Konspekt lekcji z cyklu „Świat literatury żydowskiej”
Autor: Natalia Krynicka i Joanna Lisek
Temat: Literacka podróż do żydowskiego miasteczka śladami klasyków jidysz.
Klasa: II klasa liceum
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne - 90 min

1. Cel ogólny: Przyswojenie wiadomości na temat trzech klasyków literatury jidysz oraz
przedstawionego w ich prozie wizerunku sztetl (miasteczka).
Cele szczegółowe:
Cele poznawcze:
- poznanie wybranych zagadnień związanych z nowoczesną literaturą jidysz
- poznanie następujących pojęć związanych z kulturą żydowską: sztetl, mykwa, synagogabóżnica, Haskala, cheder, chasydyzm, rabi, klezmer.
Cele kształceniowe:
- rozwijanie umiejętności pracy z tekstem
- rozwijanie umiejętności analizy przestrzeni ukazanej w utworze prozaicznym
- kształcenie umiejętności rozumienia tekstów osadzonych w kulturach mniejszościowych (w tym
wypadku - żydowskiej)
Cele wychowawcze:
- uwrażliwienie uczniów na potrzebę krytycznego stosunku wobec stereotypów narodowościowych
i kulturowych

- 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 jidysz
שטעטל
miasteczko
בל טע
błoto
נודניק
nudziarz
עליכם-שלום
Szolem-Alejchem

- zdjęcie pisarza Szolema-Jankewa Abramowicza (Mendele Mojcher-Sforima)

- zdjęcie pisarza Szlema Rabinowicza (Szolem-Alejchema)

- -z
- zdjęcie psarza Jicchoka-Lejbusza Pereca

- rynek w Kazimierzu Dolnym (zdjęcie Altera Kacyzne)

- tablica
- mapa Europy Środkowo-Wschodniej przed I Wojną światową

Przebieg zajęć
I Wprowadzenie : Nauczyciel czyta wiersz Antoniego Słonimskiego pt. Elegia miasteczek
żydowskich

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy
Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek,
I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy.
Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany,
Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto
I wapnem sinym czysto wybielono ściany
Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto.
Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy,

Już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala,
Krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy,
Nie odnajdą dwu złotych księżyców Chagala.
Te księżyce nad inną już chodzą planetą,
Odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym.
Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą,
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem.
Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem.
Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem,
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.
1947
Nauczyciel pyta uczniów, dlaczego ten utwór jest elegią, co greckiego oznacza: gr. elegeia – pieśń
żałobna. Odpowiedź: wiersz ten lamentem nad tym, że z polskiej przestrzeni zniknęły po wojnie
miasteczka licznie zamieszkane przez Żydów, w koegzystencji z ludnością polską.
Nauczyciel wprowadza pojęcie: sztetl, pokazując też jak wygląda ono zapisane w jidysz.
שטעטל

SZTETL - (jid. miasteczko) małe skupisko miejskie ludności żydowskiej, występujące głównie
na terenach wschodnich, Galicji, Bukowiny (nauczyciel pokazuje na mapie).
Można je uznać za fenomen kulturowo-społeczny. Jego walorem jest niewielka, zżyta
społeczność. Religia stanowi dla niej podstawę porządku codziennego życia. Społeczeństwo
żydowskie koegzystuje tu ze społeczeństwem nieżydowskim. Sztetl to też sieć
ekonomicznych i socjalnych relacji, dynamiczny twór, zależny od czasu, geografii,
administracyjnych uwarunkowań. Sztetl to również element świadomości zbiorowej, wraz z
zanikiem sztetli następowała ich idealizacja i archetypizacja.
Nauczyciel rozdaje uczniom ksero ręcznie rysowanej mapy sztetl z Księgi Pamięci Jedwabnego
(mówi też, że Księgi Pamięci głównie w jidysz i po hebrajsku zawierają historię takich
żydowskich miasteczek, a napisane zostały po wojnie przez ludzi, którzy przeżyli Zagładę i
chcieli uwiecznić pamięć o swoich rodzinnych miejscowościach, które opuścili)

Nauczyciel mówi, że dziś nie możemy pojechać do takiego sztetl, ale obraz miasteczek
żydowskich został świetnie
wietnie zachowany w literaturze jidysz, między innymi na kartach trzech
jej klasyków: Mendele Mojcher Sforima, Szolema Alejchema i Icchaka Lejbusza Pereca.
II. Poznajemy klasyków jidysz.

