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Wstęp 

Działo się to w Jerozolimie w sierpniowy dzień roku 1944. 
Siedziałem w "Ca fe Europa". Kawiarnia była prawie pusta. Znów 
naszły mnie nostalgiczne sny, wyobrażały pejzaż krakowskich 
Plant w porze jesiennej, czułem jeszcze zapach butwiejących 
liści i wilgotnej mgły, ciągnącej od Wisły. 
- Szalom- usłyszałem czyjś głos. 
Podniosłem głowę.Obok mnie stał szpakowaty starszy pan, 
schludnie ubrany, przypominał w oślepiającym świetle dnia 
postać z obrazu impresjonistycznego malarza z końca XIX 
wieku. 
- Znam pana z widzenia i wiem kim pan jest - jego polska wymo
wa brzmiała poprawnie, choć nieco twardo. 
- Przepraszam. Nie przedstawiłem się. Jestem dr Waschutz. 

Adwokat. Adwokat z Krakowa. W Erec mieszkam już od dwu
dziestu 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 i 
zaciekawi pańskich czytelników, jeżeli rozumie się, zechce ją 
pan w przyszłości spisać i ogłosić drukiem„. 
„. Widzi pan ja jestem adwokatem Żyda z "Wesela" 
Wyspiańskiego. 

"Ja jestem lyd z "Wesela• 
Roman Brandstaetter 

Hcnz Sinaer, włdcidcl karczmy w Bronowicach. 
Prototyp Żyda z „Wnel111 



Objaśnienia 

"Wesele" zaczął pisać Wyspiański wkrótce po ślubie 
Lucjana Rydla, tzn . jeszcze w listopadzie 1900r. Sceny powsta
wały w różnej kolejności. Pracę nad całością ukończył poeta w 
połowie lutego 1901 roku. 

Niemal natychmiast sztuka weszła do repertuaru 
teatralnego. 16 lutego Wyspiański czytał tekst ówczesne_mu · 
dyrektorowi teatru - Józefowi Kotarbińskiemu; pierwsza proba 
czytana odbyła się 4 marca, premiera -.16 marca 1901 r~ku. 
Akcja "Wesela" odbywa się w Bronowicach Małych, wsi podkra
kowskiej. podczas wesela przyjaciela ~tanis~aw~ 
Wyspiańskiego - Lucjana Rydla (1870,-1918), ktore zam~p1-
rowało poetę do napisania dramatu. Slub Rydla z Jadwigą 
Mikołajczykówną (1883-1936), córką chłopa z Bronowic Małych, 
odbył się w Krakowie 20 listopada 1900 roku, a huczne wesele, 
które trwało parę dni, w dworku ożenionego z siostrą pa~ny 
młodej Wodzimierza Tetmajera i sąsiadują?ej z ~~ork1~m 
chacie jej rodziców. Na wesele byli zaproszeni krewni 1 przyJa~ 
ciele Rydla i Tetmajera - "goście z miasta" - między nimi 
Wyspiański, oraz prawie cała wieś. 

Wyspiański, "... szczelnie zapięty . w swój cza~n~ 
tużurek, stał całą noc oparty o futrynę drzwi, patrząc s~o1m1 
stalowymi, niesamowitymi, oczyma. Obok wrzało wesehs~o. 
huczały tańce, a tu do tej izby raz po raz wchodziło po parę ?sob'. 
raz po raz dolatywał jego uszu strzęp rozmowy. I tam UJrzał 1 
usłyszał swoją sztukę" . 

