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STANISŁAW WYSPIAŃSKI (1869 - 1907)2> 

O, kocham Kraków - bo nie od kamieni 

przykrości-m dowal - lecz od żywych ludzi, 

nie zachwieje się we mnie duch ani zmieni, 

ani się zapal we mnie nie ostudzi, 

to bowiem z Wiary jest, co mi rumieni 

różanym świtem myśl i co mnie budzi. 

Im częściej we mnie kamieniem rzucicie, 

sami złożycie stos - stanę na szczycie. 3l 

S1anislaw Vlyspia1iski 

Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 r. 
w Krakowie, dramatopisarz, poeta, malarz, reformator te
atru. Syn Franciszka, rzeźbiarza, od 1880 r. wychowywał 
się u krewnych K. i J. Stankiewiczów. Uczył się w słyn
nym gimnazjum Św. Anny (Nowodworskiego) i nawiązał 
wówczas stosunki koleżeńskiej przyjaźni z J. Mehofferem, 
L. Rydlem, S. Estreicherem, H. Opieńskim, J. Żuławskim. 
Niektóre z tych przyjaźni przetrwały długo. W 1887 roku 
rozpoczął studia malarskie w Szkole Sztuk Pięknych 
w Krakowie za dyrekcji J. Matejki. Wybijającemu się 
uczniowi powierzył Matejko współudział w wykonaniu za
projektowanej przez siebie polichromii odnawianego ko
ścioła Mariackiego. Praca ta dostarczyła Wyspiańskiemu 
doświadczeń, z których skorzystał przy realizacji później
szych własnych zamierzeń z zakresu malarstwa monu
mentalnego. Wyspiański uczęszczał też na UJ (1887-1890 
oraz 1896-1897), gdzie słuchał wykładów z historii sztu
ki (M. Sokołowskiego), historii i literatury. W 1890 udał 
się w dłuższą podróż zagraniczną, wiodącą przez Włochy 
i Szwajcarię do Francji, a stamtąd do Niemiec i Pragi cze
skiej. W następnych latach (1891-1894) trzykrotnie prze
bywał w Paryżu, (najdłużej, prawie półtora roku, 1891·· 
1892). Uczęszczał do prywatnej Academie Colaross: 
i wiele malował, żyjąc w trudnych warunkach material
nych (korzystał ze stypendium Szkoły Sztuk Pięknych). 
Zetknął się w Paryżu z W. Ślewińskim, z P. Gauguinem 
i „naistami", silne wrażenie wywarło na Wyspiańskim ma
larstwo P. Puvis de Chavannes, zwłaszcza freski w Pante
onie. W jego stylu widoczny jest zarówno trwały wpływ 
Matejki, jak i żywe związki z secesją (dekoracyjność, cha
rakterystyczna, giętka i kapryśna linia, stylizacje roslinne) 
i impresjonizm. Poszerzając swój warsztat malarski, stop
niowo coraz więcej uwagi poświęcał teatrowi. Uczęszczał 
stale na spektakle operowe, oglądał pilnie wystawienia 
dzieł francuskich klasyków, zachwycał się tragedią antycz
ną, wielbił Szekspira. Powstały wówczas próby dramatu: 
„Królowa Polskiej Korony" (w ścisłym związku z karto
nami witraży dla Lwowa), wstępne redakcje „Legendy", 



„Warszawianki", „Daniela", „Meleagra" (1892-1894); 
utwory te w większości kończył poeta już w Krakowie, 
dokąd wrócił w sierpniu 1894 roku. Zrazu popadł tu w 
depresję, z której wydobyły go własne prace, a także oży
wienie w artystycznym środowisku miasta, stającego się 
ważnym ośrodkiem w narodowym życiu kulturalnym epo
ki Młodej Polski. Wyspiański zaprojektował i po części 
wykonał polichromię w restaurowanym kościele Francisz
kanów (witraże: błogosławionej Salomei i św. Franciszka 
oraz „Stań się", czyli witraż Boga Ojca). Szczęśliwe dla 
dalszego rozwoju działalności artystycznej Wyspiańskie
go okazało się nawiązanie współpracy z Teatrem Miejskim 
w Krakowie (pod dyrekcją T. Pawlikowskiego), dla które
go opracował tzw. Apoteozę na uroczystość odsłonięcia 
pomnika Mickiewicza (1898) i w którym wkrótce wysta
wił „Warszawiankę" (I 6.XI.1898, druk w krakowskim 
„Życiu"), a w następnym roku „Lelewela". Wszedłszy do 
teatru jako malarz dekorator rozwinął wkrótce na jego sce
nie swą twórczość dramatyczną: tu odbyły się też wkrótce 
premiery tak ważnych sztuk, jak „Wesele" ( 1901) i „Wy
zwolenie" ( 1903 ). W trylogii ideowej: „Wesele", „Wyzwo
lenie", „Akropolis" zaproponował zasadniczy rozrachu
nek z Polską współczesną. Był pierwszym inscenizatorem 
całości Dziadów Mickiewiczowskich; twórca i ideolog 
polskiego teatru monumentalnego. Tymczasem ( 1897) roz
począł też współpracę z „Życiem" jako ilustrator i twórca 
nowej formy graficznej czasopisma, stał się współzałoży
cielem towarzystwa "Sztuka" (1897), 1902 r. został do
centem Akademii Sztuk Pięknych, 1905 r. radnym miasta 
Krakowa. Rozwijała się bogata, bardzo zindywidualizo
wana twórczość plastyczna Wyspiańskiego . Malował licz
ne portrety wybitnych współczesnych, autoportrety, por
trety dzieci, dziewcząt i kobiet, uprawiając głównie tech
nikę pastelową, stosowaną również w pejzażach („Cho
choły na Plantach" 1898-1899, później impresjonistyczne 
widoki na kopiec Kościuszki) . Był reformatorem polskiej 
grafiki książkowej, zarówno jako kierownik artystyczny 
(1898-1899) „Życia" za redakcji S. Przybyszewskiego, 

jak i twórca układów graficznych i typografii w wyda
niach własnych utworów (prawie wszystkie opublikował 
własnym kosztem). Należał do inicjatorów sztuki stoso
wanej projektując wnętrza i meble. Wspólnie z W. Ekiel
skim wykonał projekt przebudowy wzgórza wawelskiego 
(„Akropolis", 1904-1905). Zmarł 28 listopada 1907 r. 
w Krakowie. Pogrzeb Wyspiańskiego stal się manifesta
cją narodową. Stanisław Wyspiański pochowany został 
w grobach zasłużonych na Skałce . 4> 

Józefa Singer 
(zwana Pepkq) 
córka Singerów. 
Prototyp Racheli 
z „ Wesela"51 

Hersz Singer 
właściciel karczmy 
w Bronowicach. 
Prototyp Żyda 
z „ Wesela "6! 



Gdy w dnju 16 marca 1901 r. zapadła kurtyna po ostat
nim akcie pierwszego przedstawienia Wesela, nastała w te
atrze krakowskim „chwila osobliwa". Cała publiczność, 
oszołomiona napięciem teatralnego wrażenia, siedziała 
z tchem zapartym, jakby do miejsc przykuta ... Pomimo okla
sków Wyspiański nie ukazał się na proscenium. Zniknął 
nagle z teatru niepostrzeżony ... Powoli opróżniała się sala. 
Jeden z ostatnich wyszedł malarz Stanisławski, gdy już 
światła gaszono, i szeptał przyciszonym głosem: 
- To nadzwyczajne, szalone, ale genialne!( ... ) 

