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Agnieszka Kania

Literacka podróż 
przez 100 lat kultury żydowskiej

Wielokulturowość zadomowiła się na dobre w najnowszej literatu-
rze dla dzieci i młodzieży30 i doczekała naukowych opracowań31, wciąż 
jednak brakuje dla niej miejsca w szkole. A przecież lekcje literatury 
już na etapie szkoły podstawowej mogą stać się wartościowym wypeł-
nieniem tej niedobrej nieobecności tematów związanych z innymi 
grupami narodowymi i etnicznymi, które kiedyś współtworzyły kul-
turę nazywaną ogólnie polską, a dziś na nowo pojawiły się w naszej 
kulturowej przestrzeni i domagają się zauważenia. Te uwrażliwiające  
i pozwalające docenić inność działania można z powodzeniem łączyć 
z indywidualizującym czytelnicze zapotrzebowanie wyborem książek  
z kręgu tak zwanych lektur uzupełniających. 

Pisząc o kreacji Innego w literaturze proponowanej młodemu 
odbiorcy, Agnieszka Przybyła-Dumin zauważa: 

Należałoby się zastanowić, czy sposób prezentacji Innego/Obcego  
w literaturze dziecięcej spełnia wymogi opisowego, niewartościują-
cego ujęcia kultury. Treści zinternalizowane podczas lektury stają się 

30 Jako przykłady książek traktujących o Innych można wymienić: R. Piątkowska, Która to Malala?, Łódź 2016, 
R. Piątkowska, Hebanowe serce, Łódź 2016, G. Gortat, Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo, Warszawa 2017,  
J. Mikołajewski, Wędrówka Nabu, Kraków-Budapeszt 2016, R. Wilczek, Chłopiec z Lampedusy, Łódź 2016, Z. Fraillon, 
Wróbelek z kości, Warszawa 2017 oraz utwory z polskimi i żydowskimi bohaterami traktujące o Zagładzie, ale przybliżające 
żydowską kulturę, np. R. Piątkowska, Wszystkie moje mamy, Łódź 2014. 
31 Zob. Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, pod red. B. Niesporek-Szamburskiej 
i M. Wójcik-Dudek, przy współpracy A. Zok-Smoły, Katowice 2014.
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częścią naszej osobowości w niedostrzegalny i niekontrolowany spo-
sób, dlatego trzeba by się upewnić, czy myśli i sensy obecne w wybra-
nych lekturach w odpowiedni sposób przygotują młode pokolenie do 
życia w wielokulturowym świecie, czy też utrwalają utrudniające je 
stereotypy32.

Z pewnością wolne od stereotypów i dążące do obiektywności,  
a także umożliwiające bliski kontakt z Innym – w tym wypadku spo-
łecznością żydowską – w jego dawniej i dziś pozostają teksty omówione 
w niniejszym artykule. Ich świat przedstawiony, widziany z wewnątrz 
kultury żydowskiej lub polsko-żydowskiej, należałoby uznać za charak-
teryzujący się znaną odbiorcom i oswojoną  „normalnością” z jednej 
strony (życie rodzinne, problemy i marzenia małoletnich), a z drugiej 
za atrakcyjny z powodu odmiennych tradycji i sposobów przeżywa-
nia codzienności. Co więcej, dostrzeżona przeze mnie koherentność 
utworów trzech różnych autorek pozwala młodym i starszym czytel-
nikom na swoistą literacką podróż przez 100 lat kultury żydowskiej. 
Przedmiotem analizy pod tym kątem będą zatem trzy powieści: Dwoje 
drzwi i dziewięcioro dzieci Anny Ciddor33, Pan Apoteker Katarzyny 
Ryrych34 oraz Ada Judytka i zaginiony tałes Agnieszki Suchowierskiej35. 
Mimo różnic narracyjnych i odmiennego czasowo świata przedstawio-
nego wszystkie te trzy książki łączą 10-letnie dziewczęce żydowskie 
bohaterki36 oraz będące najważniejszymi osobami w rodzinie matki37,  

32 A. Przybyła-Dumin, Inny/Obcy w literaturze dla dzieci. Wybrane aspekty, w: Wyczytać świat…, dz. cyt., s. 32.  
33 A. Ciddor, Dwoje drzwi i dziewięcioro dzieci, tłum. G. Chamielec, Warszawa 2019. 
34 K. Ryrych, Pan Apoteker, Łódź 2018. 
35 A. Suchowierska, Ada Judytka i zaginiony tałes, Łódź 2017. 
36 W kontekście dominacji postaci chłopięcych i męskich w lekturach szkolnych fakt ten jest dodatkowym walorem 
omawianych książek. 
37 Pani Rabinowicz ma na głowie cały dom, to od jej umiejętności zarządzania zależy jego dobre funkcjonowanie, 
a także pomyślny przebieg „inspekcji” ze strony przyszłej teściowej jej najstarszej córki. Dokonująca w getcie 
aprowizacyjnych cudów pani Lea nazywana jest przez męża „okrętem, który sprowadza żywność z daleka”. Mama Ady 
Judytki pani Joanna Lemberg dba o religijne wychowanie córki i to ona jest strażniczką tradycji w rodzinie. 
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a także fakt przybliżania czytelnikowi żydowskich tradycji świątecz-
nych i kulinarnych, zwłaszcza szabatowych. 

Akcja Dwojga drzwi i dziewięciorga dzieci toczy się w latach 20. 
XX wieku w Lublinie, Pan Apoteker to początek lat 40. tego samego 
wieku w Krakowie, a wydarzenia w książce Ada Judytka i zaginiony 
tałes rozgrywają się współcześnie w Białymstoku. Powieści te, jak wspo-
mniałam, wzajemnie się uzupełniają i pomagają dostrzec panoramę 
życia i losu żydowskiego w Polsce, pokazując niejako los praprababci, 
prababci i mamy38 żyjącej w drugiej dekadzie XXI wieku Ady Judytki.

Dwoje drzwi i dziewięcioro dzieci

Zamknięta w dwudziestu dwóch rozdziałach historia z życia Rabi-
nowiczów to obraz świata widziany z wewnątrz ortodoksyjnej rodziny 
żydowskiej, mieszkańców ulicy Lubartowskiej w dzielnicy żydowskiej, 
mieszczącej się niegdyś w samym sercu Lublina, nieopodal zamku. 
Rodzina zajmuje dwa mieszkania na drugim piętrze kamienicy, stąd 
obecność tytułowych także w oryginale39 dwojga drzwi frontowych. 
Ojciec pełni funkcję rabina w domu modlitwy zwanym sztyblem  
i udziela porad wszystkim potrzebującym, mama troszczy się o dom  
i gromadkę dzieci, mając do pomocy polską służącą. 