Tadeusz Boy-Że leń ski 
Plotka o ·weselu" W}'spiańskiego, "Flirt z Melpomeną", 
"Weczórczwarly", Warszawa (1924) c) () 

Tadeusz Żeleński - Boy 
Płotka o "Weselu" Wyspiańskiego 

Stosunek poety do rzeczywistości był w Weselu inny 
niż zazwyczaj. Kiedy zbliżała się premiera Wesela w Krakowie, 
Wyspiański przyniósł do teatru tekst przeznaczony na afisz: 
otóż na afiszu tym widniały po imieniu i nazwisku żywe 
działające osoby: np. "pani Domańska" zamiast Radczyni etc. Z 
trudem zdołano mu wytłumaczyć, że takiego afisza dać nie 
można, oraz nakłonić go do zastąpienia nazwisk ogólnikami. 
Zosia, Maryna, Haneczka zachowały na afiszu i w książce 
autentyczne imiona swoich oryginałów. Posiadam fragment 
rękopisu z Wesela, zawierający scenę Stańczyka z 
Dziennikarzem: dziennikarz nie nazywa się tam "Dziennikarz", 
ale po prostu "Dolek", tak jak przyjaciele nazywali Rudolfa 
Starzewskiego. Zatem Wyspiański nie tylko - jak to zwykle 
czynią pisarze w tworach imaginacji - nie zacierał tu związków z 
rzeczywistością, ale je jakby podkreślał . Można by 
podejrzewać, iż Wyspiański, biorąc pióro do ręki, zamierzał tu 
napisać złośliwy pamflecik na swoich znajomych; w trakcie 
pisania geniusz poezji porwał go za włosy i ściany 
bronowickiego dworku rozszerzyły się - niby nowe Soplicowo -
w symbol współczesnej Polski. 

Najbardziej samoistnym tworem czystej fantazji jest 
Rachela. Tutaj rzeczywistość posłużyła jedynie za materialny 
punkt wyjścia. Autentyczna córka bronowickiego karczmarza, 
młoda dziewczyna, nazywała się Pepa Singer, miała 1,5 lat, była 
dość bezbarwna i dość bierny brała udział w bronowickim życiu 
artystycznym, mimo iż niewątpliwie mogło ono na nią działać 
swą odrębnością i urokiem.Ciekawy jest wpływ, jaki "Wesele" 
Wyspiańskiego wywarło na dalsze koleje Pepy Singer: stała się 
ona niejako chodzącym cieniem swego literackiego sobowtóra, 
istniała odtąd jako Rachela, ożywiała się jedynie, skoro się 
zetknęła z którąś z osób działających w 'Weselu". Lata całe 
"obijała się "w artystycznych knajpach krakowskich, nieznana 
nikomu z imienia i z nazwiska, znana jedynie jako Rachela. 

., 



Urodził się w styczniu 1922 r. w rodzinie aktorskiej we 
Lwowie. 
W ubiegłym roku minęło 52 lata jego pracy na scenie. Ma na 
swoim koncie ponad 100 ról. W styczniu uroczyście, z udziałem 
władz, świata kultury i przyjaciół obchodził 75-lecie urodzin. 

Ukończył konspiracyjne Studio Teatralne we Lwowie 
prowadzone przez Aleksandra Bardiniego i debiutował rolą 
Jaśka w "Weselu" w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego. Był to 
jednocześnie początek pasma pierwszoplanowych ról, które 
przyszło mu grać przez lata kariery teatralnej. 

W 1945 r. wraz z zespołem Dąbrowskiego przeniósł się 
do nowej siedziby w Katowicach. Rok później, obawiając się, że 
Studio Lwowskie może nie być uznane, zdał eksternistyczny 
egzamin państwowy w Krakowie z wyróżnieniem i propozycją 
pracy u Leona Schillera. Ale umowa z Katowicami była już 
podpisana . Ze sceną tą związał się na lat dwadzieścia. Pracował 
pożniej w teatrach w Bielsku-Białej, Wrocławiu, Częstochowie i 
w Wałbrzychu za dyrekcji Andrzeja Marii Marczewskiego z 
którym w roku 1961 przeniósł się do Płocka. 

W Teatrze Dramatycznym w Płocku stworzył wiele 
znaczących kreacji - największą była rola Poncjusza Piłata w 
"Mistrzu i Małgorzacie" Bułhakowa za którą uzyskał Srebrną 
Maskę. Ważne role to m. in. Abłoputo w "Onych" Witkacego, 
Adam w "Przed, sklepem jubilera", Nieznajomy w "Bracie 
naszego Boga", Profesor Filipowicz w "Psim sercu" Bułhakowa, 
postać tytułowa w "Jeremiaszu" Karola Wojtyły, Ryjek Kotlarz w 
"Śnie nocy letniej" Szekspira, Moczarski w "Rozmowach z 
Katem" i wiele innych. Sympatię i uznanie widowni, zwłaszcza 
młodej zdobył piękną rolą Mateusza w "Ani z Zielonego 
Wzgórza". 