]6zef Kotarbiński Ze świata ułudy, Warszawa 1926 r. 7i 

Drogi, serdeczny Panie Stanisławie! 
Pierwszy raz w życiu dzieło sztuki zrobiło na mnie 

takie wrażenie, że płakałem jak małe dziecko. 
Dziś jeszcze po prostu rady sobie dać nie mogę. Latam po 
mieście i śmieję się, i w oczach co chwila stają mi łzy. 'Zaj
rzał mi pan w głębię mojej duszy. Zrobił pan wielkie, wiel
kie dzieło, wielkie dzieło sztuki i wielkie dzieło miłości Oj
czyzny. 
Zwalił pan Chrobrego mieczem starą, głupią, pozytywną 
myśl w Polsce, zwalił pan sztandar organicznych prac, 
pozytywnych idei i zasiał pan złote ziarno miłości ideału i 
wszystkiego, dla czego siać warto. Jak Archanioł, zatknął 
pan chorągiew z napisanym na niej hasłem miłości Ojczy
zny i wielkiej, nieśmiertelnej sztuki. Ciężarne matki po
winny chodzić na pańską rzecz, żeby ich dzieci rodziły się, 
owiane iskrą geniuszu, obdarzone wielkim sercem. Złoto 
dla Moskali, dla zdrajców i dla podłego tłumu społeczni
ków, dla nas, dla Polski, dla artystów, jest teraz gwiazdą 
ta chorągiew pańska. Żywię dla pana najwyższą cześć, a 
w sercu goreje mi dla pana najgorętsza miłość. 
Gdy piszę, do oczu tłoczą mi się łzy, aż mi wstyd ludzi, co 
na mnie patrzą. 
Król-Duch zamieszkał w panu. 
Niech Bóg i matka Boska i Król-Duch Polski strzegą pana 

od wszystkiego złego i pomogą panu więcej jeszcze i dłu
go tworzyć. 
Ściskam pana najserdeczniej, najgoręcej, jak mnie tylko 
stal'. 

Włodzimierz Tetmajer Poniedziałek I 8.Ill.1901 r.81 

Przyszedł, spojrzał, zwyciężył, a zwycięstwo to godne 
mocy i męstwa, było tym łatwiejsze, że wszyscy czuli, że 
przecież coś takiego, takie zjawisko, musi przyjść! Po
trzeba było człowieka, który by mjał zdolność do kszta
łtowania współczesnych uczuć i pojęć. W dziewięciu swo
ich utworach Wyspiański nie zapowiedział, że to potrafi -
niespodziewanie zrobił to w dziesiątym, w Weselu. Nie 
można było przeczuć, że ten człowiek, obrócony twarzą 
ku przeszłości albo obcy powszechnemu, ogólnemu tętnu 
serca w swoim społeczeństwie, potrafi nagle odezwać się 
głosem, który, od dołu do góry, ludzi wykształconych 
i ludzi niewykształconych porwie, wstrząśnie, przejmie, 
wzruszy - i ujarzmi. 
Wesele. 
Pojechał Wyspiański ( ... ) na niewinne wesele Lucjana 
Rydla z dziewczyną z Bronowic Małych Jagą Mikołajczy
kówną; był tam kilka godzin i przywiózł stamtąd Wesele, 
jedną z najkrwawszych i najtragiczniejszych satyr, jakie 
kiedykolwiek w ogóle napisano, satyrę tym dotkljwszą, że 
autor me od siebie mówi i wymyśla, ale pokazuje nam lu
dzi. I tak pierwsze dzieło naszej epoki, które nam najszerzej 
i najgłębiej pokazało współczesnego człowieka; straszną 
i krwawą jest satyrą, jest Weselem - upiorów tańczących na 
grobie. („.) Krwawa, straszna, bezlitosna satyra, w której 
nikt nie wyszedł bez szwanku, irorna zrezygnowana, pie
kielnie smutna i piekielnie zrezygnowana irorna. 

Kazimierz Przerwa - Tetmajer Wielki poeta [w] Tygodnik ilu
strowany 1901 r„ nr 439i 

Zrodzone jako symbol beznadziejności i niemocy -
Wesele - stało się z upływem czasu znakiem trudnej 



wytrwałości. Czy to nie zdumiewające? Chyba jednak po
krzepiające: lepsza przecież wytrwałość od niemocy! 

Jan Bl01iski Kraków, 24 Il 2001r. 101 

Wypełniony żywiołami sztuki - poezją, muzyką, tań

cem - dramat Wyspiańskiego jest swoistym, magicznym 
zwierciadłem, w którym odbija się „portret własny" Pola
ków żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Talent arty
sty sprawił jednak, że w zwierciadle tym odbija się także 
portret nas, Polaków żyjących u progu XXI wieku. Bo my 
również, podobnie jak nasi ojcowie, chętnie odwołujemy 
się do myślenia symbolicznego, z radością uciekamy 
w świat urojonych \dei, z wielkim zapałem budujemy wy
obrażenia o otaczającym świecie na podstawie pięknych, 
ale nierzadko fałszywych przesłanek. Zamknięta w Wese
lu „spowiedź generalna" artysty staje się spowiedzią każ
dego z nas. To dzięki Wyspiańskiemu możemy dostrzec 
umowność sądów i ocen tak często podawanych przez 
polityków jako prawdy niepodważalne, możemy odkryć 
mizerię mitów politycznych czy społecznych, którymi 
przez cały XIX wiek karmili się nasi przodkowie, może
my rozpoznać się w swoim jestestwie. Abyśmy tylko 
chcieli chcieć! 

Franciszek Ziejka Kraków, luty 200 I r. 111 

I!: 

I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE 

I ciągle widzę ich twarze, 
ustawnie w oczy ich patrzę -
ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze. 

Teatr mój widzę ogromny, 
wielkie powietrzne przestrzenie, 
ludzie je pełnią i cienie, 
ja jestem grze ich przytomny. 

Ich sztuka jest sztuką moją, 
melodię słyszę choralną, 

jak rosną w burzę nawalną, 
w gromy i wichry się zbroją. 

W gromach i wichrze szaleją 
i gasną w gromach i wichrze -
w mroku mdlejące i cichsze -
już ledwo, ledwo widnieją -
znów wstają - wracają ogromne, 
olbrzymie, żyjące - przytomne. 

Grają - tragedię mąk duszy 
w tragicznym teatru skłonie, 
żar święty w trójnogach plonie 
i flet zawodzi pastuszy. 

Ja słucham, słucham i patrzę -
poznaję - znane mi twarze, 
ich nie ma - myślę i marzę, 
widzę ich w duszy teatrze! 

Stanisław Wyspimiski - 6. VIll.1904 r. 121 



ROMAN BRANDSTAĘTTER (1906-1987) 13> 

HIOB UKORZYŁ SIĘ PRZED BOGIEM 

A Hiob, odpowiadając Bogu, rzekł: 

Wiem, że wszystko możesz 
I że nie istnieje dla Ciebie zamiar, 
Którego nie mógłbyś wykonać. 
Któżjest ten, który nie mając rozumu, 
Za.miary Twoje zaciemnia? 
Oto mówiłem, ale niczego nie rozumiałem. 
Przedziwne to są sprawy i nie umiem ich pojąć. 

O wysłuchaj mnie, a będę mówił. 
I zapytam Ciebie, a Ty mi objaśnisz. 
Dotychczas tylko słuchałem słyszałem Ciebie, 
Ale teraz moje oczy Ciebie ujrzały. 
Przeto wszystko odwoh1ję 
I pokutę czynię w pyle i prochu . 141 

Cztery poematy biblijne 

(tłum . R. Branstael/er) 

• • 

Roman Brandstaetter - pisarz, poeta, dramaturg, tłu
macz, wybitny znawca Biblii- urodził się 3-go stycznia 
1906 r. w Tarnowie. Pochodził ze starego rodu, z rodziny 
inteligenckiej o tradycjach literackich. Najwcześniejsze 
wzmianki dotyczące rodu Brandstaetterów sięgają wieku 
XVIL W roku 1670, skutkiem edyktu antyżydowskiego 
cesarza Leopolda I nakazującego wydalenie Żydów 
z Wiednia i cesarstwa, praprzodkowie Romana opuścili 
Górną Austrię i osiedlili się w Polsce, w Brzesku. Kolejne 
informacje pojawiają się dopiero w 1790 roku w związku 
ze sporem pomiędzy rabinem brzeskim Izaakiem Brand
staetterem - praprapradziadkiem pisarza a Kryspinem hra
bią Żeleńskim właścicielem Brzeska. R. Brandstaetter opi
sał to zdarzenie w opowiadaniu zatytułowanym Śmierć 
rozwiqzała wszystkie problemy. 