Uczniowie oglądają fotografie klasyków żydowskich i czytają ich krótkie biografie.
1.

Mendele Mojcher-Sforim

Datą przełomową dla historii literatury jidysz jest rok 1864, kiedy Mendele Mojcher Sforim
(pseud. Szolema Jakuba Abramowicza; 1836-1917) zadebiutował w języku jidysz powieścią Dos
klejne mentszele (Mały człowieczek). Abramowicz przed debiutem w jidysz zdobył już pozycję
szanowanego pisarza tworzącego w loszn-kojdesz (w języku hebrajskim), a jego wkład do rozwoju
hebrajskiego języka literackiego jest nie do przecenienia. Co zatem skłoniło go, do przemiany w
Mendele Mojcher Sforima – Mendele Sprzedawcę Książek i tworzenia w mame-loszn (jidysz)?
Zdawał sobie sprawę z szerokiego zasięgu społecznego piśmiennictwa jidysz, a ponadto niezwykle
bujny rozwój literatury popularnej stworzył chłonny rynek czytelniczy, kształtując potężne grono
potencjalnych odbiorców. Chciał dostarczyć żydowskiemu odbiorcy literatury popularnej dzieł
przystępnych, ale na wysokim poziomie artystycznym. Przyjęcie przez Abramowicza pseudonimu
Mendele Mojcher Sforim stanowiło próbę wykreowania takiego narratora dzieł jidyszowych,
którym miał być prosty, pobożny, wierny tradycji sprzedawca książek wędrujący z miasteczka do
miasteczka – postać bliska i budząca zaufanie mieszkańców sztetli. Przyjmując maskę Mendele
Abramowicz przemawiał do swych czytelników jako jej przedstawiciel. Sprzedawca książek pełnił
rolę pośrednika między autorem a oczekiwanym przez niego – odbiorcą. Abramowicz świetnie znał
realia tradycyjnego żydowskiego życia na prowincji – urodzony w Kopylu koło Mińska, otrzymał
tradycyjną edukację od ojca i w jesziwach, po czym w wieku siedemnastu lat wędrował po
miasteczkach Podola i Wołynia z żebrakiem – Awremlem Kulawym. Później zatrzymał się w
Kamieńcu Podolskim, gdzie zainteresował się wiedzą świecką, studiował rosyjski, niemiecki i
matematykę. Od 1858 do 1869 r. mieszkał w ważnym ośrodku ruchu chasydzkiego – Berdyczewie,
skąd musiał wyjechać ze względu na zawartą w swych utworach krytykę skorumpowanych
żydowskich elit miasteczka. Później związał się głównie z Odessą, gdzie prowadził żydowską
szkołę. Niektóre z jego dzieł: Fiszke der krumer ( Kulawy Fiszke, 1869 ), Di kliacze oder car bałejchajim (Klacz albo cierpienie stworzeń, 1873), Masoes Benjomin Haszliszi (Podróże Beniamina
Trzeciego, 1879). Utwory Mendele Mojcher Sforima zawierają elementy, które na długo staną się
charakterystycznymi cechami prozy jidysz. W obrębie świata przedstawionego jest to np. motyw

