wsi koniecznym dopełnieniem całości kolorytu
i swojskości jest obecność Żyda karczmarza, tak i dla Krakowa niezbędna jest
dzielnica żydowska. Asz czuje się tu jak w domu, ale także i Żydom zarzuca przekształcenie żywej tradycji i religii w obiekty niemal muzealne996.
Pierwsze przyjaźnie Asza z polskimi twórcami pochodziły z początku XX
wieku, niektórych z nich spotkał latem i jesienią 1903 roku w Zakopanem. Do
tych, którzy zostali potem przyjaciółmi pisarza, należą Eliza Orzeszkowa, Stefan
Żeromski, a przede wszystkim Stanisław Witkiewicz, który pomógł w tłumaczeniu na język polski pierwszych dramatów Asza i ułatwił ich wystawienie w Krakowie997. Dzięki temu Z biegiem fal traﬁło na krakowską scenę już w styczniu
995
Tamże, s. 113. Bardzo podobny obraz podziału, tym razem dotyczący rodzinnego miasta
Asza, Kutna, można znaleźć w sonecie Artura Fryza: „teraz stoją nad miastem mojżesza tablice /
chociaż synów i wnuków tak nagle zabrakło / za mało łamaliśmy chleba kiedy miasto / niosło nasze
ulice wasze kamienice”, Artur Fryz, wewnętrzny chleb, w: Artur Fryz, Miasto nad bitwą. 24 sonety
municypalne, Kutno: Oﬁcyna Wydawnicza Wandea 2001, s. 21. W tym samym zbiorze znajduje się też
sonet poświęcony Aszowi. Jak relacjonuje prawnuk pisarza, David Mazower, podział w Kutnie rzeczywiście miał miejsce, Żydzi mieszkali w centrum miasta, byli handlarzami i rzemieślnikami, natomiast
równi im liczbą chrześcijanie zamieszkiwali opłotki i zajmowali się przede wszystkim uprawą roli, por.
David Mazower, Sholem Asch: Images of a Life, s. 8.
996
Szolem Asz, Nowele, s. 113–123.
997
Por. Salomon Belis-Legis, Wstęp, w: Szolem Asz, Mąż z Nazaretu, s. 10; Stanisław Pigoń,
Listy Szaloma Asza do Stanisława Witkiewicza i Stefana Żeromskiego (1903–1906), „Nasz Głos.
Dodatek do Fołks-Sztyme”, 17 (66), 19.12.1959, s. 5. Belis-Legis podaje Witkiewicza jako tłumacza, zapewne opierając się na nie zawsze dokładnych wspomnieniach samego Asza, który w autobiograﬁi wspomina, że Z biegiem fal przetłumaczyła pod jego dyktando pani Witkiewiczowa, por.
Schalom Asch, Rückblick, s. 64. Pigoń pisze, że Witkiewicz był tylko pośrednikiem, prosząc o dokonanie przekładu Z biegiem fal publicystę i historyka literatury Wilhelma Feldmana (1868–1919).
Tego ostatniego ostatecznie zastąpił H. Gotlieb, najprawdopodobniej chodzi tu o Heszela Gotlieba
(1882–1940), jednego z czołowych publicystów prasy żydowskiej tamtych czasów, por. Stanisław
Pigoń, Listy Szaloma Asza do Stanisława Witkiewicza i Stefana Żeromskiego (1903–1906), 1 (67)
12.01.1960, s. 4. Natomiast tłumaczenie jednoaktówki Grzech najprawdopodobniej rzeczywiście
powstało w roku 1904 w domu państwa Witkiewiczów, choć możliwe jest także, że chodziło tylko o wygładzenie stylistyczne przekładu, por. Stanisław Pigoń, Listy Szaloma Asza do Stanisława
Witkiewicza i Stefana Żeromskiego (1903–1906), 3 (69), 13.02.1960, s. 5. Gotlieb tłumaczył na polski
także Boga zemsty, który został wystawiony w Krakowie w grudniu 1908 roku, por. autor nieznany, Asz
Szolem, w: Zalmen Zilbercwajg (red.), Leksikon fun jidiszn teater, kol. 106. Natomiast Czasy Mesjasza
przełożył na język polski Florian Sokołow, por. Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz
i polskiej, s. 65. Niestety, nie można się przy ustalaniu pierwszych tłumaczy utworów pisarza opierać
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roku 1905998. W 1959 i na początku roku 1960 polskojęzyczny dodatek do „Folks-sztime”, „Nasz Głos”, publikował wybraną i opracowaną przez Stanisława Pigonia korespondencję Asza z polskimi pisarzami z lat 1903–1906999, te same listy
ukazywały się równolegle w „Folks-sztime”1000 w tłumaczeniu na jidysz Mojsze
Szklara1001. Z tekstów tych wiele się można dowiedzieć o wzajemnych kontaktach
i szacunku, jakim darzyli się ich autorzy.
Stanisław Witkiewicz pisze w liście do Wilhelma Feldmana, że poznał bardzo
oryginalnego i zdolnego pisarza żydowskiego oraz że wysłuchanie dramatu Asza
pomogło mu odkryć nowe światy. Dalej zachęca Feldmana do przetłumaczenia
sztuki na polski i wystawienia jej dla polskojęzycznej publiczności, która dzieło
to koniecznie powinna poznać1002. Ze swojej strony Asz podkreśla, że tęskni za
Zakopanem i rozmowami z Witkiewiczem1003, że bardzo dużo się od Witkiewicza
nauczył1004 oraz że Witkiewicz, choć goj, znakomicie go rozumie i jest dla niego
kimś bardzo bliskim, ponieważ wielcy ludzie są bliscy wszystkim1005, dziękuje

na wspomnieniach samego Asza, który, jak napisze potem jego prawnuk, nie miał pamięci do dat, a podawane w różnych miejscach dane o tych samych wydarzeniach często się nie pokrywały, por. David
Mazower, Sholem Asch: Images of a Life, s. 4.
998
Por. autor nieznany, Asz Szolem, w: Zalmen Zilbercwajg (red.), Leksikon fun jidiszn teater,
kol. 105.
999
Por. Stanisław Pigoń, Listy Szaloma Asza do Stanisława Witkiewicza i Stefana Żeromskiego
(1903–1906), 17 (66), 19.12.1959, s. 4–6 [słowo wstępne], 1 (67), 12.01.1960, s. 4–5 i 8 [listy 1–9],
2 (68), 30.01.1960, s. 4–5 [listy 10–14], 3 (69), 13.02.1960, s. 4–5 [listy 15–21], 4 (70), 27.02.1960,
s. 6 [dodatki I i II].
1000
Por.
 פאָלקס־: אין, בּריוו פוּן שלום אשן צוּ סטאניסלאוו וויטקיעוויטשן אוּן סטעפאן זשעראמסקין,סטאַניסלאַוו פּיגאָן
. נר,4 . ז,16.12.1959 ,196 . נר,4 . ז,15.12.1959 ,195 . נר,7  און4 ,1 . ז,12.12.1959 .194 . נר,־שטימע
. נר,4. ז,23.12.1959 ,200 . נר,4 . ז,22.12.1959 ,199 . נר,5 . ז,19.12.1959 ,198 . נר,4 . ז,17.12.1959 ,197
,2 . נר,4 . ז,5.01.1960 ,1 . נר,4 . ז,30.12.1959 ,203 . נר,4 . ז,29.12.1959 ,202 . נר,5 . ז,24.12.1959 ,201
4 . ז,6.01.1960
Stanisław Pigon, Briw fun Szolem Aszn cu Stanisław Witkiewiczn un Stefan Żeromskin, „Folks-sztime”, 194, 12.12.1959 s. 1 [informacja o drukowaniu przekładu listów], s. 4 i 7 [wstęp]; 195,
15.12.1959, s. 4 [wstęp – cd]; 196, 16.12.1959, s. 4 [listy 1 i 2]; 197, 17.12.1959, s. 4 [listy 3–8];
198, 19.12.1959, s. 5 [list 9]; 199, 22.12.1959, s. 4 [listy 10 i 11]; 200, 23.12.1959, s. 4 [listy 12 i 13];
201, 24.12.1959, s. 5 [list 14]; 202, 29.12.1959, s. 4 [list 15]; 203, 30.12.1959, s. 4 [listy 16–21]; 1,
5.01.1960, s. 4 [dodatek I]; 2, 6.01.1960, s. 4 [dodatek II].
1001
 משה שקלאַרMojsze Szklar (ur. 1920), urodzony w Warszawie, poeta i dziennikarz, wyemigrował z Polski w roku 1968.
1002
Por. 1. Stanisława Witkiewicza do Wilhelma Feldmana (Zakopane, 9.11.1903), w: Stanisław
Pigoń, Listy Szaloma Asza do Stanisława Witkiewicza i Stefana Żeromskiego (1903–1906), 1 (67),
12.01.1960, s. 4.
1003
Por. 9. Do Stanisława Witkiewicza (Warszawa, 6.02. /?/ 1904), w: tamże, 1 (67), 12.01.1960,
s. 5.
1004
Por. 2. Szalom Asz do Stanisława Witkiewicza (Kraków, listopad 1903), w: tamże, 1 (67),
12.01.1960, s. 4.
1005
Por. 12. Do Stanisława Witkiewicza (Warszawa, ok. 25.04.1904), w: tamże, 2 (68),
30.01.1960, s. 5.
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też za okazaną pomoc1006. Bez wątpienia można stwierdzić, że o ile żydowskim
mentorem Asza był Perec, to taką samą rolę na gruncie języka i kultury polskiej
odegrał dla młodego pisarza Stanisław Witkiewicz. W jednym z następnych listów Asz stara się, coraz lepszą polszczyzną, wyrazić swój stosunek do polskości,
pisze, że dla niego jest to uczucie związane nie tyle ze społeczeństwem, ile z przywiązaniem do ojczystej ziemi, do krajobrazu, wyraża też nadzieję, że wkrótce
przyjedzie do Zakopanego:
Uczę się po polsku, ale nie łatwo to mi przychodzi, bo jestem zanadto indywidualistą,
ażebym to co czuje mógł tłomaczyć z innym języku dlatego dlatego chcę przyjechać
na całą zimę do Zakopanego ażebym był blisko Was. Chcę się uczyć u Was myśleć
i widzieć po polsku1007.

Z wydanej przez Pigonia korespondencji wynika, że także ze Stefanem Żeromskim łączyły Asza bliskie i zażyłe stosunki, opublikowane teksty to jednak
przede wszystkim krótkie kartki z pozdrowieniami. Trochę więcej mówi o tych
kontaktach sam pisarz w tekście zamieszczonym w „Nowym Dzienniku”1008. Pisze tam między innymi, że znał Żeromskiego i przyjaźnił się z nim, podziwiając
jego uczciwość i szczerość twórczości literackiej. Wspomina, że Żeromski, podobnie jak Witkiewicz, nakłaniał go do twórczości w jidysz, twierdząc, że język
dla pisarza jest jak instrument dla muzyka, dlatego nie można go zmieniać. Niemniej jednak opowiada Asz także o pewnym ochłodzeniu stosunków z polskim
twórcą po tym, jak odwiedził go kiedyś w Nałęczowie i Żeromski opowiedział
mu o swoim przekonaniu, że wśród Żydów istnieje jakaś sekta pijąca ludzką
krew. Zbulwersowany Asz bardzo szybko się pożegnał i odtąd nie darzył już Żeromskiego taką sympatią jak wcześniej1009. Zapewne to wydarzenie wykorzystał
pisarz w Der man fun Naceres w bardzo podobnym epizodzie, w którym Pan
Wiadomski w rozmowie z młodym Żydem twierdzi, że na pewno istnieje sekta
żydowska dodająca do macy krwi ludzkiej1010.
Niektóre z listów Asza do polskich pisarzy opublikował w „Przeglądzie Humanistycznym” Jan Zygmunt Jakubowski1011, który analizuje także napisaną w roku
1930 krótką autobiograﬁę pisarza, Spojrzenie wstecz, wydaną w języku polskim

1006

Por. 15. Do Stanisława Witkiewicza (Płock, sierpień /?/ 1904), w: tamże, 3 (69), 13.02.1960,

s. 5.
1007

Tamże.
„Nowy Dziennik”, polskojęzyczna gazeta żydowska wydawana w Krakowie w latach 1918–
–1939, powstała z inicjatywy Ozjasza Thona (1870–1936), rabina, działacza syjonistycznego i posła
na Sejm II Rzeczypospolitej.
1009
Por. Szalom Asz, Szalom Asz o Żeromskim i Reymoncie, s. 6–7.
1010
Por.
15–16 . ז,2 . בד,1943  קולטור פאַרלאַג: ניו־יאָרק, דער מאַן פון נצרת,שלום אַש
Szolem Asz, Der man fun Naceres, Nju-Jork: Kultur farlag 1943, tom 2, s. 15–16.
1011
Por. Jan Zygmunt Jakubowski, „...Znalazłem nauczyciela i przewodnika...”. Listy Szaloma
Asza do Stanisława Witkiewicza, „Przegląd Humanistyczny”, 3, 1959, s. 171–176.
1008
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w roku 1958 na łamach „Twórczości”1012. Jakubowski zastanawia się nad tym, co
tak zbliżyło do siebie Witkiewicza, Żeromskiego i młodego Asza, i dochodzi do
wniosku, że musiały to być „młodzieńcze »lata głodu« i ten sam nonkonformizm
– »odmęt niecierpliwości« i brak zgody na niezawinione cierpienie ludzkie”1013.
Do pobytu w Zakopanem powraca Asz między innymi w artykule opublikowanym w jidysz przed wojną w warszawskim „Hajnt” i przedrukowanym w roku
1976 przez „Folks-sztime”, którego polskie tłumaczenie ukazało się wkrótce potem w „Polityce”1014. Pisarz opisuje scenę z domu pani Dąbrowskiej, gdzie w izbie
wypełnionej zakopiańską sztuką ludową spotkał kiedyś Stanisława Witkiewicza,
Stefana Żeromskiego z synem Adasiem oraz Jana Stanisławskiego. Ten ostatni
śpiewał Adasiowi piosenkę o polskich ułanach, którzy wtedy wydawali się zgromadzonym rodzajem snu, mogącym się spełnić tylko w świecie cudów, gdy nadejdzie Mesjasz. Kolejne wspomnienie Asza to ta sama piosenka, którą śpiewali
tym razem polscy ułani w wolnej Polsce. W tym czasie nie żył już Stanisławski,
nie żył też Adaś. Asz twierdzi, że wtedy właśnie zaczął inaczej patrzeć na życie
i śmierć, zaczął oceniać ludzi nie tylko w kontekście chwili obecnej1015.
Innym miejscem, w którym Asz przedstawia swoją przyjaźń z Witkiewiczem
i Żeromskim, jest Spojrzenie wstecz. Pisze tam między innymi:
Obaj bardzo mnie popierali, nie z żadnych innych względów jak tylko z czystej miłości bliźniego. Nie namawiali mnie, abym przeszedł na pisanie po polsku, przeciwnie –
zachęcali do pisania w języku mojego narodu. W Witkiewiczu znalazłem nauczyciela
i przewodnika, a od Żeromskiego nauczyłem się pojmować poważnie swój zawód
i służyć bez reszty mojemu narodowi. W owym czasie, gdym miał szczęście być
razem z tymi dwoma ludźmi, stałem się znacznie dojrzalszy1016.

Czasy zakopiańskie Asza wspomina też aktor Henryk Cudnowski, który pracował wtedy w objazdowym teatrze Tadeusza Pilarskiego. Opowiada, jak to kiedyś za kulisy przybył Stefan Żeromski, który przyprowadził ubranego w nowiutki

1012

Por. Szalom Asz, Spojrzenie wstecz, tłum. z j. niemieckiego Jan Koprowski, „Twórczość”,
5, 1958, s. 7–23.
1013
Jan Zygmunt Jakubowski, „...Znalazłem nauczyciela i przewodnika...”. Listy Szaloma Asza do
Stanisława Witkiewicza, s. 176. „Lata głodu” jako naukę życia wspomina Asz w swojej autobiograﬁi,
por. Schalom Asch, Rückblick, s. 61.
1014
Por.
7 . ז,31.07.1976 ,שטימע- פאַלקס: אין, מענטשן און אידעען,שלומ אַש
Szolem Asz, Menczn un ideen, „Folks-sztime”, 31.07.1976, s. 7; Szalom Asz, Ludzie i idee, tłum. Jan
Leński, „Polityka”, 35, 28.08.1976, s. 8.
1015
Por. tamże.
1016
Szalom Asz, Spojrzenie wstecz, s. 18. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że autobiograﬁa
nie została napisana dla czytelnika polskiego ani też dla polskich Żydów, lecz na zamówienie wiedeńskiego wydawcy niemieckich przekładów utworów pisarza, Paula Zsolnaya. Tym większe mają
znaczenie zamieszczone w niej tak pozytywne sformułowania pod adresem polskich twórców. W innych miejscach powołuję się w książce na wcześniejszy tekst niemiecki, natomiast w przytoczonym
cytacie korzystam z opublikowanego w Polsce wtórnego przekładu.
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strój góralski młodego, pięknego mężczyznę o semickiej urodzie. Tym młodym
pisarzem był właśnie Asz, który szybko zaprzyjaźnił się z członkami zespołu.
Asz opowiadał Cudnowskiemu między innymi, jak to podziwia kolegę szkolnego
autora artykułu, Kornela Makuszyńskiego, którego talentowi pisarskiemu chciałby dorównać. Pisarz zaprosił potem wszystkich na premierę swoich dramatów
Z biegiem fal i Grzechu do Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Pociągiem z Zakopanego pojechała cała grupa pisarzy i aktorów z Żeromskim
i jego wielbicielami. Cudnowski nie pamięta, czy sztuki odniosły sukces, wie,
że niewiele z nich zrozumiał, natomiast przypomina sobie, jaki podziw wzbudził
sam Asz wśród obecnych na premierze krakowianek, które zachwycone były jego
urodą. Z niezrozumiałego powodu i niezgodnie z prawdą historyczną zakańcza
Cudnowski swój tekst stwierdzeniem, że Asz po roku 1918 zorganizował w Ameryce wielką kampanię przeciw uznaniu niepodległości Polski oraz jakoby poprzysiągł wtedy, że nigdy już nie napisze słowa po polsku1017.
Asz także pamięta premierę Grzechu, wspominając, że pojechał na nią w żółtych butach, jedynych, jakie miał, i właśnie te buty bardzo spodobały się publiczności. Natomiast po premierze przyszedł do niego Jan Stanisławski, który był tak
zachwycony sztuką, że przyniósł pisarzowi w prezencie swój obraz1018.
Zbiór listów Asza opracowanych przez Stanisława Pigonia uzupełnia jego korespondencja z Elizą Orzeszkową, która pomogła mu w uzyskaniu stypendium
na naukę polskiego oraz wyjazd do Zakopanego. Asz pisze, że chciałby zacząć
tworzyć po polsku i dlatego musi nie tylko nauczyć się dobrze języka, ale też poznać polską duszę1019. Przyjaźnią pisarza z Elizą Orzeszkową zajmuje się szerzej
na łamach „Przeglądu Humanistycznego” Edmund Jankowski1020. Otóż w liście
z 6 maja 1904 roku Wiktoria Stanisławowa Huzarska z Warszawy zwraca się do
Elizy Orzeszkowej z prośbą o ocenę twórczości młodego pisarza żydowskiego,
Szolema Asza. Huzarska przysłała Orzeszkowej najpierw polskie tłumaczenia napisanych w jidysz i po hebrajsku tekstów Asza, natomiast do jednego z kolejnych
listów dołączyła polskie już próby poetyckie pisarza:
I wy górą...
I wy górą, i wy w głębiach chmur,
pod szczytem niebios, w nieskończonej wysokości
Tam gdzie skrzydlate owce kąpią się w lazurowych tęczach,
Tam gdzie rzeki jasności płyną, i płoną
W lazorowych morzach,
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Por. Henryk Cudnowski, W sprawie Asza, „Odra”, 20, 1.06.1958, s. 4.
Por. Dawid Lazer, Dwa dni z Szalomem Aszem, s. 3.
1019
Por. Listy Szaloma Asza do Elizy Orzeszkowej 1. (29.08.1904), w: Stanisław Pigoń, Listy
Szaloma Asza do Stanisława Witkiewicza i Stefana Żeromskiego (1903–1906), 4 (70), 27.02.1960,
s. 6.
1020
Por. Edmund Jankowski, O polskim epizodzie Szolema Asza.
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Między burzą skrzydeł orlich,
Między wichrem jasnych płacht,
Których fali płoną w jasnej dali...
I wy górą, na skrzydłach orłów
Górą na promieniach księżyca –
A ja – dołem!1021

W tekście tym pobrzmiewają słowa polskiej piosenki ludowej Ty pójdziesz
górą, do której wcześniej odwołuje się sama Orzeszkowa w Nad Niemnem.
Oprócz całkiem dobrej znajomości języka polskiego, polskiej kultury i literatury,
a także wyraźnego zafascynowania Podhalem widać w tym fragmencie wiersza
rozmach i głębię rodzącego się talentu Asza.
W swoim liście Huzarska prosi też Orzeszkową o wstawiennictwo u Natansonów za pośrednictwem zaprzyjaźnionego z pisarką Henryka Nusbauma i o poparcie starań Asza o roczne stypendium na wyjazd do Krakowa, które umożliwiłoby mu dalszą naukę języka polskiego. Asz rzeczywiście otrzymał stypendium
w wysokości 300 rubli, informuje o tym Orzeszkową w liście z podziękowaniem
za pomoc. Jankowski wymienia też polską nowelę Asza, wspomnianą wcześniej
Napoleońską czapkę, pierwszy i ostatni drukowany utwór pisarza napisany w języku polskim. Poza tym, podając jako jedyne źródło omówiony wyżej artykuł
Cudnowskiego, wspomina Jankowski o antypolskiej kampanii pisarza z roku
19181022. Nie wiadomo, skąd pochodzą te informacje, które nie znajdują potwierdzenia w żadnych innych źródłach.
Przyjaźń Asza z polskimi twórcami zaowocowała też w inny sposób. Szmuel-Lejb Sznajderman1023 pisze, że to właśnie Witkiewicz po raz pierwszy przywiózł
Asza do Kazimierza, malowniczego miasteczka nad Wisłą, będącego na przełomie XIX i XX wieku natchnieniem wielu malarzy, poetów i pisarzy1024. Także
dla Asza pobyt w miejscu, w którym w niespotykany w owym czasie sposób
w pokoju i wzajemnym szacunku żyła ludność żydowska i polska1025, był według Sznajdermana niezapomnianym przeżyciem, a wiele postaci i krajobrazów
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Tamże, s. 167.
Por. tamże, s. 168–170. Napoleońska czapka ukazała się według Jankowskiego w „Nowej
Gazecie” z 9.02.1906, nr 67, niestety, nie udało mi się dotrzeć do tego tekstu.
1023
שנײדערמאַן
ַ
 שמואל־לייבSzmuel-Lejb Sznajderman (1906–1996, S.L. Shneiderman), pisarz
i dziennikarz, urodzony w Kazimierzu nad Wisłą, studiował w Warszawie literaturę polską, w roku
1933 wyjechał do Paryża, lata 1938–1939 spędził w Johannesburgu, w roku 1940 zamieszkał w Nowym Jorku, pisał w jidysz, po polsku i po angielsku.
1024
Por. S[zmuel] L[ejb] Shneiderman, The River Remembers, New York: Horizon Press 1978,
s. 70. Sznajderman wymienia Stanisława Ignacego Witkiewicza, chodzi tu jednak raczej o jego ojca,
Stanisława Witkiewicza, z którym Asz był zaprzyjaźniony. Urodzony w roku 1885 Witkacy był
prawdopodobnie na początku XX wieku zbyt młody, żeby przyjeżdżać ze starszym o pięć lat Aszem
do Kazimierza.
1025
Por. S[hmuel] L[ejb] Shneiderman, The River Remembers, wyd. cyt., s. 59–61.
1022
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Miasteczka oraz późniejszych utworów pisarz zaczerpnął właśnie z Kazimierza
i jego okolic1026. Asz wracał do Kazimierza niejeden raz i, jak relacjonuje Sznajderman, miasteczko długo wspominało jego temperament i fantazję, na ogół ze
zgorszeniem, jak na przykład ów piątkowy wieczór, gdy Asz ubrany w satynową
gabardynę i futrzany kapelusz jeździł dookoła synagogi na koniu, podczas gdy
wierni zbierali się na modlitwę1027. Kazimierz wspomina Asz z rozrzewnieniem
w jednym z listów do żony z roku 1912, w którym pisze, że zaczął bardzo tęsknić za Polską i chciałby siedzieć z Matyldą w sadzie w Kazimierzu1028. I właśnie
Kazimierz traﬁł do często cytowanej wypowiedzi pisarza: „W Kazimierzu Wisła
mówiła do mnie w jidysz”1029.
Ze wspomnień Asza wynika, że dobrze znał i cenił także Władysława Reymonta. Reymont uważał, że lepiej byłoby, gdyby Asz pisał po polsku. Asz podkreśla
jednak, że były to rady dawane z czystej przyjaźni, nie z powodu jakiejkolwiek
niechęci do jidysz. To pod wpływem Reymonta powstała wspomniana wcześniej jedyna w życiu Asza krótka nowela w języku polskim Napoleońska czapka,
którą wkrótce potem sam przełożył na jidysz. Reymont pomógł poprawić tekst
polski, wyeliminować błędy gramatyczne, starał się jednak zachować styl autora.
W swoim artykule o polskich pisarzach Asz stwierdza, że pomimo powszechnego
przekonania Reymont nie był antysemitą, a w Ziemi obiecanej po prostu napisał
prawdę. Pisarz wspomina, że kiedyś spotkał sztokholmskiego rabina, od którego
dowiedział się, że przed przyznaniem Reymontowi Nagrody Nobla1030 zasięgano
u niego opinii w sprawie rzekomego antysemityzmu polskiego pisarza i ponieważ
zaprzeczył, nic nie stało na przeszkodzie uhonorowania Reymonta. Asz dodaje,
jak bardzo go cieszy, że wszystko zakończyło się tak pomyślnie1031.
Krótkie, lecz żywo napisane i bardzo sympatyczne wspomnienie o Aszu zamieszcza w swoim Alfabecie wspomnień Antoni Słonimski. Pisze w nim między
innymi, że Asz „Polskę lubił i mówił po polsku, lecz przekręcał słowa w sposób demoniczny”1032. Podobnego zdania był też Julian Tuwim, który wspomina
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Por. tamże, s. 68.
Por. tamże.
1028
Por. listy Asza do żony, list nr 44 z Wilna z roku 1912, w: M[ortche] Canin (red.), Briw fun
Szolem Asz, s. 46.
1029
S[hmuel] L[ejb] Shneiderman, The River Remembers, s. 69. Warto zaznaczyć, że oryginalny
tytuł książki Sznajdermana w jidysz brzmi ( ווען די ווייסל האָט גערעדט ייִדישWen di Wejsl hot geredt
jidisz, „Kiedy Wisła mówiła w jidysz”), co jest bezpośrednim nawiązaniem do słów Asza, por.
1970  פרץ. ל. י: תל־אביב, ווען די ווייסל האָט גערעדט ייִדיש,שמואל־לייב שניידערמאן
Szmuel-Lejb Sznajderman, Wen di Wejsl hot geredt jidisz, Tel-Awiw: I.L. Perec 1970.
1030
Władysław Reymont został laureatem literackiej Nagrody Nobla w roku 1924, jego ówczesnymi kontrkandydatami byli między innymi Stefan Żeromski i Tomasz Mann.
1031
Por. Szalom Asz, Szalom Asz o Żeromskim i Reymoncie, s. 7.
1032
Antoni Słonimski, Asz Szalom, w: Antoni Słonimski, Alfabet wspomnień, Warszawa: PIW
1975, s. 12.
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wspólny obiad z Aszem, cytując zdanie pisarza o polskiej kuchni: „Żemniaki,
pszakrew”1033.
Kontakty Asza z polskimi pisarzami były nie tylko prywatnej natury. Zusman
Segałowicz opisuje bankiet na cześć twórcy wydany w międzywojennej Warszawie w Hotelu Europejskim przez polski Penklub. Wspomina, jak to wszyscy zachwycali się żoną pisarza, Matyldą Asz, jej dostojnym wyglądem i piękną suknią.
Cytuje też uwagi Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Zoﬁi Nałkowskiej i Leopolda
Staffa, którzy, zdawałoby się, dopiero wtedy uzmysłowili sobie, że nic lub prawie
nic o narodzie Asza nie wiedzą i którzy poprosili pisarza, żeby im opowiedział
o „zwyczajnych Żydach”1034.
W czasie obchodów pięćdziesiątej rocznicy urodzin pisarza w Paryżu jedno
z przemówień wygłosił sekretarz generalny polskiego Penklubu i zarazem ówczesny attaché kulturalny ambasady polskiej w Paryżu, Jan Lechoń, zwracając się
do Asza po polsku. Według Lechonia Asz jest jednym z tych pisarzy, którzy w duchu swego narodu przedstawiają radość i smutek całej ludności kraju, jego wielki
realizm zaś zbliża go szczególnie do pisarzy polskich. Lechoń wyraża podziw
dla Asza nie tylko jako rodaka, lecz także jako obywatela świata. Asz w swojej
odpowiedzi, która była skierowana do organizatorów oraz innych mówców i tłumaczona na bieżąco z jidysz na francuski, nawiązuje do wypowiedzi polskiego
poety, mówiąc, że istnieją między Żydami i Polakami tarcia, z powodu których
Żydzi czasem są zrozpaczeni, lecz nigdy dotąd naród żydowski nie stracił sympatii dla Polski. Pisarz dodaje, że Polacy nie znają Żydów, natomiast Żydzi znają
Polaków, dlatego Polacy muszą lepiej poznać Żydów, co doprowadzi do wzajemnego zrozumienia1035.
Kilka lat później, w roku 1933, Asz otrzymał od polskiego rządu order Polonia
Restituta. Jako pierwszy tak wyróżniony polsko-żydowski pisarz był z tego faktu
do tego stopnia dumny, że nie zwrócił medalu, gdy żądano tego od niego jako
wyrazu protestu przeciwko narastającemu polskiemu antysemityzmowi1036. Wielu polskich twórców, nie tylko tych pochodzenia żydowskiego, ceniło wysoko
i wspierało Asza, a najlepszym dowodem, że to poparcie nie ograniczało się tylko
do ich kręgu, jest wspomniane wyżej uhonorowanie pisarza tak wysokim polskim
odznaczeniem państwowym.
Miłość Asza do kraju ojczystego jest tym bardziej godna uwagi, że nie było
to ślepe zauroczenie, zdawał sobie sprawę, że Żydzi w Polsce nie byli traktowani
na równi z innymi obywatelami, że często działa im się krzywda. Widać to w liście otwartym do marszałka Piłsudskiego, o którym będzie jeszcze mowa. Nato1033
Julian Tuwim, Tadeusz Januszewski, Smorgoński Savonarola, „Gazeta Wyborcza” 295, wydanie waw, 18.12.1999–19.12.1999, „Gazeta Świąteczna”, s. 24.
1034
Por. Zusman Segałowicz, Tłomackie 13, s. 43–44.
1035
Por. X., Imponująca uroczystość ku czci Szaloma Asza w Paryżu.
1036
Por. Salomon Belis-Legis, Wstęp, w: Szolem Asz, Mąż z Nazaretu, s. 17–18; Szlojme Rozenberg, Szolem Asz fun der noent, s. 125–126, Szmuel Niger, Szolem Asz. Zajn lebn un zajne werk,
s. 412–414.
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miast w wywiadzie, jakiego pisarz udzielił w Ameryce po opublikowaniu Męża
z Nazaretu, stwierdza między innymi, że powieść o Jezusie chciał napisać już od
bardzo dawna, niemniej jednak nigdy by mu do głowy nie przyszło wydanie tego
dzieła w Polsce, w której zwalczaliby książkę zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie.
Jako uzasadnienie swojego przekonania podaje, że najgorszym jego wspomnieniem z dzieciństwa są ci „niechrześcijańscy chrześcijanie”, którzy biegli ulicami
w Wielki Piątek i krzyczeli: „Zabić morderców Chrystusa”!1037.
Pewien pragmatyzm i trzeźwość spojrzenia na Polskę oraz świat widać też
w listach pisarza do żony z okresu, gdy zastanawiał się, czy wyemigrować z rodziną do Ameryki. W roku 1914 pisze z Nowego Jorku, że w Ameryce dla dzieci
jest raj, że się szybko wykształcą i będą ludźmi. A w następnym zdaniu dodaje
z goryczą, że w Warszawie staną się Polakami1038. Ironią losu jest, że syn Asza,
Nathan, w Ameryce został pisarzem anglojęzycznym, a alfabetu hebrajskiego nigdy się nie nauczył i listy od ojca musiano mu czytać1039. Ten sam Nathan wspomina incydent z czasów pobytu w polskiej szkole, w której był jedynym Żydem
i w związku z tym, żeby się nie nudzić na korytarzu, siedział z kolegami w klasie
także podczas lekcji religii, choć nikt go do tego nie zmuszał. Pewnego dnia chłopiec oznajmił księdzu, że chciałby zostać katolikiem. Ksiądz powiedział mu, że
to złamałoby serce jego ojca, na co usłyszał od Nathana, że go nie obchodzi, jak
ojciec by się czuł1040.
Natomiast w roku 1932 ukazał się w warszawskim „Hajnt” dłuższy artykuł
Asza, zwracający się przede wszystkim do Polaków, którego obszerne fragmenty
w polskim tłumaczeniu przedrukował „Miesięcznik Żydowski”. Pisarz stwierdza
w nim, że wobec nasilających się w Polsce ekscesów antyżydowskich nie potraﬁ
dłużej milczeć, równocześnie jednak zdaje sobie sprawę, że jest to zjawisko importowane z Niemiec. Pisze, że dawniej w Rosji jesienią obawiano się poboru do
wojska, natomiast teraz w Polsce Żydzi boją się studentów. To, że w ekscesach
biorą udział przede wszystkim ludzie młodzi, jest szczególnie bolesne, przecież
nie można wychowywać przyszłych obywateli w takiej atmosferze. Według Asza
atakujący Żydów opierają się na „zgniłej” części ludzkości, na hitleryzmie. Pisarz przypomina ponadtysiącletnie współżycie Żydów i Polaków na jednej ziemi, uczestnictwo Żydów w walkach narodowowyzwoleńczych, w powstaniach.
Wszystko to daje im prawo pozostania na tej ziemi. Kończąc, twórca wyraża nadzieję, że jego słowa przyczynią się do braterskiego współżycia obu narodów, co
jest według niego niezbędne do rozwoju ojczyzny1041.
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Por. Frank Mead, I Had to Write These Things, „Christian Herald”, styczeń 1944, s. 13–14 i 52,

