
Józef Tejchma Tekst przemówienia podczas uroczystości wręczenia KOWADŁA KUŹNICY w Klubie 

Księgarza w Warszawie w dniu 14 lipca 2013 roku. 

 

Tradycja wymaga, abym do dzisiejszego wydarzenia dołączył trochę słów. Przede wszystkim dziękuję 

Stowarzyszeniu KUŹNICA za najwyższe wyróżnienie mnie KOWADŁEM. W morzu różnych ocen Polski Ludowej 

KUŹNICA stanowi jej jasny fragment. Już sam założyciel Tadeusz HOŁUJ budzi satysfakcję, że można się 

znaleźć w kręgu jego tradycji ideowej i personalnej. W „Ostatnim poemacie” z roku 1949 oświadczył: Żyć bez 

wolności nie umiem. Tym samym Hołuj, jako intelektualista i polityk umieścił się w centrum problemu i kłopotu, 

jaki miała doktryna i praktyka socjalistyczna – z kwestią wolności. Dziękuję obecnemu przewodniczącemu 

Stowarzyszenia Andrzejowi KURZOWI za wręczone mi Kowadło. Andrzej stał mi się kimś bliskim, gdy w czasie 

mojego ministerium kultury był dyrektorem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie i w tej roli stał się wybitną 

postacią kultury narodowej o programie wybitniejszym i szerszym niż by to wynikało z oficjalnej polityki, 

kojarzonej najczęściej z cenzurą. Józef KLASA, który tu powiedział o mnie dużo dobrych słów, za co dziękuję, był 

osadzony na stanowisku I sekretarza PZPR w Krakowie przeze mnie - w imieniu Warszawy. Po późniejszych 

doświadczeniach napisałem w swoich dziennikach, że Klasa wygłosił na konferencji partyjnej przemówienie 

wychodzące ponad ówczesne standardy, czyli bez pochwał Gierka, przy ostrzeżeniach partii, że będzie miała 

ciężkie chwile. Józek był sekretarzem krócej, niż to było w tradycji kadrowej. Muszę wyznać, że „kowadło” jako 

przedmiot i jako symbol ma dla mnie pewien urok szczególny. Obok chałupy rodzinnej w Markowej była kuźnia. 

Dużo czasu spędzałem w tamtym magicznym miejscu, patrząc jak na kowadle tworzy się na wsi ówczesna 

cywilizacja. Teraz wracam do początku. Na początku była właśnie Markowa. W Markowej całe życie była moja 

matka. Dla nas pięciorga synów miała bardzo mało chleba i bardzo dużo ciepłych uczuć. Markowa była w 

pewnym sensie miejscem kresowym, nie geograficznie lecz społecznie. Obok tysięcy drobniutkich gospodarstw i 

biednych domów były wielkie posiadłości ziemskie i ogromny pałac hr. Potockiego. Pracowałem u niego jesienią 

przy zbiorze buraków i siana za cenę dniówki od wschodu do zachodu słońca w wysokości równej kilogramowi 

cukru. Nie pamiętam, aby matka miała jakieś buntownicze myśli, jedyne co chciała zmienić, to wyjechać do 

Francji za ojcem, żeby po tym urządzić nam inne życie. Ale wszystko przerwała i zmieniła wojna. Po wyzwoleniu 

nie zgłosili się już do szkoły uczniowie z sąsiednich żydowskich domów. Mnie osobiście nie interesowały wtedy 

manifesty lipcowe, bo sam stałem się manifestem, kiedy znalazłem się w liceum i bursie urządzonej w budynkach 

pałacu hr. Potockiego. To był odwet historii. Przed wojną udręką matki był niepewny los synów bez nauki i pracy. 

Po wojnie miała nowe zmartwienia. Co się z nami dzieje gdzieś w Polsce. Czy przyjedziemy na święta lub 

wakacje? Widząc nasze ustawiczne zajęcie nie zawsze swoimi sprawami, miała radę wręcz filozoficzną: nie 

naprawiaj tylko świata, także popatrz na niebo jak skowronek lata. Miała przenikliwe widzenie - jak szukać życia 

szczęśliwego. 

