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Fenomen międzywojennej awangardy w Łodzi kojarzy się przede wszystkim z do-
konaniami Władysława Strzemińskiego, malarza i pedagoga, autora opublikowanej 
w 1928 roku książki Unizm w malarstwie i współautora (wraz z Katarzyną Kobro) rozpra-
wy Kompozycja przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego (1931). 

Na artystyczny rozwój Strzemińskiego miały wpływ różne czynniki: nauka w mo-
skiewskim SWOMAS-ie (Swobodnyje Gosudarstwiennyje Chudożestwiennyje Mastier-
skije), kontakty z  Kazimierzem Malewiczem, Władimirem Tatlinem oraz twórcami 
z UNOWIS-u (Utwierditieli Nowogo Iskusstwa), a także praca w Instytucie Sztuk Pięk-
nych w Mińsku. Na początku lat 20. Strzemiński przeniósł się do Wilna, gdzie w 1923 
roku wraz z Witoldem Kajruksztisem (Vitautasem Kairiukstisem) zorganizował Wysta-
wę Nowej Sztuki stanowiącą znaczący impuls dla rozwoju polskiej awangardy konstruk-
tywistycznej. Po osiedleniu się w Łodzi w 1931 roku zgromadził wokół siebie grupę mala-
rzy i rzeźbiarzy, którzy choć reprezentowali zróżnicowane poglądy i uprawiali odmienną 
stylowo twórczość, wyraźnie odcinali się od naturalizmu i  symbolizmu przełomu XIX 
i XX wieku, zwracając się ku ekspresjonizmowi, nowej rzeczowości czy abstrakcji.

Wbrew powszechnym przekonaniom uniwersalistyczne dzieła Strzemińskiego nie 
wyznaczają rzeczywistych początków łódzkiej awangardy. W 1921 roku do rodzinnego 
miasta powrócił z Moskwy i Kijowa Karol Hiller – jeden z pierwszych na lokalnym gruncie 
propagatorów nowych nurtów. Zaprzyjaźniony z Witoldem Wandurskim i Przecławem 
Smolikiem oraz grupą artystów żydowskich, w dwudziestoleciu międzywojennym był 
ważną postacią kształtującą kulturę Łodzi. Trzy lata wcześniej, wiosną, a następnie późną 
jesienią 1918 roku, staraniem Stowarzyszenie Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych, 
w mieście zorganizowano dwie wielkie wystawy prezentujące dokonania lokalnych 
plastyków, wśród których większość stanowili twórcy pochodzenia żydowskiego1. 
Niewiele wiemy na temat eksponowanych tam dzieł, w prasowych wzmiankach pojawiają 
się jedynie ich tytuły oraz nazwiska malarzy, brakuje jednak dłuższych komentarzy czy 
opisów. Autorzy notatek publikowanych na łamach łódzkich dzienników dostrzegali 
nowatorski charakter większości prac, lecz ich stosunek do dokonań młodych twórców 
był raczej krytyczny. Wśród zarzutów pojawiła się opinia, że „malują brudno”, „w kilku 

1 Pionierem badań łódzkiego środowiska artystów żydowskich jest profesor Jerzy Malinowski, którego publikacje, oparte na wni-
kliwej kwerendzie archiwalnej i prasowej, stanowią punkt wyjścia dla poszukiwań kolejnych pokoleń badaczy, zob. J. Malinowski, 
Grupa „Jung Idysz” i żydowskie środowisko „nowej sztuki” w Polsce 1918–1923, Warszawa 1987; J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów 
Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

Wstęp

Dariusz Dekiert
Irmina Gadowska
Krystyna Radziszewska



8

tonach kolorystycznie nieczystych”, „byle jak i od niechcenia”2. Krzywdząca łatka 
„bohomazotwórców” nadana im przez nieprzychylnego krytyka z  konserwatywnego 
„Nowego Kuriera Łódzkiego”3 może wskazywać na inspiracje nowymi nurtami, które 
nie znalazły uznania w oczach ówczesnych odbiorców.