W Tarnowie Brandstaetterowie zamieszkali w II połowie 
XIX wieku. W 1842 roku rząd rosyjski nałożył na Żydów 
25-letni obowiązek odbycia służby wojskowej. Wtedy 
właśnie Abraham Brandstaetter - pradziadek Romana, uro
dzony w Warszawie w 1804 roku - uciekł wraz z rodziną 
z Warszawy do Tamowa. Pochodził z sefardów, należał 
do grupy gorliwych pobożnych chasydów, był zwolenni
kiem dynastii cadyków z Góry Kalwarii. W Tarnowie zo
stał właścicielem dwóch tłoczni oleju lnianego: jednej w 
Klikowej pod Tarnowem, drugiej w samym mieście przy 
ulicy Olejarskiej, która swą nazwę wzięła od owej olejar
ni. Opodal przy placu Drzewnym posiadał własny dom, 
na dziedzińcu którego co piątek rozdzielał wśród biednych 
pieniądze, chleb, oliwę . Znany był szeroko ze swej bogo
bojności, mądrości i dobroci. Po latach jego prawnuk w 
Kręgu biblijnym napisał: 
„ Nie znalem go. Umarł jako stuletni starzec dwa lata przed 
moim urodzeniem. Jednak dzięki opowiadaniom mojego 
dziadka i ojca pradziad urósł w mojej chłopięcej wyobrami 
do rozmiarów biblijnego patriarchy i w tej postaci utrwa
liwszy się raz na zawsze w mojej pamięci, ukształtował 
moje widzenie wielu odległych i tajemniczych wydarzeń, 



których bezjego udziału byłbym może nigdy nie zrozumiał 
!...! To mój pradziad nauczył mnie zza grobu przezywać 
Biblię jako zjawisko nieustannie obecne". 
l„Krqg biblijny" - O tym, jak odwiedziłem grób patriar
chy Abrahama/ 
Dziadkiem Romana był Mordechaj Dawid Brandstaetter 
urodzony w 1844 r. w Briglu. W 16 roku życia ożenił się z 
córką tarnowskiego kupca i zamieszkał w Tarnowie. Uzna
ny nestorem literatury hebrajskiej, był autorem m. in. 
dwóch tomów opowiadań i nowel. Zbiorowe nie zakoń
czone wydanie jego utworów ukazało się w 191 O r. w War
szawie w trzech tomach pt. „ Wszystkie dzieła". Szereg jego 
opowiadań tłumaczono na język angielski, niemiecki, ro
syjski. Publikował w hebrajskim czasopiśmie „Haszachar" 
(hebr. jutrzenka). Joseph Klausner w roku 1921 napisał 
o M. D. Brandstaetterze: ,/. . ./był jedynym wybitnym hu
morystą w literaturze hebrajskiej do końca lat osiemdzie
siątych". Przez cale życie zagłębiał się w naukach talmu
dycznych, był współtwórcą tzw. oświecenia żydowskiego 
w Galicji - Haaskala - ruchu o wyraźnych tendencjach 
pozytywistycznych, zmierzającego do europeizacji Żydów, 
wprowadzenia ich do kultury uniwersalnej, był zaciekłym 
wrogiem fanatyzmu religijnego i izolacji czyli zamykania 
się w gettach. Dzięki swojej głębokiej wierze i mądrości 
cieszył się powszechnym szacunkiem i poważaniem . Zmarł 

w Tarnowie w 1928 roku mając 84 lata prawdopodobnie 
nie doczekawszy wydania pierwszego tomiku poezji swo
jego wnuka Romana (Jarzma) . Dziadek wywarł silny 
wpływ na swojego wnuka, był dla niego uosobieniem praw
dy i nieomylno~ci, fundamentem nienaruszalnych norm 
i zasad, był pierwszym nauczycielem Biblii, prawdy o 
Bogu, stworzeniu, ludziach. Był nauczycielem mądrym, 
który nigdy nie narzucał swej wiedzy, lecz wydobywał ją 
z ucznia. Dziadka zawsze bardzo ciepło i z rozrzewnie
niem wspomina pisarz w swoich opowiadaniach (zwłasz
cza w Kręgu bibijnym). W jednym z nich napisał : 

,,/.../wracam do wspomnie il/.../ i do starca, którego wy-

soka postać rzuca dobry cień na moje dzieciństwo i pierw
szą młodość". 

To właśnie dziadek powiedział jemu -0 Biblii: „ Gdy się 
zestarzejesz dojdziesz do przekonania, że wszystkie księgi 
jakie przeczytałeś w żYciu, są tylko nieudolnym komenta
rzem do tej jednej księgi", oraz „ Biblia jest żywiołem bez 
dna i granic. Staraj się ją czytać na różne sposoby". Ro
dzice Romana - Ludwik i Maria z Brandstaetterów stwo
rzyli dom o żywych rodzinnych tradycjach, gdzie szacun
kiem otaczano pamięć przodków i ich głęboką wiarę. 
Mieszkali w Tarnowie przy ulicy Mickiewicza. Matka, 
osoba subtelna i delikatna sama uczyła syna czytać i pisać 
posługując się Biblią w polskim przekładzie ks. Wujka. 
Była to trudna nauka, ale dzięki niej już od najmłodszych 
lat przyszły pisarz obcował z pięknym literackim języ
kiem polskim, który w domu Brandstaetterów uważany 
był za język ojczysty. Syna posyłano również na naukę 
gry na fortepianie do profesor Kosteleckiej i do pianisty 
Salo Baua w Tarnowie. Ojciec, zawsze otaczany przez syna 
szacunkiem, przekazywał mu tradycję, snuł zajmujące opo
wiadania z dziejów rodziny. Często chodził z synem na 
długie spacery na Górę św. Marcina i do Parku Strzelec
kiego, a gdy chłopiec był starszy zabierał go na spektakle 
do sali tarnowskiego „Sokoła". Kilka razy rodzina Brand
staetterów wyjeżdżała do Krakowa i Wiednia, gdzie rów
nież chodzili do teatru i opery. 
W tym okresie za sprawą służącej u Brandstaetterów Ma
ryni nastąpiło pierwsze spotkanie jedenastoletniego chłop
ca z pojęciem ukrzyżowanego Boga. Czytamy o tym wy
darzeniu w Kręgu biblijnym: 
,,/...! wytłumaczyła mi, że modlifom się do tego Boga 
w cierniowej koronie, który wisi pr.ed nami na ołtarzu, na 
krzyżu. Nic nie rozumiaie"" 
- To jest Bóg? - s.' „e· ·. 
Potwierdziła skimeniem głowy. 

- W cierniowej koroni:.: ? 
-Tak. 
- Czyj Bóg? 



- Nasz .. . 
- Mój? .. . 
- I twój, i mój. 
Ogarnął mnie lęk. Czułem, że ta Postać wisząca na krzyżu 
!../ znajduje się w jakimś niewidzialnym kręgu, którego 
nie umiem przekroczyć.!../ Ten rozpięty na krzyżu Czło
wiek, szczemiały od deszczów i wiatrów napełniał mnie 
coraz większym niepokojem". 
/„Krqg biblijny" Cierniowa korona! 
Przyszły poeta wyniósł z domu rodzinnego szerokie zain
teresowanie historią i religią swojego narodu, kulturą, li
teraturą. Do lektury czytanych przez niego książek doszły 
w wieku 13 lat pierwsze samodzielne próby literackie 
i poetyckie. Impulsem do napisania pierwszych wierszy 
o Chrystusie i św. Franciszku, o których niewiele wtedy 
wiedział, stał się wiersz J. Tuwima pt. „Chrystusie „.". Lek
tura wiersza wywołała w chłopcu duchowy niepokój 
w związku z odkryciem przez niego istnienia ambiwalen
cji uczuć, „że można być Żydem, nie przyjąć chrztu i wie
rzyć w Chrystusa". W Kręgu biblijnym pisarz zanotował: 
„ To odkrycie wywróciło na nice wszystkie moje chłopięce 
wyobrażenia o związkach i sporach żydowsko-chrześci
jańskich i jeszcze bardziej je pogmatwało. W głowie mojej 
powstał nie byle jaki zamęt, którego nie umiałem ujarz
mić ". 

