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NIEZNANY ZNANY POETA.
O ĩYDOWSKIM ASPEKCIE ĩYCIA I TWÓRCZOĝCI
SAMUELA MARSZAKA
THE UNKOWN KNOWN POET.
ON THE ASPECT OF JEWISH LIFE AND THE WORKS
OF SAMUIL MARSHAK
DOROTA RZESZEWSKA

ABSTRACT. Samuil Marshak, the father of Soviet children’s literature, started his literary career
as a supporter of Zionism, a movement that was particularly popular in the Russian Empire in the
first decade of the 20th century. During the Stalinist era this descendant of great rabbinic families
and author of the collections of poems Zionides and Palestine was forced to hide his Jewish roots.
However, Jewish themes are present in Marshak’s pre-revolutionary and post-revolutionary work.
Dorota Rzeszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PoznaĔ – Polska.
Ɍɪɭɞɧɟɣɲɢɯ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɨɪɨɝ,
Ƚɞɟ ɡɚɛɥɭɞɢɬɶɫɹ ɦɨɠɟɬ ɦɭɡɚ…
ɇɨ ɜɫɟ ɪɚɫɩɭɬɶɹ ɩɪɟɜɨɡɦɨɝ
Ɇɚɪɲɚɤ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ.
Ɇ. ɋɜɟɬɥɨɜ1

Wielka kariera pisarska Samuela Marszaka, poety kilku epok, tworzącego nieprzerwanie przez ponad szeĞüdziesiąt lat, zaczĊła siĊ właĞciwie przypadkiem. Oto
w 1900 roku niespełna trzynastoletni Samuel na wakacjach w Petersburgu razem
z bratem wystawiał przedstawienie dla rodziny i znajomych. Brat odgrywał monodram, a nad wiek powaĪny, wiecznie zamyĞlony Samuel czytał swoje wiersze. KtoĞ
z publicznoĞci obiecał go poznaü ze znanym mecenasem sztuki Dawidem Ginzburgiem. I słowa dotrzymał. Ten z kolei poznał go z krytykiem Władymirem Stasowem. Dwa lata póĨniej utalentowany gimnazjalista Ğmiało wszedł w Ğrodowisko
literackie Petersburga, był zauwaĪany i doceniany. Zadebiutował kolejnym wystĊpem
scenicznym na wieczorze poĞwiĊconym pamiĊci znakomitego rzeĨbiarza i przyjaciela
Stasowa – Marka Antokolskiego, gdzie pod muzykĊ chóralno-instrumentalną odczytał napisaną przez siebie na tĊ okazjĊ kantatĊ: „Ɋɟɱɟ Ƚɨɫɩɨɞɶ: «Ⱦɚ ɛɭɞɟɬ ɦɭɠ

________________
1

ɋ. Ⱦ ɦ ɢ ɬ ɪ ɟ ɧ ɤ ɨ, Ɇɚɪɲɚɤ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ, „Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ” 2007, ʋ 21,
http://lit.1september.ru/article.php?ID=200702103 (09.10.2011).
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ɜɟɥɢɤɢɣ! / ȿɝɨ ɜɟɫɶ ɦɢɪ ɧɟɞɚɪɨɦ ɠɞɟɬ. / ə ɨɞɚɪɸ ɟɝɨ ɜɟɥɢɤɨɸ ɞɭɲɨɸ, / ɂ ɩɨɞ
ɟɝɨ ɬɜɨɪɹɳɟɸ ɪɭɤɨɸ / ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɦɪɚɦɨɪ ɨɠɢɜɟɬ! […]»”2.
Skąd u „Ɇɚɪɲɚɤɚ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ”, jak Īartobliwie nazwał poetĊ Michaił
Swietłow, korzystając z fonetycznego podobieĔstwa nazwiska do najwyĪszej wojskowej rangi, odwołania biblijne? OtóĪ prawdĊ mówi zacytowany w motcie epigramat – wiele dróg twórczych przeszedł laureat czterech Nagród Stalinowskich i wiele drzwi musiał za sobą pozamykaü, by… przeĪyü. A przecieĪ do posiłkowania siĊ
Pismem w swej twórczoĞci miał on prawo jak nikt inny. Marszak tylko od strony
ojca był potomkiem dwóch wielkich rodów, wywodzących siĊ od dziewiĊtnastowiecznego rabina z Brodów w Galicji Szlomo ben Jehudy Arona Klugera (ostatni
człon to przydomek, z jid. ‘mądry’) i siedemnastowiecznego rabina z Kojdanowa pod
MiĔskiem Aarona Szmuela ben Isroela Kojdanowera. Po nim Marszak odziedziczył
nie tylko imiĊ, ale i nazwisko. Marszak (inaczej równieĪ Maharszak lub Maarszak)
to bowiem skrót od słów: morejnu ha-reb Szmuel Kojdanower (z hebr. ‘nauczyciel
nasz rabi Szmuel Kojdanower’)3. Ojciec poety wyłamał siĊ z tej wielowiekowej tradycji i zamiast rabinem został cenionym technologiem produkcji mydła, dziĊki czemu miał pozwolenie na zamieszkanie wraz z rodziną poza strefą osiedlenia.
Samuel urodził siĊ wiĊc w centralnej, woroneskiej guberni, w miasteczku,
gdzie było siedem cerkwi, tysiąc ĩydów, a synagogĊ właĞnie postawiono4. Dane mu
jednak było doĞwiadczyü równieĪ i Īycia w strefie osiedlenia. Na dwa lata zamieszkał z matką u swego dziadka, rabina Witebska Bera Abramowicza Gitelsona5. To
był inny Ğwiat – Ğwiat Īydowskich miasteczek, sztetli, gdzie, jak wspominał póĨniej
Marszak, nawet konie Ğwietnie rozumiały jidysz. Dziadek zadbał wiĊc o zachowanie poprawnej ruszczyzny wnuka, zatrudniając w tym celu nauczyciela, a osobiĞcie
zajął siĊ jego Īydowską edukacją: studiowaniem Talmudu i hebrajskiego. JĊzyk Tory
tak bardzo spodobał siĊ szeĞcioletniemu chłopcu, Īe właĞnie w nim układał pierwsze
rymowanki i wierszyki, a w 1907 roku w wileĔskiej gazecie „Ⱥɡɦɚɧ” ukazały siĊ nawet dwa jego wiersze po hebrajsku6.
Jednak utwory po rosyjsku publikował juĪ parĊ lat wczeĞniej, jeszcze w gimnazjum w Petersburgu, do którego nie bez przeszkód (otarło siĊ o wielkiego ksiĊcia
Konstantego) sprowadził go Stasow7. Po wspomnianym wczeĞniej udanym debiucie
w 1903 roku w tomie poĞwiĊconym Antokolskiemu aĪ do 1918 roku Marszak pisał
________________
2

