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Dwie strony Jana Morka
Czasami s∏yszy si´, tak˝e publicznie, westchnienia coraz bardziej
s´dziwych nostalgików, ˝e PRL mia∏a jednak swoje dobre strony. Rzadko
kto jednak szczerze mówi, jakie˝ to dobre strony wspomina. A na ogó∏
sà one oczywiste: cz∏owiek by∏ m∏ody, mia∏ wszystkie z´by i bujne w∏osy,
nie kw´ka∏, wstajàc rano, nie tylko on interesowa∏ si´ odmiennà p∏cià,
ale i ona nim… W rzeczywistoÊci, na poziomie spo∏ecznym, PRL mia∏a
tylko dwie strony. Nie dobrà i z∏à, ale oﬁcjalnà i prywatnà. Medialnà
i ulicznà. Nad´tà, napuszonà i ulizanà oraz szarà, czasami ponurà,
czasami tylko groteskowà.
Album, który majà Paƒstwo w r´kach, jest próbà, zresztà
bardzo udanà, zderzenia tych dwóch stron PRL-u widzianych oczyma
artysty fotograﬁka.
Jan Morek, socjolog z wykszta∏cenia, fotograf z zami∏owania, traﬁ∏
do agencji prasowej „Interpress”, gdzie jego zadaniem by∏o
utrwalanie na zdj´ciach przywódców partii i narodu w trakcie ich
codziennej, wyt´˝onej i oﬁarnej pracy dla dobra wspólnego – zasiadania
w prezydium, stania na trybunie, przecinania wst´gi, powitania bratnich
delegacji. Zdj´cia musia∏y byç czytelne i nieskazitelne, budziç szacunek
dla uwiecznionych na nich osobistoÊci, jak ikony Êwi´tych paƒskich
w cerkwi. Fotograf tylko naciska∏ migawk´ – doborem zdj´ç do
publikacji zajmowa∏y si´ powa˝ne gremia wa˝nych i powa˝nych
funkcjonariuszy. Dbali oni o to, aby u czytelników gazet nie powsta∏
nawet cieƒ podejrzenia, ˝e prominenci z pierwszych stron gazet mogà
byç zwyk∏ymi ludêmi, mieç jakieÊ s∏aboÊci, d∏ubaç w nosie albo potykaç
si´ na schodach. To musia∏y byç kroczàce monumenty.
Kierowane do publikacji zdj´cia Edwarda Gierka wybiera∏ na
przyk∏ad osobiÊcie kierownik jego sekretariatu, w czasach odnowy
naczelny redaktor „˚ycia Warszawy”, Jerzy Wójcik. I sekretarz KC
PZPR by∏ trudny do fotografowania, bo zamyka∏ oczy, a Wójcik mia∏ za
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zadanie kontrolowaç, aby na zdj´ciach zaakceptowanych do druku
przywódca mia∏ oczy szeroko otwarte na rzeczywistoÊç.
Ten˝e Wójcik zwierzy∏ si´ kiedyÊ, ˝e musi walczyç ze sobà, bo
zaczyna mu si´ czasami wydawaç, ˝e Polska to sà te gabinety w gmachu
KC, ˝e tutaj toczy si´ prawdziwe ˝ycie. Fotograﬁcy w∏adzy niewàtpliwie
poruszali si´ na kraw´dzi pomi´dzy Êwiatem realnym i Êwiatem
nakazanym. Szczególnie Êcis∏emu nadzorowi podlegali fotoreporterzy
dopuszczeni do zamkni´tego przed innymi obszaru w∏adzy, obdarzeni
ograniczonym jednak zaufaniem. Dostarczyciele surowca do
konstruowania idylli, w której harmonijnie splata∏a si´ nasiadówka
egzekutywy z wielkà budowà socjalizmu, a klucze do nowego
mieszkania z przydzia∏em na ma∏ego ﬁata.
Morek nie mia∏ takich dylematów. Wychodzi∏ z gabinetów w∏adzy
na ulic´, w codzienne ˝ycie Polaków, i utrwala∏ na zdj´ciach to,
co widzia∏. Ju˝ tylko dla siebie. Z potrzeby notowania.
Wiele ze zdj´ç zamieszczonych w tym albumie, przedstawiajàcych
oﬁcjalny nurt ˝ycia paƒstwowego, nie przesz∏o sita PRL-owskiej
cenzury. Jak ju˝ wspomniano: autor zdj´ç nie by∏ ich w∏aÊcicielem. By∏
tylko dodatkiem do aparatu, stanowiàcego w∏asnoÊç agencji. Dlatego
musia∏ oddawaç wszystkie naÊwietlone klisze wraz ze stykówkami do
obróbki cenzuralnej. Zdj´cia niezaakceptowane musia∏y byç z taÊmy
wyci´te i przekazane do osobnego archiwum. To, ˝e ocala∏y i znalaz∏y
si´ w tym albumie, zawdzi´cza Morek – i zawdzi´czamy my –
anonimowej pracownicy archiwum, która – mo˝e po prostu z nudów,
a mo˝e z rozsàdku i przyzwoitoÊci – po upadku komunizmu po∏àczy∏a
na nowo wyci´te zdj´cia z tajnego archiwum z ich macierzystymi
kliszami z archiwum otwartego.
Praktyka odbierania klisz autorowi zdj´ç sta∏a si´ powodem
nieszcz´Êcia, którego Jan Morek nie mo˝e przeboleç do dziÊ. Przed
oﬁcjalnym otwarciem któregoÊ ze zjazdów Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej na mównic´ wszed∏ pijany przywódca ZSRR, Leonid
Bre˝niew, i usi∏owa∏ przemówiç. Mikrofony by∏y jeszcze wy∏àczone,