Najstarszy z dziewięciorga dzieci Aaron został już ożeniony, teraz 
nadeszła kolej na ślub córki. I właśnie list od brata mamy z War-
szawy, który przyszedł „pewnego czwartkowego poranka, na początku 

38 Układając chronologicznie losy bohaterek i przyjmując, że Noemi z książki Anny Ciddor urodziła się około 
roku 1912, a Bluma z książki Katarzyny Ryrych urodziła się w 1933 roku, w drzewie genealogicznym współczesnej 
dziewczynki Ady Judytki zauważymy brak losu babci, która musiałaby urodzić się pod koniec lat 50., a jej doświadczeniem 
pokoleniowym mogłyby stać się wydarzenia marcowe 1968 roku. Tej części opowieści o losie polskich Żydów nie ma jak 
dotąd w literaturze dla młodego czytelnika. Inspiracją dla jej spisania mogłyby stać się losy bohaterów książek Krystyny 
Naszkowskiej Wygnani do raju. Szwedzki azyl, Warszawa 2017; Ani tu, ani tam. Marzec’68 – powroty, Warszawa 2018 lub 
historia syna Teofili Silberring z filmu Aby pamięć nie umarła Centropy: https://www.youtube.com/watch?v=8rms8umbBAg  
(dostęp: 1 VII 2020). 
39 Tytuł oryginału: Family with Two Front Doors. 
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czerwca” i informował o znalezieniu dla Adiny odpowiedniego kandy-
data na męża, stanowi punkt wyjścia opowieści:

Papa zamachał listem w powietrzu.
– Pisze, że swatka dobrze wybrała. Chłopak Weinbergów nadaje 

się na męża.
Mam wydała okrzyk i objęła Adinę.
– Moja pierwsza córeczka wychodzi za mąż!
Wszyscy wlepili wzrok w Adinę. Miała piętnaście lat, więc była 

już w odpowiednim wieku, ale nie mieli pojęcia, że papa już rozmawiał 
ze swatką.

– Jak… jak on ma na imię? – zdołała w końcu wydukać Adina. 
– Jaki jest?

– To Mordechaj Weinberg – odparł rabin. – Najstarszy syn do- 
brego, religijnego człowieka z Warszawy. Jego ojciec – niechaj żyje jak 
najdłużej – prowadzi interes i hojnie wspiera potrzebujących.

– Ooo – zamruczała zadowolona mama.
– Oczywiście, jeszcze nic nie jest do końca ustalone – zaznaczył 

ostrzegawczo papa. – Jego rodzina musi najpierw obejrzeć potencjalną 
pannę młodą…

– Obejrzeć pannę młodą! – parsknęłą mama. – A gdzież 
indziej oni znajdą tak uroczą dziewczynę i taką wspaniałą kucharkę?  
W dodatku córkę rabina, z dobrym posagiem…

– Ale jaki on jest? – Adina nie chciała dać za wygraną.
– Jest stary i brzydki? – dopytywała Miriam.
– Czy jest wysoki? – pytała Estera.
– Za dużo tych pytań. – Rabin zwinął list. – Zrządzeniem bożym 

jego matka i ciotki przyjeżdżają w niedzielę. Je możecie zapytać40.

40 A. Ciddor, Dwoje drzwi…, dz. cyt., s. 12–13. 
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Z tą wiadomością wiąże się bowiem najpierw konieczność przygo-
towania przyjęcia dla rodziny przyszłego pana młodego, a potem orga-
nizowanie ślubu i przebieg samego wesela Adiny, które to wydarzenia 
stanowią główny wątek powieści. 

Dzieci i rodzice należą do Żydów tradycyjnie wyglądających 
(„wszystkie dzieci miały ciemne oczy i brązowe, układające się w fale 
włosy”41, przy czym chłopcy mieli pejsy, ojciec nosił czarny płaszcz  
i czarny kapelusz, mama miała perukę) i kultywujących na co dzień 
wszelkie religijne i narodowe zwyczaje. Z podporządkowania tej tra-
dycji próbuje się wymknąć jedynie 14-letnia Miriam, która oświadcza 
siostrom: „Ja na pewno nie wyjdę za mąż za kogoś, kogo nigdy nie 
widziałam. Mamy lata dwudzieste!”42. Postaci dzieci są zindywiduali-
zowane, różnią się od siebie temperamentem i postępowaniem, choć 
w obecności rodziców zachowują należytą powagę i przestrzegają usta-
lonych zasad. 

Roztargniony i ciekawy świata Jakub omal nie pozbawił mamy 
szabatowej peruki, nadepnąwszy na pudełko, w którym była schowana, 
ale pamięta o tym, jak powinien być ubrany:

Założył wykrochmaloną białą koszulę i sięgnął po spodnie. 
– Zapomniałeś o cycesie – warknął obserwujący go uważnie 

Szlomo.
– Nie zapomniałem – odparł Jakub. – Po prostu jeszcze nie zdą-

żyłem go założyć.
Cyces to taka kwadratowa bawełniana chusta z dziurą pośrodku 

i długimi frędzlami powiązanymi w każdym rogu. Każdego ranka, 
odmawiając po hebrajsku słowa modlitwy, Jakub chwytał te wiszące 
frędzle i podnosił je do ust. Teraz jednak chodziło tylko o to, by prze-
łożył cyces przez głowę, zakładając go na wierzch koszuli.

41 Tamże, s. 14. 
42 Tamże, s. 27. 
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Jakub miał dopiero osiem lat, więc jeszcze nie ubierał się jak 
dorosły. Zakładał krótką kamizelkę i marynarkę (spod której wystawały 
frędzle cycesu), długie do kolan spodnie i długie czarne skarpety. (…)

– Jeszcze kapelusz – powiedział Szlomo, wciskając go na głowę 
brata43.

Starszy brat Jakuba, młody myśliciel Szlomo, nie ma wątpliwości, 
jakie profity daje dorosłość i jak powinien wyglądać w szabas ktoś  
w jego wieku:

Szlomo zawsze mył się pierwszy. Potrafił wyszorować się od stóp 
do głów, nie rozlewając ani kropelki. Został mu jeszcze rok takiego 
mycia – po uroczystości bar micwy będzie już mógł chodzić z papą do 
wspólnej łaźni zwanej mykwą. Podczas gdy Jakub się bawił, on zdążył 
przebrać się w swoje szabasowe ubranie: długi do kostek kaftan z czar-
nej satyny, przewiązany w talii wstęgą (taki sam jak ten, który nosił 
papa), jarmułkę i czarny kapelusz. Na koniec palcami zakręcił jeszcze 
mokre pejsy w idealne loki44. 

Do cotygodniowych zwyczajów rodziny należą szczegółowo opi-
sane: dzień jałmużny, kolacja szabatowa, sobotni odpoczynek. 

Piątek był najbardziej zajętym dniem w tygodniu: mięso ryby 
przed nadziewaniem musiało być jeszcze zmielone; poza tym trzeba 
było przyrządzić czulent i kurczaki, upiec chałki, wysprzątać cały dom 
i nakryć do stołu, a każdy członek rodziny musiał się umyć i ubrać 
w swoje najlepsze ubrania – i to wszystko przed zachodem słońca  
i początkiem szabasu45.

