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Nieświęty
Raczkowski → 14
a także Marian Eile, Maurizio Cattelan, Bogna Świątkowska, 
Dorota Wellman, Jon Cooksey, Jeff rey Eugenides

Wszystko, co warto było przeczytać, zobaczyć, usłyszeć, zjeść, kupić w 2012 roku 
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 NA POCZĄTEK
W tym tygodniu 
nie piszemy…

... o tym, że Polskę na świecie reklamuje 
zdjęcie zamarzniętej toalety w PKP. „Anyone 

for the frozen pees?” – pyta „The Sun”. 
Not really.

... o tym, że rodacy przypomnieli sobie 
o wspieraniu zwierząt. Fajnie, że kampania 

„Mafia dla psa” wypaliła. Szkoda, że 
potrzebny był do tego Rysiek z „Klanu”.

... o Natalii Siwiec, o której polscy 
internauci czytali z zapałem w 2012 r. Tako 

rzecze Google. Chociaż nie, oni jednak woleli 
oglądać obrazki.

... o tym, że nie będzie Niemiec pluł nam 
w twarz. Ani siedział w polskim Sejmie. 

Przynajmniej w tym opanowanym przez PiS.

... o tym, że mieliśmy najgorzej w stanie 
wojennym. Jarosława Kaczyńskiego 

internowali chociaż na moment, a nas wcale. 
Buu. Idziemy się teraz jakoś pocieszyć.

... o tym, że Ruch Palikota chce poręczyć 
w sądzie za mężczyznę, który usiłował oblać 
farbą obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Nie trzeba być katolikiem, żeby dostrzec, 
że ten pan nie ręczy sam za siebie.

Nie zbieram pamiątek 
– muszelek z wakacji, li-
stów od byłych chłopa-
ków, magazynów, które 
tworzyłam. Do tej pory 
wszystko wywalałam. 

To wydanie „Przekroju” jednak będzie wyjąt-
kiem. Zatrzymam je nie ze względu na paradę 
najbardziej zasłużonych postaci tego tygodnika 
– od Mariana Eilego i Filutka po Marka Raczkow-
skiego. Nie chodzi mi też o doskonałą ściągę, jaką 
jest nasz dział kultury, w którym znajdziecie pod-
sumowanie wszystkich najważniejszych dzieł 
kultury i popkultury 2012 r. Chociaż te materiały 
są naprawdę świetne, zatrzymam ten „Przekrój”, 
bo mówi o nieuchronnym kierunku zmian na-
szej cywilizacji, czego każdy kolejny rok będzie 
dowodem. Rozmawiamy bowiem z futurologa-
mi na temat gospodarki, energii, środowiska i naj-
ważniejszych prądów konsumenckich. Z tych 
rozmów wyłania się obraz, który jest odpowie-
dzią na otwarte pytanie, stawiane przez mojego 
tatę w jego felietonie. Pisze on, że przyszłości się 
nie przewidzi, bo kształtują ją nagłe, nieoczeki-
wane zdarzenia. Już jestem duża, więc śmiem 
się z nim nie zgodzić. Nasi eksperci, każdy z in-
nego punktu widzenia, zgodnie identyfi kują te 
czarne łabędzie. Na poziomie bliskim coraz waż-
niejsze staną się działania lokalne, np. na rzecz 
małych fi rm prowadzonych przez naszych są-
siadów (cash mob – s. 52) oraz naszych relacji 
w realu, zamiast w sieci (miejskie plemiona – s. 
32). Na szerszej skali nasi prorocy wyjaśniają dla-
czego – czas globalizacji się skończył. Nie starcza 
nam zasobów energetycznych na podtrzymanie 
rozwoju cywilizacji (Jon Cooksey – s. 68), więc 
wracamy do domu i zajmujemy się każdy wła-
snym podwórkiem, najlepiej własnymi rękami 
(np. wykonując zawód stolarza – s. 36). Choć nie 
jest to wizja latających samochodów, na jaką liczy-
łam jako dziecko, potrafi ę docenić, że to, co bli-
skie, szczególnie w święta, może być najpięk-
niejsze. Wesołych świąt!