Na drugiej ze wspomnianych wystaw pokazano prace pochodzącego z Tuszyna 
Jankiela Adlera: Ostatnia godzina Rabiego Eleazara, Baal-Szem i Budda, Prawdziwe 
chrześcijaństwo i ofiara pogromu. Te oryginalne kompozycje, ujawniające fascynacje autora 
malarstwem El Greca, nawiązujące jednocześnie do dzieł niemieckich ekspresjonistów, 
z których twórczością mógł się zapoznać podczas pobytu w Niemczech, wzbudziły 
największe zainteresowanie publiczności. Adler malował płynnymi pociągnięciami 
pędzla, wykorzystując ciemne, ciepłe barwy, czasem zestawiając je z głębokimi błękitami 
i zielenią. Franz Wilhelm Seiwert opisując wizytę w  pracowni artysty zanotował: 
„Pamiętam duże płótna, na których byli nierealni, osobliwi ludzie […]. Całą tę migotliwą 
błękitno-złotą mistykę i nieskończenie rozpływające się postaci”4. 

W czasie trwania jesienno-zimowej wystawy do Łodzi powrócił z Moskwy Mojżesz 
Broderson – „Don Kichot romantyzmu” i „psalmista wieszczący katastrofalny koniec 
świata starych wartości”5 – wybitny poeta i grafik, podobnie jak Strzemiński ukształ-
towany przez rewolucję i rosyjską awangardę. We wczesnych latach 20. jego poezja, tak 
jak obrazy pędzla Adlera, wytyczała kierunek rozwoju dla kształtującego się w Łodzi 
środowiska „nowej sztuki”.

W 1919 roku Mojżesz Broderson, Jankiel Adler, Icchok Kacenelson i Marek Szwarc 
założyli Jung Idysz – pierwszą w Polsce literacko-artystyczną grupę skupiającą wyłącz-
nie żydowskich poetów i plastyków, programowo podkreślających swą „wyrazistą, par-
tykularną tożsamość”6. Ich  twórczość wyrażała ideę nowej sztuki i poezji żydowskiej, 
która stanowić miała istotny element w procesie konstruowania narodowej kultury 
opartej na lokalnych tradycjach języka jidysz i specyficznym, oryginalnym stylu inspi-
rowanym folklorem Żydów z Europy Środkowo-Wschodniej. Idea ta pozostawała w opo-
zycji do syjonistycznej koncepcji powrotu do „ziemi obiecanej” Izraela. Stąd nazwa gru-
py, odwołująca się do określeń znanych z historii literatury i sztuki (np. „Młoda Polska”), 
wyrażała przeciwstawienie generacji młodych (di Junge) i „starych” oraz dominację ji-
dysz nad językiem hebrajskim.

Wyzwoleni z ortodoksyjnie pojętej religii i życia w getcie, żydowscy twórcy akcep-
towali wizję nowoczesnego świata, pragnąc włączyć się w nurt przemian kształtujących 
europejską kulturę dwudziestolecia międzywojennego. Język jidysz stał się dla nich 
ogniwem łączącym młode żydowskie środowiska artystyczne w Paryżu (Mark Chagall), 
Berlinie (Ludwig Meidner, Jacob Steinhardt), Moskwie (El Lissitzky), Kijowie (Issachar 
Ber Rybak), Nowym Jorku, Warszawie i Łodzi.