Ɇ. ɉ ɨ ɥ ɶ ɫ ɤ ɢ ɣ, ɋɚɦɭɢɥ Ɇɚɪɲɚɤ. ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɜ ɫɭɞɶɛɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɩɢɫɚɬɟɥɹ,
„Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ Ƚɚɡɟɬɚ” 2011, 9 marca, http://jig.ru/index4.php/2011/03/09/samuilmarshak-neizvestnoe-v-sudbe-i-tvorchestve-pisatelya.html (10.11.2011).
3
TamĪe.
4
ɋ. Ⱦ ɦ ɢ ɬ ɪ ɟ ɧ ɤ ɨ, dz. cyt.
5
ɗ. Ɂ ɢ ɧ ɞ ɟ, Ⱦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɪɨɢɥ ɛɟɧ-əɚɤɨɜ, „Ʌɟɯɚɢɦ” 2011, ʋ 4 (228),
http://www.lechaim.ru/ARHIV/228/zinde.htm (09.10.2011).
6
Ⱥ. Ʉ ɨ ɥ ɝ ɚ ɧ ɨ ɜ ɚ, „Ⱥ ɢɞɢɲɟ ɥɟɜɨɧɟ” Ɇɚɪɲɚɤɚ, „ȼɟɫɬɧɢɤ Eɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɜ Ɇɨɫɤɜɟ” 1994, ʋ 2 (6), s. 176–182.
7
TamĪe, s. 177.
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duĪo i do wielu periodyków, zarówno rosyjskich („ɋɚɬɢɪɢɤɨɧ”, „Ʉɢɟɜɫɤɢɟ ɜɟɫɬɢ”,
„Ȼɢɪɠɟɜɵɟ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ”, „ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣ ɤɭɪɶɟɪ”, „ɇɨɜɵɣ ɠɭɪɧɚɥ ɞɥɹ ɜɫɟɯ”8,
„ȼɫɟɨɛɳɢɣ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɢɤ”, „ɋɨɥɧɰɟ Ɋɨɫɫɢɢ”9), jak i Īydowskich („ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ
ɠɢɡɧɶ”, „Ɇɨɥɨɞɚɹ ɂɭɞɟɹ”, „ȿɜɪɟɣɫɤɢɣ ɦɢɪ”, „Ɋɚɫɫɜɟɬ”10), a takĪe do rosyjskich
(ɉɪɨɬɚɥɢɧɚ11) i Īydowskich (ɉɟɫɧɢ ɦɨɥɨɞɨɣ ɂɭɞɟɢ, ɋɚɮɪɭɬ12) almanachów.
Marszak pozostał pomiĊdzy duchowym dziedzictwem Īydowskim a rosyjskim Ğrodowiskiem (Władimir Stasow, Maksym Gorki, Fiodor Szaliapin, Ilja Riepin, Anton
Czechow), które go kształtowało jako literata, człowieka sztuki, Rosjanina – ta
dwoistoĞü dała miejsce jego wczesnym utworom właĞnie w literaturze rosyjsko-Īydowskiej – nie zaĞ Īydowskiej, jak Chaima Nachmana Bialika, czy rosyjskiej,
jak Siemiona Nadsona. Jest duĪym uproszczeniem twierdzenie, spotykane ostatnio
coraz czĊĞciej, szczególnie w internetowych publikacjach, Īe młody Marszak tworzył wyłącznie na Īydowskie tematy. Interesowały go róĪne style, gatunki i zagadnienia. Jest autorem liryki miłosnej, opisowej, ale i felietonów, i utworów satyrycznych, czasem bĊdących komentarzami do wydarzeĔ politycznych13.
Początek wieku XX okazał siĊ byü wyjątkowo trudny dla ĩydów. Do braku
praw, ucisku, przeĞladowaĔ, zamkniĊcia w strefie osiedlenia doszły pogromy. Nie
były one tej skali, co pogromy w XVII w., ale porównywano je do trzĊsienia ziemi.
ZaczĊło siĊ w 1903 roku w Kiszyniowie siódmego dnia Pesach, który zbiegł siĊ
z pierwszym dniem prawosławnej Paschy. Incydent, na pierwszy rzut wyglądający
na spontaniczny, tak naprawdĊ był dziełem ministra spraw wewnĊtrznych Plewe.
Antysemityzm stał siĊ narzĊdziem w rĊkach władz, które chciały odwróciü uwagĊ
społeczną od nastrojów rewolucyjnych, a samych ĩydów przestraszyü i pozbawiü
rewolucyjnych zapĊdów. Wydarzenia w Kiszyniowie były jedynie początkiem nowego etapu pogromów w Rosji, które ciągnĊły siĊ aĪ do rewolucji 1905. Po nim był
pogrom w Homlu, ĩytomierzu i innych miastach. Zdarzyło siĊ i tak, Īe w dwa tygodnie było ich niemal siedemset14.
Nie mógł młody Marszak przemilczeü nieszczĊĞü, jakie spotykały jego współbraci. W jego wierszu, bĊdącym rozmową Boga z narodem, Wszechmogący wypowiada takie oto słowa:

________________
8

Ɉ ɝɨɪɟ ɜɚɦ – ɩɨɳɚɞɵ ɧɟɬ –
Ʉɬɨ ɜɟɱɧɵɣ ɦɢɪ, ɤɬɨ ɜɨɥɶɧɵɣ ɫɜɟɬ
Ⱦɨɛɵɱɟɣ ɪɚɡɞɟɥɢɥ,
Ɋɚɡɜɨɞɢɬ ɫɚɞ ɢ ɫɬɪɨɢɬ ɞɨɦ

Zob.: R. G e n z e l e v a, Marshak, Samuil Iakovlevich, http://www.yivoencyclopedia.
org/article.aspx/Marshak_Samuil_Iakovlevich (14.11.2011).
9
Zob.: Ⱥ. Ʉ ɨ ɥ ɝ ɚ ɧ ɨ ɜ ɚ, dz. cyt., s. 180–181.
10
Zob.: R. G e n z e le v a, dz. cyt.
11
Zob.: Ⱥ. Ʉ ɨ ɥ ɝ ɚ ɧ ɨ ɜ ɚ, dz. cyt., s. 180–181.
12
Zob.: R. G e n z e l e v a, dz. cyt.
13
Ⱥ. Ʉ ɨ ɥ ɝ ɚ ɧ ɨ ɜ ɚ, dz. cyt., s. 176–185.
14
ɂ. Ɇ ɚ ɨ ɪ, ɋɢɨɧɢɫɬɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ 1977, s. 132–135.
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ɇɚ ɦɟɫɬɟ, ɤɪɨɜɶɸ ɡɚɥɢɬɨɦ,
ɇɚɞ ɛɟɡɞɧɨɸ ɦɨɝɢɥ!15

Są one klątwą rzuconą na ciemiĊĪycieli narodu Īydowskiego, na sprawców ucisku
i inicjatorów pogromów. Widzimy, jak wielki ból i poczucie krzywdy wywołały te
wydarzenia u poety. Potwierdza to utwór ɉɟɫɧɢ ɫɤɨɪɛɢ, w którym podmiot liryczny wspomina tragiczne chwile:
ɋɥɨɜɧɨ ɜɵɠɝɥɢɫɶ ɜ ɬɪɟɜɨɠɧɨɦ ɦɨɡɝɭ
ɗɬɢ ɤɪɢɤɢ, ɩɪɟɞɫɦɟɪɬɧɵɟ ɫɬɨɧɵ...
Ɂɚɫɵɩɚɟɬ ɜɟɫ ɦɢɪ ɭɩɨɟɧɧɵɣ –
ɇɨ ɪɵɞɚɟɬ ɧɚɩɟɜ ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɣ...
ɂ ɡɚɫɧɭɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭ, ɧɟ ɦɨɝɭ!

Podmiot liryczny wciąĪ nocami słyszy krzyki umierających i lament. Kiedy sen
w koĔcu przychodzi, jest to sen o poległych braciach i o własnej krwawej ofierze.
Na jawie zaĞ pojawia siĊ wyrzut sumienia, Īe nie walczył razem z nimi:
Ɂɚɱɟɦ ɹ ɡɞɟɫɶ? Ȼɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɛɪɚɬɶɹ
Ɍɚɹɬɫɹ ɜ ɫɬɪɚɯɟ ɩɨ ɭɝɥɚɦ!
Ɂɚɱɟɦ ɹ ɡɞɟɫɶ, ɡɚɱɟɦ ɧɟ ɬɚɦ?
ɇɢɱɬɨɠɧɵɣ ɬɪɭɫ, – ɬɟɛɟ ɩɪɨɤɥɹɬɢɟ!...16

Marszak wiedział, Īe juĪ w Kiszyniowie sformowała siĊ Īydowska samoobrona.
Z pogromu na pogrom działała coraz prĊĪniej, zmniejszając liczbĊ ofiar po stronie
ĩydów, zwiĊkszając natomiast po stronie atakującej. Było jednak coĞ waĪniejszego:
samoobrona ocaliła Īydowską czeĞü, a Īydowska krew nie była juĪ przelewana
bezkarnie i bez odpowiedzi17. PoĞwiĊcony jej utwór ɉɟɪɜɵɦ ɛɨɪɰɚɦ doczekał siĊ
publikacji dopiero w 1972 roku. Czytamy w nim:
ɂ ɩɨɲɟɥ ɤ ɡɚɪɟ ɛɚɝɪɨɜɨɣ.
Ɍɚɦ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɧɨɜɵɣ
Ⱦɟɧɶ ɫɢɹɸɳɢɣ ɜɫɬɚɜɚɥ18.