Kupowanie kolejnej pary bu-
tów, o których wiemy, że ni-
gdy ich nie założymy. Oglą-
danie „Perfekcyjnej pani 
domu” nie dla szydery, tyl-
ko żeby naprawdę wiedzieć, 

czym czyścić srebrne widelce. Podśpiewywanie hitów 
Modern Talking do lustra w łazience. Zamawianie 
pizzy i litra coli podczas samotnego pobytu w domu, 
żeby nikt nie dowiedział się, że właśnie złamaliśmy 
dietę. Sępienie szluga na ulicy, żeby „ściągnąć tylko 
maszka”, bo przecież niedawno rzuciliśmy palenie. 
To wszystko rzeczy, na które w USA mówią „guilty 
pleasures”. Coś naprawdę przyjemnego, co jednak 
robimy z pewnym zażenowaniem, bo albo obciach, 
albo nie wypada, albo dawno z tego wyrośliśmy. Dla 
wielu z nas do tej kategorii zalicza się również Boże 
Narodzenie. Bo wszystko takie rodzinne, ciepłe, ca-
cane. Biały śnieżek i Jezusek w żłóbku. Ckliwe „Whi-
te Christmas” w radiu, łamanie się opłatkiem, cho-
inka, prezenty… Festiwal lukru.
Życzę Wam jednak, abyście na tych kilka dni w roku 
zapomnieli o Waszym niezwykłym estetycznym 
wyrafi nowaniu, intelektualnych pretensjach oraz 
indywidualistycznych fochach i szczerze, mocno 
przytulili do serca cały ten pospolity, świąteczny 
kicz. Bo warto. Najlepszego!

ZUZANNA ZIOMECKA MARCIN PROKOP
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TEMAT NUMERU 
CEZARY POLAK

Eile: redaktor
miliarda Słowian

N ie da się dziś być jak Marian 
Eile. I wcale nie chodzi tu tyl-
ko o to, że upadł komunizm, 

nastała demokracja i rynek wolnych 
mediów, na którym czytelnik ma znacz-
nie więcej możliwości cywilizowania 
się (albo barbaryzowania) poprzez lek-
turę prasy. Rewolta, której sekundował 
„Przekrój”, już się dokonała. Mariaż 
popkultury i kultury wysokiej stał się 
faktem. Nikogo nie trzeba dziś prze-
konywać, że nastała era, w której stylu 
życia nie kształtują już płomienne ma-
nifesty intelektualistów ani odgórnie 
zadekretowane prawidła. Że kultura 
egalitarna może być elitarna, że moda 
i kulinaria przestały być domenami 
krawcowych i kucht, a świadoma kon-
sumpcja i styl życia są wartościami. 
A bywa, że i sztuką. Zaś o obsadzie sta-
nowisk redaktorów naczelnych nie de-
cydują już zabłąkane milicyjne pociski 
i lekarze od chorób wenerycznych.

Okoliczności, w jakich Marian Eile 
dostał angaż w „Przekroju”, przypo-
minają farsę, jego ulubiony gatunek te-
atralny. Jerzy Borejsza, szef „Czytelni-
ka”, koncernu szykującego się wówczas 

Legenda polskiej żurnalistyki. Szef najbardziej zakręconej gazety w obozie sowieckim, którą czytano 
od Łaby po Kamczatkę. Wybitny redaktor naczelny, który był kiepskim dziennikarzem i nie ukrywał 

swojej zawodowej ułomności. Ukrywał za to nazwisko – pisał pod pseudonimami. Marian Eile, 
twórca i wieloletni szef „Przekroju”, któremu w świątecznym wydaniu postanowiliśmy złożyć hołd.