43 Tamże, s. 77–78. 
44 Tamże, s. 76–77. 
45 Tamże, s. 37. 
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Dziewczynki przygotowywane są do pełnienia roli pań domu, 
pomagają zatem w kuchni i opiekują się młodszym rodzeństwem. 
Wielkim wydarzeniem staje się pozwolenie ze strony mamy, by 10-let-
nia Noemi przygotowała szabatowy rarytas: gefilte fisz. Dziewczynce 
udaje się ta sztuka kulinarna, a największą nagrodą jest dla niej póź-
niej pochwała ze strony ojca. Noemi bierze także odpowiedzialność 
za szabatowe chałki, a na koniec wraz z młodszym bratem Jakubem  
w ostatniej chwili odnosi garnek z czulentem – sobotnim obiadem 
– do piekarni, gdzie przez noc zostanie przechowany w chlebowym 
piecu, by nie wystygnąć. 

W dwóch rozdziałach opisany jest dokładnie przebieg szabatu – 
modlitw i uroczystej kolacji, w tym kiduszu i zwyczajów tradycyjnej 
rodziny, w myśl których „nieprzyzwoicie by było, gdyby żona i córki 
rabina jadły w tym samym pokoju, co obcy mężczyźni odwiedzający 
dom”46. Szabasowy obiad po skromnym śniadaniu i długich modli-
twach był oczekiwany przez wszystkich domowników i bardzo obfity:

Jakub spojrzał na zastawiony stół. Stały na nim smażone śledzie 
i ziemniaki, kiszone ogórki i kiszona kapusta, sałatka z cebuli i goto-
wanych jaj, gefilte fisz i chrzan. A to było dopiero pierwsze danie!  
W kuchni czekał gorący, parujący czulent i młode marchewki w błysz-
czącym miodowym sosie, a także resztki kugla…47

Po dniu zabaw, rodzinnych rozmów i odpytywaniu z lekcji, nad-
chodził czas zakończenia dnia odpoczynku:

Dziewczynki stały na balkonie wychodzącym na dziedziniec  
i z głowami odchylonymi do tyłu wpatrywały się w ciemniejące niebo. 
Wokół nich wznosiły się ściany kamienicy, lśniąc trochę upiornie  
w świetle zmierzchu. Na każdym piętrze widać było inne dzieci, jak 

46 Tamże, s. 91. 
47 Tamże, s. 98. 
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stoją na balkonach i opierają się o balustrady albo wyglądają przez 
okna. Wszystkie one wypatrywały trzech pierwszych gwiazd zwiastu-
jących koniec szabasu48.

Pojawienie się na niebie gwiazd pozwalało na odprawienie obrzędu 
hawdali – specjalnej ceremonii z winem, świecami i ziołami, po której

Szabas trzeba było jeszcze odpowiednio pożegnać. Żeby można 
było powiedzieć, że faktycznie się skończył, trzeba było jeszcze naszy-
kować i zjeść meławe małke. Dopiero potem wszyscy mogli pójść 
spać49.

Rodzina Rabinowiczów posługuje się na co dzień językiem jidysz 
(robi to nawet służąca Lidia) oraz hebrajskim podczas modlitw i nie 
zna języka polskiego – tylko Noemi, z racji częstego chodzenia na 
zakupy, radzi sobie z komunikowaniem się po polsku na placu tar-
gowym. Kontakt z polskimi mieszkańcami Lublina jest sporadyczny, 
choć znaczący. Podczas wędrówki po rynku udziałem Jakuba staje się 
następujące zdarzenie: 

[Jakub] chciał wszystkiego posmakować i dotknąć. Minął go 
chłopiec mniej więcej w jego wieku. Nie miał pejsów ani wystających 
spod kurtki frędzli. Gdy wymienili się spojrzeniami, chłopak skrzywił 
się.

– Żydek – warknął.
– Goj – odparował bez zastanowienia Jakub.
– Nie bądź niegrzeczny – skarciła go Adina.
– To on był niegrzeczny!
– Ale nie musisz odpowiadać mu tym samym.

48 Tamże, s. 105. 
49 Tamże, s. 109. 
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– Właśnie, że muszę – wymruczał pod nosem. Nie miał zamiaru 
nie reagować, gdy ktoś próbował go obrazić tylko dlatego, że był 
Żydem – nieważne, co miała na ten temat do powiedzenia Adina50.

Kiedy bohaterowie wybrali się ze służącą na wakacyjny piknik, 
musieli zderzyć się z niezbyt przyjazną innością:

Jednak przy Bramie Krakowskiej dzieci zamilkły. To miejsce 
wyznaczało koniec lubelskiej dzielnicy żydowskiej. Przeszły przez 
bramę i ostrożnie wyłoniły się po drugiej stronie.

Ulica Zamojska wyglądała tak samo, jak Lubartowska: po obu 
jej stronach wyrastały takie same wysokie kamienice w różnych odcie-
niach różu i żółci, z mieszkaniami na wyższych piętrach i sklepami na 
samym dole, ale Rabinowiczowie wiedzieli, że jest to już inny świat. 
Tutaj nie było szyldów w jidysz ani kobiet w perukach i chłopców  
z długimi kręconymi pejsami i frędzlami wystającymi im spod kurtek.

Lidia szła pierwsza, a za nią niepewną gromadą maszerowały 
dzieci. Przechodnie obracali się, by na nich popatrzeć. Noemi odpo-
wiadała na te spojrzenia, ale policzki ją paliły.

– Nie zwracaj na nich uwagi – powiedziała Miriam, mierzwiąc 
jej włosy. (…)

Ale Noemi nie odwzajemniła uśmiechu. Była skupiona na grupie 
chłopców stojących pomiędzy drzewami. Coś w sposobie, w jaki stali, 
sprawiło, że poczuła ucisk w żołądku. I rzeczywiście: gdy tylko dzieci 
zbliżyły się do chłopaków, jeden z nich zamachnął się i rzucił czymś 
w ich kierunku.

– Hej! – pisnęła Estera, gdy u jej stóp wylądowało kilka kamieni.
– Au! Auć! Aua! – zaczęli krzyczeć, bo kamieni spadało coraz 

więcej. Teraz rzucała w nich już cała banda.

50 Tamże, s. 20. 
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– Żydzi! Żydki! – pokrzykiwali drwiąco.
Uchylając się przed ostrymi kamieniami, które spadały na jej 

ramiona i nogi, Noemi poczuła, że robi jej się gorąco ze złości.
– Odrzućmy im kilka – wrzasnął rozzłoszczony Jakub i opuszcza-

jąc swój koniec koszyka, zebrał z ziemi garść kamieni.
Lidia, które doszła już do mostu, odwróciła się gwałtownie  

z wściekłą miną.
– Przestańcie! – krzyknęła po polsku na łobuzów. – Przestańcie 

natychmiast! Idźcie sobie!
Rzucając na odchodnym jeszcze kilka szyderczych zdań, chłopcy 

odeszli zamaszystym krokiem, znikając pomiędzy drzewami.
Wściekły Jakub nadal usiłował trafić w nich kamieniami. Zdy-

szana Lidia przybiegła do swoich podopiecznych.
– Trzymajcie się wszyscy blisko mnie, jasne? – wysapała51. 

