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Lekcja martwego języka: Pieśń o zamordowanym 
żydowskim narodzie Jicchoka Kacenelsona[1]

an ejche-lid a lects fun lectn, lectn jid
(pieśń żałobna ostatnia ostatniego, ostatniego Żyda)	

(Kacenelson	II,	13,	2	[tłum.	AP	&	MS]).

Język to dialekt z armią i flotą wojenną.
Max	Weinreich

W	artykule	chcemy	przedstawić	losy	tekstu	napisanego	w	języku	
wspólnoty	–	największej	europejskiej	diaspory	przed	II	wojną	świa-
tową	–	która	w	dużej	mierze	została	wymordowana	jeszcze	przed	
powstaniem	Pieśni…,	a	wkrótce	potem	właściwie	przestała	istnieć.	
Tytułowy	„martwy	język”,	czyli	jidysz,	nie	jest	wprawdzie	„językiem	
martwym”,	jak	starożytna	łacina	czy	greka,	gdyż	jest	on	–	jeszcze	–	
językiem	ojczystym	dla	paru	milionów	użytkowników	(w	większo-
ści	jednak	zaawansowanych	wiekiem).	Nie	jest	też	zapewne	„języ-
kiem	wegetującym”,	gdyż	używa	go	demograficznie	prężna	wspólnota	

 [1] W odróżnieniu od przyjętej w Polsce pisowni imienia poety (Icchak) posługujemy 
się transkrypcją z języka jidysz, stosując tak zwaną transkrypcję „literacką” polską 
zaproponowaną przez Ewę Geller (Geller i Polit 2008: 13 – 14). Nazwisko i imię 
poety jest różnorodnie transkrybowane w poszczególnych językach, co widać 
między innymi w bibliografii.
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chasydów	(głównie	w	USA	i	w	Izraelu).	Jest	on	jednak	językiem	po-
zbawionym	swojego	(pierwotnego)	ludu:	Żydzi	aszkenazyjscy,	Żydzi	
wschodnioeuropejscy,	Ostjuden,	zostali	w	większości	wymordowani	
przez	Niemców,	a	ci	nieliczni,	którzy	zdołali	przeżyć,	wcześniej	czy	
później	wyemigrowali	albo	zasymilowali	się.	W	związku	z	tym	chcieli-
byśmy	popatrzeć	na	elegię	Kacenelsona	inaczej	niż	zwykle:	nie	przez	
pryzmat	martyrologii	Żydów,	Zagłady,	ale	jako	na	głos	(w	imieniu)	
wspólnoty	językowej,	której	już	nie	ma.
Zadanie,	jakie	przed	sobą	stawiamy,	można	też	odnieść	do	żar-

tobliwej	na	pozór	definicji	języka	rozpowszechnionej	przez	Maxa	
Weinreicha	–	przed	II	wojną	światową	współzałożyciela	Żydowskiego	
Instytutu	Naukowego	(YIVO)	oraz	autora	czterotomowej	Historii języ-
ka jidysz.	Takie	rozróżnienie	między	językiem	a	dialektem	(„język	to	
dialekt	z	armią	i	flotą	wojenną”)	miało	w	intencji	Weinreicha	pokazać,	
że	niski	status	„języka	żydowskiego”	(zwanego	też	w	przedwojennej	
Polsce	żargonem)	wynika	z	przygodnego	w	gruncie	rzeczy	faktu,	że	
posługująca	się	nim	grupa	ludzi	nie	jest	wyposażona	w	akcesoria	wła-
dzy.	Jednakże	fakt	ten	można	uznać	za	„przygodny”	jedynie	z	perspek-
tywy	czysto	językoznawczej,	gdyż	żywotność	języka	jest	powiązana	
z	losami	wspólnoty,	która	jest	jego	nośnikiem.	Naturalnie,	jest	to	temat	
rozległy	i	wielowymiarowy.	Losy	Dos lid funem ojsgehargetn jidyszn 
folk	w	powojennych	przekładach	mogą	służyć	za	skromny	przyczynek.
Zacznijmy	od	przedstawienia	autora	i	jego	dzieła	([za:]	Pawelec	

