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KAZIMIERZ WIERZYNSKI 

LEKCJA KONWERSACJI 

Nie mów o Polakach 1 Żydach, 
To pole minowe. 
Nie mów o Polakach 

. 
Ukraińcach, l 

To pole minowe. 
Nie mów o Polakach 1 Czechach, 
To pole minowe. 
Nie mów o Polakach 1 Litwinach, 
To pole minowe. 

Nie wstępuj na pole minowe, 
Wylecisz w powietrze. 

Są jeszcze inne, 
N a które wstąpiliśmy przedtem 
I także nie ma o czym gadać. 

Tak było dawniej, 
Tak jest teraz 
I tak będzie zawsze 
Póki będziemy paść się 
N a łące zacietrzewionych osłów. 

Działo się to w Jerozolimie w sierpniowy dzień roku 1944. Siedziałem 
w „Cafe Europa " - lokal znajdował się u zbiegu Rechov Ben Jehuda 
i Rechov King George - w ogródku pod murem. obrośniętym powojem 
spalonego słońcem winogradu Kawiarnia była prawie pusta Ogarnęła 

mnie leniwa senność orientalnego popołudnia . której starałem się bez
skutecznie przeciwdziałać za pomocą fil1żank1 mocnej. czarnej kawy. 
Wstałem wczesnym rankiem po żle przespane] nocy Znów naszły mnie 
nostalgiczne sny. utrzymane w nastroju „o czym tu dumać". a były one 
tak plastyczne. że nawet po moim obudzeniu zachowały na jawie nie
zmącone napięcie i posmak prawdziwej rzeczyw1stośc1 Pozbawione 
w sze lkiej akCJi . nieme 1 nieruchome. wyobrażały pejzaż krakowskich 
Plant w porze jesienne] . może ten zbiegający ku Wawelowi . a może ten 
przylega1ący do ulicy Sławkowskiej. jakaś nieistniejąca - istniejąca prze
strzeń. zionąca pustką i lękiem. nieosiągalną. a zarazem bardzo bliską 
Budząc się w upalny poranek. gdy przez zapuszczone żaluzje 1 drucianą 

moskitierę w oknie wsączały się do pokoju smugi wrzącego światła. czu
łem jeszcze zapach butwiejących liści jesiennych i wilgotne1 mgły ciąg
nące] od Wisły 

- Szalom - usłVszałem czyjś głos 

Podniosłem głowę Obok mnie s tał szpakowaty . starszy pan . schludnie 
ubrany. w słomkowym sztywnym kapeluszu . z laseczką z przysłowiową 
gałką z kości słon1owe1 w ręce Zza szkieł binokli patrzały na mnie nie
wyraźne. zamglone oczy. Przypominał w oś lepiającym świetle dnia po 
stać z obrazu 1rnpres1on1stycznego mistrza z końca XIX wieku Prawdo
podobnie wyczytał w moim wzroku pytające zdziwienie. bo zawahał się 
i powiedział z pewnym zakłopotaniem • 

- Znam pana z widzenia i wiem. kim pan jest - 1ego polska wymowa 
brzmiała poprawnie . choć nieco twardo . zwłaszcza gdy starał się myślom 
nadać zaokrąglony i zamknięty kształt . - Przepraszam Nie przedstawi 
łem się Jestem dr Waschutz Adwokat. Adwokat z Krakowa W Erec 
mieszkam już od dwudziestu lat Przed kilkoma dniami widziałem pana 
na ulicy i pomyślałem . że może dobrze byłoby . gdybym opowiedział 
panu pewną historię. która powinna pana zaciekawić. A może 1 zaciekawi 
pańskich czytelników. 1eżeli . rozumie się. zechce ją pan w przyszłości 

spisać i ogłosić drukiem. 
Usiadł . Zamówił czarną kawę i oparł obie dłonie na lasce . 
- Proszę posłuchać Był to rok Był to rok. chyba tysiąc dziewięćset 

piąty Tak Na pewno Pracowałem wtedy 1ako młody koncypient u ad
wokata X na ulicy Starowiślnej Pamięta pan 7 Ulica Starowiślna . Hm .. 
Dawne czasy Ile ma pan lat 7 