2 Wystawa sztuk pięknych, „Głos Polski” 1919, nr 16, s. 4.
3 M. Skielrz, Sztuka łódzka, „Nowy Kurier Łódzki” 1918, nr 91, s. 2.
4 F.W. Seiwert, Do Jankiela Adlera, [w:] Jankel Adler 1895–1949 [katalog wystawy], red. U. Krempel, K. Thomas, Düsseldorf–Tel Aviv–
Łódź–Köln 1985, s. 40.
5 M. Kanfer, M. Broderson. (W dwudziestolecie twórczości), „Miesięcznik Żydowski” 1934, nr 2, s. 181.
6 P. Słodkowski, Inne obrazy przeszłości. Uwagi o destabilizacji dyskursu polskiej historii sztuki w najnowszych wystawach muzealnych, „Wi-
dok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, 2019, nr 25, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2019/25-historia-obecna/inne
-obrazy-przeszlosci (dostęp: 1.03.2021).
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W latach 1919–1920 staraniem członków grupy wydano trzy woluminy (6 zeszy-
tów)7 pisma „Jung-Idysz”, w których opublikowano „wiersze słowem i grafiką” poetów: 
Brodersona, Kacenelsona, Herszele Danielewicza, Hersza Lejba Żytnickiego, Jecheskie-
la Mojżesza Najmana, Elimejlecha Szmulewicza, Uri Cwi Grinberga, Dawida Zytmana, 
Mojżesza Nadira, Chaima Lejba Fuksa, Isroela Szturema, Chaima Króla8 – oraz grafików: 
Jankiela Adlera, Henocha (Henryka) Barcińskiego (Barczyńskiego), Icchoka Braunera, 
Marka Szwarca, Poli Lindenfeld, Szlojmele Blata9. Niejednorodność tekstów, zróżnico-
wanie środków wyrazu artystycznego oraz wielość autorów świadczy, że grupa Jung 
Idysz była przez samych artystów postrzegana raczej jako silnie podkreślająca kultu-
rową tożsamość platforma wymiany twórczych doświadczeń niż jako zwarta ideowo 
formacja. W piśmie, obok ekspresjonistycznych wierszy Brodersona czy Zytmana, pu-
blikowano opartą na tradycyjnych ludowych motywach poezję Herszele Danielewicza 
oraz związanego z ruchem odnowy języka hebrajskiego Kacenelsona. Manifest grupy 
wydrukowany w drugim zeszycie „Jung-Idysz” wskazywał na różnorodne źródła inspi-
racji dla dzieł plastycznych i poezji, podkreślając znaczenie prawdy i duchowości jako 
nadrzędnych kategorii sztuki10. Cechą charakterystyczną środowiska skupionego wokół 
Brodersona było dążenia do integracji i współpraca pomiędzy twórcami reprezentują-
cymi odmienne dziedziny działalności artystycznej, czego dowodem, oprócz wspomnia-
nych wcześniej publikacji, były organizowane spotkania, takie jak Wielki Wieczór Mło-
dej Poezji, który odbył się 8 stycznia 1920 roku w łódzkim Grand Hotelu. W wydarzeniu 
udział wzięli malarze Adler i Szwarc, poeci Broderson i Mieczysław Braunstein (Braun) 
oraz literaci i dziennikarze, m.in. Eli Baruchin, Józef Okno, M. Marzyciel11. Według Janu-
sza Zagrodzkiego dzieła artystów z kręgu Jung Idysz „łączyły nową sztukę, zdefiniowaną 
jako »ekspresjonizm«, z doznaniami duchowymi, z głębokim odczuwaniem sztuki daw-
nej, uwielbieniem gotyku, mistrzów renesansu i El Greca, z sięganiem pod powierzchnię 
doświadczeń zewnętrznych, z poszukiwaniem, jak pisał Broderson, »świętego tchnie-
nia wieczności«”12. Do 1921 roku pod szyldem Jung Idysz ukazały się ilustrowane poezje 
i dramaty Brodersona, Króla, Kacenelsona oraz czasopisma literackie jak „Heftn far li-
teratur und kunst” [Zeszyty literacko-artystyczne] , „S’feld” [Pole] czy „Gezangen” [Pie-
śni]. 