i	Sitarz	2014).	Jicchok	Kacenelson	urodził	się	1	lipca	1886	roku	w	Ko-
reliczach	koło	Nowogródka,	gdzie	przez	pierwsze	lata	życia	mieszkał	
pod	opieką	babci,	wdowy	po	rabinie.	Kiedy	jego	ojciec	Jakub	Benia-
min	(którego	praprzodkiem	był	słynny	rabin	Jomtow	Lipman	Heller,	
zmarły	w	1654	r.	i	pochowany	na	krakowskim	Kazimierzu)	objął	
posadę	dyrektora	chederów	w	Zgierzu	i	Łodzi,	mały	Jicchok	prze-
niósł	się	z	rodziną	na	zachodnie	kresy	Imperium	Rosyjskiego	i	za-
czął	pobierać	nauki	w	szkole	prowadzonej	przez	ojca.	Chłopiec	był	
bardzo	uzdolniony	literacko.	Pierwszą	sztukę	napisał	po	hebrajsku	
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(i	wystawił	z	kolegami	na	podwórku)	w	dwunastym	roku	życia,	a	od	
1899	r.	publikował	w	czasopismach	wiersze.	Choć	z	powodu	trudności	
finansowych	rodziny	Jicchok	podjął	pracę	w	fabryce,	to	nie	zaprze-
stał	twórczości	literackiej	(głównie	w	języku	hebrajskim,	ale	także	
w	jidysz).	W	1907	roku	odbył	służbę	wojskową,	a	potem	przez	rok	
podróżował	po	Europie.	W	1910	roku	wydał	w	dwóch	tomach	zbiór	
poezji	hebrajskich	Dimdumin (Zmierzchy),	a	w	1912	r.	został	współza-
łożycielem	trupy	teatralnej	Ha-Bamah	ha-Ivrit,	w	której	występował	
jako	aktor.	Między	innymi	wziął	udział	w	tournée	po	Rosji	w	sztuce	
Uriel Acosta	Karla	Gutzkowa.	Jeszcze	przed	I	wojną	światową	otwo-
rzył	szkołę	w	Łodzi,	a	w	okresie	międzywojennym	prowadził	na	uli-
cy	Zawadzkiej	(obecnie	Próchnika)	dwie	placówki:	prywatną	szkołę	
pod	numerem	4	i	gimnazjum	męskie	pod	numerem	43.	Był	czynnym	
uczestnikiem	życia	literackiego:	należał	do	grupy	Jung	Jidysz	i	był	
prezesem	łódzkiego	Związku	Literatów	i	Dziennikarzy	Żydowskich.	
Podróżował	po	świecie:	odwiedził	rodzinę	w	Nowym	Jorku	i	dwukrot-
nie	w	Palestynie	(1925	i	1934	r.).	Był	szczęśliwym	mężem	i	późnym	
ojcem	(żona	Chana	była	od	niego	młodsza	o	czternaście	lat)	trójki	
synów	(Cwi,	Bencjona,	Jomele).	W	1938	roku	wydał	w	trzech	tomach	
swoje	wiersze	zebrane,	które	jednak	nie	doczekały	się	dystrybucji	
w	związku	z	wybuchem	wojny.
Powyższe	dane	znaleźć	można	przede	wszystkim	w	encyklope-

dycznych	źródłach	internetowych	(Szczepan-Wojnarska,	Szwarcman-
-Czarnota),	ponieważ	nie	powstała	dotąd	solidna	biografia	pisarza.	
Dostępne	są	jedynie	opublikowane	w	roku	1948	powojenne	wspo-
mnienia	jego	siostry	Cypory	(Kacenelson-Nachumow	1948),	które	
dotyczą	dzieciństwa	i	czasów	młodości	Kacenelsona,	przy	czym	ich	
„dostępność”	jest	ograniczona	do	kręgu	osób	władających	jidysz[2].	