Poglądy polityczne Marszaka zaczĊły siĊ formowaü w momencie rozkwitu myĞli
syjonistycznej, szczególnie popularnej właĞnie w carskiej Rosji. MyĞl o utworzeniu
własnego paĔstwa i samostanowieniu była dla rosyjskich ĩydów jak marzenie
o drugim Eksodusie. Jej autorem był Teodor Herzl, wiedeĔski publicysta i prawdziwy wódz dla rosnącej rzeszy syjonistów19, których liczbĊ na rok 1900 okreĞlano na
sto tysiĊcy. Jego przedwczesna Ğmierü w 1904 roku wstrząsnĊła piĊtnastoletnim
________________
15

ɋ. Ɇ ɚ ɪ ɲ ɚ ɤ, ɂɡ ɩɪɨɪɨɤɚ ɂɫɚɣɢ, „ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ” 1906, ʋ 7, s. 54. We wszystkich utworach cytowanych z czasopisma „ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ” zastosowano współczesne zasady
pisowni rosyjskiej.
16
ɋ. Ɇ ɚ ɪ ɲ ɚ ɤ, ɉɟɫɧɢ ɫɤɨɪɛɢ, „ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ” 1905, ʋ 11, s. 81–82.
17
ɂ. Ɇ ɚ ɨ ɪ, dz. cyt., s. 202–206.
18
Ⱥ. Ʉ ɨ ɥ ɝ ɚ ɧ ɨ ɜ ɚ, dz. cyt., s. 182.
19
Ƀ. Ɏ ɪ ɟ ɧ ɤ ɟɥ ɶ, ɉɪɨɪɨɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. ɋɨɰɢɚɥɢɡɦ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɟ ɟɜɪɟɣɫɬɜɨ 1862–1917, Ɇɨɫɤɜɚ–ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ 2008, s. 510.
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poetą. W czasopiĞmie „ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ” – oficjalnym organie rosyjskich syjonistów – opublikował on elegiĊ 20 ɬɚɦɭɡɚ, co w kalendarzu Īydowskim jest datą
Ğmierci Herzla. Jest to niezwykle podniosły wiersz ku pokrzepieniu serc. Podmiot
liryczny wyraĪa nie tylko nadziejĊ, ale pewnoĞü i wiarĊ, Īe choü wódz padł, jego
idee poprowadzą wojsko do zwyciĊstwa:
Ⱥ ɜɪɚɝ ɢɞɟɬ...
Ɉɧɢ ɜɨɠɞɹ ɩɨɞɧɹɥɢ
ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɫɧɟ,
ɂ ɜ ɪɭɤɢ ɦɟɱ ɟɦɭ ɨɤɪɨɜɚɜɥɟɧɧɵɣ ɞɚɥɢ –
ɂ ɬɚɤ ɟɝɨ ɜɨɣɫɤɚɦ ɫɦɭɳɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɥɢ
ɇɚ ɛɟɲɟɧɨɦ ɤɨɧɟ.
[...]
Ɍɚɤ ɢɡ ɦɨɝɢɥɵ ɧɚɫ ɞɟɫɧɢɰɚ ɨɝɧɟɜɚɹ
ɉɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɜɟɞɟɬ:
Ʉɚɤ ɫ ɧɢɦ, ɦɵ ɜ ɩɭɬɶ ɢɞɟɦ, ɡɧɚɦɟɧɚ ɩɨɞɵɦɚɹ!20

Dwa miesiące póĨniej Marszak opublikował kolejny wiersz poĞwiĊcony Ğmierci Herzla ɇɚɞ ɦɨɝɢɥɨɣ. Tym razem podmiot liryczny obawia siĊ, Īe „ɝɨɪɟ ɡɚɝɥɭɲɢɬɶ / ɂ ɭɬɟɲɚɬɶ ɧɚɪɨɞ – ɜ ɝɪɭɞɢ ɦɨɟɣ ɧɟɬ ɫɢɥɵ: / ɇɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ, ɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɦɨɝɢɥɵ / ə ɥɢɲɶ ɨ ɫɦɟɪɬɢ ɛɭɞɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ”. Pomimo to rozmyĞlania prowadzą go do
pewnej nienazwanej w utworze, ale jasnej analogii. Widzi oto tego, który przeprowadził naród przez morze. Naród jednak pobłądził na pustyni, lecz zjawił siĊ prorok, który umiał dostrzec to, czego inni nie widzieli, siĊgał wzrokiem poza horyzont.
ɋ ɞɚɥɟɤɨɣ ɜɟɪɲɢɧɵ
[...]
Ɉɧ ɜɢɞɟɥ ɨɞɧɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɞɚɥɢ,
Ɋɚɫɫɜɟɬ ɢ ɛɨɪɶɛɚ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɥɢɲɶ ɫɢɹɥɢ
ȼɞɚɥɢ ɫ ɧɟɡɟɦɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɨɣ…
ɂ ɧɚɦ ɨɧ ɩɨɜɟɞɚɥ, ɢ ɛɨɞɪɨ ɦɵ ɜɫɬɚɥɢ
Ɍɨɝɞɚ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɧɨɣ ɬɨɥɩɨɣ.

Ziemia obiecana była juĪ blisko, wystarczyło do niej dopłynąü, lecz oto „ɜɨɠɞɶ ɩɨɝɢɛ”, a statek zaczĊły zalewaü fale. Utwór koĔczy siĊ jednak wezwaniem: „Ʉ ɪɭɥɸ! Ɂɚ ɬɪɭɞ, ɩɨɤɚ ɤɢɩɢɬ ɜ ɧɚɫ ɤɪɨɜɶ!” 21.
Rewolucja 1905 roku zastała poetĊ w Jałcie. Samuel ze wzglĊdu na gruĨlicĊ
został zabrany przez Maksyma Gorkiego na Krym. Pod opieką Pieszkowów Marszak spĊdził dwa lata, intensywnie działając i pisząc. Prowadził szkółkĊ dla dzieci
z biednych Īydowskich rodzin, zamieszczał w czasopiĞmie „Ɇɨɥɨɞɚɹ ɂɭɞɟɹ”
wiersze wzywające do walki o wyzwolenie ĩydów (ɇɚɲɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, Ⱦɜɟ ɡɚɪɢ.
Ɇɨɥɨɞɨɦɭ ɟɜɪɟɣɫɬɜɭ, ɋɯɨɞɤɚ)22, pracował nad przekładami z hebrajskiego z Bialika i biblijnej PieĞni nad pieĞniami.
________________
20

