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PREMIERA 

JAKUB GORDIN 

MIRELE 
EFROS 

Sztuka w 4-ch aktach 

Opracowanie dramaturgiczne 
reżyseria: 

IDA KAMIJ.\JSKA 

Scenografia: 

M. STAJ.\JCZAK 

Cena 1.50 zł 

WARSZAWA 



OSOBY: 

MfREŁE EFROS 

·;JOSEŁE, jej starszy syn 

DONIE, jej młodszy syn 

MACHLA, służąca 

REB-SZALMEN, 
zarządzający interesami Mirele 

.' REB-NUCHEMCE 

CHANA-DWOJRA, jego żona 

SZEJNDELE„ ich córka 

SZŁOJMEŁE, jej syn 

KANTOR 

.JURKE 

OKSANA 

I Żyd 

II Żyd 

Ida Kamińska 

Juliusz Berger 

Karol Latowicz 

Maria Frydman 

Marian Melman 

Michał Szwejlich 

- Ruth Taru-Kowalska 

- Ruth Kamińska 

- Marian Rudeński 

- Zofia Skrzeszewska 

- Herman Lerche1· 

- Abraham Rozenbaum 

muzykanci, goście 

i Rzecz dzieje się: I akt w Słucku, następne 3 akty w Grodnie. 

Między pierwszym a drugim aktem upływa 3 lata, 

między trzecim a czwartym - 10 lat. 

P.Z.G. RSW „Prasa", Al. Jerozolimskie 125. Zam. 177. N-90. Nakład 1000. 

STRESZCZENIE SZTUKI 

Druga połowa XX 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 gospodzie, gdzie goście się zatrzymali, odbywają się przygotowania do 
uroczystości weselnych. Domownica Mirele, Machłe, coś pośredniego 

między pokojową a gospodynią, dziwi się, że Mirele przyjechała do ta
kiej „dziury". Szałmen, zarządca interesów Mirele, wyjaśnia Machłe, że 
Mirele życzyła sobie narzeczonej dla swego syna z ubogiej, lecz dobrej 
rodziny, wywodzącej się z rabinów. Przysłała więc dla narzeczonej 
pieniądze na wyprawę, na podarki. 

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 dąmaga się od Mirele pieniędzy przed ślubem 
w imię tego, że jest wnuczką wielkiego rabina. Obrażona Mirele decy
duje się zerwać zaręczyny i powrócić do Grodna. Zawiadamia o tym 
swego syna Josełe, który zna swą narzeczoną tylko z fotografii. Podo
bizna przyszłej narzeczonej przypadła mu do serca i wobec tego czuje się 
zgnębiony postanowieniem matki powrotu do domu. Prosi ją, aby nie 
zrywała zaręczyn. Mirele czyni zadość prośbie ukochanego syna. Zawia
damia o tym Chane Dwojrę i postanawia by ślub odbył się natychmiast... 

Podczas przygotowań do wesela, Szałmen sporządza razem z Nuchem
ce listę stowarzyszeń dobroczynnych, na które Mirele Efros zaofiaruje 
odpowiednie datki. Szałmen przekonywuje Nuchemce, że Mirele nie po
żałuje nawet na fikcyjne towarzystwa, gdyż w takich uroczystych chwi
lach jest qna hojna i wyrozumiała, dając zarobić tym, którzy się zajmu
ją załatwieniem takich spraw. Narzeczona, Szejndełe, którą przyprowa
dza się na ślub, zaskarbia sobie uznanie przyszłej teściowej swą urodą 
oraz skromnymi, a zarazem rozumnymi odpowiedziami. Po rytualnym 
wspomnieniu zmarłego ojca rodziny (po odmówieniu Ejl Molej Rach
mim), wszyscy udają się na ślub, który · ma się odbyć na wolnym 
powietrzu. 

Akt II 

Minęły trzy lata. Posobotni wieczór w domu Mirele Efros. Dowiaduje
my się, że synowa Mirełe-Szejndełe próbuje „objąć rządy" w tym do
mu. Mirele tłumaczy swej powiernicy Machłe, że wiele pobłaża swej 
synowej, gdyż „Josełe kocha swą żonę, a ona nie che~ psuć pożycia 
małżeńskiego" „. 

