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Kazimierz Braun 

Kazimierz Braun 

OD AUTORA 
1. Długa była moja droga do świętego Maksymiliana. Od dzieciństwa, a potem 

przez lata dojrzałe, wiedziałem o nim tyle, co inni. A więc mało. Ogłoszenie go 
błogosławionym przez Papieża Pawła VI w 1971 r. przypomniało jego postać 
i dzieło. Nadal jednak pozostawał dla mnie przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, 
redaktorem i wydawcą „Rycerza Niepokalanej" oraz „męczennikiem Auschwitz". 
Nie wiedziałem o nim wiele więcej. 

W 1979 r. znalazłem się w Japonii z teatrem. W czasie długiego toumee 
odwiedziłem wtedy Tokio, Yokohamę, Kanazawę, Sapporo, a więc środkową i pół
nocną część archipelagu. Mój reportaż z tej podróży, opublikowany w czasopiśmie 
„Literatura" (1979, nr 47), został przychylnie przyjęty przez Japończyków. 
Otrzymałem stypendium Fundacji Japońskiej, które umożliwiło mi ponowna wizytę 
w Kraju Kwitnącej Wiśni, łącznie z zaproponowaniem trasy podróży. Postanowiłem 
zapoznać się tym razem z południową częścią Japonii. Podróż rozpocząłem 
w Tokio, a potem na trasie znalazły się: Nagoya, Kioto, Osaka, Kobe, Hiroshima 
i Nagasaki, gdzie chciałem dotrzeć właśnie ze względu na ojca Maksymiliana. 
Chciałem jakoś zbliżyć się do niego. 

W Nagasaki poznałem brata Sergiusza, jednego z jego uczniów i współpraco
wników, który hojnie obdarzył mnie swym czasem i opowiadaniami, oprowadził 
mnie po japońskim Niepokalanowie - Mugenzai-no-sono - i dał wiele materiałów, 
które czytałem w drodze powrotnej do kraju. 

W Nagasaki dotknąłem również tajemnicy wyboru przez św. Maksymiliana 
miejsca na budowę tego klasztoru. Tajemnicy, która po wybuchu atomu nad 
miastem dnia 9 sierpnia 1945 r., została - przez wielu - rozszyfrowana jako decyzja 
prorocza. Oto gdy ważyły się losy, gdzie klasztor zostanie wybudowany, ojciec 
Maksymilian miał dwie możliwości, dwie propozycje. Jedna - wybudowania 
klasztoru w śródmieściu, wydawała się pod każdym względem bardziej korzystna -
teren był łatwy pod zabudowę, miał dobrą komunikację, był blisko portu i dworca 
kolejowego, i był, po prostu, blisko ludzi, którym misjonarz chciał służyć. 

Druga możliwość zdała się gorsza - daleko od miasta i środków komunikacji, 
w terenie górzystym, właściwie na odludziu, w dzielnicy Hongochi-mashi, 
w dodatku w miejscu otoczonym złą sławą. 





3. Pragnę tu powtórzyć kilka myśli z Wprowadzenia do Maximilianusa, 
objaśniając w ten sposób cel, jaki przyświecał mi w pisaniu o świętym 
Maksymilianie. 

Tajemnica świętości człowieka, jak każda tajemnica, to szereg kręgów, 
zanikających na wodzie po wrzuceniu kamienia, to fale sejsmiczne rozchodzące 
się z epicentrum trzęsienia ziemi i gasnące. Pisarz stara się tajemnicy choć 
dotknąć. Wiedzie go ku niej sam Święty - pozostały po nim przecież jego 
modlitwy, wypowiedzi, pisma, dokonane dzieła, spełnione uczynki. Święty 
wiedzie ścieżką swojego życia, swych decyzji, wyborów, postępowania; swych 
wzlotów, a także upadków; radości i cierpień. Do tajemnicy świętości można się 
zbliżyć - rozumem, intuicją, wyobraźnią, a także rozmyślaniem i modlitwą. Ale 
zawsze pozostanie wysoki, nieprzekraczalny próg, poza którym jest już tylko 
nieprzenikniona ciemność - albo raczej światło, tak olśniewające, że i ono nie 
pozwala nic widzieć. Świętość stopniowo rozwija się, wzrasta, przenika i ukierun
kowuje życie człowieka. Jego codzienne obcowanie z ludźmi, wykonywane 
czynności, wypowiadane słowa, podejmowane decyzje, nie tracąc zwykłości, 
naturalności i realności, nabierają stopniowo jakiegoś innego wymiaru. Jakby 
żyjąc nadal w wymiarze ziemskim, święty człowiek dosięgał już wymiaru 
pozaziemskiego. Jakby jednoczył już dwie rzeczywistości -doczesną i wieczną. 

