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W 30-lecie śmierci E. R. Kamińskiej 
Lud nazwał Ją „Matką sceny żydowskiej", ludzie teatru uważali Ją za swą 
matkę; krytyka teatralna ówczesnej Rosji - w latach między pierwszą 
rewolucją rosyjską, a pierwszą wojną imperialistyczną - nadała Jej miano 
„żydowska Eleonora Duse". Nazwisko Jej stało się synonimem wielkiego 
rozkwitu żydowskiego teatru ludowego w Polsce. Z tym nazwiskiem Sc! 

~wiązane najśmielsze i najszczytniejsze poczynania artystyczne teatru '/.y
dowskiego - za Jej życia i po Jej śmierci - w okresie międzywojennym, 
Ona patronuje naszemu Pai'lstwowemu Teatrowi Żydowskiemu. Trzydzieści 
lat po Jej śmierci obraz Jej żyje świeżo w pamięci tych, którzy mieli szczę
ście widzieć Ją na scenie, współpracować z Nią, uczyć się u Niej. Pamięć 
o Niej żyje w sercach ludu, a najmocniej w sercach ludzi teatru. 

Wielka córka biedoty żydowskiej w Polsce, z rodzinnego miasteczka 
Porozowo (w powiecie wołkowyskim), na fali wielkiej emigracji za chlebem, 
z obumierających miasteczek do ośrodków przemysłowych, wypłynęła w po
łowie 80 lat ubiegłego stulecia do Warszawy, tu stała się częścią proletaryzu
jącej się masy żydowskiej, tu doznała pierwszych przeżyć teatralnych i ocza
rowana nowym dla Niej światem, poszła ciernistą drogą ówczesnego niele
galnego, pomiatanego i upośledzonego Teatru Żydowskiego. 

Od roku 1892, kiedy zadebiutowała w roli „Mirełe", w „Czarodziejce" 
Goldfadena, - rozpoczyna się Jej droga w teatrze, droga wędrówek po 
świecie, cierpień i rado3ci, rozczarowań i tryumfów. Bo - aczkolwiek 
obdarzona przez przyrodę wszystkimi bogactwami, cenionymi u ludzi sceny 
- idealnymi zewnętrznymi warunkami, szczodrością środków wyrazu ar
tystycznego, bogatym wnętrzem i wielką intuicją, chłonnością przeżyć, 

wrażeń i zdolnością przetapiania całej gamy przeżyć w fascynujące kształty 
artystyczne - pierwsze kilkanaście lat Jej pracy scenicznej nie dały pola 
do zabłyśnięcia. Repertuar i poziom teatru tłamsiły Jej talent, warunki życia 
i pracy uniewożliwiały jakiekolwiek próby przełamania, przebudowy ży
dowskiego życia teatralnego. Dopiero rewolucja 1905 roku i WYWalczone 
przez rewolucję pewne rozluźnienie oków despotyzmu carskiego, stwarzają 
warunki dla rozwinięcia Jej wielkiego talentu. Zdjęcie zakazu grania po 
żydowsku, umożliwia realizację nowego repertuaru, a dzięki temu - roz
kwit talentu E. R. Kamińskiej - znów w miejscu Jej debiutu - w Warsza-

wie. Pojawia się ludowo-realistyczny repertuar żydowski - w pierwszym 
rzędzie sztuki Gordina - E. R. Kamińska staje się szermierzem tego re
pertuaru, jak i innych, śmielszych poczynań - pierwsze sztuki I. L. Pereca, 
debiutujących pisarzy, poważnych i nowatorskich na owe czasy pozycji 
repertuaru światowego (Ibsen, Gorki, Zuderman, Zola, nie mówiąc już 

o Molierze i Gutzkowie). Kreacje E. R. Kamińskiej zyskują Jej poklask 
rozentuzjazmowanej publiczności, uznanie świata teatralnego i krytyki, wy
suwają Ją na czoło tak wówczas bogatego w talenty aktorstwa żydowskit!
go. Lecz Jej osobiste tryumfy aktorskie są tylko częścią Jej wielkości. 