Bre˝niew puka∏ w nie i wyraênie si´ irytowa∏. KtoÊ przytomny puÊci∏
wtedy hymn. Ca∏a sala wsta∏a i zacz´∏a Êpiewaç: „Jeszcze Polska nie
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zgin´∏a…”, a Bre˝niew ochoczo przyjà∏ na siebie rol´ dyrygenta.
Jedynym fotoreporterem, który nie straci∏ g∏owy w tej zaskakujàcej
sytuacji, by∏ w∏aÊnie Jan Morek. Zrobi∏ ca∏à klisz´, 36 zdj´ç sekretarza
generalnego KPZR dyrygujàcego polskà partià. Klisz´ w∏o˝y∏ do
kieszeni, niestety tej samej, w której mia∏ dziewi´ç innych rolek
z fotograﬁami ze zjazdu. Nie wiedzia∏, która jest ta najwa˝niejsza,
i ostatecznie musia∏ oddaç wszystkie. Zdj´cia przepad∏y…
Fotograﬁczny opis Polski, jaki pojawia∏ si´ w gazetach, by∏ niemal
ca∏kowicie fa∏szywy, bo podporzàdkowany propagandzie. Podobnie jak
obraz telewizyjny. RzeczywistoÊç by∏a nie tylko pokazywana
wycinkowo, ale jeszcze ten wycinek by∏ wylizany jak karmelek.
Osiàgni´cie tego po˝àdanego stanu, to znaczy medialnego widoku
Polski odmiennego od tego, który ka˝dy móg∏ zobaczyç, wyglàdajàc
przez okno, wymaga∏o uruchomienia ogromnej machinerii, pilnujàcej
nakazanego ∏adu. Czynownicy partyjnych wydzia∏ów propagandy,
cenzorzy, redaktorzy, armia ludzi, którzy musieli wykazaç si´ skrajnà
czujnoÊcià, to znaczy skrajnà podejrzliwoÊcià, selekcjonujàc zdj´cia
i eliminujàc niepo˝àdane.
Rozmaite b∏´dy, nie tylko chochliki drukarskie przestawiajàce
litery w tytu∏ach – jak s∏awna gospodraka socjaklistyczna zamiast
socjalistycznej gospodarki – zagra˝a∏y podstawom ustroju. Pami´tam
tytu∏ z pierwszej strony „Expressu” – Dla dobra pokoju i socjalizmu
delegacja radziecka opuÊci∏a Warszaw´. Sabota˝? Ze zdj´ciami te˝ si´
to zdarza∏o. W jednej z gazet podczas wizyty w Warszawie królowej
belgijskiej na pierwszej stronie ukaza∏o si´ zdj´cie ekspedientki
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sklepu mi´snego szczerzàcej z∏ote z´by na tle baleronów z podpisem
„Królowa belgijska przed sercem Szopena w koÊciele Âwi´tego
Krzy˝a” a par´ stron dalej by∏o zdj´cie królowej w koÊciele opatrzone
podpisem, ˝e to zwyci´˝czyni rywalizacji o tytu∏ przodownika pracy
socjalistycznej. Naj∏adniejsza taka historia, którà znam, to zdj´cie
Nikity Chruszowa zwiedzajàcego chlewnie w jednym z PGR-ów.
Na zdj´ciu by∏ prosiak i Chruszczow, a podpis brzmia∏ – Nikita
Chruszczow (z lewej)…
Fotoreporterzy byli wra˝liwymi artystami, byli te˝ Polakami,
dobrze rozumiejàcymi, ˝e uczestniczà w farsie. Instynkt artysty, nerw
reportera nie pozwala∏ im przechodziç oboj´tnie obok obrazów
Polski ocenzurowanej, skazanej na nieistnienie. Nie pozwala∏ te˝ na
powstrzymywanie si´ od zrobienia zdj´cia, o którym wiadomo by∏o,
˝e nigdy nie zaistnieje publicznie. A byç mo˝e nie zostanie zrobione
nawet do szuﬂady. Nie ma ˝adnej statystyki poÊwiadczajàcej, ile zdj´ç,
b´dàcych Êwiadectwem tamtych czasów, zosta∏o zniszczonych przez
kap∏anów czystoÊci socjalistycznej doktryny. Strata ogromna, bo zdj´cia
przemawiajà najsilniej.
Mamy wi´c w albumie dwie strony Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, zapami´tane przez obiektyw i zlewajàce si´ w jedno. Polsk´
mimowolnego komizmu znudzonych twarzy partyjnych biurokratów,
Polsk´ rytua∏ów czynu spo∏ecznego, Polsk´ komunistycznego
feudalizmu wraz z polowaniami na wiàzane za nog´ do drzewa
niedêwiedzie, Polsk´ smutnych ulic, marnie i szaro ubranych
przechodniów i Polsk´ buƒczucznych transparentów. Mamy te˝ po
prostu ˝ycie o powolnym rytmie. Oddanie tej ÊlamazarnoÊci,
niejakiej tymczasowoÊci jest najwi´kszà, moim zdaniem, zaletà
fotograﬁi sk∏adajàcych si´ na ten album.
Niemal ka˝de zdj´cie przywo∏uje mi w pami´ci anegdot´ albo
dowcip. Orkiestra uliczna z Chmielnej – maksym´ jej szefa,
obchodzàcego z czapkà s∏uchaczy: „Na to kura grzebie, aby
wygrzeba∏a”; prostà prawd´, a wywracajàcà ca∏à socjalistycznà
dialektyk´ pracy. Genera∏ de Gaulle – jego dialog
z przewodniczàcym Rady Paƒstwa Ochabem w Wilanowie, gdzie
francuski goÊç mia∏ rezydencj´. „To ∏ó˝ko to hebanowe” – mia∏