Z kręgiem Jung Idysz należy łączyć także trzy tomiki poezji wydrukowane w 1921 
roku nakładem oficyny Achrid: Ojf wajtkajten krajznde fal ich [Na wirujące padam dale] Da-
wida Zytmana, Himlen in opgrunt [Niebiosa w otchłani] Chaima Króla i Zwischen dem Abend- 
und Morgenrot [Między zorzą wieczorną a jutrzenką] Rahel Lipstein. Zawarte w nich utwo-
ry poetyckie w jidysz i po niemiecku opatrzyły unikatowymi ilustracjami Ida Brauner, 
Estera Karp i Dina Matus. Publikacje Achridu to również pierwszy tak wyraźny kobiecy 
głos w żydowskiej poezji i plastyce, zdominowanych do tej pory przez mężczyzn. Sam 
Broderson po kilkunastu latach wspominał ten okres: „Ze wszystkich gniazd przybywa-
ły w tym czasie do Łodzi młode talenty, które niosły na swych skrzydłach szeroki wiew 

7 Pierwsze dwa woluminy (z. 1 i z. 2–3) zostały wydane wiosną 1919. Ostatni wolumen ( z. 4–5–6) przygotowano prawdopodobnie 
w 1919 roku, ale ukazał się dopiero w roku 1920 (z datą 1919).
8 Chaim Król po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych używał zmienionej wersji nazwiska: Krul – i ta forma używana jest w tekstach 
anglojęzycznych (również w niniejszej publikacji).
9 W 2019 roku ukazał się reprint wszystkich woluminów pisma wraz z przekładem na język polski i angielski; publikacja ta stanowiła 
część interdyscyplinarnego projektu artystycznego Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa której nie było... zrealizowanego przy 
Muzeum Miasta Łodzi, zob. / Jung-Idisz / Yung-Yidish / 1919, red. I. Gadowska, A. Klimczak, T. Śmiechowska, Łódź 2019.
10 „Jung-Idysz” 1919, z. 2–3, [s. 2].
11 „Głos Polski” 1920, nr 3, s. 5.
12 J. Zagrodzki, Grupa Jung Idysz w poszukiwaniu sztuki uniwersalnej, [w:] / Jung-Idisz / Yung-Yidish…, s. 29.
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13 L. Baumberg, Mojżesz Broderson o literackim art. życiu Łodzi, „Nasza Opinia” 1935, nr 16, s. 5.
14 Zob. opis wszystkich znanych egzemplarzy w tekście Davida Mazowera, s. 44–46.

poezji, entuzjazmu i młodzieńczego zapału. Ten przyrost i nalot młodych poetów i pisa-
rzy tworzył prawdziwie rozśpiewane ptasie wesele”13. Cytat ten doskonale oddaje także 
późniejsze losy twórców związanych z grupą Jung Idysz, której działalność po 1920 roku 
stopniowo wygasała – zdecydowana większość z nich wybrała emigrację, osiedlając się 
w USA, Niemczech, Francji czy Izraelu. W Łodzi pozostali nieliczni, jak Broderson, Ma-
tus czy Kacenelson. 

Publikacja, którą prezentujemy Czytelnikom w setną rocznicę wydania przez 
Achrid tomików poezji Zytmana, Króla i Lipstein, obejmuje faksymile oryginalnych pu-
blikacji wraz z tłumaczeniem utworów poetyckich na język polski, a także teksty Piotra 
Rypsona i Davida Mazowera oraz biogramy poetów i graficzek. Reprodukcje tomików 
wykonano na podstawie zachowanych egzemplarzy znajdujących się w Bibliotece Kon-
gresu Stanów Zjednoczonych oraz w zbiorach prywatnych. Za podstawę reprodukcji po-
służyły nam następujące egzemplarze14: D. Zytman, I. Brauner, Ojf wajtkajten krajznde fal 
ich – nr 86; Ch. Król, E. Karp, Himlen in opgrunt – nr 2; R. Lipstein, D. Matus, Zwischen dem 
Abend- und Morgenrot – nr 34. 

