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DYSKURS FEMINISTYCZNY W KOBIECEJ PRASIE JIDYSZ W POLSCE
Nurt genderowy studiów ¿ydowskich w ci¹gu ostatnich lat rozwija siê bardzo
¿ywo i widoczny jest niemal we wszystkich licz¹cych siê orodkach badawczych
na wiecie 1. Debata dotycz¹ca statusu kobiet w spo³ecznoci ¿ydowskiej, której
identyfikacja zdeterminowana by³a przez wiele setek lat przez judaizm  system
dog³êbnie patriarchalny  ma swoj¹ d³ug¹ tradycjê, a jej pocz¹tków nale¿y szukaæ
w drugiej po³owie XIX wieku.
Kobiety ¿ydowskie d³ugo by³y izolowane w podwójnym getcie 2: z racji przynale¿noci do narodu, który ¿yj¹c w rozproszeniu by³ jako mniejszoæ marginalizowany w sferze publicznej, pozbawiony w³adzy, i któremu brakowa³o reprezentacji w elitach, jak równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e same odsuniête zosta³y w obrêbie w³asnej spo³ecznoci od mo¿liwoci studiowania Tory i od sfery publicznych rytua³ów religijnych,
co ujemnie wp³ywa³o na ich presti¿. Ta podwójna marginalizacja stanowi interesuj¹ce zjawisko dla krytyki feministycznej. Studia ¿ydowskie wykorzystuj¹ce perspektywê gender s¹ w Polsce w zasadzie szcz¹tkowe, chocia¿ takie podejcie badawcze
mog³oby byæ atrakcyjne i po¿yteczne dla prê¿nie rozwijaj¹cej siê tutaj jidyszystyki.
Problematyka kobiecej prasy jidysz nie by³a dot¹d przedmiotem analiz badawczych, które znalaz³yby odzwierciedlenie w publikacjach naukowych 3. Kwe1
Efektem zainteresowania siê t¹ tematyk¹ s¹ m.in. nastêpuj¹ce publikacje: Jewish Women in
Historical Perspective. Ed. J. R. B a s k i n. Detroit, Michigan, 1991.  Feminist Perspectives on
Jewish Studies. Ed. L. D a v i d m a n, Sh. T e n e n b a u m. New Haven and London 1994.  Jews
and Gender. The Challenge to Hierarchy. Studies in Contemporary Jewry t. 16 (2000).  D. B i al e, Eros and the Jews. From Biblical Israel to Contemporary America. New York 1992.  Polin.
Studies in Polish Jews t. 18 (2005): Jewish Women in Eastern Europe. Ed. Ch. F r e e z e, P. H ym a n, A. P o l o n s k y. Znacz¹ce prace badawcze o literaturze jidysz dokonane z perspektywy gender to m.in.: N. S e i d m a n, A Marriage Made in Heaven. The Sexual Politics of Hebrew and
Yiddish. Berkeley  Los Angeles  London 1997.  Ch. W e i s s l e r, Voices of the Matriarchs:
Listening to the Prayers of Early Jewish Women. Boston 1998.
2
Zob. Di froj in der jidiszer poezje (Kobieta w poezji jidysz). Oprac. Sz. R o ¿ a n s k i. Buenos Aires 1966.
3
W tomie 18 Polin, powiêconym kobiecie ¿ydowskiej w Europie Wschodniej, ukaza³ siê
co prawda tekst E. K e l l m a n Feminism and Fiction: Khane Blankshteyns Role in Inter-War Vilna,
w którym autorka wspomina o czasopimie kobiecym w jidysz pt. Di Froy, ale nie omawia jego
zawartoci, skupiaj¹c uwagê jedynie na prozie drukowanej na ³amach tego periodyku. W tym samym numerze zamieszczony zosta³ tak¿e artyku³ powiêcony Ewie  ¿ydowskiemu tygodnikowi
kobiecemu ukazuj¹cemu siê w jêzyku polskim w latach 19281933, autorstwa E. P l a c h (Feminism and Nationalism on the Pages of Ewa: Tygodnik. 19281933).
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rendê kobiecej prasy jidysz utrudnia to, ¿e czêsto zachowa³y siê tylko pojedyncze
numery czasopism i nierzadko nie mo¿na nawet ustaliæ okresu ukazywania siê
danego tytu³u. Fakt, ¿e pism tych nie gromadzono, nie przechowywano i nie zabezpieczano, jest znacz¹cy i wpisuje siê w historiê zapomnianej spucizny twórczoci kobiecej, która funkcjonuj¹c poza kanonem przechodzi³a w sferê niebytu.
Warto postawiæ pytanie, w jaki sposób tzw. frojen frage  kwestia kobieca  prezentowana by³a w czasopimiennictwie jidysz na pocz¹tku XX w. i do jakich przeobra¿eñ dosz³o w latach dwudziestych zesz³ego stulecia. Uka¿ê to, porównuj¹c trzy
czêciowo zachowane periodyki  Di Jidisze Frojen-Welt, Frojen Sztim i Di
Froj, koncentruj¹c siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach: kim s¹ redaktorzy i wspó³pracownicy pisma, do kogo jest ono adresowane, jakie stawia sobie cele i w jaki sposób je realizuje, jak kreuje siê w nim model i rolê kobiety oraz jej po³o¿enie
w spo³eczeñstwie, czy pojawia siê dyskurs walki p³ci, a jeli tak, to jakich argumentów i strategii u¿ywa, czy jest on uwik³any politycznie, jak te¿  na ile ¿ydowska
to¿samoæ narodowa, ewentualnie religijna, determinuje kulturow¹ to¿samoæ p³ci.
Wydawanie jidyszowych pism dla kobiet trzeba widzieæ w szerokim kontekcie
przemian obyczajowych w spo³eczeñstwie ¿ydowskim Europy Wschodniej w drugiej po³owie XIX w. zwi¹zanych z przemianami industrialnymi i upowszechnieniem
hase³ haskali, a w pocz¹tkach w. XX z przewrotem rewolucyjnym w Rosji. Wzorzec
kultury i struktury spo³ecznej tradycyjnego ¿ydowskiego sztetl opartego na wielopokoleniowej, patriarchalnej rodzinie zachwia³ siê i miasteczko ¿ydowskie jako ostoja
tzw. jidyszkajt (¿ydowskoci) uleg³o powolnej destrukcji. Chocia¿ w latach osiemdziesi¹tych XIX w. obserwuje siê rozczarowanie idea³ami ¿ydowskiego owiecenia, kwestia praw, statusu spo³ecznego, emancypacji i edukacji kobiet, bêd¹ca
wa¿nym elementem zarówno nurtu pónej haskali, jak i pozytywistycznej myli
polityczno-spo³ecznej drugiej po³owy w. XIX  sta³a siê wa¿nym wektorem kultury jidysz. Na rozwój prasy kobiecej wp³yw mia³, oczywicie, powszechny proces
emancypacji kobiet w USA i Europie, a tak¿e aktywnoæ ¿ydowskiego ruchu kobiet
oraz powstanie wieckich ¿ydowskich organizacji kobiecych 4. Zwykle jedn¹ z form
dzia³alnoci stowarzyszeñ kobiecych by³o d¹¿enie do wydawania periodyku, a ich
przywódczynie czêsto wchodzi³y w sk³ad komitetów redakcyjnych 5.
Pocz¹tki: wiat ¿ydowskich kobiet czy wiat kobiet po ¿ydowsku?
O ile wiadomo, na pocz¹tkowym etapie badañ dotycz¹cych tego zagadnienia,
najwczeniejszym zachowanym pismem kobiecym, nie bêd¹cym poradnikiem
4
Jedn¹ z najwczeniej powsta³ych organizacji tego typu by³o powo³ane na pocz¹tku XX w. prosyjonistyczne stowarzyszenie Bnos Cijon, które stawia³o sobie g³ównie cele edukacyjne (przede wszystkim nauczanie kobiet jêzyka hebrajskiego). Po pierwszej wojnie wiatowej, w latach dwudziestych,
swoj¹ dzia³alnoæ rozwinê³y powo³ana przez Bund Jidisze Arbeter Frojen i prosyjonistyczna Jidisze
Frojen Organizacje, która wspó³pracowa³a z WIZO (tj. Womens International Zionist Organization,
za³o¿on¹ w 1920 r. w Londynie) i propagowa³a jej cele w Polsce do r. 1930, kiedy to Salomea Lewite powo³a³a oficjalnie oddzia³ WIZO w Polsce, z siedzib¹ w Warszawie. Poza tym w latach dwudziestych powstawa³y liczne lokalne organizacje kobiece m.in. w Kaliszu, Lublinie, Wilnie, Czêstochowie. Zagadnienie dzia³alnoci kobiecych organizacji ¿ydowskich w Polsce nie zosta³o do tej pory
ca³ociowo opracowane. Organizacje te czêsto s¹ pomijane w publikacjach s³ownikowych, np. w dwutomowym Polskim s³owniku judaistycznym (Oprac. Z. B o r z y m i ñ s k a, R. ¯ e b r o w s k i. Warszawa 2003) nie ma has³a dotycz¹cego Jidisze Frojen Organizacje ani Jidisze Arbeter Frojen.
5
¯ydowskie organizacje kobiece w Polsce wydawa³y równie¿ czasopisma w jêzyku polskim,
np. Nowe Tory, Nasza Droga, Niebiesko-bia³ym szlakiem.
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domowym, ale pretenduj¹cym do lansowania nowoczesnego modelu kobiety ¿ydowskiej, jest publikowany w 1902 r. w Krakowie prosyjonistyczny tygodnik Di
Jidisze Frojen-Welt (¯ydowski wiat Kobiet). W pierwszym numerze, w obszernym artykule wstêpnym charakteryzuj¹cym planowany profil periodyku, redakcja
informuje, ¿e g³ównymi obszarami zainteresowania tygodnika bêdzie kobieta w ¿ydowskim domu, po³o¿enie ekonomiczne ¯ydówek, wiat kobiet pracuj¹cych i ich
sytuacja w ró¿nych krajach. Szczególn¹ uwagê powiêcaæ siê bêdzie kwestiom
wychowawczym, a zw³aszcza poradom, jak pielêgnowaæ w dziecku jego ¿ydowsk¹
to¿samoæ. Temu celowi s³u¿yæ te¿ maj¹ artyku³y dotycz¹ce historii ¿ydowskiej.