do wydawania magazynu ilustrowane-
go, który miał zaspokoić głód na tego 
rodzaju prasę w zrujnowanym kraju, 
wpadł na Eilego na łódzkiej ulicy. Był 
luty 1945 r., ocalała z wojennej pożogi 
włókiennicza metropolia pełniła wów-
czas rolę centrum życia kulturalnego, 
do organizujących się tu gazet ciągnęli 
bezrobotni żurnaliści i pisarze. „Prze-
krój” miał się jednak ukazywać w Krako-
wie, bo tylko pod Wawelem zachowały 
się maszyny do kolorowego druku. Na tej 
trasie jeździły wtedy tylko pociągi towa-
rowe, składy tłukły się nawet kilka dni, 
więc Borejsza zapakował Eilego do woj-
skowego dwupłatowca z odkrytą kabiną. 
Eile o mały włos nie przypłacił podró-
ży życiem. Do samolotu wsiadł chory 
na grypę, z wysoką gorączką. Wysiadł 
półprzytomny. Cudem z lotniska dostał 
się do miasta i wycieńczony zastukał 
do drzwi pierwszego lepszego gabinetu 
lekarskiego. Lekarz był bardzo grzecz-
ny i od razu zaproponował, żeby pacjent 
rozpiął rozporek. Okazało się, że Eile 
trafi ł do specjalisty od chorób wenerycz-
nych, jednego z najlepszych w Krakowie. 
Być może wenerolog, który udzielił mu 

pierwszej pomocy, uratował nie tylko 
Eilego, ale i cały „Przekrój”.

Zastępca w krainie absurdów
Okoliczności, w jakich został naczel-
nym, też są farsowe. Marian Eile miał 
zaprojektować dodatek ilustrowany 
do „Dziennika Polskiego”. Gazetą kie-
rował wtedy Jerzy Putrament, pro-
minentny pisarz i działacz komuni-
styczny. Po wyzdrowieniu Eile udał się 
do niego z projektem przygotowywanej 
wkładki, ale okazało się, że teraz z kolei 
szef niedomaga i leży w szpitalu. Pod-
czas biesiady w hotelowej restauracji 
trafi ł go przypadkowy pocisk – mili-
cjanci strzelali do szabrowników. Kiedy 
wreszcie się spotkali (obaj odbywający 
rekonwalescencję), Putrament zapro-
ponował, żeby Eile go zastąpił. „Zastę-
powałem go prawie 25 lat” – powie po-
tem w rozmowie z Ludwikiem Jerzym 
Kernem, jednym ze sztandarowych 
„przekrojowców”.

Jest w micie założycielskim „Prze-
kroju” jeszcze jeden wątek kojarzący się 
z farsą, a zarazem oddający ducha tamtej 
epoki. Władze koncernu zadecydowa-

MARIAN EILE
(1910–1984), 
urodzony we Lwowie, 
studiował prawo
w Warszawie, 
redaktor, satyryk, 
malarz i scenograf.
W 1945 r. założył
w Krakowie 
tygodnik „Przekrój” 
i był jego redaktorem 
naczelnym w latach 
1948–1969.
W latach 1947–1951 
był wykładowcą
w Akademii
Sztuk Pięknych
w Krakowie, autor 
licznych obrazów 
tworzonych
w specyfi cznej 
akrylowej 
technice, które są 
dziś rzadkością 
i pożądanym 
obiektem 
kolekcjonerskim.

17-12-PZ-1-U-006-KO.indd   617-12-PZ-1-U-006-KO.indd   6 12-12-13   22:3812-12-13   22:38



717 grudnia 2012 

LEGENDA
W

OJ
CI

EC
H 

PL
EW

IŃ
SK

I/F
OR

UM

17-12-PZ-1-U-006-KO.indd   717-12-PZ-1-U-006-KO.indd   7 12-12-13   22:3812-12-13   22:38



8 PRZEKRÓJ numer 51/52

TEMAT NUMERU

ły, że w ramach oszczędności zamiast 
dodatku do „Dziennika Polskiego” wy-
puszczą na rynek tygodnik. Jakim cu-
dem PRL-owscy menedżerowie doszli 
do wniosku, że samodzielny magazyn 
będzie tańszy od wkładki – nie wiadomo. 
Z dzisiejszej perspektywy ta decyzja wy-
daje się nielogiczna, ale PRL był przecież 
krainą absurdów. I także z tego powodu 
nie da się dziś być jak Marian Eile.