tu s. 14.
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Por. listy Asza do żony, list nr 92 z Nowego Jorku z roku 1914, w: M[ortche] Canin (red.),
Briw fun Szolem Asz, s. 90.
1039
Por. Nathan Asch, My Father and I, s. 59.
1040
Por. tamże, s. 56.
1041
Por. Szalom Asz, Nie mogę dłużej milczeć, „Miesięcznik Żydowski”, 9, wrzesień 1932, s. 508–
–513; autor nieznany, Szalom Asz o ekscesach antysemickich, „Nasz Przegląd”, 361, 28.12.1932, s. 7.
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5.2. Asz a polscy Żydzi
Dla Asza główną charakterystyczną cechą polskiego Żyda jest troska nie o ten,
lecz o tamten świat. A za jednego z najważniejszych reprezentantów polskiego
żydostwa uważa klasyka literatury jidysz Pereca, przy czym równocześnie podkreśla, jak wiele się od niego nauczył1042. Już w tych kilku zdaniach zawartych
w artykule wspomnieniowym o Perecu widać wyraźnie samoidentyﬁkację pisarza
z Żydami polskimi.
Oprócz oczywistych związków emocjonalnych pisarza łączyły z krajem ojczystym także sprawy zawodowe, tu wydawał swoje utwory oraz artykuły publicystyczne w prasie w jidysz, tu były drukowane jego książki, stąd pochodziła
większość jego czytelników. Asz pisał między innymi dla „Hajnt”, gdzie publikował od stycznia 1914 roku, co zostało ogłoszone czytelnikom przez redakcję na
pierwszej stronie w informacji, że od tego dnia znany pisarz i dramaturg Szolem
Asz rozpoczyna współpracę z gazetą. Od tej pory pojawiały się w „Hajnt” artykuły i utwory pisarza, między innymi nadsyłane od maja 1914 szkice z podróży
do Palestyny1043.
Asz wprawdzie wyemigrował w roku 1912, jednak bardzo chętnie odwiedzał
Polskę, czy to z własnej inicjatywy, czy też zapraszany z różnych okazji. Nie udało mu się przyjechać zaraz po pierwszej wojnie, gdy przybył wiosną 1919 roku do
Europy z Ameryki z pomocą humanitarną, wspomina tylko, że przewiózł wtedy
z narażeniem życia przez front polsko-litewski pomoc pieniężną z Kowna do Wilna1044. Już jednak w roku 1921 pisarz odwiedził kraj rodzinny, gdzie był gorąco
witany przez żydowską inteligencję. W tym czasie Motke ganew był w Polsce
przebojem teatru żydowskiego1045. Johan Smertenko relacjonuje, jak to Asz był
w polsko-żydowskich miasteczkach witany jak król, przed hotelami, w których
nocował, zbierały się tłumy, w wielu miejscach wystawiano jego sztuki1046.
W roku 1924 pisarz zamieszkał na dłużej w Warszawie, gdzie zadziwiał swoimi improwizowanymi mowami na różnorodnych żydowskich imprezach kulturalnych1047. Z tego okresu pochodzi też wywiad dla „Literarisze bleter” na temat
sytuacji literatury jidysz. Asz stwierdza w nim między innymi, że gdyby nie granice państwowe, to literatura jidysz miałaby o wiele większy krąg odbiorców.
Zauważa też słusznie, że o wartości literatury świadczy nie liczba sprzedawanych egzemplarzy, lecz waga oraz liczba powstających dzieł. Mówi też o tym, że
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Por. Szolem Asz, I.L. Perec, s. 48–49.
Por. Chaim Finkelsztajn, Hajnt. A cajtung ba jidn 1908–1939, s. 251.
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Por. Schalom Asch, Rückblick, s. 74. Asz wspomina też, że, niestety, z pewnych względów nie mógł wtedy przyjechać do swojej ojczyzny, Polski, nie tłumaczy jednak dokładniej, o jakie
względy chodziło, por. tamże, s. 73.
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literatura jidysz jest ściśle związana z życiem żydowskim, odzwierciedla je we
wszystkich jego postaciach. Pewien zastój w handlu książką żydowską tłumaczy
Asz tym, że ostatnio zostało wydanych wiele dzieł zebranych, na których kupno nie stać przeciętnego czytelnika. Oprócz tego podkreśla, że literatura jidysz
się rozwinęła, porusza bardziej skomplikowane problemy, a do tego czytelnicy
żydowscy muszą się dopiero przyzwyczaić, jednak właśnie dzięki temu rozwojowi coraz więcej dzieł jest przekładanych na inne języki, a sama literatura jidysz
budzi zainteresowanie renomowanych gazet i czasopism obcojęzycznych. Asz
ubolewa równocześnie nad tym, że w Polsce, w której szczególnie ważne byłoby
wzajemne zrozumienie, literatura jidysz jest planowo przemilczana. Na koniec
twórca podkreśla, że przybył do Polski po piętnastu latach nieobecności i choć
poznał przez ten czas nowych ludzi, to najbardziej związany jest nadal z polską
ziemią i polskim krajobrazem1048.
Sytuacją literatury jidysz zajmuje się Asz na łamach „Literarisze bleter” nie
tylko przy tej okazji. 11 lipca 1924 roku ukazuje się na pierwszej stronie jego
mowa wygłoszona w Warszawie sześć dni wcześniej na uroczystej akademii ku
czci pisarza. Twórca tłumaczy swój przyjazd do Polski tęsknotą za krajem i jego
mieszkańcami. Cytując Wyspiańskiego, który w czasach rozbiorów napisał, że
wprawdzie Polski nie ma na mapie, za to jest w sercu1049, zauważa Asz pewną
analogię do losów narodu żydowskiego, podkreślając, że ta duchowa ojczyzna
Żydów to właśnie literatura. Literatura jidysz to ojczyzna, której żadna obca siła
nie jest w stanie podbić i zagarnąć. Rola literatury jidysz to testament Pereca,
zadanie przekazywania tego, co wieczne w narodzie żydowskim, tej wewnętrznej siły, która pozwala przezwyciężać wszelkie trudności. Oprócz tego literatura
powinna odsłaniać to, co ludzkie w społeczeństwie żydowskim, ukazywać całą
prawdę życia. Równocześnie, choć literatura pomaga przeciwstawiać się objawom wrogości otaczającego świata, w narodzie żydowskim nie ma negatywnego
nastawienia do tego świata, nie ma nienawiści ani do ludu rosyjskiego, ani do
polskiego społeczeństwa. Polaków znają Żydzi także poprzez ich wielkich twórców, wśród których Asz wymienia Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego
i Prusa. Pisarz znów w tym miejscu ubolewa nad faktem, że Polacy nie znają
literatury jidysz. Dalej stwierdza, że to także dzięki literaturze utrzymywana jest
więź między mieszkańcami nowej i starej ojczyzny, dzięki tej więzi tak duża była
pomoc materialna dla krajów Europy Wschodniej po pierwszej wojnie światowej.
Zasługą literatury jest wychowanie młodych pokoleń, tych, które przyczyniły się
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1 . ז,1924  יוּני20 ,7 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, א געשפּרעך מיט שלום אַש,אויטאָר ניט באַקאַנט
autor nieznany, A geszprech mit Szolem Asz, „Literarisze bleter”, 7, 20.06.1924, s. 1.
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Por. Stanisław Wyspiański, Wesele, w: Stanisław Wyspiański, Dramaty wybrane. I. Warszawianka. Klątwa. Wesele. Wyzwolenie, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, s. 133–321, tu s. 286–
–287. Asz odwołuje się do rozmowy Poety z Panną Młodą pod koniec sceny szesnastej trzeciego aktu.
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do uzyskania przez Polskę niepodległości, a także tych, które współtworzą żydowskie życie w Ziemi Izraela1050.
W październiku 1924 pisarz wysłał do „Literarisze bleter” list gratulacyjny z okazji ukazania się dwudziestego piątego numeru pisma. Asz wykorzystał
tę okazję, by w dłuższym artykule, który „Literarisze bleter” wydrukowały na
pierwszej stronie jubileuszowego numeru 25–26, zająć się znów sytuacją literatury jidysz oraz zaapelować do czytelników, by rozwijali w sobie miłość do książki,
by książka stała się znów tym, co się ma w domu najcenniejszego. Pisarz nawołuje do zakładania towarzystw miłośników książek ponad wszelkimi podziałami
partyjnymi i innymi, popiera tworzenie nowych bibliotek, a przede wszystkim
prywatny zakup książek, które powinny znaleźć swoje stałe i poczesne miejsce
w każdym żydowskim domu1051.
Przy okazji pobytu w Warszawie Asz odwiedził też Kraków, przyjechał w sobotę, 29 listopada pociągiem pospiesznym z Warszawy o godz. 10 wieczorem,
o czym wcześniej poinformował „Nowy Dziennik”, podając dokładną godzinę
przyjazdu pociągu i prosząc czytelników o liczne przybycie i powitanie pisarza
na dworcu1052. W niedzielę odbył się w sali kinoteatru „Warszawa” odczyt Asza
na temat „Znaczenie i wpływ literatury żydowskiej w życiu żydostwa”. Sala była
przepełniona, setki ludzi odeszły bez biletu, część publiczności wdarła się siłą do
środka1053.
Warszawscy pisarze jidysz z jednej strony mieli czasem ambiwalentny stosunek do Asza jako człowieka, z drugiej zaś podziwiali go jako pisarza. Dlatego większość wiązała nadzieje z jego zamieszkaniem w stolicy, ponieważ wciąż
brakowało kogoś, kto potraﬁłby zająć w środowisku miejsce opuszczone przez
Pereca. Okazało się jednak, że Asz wprawdzie wynajął mieszkanie w Warszawie
i był tam zameldowany prawie dwa lata, wiele czasu spędzał jednak poza Polską, w Berlinie i gdzie indziej, a opustoszałego po śmierci Pereca „tronu“ ani nie
chciał, ani nie potraﬁł przejąć1054. Nie zmieniało to faktu, że był pisarzem znanym
i cenionym, a jego przyjazd do Warszawy i deklarowana chęć zamieszkania znów
wśród polskich Żydów miały duże znaczenie dla morale środowiska żydowskiego stolicy. Związek Pisarzy i Dziennikarzy Żydowskich urządził nawet akademię
ku jego czci. Asz oświadczył wtedy między innymi, że pisarz żydowski jest jak
1050
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człowiek, którego jedna część rodziny mieszka w Polsce, a druga w Ameryce.
Gdziekolwiek by był, zawsze za kimś tęskni i odczuwa wewnętrzny niepokój.
Dlatego też duchową ojczyzną Żydów powinna być literatura1055.
Asz odwiedzał także i inne miasta Polski, tak więc na przykład przybył w roku
1925 do Krakowa na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Żydowskiej1056.
W tym samym roku, w warszawskim wydawnictwie Kultur-lige ukazało się trzecie już wydanie dzieł zebranych Asza, w którym pierwotne dwanaście tomów
zostało poszerzone o kolejne sześć. W napisanym w Warszawie w marcu 1925
roku wstępie pisarz zwraca się do polskich Żydów, mieszkańców żydowskich
miasteczek, przedstawiając się między innymi jako „krew z waszej krwi, duch
z waszego ducha”1057. Trudno o bardziej wyraźne samookreślenie się twórcy.
Gdy w roku 1925 obchodzono w Warszawie dziesięciolecie śmierci Pereca,
przez miasto przeszedł pochód do grobu pisarza. Na początku, obok wdowy po
klasyku, szli jego uczniowie, Nomberg i Asz1058. W tym samym roku ukazał się
w dziale literackim „Nowego Dziennika” artykuł Mojżesza Kanfera o Aszu. Kanfer uważa, że przyszłe dzieła Asza, które jeszcze zostaną napisane, będą mogły
być tylko uzupełnieniem tego, co pisarz powiedział do tej pory, ponieważ kierunek jego twórczości jest już na zawsze wyznaczony. Kanfer zauważa przy tym
bardzo istotną cechę pisarstwa Asza, cechę, która przysporzyła mu wielu młodych żydowskich czytelników. Asz przedstawia w swoich utworach ich życie,
ich poszukiwania, odchodzenie do obcych bogów, nigdy jednak młodzieży nie
gani. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek oceny wartościujące, to dotyczą one rodziców, którzy w pogoni za pieniądzem nie poświęcają dość czasu na przekazywanie
dzieciom wartości i tradycji. Kanfer kończy stwierdzeniem, że Asz jest czarodziejem żydowskiego słowa, ale nawet jemu nie udało się do końca przedstawić
tęsknoty obecnego pokolenia1059.
Pomimo przeniesienia się w roku 1925 do Francji, Asz nadal brał żywy udział
w życiu politycznym Polski, po przewrocie majowym 1926 roku opublikował
w „Hajnt” list otwarty do marszałka Józefa Piłsudskiego. List ten, przedrukowany
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wkrótce także po polsku w „Naszym Przeglądzie”1060, a także we fragmentach
w „Nowym Dzienniku”1061 spowodował kontrowersje w zagranicznych kręgach
żydowskich, ponieważ rozpoczyna się od pochwał, postrzeganych przez osoby
nieznające polskich realiów jako przesadne. Asz pisze między innymi, że Piłsudski jest jedynym żyjącym bohaterem narodowym, ucieleśniającym zarazem
polskie nadzieje i polski charakter. Ton taki był typowy dla publikacji tamtego
czasu, można to zobaczyć choćby w tekstach przytoczonych w artykule Moniki
Adamczyk-Garbowskiej1062, a istotna jest dalsza część listu, w której Asz zwraca
się do marszałka o pomoc i zrozumienie dla polskich Żydów, apelując zwłaszcza
o lepszy system podatkowy. Prosi także o całkowite zrównanie Żydów w prawach
z Polakami, dzięki czemu mogliby stać się normalnymi obywatelami1063.
W roku 1926 ukazało się w Warszawie w jidysz prawie trzydziestostronicowe opracowanie Nachmana Majzila poświęcone pisarzowi1064. Majzil relacjonuje
początki kariery twórczej młodego Asza, pamiętną wizytę u Pereca, wspomina
pierwsze opowiadanie, Mojszele, wydrukowane drugiego listopada 1900 roku
w 48 numerze czasopisma „Jud”. Pisze też, że już pierwsze opowiadania i szkice
pisarza wyróżniały się spośród innych dzięki swojemu specyﬁcznemu urokowi,
delikatności i romantyzmowi. Majzil omawia następnie kolejne utwory Asza,
podając dane bibliograﬁczne, także informacje o niektórych reakcjach czytelników i krytyki, twierdzi, że z autora szkiców i nowel stał się Asz „tym” pisarzem
jidysz1065. Ponadto stara się wytłumaczyć, dlaczego Szolem Asz wzbudza takie
kontrowersje, uważa, że powodem tego jest jego zmienność, która nie wynika
jednak z pustoty i chęci dostosowania się, lecz z bogactwa sił twórcy. Stąd pisarz
ma i krytyków, i przyjaciół, a jedna i ta sama osoba może z dnia na dzień zmienić
swoje nastawienie wobec niego1066. Majzil zauważa też szczególny dar Asza do
przedstawiania żydowskiej historii i żydowskiego życia, które ożywają w jego
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dramatach, opowiadaniach i powieściach1067. Majzil uważa również, że do trzech
dotychczasowych klasyków literatury jidysz należy już w momencie powstania
tego opracowania dołączyć Szolema Asza1068.
Tak więc Asz był przez wielu postrzegany jako najznakomitszy pisarz żydowski okresu międzywojennego. Świadczą o tym różnego rodzaju wydarzenia i dokumenty, wśród nich na przykład fakt zorganizowania w roku 1927
w Krakowie odczytu dyskusyjnego pt.: „Czy Szalom Asz jest największym poetą
żydowskim”1069.
Po długich staraniach, przede wszystkim warszawskich twórców jidysz, pod
koniec roku 1927 został założony Penklub jidysz z główną siedzibą w Wilnie.
Pomimo pozytywnego nastawienia polskich pisarzy międzynarodowy Penklub
nie zgodził się na Warszawę, ponieważ wyznawano zasadę, że w jednym mieście
nie może być siedziby dwóch Penklubów. W związku z tym w biuletynie międzynarodowego Penklubu przed kongresem w Oslo w roku 1928 obok nazw krajów
pojawił się też zapis „jidysz”, jako główne miasta podano Wilno, Warszawę oraz
Nowy Jork, a jako honorowego członka z Jidysz-landu Szolema Asza. Na kolejnym Penkongresie w Wiedniu w roku 1929 pisarzy jidysz reprezentowała już
duża delegacja z Szolemem Aszem na czele1070.
Innym przykładem zaangażowania pisarza w życie polskich Żydów jest polemiczny artykuł opublikowany przez Asza w roku 1929 w paryskiej gazecie
„( פאריזער היינטParizer hajnt”). Asz protestuje w nim przeciw zorganizowanej
w Paryżu w związku z zamieszkami we Lwowie demonstracji, argumentując,
że organizatorzy działają w interesie sowieckim i szkodzą porozumieniu polsko-żydowskiemu1071.
W roku 1930 Asz obchodził w Warszawie podwójną rocznicę, swoje pięćdziesiąte urodziny oraz trzydziestolecie pracy twórczej. Różnego rodzaju uroczystości
odbywały się w Polsce pod koniec roku, ale już wcześniej w gazetach i czasopismach można było znaleźć więcej niż zwykle artykułów i notatek poświęconych
pisarzowi. Pojawiały się między innymi tak spektakularne informacje, że jakoby
syn Asza, Nathan, musiał po wydaniu swojej nowej powieści Pay Day uciekać
do Kanady z obawy przed aresztowaniem1072. Informacje te zdementowała potem
Matylda Asz, matka Nathana, która odwiedzała z mężem Kraków, mówiąc, że
rzeczywiście, nakład został skonﬁskowany, a wydawca miał proces, ale według
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prawa za książkę odpowiedzialny jest wydawca, wobec tego Nathanowi nigdy nic
nie groziło. Proces zakończył się uniewinnieniem, a Pay Day wróciło na półki1073.
Z okazji jubileuszu ukazał się poświęcony Aszowi specjalny numer „Literarisze bleter”1074, prawie w całości wypełniony artykułami o twórcy. Jako autorów
tych tekstów pozyskały „Literarisze bleter” całą plejadę ówczesnych europejskich
żydowskich znakomitości, naukowców, artystów, pisarzy, działaczy kulturalnych,
mieszkających nie tylko w Polsce, lecz też w Anglii, Austrii czy w Niemczech.
Wśród znakomitych i zawierających często niedostępne gdzie indziej informacje
biograﬁczne przyczynków nie brak też tekstu pióra samego Asza. Niektóre przytaczane wspomnienia i opinie to tylko drobne fragmenty z bujnego życia pisarza,
pozwalają one jednak choć w części zrekonstruować jego sylwetkę, zarówno jako
twórcy, jak też jako człowieka prywatnego, a także uzyskać wgląd w to, co myśleli o nim jemu współcześni.
W obszernym, ponaddwustronicowym artykule, który zaczyna się na pierwszej stronie czasopisma, wspomniany już wcześniej Nachman Majzil nazywa pisarza „centrum układu planetarnego” ówczesnej literatury jidysz. Jubileusz Asza
porównuje do jubileuszu Pereca w roku 1901, pisząc, że w międzyczasie literatura jidysz uzyskała równouprawnienie z innymi literaturami światowymi, co jest
między innymi zasługą właśnie Szolema Asza. Autor cytuje tu słowa austriackiego pisarza pochodzenia żydowskiego, Stefana Zweiga1075, który stwierdził, że
trudno jest pisać w prowincjonalnym języku, tym większą zasługą pisarza jest
więc, gdy dzieło powstałe w takim języku wchodzi dzięki przekładom do kanonu
literatury światowej, ponieważ twórca daje wtedy świadectwo nie tylko samemu
sobie, lecz całemu pokoleniu, całemu narodowi. Takie zasługi dla literatury jidysz, dla narodu żydowskiego przypisuje Zweig właśnie Aszowi. W dalszej części artykułu omawia Majzil zasługi jubilata dla literatury jidysz, przywołując tym
razem słowa wielkiego Pereca, który podkreślał, że Asz literatury jidysz nigdy nie
zdradzi i zawsze będzie pisarzem żydowskim1076.
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i popełnił w roku 1942 samobójstwo. Zweig napisał wstęp do wydanego w Wiedniu niemieckiego
przekładu Peterburg Asza.
1076
Por.
19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, דער גרויסער יום־טוב פון דער יידישער ליטעראַטור,נחמן מייזיל
957–959 . ז,1930 דעצעמבער
Nachman Majzil, Der grojser jontew fun der jidiszer literatur, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930,
s. 957–959;
,240–243 . ז,1947  ציקאָ: ניו־יאָרק, ליטעראַטור און לעבן,7 , אַלע ווערק, פערעץ.ל. י: אין, שלום אַש, פערעץ. ל.י
243 .דאָ ז
J[icchok] L[ejbusz] Perec, Szolem Asz, w: tenże, Ale werk, 7, literatur un leben, Nju-Jork: Ciko 1947,
s. 240–243, tu s. 243.
1074
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Fascynujący i bogaty w informacje jest kolejny artykuł, autorstwa Awroma
Gliksmana1077 z Warszawy, który znał pisarza jeszcze z czasów jego dzieciństwa
i młodości w Kutnie. Gliksman wyjechał na studia do Niemiec i Szwajcarii, Asz
pozostał wśród swojego narodu. Po latach Gliksman uważa, że droga wybrana z ﬁnansowej konieczności przez Asza była lepsza i twierdzi, że jego własne wspomnienia z czasów studiów są niczym w porównaniu ze wspomnieniami
z rodzinnego Kutna. Gliksman opowiada o swoich i Asza latach dziecinnych,
o miasteczku, odwiedzających je gościach z dalekich stron, o nauczycielu, który
bił uczniów. Wspomina też swoją przyjaźń z młodym Aszem. Gliksman pochodził z bogatej rodziny, ojciec wychowywał syna tradycyjnie po żydowsku, córki
jednak miały francuskie i niemieckie guwernantki, rozmawiały między sobą po
polsku, czytały niemieckie książki. Szolem i Awrom godzinami oglądali ilustracje
w niemieckich czasopismach, potem dotarli też do hebrajskich oświeceniowych
książek będących własnością ojca Gliksmana, jeszcze później zaczął się młody Asz zaczytywać w niemieckich klasykach, czytał dzieła Johanna Wolfganga
Goethego (1749–1832), Friedricha Schillera (1759–1805), znał na pamięć całe
fragmenty z utworów Heinricha Heinego. Chłopcy postanowili nauczyć się niemieckiego i uznali, że najprościej będzie tego dokonać w ten sam sposób, w jaki
nauczyli się hebrajskiego, czyli czytając Biblię. W ten właśnie sposób odkryli
wspomniane już wcześniej tłumaczenie Mendelssohna.
Z czasem do Kutna zaczęły docierać dalsze oświeceniowe książki żydowskie
oraz literatura świecka po hebrajsku, ale także po polsku i po niemiecku. Z nazwisk pisarzy wymienia Gliksman Pereca, którego utwory czytano po hebrajsku,
Maurice Maeterlincka (1862–1949), z którego twórczością zapoznawano się
w polskich przekładach, oraz Sienkiewicza. Książki te czytał Szolem potajemnie,
na strychu, nad stajnią, nie były to tytuły dobrze widziane w pobożnej rodzinie. Na początku cieszono się z przyjaźni Asza z bogatym kolegą, później jednak
uznano go za „heretyka” i Szolem musiał poprosić Awroma, żeby go przestał
odwiedzać. Wkrótce także rodzina Gliksmanów doszła do wniosku, że to Szolem sprowadza ich syna na złe, bezbożne drogi. Gdy do Kutna dotarł syjonizm,
Szolem i Awrom zafascynowali się jego ideami, choć, jak wspomina Gliksman,
były to raczej ideały narodowe niż syjonizm polityczny. W tym czasie Asz zaczął już pisać po hebrajsku (z błędami gramatycznymi) i wysyłać swoje teksty do
„( הצפירהHaceﬁra”). Niestety, bez oddźwięku. Spróbował więc wysłać swój manuskrypt do Wiednia, do niemieckojęzycznego syjonistycznego czasopisma „Die
Welt”. Niemiecki Asza był niemieckim Biblii Mendelssohna oraz, jak twierdzi

1077

 אַברהם גליקסמאַןAwrom Gliksman (1883–1943), pisarz, dziennikarz, studiował ekonomię
polityczną, ﬁlozoﬁę i nauki społeczne w Lipsku, Zurychu i Jenie, pisał artykuły do gazet w językach
hebrajskim, jidysz i niemieckim, jeździł po Polsce z popularnonaukowymi wykładami w jidysz. Po
wybuchu wojny uciekł z Warszawy do Wilna, z wileńskiego getta deportowany do Treblinki i tam
zamordowany.
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Gliksman, językiem powieści Nochema-Mejera Szajkewicza1078, w których Asz
się potajemnie zaczytywał. Czasopismo nie przyjęło wprawdzie tekstu do druku,
jednak przysłało list z odpowiedzią i już sam ten fakt przyczynił się do wzrostu
popularności Asza w miasteczku, choć długo jeszcze trwało, zanim Kutno uwierzyło w talent Szolema. Gliksman opisuje też, że Asz już w młodości bardzo lubił
przyrodę, że często spacerowali wśród pól, spędzali całe dni, czytając w sadzie
książki, lub nawet, co wtedy wcale nie było przyjęte na porządku dziennym, chodzili się kąpać w rzece. Gliksman chwali się też, że to dzięki niemu poznał Szolem rodzinę Szpiro i swoją przyszłą żonę, Matyldę (Madzię)1079.
Ten sam okres życia opisuje Asz w autobiograﬁi1080. Też wspomina swojego
przyjaciela Awroma, a także książki, które dostawali do czytania od jego ojca,
utwory Heinego, Schillera i Goethego. Pisze, że nie podobał mu się ironiczny
Heine, natomiast szczególnie zachwycił go Faust Goethego, jak również Zbójcy
i Dziewica Orleańska Schillera. Nie był natomiast przekonany do Natana Mędrca
Gottholda Ephraima Lessinga (1729–1781), uważał tę postać za sztuczną. Wśród
autorów, którzy go pociągali, wymienia Asz także Heinricha Kleista (1777–1811)
i Friedricha Hebbla (1813–1863). Pisarz podaje też ﬁnał swojej przygody z niemieckimi klasykami, zakończenie, o którym nie wspomina Gliksman. Otóż opiekujący się nim starsi bracia wykryli w pewnym momencie, że Szolem zamiast czytać Talmud, czyta coś innego, a do tego jeszcze usiłuje pisać dramaty po niemiecku
alfabetem hebrajskim. Bracia przeszukali kieszenie przyszłego pisarza i zarówno
wypożyczone książki, jak i własna twórczość chłopca traﬁły do pieca1081.
Asz jest też autorem jednego z artykułów jubileuszowych w „Literarisze
bleter”, wspomina w nim między innymi swoje pierwsze spotkanie z wielkim
Perecem. Najpierw jednak pisze, że wprawdzie czytał po niemiecku Goethego,
Schillera, a także Williama Szekspira w niemieckim przekładzie, uczył się niemieckiego oraz hebrajskiej i polskiej gramatyki, lecz wciąż miał uczucie, że jest
to tylko droga do jakiegoś innego, większego celu. I dopiero gdy do miasteczka dotarły napisane w jidysz, poświęcone prostym ludziom opowiadania Pereca,
zrozumiał, jaką ma wybrać przyszłość. Od tego też czasu marzył o spotkaniu
mistrza. Potem nadszedł ten wielki dzień, Asz popłynął statkiem z Włocławka
do Warszawy i wkrótce znalazł się przed drzwiami Pereca przy ul. Ceglanej 1.
Zanim odważył się zadzwonić, kilka razy wracał schodami na dół i znów wcho-

1078
 שמ“ר,שײקעוויטש
ַ  נחום־מאירNochem-Mejer Szajkewicz (1849–1905), pisarz jidysz bardzo
popularny szczególnie pod koniec XIX wieku, pisał pod pseudonimem Szomer. Gliksman sugeruje
tym samym, że w niemieckim Asza widać było wyraźną interferencję językową ze strony jidysz.
1079
Por.
,959–961 . ז,1930  דעצעמבער19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, שלום אש אין דער יוּגנט,אברהם גליקסמאן
978–981 . ז,1930  דעצעמבער26 ,52 .נר
Awrom Gliksman, Szolem Asz in der jugnt, „Literarisze bleter“, 51, 19.12.1930, s. 959–961 i 52,
26.12.1930, s. 978–981.
1080
Por. Schalom Asch, Rückblick.
1081
Por. tamże, s. 49–54.
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dził na górę. W końcu stanął przed wielkim pisarzem i usiłował z nim rozmawiać
po hebrajsku, uważając, że w jidysz nie wypada. Dopiero Perec zaproponował,
że może łatwiej będzie mówić w jidysz. Asz przywiózł z sobą opowiadanie po
hebrajsku; chciał, by mistrz mu powiedział, czy jest coś warte. Perec przeczytał tekst i stwierdził, że Asz powinien wrócić do domu i napisać to samo w jidysz, ponieważ po hebrajsku brakuje mu możliwości wyrażenia do końca swoich
myśli. Po wizycie u Pereca Asz poszedł jeszcze na herbatę do Hersza Dowida
Nomberga, którego poznał u pisarza. Wkrótce przyszedł też Awrom Rejzen, który
mieszkał razem z Nombergiem. Także Rejzen namawiał Asza do pisania w jidysz.
Młody pisarz wrócił do siebie i wkrótce posłał do Pereca opowiadanie מאָטעלע
(Motele). Bardzo długo nie przychodziła żadna odpowiedź, zdecydował się więc
znów wybrać do Warszawy, zabierając z sobą dwa opowiadania w jidysz, Motele
i Mojszele. Okazało się, że Perec nie potraﬁł odczytać manuskryptu Asza, stąd tak
długo zwlekał z odpowiedzią, a poza tym Asz zapomniał podać adres, na który
można do niego pisać... U Pereca było wtedy kilku gości, między innymi redaktor
tygodnika „Der jud”, Josef Luria. Perec poprosił Asza o przeczytanie na głos obu
opowiadań, a potem od razu stwierdził, że Luria może je wydrukować. Młody
pisarz nie mógł uwierzyć w swoje szczęście1082.
Bardzo sympatyczne jest wspomnienie popularnego malarza żydowskiego,
Leopolda Pilichowskiego, który był sąsiadem Asza w podparyskim Châtillon.
Pilichowski opowiada, jak to spotykali się w domu Aszów, pisarz czytał im fragmenty swoich dzieł, a Madzia przygotowywała wspaniałe posiłki. Malarz żartuje,
że starała się w ten sposób wynagrodzić im krzywdy wyrządzone przez gorący
temperament męża. Pilichowski malował też Aszów, wspomina, że portret Madzi
kupiło od niego polskie Ministerstwo Sztuki1083.
Krótkie powitanie jubilata pióra aktora Aleksandra Granacha (1890–1945)
uwypukla najważniejsze aspekty twórczości Asza, w tym przede wszystkim jego
zaangażowanie społeczne. W tym czasie Granach mieszkał już w Berlinie, w roku
1930 jednak odwiedził Warszawę. Pisarzowi życzy dalszego czerpania radości
z opowiadania i słuchania, z obdarowywania i bycia obdarowywanym1084.