Życiorys człowieka świętego, jak każdego człowieka, zawiera daty oraz 
miejsca: urodzenia i śmierci, fakty, dokumenty- takie jak świadectwa szkolne czy 
dyplomy uzyskanych stopni naukowych, zapisy obecności w jakichś miejscach, 
wpisy do ksiąg pokładowych statków, czy do rejestru więźniów; w wypadku 
zakonnika-daty złożenia ślubów czasowych i wieczystych; w wypadku kapłana
wyświęcenia na prezbitera. Do życiorysu można zaglądać, badać go, mierzyć 
(mierząc na przykład w czasie i przestrzeni odbyte podróże), można go 
studiować; można posługiwać się fotografiami - jak wyglądał jakiś człowiek 
w różnych okresach życia, a także mapami - gdzie mieszkał, gdzie pracował. 
Można ustalić, z jakiej pochodził rodziny, w jakich środowiskach się obracał, z kim 
współpracował, jakich miał przyjaciół i jakich miał wrogów. Posługując się 

narzędziami biografistyki, psychologii, nauk społecznych, historii i innych 
dyscyplin, można spisać życiorys każdego-także świętego. 





Ogromnym, inspirującym przeżyciem było dla mnie zwiedzenie 
monumentalnej instalacji - wystawy grafiki zatytułowanej Klisze pamięci. 

Labirynty, w podziemiach kościoła w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. 
W owych „labiryntach", wizyjnym, porażającym zapisie zranionej pamięci, 

wielokrotnie pojawia się postać świętego Maksymiliana. Jest to wielkie dzieło 
artysty plastyka Mariana Kołodzieja, kiedyś więźnia Auschwitz numer 432. 
Miałem niepowtarzalną okazję wysłuchania objaśnień samego twórcy oraz 
Haliny Słojewskiej-Kołodziej, która wystawę współ-urządzała i napisała po niej 
przewodnik. Obojgu państwu Kołodziejom jestem za to przeżycie głęboko 

wdzięczny. Malarski, prawie-że reportażowy, zapis potworności Auschwitz dał 
inny artysta, Mieczysław Kościelniak, więzień numer 15261, z którym 
o. Maksymilian przyjaźnił się w obozie. Jego obrazy przedstawiające Świętego 
w Auschwitz zastępują niejako - oczywisty - brak dokumentacji fotograficznej. 

Jestem mu ogromnie wdzięczny za to malarskie świadectwo. 
Jak zawsze nad moim czasem i skupieniem czuwała moja żona, Zofia 

Reklewska-Braun, która również, jak od tylu już lat, służyła mi jako wrażliwy 
krytyk literacki, mądry redaktor i uważny korektor. Pewnej istotnej rady 
merytorycznej udzieliła mi moja córka, profesor Franciscan University 
w Steubenville, Justyna Braun-Renda. Jestem im obu niezmiernie wdzięczny. 

Realizacja Celi ojca Maksymiliana w Tarnowie stała się możliwa dzięki 

życzliwości i poparciu włodarzy miasta, w szczególności Pana Prezydenta 
Ryszarda Ścigały i Pani Zastępcy Prezydenta Doroty Skrzyniarz. Za pomoc 
dziękuję również Panu Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta, Marcinowi 
Sobczykowi. Dziękuję im gorąco. Pani Dyrektor Gimnazjum im. J. Brauna, 
Barbara Kuklewicz, Pani Profesor Krystyna Przybyło oraz Pani Doktor Maria 
Żychowska okazały mi bezcenną zachętę, pomoc i opiekę. Dziękuję im za to 
z całego serca. Dziękuję również bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy -
w Tarnowskim Teatrze i poza nim - zbudowali wraz ze mną to przedstawienie. 

Dedykuję je Tarnowowi. 





