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Prof. dr inż. Łucjan Kops, FCIRP, FASME, FCSME, LSME 
 
 
Pan Czesław Jaworski, Adwokat                                              Montreal, 31 stycznia, 2012. 
Redaktor Naczelny czasopisma „Palestra” 
 
Szanowny Panie Redaktorze! 
 
Pragnę podzielić się z Panem wrażeniami z posiadanego DVD, w którym Naczelna Rada 
Adwokacka przedstawia piękny spektakl sztuki  Romana  Brandstaettera  “Ja jestem Żyd 
z Wesela” ze sceny Narodowego Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. 
Na spektaklu tym byłem w Krakowie przed laty i teraz z przyjemnością i pełniejszym 
zrozumieniem ogladnąłem go ponownie na świetnie nagranym DVD. 
 
Rozgłos  nadany  Hirszowi  Singerowi  i  jego  córce  Pepie  przez  wystawienie  Wesela, 
w którym Wyspiański pokazał ich  urbi et orbi  wg własnej wizji upokarzającej dla Singera 
(a także dla Czepca i Rydla, którego Wyspiański ośmieszył), miał dla Singera tragiczne 
konsekwencje – doprowadził bowiem, poprzez upadek karczmy i gospodarstwa oraz 
rozpad rodziny, do zniszczenia człowieka. Pepka stała się już  tylko  Rachelą  z  Wesela, 
a jej emancypancja i zamiar przyjęcia chrztu zdruzgotały starego, pobożnego Żyda. Jego 
świat usunął mu się z pod nóg.  W cztery lata  po  wystawieniu  Wesela  rozwiódł się        
z żoną i zabierając tylko Pismo Święte przeniósł się do przytułku, gdzie dokonal żywota. 
 
Ten dramat człowieka staje się w sztuce Brandstaettera zagadnieniem prawnym, z którym 
autor  rozprawia się w epilogu zamykając sztukę kwestiami  koncypienta – Czy można tak 
robić? Czy wolno tak robić? Pytam jako adwokat. I kończy: Gdyby oni wszyscy (Singer, 
Czepiec i Rydel) zaskarżyli Wyspiańskiego, to napewno byśmy z Wyspiańskim wygrali! 
 
Atrakcyjność sztuki Brandstaettera dla palestry jest oczywista. Autor pokazuje w sposób 
bardzo  pozytywny  rolę  adwokata,  który  próbuje  pomóc  człowiekowi poszkodownemu. 
W wywiadzie poprzedzajacym sam spektakl adwokat Joanna Agacka-Indecka, tragicznie 
zmarła prezes NRA, jasno interpretuje sztukę Brandstaettera w kontekście roli adwokata. 
W dobrze opracowanej wkładce adwokat Andrzej  Michałowski, p.o. prezesa NRA, pisze 
przekonywująco o społecznej roli adwokatów, zaś Stanisław Stabro ciekawie informuje o 
autorze i sztuce. Wspomina on też, że pomysłodawcą, autorem i realizatorem projektu 
jest mecenas Stanisław Kłys. Mecenas Kłys zaiste zasłużył sobie na uznanie. 
 
W sumie – doskonała inicjatywa, znakomity przyczynek do rozpowszechnienia tej perełki 
literatury dramatycznej. Brawa dla Naczelnej Rady Adwokackiej za tę realizację! 
 
Łączę wyrazy szacunku, 

Łucjan Kops            
Łucjan Kops 
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