 [2] Krótki fragment tej książki dotyczący związków brata ze Zgierzem można znaleźć 
w przekładzie na angielski w dostępnej w Internecie Księdze Pamięci Zgierza 
(Katznelson Nachumow).
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Pełniejszą	biografię	znajdziemy	w	wydanej	niedawno	pracy	Tsura	
Wichry boleści. Śladami Jicchoka Kacenelsona,	lecz	książka	ta	–	napi-
sana	po	hebrajsku	–	została	skierowana	do	czytelników	w	Izraelu[3] 
i	w	gruncie	rzeczy	może	być	dostępna	w	Polsce	tylko	dla	nielicznych.	
Na	marginesie,	choć	postać	Kacenelsona	jest	ściśle	związana	z	przed-
wojenną	Polską,	to	współczesny	badacz,	który	chciałby	zająć	się	jego	
życiem	i	twórczością,	nie	znajdzie	właściwie	źródeł	w	języku	polskim,	
a	bariera,	jaką	stawiają	języki	jidysz	i	(zwłaszcza)	hebrajski,	jest	dla	
większości	zaporą	nie	do	przebycia.
Po	wybuchu	wojny	pięćdziesięciotrzyletni	pedagog	i	autor	musi	się	

ukrywać	przed	gestapo.	Wyjeżdża	z	Łodzi	do	Warszawy,	gdzie	po	paru	
miesiącach	dołącza	do	niego	rodzina.	Najważniejszym	wydarzeniem	
w	warszawskim	getcie	było	dla	Kacenelsona	spotkanie	z	młodzieżą	
z	syjonistycznej	organizacji	Dror	[Wolność	–	AP	&	MS],	a	w	szczegól-
ności	z	Icchakiem	„Antkiem”	Cukiermanem,	który	uznał	Kacenelsona	
za	duchowego	przewodnika	i	otoczył	go	opieką	(Cukierman	2000).	
Tylko	dzięki	współpracy	z	tą	podziemną	grupą	–	która	wraz	z	„bun-
dowcami”	Marka	Edelmana	utworzyła	później	Żydowską	Organiza-
cję	Bojową	–	pisarz	wydobył	się	z	depresji	i	znalazł	siłę	do	działa-
nia.	W	getcie	podjął	działalność	edukacyjną	(uczył	w	podziemnym	
gimnazjum,	przygotowywał	w	sierocińcach	przedstawienia	swoich	
sztuk	dla	dzieci	i	organizował	wieczory	poezji)	oraz	literacką:	pisał	
wtedy	dużo	w	jidysz,	żeby	trafić	do	szerokiej	publiczności	(Sened	
2008).	Wraz	z	najstarszym	synem	pracował	w	szopach	–	warsztatach	
zorganizowanych	na	potrzeby	wysiłku	wojennego	–	co	dawało,	do	
czasu,	względne	bezpieczeństwo	jemu	i	rodzinie.	Najtragiczniejsze	
wydarzenie	w	życiu	Kacenelsona	miało	miejsce	14	sierpnia	1942	roku.	
W	wielkiej	akcji	likwidacyjnej	getta,	którą	Niemcy	rozpoczęli	22	lip-
ca,	żona	Chana	i	dwóch	młodszych	synów,	Bencjon	i	Jomele,	zostali	

 [3] „Jej celem jest przywrócenie [tej postaci] do dyskursu literackiego i pedagogicz-
nego we współczesnym Izraelu” – czytamy w recenzji (Shner).
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wywiezieni	do	Treblinki,	gdzie	zginęli	w	komorze	gazowej	zaraz	po	
przyjeździe	na	miejsce.	Kacenelson	do	końca	swoich	dni	(niemal	dwa	
lata	później)	nie	mógł	sobie	wybaczyć,	że	nie	zdołał	temu	zapobiec	
i	w	głębi	duszy	uważał,	że	zginął	wraz	z	nimi.	Przed	popadnięciem	
w	obłęd	ocaliła	go	współpraca	z	Drorem,	a	w	ostatnim	roku	życia	–	
nadzieja	na	to,	że	uda	mu	się	ocalić	najstarszego	syna	Cwi.
Od	połowy	sierpnia	1942	do	maja	1943	roku	Kacenelson	pozosta-