Profesora Kazimierza Brauna 
związki z Tarnowem 

Profesor Kazimierz Braun związany jest z Tarnowem wielorako. 
O swoich związkach z miastem Leliwitów pisze w cytowanych tutaj 

wspomnieniach: „Dzieci dziadków - pokolenie mego ojca. Tu mieszkali, tu 
chodzili do szkół, tu byli harcerzami". Fakt ten uwiecznia m.in. tablica na 
budynku przy ul. Narutowicza 37, przypominająca, że tu właśnie Jerzy Braun, 
stryj Kazimierza, napisał słowa do znanej pieśni harcerskiej „Płonie ognisko 
i szumią knieje". 

Sam Kazimierz Braun również zaznaczył swoją obecność tutaj, zwłaszcza 
poprzez pracę w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego. Przed wielu 
laty Ewa Czajkowska prezentowała na scenie Solskiego jego monodram 
„Hollywood, czyli Święty Las", w czerwcu 2003 roku sam Profesor 
wyreżyserował sztukę stryja „Europa", a w czerwcu 2006 roku miała miejsce 
premiera „Upadku kamiennego domu" Romana Brandstaettera w reż. 

Kazimierza Brauna (z pamiętnym gościnnym występem Teresy 
Budzisz-Krzyżanowskiej). 

„Cela ojca Maksymiliana" opowiada o życiu i męczeństwie franciszka
nina, który oddał swoje życie ofiarowując je za życie innego 
współwięźnia obozu w Oświęcimiu. Premiera sztuki wiąże się z obchodami 
70. rocznicy śmierci o. Maksymiliana Kolbe, ale dotyczy również innego 
jubileuszu, który Tarnów i tarnowska Melpomena pragną zaakcentować 
i uczcić - 75. rocznicy urodzin prof. Brauna. 

Profesor Kazimierz Braun jest wszechstronnym człowiekiem teatru: 
reżyser, dramatopisarz, prozaik, uczony, przez wiele lat jako dyrektor 
kierował sceną Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, a następnie Teatru 
Współczesnego we Wrocławiu. 

Reżyserował w teatrach Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Tarnowa, Torunia, 
Warszawy, Wrocławia oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, 
Niemczech i innych krajach. Wykładał we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu oraz 
na uniwersytetach amerykańskich. Jest reżyserem ponad 150 widowisk 
teatralnych i telewizyjnych, wydał ponad 40 książek. Jego sztuki wystawiano 
w Polsce, USA, Kanadzie, . Irlandii i Rosji. Laureat licznych nagród teatralnych 
literackich i naukowych. 

Bohaterami napisanych przez niego sztuk są często postaci historyczne: 
Helena Modrzejewska („Rzecz o Modrzejewskiej"), Pola Negri („Opowieści Poli 
Negri"), Tamara Łępicka („Tamara L."), Ignacy Jan Paderewski („Dzieci 
Paderewskiego"), o. Maksymilian Kolbe („Maximilianius", „Mój syn, 
Maksymilian", „Cela ojca Maksymiliana"), zaś w dramacie historycznym 
„Tarnowski wiatr niepodległości" przedstawił wydarzenia prowadzące do 
ogłoszenia przez Tarnów, po 146 latach niewoli, niepodległości, co miało 

miejsce 30 października 1918 roku. W odautorskiej eksplikacji Kazimierz Braun 
wyjaśnia: „Występują w nim postaci oparte o realnie istniejące pierwowzory, 
które zarazem sumują i symbolizują postawy i działania wielu tarnowian". Sztuka 
została wydana drukiem przez tarnowski teatr w czerwcu 2011 roku. 

W swoim wspomnieniowym tekście „Powrót do Tarnowa - powrót do domu", 
prof. Braun pisze: „Nigdy nie wyjeżdżałem z Tranowa - a jednak tu wróciłem. 
Nigdy nie mieszkałem w Tarnowie - a jednak znalazłem się w domu. Ożyły 
obrazy zapamiętane z opowiadań ojca, wspomnień stryja. Biały dom - choć 
teraz nie-biały, gimnazja - w których się uczyli, kościoły - w których się modlili. 
To wszystko, jak było, tak jest - prawdziwe, dotykalne, realne. To, i więcej: ulice, 
dalekie widoki, panorama miasta z pobliskiej Góry św. Marcina, plac Burek 
i dworzec kolejowy. I pamięć: przechowywana w sercach ludzi, wpisana 
w przewodnik po mieście, wykuta w tablicach pamiątkowych". 

Tamów odwzajemnia te ciepłe i serdeczne uczucia Profesora Kazimierza 
Brauna. 

