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Pięć scen! 
Scena Klasyczna. Scena Kameralna, 

scena Kawiarnia Teatralna - Life, 
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Bogata oferta artystyczna! 
komedie, dramaty, baśnie, farsy, musicale 
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Festiwale! 
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gościnne występy, udział w festiwalach 
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teatr w sd<ole, warsl)aty, konkursy 

Tarnowski Tealr im. L. Solskiego. 33-100 TanklW, ul. Mickiewic7il 4. 
rei. c. 6221251(52), tclJfax 6210200, 

organizacja widowni-6221477, 6215866. 
www ICalr.tamow.ipl.net ; e-mail 1ea1r@tamow.ipt.ne1 

, 

Jerzy Braun 
EUROPA'' 

'' 
adaptacja, inscenizacja, 
reżyseria, scenografia 

Kazimierz Braun 

muzyka 
Bartłomiej Gliniak 

choreografia 
Jacek Tomasik 

efekty dźwiękowe 
Andrzej Rehman 

przygotowanie wokalne 
Elżbieta Kuzemko-Rausz 

asystent reżysera 
Anna Nowicka 

inspicjent, sufler 
Krystyna Fudyma 

Adaptacja oparta jest o dramat Jerzego Brauna Europa, wy
korzystano również jego sztuki Christopher, Dni Konradowe i Re
wolucja oraz poematy Moja Matka i Prometej-Adam, a także wier
sze i pieśni. Wprowadzono też kilka kwestii z Wesela Stanisława 
Wyspiańskiego. 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury. 



KAZIMIERZ BRAUN studiował polonistykę w Poznaniu (magisterium 1958) 
i reżyserię w PWST w Warszawie (dyplom 
1962). Doktoryzował się na Uniwersytecie 
Poznańskim (1971), habilitował na Uniwer
sytecie Wrocławskim ( 1975). Został miano
wany profesorem w USA w 1989 r., w Pol
sce w 1992 r. (na podstawie uchwały Uni
wersytetu Wrocławskiego z 1984 r., wów
czas zablokowanej). 
Pracował w teatrach Gdańska, Warszawy, 
Krakowa, Łodzi, Torunia i Lublina. gdzie był 
kierownikiem artystycznym Teatru im. 
Osterwy (1967-1974) oraz jego dyrektorem 
(1971-1974). W latach (1975-1984) był kie
rownikiem artystycznym i dyrektorem Te
atru Wspólczesnego we Wrocławiu, skąd 

został zwolniony w trybie nagłym przez władze komunistyczne. Wykładał na 
Uniwersytecie Wrocławskim ( 1974-1985), w PWST w Krakowie i Wrocławiu 
(1978-1985) oraz na licznych uniwersytetach amerykańskich m.in. New York 
University w Nowym Jorku, University ofCalifomia w Santa Cruz, State Uni
versity of New York w Buffalo. 
W Jatach 1961-2003 wyreżyserował 133 prLedstawienia teatralne i telewizyjne, 
z tego kilkadziesiąt za granicą - m.in. w USA, Kanadzie, Irlandii, Niemczech -
w tym cykle sztuk Norwida- 14 realizacji, m.in. Pierścień wielkiej damy (War
szawa 1962), z.a kulisami (TV Warszawa 1966, Teatr im. Słowackiego, Kraków 
1971) i Różewicza - 18 realizacji, m.in. Ak.J przerywany (Lublin 1970), Stara 
kobieta wysiaduje (TV Wrocław l 976 i Dublin, Irlandia 1983), Przyrost natu
ralny (Wrocław 1979 i Chicago 1989), Odejście głodomora (Buffalo, 1986). 
Reżyserował także sztuki Wyspiańskiego, Brechta i Szekspira, m.in. Henryka 
V, 1987, Juliusza Cezara, 1988, Króla Lira, 1989, Wiele hałasu o nic, 1991 i 
Ryszarda fil w Buffalo. Dwukrotnie realizował Dziady (Wrocław 1978, 1982). 
Do jego najbardziej znanych przedstawień należały też: Anna Livia Joyce'a/ 
Slomczyńskiego (Wrocław 1977), Operetka Gombrowicza (Wrocław 1977), Dżu
ma wg Camusa/Defoe (Wrocław 1977), Szewcy Wit!Gewicza (Los Angeles 1987), 
Bal manekinów Jasieńskiego (Buffalo 1997) i in. 
Opublikował 31 książek i ponad 300 artykułów z dziedziny historii i zagadnień 
warsztatowych teatru, w językach polskim i angielskim, m.in. Teatr wspólnoty 
(Kraków 1972), Nowy teatr na świecie (Warszawa 1975), Druga refomza teatru 
(Wrocław 1979), Wielka reforma teatru w Europie (Wrocław 1984), Kieszanko
wa historia teatru polskiego (Lublin 2003). Publikował też utwory prozatorskie 
m.in. powieści Pomnik (Paryż 1989), Pożegnanie z Alaską (Warszawa 1996), 
Dzień świadectwa (Bytom 1999) oraz zbiór pt. Ptak na szczudłach i inne opo
wiadania amerykańskie (Toruń 2003). Pisa.I utwory dramatyczne m. in. Holly
wood vzaczy święty las, Rzecz o Modrzejewskiej, Va/eza, Tamara L., które były 
wystawiane w Polsce, USA, Irlandii i Kanadzie. 
Otrzymał szereg nagród artystycznych i naukowych w kraju m.in. na festiwa
lach teatralnych w Toruniu, Kaliszu, Wrocławiu oraz zagranicą m.in. w Niem
czech, Japonii, USA, w tym nagrody Fundacji Guggenheima i Fundacji Fulbri
ghta. Od 1985 r. mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. 

Kazimierz Braun 

WSPOMNIENIE 
O STRYJU JERZYM 

W 
1965 roku w Paryżu stryj Jerzy Braun zajmo
wał pokój gościnny w Seminarium Polskim w 
pobliżu Pantheonu. Nie widziałem go, odkąd 
parę łat wcześniej zamieszkał poza Polską. Za
raz więc po przyjeździe do Paryża poszedłem go 

odwiedzić. Furtian, młody kleryk, wskazał mi długi korytarz 
i objaśnił, w które drzwi trzeba zapukać. 

Korytarz był mroczny. Moje kroki wzbudzały pogłos. Przypomniałem sobie 
inny korytarz prowadzący mnie do stryja - ciemny, niski, zimny, poprzedzielany 
co kilkanaście kroków kratami; były w nich żelazne furtki, które strażnik otwierał 
przed grupą idących, ludzie przechodzili i musieli przystanąć, czekając, aż straż
nik zamknie za nimi fortę, wtedy strażnik przechodził znów na czoło grupy, by po 
chwili zatrzymać się, otwierając kolejny zamek. Kroki idących budziły echa w 
niskich sklepieniach i cały gmach więzienia we Wronkach, rozgałęziony w blo
ki, segmenty, przejścia, mury, schody i zakamarki, buzował głuchymi hałasami 
stąpań, trz.vskających drzwi, przesuwanych sprzętów. W całej tej pulsującej masie 
dudnienia tępego, martwego, ponurego nie było żadnych głosów łudzi. Jakby 
sam budynek wydawał z siebie nieustanny, stłumiony a natarczywy dźwięk. Idąc, 
drżałem na całym ciele. Mimo panującego w korytarzu mrozu pociłem się. Za
trzaskiwanie krat za mymi plecami odczuwałem jak uderzenia, chociaż te trza
ski, huki i zamykania nie dotyczyły mnie bezpośrednio. Szedłem tylko na wi
dzenie. Ze stryjem. 