ɋ. Ɇ ɚ ɪ ɲ ɚ ɤ, 20 ɬɚɦɭɡɚ, „ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ” 1904, ʋ 6, s. 12.
ɋ. Ɇ ɚ ɪ ɲ ɚ ɤ, ɇɚɞ ɦɨɝɢɥɨɣ, „ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ” 1904, ʋ 8, s. 28–29.
22
Ⱥ. Ʉ ɨ ɥ ɝ ɚ ɧ ɨ ɜ ɚ, dz. cyt., s. 181.
21
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W tym czasie związał siĊ z robotniczą syjonistyczną organizacją Poalej Cion.
W Rosji syjonizm nie był nielegalny, ale teĪ organizacja nie miała legalnych podstaw. DwoistoĞü wynikała z tego, Īe z jednej strony władze odnosiły siĊ negatywnie
do wszelkich ruchów mniejszoĞci narodowych, z drugiej syjonizm dawał nadziejĊ
na emigracje ĩydów i samorozwiązanie siĊ kwestii Īydowskiej. Wraz jednak z narastaniem w kraju niepokojów, a oddalaniem siĊ wizji własnego terytorium dla
ĩydów, narastały przeĞladowania i inwigilacja, w szczególnoĞci lewicujących Ğrodowisk. DoĞwiadczył tego i Marszak. Kiedy w periodyku „ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɯɪɨɧɢɤɚ” opublikował przekład utworu Szymona An-skiego Di szwue (z jid. ‘przysiĊga’)
– hymnu Īydowskiego ruchu robotniczego, póĨniej takĪe lewicowej partii Bund,
tym razem pĊtla wokół niego zaczĊła siĊ zaciskaü i poecie groziło aresztowanie.
Byü moĪe te doĞwiadczenia przywołały w pamiĊci poety haut-relief Antokolskiego, który niegdyĞ zrobił na nim ogromne wraĪenie. Przedstawiał on wejĞcie
inkwizytorów na potajemnie obchodzoną przez przeĞladowanych hiszpaĔskich ĩydów PaschĊ (ĞwiĊto wolnoĞci upamiĊtniające wyjĞcie z Egiptu), moment przeraĪenia i zaskoczenia23. Podobnie oddał tĊ scenĊ Marszak w swoim wierszu ɂɧɤɜɢɡɢɰɢɹ. ĩydzi zapominają siĊ w ĞwiĊtowaniu, ginie w nich strach, podnoszą wysoko
głowy w złudzeniu, Īe tej wolnoĞci juĪ im nikt nie odbierze. Utwór koĔczy siĊ jednak złowieszczym:
Ɉɧɢ ɧɟ ɫɥɵɯɚɥɢ ɜ ɦɢɧɭɬɧɨɦ ɡɚɛɜɟɧɢɢ,
Ʉɚɤ ɝɥɭɲɟ, ɫɢɥɶɧɟɣ ɡɚɞɪɨɠɚɥɢ ɫɬɭɩɟɧɢ...
ɂ ɞɪɨɝɧɭɥɢ ɪɨɛɤɨ ɨɧɢ24.

ĝwiĊtujący zadrĪeli na sam odgłos zbliĪających siĊ kroków na schodach.
W tym samym roku Marszak musiał opuĞciü Krym, a raczej salwowaü siĊ
ucieczką przed groĪącym mu aresztowaniem. Z pewnoĞcią niedługo potem doszły
do niego wieĞci z Ósmego Kongresu Syjonistycznego w Hadze, na którym postanowiono połączyü syjonizm polityczny z praktycznym w jeden ruch: syjonizm syntetyczny. Chodziło o jednoczesne prowadzenie dalszych działaĔ dyplomatycznych na
arenie miĊdzynarodowej, jak i pracy na miejscu w Palestynie: zasiedlanie jej i przygotowywanie gruntu dla przyszłych osiedleĔców25. Autorowi 20 Tamuza udało siĊ
wydaü zbiór wierszy, które wczeĞniej ukazywały siĊ juĪ w periodykach, pod tytułem ɋɢɨɧɢɞɵ. Zaczyna coraz realniej myĞleü o podróĪy do Erec-Israel. W wierszu
oddał pragnienia, jakie tym planom towarzyszyły:

________________
23

ɋɧɢɬɫɹ ɦɧɟ: ɜ ɪɨɞɧɭɸ Ɂɟɦɥɸ
Ɇɵ ɜɨɣɞɟɦ ɜ ɨɝɧɹɯ ɡɚɤɚɬɚ
ɋ ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɸ ɨɞɟɠɞɨɣ,
Ɂɚɦɟɞɥɟɧɧɨɸ ɫɬɨɩɨɣ...

Ⱥ. ɋ ɩ ɟ ɪ ɚ ɧ ɫ ɤ ɢ ɣ - Ɇ ɚ ɪ ɲ ɚ ɤ, Ⱥɧɬɨɤɨɥɶɫɤɢɣ, ɋɬɚɫɨɜ, Ɇɚɪɲɚɤ... (ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ), http://s-marshak.ru/articles/speransky-marshak01/speransky-marshak01.htm
(09.10.2011).
24
ɋ. Ɇ ɚ ɪ ɲ ɚ ɤ, ɂɧɤɜɢɡɢɰɢɹ, „ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ” 1906, ʋ 11–12, s. 159.
25
ɂ. Ɇ ɚ ɨ ɪ, dz. cyt., s. 248–260.
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[...]
ɂ ɨɤɢɧɟɦ ɫɜɟɬɥɵɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ
Ɇɵ ɞɨɥɢɧɭ ɂɨɪɞɚɧɚ
ɇɚɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɥɟɬɟɥɢ
Ɇɧɨɝɨɫɤɨɪɛɧɵɟ ɜɟɤɚ26.