Na szczęście dyskryminujące zachowania nie były jedynymi, któ-
rych można było się spodziewać ze strony Polaków. W pociągu kobieta 
wzięła na kolana swoje dziecko i po polsku zaproponowała rodzeństwu 
miejsce siedzące52. 

W drugiej części Dwojga drzwi i dziewięciorga dzieci akcja toczy 
się przede wszystkim wokół oględzin panny młodej przez przyszłą 
teściową, ceremonii zaręczyn i ustaleń warunków małżeństwa, przy-
gotowań wyprawy i mieszkania dla Adiny. Ku radości rodziny okazuje 
się bowiem, że przyszły pan młody sprowadzi się do Lublina i mło-
dzi zamieszkają w tej samej kamienicy. W przedślubny poniedziałek 
odbył się obrzęd ścięcia włosów Adiny, ponieważ „wychodząc za mąż, 
każda pobożna kobieta ścinała włosy”53. W czterech kolejnych roz-
działach (Przybycie Mordechaja, Chupa, Świętowanie, Ostatni taniec) 

51 Tamże, s. 146–148.
52 Tamże, s. 150. 
53 Tamże, s. 46. 
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otrzymujemy drobiazgowy opis uroczystości ślubnej i wesela, ze 
wszystkimi tradycyjnymi obrzędami, w tym pierwszym spotkaniem 
narzeczonych. Na szczęście, jak zauważyła empatyczna Noemi, „Mor-
dechaj był dobry, wrażliwy i umiał się bawić. Będzie dobrym mężem 
dla Adiny. Papa i swatka się nie pomylili”54.

Ważnym uzupełnieniem książki Anny Ciddor jest kilka słów od 
niej samej, z których wynika, że opisała rodzinę swojej babci Noemi:

Niestety, gdy prawdziwe dzieci Rabinowiczów dorosły, musiały 
stawić czoło potwornościom drugiej wojny światowej i Holokaustu. 
To był czas, kiedy Żydzi ginęli tylko za to, że byli Żydami. Tragedia 
nie ominęła także rodziny Rabinowiczów – jedynie Noemi, Estera  
i Miriam przeżyły wojnę. Ta książka jest próbą ożywienia na chwilę 
całej rodziny i sprawienia, by w jakimś sensie żyli wiecznie – w szczę-
śliwych dniach dzieciństwa55.

Ze względu na swoją tematykę oraz czas akcji i bohaterów powieść 
Dwoje drzwi i dziewięcioro dzieci wypełnia poważną lukę w literaturze 
dla młodego czytelnika, jaką jest brak książek o życiu Żydów przed 
drugą wojną światową, zwłaszcza Żydów ortodoksyjnych, niezasymi-
lowanych56. Barwny, bogaty w szczegóły, nacechowany sympatią wobec 
bohaterów opis specyficznego z polskiego punktu widzenia, ale i peł-
nego zwyczajnych trosk dnia codziennego Innych to szansa na jeszcze 
lepsze zrozumienie tragedii Holokaustu, która dotknęła tysiące rodzin 
takich jak Rabinowiczowie – tętniących życiem i wzajemną miłością, 
mających marzenia i ambitne plany. 

54 Tamże, s. 212. 

55 Tamże, s. 213. 

56 W literaturze młodzieżowej na temat Holokaustu znajdziemy pojedyncze informacje o życiu codziennym Żydów 
zasymilowanych, żyjących wśród Polaków. 
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Pan Apoteker 

Bohaterka-narratorka powieści Katarzyny Ryrych kończy osiem 
lat 10 marca 1941 roku i tego dnia dowiaduje się, że rodzinę i całą 
uliczkę czeka przeprowadzka57. Z danych topograficznych wynika, że 
będzie to zmiana adresu z krakowskiego Kazimierza na leżące po dru-
giej stronie Wisły Podgórze, zatem chodzić będzie o przeniesienie się 
z tradycyjnej dzielnicy żydowskiej do getta, utworzonego przez Niem-
ców w Krakowie właśnie w marcu 1941 roku58. 

Wbrew temu, co ogłosił brat bohaterki Arik – „Jestem Mojżeszem 
i poprowadzę was do Ziemi Obiecanej. Dzisiaj wychodzimy z domu 
niewoli”59 – wyprowadzka oznacza opuszczenie bezpiecznej przestrzeni:

Ulica była moim drugim domem. Jesienią i zimą błotnista, wio-
sną ustawicznie mokra, a latem zakurzona, pachnąca pomarańczami, 
naftą i śledziami, z maleńkimi sklepikami kryjącymi w swoich ciem-
nych wnętrzach chałwę, landrynki i inne wspaniałości. (…)

Znaliśmy tam każdy kąt, każdy kamień, każdy załom muru, 
wszystkich ludzi, wszystkie psy i koty60.

Chciałam na powrót zobaczyć mieszkańców Kazimierza w pilśnio-
wych kapeluszach i lśniących chałatach, białych pończochach, które 
zdawały się świecić w mroku, poważnych starców w lisich czapach  
i młodych chłopców w jarmułkach, biegać razem z innymi dzieciakami 
po wąskich uliczkach, wpadać z krzykiem na podwórka kamienic, zbie-
gać po drewnianych schodach, głośno tupiąc, i bawić się w szerokich, 
pachnących cebulą i czosnkiem sieniach61. 

57 Dekret o utworzeniu w Krakowie „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej” nosił datę 3 marca, a został opublikowany 
7 marca 1941 roku w „Gazecie Żydowskiej”. 
58 Los krakowskich Żydów w czasie drugiej wojny światowej kompleksowo opisują książki: K. Zimmerer, Kronika 
zamordowanego świata. Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej, Kraków 2017 oraz A. Löw, M. Roth, Krakowscy 
Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945, Kraków 2014. 
59 K. Ryrych, Pan Apoteker, dz. cyt., s. 6. 
60 Tamże, s. 6–7. 
61 Tamże, s. 50. 
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Choć Bluma prawie nie mówi o sobie per Żydówka, z napo-
mknięć o Torze, Talmudzie i kabale, a także macewach i chederze 
zaczynamy rozumieć jej tożsamość i sytuację, bo stwierdza także: 
„Wszyscy uwielbialiśmy te sucharki. Zanim Żydom zakazano poja-
wiania się w centrum miasta, czyli na Rynku i na Plantach – mama 
kupowała je w cukierni62. Wspomina ponadto o darach dla biednych, 
które z okazji święta Purim przygotowywała jej mama. Uwagę czy-
telnika zwracają także niepolskie imiona: Armer, Arik, Cyrla, Frume, 
Mirełe, Dorina. Mamy zatem ponownie świat widziany od środka spo-
łeczności żydowskiej, prawie wcale nieskonfrontowany z otaczającym 
ją społeczeństwem polskim. 

Z czasem Bluma zaczyna się jednak zastanawiać nad sensem pew-
nych zdarzeń. Świadczy o tym kluczowa rozmowa z bratem:

– Arik – zapytałam brata, kiedy matka przypomniała nam, że czas 
położyć się do łóżek – dlaczego to my musimy tu mieszkać?