• 
- Trzydzieści osiem. 
- Tak. Trzydzieści osiem. Jeszcze nie było wtedy pana na świecie. 
- Prawdqpodobnie. 
~ Prawdopodobnie 7 Na pewno pana nie było - uśmiechnął się Twarz 

jego rozjaśniła się, a oczy jego stały się jeszcze bardziej zamglone. 
Patrząc przed siebie, rzekł• 

- To były czasy To były czasy . 
Zastukał laską o ziemię. Czyżby chciał powołać: do życia dawno po

grzebaną przeszłość: 7 

- Widzi pan, ja jestem adwokatem Żyda z „Wesela" Wyspiańskie
go. 

Leniwe zmęczenie, z którego nie mogłem się dotychczas otrząsnąć:, 
nagle ustąpiło. Zapaliłem papierosa. 

- Czyim pan był adwokatem 7 - spytałem. 

- Żyda z „Wesela". Był to rok - jak już panu powiedziałem - tysiąc 

dziewięćset piąty. Siedziałem w kancelarii mojego szefa i studiowałem 
akta jakieJŚ sprawy, gdy wtem wszedł do pokoju Żyd, szpakowaty, śred
niego wzrostu, o bardzo wyrazistych, ciemnych oczach. zdjął kapelusz, 
poprawił Jarmułkę na głowie i powiedział• 

- Dobry wieczór, panie mecenasie. 
- Dobry wieczór. Pana mecenasa nie ma, będzie Jutro 
- Pan 1est jego koncypientem 7 

- Tak 
- Adwokat i jego koncypient, to, nie przymierzając. jak Masze Rebej-

nu i Aaron. Jedna osoba 
Byłem mile zaskoczony pochlebstwem. 
- Proszę Niech pan usiądzie 
Usiadł. 

- Jak się pan nazywa 7 

- Ja się nazywam Singer 
- Z których Singerów? 
- Po co Ja będę panu koncypientowi mówił. z których Singerów? Sin-

gerów jest wiele. Ja panu powiem Jedno słowo i pan koncypient zaraz 
będzie wiedział. z których jestem Singerów 
Westchnął 

- Ja jestem Żyd z „Wesela". Karczmarz z Bronowic Małych. 

Roman Brandstaetter 
fragment początkowy opowiadania . .Ja iestem 7vrl , Wesela" 

List Romana Brandstaettera do Jana Krzyża
nowskiego - autora a~aptacji scenicznej opo
wiadania „Ja jestem Zyd z „Wesela". 
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Szanowny Panie, dziękuję uprzejmie za list 
i jestem bardzo rad, ~e zainteresował się Pan 
„Zydem z „Wesela". Zyczę wielkiego sukcesu. 
Lączę najlepsze życzenia noworoczne i ser
deczne pozdrowienia 

Roman Brandstaetter 
Poznań 31/12 1983 
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oraz w scenach zbiorowych 

postacie z „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego: 
Poeta - AN_DRZEJ PRECIGS 
Rachel - ELZBIETA KAMINSKA 

J:>an Młody 
Zyd 
Czepiec 
Ojciec 
Gospodarz 
Dziad 
Ksiądz 

BARBARA KOBRZYŃSKA 
- JERZY ZŁOTNICKI 
- ANDRZEJ TOMECKI 
- MIECZYSLA W FRIEDEL 
- WŁODZIMIERZ NAKWASKI 
- PIOTR GRABOWSKI 
- KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI 
- BOGUSLA W HUBICKI 

Marzenna Bednarska-Almert, Violetta Białobłocka, Danuta Borowiecka, Agata Dowhań, Krystyna Horodyńska, Anna Maria Komo

rowska, Ewa Konstanciak, ·Maria Maj-Potocka, Sylwia Noran, Bożena Robakowska, Małgorzata Rożniatowska, Marek Bartkowicz, 