Na Zachodzie reklamuje się
Coca-Cola, a u nas państwo
Wróćmy jeszcze do sprawy Putramenta. 

Eile przez ćwierć wie-

ku nie tylko zastępował autora „Bołdy-
na”, ale także zastępował drogę na łamy 
postaciom o podobnych poglądach. Jak 
wspomina wieloletni sekretarz redak-
cji Andrzej Klominek w książce „Życie 
w »Przekroju«”, Eile przechwalał się, że 
nie dopuści, żeby w zespole było wię-
cej niż dwóch partyjnych. „Bo inaczej 
zrobią nam podstawową organizację 
i będzie klops” – mówił. Sam też nigdy 

nie zapisał się do PZPR i swego czasu 
był jednym, obok Jerzego Turowicza, 
bezpartyjnym naczelnym opiniotwór-
czego pisma w Polsce. Nie przeszkodzi-
ło mu to przeprowadzić redakcję przez 
kilka sztormów politycznych i przeta-
sowań w obozie władzy. „Przekrój” nie 
przepoczwarzył się w socrealistyczną 
gadzinówkę w czasach stalinowskich 
i nigdy nie przyłączył się do chóru an-
tykapitalistycznych krzykaczy. Eile 
wiedział jednak, że czasy są podłe, że 
trzeba lawirować i płacić władzy trybut. 
„Przekrój” opłacał się cotygodniową 
kroniką i kilkoma pierwszymi stronami 
gazety, na których dominowała tema-

tyka około państwowa. Jak pisze Ju-
styna Jaworska, autorka błyskotliwej 
rozprawy „Cywilizacja »Przekroju«”, 
powołując się na Lucjana Kydryńskie-
go, recenzenta muzycznego magazy-
nu, Eile uzasadniał te serwituty mniej 
więcej w ten sposób: „Na Zachodzie pi-
sma drukują reklamy, połowa numeru 
to różne coca-cole, a u nas reklamuje się 
państwo. Cztery strony przeznaczamy 
na ogłoszenia państwowe, trzeba się 
z tym pogodzić” – mawiał.

Dla jednego, czyli dla wszystkich
Uciekając się do terminologii motory-
zacyjnej (samochody stanowiły nie-
odwzajemnioną miłość Eilego, który 
kochał jazdę autem, ale kierowcą był fa-
talnym), można rzec, że dla ocalenia sil-
nika gotów był zrezygnować z karose-
rii. Wierzył, że większość czytelników 
odbierze propaństwową publicystykę 
jako zło konieczne, światopoglądową 
konfekcję, którą traktuje się tak, jak dziś 
dołączane do gazet ulotki reklamowe. 
I nie pomylił się – „Przekrój” rozcho-
dził się w niewiarygodnych z obecnej 
perspektywy nakładach, w wydaniach 
świątecznych dochodzących nawet 
do 700 tys. egzemplarzy. I przez cały 
okres PRL był pismem defi cytowym, 
kolportowanym spod lady lub w tzw. 
prenumeracie teczkowej albo sprze-
dawanym na bazarach za potrójną 
cenę. Jeden egzemplarz czytało kilka 
osób, przekazując sobie kultowy tygo-
dnik z rąk do rąk. A o jego charakterze 
i atrakcyjności decydowało to, co redak-
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tor Eile umieszczał na piątej i kolejnych 
stronach pisma.

A drukował – najbardziej lapidar-
nie rzecz ujmując – tylko to, co mu się 
podobało, i autorstwa tego, kto mu się 
podobał. Na łamach „Przekroju” Eile 
manifestował swój gust, przekorne po-
czucie humoru, poglądy i nieskrywany 
snobizm. Powie ktoś, że to banał, bo każ-
da gazeta jest wyrazem osobowości na-
czelnego. Zgoda, z zastrzeżeniem, że 
twórca „Przekroju” był szefem totalnym, 
choć nie zamordystą. Stefan Bratkowski 
pamięta, że Eile bez ogródek mówił, iż 
robił gazetę dla jednego czytelnika – dla 
siebie. „Bo ja jestem po prostu jak wszy-
scy” – mówił. Był przekonany, że jeśli 
się jemu coś podobało, to znaczyło, że 
przypadnie do gustu także resz-
cie rodaków. I znów się nie mylił. 
Polacy kupili lansowany przez 
niego surrealizm, Picassa, Kaf-
kę i Gałczyńskiego.

