
   
 

Konspekt lekcji z cyklu „ Świat literatury żydowskiej” 

 

autor: Joanna Lisek 

Temat: Książeczki drogich czytelniczek - kobiety i literatura jidysz 

Klasa: II liceum 

Czas trwania: 1,5 godziny (2 jednostki lekcyjne).  

 

Cele dydaktyczne: 

1. Cel ogólny: W ramach poznawania dziedzictwa żydowskiego przyswojenie wiadomości na 

temat literatury jidysz pisanej dla kobiet i przez kobiety. 

Cele szczegółowe: 

Cele poznawcze: 

- przyswojenie podstawowych informacji na temat języka jidysz 

- poznanie wybranych zagadnień związanych z dawną, a także nowoczesną literaturą jidysz i jej 

rolą w życiu kobiet żydowskich 

- poznanie kategorii języków zagrożonych i znaczenia UNESCO w ich ochronie 

- poznanie następujących pojęć: diaspora, konwertyta, koszerność, Żydzi aszkenazyjscy 

Cele kształceniowe: 

- rozwijanie umiejętności pracy z tekstem 

- kształcenie umiejętności rozumienia tekstów osadzonych w kulturach mniejszościowych (w tym 

wypadku - żydowskiej) 

Cele wychowawcze: 

- kształtowanie postawy otwartej w spotkaniu z kulturą żydowską 

- uwrażliwienie uczniów na potrzebę ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce 

Formy pracy: 

- praca zbiorowa 

- praca w grupach 

- praca z tekstem 

Metody pracy: 

metody słowne: 

- elementu wykładu 

- heureza 

metoda zajęć praktycznych 

- praca z tekstem literackim 



 
 

metody aktywizujące 

- tzw. burza mózgów 

- praca w grupach 

Pomoce naukowe  

- ksero z analizowanymi tekstami

- parę słów zapisanych w języku

 יידיש      פרויען     ליטעראטור

jidysz    kobiety     literatura 

-  zdjęcie strony tytułowej tzw. Biblii

 

 

 

 

- ksera z biografią Kadii Mołodowskiej

- zdjęcie Kadii Mołodowskiej 
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- tablica 

- mapa świata 

 

Przebieg zaj ęć 

I Wprowadzenie 

UNESCO 

Nauczyciel pokazuje znak UNESCO i pyta, czy uczniowie znają tę organizację i jej cele. W toku 

rozmowy powinno zostać określone, że celem UNESCO jest przyczynianie się do utrzymania 

pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego za pomocą oświaty, nauki i kultury oraz 

poszanowania praw człowieka bez względu na rasę, płeć, język i religię. Jednym z ważnych 

obszarów działalności UNESCO jest ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym również języków. 

UNESCO stworzyło listę języków ginących, których ochrona wymaga szczególnych działań. Na tej 

liście jest język jidysz. 

 JĘZYK JIDYSZ 

Nauczyciel pyta: co to jest język jidysz? Zapisuje skojarzenia uczniów na tablicy, po czym wybiera 

te właściwe i określa, że jidysz jest językiem żydowskim powstałym w IX w. i rozwijanym w kręgu 

Żydów aszkenazyjskich, czyli tych mieszkających w diasporze (pojęcie diaspory - rozproszenia) na 

terenach Europy Wschodniej, Środkowej i częściowo Zachodniej (bez Półwyspu Iberyjskiego), a od 

końca XIX w. wraz z emigracją z Europy koncentrujący się również w takich miastach jak: Nowy 

Jork, Buenos Aires, Jerozolima. Nauczyciel pokazuje na mapie tereny, na których w różnych 

okresach rozwijał się język jidysz, mówi również uczniom, że język jidysz ma w sobie wyraźnie 

odczuwalne wpływy języków słowiańskich, języka niemieckiego i hebrajskiego. Pokazuje im 

przykładowe słowa zapisane w języku jidysz, związane z tematem zajęć: jidysz, literatura, kobiety.  