powiedzieç de Gaulle. „Eee, cheba stare” – odpar∏ Ochab. Górnicy
– anegdot´ o odznaczeniu przodownika pracy, który wykona∏
1000 procent normy, dosta∏ medal od Gierka, obejrza∏ go i rzek∏:
„Na to majà pieniàdze, ale ˝eby mi wi´kszà ∏opat´ kupiç, to nie”.
Poca∏unek Bre˝niewa z Gierkiem mia∏ si´ skoƒczyç westchnieniem
sowieckiego przywódcy: „Honecker, ten to ca∏uje”. Fidel Castro
w Polsce, z plotkami o jego ucieczce w miasto i zabawach ze
studentami – to dla mnie wspania∏a historyjka aktora, Zdzis∏awa
Maklakiewicza, o nocy sp´dzonej z Fidelem przy wódce. Zdzisio
opowiada∏, ˝e pi∏ z Fidelem, ca∏owa∏ si´ z nim i gada∏ po polsku,
który to j´zyk kubaƒski przywódca Êwietnie zna, i dopiero nad
ranem okaza∏o si´, ˝e to nie Fidel, ale babcia klozetowa z dworca
Kraków G∏ówny. No i to polowanie. Przyje˝d˝a do swego dawnego
majàtku przedwojenny dziedzic i odwiedza leÊniczego, który
przygotowuje polowanie rzàdowe. „Kto na nim b´dzie?” – pyta
dziedzic. „Babiuch, Karkoszka, Glazur, Kiszczak” – wylicza leÊniczy.
„Ale ja nie pytam o nagonk´” – ˝achnà∏ si´ dziedzic. Có˝, jakie
czasy, tacy paƒstwo.
Dlatego dobrze si´ sta∏o, ˝e zdj´cia Jana Morka przetrwa∏y,
˝e mo˝na je obejrzeç i mo˝e zdobyç si´ na reﬂeksj´ nad tym,
jak ∏atwo obsunàç si´ w absurd i jak bardzo trzeba uwa˝aç, aby to
znów si´ nie sta∏o.
Maciej Rybiƒski
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niedêwiedzie, Polsk´ smutnych ulic, marnie i szaro ubranych
przechodniów i Polsk´ buƒczucznych transparentów. Mamy te˝ po
prostu ˝ycie o powolnym rytmie. Oddanie tej ÊlamazarnoÊci,
niejakiej tymczasowoÊci jest najwi´kszà, moim zdaniem, zaletà
fotograﬁi sk∏adajàcych si´ na ten album.
Niemal ka˝de zdj´cie przywo∏uje mi w pami´ci anegdot´ albo
dowcip. Orkiestra uliczna z Chmielnej – maksym´ jej szefa,
obchodzàcego z czapkà s∏uchaczy: „Na to kura grzebie, aby
wygrzeba∏a”; prostà prawd´, a wywracajàcà ca∏à socjalistycznà
dialektyk´ pracy. Genera∏ de Gaulle – jego dialog
z przewodniczàcym Rady Paƒstwa Ochabem w Wilanowie, gdzie
francuski goÊç mia∏ rezydencj´. „To ∏ó˝ko to hebanowe” – mia∏

