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STRESZCZENIE SZTUKI: 

:Narrltorkll oi>owlada nam o dłu&owlecznej waice w środowlskU bdów polskich - rodu Ezofowiczów z rodem Todrosów. 
W XVI wieku reprezent<..vał Ezofowiczów Michał Senior, który 

był starszym nad Żydami Polskimi. Propagował on wf Ple reform w życiu 
2:ydów, świeckie szkolnictwo, pracę na roll itp. Przeciwnikiem Ezofo
wicza był Nechemiasz Todros, przedstawiciel skrajnej odrębności ży
dowskiej. Obóz Todrosa wziął wtedy górę. 

Dwieście lat pótnlej podjął myśl Michała Seniora jego prawnuk, 
Hem Ezofowicz. W sprzyjających warunkach projektowanych reform 
Sejmu Czteroletnle&o, Hersz Ezofowicz opiera swe nadzieje na nosi
cielach postępowej myśli polskiej w latach 1790-1795. 

Akt I. 

Hersz Ezofowicz czjta przed swoimi zwolennikami tekst projektu 
reform, mających na celu równouprawnienie Żydów. Projekt ten przy
jęty zostaje przez Reb Nuchema Todrosa, prawnuka Nechemiasza, Jako 
klęska i nieszczęście. · 

Hersz powierza swej żonie Frejdzle wielką tajemnicę swego rodu. 
Jest nią pismo Michała Ezofowicza Seniora, które zawiera wiele cen
nych zaleceń. Pismo to zostało przed dwustu laty ukryte przez Michała 
Ezofowicza spowodu obawy klątwy ze strony Todrosów, dzierżących 
władzę religijną I przeciwstawiających się wszelkim próbom zmian w tyciu Żydów. Hersz l Frejde zastanawiają się, gdzie szukać tego 
plama. Znajduje je w szafie ksiąg, której - wedle zakazu Todrosów -
otwierać nie wolno. Z tym pismem udaje się Hersz Ezofowicz do posła 
na Sejm Butrymowicza, autora projektu uobywatelnienia 2ydów 
Polskich. 

Upadek Polski l projektów reform ustrojowych wzmocnił pozycję 
Todrosów. Obrzucają dom Hersza kamieniami. Hersz Ezofowicz ukry· 
wa pismo pradziada, mówiąc : „Za wcześnie jeszcze, może mój prawnuk 
odnajdzie to pismo i wykona jego zalecenia.". 

AkcJa przenosi się w sześćdziesiąte lata XIX wieku. 
W Szybowie mieszkał ostatni Karaita Hewei ze swą wnuczką, 

Ooid-. W piątkowy wieczór, podczas Jdy u O::ydów szybowsklch jest 
jamo, patą się świece, u Karaitów panuje ciemność. Hewei opowiada 
swej wnuczce legendę o S1bacie, kiedy nawet rzeka Sambatlon, zawsze 
burzliwa, uspokaja się. Mówiąc to, ciągle się pyta, czy nie nadchodzi 
dzteclamfa z miasteczka, by naigrawać się z Karaitów. Chłopcy •vrzu
Cdją kamienie w chat!rę Hewla. Odpędza tych chłopców Meir Ezofowl~ 
lłający w obronie Karaitów . 

• 
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Akt II. 

Meir Ezofowicz sp6tnlł się na tradycyjną kolację pl1ttkową. do kt6-reJ zasiadła cała rodzlna Ezofowiczów ze stuletnią Frejdą (wdow1t po Herszu Ezofowiczu\ I synem jej Saulem. Obecny jest również Mojsze Mełamed (nauczyciel), który karci Meira za to, że ten sp6ł.nlł się na uroczystą wieczerzę, gdyż stawał w obronie wyklętych Karaitów. Saul Ezofowicz opowiada o przodku swym Michale Seniorze I o oj- . cu swym Herszu. Opowiada o „pisaniu" Michała Seniora, którego, nie-• stety nikt nie ośmiela się szukać na skutek zakazu Todrosów. Mojsze Mełamed przypomina, że I na przyszłość zakaz ten musi być przestrzeiramy, gdyż ten, kto odnajdzie to pismo I ogłosi je - wyklętym będzie. 
W sobotę reb Todrosa odwiedzają jel{o zwołennlcv. bv złożyć mu wyrazy szacunku. Mojsze Mełamed. poufny powiernik Todros'ł. opowiada rabinowi o tym. że Meir wkracza na niewłaściwe drosd I te należy potł„lrzewnć MPlra o cheć odszuk11„la zak!17.!l"lego pisma Mlch'łła Seniora. Reb Jcchok Todros grozi, że t::ikletto śmhłk::i zet::"ze w proch. Jaszczurczym plemieniem nRzywa on ród Ezofowiczów. 
Młodzież. przvtaclele Meira. zbiera się za miastem. M'lrzą wsnólT\le o lnnvm życiu. dzielą się swymi mvśłaml I teskT\otaml. Pr'łl{'1ą wiedzy świeckiej, której s11rowy zakon zakazute. Wvnvtulą młod„ito kRT\tora Eliezera. który uczył się w dużym mff~cfe. jak tam żvią ?:vtł7.I I C7.Y w dużych ośrodkach ·przysługuje Im swobod'l uczeni" !llę n<t··k świeckich. Meir zapoznaje się tu z wnuczką K'lralty, Gołdą. Pasie o"" swą 