1082
Por.
. ז,1930  דעצעמבער19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, מיין ערשטע בּאקאנטשאפט מיט פּרצן,שלום אש
962–963
Szolem Asz, Majn erszte bakantszaft mit Perecn, „Literarisze bleter“, 51, 19.12.1930, s. 962–963.
1083
Por.
. ז,1930  דעצעמבער19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין,( שלום אש )אַ פאָרטרעט,לעאָפּאלד פּיליכאווסקי
964–965
Leopold Pilichowski, Szolem Asz (a portret), „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930, s. 964–965.
1084
Por.
965 . ז,1930  דעצעמבער19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין,  באַגריסוּנג צוּ שלום אַש,אַלעקסאַנדער גראַנאַך
Aleksander Granach, Bagrisung cu Szolem Asz, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930, s. 965.
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Historyk Jicchok Sziper1085 porównuje Asza do żywiołu, do rzeki, która rozpoczyna swój bieg jako malutki strumyczek i z czasem rośnie w siłę, aż wpadnie do
morza literatury światowej. Dzięki Aszowi prawdy żydowskie stają się prawdami
ogólnoludzkimi. Pisarz jest jak krater wulkanu, którym jest lud żydowski i gdy
przemawia przez niego jego naród, wznosi się wysoko jak orzeł. Według Szipera
Asz podjął w swoich dziełach próbę zbudowania mostu pomiędzy przeszłością
a teraźniejszością. W swoich utworach pisarz dociera do żydowskich korzeni, czy
to jest sztetl, czy rodzina, czy nadzieje mesjańskie, czy oddanie życia za wiarę,
w trylogii Farn mabl zaś opiera na tych korzeniach istnienie świata. Sziper zauważa, że także w kontekście formy artystycznego wyrazu porusza się Asz wyraźnie wytyczoną drogą, która wiedzie od liryki ku epice. Zarówno twórczość,
jak i działalność społeczno-polityczna pisarza świadczą według Szipera o jego
głębokim przywiązaniu do ludu żydowskiego1086.
Pisarz i dziennikarz Awrom-Mojsze Fuks1087 z Wiednia uważa za posłanie
Asza udowodnienie światu, że jidysz nie jest żargonem i że język ten posiada
swoją wartościową literaturę. Fuks twierdzi ponadto, że Asz jako jedyny pisarz
jidysz jest w stanie podjąć się tego zadania, ponieważ w swojej twórczości otwiera się na Europę. Utwory pisarza są epickie w formie, a romantyczne w treści, co
powoduje, że potraﬁą wychwycić to, co w całości najważniejsze, a równocześnie
ukazać europejskiemu czytelnikowi szeroką panoramę żydowskiego życia. Szolem Asz jest zarazem pierwszym, który pokazał literaturze jidysz drogę do Europy. Na końcu artykułu, jakby dla podkreślenia tezy Fuksa o europejskości pisarza,
zamieszczone jest wspólne zdjęcie Szolema Asza i Maksyma Gorkiego1088.
Znany warszawski reżyser teatralny Dowid Herman1089 wspomina Asza jako
aktora w dramacie Mitn sztrom. Wszystko zaczęło się w latach 1904–1905, kiedy
poziom teatru jidysz1090 był tak katastrofalny, że nawet między innymi sam Perec
apelował do widzów, żeby do tego teatru nie chodzili. W tym czasie Herman po-

1085
 יצחק שיפּערJicchok Sziper (1884–1943, pol. Ignacy Schiper), historyk, pisał prace naukowe
po polsku, niemiecku, jidysz i rosyjsku, studiował prawo i ﬁlozoﬁę w Krakowie i Wiedniu, poseł
Sejmu polskiego, w czasie wojny w warszawskim getcie, zamordowany w obozie na Majdanku.
1086
Por.
966 . ז,1930  דעצעמבער19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, די סטיכיע שלום אש,יצחק שיפּער
Jicchok Sziper, Di stichje Szolem Asz, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930, s. 966.
1087
 אבֿרהם־משה פֿוקסAwrom-Mojsze Fuks (1890–1974) pisarz jidysz i dziennikarz, udało mu się
uciec z Wiednia do Anglii, w roku 1950 wyemigrował do Izraela.
1088
Por.
967 . ז,1930  דעצעמבער19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, שלום אשס שליחוֹת, פוקס. מ.א
A[wrom] M[ojsze] Fuks, Szolem Aszs szliches, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930, s. 967.
1089
 דוד הערמאַןDowid Herman (1876–1937), reżyser i działacz teatru jidysz, urodzony w Warszawie, gdzie potem studiował dramaturgię, pisał początkowo po hebrajsku i po polsku, po przystąpieniu do Bundu poświęcił się twórczości w języku jidysz, w roku 1931 wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych.
1090
Zamiast niejednoznacznego określenia „teatr żydowski” używany jest w książce termin „teatr jidysz”, podobnie jak się mówi o pisarzach czy literaturze jidysz.
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stanowił zbudować teatr jidysz z prawdziwego zdarzenia i w tym celu utworzył
w Warszawie szkołę aktorską. Przez dwa lata młodzi aktorzy przygotowywali
różne sztuki, żydowskie i zagraniczne, na premierze miały jednak być wystawiane tylko dramaty w języku jidysz, między innymi Mitn sztrom. Kilka dni przed
premierą do Warszawy przybył z Berlina Asz, który bardzo zainteresował się całym przedsięwzięciem i od razu oświadczył, że chce zagrać w swojej jednoaktówce główną rolę. Herman nie chciał odbierać roli aktorowi, który już ją dobrze opanował, obawiał się też, czy Asz zdąży się przygotować, pisarz jednak się uparł.
W czasie prób natchniony Asz zamiast grać, poprawiał i przerabiał sztukę. W rezultacie aktorzy dostali do nauczenia się nowe teksty. Najwięcej zmian wprowadził pisarz do swojej własnej roli. W czasie premiery, która odbyła się w Ogrodzie
Saskim na scenie Teatru Letniego, konieczna była pomoc suﬂera, nikt z aktorów
nie był bowiem w stanie tak szybko nauczyć się nowego tekstu, który Asz zmieniał do ostatniej chwili, nawet w czasie próby generalnej. Asz najpierw nie chciał
dać się uszminkować, potem ustąpił, ale w ostatniej chwili chciał zrezygnować
z roli, Herman musiał ciężko przerażonego pisarza dosłownie wepchnąć na scenę.
Zza kulis słyszał, jak Asz wszystko przekręca, nie słuchając suﬂera.
Potem przyszła kolejna scena, w której występował sam Herman, Asz zaś miał
po chwili do niego dołączyć. Herman wygłosił swoją kwestię, nawet trochę ją
rozbudował, zaczął się przechadzać, a Asza wciąż nie było. Nagle wszedł, kryjąc
się w rogu sceny. Herman słyszał nawet ponoć, jak Aszowi ze strachu szczękają
zęby. Siłą zaciągnął pisarza na środek i spytał, co się dzieje. Na to Asz wyszeptał
mu do ucha, że nie powie ani słowa. Herman próbował ratować sytuację, przeszedł do swojego dalszego tekstu, nagle zainspirowany tym Asz zaczął wspaniale improwizować, oczarowując widzów, na co z kolei Herman nie wiedział,
co odpowiedzieć, odczekał więc chwilę i wykorzystał pierwszą możliwość, by
zakończyć scenę tak, jak to było zaplanowane, czyli wyrzucając z niej Asza1091.
Hermanowi najwyraźniej bardzo dobrze zapadły w pamięć te wydarzenia, opowiadał o nich dziennikarzom i przy innych okazjach, na przykład w wywiadzie
dla „Nowego Dziennika”1092.
Wspomniany wcześniej pisarz Arn Cejtlin mieszkający w tym czasie w Warszawie, przedstawiając zwięźle sylwetkę Asza, stwierdza, że dzięki swojemu talentowi stał się on posłańcem literatury jidysz w Europie, że jest w świecie symbolem tej literatury. Wszystko to wydarzyło się, według Cejtlina, nie tylko dzięki
samemu talentowi pisarza, ale też dlatego, że niejako „sam siebie posłał” w świat,
wbrew krytyce, radom i ostrzeżeniom, dlatego że potraﬁł się zbuntować i wyrwać
1091
Por.
,1930  דעצעמבער19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין,“ אש אלס אקטיאר אין זיין „מיטן שטראָם,דוד הערמאַן
968–969 .ז
Dowid Herman, Asz als aktjor in zajn „Mitn sztrom”, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930, s. 968–
–969.
1092
Por. M[ojżesz] K[anfer], Dawid Herman o starym i nowym Teatrze żydowskim, „Nowy
Dziennik”, 59, 1.03.1931, s. 3 i 60, 2.03.1931, s. 4, tu 59, s. 3.
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z zaściankowości swoich kolegów. Wobec środowiska tych pisarzy jidysz, którzy
Asza krytykują, używa Cejtlin jeszcze ostrzejszych słów, pisząc między innymi
o papierowym getcie, homunkulicznej zazdrości oraz biednym, prowincjonalnym
masochizmie1093. Warto tę analizę zapamiętać, tłumaczy ona przynajmniej częściowo niechęć, jaką obdarzali Asza niektórzy koledzy po piórze.
Mieszkający w Warszawie satyryk i dziennikarz Josef Tunkel1094 napisał
z okazji jubileuszu Asza tekst satyryczny. Tunkel prosi redakcję o pozwolenie, by
nie musiał oddawać czci Aszowi. Po co czcić pisarza za jego książki, ma talent,
potraﬁ, to pisze, nic w tym nie ma szczególnego. Nic dziwnego, że jak ktoś ma
„napęd o sile kilkuset poetów mechanicznych i koła duszy obracające się z prędkością trzech tysięcy obrotów na minutę”, to potraﬁ stworzyć dzieła na skalę międzynarodową. Dalej pyta Tunkel, czy może ma czcić Asza za to, że ten ostatni
sprawia mu radość swoimi dziełami? I zaraz odpowiada, że zgadza się z tym, ale
Asz powinien też czytać jego utwory. Wtedy będzie odczuwał jeszcze większą
radość, ponieważ zauważy ogromną różnicę między sobą a Tunkelem. A może
należy czcić Asza za otworzenie okna na świat? Tunkel ironizuje, że nie jest to
przecież żadną zasługą twórcy, który wszystkiego dokonał wyłącznie dla własnej
satysfakcji, na złość pisarzom jidysz. Dalej opisuje Tunkel, jak to pisarzy jidysz
ogarnia ślepa zawiść i odraza, gdy tylko jeden z ich kolegów znajdzie uznanie
w nieżydowskim świecie, gdy jego teksty zaczną być tłumaczone na inne języki1095. Wymowa tego tekstu jest bardzo zbliżona do tego, co chciał czytelnikom
przekazać Arn Cejtlin: Asz jest znakomitym pisarzem, a przez jego kolegów przemawia zazdrość.
Ciąg artykułów poświęconych twórcy zamyka tekst powitania, które wygłosił ówczesny przewodniczący Penklubu jidysz, wspomniany wyżej Arn Cejtlin,
na uroczystym bankiecie zorganizowanym ku czci Asza 15 grudnia 1930 roku
w warszawskim teatrze „Nowości”. Cejtlin stwierdza między innymi, że dla pisarzy żydowskich jubileusz ten jest czymś szczególnym, nie tylko dlatego że Asz
jest honorowym prezydentem żydowskiego Penklubu, lecz przede wszystkim
z tego powodu, że jest to równocześnie wielkie święto literatury i języka jidysz.
Cejtlin podkreśla, że Aszowi udało się stworzyć dzieła zarazem na wskroś żydowskie i uniwersalne, a tym samym urzeczywistnić ideę leżącą u podstaw istnienia
Penklubu jidysz, ideę wejścia literatury jidysz do literatury światowej. Tym sa1093

Por.

969 . ז,1930  דעצעמבער19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, די פיגוּר אש,אהרן צייטלין
Arn Cejtlin, Di ﬁgur Asz, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930, s. 969.
1094
 דער טונקעלער, יוסף טונקעלJosef Tunkel, der Tunkeler (1881–1949), pisarz, dziennikarz, satyryk, karykaturzysta, z powodu krótkowzroczności nie mógł zostać malarzem i poświęcił się literaturze. Urodzony na Białorusi, w roku 1906 wyjechał do Ameryki, skąd jednak wrócił do Warszawy
w roku 1910. Początek drugiej wojny zastał go na tournée w Belgii, stamtąd uciekł do Francji, w roku
1941 dotarł do Ameryki.
1095
Por.
970 . ז,1930  דעצעמבער19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין,! כּבוד זאל איד אים געבּן,דער טונקעלער
Der Tunkeler [Josef Tunkel], Kowed zol jid em gebn!, „Literarisze bleter“, 51, 19.12.1930, s. 970.
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mym święto Asza staje się świętem tego, co leży u podłoża jego dzieł, świętem
żydowskiego snu o świecie, a Asz może o sobie powiedzieć to samo, co Żyd
z końcowej sceny Kidusz haszem, że sprzedaje wiarę i ufność1096.
Także w polskojęzycznej prasie żydowskiej jubileusz Asza nie minął bez echa.
W listopadzie 1930 roku ukazało się w „Naszym Przeglądzie” napisane poetyckim
językiem omówienie twórczości pisarza podkreślające, że pięćdziesiątą rocznicę
urodzin twórcy obchodzą nie tylko Żydzi, lecz też cały cywilizowany świat1097.
W grudniu najpierw były zapowiadane uroczystości ku czci twórcy1098, potem pojawiały się relacje z nich1099. W numerze „Naszego Przeglądu” z 21 grudnia cała
strona poświęcona została Aszowi. Znajduje się tam artykuł Nahuma Sokołowa
omawiający ogólnie dotychczasową twórczość pisarza, napisany poetyckim językiem i bardzo Aszowi przychylny1100, jak również nawiązanie do przemówienia
Arona Cejtlina1101, a także tekst mowy samego Asza, w której dziękuje swoim
wzorcom, żydowskim pisarzom, szczególnie Perecowi, ale również Polakom,
Witkiewiczowi i Żeromskiemu. Swoje wystąpienie kończy stwierdzeniem, że jeżeli cokolwiek udało mu się do tej pory osiągnąć i jeżeli chce dalej żyć i tworzyć,
to tylko z powodu miłości do ludu Izraela1102.
Z tego samego okresu pochodzi napisane w jidysz opracowanie powieści Asza
Dos sztetl autorstwa Arona Marka, wydane w roku 1930 w Święcianach1103. Analizę utworu poprzedza wstęp zawierający opartą na leksykonie Rejzena biograﬁę
Asza.
Innym przykładem uczczenia jubileuszu twórcy jest, nieco spóźniona, zorganizowana w roku 1931 w Krakowie przez „Teater Gezelszaft”, uroczysta akademia
z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin pisarza, na której najpierw przemawiał
prezes Towarzystwa Krakowskiego Teatru Żydowskiego, Fryderyk Freund, na
1096
Por.
,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, בּאגריסונג פון ווארשעווער יידישן פּעןֽ־קלובּ צוּם אש יוּבּיליי,אַהרן צייטלין
971 . ז,1930  דעצעמבער19
Arn Cejtlin, Bagrisung fun warszewer jidiszn Pen-klub cum Asz jubilej, „Literarisze bleter”, 51,
19.12.1930, s. 971.
1097
Por. autor nieznany, Szalom Asz. Z powodu 50-tej rocznicy jego urodzin, „Nasz Przegląd”,
323, 23.11.1930, s. 10.
1098
Por. autor nieznany, Uroczystości jubileuszowe ku czci Szaloma Asza, „Nasz Przegląd”, 342,
12.12.1930, s. 7; autor nieznany, Wielki poranek literacki ku czci Szaloma Asza, „Nasz Przegląd”,
349, 19.12.1930, s. 7.
1099
Por. autor nieznany, Akademja ku czci Asza, „Nasz Przegląd”, 349, 19.12.1930, s. 7.
1100
Por. Nahum Sokołow, Szalom Asz. Z powodu 50-tej rocznicy urodzin, „Nasz Przegląd”, 351,
21.12.1930, s. 11.
1101
Por. autor nieznany, Z akademji ku czci Szaloma Asza, „Nasz Przegląd”, 351, 21.12.1930,
s. 11.
1102
Por. autor nieznany, Przemówienie wygłoszone przez Szaloma Asza, „Nasz Przegląd”, 351,
21.12.1930, s. 11.
1103
Por.
1930  לעווין: סווענציאַן, שלום אש א שטעטל,אַהרן מאַרק
Arn Mark, Szolem Asz a sztetl, Swencjan: Lewin 1930.
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temat znaczenia Asza dla kultury żydowskiej, a następnie aktorzy odegrali sztukę pisarza Bóg zemsty1104. Recenzja tego przedstawienia została przez Mojżesza
Kanfera wykorzystana jako pretekst, żeby ponarzekać na zbyt skromne uczczenie
rocznicy pisarza przez Kraków i nawoływać, by nie zadowolić się uroczystością
zorganizowaną w teatrze. Kanfer zwraca uwagę na istotny aspekt dramatu Asza,
który od czasów swojego powstania był ganiony za przedstawiane w nim treści.
Kanfer pisze jednak, że ta „sztuka, której temat jest niemoralny, urasta do sztuki
par excellence moralnej, albowiem nasycona jest patosem najszlachetniejszego
współczucia”1105.
Także żydowska Łódź uhonorowała pisarza na początku 1931 roku w trakcie
uroczystości, na które Asz specjalnie przyjechał do miasta. Referat otwierający
uroczystość wygłosił Jicchok Kacenelson, stwierdzając między innymi, że Asz
jest głównym ﬁlarem literatury żydowskiej, że nie istnieją dla niego partie, różnice narodowościowe i klasowe, ważna jest tylko prawda, równość i sprawiedliwość1106. Asz w swojej odpowiedzi na wszystkie powitania mówi, że literatura
jest nauką jak medycyna, a na jego warsztacie pracy leżą serca ludzkie, przy czym
nie obchodzi go, czy są to serca władców, uczonych, Żydów, czy chrześcijan,
uczciwych kobiet, czy prostytutek, ponieważ traktuje je wszystkie tak samo, według tego, co mu nakazuje sumienie. Pisarz wspomina też swoją przyjaźń z Witkiewiczem i Żeromskim i podkreśla, że wiele zawdzięcza Polsce, w której się
urodził i pracował1107.
W omawianych okolicznościowych jubileuszowych tekstach nie widać, co
zrozumiałe, jakiejkolwiek krytyki wobec pisarza, który chwalony jest przede
wszystkim za swój ogromny talent oraz za wprowadzenie literatury jidysz do literatury światowej. Z ostrej reakcji w artykułach Cejtlina i Tunkela wynika jednak,
że kiedy indziej krytyki tej nie brakowało, także w kręgach pisarzy, że Asz ganiony był przez niektórych właśnie za to wyjście w świat, za zbytnie zbliżenie się do
„innych”, a nawet oskarżany o zdradę własnego narodu.
Asz był więc niewątpliwie postacią kontrowersyjną, co odbijało się czasem
także na jego przyjęciu w Polsce. Lejb Olicki1108 wspomina na przykład, jak to
w latach trzydziestych XX wieku specjalnie przyjechał z prowincji do Warszawy
na jubileusz twórcy, który przybył właśnie do Polski z Ameryki. Olicki nie pamięta już, „za jakie grzechy” pisarz popadł tym razem w niełaskę, w każdym razie

1104
Por. autor nieznany, Dziś Akademja ku czci Sz. Asza, „Nowy Dziennik”, 30, 30.01.1931, s. 9;
Mirosława Bułat, Krakowski teatr żydowski. Między szundem a sztuką, s. 169.
1105
M[ojżesz] K[anfer], Teatr Żydowski „Bóg Zemsty”, „Nowy Dziennik”, 32, 1.02.1931,
s. 14.
1106
Por. autor nieznany, Łódź w hołdzie Szalomowi Aszowi, „Nowy Dziennik”, 43, 13.02.1931,
s. 6-7, tu s. 6.
1107
Por. tamże, s. 7.
1108
 לייב אָליצקיLejb Olicki (1897–1975), pisarz i poeta tworzący w jidysz, wojnę przeżył
w Związku Radzieckim, wrócił do Polski w roku 1946, w roku 1959 wyemigrował do Izraela.
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bojkotowali go zarówno komuniści, jak i bundyści, w rezultacie musiał występować przed na wpół pustą salą1109.
Warto zastanowić się, dlaczego Asz nie przez wszystkich był postrzegany pozytywnie. Trochę informacji na ten temat dostarczają omawiane powyżej artykuły
Cejtlina i Tunkela, a także cytowane wcześniej opracowanie Majzila. Stosunkowo
negatywnie przedstawia pisarza między innymi Zusman Segałowicz we wspomnianej wcześniej książce Tłomackie 13. Pisze w niej, że Asz zamiast szukać powodzenia wśród swoich, którym wszystko zawdzięcza, szukał go wśród obcych,
jeździł po świecie, aż dotarł do Boga chrześcijan. Nie można wprawdzie, zdaniem
Segałowicza, stwierdzić, że pisarz Żydów nienawidził, niemniej jednym z odcieni jego duszy była chęć przypodobania się gojom. Według Segałowicza dla
Asza ważniejsze były recenzje w prasie niemieckiej niż żydowskiej. Na swojej
nowej drodze pisarz rzekomo coraz bardziej oddalał się od narodu żydowskiego,
szukając poklasku wśród chrześcijan, wystawiając swoje sztuki i wydając książki
w tłumaczeniach, mieszkając poza Polską i wracając tylko od czasu do czasu,
by poszukać nowych tematów dla swojej twórczości. Według Segałowicza żaden
z ówczesnych kolegów Asza nawet by nie pomyślał o tego typu karierze, wszyscy
pozostali wierni środowisku, z którego wyrośli. Równocześnie przyznaje jednak
uczciwie, że Dos sztetl uratowało mu w roku 1918 życie, kiedy to spędził w Moskwie noc na pięćdziesięciostopniowym mrozie, nie poddając się rozpaczy tylko
dlatego, że czytał1110.
Dalej tłumaczy Segałowicz, jak to Aszowi bardzo zależało na tym, by koledzy pisarze go lubili, oni jednak nie żywili do niego sympatii. Uważali, że Asz
się wywyższa, że jest nowobogackim, który stara się zachowywać jak arystokrata. Według Segałowicza sam pisarz przyczyniał się do tej opinii swoim zachowaniem; kiedyś na przykład wszedł do sali wykładowej Związku Literatów
i Dziennikarzy Żydowskich, postawił nogę na krześle i kazał przyprowadzonemu
pucybutowi wyczyścić sobie buty. Tej zniewagi polscy pisarze jidysz długo mu
nie zapomnieli, uważali to za profanację swojej siedziby przez Asza, który w tym
czasie był w Warszawie tylko gościem. Postrzegane jako aroganckie zachowanie
pisarza doprowadziło między innymi do tego, że niektórzy koledzy nie chcieli mu
podawać ręki1111.
Z innych wspomnień o Aszu można się dowiedzieć, że nie tylko warszawscy
pisarze tworzący w jidysz go nie lubili. Mojsze Dłużnowski opisuje, jak to Asz
w czasie pobytu w Nicei na zmianę kłócił się i wyciągał rękę do zgody do Zal-

1109

Por.

4 . ז,1957  יולי20 ,112 . נר, פאלקס־שטימע: אין,“...ס‘איז געווען א מענטש...„ ,לייבּ אָליצקי
Lejb Olicki, „...S’iz gewen a mencz...“, „Folks-sztime”, 112, 20.07.1957, s. 4.
1110
Por. Zusman Segałowicz, Tłomackie 13, s. 128–130.
1111
Por. tamże, s. 136–140.
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mena Sznejera1112, widać więc, że antagonizmy wokół pisarza dotyczyły nie tylko
środowiska polskiego1113.
W roku 1931 została opublikowana wspomniana już autobiograﬁa Asza. Przy
okazji omawiania swojej przyjaźni z Witkiewiczem i Żeromskim wypowiada
w niej bardzo istotne zdanie, twierdząc, że dobrze zdaje sobie sprawę, ile jego
naród musiał na całym świecie wycierpieć z powodu antysemityzmu, on jednak
zawsze otrzymywał od swoich chrześcijańskich kolegów tylko ciepło i braterską
miłość1114. Widać tu dążenie pisarza do obiektywizmu, na które nakładają się pozytywne osobiste przeżycia. Prawdopodobnie właśnie te dwa fakty, z jednej strony
znajomość historii i świata współczesnego, z drugiej wrodzony optymizm i własne
doświadczenia, złożyły się na uformowanie twórczej sylwetki Szolema Asza.
Pod koniec roku 1931 pisarz znów przyjechał do Warszawy. Przy tej okazji
„Nowy Dziennik” zamieścił oświadczenie Asza w sprawie ekscesów antyżydowskich wywołanych przez bojówkarzy endeckich. Pisarz stwierdza:
Doskonale rozumiem, i czuję w sobie ból i gniew, który zapłonął w całym narodzie
żydowskim z powodu chuligańskich wyczynów ze strony pewnej partii politycznej.
Lecz nawet w naszych namiętnościach musimy być sprawiedliwi. Nie wolno więc
w żadnym wypadku czynić odpowiedzialnym cały naród za bezeceństwa popełnione
przez pewne tylko elementy1115.