powiedzieç de Gaulle. „Eee, cheba stare” – odpar∏ Ochab. Górnicy
– anegdot´ o odznaczeniu przodownika pracy, który wykona∏
1000 procent normy, dosta∏ medal od Gierka, obejrza∏ go i rzek∏:
„Na to majà pieniàdze, ale ˝eby mi wi´kszà ∏opat´ kupiç, to nie”.
Poca∏unek Bre˝niewa z Gierkiem mia∏ si´ skoƒczyç westchnieniem
sowieckiego przywódcy: „Honecker, ten to ca∏uje”. Fidel Castro
w Polsce, z plotkami o jego ucieczce w miasto i zabawach ze
studentami – to dla mnie wspania∏a historyjka aktora, Zdzis∏awa
Maklakiewicza, o nocy sp´dzonej z Fidelem przy wódce. Zdzisio
opowiada∏, ˝e pi∏ z Fidelem, ca∏owa∏ si´ z nim i gada∏ po polsku,
który to j´zyk kubaƒski przywódca Êwietnie zna, i dopiero nad
ranem okaza∏o si´, ˝e to nie Fidel, ale babcia klozetowa z dworca
Kraków G∏ówny. No i to polowanie. Przyje˝d˝a do swego dawnego
majàtku przedwojenny dziedzic i odwiedza leÊniczego, który
przygotowuje polowanie rzàdowe. „Kto na nim b´dzie?” – pyta
dziedzic. „Babiuch, Karkoszka, Glazur, Kiszczak” – wylicza leÊniczy.
„Ale ja nie pytam o nagonk´” – ˝achnà∏ si´ dziedzic. Có˝, jakie
czasy, tacy paƒstwo.
Dlatego dobrze si´ sta∏o, ˝e zdj´cia Jana Morka przetrwa∏y,
˝e mo˝na je obejrzeç i mo˝e zdobyç si´ na reﬂeksj´ nad tym,
jak ∏atwo obsunàç si´ w absurd i jak bardzo trzeba uwa˝aç, aby to
znów si´ nie sta∏o.
Maciej Rybiƒski
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Polacy, zg∏odniali motoryzacji, brali sprawy w swoje r´ce i samodzielnie
konstruowali pojazdy. W 1962 roku „sam” na warszawskiej ulicy budzi∏
sensacj´. 10 lat pó˝niej Fiat wyprodukowa∏ w Tychach „malucha”,
którego zalety omawia∏ Sobies∏aw Zasada, uwieczniony na tym zdj´ciu
rajdowy mistrz Europy i kierowca fabryczny Mercedesa.
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Polscy idole na poczàtku kariery. Lider „Czerwonych Gitar”
Seweryn Krajewski podczas do˝ynek na Stadionie X-lecia i studentka AWF-u
Maryla Rodowicz na boisku treningowym.
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Redyk. Baca przyucza do zawodu
ma∏ego górala. Odbywa∏y si´
wówczas tak˝e kursy dla baców.
Wyk∏adano trzy przedmioty:
wyp´dzanie owiec na hal´, sp´dzanie
owiec z hali i marksizm-leninizm.
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Mi∏oÊç pod okiem Lenina i w cieniu propagandy.
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Najlepiej rozwijajàca si´, zresztà do dziÊ, ga∏àê gospodarki – pomniki.
Ods∏oni´cie popiersia i nadanie szkole w Milejowie imienia
Simona Bolivara. Obok – monta˝ pomnika W∏adys∏awa Broniewskiego.
66