Funkcjê kszta³c¹c¹ wobec kobiet ¿ydowskich maj¹ spe³niaæ teksty naukowe traktuj¹ce o cz³owieku i przyrodzie. Aby pomóc czytelniczkom uwierzyæ we w³asne si³y,
zamieszczane bêd¹ tak¿e biografie s³ynnych kobiet. Poza tym znajdzie siê równie¿ miejsce na beletrystykê, przede wszystkim dobr¹ prozê w jidysz, albo przek³ady, g³ównie z jêzyka hebrajskiego. Dzia³ ten ma stanowiæ alternatywê wobec literatury w jêzykach nie¿ydowskich, do której siêga czêæ kobiet, a która nie dostarcza
¿ydowskich wzorców 6, oraz wobec jidyszowej literatury brukowej, któr¹ wed³ug
redakcji czyta zdecydowana wiêkszoæ niewiast. Publikowane na ³amach Di Jidisze Frojen-Welt utwory literackie maj¹ prezentowaæ prawdziwe, a jednoczenie
w³aciwe ¿ycie kobiety ¿ydowskiej 7, teksty krytycznoliterackie za  zachêcaæ czytelniczki do wartociowych lektur. Poza tym pismo ma dostarczaæ praktycznych
porad dotycz¹cych spraw domowych oraz publikowaæ listy od czytelniczek.
W tym programowym artykule wyranie zaznacza siê, ¿e Di Jidisze Frojen-Welt nie bêdzie typowym poradnikiem domowym (ten rodzaj pism dla kobiet
czytelniczki ju¿ zna³y), ale bêdzie to pierwsza, u nas  ¯ydów, gazeta, która reprezentuje interesy kobiety ¿ydowskiej 8, adresowana do pañ ze wszystkich klas
spo³ecznych. wiadectwem tego ma byæ fakt, ¿e pismo drukowane jest z punktacj¹  zaznaczeniem znaków samog³oskowych (zwykle w drukach jidyszowych
pomijanych) mimo ¿e, jak podkrela redakcja, jest to dwa razy dro¿sze.
Za³o¿enia pisma realizowano w kolejnych numerach. Rzeczywicie, by³ to tygodnik dla kobiet i o kobietach, ale tworzony bez nich. Periodyk, redagowany
przez Mordechaja Spektora 9 i Chaima Dowa Hurwica 10, zawiera³ w du¿ej czêci
Di Jidisze Frojen-Welt. Di Jidisze Frojen-Welt 1902, nr 1, z 13 VI, s. 1.
Ibidem.
8
Ibidem.
9
M o r d e c h a j S p e k t o r (18581925)  prozaik realista, publicysta, folklorysta. Urodzony w rodzinie chasydzkiej na Ukrainie, otrzyma³ tradycyjne wykszta³cenie, zwolennik haskali. Mieszka³ w Kijowie, Odessie, Petersburgu, a od r. 1887 w Warszawie. Znacz¹co przyczyni³ siê do rozwoju
¿ydowskiej prasy; wydawca Der Hojz-Frajnd, Warszawer Jidiszer Kalendar, wspó³redaktor Di
Jontew Bletlech, wspó³pracownik Der Jud, redaktor wileñskiego Cajtu, póniej warszawskiego tygodnika Frajtog i Uncer Lebn. Wraz z Perecem aresztowany za dzia³alnoæ rewolucyjn¹.
Pisa³ realistyczne szkice i opowiadania, autor m.in. powieci historycznej Bal Szem Tow (1895),
wprowadzaj¹cej ludowe motywy chasydzkie. Jego pierwsz¹ ¿on¹ by³a Izabella (pseudonim Belli
Fridberg, 18631938)  ¿ydowska pisarka tworz¹ca w jidysz i po rosyjsku, przedstawiaj¹ca w swych
opowiadaniach m.in. los wykszta³conych dziewcz¹t w spo³eczeñstwie ¿ydowskim. W czasie pierwszej wojny Spektor przebywa³ w Odessie, potem wyemigrowa³ do Nowego Jorku (1921), gdzie wspó³pracowa³ z Jidiszer Togblat.
10
C h a i m D o w H u r w i c (18651927)  pisarz i publicysta, tworz¹cy w jêzyku hebrajskim i jidysz, urodzony na Bia³orusi. Po otrzymaniu tradycyjnego wykszta³cenia studiowa³ filozofiê
i nauki spo³eczne, w 1901 r. otrzyma³ doktorat z dziedziny polityki ekonomicznej na Uniwersytecie
w Berlinie. Po studiach mieszka³ w Warszawie, póniej tak¿e w Miñsku, Wilnie i Moskwie. Wspó³pracownik wydawanych przez Pereca Di Jontew Bletlech oraz warszawskiego Hajntu i Mo6
7
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teksty pisane przez mê¿czyzn. Kobietom tradycyjnie zostawiono tematykê dzieci
i ubioru, natomiast powa¿ne wstêpne artyku³y dotycz¹ce tradycji, wiedzy, psychologii, historii przekazywane by³y w autorytecie mêskiego s³owa. Pismo to niew¹tpliwie stawia³o sobie zadanie kszta³towania nowoczesnej kobiety ¿ydowskiej,
ale model, jaki starano siê propagowaæ, by³ przede wszystkim mêskim idea³em
kobiety. I choæ w pierwszym numerze mówi siê w czasie przesz³ym o cichym ¿yciu w czterech k¹tach wród cian domu, zalecanym przez rabinów kobietom, to
jednak trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e tylko takie ¿ycie autorzy wiêkszoci tekstów uwa¿aj¹ za w³aciwe, jakkolwiek ze wzglêdu na zmiany cywilizacyjne 
czêsto jest to ju¿ niemo¿liwe. Zmiana pozycji kobiety w spo³eczeñstwie jest nieuchronna, trzeba wiêc staraæ siê odpowiednio ni¹ pokierowaæ  taki cel zdaje siê
przywiecaæ twórcom Di Jidisze Frojen-Welt. Nale¿y wiêc kszta³ciæ kobietê,
poszerzaæ jej horyzonty mylowe, g³ównie jednak po to, aby mog³a dobrze prowadziæ dom i wychowywaæ dzieci zgodnie z duchem czasu. Trzeba staæ na stra¿y jej
¿ydostwa, bo to ona bêdzie mieæ kluczowe znaczenie dla kszta³towania to¿samoci m³odego pokolenia. Autorzy artyku³ów przemawiaj¹ czêsto z pozycji mentorów, obeznanych nie tylko z prawem ¿ydowskim i wiedz¹ o wiecie, ale równie¿
z tajnikami psychiki kobiety.
Ten mêski charakter pisma, kobiecego z za³o¿enia, wytkn¹³ redakcji tygodnika,
z typow¹ dla swego stylu lekkoci¹ i ironi¹  Szolem Alejchem, poproszony o przygotowanie czego dla nowego periodyku. W tekcie Premie (Nagroda) pisa³:
wiat Kobiet, w którym my, rodzaj mêski, bêdziemy pracowaæ, pisaæ dla naszych ¿on,
sióstr i córek. A gdule af undz!  Chwa³a nam! Jestem zainteresowany Di Jidisze Frojen-Welt,
ale ca³kiem innym, kobiecym wiatem Kobiet, w którym powinny pracowaæ nasze ¿ony,
nasze siostry i nasze córki. Oto o jakim wiecie Kobiet ja mylê! S¹ przecie¿ Rosjanki, Niemki,
Francuzki, Angielki, Polki, które pisz¹c pracuj¹ dla swych sióstr i przez to zdobywaj¹ uznanie
na wiecie. Ile mamy ¿ydowskich kobiet, które powinny pisaæ i pracowaæ dla swoich sióstr?
Prawda, jest u nas wiele utalentowanych kobiet ¿ydowskich, które pracuj¹, ale nie dla nas, nie
w naszym jêzyku jidysz i nie o naszym ¿ydowskim ¿yciu pisz¹. Zgodnie z piêknymi wersami
Pieni nad Pieniami: Postawili mnie, abym pilnowa³a winnic, ale mej w³asnej winnicy nie
ustrzeg³am, tylko nasz ogród, nasza w³asna winnica stoi porzucona, zaroniêta 11.

Tekst Szolema Alejchema, operuj¹cy retoryk¹ dyskursu feministycznego (zwrot
siostry), w ca³ej swej wymowie jest ironiczny równie¿ wobec potencjalnych czytelniczek Di Jidisze Frojen-Welt, oto bowiem, po przytoczonym ju¿ wstêpie, autor
Dziejów Tewji Mleczarza zachêca kobiety do pracy twórczej i og³asza konkurs literacki na najlepsz¹ powieæ wspó³czesn¹ napisan¹ w jidysz przez kobietê ¿ydowsk¹
albo najciekawsz¹ pracê historyczn¹ w jêzyku hebrajskim, której tematem maj¹ byæ
dzieje najwybitniejszych kobiet ¿ydowskich. Wszystko brzmi bardzo powa¿nie, Szolem Alejchem okrela, ile jest na to czasu, ile egzemplarzy nale¿y przes³aæ, itd. W koñcu dochodzi do sprawy najwa¿niejszej  kwestii nagrody. Zastanawia siê, co zaproponowaæ: pieni¹dze? brylanty?  nie, to nie zainteresuje wszystkich czytelniczek. Wreszcie w konwencji og³oszeñ matrymonialnych przedstawia swojego przyjaciela:
doktor medycyny, filozofii, in¿ynier, prawnik, dobrze zbudowany, wysoki, twarz bia³a jak nieg,
oczy czarne, piewa, gra na skrzypcach, klawikordzie, zna parê jêzyków, uczony talmudysta,
mentu, moskiewskiej Der Emes, wspó³redaktor Frajnd i krakowskiej Di Jidisze Folks Cajtung, a tak¿e wychodz¹cego w Miñsku czasopisma Farn Folk. Zmar³ w Moskwie.