kozę zdała od Innych, by uniknąć szyderstw. jlłkich nie szczędzi się Karaitom. Meir odczytuje Gołdzie leitendę o biednym Aklwie I o bogatej c(>rce Kałby Sabuy - Racheli, ktora przez wiele lat czekała na swego umiłowanego. który odszedł w świat. by „pić z krynicy wiedzy". A gdy Aklwa wrócił. jak.o pełen głębokiej wll•dzy rabi. uczniowie jego nie chcieli dopuścić . do Mlst._rza zbiedzonej Rlłchełl. Aklba jednak podniósł z ziemi Rachelę jako tę, która była dlań otuchą, gdy on „pił z krynicy wiedzy". 
Idyllę między Meirem a Gołdą przerywa nadejście Reb Icchoka Todrosa. 

Akt III. 

Niepowszednim wydarzeniem w domu Saula Ezofowicza są odwiedziny reb Todrosa. Ten ostatni czyni Sa·.ilowi wvrzuty, Iż uczył Meirn 
języków nieżydowskich. Saul nie wyobraża sobie, by można było żyć, nie znając języka otoczenia. Tłumaczv on Todrosowl swą wyrozumllłłość w stosunku do ukochanego wnuka. Gdy Todros nakazute ożenić Meira. który przyja!ni się z Karaitką, Saul obiecuje podporządkować się woli rabin Ił. 

Krawiec Szmul ze wzruszeniem opowiada swej żonie o tym. jllk to Meir Ezofowicz wstawił się za Ich synkiem, Lejb'!łe. którego w chederze bił Mojsze Mełamed. Meir odwiedza krawca. Ogarnia go litość nad 
biedą. w jakiej żyje. rodzina Szmula I powiada. że należy coś przed
sięwziąć, by wyrwać z straszliwej nędzy biedaków. Krawiec Szmul, przygnieciony ku ziemi swym ciężkim, pełnym trosk, życiem, radzi Meirowi nie przeciwstawiać się ustanowionym porzlldkom. 

Saul wezwał Meira I poleca mu otenlenle się. Meir prosi dziadka, b)' zrezyenował z tego zamiaru I by pozwolił mu odejść w świat Gdy Saul wspomina, te rabl Todros IJ'Ozi ukaraniem Meira za jego rzekome występki, młody Ezofowicz łmlało wypowiada swe zdanie o IJ'Omym rabinie. Oburzony Saul traci panowanie nad sobą I zamierza 
się, by uderzyć swego wnuka. Pomiędzy nimi staje prababka, Frejda, co mlty1Uje natychmiast Saula. . 

Na skutek wydanej decyzji Saula majłl się odbyć za~y Meira z córklł Ele Wltebsklera, Mery, I jej brata Leopolda z wnuczką S'łula, 
Leą. Na uroczystość zostaje wprowadzona prababka Frejdll, ubrana we wszystkie rodzinne klejnoty. Saul tłumaczy ten ZWYCzaj domowy wlelkll czclłl, jaką Ezofowicze oddają nestorce swego rodu. 

Meir, wiedziony clekawośclłlt wypytuje Leop0lda. który studiował w wielkim mieście, o szczeitóły jego wykształcenl11. jqk równlet o to, . jak Leopold zamierza wykorzystywać swą wiedzę dla dobra swYCh ubogich współziomków. Meir sądzi. że Leop0ld winien za pieniądze •·zyskane tytułem poaal{U założyć w Szybowie świ~cką szkołę. LPooold't nropozycja ta rozśmlesz'ł. Za . pOS'łl( - powlllda - kuni sobie k'lml0„lcę 
I urządzi sobie wygodne życie. Rozczarowany Meir znika z pokoju właśnie wtedy, gdy mają się odbyć jego zaręczyny. 

Meir spotyka się ze swoimi rówieśnikami poza millsteczklem. Z rozialenlem opowiada o swej rozmowie z Leop0ldem. Meir zaczvna wąt
pić w to. czy rzeczywiście wledża uszlachetnia I przvnosl korzvść ws~tklm ludziom. MłodŻleż, snująca marzenia o wyjściu z mroków zacofania, szuka odpowiedzi na nurtujące Je pytania w zakllzanym przez kler dziele średnlowleczneito mędrr.a Moiżesza Majmonfdesa. Rozbrzmiewa 
pleśń, wyrażaląca tesknotę za U'lzlachetniaj11cą wled7.ą. Autorami jej •Il oni sllml. Gołda Karaitka przvłączit się do śplewllJącej grupy mło
dzieży. Frzechodzitcy mimo Jankiel Kamlonkler I Kalman, zgorszeni tym widokiem, zablerajłl swych synów do domu. 