Jacek Bielenia, Mirosław Kłusek, Jerzy Milewski, Wojciech Sanejko, Zdzisław Wiśniewski, Bogdan Zieliński 

Inscenizacja i reżyseria 
Muzyka 
Scenografia 
Choreografia 

ł Asystent reżysera . 
i inspicjent - ELZBIETA BIEDRZYCKA 
Asystent choreografa- MARZENNA BEDNARSKA-ALMERT 
Inspicjent-Sufler - ZOFIA BAŁUCKA . 
Przygotowanie wokalne - EW A KOSSAK, JULIUSZ LORANC 

- ANDRZEJ M. MARCZEWSKI 
- LUCJAN KASZYCKI 
- MAŁGORZATA TREUTLER 
- WITOLD GRUCA . 

Prapremiera 30 kwietnia · t 985 roku 



Herman i Józefa Singerowie czyli Żyd i Rachela z Wesela" 
Wyspiańskiego. " 

HERSZ /Herman/ SINGER 

Dzierżawc~ bronowickiej karczmy. Ojciec pięciorga dzieci, wśród nich 
Pepki, która znalazła się w „Weselu" pod imieniem Racheli. Przed rokiem 
1915 karczmę w Bronowicach przejął jego syn Runek, Hersz natomiast 
przeniósł się do Krakowa, opuszczając rodzinę. Pod koniec życia roz
wiódł się z żoną i znalazł się w krakowskim Schronisku dla Starców, 
mieszczącym się przy ulicy Krakowskiej. 

PEPA I Józefa/ SINGER 
Urodzona w 1881 roku w chwili gdy odbywało się wesele Lucjana 

Rydla w Bronowicach miała lat 19. Ukończyła szkołę ludową w Brono
wicach, później zaś dwuletnie kursy pielęgniarskie w Krakowie. L~genda, 
utrwalona przez Boya, przedstawia Józefę Singer jako odgrywającą w 
życiu rolę Racheli z „Wesela". W rzeczywistości życiorys jej ułożył się w 
ścisłym związku z szarą codziennością polskiej historii. Podczas I wojny 
światowej Singerówna zaangażowała się do służby pielęgniarskiej 
w szpitalach wojskowych, po odzyskaniu niepodległości pracowała 

w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie i prowadziła prywatną 
praktykę pielęgniarską (mieszkała przy ulicy Floriańskiej). Jedyna z ro
dzeństwa przeżyła li wojnę światową, dzięki zameldowaniu u Rydlów 
pod fałszywym nazwiskiem Jadwigi Gawlik. Zmarła w roku 1955 w Kra
kowie. 

W jednym z przypisów Roman Brandstaetter pisze: 
„Singerówna, która ślubowała, że przejdzie na katolicyzm po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, przyjęła rzeczywiście chrzest w roku 1918 
( 1919 ). Jej ojcem chrzestnym był Włodzimierz Tetmajer. Okupację hitle
rowską przeżyła w Polsce. Zmarła w Krakowie w roku 1955.'' 



Kilka słów o komentarzach Romana Brandstaettera do opowiada
nia „Ja jestem Żyd z „ Wesela". 

Hersz Singer w roku 1905 relacjonuje konc.:ypientowi Waschiitzowi swoje wrażenia 
z wesela Rydlów: 
„Przyszliśmy. Natłok . taki, że igły zmieścić nie można. Kapela gra, tańczą, piją, jedzą, 
już kilku pijanych eh/opów leży w przedsionku. jeden z nich nie wiedział, czy to dzień, 
czy noc. Rydel wyglądał w sukmanie, jakby się przebrał na Purim !" 

W odsyłaczu Brandstaetter informuje, że Purim to żydowski karnawał i dodaje : 
„Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na pewien znamienny szczegół, który uszedł 
dotychczas uwagi egzegetów „Wesela". Mam na myśli fragment sceny 17 aktu I: 

Żyd 
jak będzie każdy patrzeć przed nos swój, 
Może coś z tego będzie na inkszy raz 

Pan Miody 
Oto właśnie teraz taki czas 

Żyd 
No, ja to gram na skrzypce, a pan na bas. 