żydowskiego miasteczka. W ukazywaniu żydowskiej społeczności zamieszkującej sztetl jest on
jeszcze spadkobiercą Haskali – krytykuje jej zacofanie, izolacjonizm, a także podziały wewnętrzne.
W szczególnie negatywnym świetle ukazuje żydowskie elity – zarówno religijne, jak i te, których
pozycja wynika z sytuacji materialnej. Pozytywnie natomiast odnosi się do warstw ubogich, do
outsiderów społecznych. Bohaterami Mendele Mojcher Sforima są kaleki, nieszczęśnicy,
nieudacznicy, szaleńcy z marginesu społecznego, którzy jednak nie poddają się całkowicie
rządzącym w tych sferach mechanizmom. I choć pierwszoplanowe postaci to ofiary w tym
małomiasteczkowym światku, nie przygotowane do funkcjonowania w nowoczesnym świecie, to
jednak Abramowicz ukazuje je w taki sposób, aby mimo swoich wad budziły sympatię.
2. Szolem-Alejchem
Drugi z klasyków literatury jidysz – urodzony na Ukrainie (w Perejesławiu) Szolem
Alejchem (pseudonim Szolema Rabinowicza, 1859-1916) na tyle czuł się spadkobiercą Mendele
Mojcher Sforima, że określał się jako jego „wnuk” na gruncie literackim, choć sławą i
popularnością prześcignął swego mistrza do tego stopnia, że nazywano go żydowskim Markiem
Twainem. Szolem Alejchem rozwijając pewne wątki i techniki narracyjne wprowadzone przez
Sforima korzystał jednocześnie z osiągnięć literatury rosyjskiej, inspirując się przede wszystkim
pisarstwem Mikołaja Gogola. Miał ku temu świetne kompetencje językowe, ponieważ oprócz nauki
w tradycyjnym chederze, świecką edukację zdobył w rosyjskich szkołach. Pracował jako prywatny
nauczyciel, rabin, próbował też swoich sił w prowadzeniu interesów i spekulacjach giełdowych.
Mieszkał m.in. w Kijowie, Odessie, a po 1905 roku w Nowym Jorku. Podobnie jak jego
poprzednicy – on również najpierw próbował swoich sił w twórczości w języku hebrajskim, a gdy
zaczynając pisać w języku jidysz w 1883 r., uczynił to pod pseudonimem – Szolem Alejchem
oznaczającym w języku jidysz przywitanie (dosł. pokój z tobą). W latach 1883-1887 Szolem
Alejchem publikuje głównie opowiadania i eseje na łamach „Judiszes folksblat” (m.in. Bilder fun
der berdiczewer gas /Obrazki z ulicy w Berdyczowie/), ale okres jego największej aktywności i
dokonań twórczych otwiera rok 1888, kiedy to korzystając z niewielkiego majątku, zaczął wydawać
almanach literacki „Di judisze folks-bibliotek”. Udało się opublikować dwa tomy (w 1888 i 1889),
które określane są mianem kamieni milowych w dziejach nowoczesnej literatury jidysz. Niestety,

trzeci przygotowany do wydania numer, nie ukazał się, ponieważ Szolem Alejchem zbankrutował,
musiał uciekać przed wierzycielami z Rosji i tylko dzięki pomocy teściowej, która spłaciła jego
długi, mógł wrócić do Odessy. Nie udało mu się już jednak reaktywować „Di judisze folksbibliotek”.
Trzeba zauważyć, że największa aktywność twórcza pisarza przypada już na okres
wzrastającego antysemityzmu i fali pogromów, jaka przeszła przez Rosję w latach 80-tych XIX w.
O ile jego poprzednicy pisząc w jidysz na pierwszym miejscu stawiali sobie zwykle cele
dydaktyczno-moralizatorskie, chcieli oświecać, modernizować społeczność żydowską, o tyle
dążenia Szolema Alejchema miały bardziej literacki charakter. Zależało mu na znalezieniu rodzimej
formy żydowskiej powieści, która nie byłaby jedynie odbiciem obcych wzorców wypracowanych
na gruncie nowelistyki europejskiej. Wyrazem tych poszukiwań modelu prawdziwie żydowskiej
powieści stały się trzy najważniejszych z jego dzieł: Reb Sender Blank un zajn fulgeszecte familie:
a roman on a libe (1888, Pan Sender Blank i jego przeszacowna rodzina: romans bez miłości),
Stempenju: a judiszer roman (1888, Stempenju: powieść żydowska), Josele Solowej: a jidiszer
roman (1889, Josele Słowik: powieść żydowska). Szolem Alejchem podobnie jak Mendele Mojcher
Sforim miał upodobanie do budowania swych opowieści wokół postaci anty-herosa.
Bohaterem wykreowanym przez Szolema Alejchema, który zdobył ogromną popularność i
współcześnie jest najlepiej rozpoznawalną postacią literatury jidysz, uważaną