– Bo tu mieszkają wszyscy Żydzi – odpowiedział.
Ale nie o to mi chodziło.
– Dlaczego Żydzi?
Arik zamyślił się.
– Goje też nie mają lekko – zauważył. 
– Tak, ale to my mieszkamy za murem.
Nagle przypomniała mi się wizyta w zoo i siedzące na kamieniach 

małpy. Przypominały starych, zamyślonych ludzi.
My też musieliśmy tak wyglądać – gdyby ktoś popatrzył na nas. 
– Widzisz, Blume – rzekł powoli Arik – czasami ludzie zaczynają 

nienawidzić innych ludzi. Dzisiaj nienawidzą nas, a kto wie, kogo znie-
nawidzą jutro… Nikt nie wie, kto obróci się przeciwko komu. 

– Ale dlaczego? – nie dawałam za wygraną.
– Może dlatego, że jesteśmy inni. A teraz śpij, Blume. Bracha nad 

twym snem.

62 Tamże, s. 10. 
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Inni… Być może lisie czapy i chałaty wyróżniały nas spośród 
tłumu – ale należeliśmy do tego miasta ponoć od bardzo, bardzo 
dawna i ta inność jakoś nikomu dotąd nie przeszkadzała. (…)

Czy naprawdę jestem inna? Czym różnię się od moich koleżanek, 
które nie musiały opuszczać swoich domów? Może chodzi o moje imię 
– ale każdy jakoś się nazywa. Każdy ma jakiś kolor oczu i włosów.

Tego zrozumieć nie mogłam63.

Niezwykle ważną dla Blumy osobą okaże się tytułowy Pan Apo-
teker, czyli niewymieniony z nazwiska Tadeusz Pankiewicz64, który 
jako jedyny Polak pozostał w swojej aptece na terenie getta, przy placu 
Zgody65. Spotkanie z nieznajomym mężczyzną następuje w chwili, gdy 
Bluma zdejmuje swoje wymarzone buciki z czerwonej skórki, bowiem 
do krwi obtarły jej stopy. Aptekarz zabiera dziewczynkę do Apteki pod 
Orłem i sprawnie opatruje rany. Na opowieść córki o tym zdarzeniu 
mama reaguje: „Pan Apoteker to przyzwoity człowiek, chociaż goj. 
Mało jest dzisiaj przyzwoitych ludzi”66. Od tej chwili Pan Apoteker 
stanie się autorytetem dla Blumy i będzie się do niego udawać w waż-
nych dla siebie sprawach, zgodnie z postanowieniem: „A ja wiedziałam 
już, gdzie się udać, jeśli coś będzie nie tak. Do Pana Apotekera, który 
na pólkach swojej apteki miał lekarstwa na wszystko”67. 

W nowym miejscu zaczęły powstawać: szpital, sierociniec, dom 
starców i poczta, potem sklepiki, cukiernie i jadłodajnie, co „znaczyło, 
iż zapuściliśmy korzenie”68, ale równocześnie „Ziemia Obiecana została 
otoczona wysokim murem, a wyjść można było jedynie przez jedną  

63 Tamże, s. 56–58.
64 Autorka książki podaje, że korzystała z pamiętnika Tadeusza Pankiewicza: T. Pankiewicz, Apteka w getcie 
krakowskim, Kraków 2007. Wiele postaci drugoplanowych to rzeczywiste osoby, świadomie nie zajmuję się tutaj jednak 
ich odszyfrowaniem i przybliżeniem. 
65 Obecnie plac ten nosi nazwę Bohaterów Getta. 
66 K. Ryrych, Pan Apoteker, dz. cyt., s. 14. 
67 Tamże, s. 25. 
68 Tamże, s. 21. 
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z trzech bram i tylko wtedy, gdy posiadało się specjalną przepustkę”69. 
Wygląd muru70 budzi lęk:

– Patrzcie – powiedziała ciotka Ryfka, wskazując na mur. – Czy 
to nie wygląda jak nagrobki? Wszyscy tu poumieramy.

– Wypluj te słowa! – zawołała nasza matka. – I nie strasz dzieci!
Ale maleńkie ziarno strachu zostało posiane i zaczynało powoli 

kiełkować. 
– Nadali murom taki kształt, bo chcą nas przestraszyć, ale my nie 

boimy się nikogo – rzekł Arik71.

Bezpośrednim zagrożeniem dla mieszkańców getta są tak zwani 
odemani (żydowska policja współpracująca z okupantem), a zwłaszcza 
ich przywódca Symche Spira, który „stał się z dania na dzień ważną 
figurą i zapewne pragnąc przypodobać się swoim mocodawcom, prze-
śladował wszystkich dookoła”72. Spirą straszy się dzieci, które postana-
wiają mu przeszkadzać w pracy. Bluma myśli o nim: „To zły człowiek, 
chociaż Żyd, czyli ktoś, kto należy do tego samego narodu co my”73. 

W trudnej sytuacji dzieci szukają okazji do zabawy – jest nią na 
przykład taniec z okazji rozstąpienia się Morza Czerwonego – naryso-
wanego cegłą na chodniku czy budowa w domu arki Noego. Obcho-
dzi się również święta – Lag BaOmer, paląc ogniska i tocząc walki na 
kije, Szawuot, przystrajając dom zielonymi gałęziami i jedząc naleśniki, 
Purim, czyniąc tumult i piekąc hamantasze. 

Bluma nie ma pewności, czy jako dziewczynka może wiele osią-
gnąć, ale gdy słyszy od ludzi odwiedzających dom, że jest mądrą 

69 Tamże, s. 22.
70 Zwieńczenie muru krakowskiego getta miało kształt macew. 
71 K. Ryrych, Pan Apoteker, dz. cyt., s. 22. 
72 Tamże, s. 23. 
73 Tamże, s. 26. 
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dziewczynką, przypomina sobie, że „przecież były mądre kobiety  
i o nich opowiadała Tora!”74:

Ruth, Estera, Judyta – one wszystkie były dzielnymi, mądrymi 
kobietami i miałam nadzieję, że kiedyś będę taka sama. (…)

Zapomniałam o śpiewie i tańcu, zaczęłam spędzać czas z babcią, 
która pięknie opowiadała dzieje tych wszystkich wybranych przez Boga 
kobiet.

Z przejęciem pilnowałam zasad obowiązujących w czasie sza-
basu i przysłuchiwałam się dyskusjom, jakie prowadził tata ze swoimi 
przyjaciółmi75.

Bluma to dziewczynka zastanawiająca się nad wieloma sprawami, 
obserwująca ludzi i próbująca zrozumieć wydarzenia, które toczą się 
wokół niej:

Wiedziałam już od dawna, że była wojna. To właśnie ona wygnała 
nas z naszego mieszkania i zaprowadziła tu, gdzie byliśmy, i to z jej 
powodu wieczorami było słychać było, jak niemal w każdym domu 
odmawia się modlitwę za umarłych. (…) 

Zrozumiałam jedno: zło miało w sobie przedziwną siłę, taką 
samą, jaką posiadały kwiaty ciotki Mirełe, które parły ku słońcu, a ich 
korzenie wrastały coraz głębiej i głębiej w poszukiwaniu wody76. (…) 

Powoli udzielał mi się smutek, jaki od dawna gościł w Ziemi 
Obiecanej. Czas wydawał się stać w miejscu, a ludzie wyglądali tak, 
jakby czekali, aż drgną wskazówki zegara77. 