/"Krąg biblijny" - Chrustusie . ../ 
Wiersze z młodzieńczego okresu nie zachowały się, spło
nęły w Warszawie w czasie okupacji . A do wielkiego Spo
tkania z Chrystusem doszło dopiero po wielu latach po
szukiwań. 

Roman Brandstaetter do szkoły powszechnej i gimnazjum 
chodził w Tarnowie. I Państwowe Gimnazjum Męskie im. 
Kazimierza Brodzińskiego realizowało program gim
nazjum klasycznego dawnego typu. Ukończył je w roku 
1924. W tym samym roku rozpoczął studia w Krakowie 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pod kierunkiem 
profesorów Stanisława Windakiewicza i Tadeusza Le
hra-Splawińskiego studiował filozofię i filologię poi-

ską. W czasie trwania nauki po raz pierwszy opublikował 
na lamach „Kuriera Literacko-Naukowego" wiersz napi
sany z okazji śmierci Jesienina pt. „Elegia o śmierci Ser
giusza Jesienina" (1926). Tego samego roku w „Nowej 
Reformie" ogłosił wiersz pt. „Piłsudski". Kolejne wier
sze i artykuły pisał do „Głosu Prawdy", „Gazety Polskiej" 
i innych czasopism. W 1928 roku wydal u Gebethnera 
i Wolfa pierwszy tomik poezji zatytułowany Jarz.ma, 
który jest jego oficjalnym poetyckim debiutem. Po ukoń
czeniu studiów w 1929 roku otrzymał rządowe sty
pendium naukowe i wyjechał na dwa lata do Francji. 
W Paryżu prowadził studia i zbierał materiały dotyczą
ce działalności społeczno-politycznej Adama Mickiewi
cza. Po powrocie ze stypendium zamieszkał w Warszawie 
kontynuując swą pracę pisarską, poetycką, a przede wszy
stkim publicystyczną. Przez rok pracował również jako 
nauczyciel języka polskiego w szkole średniej. Owocem 
jego paryskich studiów był tytuł doktora filozofii, któ~ 
otrzymał w 1932 roku na podstawie rozprawy naukowej 
Adam Mickiewicz jako krytyk literatury polskiej w okresie 
wileńsko-kowieńskim . Od 1932 r. R. Brandstaetter wystę
pował z szeregiem ostrych polemicznych artykułów. 
„ Gwałtownie i nie szczędząc nikogo walczył z rosnącym 
w Polsce antydemokratyzmem, aby nie nazwać tego faszy
zmem i antysemityzmem. Pisywał w lwowskiej «Chwili», 
krakowskim «Nowym Dzienniku», w warszawskim «No
wym Przeglądzie» i «Sterze». Każdy jego artykuł to był kij 
w mrowisko. Tępiony i nienawidzany był przez wielu. " 
/Z listu Tamary Karren do o. Jana Góry z dn. 10-12 wrze-
śnia 1988 r. Londyn/ . 
Wydal również szkice historyczno-literackie: Legion Zy
dowski Adama Mickiewicza (1932), Moszkopolis (1932), 
J1Ybryki antyi;ydowskie studentów Uniwersytetu Wileńskie
gQ w r. J 815 ( 1932), następnie Tragedię Juliana Klaczki 
(1933), i tomik poezji Węzły i miecze (1933) oraz zbiór 
pamfletów Zmowa eunuchów ( 1936). W 1935 r. R. Brand
staetter odbył podróż do Turcji, Grecji i Palestyny. Tu 
po raz pierwszy zetknął się z ziemią swoich przodków. 
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Spotkanie to było dla pisarza silnym i głębokim przeży
ciem. Zafascynowany również Ziemią Świętą szukał w Je
rozolimie „śladów" Chrystusa, choć jeszcze wtedy nie stu
diował Nowego Testamentu. 
Po wybuchu II wojny światowej R. Brandstaetter wyjechał 
do Wilna - wrzesień 1939 rok. Wtedy ostatni raz widział 
swoich rodziców. O ich śmierci w komorach gazowych 
obozu w Treblince dowiedział się już w Jerozolimie. Po la
tach w wierszach poety odnajdujemy wiele śladów tych 
bolesnych doświadczeń . W Fauście zwycieżonym (1958) 
czytamy: 
„ To wszystko, co czynię, 
Nie okupuje mojego życia 
I ani o cal nie jest bardziej wartoJciowe 

Od śmierci mojej matki 
I od śmierci mojego ojca. 
Nie wiem nawet co myśleli 
W godzinę pojednania z dymem". 
A w wierszu Stabat Mater zanosi błagania do Madonny 
Treblińskiej: 

„!../ Ś~ięta Madonno człowieczych popiołów, 
Módl się za popiół 
Mojej matki 
'Za jej spalone życie, 
'Za jej spalone włosy, 
'Za jej spalone oczy 
Módl się, Madonno, na szczycie Trupiej Czaszki, 
Madonno Treblińska ". 
W Wilnie Brandstaetter przebywał kilka miesięcy, w cza
sie których jego osobą zdążyło zainteresować się NKWD. 
W 1940 roku poślubił Żydówkę Tamarę Karren, którą po
znał jeszcze w Warszawie po powrocie z podróży do Zie
mi Świętej . Dzięki staraniom rodziny żony, przedostając 
się przez Moskwę, Baku, Iran, Irak i Transjordanię, wyje
chali do Palestyny. W tym czasie powstał pierwszy z dra
matów Brandstaettera zatytułowany Kupiec warszawski 
(1940/41). W Jerozolimie autor początkowo współpraco
wał z hebrajskimi wydawnictwami, prasą i teatrem. Jed-

nak kiedy hebrajski Narodowy Teatr „Habima" wystawił 
na scenie Kupca warszawskiego, a wyreżyserowana sztu
ka miała wydiwięk antypolski, autor zerwał z nimi wszel
kie kontakty. Z tego też powodu miał duże trudności 
w znalezieniu pracy w polskich placówkach w Palestynie. 
Z pomocą przyszedł mu profesor Stanisław Kot, który był 
nauczycielem Brandstaettera na Uniwersytecie Jagielloń
skim. Dzięki protekcji profesora otrzymał pracę w Polish 
Inf~rmation Centre w Polskiej Agencji Telegraficznej, 
gdzie ~racował w nasłuchu radiowym aż do czasu swoje
go ""'.YJazdu z Palestyny. W okresie 1941-1946 napisał pięć 
kolejnych dramatów, których nigdy nie wystawił na sce
nie. Również wtedy powstał jeden z największych jego 
dramatów zatytułowany Powrót syna marnotrawnego 
( 1943-45). W roku 1945 Brandstaetter na mocy przywile
ju św. Pawia rozstai się ze swoją żoną Tamarą. 
Pisarz ciągle poszukiwał. Twierdził, że „ Człowiek wiary 
nie jest do końca człowiekiem pewności. Człowiek mówi 
nie wiem - i szuka drogi. " 
Czas pobytu Brandstaettera w Jerozolimie był okresem 
przełomowym, niezwykle istotnym w jego życiu . Tu przez 
lata, k~dego dnia obcował i rozmyślał nad życiem Chry
stusa. Zona pisarza, Tamara, napisała: 

„/...! Spokój znajdował w wędrówkach murami starej Je
rozolimy, w zagłębianiu się w jej miejsca święte, a może 
nade wszystko w godzinnych spacerach Doliną Świętego 
Krzyża!...!". 