Marzenie poety spełniło siĊ w 1911 roku, kiedy „ȼɫɟɨɛɳɚɹ ɝɚɡɟɬɚ” i „ɋɢɧɢɣ
ɠɭɪɧɚɥ” wysyłają go w charakterze korespondenta w podróĪ na Wschód: do Turcji, Grecji, Syrii i Palestyny. Owocem tej podróĪy jest cykl wierszy Palestyna. Oddaje w nich wraĪenia, doznania i doĞwiadczenia, jakie stały siĊ jego udziałem.
Ɇɵ ɠɢɥɢ ɥɚɝɟɪɟɦ – ɜ ɩɚɥɚɬɤɟ
Ʉɨɥɶɰɨɦ ɯɨɥɦɨɜ ɨɤɪɭɠɟɧɵ.
Ʉɭɫɬɵ ɫɭɯɢɟ, ɜ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɟ
Ʉɭɪɢɥɢɫɶ, ɡɧɨɟɦ ɫɨɠɠɟɧɵ.
ȼ ɩɪɢɛɵɬɶɹ ɱɚɫ ɦɨɣ ɫɩɭɬɧɢɤ ɫɬɚɪɵɣ
Ɇɧɟ ɭɤɚɡɚɥ ɧɚ ɛɥɢɠɧɢɣ ɫɤɥɨɧ
ɋ ɫɟɥɨɦ ɚɪɚɛɫɤɢɦ. ɗɬɨ – ɐɚɪɹ.
Ɂɞɟɫɶ ɠɢɥ ɜ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɟ ɋɚɦɫɨɧ.

I przewodnik konstatuje, jak na praktycznego syjonistĊ przystało: „Ɍɟɩɟɪɶ ɬɚɦ ɧɭɠɟɧ ɬɪɭɞ ɋɚɦɫɨɧɨɜ!”27.
Jerozolima musiała wywołaü w Marszaku szczególnie silne emocje. Oto w jednym z wierszy podmiot liryczny wyraĪa zachwyt pierwszym wraĪeniem ĝwiĊtego
Miasta:
ɉɨ ɝɨɪɧɨɣ ɰɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ
ȼɯɨɠɭ ɜ ɪɨɞɧɨɣ ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ
ɂ ɧɚ ɫɜɹɬɨɦ ɟɝɨ ɩɨɪɨɝɟ
ɋɬɨɸ, ɫɦɭɳɟɧ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦ.
Ɇɟɧɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɝɭɥ ɡɧɚɤɨɦɵɣ:
ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɨɛɵɱɧɵɣ ɬɨɪɝ
ȼɟɞɟɬ ɬɨɥɩɚ. Ɉɧɚ ɡɞɟɫɶ ɞɨɦɚ,
ɂ ɱɭɠɞ ɟɣ ɩɭɬɧɢɤɚ ɜɨɫɬɨɪɝ.
[…]
ȼɨ ɜɫɟ ɜɟɤɚ, ɜ ɥɸɛɨɣ ɨɞɟɠɞɟ,
Ɋɨɞɧɨɣ, ɫɜɹɬɨɣ ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ
ɉɪɟɛɭɞɟɬ ɬɨɬ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɟɠɞɟ, –
Ʉɚɤ ɬɜɟɪɞɶ ɧɟɛɟɫɧɚɹ ɧɚɞ ɧɢɦ28.

To jedynie przykłady wierszy o Palestynie. Jest ich wiele. Mało w nich polityki,
mało ideowoĞci. PoraĪają za to piĊknem opisu, impresjonizmem i orientalizmem.
Pokazują, jak trwały Ğlad pozostawiła Ziemia ĝwiĊta w sercu poety.
________________
26

ɋ. Ɇ ɚ ɪ ɲ ɚ ɤ, Shir-Zion, „ȿɜɪɟɣɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ” 1907, ʋ 1, s. 42.
Ⱥ. ɋ ɩ ɟ ɪ ɚ ɧ ɫ ɤ ɢ ɣ - Ɇ ɚ ɪ ɲ ɚ ɤ, Ɇɵ ɠɢɥɢ ɥɚɝɟɪɟɦ – ɜ ɩɚɥɚɬɤɟ..., „ɋɥɨɜɨ ɩɢɫɚɬɟɥɹ” 2004, ʋ 7, s. 83.
28
TamĪe.
27
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W czasie I wojny Ğwiatowej Samuel Jakowlewicz osiedlił siĊ na jakiĞ czas
w WoroneĪu, gdzie przesiedlono ludnoĞü z przyfrontowych miasteczek. Polityka masowego wysiedlenia z rejonów graniczących z frontem dotknĊła wtedy około szeĞciuset tysiĊcy ĩydów29. W wierszu Ɇɟɧɞɟɥɟ znajdujemy opis warunków ich bytowania:
Ɉɛɢɬɟɥɶ ɞɥɹ ɢɡɝɧɚɧɧɢɤɨɜ.
Ⱦɥɹ ɸɧɵɯ ɢ ɞɥɹ ɫɬɚɪɵɯ.
ɉɨ ɲɟɫɬɟɪɨ, ɩɨ ɫɟɦɟɪɨ
Ʌɟɠɚɬ ɨɧɢ ɧɚ ɧɚɪɚɯ30.