za symbol

żydowskiej społeczności Europy Środkowo-Wschodniej, jest Tewje – drobny sprzedawca nabiału,
postać z serii opowiadań pisanych w latach 1894-1916, wydanych później jako Tewje der milchiker
(Tewje Mleczarz). Osią akcji przedstawionych wydarzeń są problemy Tewjego wynikające z
wyborów sercowych i decyzji małżeńskich jego czterech spośród pięciu córek. Temat ten jest
jednak pretekstem do pokazania zmian cywilizacyjnych, obyczajowych, mentalnych i społecznych
dokonujących się z końcem XIX i początkiem XX w. w tradycyjnych społecznościach małych
żydowskich miasteczek. Widzimy jak ustabilizowany od wieków model życia i system wartości
opierający się na wierności tradycji zaczyna się chwiać – córki Tewjego zamiast czekać na
wyswatanego im męża, same wybierają sobie partnerów. Postać Tewje Mleczarza, prostego Żyda
pogodzonego z przeciwnościami losu, a jednocześnie wadzącego się z Bogiem domorosłego

filozofa krytykującego absurdalność i niesprawiedliwość podziałów i hierarchii społecznej,
łączącego cechy naiwniaka z rysem biblijnego Hioba – okazała się niezwykle bliska szerokim
rzeszom czytelników.
3.Icchok-Lejbusz Perec

Ostatni z trzech klasyków, uznanych za „ojców założycieli” nowoczesnej literatury jidysz,
to Icchak Lejb Perec (1852-1915). Perec urodził się w Zamościu – ważnym ośrodku haskali. Obok
tradycyjnego wykształcenia żydowskiego zdobył również świetną znajomość języka i kultury
polskiej. W domu – z żoną i synem rozmawiał po polsku, a niektóre utwory w jidysz drukował pod
imieniem Leon nie Lejb. Perec opuścił w 1889 r. Zamość po utracie uprawnień do wykonywania
zawodu notariusza i Warszawa stała się ośrodkiem jego działalności literackiej. To tutaj prowadził
salon, w którym spotykali się artyści, pisarze i działacze kultury jidysz. Perec stanął na czele
żydowskiego środowiska intelektualnego i postrzegany był jako jego symbol. Szolem Alejchem
obserwując estymę i kult otaczający Pereca ironicznie porównywał jego rolę do pozycji rebego
wśród bezkrytycznie naśladujących go chasydów.
Perec miał zasadniczo inną od Szolema Alejchema koncepcję rozwoju literatury jidysz.
Chciał uwolnić ją od brzemienia dydaktyzmu i odejść od wpisanego w nią od wieki odbiorcy niewyedukowanego prostego człowieka z ludu, którego poprzez dzieła jidyszowe należy kształcić i
poszerzać jego intelektualne horyzonty. Uważał, że literatura jidysz powinna zaspokajać także gusta
wyższych klas społecznych i zdobywać czytelników wśród inteligencji żydowskiej. Głosił, że
należy podnieść prestiż języka jidysz tak, aby mógł on stać się elementem scalającym cały naród, aż
do zaniku podziału na masy mówiące w jidysz i elity posługujące się innymi językami (rosyjskim
czy polskim). Jako jedyny z klasyków, mimo że publikował też utwory hebrajskie i w tym języku
debiutował, w jidysz pisał pod własnym nazwiskiem odchodząc od praktyki rezerwowania go dla
dzieł hebrajskich adresowanych do elit. Nie chciał, aby bohaterami jego dzieł były typy żydowskie,
ale postaci zindywidualizowane, o pogłębionym wizerunku psychologicznym. Wprowadzając na
grunt literatury jidysz nurty modernistyczne Perec eksperymentował z różnymi technikami narracji,
stylami, konwencjami gatunkowymi, jednak nie na zasadzie satyry i parodii, jak to miało miejsce
wcześniej. Przyjęła się następująca periodyzacja jego dorobku: od 1888 do 1895 – okres