Gdy byłem u władzy pisała w liście: budujcie sobie ten socjalizm, tylko dajcie spokój Bogu, on wam w niczym nie 

przeszkadza. Liceum w Łańcucie było pierwszym moim uniwersytetem. Pamiętam dobrze, że świadectwo 

maturalne przyjąłem z prawdziwym wstrząsem psychicznym, jako wielki znak wstąpienia do nowego świata. 

Znalazłem się jakby na drodze, jaką od początku przebył Stanisław Pigoń, którego książka „Z Komborni w świat” 

była dla mnie i kolegów biblią wyzwolenia i nobilitacji. Na początku, na mojej drodze nie było manifestu 

komunistycznego. Po wielu latach dziennikarze pytali mnie o komunistyczne początki i nie mogli pojąć, że nie 

wszystko było wyjęte z plakatu manifestu lipcowego. Były doktryny i było życie. Podobnie rzecz się miała z moim 

rodowodem lewicowym. Nie to, co słyszałem z machiny propagandowej, ale to, co słyszałem na polach hr. 

Potockiego formowało stan mego umysłu i stan mego ducha. Może właśnie dlatego nie było we mnie fanatycznej 

zawziętości - najpierw za, a potem przeciw. Pozostałem lewica organiczną. Później szczęśliwie, po krótkiej pracy 

na błotnistych polach budowy. Dodam, że bardziej od brygady przodowników pracy zapamiętałem na zawsze 

wywózkę aktywu do Teatru Starego w Krakowie. W tym dokonywała się głębsza transformacja młodzieży 

wiejskiej w zmodernizowane społeczeństwo. Dlatego nie czułem się biograficznie unicestwiony ani „Poematem 

dla dorosłych” Adama Ważyka, ani tym bardziej „Człowiekiem z marmuru” Andrzeja Wajdy. 

W czasie spotkania z czcigodnej pamięci Teresą Torańską, gdy robiła ze mną biograficzny wywiad, oświadczyła 

na początku, że zalicza siebie do pokolenia Marzec- 68. Odpowiedziałem, że sam z czasów młodości zaliczam 

się do pokolenia ZMP, choć najlepszy fragment mojego życia związany jest ze ZMW po roku 1956, co było 

kontynuacją mojej WICIOWEJ genezy. Październik pozostawił we mnie klimat niepodległościowy i 

demokratyczny. Przewodniczącym ZWM zostałem wybrany większością jednego głosu w rywalizacji z członkiem 

ZSL, Wiktorem Prandotą. W tajnym głosowaniu on dał głos na mnie, a ja – na niego. Pracowaliśmy potem razem 

sporo czasu. ZWM stworzyło epokę pracy organicznej. Nie jest potrzebne ani możliwe zatrzymanie się na okresie 

mojej działalności w Kierownictwie PZPR, co od początku 1971 roku traktowałem raczej jako tymczasowe. Nie 

mogę jednak pominąć epizodu o znaczeniu wykraczającym poza wszystko, co było ważne. Mam na myśli 

odegranie pewnej roli w odejściu Gomułki z funkcji I Sekretarza i objęciu tej funkcji przez Gierka. Znalazłem się w 



grudniu 1970 roku po wydarzeniach na Wybrzeżu w centrum dramatu władzy najwyższej. Byłem, jak to się 

mówiło, człowiekiem Gomułki. 

Z Gierkiem nie łączyły mnie żadne szczególne sympatie. Po wszystkim, co nastąpiło, żyłem w moralnym 

niepokoju, czy było rzeczą uczciwą podjęcie inicjatywy zmiany personalnej w osobistej rozmowie z Gomułką. 