74 Tamże, s. 51–52. 
75 Tamże, s. 52. 
76 Tamże, s. 36–38. 
77 Tamże, s. 42. 



45

Ze swoimi wątpliwościami Bluma kieruje się zwykle do brata 
Arika, ale gdy ma już tyle pytań, że nie może sobie z nimi poradzić, 
wymyka się także z domu do Pana Apotekera. Ten, słuchając o wątpli-
wościach dziewczynki, mówi do siebie: „Straszne to czasy, kiedy dzieci 
zadają takie pytania”, a swój nieprzytoczony wywód kończy słowami: 
„Nie martw się dziecko. Ja też nie potrafię tego zrozumieć. Myślę, że 
nikt przy zdrowych zmysłach nie potrafi. Dlatego jestem tutaj. Bo 
wierzę, że mogę w czymś pomóc, coś zmienić”78. Przy innej okazji 
bohaterka słyszy: 

– Zamknąć za bramą to nie to samo, co złamać człowieka – 
wyjaśnił mi Pan Apoteker i westchnąwszy ciężko, dodał, że przez to 
wszystko, co się dzieje, dzieci dorastają zbyt szybko, a nie powinny. – 
Można siedzieć w więzieniu i pozostawać nadal człowiekiem wolnym, 
jeśli rozumiesz, o co chodzi79.

Z czasem do „Ziemi Obiecanej” Blumy zaczynają docierać coraz 
trudniejsze do przyjęcia okruchy rzeczywistości. Najpierw są to ludzkie 
ciała leżące na chodniku, później wiadomości o obozie i dziejących 
się tam strasznych rzeczach, wreszcie podejrzenie, że w getcie giną 
także dzieci80. Dziewczynka wkrótce odkrywa, że nie ma tabletek na 
głód, a pewnego dnia rodzice odprowadzają ją i rodzeństwo do apteki,  
w piwnicy której, niczym w brzuchu wieloryba, mają przeczekać noc. 
Z małego okienka Bluma widzi pochód starców i dzieci zmierzających 
w stronę bramy getta. Dopiero wówczas rozumie decyzję rodziców. 
Latem 1943 roku Bluma zauważa:

Apteka stała się moim drugim domem, podobnie jak dla innych, 
którzy przychodzili do niej porozmawiać, pouskarżać się na swój ciężki 

78 Tamże, s. 59. 
79 Tamże, s. 107. 
80 Tamże, s. 68–69. 
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los lub opowiedzieć, jak udało im się uciec. A Pan Apoteker słuchał 
i kiedy nowiny były dobre, na jego twarzy pojawiał się uśmiech. Zaś 
kiedy wieści były złe, smucił się razem z nami81. 

Pewnego razu konieczne jest ukrycie się całej czwórki rodzeństwa 
w piwnicy już w biały dzień. Bluma widzi przez okienko ciotkę Mirełe 
i babcię, idące w tłumie ludzi. Później z pustego domu nakazuje bra-
ciom i siostrze zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i wszyscy wyruszają  
w podróż, niosącą nadzieję wyczytaną w kartach: „Z każdym krokiem 
Ziemia Obiecana, która wcale nie była Ziemią Obiecaną, pozostawała 
dalej i dalej”82. 

Dobre zakończenie losu Blumy, przypominające los wielu dzieci 
uratowanych z Holokaustu, jest wpisane w jej opowieść:

Musiało być prawdą to, że w przyszłości zostanę kimś ważnym, 
komu ludzie będą kłaniać się na ulicy (…). Że zamieszkam daleko, ale 
zawsze będę wracać do miasta, w którym się urodziłam.

Czy mogły być dla mnie lepsze wieści? To oznaczało, że opuszczę 
Ziemię Obiecaną. A  żeby w przyszłości stać się kimś ważnym, muszę 
opuścić ją żywa83.

Motywem przewodnim powieści Katarzyny Ryrych jest wędrówka 
ludu Izraela do Ziemi Obiecanej. Jak to zostało już wspomniane, tym 
mianem dzieci nazywają przeprowadzkę z mieszkania na Kazimierzu 
do kamienicy przy ul. Lwowskiej w Podgórzu, gdzie zostało utworzone 
getto. Najstarszy Arik, prowadząc pieszo gromadkę rodzeństwa i kuzy-
nostwa, nazywa siebie Mojżeszem i obiecuje dotarcie do upragnionego 
kraju. Podczas spożywania po drodze manny – słodkich i chrupiących 

81 Tamże, s. 107. 
82 Tamże, s. 116. 
83 Tamże, s. 112. 
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sucharków, podsumowuje wędrówkę: „Już minęło dziesięć lat”84. Oka-
zuje się jednak, że nowe miejsce zamieszkania nie spełnia warunków 
obiecanego lądu i w podróż trzeba wyruszyć ponownie. Podczas opusz-
czania getta po cudownym uratowaniu się z jego likwidacji Arik stwier-
dza: „Minęło dwadzieścia lat”85 i są to ostatnie słowa powieści. 

W posłowiu autorka sugeruje, by każdy czytelnik sam dopo-
wiedział sobie dalsze losy fikcyjnych bohaterów: „możesz szczęśli-
wie doprowadzić ich tam, gdzie znajdą bezpieczną przystań, możesz 
skazać ich na długą tułaczkę. To Twoja wyobraźnia dopowie resztę,  
a Twój rozum być może sprawi, że nigdy nie przejdziesz obojętnie 
obok cierpienia”86. 

Pan Apoteker to dość wyjątkowa pozycja o Zagładzie wśród pol-
skich utworów realistycznych dla młodego odbiorcy na ten temat, 
ponieważ opowieść toczy się z samego środka getta, a jej nośnikiem 
jest mała, choć niezwykle dojrzała żydowska dziewczynka. Co cie-
kawe i odróżniające tę powieść od pozostałych, wśród bohaterów brak 
innych Polaków poza pracownicami apteki i samym Panem Apoteke-
rem, który wzorowany jest na postaci Tadeusza Pankiewicza. 

W ogóle narodowość wydaje się nie mieć w świecie przedsta-
wionym większego znaczenia. Pan Apoteker jest dobry, choć nie jest 
Żydem, a Symche Spira stanął po stronie zła, choć jest Żydem. Dzieci 
spotykają podczas ucieczki dobrego Niemca, który puszcza je wolno, 
a Arik nie używa słowa „gestapowcy”, tylko „prześladowcy”, bo, jak 
twierdzi, „prześladowcą jest każdy, kto wyrządza zło, niezależnie od 
tego, kim jest”87.

