Karolina Lanckorońska
rozmowa z Kazimierzem Braunem o słuchowisku radiowym zrealizowanym
na podstawie kolejnej sztuki z serii: Wielkie Polki – emigrantki.

Karolina Lanckorońska na tarasie pałacu w Rozdole koło Stanisławowa, obecnie
Ukraina, 1938 r., fot. AN PAN i PAU, sygn. KIII-150, j. 329
Joanna Sokołowska-Gwizdka:
Po czterech powieściach, których akcja toczy się wokół teatru, „Dzwon na
trwogę”, „Płonący teatr”, “Próba Apokalipsy”, „teatr@ziemia.niebo”, znów
sięgnął Pan po bliski Panu gatunek – dramat. Powstała kolejna sztuka o
Polce emigrantce. Tym razem jest to Karolina Lanckorońska. Co takiego
zafascynowało Pana w tej postaci?
Kazimierz Braun:
Przypomina Pani moje powieści, jak ktoś napisał – „o teatrze i nie tylko”.
Rzeczywiście, od czasu kiedy już mniej reżyseruję, to jeszcze więcej piszę o
teatrze. Ale już nie tylko książki historyczne i teoretyczne, ale prozę. To jest
świetne narzędzie, aby zaglądać do wnętrz ludzi teatru, rozszyfrowywać działanie

jego mechanizmów, zastanawiać się nad celami uprawiania teatru i osadzać teatr
w otaczającej go rzeczywistości. A jest to dobra tradycja literacka – powieści o
teatrze – jak Lata nauki Wilhelma Meistera J.W. Goethego, Komediantka
Władysława Reymonta, czy Powieść teatralna Michaiła Bułhakowa. Ale nie
zaniedbuję i dramatu. Tu od razu powiem, że niedawno powstała sztuka pt.
„Kwarantanna”, w której próbuję mierzyć się i z tymi znanymi, i z tymi
tajemniczymi siłami, które odmieniają świat, w którym żyjemy w czasach tzw.
„pandemii”.
Co do Karoliny Lanckorońskiej, to prowadziły mnie do niej aż trzy drogi.
Po pierwsze, bardzo konkretnie, pragnąłem kontynuować, tak cenną dla mnie i
tak długo już owocującą, współpracę z Marią Nowotarską i Agatą Pilitowską, w
prowadzonym przez nie teatrze w Toronto. Chciałem więc dodać następne ogniwo
do łańcucha napisanych przeze mnie, a granych przez nie, sztuk o wielkich
Polkach – emigrantkach. Już przypomnieliśmy w ten sposób publiczności polskiej
na emigracji w wielu krajach, a także w Polsce, postaci Modrzejewskiej,
Skłodowskiej-Curie, Łempickiej, Negri, Ordonówny. Praca nad Lackorońską była
naturalną kontynuacją tego cyklu.
Po drugie, właśnie ona sama: modelowa, najczystsza kwintesencja polskości i
kobiety niewzruszonych zasad moralnych, szczodrego serca, silnej woli,
przenikliwej inteligencji, wielkiego rozumu, a także niezłomnej, głębokiej wiary.
Ale i po trzecie: jakoś mi było blisko do Karoliny Lanckorońskiej, bowiem
słyszałem o niej od lat wiele od mojej krewnej (w rodzinie nazywaliśmy ją
„ciocia”), Wandy Wyhowskiej, z męża De Andreis. Była istotnie krewną mojej
babki, Henryki Braunowej, z domu Millerówny. Obie pochodziły z Podola. Wanda
Wyhowska wywodziła się z rodu słynnego Atamana, Hetmana Wyhowskiego, tego,
o którym śpiewało się przy ogniskach „Wyhowskiego szablą krzywą mała bawi się
dziecina. Ty Kozacze śpij leniwo. Płacze matka Ukraina…”. Otóż Wanda
Wyhowska współpracowała przez wiele lat z Karoliną Lanckorońską w Rzymie, w
jej Fundacji. Odwiedzałem ciocię Wandę w Rzymie kilka razy i wiele od niej
słyszałem o „Pani Karli”.