A teraz, po dziesięciu latach, w innym, a jakoś podobnym korytarzu, słyszałem 
tylko swoje kroki, a reszta gmachu pogrążona była w ciszy sennego, jesiennego, 
paryskiego popołudnia. Jednak w pewnej chwili zakłócił ją dźwięk fortepianu, 
który ozwał się zza jakichś akurat mijanych drzwi. 

Melodia nieznanego mi utworu, granego biegle i płynnie, obudziła we mnie 
echa tonów inn.ego fortepianu, w innym kraju, w innym czasie. Szedłem więc 
dalej w trzech czasach - popołudnia w Paryżu, wczesnego ranka w więzieniu 
we Wronkach, póź11ego wieczoru w moim wojennym domu w Milechowach w 
kieleckiem. 

W półmroku, półświetle, półciemności tkanej chybotliwym ściegiem płomie
nia świecy zobaczyłem twarL stryja uniesioną nad czarną bryłą fortepianu, twarz 
oderwaną od ciała, od dłoni, które, niewidoczne, wydobywały z tej czerni melo
dię. Twarz ruchliwą, wyrazistą, to nachyloną w dół ku klawiszom, to uniesioną, 
aby dynamicznie zaakcentować śpiewane słowo. W jednym, uobecniającym prze
szłość obrazie, zobaczyłem całą rodzinę zgromadzoną w pokoju „balkonowym" 
naszego leśnego domu: matkę - zatroskaną a łagodną, której twarz zdawała się 
zarazem skupiać i emanować światło, ojca - poważnego i jakoś wewnętrznie ja
snego, babcię Henrykę - jak zawsze surową a szlachetną, moje siostry - Terelizę 



i !się, kuzynki Hanię i Izę, i jeszcze, blisko fortepianu - stryjenkę Haakę, żonę 

stryja, zawsze gotową pomóc, usłużyć, razem śpiewać i razem żartować; gdzieś 
poza kręgiem światła była reszta gości, może krewnych , może ukrywających się, 
może partyzantów, których nigdy w naszym domu nie braklo. 

I w środku kręgu świec i trenie - stryj śpiewa. Pełen pasji, odwagi, zapału. 
Śpiewa to buńczucznie, to rzewnie, to tęsknie, to kpiąco. Śpiewa swoje pieśni, do 
słów własnej poezji dodając muzykę. Wszyscy obecni podchwytują refren, potem 
zwrotkę, i cały dom, zawieszony w odmęcie świętokrzyskiego, wojennego lasu, 
rozbrzmiewa chórem i graniem. 

Dzieci uczyły się na pamięć także wierszy stryja. Już wtedy mówiłem, nie ro
zumiejąc, Balladę o Warsza
wie. Te wiersze, obok poezji 
Norwida, Kasprowicza, Staf
fa, Słonimskiego Alarmu, re
cytowaliśmy na uroczysto
~ciach rod-Linnych. Wuj Anto
ni Zuliński deklamował mo
nologi z Wyzwolenia, akompa
niując sobie swą własną mu
zyką- mój pierwszy teatr: do
mowy, podziemny, rodzinny. 

Wizyty stryja w naszym le
foym domu były krótkie. Ty
dzień, dwa. Nikt nie wiedział 
dokładnie , jak długo zostanie, 
aby przeczekać obławy i 
łapanki, zmylić szpiegów i 
konfidentów, urwać trop - tam, 
w dalekiej Warszawie, gdzie 
wielkie sprawy prowadzi dla 
Polski. Nikt nie pyta i tylko 
sposób wymawiania, albo ra
czej tajenia slów-kJuczy uchy
la sekretu: „Unia", „Delegatu-
ra", „Armia'', „Rząd", „Rada''. Jerzy Braun 
Co by te słowa miały znaczyć, '---------------------' 
ja-dziecko nie wiem . Wiem jednak, że są jak zaklęcia ijak błogosławieństwa zara
zem. W mojej wyobraźni i pamięci złączyły się na zawsze - bądź z prowadzoną 
półgłosem rozmową starszych, bądź ze śpiewem stryja. 

Zaszyty w lesie, stryj dzień i noc pi sa ł, wieczorem grał i śpiewał. A potem, 
któregoś ranka, już go nie było przy rodzinnym śniadaniu. Kiedy i dokąd poje
chał, nie wspominano. 

Minąłem drzwi , zza których dobywały się diwięki fortepianu. Po paru dal
szych krokach odszukałem wskaz.any mi numer pokoju. Na drzwiach była kartka 
nakreślona jakim~ nieznanym mi charakterem: wyraziste, czytelne, mające w so
bie zarazem lad, zamaszystość i okrągłość pismo stryja rozpoznałbym jeszcze 
dzisiaj. Na kartce było napisane: „Profesor Jerzy Braun". Tak też tytułował go 
furtian, gdy go uprzednio o drogę pytałem. Nie był stryj profesorem w sensie 
formalnym, ale chyba właśnie wtedy zrozumiałem dlaczego w ostatnim okres ie 
życia ludzie go tak powszechnie tytułowali, próbując odnieść się z szacunkiem do 
jego osoby i statusu społecznego - świadka, mędrca, autorytetu. Istotnie, był „świad-

kiem" we wczesnochrześc ijańskim znaczeniu, jakie zawierało słowo „martyr" -
był świadkiem niezłomnym - narodowej tradycji. podziemnego państwa polskie
go, wolnofoiowych aspiracji narodu, prymatu ducha nad materią. Był mędrcem -
o wiedzy rozleglej r umyśle niezwykłym. Był autorytetem moralnym - nieposzla
kowanym. Pewnie tytułując go profesorem, ludzie chcieli mu też wynagrodzić 
utratę wszelkich oficjalnych - kiedyś licznych-tytułów, stanowisk i funkcji. Sam 
stryj nigdy zresztą wagi do tych spraw nie prLywiązywal, dlatego też na przykład 
stopni akademickich nie kompletował, choć jego dorobek mógł był starczyć na 
wiele doktoratów i habilitacji z filozofii , historii kultury czy historii literatury. 
Poza wszelkimi klasyfikacjami, wymykając ię stereotypom, nawykom szuflad
kowania, potrzebom taryfikowania, stryj i s tniał i działał jako ogromna, swobodna 
osobowość twórcza, jako intensywnie promieniująca indywidualność. Przyciąga 
jąca jednych. niemożliwa do przyjęcia prLez innych. Ogniskująca miłość i podziw 
uczniów, współpracowników, rodziny. wzbudzająca nienawi§ć wrogów politycz
nych i wrogów tej jego swobody ducha po prostu. Był przede wszystkim sobą, czy 
jako myśliciel, czy jako poeta, czy działacz. Ci , którzy byli najbliżej niego, nazy
wali go zwyczajnie, a z szacunkiem - „Panem Jerzym". Tak też najbardziej lubił 
być zwany. Dla mn.ie był stryjem Jerzym. 