Replika Żyda /,,No, ja to gram na skrzypce, a pan na bas"/ pochodzi ze znanej 
żydowskiej (jidysz) piosenki ludowej pt. „Dziesięciu braci", w której dziesięciokrotnie 
powtarza się refren: „Oj, Szmerl, grający na skrzypcach, oj, Tewie, grający na basie, 
zagrajcie mi piosenkę na środku ulicy". Skąd Wyspiański znał tę żydowską ,Piosenkę? 
Może w wykonaniu jakiegoś żydowskiego grajka podwórzowego ?" 

Piosenka wspomniana przez Brandstaettera przyswojona została kulturze polskiej przez 
Leopolda Lewina. Nosi jednak tytuł „Siedmiu braci", a nie dziesięciu. Oto jej tekst, w prze
kładzie Lewina, wprowadzony do spektaklu teatralnego: 

PIOSENKA O SIEDMIU BRACIALlł 
I słowa polskie - l.A'••połda Lewina I 

Siedmiu braci handlowało 
Piwem wiele łat -
Sześciu tylko pozostało, 
Gdy zmarł jeden brat. _ 
Refren: 
ldyl gra na skrzypkach, 
Bejrył trzyma bas. 
Zaśpiewajmy tę piosenkę 
Jeszcze jeden raz. I Póki jeszcze czas I 
Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! 
Zaśpiewajmy tę piosenkę 
Jeszcze jeden raz. I Póki jeszcze czas I . 

Sześciu braci handlowało 
Smolą wiele lat -
Pięciu tylko pozostało, 
Gdy zmarł jeden brat. 
Refren: 
ldyl gra na skrzypkach„. 

Pięciu braci handlowało 
Nićmi wiele łat -
Czterech tylko pozostało, 
Gdy zmarł jeden brat. 

Refren: 
ld)ł gra na skrzypkach ... 

Czterech braci handlowało 
Wiatrem - to nie śmiech ! 
Ale umarł jeden z braci 
J zostało trzech. 
Refren: 
ldyl gra na skrzypkach ... 

Trzech braci handlowało, 
Firma : Pierze-puch. 
Ale umarł jeden z braci 
I zostało dwóch. 
Refren: .. 
ldył gra na skrzypkach ... 

Dwóch braci handlowało. 
Mieli wspólny kram. 
Jeden umarł - drugi został 
Sam na świecie, sam. 
Refren: 
ldyl gra na skrzypkach ... 



W innym miejscu Hersz Singer formułuje zarzuty pod adresem Wyspiańskiego (któremu 
sylwetka karczmarza posłużyła do dramatycznej wizji losów polskich), że nieprawdziwie 
przedstawił jego uczciwość i rzetelriość: 
,„ .. ja, pobożny, stary, poważany Zyd stoję przed ludźmi w teatrze, gadam z Rydlem 
jakieś głupstwa, kłócę się z chłopami, jakimś dziadem, a ksiądz ciągnie mnie za chałat 
i przypomina mi, że mu jestem winien za dzierżawę ... " 