67

Najlepiej rozwijajàca si´, zresztà do dziÊ, ga∏àê gospodarki – pomniki.
Ods∏oni´cie popiersia i nadanie szkole w Milejowie imienia
Simona Bolivara. Obok – monta˝ pomnika W∏adys∏awa Broniewskiego.
66

67

Rewaloryzacja polskiej „per∏y renesansu”, ZamoÊcia, 1974 rok.
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Fotoreporterzy musieli oddawaç do cenzury wszystkie zdj´cia
i to ona decydowa∏a, które zostanà opublikowane. Negatywy
niecenzuralne wycinano z klisz i przekazywano do osobnego
archiwum. Czasami retuszowano. KiedyÊ polecono, aby do
zdj´cia przedstawiajàcego Chruszczowa w kapeluszu na g∏owie
z Cyrankiewiczem bez kapelusza dorysowaç polskiemu
premierowi kapelusz. I tak Cyrankiewicz ukaza∏ si´ w gazetach
z dwoma kapeluszami, jednym w r´ku, a drugim na g∏owie…
Tutaj niecenzuralne zdj´cie wpijania si´ w usta Bre˝niewa przez
Gierka podczas obrad Uk∏adu Warszawskiego, 1974 rok.
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Edward Gierek w USA, 1975 rok. Po lewej z Geraldem Fordem przed
Bia∏ym Domem.
Po prawej – operacja zdj´cia butów górniczych po wizycie w kopalni w´gla
kamiennego. Warto zwróciç uwag´ na biel kombinezonów. Ameryka!
102

103

Edward Gierek w USA, 1975 rok. Po lewej z Geraldem Fordem przed
Bia∏ym Domem.
Po prawej – operacja zdj´cia butów górniczych po wizycie w kopalni w´gla
kamiennego. Warto zwróciç uwag´ na biel kombinezonów. Ameryka!
102

103

108

109

108

109

Procesja Bo˝ego Cia∏a w Z∏akowie KoÊcielnym, 1974 rok. Obok parking
przed koÊcio∏em. Dowcip z tych czasów: poniewa˝ proboszcz odmawia
odczytania z ambony komunikatu o zebraniu Podstawowej Organizacji
Partyjnej, partyjni gro˝à, ˝e nie b´dà nieÊç baldachimu podczas procesji.
Na to ksiàdz: „To ja wam nie napisz´ sprawozdania do Komitetu
Wojewódzkiego”.
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Dokumentacja zstàpienia Ducha Âwi´tego, który w koƒcu odmieni∏ oblicze
tej ziemi. Jan Pawe∏ II po raz pierwszy w Polsce, 1979 rok.
Dwie dziewczynki w strojach krakowskich to kuzynki Papie˝a.
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W PRL-u by∏y cztery kl´ski ˝ywio∏owe: wiosna, lato, jesieƒ i zima.
Ale zima roku 1979 by∏a wyjàtkowa. Ca∏y kraj praktycznie stanà∏,
zabrak∏o pràdu, ewakuowano chorych ze szpitali.
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Jak Polak z Polakiem, jak Papie˝ z katolikiem.
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Ludzie przysz∏oÊci – Lech Wa∏´sa i Tadeusz Mazowiecki.
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Uznanie Êwiata dla Wojciecha Jaruzelskiego – goràco przyjmujà go inni
dyktatorzy komunistyczni, Fidel Castro na Kubie i Kim Il Sung w Korei
Pó∏nocnej. Wizyta szefa WRON w Pary˝u koƒczy si´ skandalem:
do Pa∏acu Elizejskiego genera∏a wpuszczajà wejÊciem dla s∏u˝by,
a kapitanowie statków na Sekwanie odmawiajà wzi´cia go na pok∏ad.
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