Zapukałem do drzwi. I stryj otworzył mi ten sam: siwy ale młodzieńczy, jeLłno 
oki (jedno oko miał wybite na śledztwie na Mokotowie) ale bystro poglądający, 
zapracowany (na biurku rozłożone były papiery, leżało niezakręcone pióro wiecz
ne) ale szafujący swym czasem dla każdego. 

Zachłannie wypytywał mnie o zdrowie wszystkich członków rodziny: gdzie 
mieszkają, gdzie kto chodzi do zkól, o moją pracę w teatrze . A ja nie słyszałem 
swojego głosu, gdym odpowiadał - tylko fortepian grający pod uderzeniami pal
ców stryja i jego śpiew w naszym starym, wojennym domu . 

Potem,s tryj zaproponował, abyśmy wyszli więcej mówić do Ogrodu Luksem
burskiego. Na czas gdy się przebierał, dal mi kartę rękopisu, nad którym akurat 
pracował. Nucił coś zawiązując przed małym lusterkiem krawat, aja z onieśmie
leniem czytałem porywające i inspirując~ dla reżysera słowa, które dziś przepisu
ję z wydanej tuż przed śmiercią autora książki Fenomen sztuki. 

„ Już najprostsza rejlek;ja mówi nam, że sztuka jest czynnofciq wolną, nieko
nieczną, bez kt6rej w narnra/istycz.nym poglądzie życiowym można by się dosko
nale obej;'ć. [„ . / Jest ona nadwyżką sil egzystencjalnych i duchowych człowieka, 
utytą w celu transcendentnym, przerastającym horyzom normalnego wysiłku życio
wego. Celowość sztuki, to uprawa samego aktu twórczego, do którego nic 11as nie 
vnusza ani nie skłania prócz pewnego trudnego do zdefiniowania imperatywu 
wol11 ości. " Twórczość jako wyraz ludzkiej wolnośc i - oto tes tament stryja. 

Zmarł stryj Jerzy d ziesięć lat później w Rzymie, gdzie współpracował z Ojca
mi Soborowymi i zamieszkiwał w pobliżu Watykanu. Pochowano go w Wiecz
nym Mieście. 

Potem jednak przeniesiono go do Warszawy na Powązki, a jego imię wykuto w 
spiżu na żałobnej liśc ie Epitafium PrLYwódców Podziemnego Państwa Polskiego: 
gen. Micha ł Karaszewicz-Tokarzewski , gen. Tadeusz Bór-Komorowski , gen. Le
opold Okulicki, Cyryl Ratajski, Jan Piekałkiewi cz, Stanisław Jankowski, Kazi
mierz Pużak, Stefan Korboriski , Jerzy Braun. Tam zostanie. 

Ale może jeszcze silniej wyryta jest o nim pamięć w Tarnowie? W sercach. 



Epitafium Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego na 
warszawskich Powązkach (portret Jerzego Brauna) 

Można do niego odnie~ć słowa Norwida o tych, których groby nie raz otwiera
no po zgonie, i tych, których przenoszono z mroków zapomnienia do jasnej kra
iny pamięci: 

„ Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie 
Gdzie? Kiedy? W ja/dm sensie i obliczu? 
Bo gr6b Tw6j jeszcze odemkną powt6rnie, 
Inaczej głosić będą Twe zasługi 
I /ez wylanych dziś będą się wstydzić, 
A lać ci będą Izy potęgi drugiej 
C~ co człowiekiem nie nwgli cię widzieć ... 
Kai.Jego z takich jak Ty świat nie nwże 
Od razu przyjąć na spokojne loże, 
I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem_ 
Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy, 
Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem 
P6źniej ... lub pierwej. .. " 

Maria Żychowska 

JERZY BRAUN 
(1901-1975) 

twórca kultury harcerskiej i unionizmu 

Urodził się 1września1901 r. w Dąbrowie Tarnowskiej - „w 
domu, w którym Polską oddychało się jak tlenem". 

Ojciec, Karol Braun był notariuszem w Dąbrowie Tarnowskiej , ale równocze
foie komendantem straży pożarnej, naczelnik.iem PTG „Sokół", dla którego zbu
dowal „sokolnię" (obecnie kino). Matka, Henryka z Millerów, spokrewniona z za
slużonym rodem Żulińskich , wyksztalcona muzycznie, władająca sześcioma języ
kami , wysportowana, udzie.lala się w zespołach 
dramatycznych, śpiewala i działała w Towarzy
stwie Szkól Ludowych, później w harcerstwie, dJu
żej niż dzieci. 

Nic więc dziwnego, że dzieci, wychowane w 
atmosferze szacunku dla tradycji, religii, kultury, 
szczególnego umilowania Piękna , Dobra i Praw
dy - same później ojczystą historię ksztaltowaly. 

Kazimierz - ochotnik-legionista, porucznik 
lotnictwjj w Wojsku Polskim, zginą I w katastrofie 
samolotowej w 1920 roku . 

Juliusz - prawnik, organizator i pierwszy rek
tor Wyższej Szkoly Administracyjno-Handlowej 
w Częstochowie , habilitowal się z ekologii. Obro
nie zagrożonego piękna Puszczy Świętokrzyskiej 
poświęci I ostanie lata pracy i dużą część dorobku 
naukowego. 

Jadwiga-aktorka, opracowywala wraz z matką 

W domu rodzinnym 
Jerzego Polską oddychaJo 
się jak tlenem 

pokazy artystyczne na zloty harcerskie w Pradze, na Buczu i w Spale (1935). w 
okresie [I wojny światowej znalazła się w lagrze sowieckim, skąd dostala się do 
armii gen. Andersa, gdzie zorganizowala Teatr Dramatyczny 2 Korpusu. 

Jerzy - poeta, publicysta, filozof, mąż stanu. ostatni Delegat Rządu RP (lon
dyńskiego) na Kraj, uważany jest powszechnie za twórcę kultury harcerskiej i 
autora doktryny politycznej zwanej unionizmem. 