Jak widać, pisarz był obecny w polskiej prasie żydowskiej nie tylko z okazji
różnych jubileuszy, lecz też z powodu swoich wystąpień o charakterze politycznym, tak na przykład w roku 1933 „Literarisze bleter” opublikowały na pierwszych stronach wspomniane już wcześniej dwa artykuły poświęcone przemówieniu Asza na kongresie międzynarodowego Penklubu.
Niezmienne zaangażowanie twórcy w sprawy Żydów polskich udokumentowane jest zarówno jego własnymi zachowanymi wypowiedziami, jak i wzmiankami w poświęconych różnym tematom tekstach prasowych. Tak na przykład
w opublikowanym w roku 1936 w Niemczech artykule na temat emigracji Żydów z Polski jest Asz wymieniany1116 jako ten, który protestował przeciw oskar-

1112
 זאַלקינד־זלמן שניאורZalkind-Zalmen Sznejer (Szneur) 1886–1959, urodzony w Szkłowie
(obecnie na Białorusi), znany pisarz hebrajski i jidysz, w okresie międzywojennym mieszkał w Paryżu, w roku 1941 udało mu się wyjechać do Ameryki, po wojnie zamieszkał w Izraelu.
1113
Por.
,1975 , די צוקונפט: אין, אַ באַגעגעניש אין בייזן און אין גוטן-  שלום אַש און זלמן שניאור,משה דלוזשנאָווסקי
95–99 . ז,81 .נר
Mojsze Dłużnowski, Szolem Asz un Zalmen Sznejer: A bagegenisz in bejzn un in gutn, „Di cukunft”,
1975, nr 81, s. 95–99.
1114
Por. Schalom Asch, Rückblick, s. 65.
1115
Szalom Asz, Szalom Asz o ostatnich wypadkach, „Nowy Dziennik”, 313, 22.11.1931, s. 8.
1116
Jest to tylko jeden z wielu artykułów prasowych, w których w różnych kontekstach, spośród wszystkich pisarzy tworzących w jidysz, wymieniany jest właśnie Szolem Asz. Z jednej strony
świadczy to o zaangażowaniu społecznym i politycznym pisarza, które nie umykało uwadze kore-
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żanej o tendencje faszystowskie propagandzie syjonistycznej Władimira Żabotyńskiego1117.
Osobnym tematem są związki pisarza z rodzinnym miastem, Kutnem. Wyniósł stamtąd z jednej strony wspomnienia z dzieciństwa i młodości, z drugiej
obrazy z późniejszych lat, gdy przyjeżdżał odwiedzać matkę. Nic dziwnego, że
temu synowi miasta poświęcone jest kilka artykułów w Sefer Kutne wehaswiwe,
księdze pamięci Kutna1118.
Redakcja umieściła tam między innymi przedruk artykułu I.M. Najmana
z międzywojennego „Hajnt”. Autor wspomina, że żyją w miasteczku ludzie, którzy byli wzorami dla postaci z utworów Asza, oraz ubolewa, że nie udało się
nazwać ulicy jego imieniem. W tym miejscu Najman zaznacza, że Kutno jest
wyjątkowym miastem, ponieważ stosunki Polaków i Żydów układają się znośnie
i że na przeszkodzie takiego upamiętnienia pisarza stoi tylko i wyłącznie zasada
burmistrza, by nie nazywać ulic nazwiskami osób żyjących1119. Za to gmina żydowska miasta nadała pisarzowi godność honorowego obywatela, jego portret
wisi na ścianie w siedzibie gminy1120.
Wiele postaci literackich Asza miało swoje żywe pierwowzory właśnie w Kutnie. Pisze o tym Awrom Lustigman, opisując różne zabawne wydarzenia z tym
związane. Wspomina w swoim artykule między innymi furmana Berela Mocnego
Wojtka, który za umieszczenie na kartach książek chciał porachować pisarzowi
kości, co prawie mu się udało, gdy spotkali się kiedyś w Łęczycy. Jeszcze bardziej
zły na Asza był Motke Złodziej, który, gdy warszawska trupa teatralna chciała
w Kutnie wystawiać sztukę mu poświęconą, chodził po mieście i zrywał wszystkie plakaty. Aktorom udało się zażegnać konﬂikt, opłacając Motke i dając mu dwa
darmowe bilety wstępu, dla niego i jego żony, Chanele1121.
spondentów, dziennikarzy i czytelników, z drugiej o tym, że postrzegano go jako twórcę reprezentatywnego, którego nazwisko było w świecie znane zarówno w kręgach żydowskich, jak i poza nimi.
1117
Por. Eva Reichmann-Jungmann, Eine Million zuviel, „Der Morgen“, rocznik 12, 8, 1936,
s. 337–343, tu s. 342. Władimir Zejw Żabotyński (1880–1940) był pochodzącym z Ukrainy przywódcą
syjonistycznym, pisarzem, dziennikarzem i adwokatem. Założył Legion Żydowski walczący w czasie
pierwszej wojny światowej u boku armii brytyjskiej. Celem Żabotyńskiego było wyzwolenie Palestyny
spod panowania tureckiego oraz utworzenie państwa żydowskiego. W latach trzydziestych XX wieku,
obawiając się zagrożenia ze strony III Rzeszy, Żabotyński proponował ewakuację polskich Żydów do
Palestyny. Na początku drugiej wojny światowej znalazł się w Ameryce, zmarł na zawał serca.
1118
Por. Dowid Sztokﬁsz (red.), Sefer Kutne wehaswiwe.
1119
Po śmierci pisarza w Kutnie pojawiła się ulica Szaloma Asza. Jest to mała uliczka w samym
centrum miasta, będąca przedłużeniem ulicy Icchaka Pereca i przecznicą od ul. Podrzecznej, przy
której stał dom rodzinny twórcy.
1120
Por.
,84–82 . ז, שוין ציטירט, ספר קוטנה והסביבה,(. דוד שטוֹקפיש )רעד: אין, א גרוס פון שלום אשס שטעטל, ניימאַן. מ.י
82–83 .דאָ ז
I.M. Najman, A grus fun Szolem Aszs sztetl, w: Dowid Sztokﬁsz (red.), Sefer Kutne wehaswiwe,
s. 82–84, tu s. 82–83.
1121
Por.
258–259 . ז, שוין ציטירט, ספר קוטנה והסביבה,(. דוד שטוֹקפיש )רעד: אין, שלום אַשס חעלדן,אברהם לוסטיגמאַן
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***
W czasie drugiej wojny, w roku 1943 Asz opublikował w „New York Times”
artykuł, w którym opowiada o tragedii polskich i europejskich Żydów. Przedstawia niektóre dane statystyczne i skalę ludobójstwa, potem koncentruje się na
trzech instytucjach, które w okresie międzywojennym odwiedzał osobiście, na
sierocińcu Janusza Korczaka, sanatorium w Otwocku oraz szkole dla dziewcząt
żydowskich. Opowiada o tym, jak Korczak nie opuścił swoich dzieci w godzinie
śmierci, o personelu sanatorium, który zginął wraz z trzystoma chorymi dziećmi,
o dziewięćdziesięciu trzech uczennicach żydowskich, które wraz z nauczycielkami wspólnie zażyły truciznę. W artykule przedrukowany jest też fragment napisanego przed śmiercią listu jednej z uczennic. Asz wyraźnie nie znajduje słów dla
wyrażenia tego, co chce przedstawić czytelnikom amerykańskim. Stąd rzeczowy
ton opisu, podający tylko suche fakty. Na koniec pisarz stwierdza, że pomimo
wszystko Hitler należy do ludzkiej rasy i bez poparcia innych, bez wcześniejszego antysemityzmu, to, co dzieje się w Europie, nie byłoby możliwe. Tym samym
tragedii Żydów europejskich winni są nie tylko naziści, lecz wszyscy ci, którzy
swoim zachowaniem stworzyli podstawy do działań Hitlera1122.
„Słowo Żydowskie” przedrukowało w roku 1993 zbiór krótkich reakcji na
wybuch powstania w getcie, wśród nich nie brak też tej Szolema Asza, który
podkreśla, że Żydzi warszawscy stworzyli nowy front w walce z wrogiem, i nawołuje do kontynuowania tego działania przez wszystkich, gdziekolwiek jest to
konieczne1123.
W roku 1945 ukazało się wspomniane już wcześniej One Destiny: An Epistle
to the Christians. W rozdziale, w którym Asz opisuje likwidację warszawskiego
getta, padają słowa:
Całe oddziały nazistowskich żołnierzy, wspomagane przez elementy ﬁńskie, litewskie i ukraińskie (Bogu chwała za to, że uchronił naród polski od śmiertelnego stygmatu, który inni wypalili w pamięci swoich narodów do końca historii ludzkości)
zaczęły spędzać razem ludność żydowską...1124.

Awrom Lustigman, Szolem Aszs heldn, w: Dowid Sztokﬁsz (red.), Sefer Kutne wehaswiwe, s. 258–
–259 (wyd. polskie: Abraham Lustigman, Bohaterowie Szaloma Asza, tłum. Monika Zabłocka,
w: Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński (wybór, opracowanie
i przedmowa), Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, s. 174–176).
1122
Por. Sholem Asch, In the Valley of Death, „The New York Times Magazine”, 7.02.1943,
s. 16 i 36.
1123
Por.
43 . ז,1993  אַפּריל9 ,7 . נר, דאָס ייִדישע וואָרט: אין, יידן פון ווארשע,שלום אש
Szolem Asz, Jidn fun Warsze, „Dos jidisze wort”, 7, 9.04.1993, s. 43.
1124
Whole detachments of Nazi soldiery, reinforced by Finnish, Lithuanian and Ukrainian elements (the Lord be praised for saving the Polish people from the fatal stigma which others impressed
upon the memory of their nations for the remainder of human history), began to drive together the
Jewish population... Sholem Asch, One Destiny: An Epistle to the Christians, s. 22.
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W innych miejscach wspomina Asz przypadki kolaboracji Polaków, nigdy
jednak na wielką skalę, pisze też równocześnie o poświęceniu tych, którzy Żydów
ratowali. Widać, że nie jest to tylko i wyłącznie dbałość o przekazanie obiektywnej prawdy, ale także wyraźna sympatia do Polaków, wyrażona w tych dwóch,
cytowanych powyżej słowach: „chwała Bogu”. Pisarz daje jednak na późniejszych stronach książki wyraz swojemu rozczarowaniu sytuacją w Polsce międzywojennej. Cieszy się, że Polska odzyskała niepodległość, zarzuca jej jednak, że
przekształciła swoje terytorium w więzienie dla mniejszości narodowych, wśród
których najgorzej traktowani byli Żydzi. Złożyły się na to, jego zdaniem, niesprawiedliwy system podatkowy, dyskryminujące prawa, a zwłaszcza propaganda katolickiego kleru, która szczególnie łatwo traﬁała do szerokich mas najuboższych
i najgorzej wykształconych obywateli1125. Z kolei docenia Asz, że w Polsce nawet
prości chłopi ryzykowali życiem i ukrywali w czasie wojny żydowskie dzieci
oraz że tysiące Żydów zostało uratowanych dzięki pomocy polskich chrześcijańskich instytucji i osób prywatnych1126.
***
Także i po drugiej wojnie światowej można znaleźć ślady zaangażowania
pisarza w sprawy polskich Żydów. Między innymi napisał on wstęp1127 do wydanej w roku 1950 w Buenos Aires powieści Janusza Korczaka1128. Tłumaczem
z języka polskiego pierwszego warszawskiego wydania z roku 1922 był Jeszue
Perle1129, znany pisarz jidysz, a zarazem naoczny świadek deportacji sierocińca
Korczaka do Treblinki. Ten sam przekład wykorzystano w powojennym wydaniu
w Buenos Aires. Książka ta jest równocześnie sześćdziesiątym trzecim tomem
wydawanej w Argentynie serii ( דאָס פּוילישע יידנטוםDos pojlisze jidntum). Wstęp
Asza to wzruszająca trzystronicowa miniatura, jej trzon stanowi opis radosnych,
uśmiechniętych, odświętnie ubranych dzieci, wyjeżdżających na zorganizowaną przez Korczaka wycieczkę za miasto. Pisarz podkreśla niecodzienność tego
uśmiechu, który przecież tak rzadko gościł na twarzyczkach biednych dzieci,
i chwali Korczaka za to, że potraﬁł wyczarować dla najbiedniejszych te chwile
radości. Wstęp został jednak napisany po wojnie i widać w nim tragiczny bagaż
1125

Por. tamże, s. 63–64.
Por. tamże, s. 78–79.
1127
Por.
: בוענאָס־איירעס, ישראליקלעך, יאסעלעך, משהלעך, יאַנוש קאָרטשאַק: אין, דער הייליקער דאָקטאָר,שלום אַש
7–9 . ז,1950 ,צענטראַל־פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע
Szolem Asz, Der hejliker doktor, w: Janusz Korczak, Mojszelech, Joselech, Jisroliklech, Buenos-Ajres: Central-farband fun pojlisze jidn in Argentine 1950, s. 7–9.
1128
Warto zwrócić uwagę na interesującą, choć przypadkową zbieżność losów, Janusz Korczak
został odznaczony orderem Polonia Restituta w tym samym roku (1933), co Szolem Asz.
1129
 יהושע פּערלעJeszue Perle (1888–1943) został w roku 1943 zamordowany w Oświęcimiu,
jego odnalezione po wojnie artykuły i zapiski z warszawskiego getta są częścią Archiwum Ringelbluma.
1126
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wiedzy Asza, który zawarty jest w dwóch zdaniach, spinających jak gdyby klamrą
całość tekstu. I tak, prawie na samym początku czytelnik dowiaduje się, że stacja,
na której dzieci oczekiwały na pociąg, będzie potem leżeć na trasie pociągów
jadących do komór gazowych1130, wstęp kończy natomiast stwierdzenie, że święta
powinna być pamięć tego, który uświęcił Imię Boże nie tylko swoją śmiercią, lecz
także swoim życiem1131.

5.3. Oblicza recepcji twórczości Asza w Polsce
Liczbę wydań utworów Asza w języku jidysz, które ukazały się w Polsce,
widać choćby na podstawie danych zawartych w bibliograﬁi, przy czym należy
zwrócić uwagę na fakt, że podane tam są tylko pierwsze wydania, bez wznowień, których też było wiele. Tak więc, na osiemdziesiąt sześć uwzględnionych
pozycji utworów Asza w jidysz, blisko połowa pierwszych wydań ukazała się na
ziemiach polskich. Większość z nich została opublikowana w latach międzywojennych, tu wspomnieć należy przede wszystkim dwadzieścia dziewięć tomów
Gezamlte szriftn warszawskiego wydawnictwa Kultur-lige, wiele tytułów ukazało
się także oddzielnie, natomiast po drugiej wojnie wydano w Polsce w jidysz tylko
Noweln, w roku 1958 w warszawskim wydawnictwie Jidisz wort.
Równocześnie wiele utworów ukazywało się w odcinkach w prasie jidysz,
na przykład w numerze 123 „Hajnt” z 29 maja 1919 pojawiła się na stronie tytułowej informacja dla czytelników, że od tego dnia Asz znów pisze dla nich na
łamach gazety. Od tej pory powieści pisarza były serializowane w „Hajnt” przed
wydaniem w formie książkowej. Zwykle pojawiało się około dwudziestu odcinków drukowanych w piątki, często także w niedziele, dodatkowo publikowane
były opowiadania Asza. Konﬂikt pojawił się w roku 1938, gdy „Hajnt” odmówił
drukowania Der man fun Naceres. Pomimo wyjaśnień, protestów i gróźb pisarza
redakcja nie zmieniła swojego stanowiska, ukazał się jedynie jeden wybrany rozdział utworu1132.
Przy tym wyraźnym ogromnym zainteresowaniu w Polsce twórczością Asza
w języku jidysz dziwi stosunkowo niewielka liczba tłumaczeń książkowych na
język polski. Przed wojną ukazało się ich dziewięć: Ameryka, Matka, Miasteczko,
Motke ganew, Nowele, trzy tomy trylogii Potop: Petersburg, Warszawa i Moskwa, opowiadanie Wenus Szwarcwaldu, po wojnie zaledwie pięć: Czarodziejka
z Kastylii, Kidusz ha-szem, Mąż z Nazaretu, Miasteczko, Opowiadania. Sytuację
tę w okresie przed drugą wojną można próbować wytłumaczyć, kontynuując rozważania Michaela C. Steinlaufa, który zajmuje się w jednym ze swoich artykułów

1130

Por. Szolem Asz, Der hejliker doktor, s. 7.
Por. tamże, s. 9. Asz nie używa tu tradycyjnego, pochodzącego z języka hebrajskiego określenia męczeństwa za wiarę „kidusz haszem”, zastępując go dosłownym tłumaczeniem na jidysz, co
jeszcze bardziej podkreśla związek Korczaka z biednymi, prostymi ludźmi.
1132
Por. Chaim Finkelsztajn, Hajnt. A cajtung ba jidn. 1908–1939, s. 252.
1131
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przekładami na język polski sztuk teatralnych w jidysz. Nie było ich wiele, a jako
jeden z powodów ich braku widzi Steinlauf niechęć do odciągania środowiska
żydowskiego od teatru jidysz. Steinlauf omawia działalność Marka Arnsztejna1133,
który postawił sobie za cel wprowadzenie teatru żydowskiego na polskie sceny.
Na pewno przyczyniło się to do zwiększenia zrozumienia dla spraw żydowskich
wśród polskiego społeczeństwa, inicjatywę Arnsztejna gorąco popierał między
innymi Tadeusz Boy Żeleński. Z kolei Arnsztejn był ostro atakowany przez część
środowiska żydowskiego, która zauważając, że znakomita większość widzów
polskiego teatru to Żydzi, krytykowała go za odciąganie ich od rodzimej, młodej
i wciąż się rozwijającej kultury jidysz1134.
Biorąc pod uwagę książki powstałe w jidysz, sytuacja językowa była w zasadzie podobna. Chone Shmeruk pisze, że analizując teksty utworów w jidysz
okresu międzywojennego, łatwo jest zauważyć, że autorzy znali język polski,
zakładali też, że podobnie dobrze znają go czytelnicy. Widać to między innymi
w dużej liczbie dosłownych cytatów, czasem nawet alfabetem łacińskim, podanych poprawną polszczyzną. Dopiero w nowych, powojennych, amerykańskich
wydaniach cytaty te są w przypisach tłumaczone na jidysz, w książkach wydawanych w przedwojennej Polsce najwyraźniej nie było takiej potrzeby1135. Małą liczbę przekładów utworów Asza można zapewne wytłumaczyć niechęcią środowisk
żydowskich do stwarzania konkurencji literaturze w języku jidysz, ponieważ zapewne wielu szybko asymilujących się młodych czytelników sięgnęłoby wtedy
po teksty polskie. Niechęć tę tylko w niewielkim stopniu mogły zrównoważyć
dążenia strony żydowskiej do propagowania zrozumienia swojej kultury w środowisku polskim, jak również różnego rodzaju inicjatywy wydawców polskich,
które miewały różne aspekty. Wystarczy przytoczyć tu fragment przedmowy do
polskiego wydania Miasteczka, napisanej w roku 1910 przez młodopolskiego
poetę i krytyka literackiego Zdzisława Dębickiego (1871–1931)1136:
Jesteśmy więc w zupełnej nieświadomości co do tego, co dzieje się już nie o miedzę
z nami, ale tuż obok nas, w naszem własnym społeczeństwie, którego część niebyle
jaką stanowią Żydzi, przeciwstawiający się coraz wyraźniej naszym ideałom narodowym i naszym celom zasadniczym. [...] W tym właśnie okresie poznanie wszechstronne sił nieprzyjaciela stanowi już nietylko potrzebę, ale obowiązek.

1133

Marek Arnsztejn (1880–1943), zamordowany w warszawskim getcie, pseud. Andrzej Marek.
Por. Michael C. Steinlauf, Mark Arnshteyn and Polish-Jewish Theater, w: Yisrael Gutman,
Ezra Mendelsohn, Jehuda Reinharz, Chone Shmeruk (red.), The Jews of Poland Between Two World
Wars, s. 399–411, tu s. 404–410.
1135
Por. Chone Shmeruk, Jews and Poles in Yiddish Literature in Poland between the Two World
Wars, s. 187–190.
1136
W książce brak danych na temat autora przedmowy, podaje go natomiast w swoim artykule
Stanisław Pigoń, por. Stanisław Pigoń, Słowo wstępne, w: Listy Szaloma Asza do Stanisława Witkiewicza i Stefana Żeromskiego (1903–1906), 17 (66), 19.12.1959, s. 4–6, tu s. 6. Interesujące jest
przy tym to, że Pigoń cytuje tylko część tekstu przychylną dla Asza, pomijając zupełnie akcenty
antysemickie z początku wstępu.
1134
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I to jest przyczyna, dla której wydajemy w przekładzie polskim utwór, napisany
w żargonie. Chcemy przed czytelnikiem polskim uchylić zasłonę, za którą kryje się
duch i myśl żydowska1137.

Czytającego powyższy tekst zapewne nie zdziwi wspomniany w innym miejscu fakt, że wydawca nie znalazł dla swojego przedsięwzięcia tłumacza, który
przełożyłby tekst bezpośrednio z jidysz, i tłumaczenie zostało dokonane wtórnie
z tekstu niemieckiego.
Należy jednak oddać autorowi przedmowy do Miasteczka sprawiedliwość, nie
cały jej tekst jest tak antysemicki, jak powyższy cytat. Dębicki chwali na przykład
Szolema Asza jako pisarza utalentowanego, poczytnego, będącego z jednej strony
reprezentatywnym przedstawicielem pisarzy jidysz, a z drugiej twórcą, który podąża własną drogą i któremu obca jest wszelka tendencyjność. Czytelnik zachęcany jest do poznania literatury jidysz i przekazywanej przez nią prawdy, ponieważ, by móc tę prawdę przyjąć lub odrzucić, trzeba ją przede wszystkim znać1138.
Wziąwszy pod uwagę tę część wstępu, nasuwają się pewne wątpliwości, jakie
cele rzeczywiście przyświecały jego autorowi: czy to sformułowane explicite „poznanie sił nieprzyjaciela”, czy jednak chęć przybliżenia czytelnikowi polskiemu
twórczości znanego i utalentowanego pisarza jidysz, a przez to przyczynienie się
do lepszego zrozumienia kultury żydowskiej, zwłaszcza że Miasteczko wydane
zostało w serii Biblioteka Dzieł Wyborowych. Niezależnie od intencji Zdzisława
Dębickiego sam fakt umieszczenia w tekście przedmowy tak silnych akcentów
antysemickich daje obraz potencjalnego czytelnika, do którego tłumaczenie to
było między innymi kierowane1139.
Pierwsze polskie wydanie Miasteczka ukazało się w roku 1910. Z tego też czasu
pochodzi esej krytycznoliteracki Bolesława Leśmiana, opublikowany pierwotnie
w numerze 28 „Nowej Gazety”, a potem przedrukowany w wydanym w roku 1959
w Warszawie pod redakcją Jacka Trznadla zbiorze szkiców literackich poety z lat
1909–1915. Leśmian, którego pióro często ganiło autorów omawianych utworów
literackich, znajduje wiele sympatii i pochwał dla Asza i jego Miasteczka. Zarzuca
mu wprawdzie pewną szkicowość i pośpiech, trzeba przyznać, że bardzo trafnie
zauważa w młodzieńczym utworze pisarza właśnie ten mankament, który będzie
potem towarzyszył także późniejszym dziełom Asza, pisze jednak, że książka budzi niezwykłą ciekawość dzięki swojemu rozpędowi, niespodziewanym scenom,
a także z powodu osadzenia w polskim krajobrazie tego „barwnego azjatyckiego
mirażu”, jak określa Leśmian miasteczko i życie jego mieszkańców1140.
1137

[Zdzisław Dębicki], Przedmowa, w: Szolem Asz, Miasteczko, Warszawa: Nicz i S-ka 1910,
s. 5–8, tu s. 6.
1138
Por. tamże, s. 7–8.
1139
O przedmowie do przedwojennego wydania Miasteczka pisze też Monika Adamczyk-Garbowska, por. Monika Adamczyk-Garbowska, Kazimierz czy Kutno? Zagadki powieści i przekładu,
s. 232–233; Monika Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko
wielojęzyczne, s. 33.
1140
Por. Bolesław Leśmian, Szalom Asz: „Miasteczko”, w: Bolesław Leśmian, Szkice literackie,
Warszawa: PIW 1959, s. 371–372.
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Niezależnie od wydań książkowych dzieł Asza, pojawiały się też w polskojęzycznych dziennikach żydowskich tłumaczenia krótszych lub dłuższych utworów, a nawet powieści, przy czym niektóre z nich nie doczekały się niezależnych,
odrębnych publikacji książkowych w języku polskim, jak na przykład Powrót
Chaima Lederera czy Psalmista. W polskojęzycznej prasie żydowskiej reklamowano także wydania książek pisarza, czy to w krótkich anonsach, czy w dłuższych
notatkach. Drukowano również przekłady fragmentów utworów, tak na przykład
„Izraelita” już w roku 1907 zapoznał swoich czytelników z jednym z rozdziałów
Miasteczka1141.
Po opublikowaniu w jidysz Majn rajze iber Szpanjen, szkiców z podróży Asza
do Hiszpanii, które nie były przetłumaczone na inne języki, ukazał się w „Nowym Dzienniku” artykuł zachwalający ten utwór. Autor notatki pisze tam między innymi, że książka jest dla Żydów niezmiernie interesująca, ponieważ są to
wspomnienia z podróży po kraju, który był przez wieki ich siedzibą. Całe dzieło
przepełnia żydowski patriotyzm i pomimo przewagi opisów nad akcją czyta się
go jak najlepszą powieść1142.
Na przełomie lat 1929 i 1930 „Nasz Dziennik” drukował w 122 odcinkach
polski przekład Matki1143. Rok 1930, w którym Asz obchodził swoje pięćdziesiąte urodziny i trzydziestolecie pracy twórczej, zaznaczył się także wyraźniejszą obecnością publikacji tłumaczeń jego utworów w prasie polsko-żydowskiej.
Tak więc po zakończeniu serializacji Matki, już w lutym ukazało się w „Nowym
Dzienniku” tłumaczenie literackiego debiutu pisarza, Mojszele1144, a od lipca do
września drukowany był w czterdziestu pięciu odcinkach przekład Powrotu Chaima Lederera1145.
Jeszcze przed ukazaniem się polskich przekładów Farn mabl, najpierw
„Nowy Dziennik”, a potem „Nasz Przegląd” relacjonowały rozmowę z pisarzem
na temat jego utworu. Asz mówi między innymi, że trylogia ma być ostrzeżeniem
dla władców Rosji, którzy powinni sobie uświadomić, że ich okrucieństwa nie
zostaną pozostawione bez kary. Pisarz pracował nad książką osiem lat, starał się
znaleźć prawdę o tamtych przełomowych czasach, między innymi spędził trzy
miesiące w Moskwie, rozmawiając z rządzącymi i uciśnionymi. Na koniec Asz
dodaje, że taki olbrzymi eksperyment społeczny może się powieść tylko wtedy,

1141
„Notatnik Janowiecki” przedrukowuje fragment opublikowanego na stronach 110–112
w numerze 10 „Izraelity” z roku 1907 rozdziału Noce letnie, por. Szalom Asz, Noce letnie, „Notatnik
Janowiecki”, 13/2003–2004, s. 278–279. „Izraelita” był polskojęzycznym tygodnikiem wydawanym
w latach 1866–1915.
1142
Por. B. Rosenzweig, Szalom Asz, „Moja podróż przez Hiszpanię”, „Nowy Dziennik”, 167,
26.07.1926, s. 6.
1143
Por. Szalom Asz, Matka, tłum. Mojżesz Kanfer, „Nowy Dziennik”, od nr 249, 15.09.1929,
s. 4, do nr 21, 26.01.1930, s. 8.
1144
Por. Szalom Asz, Mojszele, tłum. Leon Herbst, „Nowy Dziennik”, 34, 08.02.1930, s. 11 i 12.
1145
Por. Szalom Asz, Powrót Chaima Lederera, tłum. Leon Templer, „Nowy Dziennik”, od
nr 196, 27.07.1930, s. 5, do nr 240, 9.09.1930, s. 3.

289

gdy wszyscy rzeczywiście współpracują przy jego realizacji, jak to ma miejsce
w Palestynie1146.
„Nasz Przegląd” drukował w roku 1931 polskie tłumaczenie Moskwy, od
numeru 127 z 10 maja do numeru 265 z 27 września ukazało się w sumie 131
odcinków powieści. Zapewne z tej właśnie okazji dziennik zamieścił artykuł
Szmuela Nigera o Aszu, bardzo pisarza chwalący i napisany niespotykanym
zwykle u Nigera poetyckim językiem1147. W tym samym czasie ukazała się również wyjątkowo pozytywna recenzja Onkel Mozes pióra Jakóba Appenszlaka1148,
napisana z okazji wystawienia scenicznej wersji powieści przez Idę Kamińską
(1899–1980)1149. Równocześnie „Nasz Przegląd” reklamował na swoich stronach
polskie wydanie Petersburga, anonse zajmowały każdorazowo prawie jedną trzecią pierwszej strony w numerach 157, 158, 159 i 161 z 9, 10, 11 i 13 czerwca
1931 roku, oferowano korzystne ceny dla czytelników dziennika i zachwalano,
że książkę warto przeczytać, ponieważ występują w niej ci sami bohaterowie co
w Moskwie, nie dodając jednak, że z tymi tytułami należy zapoznać się w odwrotnej kolejności, ponieważ Petersburg jest pierwszym tomem trylogii, a Moskwa
trzecim, natomiast pomiędzy nimi warto byłoby przeczytać także Warszawę.
Trylogię Asza reklamował także „Nowy Dziennik”, w lipcu 1931 roku ukazała się na ostatniej stronie informacja, że ukazał się już Petersburg, pierwszy
tom Potopu, a prenumeratorzy gazety mogą zakupić książkę za 6,50 złotych,
zamiast za 12. Równocześnie zapowiadana jest możliwość subskrypcji w przyszłości pozostałych dwóch tomów1150. Rzeczywiście, na tych samych zasadach
ﬁnansowych ogłoszona została we wrześniu subskrypcja Warszawy w przekładzie Wacława Rogowicza, z równoczesną informacją, że wkrótce rozpocznie się
subskrypcja Moskwy1151, a już kilka dni wcześniej rozpoczął się druk Warszawy
w odcinkach1152.
***
Natomiast w Polsce powojennej, po roku 1945 wydano, jak wspomniano, pięć
przekładów książek pisarza. Nie jest to dużo, lecz trzeba wziąć pod uwagę fakt,
że w związku z panującą w kraju sytuacją polityczną, od roku 1968 do początku lat osiemdziesiątych, publikacje o tematyce żydowskiej mogły się ukazywać
1146
Por. autor nieznany, Szalom Asz o bolszewiźmie i Palestynie, „Nowy Dziennik”, 276, 19.10.1930,
s. 6; autor nieznany, Szalom Asz o bolszewiźmie i Palestynie, „Nasz Przegląd”, 291, 23.10.1930, s. 5.
1147
Por. Sz[muel] Niger, Szalom Asz, „Nasz Przegląd”, 148, 31.05.1931, s. 5.
1148
Jakób Appenszlak (1894–1950), tłumacz, pisarz i krytyk teatralny, przetłumaczył na język
polski powieść Asza Motke ganew.
1149
Por. J[akób] Appenszlak, Scena żydowska, „Nasz Przegląd”, 127, 10.05.1931, s. 5.
1150
Por. autor nieznany, „Petersburg” Asza ukazał się już w całości, „Nowy Dziennik”, 193,
30.07.1931, s. 16.
1151
Por. Nowy Dziennik, 241, 7.09.1931, s. 11; 246, 12.09.1931, s. 9.
1152
Por. Szalom Asz, Warszawa, rozdział pierwszy, tłum. Wacław Rogowicz, „Nowy Dziennik”,
od nr 233, 30.08.1931, s. 8, do nr 238, 4.09.1931, s. 4.
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tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast już od ponad dwudziestu lat
kultura żydowska cieszy się w Polsce na nowo ogromnym zainteresowaniem, co
przejawia się inicjatywami wydawniczymi1153, publikacjami prasowymi1154 oraz
działalnością kulturalną, edukacyjną1155 i naukową.
Pierwszą wydaną po wojnie po polsku powieścią Szolema Asza był Mąż z Nazaretu (1990) w przekładzie Michała Friedmana. Po ukazaniu się książki jej fragmenty czytał w Polskim Radiu Aleksander Bardini1156. Opublikowanie powieści
wywołalo też falę bardzo przychylnych komentarzy prasowych. Należy do nich
między innymi artykuł Mirosława Ratajczaka w „Gazecie Wyborczej”, o samej
książce niewiele się wprawdzie z niego dowiadujemy, Mąż z Nazaretu jest jednak
określony jako dzieło wybitne, na pewno warte przeczytania, wpisujące się znakomicie w obudzony po latach w Polsce nurt zainteresowania kulturą żydowską,
któremu to zjawisku poświęcony jest trzon tekstu1157. Także w „Gazecie Wyborczej” ukazała się recenzja pióra Ryszarda Wasity ciepło omawiająca zarówno postać pisarza, jak i jego dzieło1158.
Bardzo interesujący jest artykuł Awroma Kwaterko, opublikowany w roku
1991 w „Folks-sztime”. We wstępie autor pisze, że w związku z książkowym wydaniem Męża z Nazaretu, który był wcześniej publikowany w odcinkach w „Folks-sztime”, czytelnicy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat Szolema
Asza. W związku z tym Kwaterko postanowił ponownie opisać swoją wizytę
w roku 1961 w domu Asza w Londynie. Wdowa po pisarzu, choć chora, sparaliżowana osiem miesięcy po śmierci męża, bardzo się ucieszyła z możliwości
spotkania z dziennikarzem żydowskim z Polski. Kwaterko opowiada spragnionej
wieści z kraju Matyldzie o sytuacji w Warszawie i w Polsce, o postanowieniu
Rady Miejskiej Kutna w sprawie nazwania ulicy imieniem Szolema Asza, o korespondencji męża z polskimi pisarzami, opracowanej i wydanej przez Stanisława
Pigonia. Wdowa po pisarzu prosi o przysyłanie jej nowych wydań utworów Asza,
w tym opublikowanego ostatnio zbioru nowel.
Potem dziennikarz rozmawia jeszcze z córką Asza, Ruth, która pokazuje mu
biurko ojca, cztery pióra, którymi zawsze pisał, słownik jidysz, mały psałterz.
1153