11
Sz. A l e j c h e m, Premie. Di Jidisze Frojen-Welt 1902, nr 2, z 8 VII, s. 2.
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wspania³y mówca, pisze do gazet, cichy jak go³¹bek, gra w szachy, tañczy, jedzi konno i rowerem, nie ma ani jednego ubogiego krewnego, jest filantropem, p³omiennym nacjonalist¹,
dobrym ¯ydem, gor¹cym syjonist¹, ma w³asny dom w ka¿dym du¿ym miecie i konta w ka¿dym banku 12

 taki oto przyjaciel jest kandydatem do wziêcia dla tej, która wygra konkurs. Ten
humorystyczny obraz, krytykuj¹cy zbyt wygórowane, czêsto wykluczaj¹ce siê oczekiwania kobiet wobec mê¿czyzn, autor puentuje ¿yczliwym zawo³aniem: Moje
kochane kobiety! Jeli to was nie zainteresuje  to ja ju¿ nie wiem, co was mo¿e
zaj¹æ! 13
Aby wzmocniæ identyfikacjê narodow¹ kobiet, szczególn¹ wagê przyznaje
pismo ukazywaniu w pozytywnym wietle tradycji ¿ydowskiej i jej kodyfikatorów  talmudystów, rabinów, jako tych, którzy sprzyjaj¹ kobietom, kulturê ¿ydowsk¹ za jako tê, która w zupe³nie wyj¹tkowy sposób, czêsto przeciwnie ni¿ dzieje
siê to w innych narodach, szanuje ich prawa. Tak wiêc, choæ to rabini zalecali
kobiecie ciche ¿ycie w czterech k¹tach 14, w artykule Familie (Rodzina), przedstawiaj¹cym ¿ycie w rodzinie jako najbardziej w³aciwe i zgodne z natur¹ cz³owieka, czytamy: jestemy wdziêczni rabinom za ograniczenie, ¿e mê¿czyzna mo¿e
mieæ tylko jedn¹ ¿onê, bo dziêki temu wspó³czesne ¿ycie rodzinne jest tak piêkne i proste 15. W serii tekstów pod wspólnym tytu³em Di lage fun der jidiszer froj
in der alter cajt (Po³o¿enie kobiety ¿ydowskiej w dawnych czasach) autor  Szlojme Berman, wylicza wszystkie dobrodziejstwa prawne wprowadzone na rzecz
kobiet do Talmudu 16. Omawia wiêc zabezpieczenia rozwodowe im gwarantowane
(cytuje tu np. zalecenie rabiego Akiwy skierowane do mê¿czyzny chc¹cego siê
rozwieæ: Mo¿esz sprzedaæ nawet w³osy ze swojej g³owy, aby tylko odda³ ¿onie
jej ketubê 17 co do grosza 18), przytacza wypowiedzi z Talmudu wiadcz¹ce o liczeniu siê z pragnieniami kobiet, m.in. zdanie rabiego Josego ben Halafty: Jeli
m¹¿ nie pozwala ¿onie na przyjemnoci, np. zabrania jej noszenia klejnotów, musi
daæ jej list rozwodowy 19. W odpowiedni sposób usprawiedliwia te¿ ograniczenia, jakie wprowadza Talmud wzglêdem kobiet: zasadê, ¿e kobieta nie mo¿e byæ
sêdzi¹ ani wiadkiem w s¹dzie, t³umaczy tym, i¿ jest ona po prostu zbyt dobra
i ma w sobie zbyt du¿o wra¿liwoci i litoci; fakt, ¿e reb Eliezer zabrania kszta³cenia kobiet  i¿ mia³ on bardzo z³¹ ¿onê, która by³a wykszta³cona, itd. W koñcu
podsumowuje wszystko nastêpuj¹co:
Pokazalimy, ¿e ¿ydowscy mêdrcy bardziej troszczyli siê o kobietê ni¿ pozosta³e narody.
[...] Jeli w obecnej dobie ¿ycie rodzinne trzyma³oby siê zasad Talmudu, to wspó³czesne kobiety wiod³yby ze swymi mê¿ami czysty i szczêliwy ¿ywot 20.

Sugeruje to, naturalnie, ¿e wszelkie frustracje kobiece wi¹¿¹ce siê z ¿yciem rodzinnym wynikaj¹ z odejcia od tradycji. Poza tym tezy tego artyku³u, przedstawia12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ibidem, s. 5.
Ibidem.
Di Jidisze Frojen-Welt, s. 1.
A. Z a k s, Di familie fun farcajtn biz hajnt. Di Jidisze Frojen-Welt 1902, nr z 19 XI, s. 1.
Sz. B e r m a n, Di lage fun der jidiszer froj in der alter cajt. Jw., nry 1519.
Ketuba  kontrakt ma³¿eñski.
B e r m a n, op. cit., nr 18 [brak strony tytu³owej z dat¹], s. 3.
Ibidem.
Ibidem, nr 19 [brak strony tytu³owej z dat¹], s. 8.
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j¹c po³o¿enie kobiet w judaizmie w barwach nieomal sielankowych, przewrotnie
pomijaj¹ zupe³nie oczywist¹ i bardzo daleko posuniêt¹ marginalizacjê kobiety w publicznych formach kultu oraz szereg przepisów pomniejszaj¹cych jej pozycjê w judaizmie 21.
Nie zawsze wszak¿e ten mêski g³os dotycz¹cy kobiet brzmi jednomylnie.
Interesuj¹cy i wyj¹tkowo radykalny na tle pisma jest tekst N. Czerniaka pod przewrotnym tytu³em Frojen egoizm (Egoizm kobiecy), w którym autor wskazuje na
inne ni¿ talmudyczne obrazy szczêliwoci kobiet. Powo³uj¹c siê nie na autorytet
¿ydowskich mêdrców, lecz na pewnych uczonych ludzi, przytacza pogl¹d, ¿e
na pocz¹tku ludzkoci kobiety by³y silne i wolne, panuj¹c nawet nad mê¿czyznami. Nie rozstrzygaj¹c, czy jest to prawda, czy nie  autor stwierdza, ¿e z³ota era
w historii kobiet szybko minê³a i kobieta od wielu pokoleñ musia³a pracowaæ dla
swego mê¿a i pana 22. Dowodzi, ¿e ograniczenie praw kobiet wci¹¿ ma miejsce
dlatego, ¿e drzwi do edukacji s¹ dla nich nadal zamkniête, a na stanowiskach pracy preferuje siê mê¿czyzn. Pisze:
My, mê¿czyni, trzymamy kobiety w ich po³owicznym niewolnictwie i chcemy jeszcze
wierzyæ, ¿e rzekomo kobiety s¹ wolniejsze, szczêliwsze od nas, czy nie jest to z naszej strony
wielkie zak³amanie? 23

Czerniak uwa¿a ponadto, ¿e mê¿czyni boj¹ siê umo¿liwienia p³ci ¿eñskiej
dostêpu do edukacji, co w konsekwencji obraca siê przeciwko nim samym, poniewa¿ kobieta zamkniêta w domu wiedzie wojnê z nieprzyjaznym jej spo³eczeñstwem
i odci¹ga mê¿czyznê od zaanga¿owania siê w pracê dla gminy czy dla szerzej pojêtej spo³ecznoci. Pozbawiona mo¿liwoci udzia³u w ¿yciu publicznym, zawsze
bêdzie traktowaæ sprawy wykraczaj¹ce poza kr¹g domu i rodziny jako obce, niewarte powiêcania energii, dlatego m¹¿ anga¿uj¹cy siê w kwestie narodowe i spo³eczne wci¹¿ s³yszy: Cu wos darfst du zich miszn niszt in dajne geszeftn? [Po co
mieszasz siê w nie swoje interesy?] 24. A zatem wprowadzenie kobiety do ¿ycia
publicznego w taki sposób, aby sta³o siê jej ono bliskie i znacz¹ce, le¿y w interesie samych mê¿czyzn i przyniesie korzyci spo³eczne oraz narodowe.
Argument przemawiaj¹cy za edukacj¹ dziewcz¹t przytacza artyku³ Di emigracjon un di jidisze froj (Emigracja i kobieta ¿ydowska): ronie liczba m³odych
kobiet emigruj¹cych do innych, czêsto wy¿ej rozwiniêtych krajów, gdzie ich sytuacja staje siê wyj¹tkowo ciê¿ka, gdy¿ jako analfabetki zmuszone s¹ nierzadko do
podjêcia marnej pracy, nie mog¹ znaleæ dobrego zatrudnienia, a ich brak wykszta³cenia jest nagminnie wykorzystywany w nieuczciwy sposób 25.
W innym artykule  niestety nie podpisanym 26  utrzymanym w podobnym
duchu, pojawia siê charakterystyczny dla wczesnego dyskursu feministycznego
motyw wi¹zania kwestii praw kobiet z problemem praw dziecka. Zauwa¿a siê
21
Np. odsuniêcie od przywileju studiowania Pism, uczynienie podstawowym znakiem to¿samoci ¿ydowskiej obrzezania mêskich genitaliów czy tabu dotycz¹ce krwi menstruacyjnej. Zob.
D. F. S a w y e r, Kobiety i religie w pocz¹tkach naszej ery. Prze³. K. C i e k o t. Wroc³aw 1999, rozdz. 2:
Kobiety w judaizmie i chrzecijañstwie.  B i a l e, op. cit.
22
N. C z e r n i a k, Frojen egoizm. Di Jidisze Frojen-Welt 1902, nr 10, z 1 IX , s. 1.
23
Ibidem.
24
Ibidem, s. 2.
25
Di emigracjon un di jidisze froj. Jw., nr 11, z 10 IX.
26
Dos amolike kind. Jw.