84 Tamże, s. 11. 
85 Tamże, s. 116. 
86 Tamże, s. 118. 
87 Tamże, s. 81. 
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Ada Judytka i zaginiony tałes88

Tytułowa, znów 10-letnia bohaterka, żyje w społeczności wielo-
kulturowej i wieloreligijnej w Białymstoku w czasach nam współcze-
snych, pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Swoją podwójną toż-
samość – polską i żydowską – traktuje jako coś oczywistego: „Moja 
mama jest Żydówką i Polką, tato jest Polakiem i nie jest Żydem. Mama 
nazywa się Joanna Lemberg, tata Maksym Siemaszko, a ja jestem Ada 
Judytka Siemaszko – pół-Polka, pół-Żydówka”89. Na jej urodzinowym 
torcie znajduje się napis po hebrajsku, w internecie słucha hebrajskich 
piosenek dla dzieci, spędza wakacje w Izraelu i jako rzecz normalną 
postrzega posiadanie przez mamę tałesu potrzebnego do modlitwy. 

Ada Judytka interesuje się znaczeniami imion i dopasowuje je do 
charakteru swoich koleżanek i kolegów z klasy. Są wśród nich prawo-
sławna Ksenia, katolik Kuba, muzułmanie: Satsita z Czeczenii oraz 
Tatar Selim. Bohaterka nie czuje się jednak odosobniona – dzięki zna-
jomości zawartej nad Morzem Martwym ma koleżankę Zuzię z War-
szawy, która chodzi do żydowskiej szkoły:

Oprócz normalnych lekcji ma tam zajęcia z hebrajskiego oraz 
z kultury i tradycji żydowskiej. W tej szkole są koszerne obiady bez 
mięsa. Zuzia ma wiele żydowskich koleżanek i kolegów, czego jej 
zazdroszczę. (…)

Wie o Żydach o wiele więcej niż ja i zawsze ją mogę o wszystko 
spytać90.

Dzięki zapiskom Ady Judytki czytelnik zapoznaje się z żydowskimi 
obrzędami i świętami: szabatem (chałka, świece błogosławieństwo, 

88 Wielostronną analizę utworu zawiera artykuł Marianny Szumal „Ada Judytka i zaginiony tałes”. Dziecięcy klucz do 
wielokulturowego Białegostoku, „Polonistyka. Innowacje” 2019, nr 9, s. 131–140; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/
article/view/19136/18899 (dostęp: 6 VII 2020). 
89 A. Suchowierska, Ada Judytka…, dz. cyt., s. 14. 
90 Tamże, s. 19. 
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koszerne wino, kidusz, karp, cymes), Chanuką (drejdel), Rosz Haszana 
(szofar, ryba, jabłka w miodzie, chałka w miodzie, granaty), Dniami 
Pokuty (konieczność uzyskania przebaczenia), Jom Kipur (modlitwy  
w synagodze, post), Purim (przebieranie się, ciastka hamantasze). 
Dowiaduje się także o różnych świątyniach (kościół, cerkiew, syna-
goga) i wspólnym pochodzeniu trzech religii: judaizmu, chrześcijań-
stwa i islamu. 

Dydaktycznym fragmentem omawianej minipowieści są rozważa-
nia na temat tożsamości narodowej/religijnej i stosunku do ludzi innej 
narodowości. Mała Ada Judytka zapisuje to, co zapewne usłyszała od 
rodziców i czego ci ją nauczyli:

Mama jest dumna z tego, że jest Żydówką. W domu często o tym 
mówi, aż czasami ja i tata już nie mamy siły tego słuchać. Ale jak kogoś 
dobrze nie zna, to rzadko o tym wspomina, tak jakby się czegoś bała. 
Tato powiedział, że niektórzy ludzie nie lubią Żydów tylko dlatego, 
że są Żydami, i mama boi się nieprzyjemności. Osobiście uważam, 
że mama przesadza, bo to przecież niemożliwe, że można kogoś nie 
lubić za to, że jest na przykład Chińczykiem albo Szwedem. Trzeba być 
strasznie głupim, żeby tak myśleć91.

Równocześnie te refleksje antycypują i wyjaśniają wszelkie ewen-
tualne antysemickie nastawienia, które mogłyby się pojawić wśród 
dzieci, najczęściej przyniesione z domu, a na wczesnym etapie edukacji 
możliwe do dość łatwego zweryfikowania. 

Elementem o charakterze ponadregionalnym są rozważania o pol-
sko-żydowskiej przeszłości wielu polskich miast i miasteczek, w tym 
wypadku historii Białegostoku i dokonaniach jego mieszkańców:

Mama cieszy się, że mieszkamy w Białymstoku, bo stąd pocho-
dzą jej przodkowie, to znaczy prababcia i pradziadek. Nie rozumiem, 

91 Tamże, s. 15. 
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dlaczego uważa, że to miasto jest żydowskie, skoro nie ma tu Żydów. 
Pokazywała mi jakieś tablice pamiątkowe na ulicy, pomnik pana 
Ludwika Zamenhofa, który stworzył międzynarodowy język esperanto, 
czarno-białe zdjęcia sprzed wojny i inne starocie. Podobno kiedyś  
w Białymstoku mieszkało bardzo dużo Żydów, o wiele więcej niż Pola-
ków. To znaczy ci Żydzi też byli Polakami, tylko że żydami, a Polacy 
byli Polakami, tylko że katolikami albo prawosławnymi, albo Tatarami. 
Strasznie trudno to wytłumaczyć. W każdym razie wszyscy mieszkali 
tu sobie dość spokojnie92. 

Jak zauważa Marianna Szumal, „dzięki dziecięcemu oglądowi rze-
czywistości narratorka w jasny sposób objaśnia często skomplikowane 
okoliczności”93, co niewątpliwie czyni z powieści łatwe w odbiorze  
i czytelne dla młodszych odbiorców dzieło literackie o dialogu kultur. 

Agnieszka Suchowierska nie pomija także czasu drugiej wojny 
światowej, a niedorosły czytelnik zyskuje podstawową wiedzę o losie 
Żydów w tym czasie: 

Żydzi musieli uciekać. Tych, którzy zostali, hitlerowcy najpierw 
zamknęli w getcie, a potem zabili. Getto to taka oddzielona część mia-
sta, gdzie przymusowo mieszkają ludzie, nie mogą jej opuszczać i nie 
mają różnych rzeczy, które są w innych dzielnicach. W gettach jest 
więcej chorób i czasami brakuje jedzenia94. 

Dobrze byłoby, gdyby refleksją po tym urywku książki była ta, że 
na szczęście nie wszyscy Żydzi zginęli – część z nich zdołała się urato-
wać, pozostała w Polsce (jak przodkowie Ady Judytki) i dzięki temu 
dzisiaj ich kultura oraz religia wzbogacają krajobraz kultury polskiej. 

92 Tamże, s. 15–16. 
93 M. Szumal, „Ada Judytka…”, dz. cyt., s. 136. 
94 A. Suchowierska, Ada Judytka…, dz. cyt., s. 16. 
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Sugestie dydaktyczne

Anna Janus-Sitarz od lat propaguje ideę „przyjemności w czyta-
niu”95 i zachęca do wielostronnego, zaangażowanego motywowania 
uczniów do samej czynności czytania jako warunku udanego spotkania 
z dziełem literackim96. Łącząc te zalecenia z ustaleniami Anny Biernac-
kiej97 oraz doświadczeniami z projektu Akademicki Centrum Kreatyw-
ności98, warto zaproponować uczniom jako lekturę uzupełniającą do 
wyboru przez nich samych wszystkie trzy omówione powieści. 