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

Podchwytuje tę myśl Szejndełe, podjudzając przeciwko matce szwagra 
swego Donię. - Ten zmienił, bez wiedzy matki, tradycyjny strój na 



modny, wywołując ogólne zdziwienie. Szejndele liczy się z tym, że Do
nie będzie śmielszy w stawianiu żądań matce. - Przy najbliższej okazji 
Donie zarzuca Szałmeno'Yi rozkradanie majątku Efros6w. Oburzony tym 
Szałmen tłumaczy się, że nigdy nie zarobił ubocznego grosza bez wiedzy 
Mirele i że chociaż dorobił się nieco, nie opuszczał Mirele, 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 spadkiem dysponują dzieci po ojcu. Mirele wyjawia 
tedy dzieciom, że ojciec umarł, nie mogąc znieść swych trosk material
nych. Zbankrutował bowiem, pozostawiając kilkadziesiąt tysięcy rubli 
długów. Dodaje, że przez osiemnaście lat od chwili jej owdowienia spła
ciła długi, rozwinęła swe interesy dzięki przemyślności. zaradności 

i pracy. Dzieci Mirele są oszołomione wyjaśnieniami matki. Litując się 
nad zrozpaczonymi dziećmi, Mirele postanawia oddać cały majątek dzie
ciom. Pozostawszy sama Mirele odczytuje psalm Dawida o „dopełnieniu 
czary goryczy" .... gd:· ż „zalewające falę siegają już ust...''. 

Akt III 

W domu Mirele zaszły zmiany. Nuchemce Chany Dwojry, „zarządza" 
obecnie interesami domu Efrosów. Powrócił z podróży upity, jak powia
da, przez klientów chasydów, którzy chcieli oddać cześć jego dziadkO\.\'i. 
Frachtów na wysłany towar nie posiada, rachunki - jak powiada -
powpisywał do starego modlitewnika. W takim stanie rzeczy Donie wspo
mina, że należałoby przyjąć z powrotem Szałmena, ale Josełe replikuje. 
że Szałmenowi wypadało pracować u Mirele Efros, ale nie zechce być za
leżnym od Daniela Efrosa. Daniel Efros powrócił właśnie z Rygi, gdzie 
bawił interesownie. Stracił tam większe sumy, z których nie jest w sta
nie wyliczyć się. Na tym tle dochodzi do ostrej sprzeczki, którą uśmierza 
przybycie Mirele. Przy tej okazji, Mirele zauważyła, że synowa nosi 
jej biżuterię, którą Szejdełe samowolnie wyjęła ze szkatułki teściowej. 
Na zarzut Mirele o niestosowności takiego postępowania, Szejndełe od
powiada, 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 mogąc uzyskać pieniędzy u dzieci. 
pożycza je u Machły z jej uciułanych oszczędności. Natychmiast jednak 
tego żałuje i wycofuje swój datek. Widząc to Szalman. u·daje, że 
zwraca dług Mirele i pokrywa za nią sumę, którą ona uprzednio zade
klarowała. Szałmen dowiaduje się od Machły o rozkładzie w domu Efro
sów. - Szejdełe, która podsłuchała tę rozmowę, chce uderzyć Machł!;. 
Mirele jest wstrząśnięta tym i decyduje się opuścić swój dom . Wzywa 
Szałmena i prosi go o danie jej możliwości zamieszkania w jego domu. 
gdzie będzie mu pomocną w prowadzeniu jego interesów. Josełe i Szejn
dełe, nie chcąc dopuścić do skandalu, próbują odwieść matkq od tego 
zamiaru. Mirele jednak nie zmienia swego postanowienia. Odchodzi 
mówiąc .. . „trzydzieści kilka lat temu weszłam do tego domu pełna ocze
kiwań. obecnie odchodzę bez wszelkich nadziei i fałsz~·w~'ch złudzeń'". 

Akt IV 

Minęło 10 lat. Mirele mieszka w domu Szałmena. Z rozmowy między 
Szalmenem a Machłe dowiadujemy się, że rabin odwiedzi! Mirele, by 
przekonać ją do powrotu do rodziny, ale niczego nie wskórał. Mirele 
bowiem rozbiła wszystkie argumenty rabina. 

Do Mirele przychodzi syn jej, Josele, prosić matkę, by z okazji uro
czystości trzynastolecia jej wnuka powróciła do nich. Szałmen informuje 
Josełe, że Mirele żywi najserdeczniejsze uczucia w stosunku do swego 
wnuka, jednakże wątpliwym, czy Mirele da się nakłonić do powrotu do 
domu. Również i Szejndełe przychodzi, aby prosić osobiście Mirele 
o przybycie na uroczystość rodzinną. Szejndełe powiada, że po wyjściu 
Mirele z domu, nie zaznała ona radości. Szejndełe wyjaśnia teściowej, że 
od przybycia do domu Efrosów czuła, że ją upokarza z powodu jej ubo
giego pochodzenia. To wpłynęło na jej częste niewłaściwe zachowanie 
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 
Mirele. 

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

• 
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