Serią wydawniczą Wydawnictwa Dolnośląskiego przekładów z jidysz na język polski zajmuje się w swoim artykule Jerzy Tomaszewski, por. Jerzy Tomaszewski, Polish Translations of Yiddish Literature Published in Wrocław, „Polin”, tom 15, 2002, s. 475–478.
1154
Udało mi się dotrzeć do blisko stu poświęconych Szolemowi Aszowi i jego utworom dłuższych i krótszych wzmianek oraz artykułów prasowych, które były publikowane w Polsce powojennej w języku jidysz i polskim w różnych latach, zwłaszcza po śmierci pisarza w roku 1957 oraz każdorazowo po ukazaniu się przekładów książek Asza na język polski. Lista znajduje się w bibliograﬁi.
1155
Polskie ośrodki akademickie, w których oferowane są zajęcia z jidyszystyki omawiam
w moim artykule, por. Magdalena Sitarz, Warum die Jiddistik ein wichtiger Bestandteil der polnischen Germanistik sein sollte, „Convivium” 2005, s. 49–73, tu s. 60–63.
1156
Por. autor nieznany, Mąż z Nazaretu, „Gazeta Telewizyjna”, 291, wydanie waw, 14.12.1991,
s. 14.
1157
Por. Mirosław Ratajczak, Powieść ponad podziałami, „Gazeta Wyborcza”, 1, 1991, s. 9.
1158
Por. Ryszard Wasita, Obsesja pojednania, „Gazeta Wyborcza”, 19, wydanie waw,
23.01.1993–24.01.1993, s. 19.
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Pokój, niczym muzeum, zastawiony jest półkami z książkami, na ścianach wiszą obrazy. Książki to przede wszystkim wydania utworów pisarza, w oryginale
i w tłumaczeniach, leksykony, encyklopedie, prace historyczne, albumy poświęcone sztuce, stare książki żydowskie, w tym między innymi starodruki, osiemnastowieczne psałterze i modlitewniki, a także osiemnastowieczne wydanie
dzieła historycznego Josippon1159. W pokoju znajdują się oprócz obrazów także
inne dzieła sztuki, stare talerze, świeczniki. Córka pisarza posiada manuskrypty
utworów pisarza oraz bogaty zbiór fotograﬁi przedstawiających Asza z pisarzami
jidysz i polskimi, z rosyjskimi aktorami i artystami, z Maksymem Gorkim na
Kremlu w roku 1929, z rosyjskimi pisarzami w Moskwie w roku 1906. Asz nie
lubił zbierać fotograﬁi, wszystkie wyrzucał do kosza, zachowały się jedynie te,
które udało się uratować jego żonie. Ruth opowiada też, że Asz bardzo interesował się czasami okupacji, zbierał wszystko, co ukazywało się na temat powstania
w getcie warszawskim, napisał przedmowę do książki o uratowaniu duńskich Żydów oraz pomógł w wydaniu jej angielskiego przekładu1160.
Bardzo interesujący jest inny artykuł z „Folks-sztime”, autorstwa Bogdana
Wojdowskiego, który przypomina związki Asza z literaturą i pisarzami polskimi,
przedstawia w skrócie jego życiorys literacki, by potem przejść do omówienia
Męża z Nazaretu. Wojdowski pisze, że o ile pod względem poziomu literackiego
powieść może być porównana do znanej polskiemu czytelnikowi książki Romana
Brandstaettera1161, o tyle żaden z powojennych pisarzy nie równa się z Aszem, gdy
weźmie się pod uwagę subtelność analizy Ewangelii1162.
O Mężu z Nazaretu pisał też Zbigniew Bieńkowski w „Wokandzie” i w „Nowych Książkach”1163. W obu artykułach autor zajmuje się zarówno treścią, jak
i kompozycją oraz znaczeniem powieści Asza dla współczesnych Polaków. Podobnie wnikliwa jest recenzja Waldemara Chrostowskiego w „Przeglądzie Powszechnym”, w której autor, obok analizy utworu, zachęca zarówno chrześcijan, jak i Żydów do sięgnięcia po niego1164. Krótka recenzja ukazała się też we
„Wprost”, obiektywna, lecz zbyt sucha, żeby rzeczywiście móc zachęcić czytelników1165. Męża z Nazaretu wspomina też Krzysztof Mętrak w „Expressie Wie1159

Josippon – anonimowe dzieło historyczne napisane w języku hebrajskim w X wieku n.e.
w południowych Włoszech, poświęcone czasom Drugiej Świątyni Jerozolimskiej (VI wiek p.n.e. –
– I wiek n.e.). Napisany z dużym talentem literackim utwór doczekał się wielu późniejszych wydań
oraz przekładów.
1160
Por.
5 . ז,17.05.1991 ,16 . נר, פאָלקס־שטימע: אין, אין הויז בּיי שלום אשן אין לאָנדאָן,אברהם קוואַטערקאָ
Awrom Kwaterko, In hojz baj Szolem Aszn in London, „Folks-sztime“, 16, 1991, s. 5. Wspomniane
tłumaczenie to: Aage Bertelsen, October 43, tłum. Molly Lindholm i Willy Agtby, London: Museum
Press 1955. Kwaterko podaje w swoim artykule błędne dane autora: Age Bechtelson.
1161
Roman Brandstaetter, Jezus z Nazarethu, 4 tomy, Warszawa: Pax 1967–1971.
1162
Por. Bogdan Wojdowski, Epos fun Jiszu Hanojcri.
1163
Por. Zbigniew Bieńkowski, Charyzma zdrady, „Wokanda”, 16, 21.04.1991, s. 12; Zbigniew
Bieńkowski, Dygresje, „Nowe Książki”, 5, 1991, s. 24–25.
1164
Por. Waldemar Chrostowski, Jezus – Brat i Pan, „Przegląd Powszechny”, 3, 1992, s. 481–484.
1165
Por. Wiesław Kot, Żyd, „Wprost”, 4, 1991, s. 53.
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czornym”, zachęcając do zajrzenia do serii Biblioteka Pisarzy Żydowskich oraz
polecając także inne wartościowe publikacje Wydawnictwa Dolnośląskiego1166.
Ponadto na temat tejże powieści Asza ukazało się w Polsce kilka artykułów naukowych i popularnonaukowych1167.
O Czarodziejce z Kastylii pisze w „Nowych Książkach” Jan Koprowski. Jest
to przychylne omówienie nowej książki Wydawnictwa Dolnośląskiego, krytyk
nie ustrzega się jednak od błędów, pisząc, że Asz tworzył także po polsku, niemiecku i angielsku. Koprowski podkreśla, że pisarz i jego rodzina pozostali na
zawsze wierni Polsce, że jego rodzice chcieli być pochowani w ojczystej ziemi
i wrócili przed śmiercią z Ameryki do rodzinnego Kutna1168. Według Koprowskiego także inne utwory Asza powinny być tłumaczone na język polski, ponieważ
pomogą one w przezwyciężaniu uprzedzeń i przesądów1169.
W „Gazecie Krakowskiej” ukazała się natomiast recenzja pióra Józefa Dużyka
pod tytułem Pisarze czarodziejscy. Autor chciałby określenie to rozszerzyć na
wszystkich pisarzy jidysz, na literaturę, która zasługuje na uwagę. Dużyk bardzo
wysoko ocenia inicjatywę Wydawnictwa Dolnośląskiego, które w serii przekładów Biblioteka Pisarzy Żydowskich przybliża czytelnikowi polskiemu klasyków
literatury jidysz w znakomitych przekładach, przede wszystkim pióra Michała
Friedmana. Wśród pisarzy jidysz za szczególnego mistrza uważa Dużyk właśnie
Szolema Asza, oprócz Czarodziejki z Kastylii omawia też pokrótce Męża z Nazaretu, odsyłając do biograﬁi pisarza we wstępie do tego dzieła1170.
W roku 2003 Wydawnictwo Dolnośląskie wydało w przekładzie Michała
Friedmana Kidusz ha-szem. Już dużo wcześniej fragmenty tej powieści ukazywały się w czasopismach, czasem poprzedzone też notatką o autorze1171. Polskiemu tłumaczeniu książki poświęcona jest między innymi recenzja Marka Mikosa,
który oprócz krótkiego przedstawienia treści podkreśla, że Szolem Asz należy
do najwybitniejszych pisarzy żydowskich XX wieku1172. Podobnie przychylnie
omawia dzieło Asza Małgorzata Matuszewska1173.

1166

Por. Krzysztof Mętrak, Cacka, „Express Wieczorny”, 8, 1991, s. 5.
Por. Józef Dużyk, Szalom Asz, „Mąż z Nazaretu”, „Filomata”, 404, 1991, s. 349–354; Justyna
Domasłowska-Szulc, Mąż z Nazaretu, „Znak”, zeszyt 3, 1996, s. 104–119; Michał Friedman, „Mąż
z Nazaretu“ Szaloma Asza, „Collectanea Theologica”, 2, 1993, s. 61–69; Stanisław Pisarek, Jezus w powieści Szaloma Asza „Mąż z Nazaretu“ , „Collectanea Theologica”, 2, 1993, s. 71–78.
1168
Pisze o tym Asz w swojej autobiograﬁi, wspominając, że ojciec wrócił na krótko przed śmiercią do Polski, ponieważ chciał umrzeć w kraju, w którym się urodził, i być pogrzebanym, tam gdzie
leżą jego rodzice, potem pisarz przywiózł do Kutna także matkę, por. Schalom Asch, Rückblick, s. 71.
1169
Por. Jan Koprowski, Opowiadania Szaloma Asza, „Nowe Książki”, 12, 1993, s. 57–58.
1170
Por. Józef Dużyk, Pisarze czarodziejscy, „Gazeta Krakowska”, 156, 1993, s. 5.
1171
Por. Szalom Asz, Kidusz Haszem, wstęp i tłum. Michał Friedman, „Regiony”, 2, 1996, s. 58–
–81; Szalom Asz, Daleko w stepie, tłum. Michał Friedman, „Słowo Żydowskie”, 24, 1993, s. 16–17.
1172
Por. Marek Mikos, Sklep z wiarą i ufnością, „Gazeta Wyborcza”, 230, wydanie waw,
2.10.2003, Kultura, s. 16.
1173
Por. Małgorzata Matuszewska, Czarno na białym, „Gazeta Wyborcza”, 199, wydanie wrw,
27.08.2003, Kultura, s. 6.
1167
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Szczególnym wydarzeniem było wydanie pod redakcją Moniki Adamczyk-Garbowskiej w roku 2003 z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad
Wisłą opartej na oryginale w jidysz poprawionej wersji przedwojennego przekładu Miasteczka. Promocji książki towarzyszyło wiele imprez kulturalnych1174.
Nowe polskie wydanie Miasteczka zaowocowało licznymi komentarzami prasowymi i internetowymi. Do tych ostatnich należy artykuł Anny Ewy Sorii z roku
2004 na stronie internetowej Kazimierza Dolnego, zachwalający książkę i zawierający nie tylko wiele miłych słów o autorze i jego związkach z kulturą polską,
lecz także krótką bibliograﬁę1175, jak również tekst sygnowany J.S. z roku 2002,
porównujący na podstawie artykułu Katarzyny Więcławskiej1176 miasteczko Asza
i Zingera (Singera)1177.
Tak więc aż cztery przekłady utworów pisarza ukazały się w ciągu ostatnich
kilkunastu lat od roku 1990. Gdy weźmie się pod uwagę coraz większe zainteresowanie kulturą żydowską w dzisiejszej Polsce, powiększającą się grupę osób
dobrze znających język jidysz i mogących z niego tłumaczyć, można mieć nadzieję, że wkrótce ukażą się kolejne wydania, będące urzeczywistnieniem dążeń
Szolema Asza, które wiele lat później wyraził w swoim sonecie Artur Fryz:
[…] chciał by książki
stały się serca kluczem do skarbnicy wiary
aby się w nich narodów modlitwy spotkały
patrzył na obce sobie miasteczka połowy
szukając mowy która nie dzieli lecz łączy1178.

1174
Por. m.in. GRJ, Asz w Bramie Grodzkiej, „Gazeta Wyborcza”, 54, wydanie lul, 4.03.2004,
Od drugiej strony, s. 2; Grzegorz Józefczuk, Nowe „A sztetł” Szaloma Asza, „Gazeta Wyborcza”,
182, wydanie lul, 6.08.2003, Kultura, s. 5.
1175
Por. Anna Ewa Soria, W Kazimierzu Wisła mówi do mnie po żydowsku... http://www.kazimierzdolny.pl/pisarze/?id=148&t=43 (14.11.2006).
1176
Por. Katarzyna Więcławska, „...tajemnicze wnętrze ludnego miasteczka...” Obraz sztetł
w prozie Szaloma Asza i Izaaka Baszewisa Singera, „Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy”, 8,
zima 2002, s. 6–9. Tragicznie zmarła w roku 2004 Katarzyna Więcławska zajmuje się twórczością
Asza także w innych swoich pracach, por. Katarzyna Więcławska, Miasteczko Szaloma Asza jako
archetyp literackiego obrazu sztetl, w: Konrad Zieliński, Monika Adamczyk-Garbowska (red.),
Ortodoksja–Emancypacja–Asymilacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003, s. 191–201; Katarzyna
Więcławska, Shtetl Codes: Fantasy in the Fiction of Asch, Schulz, and I.B. Singer, „Polin”, 17, 2004,
s. 260–265, a także w książce, por. Katarzyna Więcławska, Zmartwychwstałe miasteczko, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005.
1177
Por. J.S., Sztetł w twórczości Asza i Singera, http://www.znak.com.pl/forum/index.
php?t=przeglad&id=1317 (14.11.2006).
1178
Artur Fryz, Szalom Asz, w: Artur Fryz, Miasto nad bitwą. 24 sonety municypalne, s. 32–33,
tu s. 33.
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Warto także wspomnieć o niepublikowanych w formie książkowej tłumaczeniach na język polski dramatów Asza, które były wystawiane na scenach polskich
w okresie międzywojennym. Wspomina te inscenizacje w swoich artykułach
Michael Steinlauf, dane na ten temat można znaleźć także w opartej na bardzo
bogatych materiałach źródłowych, poświęconej krakowskiemu teatrowi żydowskiemu, książce Mirosławy Bułat, jak również między innymi w komentarzu Stanisława Pigonia do wydanych przez niego listów Asza1179. Polską inscenizację
Czasów Mesjasza wspomina też Henryk Cudnowski, błędnie sądząc, że Asz zarówno tę, jak i poprzednie sztuki napisał pierwotnie w języku polskim1180.
Po premierze na krakowskiej scenie 21 stycznia 1905 roku pierwszych polskojęzycznych przekładów dramatów pisarza, Z biegiem fal oraz Grzech, ukazało
się w polskiej prasie wiele na ogół przychylnych opinii. Najobszerniejsza z nich,
pióra Konrada Rakowskiego, została opublikowana 23 stycznia w „Czasie”. Autor notatki chwali talent i subtelność Asza, ubolewa jednak nad tym, że przedstawiona społeczność jest dla Polaków zbyt hermetyczna, by można rzeczywiście
sztukę zrozumieć. Nie jest to według Rakowskiego wina pisarza, lecz panującej
w Polsce sytuacji. Słusznie zauważa jednak recenzent, że sztuce brakuje znamion
dramatu, że poruszane problemy o wiele lepiej nadawałyby się do literackiej formy noweli1181.
Także w języku jidysz sztuki Asza były częstym gościem scen teatralnych
w Polsce, widać to w anonsach zamieszczanych w gazetach, jak na przykład
w „Nowym Dzienniku” z 1 stycznia 1930 roku, gdzie publiczność zapraszana jest
na popołudniowy występ Teatru Żydowskiego, a bilety na Kidusz haszem oferowane są po obniżonych cenach1182. Niektóre utwory były czasem wystawiane
nawet wielokrotnie w tym samym mieście, piszą o tym w wielu miejscach zarówno Steinlauf, jak i Bułat1183, która wspomina także o projekcji ﬁlmu opartego na
utworze pisarza Onkel Mozes1184.

1179
Por. Michael C. Steinlauf, Jewish Theatre in Poland, „Polin”, tom 16, 2003, s. 71–91, tu
s. 87; Michael C. Steinlauf, Mark Arnshteyn and Polish-Jewish Theater, s. 402; Mirosława Bułat,
Krakowski teatr żydowski. Między szundem a sztuką, s. 20, 118; Stanisław Pigoń, Listy Szaloma Asza do
Stanisława Witkiewicza i Stefana Żeromskiego (1903–1906), 3 (69), 13.02.1960, s. 5.
1180
Por. Henryk Cudnowski, W sprawie Asza, s. 4.
1181
Por. Stanisław Pigoń, Listy Szaloma Asza do Stanisława Witkiewicza i Stefana Żeromskiego
(1903–1906), 27.02.1960, s. 6.
1182
Por. autor nieznany, Kidusz haszem Szaloma Asza, „Nowy Dziennik”, 1, 1.01.1930, s. 7.
1183
Por. Michael C. Steinlauf, Jewish Theatre in Poland; Michael C. Steinlauf, Mark Arnshteyn
and Polish-Jewish Theater; Mirosława Bułat, Krakowski teatr żydowski. Między szundem a sztuką,
s. 95, 105–106, 192, 199, 241, 251, 264.
1184
Por. tamże, s. 48.
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Po śmierci Szaloma Asza 10 lipca 1957 roku w Londynie ukazały się w Polsce
zarówno w języku jidysz, jak i polskim nekrologi i artykuły wspomnieniowe,
przede wszystkim w „Folks-sztime”1185 oraz w jego polskojęzycznym dodatku1186.
Asz jest w nich nazywany największym współczesnym prozaikiem żydowskim,
autorzy stawiają go na równi z najznakomitszymi twórcami literatury światowej.
Interesujący jest artykuł Lejba Olickiego, który podkreślając walory literackie
utworów Asza, wspomina też o krytyce, z jaką się twórca spotykał, żałując, że nie
wszystkie jego dzieła zostały przyjęte z należnym im uznaniem1187.
W innym tekście można znaleźć opis uroczystej akademii ku czci zmarłego
pisarza, która odbyła się w 20 lipca 1957 roku w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Warszawie. W akademii wziął udział między innymi ówczesny
ambasador Izraela w Polsce, Katriel Kac. Hersz Smolar1188 wygłosił przemówienie otwierające spotkanie, w którym stwierdził, że wiadomość o śmierci Szolema Asza szczególnie mocno dotknęła Żydów polskich, ponieważ pisarz w ciągu
wielu lat swojej twórczej pracy związany był z polskim krajobrazem, z żydowską historią na polskiej ziemi. Interesujące jest znamienne dla tamtych czasów
nastawienie innego pisarza jidysz, Dowida Sfarda1189, który wprawdzie chwali
dzieła Asza, jednak nawet w czasie tej akademii nie może się powstrzymać od
stwierdzenia, że utworom pisarza często brakowało głębszej analizy oraz ukazania tych sił ludu, na których zbudowane jest współczesne społeczeństwo żydowskie, sił, dzięki którym to społeczeństwo może dalej się rozwijać. Bernard Mark1190
omawia całość twórczości Asza, analizując pokrótce główne dzieła i podkreślając
wartość każdego z nich, pisarz porównywany jest przy tym do dębu, który potraﬁ
1185

Por.

1 . ז,1957  יולי13 ,108 . נר, פאלקס־שטימע: אין, געשטארבן שלום אש,אויטאָר ניט באַקאַנט
autor nieznany, Gesztorbn Szolem Asz, „Folks-sztime”, 108, 13.07.1957, s. 1.
1186
Por. autor nieznany, Po bolesnej stracie, „Fołks-sztyme dodatek tygodniowy”, 6, 3.08.1957,
s. 2. Pierwsza część tytułu polskojęzycznego dodatku do „Folks-sztime” jest transkrybowana według
innych ówczesnych zasad, stąd rozbieżności w pisowni.
1187
Por. Lejb Olicki, „...S’iz gewen a mencz...”.
1188
 הערש סמאָליאַרHersz Smoliar (1905–1993), działacz komunistyczny, pisarz, w latach 1920–
–1928 mieszkał w Związku Radzieckim, studiował w Moskwie, w czasie wojny działał w radzieckiej
partyzantce, w roku 1946 wrócił do Polski. Redaktor „Folks-sztime” w kwietniu 1956 był pierwszym, który poinformował świat o stalinowskich czystkach wśród pisarzy jidysz w latach 1948–
–1952. W roku 1971 wyemigrował do Izraela.
1189
 דוד ספֿאַרדDowid Sfard (1905–1981), pisarz, poeta i redaktor, przed drugą wojną studiował
ﬁlozoﬁę w Warszawie i w Paryżu. Wojnę spędził w Związku Radzieckim, wrócił do Polski w roku
1946, redaktor wydawnictwa Jidisz buch. W roku 1969 wyemigrował do Izraela.
1190
 בער מאַרקBer Mark (1908–1966), z wykształcenia prawnik, z zawodu historyk i publicysta,
brał udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, wojnę przeżył w Związku Radzieckim,
pomagał organizować pomoc dla uciekinierów żydowskich, w roku 1946 wrócił do Polski, od 1949
roku dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, od 1954 roku profesor historii na Uniwersytecie Warszawskim.
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przetrwać wszelkie burze i sprostać przeciwieństwom losu1191. Natomiast w Kutnie odbyła się uroczysta akademia poświęcona pamięci pisarza, postanowiono
także wmurować tablicę w miejscu jego urodzin1192.
W polskojęzycznym „Fołks-sztyme dodatek tygodniowy” znajdują się też
uzasadnione zarzuty pod adresem „Życia Warszawy”1193, które zamieszczając
notatkę o śmierci pisarza, podało, że pisał on w żargonie. Takie podejście określone jest jako niewiedza oraz obraza pamięci pisarza i milionów jego czytelników, ponieważ w roku 1957 każdy powinien znać różnicę pomiędzy żargonem
a językiem1194.
Inna notatka z „Fołks-sztyme dodatek tygodniowy” streszcza artykuł Szlojme Łastika1195 ze „Sztandaru Ludu”, powtarzając za autorem, że Szolem Asz był
twórcą, który ukochał polską ziemię, opisywał ją wspaniale w swoich utworach
i należy apelować do wydawców o udostępnienie polskiemu czytelnikowi twórczości pisarza, którego zarówno „biograﬁa życiowa, jak i twórcza jest najściślej
związana z Polską i polskością“1196. Podobną notatkę napisał Łastik po śmierci
Asza także w „Nowej Kulturze”, gdzie ponadto, w omówieniu Farn mabl, można znaleźć modne wówczas określenie „zgniły carat“. Łastik stara się też bronić
pisarza, tłumacząc, że jego negatywny stosunek do rewolucji miał swoje podłoże w reakcji humanisty na przelaną krew1197. Do poświęconych Aszowi tekstów
wygłaszanych lub drukowanych w czasach PRL należy podchodzić ostrożnie,
biorąc pod uwagę istnienie cenzury. Do tego typu publikacji należy też inny artykuł Szlojme Łastika z roku 1957 w „Encyklopedii Współczesnej”. Większa część
analizy to rzeczowe przedstawienie twórczości pisarza, jednak nie brak akapitu,
1191

Por. M.S., Cum ondenk fun Szolem Asz.
Por. Jan Koprowski, Odkrycia i pamiątki, „Dziennik Polski”, 288, 4.12.1957, s. 4.
1193
Por. S. Litauer, Zgon Szaloma Asza, „Życie Warszawy”, 165, 1957, s. 3.
1194
Por. autor nieznany, W jakim języku pisał Szolem Asz?, „Fołks-sztyme dodatek tygodniowy”,
6, 3.08.1957, s. 2.
1195
 שלמה לאַסטיקSzlojme Łastik (Salomon Łastik, 1907–1977), publicysta, krytyk literacki jidysz, tłumacz literatury jidysz na język polski, autor wypisów dla szkół żydowskich, a także monograﬁi Z dziejów Oświecenia żydowskiego: ludzie i fakty (1961). Wspólnie z Arnoldem Słuckim
(1920–1972) opracował Antologię poezji żydowskiej. Książka ta ukazała się w roku 1983, po 16
latach od złożenia jej do druku.
1196
Por. autor nieznany, O Szalomie Aszu epitaﬁum, „Fołks-sztyme dodatek tygodniowy”, 11,
14.09.1957, s. 2.
1197
Por. Salomon Łastik, Szalom Asz, „Nowa Kultura”, 30, 1957, s. 8. Łastik pisze tam także
o dotychczasowych przedwojennych przekładach Asza na polski, wymieniając między innymi Onkel Mozes w przekładzie Grabowskiej z roku 1918. Rok 1918 to data publikacji oryginału w jidysz,
żadne inne źródła ani też katalogi bibliotek nie potwierdzają, że wydanie polskojęzyczne było wydaniem książkowym, zapewne chodzi Łastikowi o tłumaczenie, które ukazało się na łamach „Nowego
Życia”. Przekład ten wymienia słownik Rejzena, por. Zalmen Rejzen (red.), Leksikon fun der jidiszer
literatur, prese un ﬁlologje, tom 1, kol. 185. To samo źródło podaje również polskie tłumaczenie
Meri, które ukazało się w „Naszym Przeglądzie” pod tytułem Droga do duszy, niestety także i tu
brak dokładniejszych danych bibliograﬁcznych, por. Zalmen Rejzen (red.), Leksikon fun der jidiszer
literatur, prese un ﬁlologje, tom 1, kol. 185.
1192
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w którym autor stwierdza, że rację ma krytyka marksistowska zarzucająca Aszowi wrogi stosunek do rewolucji oraz że trudno się zgodzić z prezentowaną przez
pisarza w Farn mabl oceną sytuacji w Rosji po roku 19171198.
Kolejny nekrolog pisarza ukazał się czwartego sierpnia 1957 roku w „Przemianach”. Znajduje się w nim krótkie omówienie Boga zemsty, Krajana oraz
Męża z Nazaretu, jak również stwierdzenie, że Asz należy do wybitniejszych zjawisk literackich dwudziestego wieku1199.
Bernard Mark napisał po śmierci pisarza esej mu poświęcony, który w angielskim tłumaczeniu w roku 1980 przedrukował z okazji stuletniej rocznicy urodzin
Asza brytyjski „Jewish Quarterly”. Mark podkreśla związki pisarza z Polską,
pisze, że symbolem chrześcijanina jest w jego utworach polski goj. I to nie tylko w dziełach poświęconych Żydom wschodnioeuropejskim, najlepszym przykładem jest według Marka Mąż z Nazaretu, którego ramową akcję osadza Asz
w międzywojennej Warszawie. Podobnie w Grosman un zun, także w tej amerykańskiej powieści, gdy autor potrzebuje wprowadzić chrześcijanina, to jest nim
mieszkaniec polskiej nadwiślańskiej wsi. Mark kończy swoją analizę twórczości
pisarza stwierdzeniem, że przede wszystkim polscy Żydzi, dla których Asz był
„krwią z ich krwi, ciałem z ich ciała”, powinni doceniać pisarza, nie tylko przedstawiał bowiem ich przeszłość, ale też opisywał tragedię Zagłady i starał się swoim piórem zwalczać hitlerowskie Niemcy1200.
W roku 1986 ukazał się w londyńskim „Dzienniku Polskim” artykuł Adama Adlera. Jest w nim omówienie Męża z Nazaretu, ale interesujące jest przede wszystkim wspomnienie autora z pogrzebu pisarza na cmentarzu Hoop Lane
w Londynie1201. Niewielu spośród prawie trzystu tysięcy żydowskich mieszkańców miasta przybyło w piątkowy pochmurny poranek na cmentarz. Brakowało
też reprezentantów wielu ważnych organizacji żydowskich oraz przedstawicieli
piśmiennictwa polskiego. Przybyli jednak ambasador izraelski Eliahu Elath wraz
z żoną, przedstawiciel międzynarodowego Penklubu Joseph Leftwich1202 oraz Richard Barnett z British Museum. Pogrzeb celebrował londyński rabin Reinhart,
odczytano fragment poematu Tadeusza Jerzego Sarneckiego (pseud. Jan Wajdelota) O męczeństwie rapsod pozgonny, poświęconego bohaterom warszawskiego
getta, pod koniec zaś spadła gwałtowna ulewa, która zmusiła obecnych do schronienia się w cmentarnej kaplicy1203.