Jerzy Bielecki dysponuje znakomitym warsztatem i doś
wiadczeniem scenicznym. Gra postacie mocne, skompliko
wane, ukazujące wnętrze człowieka . Taką też postacią jest 
grany przez niego Żyd z opowiadania Brandstaettera będącego 
kanwą przedstawienia "Ja jestem Żyd z "Wesela''. 

Za swoją pracę wielokrotnie nagradzany. W 1995 roku 
jako pierwszy aktor w powojennych dziejach płockiej sceny 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 
~~ .......... 
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Jacek Mąka 
Urodzony w 1959 roku w Radzyminie. Ukończył PWST 

w Warszawie w 1982r. Student Ryszardy Hanin, Aleksandry 
Śląskiej i Gustawa Holoubka. 

Po studiach pierwszą pracę podejmuje w Teatrze im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, gdziem. in. gra tytułową 
rolę w polskiej prapremierze "Zwalona" Norwida. W sezonie 
83/84 pracuje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy gdzie gra 
Księcia Orsino w "Wieczorze trzech króli" Szekspira i Leona w 
"Śnie srebrnym Salomei" Słowackiego. W 1984r. angażuje się 
do Teatru Dramatycznego w Płocku . Osiem lat pracy w Płocku 
dało aktorowi popularność i utworzyło grono jego wiernych 
widzów. Zagrał wiele ciekawych ról m. in. Hrabiego Henryka w 
"Nie-boskiej komedii" Krasińskiego, Tartuffe w "Świętoszku" 
Moliera, Podsekalnikowa w "Samobójcy" Erdmana, Jeana w 
"Pannie Julii" Strindberga, Pisarza w "Bogu" Woody Allena, 
Lysandra w "Śnie nocy letniej" Szekspira .. Za świetną rolę 
lzquierdo w "Montserrat" Robles'a w reżyserii Wojciecha 
Adamczyka w roku 1988 otrzymał Srebrną Maskę. 

W roku 1993 nawiązał współpracę z Teatrem Nowym w 
Łodzi, gdzie w reżyserii Roberta Cantarelli zagrał Don Juana w 
sztuce Moliera. Cantarella zaproponował mu wyjazd do Francji I 
tytułową rolę w "Lisie z północy" w sztuce No~ll Renauld. 
W ciągu półtora roku Jacek Mąka opanował język francuski na 
tyle, że mógł z powodzeniem zagrać nie tylko w "Lisie z północy" 
ale i w "Futurystach", we współczesnym komediodramacie 
"Ambulans" Gregory Montana, Sieriebriakowa w "Wujaszku 
Wani" Czechowa. Największim osiągnięciem Jacka Mąki jest 
rola Czepca we francuskiej prapremierze "Wesela" 
Wyspiańskiego w Nanterre Amandiers w reżyserii Stanisl'asa 
Nordey. Obecnie przygotowuje się do roli Klaudiusza w "Ham
lecie". 

Jacek Mąka nie zerwał kontaktów z teatrem płockim. W 
1995 jubileuszowym roku - zagrał tytułową rolę w "Królu Ubu" 
Jarry'ego. W sezonie 96/97 gra w "Arce" wg. poezji Wisławy 
Szymborskiej oraz w spektaklu który macie Państwo możliwość 
oglądać. 
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Kim była naprawdę Józefa Singer, jak ułożyło się jej 
życie? Urodzona w 1881 r. pomagała przez pewien czas w 
karczmie ojcu. W czasie pierwszej wojny światowej pracowała 
jako pielęgniarka w szpitalach wojskowych. W latach1921-22 
była referentką higieny szkolnej w Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Krakowie . Mieszkała przy ulicy Floriańskiej i 
prowadziła od pewnego momentu prywatną praktykę pielę
gniarską. Przeżyła szczęśliwie wojnę dzięki fałszywej metryce i 
kenkarcie na nazwisko Eugenii Jadwigi Gawlik. Rodzinie 
Rydlów zawdzięczała zameldowanie na to nazwisko w samej 
Rydlówce, z którego korzystała aż do wyjazdu do warszawy. 
Zmarła w stanie niezamężnym w 1955 roku. . 