DAWNA LITERATURA JIDYSZ I JEJ ZWIĄZEK Z KOBIETAMI 

Nauczyciel czyta uczniom fragment o literaturze jidysz z artykułu wydrukowanego w 1927 r. na 

pierwszej stronie jednego z najważniejszych żydowskich periodyków literackich „Literarisze Bleter”: 

„Literatura, która zrodzona została z kobiety. Gdyby nie kobieta, nie mielibyśmy żadnej książeczki 

w jidysz”. Zauważa, że nie jest mu znana inna literatura, o której przypisywano by taką - kobiecą - 

genezę. Tłumaczy uczniom, dlaczego tak się stało: 

Kluczowe znaczenie dla tworzenia jidyszowych tekstów pisanych miały potrzeby żydowskich 

kobiet, z których tylko nieliczne władały biegle hebrajskim. Dziewczęta generalnie uczone były w 

domu, opanowywały alfabet hebrajski, potrafiły przeczytać tekst hebrajski, ale często bez 

zrozumienia. Tradycyjne kształcenie dziewcząt trwało krócej niż chłopców (do zamążpójścia, które 

następowało zwykle między 12 a 16 rokiem życia) i w przeciwieństwie do celów ich nauki - nie 



   
 

zakładało przygotowania córek do studiowania świętych pism. Kobiety były nie tylko głównym 

odbiorcą tekstów jidysz, ale przyjmowały także rolę jego mecenasek, co znajduje odzwierciedlenie 

w we wstępach lub posłowiach do wydawanych dzieł.  Sami autorzy często mówią o sobie jako o 

„sługach pobożnych kobiet”. Rola kobiety jako odbiorcy dawnej literatury jidysz była na tyle 

znacząca, że znalazła swoje odzwierciedlenie w jej stylu i języku. Uczeni określali zazwyczaj całą 

starszą literaturę jidysz jako „literaturę kobiecą”. 

Jako przykład dzieła dawnej literatury jidysz związanego z kobiecą odbiorcą podaje tzw. Biblię 

kobiecą w jidysz pt. “Cene urene”. Powstała ona w szesnastym wieku, choć najwcześniejszą 

zachowaną edycją jest jej czwarte wydanie z 1622 r. Jej tytuł zaczerpnięty z Pieśni nad Pieśniami 

(3,11) z wersu „Wyjdźcie i patrzcie, córki Syjonu”, a także szczególna uwaga poświęcana biblijnym 

postaciom kobiet, świadczą o tym, że w zamierzeniu był to tekst adresowany do Żydówek, jednak 

jego popularność także wśród mężczyzn przekroczyła oczekiwania samego autora. Był to 

prawdziwy bestseller żydowski, znanych jest ponad 300 wydań Cene urene, ale ich dokładna liczba 

nie jest określona, tylko w ciągu XVII w. doczekała się przynajmniej 25 wydań. Na ponad trzysta 

lat stała się ona przewodnikiem dla wielu generacji matek i żon, ich duchowym i umysłowym 

doradcą. 

Kobiety wykonywały także prace translatorskie, pełniły funkcję skrybów, zecerów, mogły też 
wywierać wpływ na to, co było publikowane. Dawna literatura jidysz charakteryzowała się tym, że 

„kobiety były bezpośrednio związane ze światem książek, angażując się zarówno w ich produkcję, 

jak i skład. Zazwyczaj były one córkami, albo żonami drukarzy. O ich udziale w procesie 

powstawania książek dowiadujemy się ze wstępów lub posłowia. np teksty sióstr Ele i Gele – córek 

konwertyty (konwertyta - ktoś, kto dokonuje zmiany religii, w tym wypadku - na judaizm) 

Mojżesza ben Abrahama (XVII/XVIII), pracujących jako zecerki w rodzinnej drukarni w Halle. 

Dziewczynki pracowały przy składaniu do druku skomplikowanych typograficznie modlitewników 

hebrajskich z jidyszowym tłumaczeniem. Obie zostawiły po sobie ślad w postaci wierszowanej 

refleksji o sobie i o własnej pracy. Starsza - Ele w wieku dziewięciu (!) lat dodała na końcu siduru, 

który ukazał się w 1696 r., parę wersów zawierających informację o niej, m.in. napisała, że jest 

jedyną córką pośród sześciorga dzieci, prosi też o wyrozumiałość w przypadku znalezienia błędów 

w druku. Możemy przypuszczać, że Ele jako jedyna córka pośród dzieci w tak młodym wieku 

musiała pracować w drukarni, podczas gdy jej bracia mając tyle lat z pewnością uczyli się w 

chederze (żydowskiej religijnej szkole podstawowej). Dwa lata później Mojżeszowi ben 

Abrahamowi urodziła się kolejna córka – Gele. Ona również została zecerką i podobnie jak 



   
 

wcześniej jej siostra, także Gele chciała wyjść poza fizyczne składanie słów w drukarni i dołączyła 

dłuższe niż Ele posłowie w przygotowanym przez nią do publikacji sidurze. 