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w nim, ¿e sytuacja dziecka pogarsza³a siê wraz z degradacj¹ kobiety. Co wiêcej 
u kobiety zdominowanej przez mê¿czyznê czêsto dochodzi³o do st³umienia jej
naturalnej mi³oci i czu³oci w stosunku do dziecka. Sfera emocjonalna równie¿
podlega³a w³adzy mê¿a i ojca. Mê¿czyni preferowali surowe wychowanie, traktuj¹c swobodne okazywanie uczuæ jako przejaw s³aboci. Czasami nawet posuwali siê do okrucieñstwa wobec dzieci, co zmusza³o matkê do ochrony ich przed
w³asnym ojcem.
Wa¿nym g³osem, który w specyficzny sposób wpisuje siê w argumentacjê
dyskursu feministycznego, jest tekst powiêcony kobietom pracuj¹cym 27. Podkrela siê w nim fakt, ¿e ¯ydówki mia³y zawsze wiêkszy udzia³ w handlu, rzemiole
i fabrykach ni¿ kobiety z innych narodów (w Rosji  bez terenów dawnej Rzeczypospolitej  w 1897 r. stanowi³y 15% rzemielników ¿ydowskich oraz 27% robotników 28), oraz zwraca siê uwagê na nies³uszne zani¿anie p³ac kobiet. Przede wszystkim jednak akcentuje siê, ¿e kobiet¹ pracuj¹c¹ nie jest tylko ta, która trudni siê
handlem, rzemios³em lub ma posadê w fabryce, lecz ka¿da kobieta zajmuj¹ca siê
domem i dzieæmi, robi¹ca te same rzeczy, jakie wykonywane s¹ za pieni¹dze: pranie, prasowanie, gotowanie, cerowanie itp., a w zamian nie otrzymuje za to nawet
dobrego s³owa. Konkluzja tego tekstu, pos³uguj¹cego siê retoryk¹ feministyczn¹,
jest jednak dosyæ przewrotna: nale¿y doceniæ znaczenie prac domowych i traktowaæ opuszczanie przez kobietê na prawie ca³y dzieñ domu i dzieci w celach zarobkowych  jako ostatecznoæ, poniewa¿ zawsze dzieje siê to ze szkod¹ dla rodziny.
Charakter jawnie antyfeministyczny maj¹ natomiast pogl¹dy Dawida Friszmanna 29 prezentowane na ³amach Di Jidisze Frojen-Welt w serii artyku³ów pt.
Di froj. A bisl frojen-psichologie (Kobieta. Trochê psychologii kobiecej), w których autor stwierdza autorytatywnie, ¿e choæ kobiety cierpi¹, to jednak pope³niaj¹
du¿y b³¹d, jeli myl¹, ¿e mê¿czyznom jest lepiej. Wychodz¹c z takiego b³êdnego
mniemania, chc¹ staæ siê im równe, co jest zupe³nie niemo¿liwe, poniewa¿ niewiasta ze swej natury jest inna i pe³ni inne role. Te zwodnicze pragnienia doprowadzi³y do tego, ¿e obecn¹ sytuacjê kobiet mo¿na jedynie opisaæ jako niszt ahin
niszt aher, czyli ni tam, ni tu  pozbawi³y siê dawnej pozycji, a nie znalaz³y
nowej. Friszmann mówi nawet, ¿e wspó³czesna kobieta sta³a siê narisz-klug 
g³upio-m¹dra, a trac¹c respekt dla mê¿czyzny, straci³a go równie¿ dla siebie 30.
G³os kobiet bêd¹cy wyran¹ krytyk¹ rodzaju mêskiego mo¿emy odnaleæ na
³amach Di Jidisze Frojen-Welt g³ównie w dziale literackim, np. w opowiadaniu
Sary Fejgi Foner 31 pt. A wajber bunt (Kobiecy bunt), którego akcja toczy siê w czasach króla Salomona i przedstawia bunt kobiet przeciwko w³adcy bior¹cemu soDi jidisze arbeterin. Jw., nr 14, z 1 X.
Podajê za: Di jidisze arbeterin.
29
D a w i d F r i s z m a n n (18601922)  urodzony w bogatej rodzinie chasydzkiej w Zgierzu, znany pisarz, publicysta, t³umacz, krytyk literacki i teatralny, tworz¹cy w jêzyku hebrajskim
i w jidysz; redaktor czasopism Ha-Dor, Ha-Boker, Ha-Tkufa.
30
D. F r i s z m a n n, Di froj. A bisl frojen-psichologie. Di Jidisze Frojen-Welt 1902, nr 3,
z 16 VII, s. 2.
31
S z e j n a (S a r a) F e j g a F o n e r (18541910)  pisarka tworz¹ca po hebrajsku i w jidysz, pracuj¹ca wiele lat w Bia³ymstoku, Grodnie i w £odzi jako prywatna nauczycielka obu tych
jêzyków, póniej mieszka³a w Nowym Jorku i Chicago, gdzie zmar³a. W jidysz opublikowa³a m.in.
Ejne trojerike libe (Taka jedna smutna mi³oæ, £ód 1889), Di klejd fun a farreter (Suknia zdrajcy,
Warszawa 1892), wiele utworów og³osi³a pod koniec XIX w. anonimowo.
27
28
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bie zbyt wiele ¿on 32, i to w dodatku nie-¯ydówek 33, czy w podpisanym jedynie
imieniem Rochl utworze A briw cum man (List do mê¿a), którego bohaterk¹ jest
kobieta z dzieckiem, zdradzona i opuszczona przez swojego mê¿a; w³adzê nad ni¹
przejmuje ponownie ojciec i dyktuje jej, jak ma postêpowaæ, nie zwracaj¹c uwagi
na jej emocje 34. Wydaje siê wiêc, ¿e w tym kobiecym pimie z pocz¹tku XX stulecia autorki formu³owa³y swój sprzeciw wobec podporz¹dkowania ¿on i córek
w³adzy mê¿czyzn jeszcze nie w sposób bezporedni, lecz g³ównie poprzez fikcjê
literack¹.
Dobór omówionych tu tekstów pokazuje, ¿e niekonsekwencje i sprzecznoci
w podejciu do kwestii kobiecej na ³amach Di Jidisze Frojen-Welt wynikaj¹ g³ównie z trudnego do rozstrzygniêcia wtedy problemu pogodzenia nowoczesnego modelu kobiecoci z tradycyjnym wiatem wartoci ¿ydowskich. Szczególne obawy
budzi³a zmiana modelu rodziny ¿ydowskiej  konsekwencja odejcia od utrwalonej pozycji kobiety w tej spo³ecznoci. Rodzina, pojmowana jako ci¹g pokoleñ,
stanowi³a dla ¯ydów podstawow¹ jednostkê spo³eczn¹ i wiêzy rodzinne mia³y tutaj szczególne znaczenie; uwa¿a siê nawet, ¿e na tym przez wieki polega³a ich si³a.
Rodziny by³y zazwyczaj liczne, silne i powi¹zane wzajemn¹ lojalnoci¹. W spo³ecznoci, pozbawionej pañstwa, która stawia³a interes grupowy nad jednostkowym i nigdy nie ceni³a wysoko celibatu oraz klasztornej izolacji, rodzina by³a
gwarantem ci¹g³oci i stabilnoci.
Ona stanowi³a podstawowe rodowisko spo³eczne, ekonomiczne i religijne jednostki.
Religia zaczyna³a siê w domu, a wiêta obchodzono w gronie rodzinnym. [...] Tak¿e przysposobienie do pracy odbywa³o siê zwykle w rodzinnym krêgu 35.

Koniecznoæ sprostania nowym wyzwaniom spo³ecznym, obyczajowym i ekonomicznym sta³a w sprzecznoci z wewnêtrznym przywi¹zaniem ¯ydów do ustalonego przez wieki, czêsto idealizowanego, ¿ydowskiego modelu domu i rodziny 36. Prosyjonistyczne nachylenie pisma jeszcze potêgowa³o troskê o trwa³oæ
rodziny jako kolebki odrodzenia i gwarancji zachowania to¿samoci narodowej.
20 lat póniej: g³os kobiet
W profilu pism kobiecych publikowanych 20 lat póniej zauwa¿ymy wyrane
zmiany. Jest to czas, gdy pozycja ¿ydowskich organizacji kobiecych umocni³a siê,
na co niema³y wp³yw mia³o otrzymanie przez ¯ydówki, podobnie jak przez Polki 37, prawa do g³osowania w wyborach do parlamentu i rad miejskich oraz do
Wed³ug Biblii król Salomon mia³ 700 ¿on i 300 na³o¿nic (I Król. 11, 3).
S. F e j g a F o n e r, A wajber-bunt. A majse wos hot pasirt in Szlojme haMejlech cajtn (Kobiecy bunt. Historia, która wydarzy³a siê w czasach króla Salomona). Di Jidisze Frojen-Welt nr 23
[brak strony tytu³owej z dat¹].
34
R o c h l, A briw cum man. Jw.
35
N. d e L a n g e, wiat ¿ydowski. Prze³. M. S t o p a. Warszawa 1996, s. 93.
36
wietnym przyk³adem takiej idealizacji jest ksi¹¿ka I. A b r a h a m s a ¯ycie codzienne ¯ydów w redniowieczu (Prze³. B. G a d o m s k a. Warszawa 1996, rozdz. 7: Monogamia i dom, oraz
8: ¯ycie rodzinne).
37
Zob. M.  l i w a, Udzia³ kobiet w wyborach i ich dzia³alnoæ parlamentarna. W zb.: Kobieta i kultura ¿ycia codziennego: wiek XIX i XX. Zbiór studiów. Red. A. ¯arnowska, A. Szwarc. T. 5.
Warszawa 1997.
32
33
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wystawiania swoich kandydatek. Reprezentantki ¿ydowskiego ruchu kobiecego
wesz³y do Sejmu i rad miejskich w wyborach 1922 roku. Podstawowym przedmiotem walki sta³a siê teraz wewnêtrzna kwestia umo¿liwienia kobietom g³osowania w wyborach do w³adz kahalnych 38.