wał	w	getcie,	gdzie	wraz	z	bojownikami	(do	których	przyłączył	się	
Cwi)	udało	mu	się	przetrwać	kolejne	wywózki	–	w	tym	„kocioł	na	
ulicy	Miłej”[4]	–	i	powstanie.	Przez	ostatnie	trzy	tygodnie	ukrywał	
się	–	wraz	z	dwudziestoma	pięcioma	osobami	–	w	bunkrze	„Krysia”	
przy	ul.	Grójeckiej,	skąd	miał	zostać	przerzucony	do	innej	kryjówki	
po	stronie	aryjskiej.	Zamiast	tego	zdecydował	się	na	przyjęcie	pasz-
portu	Hondurasu	w	ramach	akcji	„Hotel	Polski”	i	wraz	z	synem	trafił	
w	transporcie	do	miejscowości	uzdrowiskowej	Vittel	we	wschodniej	
Francji,	gdzie	Niemcy	ulokowali	obóz	internowania	dla	cudzoziemców.	
Przebywał	tam	w	hotelu	Providence	od	22	maja	1943	do	18	marca	
1944	roku.	Następnie	naziści	przenieśli	Żydów,	których	paszporty	
„zostały	unieważnione”	przez	państwa	południowoamerykańskie,	do	
oddalonego	o	kilometr	hotelu	Beausite,	skąd	18	kwietnia	przewieźli	
ich	do	obozu	przejściowego	w	Drancy	(sześć	kilometrów	od	Paryża).	
Stamtąd	Kacenelson	został	przetransportowany	do	Auschwitz,	gdzie	
zaraz	po	przybyciu	na	miejsce	–	prawdopodobnie	1	maja	–	został	wraz	
z	synem	zgładzony	w	komorze	gazowej.	W	ten	sposób	powtórzył	
tragiczną	drogę,	którą	wcześniej	przebyli	Chana,	Bencjon	i	Jomele.
„Na	początku	nie	wiedział,	jaki	tytuł	będzie	nosić	poemat	ani	jak	

będzie	długi”	–	czytamy	we	wprowadzeniu	do	Dziennika z Vittel	(Co-
hen	1964:	29	[tłum.	AP	&	MS]).	Kacenelson	miał	także	wybór,	w	jakim	
języku	pisać.	Ten	dwujęzyczny	autor	–	pisujący	równolegle	po	hebraj-

 [4] Ostatni etap „wielkiej akcji” wywożenia Żydów z warszawskiego getta do komór 
gazowych Treblinki (od 6 do 11 września 1942) (Leociak).
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sku	i	w	jidysz	–	mógł	zdecydować,	że	napisze	epitafium	dla	swojego	
zamordowanego	ludu	w	języku,	który	całe	życie	pielęgnował	jako	
największy	skarb	narodu	żydowskiego	–	w	loszn-kojdesz,	w	świętym 
języku	hebrajskim.	Tym	bardziej,	że	utwór,	który	stanowi	najważniej-
szy	literacki	pierwowzór	Dos lid…,	poemat	W mieście rzezi	Chaima	
Nachmana	Bialika,	został	napisany	po	hebrajsku[5].	Kacenelson	nie	
mógł	wprawdzie	wiedzieć,	że	hebrajski	zostanie	w	1948	roku	uznany	
za	język	urzędowy	państwa	Izrael,	ale	mógł	mieć	pewność,	że	jidysz	
podzieli	los	zamordowanego	narodu	żydowskiego.	Mimo	to	wybrał	
jidysz	w	geście	solidarności	z	umarłymi.
Ukończony	18	stycznia	1944	roku	tekst	liczy	piętnaście	pieśni,	z	któ-