II Praca z tekstem 

Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy i  rozdaje uczniom ksero tekstu Gele.  

     Ten piękny nowy modlitewnik od początku do końca, 
      Złożyłam własnoręcznie. 
      Ja, Gele, córka Mojżesza drukarza, 
      której matką była Freide, córka rabiego Izraela Katza, 
      niech jego pamięć będzie błogosławiona. 
      Ona urodziła mnie jako jedno z dziesięciorga dzieci; 
      Jestem dziewczynką poniżej lat dwunastu. 
      Nie dziwcie się, że muszę pracować; 
      Wrażliwe i delikatne córy Izraela od długiego czasu 
      przebywają na wygnaniu. 
      Jeden rok mija, drugi nadchodzi 
      A my wciąż nie słyszymy o odkupieniu. 
     Choć nasze modlitwy mogą dotrzeć do Niego – niech będzie błogosławiony, 
      Ja w cichości muszę milczeć. 
      Ja i dom mego ojca nie może mówić zbyt wiele. 
      Jeśli to spotka cały Izrael; 
      Oby to również nas spotkało, 
      Zgodnie z tym, co mówi Biblia, 
      Wszyscy ludzie, którzy lamentują nad zburzeniem Jerozolimy 
      będą się radować. 
      I ci, którzy wytrzymali srogie cierpienia na wygnaniu 
     Będą mieć wielką radość z wybawienia.1 (tłum. Joanna Lisek) 
 
Przydziela zadania dla każdej grupy:  
1 grupa: czego możemy z tego tekstu dowiedzieć się o jego autorce? 
2 grupa: czego możemy z tego tekstu dowiedzieć się o kobietach żydowskich? 
3 grupa: czego możemy z tego tekstu dowiedzieć się o narodzie żydowskim? 
 
Grupa 1: Ten niezwykły -  urzekający osobistym tonem i bezpośredniością wyrazu utwór 

dziewczynka napisała mając niespełna dwanaście (!) lat. W tych paru wersach Gele zdołała 

zamieścić – w ujmująco bezpośredniej formie – informacje o swoim trudnym położeniu, 

wynikającym z różnego rodzaju ograniczeń – jej radość młodości ogranicza konieczność pracy - 

jako dziewczynka z wielodzietnej rodziny musi pracować, jej rodzina nie może liczyć na znaczącą 
pozycję w społeczności żydowskiej. Pracując jako zecerka przy dosłownym składaniu słów, sama 

ma ograniczoną możliwość wyrażania swych myśli: „ja w cichości muszę milczeć”.Określając swą 
tożsamość powołuje się tradycyjnie nie tylko na imię ojca, ale wprowadza też postać matki. 

Grupa 2: “Córy Izraela” - kobiety żydowskie, określone jako wrażliwe i delikatne, od dawna 

przebywają na wygnaniu i wyglądają odkupienia (tu nauczyciel może przypomnieć, że Świątynia w 

                                                 
1 Cyt. za Zinberg (1975: 242 – 243) tekst w jidysz przytacza Turniansky, 1999: 19. [przy tłum. korzystałam z obu 
publikacji  J.L.], 



   
 

Jerozolimie została zburzona w 70 r. i od tej pory Żydzi zostali wygnani z terenów, na których 

wcześniej żyli, masowo wrócili na nie po utworzeniu państwa Izrael w 1948 r.)  

Grupa 3: Cały naród zniewolony jest sytuacją wygnania i przygnieciony ciężarem lat, które nie 

przynoszą wytęsknionego wybawienia. Ciągle pamięta o zburzonej Jerozolimie. Zgodnie z 

obietnicami zawartymi w Biblii naród Izraela oczekuje radości z wybawienia (przyjścia Mesjasza) - 

jako nagrody za wytrzymanie cierpień na wygnaniu.  

Podsumowanie pracy trzech grup: 

W przedmowie tej odnajdujemy intymny głos dziewczęcy mówiący o atmosferze życia w 

diasporze. Gele przemawia zarówno w swoim imieniu, jej domu, jak i „córek Izraela”, a także całej 

społeczności żydowskiej. Autorka wprowadza informacje o swoim życiu prywatnym, ale umieszcza 

je w historycznym kontekście diaspory, a jednocześnie poddaje interpretacji religijnej 

wprowadzając perspektywę mesjanistyczną. 