1198

Por. Salomon Łastik, Szalom Asz, „Encyklopedia Współczesna”, 10, 1957, s. 10–11.
Por. b.j., Podzwonne dla Szaloma Asza, „Przemiany”, 31, 1957, s. 8.
1200
Por. Ber Mark, Sholem Asch (1880–1957), „Jewish Quarterly”, 28, 2/3, 1980, s. 17–19.
1201
Kartoteka pogrzebów podaje nastepujące dane: Asch, Sholem, miejsce śmierci: 18 Loudoun
Road, NW8, wiek: 76, data pogrzebu: 12 lipca 1957, cmentarz: Hoop Lane Cementary, Hoop Lane,
Golders Green, London NW11, miejsce: rząd 90 nr 15, http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg
~jgsearch~model2~[jowbr]j_ENGLAND_2_RECNUM25251 (10.07.2007).
1202
Joseph Leftwich (1892–1984), krytyk literacki i tłumacz literatury jidysz na angielski.
1203
Por. Adam Adler, Nazaretanin, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza (Londyn)”, 127, 1986,
s. 3 i 6.
1199
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Szolem Asz jest wciąż obecny w polskiej kulturze, nie tylko poprzez przekłady swoich dzieł, lecz również dzięki opisywanym w prasie i na portalach internetowych różnorodnym inicjatywom. Niewątpliwie miejscem przodującym
w zachowywaniu pamięci o pisarzu jest jego rodzinne miasto Kutno, w którym
jeszcze długo po wojnie przy ulicy Podrzecznej stał dom rodzinny twórcy1204.
Budynek ten rozebrano wiele lat temu, a wcześniej, w czasie wojny, Niemcy
zniszczyli cmentarz, na którym byli pochowani rodzice pisarza. Pod koniec lat
sześćdziesiątych zastanawiano się nad nadaniem imienia pisarza bibliotece miejskiej, ostatecznie jednak wybrano Stefana Żeromskiego. Asza przypomniano
w Kutnie w roku 1975, przy okazji wystawy poświęconej związanym z miastem
pisarzom. Kolejnym wydarzeniem było wybicie przez Towarzystwo Ziemi Kutnowskiej pod koniec roku 1986 medalu poświęconego twórcy. Był to jedenasty
medal z serii medali kutnowskich. Na awersie widnieje twarz pisarza z napisem:
„Szalom Asz 1880–1957. Pamięci wielkiego pisarza – Kutno – miasto rodzinne”.
Natomiast na rewersie znajduje się ten sam napis w jidysz, jak również dwujęzyczny cytat wypowiedzi Asza: „Wisła mówi do mnie po żydowsku”. Medal
wybito w Mennicy Warszawskiej w 1150 egzemplarzach, w wersji patynowanej
i posrebrzanej, kosztował 600 lub 650 złotych1205. Wśród tego rodzaju przedsięwzięć upamiętniających pisarza poczesne miejsce zajmuje Ogólnopolski Konkurs
Literacki im. Szaloma Asza organizowany co dwa lata od roku 1993 przez władze miasta Kutna, Miejską Bibliotekę Publiczną w Kutnie oraz Kutnowski Dom
Kultury. Dodatkowym wymiarem tego wydarzenia jest współudział w organizacji konkursu współpracującego z Kutnem miasta partnerskiego, izraelskiego Bat
Yam, miejscowości, w której twórca spędził ostatnie lata swojego życia. W roku
2007 ósma edycja konkursu dodatkowo upamiętniła pięćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza. Innym przyczynkiem rodzinnego miasta Asza do zachowania pamięci
o nim jest związany z konkursem literackim i organizowany od roku 1999 w Kutnie i w Łodzi festiwal poświęcony twórcy, na który zapraszana jest także rodzina
pisarza z Londynu1206. W roku 2001 ukazał się zaś wspomniany już wcześniej
tomik mieszkającego w Kutnie poety Artura Fryza Miasto nad bitwą. 24 sonety
1204

Por. Artur Fryz, Szalom Asz, s. 32.
Por. Jan B. Nycek, Aszowi – miasto rodzinne, „Tygodnik Płocki”, 2, 11.01.1987, s. 4. W tym
samym artykule autor przypomina pokrótce sylwetkę pisarza i wymienia niektóre z jego dzieł.
1206
Por. Joanna Podolska, KWM, Pisarz pojednania, „Gazeta Wyborcza”, 278, wydanie lol,
29.11.1999, s. 4; autor nieznany, Festiwal, „Gazeta Wyborcza”, 275, wydanie lol, 24.11.2001–
–25.11.2001, s. 4; jp [Jan Pleszczyński], rz, „Gazeta Wyborcza”, 272, wydanie lol, 21.11.2001, s. 6;
wbpg.org.pl/include/konkurs_szaloma_asza.doc (11.06.2007); pp, Pisarz dwóch narodów, „Gazeta
Wyborcza”, 152, wydanie waw, 2.07.1997, Kultura, s. 11; Piotr Pilch, Asz w Kutnie, „Gazeta Wyborcza”, 237, wydanie waw, 11.10.1995, Kultura, s. 13, p, Konkurs Literacki im. Szaloma Asza, „Gazeta
Wyborcza”, 93, wydanie waw, 20.04.1995, Kultura, s. 10; kwm, Modny Asz, „Gazeta Wyborcza”,
229, wydanie lol, 30.09.1999, Aktualności, s. 2; Ewa Sławińska, Joanna Podolska, Dziedzictwo, „Gazeta Wyborcza”, 277, wydanie lol, 27.11.2001, s. 5; jp [Jan Pleszczyński], Z żydowskiego miasteczka,
1205
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municypalne, który ma też swoją część poświęconą pisarzowi1207. O Szalomie
Aszu powstał też emitowany w telewizji, a także przy okazji różnych uroczystości
ﬁlm dokumentalny Agnieszki Arnold Widziałem rękę Sary1208.
Asz nadal jest w Polsce postrzegany jako reprezentatywny pisarz żydowski,
właśnie jego opowiadanie, a nie na przykład fragment jednego z utworów noblisty Zingera (Singera), znajduje się jako jedyny tekst czysto literacki w wydanej
w roku 1999 pod redakcją Elżbiety i Roberta Traby książce Tematy żydowskie,
zbiorze artykułów poświęconych przede wszystkim współistnieniu Żydów i Polaków1209.
Z okazji wydań przekładów utworów pisarza, a także różnych imprez kulturalnych, jak również bez szczególnych powodów traﬁał Asz na łamy polskiej
prasy i czasopism. Do tego typu artykułów należy między innymi notatka autorstwa Jana Przedpełskiego, w której omówione są pokrótce życie i twórczość
pisarza, autor wspomina też o zorganizowanej w Kutnie wystawie poświęconej
Aszowi1210. Inną, bardzo interesującą i poprzedzającą szersze polskie zainteresowanie pisarzem wzmianką prasową jest artykuł Jacka Słowińskiego opublikowany w roku 1988 w „Życiu Warszawy”. Autor omawia dokładnie życie i twórczość
Asza, podając interesujące szczegóły biograﬁczne, ubolewa nad brakiem nowych
przekładów utworów pisarza1211, zamieszcza też zdjęcia wybitego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej medalu poświęconego Aszowi1212. Także
w prasie jidysz nazwisko pisarza pojawia się czasem wiele lat po jego śmierci, jak
na przykład w roku 1991 w notatce o wystawieniu Got fun nekome w Paryżu1213.
Bardzo cenną inicjatywą było wydanie w roku 2007 z okazji pięćdziesiątej
rocznicy śmierci twórcy numeru „Słowa Żydowskiego” prawie w całości mu poświęconego1214. Znaleźć tam można kilka popularnych artykułów o pisarzu w języku jidysz i po polsku, w tym wspomnienie jego prawnuka, Davida Mazowera.

„Gazeta Wyborcza”, 275, wydanie lol, 24.11.2001–25.11.2001, s. 6; jp [Jan Pleszczyński], kwm,
Nie ma już tych Miasteczek..., „Gazeta Wyborcza”, 275, wydanie lol, 25.11.1999, Aktualności, s. 5.
1207
Por. jp [Jan Pleszczyński], Co się wydaje, „Gazeta Wyborcza”, 44, wydanie lol, 21.02.2002,
s. 2.
1208
Por. jp [Jan Pleszczyński], kwm, Nie ma już tych Miasteczek...; http://www.kazimierz-dolny.
net.pl/modules.php?name=News&ﬁle=article&sid=87 (11.06.2007); MR, NO, Miasteczko Kutno,
„Supermarket”, 0, dodatek do „Gazety Stołecznej”, 115, wydanie waw, 19.05.1999, s. 7.
1209
Por. Szalom Asz, Chrystus w getcie, tłum. Michał Friedman w: Elżbieta Traba, Robert Traba
(red.), Tematy żydowskie, Olsztyn: Borussia 1999, s. 191–200.
1210
Por. Jan Przedpełski, Szalom Asz – klasyk żydowski z Kutna, „Słowo Żydowskie”,
6, 24.03.1995, s. 15.
1211
Do tego czasu w powojennej Polsce ukazały się jedynie Opowiadania, 1964, w tłumaczeniu
Stanisława Wygodzkiego.
1212
Por. Jacek Słowiński, Asz wieczny tułacz, „Życie Warszawy”, 60, 1988, s. 5.
1213
Por.
7 . ז,1991  מערץ15–22 ,11–12 . נר,שטימע- פאלקס: אין, יידיש טעאטער אין פראנצויזיש,אויטאָר ניט באַקאַנט
autor nieznany, Jidisz teater in francojzisz, „Folks-sztime”, 11–12, 15–22.03.1991, s. 7.
1214
Por. „Słowo Żydowskie”, 25–26 (415–416), 17–31.12.2008.
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6. Szolem Asz jako kronikarz pamięci
Literatura jidysz nie była i nie mogła być literaturą hermetyczną. Jest to widoczne zarówno we wpływach na nią ze strony literatury światowej, w intertekstualności, w nawiązywaniu przez autorów do znanych utworów literackich, co można
zaobserwować także w powieściach Asza, jak i w dążeniach twórców do dotarcia
do czytelników nieżydowskich, do włączenia się w nurt literatury światowej.
Literatura jidysz przeznaczona wprawdzie na ogół dla czytelnika żydowskiego nie ograniczała swojej tematyki do tego tylko środowiska. Żydzi żyli wśród
innych narodów i religii, stąd też zrozumiała jest obecność tych ostatnich także
i w dziełach literackich. Czy można się pokusić o jakieś uogólnienia dotyczące
przedstawiania przez pisarzy jidysz żydowskiego i chrześcijańskiego świata, ich
punktów stycznych i różnic? Na pewno jest to zadanie trudne, zważając na ogrom
powstałych przede wszystkim w okresie międzywojennym tekstów, jak również
na znikomą liczbę opracowań i antologii.
Podsumowania takiego próbuje dokonać Chone Shmeruk. Analizując wybrane utwory literackie takich autorów okresu międzywojennego, jak między innymi wspomnianych wcześniej Efraima Kaganowskiego, Mojsze Kulbaka, Jisroela
Rabona, Zusmana Segałowicza, Jicchoka Baszewisa Zingera (Singera), Jisroela Joszui Zingera (Singera) czy Ojzera Warszawskiego, dochodzi Shmeruk do
wniosku, że obraz ukazanych przez nich kontaktów żydowsko-chrześcijańskich
jest w gruncie rzeczy stereotypowy, płytki i na ogół pejoratywny. Polacy to albo
chłopi, głupie Maćki, stawiani jako negatywny przykład uczącym się w chederze chłopcom żydowskim, albo obrzucające przechodzących Żydów kamieniami
wyrostki, lub też żądni krwi zwierząt myśliwi. Innym negatywnym protagonistą
bywa też często polski szlachcic, który wyzyskuje chłopów i Żydów oraz marnotrawi swój majątek. Powtarzającym się motywem jest zauroczenie córki żydowskiego karczmarza miasteczkowym gojem, rzeźnikiem lub handlarzem świń
i narodziny dziecka z tego związku, dziecka, które tylko pozornie jest żydowskie,
a w głębi duszy nie czuje żadnego związku z narodem swojej matki. Granica między dwiema społecznościami zaciera się tylko czasami w najniższych warstwach
społecznych, wśród przedstawicieli marginesu, szmuglerów, prostytutek, a także,
co zrozumiałe, wśród komunistów.
Czytając międzywojenne teksty literackie w jidysz, zauważa Shmeruk także inną
ich wspólną cechę: choć napisane w jidysz, zakładały wyraźnie znajomość języka
polskiego wśród czytelników. Po polsku mówi wielu zasymilowanych żydowskich
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protagonistów omawianych utworów, język polski cytowany jest często dosłownie,
bez tłumaczenia. Wydaje się przy tym, że to samo przez się zrozumiałe używanie
języka polskiego jeszcze bardziej podkreśla przepaść dzielącą oba społeczeństwa,
które pomimo wspólnego medium komunikacji nie potraﬁą się porozumieć1215.
Jak w ten trudny kontekst wpisują się powieści Szolema Asza? Próba odpowiedzi na to pytanie jest o tyle istotna, że widoczny w utworach pisarza pozytywny stosunek do chrześcijaństwa jest na pewno tym, co wyróżnia jego twórczość
spośród większości innych utworów literackich powstałych w jidysz. Dlatego
ważkim aspektem pisarstwa Asza jest przekazywany w omawianych powieściach
stosunkowo pozytywny wizerunek Polski i Polaków. Związane jest to z pewnością z faktem, że pamięć jednostki, w tym także pisarza, kształtowana jest przede
wszystkim przez bezpośrednie doświadczenia, które wywierają wpływ na własny obraz świata twórcy, a pośrednio na świat przedstawiony utworów literackich
jego autorstwa. Asz wyniósł z kraju rodzinnego przede wszystkim dobre wspomnienia, przyjaźnił się z polskimi pisarzami, był doceniany w polskim środowisku i stąd zapewne przekazywana w jego powieściach pamięć o Polsce maluje
nasz kraj w wyjątkowo korzystnym świetle.
Można zatem z pewnością stwierdzić, że świat utworów Asza odbiega od
przyjętych stereotypów: polscy chłopi nie są głupi, potraﬁą docenić wiedzę
i wiarę żydowskich sąsiadów i pomagają im w potrzebie. Na ogół pozytywnie
przedstawiani są też księża, czy też osoby głęboko wierzące. Od stereotypów nie
odbiegają natomiast na ogół polscy właściciele ziemscy. Gdy jednak uwzględni się na przykład także bogatego żydowskiego fabrykanta z Łodzi z powieści
Warsze, zaczyna się powoli rysować inna linia podziału, która zresztą jak najbardziej odpowiada przekonaniom autora. W jego utworach granica między dobrem
a złem, mądrością a głupotą nie przebiega pomiędzy Żydami i chrześcijanami,
lecz między bogatymi a biednymi, szczycącymi się swoją bogobojnością i wiedzą
a wierzącymi prostą, ufną wiarą. Podział ten podkreślony jest jeszcze dodatkowo
tym, że właśnie te biedniejsze osoby, niezależnie czy Żydzi, czy chrześcijanie,
przedstawiane są dokładniej i pełniej, bogacze natomiast są zwykle tylko pobieżnie szkicowani, na ogół w sposób dość stereotypowy.
Chrześcijan w powieściach Asza jest stosunkowo mało, brak wśród nich wnikliwiej sportretowanych, wyrazistych postaci, tylko w pojedynczych przypadkach znajduje czytelnik bardziej kompletne charakterystyki. Równocześnie autor przedstawia całą gamę reprezentantów swojego narodu. Na przykład w Farn
mabl Asz nie stworzył chrześcijańskich odpowiedników swoich najlepszych
żydowskich postaci: Borecha Chomskiego i małżeństwa Hurwiców. I co istotne, wszystkie powieści pisarza są utworami o Żydach, chrześcijanie występują
w nich tylko wtedy, gdy wprowadzenie ich jest konieczne ze względu na rozwój
akcji, gdy mają jakiś wpływ na losy postaci żydowskich.
1215

Por. Chone Shmeruk, Jews and Poles in Yiddish Literature in Poland between the Two World
Wars, s. 187–188.
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Trudno też mówić o pełnym dialogu, gdyż w sumie bogatemu omówieniu judaizmu nie towarzyszy głębsza analiza religii chrześcijańskiej. Ten brak symetrii
oraz często występująca sztuczność chrześcijańskich postaci wynika najprawdopodobniej przede wszystkim z niewiedzy autora. Asz w swoich powieściach wyraźnie czerpał z własnych przeżyć i doświadczeń życiowych, a także lektury, na
pewno łatwiej mu było pisać o środowisku, które dobrze znał.
Analizując powieści pisarza, można zauważyć, że widać w nich wprawdzie
chęć obiektywnego podejścia do innych religii, przede wszystkim jednak Asz
daje w nich wyraz głębokiemu zrozumieniu i przywiązaniu do religii i tradycji
własnego narodu. Równocześnie wiara chrześcijańska przedstawiana jest powierzchownie, na przykład w Farn mabl przed ikonami palą się czerwone lampki, bohaterowie chodzą do cerkwi zapalać świeczki, nad drzwiami raz do roku
pojawiają się litery K+M+B, lecz oprócz tych zewnętrznych objawów religijności
nie jest powiedziane nic więcej o samej istocie wiary, o związanych z nią przekonaniach, dążeniach czy emocjach. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że ci
Żydzi, którzy decydują się w trylogii Asza na chrzest, nie czynią tego z pobudek
religijnych, lecz z czystego oportunizmu, a sam fakt zmiany wiary nie stanowi
dla nich większego problemu. Podobnie rzecz ma się z tymi bohaterami, którzy
wprawdzie nie przyjęli chrztu, lecz ich zewnętrzne życie religijne nie różni się od
życia chrześcijan. Także i w tym wypadku odwiedzanie przez rosyjskich Żydów
cerkwi zamiast synagogi nie następuje w wyniku głębszych przemyśleń natury
religijnej, a podyktowane jest jedynie konformizmem i chęcią upodobnienia się
do otoczenia.
Niemniej jednak właśnie próba zbliżenia judaizmu i chrześcijaństwa powinna zostać uznana za najbardziej charakterystyczną cechę twórczości Asza, która
poza tym nie odbiega od innych powstałych w tym czasie utworów literackich
w jidysz, zarówno pod względem tematyki, jak i poziomu literackiego. W powieściach pisarza, któremu było dane tworzyć przez ponad pół wieku, można
znaleźć problematykę poruszaną także przez innych twórców. Jednak dzięki obszernej tematyce, obejmującej historię narodu żydowskiego od czasów biblijnych
po wiek XX, a także bogactwu miejsc, w których rozgrywa się akcja utworów,
dorobek literacki Asza staje się czymś unikatowym. Docierając do czytelników
dzięki bliskości poruszanych problemów i nieskomplikowanym obrazom, pisarz
z jednej strony konsekwentnie przekazuje swoje przekonania, z drugiej buduje
w pamięci odbiorców spójny obraz świata. Powieści Asza mogą być zatem postrzegane jako medium pamięci, które świadomie kształtuje pamięć odbiorców,
a w konsekwencji także pamięć zbiorową. W utworach pisarza można wyodrębnić wiele ﬁgur pamięci, zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych. Należą do
nich obrazy przyrody, epizody ze sztetl i wielkiego miasta, charakterystyczne postacie, sceny z życia rodzinnego i religijnego, a także wiara, kultura i idee oraz
wydarzenia biblijne i historyczne. Dzięki tym ośrodkom krystalizacji pamięci Asz
z jednej strony utrwala w pamięci czytelników obrazy znane, z drugiej zaś modyﬁkuje je zgodnie ze swoimi przekonaniami oraz uzupełnia o nowe, kreując wizję
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świata, przy czym istotną rolę odgrywają główne kategorie związane z pamięcią:
czas, przestrzeń i postrzegany tu jako cecha pozytywna subiektywizm.
W pisarstwie Asza istotna jest także próba wpisania wydarzeń historycznych
w szerszą ﬁlozoﬁę życia i znalezienia miejsca jednostki w boskim dziele stworzenia. Widać to w dyskusjach protagonistów, a także w nawiązaniach do tekstu
biblijnego. Pozwala to czytelnikowi zarówno lepiej zrozumieć bohaterów, jak
i pogodzić się z często okrutnymi faktami historycznymi. Równocześnie da się
w utworach pisarza zauważyć swoistą dydaktyzację, większość pojęć, symboli,
świąt, charakterystycznych dla kultury żydowskiej, jest celowo wyjaśniana w tekście dzieła, które dzięki temu staje się przystępne dla niemal każdego odbiorcy.
Charakterystyczne jest także ukazywanie wszystkich postaci po prostu jako istot
ludzkich, niezależnie od wyznawanej religii. Stąd w omawianych powieściach
można znaleźć dobrych i złych chrześcijan oraz dobrych i złych Żydów. To dążenie do obiektywizmu miało zapewne zgodnie z zamierzeniami autora prowadzić
do osiągnięcia pozrozumienia i pojednania w świecie.
Postacie chrześcijan, jak już wspomniałam, często występują, w pewnym sensie mogą zaistnieć, wyłącznie przez pryzmat świata żydowskiego. Bardzo rzadko
pojawiają się w tych utworach przykłady pozytywnego lub negatywnego zachowania chrześcijan wobec innych wyznawców własnej religii, „dobro” i „zło” uwidacznia się prawie niemal wyłącznie w kontaktach z Żydami. Tak więc pamięć
przekazywana przez utwory Asza jest wyraźnie pamięcią jego narodu, pamięcią
o świecie postrzeganym przez żydowskiego obserwatora.
Należy zadać sobie jeszcze dwa podstawowe pytania: skoro utwory Asza są
medium pamięci, komu chciał ją przekazywać sam autor i komu jest ona dziś przekazywana? Wydaje się, że i tu można pokusić się o próbę odpowiedzi: Asz zdawał
sobie znakomicie sprawę z tego, że wiele jego książek czytanych jest w przekładach, że wielu czytelników nie jest Żydami. Dlatego próbuje zarówno przedstawić
religię i tradycję żydowską czytelnikowi nieżydowskiemu, jak też ukazać Żydom
z dużą dozą sympatii świat chrześcijański. Pisarz zdaje się jednak dosyć naiwny
w swoim tak chwalonym przez niektórych krytyków „budowaniu mostów”1216. Jak
gdyby zbyt uporczywie chciał przekonać chrześcijan, by kochali Żydów, którzy też
są wierzący, a Żydom z kolei pragnął ukazywać przede wszystkim dobrych chrześcijan. Stąd jego chrześcijańskie postacie i ich postępowanie są czasem zupełnie
nierealistyczne. Co interesujące, te cechy świata przedstawionego u Asza są wspólne dla jego powieści powstałych przed Zagładą i po drugiej wojnie światowej.
Podsumowując, można stwierdzić, że oprócz pamięci czysto żydowskiej Asz
starał się w swoich powieściach przekazywać także widzianą żydowskimi oczyma pamięć wspólną, a adresatami jego utworów są i Żydzi, i chrześcijanie. W ten
sposób pisarz próbował poprzez swoją twórczość wywierać wpływ zarówno na
pamięć zbiorową swojego narodu, jak i na skarbnicę pamięci ogólnoludzkiej.

1216

Por. Salomon Belis-Legis, Wstęp, s. 11.
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Aneks
A. Tabela transkrypcji
Tabela niektórych stosowanych w Polsce transkrypcji i transliteracji języka
jidysz opracowana przez Ewę Geller1217.
Alfabet jidysz

Transliteracja
ﬁlologiczna

Transkrypcja YIVO

Transkrypcja „literacka”
polska

א

-

-

-

אַ

a

a

a

אָ

o

o

o

ב

b

b

b

בֿ

b

v

w

ג

g

g

g

ד

d

d

d

ה

h

h

h

ו

u

u

u

װ

v

v

w

ױ

oj

oy

oj

ז

z

z

z

זש

ž

zh

ż

ח

x

kh

ch

ט

t

t

t

טש

č

tsh

cz

י

i

i

i, y

י

j

y

j

ײ

ej

ey

ej

ַײ

aj

ay

aj

כּ

k

k

k

1217

Por. Ewa Geller, Monika Polit (red.), Jidyszland – polskie przestrzenie, s. 13–14.
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 ך,כ

x

kh

ch

ל

l

l

l, ł

 ם,מ

m

m

m

 ן,נ

n

n

n

ס

s

s

s

ע

e

e

e

פּ

p

p

p

 ף,פֿ

f

f

f

 ץ,צ

c

ts

c

ק

k

k

k

ר

r

r

r

ש

š

sh

sz

שׂ

s

s

s

תּ

t

t

t

ת

s

s

s

B. Pierwsze wydania książkowe utworów Szolema Asza w jidysz
oraz ich przekładów na język angielski, francuski, niemiecki i polski1218
Utwory Asza i ich tłumaczenia
1.  אמנון און תמרAmnon un Tamar [Amnon i Tamar] (Warsze: Progres 1900).
2.  אין א שלעכטער צייטIn a szlechter cajt [W złych czasach] (Warsze: Progres
1900).
3.  צוריקגעקומעןCurikgekumen [Powrót] (Kroke 1904), nowe wydanie jako:
 מיטן שטראםMitn sztrom [Z biegiem rzeki] (Warsze: Progres 1909).
– ang. tłum. Jacob Robbins, With the Current (New York 193?).
4.  א שטעדטילA sztetl [Miasteczko] (Minsk: Kultur 1905).
– niem. tłum. Städtchen (Berlin: Fischer 1909).
– pol. tłum. z niemieckiego Miasteczko, wstęp Zdzisław Dębicki (Warszawa:
Biblioteka Dzieł Wyborowych 1910, 2 części), tłum. poprawione na podstawie tekstu w jidysz Monika Adamczyk-Garbowska, Miasteczko, posłowie
Monika Adamczyk-Garbowska (Janowiec nad Wisłą: Towarzystwo Przyjaciół
Janowca nad Wisłą 2003).
5.  א טרויעריקע מעשה: מאטעלעMotele: A trojerike majse [Motele: tragiczna historia] (Minsk: Kultur 1905/1906).
6.  וועקסעלע צאהלען; א שמועסWeksele coln; A szmues [Zapłacić weksel; Rozmowa] (Minsk: Kultur 1905/1906).
7.  א יודישער נגיד; דער גובערנאטאר קומטA jidiszer noged; Der gubernator kumt
[Żydowski bogacz, Gubernator przyjeżdża] (Minsk: Kultur 1905/1906).
8.  משיחס צייטןMeszijechs cajtn [Czasy Mesjasza] (Wilne: Cukunft 1906).
9.  שמחת תורה אין דער קצבישער חברה; א טרויריגער שמחת תורהSimches Tojre in der
kacewiszer chewre; A trojriker Simches Tojre [Simches Tojre u rzeźników;
Smutne Simches Tojre] (Minsk: Kultur 1906).
10.  דער גאט פון נקמהDer Got fun nekome [Bóg zemsty] (Wilne: Cukunft 1907).
1218
Lista w układzie chronologicznym według pierwszego znanego wydania, zestawiona na podstawie skonsultowanych egzemplarzy książek, a także kart katalogowych i katalogów on-line. Asz
pisał wyłącznie w jidysz, czasem jednak wydanie w języku angielskim lub niemieckim poprzedzało,
a w nielicznych przypadkach zastępowało wersję książkową w jidysz. Po tytule w jidysz (w alfabecie
hebrajskim z pisownią tytułu w formie, w jakiej występuje na stronie tytułowej lub w katalogu oraz
w transkrypcji) podane jest jego dosłowne polskie tłumaczenie niezależnie od tego, czy dany utwór
ukazał się w wersji polskiej, czy nie, i jak w tej wersji brzmiał jego tytuł. Polskie przekłady (jeżeli
istniały) wymienione są pod wersją w języku jidysz, podobnie jak wydania angielskie, niemieckie
i francuskie. Jeżeli wiadomo, że przekładu dokonano nie bezpośrednio z jidysz, lecz na podstawie
innego tłumaczenia, to fakt ten jest zaznaczony. Tłumaczenia angielskie i amerykańskie określone są
jednolicie jako angielskie. Kolejne wydania tego samego dzieła lub jego przekładu są uwzględnione
tylko wtedy, gdy nowe wydanie ukazało się pod innym tytułem lub gdy przekładu dokonał inny
tłumacz. Lista jest w miarę możliwości kompletna, niemniej jednak przy niektórych pozycjach nie
udało się ustalić pełnych danych bibliograﬁcznych. Nie są uwzględnione tłumaczenia serializowanych w prasie powieści oraz pojedynczych krótszych tekstów, które ukazały się w czasopismach lub
w zbiorach wydanych w formie książkowej wraz z utworami innych autorów, ponieważ tego typu
zestawienie byłoby, z powodu trudności dotarcia do danych, zbyt wybiórcze i przypadkowe.
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– ang. tłum. Isaac Goldberg, The God of Vengeance (Boston: Stratford 1918).
– niem. tłum. Der Gott der Rache (Berlin: Fischer 1907).
11.  יחוסJiches [Rodowód] (1907).
12.  מאמענטן פון די פרייהייטסטעגMomentn fun di frajhajtsteg [Momenty z dni
wolności] (Warsze: Progres 1908).
13.  יוגנטJugnt [Młodzież] (Warsze: Szimin 1908).
14.  דער גובערנאטאר פארט; א בערגל ערד; באנקראטDer gubernator fort; A bergl erd;
Bankrot [Gubernator odjeżdża; Pagórek ziemi; Zbankrutowany] (Warsze:
Szimin 1908/1909).
15.  אן אפענער בריוו צו דער יידישער אינטעליגענץAn ofener briw cu der jidiszer inteligenc [List otwarty do inteligencji żydowskiej] (Warsze: Edelsztejn 1909).
16.  דראמעןDramen [Dramaty] (Warsze: Progres 1909).
17. [Rodzina Großglück].
– niem. tłum. Die Familie Großglück (Berlin: Fischer 1909).
18.  ערצעהלונגעןErcelungen [Opowiadania] (Warsze: Szimin 1909).
19.  אום ווינטערUm winter [W zimie] (Warsze: Progres 1909).
– ang. tłum. Isaac Goldberg, Winter, w: Six Plays of the Yiddish Theatre (Boston: Luce 1916).
20.  די מאמע מיט דער טאכטערDi mame mit der tochter [Matka z córką] (Minsk:
Kultur 1910).
21.  אויך א מאמע; דער זעלנערOjch a mame; Der zelner [Też matka; Żołdak]
(Warsze: Algemejner farlag 1910).
22.  ערדErd [Ziemia] (Warsze: Progres 1910).
– niem. tłum. Erde (Berlin: Juncker 1913).
23.  מאטיווןMotiwn [Motywy] (Warsze: Szimin 1910).
24.  שבתאי צביSzapse Cwi [Sabataj Cwi] (Wilne 1910).
– ang. tłum. autoryzowane z rosyjskiego Florence Whyte i George Rapall
Noyes, Sabbatai Zevi (Philadelphia: Jewish Publication Society of America
1930).
– niem. tłum. Sabbatai Zewi (Berlin: Fischer 1908).
25.  יפתחס טאכטערJiftahs tochter [Córka Jefty] (Wilne: Kleckin 1910).
26.  דער זינדיקערDer zindiker [Grzesznik] (Warsze: Progres 1910).
– ang. tłum. Isaac Goldberg, The Sinner, w: Six Plays of the Yiddish Theatre
(Boston: Luce 1916).
27.  דראמעסDrames [Dramaty], 2 tomy (Wilne: Kleckin 1911), z tytułów niewydanych wcześniej zawiera w tomie:
– 2,  די יורשיםDi jorszim [Spadkobiercy].
28. ישראל- ארץErec Jisroel [Ziemia Izraela] (Wilne: Kleckin 1911), inne skrócone
wydanie jako:  היסטארישע בילדער:ישראל- אין ארץIn erec Jisroel: historisze
bilder [W Ziemi Izraela: obrazy historyczne] (Warsze: Bicher far ale 1911),
także obszerniejsze wydanie jako:  ערצעהלונגען פון דער אלטער היים:ארץ ישראל
Erec Jisroel: ercelungen fun der alter hejm [Ziemia Izraela: opowiadania ze
starej ojczyzny] (Nju Jork: Forwerts 1918).
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– niem. tłum. Mathias Acher, Im Lande der Väter: Bilder und Dichtungen aus
Palästina (Berlin: Jüdischer Verlag 1912).
29.  ערצעהלונגעןErcelungen [Opowiadania] (Nju Jork: Forwerts 1911).
30.  דער לאנדסמאןDer landsman [Krajan] (Warsze–Nju Jork: Progres 1911).
31.  אמעריקאAmerika [Ameryka] (Warsze: Progres 1911), inny tytuł: קיין אמעריקע
Kin Amerike [Do Ameryki] (Nju Jork: Forwerts 1911), skrócona wersja:
 פון בוך „אמעריקא“ פארקירצט פאר קינדער. יאסעלעJosele. fun buch „Amerika”
farkirct far kinder [Josele. Z książki „ Ameryka” skrócone dla dzieci] (Warsze: Kultur-lige 1921).
– ang. tłum. James Fuchs, America (New York: Alpha Omega 1918).
– niem. tłum. Amerika (Berlin: Neues Leben 1911).
– pol. tłum. M. Szpiro, Ameryka: powieść z życia Żydów polskich na emigracji (Warszawa: Orient 1926).
32.  פון שטאדט און דארףFun sztot un dorf [Z miasta i wsi] (Warsze–Nju Jork: Progres 1911).
33.  א פאעמע פון יידישן לעבן: רב שלמה נגידReb Szlojme Noged: a poeme fun jidiszn
lebn [Szlojme Bogacz: poemat o życiu żydowskim] (Wilne: Kleckin 1911).
34.  דער בונד פון די שוואכעDer bund fun di szwache [Związek słabych] (Peterburg:
Di jidisze welt 1912).
– niem. tłum. Der Bund der Schwachen (Berlin: Fischer 1913).
35.  מעשהלעך פון חומשMajselech fun chumesz [Opowieści z Pięcioksięgu] (Wilne:
Kleckin 1913).
– ang. tłum. z niemieckiego Caroline Cunningham, In the Beginning (New
York: Putnam 1935).
– niem. tłum. Helene Sokolow, Kleine Geschichten aus der Bibel (Berlin:
Jüdischer Verlag 1914).
36.  מעריMeri [Meri] (St. Petersburg: Jojsef Luria 1913).
– niem. tłum. Die Jüngsten. Roman (Berlin: Fischer 1912).
37.  אונזער גלויבעןUndzer glojbn [Nasza wiara] (Nju Jork: Pinski-Mazl 1914).
38.  מאטקע גנבMotke ganew [Motke Złodziej] (Nju Jork: Forwerts 1916).
– ang. tłum. i red. Isaac Goldberg, Mottke the Vagabond (Boston: Luce 1917),
nowe wydanie: Willa i Edwin Muir, Mottke the Thief (New York & London:
Putnam 1935).
– niem. tłum. Georg Richter i Siegfried Schmitz, Mottke der Dieb (Berlin:
Ladyschnikow 1925).
– pol. tłum. Jakób Appenszlak, Motke ganew (Warszawa: Sarfus 1925).
39.  דאס הייליקע מיידל אדער א שנירל פערלDos hejlike mejdl oder a sznirl perl [Święta dziewczyna i naszyjnik z pereł] (1916).
40.  דער וועג צו זיךDer weg cu zich [Droga do siebie] (Nju Jork: Forwerts 19171219).