Miesiêcznik o charakterze prosyjonistycznym Frojen Sztim (Kobiecy G³os),
który ukazywa³ siê w 1925 r. w Warszawie, prowadzony by³ wy³¹cznie przez kobiety  dzia³aczki syjonistyczne 39, a zarazem przywódczynie ¿ydowskiego ruchu feministycznego w Polsce (komitet redakcyjny stanowi³y: Pua Rakowska 40,
Rochl Sztejn 41, Lea Proszañska 42), i w swym za³o¿eniu mia³ staæ siê trybun¹
kobiet.
Choæ struktura pisma by³a w zasadzie podobna do Di Jidisze Frojen-Welt,
to jego cele i treæ by³y zdecydowanie odmienne. Znacznie wyraniej dochodzi³y
tu do g³osu has³a tzw. pierwszej fali feminizmu, w tym przede wszystkim jasno
wyra¿one ¿¹danie równouprawnienia. W artykule programowym stwierdzano, ¿e
w nowoczesnej formie ¿ycia kobieta musi pe³niæ tê sam¹ rolê i mieæ ten sam
udzia³ co mê¿czyzna 43. W przeciwieñstwie do pisma z r. 1902, w którym podkrelano wyj¹tkowo dobr¹ pozycjê kobiety w tradycyjnym spo³eczeñstwie ¿ydowskim, tutaj wyra¿ano pogl¹d, ¿e to w³anie jej sytuacja jest szczególnie z³a, po³o¿enie kobiety ¿ydowskiej wci¹¿ znajduje siê w martwym punkcie 44  pisano.
38

skaæ.

W Wilnie i w Bia³ymstoku kobiety mia³y takie prawo, w Warszawie nie uda³o siê go uzy-

39
O roli kobiet w ruchu syjonistycznym zob. E. M e n d e l s o h n, Zionism in Poland: The
Formative Years, 19151926. New York 1981, s. 339341.
40
P u a R a k o w s k a (18651955)  przywódczyni ¿ydowskiego ruchu feministycznego
w Polsce, dzia³aczka syjonistyczna, wybitny pedagog, pisarka, t³umaczka. Urodzona w rodzinie rabinicznej, zdoby³a wszechstronne wykszta³cenie (pocz¹tkowo uczy³a siê w chederze razem z ch³opcami, póniej kszta³ci³a siê g³ównie prywatnie, zda³a pañstwowe egzaminy na dyplomowanego nauczyciela), oczytana zarówno w tradycyjnych tekstach ¿ydowskich, jak i w literaturze wiatowej.
Odegra³a kluczow¹ rolê w walce o zmianê po³o¿enia kobiet w zakresie edukacji i polityki. Zna³a
rosyjski, polski, niemiecki, jidysz i hebrajski. Uczy³a jêzyka hebrajskiego i od 1891 r. prowadzi³a
pierwsz¹ w Warszawie szko³ê hebrajsk¹ dla dziewcz¹t Jehudia, po czym za³o¿y³a w³asne gimnazjum
dla dziewcz¹t. Sympatyzowa³a z ruchem rewolucyjnym, zwi¹zana z lewicowymi organizacjami syjonistycznymi. Od wczesnych lat aktywnoci syjonistycznej walczy³a o powstanie niezale¿nych organizacji kobiecych. W latach dwudziestych przywódczyni Jidiszer Frojen-Farband in Pojln (¯ydowskiego Zwi¹zku Kobiet w Polsce). Po pierwszym wyjedzie do Erec-Izrael  Ziemi Izraela, zdecydowa³a siê powróciæ do Warszawy, aby w 1935 r. ponownie wyjechaæ i osi¹æ tam na sta³e. W swoich
publikacjach koncentrowa³a siê g³ównie na kwestii kobiecej: Jidisze froj.  Farwos darfn mir a specjale frojen-organizacje (Kobieta ¿ydowska.  Dlaczego potrzebujemy odrêbnych organizacji kobiecych, Warszawa 1918); Di moderne frojrn-bawegung (Nowoczesny ruch kobiet, Warszawa 1928).
W roku 1954 ukaza³y siê w Buenos-Aires jej wspomnienia pt. Zichrojnes fun a jidiszer rewolucjonerin (Wspomnienia ¿ydowskiej rewolucjonistki)  niezwykle interesuj¹ce dzie³o, pokazuj¹ce nie³atw¹ drogê tej wybitnej kobiety do zdobycia wykszta³cenia, niezale¿noci osobistej i zawodowej,
wprowadzaj¹ce szerokie t³o spo³eczne, polityczne i kulturowe.
41
R o c h l S z t e j n (?1942)  ¿ydowska feministka, dzia³aczka syjonistyczna, cz³onkini Rady
Miejskiej Warszawy, walcz¹ca o wsparcie w³adz dla ¿ydowskich instytucji socjalnych, aktywnie
dzia³aj¹ca na rzecz pomocy dzieciom i ich ochrony. Jedna z za³o¿ycielek Jidiszer Frojen-Farband in
Pojln. Pope³ni³a samobójstwo w warszawskim getcie w czasie masowych likwidacji.
42
L e a P r o s z a ñ s k a  wpó³pracowa³a z P. Rakowsk¹ w szkole dla dziewcz¹t, organizuj¹c
wsparcie finansowe i prowadz¹c bud¿et, jedna z bardziej aktywnych dzia³aczek feministycznych
d¹¿¹ca do utworzenia odrêbnej syjonistycznej organizacji w Polsce.
43
Cu unzer lezer (Do naszego czytelnika). Frojen Sztim 1925, nr 1 (maj), s. 3.
44
Ibidem.
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Skar¿ono siê: drzwi ¿ydowskiej prasy s¹ przed nami  kobietami, zatrzaniête na
siedem spustów! 45 Celem Frojen Sztim by³a zmiana tej sytuacji w taki sposób,
aby g³os kobiet móg³ byæ us³yszany. Miesiêcznik mia³ obudziæ w kobiecie ¿ydowskiej zainteresowanie otaczaj¹cym j¹ wiatem i podobnie jak Di Jidisze Frojen-Welt poszerzaæ horyzonty mylowe kobiet  dla nich samych  aby uwiadomiæ
im, ¿e musz¹ wzi¹æ swój los we w³asne rêce.
W pimie z pocz¹tku wieku ukazywano rabinów jako wyj¹tkowo zatroskanych o sprawy kobiet. We Frojen Sztim jest inaczej  w drugim numerze znajdujemy obszerny artyku³ pt. Wegn farlozene frojen. Dos wejgeszraj fun di agunes
(O porzuconych kobietach. Lament agun), gdzie przedstawia siê katastrofalne po³o¿enie ¿ydowskiej aguny (porzuconej ¿ony), która wykluczona ze spo³eczeñstwa,
pozbawiona mo¿liwoci normalnego ¿ycia, nierzadko staje siê prostytutk¹. Autorka tekstu, Lea Proszañska, zauwa¿a, ¿e zmianie uleg³y okolicznoci pozostania
agun¹  teraz czêsto wygl¹da to w ten sposób, ¿e m¹¿ emigruje i w nowym kraju
bierze sobie now¹ ¿onê, po czym s³uch o nim ginie. Artyku³ atakuje rabinów za to,
¿e pozostaj¹ g³usi na szkodliwe spo³ecznie zjawisko bycia agun¹. Proszañska apeluje do nich o zmianê prawa w tej kwestii. Stosuje tu strategie rabinicznego dyskursu  uprawomocnia swój wywód licznymi cytatami z Tory i z Talmudu, odwo³uje siê do tradycji czasów Talmudu, którego autorzy rozumieli potrzebê dostosowania prawa do zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia. U¿ywa te¿ argumentów
syjonistycznych stwierdzaj¹c: jeli chcemy budowaæ nowe spo³eczeñstwo ¿ydowskie  budujmy je na fundamencie dobrego, stosownego, logicznego prawa 46.
We Frojen Sztim znajdziemy równie¿ ostre polemiki, zawieraj¹ce mia³e
oskar¿enia wobec p³ci mêskiej. Jako przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ tekst Szoszany
Diment bêd¹cy replik¹ na antykobiece wyst¹pienia poetów ¿ydowskich 47, przede
wszystkim Mosze Brodersona, zarzucaj¹cego wspó³czesnym mu przedstawicielkom p³ci ¿eñskiej pró¿noæ, kaprynoæ, materializm. Diment nie przeczy, ¿e obecnie kobiety s¹ czêsto w³anie takie, jak w opisie Brodersona, lecz twierdzi, i¿ jest
to wy³¹cznie konsekwencj¹ tego, w jaki sposób od wieków postrzegali i traktowali je mê¿czyni. Kobieta niewolniczo podporz¹dkowana najpierw ojcu, potem mê¿owi, ukszta³towana zosta³a niejako na wzór i podobieñstwo jego pragnieñ, tak
wiêc chodzi dzi na wpó³ naga, upacykowana, ufarbowana, bo to mo¿e wywy¿szyæ j¹ w oczach mê¿czyzn. Bêd¹c g³ównie obiektem po¿¹dania seksualnego, skoncentrowa³a siê na dba³oci o swój wygl¹d. Traktowana przedmiotowo, straci³a sw¹
podmiotowoæ. Diment u¿ywa bardzo ostrych s³ów zwracaj¹c siê do mê¿czyzn:
Jestecie jak dzikie zwierzêta, które nie szanuj¹ ¿adnych praw. Pozwalacie wyszaleæ siê waszym erotycznym popêdom i ich w³adza nad wami jest bezgraniczna 48. Mê¿czyzna gardzi³ osobowoci¹ kobiety, szuka³ g³ównie jej cia³a, a obecnie, w czasie za³amania siê dawnych systemów wartoci, gdy nie znajduje w kobiecie niczego poza cia³em, ¿ali siê, ¿e jego towarzyszka nie jest dla niego bratni¹
dusz¹. Diment uprawomocnia ten wywód argumentami o treci narodowej, znanymi ju¿ z Di Jidisze Frojen, i puentuje swój tekst diagnoz¹, ¿e wzajemna obIbidem, s. 4.
L. P r o s z a ñ s k a, Wegn farlozene frojen. Dos wejgeszraj fun di agunes. Jw., nr 2 (sierpieñ).
47
Sz. D i m e n t, A tszuwe her Broderzon un andere (W odpowiedzi Panu Brodersonowi i innym). Jw., nr 1.