E. R. Kamińska nie szuka błyskotliwych tryumfów. Ona dąży do stworzenia 
teatru. Wokół Niej i przez Nią zostaje stworzony pierwszy zespół artystycz
ny, teatr, który stawia sobie za cel: podźwignięcie zespołowo sztuki scenicz
nej w służbie ludu. Teatr o wyraźnym obliczu artystycznym - teatr ludowo
-realistyczny, o wyraźnym posłannictwie społecznym; rozjaśnienia, wznie
sienia radości w zahukane życie biedoty żydowskiej, wzbogacenia świata 
przeżyć i myśli tej biedoty, dźwignięcia jej wzwyż. E. R. Kamińska, z tej 
biedoty WYrosła, ludowością jej WYkarmiona, do końca swego życia pozo
stała jej wierną, nie oderwała się od niej nawet w okresie największych 
triumfów, które dla Niej otwierały wrota „złotych krajów". Właśnie to Ją 
sprowadziło, z Jej szumnych gościnnych WYStępów w Rosji - gdzie zdoby
ła sobie najwyższą ocenę krytyki i artystów Teatru Stanisławskiego, - z po
wrotem do Warszawy; właśnie to Ją sprowadzało - po tryumfach w Euro
pie zach. i Ameryce pół., z powrotem do Polski. Tu Ona nadal zmagała się 
o swój teatr artystyczny, tu Ona wychoWYwała młode pokolenia bojowników 
o taki teatr, popierała i pomagała każdemu zamierzeniu utworzenia takiego 
teatru i tu - w Warszawie - zakończyła swój ciężki, a tak chwalebny 
żywot dnia 27 grudnia 1925 roku. 

Geniusz aktorki i potężna osobistość tworzyły harmonijną całość w tej 
kobiecie z ludu. Harmonia ta zapewniała Jej nieśmiertelność w dziejach 
teatru żydowskiego,-,;., dziejach żydowskiej kultury ludow~j~którejvi:iwó: 
dzi się Odrodzony Teatr Żydowski w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej -
PaństwoWY Teatr Żydowski. 

Jak literatura polska o Mickiewiczu, tak my, aktorzy mówimy o E. R. Ka
mińskiej: - „my wszyscy - z Niej". 

A jak piękna jest WYmowa faktu, że możemy czcić pamięć wielkiej „Matki" 
z udziałem Jej córki Idy Kamińskiej, w roli, która należała do epokOWYCh 
osiągnięć E. R. Kamińskiej. „Matka sceny żydowskiej" jest w dwójnasób 
z nami związana. Jesteśmy Jej widomą, żywą kontynuacją. 

I. Turkow-Grudberg 



STRESZCZENIE SZTUKI 

Druga połowa XIX wieku. Do miasteczka Słucka przybyli goście z du
żego miasta, Grodna. Bogata wdowa Mirele Efros, znana ze swej samo
dzielności i rozumu, przybywa ze swoimi domownikami i całą rodziną. W gos
podzie, gdzie goście się zatrzymali, odbywają się przygotowania do uroczys
tości weselnych. Domownica Mirele, Machłe, coś pośredniego między 
pokojową a gospodynią, dziwi się, że Mirele przyjechała do takiej „dziury". 
Szałmen, zarządca interesów Mirełe, wyjaśnia Machłe, że Mirele życzyła 
sobie narzeczonej dla swego syna z ubogiej, lecz dobrej rodziny, wywodzą.:ej 
się z rabinów. Przysłała więc dla narzeczonej pieniądze na wyprawę, na po
darki. 

Rodzice narzeczonej, Chane Dwojre i mąż jej, zwany Nuchemce Chany 
Dwojry, chcą się rozmówić z Mirele w sprawie dalszych wydatków, jakie 
należy pokryć przed ślubem. Nuchemce stara się mitygować swą żonę, ale 
ona natarczywie domaga się od Mirele pieniędzy przed ślubem w imię tego, 
że jest wnuczką wielkiego rabina. Obrażona Mirele decyduje się zerwać za
ręczyny i powrócić do Grodna. Zawiadamia o tym swego syna Josełe, który 
zna swą narzeczoną tylko z fotografii. Podobizna przyszłej narzeczonej przy
padła mu do serca i wobec tego czuje się zgnębiony postanowieniem matki 
powrotu do domu. Prosi ją, aby nie zrywała zaręczyn. Mirełe czyni zadość 
prośbie ukochanego syna. Zawiadamia o tym Chane Dwojrę i postanawia 
by ślub odbył się natychmiast„. 