Powstanie tej książki nie byłoby możliwe bez współpracy i wsparcia wielu osób 
z kraju i zagranicy. Podziękowania należą się Piotrowi Rypsonowi z Żydowskiego Insty-
tutu Historycznego za życzliwe, profesjonalne uwagi oraz pomoc w uzyskaniu skanów 
oryginalnych tomików z Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Dzięki Ann Brener, 
Paulowi Hogroianowi, Sharon Horowitz i Michaelowi Northowi reprezentującym tę in-
stytucję, otrzymaliśmy doskonałej jakości reprodukcje wykorzystane w publikacji. Je-
steśmy wdzięczni także Davidowi Mazowerowi z Yiddish Book Center w Bostonie, który 
nas inspirował i służył pomocą na wszystkich etapach pracy nad książką. Dziękujemy 
profesorowi Jerzemu Malinowskiemu z Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, 
wybitnemu znawcy, prekursorowi i popularyzatorowi badań nad łódzką awangardą ży-
dowską, za recenzje i cenne wskazówki oraz profesorowi Zdzisławowi Wiatrowi za wy-
konanie projektu graficznego. Książka nie ukazałaby się także bez wsparcia ze strony 
spadkobierców praw autorskich, szczególnie p. Eleazara Gilboa, siostrzeńca Estery Karp.

„Tańczymy zaczarowani taniec młodości” to kolejna publikacja z serii Łódzkie Judaica, 
której celem jest odkrywanie i popularyzacja artystycznych dokonań żydowskich twór-
ców mieszkających w Łodzi do wybuchu II wojny światowej. Wydanie książki było moż-
liwe dzięki dofinansowaniu z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
w ramach przyznanego grantu „Łódzka awangarda jidysz. Krytyczna edycja źródeł”. 

W naszej serii wydawniczej staramy się stosować uproszczoną transkrypcję z ję-
zyka jidysz, w transliteracji angielskiej przeważnie stosujemy zapis według Encyklope-
dii YIVO. Polskie przekłady tekstu poetyckiego opatrzone zostały pomniejszonymi re-
produkcjami poszczególnych stron, aby umożliwić czytelnikowi powiązanie fragmentu 
przekładu z odpowiednim fragmentem publikacji oryginalnej. W tłumaczeniach zacho-
wana została interpunkcja oryginałów. 
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The phenomenon of the interwar avant-garde in Łódź immediately brings to mind 
the achievements of Władysław Strzemiński: painter, educator, and author of the 1928 
book, Unizm w malarstwie (Unism in Painting) and co-author (along with Katarzyna 
Kobro) of the 1931 treatise, Kompozycja przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego 
(Composing space: calculating space–time rhythms).

Strzemiński’s artistic development was influenced by a variety of factors, 
including his studies at SVOMAS (Svobodniye Gosudarstvenniye Khudozhestven-
niye Masterskiye, Free State Art Studios) in Moscow, his acquaintance with Kazimir 
Malevich, Vladimir Tatlin, and artists from UNOVIS (Utverditeli Novovo Iskusstva, 
Champions of the New Art), and his work at the Institute of Fine Arts in Minsk. At the 
beginning of the 1920s, Strzemiński moved to Wilno (Vilnius), where in 1923, along with 
Vytautas Kairiūkštis, he organized the Exhibition of New Art, an important catalyst for 
the development of the Polish constructivist avant-garde. After settling in Łódź in 1931, 
he brought together a group of painters and sculptors who, though they represented 
different views and practiced different styles, clearly broke with turn-of-the-century 
naturalism and symbolism, turning instead towards expressionism, futurism, new 
objectivity or abstractionism.

Contrary to popular belief, Strzemiński’s progressive and universalist works 
do not mark the actual beginnings of the Łódź avant-garde. In 1921, Karol Hiller returned 
to his hometown from Moscow and Kiev. He was one of the first local promoters of new 
trends. A friend of Witold Wandurski, Przecław Smolik, and a group of Jewish artists, 
in the interwar period he was an important figure shaping the culture of Łódź. Three 
years earlier, in the spring and late autumn of 1918, the Association of Artists and Lovers 
of Fine Arts (Stowarzyszenie Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych) organized two 
large-scale exhibitions featuring local artists, most of whom were Jews.1 We know 
little about the works on display; only their titles and the names of the painters were 
given in the press, without detailed descriptions. The anonymous authors of the notes 
published in Łódź journals observed that the works were innovative, but their attitude 
to these young artists was ambivalent. Negative statements included that their works 
were careless, only used a handful of impure colors, or were sloppy and casual.2 The fact 
that one acrimonious critic from Nowy Kurier Łódzki3 applied the hurtful title of “daubers” 