rych	każda	składa	się	z	piętnastu	czterowersowych	strof	o	strukturze	
rymów	abab	(z	nielicznymi	wyjątkami).	Tę	formę	znamy	już	z	po-
przednich	długich	utworów	Kacenelsona,	takich	jak	Pieśń o Żelichow-
skim.	Otwarte	pozostaje	pytanie	o	długość	Dos lid…:	dlaczego	akurat	
piętnaście	pieśni	złożonych	z	piętnastu	strof?	Możliwą	odpowiedź	
podpowiada	numerologia.	Liczba	piętnaście	oznaczała	w	starożytno-
ści	najwyższy	punkt	cyklu	księżycowego.	Według	Starego	Testamentu	
było	piętnaście	pokoleń	od	Abrahama	do	Salomona	–	za	panowania	
którego	Królestwo	Judy	znajdowało	się	u	szczytu	potęgi	–	i	kolejne	
piętnaście	od	Salomona	do	Sedecjasza,	ostatniego	władcy	państwa	
przed	niewolą	babilońską	(Endres	i	Schimmel	1984:	230).	Ponadto,	
w	żydowskiej	gematrii	liczbę	piętnaście	można	zapisać	jako	sumę	
5	i	10	(w	formie	alfabetycznej	hej	i	jud),	co	oznacza	pieśń	żałobną,	
lub	w	odwrotnej	kolejności	(jud	i	hej),	co	oznacza	Boga.	Można	więc	
założyć,	że	Kacenelson	uznał	schemat	„15	po	15”	za	sugestywną	for-
mułę	dla	zamknięcia	losów	narodu	żydowskiego.

 [5] Utwór napisany po pogromie Żydów w Kiszyniowie w 1903 roku (Łastik i Słucki 
1986: 70 – 75). Z relacji Miriam Nowitsch wiemy, że Kacenelson miał egzemplarz 
poematu Bialika w Vittel i czytał go podczas ich ostatniego dłuższego spotkania 
(Cohen 1964: 37).
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Po	ukończeniu	Dos lid…	Kacenelson	poświęcił	parę	tygodni	na	spo-
rządzanie	kopii.	W	lutym	1944	roku	jeden	rękopis	zakopał	w	parku	
w	trzech	butelkach	przy	pomocy	Miriam	Nowitsch	–	Żydówki	z	fran-
cuskim	paszportem.	Kolejny	rękopis	Nowitsch	przekazała	obozowej	
praczce,	która	przemyciła	go	na	zewnątrz	i	ukryła	w	piwnicy	własne-
go	domu.	Kolejna	kopia	została	na	wiosnę	1944	wywieziona	z	obozu	
w	rączce	do	walizki	przez	Ruth	Adler,	Żydówkę	z	brytyjskim	paszpor-
tem,	której	pozwolono	wyjechać	do	Palestyny	w	ramach	wymiany	za	
tamtejszych	niemieckich	kolonistów,	internowanych	w	czasie	wojny	
przez	Brytyjczyków.	12	września	1944	obóz	w	Vittel	został	wyzwo-
lony	przez	Aliantów.	Nowitsch	wykopała	ukryte	butelki	i	odzyska-
ła	przemycony	na	zewnątrz	manuskrypt	(zachował	się	w	tak	złym	
stanie,	że	nie	nadawał	się	do	odczytania).	Czytelny	rękopis	zawiozła	
do	przyjaciela	Kacenelsona	jeszcze	z	czasów	łódzkich,	Nathana	Ecka,	
który	był	wraz	z	poetą	w	transporcie	z	Vittel	do	Drancy,	ale	zdołał	
wyskoczyć	z	wagonu,	a	następnie	dotarł	do	Paryża.	Eck	przepisał	Dos 
lid…	na	maszynie	i	wydał	poemat	w	lutym	1945	roku	w	stolicy	Francji,	
spełniając	tym	samym	obietnicę	daną	Kacenelsonowi,	że	doprowadzi	
do	publikacji	jego	dzieł,	jeśli	ten	nie	przeżyje	wojny[6].	Nowitsch	zo-
stała	kustoszem	muzeum	(pierwszego	na	świecie	muzeum	Zagłady)	
w	kibucu	Bojowników	Getta	imienia	Jicchoka	Kacenelsona,	który	do	
dnia	dzisiejszego	jest	strażnikiem	pamięci	o	poecie[7].
Poemat	Dos lid funem ojsgehargetn jidyszn folk	jest	powszechnie	