W odsyłaczu Roman Brandstaetter odkrywa historyczno-literacki kontekst uwag czynio
nych przez Singera: 
„Ta wypowiedź Singera nie jest w pełni ścisła, chociaż jej wszystkie przesłanki są 
całkowicie prawdziwe. Zdarzają się takie paradoksy. Singer nie mógł widzieć na 
przedstawieniu w roku 1901 scen między Dziadem a Żydem ( „Kłócę siy z jakimś 
dziadem"), między Żydem a Księdzem („Ksiądz ciągnie mnie za chałat .. .') i między 
Żydem, Księdzem i Czepcem ( „Kłócę się z chłopami .. .''), ponieważ zostały one skre
ślone (przez reżysera? przez Kotarbińskiego ? ) i nie były wówczas odegrane w tea
trze. Natomiast sceny te (akt I, sceny 27, 28, 29) zamieścił Wyspiański półtora 
miesiąca po prapremierze, w pierwszym książkowym wydaniu „Wesela", 
które ukazało się jeszcze podczas burzliwych dyskusji i ożywionych sporów, trwają
cych dokoła tego utworu, i w tym właśnie wydaniu Singer je czytał lub z tego 
wydania zostały mu odczytane, może w karczmie przez jakiegoś pisarza lub 
malarza. 
Jakie zatem sceny widział Singer w roku 1901 na prze„stawieniu w Teatrze Miejskim? 
Widział ~wie sceny : scenę między Panem młodym a Zydem i między Panem Młodym, 
Rachel i Zydem. O dalszych trzech scenach dowiedział się, jak już wspomniałem, dopie
ro półtora miesiąca po prapremierze, z książkowego wydania „Wesela", gdzie były one 
w całości zamieszczone. Ich wymowę utrwaloną w druku odczul na pewno jeszcze 
boleśniej. Gdy kilka lat później (prawdopodobnie w roku 1905 lub 1906) Singer 
zjawił się w kancelarii adwokackiej jako ofiara genialnych i zaborczych wizji Wyspiań
skiego, złamany nieszczęściem, przytłoczony kłopotami finansowami, groźbą rozpadu 
małżeństwa i rodziny, i w gwłtownym podnieceniu opowiedział Waschiitzowi dzieje 
swojego dramatu, obojętne mu było, jakie sceny widział on~ w ów fatalny wieczór 
w Teatrze Miejskim, a jakie przeczytał półtora miesiąca późmej w książkowym wyda
niu „Wesela". Teraz w kancelarii adwokackiej ujrzał te wszystkie sceny obok siebie, 
scalone w jedną niepodzielną całość, i w tym jednolitym kształcie wbił je 
w swoją obolałą świadomość jako jeden żywy corpus delicti wymownie świadczący o 
jego krzywdzie i przegranym życiu. 

Wydaje mi się, że to tłumaczenie, psychologicznie umotywowane, wyjaśnia pozorną 
nieścisłość Hersza Singera.'' 

W innych przypisach Roman Brandstaetter podaje kilka uzupełniających informacji o ro
dzinie bronowickiego karczmarza i stosunkach panujących wśród Singerów. 

„Jak głosiła fama bronowicka - pisze Brandstaetter - starzy Singerowie często się 
między sobą bili. Mocniejszą stroną w tych zapasach była żona, która - jak twierdził 
w roku 1955 siedemdziesięciodwuletni Jasiek Czepiec - ,,męża za nic miała". (Relację 
tę podał mi Lech Meissner na podstawie rozmowy z Jaśkiem Czepcem. List z dnia 21 
lipca 1955.)". 

O pozostałych członkach rodziny Singerów Brandstaetter podaje następującą informa
cję: 

,,Singerowie mieli trzech synów i dwie córki : Romana, Leona i Adolfa (inżyniera 
kolejowego), Różę i najmłodszą Józefę (Pepkę, jak ją nazywano w rodzinie). Całe 
rodzeństwo, poza jedną Józefą, zginęło podczas okupacji niemieckiej. „Ponoć potom
kowie któregoś z rodzeństwa znajdują się obecnie w Palestynie" - pisze do mnie prof. 
Leon Płoszewski w liście z dnia 28 listopada 1965 r. na podstawie relacji Heleny Rydlo
wej.'' 

Dział techniczny: 

Zbigniew Biernacki - kierownik działu technicznego 
Zofia Zakrzewska, Roman Jagiełła - pracownia krawiecka 
Elżbieta Rafalik - pracownia perukarska 
Stanisław Baka, Henryk Wit - światło 
Józef Lewanda - brygadier sceny 

Redaktor programu: Szczepan Żaryn 
Opracowanie graficzno-techniczne: Ewa 
Zdjęcia: Karina Łopieńska 

TEATR NA TARGÓWKU 

Andrzej Kuczyńscy 

03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 

Telefony: 

centrala: 19 50 51/2 
dyrektor: 19 34 28 
rezerwacja biletów: 19 86 76 lub 19 50 51/2 wew. 17 

Dojazd autobusami: 160, 460, 162. 462, 169, 490, M 