NOWOCZESNA LITERATURA JIDYSZ I JEJ ZWIĄZKI Z KOBIETAMI 

III Nauczyciel krótko wprowadza uczniów do tematu nowoczesnej literatury jidysz: 

Lata 80-te XIX w. aż do początku XX w. to czas radykalnej transformacji języka, który w przeciągu 

kilkunastu lat wyemancypował się na tyle, że stał się narzędziem dyskursu naukowego, 

politycznego, społecznego, językiem krytyki sztuki i literatury, a jednocześnie okres, gdy kobiety 

żydowskie wkraczają również w ten dyskurs rozszerzając swoje ograniczane przez wieki 

możliwości i obszary funkcjonowania. Wiek XX przyniósł jednak prawdziwą erupcję pisarstwa 

kobiet w jidysz, głównie poezji. Świadectwem tego jest wydana w 1928 r. przez Ezrę Kormana 

antologia Jidisze dichterins (Jidyszowe poetki), w której znalazło się ponad 60 autorek zaliczanych 

do nowoczesnej literatury jidysz. Literatura jidysz szybciej niż hebrajska otworzyła się na wyraźnie 

słyszalny głos kobiet. 

IV Nauczyciel rozdaje uczniom skserowaną biografię ze zdjęciem Kadii Mołodowskiej i prosi ich, 

aby wypisali miejsca, z którymi była związana w czasie swojego życia: 

Za „pierwszą damę” literatury jidysz krytyka uznała natomiast Kadię Mołodowską (1894-

1975). Co sprawia, że dorobek pisarski Mołodowskiej jest znaczący i ważny, a co więcej może być 

interesujący nie tylko dla znawcy, czy miłośnika literatury? Przede wszystkim wpływ na to ma 

zapisana na kartach jej twórczości niezwykle szeroka panorama żydowskich doświadczeń XX w., 

ujęta z bardzo wyraźnie zaznaczonej perspektywy kobiecej. Wiąże się to niewątpliwie z burzliwą 

biografią poetki. Urodziła się w 1894 r. w Berezie Kartuskiej. Dzięki swojemu ojcu, który uczył ją 

biblijnego hebrajskiego, prywatnym nauczycielom doskonalącym jej rosyjski i studiującym z nią 

historię, geografię oraz filozofię, a także babce, która uczyła ją czytać w jidysz, Mołodowska 



   
 

otrzymała kompleksowe wykształcenie. W 1914 r. uzyskała certyfikat nauczycielki hebrajskiego, a 

w po rewolucji 1917 r. pracowała w Kijowie jako pedagog w domu dla dzieci ofiar pogromów. W 

1921 r. zamieszkała w Warszawie, gdzie aktywnie działała w Związku Pisarzy i Dziennikarzy 

Żydowskich. W 1927 r. ukazał się jej debiutancki tom poezji Cheszwendike necht (Noce miesiąca 

Heszwan), w którym znalazł się cykl wierszy Frojen lider (Pieśni kobiece).  Mołodowska 

opublikowała jeszcze trzy książki w Warszawie, w tym tom poematów dla dzieci pt. Majselech 

(Bajeczki, 1931), nagrodzony przez Żydowską Gminę Wyznaniową i żydowski PEN-Club. W 1935 

r. na skutek wzrostu nastrojów antysemickich w Polsce Mołodowska wraz z mężem wyemigrowała 

do USA aktywnie włączając się w jidyszowe życie literackie Nowego Jorku. W zbiorach tam 

publikowanych zawarła między innymi złożoność doświadczenia imigracyjnego. W czasie wojny 

miała kontakt listowny z pozostałą w Europie rodziną i bardzo szybko  (już w 1941 r.) zaczęła 

wprowadzać do swojej twórczości wątki będące reakcją na dokonującą się Zagładę Żydów, a w 

1962 r. wydała antologię Lider fun Churbn zawierającą wybór wierszy  próbujących w zderzeniu z 

Holocaustem na nowo definiować pojęcia człowieczeństwa, żydostwa i boskości. W latach 1943 - 

1944 i 1960 - 1974  Mołodowska wydawała kwartalnik literacki „Swiwe”, co jest ewenementem w 

historii prasy jidysz, której wydawcami i redaktorami byli w zdecydowanej większości mężczyźni. 

Po wojnie Mołodowska angażowała się na rzecz nowo powstałego państwa Izrael, w którym 

przebywała przez dłuższy czas - od 1948 r. do 1952 r. wydając tam pismo „Hejm”.  