uznawany	za	jedno	z	najważniejszych	i	najbardziej	wstrząsających	

 [6] Eck miał jeszcze wówczas nadzieję, że Kacenelson przeżył, i dlatego usunął z tekstu 
dane, które mogły pozwolić na identyfikację miejsca i czasu powstania utworu. 
Informacje na temat powstania i dalszych losów Dos lid… pochodzą z wydania 
tekstu w przekładzie Biermanna (1994).

 [7] Ghetto Fighter’s House Museum, http://www.gfh.org.il/eng [07.06.2014]. Oprócz 
działalności wydawniczej udostępnia online bogate zbiory archiwalne, w tym 
manuskrypty Kacenelsona.
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świadectw	Zagłady	oraz	za	jedyny	w	swoim	rodzaju	„kamień	na-
grobny”	dla	wymordowanych	Żydów	Europy.	Nie	przypadkiem	cytat	
z	Dos lid…	pojawia	się	na	Pomniku	Ofiar	Getta	w	Lublinie:	w każdej 
garstce popiołu szukam swoich bliskich	(nieco	zmieniony	przekład	
Ficowskiego	–	autor	mówi	o	moich umarłych	(Kacenelson	I,	8,	3 – 4).	
Co	więcej,	sam	autor	nie	szczędził	wysiłków,	żeby	utwór	przetrwał	
i	przemówił	do	potomnych	(nawet	jeśli	potomni	nie	będą	już	mówić	
w	jidysz).	W	imieniu	swoich umarłych	–	a	w	szczególności	w	imieniu	
zamordowanych	dzieci	–	kieruje	wezwanie	do	swoich żywych,	żydow-
skich	emigrantów	i	uciekinierów:	un blajbt a jid wajt in Amerike, in 
Erec-Jisroel noent – mon ojch di kinder ba der welt, mon, mon (I dopóki 
pozostanie jakiś Żyd daleko w Ameryce, w Ziemi Izraela bliskiej – przy-
pominaj światu także o dzieciach, przypominaj, przypominaj)	(ibid.:	
XV,	5,	3).
Można	by	więc	oczekiwać,	że	poemat	tej	miary	zajmie	poczesne	

miejsce	w	światowym	dziedzictwie	kulturowym	–	zwłaszcza	w	tych	
krajach,	których	losy	splotły	się	z	dziejami	żydowskiej	diaspory,	nie	
wspominając	już	o	nowo	powstałym	państwie	Izrael.	Tak	się	jednak	
nie	stało.	Przez	całe	półwiecze	–	do	lat	dziewięćdziesiątych	ubie-
głego	stulecia	–	poemat	tylko	w	niewielkim	stopniu	pełnił	rolę,	ja-
ką	powinien	odegrać	zgodnie	z	ostatnią	wolą	Kacenelsona.	Zgodnie	
z	cytowanym	powyżej	przesłaniem,	o	jego	„drugie	życie”	w	prze-
kładach	dbali	niemal	wyłącznie	rodacy	autora,	a	w	szczególności	
Miriam	Nowitsch	z	kibucu	Bojowników	Getta.	Posiłkując	się	danymi	
z	katalogu	internetowego	Worldcat,	które	być	może	nie	są	kompletne,	
możemy	stwierdzić,	że	bezpośrednio	po	wojnie	pojawiły	się	tylko	
dwa	przekłady:	na	hebrajski	w	1948	roku	(tłum.	Menahem	Zalman	
Wolfowski)	i	na	niemiecki	w	1951	r.	(tłum.	Hermann	Adler).	Dzię-
ki	staraniom	Nowitsch,	w	1966	roku	ukazał	się	przekład	na	włoski	
(tłum.	Fausta	Beltrami-Segre),	w	1980	r.	–	na	angielski	(tłum.	Noah	
H.	Rosenbloom),	a	w	1983	r.	–	na	francuski	(tłum.	Miriam	Nowitsch	
i	Susanne	Der).	Przekład	niemiecki,	który	powstał	na	zamówienie	mi-
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nistra	edukacji	i	późniejszego	prezydenta	Izraela,	Zalmana	Schasara,	
aby	„ostrzec	żywych,	dokąd	może	zaprowadzić	ludzkość	nienawiść”	
(Popp	2013:	137),	został	wznowiony	tylko	raz,	w	1992	roku.	Z	kolei	
przekład	hebrajski	był	wznawiany	parokrotnie,	ale	po	raz	ostatni	
w	1971	roku.	Poza	wspomnianymi	ukazały	się	jeszcze	przekłady	na	
rosyjski	(tłum.	Efrem	Bauch,	1992),	wydany	przez	kibuc	Bojowników	
Getta,	oraz	na	hiszpański,	w	Argentynie	(tłum.	Eliahu	Toker,	1993).
Na	 tym	 tle	wyjątkowe	miejsce	 zajmuje	przekład	na	polski	 Je-

