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Histeryczka, wariatka, psychopatka, oblqkana, szalona, 

nienormalna, chora, niezr6wnowazona, pomylona, 

nierozsqdna, wynaturzona, glupia, zla, beznadziejna, 

szurni�ta, kretynka, idiotka, swiruska, dziwadlo ... 

Takimi slowami ucisza si� kobiety, ,, nieposluszne" zany 

i c6rki. 0 niezgodzie na przemoc - fizycznq i psychicznq 

- opowiada wstrzqsajqce przedstawienie Mykwa

w warszawskim Teatrze Zydowskim
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W 
Teatrze Zydowskim im. Estery Rachel i Idy Kaminskich

slychac glos kobiet. I nie tylko dlatego, ie patronujq mu ko
biety. Przede wszystkim za sprawq jego dyrektorki Goldy Tencer, 
kt6ra zaprasza do dyskusji na nurtujqce nas tematy bardzo ciekawe 
autorki i swietne reiyserki. 

Najnowsza premiera przy Senatorskiej (odkladana od marca ze
szlego roku) - adaptacja sztuki izraelskiej pisarki Hadar Galron 
w tlumaczeniu Doroty Sikorskiej, wyreiyserowana przez Karolint; 

Kirsz - odbyla sit; 23 pazdziernika 2020 roku, dzien po oglosze
niu wyroku Trybunalu Konstytucyjnego o niezgodnosci dopusz
czalnosci przerywania ciqiy z Konstytucjq RP, co w efekcie dopro
wadzilo do zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Glos kobiet 
z Mykwy, zrazu pojedynczy i raczej niesmialy (a w czt;sci niemy), 
glos na temat prawa do decydowania o sobie i swoim iyciu zo
stal niejako wzmocniony krzykiem kobiet na ulicach polskich 
miast. Siedzqc na widowni (dostt;pnej w ograniczonym stopniu, 
w scislym reiimie sanitarnym), sledzimy losy osmiu kobiet, kt6re 
muszq zmierzyc sit; z problemem, czy stanqc wsp6lnie w obronie 
jednej sposr6d nich, czy zadbac o pozory wlasnego dobrego iycia 
i pozwolic na jej krzywdt;. 

Zanim jednak bohaterki Mykwy zostanq zmuszone do zabra
nia glosu w sprawie bitej kobiety, bt;dq musialy skonfrontowac sit; 

z wlasnymi lt;kami i wqtpliwosciami. Bt;dq musialy zadac sobie py
tania o wlasne iycie. 0 to, czy chq iyc po swojemu, czy raczej tak, 
ieby zadowolic innych (rodzic6w, mt;ia, rabina, sqsiadki, obron
c6w moralnosci). Bt;dq musialy zapytac sit; takie o to, jak- i czy sit; 

da - pogodzic iycie w tradycji z wlasnymi potrzebami. 
Do mykwy nie jest latwo trafic. Do wejscia nie prowadzi prosta 

scieika, a na drzwiach nie ma tabliczki, bo - jak m6wi zarzqdzajq
ca niq Szoszana (Ernestyna Winnicka) - tu sit; dba o prywatnosc: 
,,Nie kaidy musi wiedziec, ie idziesz do mykwy". Mykwa, czyli laz
nia rytualna, do kt6rej kobiety udajq sit; po menstruacji i okresie 
pologu, aby odzyskac rytualnq czystosc, to miejsce o charakterze 
intymnym. Moina sit; tu na chwilt; ukryc; kobiety, kt6re tu przy
chodzq, potrafiq sit; wspierac, chociai nie jest to przytulek ani <lorn 
pomocy, nie ma tu moi.liwosci ratowania skrzywdzonych, nie
szczt;sliwych, zagubionych - a Szoszana caly czas czuwa nad tym, 
ieby przykazania byly wypelniane. Winnicka - doskonala w roli 
strainiczki - jest surowa, choc iyczliwa. W jej smutnym spojrze-



niu skrywa siy jednak tajemnica, kt6ra nie spodobalaby siy obron
com zasad obowiqzujqcych w tradycyjnej spolecznosci zydowskiej, 
zwlaszcza jesli pelni siy funkcjy strazniczki owych zasad ... Nie 
moze wiyc uratowac mlodej dziewczyny przed niechcianym slu
bem albo matki przed depresjq poporodowq i kolejnymi ciqiami, 
nie wchodzi tez miydzy iony a myia ... 

Rozsqdzajqq obowiqzujqce prawo bydzie - jak to czysto bywa 
- nowa osoba w spolecznosci. Szira (Ewa Tucholska) przychodzi
na miejsce poprzedniej pracownicy mykwy, kt6ra - jak m6wiq -
utonyla (o jej smierci krqiq plotki ... ). Nowa pracownica zacho
wuje siy dziwnie, kwestionuje zasady i o wszystko siy dopytuje.
Kiedy zauwaza na ciele jednej z kobiet siniaki, nie daje wiary, ie

powstaly od upadk6w. Po kryjomu pomaga jej wyrwac siy spod

wladzy myia, a kiedy sprawa wychodzi na jaw i do mykwy chq siy
wedrzec oburzeni obroncy moralnosci z myzem na czele, rygluje
drzwi i odmawia wypuszczenia pokrzywdzonej i jej c6rki. Tym sa

mym Szira i kobiety jej towarzyszqce stajq siy wsp6lwinne niepo
sluszenstwa.



Widzowie - caly czas dyskretnie towarzysz4cy religijnym ry
tualom w mykwie, sledz4cy kolejne perypetie bohaterek, kt6-
re odkrywajq swoje ciala, ale skrywajq tajemnice - zostaj4 nagle 
uwiyzieni razem z kobietami. Malenka scena przy Senatorskiej 
(z krzeslami ustawionymi w p6lkole otaczaj4ce miejsce akcji, 
z dwojgiem drzwi: jedne wejsciowe, drugie prowadz4ce do czysci, 
gdzie odbywa siy rytual zanurzenia) staje siy nagle pulapkq takie 
dla widz6w. Odczuwamy napiycie i zagroienie razem z bohater
kami dramatu, nie musimy podejmowac decyzji razem z nimi, ale 
zastanawiamy siy, co bysmy zrobily i zrobili na ich miejscu. Sytu
acja zdaje siy bez wyjscia. 

Przedstawienie Karoliny Kirsz na podstawie tekstu Hadar 
Galron to wstrz4saj4ca opowiesc o swiecie urz4dzonym przez 
myiczyzn dla myiczyzn, w kt6rym kobietom pozostaje milczenie 
i podporz4dkowanie siy ( czy w kt6rejs religii choc jeden nakaz po
chodzi od kobiety?), a kontrolowanie umysl6w kobiet najwygod
niej przeprowadzic, poddaj4c kontroli ich ciala. Aktorki Teatru 
Zydowskiego poprzez losy swoich bohaterek zdajq siy pytac, czy 
w imiy tradycji, religii, trwalosci wsp6lnoty kobiety powinny siy 
godzic siy na upokorzenia, odbieranie dzieci, zmuszanie do cier
pienia. Czy w d4ieniu do doskonalosci trzeba zapomniec o tym, ie 
jest siy tylko czlowiekiem? 
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