Podczas przygotowań do wes~la, Szałmen sporządza razem z Nuchemce 
listę stowarzyszeń dobroczynnych, r.a które Mirele Efros zaofiaruje odpowied_ 
nie datki. Szałmen przekonywuje Nuchemce, że Mirele nie pożałuje nawet na 
fikcyjne towarzystwa, gdyż w takich uroczystych chwilach jest ona hojna 
i wyrozumiała, dając zarobić tym, którzy się zajmują załatwieniem takich 
spraw. Narzeczona, Szejndełe, którą przyprowadza się na ślub zaskarbia 
sobie uznanie przyszłej teściowej swą . urodą oraz skromnymi, a zarazem 
rozumnymi odpowiedziami. Po rytualnym wspomnieniu zmarłego ojca ro
dziny (po odmówieniu Ejl Malej Rachmim)), wszyscy udają się na ślub, któ
ry ma się odbyć na wolnym powietrzu. 

II. Akt. 

Minęły trzy lata. Posobotni wieczór w domu Mirele Efros. Dowiadujemy 
się, że synowa Mirele- Szejndełe próbuje „objąć rządy" w tym domu. Mi
rele tłumaczy swej powiernicy Machłe, że wiele pobłaża swej synowej, gdyż 
„Josełe kocha swą żonę a ona nie chce psuć pożycia małżeńskiego."„. 

Szałmen przychodzi, by obrachować się za ostatni tydzień. Chane Dwojre 
rzuca złośliwe uwagi, że Szałmen przy tych obliczeniach oszukuje Efrosów 
i, że „stara" jest już do niczego, dając się oszukiwać. Wobec tego młodzi 
powinni objąć interesy w swe ręce. 

Podchwytuje tę myśl Szajndełe, podjudzając przeciwko matce szwagra 
swego Donię. - Ten zmienił, bez wiedzy matki, tradycyjny strój na mod
ny, wywołując ogólne zdziwienie. Szejndełe liczy się z tym, że Donie będzie 
śmielszy w stawianiu żądań matce. - Przy najbliższej okazji Donie za
rzuca Szałmenowi rozkradanie majątku Efrosów. Oburzony tym Szałmen 
tłumaczy się, że nigdy nie zarobił ubocznego grosza bez wiedzy Mirełe i że 
chociaż dorobił się nieco, nie opuszczał Mirełe, gdyż ona jest przywiązana do 
niego i nikt jej tak nie rozumie jak on. - Nie chce jednak stać nikomu na 
zawadzie i odchodzi. 

Donie i Szejndełe proponują obliczyć ostatecznie stan majątku, by do
wiedzieć się, jakim dzieci dysponują spadkiem po ojcu. Mirele wyjawia tedy 
dzieciom, że ojciec umarł, nie mogąc znieść swych trosk materialnych. Zban
krutował bowiem, pozostawiając kilkadziesiąt tysięcy rubli długów. Dodaje, 
że przez osiemnaście lat od chwili jej owdowienia spłaciła długi, rozwinęła 
swe interesy dzięki swej przemyślności, zaradności i pracy. Dzieci Mirele 
są oszołomione wyjaśnieniami matki. Litując się nad zrozpaczonymi dziećmi, 
Mirele postanawia oddać cały majątek dzieciom. Pozostawszy samą Mirele 
odczytuje psalm Dawida o „dopełnieniu czary goryczy"„. gdyż „zalewające 
fale sięgają już ust..." 

III. Akt. 

W domu Mirele zaszły zmiany. Nuchemce Chany Dwojry, „zarządza" 
obecnie interesami domu Efrosów.Powrócił z podróży upity, jak powiada, 
przez klientów chasydów, którzy chcieli oddać cześć jego dziadkowi. Frach
tów na wysłany towar nie posiada, rachunki - jak powiada - powpisywał 

