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nowe teatralne odczytania twórczo ci pisarza20, ale i inne wa ne przedsi -
wzi cia21.

Przybli enie poddawanego badaniom materia u korespondencyjnego po-
przedzaj  dwa krótkie podrozdzia y, które wprowadzaj  niezb dny kontekst 
i przynosz  podstawowe informacje dotycz ce okoliczno ci pierwszego i ko-
lejnych spotka  Karpowicza i Brauna, a tak e przypominaj ce wydarzenia, 
które spotkania te poprzedzi y.

OAK PARK – PIERWSZE SPOTKANIE

Obaj twórcy po raz pierwszy spotkali si  wiosn  1980 roku. Poeta czeka
wówczas na swojego go cia na dworcu kolejki w Oak Park, na przedmie ciu
Chicago. Re yser zanotowa  pó niej w ameryka skim notatniku: „Powita
mnie – pami tam – z natychmiastow  serdeczno ci , bratersk  przyja ni ,
radosn  otwarto ci , wielkoduszn  szczero ci , staropolsk  go cinno ci ”22.
Twórczo  Karpowicza znana by a jednak Braunowi du o wcze niej: „S y-
sza em, naturalnie o nim, czyta em jego sztuki w «Dialogu», widzia em Zie-
lone r kawice23 w Teatrze Kameralnym w Warszawie”24 – wspomina w li cie
z 3 sierpnia 2020 roku do pisz cej te s owa. I dodaje: „Gdy przenios em si
z Lublina do Wroc awia – Karpowicza ju  tam nie by o, ale coraz cz ciej
natrafi a em na lady po nim. Staraj c si  jak najlepiej wykonywa  moje obo-

 

 

21  W ród przedsi wzi  tych nale y wymieni : dzia alno  Fundacji na Rzecz Kultury i Edu-
kacji im. Tymoteusza Karpowicza (powsta ej we Wroc awiu w roku 2009, prowadz cej witryn
literack  fundacja-karpowicz.org i dzia alno  wydawnicz  oraz organizuj cej Konkurs im. Ty-
moteusza Karpowicza na autorsk  ksi k  poetyck ), przeznaczenie wroc awskiego domu poety 
przy ul. Krzyckiej 29 na siedzib  Fundacji Olgi Tokarczuk (akt za o ycielski noblistka podpisa a
27 lutego 2020 roku), organizacj  Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recen-
zj  literack , który jest wspólnym przedsi wzi ciem Wroc awskiego Domu Literatury i Festiwalu 
Góry Literatury (od roku 2021 organizuje go Fundacja Olgi Tokarczuk).

22  J. R o s z a k, I  jeszcze dalej. Rozmowa z Kazimierzem Braunem, w: ta , W cztery strony 
naraz, s. 23.

23  Zielone r kawice, premiera 22 IX 1962, re . O. Koszutska, scenografi a T. Targo ska, muz. 
K. Stromenger, Teatr Polski, Scena Kameralna, Warszawa.

24  K. B r a u n, List do Joanny Michalczuk z 3 sierpnia 2020 roku, prywatne archiwum Joanny 
Michalczuk.
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wi zki wroc awskie, doszed em do niego. Odszuka em go za Oceanem przy 
pomocy Andrzeja Falkiewicza”25. Pierwsze spotkanie w Oak Park poprzedzi y
– zapocz tkowane w roku 1977 – kontakty listowne obu twórców, w których 
najpierw po redniczy  Andrzej Falkiewicz, kierownik literacki Teatru Wspó -
czesnego we Wroc awiu i „nieoceniony, najwa niejszy doradca”26 Brauna, 
dyrektora tego teatru w latach 1975-1984. Poprzedzi y je te  wydarzenia arty-
styczne, które kontakty te sprowokowa y. Braun podj  bowiem prób  przy-
wrócenia teatrowi nieobecnego na afi szu od lat dramaturga emigracyjnego, 
wystawiaj c na deskach Wspó czesnego (w roku 1977) kameralny dramat 
z pocz tku lat sze dziesi tych, Jego ma a dziewczynka27, a pó niej (w roku 
1978) nowy, niedrukowany – uzyskany od autora i „jako  przeszmuglowany 
z Chicago do kraju”28 – tekst Kiedy przychodzi anio 29. Cho  recepcja obu 
inscenizacji by a ch odna, Karpowicz „bardzo si  radowa  z tych premier”30,
o czym ich re yser mia  si  przekona  podczas wspomnianego pierwszego 
spotkania w Oak Park z zapomnianym w kraju autorem31. Braun planowa
kolejne realizacje sztuk Karpowicza, pomimo „nagonki prasowej i rodowi-
skowej na przedstawienie Kiedy przychodzi anio ”32 – jak pisze w cytowanym 
li cie, przypominaj c zarazem polityczny kontekst wydarze : „Gdy postano-
wi em przywróci  Karpowicza polskiemu teatrowi, on by  ju  emigrantem, 
ju  wymkn  si  systemowi – a dla systemu totalitarnego by o to najwi kszym
przest pstwem. Ju  – zapewne – by  rozpracowany przez agentur  PRL-owsk

25  Tam e. Andrzej Falkiewicz – fi lozof, eseista, krytyk literacki i teatralny, kierownik literac-
ki, mi dzy innymi Teatru Wspó czesnego im. E. Wierci skiego we Wroc awiu – by  wieloletnim 
przyjacielem Karpowicza. Znajomo , która zacz a si  od teatru, zyska a na intensywno ci po 
wyje dzie Karpowicza z kraju (por. R o s z a k, Tymek odwrotny, s. 81), a jej wiadectwem sta a si
korespondencja Karpowicza z Falkiewiczem i jego on , poetk  Krystyn  Mi ob dzk .