Makieta rysowana 
kredkami
„Kiedy przyszedłem, siedział 
za swoim biurkiem, ze stertą 
arkuszy pustych makiet ko-
lumny »Przekroju« przed 
sobą (w naszym żargonie 
zawodowym mówi się »ko-
lumna«, a nie »stronica« czy 
»strona«)” – wspomina Brat-
kowski. – „Gawędził ze mną, 
szkicując od niechcenia, 
niby na marginesie rozmo-
wy, różne, kolejne wersje 
grafi czne jednej tylko ko-
lumny – a każdy wariant 
był inny, każdy przebogaty 
w odmienne pomysły, śle-
dziłem istną feerię, kolejne 
erupcje talentu, który oce-
nić może tylko zawodowiec, 
bo to było coś więcej niż zamakietowa-
nie strony; ileż tam było, »wtrąconych« 
niby, zabawnostek grafi cznych, to uko-
śna, barwna »sztrajfa« (rysował jakimiś 
tłustymi, zachodnimi na pewno kred-
kami, bo w Polsce i »obozie« takich 
nie produkowano), to jakaś maleńka, 
przekorna, paroma kreskami zaryso-
wana postaćka do włamania w tekst, 

to litery tytułu układające się sfalo-
waną wstęgą, a wszystko z nieomyl-
nym smakiem i barwnością, której 
i tak zresztą nie mogła oddać nasza 
ówczesna toporna technika druku 
(mimo całego zapału oddanych Eile-
mu drukarzy nigdy nieopłaconych 
w ich wysiłku przekazania za pomo-
cą chemigrafi i całego wdzięku tych 
kompozycji)”. Dziś, w dobie cyfro-
wych technik poligrafi cznych, nikt 
już tak nie pracuje nad gazetą. I także 
dlatego nie da się skserować Mariana 
Eilego.

Fafik, kapcie i Marilyn Nabiałek
Najskuteczniej można skopiować 
dziwactwa nadredaktora. Eile był eks-

centrykiem, a tego typu forma ekspre-
sji jest dziś w mediach pożądana, ba, 
niektórzy żurnaliści uczynili z niej 
znak rozpoznawczy (a często i jedy-
ną wartość) swojego rzemiosła. Eile 
był ekscentrykiem z natury. W pracy 
sekundował mu nieodłączny terier 
Fafi k (ukuto nawet slogan reklamowy 

„Przekroju”: „Pismo, które ma w swym 
zespole redakcyjnym psa”), interesan-
tów przyjmował w rozdeptanych pan-
tofl ach domowych, co zaowocowało 
przezwiskiem „liberał w kapciach”, ale 
wyrażało też jego podejście do zawodu. 
Redakcja była dla Eilego domem, nie-

s
ił. 
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którzy twierdzą nawet, że najważniej-
szym w jego życiu. Nigdy nie otrząsnął 
się psychicznie po tym, jak w ramach 
antysemickiej czystki po marcu 1968 r. 
został wyrzucony z pracy za szerzenie 
„imperialistycznych miazmatów”. Nie 
odnalazł się ani na emigracji w Paryżu 
jako rysownik prestiżowego „Fran-
ce Soir”, ani, już po powrocie do kra-
ju, jako współpracownik „Szpilek”, 
twórca autorskiej rubryki „Franciszek 
i inni”. Nie potrafi ł pisać ani rysować 
na zamówienie.