psychologizmu i buntu przeciwko społecznym i literackim normom, 1895-1899 – tzw. okres
radykalny, twórczość zaangażowana społecznie, po 1899 – okres neoromantycznej inspiracji
twórczością ludową, zwrot ku symbolizmowi.
Perec zadebiutował w jidysz na łamach „Di judisze folks-bibliotek” poematem Monisz i, co
dosyć rzadkie w historii literatury, jego debiut od razu stał się dużym wydarzeniem, a sam utwór
okazał się na tyle ważny, że moment jego publikacji przyjęło się traktować jako początek
nowoczesnej poezji jidysz. Poemat ten formą nawiązuje do ballady romantycznej, wykorzystując
zgodnie z konwencją gatunkową elementy świata fantastycznego rodem z wierzeń ludowych o
pochodzeniu midraszowym. Treścią utworu jest uwiedzenie przez Lilit (pierwszą żonę Adama,
królową demonów) małomiasteczkowego geniusza talmudycznego.
Istotnym impulsem do rozwoju literatury żydowskiej końca XIX i początku XX w. były
ekspedycje etnograficzne i zainteresowanie pisarzy oraz działaczy kultury badaniem, a także
ochroną folkloru ludu żydowskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. W jednej z takich wypraw
brał w roku 1890 również Perec, objeżdżając żydowskie sztetle w okolicy Tomaszowa Lubelskiego.
Efektem tej podróży stał się tom opowiadań Bilder fun prowinc-rajze (Obrazy z podróży po
prowincji, 1891). W tym samym czasie Perec zaczął wydawać niezwykle ważny dla rozwoju
historii

literatury

jidysz

almanach

literacki

„Di

judisze

bibliotek”

(1891-95).

Wielu

literaturoznawców za największe osiągnięcie twórcze Pereca uważa jednak jego opowiadania
neochasydzkie powstałe w latach 1899-1901. Perec nawiązuje do tradycji chasydzkiej nie w
prześmiewczej formie, ale z pewną nostalgią, zafascynowany tkwiącym w niej pierwiastkiem
mistycznym i stosowaną w narracji chasydzkiej techniką niedomówień chętnie odwołującą się do
symboli. Nie znaczy to jednak, że idealizuje świat chasydów, często poprzez sposób narracji
zachowuje dystans do niego, ale wykorzystując jednak potencjał tkwiący w tradycyjnych
opowiadaniach chasydzkich, aby go artystycznie przetworzyć i zuniwersalizować w duchu
neoromantyzmu.
W latach 1904-1908 Perec, zatroskany o poziom popularnego teatru żydowskiego,
upatrujący w nim jednocześnie ważny wektor narodowego odrodzenia kulturalnego, zwrócił się w
stronę dramaturgii. Jego sztuki o charakterze symboliczno-impresjonistycznym Di goldene kejt

(Złoty łańcuch) Bajnacht afn altn mark (Nocą na starym rynku), porównywane
wnywane są często z teatrem
Stanisława Wyspiańskiego, który
ry miał niewątpliwy wpływ na twórczość Pere

II Praca z tekstem
Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy i rozdaje uczniom ksero z fragmentami prozy klasyków jidysz.
Grupa 1
Mendele Mojcher Sforim, Podroze Beniamina Trzeciego, tłum.: Michal Friedman, Wrocław 1990,
od strony 91 (od drugiego akapitu od dołu, zaczynającego się od słów “Do Głupska
upska…” do strony 95
(do drugiej linijki od dołu, do słó
łów: “To wszystko świadczy o związku miasta z bardzo odległymi
czasami.”