rzego	Ficowskiego,	gdyż	powstał	bez	wsparcia	ze	strony	rodaków	
Kacenelsona,	 strażników	pamięci	 po	pomordowanych	 (ale	 z	 nie-
odzowną	pomocą	znajomego	Żyda	polskiego,	Jana	Leńskiego	vel	Ju-
liana	Leszczyńskiego,	który	dostarczył	tłumaczenia	filologicznego).	
Gotowy	w	1973	roku	–	na	czterdziestą	rocznicę	Powstania	w	Getcie	
Warszawskim	(jak	czytamy	w	dedykacji	tłumacza,	który	swój	przekład	
poświęca	„naszym	braciom	Żydom	polskim”)	–	doczekał	się	publikacji	
dopiero	dziewięć	lat	później,	w	pierwszym	roku	stanu	wojennego,	
kiedy	władza	stwarzała	pozory	 „otwartości”.	Przekład	ma	wysoką	
wartość	poetycką	 i	 jest	 zaopatrzony	w	 znakomitą	przedmowę	Fi-
cowskiego.	Został	wydany	w	dużym	(na	dzień	dzisiejszy)	nakładzie	
10	 tys.	 egzemplarzy	 (na	 owe	 czasy	 jednak	niezbyt	wysokim).	 Co	
więcej,	w	1986	 roku	Czytelnik	opublikował	wydanie	dwujęzyczne	
w	jidysz	i	po	polsku	–	zapewne	na	zamówienie	z	Izraela	–	w	nakła-
dzie	2300	egzemplarzy.
Nie	podejmując	w	tym	miejscu	głębszej	analizy,	która	wymaga-