!Z listu T. Karren do o. J. Góry/ 
Tutaj, w Jerozolimie, nastąpiło to, co zwykle nazywamy 
nawróceniem, przej.fciem na katolicyzm. Sam Brandstaet
ter wydarzenie to okrefla jako Spotkanie i tak opisuje: 
„Skończyłem pracę po północy. Zapaliłem papierosa. 
Wstałem od stołu, rozejrzałem się po pokoju i przypomnia
łem sobie, że nie mam w domu nic do czytania. /...! zatrzy
małem wzrok na leżącej obok jednego z biurek stercie sta
rych tygodników. Wyciągnąłem na chybił trafił kilka 
numerów. Z jednego z nich wypadła na podłogę dużych 
rozmiarów wkładka. Podniosłem ją. Była to reprodukcja 



rzeźby z XVII wieku lnnocenza da Palermo z kościoła San 
Damiana w Asyżu, przedstawiająca ukrzyżowanego Chry
stusa. /.../Spojrzałem na reprodukcję. Wyobrażała Chry
stusa w chwilę po Jego śmierci. Z półrozchylonych warg 
uszedł ostatni oddech. Kolczasta korona spoczywa na Jego 
głowie jak gniazdo uwite z cierni. Miał oczy zamknięte, 
ale widział. Głowa Jego wprawdzie opadła bezsilnie ku 
prawemu ramieniu, ale na twarzy malowało się skupione 
zasłuchanie we wszystko, co się wokół działo. Ten martwy 
Chrystus żył. 
Pomyślałem: 

Bóg„. 
I włożywszy reprodukcję do teczki, wyszedłem". 
Potem dodaje: 
„ Wprawdzie jeszcze kilkakrotnie ciemna strona wieczno
ści rzucała głęboki cień na obszary mojego czasu i wpro
wadzała wiele zamętu i nieładu w moje ówczesne dni, mimo 
to dzieje tej biblijnej nocy są dla mnie smugą najwspa
nialszego światła, jakie widziałem w moim życiu". 
l„Krgg biblijny" - Noc biblijna/ 
z owym „gazetowym" wizerunkiem Chrystusa już nigdy 
się nie rozstawał . Oprawiwszy go w ramkę zawiesił na 
ścianie swojego mieszkania. Znalazł to czego przez lata 
szukał. Wiarę w Chrystusa. 
„ Chciał zacząć życie od nowa/.../. Nie ukrywał swe~o po
chodzenia - !../przeszedł długą drogę nim stał się Zydem 
chrześcijaninem. Tak jak Żyd Chrystus. I to było piękne 
w nim". 
/Z listu T. Karren do o. J Góry/ 
Po zakończeniu wojny, R. Brandstaetter w roku 1946 opu
ścił Palestynę i przez Egipt udał się do Rzymu. Tutaj spo
tkał prof. St. Kota, który pełnił funkcję ambasadora Rzecz
pospolitej Polskiej. Prof. Kot znów wspomógł znanego już 
literata i Brandstaetter objął posadę attache kulturalnego 
przy ambasadzie RP w Rzymie. Przyjął chrzest i poślubił 
Reginę z Brochwiczów Wiktorównę, którą poznał w se
kretariacie ambasadora Kota. We Włoszech przeżywał 
autor nowe fascynacje, a ulubioną krainą była Umbria, 

która swym krajobrazem tak bardzo przypominała mu Zie
mię Świętą. Miastem, do którego ciągle powracał był, jak
by zatrzymany w czasie, Asyż ze swoim wielkim Bieda
czyną, świętym Franciszkiem. Postać świętego fascyno
wała i inspirowała pisarza. Powstały wtedy: prozatorskie 
Kroniki Asyżu (l 947) i misterium Teatr Świętego Fran
ciszka (l 947), a wiele utworów z Fausta zwycieżonego 
( 1958) i Dwóch muz ( 1965) zrodziło się z podróży po sło
necznej Italii. Tutaj Brandstaetter tworzył następne swoje 
dramaty: Oedipus ( 1946), Noce narodowe ( 1946/47), Prze
mysław Il ( 1948) . W roku 1948 zorganizował w Rzymie 
uroczystości patriotyczne - cykl akademii - z okazji setnej 
rocznicy założenia Legionu Żydowskiego Adama Mickie
wicza. Charakter uroczystości nie przypadł do gustu no
wym władzom politycznym w kraju, które spodziewały 
się manifestacji marksistowskiej. Miało to swoje dalsze 
negatywne konsekwencje w odniesieniu do pisarza, któ
rego odwołano z attachatu przy ambasadzie. 
Nadszedł upragniony dla Brandstaettera czas powrotu do 
ojczyzny. W 1948 roku przyjechał do Polski. Kiedy wy
siadł z pociągu w Zebrzydowicach stało się coś niezwy
kłego . W dworcowej restauracji usiadł za stołem i po ośmiu 
latach po raz pierwszy wziął do ręki polski chleb - wtedy 
poraziły go ewangeliczne słowa opowiadające o spotka
niu Jezusa w Emaus, którego uczniowie rozpoznali przy 
łamaniu chleba. 
„Przy stole nikt ze mną nie siedział, nikt nie pobłogosławił 
chleba leżącego przede mną, nikt go nie prz.elmnal, ale mimo 
to ręka, w której trzymałem chleb mojej ziemi, drżała". 
l„Krgg biblijny" - Emaus w 'Zebrzydowicach! 
Było to dla pisarza wielkie i głębokie wzruszenie odczyta
ne przez niego jako ewangeliczny znak. Od tego momen
tu Biblia stanowiła dla niego nierozerwalnąjedność Stare
go i Nowego Przymierza. 
Brandstaetter zamieszkał w Poznaniu. Nie miał możliwo
ści wyboru miejsca stałego pobytu, gdyż ówczesny mini
ster kultury Włodzimierz Sokorski nie pozwolił mu na 
zamieszkanie w Warszawie ani w Krakowie, twierdząc, 



że pisarz za dobrze by się czuł w tych ,,reakcyjnych" mia
stach. W Poznaniu otrzymał posadę kierownika literackie
go w Teatrze Polskim a następnie w Operze im. Stanisła
wa Moniuszki. W tym samym czasie (1948-49) pełnił 
obowiązki wiceprezesa Oddziału Poznańskiego ZZLP. 
W roku 1950 opuścił Poznań i przeniósł się do Zakopane
go, gdzie spędził prawie 10 lat. Został członkiem Polskie
go PEN Clubu. Do 1958 r. był przewodniczącym Rady 
Kultury przy Miejskiej Radzie Narodowej. W Zakopanem 
kontynuował swą pracę literacką, głównie dramatopisar
ską. Powstały wtedy dramaty: Ludzie z martwej winnicy 
(1950), U[Jadek kamiennego domu (1950), Milczenie 
(1951), Król i aktor (1951), Józef Sułkowski (1952), Ko
pemik (1953), Znaki wolno.fci (1953), Dramat ksietyco
ID' (1954), Król Stanisław August (1956), Odys płaczący 
(1956) i inne utwory poetyckie: Winogrona Antygony 
(1956), Faust zwycieżony (1958). W 1951 roku napisał li
bretto operowe do muzyki Tadeusza Szeligowskiego pt. 
Bunt żaków, za które otrzymał wraz z kompozytorem Pań
stwową Nagrodę Artystyczną I Stopnia. Podjął również 
nową formę wypowiedzi artystycznej jaką jest translator
stwo. Przekładał wtedy głównie dzieła Shakespeare' a ta
kie jak: Hamlet (1950), Król Ryszard li/ (1950), Kupiec 
wenecki ( 1952), Antoniusz i Kleoaatra ( 1958). W Zakopa
nem był osobistością bardzo znaną i powszechnie szano
waną, przyczynił się do ożywienia życia kulturalnego i spo
łecznego miasta, za co nadano mu w 1957 roku godność 
Honorowego Obywatela Zakopanego. Rok wcześniej na
wiązał kontakt z francuską Academi Rhodanienne des Let
tres i został jej członkiem korespondencyjnym. W 1958 r. 
Brandstaetter otrzymał literacką Nagrodę im. W. Pietrza
ka przyznaną za całokształt pracy artystycznej. W tym sa
mym roku został członkiem Klubu Pisarzy „Krąg", który 
powstał przy Warszawskim Oddziale Związku Literatów 
Polskich. Mimo pełnionej w Zakopanem funkcji i nagród, 
które otrzymywał, pisarz ze względu na swoją jednoznacz
ną postawę moralną, przez cały czas był „na cenzurowa
nym". Centralny Urząd Wydawniczy utrudniał mu wyda-