do starego modlitewnika. W takim stanie rzeczy Donie wspomina że należa
łoby przyjąć z powrotem Szałmena, ale Josełe replikuje, że Szełmenowi wy
padało pracować u Mirele Efros, ale nie zechce być zależnym od Daniela Efrosa. 
Daniel Efros powrócił właśnie z Rygi gdzie bawił interesownie. Stracił tam 
większe sumy, z których nie jest w stanie wyliczyć się. Na tym tle do
chodzi do ostrej sprzeczki, którą uśmierza przybycie Mirele. Przy tej okazji, 
Mirele zauw:iżyła, że jej synowa nosi jej biżuterię, którą Szejndełe samo
wolnie wyjęła ze szkatułki teściowej. Na zarzut Mirele o niestosowności t~
kiego postępowania, Szejndełe odpowiada, że „„teściowa i tak tego wiecznie 
nosić nie będzie." Delegaci kahału z Szałmenem na czele przychodzą do 
Mirele z prośbą o datek na budujący się szpital. Mirele Efros, nie mogqc 
uzyskać pieniędzy u dzieci, pożycza je u Machły z jej uciułanych oszczęd
ności. Natychmiast jednak tego żałuje i wycofu.ie swój datek. Widząc to 
Szałmen, udaje, że zwraca dług Mirele i pokrywa za nią sumę, którą onR 
uprzednio zadeklarowała. Szałmen dowiaduje się od Machły o rozkładzie 

w domu Efrosów. - Szejndełe, która podsłuchała tę rozmowę chce uderzyć 



Machłę. Mirele, jest wstrząśnięta tym i decyduje się opuścić swój dom. 
Wzywa Szałmena i prosi go o danie jej możliwości zamieszkania w je~o 

domu, gdzie będzie mu pomocną w prowadzeniu jego interesów. Josełe 
; Szejndełe, nie chcąc dopuścić do skandalu, próbują odwieść matkę od tego 
zamiaru. Mirele jednak nie zmienia swego postanowienia. Odchodzi mó
wiąc ... „trzydzieści kilka lat temu weszłam do tego domu pełna oczekiwań 
obecnie odchodzę bez wszelkich nadzieji i fałszywych złudzeń." 

Akt. IV. 

Obraz pierwszy. 

Minęło 10 lat. U Josełe ma się odbyć uroczystość, gdyż syn jego, Szłoj
mełe kończy 13 lat. Nuchemce przygotowuje wnuka Mirele - Szłojmełe -
do wygłoszenia tradycyjnego przemówienia. Szłojmełe chce się dowiedzieć 
od dtiadka, dlaczego babcia Mirełe odeszła z ich domu i dlaczego nie po
wraca do niego. Nuchemce nie 1jest w stanie wyjaśnić tego. Rozżalony 
Szłojmełe nie chce wystąpić wyuczonym przemówieniem w uroczystym dniu, 
gdyż babcia nie powróci do domu. 

Drugi obraz 

Mirełe mieszka w domu Szałmena. Z rozmowy między Szałmenem a Ma
chłe dowiadujemy się, że rabin odwiedził Mirele, by przekonać ją do pow
rotu do rodziny, ale niczego nie wskórał. Mirełe bowiem rozbiła wszystkie 
argumenty rabina. 

Do Mirele przychodzi syn jej, Josełe prosić matkę, by z okazji uroczys
tości trzynastolecia jej wnuka powróciła do nich. Szałmen informuje Josele, 
że Mirele żywi najserdeczniejsze uczucia w stosunku do swego wnuka, jed
nakże wątpliwem, czy Mirele da się nakłonić do powrotu do domu. Również 
i Szejndele przychodzi, aby prosić osobiście Mirełe o przybycie na uroczys
tość rodzinną. Szejndełe powiada, że po wyjściu Mirełe z domu, nie za
znała ona radości. Szejndełe wyjaśnia teściowej, że od przybycia do 
domu Efrosów czuła, że ją upokarza z powodu jej ubogiego pochodzenia. 
To wpłynęło na jej częste niewłaściwe zachowania się. Mirele opowiada 
synowej, że nie może powrócić „z wygnania", na jakie sama siebie skazała 
w imię szczęścia jej dzieci. Każdy bowiem„. „czyni jak rozumie powinien 
jednak rozumieć, co czyni„ .", dodaje Mirełe . 

Co się nie udało rodzicom udaje się wnukowi Mirele. Argumentacja 
Szłojmełe przemówiła do serca babki, która godzi się na powrót do dzieci. 
Chane Dwojre i jej mąż Nuchemce również są radzi, że rodzina pogodziła się. 
Szałmen żali się, że w domu jego stanie się pusto po odejściu Mirele, ale 
musi uszanować uczucia macierzyńskie. 
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