48
Ibidem, s. 24.
45
46
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coæ p³ci rzutuje negatywnie na dzieci, a to ma wp³yw na kondycjê ca³ego narodu,
gdy¿ os³abia go poprzez ten podzia³.
We Frojen Sztim nie tylko polemizowano z mêskim parnasem, ale równie¿
próbowano promowaæ kobiety-artystki. W przeciwieñstwie do Di Jidisze Frojen-Welt nie zaproszono do wspó³pracy znanych literatów, którzy mogliby nadaæ
rangê pismu. Strategi¹ dzia³ania miesiêcznika by³o prezentowanie twórczoci kobiecej  zarówno plastycznej (np. Regina Mundlak udostêpni³a swe obrazy i grafiki do zamieszczenia we Frojen Sztim), jak i literackiej (drukowano m.in. wiersze Miriam Ulinower 49, opowiadania Rozy Jakubowicz 50). W doborze materia³u
kierowano siê nie tylko p³ci¹ autorki, ale tak¿e tematyk¹, wybieraj¹c dzie³a prezentuj¹ce problematykê dziewczêc¹ i kobiec¹.
Wa¿nym aspektem feministycznego dyskursu we Frojen Sztim jest troska o now¹, rodz¹c¹ siê to¿samoæ ¿ydowsk¹. W tekcie Pui Rakowskiej pt. Der kampf far
froj-wol-recht in Erec Izroel (Walka o prawa wyborcze kobiet w Erec Izrael) problem batalii o prawo wyborcze kobiet w Palestynie przedstawia siê jako sprawê narodow¹, a nie drobiazg, który mo¿na zbyæ machniêciem rêki czy pob³a¿liwym umiechem. Kobiety pracuj¹ w ziemi Izraela na rzecz, jak pisze autorka: kraju naszych
nadziei, naszej przysz³oci 51 ramiê w ramiê z mê¿czyznami i ich prawo wyborcze
powinno byæ oczywistoci¹  jako elementarne prawo cz³owieka w nowoczesnym
systemie politycznym. Rakowska stwierdza, ¿e stworzenie godziwej sytuacji prawnej kobiecie w Erec Izrael jest szczególnie istotne, jeli wemie siê pod uwagê, i¿
kobiety zawsze by³y bardziej podatne na procesy asymilacyjne, a to powoduje, ¿e
ich energia zasila inne narody, os³abiaj¹c tym samym naród ¿ydowski 52. Autorka
podkrela, i¿ kobiety, które emigruj¹ do ziemi Izraela, powinny zjednoczyæ siê w walce
o swe prawa, ale musz¹ te¿ utrzymywaæ wiê z kobietami na Starym Kontynencie
i dzia³aæ wspólnie, bo  jak pisze  w³anie w naszym ¿ydowskim wiatku kwesta
równouprawnienia wci¹¿ nie znajduje zrozumienia 53. Jest to paradoks, ¿e w³anie
49
M i r i a m U l i n o w e r (18901944)  urodzona i mieszkaj¹ca w £odzi poetka pisz¹ca
w jidysz, otrzyma³a tradycyjne wykszta³cenie. Wspó³pracowa³a m.in. z Gezangen, Lod¿er Togblat, Lod¿er Folksbalat. Opublikowa³a jeden zbiorek, który przyniós³ jej rozg³os: Majn bobes
ojcer (Skarbczyk mojej babki, Warszawa 1922), drugi, pt. Szabes, przygotowywa³a do druku tu¿
przed wybuchem drugiej wojny wiatowej. Zginê³a w Owiêcimiu. W swej twórczoci nawi¹zywa³a do motywów i pieni ludowych, treæ jej wierszy wi¹¿e siê z owianym romantyczn¹ aur¹
kultem wiata kobiet ¿ydowskich w Polsce  jak podaje Polski s³ownik judaistyczny (t. 2, s. 758).
50
R o z a J a k u b o w i c z (18891942)  urodzona niedaleko P³ocka pisarka i publicystka
jidysz, jej ojciec by³ rabinem w Siedlcach i Bêdzinie. Uczy³a siê w rosyjskiej i polskiej szkole, potem tak¿e w hebrajskiej. Mieszka³a w Kaliszu. Debiutowa³a na ³amach warszawskiego pisma Roman Cajtung (1908, nr 16), wspó³pracowa³a z pras¹ jidysz ukazuj¹c¹ siê w Warszawie, £odzi, Kaliszu, m.in. z Hajnt, Ringen, Warszawer Almanach, Undzer Tribune, Lod¿er Togblat, Der
Jidiszer ¯urnalist, Literatur. W roku 1924 wyda³a w Warszawie tomik poezji pt. Majne gezangen
(Moje piewy), w którym zamieci³a m.in. utwory oparte na kobiecych motywach biblijnych oraz
wiersze przedstawiaj¹ce patriarchalny porz¹dek ¿ydowskiej spo³ecznoci w Polsce. Przygotowa³a
do druku drugi zbiór, zawieraj¹cy wiersze z lat 19241939, ale przepad³ on w okresie wojny. W latach okupacji niemieckiej mieszka³a przez pewien czas z Miriam Ulinower w £odzi, potem wyjecha³a do Warszawy, gdzie zginê³a w getcie.
51
P. R a k o w s k a, Der kampf far froj-wol-recht in Erec Izroel. Frojen Sztim 1925, nr 2, s. 6.
52
Zob. P. E. H y m a n, Gender and Assimilation in Modern Jewish History: The Roles and
Representation of Women. Seattle 1995.
53
R a k o w s k a, Der kampf far froj-wol-recht in Erec Izroel, s. 5.
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my, wieczni orêdownicy prawoci, my, bojownicy o wolnoæ  mamy negatywny
stosunek do tej bolesnej kwestii 54.
Frojen Sztim prezentuje bardzo klarownie okrelony dyskurs, silnie osadzony w retoryce walki feministycznej i narodowej. Wydawczynie miesiêcznika, dbaj¹c
o jego radykalny, progresywny, upolityczniony wizerunek, wystrzega³y siê tzw.
dzia³ów kobiecych  typu: moda, porady domowe, przepisy kulinarne czy k¹cik
listów, w których czytelniczki mog³yby prosiæ o radê np. w sprawach rozterek sercowych. Surowy charakter periodyku podkrelony jest rezygnacj¹ z graficznych
elementów ozdobnych np. na stronie tytu³owej czy w nag³ówkach.
Po prostu kobieta
Inaczej do tej kwestii podesz³a Chana Blanksztejn 55 redaguj¹c tygodnik Di
Froj (Kobieta) 56, który podobnie jak Frojen Sztim zacz¹³ wychodziæ w r. 1925,
ale ukazuj¹c siê równoczenie w Wilnie, Warszawie, £odzi i Krakowie  mia³ szerszy zasiêg ni¿ tamten. By³ jednak periodykiem mniej radykalnym, o mniej wyranie sprecyzowanym profilu politycznym, bardziej zbli¿onym do presti¿owego ¿ydowskiego pisma kobiecego Di Frojen-Welt, które ukazywa³o siê od 1913 r.
w Nowym Jorku, i przypuszczalnie tak¿e na nim wzorowanym. Z tygodnikiem
Chany Blanksztejn wspó³pracowa³y g³ównie kobiety, ale spotykamy na jego ³amach artyku³y i utwory równie¿ autorstwa mê¿czyzn.
Di Froj na stronie tytu³owej deklarowa³o siê jako tygodnik stoj¹cy na stra¿y
interesów i ochrony kobiety ¿ydowskiej 57. W artykule programowym powracaj¹
pewne rozterki znane ju¿ z Di Jidisze Frojen-Welt. Chocia¿ autor przyznaje, ¿e
kobieta wysz³a ju¿ ze swego hejm-geto  getta domowego, ograniczaj¹cego j¹
do s³ynnych czterech k: kinder, kich, klejder un kirch (dzieci, kuchnia, ubrania
i koció³) 58, to jednak, jak pisze, musi wci¹¿ prowadziæ podwójn¹ walkê: jako
kobieta, przedstawicielka p³ci nieuprzywilejowanej, i jako ¯ydówka  z przeladowanego, uciskanego narodu. Do tego dochodzi jeszcze kolejna trudnoæ  i to
Ibidem.
C h a n a B l a n k s z t e j n (pocz¹tek lat szeædziesi¹tych XIX w.  1939)  jedna z przywódczyñ ¿ydowskiego ruchu kobiecego, pisarka jidysz, urodzona w Wilnie. Jej ojciec, Abraham
Szur, zajmowa³ siê sprzeda¿¹ drewna i by³ zamo¿nym dostawc¹ dla rosyjskich kolei, w³acicielem
wielu nieruchomoci. Chana wychowana zosta³a³a przez guwernantki niemieck¹ i francusk¹, za granic¹ uczy³a siê na pensjach, mówi³a w czterech jêzykach. W wieku 17 lat wysz³a za m¹¿, lecz bardzo
szybko rozwiod³a siê i wysz³a za m¹¿ po raz drugi  za bogatego handlarza brylantami z Kijowa,
Blanksztejna. Ponownie rozwiod³a siê i z dwójk¹ dzieci wróci³a do Wilna. W okresie pierwszej wojny wiatowej by³a pielêgniark¹ w rosyjskiej armii. W czasie rewolucji 1917 r. aktywnie dzia³a³a
w ruchu narodowych socjalistów, studiowa³a socjologiê w Kijowie, nawi¹za³a kontakty z tamtejszym rodowiskiem ¿ydowskiej inteligencji i przy³¹czy³a siê do folkistów. Na pocz¹tku lat dwudziestych w ubóstwie, bez rodków do ¿ycia opuci³a Zwi¹zek Radziecki, wróci³a do Wilna, gdzie utrzymywa³a siê z prywatnych lekcji, nauczy³a siê te¿ jidysz. Kandydowa³a do polskiego sejmu z ramienia Folks Partej, nawi¹za³a wspó³pracê z Wilner Tog i z Cajtem. By³a jedn¹ z za³o¿ycielek
¯ydowskiego Zwi¹zku Kobiet oraz przywódczyni¹ organizacji Frojen-Szuc (Ochrona Kobiet). W roku
1939, na krótko przed mierci¹, zd¹¿y³a opublikowaæ w Wilnie zbiór opowiadañ Noweles.