wanie utworów, ograniczał nakłady. Cenzura zdejmowała 
ze scen sztuki grane lub w ostatniej chwili odwoływała 
zezwolenia na rozpoczęcie prób, albo w ogóle nie pozwa
lała wystawiać jego dramatów. Znamienną była sprawa 
Milczenia. które w okresie odwilży 1956 roku chciano 
wystawić na deskach teatrów w Warszawie, Krakowie 
i Wrocławiu. W ministerstwie wycofano wcześniejszą zgo
dę na próby ze względu na „szkodliwość społeczną" utwo
ru. Premiera odbyła się więc w peryferyjnym teatrze w 
Sopocie ( 1957), gdzie przeszła niestety bez echa. Za gra
nicą natomiast sztuka święciła tryumfy od Stanów Zjed
noczonych po Australię. Milczenie wystawiły prowincjo
nalne teatry w Tarnowie, Kaliszu oraz objazdowa krakow
ska „Estrada". W Tarnowie sztukę reżyserował Ireneusz 
Erwan, na premierze nie było Brandstaettera. Do rodzinne
go miasta przyjechał dopiero po miesiącu, w maju 1957 r., 
po raz pierwszy od czasu, kiedy wyjechał stąd przed II 
wojną światową . Z wielkim wzruszeniem i drżeniem ser
ca odwiedzał krainę lat dziecinnych, którą pótniej tak 
pięknie opisywał w Bardzo krótkich oaowieściach ( 1978). 
Pisarz nie ukrywał jednak, że bał się tego spotkania a jesz
cze bardziej wspomnień o czasach, „gdy wierzyło się w 
niezachwianą kolejność raz na zawsze ustalonych zdarzeń, 
w nieodmienność przyzwyczajeń, w miary i wagi, które 
nie ulegają przewartościowaniu". W Bardw krótkich opo
wieściach zanotował : 

„ Po trzydziestu latach po raz pierwszy wybrałem się wpo
dróż do rodzinnego miasta. Z początku nie chciałem je
chal<. Któż chętnie jedzie na cmentarz minionych lat?/.../ 
To jest smutna podróż. Miasto jest inne i ja jestem inny. 
Będziemy na siebie nawzajem patrzel' i kiwać z politowa
niem głowami. Miasto spyta: «To ty?». Ja spytam: «To 
ty?». Nie dogadamy się. Takie spotkania z przeszłością poza 
goryczą i jeszcze jednym szablonowym stwierdzeniem, że 
przedtem było inaczej, a dzisiaj jest inaczej, do niczego 
nie prowadzą. Przeszłość podobna jest do nieruchomych 
zwałów śniegu, leżących bez ruchu na zboczu wysokich 
gór. ttystarczy, aby słońce przygrzało, a pod działaniem 



jego ciepła/.../ zwala się lawina wspomnień, spod której 
nie łatwo jest wygrzebać się amatorowi sentymentalnej 
wycieczki do krainy umarłego czasu. Z niemałym więc tru
dem i oporem zdecydowałem się na ten wyjazd, który wy
dał mi się niepotrzebnym wywoływaniem duchów". 
Jednak w zakończeniu tego opowiadania napisał: 
„ Wspominać znaczy oczyszczać minione życie z chaosu 
i porządkować je według praw moralnych rządzących 
naszym sumieniem". 
/"Bardzo krótkie opowie.fci" - Moja podróż sentymentalna/ 
R. Brandstaetter odwiedził jeszcze raz Tamów na zapro
szenie Seminarium Duchownego, gdzie odbył _się jego 
wieczór autorski (lata sześćdziesiąte). Autor powiedział 
kiedyś w wywiadzie: „Chciałbym bardzo - napisać coś 
większego o Tarnowie. Czy mi starczy życia?. Mam 75 lat 
... A tyle jeszcze roboty ... " /Kultura 1980 nr 421. Niestety 

nie zdążył. 
Po latach pobytu w Zakopanem Brandstaetter w 1960 roku 
powrócił do Poznania. Tutaj poświęcił się wyłącznie twór
czości literackiej. Powstały kolejne, ostatnie już dramaty: 
Medea (1959), Cisza (1960), Ślepa ulica (1961), Śmierć 
na wybrzeżu Artemidy ( 1961 ), Dzień gniewu ( 1962), 
Zmieach demonów (1964) Wydawał nowe tomiki poezji. 
W latach 1960 i 1963 ukazały się dwa bardzo istotne tomi
ki wierszy: Pieśń o moim Chrystusie i Hymny Maryjne. 
Potem ukazały się jeszcze: Dwie muzy ( 1965), Księga mo
dlitw (1985), a w rok po śmierci żony w 1987, poeta wy
dał: Pieśń o tyciu i śmierci Chopina oraz Księgę modlitw 
dawnych i nowvch. Kontynuował pracę translatorską tłu
macząc kolejne dzieła Shakespeare'a. Rozpoczął nowy 
cykl przekładów biblijnych z języka hebrajskiego od sta
rotestamentowej Pieśni nad pie.fniami ( l 959). Potem uka
zała się Antologia poezji Starego Przymieaa ( 1964), Czte
ry poematy biblijne (1964), Psałterz 1968) i inne. W oi:tat
nich dziesięciu latach życia podjął trud przekładu Nowe
go Testamentu. Przetłumaczył cztery Ewangelie. Dzieje 
Apostolskie. Apokalipsę i Listy św. Jana . Niezwykłym 
dziełem pisarskim Brandstaettera była czterotomowa po-

wieść Jezus z Nazarethu . Kolejne tomy ukazywały się 
w latach 1967-1973, O napisaniu powieści o Jezusie my
ślał już w czasie swojej pierwszej podróży do Palestyny 
w r. 1935. Jednak wtedy miała to być historia Jezusa- wiel
kiego proroka żydowskiego, teraz stworzył dzieło o Jezu
sie - Bogu Żywym. Pisarz zawarł w nim całe dotychcza
sowe doświadczenie literackie, choć w ciągu lat pisania 
nie raz myślał o porzuceniu tematu, ale przede wszystkim 
zawarł głębię swoich przeżyć religijnych, niezachwianą 
i żywą wiarę w Jezusa - obiecanego Mesjasza. Przez 
wszystkie lata R. Brandstaetter współpracował z czasopi
smami katolickimi drukując wiersze, fragmenty prozy, 
przekłady. Publikował w: „Kierunkach", „Przewodniku 
Katolickim", „W Drodze", ,,Niedzieli", „Gościu Niedziel
nym'', „Tygodniku Powszechnym". Był laureatem wielu 
nagród i wyróżnień literackich krajowych i zagranicznych. 
W 1968 r. został honorowym członkiem Academie des 
Poetes de Rhodanie we Francji, a w 1970 członkiem za
rządu Polskiego PEN Clubu. W 1980 r. został wybrany na 
przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomni
ka Poznańskiego Czerwca 1956 r. 
Roman Brandstaetter zmarł na zawał serca w Poznaniu 27 
września 1987 roku . Prosił przyjaciół, aby do trumny wło
żyli mu różaniec, który otrzymał od Ojca Świętego Jana 
Pawła II oraz reprodukcję rzeiby Chrystusa Ukrzyżowa
nego z kościoła św. Damiana w Asyżu, z którą nierozsta
wał się nigdy od owej pamiętnej biblijnej nocy. 
Przed śmiercią R. Brandstaetter powiedział: 
„ Wielkie dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom 
i Żydom upewnia mnie w przekonaniu, że moje «odejście» 
od judaizmu, moja <<Zdrada», jak to chcieliby widzieć nie
którzy, nie jest odejściem w znaczeniu dosłownym. Ja do
tykam obu krańców łuku. Ja czekam na ten Wielki Most" . 
Cechowała go głęboka mądrość człowieka czerpiącego 
z wielu iródeł. Był spadkobiercą kultury żydowskiej, ju
daistycznej. Przyjął tradycję chrześcijańską, był dziedzi
cem kultury polskiej z Mickiewiczem, Słowackim i Wy
spiańskim na czele. Źródłem inspiracji twórczej była rów-