Harcerska młodość 
Z Tarnowem rodzina Braunów związala się na czas kształcenia dzieci w szko

łach średnich. Był to ok.res między 1913 a 1921 rokiem. Zamieszkiwali w tzw. 
„Białym Domu" przy obecnej ul. Narutowicza 37 (siedziba wodociągów) . Chlop
cy uczęszczali do li Gimnazjum Męskiego im. Hetmana Jana Tarnowskiego (obec
nie budynek Kurii Diecezjalnej przy ul. Legionów 30), a Jadwiga do Zakladu SS 
Urszulanek. Wszystkie dzieci należaly do powstającego wlaśnie i silnie rozwija
jącego się harcerstwa. Jerzy, mający poetycką naturę, odda wal klimat harcerskich 



obsada: 

PAN JERZY 
CZA ND RA 
CZŁOWIEK 

POETKA 
DZIENNIKARZ 
KSIĄDZ PIOTR 

ZESPÓŁ: 

JAN MANCEWICZ . 
ROBERT ZUREK 
MAREK WALCZAK 
EWA ROMANIAK 
MAREK KĘPIŃSKI 
ZBIGNIEW KŁOPOCKI 

Dorota Bochenek, Jolanta Januszówna, 
Anna Lenczewska, Anna Nowicka, 
Bogusława Podstolska-Kras, 
Beata Pszeniczna, Tadeusz Dylawerski, 
Sławomir Gaudyn, Jerzy Ogrodnicki, 
Marcin Popczyński, Przemysław Sejmicki, 
Mariusz Szaforz, Dawid Żłobiński. 

Zespól muzyczny Leliwa Jazz Band w składzie: 

Stanisław Stańczyk - trąbka, Kazimierz Król - klarnet, 
Kazimierz Partyka - saksfon tenorowy, Edward Karwala - saksofon 
altowy, Józef Partyka - puzon, Roman Starzec - kontrabas, 
Edward Wnęk - banjo, gościnnie: Bartłomiej Giniak - fortepian, 
Jan Krawczyk - perkusja. 

Glosy w chórze: 
aktorzy oraz uczniowie Zespołu Szkól Muzycznych w Tarnowie 
- Katarzyna Duda, Anna Duda, Marcelina Gawron. 

Akordeoniści: 

Zespól Szkół Muzycznych w Tarnowie 

- Wiesław Kusion (nauczyciel), Bogdan Wróbel (uczeń). 

Nagrań muzycznych, wokalnych i efektów diwiękowych dokonano 

w SPECTRUM STUDIO, Dariusz Dural, 33-1 OO Tamów, ul. Matejki l 7. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 

PROLOG 

PAN JERZY - Jan Mancewicz 

MICKIEWICZ - Tadeusz Dylawerski 
animacja marionety - Anna Lenczewska, Anna 
Nowicka, Beata Pszeniczna 

WYSPIAŃSKI - Dawid Złobiński 
animacja marionety - Dorota Bochenek, Jolanta 
Januszówna, Bogusława Podstolska-Kras 

ZESPÓŁ 

WIĘZIENIE I 

PAN JERZY 
Ks.PIOTR 
WIĘŹNIOWIE 

NA STATKU 
I 

POETKA 
DZIENNIKARZ 
CZANDRA 
CZŁOWIEK 

TANCERKI 

TANCERZE 

- Jan Mancewicz 
- Zbigniew Kłopocki 
- Sławomir Gaudyn 
- Jerzy Ogrodnicki 
- Marcin Popczyński 
- Przemysław Sejmicki 
- Mariusz Szafarz 

- Ewa Romaniak 
- Marek Kępiński 
- Robert Żurek 
- Marek Walczak 
- Dorota Bochenek 
- Anna Lenczewska 
- Anna Nowicka 
- Beata Pszeniczna 
- Sławomir Gaudyn 
- Marcin Popczyński 
- Przemysław Sejmicki 
- Dawid Żłobiński 



FABRYKA 

CZANDRA - Robert Żurek 
CZŁOWIEK - Marek Walczak 
ROBOTNICY - Jerzy Ogrodnicki, 
Marcin Popczyński, Dorota Bochenek, 
Jolanta Januszówna, Anna Lencze~ska, 
Anna Nowicka, Bogusława Podstolska-Kras, 
Beata Pszeniczna, Tadeusz Dylawerski, 
Sławomir Gaudyn, Zbigniew Kłopocki, 
Przemysław Sejmicki, Marek Walczak, 
Robert Żurek, Dawid Żłobiński 

ULICA 

CZANDRA 
CZŁOWIEK 

ZESPÓŁ 

- Robert Żurek 
- Marek Walczak 

KONFERENCJA PRASOWA 

POETKA - Ewa Romaniak 
DZIENNIKARZ - Marek Kępiński 
CZANDRA - Robert Żurek 
CZŁOWIEK - Marek Walczak 
PANIE - Jolanta Januszówna 

- Bogusława Podstolska-Kras 
- Anna Lenczewska 
- Beata Pszeniczna 

PANOWIE - Tadeusz Dylawerski 
- Przemysław Sejmicki 
- Mariusz Szafarz 

PARLAMENT 

CZANDRA 
CZŁOWIEK 

WOŹNI SEJMOWI 

- Robert Żurek 
- Marek Walczak 
- Jerzy Ogrodnicki 
- Marcin Popczyński 

NACZELNIK STRAŻY - Sławomir Gaudyn 
PANIE - Anna Nowicka 

PANKRACY 
POSŁANKA 

POSŁOWIE 

- Anna Lenczewska 
- Mariusz Szafarz 

- Bogusława Podstolska-Kras 
- Tadeusz Dylawerski 
- Zbigniew Kłopocki 
- Dawid Żłobiński 



U POETKI 

POETKA 
CZANDRA 

- Ewa Romaniak 
- Robert Żurek 

WIĘZIENIE II 

PAN JERZY 
Ks.PIOTR 
WIĘŹNIOWIE 

- Jan Mancewicz 
- Zbigniew Kłopocki 
- Sławomir Gaudyn 
- Jerzy Ogrodnicki 
- Marcin Popczyński 
- Przemysław Sejmicki 
- Mariusz Szaforz 

CZĘŚĆ DRUGA 

WIĘZIENIE III 

PAN JERZY 
Ks.PIOTR 
WIĘŹNIOWIE 

, 

YOGA 

POETKA 
CZANDRA 
PANIE 

- Jan Mancewicz 
- Zbigniew Kłopocki 
- Sławomir Gaudyn 
- Jerzy Ogrodnicki 
- Marcin Popczyński 
- Przemysław Sejmicki 
- Mariusz Szaforz 

- Ewa Romaniak 
- Robert Żurek 
- Dorota Bochenek 
- Jolanta Januszówna 
- Anna Lenczewska 
- Anna Nowicka 
- Bogusława Podstolska-Kras 
- Beata Pszeniczna 



WIEC 

CZANDRA - Robert Żurek 
CZŁOWIEK - Marek Walczak 
MINISTROWIE - Bogusława Podstolska-Kras 

- Zbigniew Kłopocki 
- Tadeusz Dylawerski 
- Dawid Żłobiński 

ROBOTNICY - Jerzy Ogrodnic~ 
- Marcin Popczyński 

ROBOTNICE - Dorota Bochenek 
- Anna Lenczewska 
- Anna Nowicka 
- Beata Pszeniczna 

GITARZYSTA - Przemysław Sejmicki 

U POETKI 

POETKA - Ewa Romaniak 
DZIENNIKARZ - Marek Kępiński 
CZANDRA - Robert Żurek 
CZŁOWIEK - Marek Walczak 