Bohaterami wiersza są dzieci i ich reakcje na otaczającą rzeczywistoĞü. Jedne
z nich budzą siĊ w nocy z płaczem, inne, jak tytułowy Mendele, rozeĞmiany siedmiolatek, Ğpią spokojnie i pogodnie. A wszystkim im naleĪy siĊ pomoc, bo one są
całym majątkiem swoich matek.
Dzieciom cierpiącym z powodu wojny Marszak, podobnie jak w Jałcie, pomagał jak mógł, organizował lekcje31. TĊ samą działalnoĞü rozpoczął niedługo póĨniej
w Piotrogrodzie, zakładając ĞwietlicĊ dla Īydowskich dzieci osieroconych przez
RewolucjĊ. Stworzył dla nich równieĪ teatr, pisał do niego sztuki – tak narodziła siĊ
radziecka literatura dzieciĊca i tak narodził siĊ pisarz dla dzieci Samuel Marszak32.
Lenin był skłonny podtrzymywaü i wspieraü dąĪenia mniejszoĞci narodowych
na tyle, na ile wspierały one i przyspieszały zwyciĊstwo socjalistycznego internacjonalizmu. Co do ĩydów bolszewicy uwaĪali jednak, Īe bez własnego terytorium i wspólnego jĊzyka nie moĪna ich w ogóle rozpatrywaü w kategorii narodu. Jedyną słuszną
drogą była wiĊc dla nich asymilacja, a kaĪda próba zakłócenia tego procesu musiała
byü odbierana jako wroga działalnoĞü elementu reakcyjnego. Stalin konstytucją
z 1936 roku zniósł w ZSRR pojĊcie wrogich klas, co w praktyce oznaczało dla ĩydów, Īe przestali byü odtąd przedstawicielami burĪuazji. Nie przeszkadzało to władzy
przez dwa kolejne lata zrobiü wielkiej czystki w szeregach partii nakierowanej w sposób szczególny właĞnie na ĩydów oraz pokazowych procesów Trockiemu i Īydowskim generałom. Okrutnie rozprawiono siĊ takĪe z członkami partyjnej Jewsekcji33.
Nadeszły lata wojny ojczyĨnianej. Marszak, jeĪdĪąc jesienią 1941 roku na front
z odczytami swoich wierszy, odkrył w polu wspólną mogiłĊ komisarza Orłowa i dowódcy baterii Aronsona, ĩyda. Licząc na podciągniĊcie tematu pod internacjonalizm, napisał wiersz o rosyjsko-Īydowskim braterstwie broni.

________________
29

ɂɯ ɨɛɨɢɯ, ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɫ ɟɜɪɟɟɦ,
ɋɯɨɪɨɧɢɥɢ ɪɹɞɨɦ,
ɂ ɨɝɨɧɶ ɨɬɤɪɵɥɚ ɛɚɬɚɪɟɹ
ɉɨ ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɦ ɝɚɞɚɦ!
[…]

Ƀ. Ɏ ɪ ɟ ɧ ɤ ɟ ɥ ɶ, dz. cyt., s. 510.
ɋ. Ɇ ɚ ɪ ɲ ɚ ɤ, ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɜ 8-ɢ ɬɨɦɚɯ, ɬ. 5, Ɇɨɫɤɜɚ 1970, s. 271–272.
31
Ⱥ. Ʉ ɨ ɥ ɝ ɚ ɧ ɨ ɜ ɚ, dz. cyt., s. 183.
32
Ɇ. Ƚ ɟ ɣ ɡ ɟ ɪ, Ɇɚɪɲɚɤ, Ɇɨɫɤɜɚ 2006, s. 146–147.
33
Ƀ. Ɏ ɪ ɟ ɧ ɤ ɟ ɥ ɶ, dz. cyt., s. 520–521.
30
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Ɇɵ ɤɥɹɧɟɦɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ
ɉɭɥɟɣ ɢ ɫɧɚɪɹɞɨɦ
Ȼɢɬɶ ɜɪɚɝɨɜ, ɤɚɤ ɛɢɥɚ ɛɚɬɚɪɟɹ
ɉɨ ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɦ ɝɚɞɚɦ!34

„ɉɪɚɜɞɚ” jednak nie przepuĞciła wiersza w takiej formie. Marszak był zmuszony
przerobiü wiersz i usunąü nazwiska i narodowoĞci. Pierwszy wariant pojawił siĊ
w druku w dopiero 1973 w rozdziale Ⱦɪɭɝɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ35.
Po wojnie oskarĪano Marszaka o brak literackiej reakcji na tragediĊ narodu
Īydowskiego w czasie wojny. To prawda, Īe brak jest, przynajmniej zachowanych,
własnych utworów poety na ten temat, przekładał on jednak z jidysz piosenki
z kowieĔskiego, wileĔskiego i innych litewskich gett. CzĊĞü z nich została opublikowana w USA i Izraelu. Z tych, które ukazały siĊ w Związku Radzieckim juĪ po
Ğmierci tłumacza, szczególnie przejmująca jest Ʉɨɥɵɛɟɥɶɧɚɹ36:
ɇɨɱɶɸ ɜɟɬɟɪ ɫ ɠɚɥɤɢɦ ɜɨɟɦ
Ɋɜɟɬ ɜɯɨɞɧɭɸ ɞɜɟɪɶ.
Ɍɜɨɣ ɨɬɟɰ ɭɲɟɥ ɫ ɤɨɧɜɨɟɦ.
Ƚɞɟ-ɬɨ ɨɧ ɬɟɩɟɪɶ?
[…]
Ȼɭɣɧɵɣ ɜɟɬɟɪ ɝɭɥɤɨ ɜɨɟɬ.
ɋɩɢ, ɞɢɬɹ, ɭɫɧɢ.
ɉɭɫɬɶ ɩɪɢɫɧɹɬɫɹ ɧɚɦ ɫ ɬɨɛɨɸ
Ɋɚɞɨɫɬɧɵɟ ɞɧɢ!