Karolina Lanckorońska (1898-2002), fot. https://fundacjalanckoronskich.org/
Sztuka pokazuje jedynie wojenne losy Karoliny Lanckorońskiej. A przecież
bohaterka zmarła dopiero w 2002 r., jej ofiarna działalność na rzecz Polski
długo trwała. Po wojnie osiedliła się we Włoszech, była jednym z
inicjatorów założenia Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie,
założyła Fundację Lanckorońskich z Brzezia z siedzibą we Fryburgu
szwajcarskim i w Londynie, wspierała polską naukę, podarowała bezcenne
dzieła sztuki z kolekcji Lanckorońskich Zamkowi Królewskiemu w
Warszawie i Państwowym Zbiorom Sztuki na Wawelu. Gdy pracowałam w
Katedrze Literatury Staropolskiej na Uniwersytecie Łódzkim, szef katedry,
prof. Jerzy Starnawski korzystał ze stypendium Karoliny Lanckorońskiej i
jeździł za granicę opisywać bezcenne Polonica kupowane do polskich
zbiorów. Karolina Lanckorońska była poza tym historykiem sztuki i to
wybitnym. Co zatem Pana skłoniło, że zrezygnował Pan z bogactwa
dokonań bohaterki po wojnie, na rzecz dramatycznych czasów wojennych?

Właśnie – jak Pani mówi – „dramatyczne czasy wojenne” w życiorysie Karoliny
Lanckorońskiej wydały mi się najlepszym materiałem do skonstruowania dramatu
o niej. Były istotnie bardzo dramatyczne. Wszystko, o czym Pani mówi – jej
działalność naukowa i charytatywna, opieka nad polskimi badaczami i
wzbogacanie polskich zbiorów – jest też bardzo ważne i powinno być Karolinie
Lanckorońskiej pamiętane. Ale jednak właśnie wojenny rozdział jej życia najlepiej
nadawał się do wykorzystania jako osnowa dramatu. Był to przy tym rozdział
zwarty, a zarazem dający jednak możliwość odniesień do jej życia przed wojną, a
ogólnie do ukazania jej, jak mówi Norwid, jako „kobiety zupełnej”. Te względy
przemawiały za skoncentrowaniem się na tym właśnie rozdziale życia wielkiej
Polki.
Akcja sztuki dzieje się we Lwowie, w Krakowie, w Warszawie,
Stanisławowie i obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. W kolejnych
miejscach widzimy jak bohaterka zmaga się z okrucieństwem wojny. We
Lwowie jest profesorem Uniwersytetu im. Jana Kazimierza,
przesłuchiwana przez NKWD, w Krakowie jest tłumaczem i pielęgniarką, w
Generalnej Gubernii, a potem i na wschodnich terenach polskich wtedy
pod rządami Niemców, gdy odepchnęli z nich Sowietów, organizuje
dożywianie więźniów, w Stanisławowie jest przesłuchiwana i aresztowana
przez Gestapo, a w obozie… daje wykłady o sztuce współwięźniarkom, co
pomaga im przetrwać. Jak wyglądała Pana praca nad konstrukcją tej
postaci?
Musiałem się najpierw o niej jak najwięcej dowiedzieć – jak w wypadku wszystkich
innych wielkich Polek-emigrantek, o których pisałem. Czytałem jej książki.
Przypominałem sobie miejsca i dzieła sztuki, które kiedyś sam widziałem, a ona
pozostawiła ich przepiękne i przenikliwe opisy i analizy – Akropol w Atenach,
Pieta w Bazylice św. Piotra, obrazy Georgesa de la Tour i inne. Wracałem do
opowieści Wandy Wyhowskiej o niej. Chodziłem z nią po Lwowie, po Krakowie i po
Rzymie. Wprawdzie nie byłem nigdy w Ravensbrück, ale byłem, i to wiele razy, w
Auschwitz (gdy pisałem o św. Maksymilianie Kolbe), więc i w baraku obozowym
mogłem ją zobaczyć. Nie byłem nigdy w jej Rozdole – ale jego obrazy odnalazłem
w Internecie. Z jej życiorysu wojennego wydobyłem, niejako wydestylowałem,
najważniejsze, zwrotne, dramatyczne zdarzenia, których była bohaterką, a które
eksponowały cechy jej charakteru, osobowości, duchowości.