nież kultura antyczna- grecka i rzymska - skąd wyprowa
dzał filozoficzne motywy swoich dzieł. Chcąc ogarnąć jego 
twórczość trzeba patrzeć na nią w kontekście tych trzech 
wielkich tradycji kulturowych. W nich ,,rabbi" Brandsta
etter jawi się jako „mądra, samotna, biblijna postać". On, 
jeden z ostatnich moralistów XX wieku, sprzymierzony 
z Bogiem, wyznawał wiarę w Niego całym swoim talen
tem a patriotyczną postawą budził powszechny szacunek. 
Roman Brandstaetter pod koniec swojego życia stwierdził: 
„Teraz widzę, że to co mnie w życiu spotkało miało sens 
i mogę odnieść do własnego życia słowa Alberta Einste
ina - Pan Bóg pisze, prosto po liniach krzywych." 15

i 

Adaptacja sceniczna spektaklu „Czy ja jestem Żyd 
z Wesela?" oparta została na utworach literackich. Pier
wsze, to objętościowo niewielkie opowiadan~e autorstwa 
Romana Brandstaettera o tytule „Ja jestem Zyd z Wese
la". Drugi utwór, to wybitne dzieło Stanisława Wyspiań
skiego: „ Wesele". 
Skąd taki pomysł? 

Otóż obok wielu osób o autentycznym rodowodzie, 
występujących w scenach z „ Wesela", spotykamy rów
nież Żyda, oraz jego córkę Rachel. I oni także, posiadają 
rodowód, wykraczający poza fikcję literacką: Pierwowzo
rem, na którym Wyspiański oparł postać „Zyda z Wese
la", jest: bronowicki Żyd - Hersz Singer. Pierwowzorem 
zaś dla jego córki, pozostaje Józefa Singer zwana potocz
nie Pepką. 

Adaptacja sceniczna, jest próbą zrozumienia niezwy
kłej sytuacji, w której potencjalnie, może się znaleźć każ
dy z nas. Hersz Singer i jego córka zostali sportretowani w 
dramacie Wyspiańskiego. Dla Hersza Singera to podsta
wa do jego osobistej tragedii. Hersz Singer jako człowiek 
prywatny, przeżywa tragedię, kończącą się absolutnym 
upadkiem. 
Hersz Singer - jako „Żyd z Wesela", pozostanie na zawsze 
na kartach polskiego narodowego dramatu. Poprzez naszą 
lekturę tekstu Wyspiańskiego, oraz poprzez sceniczne re-

alizacje„ Wesela", stanie się człowiekiem niezwykle sław
nym. Nierozwiązywalny dramat polega na tym, że pry
watne życie Hersza Singera i jego córki Pepki, nie ma nic 
wspólnego z tym, co na kartach dramatu „ Wesele", mówi 
o nich Stanisław Wyspiański. 
Proponowana adaptacja sceniczna, to konfrontacja bio
grafii osobistej - intymnej, z biografią o powszechnym, 
kulturowym zasięgu społecznym. Dramat krzywdzą
cej nieprawdy w portretowaniu człowieka. Dramat bez
silności osoby, w walce z przeważającą silą ogólnie przy
jętego archetypu kulturowego. 
Czy dla Żyda, można sobie wyobrazić większą tragedię? 

Stanisław Świder - reżyser 

Imre Kertesz 

( ... ) Człowiek nagle zaczyna postrzegać otaczający 
go świat jako coś w rodzaju widma, choć w rzeczywisto
ści to on sam staje się nierzeczywisty, widmowy. Lub 
odwrotnie - nagle zaczyna się czuć jak obca istota, choć 
w rzeczywistości utożsamił się tylko z odpychającym 
światem zewnętrznym. 

( ... ) Ilekroć przebywamy za granicą, przechodzę rze
czywistą przemianę osobowości. W obcym otoczeniu po
ruszam się jak w domu, w domu - zupełnie obco. Z osoba
mi obcojęzycznymi rozmawiam swobodnie, z rodakami -
ze skrępowaniem. W dyktaturze zwanej socjalizmem 
wszystko to było stanem naturalnym, z którym stosunko
wo nieźle sobie radziłem; jednakże do demokratycznego 
rasizmu muszę się jeszcze poprzyzwyczajać. Ale przynaj
mniej przeanalizowałem pewien problem, który jak sądzę 
dotyczy nie tylko mnie. 

Chodzi po prostu o to, że w trakcie mego codziennego 
życia bezustannie muszę reagować na całkowicie obce 
mi impulsy, które nadchodzą z otoczenia i niczym krót
kie porażenia prądu podrażniają moją skórę. Mówiąc w 
przenośni, ciągle muszę się drapać. Wszyscy znamy po
wiedzenie Monteskiusza: „Najpierw jestem człowiekiem 
dopiero potem Francuzem". 



Rasiści - ponieważ antysemityzm po Oświęcimiu nie 
jest już tylko antysemityzmem - chcą ode mnie, żebym 
był przede wszystkim Żydem, żebym nie mógł już być 
człowiekiem ( ... ). 

( .. . )Pewien francuski pisarz Edmond Jabes, twierdzi, 
że trudności związane z byciem Żydem są równe trud
nościom związanym z pisaniem. Jeszcze nikt nigdy nie 
sformułował dla mnie tak jasno mojej własnej sytuacji. 
A jednak dostrzegam tu jedną istotną różnicę. To, że jestem 
pisarzem, jest wynikiem swobody samookreślenia, natomiast 
Żydem się urodziłem. Żeby moje „bycie pisarzem" i moja 
żydowskość zespoliły się we mnie w jedną kategorię, 
musiałem zacząć postrzegać żydowskość tak samo, 
jak postrzegałem bezbłędne wykorzystywanie możli
wości tworzenia jako - zadanie. Jako decyzję o pełni ist
nienia łub wyparciu się samego siebie. 

Jeśli wybieramy pełnię życia, nagle wszystko zaczy
na działać na naszą korzyść. To, że jestem Żydem, w re
zultacie jest wynikiem mojej własnej decyzji; nie tylko 
nie może mnie to już doprowadzić do tzw. kryzysu tożsa
mości, ale wręcz przeciwnie - stawia moją egzystencję w 
jeszcze jaśniejszym świetle. Jednakże niezależnie od tego 
muszę stawić czoło kilku kwestiom wywoływanym przez 
- że tak powiem - indywidualność mojej żydowskości. 

Jeszcze jakieś dwadzieścia, trzydzieści lat temu kwe
stię dla kogo piszę, uznałbym za problem sztuczny. Oczy
wiście dla siebie - brzmiałaby, a właściwie brzmi i dziś, 
odpowiedź. Jednakże ostatnio coraz bardziej skłaniam się 
do tego, żeby przyznać, iż w stworzeniu jednostki, którą 
nazywam „sobą" sporą rolę odegrali też inni, cała reszta, 
moje otoczenie zwane społeczeństwem. Tak więc przy
najmniej częściowo jestem niewolnikiem okoliczności, 
a to z pewnością pozostawia ślady w moim umyśle. 

Mówiąc, że jestem żydowskim pisarzem, nie daję jed
noznacznie do zrozumienia, że jestem też Żydem. Jakim 
Żydem jest bowiem człowiek, który nie otrzymał religij
nego wychowania, nie mówi po hebrajsku, dzieła źród
łowe kultury żydowskiej są mu w zasadzie obce i żyje nie 

w Izraelu lecz w Europie? Mogę jednakże powiedzieć, że 
jestem pisarzem anachronicznej formy bytu - formy bytu 
zasymilowanych Żydów - jej nosicielem i wykonawcą, 
zwiastunem jej koniecznej likwidacji ( .. . ). 