Jeden z uczniów pokazuje na mapie miejsca, z którymi wiąże się biografia Kadii 

Mołodowskiej.  

V Praca z tekstem 

Nauczyciel rozdaje wcześniej utworzonym 3 grupom uczniów ksera z wierszem Kadii 

Mołodowskiej “Autoportret”.  

Autoportret  
 
Jestem kobietą 
i jak księżyc uśmiecham się często, 
bez powodu. 
Wszystko łączy się ze wszystkim w mym myśleniu, 
gdy moje oczy są otwarte, 
a jeszcze bardziej, 
kiedy są zamknięte. 
A ręce moje przywykły 
krzyżować się wątło nad mą głową. 
W moich rękach spoczywa ból, 
bez przyczyny. 
Usta me choć niemalowane 



   
 

są całkiem czerwone, 
bo twarz moja jest gorąca 
i często, coraz częściej skrzywiona, 
zapewne od grzechu. 
Nocą pragnę nagle  
dla żartu zakpić z mego losu, 
nadchodzi ciemność, 
kłania się w pas, 
śmieję się ciemności w twarz 
do późnej nocy. 
 
(tłum. Joanna Lisek) 
 

Pytanie dla grupy 1: Kto jest podmiotem wiersza i co możemy o nim powiedzieć? 

Pytanie dla grupy 2: Jakie części ciała pojawiają się w tekście i w jaki sposób zostały opisane 

(epitety)? Co może oznaczać gest unoszenia rąk nad głowę z uwzględnieniem dwóch dodatkowych 

fragmentów wierszy Kadii Mołodowskiej? Nauczyciel daje grupie 3 dodatkowe fragmenty: 

Jak moja matka przy błogosławieństwie świec 
podniosę ręce ku głowie, 
ale palce me zastygną - 
dziesięć odliczonych grzechów. 2 
 
(…) zarzucam ręce ponad głowę 
a moje wargi wypowiadają cicho prostą 
modlitwę do Boga, 
i nadchodzą łzy, jak skąpy jednokroplowy deszcz.3 
 
Pytanie dla grupy 3: Z jaką porą doby związana jest przedstawiona sytuacja liryczna? 

 

Grupa 1: Podmiotem wiersza jest kobieta, której towarzyszą sprzeczne emocje: śmiech - radość 

sprzeciwiająca się cierpieniu, ciemności, poczuciu grzechu.  

Można zwrócić uwagę na podkreślenie przez Mołodowską żeńskiej specyfiki oglądu 

rzeczywistości, w którym poszczególne sfery życia bardzo mocno przenikają się: „Wszystko łączy 

się ze wszystkim w mym myśleniu”.  

Grupa 2: Części ciała pojawiające się w tekście: 

oczy - otwarte, zamknięte 

ręce - krzyżujące się nad głową 

ręce - w których spoczywa ból 

                                                 
2 K. Mołodowska, Frojen-lider II, K. Mołodowska, Cheszwendike necht (Noce miesiąca Chaszwen), Wilno 
1927, s. 12. 
3 K. Mołodowska, Frojen-lider VIII...op.cit., s. 19. 



   
 

usta - niemalowane, całkiem czerwone 

twarz - gorąca, skrzywiona od grzechu 

Gest zarzucania rąk do góry w świetle przedstawionych fragmentów wierszy K. Mołodowskiej ma 

związek z modlitwą. 

Grupa 3: W wierszu mamy do czynienia zdecydowanie z porą nocną - atmosferę nocy budują: 

pojawiający się na początku księżyc, zamknięte oczy (sugerujące sen), w 17-tym i 22-gim wersie 

wyraźnie określone jest: “nocą pragnę…”, “do późnej nocy”, w wersie 19-tym pojawia się ponadto 

ciemność. 

VI Nauczyciel wprowadza wątki nieznane uczniom: 

Mówi, że księżyc w języku jidysz jest rodzaju żeńskiego (lewone) i rodzaj gramatyczny 

rzeczowników może być istotny w poezji. Tak jak w tym przypadku - gdy ściśle wiąże się z 

kobiecym podmiotem.  

Poza tym nauczyciel tłumaczy uczniom znaczenie gestu unoszenia rąk nad głowę.  