Pytania dla grupy 1:

1.

Wskaż w tekście charakterystyczne elementy opisywanej przestrzeni sztetl

(kałuża, zwierzęta na drodze /krowa/, główny plac, a na nim: sklepy, sklepiki, kramy, furmanki,
fotoplastykon, domy - krzywe, chaotycznie zbudowane)
Nauczyciel może pokazać uczniom ilustrację pokazującą fotoplastykon:

Kosmorama – rosyjska litografia ludowa, r.1858 – rozrywka jarmarczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotoplastykon
2. Jakie charakterystyczne postaci są tu opisane?
(handlarze np. wstążkami, skrawkami materiału, tragarze, tandeciarze oferujący liche spodnie,
marynarki i inne buble, stróż pilnujący porządku zajadający się żydowskim kołaczem, który dostaje
w sobotę, złodzieje, żebraczka, chuligani, szaleniec, Żydówki z koszykami, Dwosia Złorzecznica
siedząca na garnku z rozżarzonymi węglami sprzedająca gorące kartofle)
3. Jakie dźwięki słychać w Głupsku?
(nawoływania: “Placki, gorące placki, kupujcie Żydzi! Placki gryczane, cebula, czosnek”

wieczorną albo inną modlitwę
powitania: Szolem alejchem!
wydzieranie się żebraczki
dzikie krzyki chuliganów
smutną piosenkę szaleńca - w połowie
po
żydowską, w połowie polską
powtarzane w kółko komentarze do fotoplastykonu np: Tu jest Londyn, a tu sam papież w
czerwonych spodniach jeździ na koniu (…) Dosyć! Starczy za te parę groszy!”
groszy!
4. Jaki ma stosunek narrator do opisywanego
opisy
świata?
(ironiczny, zdystansowany; widaćć to np. porównując akapit przedostatni ze str. 91 z następującym
potem opisem kałuży)
Grupa 2
um. Michał Friedman, Wrocław 1989, rozdział
rozdzia 2, str. 27-30.
Szolem Alejchem, Z jarmarku, tłum.

Pytania dla grupy 2
1. Jakie miasto opisuje narrator?
(malutką Kasrylewkę - Weronkę leżącą na Ukrainie /nauczyciel może tu dopowiedzieć, że
Kasrylewka to miejscowość, która pojawia się jako bohater prozy Szolema Alejchema, np. w
słynnym Tewim Mleczarzu, a Weronka to jej autentyczny odpowiednik - mieścina, w której urodził
się pisarz)
2. Wskaż w tekście charakterystyczne elementy opisywanej przestrzeni sztetl.
(rynek pełen sklepów i straganów żydowskich, pełen stolików i stołków, kramów, a w nich - jabłka,
gruszki, melony; kozy i świnie; przekupki; chłopcy chederowi /cheder - religijna szkoła
podstawowa żydowska, do której chodzili głównie chłopcy zazwyczaj od 3-4 roku życia do 13 roku
życia/; stara, pochylona bożnica ze zdobną Arką /Aron ha-kodesz - miejsce w synagodze, w którym
trzyma się zwoje Tory/, z którą wiążą się różne legendy; łaźnia /mykwa - rytualna łaźnia do
obmywania przeznaczona przede wszystkim dla kobiet żydowskich/, z którą też wiążą się lokalne
opowieści; studnia; rzeka, w której kąpią się dzieciaki; górka, w której podobno schowany jest
skarb; cmentarz - stary, zarośnięty)
3. Jakie opowieści krążą związane z tymi miejscami?
(bóżnica - stary rabin pobłogosławił ją i jest odporna na pożary; uratowali się w niej Żydzi w
obawie przed Mazepą /Iwan Mazepa - 1639 - 1709; ukraiński hetman/; mykwa - miał się w niej
kiedyś powiesić goj /nie-Żyd/; górka - tam ma być schowany z czasów Chmielnickiego skarb;
cmentarz - dużo smutnych powieści)
4. Jaki ma stosunek narrator do opisywanego świata?
(pełen ciepła, nostalgiczny, idealizuje go)
Grupa 3 Icchok Lejb Perec, Przeistoczenie się melodii, w: Icchok Lejb Perec, Wybór opowiadań,
Wrocław - Kraków 1958, od strony 214 (od drugiego akapitu zaczynający się od słów: “Trzy,
cztery mile za Bardyczowem…”) do strony 218 (do zdania: “Nagle podskoczył z radości: oto ma,
czego szukał!”)