W tym czasie w domu Fzofowlczów ma młe1sce naradll hmlll1na której tematem jest przyszłość Meira. Saulowi nie odnowhd'łją różne rady członków rodziny. Przysłuchuje się z wyroz·1mlałoścl1l słowom 
zięcia, Bera, który za młodu również próbował wyrwac się z pet duszneito. m11łomlasteczkowego rellgijneiro bytu. Ber mówi o wielkich zllletach charakteru Meira I jest zdania, że należy go puścić w świat. 
Naradę przerywa wejście Kamlonklera I Kalmana, którzy dom'łl(llją 
się surowej kary dla Meira. sprowlldzającego Ich -synów na manowce. Saul przerażony jasno wystepuJącym w sto!lunku do Meira UCZ'tciem 
nienawiści ze strony najbardziej wpływowych obywateli miasteczka -postanawia udać się do Reb Todrosa. bv go uprosić, aby zaniechał wzywania Meira przed Slld rabinacki dopóki „w aercach ludzkich brzy się nienawiść". 

Tymczasem zdołano podjudzić część ludności przeciwko Meirowi Do usz•1 obecnych dochodzą krzyki. Rozjuszeni fanatycy zarzucają Meirowi bezbożność, brak uszanowania dla rebego Mojsze. Do mieszkania Ezofowiczów wpadają kamienie. To powoduje głęboki wstr%1lS wewnetrznv u stuletniej FreJde. Przypomina ona sobie podobnll scenę, 



która wydarzyła stę przed wielu laty, za fycla jej męża, Hersza. Frejda 

prosi o pozostawienie jej z Meirem na osobności i wskazuje mu miej
. ace, w którym ukryte aą rękopisy prapradziadka, Michała Ezofbwicza. 

Akt IV. 

Reb Mojsze Mełamed donosi Todrosowi o tym, że Meir odnalazł 

tak bardzo znienawidzony rękopis Michała Seniora I że zamierza go 
wieczorem odczytać w bożnicy. Po naradzie Todros I Mojsze postana

wiają dopuścić do odczytania „pisania" Michała Seniora, poto, by 
„wszystko paskudztwo na wierzch wyszło". To będzie dostateczną przy

czyną, by raz na zawsze zdruzgotać Metira, upartego kontynuatora 
grzesznych myśli swych „występnych" przodków. 

Todros zwołuje na najbliższy wieczór sąd rabinacki dla wyniesie
nia · odpowiedniego wyroku. W bożnicy zebrali się zwolennicy i prze- • 

clwnicy Meira. Młody Ezofowicz publicznie odczytuje zalecenia testa

mentu d·Jchowego swego przodka, Michała Seniora. W zleceniach Mi
chała Ezofowicza - czyta Meir - powiedzianym jest, aby zapomnieć 
krzywd doznanych I włączyć się do pracy dla dobra kraju, mającego 

stać się ojczyzną. Michał E;i:ofowicz zaleca potomnym, by pamiętali 

o konieczności stałego dążenia do wiedzy, która wszystkim ludziom 
przyniesie upragnioną miłość, dostatek i pokój. 

Czytanie przerywa przybycie Todrosa w otoczeniu członków sądu 
rabinackiego. Zapadło postanowienie dokonania wyklęcia Meira. Po 

~klęciu rabi Todros żąda od kantora 'Eliezara odśpiewania odpowied
niego psalmu. Eliezar odmawia poparcia „niesprawiedliwego wyklę

cia". Młodzież i rzemieślnicy podchwytują protest 'Eliezara. Todros za

gniewany przypomina, że skutki ·wyklęcia obowiązują wszystkich. 
Meir odchodzi z domu Ezofowiczów. Ber wręcza Meirowi w imie

niu Saula pieniądze na daleką drogę. Z całej rodziny, jedynie Ber 

ośmiela się pożegnać Meira, w którym widzi realizatora marzeń, jakie 
jemu, Berowi, były kiedyś tak bliskie i drogie. Ber nie odważył się 

w swoim czasie płynąć przeciw prądowi. „Szedłem twoją drogą - ale 
nie doszedłem" - tymi słowami żegna Ber Meira. 

Meir żegna się z prababką. Z widokiem od:hlającego się ukocha
nego prawnuka w oczach, Frejda umiera. Odchodząc ze Szybowa, 

Meir nie zapomina o odwiedzeniu Goldy. Propon· ·je dziewczynie, aby 

poszła za nim w poszukiwaniu wiedzy i prawdy. Gołda nie może jed

nak pozostawić w samotności swego ślep~go dziadka, Hewela. Obie
cuje czekać na Meira, jak „Rachela, córka Kałby Sabuy, czekała na 
rabi Aklbę". 

Gdy Meir rusza· w drogę, zjawia się syn krawca Szmula, Łejbełe. 

Pragnie on pójść za Meirem. „Ty mi jesteś bliższy od ojca I matki" 

mówi Łejbełe i idzie w ślad za młodym Ezofowiczem. 

Sztuka kończy się słowami uarratorki: 

„ ... Człowieku, jakiegokolwiek plemienia krew w twoich żyłach, 
jeśli na drodze spotkasz Meira Ezofowicza, podaj mu szczerze 
braterską dłoń przyjażni i pomocy." 
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