1219
Jedynie to wydanie udało się znaleźć, natomiast w opracowaniach w jidysz podawany jest
rok 1914, co o tyle miałoby sens, o ile powieść ta jest bezpośrednią kontynuacją, w zasadzie drugim
tomem, wydanej w roku 1913 Meri. W roku 1914 Der weg cu zich był drukowany w odcinkach
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41.  אנקל מאזעסOnkl Mozes [Wujek Mojżesz] (Nju Jork: Forwerts 1918), inne wydanie:  געקירצט און פארטייטשט פון יודל מארק, אנקל מאזעסOnkl Mozes, gekirct un
fartajczt fun Judl Mark [Wujek Mojżesz, skrócone i objaśnione przez Judla
Marka] (Nju Jork: Nju-Jorker arbeter-ring mitlszul 1940).
– ang. tłum. Isaac Goldberg, Uncle Moses (New York: Dutton 1920).
– niem. tłum. Onkel Moses (Berlin: Ladyschnikow 1926).
42.  יונגע יאהרן און אנדערע ערצעהלונגעןJunge jorn un andere ercelungen [Lata
młodości i inne opowiadania] (Nju Jork: Forwerts 1918).
43.  דער יידישער סאלדאט און אנדערע ערצעהלונגען: בלעטערBleter: der jidiszer soldat
un andere ercelungen [Kartki: żydowski żołnierz i inne opowiadania] (Nju
Jork: Forwerts 1918).
– franc. tłum. Der jidiszer soldat Lupus Blumfeld, Le soldat juif (Paris: la
Renaissance du livre, ok. 1920).
44.  חורבן פוילןChurbn Pojln [Zniszczenie Polski] (1918).
45.  אמעריכאנער דערציילונגעןAmerikaner dercejlungen [Opowiadania amerykańskie] (Nju Jork 1918).
46.  רב שלמה נגיד און אנדערע ערצעהלונגעןReb Szlojme Noged un andere ercelungen
[Szlojme Bogacz i inne opowiadania] (Nju Jork: Forwerts 1918).
47. ? ווער איז דער פאטערWer iz der foter? [Kto jest ojcem?] (1918).
48.  קדוש השם און אנדערע ערצעהלונגעןKidusz haszem un andere ercelungen
[Uświęcenie Imienia Boga i inne opowiadania] (Nju Jork: Forwerts 1919).
– ang. tłum. Kidusz haszem Israel Goldberg pod pseud. Rufus Learsi, Kiddush
Ha-Shem (Philadelphia: Jewish Publication Society of America 1926).
– franc. tłum. Kidusz haszem Aby Wieviorka, La sanctiﬁcation du Nom, wstęp
Yitshok Niborski (Lausanne–Paris: L’Age du Homme 1985).
– niem. tłum. Kidusz haszem Elias Hurwicz, Ein Glaubensmartyrium (Berlin:
Ladyschnikow 1920).
– pol. tłum. Kidusz haszem Michał Friedman, Kidusz ha-szem, wstęp Michał
Friedman (Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003).
49.  חיים לעדערערס צוריקקומעןChaim Lederers curikkumen [Powrót Chaima Lederera] (1919).
– ang. tłum. Elsa Krauch, Chaim Lederer’s Return, w: Three Novels (New
York: Putnam 1938).
– niem. tłum. autoryzowane Siegfried Schmitz, Chaim Lederers Rückkehr
(Wien: Löwit 1928).
50.  אהייםAhejm [W domu] (Minsk: Kultur 1920).
51.  דערציילונגעןDercejlungen [Opowiadania] (Wilne: Kleckin 1920).
52.  איבער דער גרענעץ; א חלל; פריהלינגIber der grenec; A chalel; Friling [Przez
granicę; Pieśń chwały; Wiosna] (Warsze: Algemejner farlag 1920).

w prasie, por. Jicchok Charlasz, Asz Szolem, kol. 187, natomiast najprawdopodobniej pierwszym
wydaniem książkowym jest rzeczywiście to z roku 1917.
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53.  מענטשן און געטערMenczn un geter [Ludzie i bogowie] (Warsze: Algemejner
farlag 1920).
54.  דער טויטער מענטשDer tojter mencz [Umarły człowiek] (1920).
55.  געזאמלטע שריפטןGezamlte szriftn [Dzieła zebrane], 12 tomów, 1 wydanie
1921, 2 wydanie 1923, 3 wydanie 1938 (Nju Jork: Szolem Asz Komite), z tytułów niewydanych wcześniej zawiera w tomach:
– 2,  בילדער און הומארעסקעןBilder un humoresken [Obrazy i humoreski].
– 3,  הימעל און ערדHimel un erd [Niebo i ziemia].
– 5,  צוויי וועלטןCwej weltn [Dwa światy].
– 6,  דאס בוך פון צערDos buch fun car [Księga troski].
– 12.1,  די כישופמאכערין פון קאסטיליעןDi kiszefmacherin fun Kastiljen [Czarodziejka z Kastylii].
– niem. tłum. Elias Hurwicz, Die Zauberin von Kastilien (Berlin: Ladyschnikow 1921).
– pol. tłum. Michał Friedman, Czarodziejka z Kastylii i inne opowiadania,
wstęp Eugenia Prokop-Janiec (Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1993).
56.  געזאמלטע שריפטןGezamlte szriftn [Dzieła zebrane], 29 tomów (Warsze: Kultur-lige 1921–1938, 1 wydanie 1921: 12 tomów, 2 wydanie 1923: 12 tomów, 3
wydanie 1925: 18 tomów, w trakcie i potem dodrukowywano kolejne tomy),
z tytułów niewydanych wcześniej zawiera w tomach:
– 13 (1924),  נייע ערציילונגעןNaje ercejlungen [Nowe opowiadania].
– 14 (1924),  די מוטערDi muter [Matka].
– ang. tłum. Nathan Ausübel, The Mother (New York: Liveright 1930), tłum.
autoryzowane Elsa Krauch, The Mother (New York: Putnam 1937).
– niem. tłum. autoryzowane Siegfried Schmitz Die Mutter (Wien: Löwit
1928).
– pol. tłum. Mojżesz Kanfer, Matka (Warszawa: Rój 1933).
– 19.1 (1926),  טויט אורטיילTojt urtejl [Wyrok śmierci].
– ang. tłum. Elsa Krauch, Judge Not, w: Three Novels (New York: Putnam
1938).
– franc. tłum. Alzir Hella i Isa Altkaufer, La chaise électrique, wstęp: Stefan
Zweig (Paris: Delamain et Boutelleau 1931).
– niem. tłum. Georg Richter, Der elektrische Stuhl (Berlin–Wien–Leipzig:
Zsolnay 1929).
– 19.2 (1926),  מיין רייזע איבער שפאניעןMajn rajze iber Szpanjen [Moja podróż
przez Hiszpanię].
– 20 (1927),  פון איין קוואלFun ejn kwal [Z jednego źródła].
– 21 (1924),  דערציילונגען און בילדער: אש פאר יוגנטAsz far jugent: dercejlungen
un bilder [Asz dla młodzieży: opowiadania i szkice].
– 22.2 (1928),  דער מזבחDer mizbejech [Ołtarz].
– 23.1 (1930),  נייע דראמעןNaje dramen [Nowe dramaty].
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– 23.2 (1929) i 24 (1930),  פעטערבורגPeterburg [Petersburg], 1 tom trylogii
 פארן מבולFarn mabl [Przed potopem], nowe wydanie trylogii:  דריי שטאטDraj
sztot [Trzy miasta] (Nju Jork: Szklarski 1952).
– ang tłum. całej trylogii (Peterburg, Warsze, Moskwe) Edwin i Willa Muir,
Three Cities: A Trilogy (New York: Putnam 1933).
– franc. tłum. z niemieckiego Alexandre Vialatte, Pétersbourg, wstęp Stefan Zweig (Paris: Bernard Grasset 1933, franc. tłum. całej trylogii, Avant le
déluge).
– niem. autoryzowane tłum. Siegfried Schmitz, Petersburg (Berlin–Wien:
Zsolnay 1931, niem. tłum. całej trylogii, Die Sintﬂut: Romantrilogie), nowe
wydanie: Petersburg: Roman der Jahrhundertwende (Zürich: Diana 1989).
– pol. tłum. Marceli Tarnowski, Petersburg: powieść (Warszawa: Rój 1931,
pol. tłumaczenie całej trylogii, Potop: trylogja).
– 25 (1930),  ווארשעWarsze [Warszawa], 2 tom trylogii  פארן מבולFarn mabl
[Przed potopem], nowe wydanie trylogii:  דריי שטאטDraj sztot [Trzy miasta]
(Nju Jork: Szklarski 1952).
– ang. tłum. całej trylogii (Peterburg, Warsze, Moskwe) Edwin i Willa Muir,
Three Cities: A Trilogy (New York: Putnam 1933).
– franc. tłum. Aby Wieviorka i Henri Raczymow, Varsovie, wstęp Henri Raczymow (Paris: Pierre Belfond 1987).
– niem. autoryzowane tłum. Siegfried Schmitz, Warschau (Berlin: Zsolnay
1930, niem. tłum. całej trylogii, Die Sintﬂut: Romantrilogie).
– pol. tłum. Wacław Rogowicz, Warszawa: powieść (Warszawa: Rój 1931,
pol. tłumaczenie całej trylogii, Potop: trylogja).
– 26.1 (1931),  מאסקוועMoskwe [Moskwa], 3 tom trylogii  פארן מבולFarn
mabl [Przed potopem], nowe wydanie trylogii:  דריי שטאטDraj sztot [Trzy
miasta] (Nju Jork: Szklarski 1952).
– ang. tłum. całej trylogii (Peterburg, Warsze, Moskwe) Edwin i Willa Muir,
Three Cities: A Trilogy (New York: Putnam 1933).
– franc. tłum. i wstęp Rachel Ertel, Moscou (Paris: Pierre Belfond 1988).
– niem. autoryzowane tłum. Siegfried Schmitz, Moskau (Berlin: Zsolnay
1930, niem. tłum. całej trylogii, Die Sintﬂut: Romantrilogie).
– pol. tłum. Marceli Tarnowski, Moskwa: powieść (Warszawa: Rój 1932,
pol. tłumaczenie całej trylogii, Potop: trylogja ).
– 26.2 (1933),  גאטס געפאנגענעGots gefangene [Uwięziona przez Boga].
– niem. tłum. Siegfried Schmitz, Die Gefangene Gottes, (Berlin–Wien–Leipzig: Zsolnay 1932).
– 27 (1934),  דער תהילים־יידDer tilim-jid [Psalmista].
– ang. tłum. Willa i Edwin Muir, Salvation (wersja skrócona: New York:
Putnam 1934, wersja pełna: New York: Putnam 1951).
– franc. tłum. Juliette Pary i Isaac Pougatch, Le Juif aux psaumes (Paris:
Flammarion 1939).

312

– niem. tłum. Siegfried Schmitz, Der Trost des Volkes (Zürich: Zsolnay
1934).
– 28 (1936),  ביים אפגרונטBam opgrunt [Nad przepaścią].
– ang. tłum. z wersji niemieckiej Willa i Edwin Muir, The War Goes On
(New York: Putnam 1936), nowe wydanie: The Calf of Paper (London: Gollancz 1936).
– niem. tłum. Siegfried Schmitz, Der Krieg geht weiter (Amsterdam: Allert
de Lange 1936).
– 29 (1938),  דאס געזאנג פון טאלDos gezang fun tol [Śpiew doliny].
– ang. tłum. Elsa Krauch, The Song of the Valley (New York: Putnam 1939).
– niem. tłum. Siegfried Schmitz, Gesang des Tales (Amsterdam: Allert de
Lange 1938).
57.  דראמאטישע שריפטןDramatisze szriftn [Utwory dramatyczne], 4 tomy: 1.
 ביבלישע און היסטארישע דראמעןBiblisze un historisze dramen [Dramaty biblijne
i historyczne], 2.  נאציאנאלע דראמעןNacjonale dramen, [Dramaty narodowe]
3.  סאציאלע דראמעןSocjale dramen [Dramaty społeczne], 4.  מיטן,די יורשים
 מאראנען, אום ווינטער, דער זינדיקער, שטראםDi jorszim, Mitn sztrom, Der zindiker, Um winter, Maranen [Spadkobiercy, Z biegiem rzeki, Grzesznik, W zimie, Marrani], (Wilne–Nju Jork: Szolem Asz Komite 1922), z tytułów niewydanych wcześniej zawiera w tomach:
– 4 (1922),  מאראנעןMaranen [Marrani].
58.  דאס נייע לעבן; זיין האב און גוטס; אין ווינטDos naje lebn; Zajn hob un guts; In
wint [Nowe życie; Jego dobra; Na wietrze] (Wilne: Kleckin 1922).
59.  דער ארעמער און דער רייכערDer oremer un der rajcher [Biedny i bogaty] (Warsze: Kultur-lige 1923).
60.  עלי און שמואלEli un Szmuel [Eli i Szmuel] (Warsze: Kultur-lige 1924).
61.  חורבן ירושליםChurbn Jeruszolajim [Zniszczenie Jerozolimy] (Warsze: Kultur-lige 1924).
62.  דער קעניג פון יהודהDer kenig fun Jehude [Król Judy] (Warsze: Kultur-lige
1924).
63.  יוסףJojsef [Józef] (Wilne: Cukunft 1924).
– niem. tłum. autoryzowane Georg Richter, Joseph: eine Hirten-Legende in
fünf Bildern (Berlin: Ladyschnikow 1925).
64.  וועגן דער יידיש־וועלטלעכער שולWegn der jidisz-weltlecher szul [O żydowskiej
świeckiej szkole] (Warsze: Szul un lebn 1924).
65.  רעווערענד דאקטאר סילווערRewerend doktor Silwer [Wielebny doktor Silwer]
(1927).
66.  קוילןKojln [Węgiel] (Warsze: Kultur-lige 1928).
67.  א בריווA briw [List] (Warsze: Central-komitet fun di liges farn arbetendn
Erec-Jisroel in Pojln 1929).
68.  דער געפאנגענער רב פון ראטענבורגDer gefangener row fun Rotenburg [Uwięziony
rabin z Rotenburga] (Wilne: Naje jidisze folksszul 1930).
69. ־טער מאי1  דערDer 1-er maj [1-szy maja] (Wilne: Naje jidisze folksszul 1930).
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70. [W co wierzę. Od gatunku do osobowości].
– niem. tłum. Siegfried Schmitz, Woran ich glaube. Von der Gattung zur Persönlichkeit (Berlin–Wien–Leipzig: Zsolnay 1932).
71.  מיין אווטאביאגראפיעMajn awtobiograﬁe [Moja autobiograﬁa] (Wilne: Naje
jidisze folksszul 1933)1220.
72. [W co wierzę].
– ang. tłum. Maurice Samuel, What I Believe, (New York: Putnam 1941),
wydanie w Wielkiej Brytanii: My Personal Faith (London: Routledge & Sons
1942).
73.  דער מאן פון נצרתDer man fun Naceres [Mąż z Nazaretu] (Nju Jork: Kultur
1943).
– ang. tłum. Maurice Samuel, The Nazarene (New York: Putnam 1939).
– franc. tłum. z angielskiego Christine Croizard, Gilbert Martineau i Guillot
de Saix Léon, Le Nazaréen (Paris: Nagel 1947).
– niem. tłum. z angielskiego Paul Baudisch, Der Nazarener (Stockholm: Bermann–Fischer 1940), nowe wydanie tego samego tłumaczenia: Jesus, der Nazarener (Zürich: Diana 1987).
– pol. tłum. Michał Friedman, Mąż z Nazaretu, wstęp Salomon Belis-Legis
(Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1990).
74. [Apostoł].
– ang. tłum. Maurice Samuel, The Apostle, (New York: Putnam 1943).
– niem. tłum. Justinian Frisch, Der Apostel, (Stockholm: Bermann–Fischer
1946).
75.  א יידיש קינד אין שנת תש“הA jidisz kind in sznas [5]705 [Dziecko żydowskie
w roku 1944/1945] (Nju Jork: Morgn-frajhajt 1944).
76.  היטלערס געבורטHitlers geburt [Narodziny Hitlera] (Nju Jork: Jidiszer fraternaler folks-ordn 1944).
77. [Jedno przeznaczenie: list do Chrześcijan].
– ang. tłum. Milton Hindus, One Destiny: An Epistle to the Christians (New
York: Putnam 1945).
78.  דער ברענענדיקער דארןDer brenendiker dorn [Płonący krzew cierniowy] (Nju
Jork: Ikuf 1946).
79.  איסט ריווערIst riwer [East River] (Nju Jork: E. Laub 1946).
– ang. tłum. A.H. Gross, East River (New York, Putnam 1946).
– franc. tłum. z angielskiego Yves Maurion, East River, quartier juif (Paris:
les Deux sirènes 1949).
– niem. tłum. N.O. Scarpi, East River (Zürich: Diana 1947).

1220

Najprawdopodobniej jest to wersja w jidysz wydanego dwa lata wcześniej tekstu niemieckiego autobiograﬁi, por. Schalom Asch, Rückblick, nie udało się, niestety, dotrzeć do jakiegokolwiek zachowanego egzemplarza w jidysz, by móc to przypuszczenie zweryﬁkować. Wiadomo też,
że autobiograﬁę Asza w jidysz drukował w odcinkach na początku roku 1931 warszawski „Hajnt”,
por. autor nieznany, Autobiograﬁa Asza, „Nowy Dziennik”, 28, 28.01.1931, s. 9.
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80.  געקליבענע שריפטןGeklibene szriftn [Dzieła wybrane], 2 tomy (Nju Jork: Ikuf
1947–1949), z tytułów niewydanych wcześniej zawiera w tomie:
– 1 (1947),  דער פארבארגענער בחורDer farborgener bocher [Ukryty młodzieniec].
81. [Maria].
– ang. tłum. Leo Steinberg, Mary (New York: Putnam 1949).
– franc. tłum. z angielskiego Eugène Bestaux, Marie, mère de Jésus (Paris:
Calmann-Lévy 1951).
– niem. tłum. z angielskiego Richard Jordan, Maria (Zürich: Diana 1950),
nowe wydanie tego samego tłumaczenia: Maria, die Mutter des Erlösers
(Zürich: Diana 1988).
82.  משהMojsze [Mojżesz] (Nju Jork: Szklarski 1951).
– ang. tłum. Maurice Samuel, Moses (New York: Putnam 1951).
– franc. tłum. z angielskiego Eugène Bestaux, Moïse, wstęp Marcel Brion
(Paris: Calmann-Lévy 1954).
– niem. tłum. z angielskiego Richard Jordan, Moses. Roman (Zürich–Stuttgart: Diana 1953), nowe wydania tego samego tłumaczenia: Moses: der Gott
hat gegeben (München: Droemer Knaur 1990), Moses – Prinz aus Ägypten:
Roman (Moers: Brendow, 2000).
83.  גראסמאן און זוןGrosman un zun [Grosman i syn] (Nju Jork: Szlarski 1954).
– ang. tłum. Maurice Samuel, Passage in the Night (New York: Putnam
1954), to samo tumaczenie wyd. w Wielkiej Brytanii: A Passage in the Dark
(London 1954).
– niem. tłum. Arnold Hoffmann, Reise durch die Nacht. Roman (Zürich–
–Stuttgart: Diana 1956).
84.  דער נביאDer nowi [Prorok] (Tel Awiw: Lecte najes 1956).
– ang. tłum. Arthur Saul Super, The Prophet (New York: Putnam 1955).
– franc. tłum. z angielskiego Eugène Bestaux, Isaïe; prophète d’Israël (Paris:
Calmann–Lévy 1957).
– niem. tłum. z angielskiego Richard Jordan, Der Prophet. Roman (Stuttgart–
–Konstanz: Diana 1956).
85.  נאָוועלןNoweln [Nowele] (Warsze: Jidisz wort 1958).
86.  בריוו פון שלום אשBriw fun Szolem Asz [Listy Szolema Asza] (Bat Jam–Tel
Awiw: Bejs Szolem Asz 1980)1221.
Zbiory wybranych opowiadań w przekładach
• wydania w języku angielskim:
87. Children of Abraham: The Short Stories of Sholem Asch, tłum. Maurice Samuel (New York: Putnam 1942).
88. Tales of My People, tłum. Meyer Levin (New York: Putnam 1948).

1221

Redakcja:  מרדכי צאניןMortche Canin.
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89. From Many Countries: The Collected Short Stories of Sholem Asch, tłum.
Maurice Samuel i Meyer Levin (London: Macdonald 1958).
90. A Union for Shabbos and Other Stories of Jewish Life in America, tłum. Max
Rosenfeld (Philadelphia: Sholom Aleichem Club 1967).
91. Pushcarts and Dreamers: Stories of Jewish Life in America, tłum. Max Rosenfeld (South Brunswick, N.J.: Yoseloff 1969).
• wydania w języku niemieckim:
92. Kinder in der Fremde, tłum. Siegfried Schmitz (Amsterdam: Allert de Lange
1935).
93. Bilder aus dem Ghetto, tłum. Stefania Goldenring (Berlin: Fischer 1907).
94. Die Kinder Abrahams: Novellen aus Amerika, tłum. autoryzowane Siegfried
Schmitz (Berlin: Zsolnay 1931).
95. Von den Vätern, tłum. Siegfried Schmitz (Berlin: Zsolnay 1931).
96. Zwischen den Wänden. Jüdische Erzählungen zwischen Liebe und Glaube,
tłum. Angelika Glau (Kassel: Aquinarte, 2002).
• wydania w języku polskim:
97. Nowele, tłum. prawdopodobnie Z. Majorczyk oraz Wiktoria Stanisławowa
Huzarska/Husarska1222 (Warszawa: Księgarnia Powszechna 1906).
98. Wenus Szwarcwaldu: opowiadanie, tłum. M. Holcblatt (Warszawa: Orient
1925).
99. Opowiadania, tłum. Stanisław Wygodzki (Warszawa: Czytelnik 1964).

C. Katalogi i zbiory on-line1223
amerykańskie:
YIVO / Center for Jewish History: http://opac.cjh.org:8991/F
The New York Public Library: http://www.nypl.org/collections
Library of Congress: http://catalog.loc.gov
National Yiddish Book Center: http://www.yiddishbookcenter.org/yiddish-books
angielskie:
COPAC: http://copac.ac.uk
francuskie:
Rachel: http://www.rachelnet.net/rachelnet/F/rechercher_ouvrage.htm
Catalogue collectif de France: http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet
1222

Majorczyka podaje Stanisław Pigoń jako tłumacza opublikowanych w latach 1903 i 1904
w „Izraelicie” (wydawany w języku polskim w latach 1866–1915 w Warszawie tygodnik poświęcony sprawom żydowskim) opowiadań, które weszły potem do wydanego w roku 1906 zbioru, por.
Stanisław Pigoń, Listy Szaloma Asza do Stanisława Witkiewicza i Stefana Żeromskiego (1903–1906),
19.12.1959, s. 4. O tym, że Huzarska tłumaczyła będące częścią książki szkice z Krakowa, pisze
także Pigoń, por. tamże, 30.01.1960, s. 5.
1223
Linki z dnia 29.03.2010.
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izraelskie:
Union List of Israel: http://aleph3.libnet.ac.il/F/
niemieckie:
Gemeinsamer Bibliotheksverbund: http://gso.gbv.de
Compact Memory: http://www.compactmemory.de/
polskie:
Biblioteka Jagiellońska: http://www.bj.uj.edu.pl
Biblioteka Narodowa w Warszawie: http://alpha.bn.org.pl/screens/mainmenu_
pol.html
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie: http://www.buw.uw.edu.pl
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu: http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog
Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych: http://kameleon.umcs.lublin.pl/cgi-bin/gw_48_1_12/chameleon?skin=wklbn
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich: http://karo.umk.pl/Karo
Katalog Centralny Polskich Bibliotek: http://www.nukat.edu.pl
Zakład Narodowy im. Ossolińskich: http://www.oss.wroc.pl/

Bibliograﬁa1224
1. Literatura podmiotu
1911  פּראגרעס: ניו־יאָרק/  ווארשע, אַמעריקא,שלום אַש
Asz Szolem, Amerika [Ameryka], Warsze–Nju-Jork: Progres 1911.
[The Apostle: brak wydania książkowego w jidysz]
Asch Sholem, The Apostle [Apostoł], tłum. Maurice Samuel, New York: G.P. Putnam´s
Sons 1943.
2  און1 . בד,1937  קולטור־ליגע: ווארשע, ביים אָפּגרונט,שלום אַש
Asz Szolem, Bam opgrunt [Nad przepaścią], Warsze: Kultur-lige 1937, tom 1 i 2
[ciągła numeracja stron].
1927  קולטור־ליגע: ווארשע, חיים לעדערערס צוריקקומען,שלום אַש
Asz Szolem, Chaim Lederers curikkumen [Powrót Chaima Lederera], Warsze: Kultur-lige 1927.
1949  איקוף: ניו־יאָרק, דאָס געזאַנג פון טאָל,שלום אַש
Asz Szolem, Dos gezang fun tol [Śpiew doliny], Nju-Jork: Ikuf 1949.
1933  קולטור־ליגע: ווארשע, גאָטס געפאַנגענע,שלום אַש
Asz Szolem, Gots gefangene [Uwięziona przez Boga], Warsze: Kultur-lige 1933.
1954  משה־שמואל שקלאַרסקי: ניו־יאָרק, גראָסמאַן און זון,שלום אַש
Asz Szolem, Grosman un zun [Grosman i syn], Nju-Jork: Mojsze-Szmuel Szklarski
1954.

1224
W bibliograﬁi umieszczone są jedynie te książki oraz artykuły, do których udało się dotrzeć.
Tam, gdzie było to możliwe, podana jest zarówno data ukazania się gazety lub czasopisma, jak i numer. Nie są zamieszczone dane przejęte za innymi autorami, katalogami lub bibliograﬁami, znaleźć
je można w odnośnych publikacjach. Pozycje w bibliograﬁi ułożone są alfabetycznie, według nazwiska autora zapisanego alfabetem łacińskim, przy czym najpierw podane jest nazwisko, potem imię.
W oryginalnych danych w jidysz podane jest jednak najpierw imię, ponieważ zamiana kolejności
wyglądałaby w tym języku sztucznie. Teksty autorstwa Szolema Asza ułożone są alfabetycznie według tytułów, nie są brane pod uwagę różne formy zapisu nazwiska i imienia autora.
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1946  אליה לאוב: ניו־יאָרק, איסט ריווער,שלום אַש
Asz Szolem, Ist riwer [East River], Nju-Jork: Elje Laub 1946.
1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, קדוש השם,שלום אַש
Asz Szolem, Kidusz haszem [Uświęcenie Imienia Boga], Nju-Jork: Szolem Asz Komite 1923.
1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, די כשוף־מאַכערין פון קאַסטיליען,שלום אַש
Asz Szolem, Di kiszef-macherin fun Kastiljen [Czarodziejka z Kastylii], Nju-Jork:
Szolem Asz Komite 1923.
2  און1 . בד,1943  קולטור פאַרלאַג: ניו־יאָרק, דער מאַן פון נצרת,שלום אַש
Asz Szolem, Der man fun Naceres [Mąż z Nazaretu], Nju-Jork: Kultur Farlag 1943,
tom 1 i 2.
[Mary: brak wydania książkowego w jidysz]
Asch Sholem, Mary [Maria], tłum. Leo Steinberg, New York: G. P. Putnam’s Sons
1949.
1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, מערי,שלום אַש
Asz Szolem, Meri [Meri], Nju-Jork: Szolem Asz Komite 1923.
1951  משה־שמואל שקלאַרסקי: ניו־יאָרק, משה,שלום אַש
Asz Szolem, Mojsze [Mojżesz], Nju-Jork: Mojsze-Szmuel Szklarski 1951.
1949  צענטראַל־פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס־איירעס, מאָסקווע,שלום אַש
Asz Szolem, Moskwe [Moskwa], Buenos-Ajres: Central-farband fun pojlisze jidn in
Argentine 1949.
1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, מאָטקע גנב,שלום אַש
Asz Szolem, Motke ganew [Motke Złodziej], Nju-Jork: Szolem Asz Komite 1923.
1928  קולטור־ליגע: ווארשע, די מוטער,שלום אַש
Asz Szolem, Di muter [Matka], Warsze: Kultur-lige 1928.
1956  לעצטע נייעס: תל־אביב, דער נביא,שלום אַש
Asz Szolem, Der nowi [Prorok], Tel-Awiw: Lecte najes 1956.
1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, אָנקעל מאָזעס,שלום אַש
Asz Szolem, Onkel Mozes [Wujek Mojżesz], Nju-Jork: Szolem Asz Komite 1923.
1930  קולטור־ליגע: ווארשע, פעטערבורג,שלום אַש
Asz Szolem, Peterburg [Petersburg], Warsze: Kultur-lige 1930.
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. ז,1947  איקוף: ניו־יאָרק,I  געקליבענע ווערק באַנד, שלום אַש: אין, ר‘ שלמה נגיד,שלום אַש
133–218
Asz Szolem, Reb Szlojme Noged [Szlojme Bogacz], w: tenże, Geklibene werk band I,
Nju-Jork: Ikuf 1947, s. 133–218.
. ז,1947  איקוף: ניו־יאָרק,I  געקליבענע ווערק באַנד, שלום אַש: אין, דאָס שטעטל,שלום אַש
7– 131
Asz Szolem, Dos sztetl [Miasteczko], w: tenże, Geklibene werk band I, Nju-Jork: Ikuf 1947, s. 7–131.
1952  משה־שמואל שקלאַרסקי: ניו־יאָרק, דער תּהלים ייד,שלום אַש
Asz Szolem, Der tilim jid [Psalmista], Nju-Jork: Mojsze-Szmuel Szklarski 1952.
1930  קולטור־ליגע: ווארשע, טויט אורטייל,שלום אַש
Asz Szolem, Tojt urtejl [Wyrok śmierci], Warsze: Kultur-lige 1930.
1930  קולטור־ליגע: ווארשע, וואַרשע,שלום אַש
Asz Szolem, Warsze [Warszawa], Warsze: Kultur-lige 1930.
1923  שלום אַש קאָמיטע: ניו־יאָרק, דער וועג צו זיך,שלום אַש
Asz Szolem, Der weg cu zich [Droga do siebie], Nju-Jork: Szolem Asz Komite 1923.