26  R o s z a k, I  jeszcze dalej, s. 23.
27  Jego ma a dziewczynka, premiera 29 XII 1977, re . J. Weksler, opieka re . K. Braun, sce-

nografi a W. Jankowiak, Teatr Wspó czesny im. E. Wierci skiego we Wroc awiu, Ma a Scena „Re-
kwizytornia”, Wroc aw.

28  R o s z a k, I  jeszcze dalej, s. 23.
29  Kiedy przychodzi anio , premiera 30 XII 1978, re . K. Braun, wspó praca re . A. Bielski, 

J. Weksler, scenografi a W. Jankowiak, M. J drzejewski, Teatr Wspó czesny im. E. Wierci skiego we 
Wroc awiu, Du a Scena, Wroc aw. Szerzej na temat wroc awskich spektakli Brauna zob. np. J. M i-
c h a l c z u k, „Teatr powinien by  narz dziem Sprawy”. Wokó  twórczo ci artystycznej Kazimie-
rza Brauna, w: 1984. Literatura i kultura schy kowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, 
E. Jurkowska, IBL, Warszawa 2015, s. 371-389; t a , U Brauna, w: ta , Dramaturgia Tymoteusza 
Karpowicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 259-266. Jak podkre la Braun, obraz przedstawie
sztuk Karpowicza wy aniaj cy si  z recenzji, które mia y „niew tpliwie podtekst oceny pisarza przez 
komunistycznych rz dców kultury” (B r a u n, List do Joanny Michalczuk z 3 sierpnia 2020 roku), 
to niestety obraz zniekszta cony, nieprawdziwy. 

30  R o s z a k, I  jeszcze dalej, s. 23.
31  Por. tam e.
32  B r a u n, List do Joanny Michalczuk z 3 sierpnia 2020 roku.
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w Chicago. Bo tam, acz nie angażował się na co dzień w życie Polonii, to 
jednak jego postawa opozycyjna, krytyczna wobec reżimu komunistycznego 
była oczywista”.  W tej samej wypowiedzi Braun zdradza:  „Chciałem wy-
stawiać jego nowe sztuki, jak tego Anioła (notabene ja zaproponowałem ten 
tytuł – a autor go przyjął), licząc, że wyciągnie je ze swego archiwum – strzegł 
go bardzo pilnie, trzymał w tajemnicy, albo będzie je pisał niejako na moje 
«zamówienie». Wyrzucenie mnie z Teatru Współczesnego [w roku 1984 – 
J.M.] defi nitywnie przerwało ten wątek”. 

Wspomniane spotkanie na przedmieściach Chicago, w Oak Park, w roku 
1980 było początkiem wieloletniej przyjaźni obu twórców. Później wielokrot-
nie Karpowicz gościł Brauna w Chicago, zapraszał go na organizowane przez 
siebie wykłady i konferencje, „wprowadził” w polskie środowisko intelektualne 
i artystyczne Chicago i środowiska polonijne.  Wiosną 1982 roku Karpowicz 
pomagał przyjacielowi w zorganizowaniu w Chicago, gdzie reżyser znalazł 
się „na chwilę”,  „dużej akcji wysyłania paczek żywnościowych do Polski”, 
o czym Braun wspomina w cytowanym już liście z 3 sierpnia 2020 roku.

SZCZEGÓLNE MIEJSCE, SZCZEGÓLNY GOSPODARZ

U schyłku lat osiemdziesiątych mieszkający już wówczas w Stanach Zjed-
noczonych Braun tak oto prezentował sylwetkę Karpowicza, swojego przy-
jaciela, na łamach „Przeglądu Polskiego” – integralnej części nowojorskiego 
„Nowego Dziennika”, rejestrującej najważniejsze wydarzenia i zjawiska doty-
czące polskiej kultury: „Wysoki, siwy, mocno zbudowany mężczyzna wycho-
dzi na ganek. Trzy pękate, solidne kolumny podtrzymują daszek i wyznaczają 
obszerny drewniany podest. Poranne słońce. Boczne światło. Mężczyzna pa-
trzy z ganku w głąb puszczy. Widzi polsko-litewsko-białoruską knieję, gęstwi-
nę, głuszę. Gdzieś daleko jest jezioro. Nazywa się Michigan. Miejscowość zaś 
nazywa się Dębowy Park, choć tutejsi mówią Oak Park. [...] Pisał od trzeciej 
rano, od bladego, wiosennego świtu, pisał w narastającym gorącu ostrego ma-
jowego słońca. Teraz, o siódmej, wyszedł na ganek. Trzeba dokończyć kopania 

33  Tamże.
34  Szerzej na ten temat zob. np. M i c h a l c z u k, „Teatr powinien być narzędziem Sprawy”.
35  B r a u n, List do Joanny Michalczuk z 3 sierpnia 2020 roku.
36  Por. R o s z a k, Iść jeszcze dalej, s. 23n.
37  B r a u n, List do Joanny Michalczuk z 3 sierpnia 2020 roku. Por. R o s z a k, Iść jeszcze dalej, 

s. 32. Rozmówca Joanny Roszak przypomina tu o zdecydowanej reakcji Karpowicza na wprowadze-
nie stanu wojennego w kraju: „Wtedy nie tylko pisał i mówił – gniewnie a mądrze – ale i uczestniczył 
w organizowaniu pomocy dla kraju, dla więzionych, o czym mało ludzi zresztą wiedziało, a nikt 
bodaj mu za to nigdy nie podziękował” (tamże).
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