Potem napisał: „ I Tejchma przeciwko mnie?”. Żałuję, że nie odbyłem takiej rozmowy dwa lata wcześniej. To był 

konflikt lojalności ludzkiej, personalnej z wiernością wobec sprawy, która wymagała zmian. Granice pomiędzy 

tymi wartościami nie są w polityce ostre. Łatwo je przekroczyć w kierunku bezideowego relatywizmu; dziś lewica, 

jutro prawica, pojutrze – nikt. Jest kwestią sumienia znaleźć dobry wybór, ale w polityce rzadko rozmawia się z 

własnym sumieniem. W mojej biografii rozmowa z Gomułką była dramatycznie ważna. Z niej to potem wyłoniło 

się zwątpienie w istotną wartość oddania się działalności politycznej, bez której jednak nie ma systemu 

demokratycznego, dlatego trzeba działać i wątpić, wątpić i działać. Moje znalezienie się na szczycie władzy 

polityczno-państwowej było szokującym znakiem awansu chłopskiego. Drugim, trochę podobnym przykładem, 

był Rakowski. Od razu powiem, że nie Biuro Polityczne stało się dla mnie wyróżnieniem przez historię, ale 

dwukrotne ministerium kultury. Nie był to jednak skok z pustyni duchowej do świątyni kultury. W Markowej działał 

teatr amatorski od 1903 roku, czyli od ponad 75 lat. Jego poziom artystyczny był na tyle wysoki, że przed wojną 

gościł premierę „Kordiana i Chama” Leona Kruczkowskiego, bo Warszawa nie chciała wystawić tego dramatu. O 

teatrze pisała m.in. Maria Dąbrowska. Przed wojną byłem aktorem tego teatru. 

W 2008 roku na zaproszenie Polskiego Instytutu Kultury uczestniczyłem w Londynie w polsko-węgiersko-czeskiej 

konferencji uniwersyteckiej na temat losów kultury w socjalistycznej przeszłości. Pierwsze pytanie dotyczyło 

cenzury; koronny problem takich dyskusji. Jak to się stało, że w warunkach cenzury rozwijała się w Polsce 

wybitna kultura i powstawały dzieła stanowiące europejski dialog artystyczny. Pytano o pozycję i niezależny 

autentyzm twórców. Na pytanie odpowiedziałem pytaniem. Czy było możliwe działanie w posłuszeństwie bez 

autonomii w warunkach, gdy prezesami związków twórczych były takie osoby jak Jarosław Iwaszkiewicz, Andrzej 

Wajda, Witold Lutosławski, Gustaw Holoubek, Kazimierz Dejmek, Karol Małcużyński, Stanisław Lorenz? Oni 

stanowili samorząd odporny na odgórne dyrektywy. Pozostali więc współodpowiedzialni za losy i stan kultury 

tamtego czasu. 

Jaki jest mój bilans biograficzny? Po śmierci żony Alicji i skróconej kadencji ambasadora w Grecji znalazłem się 

w kraju u progu przełomu ustrojowego, jakim stał się Okrągły Stół. Jako emeryt nie uczestniczyłem już w 

realnych wydarzeniach, nie byłem wolny jednak od uczestnictwa politycznego w sensie myśli i emocji. Po 

wyborach miałem uczucie ogromnego dramatu, ale nie tragedii, bo rozwiązanie stało się historycznie korzystne. 

Owszem, doniosłe w moim życiu sprawy odchodziły w przeszłość, ale rodziły się sprawy doniosłe dla przyszłości. 

Nie utraciłem zdolności, aby sposób przejścia do nowego systemu ocenić jako najważniejsze wydarzenie końca 

XX wieku. Nie wiem, jaką alternatywę mają w umysłach prawicowi politycy, którzy obarczają Okrągły Stół 

grzechem pierworodnym najnowszej historii Polski. Była w tej transformacji bezprecedensowa kumulacja 

narodowej energii. 

Na razie jesteśmy pozbawieni niepokoju, jakie będzie bezpieczeństwo materialne, kulturalne i wolnościowe 

naszych dzieci. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie im pracy, wolności i przyjaciół. 

 