2. Inne teksty autorstwa Szolema Asza
•

w jidysz:

1980  בית שלום אַש: בת־ים, בריוו פון שלום אַש,(. צאנין )רעד.מ
[Asz Szolem, Briw] Canin M[ortche] (red.), Briw fun Szolem Asz, Bat-Jam: Bejs Szolem Asz 1980.
, בּריוו פוּן שלום אשן צוּ סטאניסלאוו וויטקיעוויטשן אוּן סטעפאן זשעראמסקין,סטאַניסלאַוו פּיגאָן
,4 . ז,15.12.1959 ,195 . נר,7  און4 ,1 . ז,12.12.1959 .194 . נר, פאָלקס־שטימע:אין
. נר,5 . ז,19.12.1959 ,198 . נר,4 . ז,17.12.1959 ,197 . נר,4 . ז,16.12.1959 ,196 .נר
,202 . נר,5 . ז,24.12.1959 ,201 . נר,4. ז,23.12.1959 ,200 . נר,4 . ז,22.12.1959 ,199
, 6.01.1960 ,2 . נר,4 . ז,5.01.1960 ,1 . נר,4 . ז,30.12.1959 ,203 . נר,4 . ז,29.12.1959
4 .ז
[Asz Szolem, Briw] Pigon Stanisław, Briw fun Szolem Aszn cu Stanisław Witkiewiczn
un Stefan Żeromskin, „Folks-sztime”, 194, 12.12.1959 s. 1 [informacja o drukowaniu przekładu listów], s. 4 i 7 [wstęp]; 195, 15.12.1959,, s. 4 [wstęp – cd]; 196,
16.12.1959, s. 4 [listy 1 i 2]; 197, 17.12.1959, s. 4 [listy 3–8]; 198, 19.12.1959,
s. 5 [list 9]; 199, 22.12.1959, s. 4 [listy 10 i 11]; 200, 23.12.1959, s. 4 [listy 12 i 13];
201, 24.12.1959, s. 5 [list 14]; 202, 29.12.1959, s. 4 [list 15]; 203, 30.12.1959, s. 4
[listy 16–21]; 1, 5.01.1960, s. 4 [dodatek I]; 2, 6.01.1960, s. 4 [dodatek II ].
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, ישראליקלעך, יאסעלעך, משהלעך, יאַנוש קאָרטשאַק: אין, דער הייליקער דאָקטאָר,שלום אַש
7–9 . ז,1950 , צענטראַל־פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע:בוענאָס־איירעס
Asz Szolem, Der hejliker doktor, w: Janusz Korczak, Mojszelech, Joselech, Jisroliklech, Buenos-Ajres: Central-farband fun pojlisze jidn in Argentine 1950, s. 7–9.
48–54 . ז,1951 ,10  פּרץ נומער, די גאָלדענע קייט: אין, פּרץ. ל. י,שלום אַש
Asz Szolem, I.L. Perec, „Di goldene kejt”, numer Pereca 10, 1951, s. 48–54.
43 . ז,1993  אַפּריל9 ,7 . נר, דאָס ייִדישע וואָרט: אין, יידן פון ווארשע,שלום אש
Asz Szolem, Jidn fun Warsze, „Dos jidisze wort”, 7, 9.04.1993, s. 43.
19 ,51 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, מיין ערשטע בּאקאנטשאפט מיט פּרצן,שלום אש
962–963 . ז,1930 דעצעמבער
Asz Szolem, Majn erszte bakantszaft mit Perecn, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930,
s. 962–963.
7 . ז,31.07.1976 ,שטימע- פאַלקס: אין, מענטשן און אידעען,שלומ אַש
Asz Szolem, Menczn un ideen, „Folks-sztime”, 31.07.1976, s. 7.
5 . ז,22.10.1926 ,241 . נר,הײנט
ַ  אין׃, אַן אָפֿענער בריװ צו מאַרשאַל פּילסודסקי,שלום אַש
Asz Szolem, An ofener briw cu Marszal Piłsudski, „Hajnt”, 241, 22.10.1926, s. 5.
 קולטור־: וואַרשע, געזאַמלטע שריפטן, שלום אש: אין, אַ פּאָר ווערטער פון שלום אַש,שלום אש
I–IV . ז,I . בד,1925 ־ליגע
Asz Szolem, A por werter fun Szolem Asz, w: tenże, Gezamlte szriftn, Warsze: Kultur-lige 1925, tom I, s. I–IV.
 יוּני9 ,23 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, די רעדע פוּן שלום אַש אויפן פּען־קאנגרעס,שלום אש
473–474 . ז,1933
Asz Szolem, Di rede fun Szolem Asz afn Pen-kongres, „Literarisze bleter”, 23,
9.06.1933, s. 473–474.
, ליטערארישע בלעטער: אין, שלום אש וועגן דער בּאציוּנג צוּם מאדערנעם יידישן בּוּך,שלום אש
1 . ז,1924  אקטאבער31 ,25–26 .נר
Asz Szolem, Szolem Asz wegn der bacijung cum modernem jidiszn buch, „Literarisze
bleter”, 25–26, 31.10.1924, s. 1.
 יוּלי11 ,10 . נר, ליטערארישע בלעטער: אין, שלום אש וועגן דער יידישער ליטעראטור,שלום אש
1 . ז,1924
Asz Szolem, Szolem Asz wegn der jidiszer literatur, „Literarisze bleter”, 10,
11.07.1924, s. 1.
•

w innych językach:

Asch Schalom, An den Ufern der Weichsel, „Ost und West”, 3, 1905, kol. 205–210.
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Asz Szalom, Chrystus w getcie, tłum. Michał Friedman w: Traba Elżbieta, Traba Robert (red.), Tematy żydowskie, Olsztyn: Borussia 1999, s. 191–200.
Asz Szolem, Chrystus w getcie, tłum. Michał Friedman, „Fołks-sztyme”, 13,
5.04.1991, s. 10–91225 i 14, 19.04.1991, s. 11–10.
Asz Szalom, Chrystus w getcie, tłum. Michał Friedman, „Polska–Izrael”, 2, 1993,
s. 13–17.
Asz Szalom, Czarodziejka z Kastylii i inne opowiadania, tłum. Michał Friedman,
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1993.
Asz Szalom, Daleko w stepie, tłum. Michał Friedman, „Słowo Żydowskie”, 24, 1993,
s. 16–17.
Asz Szalom, Druga Debora, „Nowy Dziennik”, 212–217, 19–27.09.1925, 19.09
s. 15, 23.09 s. 5, 24–27.09 każdorazowo s. 3.
Asch Scholem, Einige einleitende Gedanken, w: Bertelsen Aage, Oktober 1943, tłum.
Harry Maor, München: Ner-Tamid 1960, s. 7–11.
Sholem Asch, The Guilty Ones, „Atlantic Monthly”, 166, grudzień 1940, s. 713–723.
Sholem Asch, In the Valley of Death, „The New York Times Magazine”, 7.02.1943,
s. 16 i 36.
Asz Szalom, Jarmark w Lublinie, tłum. Michał Friedman, „Scriptores”, 2, 2003,
s. 33–41.
Asch Schalom, Jerusalem, „Die Freistatt“, rocznik 1, 2, 1913, s. 88–91.
Asch Schalom, Jerusalem, „Die Freistatt“, rocznik 1, 3, 1913, s. 146–154.
Asz Szalom, Kidusz Haszem, wstęp i tłum. Michał Friedman, „Regiony”, 2, 1996,
s. 58–81.
Asz Szalom, Kidusz ha-szem, tłum. Michał Friedman, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2003.
Asz Szalom, Kilka słów od Szaloma Asza, tłum. Katarzyna Więcławska i Monika
Adamczyk-Garbowska, w: tenże, Miasteczko, opr. Monika Adamczyk-Garbowska, Janowiec nad Wisłą: Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą 2003,
s. 205–207.
Asz Szalom, List otwarty do Marszałka Piłsudskiego, „Nasz Przegląd”, 292,
24.10.1926, s. 5.
[Asz Szolem, Listy] Pigoń Stanisław, Listy Szaloma Asza do Stanisława Witkiewicza
i Stefana Żeromskiego (1903–1906), „Nasz Głos. Dodatek do Fołks-Sztyme”, 17

1225
W wydawanym dwujęzycznie „Fołks-sztyme” strony były czasem numerowane jednolicie,
zaczynając od wersji jidysz, czyli od prawej do lewej, co skutkowało odwróceniem kolejności numerów w wersji polskiej, najpierw były numery wyższe, potem niższe.
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(66), 19.12.1959 , s. 4–6 [słowo wstępne], 1 (67), 12.01.1960, s. 4–5 i 8 [listy
1–9], 2 (68), 30.01.1960, s. 4–5 [listy 10–14], 3 (69), 13.02.1960, s. 4–5 [listy
15–21], 4 (70), 27.02.1960, s. 6 [dodatki I i II].
Asz Szalom, Ludzie i idee, tłum. Jan Leński, „Polityka”, 35, 28.08.1976, s. 8.
Asz Szalom, Matka, tłum. Mojżesz Kanfer, „Nowy Dziennik”, od nr 249, 15.09.1929,
s. 4, do nr 21, 26.01.1930, s. 8.
Asz Szalom, Mąż z Nazaretu, tłum. Michał Friedman, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1990.
Asz Szalom, Miasteczko, opr. Monika Adamczyk-Garbowska, Janowiec nad Wisłą:
Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą 2003.
Asz Szalom, Mojszele, tłum. Leon Herbst, „Nowy Dziennik”, 34, 8.02.1930, s. 11
i 12.
Asz Szalom, Mojżesz, tłum. Michał Friedman, „Kalendarz Żydowski”, 1987/1988,
s. 79–89.
Asch Sholem, My Personal Faith, tłum. Maurice Samuel, London: George Routledge
& Sons 1942.
Asch Sholem, The Nazarene, transl. by Maurice Samuel, New York: Putnam’s 1939.
Asz Szalom, Nie mogę dłużej milczeć, „Miesięcznik Żydowski”, 9, wrzesień 1932,
s. 508–513.
Asz Szalom, Noce letnie, „Notatnik Janowiecki”, 13/2003–2004, s. 278–279.
Asch Sholem, One Destiny: An Epistle to the Christians, tłum. Milton Hindus, New
York: Putnam 1945.
Asz Szalom, Petersburg [reklama polskiego wydania], „Nasz Przegląd”, 157–159
i 161, 9–11 i 13.06.1931, każdorazowo s. 1.
Asz Szalom, Powrót Chaima Lederera, tłum. Leon Templer, „Nowy Dziennik”, od
nr 196, 27.07.1930, s. 5 do nr 240, 9.09.1930, s. 3.
Asz Szalom, Przemówienie Szaloma Asza na zjeździe Pen-Klubów, „Nowy Dziennik”, 165, 26.06.1930, s. 7.
Asz Szalom, Psia dusza, tłum. G. Kanferowa, „Nowy Dziennik”, 96, 29.04.1926, s. 9
i 97, 30.04.1926, s. 3.
Asch Schalom, Rückblick, „Jahrbuch Paul Zsolnay Verlag 1931”, s. 35–77.
Asch Schalom, Schalom Asch erzählt sein Leben, „Menorah”, 11–12, listopad–grudzień 1930, s. 511–538.
Asch Sholem, Some of the Authors of 1951 Speaking for Themselves, „New York Herald Tribune Book Review”, 7.10.1951, s. 24.
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Asz Szalom, Spojrzenie wstecz, tłum. z j. niemieckiego Jan Koprowski, „Twórczość”,
5, 1958, s. 7–23.
Asz Szalom, Szalom Asz o ostatnich wypadkach, „Nowy Dziennik”, 313, 22.11.1931,
s. 8.
Asz Szalom, Szalom Asz o wypadkach palestyńskich, „Nowy Dziennik”, 248,
14.09.1929, s. 4.
Asz Szalom, Szalom Asz o Żeromskim i Reymoncie, „Nasz Przegląd”, 20, 25.01.1926,
s. 6–7.
Asz Szalom, Warszawa, rozdział pierwszy, tłum. Wacław Rogowicz, „Nowy Dziennik”, od nr 233, 30.08.1931, s. 8, do nr 238, 4.09.1931, s. 4.
Asch Sholem, What I Believe, tłum. Maurice Samuel, New York: Putnam’s 1941.
Asch Sholem, A Word About My Collection of Jewish Books, w: Nemoy Leon, Catalogue of Hebrew and Yiddish Manuscripts and Books from the Library of Sholem
Asch, New Haven: Yale University Library 1945, s. VII-XVIII.
Asch Schalom, Woran ich glaube. Von der Gattung zur Persönlichkeit, tłum. Siegfried
Schmitz1226, Berlin–Wien–Lepizig: Zsolnay 1932.
Asz Szalom, Z listu otwartego Szaloma Asza, „Nowy Dziennik”, 239, 27.10.1926,
s. 3.

3. Literatura przedmiotu
3.1. Literatura przedmiotu dotycząca Szolema Asza
•

w jidysz:

 בריוו,(. צאנין )רעד. מ: אין,1933  נאָוועמבער12 , ניצע, פון מאַטל אַש צו איר מאַן228 .בריוו נר
245–247 . ז,1980  בית שלום אַש: בת־ים,פון שלום אַש
[Asz Matylda] List Matyldy Asz do męża nr 228 z Nicei z 12.11.1933, w: Canin
M[ortche] (red.), Briw fun Szolem Asz, Bat-Jam: Bejs Szolem Asz 1980, s. 245–
–247.
 לעקסיקאָן פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור,(. אין׃ זלמן רײזען )רעד, אַש שלום,אויטאָר ניט באַקאַנט
173–186 . שפּ,1 . בד,1926–1929  קלעצקין. װילנע׃ ב,פּרעסע און פֿילאָלאָגיע
Autor nieznany, Asz Szolem, w: Rajzen Zalmen (red.), Leksikon fun der jidiszer literatur, prese un ﬁlologje, Wilne: B. Kleckin 1926–1929, tom 1, kol. 173–186.
1226
Siegfried Schmitz, tłumacz większości utworów Asza na język niemiecki, wiedeński dziennikarz, krytyk teatralny i dramaturg, w roku 1938 wyemigrował do Palestyny, gdzie w 1941 popełnił samobójstwo w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach, por. Evelyn Adunka, Schalom Asch und
Wien, s. 185.
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אויטאָר ניט באַקאַנט ,אַש שלום ,אין :זלמן זילבערצווייג )רעד ,(.לעקסיכאָן פון יידישן טעאטער,
ניו־יאָרק :אלישבע  ,1931בד ,1 .שפּ105–111 .
Autor nieznany, Asz Szolem, w: Zilbercwajg Zalmen (red.), Leksikon fun jidiszn teater, Nju-jork: Aliszbe 1931, tom 1, kol. 105–111.
אויטאָר ניט באַקאַנט ,א געשפּרעך מיט שלום אַש ,אין :ליטערארישע בלעטער ,נר 20 ,7 .יוּני
 ,1924ז1 .
Autor nieznany, A geszprech mit Szolem Asz, „Literarisze bleter”, 7, 20.06.1924, s. 1.
אויטאָר ניט באַקאַנט ,געשטארבן שלום אש ,אין :פאלקס־שטימע ,נר 13 ,108 .יולי  ,1957ז1 .
Autor nieznany, Gesztorbn Szolem Asz, „Folks-sztime”, 108, 13.07.1957, s. 1.
אויטאָר ניט באַקאַנט ,יידיש טעאטער אין פראנצויזיש ,אין :פאלקס-שטימע ,נר15–22 ,11–12 .
מערץ  ,1991ז7 .
Autor nieznany, Jidisz teater in francojzisz, „Folks-sztime”, 11–12, 15–22.03.1991,
s. 7.
אויטאָר ניט באַקאַנט„ ,מאָטקע גנב” פון שלום אַש אויפגעפירט אין יידישן טעאַטער אין ישראל,
אין :פאלקס־שטימע ,נר 18 ,27 .אָקטאָבער  ,1991ז3 .
Autor nieznany, „Motke ganew“ fun Szolem Asz ufgeﬁrt in jidiszn teater in Jisroel,
„Folks-sztime”, 27, 18.10.1991, s. 3.
דוד בן־ארי ,שלום אַש און בת־ים ,אין :יצחק טורקאָװ־גרודבערג ,שלום אַשס דרך אין דער ײדישער
אײביקײט ,בתּ־ים׃ בית שלום אַש תשכ“ח  ,1967ז5–15 .
Ben-Uri Dowid, Szolem Asz un Bat-Jam, w: Turkow-Grudberg Jicchok, Szolem Aszs
derech in der jidiszer ejbikejt, Bat-Jam: Bejs Szolem Asz 1967, s. 5–15.
א .ה .בּיאַלין ,שלום אש ,מעקסיקע :מעקסיקאַנער לעבן 1959
Bialin A.H., Szolem Asz, Meksike: Meksikaner lebn 1959.
אַהרן צייטלין ,בּאגריסונג פון ווארשעווער יידישן פּעןֽ־קלובּ צוּם אש יוּבּיליי ,אין :ליטערארישע
בלעטער ,נר 19 ,51 .דעצעמבער  ,1930ז971 .
Cejtlin Arn, Bagrisung fun warszewer jidiszn Pen-klub cum Asz jubilej, „Literarisze
bleter”, 51, 19.12.1930, s. 971.
אהרן צייטלין ,די פיגוּר אש ,אין :ליטערארישע בלעטער ,נר 19 ,51 .דעצעמבער  ,1930ז969 .
Cejtlin Arn, Di ﬁgur Asz, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930, s. 969.
נײער
יצחק כאַרלאַש ,אַש שלום ,אין׃ שמואל ניגער ,יעקב שאַצקי )רעד ,(.לעקסיקאָן פֿון דער ַ
ייִדישער ליטעראַטור ,ניו יאָרק׃ אַלטװעלטלעכער ייִדישער קולטור־קאָנגרעס ,1956–1981
באַנד  ,1שפּ183–192 .
Charlasz Jicchok, Asz Szolem, w: Niger Szmuel, Szacki Jankew (red.) Leksikon fun
–der najer jidiszer literatur, Nju Jork: Alweltlecher Jidiszer Kultur-Kongres 1956
–1981, tom 1, kol. 183–192.
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משה דלוזשנאָווסקי ,שלום אַש און זלמן שניאור – אַ באַגעגעניש אין בייזן און אין גוטן ,אין :די
צוקונפט ,1975 ,נר ,81 .ז95–99 .
Dłużnowski Mojsze, Szolem Asz un Zalmen Sznejer: A bagegenisz in bejzn un in gutn,
„Di cukunft”, 1975, nr 81, s. 95–99.
א .מ .פוקס ,שלום אשס שליחוֹת ,אין :ליטערארישע בלעטער ,נר 19 ,51 .דעצעמבער  ,1930ז967 .
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אברהם גליקסמאן ,שלום אש אין דער יוּגנט ,אין :ליטערארישע בלעטער ,נר 19 ,51 .דעצעמבער
 ,1930ז ,959–961 .נר 26 ,52 .דעצעמבער  ,1930ז978–981 .
Gliksman Awrom, Szolem Asz in der jugnt, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930,
s. 959–961; 52, 26.12.1930, s. 978–981.
י .ש .גאָלדשטיין ,אויף דער לויה פון שלום אַשס מוטער ,אין :דוד שטוֹקפיש )רעד ,(.ספר קוטנה
והסביבה ,תל־אביב :אורלי  ,1968ז255–257 .
Goldsztajn I.Sz., Af der lewaje fun Szolem Aszs muter, w: Sztokﬁsz Dowid (red.),
Sefer Kutne wehaswiwe, Tel-Awiw: Urli 1968, s. 255–257.
אַלעקסאַנדער גראַנאַך ,באַגריסוּנג צוּ שלוֹם אַש ,אין :ליטערארישע בלעטער ,נר19 ,51 .
דעצעמבער  ,1930ז965 .
Granach Aleksander, Bagrisung cu Szolem Asz, „Literarisze bleter”, 51, 19.12.1930,
s. 965.
דוד הערמאַן ,אש אלס אקטיאר אין זיין „מיטן שטראָם“ ,אין :ליטערארישע בלעטער ,נר19 ,51 .
דעצעמבער  ,1930ז968–969 .
Herman Dowid, Asz als aktjor in zajn „Mitn sztrom”, „Literarisze bleter”, 51,
19.12.1930, s. 968–969.
אב .קאהאן ,שלום אַש‘ס נײער װעג ,ניו־יאָרק׃ 1941
Kahan Aw[rom], Szolem Asz’s najer weg, Nju-Jork: 1941.
חיים־שלמה קאַזדאַן ,שלום אַש ,ניו־יאָרק :ציקא 1966
Kazdan Chaim-Szlojme, Szolem Asz, Nju-Jork: Ciko 1966.
אברהם קוואַטערקאָ ,אין הויז בּיי שלום אשן אין לאָנדאָן ,אין :פאָלקס־שטימע ,נר,17.05.1991 ,16 .
ז5 .
Kwaterko Awrom, In hojz baj Szolem Aszn in London, „Folks-sztime”, 16, 1991, s. 5.
חײם ליבערמאַן ,שלום אַש און קריסטנטום ,ניו־יאָרק׃ אום פּאָבלישינג קאָ תשי“א 1950
Liberman Chaim, Szolem Asz un kristntum, Nju-Jork: Om Pobliszing Ko. 1950.
יצחק ליכטענשטיין ,באַגעגענישן מיט שלים אַש ,אין :די גאָלדענע קייט ,נר ,1957 ,29 .ז116–136 .
Lichtensztajn Jicchok, Bagegeniszn mit Szolem Asz, „Die Goldene Kejt”, 29, 1957,
s. 116–136.
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: תל־אביב, ספר קוטנה והסביבה,(. דוד שטוֹקפיש )רעד: אין, שלום אַשס חעלדן,אברהם לוסטיגמאַן
258–259 . ז,1968 אורלי
Lustigman Awrom, Szolem Aszs heldn, w: Sztokﬁsz Dowid (red.), Sefer Kutne wehaswiwe, Tel-Awiw: Urli 1968, s. 258–259.
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Majzil Nachman, Amerike in di werk fun Szolem Asz, „Ikuf-Almanach” 1961, s. 174–
–216.
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957–959 . ז,1930  דעצעמבער19 ,51
Majzil Nachman, Der grojser jontew fun der jidiszer literatur, „Literarisze bleter”,
51, 19.12.1930, s. 957–959.
1926  קלעצקין. װארשע׃ פֿארלאג ב, שלום אש,נחמן מײזיל
Majzil Nachman, Szolem Asz, Warsze: Farlag B. Kleckin 1926.
1926  קלעצקין: וואַרשע,( שלום אַש )פֿינף און צוואַנציק יאָר שאַפֿן,נחמן מייזיל
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Nadel Chackl, Szolem Asz populerkajt, „Sowetisz Hejmland”, 2, 1968, s. 138–139.
 תל־, ספר קוטנה והסביבה,(. דוד שטוֹקפיש )רעד: אין, א גרוס פון שלום אשס שטעטל, ניימאַן. מ.י
82–84 . ז,1968  אורלי:־אביב
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W rosyjskiej formie nazwisk żydowskich często „h” było zastępowane przez „g”, które zostawało potem utrzymane przy kolejnej transkrypcji z cyrylicy na alfabet łaciński.
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„Di goldene kejt” to kwartalnik literacki poświęcony literaturze jidysz, który był wydawany
w Izraelu w latach 1949–1995, nazwa pochodzi od tytułu dramatu Pereca.
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Abstract
Literature as a Medium of Memory.
The World of Sholem Asch’s Novels
Contemporary researchers have been intrigued by various kinds of connections between history, historiography, memory, and society as well as the role
which the belles lettres performs. One of the consequences linked with the subject
of those reﬂections is the possibility to treat literature as an additional historical
source, a testimony of a period, and at the same time a medium of collective
memory, which on the one hand draws from the treasury of the nationwide and
universal human memory, and on the other, exerts a crucial inﬂuence on its development and future.
It is for this reason that the investigation of various links and mutual interdependences between literary works and cultural phenomena of memory and identity becomes an important task of the culturally oriented literary studies. Memory
crystallises around the ﬁgures of memory, i.e. motifs, concentrated images, concepts, scenes, and events which form its basis. Such centres of memory crystallisation can be found in a fair number of literary works; sometimes they are more
numerous, sometimes less, however, they certainly affect the way the readers perceive the world, and have a considerable inﬂuence on the formation of both the
individual and the collective memory.
The main part of the book focuses on the presentation of the basic ﬁgures of
memory included in the twenty six novels by Sholem Asch (1880–1957), a Yiddish writer. They can be assigned to various subject areas, their boundaries, however, are necessarily ﬂuid because human memory does not allow itself to be easily
forced into ﬁxed theoretical frameworks. The areas in which memory crystallises
in the depicted world of Asch’s works are on the one hand the world surrounding
the man and almost independent of him, landscapes and nature, and on the other,
the reality consciously shaped by people, towns and cities, home and family, religion, characteristic ﬁgures, festivities and everyday life, the world of dreams
and ideas as well as the biblical and historical events to which the author refers.
The characters appearing in the writer’s novels form the image of the world that
is being passed on, helping to select and remember its crucial elements and at the
same time adding to it new fragments unknown to the readers from their direct
experience, but ﬁnding their way not only to the collective but also individual
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memory. Due to an almost complete lack of other broader studies concerning
the writer’s life and work it was also necessary to pay attention in this book to
biographical issues as well as Asch’s links with Poland, because documents of
various kind, memoirs, and reviews help to better understand both the artist and
his work, which in the case of Sholem Asch is very closely connected with the
writer’s life, experiences, and aspirations.
Born in the Polish town of Kutno, Asch is one of the ﬁrst Yiddish writers who
became renowned among both Jewish and non-Jewish readers all over the world.
He was not an easy character, there were controversies both around his books
and some public speeches. At the same time Asch was a talented writer, on the
one hand very Jewish in his approach, and on the other someone trying to ﬁnd
and depict in his works the possibilities of mutual understanding and coexistence
between religions and nations. Asch’s artistic output encompasses short stories,
novels, and plays, many of which were translated into other languages. The introduction of descriptions of nature into the Yiddish literature was, among others,
an innovation of his writing. Thanks to his linking a romantic idealism with a realistic style, he is one of the artists who ensured Yiddish literature a place in the
mainstream world culture.
The writer’s links with Poland can as a matter of fact be seen everywhere; sometimes these are small facts, as for instance dedicating the Polish edition of the
Short Stories of 1906 to Stanisław Witkiewicz (1851–1915). Asch’s earliest acquaintances with Polish artists date back to the beginning of the twentieth century;
he met some of them in the summer and autumn of 1903 in Zakopane. Among
those who later became the writer’s friends were Eliza Orzeszkowa (1841–1910),
Stefan Żeromski (1864–1925), and ﬁrst of all Stanisław Witkiewicz himself. One
can deduce from Asch’s recollections that he also knew well and appreciated Władysław Reymont (1867–1925). His devotion to Poland, Polish cities, towns, and
the Polish land can ﬁrst of all be evidenced by the texts of his works; one can
also see them in Asch’s statements, in which he always stressed that he was born
and raised in this country, and just like other emigrants, carried inside a great and
everlasting love for its forests and ﬁelds. The writer’s output was appreciated in
Poland, and in 1933 Asch received the order of Polonia Restituta from the Polish
government as the ﬁrst Jewish writer distinguished in this way.
Yiddish literature was not and could not be a hermetic one. Indeed, intended
ﬁrst of all for a Jewish reader it did not limit its subject to a strictly Jewish environment. Jews lived among other nations and religions, it is therefore understandable that the latter are also present in literary works. Some recapitulation concerning the representation of the Jewish and Christian world by Yiddish writers,
of their common points and differences, was attempted by Chone Shmeruk in his
article Jews and Poles in Yiddish Literature in Poland between the Two World
Wars (see Bibliography). Having analysed some selected Yiddish literary works
of the authors of the interwar period he comes to a conclusion that the image of
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the Jewish-Christian contacts shown there is in fact stereotypical, shallow, and on
the whole pejorative.
How did Sholem Asch’s novels become a part of this difﬁcult context? One
can certainly claim that Asch’s Jewish-Christian world departs from the accepted
stereotypes: Polish peasants are not stupid, they can appreciate the wisdom and
faith of their Jewish neighbours, and they help them in their need. There is also an
altogether positive representation of priests or deeply religious persons. However,
there is on the whole a stereotypical depiction of Polish landowners. Yet, when we
also take into consideration, for instance, a rich Jewish manufacturer from Łódź
in the novel Varshe, there slowly begins to emerge a different demarcation line
which indeed corresponds best with the author’s convictions. In his works the line
between good and bad, wisdom and foolishness, does not run between Jews and
Christians, but between the rich and the poor, those boasting of their godliness
and knowledge and those believing with a simple, trusting faith. This division is
additionally stressed by the fact that those poorer people, no matter whether Jews
or Christians, are portrayed in a greater detail, more fully, whereas the rich are
usually only cursorily sketched.
The writer’s aspirations to shape the surrounding world, to exert at least some
tiny inﬂuence on it by presenting in his works people’s behaviour, and also their
faith, ideas, and dreams, are clearly visible in the ﬁgures of memory in his novels,
which only partly have their sources in reality. In Asch’s works there are many
positive examples of human behaviour to which the writer tries to somehow “accustom” both Jewish and Christian readers, to make them aware of the fact that
peaceful coexistence and mutual respect are possible. This does not mean that the
presented situations could not have happened in the real world at all, nevertheless,
the probability that they did was quite limited, and surely they were not as common as the author presented them.
There is also an attempt in Asch’s writing to set historical events in a broader
philosophy of life and ﬁnd a place for an individual in the act of God’s creation.
This is visible in protagonists’ discussions and also in the references to the biblical
text. It allows the reader to both better understand the characters and reconcile
with oftentimes cruel historical facts. Another characteristic feature is to show
all the characters simply as human beings, disregarding the religion they profess.
Hence we ﬁnd good and bad Christians and good and bad Jews, as well as those
petty crooks and opportunists who made a name for themselves during the Russian revolution. Asch’s attempt to be objective surely constitutes another proof
that the author continuously aimed at achieving understanding and reconciliation
in the world.
At the same time it is possible to notice a peculiar didacticism in the writer’s
works; the majority of concepts and symbols, including characteristic Jewish holidays, are purposefully explained in the novels, which thanks to this become
understandable to a wider audience.
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Christian characters often feature in Asch’s novels, and they may in a sense
come into being exclusively through the prism of the Jewish world. In fact, examples of positive or negative behaviour of Christians towards others professing
their own religion appear in his works very rarely, “good” and “evil” manifest
themselves almost exclusively through their contacts with Jews. Thus, the memory handed down through Asch’s works is clearly the memory of his people, the
memory about the world perceived by a Jewish observer.
One needs to pose two more important questions: since Asch’s works are a medium of memory, who did the author want to hand it down to and who is it being
handed down to today? It seems one could venture an answer also in this respect:
Asch realised very well that many of his books were read in translation, and that
many of his readers were not Jewish. For this reason he tried to both present the
Jewish religion and tradition to the non-Jewish reader, and show the Christian
world to the Jews in a fairly favourable way. The writer, however, appears to be
quite naïve in his “bridge building” praised so much by some critics. As if he
wanted to persuade Christians by force that they should like Jews, who are also
believers, and in turn show Jews ﬁrst of all those good Christians. Sometimes,
therefore, his Christian characters and their deeds are not very plausible. What is
interesting, those features of the depicted world appear both in the novels written
before and after the Shoah, possibly due to the fact that during the war he was
already a mature writer who had for many years been following one path, and in
spite of all, believed that this very path was right.
To sum up, one can say that in his novels, apart from the purely Jewish memory, Asch also tried to hand down the common memory as it was perceived through
the eyes of Jews, and the addressees of his works were both Jews and Christians.
In this way the writer tried to exert inﬂuence through his work on both the collective memory of his own people and the treasury of the universal human memory.
(Translated from Polish by Marta Dąbrowska)
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