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Vem var Salomea Perl?

Det tog över 100 år innan Salomea Perls författarskap
kunde nå en bredare, ickejudisk läsekrets. Intresset för
författarinnan, som skrev på jiddisch och polska, har lett
till en aktuell tvåspråkig utgåva av Perls sju noveller, de
enda hon publicerade: “The Canvas and Other Stories”.
Lite är känt om hennes biografi. Hon föddes i polska
Łomża 1869, fadern var en lärd hebreist och författare till
en alfabetisk förteckning över rabbincitat. Salomea växte
upp i Lublin men flyttade så småningom till Warszawa,
där hon drev en översättningsbyrå. Hon bedrev universi-
tetsstudier i Génève och studerade även i Paris och
London.
Salomea Perl började skriva på polska och publicerade
endast en bok, “Ur en ung judinnas  dagbok”, 1895.
Hennes noveller utkom först på polska och publicerades i 
den reformvänliga tidskriften Izraelita. De sammanlagt
sju novellerna hon skrev på jiddisch väckte stor uppmärk-
samhet i dåtidens litterära kretsar och även den berömde
I L Peretz fattade intresse för henne. Han var en jiddisch-
författare, som först börjat skriva på hebreiska men över-
gått till jiddisch. Peretz var en viktig figur för unga
jiddischförfattare, som han uppmuntrade och stödde. Så
var också fallet med Salomea Perl även om det så små-
ningom uppstod en schism dem emellan. Hon skrev för
hans Peretses bletlekh. Jag kan tänka mig att ämnesvalet i
hennes noveller om den utsatta kvinnan i den traditionella
judiska småstaden passade Peretz, som vid denna tid ver-
kade för en modernisering av livet i shtetl. Han var själv
starkt kritisk mot mycket i det judiska levnadssättet där
för att senare i livet dock ha en mer romantisk syn på
tillvaron i shtetl och ofta beskriva den enkla människan
och hennes höga moraliska standard. Han skriver då om
yidn fun a gants yor och folksmentshn, enkla, äkta, from-
ma och goda människor, osofistikerade arketyper för det
sant judiska.
Men Peretz beskrivning av fattigdomen i shtetl är inte på
långa vägar så drabbande som Salomea Perls. I hennes
skildringar finns inte ett spår av sentimentalitet och rätt-
färdigande, snarare visar hon hur de religiösa värdering-
arna saknar medlidande med dem som drabbats av livets
realiteter.
Det kunde visserligen finnas en institution i den judiska
småstaden för ogifta kvinnor, men var du en yesoyme,
föräldralös, eller än värre en kaylekhdike yesoyme, utan
båda föräldrarna, var du inget fynd på äktenskapsmarkna-
den. Fanns det sjukdom eller, kholile, Gud förbjude, ett
självmord i familjen kunde inte shadkhn, äktenskaps-
mäklaren, få till a gutn shidekh, ett gott parti. Hade en
fattig familj många döttrar var det en katastrof, för hur
skulle man få fram pengar till nadn, hemgiften? Och detta
i ett samhälle där en kvinnas plats i den sociala hierarkin
till stor del bestämdes av hennes civilstånd.
“Tsipke är en av novellerna som publicerades i den 
polsk-jiddiska tidskriften Der Fraynd 1903. Den utspe-

lar sig i en helt judisk värld och ger en drabbande inblick
i fattigdom, förakt, grymhet och brutalitet till och med
från judar gentemot andra judar – i detta fall riktat mot
Tsipke, den tragiska huvudpersonen, som hade den trefal-
diga oturen att vara både fattig, kvinna och ensam. Trots
berättelsens hårdhet, skriven med Perls säregna berättar-
stil, som aldrig tvekar, aldrig mjuknar och aldrig skonar
läsaren, så är “Tsipke” magisk, en berättelse som är ena-
stående berättad, en gång läst, oförglömlig.” (Fritt från
översättaren Ruth Murphy)
Perl skildrar enskilda kvinnoliv både i shtetl och i indu-
strialismens brytningstid, då många flyttat in till storstä-
derna. Liv som  präglades av en kvinnosyn, som menade
att för en kvinna räcker det att kunna kokhn, latn un
melkn, laga mat, lappa kläder och att mjölka. Så sa en viss
Blume Lempels far till henne därhemma i polsk-galiziska
Chorostków på 1930-talet, då hon ville studera precis
som brodern. Blume hade dock turen att kunna skapa sig
ett nytt liv via Paris och New York och så småningom bli
en framstående jiddischförfattarinna. Det är ljusår från
Salomea Perls protagonister; dem gavs inga chanser, för
de var dömda av sitt kön, rådande religiösa värderingar
och sin plats i den sociala rangordningen.
Vad vet vi om Salomea Perls liv? Inte mycket av faktiska
uppgifter finns att tillgå, ett suddigt porträtt är allt som är
kvar att se. Det visar en äldre kvinna med stramt utseen-
de. Tant skulle man kunna säga. Men under denna yta, så
mycket rättspatos, medkänsla och passion! En fascineran-
de och gåtfull kvinna med ett fängslande författarskap.
“The Canvas and Other Stories” är till formatet en oan-
senlig bok med endast sju ganska korta noveller. Boken
är tvåspråkig på engelska och en något moderniserad
jiddisch. Stilen är överraskande modern med tanke på att
novellerna skrevs för över 100 år sedan. Perl beskriver
mer det yttre skeendet än berättar om vad som rör sig i
personernas inre. Denna lite lapidariska stil snarare för-
stärker läsarens egna känslor och detta på ett effektivt
sätt.
För vad får annars en 78-årig yngling att känna hur tårar-
na tränger fram vid läsningen av en berättelse från en
annan värld, skriven 1903? Det hände i alla fall när jag
läste “Tsipke”, berättelsen om kvinnan som så hårt drab-
bats av ödet och ständigt gråter med ett hulkande, som
påminner om en hönas kluckande, tigande och utan att
protestera mot omgivningens grymheter. Det måste vara
något med sättet den är skriven på annars kunde den blivit
outhärdligt sentimental och kitschig. Jag rördes inte så
mycket av hennes usla liv eller att hon utnyttjades så sam-
vetslöst, utan beskyddare och rättigheter som hon var i
den situation hon hamnat i som änka, nej, mer av vad som
hände i slutet av berättelsen. Ett sista kluckande...

Boken finns på Församlingsbiblioteket.
Staffan Böös

                                                                                     