56
Zob. K e l l m a n, op. cit.
57
Pe³ne brzmienie tytu³u: Di Froj. Wochnszrift Gewidmet di Interesn un Suc fun der Jidiszer
Froj.
58
Undzer ojfgabe (Nasze zadanie). Di Froj 1925, nr 1, z 8 IV, s. 1.
54
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jest twierdzenie znane ju¿ z Di Jidisze Frojen-Welt: kobieta ¿ydowska jest wewnêtrznie rozdarta, bo, z jednej strony nowoczesny model równouprawnienia poci¹ga j¹, ale z drugiej  pragnie tak¿e zachowaæ tradycyjny, pe³en mi³oci ¿ydowski dom. Czy jest to mo¿liwe bez cierpieñ? Na to pytanie ma daæ odpowied pismo
Di Froj, które okrela swój cel jako ukazywanie roli kobiet na bardzo wielu p³aszczyznach: ekonomii, polityki, kultury, literatury, muzyki, sportu, ale tak¿e zajmowanie siê problemami wychowywania dzieci, higieny, urody, mody, mi³oci.
Pismo zainteresowane jest nie tylko tworzeniem pewnego modelu kobiecoci,
jak to by³o w przypadku Frojen Sztim, ale realn¹ kobiet¹ i tym wszystkim, co
jest  a nie wy³¹cznie, co powinno byæ  dla niej wa¿ne. Tygodnik Di Froj opatrzony zosta³ te¿ zupe³nie inn¹ opraw¹ graficzn¹  zamieszczaj¹c liczne ilustracje,
fotografie kobiet, projekty strojów, itp.
Sytuacjê kobiet przedstawiano na ³amach pisma jako bardzo ciê¿k¹, ale mniej
ni¿ we Frojen Sztim interesowano siê sprawami programowo feministycznymi,
takimi jak np. prawa wyborcze kobiet. Zwracano uwagê na wzrastaj¹c¹ iloæ samobójstw wród ¯ydówek i problem prostytutek ¿ydowskich, których liczba 
wed³ug Di Froj  stale wzrasta, gdy¿ alfonsi i handluj¹cy kobietami ze szczególn¹ ³atwoci¹ wykorzystuj¹ z³e po³o¿enie kobiet ¿ydowskich 59.
Pismo Blanksztejn jasno okrela³o swój cel (podobnie do Di Jidisze FrojenWelt) jako ochronê moralnoci kobiety ¿ydowskiej i k³ad³o du¿y nacisk na promowanie wiernoci ma³¿eñskiej (co podbudowywano argumentami racjonalnymi,
np. kwesti¹ higieny i zdrowia 60). By³o to zgodne nie tylko z celami organizacji
Frojen-Szuc, któr¹ kierowa³a Blanksztejn, ale te¿ z szersz¹ kampani¹ przeciwdzia³ania ¿ydowskiej prostytucji i handlu ¿ywym towarem 61, prowadzon¹ przez w³adze polskie, a popieran¹ przez Poalej Syjon, Bund oraz przez ¿ydowskie rodowiska feministyczne. Na ³amach Di Froj podjêto polemikê z Filipem Leklerem,
który w ¿urnalu Merkury udowadnia³ nieco prowokacyjnie, ¿e kobiety niemoralne s¹ szczêliwsze od tych trzymaj¹cych siê ca³e ¿ycie pewnych zasad i wartoci. Lekler twierdzi³, i¿ niemoralnoæ u kobiet idzie zazwyczaj w parze z wysokimi ambicjami i odwag¹ w ich realizacji 62. Z. Hilerson z Di Froj napisa³ w odpowiedzi, ¿e radoæ z wychowywania dzieci, które kultywuj¹ potem pamiêæ o matce,
jest milion razy s³odsza i cenniejsza ni¿ piêkne ubrania i dzikie przyjemnoci niemoralnej kobiety 63. Dochodzi wiêc tutaj do specyficznego po³¹czenia celu feministycznego: zapobiegania wykorzystywaniu, uprzedmiotowieniu kobiety w machinie nierz¹du, z zachowawczym postrzeganiem p³ci ¿eñskiej  w kategoriach
Zob. Dr W o l k o w a, B. L a k e r m a n, Undzer lage (Nasze po³o¿enie). Jw.
Zob. Dr W o l k o w a, Di higiene fun hasene-hobn (Higiena ma³¿eñstwa). Jw.
61
Od lat siedemdziesi¹tych XIX w. do pierwszej wojny wiatowej prostytucja  na skutek
urbanizacji, industrializacji, pauperyzacji i sekularyzacji spo³ecznoci ¿ydowskiej, a tak¿e w zwi¹zku z masow¹ emigracj¹ (g³ównie mê¿czyzn) z Europy i migracj¹ ludnoci zamieszkuj¹cej ma³e miasteczka do du¿ych orodków miejskich  sta³a siê zjawiskiem masowym w krêgu ¯ydów aszkenazyjskich, do tego stopnia, ¿e zdominowali oni sferê zalegalizowanego nierz¹du, jak i podziemie
seksualne w Europie rodkowo-Wschodniej. Zob. E. J. B r i s t o w, Prostitution and Prejudice: The
Jewish Fight Against White Slavery 18701939. New York 1983.  A. Z i a j a, O ksi¹¿ce Edwarda
J. Bristowa. Na stronie internetowej: www.bezuprzedzen.pl/recenzje/bristow.shtml
62
Zob. Z. H i l e r s o n, Zajnen unmoralisze frojen gliklecher wi moralisze (Czy niemoralne
kobiety s¹ szczêliwsze od moralnych). Di Froj 1925, nr 2, z 1 V.
63
Ibidem, s. 30.
59
60
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przede wszystkim wiernej ¿ony i dobrej matki. Choæ w rzeczywistoci to zmiana
spo³eczna po³o¿enia kobiety  umo¿liwienie jej zarobkowania i awansu zawodowego  by³a rodkiem zaradczym na szerz¹c¹ siê prostytucjê 64.
W dziale Fun gor der welt (Z ca³ego wiata) zamieszczano informacje dotycz¹ce sytuacji kobiet oraz aktywnoci ruchów kobiecych w ró¿nych czêciach kuli
ziemskiej 65. Sprawozdania np. z Anglii, Japonii, Ameryki ukazuj¹ce, jak kobiety
walcz¹ o swe prawa, kszta³towa³y przekonanie o uniwersalnym wymiarze celów,
do których d¹¿¹ organizacje kobiece, a tak¿e umacnia³y poczucie wspólnoty interesów, globalnej wiêzi i solidarnoci miêdzy kobietami.
Nale¿y podkreliæ, ¿e temat powstawania, zadañ, dzia³alnoci tych organizacji
i istotnej roli, jak¹ maj¹ spe³niaæ, jest jednym z g³ównych kó³ napêdowych pisma Di Froj. W artykule wstêpnym przedstawia siê potrzebê wydawania periodyku dla kobiet ¿ydowskich jako w pewnym sensie konsekwencjê powstania organizacji kobiecych, a pismo  jako ich trybunê, gdzie bêd¹ mog³y formu³owaæ
swe pogl¹dy i ¿¹dania 66.
Dlatego te¿ znajdziemy tu polemikê z ukazuj¹cym siê w Wilnie dziennikiem
Wilner Tog, w którym poddano krytyce dzia³alnoæ organizacji kobiecych
w tym miecie 67. Di Froj odpiera zarzut, jakoby syjonistyczny Jidiszer Frojen-Farejn (Zwi¹zek Kobiet ¯ydowskich) mia³ charakter bur¿uazyjny, zauwa¿aj¹c, ¿e nauczycielki, lekarki, ksiêgowe i dziennikarki nale¿¹ce do Zwi¹zku, choæ
nie zaliczaj¹ siê do proletariatu, s¹ kobietami pracuj¹cymi 68. Stwierdzenie z Wilner Tog, i¿ kobiety ¿ydowskie zrzeszone w organizacji zbyt wiele uwagi powiêcaj¹ sprawom wygl¹du i modnego ubrania, Di Froj dementuje w doæ przewrotny sposób: przekonuje siê tu bowiem z domieszk¹ ironii, ¿e dba³oæ o wygl¹d, przywi¹zywanie wagi do szczegó³ów ubrania i chêæ wyró¿niania siê pod
tym wzglêdem z otoczenia jest ¿ydowsk¹ cech¹ narodow¹, wiêc ¯ydówki s¹ tu
wiernymi córkami swego narodu, a poza tym kobiety ¿ydowskie, jak wszystkie
inne, mog¹ interesowaæ siê mod¹, bo przecie¿ nawet s³awni rabini pod¹¿ali za
tendencjami epoki, w jakiej ¿yli, choæ sta³o to niekiedy w sprzecznoci z judaizmem, np. w redniowieczu ulegali wp³ywom filozofii Arystotelesa. Zupe³nie
bezpodstawne jest dla Di Froj pos¹dzenie kobiet ¿ydowskich o nadmiar wolnego czasu i bezczynnoæ, bo to w³anie ¯ydówki wyró¿niaj¹ siê aktywnoci¹
we wszystkich sferach ¿ycia ekonomicznego. Z wielkim zdumieniem zapytuje siê
tu tak¿e: Dlaczego oskar¿a siê kobietê ¿ydowsk¹, ¿e jêzyk jej narodu jest dla
niej obcy?  jidysz to przecie¿ w³anie jêzyk kobiet; przypomina siê wiêc o rozwoju w owym jêzyku literatury, równie¿ religijnej, adresowanej g³ównie do kobiet, a poza tym nie tylko pisarze i literatura kreuj¹ jêzyk jidysz, ale tworz¹ go
te¿ kobiety na targu, które wynajduj¹ nowe, oryginalne s³ówka 69. Tendencje
Zob. B r i s t o w, op. cit.