1 Pioneering research on the Łódź Jewish artistic milieu has been carried out by Jerzy Malinowski, whose publications, based on 
in-depth research into archival and press sources, became the point of departure for successive generations of scholars, see: J. Ma-
linowski, Grupa „Jung Idysz” i żydowskie środowisko „nowej sztuki” w Polsce 1918–1923, Warszawa 1987; J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba 
Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
2 “Wystawa sztuk pięknych”, Głos Polski 1919, no. 16, p. 4.
3 M. Skielrz, “Sztuka łódzka”, Nowy Kurier Łódzki 1918, no. 91, p. 2.
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to the artists may indicate that they were inspired by new currents that had not yet found 
acclaim among contemporary audiences. The second of the two exhibitions featured 
works by Yankl Adler from Tuszyn: The final hour of Rabbi Eliezer, Baal Shem and the 
Buddha, and Real Christianity and the pogrom victim. These original compositions, attesting 
to the artist’s fascination with El Greco and alluding to the works of Ludwig Meidner, 
Jacob Steinhardt, and the German Expressionists whom Adler may have encountered 
during his stay in Germany, aroused the greatest interest from the public. Adler painted 
with fluid brushstrokes, employing dark, warm colors which he sometimes juxtaposed 
with deep blues and greens. When recalling a visit to the artist’s studio, Franz Wilhelm 
Seiwert wrote: “I remember large canvases with unreal, bizarre people […] That whole 
sparkling blue-gold mystique and infinitely dissolving figures.”4

During the course of the autumn–winter exhibition, Moyshe Broderzon – “the Don 
Quixote of romanticism”, a “psalmist foretelling the catastrophic end of the world of the 
old values”5, and an outstanding poet and graphic artist who, like Strzemiński, had been 
shaped by the revolution and the Russian avant-garde – returned to Łódź from Moscow. 
In the early 1920s, his poetry, like Adler’s paintings, pointed the way for the emergent 
“new art” community in Łódź.

In 1919, Moyshe Broderzon, Yankl Adler, Yitshak Katzenelson, and Marek Szwarc 
founded Yung Yidish, the first literary and artistic group bringing together Jewish poets 
and visual artists whose program emphasized their “clear, specific cultural identity”.6

Their work expressed the idea of new Jewish art and poetry, which was an important 
element in the process of constructing a national culture based on local traditions of the 
Yiddish language and a specific, original style inspired by the folklore of Jews from 
Central and Eastern Europe. This idea stood in opposition to the previously dominant 
Zionist concept of returning to the “promised land” of Israel. Hence the name of the 
group – Yung Yidish – referred to terms known from the history of literature and art 
(e.g., “Młoda Polska” [Young Poland]), expressing the opposition between the genera-
tions of the young (di Junge) and the “old”, and asserted the domination of Yiddish 
over the Hebrew language. Liberated from the orthodox religion and life in the ghetto, 
Jewish artists accepted the vision of the modern world, wanting to join the rapid current 
of  changes that was shaping the European culture of the interwar period. For them, 
Yiddish became a link between young Jewish artistic circles in Paris (Mark Chagall), 
Berlin (Ludwig Meidner, Jacob Steinhardt), Moscow (El Lissitzky), Kiev (Issachar Ber 
Ryback), New York, Warsaw, and Łódź).