Opisy książek do wyboru przez uczniów mogłyby brzmieć tak:

1.
Książka Anny Ciddor Dwoje drzwi i dziewięcioro dzieci to pełna 

ciepła, mądra opowieść o religijnej rodzinie Rabinowiczów z Lublina. 
Tata jest rabinem, czyli żydowskim przywódcą duchowym, a mama 
zajmuje się domem i gromadką dzieci. 

Akcja powieści toczy się w latach 20. XX wieku, zatem 100 lat 
temu, i skupia się na ukazaniu codziennego życia sympatycznej rodziny 
w obliczu zamążpójścia najstarszej córki Adiny.

Z książki dowiemy się na przykład o przygotowaniach do szabatu 
– cotygodniowego święta żydowskiego. Na kolacją szabatową goto-
wano specjalne potrawy, w tym gefilte fisz, a także pieczono znane nam 
chałki. Pewnego razu, z powodu przykrego zdarzenia, rodzina omal nie 
została pozbawiona owych chałek, a i los czulentu, czyli potrawy na 
sobotni obiad, zawisł na włosku. Jak się skończyły kulinarne przygody 
z Noemi i Jakubem w rolach głównych? Czy rodzina w spokoju spo-
żyła uroczystą wieczerzę?

95 Zob. A. Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. 
Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków 2009.
96 Zob. A. Janus-Sitarz, W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje, Kraków 2016. 
97 A. Biernacka, Fascynacje czytelnicze, w: Doskonalenia warsztatu nauczyciela polonisty, pod red. A. Janus-Sitarz, 
Kraków 2012. 
98 Zob. Twórcze praktyki polonistyczne, pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2015.



52

Barwnie opisane są również przygotowania do śluby Adiny, która 
ma zaledwie 15 lat i ma wyjść za mąż za chłopca, którego nigdy nie 
widziała na oczy! Czy uda się zgromadzić wyprawę ślubną Adiny, czyli 
wyposażenie jej nowego mieszkania? Jak wygląda żydowskie przyjęcie 
weselne? Czy Adinie spodoba się jej mąż? Odpowiedzi na te wszystkie 
pytania i opis wielu innych ciekawych zdarzeń znajdziesz w tej uroczej 
i bardzo przyjemnej w czytaniu książce. 

2.
Minipowieść Katarzyny Ryrych Pan Apoteker to książka o podob-

nie religijnej rodzinie żydowskiej, tym razem z Krakowa. Akcja toczy 
się w bardzo trudnym czasie, bo na początku lat 40. XX wieku,  
a więc podczas II wojny światowej, w okresie bardzo nieprzychylnym 
dla ludzi narodowości żydowskiej. Rodzinę tworzą rodzice, czworo 
dzieci: Arik, Józio, Bluma i Dorina, babcia oraz ciotka Mirełe i jej pies 
Cukierek. 

Narratorką jest 8-letnia na początku Bluma. Dzięki tej boha-
terce poznajemy życie w zamkniętej dzielnicy żydowskiej, czyli get-
cie. Dziewczynka opisuje chwile radości i smutku oraz przedstawia 
swoją relację z tytułowym panem apotekerem, czyli aptekarzem, posta-
cią autentyczną, Polakiem Tadeuszem Pankiewiczem, który pozostał  
w getcie i w swojej aptece pomagał Żydom. 

Opowieść Blumy spodoba się czytelnikom, którzy lubią refleksje 
o życiu i ludziach, o dobru i złu, bo bohaterka jest nad wyraz dojrzała 
i zastanawia się nad losem swojej rodziny i rodaków.

Jak zakończy się historia Blumy, jej siostry i braci oraz psa 
Cukierka? Jakie miejsce rodzeństwo będzie nazywać brzuchem wie-
loryba? I jak będzie wyglądać wyprawa bohaterów do znanej z Biblii 
Ziemi Obiecanej? Tego wszystkiego dowiesz z książki Pan Apoteker.

3.
Z lat 20. i 40. ubiegłego wieku przenosimy się w czasy nam współ-

czesne, tym razem do Białegostoku. Przed II wojną światową w Polsce 
mieszkało wielu Żydów, ale i dziś żyją tutaj ich potomkowie. Taką 
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pół-Żydówką, pół-Polką jest interesująca się znaczeniami imion boha-
terka książki Agnieszki Suchowierskiej Ada Judytka i zaginiony tałes. 

Co to jest tałes, który pojawia się w tytule? To specjalny szal uży-
wany przez Żydów podczas modlitwy. Historię uszkodzenia tałesu 
poznajemy z pamiętnika Ady Judytki, która pewnego razu przebierała 
się za swoją mamę i… rozerwała materiał. Ukryła tałes w szafce i zasta-
nawiała się, jak się przyznać do popełnienia szkody, ale szal zniknął… 
Czy się odnalazł i jaka była reakcja mamy, dowiesz się z książki. 

Dzięki opisom Ady Judytki możesz poznać jej koleżanki i kolegów 
ze szkoły, którzy wyznają różne religie: katolicyzm, prawosławie, islam 
i judaizm. Wszyscy chętnie opowiadają o swoich zwyczajach świątecz-
nych i dzielą się smakołykami. 

Podobnie jak rodzina Noemi z Lublina i Blumy z Krakowa, tak 
i rodzina Ady Judytki celebruje szabat, przygotowując świece i wspo-
minane już chałki. Ale najtrudniejszy moment przychodzi dla boha-
terki wraz z Dniami Pokuty i koniecznością uzyskania przebaczenia 
od rodziców, przyjaciół i pani w szkole. Czy wszyscy wybaczą Adzie 
Judytce? Czy święto Jom Kippur będzie dla niej źródłem radości?  
I co otrzyma w drodze z Warszawy do domu? Na te pytania odpowie 
lektura książki Ada Judytka i zaginiony tałes.

Sytuacja posiadania wpływu na czytaną lekturę wzmaga w mło-
dym człowieku motywację do jej samodzielnego poznania, a przy tym 
umożliwia dostosowanie treści utworu do własnych zainteresowań lub 
przekonań. Teksty Anny Ciddor, Katarzyny Ryrych i Agnieszki Sucho-
wierskiej są na tyle różnorodne, że mają szansę zdobyć jako czytelnika 
każdego z uczniów w klasie. Dzielenie się wrażeniami i ustaleniami  
z własnej lektury na forum klasy sprawi zaś, że, poza ćwiczeniem 
szeregu umiejętności komunikacyjnych, wszyscy poznają dawne  
i współczesne aspekty życia ważnych w kulturze polskiej Innych – 
Żydów, oswajając się ze zjawiskiem wielokulturowości już na etapie 
szczególnie sprzyjającym internalizowaniu i oswajaniu zjawiska różno-
rodności narodowej i kulturowej. 
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