( ... ) Europejski Żyd, któremu udało się przeżyć, może 
opowiedzieć historię swojego cierpienia jedynie w którymś 
z europejskich języków, jednakże język ten nie jest jego 
własnym językiem; ale nie jest też językiem narodu, od 
którego go pożyczył do swej opowieści. 

( ... ) Oscar Wilde, którego jeszcze w niewinnym 
XIX w., zamknięto w więzieniu z powodu jego swobo
dy samookreślania, co więcej z powodu „rozwiązłości", 
w „De profundis" pisze: „Nad wrotami świata antycznego 
widniał napis «Poznaj siebie!». Nad wrotami świata 
współczesnego będzie widniał napis: «Bądź sobą !»". 
Zauważyliśmy i codziennie doświadczamy tego, iż to wła
śnie świat współczesny stawia dotąd niewidzialne prze
szkody. A jednak nie możemy mieć innych dążeń niż to, 
któremu Nietzsche poświęca cały rozdział w swym dziele 
„Ecce homo" - być tym, kim jesteśmy. Musimy podążać 
za swym losem, musimy wyciągnąć nasuwające się po 
drodze wnioski, choćby były niewiadomo jak bolesne.16> 

Zgodę na przedruk w programie.fragmentów tekstu pt. „ Los odzy
skany", zamieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia l/.10.2002 r. 
nr 238,4146; a będącego wystąpieniem, wygłoszonym w Hanowe
rze dnia I 5. 11.2001 r., przez tegorocznego Laureata Literackiej 
Nagrody Nobla - Imre Kertt!sza, wyraziło dla Tarnowskiego Te
atru, Wydawnictwo Suhrkamp Verlag Rights & Foreign, Rights, 
Frankfurt am Main, w osobie Pani Claudii Brandes. Osobną 
zgodę na przedruk tekstu, uzyskał Tarnowski Teatr od tłumaczki 
Pani Justyny Goszczy1iskiej. 
Niniejszym serdecznie dziękujemy Nobliście Panu lrme Kertesw
wi, Pani Claudii Brandes, oraz Pani Justynie Goszczy1iskiej za 
dobrą wolę w realizacji naszej prośby i życzliwość dla naszej 
Sceny. 

Realizatorzy spektaklu. 



Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowa
rzyszenie Aktorów ZAiKS-u. 

Bibliografia: 
I) (Okładka) Reprodukcja plakatu - Mucha, „Secesja", M. Wallis 

- Wydawnictwo Arkady Warszawa 1984 r. 
2) Autoportret - St. Wyspiański, program „Wesele" Państwowy Teatr 

Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego w Tarnowie, 1967 r. 
3) „O kocham Kraków ... "St. Wyspiański, www.poezja.pl 
4) Życiorys St. Wyspiańskiego - www.republika.pl 
5) Fot. Józefa Singer - „Wesele we wspomnieniach i krytyce" 

opr. Aniela Łempicka - WL Kraków 1961 r. 
6) Fot. Hersz Singer - „Wesele we wspomnieniach i krytyce" 

opr. Aniela Łempicka - WL Kraków 1961 r. 
7), 8), 9), 10), 11) Program Obchodów Jubileuszowych 100- lecia 

prapremiery „Wesela" St. Wyspiańskiego w Teatrze 
im. J. Słowackiego w Krakowie - marzec 2001 r. 

12) „I ciągle widzę ich twarze" St. Wyspiański, www.literatura.pl 
13) Fot. Roman Brandstaetter - „Gazeta Wielkopolska'', dodatek 

do „Gazety Wyborczej" z dnia 10.03.2000 r. 
14) Cztery poematy biblijne - przekład Roman Brandstaetter, 

PIW Warszawa 1972 r. 
15) Życiorys Romana Brandstaettera - www.biblioteka. tarman.pl 
16) „Los odzyskany" - Irme Kertesz, „Gazeta Wyborcza" 

z dnia 11.10.2002 r. /238,4146. 

Dziękujemy Darczyńcom za okazaną pomoc. 

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO HANDMADE 
Pan Tadeusz Wrześniak 

RESTAURACJA GALICYJSKA 
Państwo Anna i Kazimierz Kuralowie 

FIRMA OGRODNICZA s.c. HORTAR 
Pan Janusz Kopczynski 

PIEKARNIA JAN OŻGA 
Pan Jan Ożga 

Dziękujemy za promocję spektaklu. 

RADIO KRAKÓW, RADIO PLUS, RADIO MAKS, TELEWIZJA KRAKÓW, 
MAŁOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA, ECHO TARNOWA, TEMI, 
DZIENNIK POLSKI, GAZETA WYBORCZA, GAZETA KRAKOWSKA 

Redakcja programu: Krystyna Kuziemska 

• 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
STANISŁAW ŚWIDER 

Zastępca dyrektora 
GRAŻYNA NOWAK 

Koordynator pracy artystycznej 
WIOLETTA ŁAWNIUK 

Kierownik działu technicznego i administracji 
JERZY PRZYSTUPA 

Mistrz pracowni elektryczno-akustycznej 
TADEUSZ WIŚNIOWSKI 

Elektryk 
WIESŁAW HABEL 

Akustyk 
JERZY MILEWSKI 

Rekwizytor 
STANISŁAW KUTA 

Fryzjerka 
MAŁGORZATA ZAJĄC 

Garderobiana 
ZOFIA CZAJA 
Brygadier sceny 

RYSZARD POCIECHA 
Pracownia stolarska 

JÓZEF KIEŁBASA 
EUGENIUSZ WROŃSKI 

Kierownik pracowni plastycznej i reklamy 
ANDRZEJ KRZYCZMONIK 

Plastyk 
BOGUSŁAW BILIK 
Specjalista d/s reklamy 

KRYSTYNA SZAFORZ 
Starszy referent dis reklamy- plastyk 

JANINA STYCULA 
Mistrz pracowni krawieckiej 

MARIA KAŃDUŁA 
Pracownia krawiecka 
JOLANTA KRAJ 

MAŁGORZATA JERZYKOWSKA 

asystent scenografa 
KRYSTYNA KUZIEMSKA 

Biuro promocji i organizacji widowni 
MAŁGORZATA GUTWIŃSKA 
STANISŁAWA JĘDRZEJEC 

MARIA KRAWCZYK 
ANDRZEJ NACHMAN 



Na afiszu 

lnstytut Teatralny 
ie i~~i~rów '!\'>bViego Ot:-0~rn 'lTJ 

Kornel Makuszyi1ski 
SZEWC KOPYTKO I KACZOR KWAK 

reżyseria Waldemar Wola1iski 
scenografia Joanna Hrk 

Henryk Ibsen 
UPIOlff 

reżyseria, opracow~nic muzyczne 
Stanisław Swidcr 

scenografia Krystyna Kuziemska 

William Shakespeare 
HAMLET KSl 1\ŻĘ DAi'ill 

reżyseria, opracow?nic muzyczne 
Stanisław Swidcr 

scenografia Krystyna Kuziemska 

Sofokles 
ANTYGONA 

reżyseria, opracowanie muzyczne 
Ireneusz Janiszewski 

scenografia Ireneusz Janiszewski 
współpraca sccnogra fi czna 

Natalia Kowalska 

w/g utwor(1w Antoniego Cz.echowa 
ŻAlłT 

reżyseria, opracow?nic muzyczne 
Stanisław Swidcr 

scenografia Sophie Sochor 

Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego 
33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4 

tcl./fax (14) 621-02-00, centr. 622-12-51(52) 
kom. 602660383 

Biuro promocji i organizacji widowni 
rezerwacja biletów w godz. 7.30 - 15.30 

tel. (14) 622-14-77, 621-58-66 

Sprzedaż biletów, wtorek - piątek 
w godzinach 9.00-15.00 

oraz na dwie godziny przed spektaklem 

e-mail:teatr@tarnow.ipl .net 
www.teatr.tarnow.ipl.net 