WOJNA 

CZANDRA 
CZŁOWIEK 

SANITARIUSZE 

- Robert Żurek 
- Marek Walczak 
- Jerzy Ogrodnicki 

RANNY 
SIERŻANT 
ZOŁNIERZE 

- Zbigniew Kłopocki 
- Dawid Żłobiński 
- Marcin Popczyński 
- Tadeusz Dylawerski 
- Sławomir Gaudyn 
- Przemysław Sejmicki 
- Mariusz Szaforz 

BAL POŻEGNALNY 

POETKA - Ewa Romaniak 
DZIEŃNIKARZ - Marek Kępiński 
CZANDRA - Robert Żurek 
CZŁOWIEK - Marek Walczak 
ŚPIEWACZKI - Dorota Bochenek 

- Jolanta Januszówna 
- Beata Pszeniczna 

PANIE - Bogusława Podstolska-Kras 
- Anna Lenczewska 
- Anna Nowicka 

PANOWIE - Tadeusz Dylawerski 
- Sławomir Gaudyn 
- Zbigniew Kłopocki 
- Jerzy Ogrodnicki 

KELNERZY - Przemysław Sejmicki 
- Dawid Żłobiński 



WIĘZIENIE IV 

PAN JERZY 
Ks. PIOTR 
WIĘŹNIOWIE 

EPILOG 

PAN JERZY 
SZELA 

- Jan Mancewicz 
- Zbigniew Kłopocki 
- Sławomir Gaudyn 
- Jerzy Ogrodnicki 
- Marcin Popczyński 
- Przemysław Sejmicki 
- Mariusz Szafarz 

- Jan Mancewicz 
- Mariusz Szafarz 

animacja marionety - Anna Lenczewska 
- Anna Nowicka 
- Beata Pszeniczna 

ZESPÓŁ 

i w liryzm się rozrzewnia, i w epos urasta, 

w ogromny teatr dziejów wichrem się przelewa, 
, 

w teatr prawdę głoszący, gdzie pękają serca 

jak dzwony co alarmem napełniają miasta, 

by gnuśnych budzić, trwogą porażać szyderce." 

Jerzy Braun - ,,Ars poetica" 



doznań, pisząc (jak sam wspomina), w miarę potrzeb organizacyjnych, „na kola
nie" - wiersze i pieśni, wplecione potem w „Szopkę Harcerską", 
bardzo popularną w całej Małopolsce. Największą popularność 
zdobyła napisana w historycznych dniach listopada 1918 roku 
pieśń „Plonie ognisko i szumią knieje''. Jedenaście tych harcer
skich pieśni ukazało się w Wilnie w 1922 r. w zbiorku pt. „Na
sze harce". W 19 l 9 r. Jerzy wydawał w Tarnowie miesięcznik 

„Czuwaj" (drugi harcerski periodyk po lwowskim „Skaucie"). Po odejściu Jerze
go na studia, pismem kierował jego brat Juliusz, także - jak Jerzy - „komendant 
harcerzy" w Tarnowie. 

Jerzy jest także autorem międzynarodowej „Pieśni braterstwa" napisanej do 
melodii swej matki, w której wyraża niejako swoje i harcerskie credo: 

„Godlem naszym PRAWDA będzU. 
DOBRO w nas się ucieleśni. 
I poniesieni PIĘKNO wszędzie 
Pod 1wniWtem naszej pieśni." 

Studia polonistyczne Jerzego na UJ w Krakowie przerwała wojna polsko
sowiecka w 1920 roku. Potem jednak włączył się intensywnie w nurt życia awan
gardy literackiej Krakowa, uczestnicząc w kolach poetyckich: „Litart', „Sympo
zjon", „Helion". Poszukując swej własnej drogi twórczej, przerzucał się od utwo
rów dla młodzieży do wizji kosmicznych, od liryki do epiki, od poezji do publicy
styki, od powieści do dramatu. Zalo:i.yl nawet Wytwórnię Filmów Historycznych 
(w 1928 r.). W każdym z tych rodzajów twórczości zostawił swój znaczący ślad. 

Filozofia 
Po przeniesieniu się z żoną Hanną z Wachalów - wierną towarzyszką życia - do 

Warszawy (w 1929 r.), zafascynował się filozofią zapomnianego polskiego myśli
ciela XIX-wiecznego Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Popularyzacji tej filozo
fii, przypisującej misję zbawczą świata odnowionemu chrześcijaństwu, Jerzy Braun 
poświęci! 40 lat życia. Według tego filozofa, po współczesnej „epoce wrzenia 
rewolucyjnego" (którą rozpoczęła Rewolucja Francuska, a której 200-lecie przy
padło w pamiętnym 1989 r„ kiedy upadł komunizm) ma nastąpić „era spełnione
go chrześcijaństwa". Wieloletnie starania J. Brauna o uznanie filozofii Hoene
Wrońskiego za zgodną z nauką katolicką, zostały uwieńczone sukcesem, wyrażo
nym w oficjalnym lifrie Sekretariatu Stanu w Watykanie (z 7 października 
1970 r.) zawierającym akceptującą opinię papieża Pawia VI. 

Unia 
Wybuch 11 wojny światowej przerwał ożywioną działalność publicystyczno

wydawniczą Jerzego Brauna. Obronę i upadek stolicy przeżywali Braunowie szcze
gólnie boleśnie. Potem udali się do rodziny żony w Krośnie. Tam Jerzy wstąpił do 
tworzonej właśnie organizacji podziemnej, zostając jej przywódcą ideowym i po
litycznym. Na jego propozycję organizacja przyjęła nazwę „Nowa Polska". W 
ciągu kilku miesięcy 1940 r. zdołał założyć ośrodki „Nowej Polski" w wielu mia
stach. Po powrocie do stolicy doprowadził do polączenia trzech organizacji - „No
wej Polski", „Warszawianki " i „Grunwaldu" w jedną organizację UNIA, stając na 
jej czele. Był też autorem samej nazwy i współautorem słów hymnu. 

