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Båda poeterna kom från vår del av världen men hamnade
av olika skäl i Nordamerika, Korn i Kanada och Dropkin
i USA. 

Rokhl Korn föddes 1898 på godset Sucha Góra i galiziska
Podliski, som då tillhörde det Habsburgska imperiet,
vilket innebar att fadern hade rätt att äga jord. Han dog i
unga år av TBC och moderna valde att stanna kvar och ta
hand om godset och sin familj utan att gifta om sig. 
Rokhl debuterade redan som 20-åring och behärskade
både polska, ukrainska och tyska. Efter första världskriget
flyttade familjen till Wien. Rokhl bodde en tid även i
Lwów och i Przemyśl. Efter antisemitiska excesser vid
tiden för det nya Polens födelse valde hon att endast skri-
va på jiddisch.
I samlingarna Dorf, Erd eller Royter mon beskrev hon i
finstämd lyrik bylivet och naturen, något som vid denna
tid inte var så vanligt bland jiddischpoeterna.
Rokhl Korn umgicks med författarna Itsik Manger och
Melech Ravitch och blev en del av det litterära etablisse-
manget i Polen.
Vid tiden för den tyska ockupationen av Polen flydde hon
till Sovjetunionen men lyckades inte få med sig sin mor
och två bröder, vilka alla dödades av tyskarna.
Efter kriget återkom Korn till Polen 1946 och via Sverige
kom hon senare till Kanada 1948 och blev där en fram-
trädande poet tillsammans med Chava Rosenfarb och -
faktiskt - Melech Ravitch.
I många av sina dikter återkommer Rokhl Korn till sin
barndom och tiden i Podliski. Här ser hon sin mor i dikten
fun yener zayt lid:
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En annan längtan och en annan bild av en mor tecknar
Celia Dropkin i sin dikt Mayn mame. Också hennes mor
blev änka och levde hela sitt liv utan en ny man:
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Celia Dropkin föddes 1887 i vitryska Bobruisk som
Tsipora Levin i en assimilerad rysk-judisk familj. Fadern
handlade med timmer, en inte ovanlig syssla för en jude.
Tsipe, som hon kallades i familjen, studerade i Kiev och
Warszawa. Hon gifte sig med Samuel (Shmaye) Dropkin,
som var aktiv Bundist och därför såg sig tvungen att läm-
na landet för att emigrera till USA. Celia kom med sina
barn till maken efter två år.
I Ryssland var hon redan känd som en fritt skapande poet
och umgicks med Zishe Landau, Anna Margolin och an-
dra litterära personligheter. Dropkin debuterade på ryska
men övergick till jiddisch efter ankomsten till New York.
Trots att Celia Dropkin under sin livstid endast publice-
rade en enda bok var hon ett känt namn genom sin avant-
gardistiska stil och okonventionella ämnesval: sexualitet,
depression, lust och passion, vrede och våld, sadomaso-
chism och andra tabubelagda ämnen, i all synnerhet för
en kvinna i 1910-talets USA.

Hennes mest kända dikt di tsirkusdame innehåller allt
detta - och särskilt den lustfyllda dragningen till smärta: 

jag är trött på att dansa runt bland er
knivar av kallt stål
jag vill att mitt blod ska hetta upp er
jag vill falla mot era blottade spetsar

Idag ser man Celia Dropkin som en av de intressantaste
jiddischpoeterna och flera av hennes  diktsamlingar har
nu getts ut engelsk översättning.

Staffan Böös 