Pałac Lanckorońskich w Rozdole, okres międzywojenny, fot. Narodowe Archiwum
Cyfrowe
Czy nie uważa Pan, że w obecnych czasach mamy deficyt bohaterów, ludzi
niezłomnych, odważnych, prawych i szlachetnych. Czy ta postać, mimo że
żyjąca w innych czasach i zmagająca się z jakże inną rzeczywistością,
mogłaby służyć jako wzór dla młodego pokolenia?
Jakże trafna Pani obserwacja! Jest taki deficyt. Postać Karoliny Lanckorońskiej
pomaga, poprzez rozpoznawanie analogii, wydobywać z otaczającej nas
rzeczywistości postaci podobnych do niej – ludzi niezłomnych, odważnych, prawych i szlachetnych. Są tacy. Tak, są, choć nieliczni. Przymierzeni do wzorca
Lanckorońskiej, takimi właśnie się okazują. Dlatego warto naprowadzać reflektor
punktowy na scenie naszego współczesnego życia na Karolinę Lanckorońską.
Z jakich źródeł, oprócz „Wspomnień wojennych” Karoliny Lanckorońskiej
Pan korzystał?
Jeszcze raz przypomnę, że słyszałem o niej wiele od Wandy Wyhowskiej. Bardzo
dokładnie przestudiowałem „Wspomnienia wojenne” Lanckorońskiej.
Przeczytałem również jej książkę „Michelangelo in Ravensbrück. One Woman’s
War against the Nazis”. Jedna ze scen mojej sztuki wiele tej lekturze zawdzięcza.
Oczywiście wiele jest o niej w Internecie.
Sztuka została opracowana przez Salon Muzyki, Poezji i Teatru z Toronto
jako słuchowisko radiowe p.t. „Lanckorońska. Opowieść o Wielkiej Polce”.
Czy decyzja o słuchowisku zamiast spektaklu teatralnego była

podyktowana pandemią?
To było jeszcze przed tzw. „pandemią”. Sztuka została napisana z przeznaczeniem
na scenę. Zrobiliśmy obsadę: Agata Pilitowska jako Pani Karla, Maria Nowotarska
– w rolach kobiecych, Krzysztof Jasiński – w rolach męskich. Niestety, okazało się,
że pewne źródła finansowe umożliwiające pracę Teatru Nowotarskiej wyschły. A
przecież trzeba opłacać wynajem sali, dekoracje, kostiumy, rekwizyty, plakaty,
programy, nie licząc nawet jakichś skromnych rekompensat dla aktorów i innych
realizatorów za ich ciężką pracę. To są realia teatru emigracyjnego. W tej sytuacji
postanowiliśmy wykorzystać mój tekst jako materiał słuchowiska. To był świetny
pomysł Marii Nowotarskiej. Przepracowałem na nowo egzemplarz. Powstało
słuchowisko i zostało zrealizowane w tej samej obsadzie, ale – na propozycję Marii
– ja sam biorę w nim także udział jako Narrator. To dla mnie wielka radość i wielki
zaszczyt, móc opowiadać o wielkiej Polce, móc dialogować z wielkimi polskimi
aktorami.

Kazimierz Braun, fot. arch. K. Brauna
Jest Pan cały czas twórczy, wciąż ukazują się Pana nowe publikacje. Nad
czym Pan teraz pracuje?
Na początku naszej rozmowy wymieniła Pani moje książki „o teatrze i nie tylko”.
W 2020 r. ukazała się powieść „teatr@ziemia.niebo”. Ale także w tym roku wyszły
trzy inne książki: Przewodnik po twórczości dramaturgicznej Cypriana Norwida –
w przygotowaniu do 200-lecia urodzin tego wielkiego pisarza, które przypada w
2021 r.; Teatralizacja życia. Praktyki i strategie – praca teoretyczna na
fascynujący mnie od dawna temat oraz powieść Powrót Paderewskiego – to
jeszcze jeden wielki Polak, który był praktycznie emigrantem przez dużą część
życia. Teraz pracuję nad współczesną powieścią pod roboczym tytułem Rzeki
Babilonu – jej bohater próbuje odnaleźć siebie samego i sens życia w świecie
poddanym konwulsjom globalnej „pandemii”.

Czy coś jeszcze chciałby Pan powiedzieć czytelnikom magazynu „Culture
Avenue”?
Ponieważ rozmawiamy w okresie świątecznym składam Pani oraz wszystkim Pani
czytelnikom i słuchaczom serdeczne życzenia – na Boże Narodzenie: wszelkiego
dobra duchowego, a także materialnego oraz oby światło ze Stajenki Betlejemskiej
rozproszyło te ciemności, które teraz tak szczelnie kryją ziemię. Na Nowy Rok:
aby był lepszy niż ten, który mija.

Kazimierz Braun, Lanckorońska. Opowieść o Wielkiej Polce, słuchowisko
radiowe z wizualizacją. Występują: Maria Nowotarska, Agata Pilitowska,
Krzysztof Jasiński oraz autor. Muzyka: Jerzy Boski. Produkcja: Salon
Muzyki, Poezji i Teatru w Toronto, Kanada, 2020 r.
Zobacz też:
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15801/Karolina_Lanckoronska_
1898_2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y