Posiada ona schemat typowej kołysanki folkloru Īydowskiego: samotna matka kołysze dziecko, opowiadając mu o ojcu, który jest daleko, i marząc o lepszej przyszłoĞci dla potomka. W tym przypadku dowiadujemy siĊ, Īe ojca zabrali z konwojem
i brak o nim wieĞci. Wiele zwrotek opowiada o trudach Īycia w getcie, a wĞród
nich wyróĪnia siĊ ta, która podaje, Īe powodem usypiania i uciszania dziecka jest
nie tylko chĊü, by siĊ wyspało, ale takĪe groĪący Ğmiercią straĪnik:
Ɍɵ ɭɫɧɢ ɫɤɨɪɟɟ, ɤɪɨɲɤɚ.
ɉɥɚɤɚɬɶ ɧɚɦ ɧɟɥɶɡɹ,
ɑɚɫɨɜɨɣ ɝɥɹɞɢɬ ɜ ɨɤɨɲɤɨ,
ɋɦɟɪɬɶɸ ɧɚɦ ɝɪɨɡɹ37.

Marszakowi wielokrotnie udaje siĊ uniknąü aresztowania, chociaĪ w róĪnych
latach zamykanych jest wielu jego Īydowskich przyjaciół i współpracowników.
Podobno sam Stalin go lubił. Faktem jest, Īe nie trafił na listĊ podejrzanych ani ze
Szwarcem, ani z Mandelsztamem, ani z Brodskim. Za tego ostatniego mocno siĊ wstawiał, podobnie jak za wielu innych. Ocalał takĪe w 1948 – roku proklamowania paĔstwa Izrael, gdy Stalin uznał, Īe moĪna juĪ zapomnieü o udziale ĩydów w wojennej
________________
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polityce i rozwiązał ĩydowski Komitet Antyfaszystowski, kaĪąc aresztowaü wiĊkszoĞü jego członków. Apogeum antysemityzmu władz nastąpiło tuĪ przed Ğmiercią
Stalina, kiedy na dwudziestu czterech Īydowskich działaczach, głównie ze sfery kultury, wykonano wyroki Ğmierci38.
Jedną z ofiar tych strasznych czasów był czołowy działacz ĩydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, dyrektor PaĔstwowego Teatru ĩydowskiego Salomon
Michoels. Nie został on skazany, zamordowały go słuĪby specjalne. Marszak napisał w wierszu jego pamiĊci:
Ȼɨɪɰɨɦ, ɚɤɬɟɪɨɦ, ɜɨɢɧɨɦ, ɬɪɢɛɭɧɨɦ
ɋ ɧɚɪɨɞɨɦ ɜɦɟɫɬɟ ɲɟɥ ɬɵ ɞɨ ɤɨɧɰɚ39.

Słowo „ɧɚɪɨɞ” pojawia siĊ w tekĞcie kilkukrotnie w znaczeniu ludzi, publicznoĞci,
tłumu. Ten jeden raz uĪyte jest w znaczeniu narodu. Narodu, o który walczył i którego był trybunem. Z innych przekazów wiemy, Īe właĞnie ta Ğmierü przeraziła
poetĊ najbardziej40. Odetchnął dopiero po Ğmierci Stalina.
Przy omawianiu Īydowskich aspektów twórczoĞci Samuela Marszaka nie sposób całkowicie pominąü jego utwory dla dzieci. MoĪna bowiem spotkaü siĊ z analizami i tej czĊĞci jego twórczoĞci pod kątem Īydowskich motywów. Najbardziej
wiarygodna wydaje siĊ byü analiza znanego wierszyka Ⱦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɪɨɢɥ
Ⱦɠɟɤ, bĊdącego tłumaczeniem Marszaka. Badacz dowodzi, Īe angielski oryginał
oparty został na znanej Īydowskiej piosence, którą w jĊzyku aramejskim Ğpiewają
co roku dzieci w ĞwiĊto Pesach. Bo choü uĪyte słowa są całkiem inne, to charakterystyczna kompozycja – ta sama. Tego, Īe tłumacz był Ğwiadomy, co tłumaczy, dowodzi fakt, iĪ zbliĪył on fonetycznie niektóre elementy rosyjskiego tłumaczenia nie
do angielskiego, a do aramejskiego oryginału41. Odnotowaü takĪe moĪna i inne
próby analiz. MoĪemy siĊ zatem dowiedzieü, Īe kotka z płonącego domku ma typowo Īydowski akcent42, Īe wesołych czyĪyków było czterdzieĞci cztery, bo gematria
imienia Jakub wynosi właĞnie tyle43, a nawet dlaczego autobus miał numer dwadzieĞcia szeĞü44, ale trudno uznaü je za naukowe.
Samuel Marszak miał szczĊĞcie w nieszczĊĞciu. Przyszło mu zobaczyü i doĞwiadczyü wielu okrucieĔstw dokonywanych na jego narodzie, ale przyszło mu
teĪ... przeĪyü. A to wydaje siĊ niemal wyczynem. Trudno odszukaü w pamiĊci inny
przypadek rosyjskiego ĩyda, który przetrwałby kilka epok, udzielając siĊ publicznie, publikując. Który by po prostu przeĪył.
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