W opracowanej przez siebie doktrynie unionizmu pisze, że ,,Amoralizm poli
tyczny i społeczny doprowadził do takiego zaostrzenia klasowych i rasowych ego
izmów, że ludzkolć doszła w szczytach cywilizacji materialnej do barbarzyństwa 

i okrucie1istwa nieznanego wprost w dziejach. Jedyne wyjście z tej ślepej ulicy - to 
rozszerzanie chrzes'cijańskiego imperatywu na całą dzied~inę i11srytuc1i publicz

nych i stosunków politycz110-eko11omicz11ych "_ 
Zasady unionizmu, ujęte w 46 tezach, oparte były o Ewangelię, idee romanty

zmu polskiego i polską filozofię XIX-wieczną. Nawiązywały do myśli prof. Fe
liksa Konecznego wyrażonej w „Wielo~ci cywilizacji", zakładającej „unię czło
wieka z człowiekiem, unię pracy i kultury, unię czluwieka z narodem, unię naro
dów z ludzkością, unię wszystkich w Chrystusie, unię człowieka i ludzkośc i z Bo

giem". 
Strukturę „Unii" tworzyło pięć odrębnych kolumn: unia społeczna , unia kultu

ry, unia kobiet, unia mlodzieży, unia pracy. „Unia" przekazała w 1942 r. do dyspo
zycji AK ok. 20 tys. żołnierzy, posiadała własną fabryczkę granatów zw. „filipin
kami," wydawała dwa pisma w stolicy: miesięcznik „Kultura Jutra" (redagowany 
przez J. Brauna) i „Naród". W gestii „Unii" był także Teatr Rapsodyczny, w któ
rym grai mlody student Karol Wojtyła. Organizacja posiadała też Wszechnicę 
Narodową i Instytut Europy Środkowej oraz organizowała stale imprezy kultural

ne - „salony unijne". 
W marcu 1943 r. „Unia" połączyła się ze Stronnictwem Pracy. Jerzy Braun 

został członkiem zarządu głównego SP i członkiem Rady Jedności Narodowej 
(RJN). Pełnił wiele funkcji w Polskim Państwie Podziemnym . 

Czas PRL 
Po podstępnym aresztowaniu przez Moskwę 16 przywódców Polskiego Pań

stwa Podziemnego m.in. Kazimierza Pużaka, przewodniczącego RJN, funkcję tę 
powierzono właśnie Jerzemu 
Braunowi. 27 czerwca l 945 r„ 
na konspiracyjnym zebraniu w 
Krakowie, Stefan Korboński 
p.o. Delegata Rządu na Kraj, 
zagrożony aresztowaniem, 
przekazał na ręce Jerzego 
Brauna także swoją funkcję. 

Okres pełnienia przez Je
rzego Brauna funkcji ostatnie
go Delegata Rządu RP na Kraj 
był krótki ale dramatyczny. Po 
uznaniu przez państwa za

chodnie rządu Osóbki-Morawskiego, podjęto dramatyczną decyzję o zamknięciu 
agend Polskiego Państwa Podziemnego i przejściu od legalnej opozycji. Wydano 
stosowną Deklarację antydatowaną na I lipca 1945 oraz 12-punktowy „Testament 

Polski Wałczącej" autorstwa Jerzego Brauna. 
Polskie Państwo Podziemne prLeszlo do historii„. 

*** 
W listopadzie 1946 r. Braunowie zostali aresztowani w Cieszynie pod zarzu-

tem nielegalnego przekroczenia granicy; zwolnieni na interwencję pisarzy - po
słów w marcu 1946 r. Od lutego 1947 J. Braun był redaktorem nacze lnym „Tygo
dnika Warszawskiego", potem współredaktorem, pisał „Problem nieśmiertelno
ści" i wydal tomik poezji, który jednak został skonfiskowany, a redaktorzy „Tygo
dnika Warszawskiego" i członkowie „Unii" zostali aresztowani w 1948 roku. 



Jerzy Braun został wraz z żoną aresztowany 11 grudnia 1948 i skazany - m.in. 
z artykułu „d la faszystowsk.o-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znę
cania się nad ludnośc ią cywilną oraz dla zdrajców Narodu Polskiego", po dlugotr
walym śledztwie 1 250 nocnych przes łuchaniach - na dożywocie. Prokurator do
maga! się kary śmierci. 

„Karę" swoją odbywał w trzech więzieniach: na Mokotowie, w Rawiczu i we 
Wronkach. Wszędzie skup.iał wokół siebie ludzi , wygłasza! wykłady na tematy 
filozoficzne, historyczne, literackie, miał niesłychany mir wśród kryminal is tów. 
W 195,~ r„ za zgodą władz, napisał we Wronkach dwa poematy. Pierwszy - „Moja 
Matka -. zro.?zony z tęsknoty za zmarłą matką - muzą swej poezji, za żoną, która 
„ods1edz1ała w Fordonie sześć lat 1 bratem Juliuszem, który s iedział siedem lat. 
Drugi poemat to „Prometej Adam" na 100-lecie śmierci Mickiewicza. 

Ze względu na pogarsrnj.ący. się stan zdrowia wyszedł na roczną przerwę 
6 maJa 195.6 1 JUZ d_o w1ęz1ema nie powrócił, na skutek zmian politycznych jakie 
dokonały się w kraju. W 1958 r. został całkowi cie zrehabilitowany, podobnie jak 
1 inni członkowie „Unii". 

Mimo nadwerężonego zdrowia, dużo pisał i wydawał w „Zeszytach Nauko
w.ych ~UL" i w „Więzi:', dzialal w Klubie Inteligencji Katolickiej i w Związku 
L1teratow Polskich. PodJąl tez trud redakcji księgi 1000-lecia, zawierającej prace 
60 uczonych_ nt. „Polska w cywilizacji chrześcijańskiej" (wydana w Londynie 
w 1985 r. w Języku angiel skim). Zaangażował się też w problematykę przewidy
wanych zmian soborowych , współpracował z Episl<opatem i Prymasem Stefanem 
kard. Wyszyńskim. 

Okres rzymski 
Ostatnią dekadę życia (1965-ł975) spędził w Rzymie, dokąd pojechał na IV 

Sesję Soboru Watykańskiego jako nieoficjalny ekspeń do spraw ekumenicznych. 
Był dwukrotnie przyjęty przez papieża Pawła VJ, któremu wręczy ł swoją pracę 

„Paolo VI e la tiforma della politica'', wykładając 
w niej doktrynę polityczną polskich myślicieli po
cząwszy od Pawła Włodkowica. Brał czynny udział 
w wielu kongresach filozoficznych, konferencjach 
mariologicznych, w radiu watykańskim wygłosił 
około stu prelekcji . Wyjeżdżał do polskich środo
wisk polonijnych , wygłaszając odczyty na temat 
kultury polskiej. 

Żyjąc w skrajnym niedostatk u, wydał własnym 
kosztem kilka rozpraw filozoficznych i dwa tomiki 
wierszy. 

Zmarł nagle 17 października 1975 r. w dniu kon-
~er~y Braun u schyłku gresu filozoficznego poświęconego ,,Mądrości Krzy-
zyc1a ża''. Zapowiedziany wcześniej referat Jerzego Brnu-

. . na - odczytano. Uroczystościom pogrzebowym prze-
wodniczył .biskup Władysław Rubin. Kardyna ł Karol Wojtyła przesłał na ręce żony 
kondolencje, zalując, iż nagły wyjazd nie pozwala mu przybyć na uroczystości 
pogrzebowe. Na cmentarzu rzymskim zaintonowano na pożegnanie, niezwykłą 
w tej scenerii , pieśń „Plonie ognisko i szumi ą knieje" . 

Staraniem rodziny, twórca kultury harcerskiej i niestrudzony propagator odno
wy moralnej Narodu w duchu unionizmu, powrócił do kraju i spoczął w Alei 
Zasłuzonych na warszawskich Powązkach. 