In 1919–1920 three issues (no. 1–6) of Yung-Yidish magazine were published.7 They 
contained “poems in words and images” by poets Broderzon, Katzenelson, Hershele 
Danilevits, Hersh-Leyb Zhitnitski, Yekhezkl-Moyshe Nayman, Elimelekh Shmulevitsh, 
Uri Zvi Grinberg, David Zitman, Moyshe Nadir, Chaim Leib Fuks, Yisroel Shturem, Chaim 
Krul8, and graphic artists Yankl Adler, Henekh Bartshinski, Yitshkok Brauner, Marek 

4 F. W. Seiwert, “Do Jankiela Adlera”, in: Jankel Adler 1895–1949 [exhibition catalog], U. Krempel, K. Thomas (ed.), Düsseldorf–Tel 
Aviv–Łódź–Köln 1985, p. 40.
5 M. Kanfer, “M. Broderson. (W dwudziestolecie twórczości)”, Miesięcznik żydowski 1934, no. 2, p. 181.
6 P. Słodkowski, “Inne obrazy przeszłości. Uwagi o destabilizacji dyskursu polskiej historii sztuki w najnowszych wystawach muze-
alnych”, Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej, 2019, no. 25, https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2019/25-historia-obec-
na/inne-obrazy-przeszlosci (accessed: 1 March 2021).
7 The first two issues (no. 1) and (no. 2–3) were published in the spring of 1919. The last issue (no. 4–6) was probably prepared in 1919, 
but it was not published until 1920 (with the date 1919).
8 When he moved to the United States, Chaim Król used a changed form of the surname: “Krul” – and this form is used in English 
texts (also in this publication).
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Szwarc, Pola Lindenfeld, and Shloymele Blat.9 The diversity of texts and images, as well 
as the sheer number of authors, shows that Yung Yidish was seen more as a platform 
for discussion, for presenting one’s achievements and exchanging ideas, rather than an 
ideologically consistent group. Aside from the expressionist poems of Broderzon and 
Zitman, Yung-Yidish published the poetry of Danilevits, which was based on traditional 
folk motifs, as well as that of Katzenelson, who was involved with the Hebrew renewal 
movement. The group’s manifesto, printed in the second issue of Yung-Yidish, indicated 
many sources of inspiration for the poetry and the art, emphasizing the significance 
of truth and spirituality as the supreme artistic categories.10 The characteristic trait 
shared by the artists gathered around Broderzon was the impulse to collaborate with 
fellow artists representing different branches, as evidenced (aside from the publications 
mentioned) by initiatives such as the Great Evening of Young Poetry, held on 8 January 
1920 in the Grand Hotel in Łódź. The event featured the painters Adler and Szwarc, 
poets Broderzon and Mieczysław Braunstein (Braun), and writers and journalists 
Eli Borukhin, Yosef Okno, M. Marzyciel, and others.11 According to Janusz Zagrodzki, 
the works of artists belonging to Yung Yidish “combined new art, defined as ‘expressio-
nism,’ with spiritual experience, with a profound reaction to old art, a reverence for the 
Gothic, the Renaissance masters, El Greco, with reaching beneath the surface of external 
experiences, with a search – as Broderzon put it – for the ‘sacred breath of eternity.’”12 
By 1921, several publications had appeared under the Yung Yidish label, including 
illustrated volumes of poetry and plays by Broderzon, Krul, and Katzenelson, as well as 
literary magazines like Heftn far literatur und kunst (Literary and Artistic Journal,) S’feld 
(The Field) and Gezangen (Chants).

The three poetry volumes printed in 1921 by the publishing house Achrid – David 
Zitman’s Oyf vaytkeytn krayznde fal ikh (On spinning distances I fall), Chaim Krul’s Himlen 
in opgrunt (Heavens in the abyss) and Rahel Lipstein’s Zwischen dem Abend- und Morgenrot 
(Between dusk and dawn) – can also be traced to the Yung Yidish circle. The poems, in 
German and Yiddish, were given unique illustrations by Ida Brauner, Esther Carp and 
Dina Matus. Achrid publications also contained the first defiant female voice in avant-
garde Polish Jewish poetry and art, a movement previously dominated by men (even 
in expressionist circles). Several years later, Broderzon himself recalled the period 
as follows: “The young talents who flocked to Lodz in that period from far-flung nests 
carried along on their wings fresh breezes of poetry, enthusiasm and youthful zeal. 
This invasion of young poets and writers created a truly warbling bird wedding.”13 This 
quote is a great illustration of the subsequent lives of those who published their works 
with this publishing house or were associated with the group, whose activity gradually 
declined after 1920 – the vast majority emigrated from Poland, settling in the United 
States, Germany, France, or Israel. Only a handful remained behind in Łódź, including 
Broderzon, Matus, and Katzenelson. 