Pytania dla grupy 3
1.

W jakich miastach dzieją się opisywane zdarzenia?

(Machnówka http://pl.wikipedia.org/wiki/Komsomolśke_(obwód_winnicki) i Berdyczów
http://pl.wikipedia.org/wiki/Berdyczów )
2. Kto jest bohaterem opowiadania?
(reb /to znaczy pan/ Chaimł - muzykant z Machnówki, uczeń Pedocera - muzyka z Berdyczewa)
3. Znajdź opis Chaimła, gdy zmienia się grając.
(Reb Chaimł był to Żyd niepozorny; lecz z chwilą gdy zaczął grać, zmieniał się natychmiast.
Wiecznie spuszczone powieki unosiły się z wolna w górę, a głębokie, spokojne oczy
promieniowały uduchowionym blaskiem, który lśnił na bladej twarzy; widziano wyraźnie, że jest
nieobecny, że tylko ręce grają, a duch unosi się gdzieś wysoko, wysoko, w świecie tonów…
Czasami zapominał się i zaczynał wtórować grze swym dźwięcznym jak klarnet, czystym
głosem…”
4. Dlaczego Chaimł wyjeżdża do Berdyczowa?
(w jego miejscowości bogata wdowa wydaje córkę za mąż, ale na wesele zaprosiła kapelę Pedocera
z Berdyczewa, a nie reb Chaimła, on wpada w rozpacz, dlatego uzgodniono, że pojedzie do
Berdyczowa i nauczy się od Pedocera jakiejś nowej melodii, którą będzie mógł zagrać, w czasie
gdy - zgodnie ze zwyczajem - na weselu wspomina się zmarłych)
5. Jaką melodię wykorzystuje Chaimł, gdy okazuje się, że Pedocer wyjechał z Berdyczowa?
(melodię, która towarzyszy przypadkiem spotkanej kobiecie zbierającej - według zwyczaju - datki
na podarunki ślubne dla sierot i biednych panien młodych)
6. Podsumujcie - o jakich postaciach i zwyczajach sztetla dowiadujemy się z fragmentu
opowiadania Pereca?
(sztetl ma swoich żydowskich klezmerów; ważnymi wydarzeniami są wesela; panuje zwyczaj
troszczenia się o śluby dla ubogich np. poprzez tańce młodych kobiet)

Część III
Nauczyciel wyświetla przedwojenne zdjęcie z Kazimierza Dolnego, a każda z grup dzieli się z
pozostałymi - czego dowiedziała się o świecie sztetla z analizowanego fragmentu.
W nawiązaniu do opowiadania Pereca nauczyciel na koniec zajęć puszcza uczniom fragment
współczesnej muzyki klezmerskiej, której popularność przyczynia się obecnie do zainteresowania
kulturą jidysz. Może to być np. pieśń “Sznirele perele” (Sznur pereł) w wykonaniu Klezmatics
https://www.youtube.com/watch?v=SBby_P9nkYs

Zadanie domowe: „Napisz treść kartki pocztowej, jaką wysłałabyś (wysłałbyś) z przedwojennego
sztetl (adresat dowolny).”