Jest to jeden ze znaków więzi z wcześniejszymi pokoleniami kobiet żydowskich, jeden z elementów 

dziedzictwa przekazywanego przez matkę córce. Dziedzictwa, od którego nowoczesna kobieta 

przemawiająca w poezji Mołodowskiej chce się czasem uwolnić, ale ono bezwiednie wraca, tkwiąc 

w na tyle głębokich pokładach osobowości, że nie można nimi zarządzać wolą. Co oznacza zatem 

ten gest uniesienia rąk? W fragmentach wierszy danych grupie 3 pojawia się on dwukrotnie w 

kontekście modlitwy odmawianej przez matkę: 

Jak moja matka przy błogosławieństwie świec 
podniosę ręce ku głowie, 
ale palce me zastygną - 
dziesięć odliczonych grzechów. 4 
 
I w innym miejscu: 
 
zarzucam ręce ponad głowę 
a moje wargi wypowiadają cicho prostą 
modlitwę do Boga, 
i nadchodzą łzy, jak skąpy jednokroplowy deszcz.5 
 
Ten drugi fragment poprzedzony jest obrazem rąk matki „cnotliwie okrytych rękawami” i 

przywołaniem dźwięku jej modlitwy wieczornej, odmawianej przed zaśnięciem pt „Hamapl”. 

Pierwszy natomiast, w którym ręce uniesione w geście błogosławieństwa zastygają i stają się 

przypomnieniem, rozrachunkiem popełnionych grzechów, wprowadza nas w podejmowany u 

                                                 
4 K. Mołodowska, Frojen-lider II...op.cit., s. 12. 
5 K. Mołodowska, Frojen-lider VIII...op.cit., s. 19. 



   
 

Mołodowskiej wątek poczucia winy wobec przodkiń, które przez wieki strzegły fundamentów 

kobiecej żydowskości, rozumianej w dużej mierze w kategoriach dotrzymywania szeroko 

rozumianej koszerności - koszerności domu, jedzenia, ale przede wszystkim ciała. (tu: pojęcie 

koszerność - koszerny znaczy właściwy, czyli zgodny z przepisami religijnymi zawartymi zarówno 

w Torze pisemnej, czyli Pięcioksięgu Mojżesza jak i w Torze Ustnej, czyli Misznie, Talmudzie i 

komentarzach do Nich, jak i tradycją religijną oraz rodzinną danej osoby). 

Kobiety z naszej rodziny przybędą 
Do mnie nocą, we śnie i powiedzą: 
Przez pokolenia cnotliwie zachowałyśmy czystość naszej krwi, 
I tobie przekazałyśmy ją jak wino strzeżone 
W koszernych piwnicach naszych serc.6 
 
 Nowoczesna kobieta przemawiająca w wierszach Mołodowskiej czuje się wybrakowanym 

ogniwem tej kobiecej genealogii. Bohaterka poezji Mołodowskiej opuściła koszerne łóżka swych 

przodkiń - symbol czystości pożycia małżeńskiego, na rzecz łóżek mężczyzn, w objęciach których 

znajduje rozkosz, spełnienie cielesne, ale jednocześnie  niepokój winy i potępienia. Dlatego w tym 

samym tekście powie: 

A jeśli mężczyzna chwyci mnie za warkocz, 
ugną się nogi pode mną 
i pozostanę na progu, niczym skamielina z Sodomy.7 
 
Odniesienie do Sodomy, która zniszczona została na skutek rozpusty cielesnej i skamieniałej żony 

Lota, która nie umiała bez oglądania się wstecz odejść, diagnozuje niejako sytuację kobiety 

żydowskiej - uczestniczki rewolucji obyczajowej, przedstawicielki pokolenia zrywającego z 

pielęgnowanym od wieków modelem życia, ale jednocześnie stale przeglądającej w jego lustrze. 

Pozostaje ona na progu dwóch światów, w żadnym z nich nie znajdując dla siebie miejsca. 

 
Ten dialog z dziedzictwem matek, babek i pramatek jest fundamentalnym elementem wczesnej 

twórczości Mołodowskiej. Prowadzi on do diagnozy o słabości i zagubieniu pokolenia rozdartego 

między tradycją a nowoczesnością. Mołodowska często eksponuje poczucie braku sił, sensu, 

element znużenia i wyobcowania. Pomostem między światem matki i córki okazuje się poezja - 

nazywane przez nią papierowymi mostami, w nich uruchamiane jest ocalałe dziedzictwo języka 

jidysz. 

VII Zadanie domowe  

                                                 
6 K. Mołodowska, Frojen-lider I...op.cit., s. 11. 
7 ibidem 



   
 

Sprawdzę, jakie można znaleźć strony internetowe po polsku poświęcone językowi i kulturze 

jidysz.  