Abp Józef Życiński 

.„ 

N
ie. szukał dla siebie specjalnych miejsc. Każde miejsce, jakie los mu 

'wyznaczył, było dobre, aby dawać świadectwo tym wartościom, któ
re wyniósł z domu- Świadectwo glębokiej wiary, umiłowania Ojczy. 

zny i tych wartości, które zaszczepiło w nim harcerstwo, a które mógł realizo
wać i walcząc w powstaniu, i siedząc w więziennej celi_ 

Jedyne miejsce, jakie narzucili mu ludzie, to było więzienie we Wronkach. Aresz
towany we wrześniu 1948 roku, został poinformowany, że Polska Ludowa nie 
potrzebuje takich ludzi jak on i że prokurator w akcie oskarżenia żąda kary śmier
ci. Ostatecznie wyrok był łagodniejszy. Skazywał na dożywocie. ł w tej perspek
tywie więziennej wegetacji aż do końca swoich dni - Jerzy Braun potrafił pisać 
piękne wiersze, wykładać filozofię , tłumaczyć wspólwięiniom, na czy m polega 
sens, harmonia i dobro. 

A potem przyszedł rok 56. Dawni staliniści zaczęli się przekształcać w libera
łów i doszli do wniosku, że dożywocie to za dużo, więc zamienili mu ten wyrok 
na 12 lat więzienia, a kilka miesięcy później złagodzili do JO lat. W tym samym 
okresie żona, skazana na 6 lat, również przeżywala niepokoje więziennej celi, 
podobnie brat Juliusz, skazany na 7 lat. W tym czasie odłączenia od najbliższych 
Jerzy musiał pogodzić się ze śmiercią matki, nie mogąc uczestniczyć w jej po
grzebie. Matki, która w wojnie bolszewickiej straciła najstarszego syna lotn ika, 
potem błagała Stalina o uwolnienie jedynej córki z sowieckiego łagru, a teraz 
umierała 'ze świadomością, że jej dwaj synowie siedzą za kratami, a jeden nie 
opuści ich nigdy„. 

Wróćmy do Jerzego„. Ktoś inny po podobnych przejściach do końca życia ce
lebrowalby swoje rany, kokietował swoim bólem, występowałby w roli profesjo
nalnego kombatanta. A u niego nie było ani celebry, ani żółci, ani pretensji. Potra
fił przebaczać i działać , daleki od kompleksów i celebrowania swoich ran. 

Gdy wokół tyle zapieklości i wzajemnych ataków, tyle oskarłeń i zajadłości, 
warto zapytać, skąd wziął się taki człowiek? 

Jako dziecko tęsknił za wolną Pol ską, o której opowiadano mu w domu. Lata 
harcerskie, kiedy szumiały mu knieje Dąbrowy Tarnowskiej, przeżył tak mocno, 
że owocem tego młodzieńczego entuzjazmu była tak często i tak chętnie śpiewana 
przez harcerzy pieśń „Płonie ognisko i szumią knieje" i bez względu na to, czy 
śpiewał ją w Tarnowie, czy podczas spotkań polonijnych w Chicago lub w No
wym Jorku, wywoływała to samo wzruszenie, to samo poczucie jedności. 

To on, czekając na wolną Polskę, wkuwał teksty polskich romantyków, zwłasz
cza „Króla Ducha", pisał swoją pierwszą operę na motywach kozacko-tatarskich, 
epos „Jerozolima ginąca". A potem, kiedy po krótkim przebłysku wolności , wata
hy Budionnego i BJaczewskiego szły znowu na Polskę, Jerzy, 19-letni wtedy, zgłosił 

się do wojska, by wziąć udział w obronie Ojczyzny. I bronił jej na wszystkich 
frontach , nie tylko lancą ułańską, ale też piórem, refleksją, przemyśleniami. 

Szokuje szerokość jego horyzontów: filozofia, której trzon stanowiła triada 
wartości takich jak miłość, dobro, piękno; poezja, zmieniająca się zależnie od 
wieku i od problemów; publicystyka, konsultacje teologiczne, kiedy od 1965 roku 



mieszkał w Rzymie i służył jako konsultant w sprawach dialogu ekumenicznego 
1 apostolstwa św1eck1ch . Ten subtelny, wrażliwy umysł potrafił jednocześnie dzia
łać w podziemiu, organizując struktury przyszłego państwa polskiego i będąc oso
b1śc1e odpow1edz1ałnym za funkcjonowanie fabryczki granatów. To on w okresie 
WOJny potrafił podnosić ducha i, kiedy wielu rodaków upadało, szukał tego, co 
łączy. 

Stworzył organiza.cję podziemną opatrzoną mianem „Unia". Za jej cel uważał 
rzucanie po.mostu między ludźmi, którzy utracili wiarę w niepodległość i sens, 
po.mostu miedzy konkretną jednos tką a społeczeństwem, które musi odzyskać 
zniszczony lad, między człowiekiem a Bogiem, jako najważniejszym fundamen
tem .~.szelkich Judzkich działań. Deklarował to nie tylko na poziomie programu 
„Un11 , ale tez realizował w działaniu na polu kultury, ekonomii wałki zbro.ne· 
To w gestii „Unii" był m.in. słynny Teatr Rapsodyczny, w któ~m występ~w~i 
młody Karol Wojtyła. 

Kiedy trzeba było wzmocnić siły w I 943 
roku, „Unia" połączyła się ze Stronnictwem 
Pracy. Jerzy Braun nie walczył o stołki, 
gdyż dla niego nie było istotne, kto będzie 
najważniejszy po zjednoczeniu, ważne było 
natomiast, co można zdziałać dla narodu 
żeby go ratować . ' 

Te same motywy sprawiły, że włączył 
się czynnie w Powstanie Warszawskie, kie
rując , informując, przeżywając bezpośred- ' 
nie zagrożenie. A potem był ostatnim De
legatem Rządu Rzeczpospolitej na Kraj, 
kiedy już w obliczu Jałty wszystko było 
stracone, kiedy nie było sensu rozpoczy
nać wielkiej wojny domowej . 

Był to umysł wielki, odległy od łatwych 
sloganów i propagandowych haseł, ale ja
kimś ostatecznym S!Jrawdzianem tej jego 
wielkości pozostaje styl przeżywania cier
pienia. Bo wiersze każdy potrafi jakoś pi

sać. Wprawdzie jego wiersze m.iały ducha, w którym tętnilo życie i problemy, a 
krytycy nazywali go poetą kosmicznym, a poza tym, żeby umieć pisać w więzien
neJ celt, trzeba być człowiekiem wielkiego ducha. Jednak potwierdzenie i uwień
czenie wszystkich jego działań widoczne jest w cierpieniu. 