Hirsz Siger. Hirsz a nie Hersz. Świadczy o tym 
przechowywana w Rydlówce legitymacja wydana w 1915 roku 
przez komendanturę twierdzy krakowskiej, zezwalająca 
Singerowi na pobyt w Krakowie . W tym czasie mieszkał już w 
mieście przy ul. Krakowskiej 57, a karczmę prowadził jego syn 
Rumek (Roman) Singer. Opowiadano we wsi i w mieście, że 
Rachela zastępując ojca w karczmie dawała literatom i mala
rzom wódkę na wieczny kredyt. Wystarczający powód do 
konfliktów w rodzinie. Jeżeli wierzyć bardzo wątpliwej relacji dra 
Waschi.itza, ówczesnego koncypienta adwokackiego - przeka
zanej w Palestynie Romanowi Brandstaetterowi w 1944 r. a 
przeniesionej na papier 30 lat później - Singer miał się oburzać, 
że Wyspiański przedstawił go, uczciwego i solidnego Żyda, jako 
karczmarza, którego weksle idą do protestu. 

\l\lkrótce Singer rozszedł się z żoną, zostawił jej 
zadłużoną karczmę i resztę majątku {mieli 8 mórg gruntu), wziął 
ze sobą tylko Pismo Święte i przeniósł się do domu starców na 
Kazimierzu . Do śmierci podczas I wojny światowej spełniał 
najniższe posługi w Kahale. Pozostawił po sobie trzech synów i 
trzy córki. Józefa - Rachela była najmłodsza. W latach okupacji 
cała rodzina Singerów została wymordowana. Ocalała tylko 
Rachela i jej bratanek dr Henryk Singer. 

Stanisław Waltoś 

"Krajobraz 'Wesela" 

Odważyć się żyć pięknie, 
odważyć się żyć wieczne. 

Sztuka zniszczyła życie Hersza Singera . Wystarczyło, że poeta 
'Wyspiański opisał w "Weselu" jego karczmę a przestała przyno
sić dochody. Baby zamiast stać za szynkwasem, lać wódkę, 
przyrządzać kanapki zaczęły się wymądrzać na tematy liter
ackie. Córka Józefa, zwana "Pepką" zdemoralizowała się tak 
bardzo, że różnym takim malarzom i pisarzom zaczęła dawać na 
kredyt! 
żona Hersza też się wyemancypowała i zaczęła prać własnego 
męża. Singer miał dosyć życia, jakie narzucił mu Wyspiański, nie 
chciał być "Żydem z "VVesela"I Postanowił wziąć rozwód z żoną, 
córką a nawet z karczmą - bo jedynie w ten sposób mógł wziąć 
rozwód z legendą. Wolał przytułek, gdzie umarł na początku 
I wojny światowej. 
Historia Hersza Singera (1840-1915) karczmarza z Bronowic 
Małych jest autentyczna. Autorowi opowiedział ją adwokat, który 
prowadził sprawę rozwodową Singerów. Autentyczna była także 
przemiana "Pepki" Singer (1881-1955) w Rachelę; warto ją 
dopowiedzieć do końca . Kiedy wybuchła wojna Singerówna 
zaczęła się "narodowo bałamucić", zbierała datki n~ Legiony 
Piłsudskiego, pracowała w szpitalach polowych. Slubowała 
nawet, że jeśli Polska odzyska niepodległość - ona przejdzie na 
katolicyzm. Tak też się stało - i na początku 1919 roku, czy może 
nawet w końcu 1918 roku "Rachel" przyjęła chrzest. Matką 
chrzestną była "Haneczka" z "Wesela" - Anna Rydel (1884-
1969),ojcem Włodzimierz Tetmajer (1861-1923) dobry malarz i 
niezły poeta . On z kolei chciał przejść do historii jako wybitny 
polityk. Przeszedł do historii literatury jako Gospodarz z 
"VVesela", nigdy jednak na to nie narzekał. 
Spotkanie ze sztuką jest wyzwaniem, propozycją piękniejszego 
istnienia. Hersz Singer nie potrafił odpowiedzieć na wyzwanie 
piękna, nie chciał niczego zmieniać w swoim życiu. Gdyby nie 
przypadkowe spotkanie Brandstaettera z jego adwokatem 
Hersz Singer zniknąłby bez śladu. A tak trafił i on do wieczności, 
choć jest ona dość szara i ciasna, składa się tylko z dwóch pokoi 
z których jeden jest karczmą a drugi pokojem w przytułku. 
Podobnym do tego, w który umał jako starzec - w wieku 75 lat. 