9 In 2019 a reprint of three issues of the magazine appeared with a translation into Polish and English and a short introduction as part of 
the interdisciplinary art project Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa której nie było... at Muzeum Miasta Łodzi (Museum of the 
City of Łódź), see: / Jung-Idisz / Yung-Yidish / 1919, I. Gadowska, A. Klimczak, T. Śmiechowska (ed.), Łódź 2019.
10 Yung-Yidish 1919, no. 2–3, p. 2 (np).
11 Głos Polski 1920, no. 3, p. 5.
12 J. Zagrodzki, “Grupa Jung Idysz w poszukiwaniu sztuki uniwersalnej”, in: / Jung-Idisz / Yung-Yidish…, p. 29.
13 L. Baumberg, “Mojżesz Broderson o literackim art. życiu Łodzi”, Nasza Opinia 1935, no. 16, p. 5.
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The book presented to our readers on the 100th anniversary of Achrid’s  publica-
tion of volumes of poetry by Zitman,  Krul and Lipstein includes facsimiles of the 
original publications together with translations of the poetic works into Polish, texts 
by Piotr Rypson and David Mazower as well as biographies of the poets and graphic 
artists. The reproductions of the books were made on the basis of preserved copies kept 
in the Library of Congress of the United States and in private collections.14 D. Zitman, 
I. Brauner, Oyf vaytkeytn krayznde fal ikh – no. 86; Ch. Krul, E. Carp, Himlen in opgrunt 
– no. 2; R. Lipstein, D. Matus, Zwischen dem Abend- und Morgenrot – no. 34.

The creation of this book would not have been possible without the cooperation 
and support of many people from Poland and abroad. Thanks are due to Piotr Rypson 
of  the Jewish Historical Institute for his kind, professional comments and help in 
obtaining scans of the original volumes from the Library of Congress of the United 
States. Thanks to  Ann Brener, Paul Hogroian, Sharon Horowitz, and Michael North 
representing Library of Congress of the United States we have obtained the excellent 
quality reproductions used in this publication. We are also grateful to David Mazower of 
the Yiddish Book Center in Amherst, Massachusetts, who inspired us and helped us at all 
stages of our work. We would like to thank Professor Jerzy Malinowski from the Polish 
Institute of World Art Studies, an outstanding expert, and popularizer of research on 
the Jewish avant-garde in Łódź, for his reviews and valuable tips. We wish to express our 
gratitude to Professor Zdzisław Wiatr for creating the graphic design. The book would 
not have been published without the support of the estates of the copyright owners, 
especially Mr. Eliezer Gilboa – Esther Carp’s nephew.

The book that we are bringing the reader is part of the series Łódzkie Judaica (Judaica 
of Łódź) which aims to discover and popularize the work of Jewish artists who lived 
in Łódź up until the outbreak of World War II. Its publication has been possible thanks 
to funding from the National Program for the Development of the Humanities via the 
grant The Łódź Yiddish Avant-Garde: A Critical Edition of the Sources.

In our series we try to use simplified transcription from Yiddish, in English 
transliteration we usually use the notation according to the YIVO Encyclopedia. The 
Polish translations of the poems placed after the reproductions of subsequent books are 
accompanied by small reproductions of particular pages. This enables the reader to link 
a fragment of the translation with the relevant part of the original book. The translations 
have retained the punctuation of the original texts.

Translation: Dominika Gajewska

14 See the description of all the known copies, in the text by David Mazower, p. 52–54.