łaby	zmierzenia	się	z	kontekstem	historycznym	w	jego	lokalnych	
odmianach,	można	stwierdzić,	że	w	pierwszym	półwieczu	od	po-
wstania	poemat	Kacenelsona	wzbudził	nikły	odzew.	Sytuacja	zmie-
niła	się	diametralnie	w	1994	roku,	kiedy	ukazał	się	drugi	niemiecki	
przekład	pióra	Wolfa	Biermanna,	niemieckiego	barda	żydowskiego	
pochodzenia.	Przekład	ten	sprawił,	że	Jicchok	Kacenelson	stał	się	
postacią	bodaj	bardziej	znaną	w	Niemczech	niż	w	Izraelu.	To	nieby-
wałe	osiągnięcie	jest	zapewne	zasługą	nie	tylko	samego	przekładu,	
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ale	również	rangi	tłumacza	w	życiu	kulturalnym	Niemiec.	Biermann	
urodził	się	w	1936	roku	w	Hamburgu.	Jego	ojciec	był	niemieckim	ko-
munistą	żydowskiego	pochodzenia,	którego	naziści	najpierw	zamknęli	
w	więzieniu	jako	komunistę,	a	po	odsiedzeniu	wyroku	wywieźli	do	
Auschwitz	i	zamordowali	jako	Żyda.	Po	wojnie,	w	1953	roku,	Bier-
mann	zdecydował	się	opuścić	swój	rodzinny	Hamburg	i	przeniósł	się	
do	Niemieckiej	Republiki	Demokratycznej.	Był	głęboko	przekonany,	
że	w	ten	sposób	podąża	śladami	ojca	i	pomaga	w	spełnieniu	jego	
komunistycznych	ideałów	(Dubrowska	2002:	139).	Związany	naj-
pierw	z	teatrem	Brechta	Berliner	Ensemble,	w	późniejszych	latach	
został	opozycjonistą	i	bardem	(na	wiele	lat	przed	Jackiem	Kaczmar-
skim).	W	1976	roku,	podczas	koncertu	w	RFN,	władze	pozbawiły	go	
obywatelstwa	NRD	i	odmówiły	ponownego	wpuszczenia	do	kraju.	
Przekład	Dos lid…	przez	niemal	sześćdziesięcioletniego	człowieka	
miał	podobne	podłoże,	jak	decyzja	o	budowaniu	komunizmu	przez	
zaledwie	osiemnastoletniego	młodzieńca:	chciał	być	wierny	swojemu	
ojcu	i	zaprotestować	przeciwko	niesprawiedliwości	(historycznej	
raczej	niż	społecznej,	jak	za	młodu).
Biermann	(mimo	żydowskiego	pochodzenia)	stanął	przed	wy-

zwaniem	zrozumienia	tekstu	w	języku	zapewne	niezbyt	trudnym	
dla	Niemców	czy	Słowian	(bo	został	ukształtowany	pod	wpływem	
obydwu	kręgów	językowych),	ale	napisanym	w	alfabecie	hebrajskim.	
Biermann	(tak	jak	Ficowski)	musiał	więc	skorzystać	z	transkryp-
cji	na	alfabet	łaciński	 i	pomocy,	dotyczącej	między	innymi	„fałszy-
wych	przyjaciół”	(niektóre	słowa	w	jidysz	mają	podobną	formę,	ale	
inne	znaczenie	niż	słowa	niemieckie),	leksyki	słowiańskiej	(przede	
wszystkim	polskiej	 i	rosyjskiej)	oraz	hebrajskiej.	Ten	stan	rzeczy	
dotyczy	zapewne	większości	tłumaczy,	którzy	po	Biermannie	(i	za-
pewne	również	dzięki	rozgłosowi,	jaki	wywołał	jego	przekład)	zde-
cydowali	się	zmierzyć	z	tekstem	Kacenelsona.	Bezpośrednią	reakcją	
na	swobodne	podejście	do	oryginału	przez	Biermanna	było	dosłow-
ne	tłumaczenie	na	niemiecki	autorstwa	pastora	Helmuta	Homfelda	
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(1997).	Ponadto,	w	kolejnych	latach	wychodziły	przekłady	na	wło-
ski	(Daniel	Vogelmann,	1995;	Erri	de	Luca,	2009),	holenderski	(Willy	
Brill,	1996),	szwedzki	(Joachim	Nelhans,	1998),	japoński	(Masahiko	
Nishi,	1999),	rosyjski	(Efim	Etkind,	2000),	 francuski	(Batia	Baum,	
2001 – 2005),	ladino,	język	żydów	sefardyjskich	(Arnau	Pons,	2008)	
i	węgierski	(Zoltan	Halasi,	2014).
W	kolejnych	publikacjach	zamierzamy	pokazać,	jakie	wyzwania	po-

emat	Kacenelsona	stawia	tłumaczom.	Chcielibyśmy	przy	tym	przede	
wszystkim	wyjaśnić	osobliwości,	które	staraliśmy	się	udokumentować	
powyżej:	dlaczego	tekst	o	tak	znaczącej	randze	nie	wzbudzał	większe-
go	zainteresowania	przez	pół	wieku	i	jakie	siły	sprawiły,	że	dopiero	
w	ostatnich	dwudziestu	latach	spotkał	się	z	szerszym	odzewem?
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