Jego córka nie zmarnowała sznsy jaką daje spotkanie ze sztuką 
i sztuka obdarowała ją podwójnie. Dzięki sztuce żyła piękniej 
wtedy, nie jako "Pepka" ale jako Rachel, dzięki sztuce żyje do 
dziś- w dramacie Wyspiańskiego, w wierszu Lechonia, na wielu 
młodopolskich obrazach. 
Po życiu pełnym przygód trafiła do wieczności, która też jest 
wieczną przygodą. 

Bohdan Urbankowski 

Postscriptum 
Historię Singera i Pepki według relacji Waschutza opowie
działem m.in. prof. Leonowi Płoszewskiemu (w roku 1965). 
Prosiłem prof. Płoszewskiego o sprawdzenie u Heleny 
Rydlowej pewnych szczegółów dotyczących małżeńskiego 
pożycia Singerów. W moim posiadaniu znajdują się odpisy 
dwóch listów prof. Płoszewskiego, napisanych przez niego do 
Heleny Rydlowej oraz list prof. Płoszewskiego do mnie. 
Płoszewski cytuje następujący fragment listu Heleny Rydlowej, 
pisanego do niego: "Kiedy starsze córki powychodziły za mąż i 
synowie dorośli również poszli z domu, Singerowi do pomocy 
została tylko córka Józefa, która nie miała żadnego zainte- ) 
rasowania do handlu. Na tle finansowym wobec deficytu i to 
znacznego, powstałego w karczmie (dołączyły się i kradzieże z c 
zapasów trunków, w czym Singer się nie orientował), powstały 
poważne nieporozumienia między Singerami. Mimo wysiłków 
synów chcących doprowadzić do wyrównania zadrażnień 
między rodzicami, Singer wyniósł się z Bronowic i zamieszkał w 
Domu Starców, gdzie też podobno umarł". 

Roman Brandstaetter 

Roman Brandstaetter (1906-1987) 
pisarz pochodzenia tydowskiego, przyjął katolicyzm przeby
wając podczas li wojny światowej na Bliskim Wschodzie. 
1947-48 w słutbie dyplomatycznej w Rzymie, pótniej głównie w 
Poznaniu, liryka religijna ("JarzmaH - 1928, "Pieśni" - 1963, 
"Księga modlitw" - 1985), dramaty poświęcone głównie prob
lematyce moralnej, m. in. sztuki o losach wielkich twórców, 
np. Rembranta ("Powrót syna marnotrawnego" wystawiony w 
1947r.), o tematyce antycznej ("Śmierć na wybrzetu Artemidy" -
1962r.), historyczne ("Ludzie z martwej winnicy" - wystawiony 
1956r.), wojenno-okupacyjnej ("Dzień gniewu" -1962r.) 
i współczesnej ("Milczenie"-1957r.). 
W tetralogii prozą "Jezus z Nazarethu" (1967-73) będącej 
transpozycją Ewangelii nakreślił poeta obraz epoki, nasycony 
realiami codziennego tycia tydów. Autor przekładów biblijnych 
i dramatów W Szekspira. W 1951 roku otrzymał nagrodę 
państwową I stopnia. 

Karczma i dom mleazkalny Singerów w Bronowicach 
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