Warto tu wspomnieæ, ¿e na pierwszej stronicy pierwszego numeru Di Froj umieszczono
zdjêcie Hady Szarau Paszy  przywódczyni ruchu kobiet w Egipcie.
66
Undzer ojfgabe, s. 1.
67
Wilner Tog 1925, nr 68. W Wilnie dzia³a³y dwie g³ówne organizacje kobiece: Jidiszer
Frojen-Farejn, za³o¿ony w r. 1923, którego przywódczyniami by³y Tatiana Epsztejn i Chana Blenksztejn, oraz Fojen-Szuts, organizacja zajmuj¹ca siê ochron¹ kobiet i zwalczaniem prostytucji. Zob.
K e l l m a n, op. cit., s. 222227.
68
Fraje tribune (Wolna trybuna). Di Froj 1925, nr 3, z 8 V, s. 48.
69
Ibidem.
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asymilacyjne, które zarzuca kobietom Wilner Tog, nie ograniczaj¹ siê do jednej p³ci  pisze Di Froj, ale dotycz¹ i kobiet, i mê¿czyzn; poza tym wyra¿a
siê tu przekonanie, ¿e zwolennikom asymilacji przypomni o ich ¿ydowskoci
rzeczywistoæ 70, jak i silny ¿ydowski nurt narodowy. W koñcu dochodzi siê
w artykule do w¹tpliwoci, która ju¿ dawniej pojawia³a siê tak¿e na ³amach Di
Froj, Wilner Tog pyta bowiem, czy wspó³czesna, równouprawniona kobieta
jest szczêliwsza od swej matki, czy odrobina mi³oci i ciep³a rodzinnego nie ma
wiêkszej wartoci ni¿ wszelkie prawa, o które siê walczy, a które mog¹ destrukcyjnie wp³ywaæ na ¿ycie rodzinne 71. Na tê dra¿liw¹ kwestiê Di Froj odpowiada pytaniem:
A czy mê¿czyzna nie prowadzi³ spokojniejszego ¿ycia bez têtni¹cych fabryk, bez ha³asu
aut i samolotów, gdy rodzina wiod³a spokojne ¿ycie we w³asnym gniazdku, zanim kapitalizm
nie wci¹gn¹³ wiata w swoje tryby? 72

Zaburzenie porz¹dku ¿ydowskiego ¿ycia rodzinnego nie jest wiêc win¹ kobiety, ale przemian cywilizacyjnych i spo³ecznych.
Jedn¹ ze strategii zmiany stereotypowego wizerunku p³ci ¿eñskiej, stosowan¹
przez wiêkszoæ pism kobiecych, by³y artyku³y przedstawiaj¹ce postaci kobiet
zas³u¿onych dla historii, literatury, nauki czy religii. Choæ Di Froj prezentowa³o
np. kobiety-naukowców (seria tekstów o Marii Curie-Sk³odowskiej) 73, to jednak
w artykule Der nerwn-dokter wegn der froj (Psycholog o kobiecie) doktor Wirszubski dowodzi, ¿e inteligencja u dziewczynek rozwija siê wolniej ni¿ u ch³opców,
i twierdzi, i¿ nie wynika to z ró¿nic anatomicznych w budowie mózgu, lecz z tego, ¿e podobnie jak d³onie pianisty, który nie æwiczy  sztywniej¹, równie¿ i mózg
kobiecy przez wiele wieków nie æwiczony mo¿e pracowaæ wolniej 74. Tak oto antyfeministyczne argumenty u¿ywane tu s¹ do celów propagandy feministycznej, mianowicie  koniecznoci kszta³cenia dziewcz¹t. Taki  pe³en sprzecznoci  dyskurs, o umiarkowanie feministycznym charakterze, cechuje ca³oæ pisma.
Wnioski dotycz¹ce profilu programowego Di Froj mo¿emy równie¿ wyci¹gn¹æ z odpowiedzi redakcji na sk¹din¹d bardzo ciekawe listy czytelniczek. Tak
np. czytamy, ¿e na pytanie: jak zapobiegaæ ci¹¿y?  redakcja nie mo¿e odpowiedzieæ, a kobiecie ¿yj¹cej ze swym mê¿em bez mi³oci doradza pozostanie z nim
i oczekiwanie, a¿ mi³oæ nadejdzie 75, choæ wiadome jest, ¿e ruchy feministyczne
krytykowa³y ma³¿eñstwo zawarte i utrzymywane bez wzajemnej mi³oci  jako
niemoralne 76. Matce pytaj¹cej, czy pos³aæ córkê do szko³y koedukacyjnej, redakcja odpowiada, ¿e jeli jest ma³a, powinna uczyæ siê w szkole koedukacyjnej, a jeli ma 1214 lat i wczeniej chodzi³a do szko³y dla dziewcz¹t  niech
w niej zostanie 77. Wynika z tego, ¿e Di Froj, w przeciwieñstwie np. do barJest to aluzja do antysemityzmu.
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dziej w tym zakresie postêpowego ¿ydowskiego polskojêzycznego pisma kobiecego pt. Ewa 78, unika podnoszonego przez ówczesne rodowiska feministyczne
zagadnienia regulacji urodzeñ. W innych poradach omija rozwi¹zania radykalne,
jakby nie do koñca wierz¹c w zasadnoæ wchodzenia przez dziewczynê czy kobietê w nowe, nios¹ce ze sob¹ domieszkê ryzyka sytuacje, i tym samym opowiada siê
za postaw¹ pasywn¹.
Promuj¹c syntezê nowoczesnoci i tradycyjnych wartoci, tygodnik Di Froj
stara³ siê byæ przede wszystkim pismem atrakcyjnym i docieraæ do szerokich mas
kobiet. Dlatego pogl¹dy polityczne, spo³eczne oraz obyczajowe by³y w nim wywa¿one i umiarkowane, a retoryka walki p³ci dochodzi³a do g³osu jedynie incydentalnie.
Kobieca prasa jidysz dostarcza pasjonuj¹cego materia³u dotycz¹cego przemian w zakresie spo³ecznym, obyczajowym, ekonomicznym i politycznym, dokonuj¹cych siê w spo³ecznoci ¿ydowskiej pocz¹tku XX wieku. Przegl¹d tych 
szcz¹tkowo przecie¿ zachowanych  pism kobiecych daje pewne wyobra¿enie
o charakterze ich dyskursu, obrazuje du¿¹ rozpiêtoæ postaw w nich prezentowanych. Bardzo interesuj¹ce jest cieranie siê kwestii to¿samoci ¿ydowskiej
(albo pojmowanej tradycyjnie, jak w przypadku Di Jidisze Frojen-Welt i Di
Froj, albo nowej  syjonistycznej  we Frojen Sztime) z problemami nowoczesnej wiadomoci kobiety. Najbardziej spójna koncepcja modelu ¿ydowskiej
kobiecoci wy³ania siê z Di Jidisze Frojen-Welt, tutaj te¿ spotkamy najdalej
posuniête w swej radykalnoci pogl¹dy. We Frojen Sztime i w Di Froj ostrze
dyskursu walki p³ci stêpione jest niew¹tpliwie przez obawê rozlunienia wiêzów rodzinnych i g³êbok¹ wiarê w si³ê tradycyjnego ¿ydowskiego domu i jego
znaczenie w kszta³towaniu to¿samoci narodowej. Wydaje siê, ¿e pisma te najchêtniej widzia³yby w ¯ydówce po³¹czenie nowoczesnej, wykszta³conej, wiadomej swej wartoci i praw kobiety z jidisze mame  tradycyjnie pojmowan¹
stra¿niczk¹ ogniska domowego. O ile wiêc kwestie dotycz¹ce koniecznoci samorealizacji, kszta³cenia, przygotowania do pracy zawodowej, obrony pozycji
prawnej kobiety nie budzi³y tu kontrowersji i zgodne by³y z powszechnymi has³ami ruchów kobiecych, o tyle program nowej obyczajowoci promowanej przez
feminizm nie znajduje aprobaty na ³amach kobiecych pism jidyszowych. Choæ
spotkamy tu g³osy upominaj¹ce siê o u³atwienie kobietom procedur rozwodowych, to ma³¿eñstwo pozostaje jedyn¹ legaln¹ form¹ seksualnoci i nie podlega
krytyce.
Zaprezentowan¹ tu kobiec¹ prasê jidysz charakteryzuje ³¹czenie argumentów
narodowowyzwoleñczych z has³ami walki o równoæ i wolnoæ kobiet. Ciekawym
zjawiskiem jest równie¿ udzia³ i rola mê¿czyzn w kszta³towaniu modelu kobiecoci we wczesnej fazie istnienia kobiecej prasy jidysz oraz przyjmowanie wzorców
dyskursu mêskiego w radykalnych pismach feministycznych z lat dwudziestych.
Pewne sprzecznoci i pêkniêcia w profilu omawianych periodyków wiadcz¹ o tym,
jak poszerza³y siê p³aszczyzny, na których kobieta ¿ydowska pierwszej æwierci
XX w. musia³a odnaleæ swe miejsce i rolê.
78

Zob. P l a c h, op. cit.

DYSKURS FEMINISTYCZNY W KOBIECEJ PRASIE JIDYSZ W POLSCE

77

Abstract
JOANNA LISEK
(University of Wroc³aw)

FEMINIST DISCOURSE IN WOMEN YIDDISH PRESS
The article attempts to answer the question concerning the way co-called froyen frage (the
matter of women) was presented in the Yiddish press at the beginning of 20th century and how it was
transformed in the twenties last century. A comparative analysis of three partially survived papers
(Di Yidishe Froyen-Velt, Froyen Shtim, and Di Froy) focuses on the following issues:
 who are its editors and co-workers, and to whom it is addressed;
 its aims and the ways they are achieved;
 the model of a women and her place in the society as created by the press;
 whether the discourse of battle of sexes is present in the press, and if it does, which arguments
and strategies are used;
 whether the discourse is politically engaged;
 the extent to which the Jewish nationality or religion determines the cultural sex identity.