Powiedz mi, jak cierpisz .. a p.owiem ci, kim jesteś. Kiedy przegląda się życiorys 
Jerzego Brauna, ma s'.ę wrazen1e, ze byłby on niepełny, gdyby brakło tamtych lat, 
absurdalnych oskarzen, które Polacy gotowaJi Polakom, rezerwując dla jednej grupy 
monopol na patnotyzm, mądrość, nieomylność i umiłowanie ojczyzny. Wycier
piał wiele 1 nawet trudno sobie wyobrazić, jak siedzi w celi więziennej człowiek, 
skazany przez tot.ahtamy rez1m na dożywocie, obawiający się po trzech, pię<:iu, 
s1edmm latach w1ęz1enia, ze ten reżim dotrzyma wydanego wyroku. Jakże zna
mienne Jest, ze w Jego tekstach, listach i wypowiedziach, przytaczanych we wspo
mnieniach przez współwięiniów, nie ma nigdy nienawiści, nie ma agresji czy bra
ku szacunku dla kogoś, kto mniej wie czy inaczej myśli . 

W hymnie „Unii", pisanym w łatach wojny jako znak przeciwstawienia się 
najeźdźcy niemieckiemu, pierwsze słowa mówią: „miłość swą mocą zmieni cały 
ogromny świat, prawdę wynurzy z cieni, że bliini to nasz brat". Więc to milość 
miała być czynnikiem przemiany świata. Miłość, prawda i piękno - te podstawo
we kategorie przeciwstawiane tamtym czasom z okresu li wojny światowej -
czasom masakry fizycznej i psychicznej. Zamiast nienawiści - miłość jako pod
stawowy czynnik, który przemienia świat. 

Formułując program „Unii'', Jerzy Braun pisał: „Wielkie cele mogą być reali
zowane tylko uczciwymi środkami" . Tak wiele można nauczyć się z tego zdania 
dziś, kiedy wielu bliskich powiada nam, że w polityce można nie być uczciwym, 
że tu każdy może się zanurzyć w błocie, bo jak ktoś będzie zbyt uczciwy, to go 
wyeliminują. Wobec tego typu zdroworozsądkowej pseudo-mądrości, program 
„Unii'', przygotowany przez Jerzego Brauna, mówi jednoznacznie: „Wielkie cele 
mogą być real izowane tylko uczciwymi środkami" . Jeśli kto~ zamierzył wielkość, 

jeśli ktoś chce żyć wielkością, nie może wybierać tego, co niemoralne, co nie
uczciwe, bo wtedy działa na bardzo krótki dystans . A zło wybrane jako środek 
nierzadko powróci do niego jak bumerang, niszcząc to, co chciał zbudować. 

I jeszcze jedna zasada: w programie „Unii" zaakcentowane jest, iż „iródłem 
władzy jest prawo moralne". Nie można zbudować państwa, niszcząc wartości. 
Takie państwo stałoby się bardzo szybko państwem totalitarnym, bo jeśli ktoś ma 
władzę dekretowania, będzie określał, co jest dopuszczalne, a co nie, co jest mo
ralne, a co nie. Źródłem władzy ma być prawo moralne. To dedykacja dla tych 
wszystkich, którzy dziś tak szybko chcieliby zapomnieć o moralności, którzy kpią 
z etosowców, nazywając ich oszołomami, którzy sądzą, że wystarczy pragmatyka 
i jakieś regulacje w stylu przepisów jazdy, by społeczeństwo funkcjonowało do
skonale. Nie' Władza ma mieć swoje ostateczne zakorzenienie w prawie moral
nym. 

Niezwy kle bogate jest dziedzictwo intelektualne i duchowe powstawione przez 
Jerzego Brauna. Chylimy przed nim głowę i dziękujemy Bogu, że na naszej ziemi 
i po ulicach naszego miasta chodzili ludzie, mający tak bogaty świat ducha, lu
dzie, którzy nie wpadali w przygnębienie ani wtedy, kiedy Armia Czerwona zda
wała się grozić podbojem całej Europy, ani w więziennej celi, ani w dni Powsta
nia; ludzie, którzy potrafili przełamywać pokusę Jatwego zniechęcenia, przezwy
ciężać tęsknotę za sukcesami na krótką metę , którzy umieli patrzeć długofalowo, 
rozwijać programy sięgające daleko, a w życiu - choćby było najbardziej posępne 
- dostrzegać rys piękna, pisać i czytać wiersze, zachwycać się dobrą literaturą. 
To jest bogactwo ducha, z którego spuścizny można wciąż czerpać. 

Odchodzą ludzie, ale obowiązki i zadania pozostają niezmienne. Na wszyst
kich nas ciąży obowiązek budowania Rzeczpospolitej pięknych dusz, przemie
niania apatii w nadzieję , unikania przepychanek i prymitywnych konfliktów. Szu
kania tych wartości, które jednoczą - umiłowania Boga i Ojczyzny, solidarności 
z bliskimi, nadziei w twórcze działanie miłośc i, wiary, że prawda zwycięży. 

Tekst powstał na podstawie obszernych fragmentów homilii wygłoszonej przez 
Jego Eminencję ks. biskupa ordynariuszu Józefa Życińskiego 3 września 1995 roku 
w tarnowskiej bazylice katedralnej podczas mszy św. w 20-tq rocznicę 1>'mierci Je
rzego Brauna. 
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PROJEKTY REPERTUAROWE 
Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego 

sezon artystyczny 2003 I 2004 

„ TARGANIE JABŁEK" - widowisko poetyckie wg Tadeusza 
Nowaka, reżyseria Andm!j Róg, scenografia Kazimierz Madej, 
muzyka Ewa Kornecka, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zygmunt 
Konieczny. 

„PINOKIO, PINOKIO" - scenariusz Ryszard Tokarczuk, 
reżyseria Paweł Buszewicz, muzyka, piosenki Ewa Kornecka, 
scenografia i kostiumy Anna i Tadeusz Smołiccy. 

„MALEGEGO ŚWIATA WIELKIE CUDA" - komedia, 
scenariusz i reżyseria Wiesław Hołdys, scenografia Dorota 
Morawetz. 

„ WIECZÓR KAWALERSKI" - farsa Robina Hawdona, 
reżyseria Janusz Szydłowski, scenografa Anna Sekuła, muzyka 
Krzysztof Szwaj gier. 

„PTASIE WESELE" - baśń Włodzimierza Dulemby, reżyseria 
Piotr Tomaszuk, kostiumy Eva Frkasova, dekoracje Jan 
Zavaesk)' 

,,DORA" Martina Viśneca, reżyseria Ireneusz Janiszewski, 
gościnnie Anna Chodakowska. 
Prapremiera polska. 

„EURYDYKA TAŃCZY"-musical Krzysztofa Nowaka. 
(producencki system zarządzania projektem). 

„PORTRET ARTYSTY Z CZASÓW STAROŚCI" Thomasa 
Bernharda-koprodukcja z PWST w Krakowie. 

„ TABU" wg Jacka Bocheńskiego, reżyseria Krzysztof 
Mildaszewski. 

„FORZA, VENITE GENTE" - musical Michele Paulicelłego, 
Giancarlo Matteisa, Gianpaolo Belardinelłego. 
(producencki system zarządzania projektem). 

HANKA OltDONÓWNA - projekt sceny "Life" w Kawiarni 
Teatralnej 