Jerzy Świtek 





Kazimierz Braun 
Pieśń o świętym Maksymilianie 

I. 
Matko, uczyłaś żegnać się, pacierza, 
Bożej Matuchnie każdy krok powierzać. 

Śpiewałaś pieśni, godzinki, nieszpory 
I kołysanki, gdy twój syn był chory. 

Za rękę brałaś - majowe, czerwcowe, 
Wczesne roraty, różańce deszczowe. 

Bukiet na Zielną, na Gromniczną świeca. 
Jak czcić Maryję, wciąż uczy się dzieciak. 

Obmadlasz, mamo, mój trud, kaszel, krwotok, 
Podróże w drodze ku niebieskim wrotom. 

Rozpędzasz chmury swej modlitwy siłą, 
By słońce łaski na ziemię świeciło. 

Miłością, wiarą, nadzieją w pokorze 
Trzymasz oś globu na kolanach Bożych. 

Korona biała, korona czerwona. 
Trzymaj mnie, Matko, mocno w swych ramionach. 

11. 

Chcę Matce Bożej wypłakać swą winę: 

Coś przeskrobałem, przestępstwo dziecinne. 

Kościół był pusty, cichy i pomroczny. 

Ukląkłem blisko, patrzyłem w Jej oczy. 

Drgnęła w obrazie, schyliła się ku mnie. 

Boża Matuchna? Strach. Cud. Nie rozumiem. 

W Jej dłoniach nagle błysły dwie korony. 

Co znaczą, Matko? Szept. Grom. Biją dzwony. 

Korona biała - czystość. A czerwona 

Męczeństwo znaczy. Wyboru dokonaj. 

A potem niebo. - Daj, Matko, chcę obie! 

Wróciła w obraz. Nikomu nie powiem. 

Urwis, niecnota, widziałem w obrazie 

Żywą Maryję? Więcej nie obrażę. 

Korona biała, korona czerwona. 

Trzymaj mnie, Matko, proszę, w swych ramionach. 





Kazimierz BRAUN - reżyser, pisarz, uczony. Ur. 23 czerwca 1936 w Mokrsku 
Dolnym (woj. świętokrzyskie). Studiował polonistykę na Uniwersytecie 
Poznańskim (magisterium, 1958) i reżyserię w PWST w Warszawie (magisterium 
sztuki, 1962). Doktoryzował się na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
(1971 ), habilitował na Uniwersytecie Wrocławskim (1975) oraz w PWST 
w Warszawie (1987). Został mianowany profesorem w USA w 1989, a w Polsce 
w 1992 na podstawie uchwały Uniwersytetu Wrocławskiego z 1984, wówczas 
zablokowanej przez władze komunistyczne. 

Reżyserował w teatrach Gdańska, Warszawy, Łodzi, Krakowa, Torunia, Lublina, 
Wrocławia i Tarnowa. Kierownik artystyczny Teatru im. J. Osterwy w Lublinie 
(1967-74) oraz jego dyrektor (1971-74). W latach 1975-84 był kierownikiem 
artystycznym i dyrektorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu, skąd został 
zwolniony w trybie nagłym za swą działalność opozycyjną. Wykładał na 
Uniwersytecie Wrocławskim (1974-85), w PWST w Krakowie i Wrocławiu 

(1978-85) oraz na licznych uczelniach amerykańskich. Obecnie jest profesorem na 
Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo, USA. 

W latach 1961-2011 wyreżyserował ponad 150 przedstawień teatralnych 
i telewizyjnych, z tego kilkadziesiąt za granicą - w USA, Kanadzie, Irlandii, 
Niemczech i innych krajach. W jego dorobku reżyserskim znajdują się cykle sztuk 
Norwida (14 realizacji) i Różewicza (19 realizacji), w tym światowe prapremiery 
Aktu przerywanego i Przyrostu naturalnego, polska prapremiera Pułapki oraz 
amerykańskie prapremiery Odejścia głodomora, Przyrostu naturalnego i Kartoteki 
rozrzuconej. Dwukrotnie realizował Dziady (Wrocław 1978, 1982). Reżyserował 
także sztuki Wyspiańskiego, Brechta, Szekspira i in. Do jego znanych 
przedstawień należały m.in.: Anna Livia wg Joyce'a (Wrocław 1977), Operetka 
Gombrowicza (Wrocław 1977), Dżuma wg Camusa (Wrocław 1983 i Chicago 
1988), Szewcy Witkiewicza (Los Angeles 1987), Bal manekinów Jasieńskiego 
(Buffalo 1997) i in. 

Opublikował ponad 40 książek i ponad 300 artykułów z dziedziny historii 
i zagadnień warsztatowych teatru, w językach: polskim, angielskim, francuskim, 
włoskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim, w tym m.in.: Teatr wspólnoty (Kraków 
1972), Druga Reforma Teatru (Wrocław 1979), Wielka Reforma Teatru w Europie 
(Wrocław 1984), Theatre Directing - Art, Ethics, Creativity (Lewiston 2000), 
A Concise History of Polish Theatre From the Eleventh to the Twentieth Centuries 
(Lewiston 2003), Krótka historia teatru amerykańskiego (Poznań 2005), Listy na 
Babilon. Pisma przypomniane i odszukane (Tamów 2007). 

Publikował też utwory prozatorskie, m.in. powieści: Pomnik (Paryż 1989), 
Pożegnanie z Alaską (Warszawa 1996), Dzień świadectwa (Poznań 2005), zbiór 
Ptak na szczudłach i inne opowiadania amerykańskie (Toruń 2003) oraz utwory 
wspomnieniowe, m.in.: Rozdarta kurtyna (wraz ze S. Beresiem, Londyn 1993), 
Dziesięć dni w PRL-u (Lublin 2008). Wraz z Tadeuszem Różewiczem wydał Języki 
teatru (Wrocław 1989). Tłumaczył z języka angielskiego, francuskiego i włoskiego 
na polski oraz z polskiego, rosyjskiego i francuskiego na angielski. Pisał utwory 
dramatyczne, m.in.: Rzecz o Modrzejewskiej, Tamara L., Promieniowanie, Dzieci 
Paderewskiego oraz trzy sztuki biograficzne o św. Maksymilianie Kolbe: 
Maximilianus, Mój syn, Maksymilian i Cela ojca Maksymiliana, które były 
wystawiane i publikowane w Polsce, USA, Kanadzie, Irlandii i Rosji. 

Otrzymał szereg nagród artystycznych i naukowych w kraju, m.in. na festiwalach 
teatralnych w Toruniu, Kaliszu, Wrocławiu, oraz za granicą, m.in. w Niemczech, 
Japonii, USA, Kanadzie, w tym nagrody Fundacji Guggenheima, Fundacji 
Fulbrighta i Fundacji Turzańskich. 

Od 1985 roku mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. 
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Organizatorzy widowni - MAŁGORZATA GUTWIŃSKA, 

STANISŁAWA JĘDRZEJ EC, MAGDALENA GÓRECKA, 

MARZENA KIEŁBASA 

Specjalista ds. wizualizacji i reklamy - MACIEJ SROKA 

Reklama - KRYSTYNASZAFORZ 

MECENAS TEATRU 

,., I 

• I 
tarnow.pl 

a 
KARPACKA 

SPÓŁKA GAZOWNICTWA 

• + :nstytut+eatralny 
• ;m, Zbigniewa Raszewskiego 

SKODA 

AUTO BĄCZEK 
T.-nłw ul. Gumnllka J&. 

Podziękowania dla 
o. Marka Wódki OFMConv - rzecznika prasowego Roku Kolbiańskiego 

oraz dla 
o. dr Romana Soczewki - z Biblioteki Klasztornej oo. Franciszkanów w Niepokalanowie 

Kopię ubrania więźniarskiego (bluza, spodnie, czapka, buty-drewniaki) wypożyczono 
z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 



REDAKCJA PROGRAMU 
Tarnowskl Teatr, zdjęcia - Magdalena Świtek, zdjęcie Tamowa - Paweł Topolskl, 

zdjęcia witraży - Bogumił Krużel 
Witraże pochodzą z Bazyliki św. Franciszka z Asyżu Franciszkanów w Krakowie 

grafika/skład Maciej Sroka 

TARNOWSKI TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO 
ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tamów, centrala: (14) 62212 51, sekretariat: (14) 688 32 88, 

e-mall: sekretariatOteatr.tamow.pl, www.teatr.tamow.pl. 
Informacja, rezerwacja miejsc oraz sprzedaż biletów I spektakli 

w godz. 8.00-16.00, tel. (14) 688 32 87, 784 976 026, 
promocjaOteatr.tamow.pl. 