Bo Eile był redaktorem, a nie auto-
rem i nigdy tego nie ukrywał. Nie uległ 
pokusie zapełniania kolumn własnymi 
tekstami, nie zapadł na chorobę, na którą 

po awansie na kierownicze stanowiska 
cierpi spora część dziennikarzy. Pisał 
mało, teksty sygnował pseudonimami 
(m.in. Krecia Patyczkówna, Lord Gal-
lux, Makaryn z Cedetu, Marilyn Nabia-
łek, mgr Kawusia, Salami Kożersk) i nie 
ma znaczenia, że były to w większości 
materiały satyryczne. Niewykluczone, 
że miał świadomość, że czas z tekstami 
prasowymi obchodzi się okrutnie. Jego 
„Myśli ludzi wielkich, średnich oraz psa 
Fafi ka”, pochodzące z kultowej rubryki 
w „Przekroju”, podpisane jako Bracia 
Rojek, w dużej mierze się zestarzały. Fe-
ministki nie mogą zresztą darować Eile-
mu aforyzmów w rodzaju: „sekretarka: 
młoda osoba, która bierze pensję, aby 

wreszcie nauczyć się pisać na maszynie, 
w okresie kiedy szuka męża” albo „żona 
dobra, nieszpetna, która mało mówi 
i mało je, jest prawdziwym skarbem”.

Jazz, moda i kulinaria
Redaktor wiedział, że nawet wizjo-
ner nic nie zdziała w pojedynkę. Szu-
kał więc i znajdował autorów wybit-
nych, oryginalnych. Za jego kadencji 
w „Przekroju” publikowali m.in.: Zbi-
gniew Lengren, Ludwik Jerzy Kern, 
Melchior Wańkowicz, Czesław Miłosz, 
Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Szaniaw-
ski, Zofi a Nałkowska, Jerzy Waldorff , 
Leopold Tyrmand oraz Konstanty Il-
defons Gałczyński. A także Janina Ipo-

Marian Eile nie był 
skromny, ale doceniał 
także potencjał 
intelektualny swoich 
współpracowników. 
Tutaj: „burza 
mózgów” przy kawie 
i papierosach.
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horska, współtwórczyni i współredak-
torka pisma, autorka słynnych porad 
i aforyzmów (m.in. jako Jan Kamyczek), 
z którą Eilego łączyła przyjaźń nie tyl-
ko zawodowa.

To on promował Mrożka oraz Piw-
nicę pod Baranami jeszcze wtedy, gdy 
kabaret Piotra Skrzyneckiego był zja-
wiskiem wyłącznie krakowskim. Talent 
do wynajdywania autorów wybitnych 
objawił dużo wcześniej. Był sekretarzem 
redakcji słynnych „Wiadomości Literac-
kich” Mieczysława Grydzewskiego. Ale 
tylko raz, pod nieobecność szefa, udało 
mu się zamieścić teksty inne niż te, które 
przygotował naczelny. Wydrukował rę-
kopisy odrzucone przez Grydzewskiego. 
Po publikacji do redakcji napłynęły gra-
tulacje od czytelników i krytyków. Tek-
stami, które Eile wyjął z szufl ady, były 
fragmenty prozy „Sklepów cynamono-
wych”. To także trudno byłoby powtó-
rzyć. Nie dlatego, że pisarz klasy Bruno-
na Schulza rodzi się u nas raz na sto lat. 
Dziś w wysoko nakładowych pismach 
nikt nie drukuje nieznanych polskich 
prozaików.

Eile wyczuwał nowe trendy w kultu-
rze. Organizował życie jazzowe w Krako-
wie, zanim muzyka z Nowego Orleanu 
zawładnęła Polską, a potem prezento-
wał na łamach „Przekroju” rock and 
rolla. To w jego gazecie po raz pierwszy 
po wojnie pojawiły się recenzje kulinar-
ne oraz rubryka o modzie, prowadzona 
przez Barbarę Hoff . A także teksty o fran-
cuskiej Nowej Fali w kinie i literaturze, 
o egzystencjalizmie i teatrze absurdu, 
sztuce abstrakcyjnej i surrealizmie. 
W siermiężnej rzeczywistości zimnej 
wojny „Przekrój” był oknem na świat 
kultury zachodniej, nie tylko w Polsce, 
ale także w innych demoludach. Wielką 
popularnością cieszył się także w ZSRR. 
Indagowany przez żurnalistów świeżo 
po otrzymaniu Literackiej Nagrody No-
bla rosyjski poeta Josif Brodski wyznał, 
że nauczył się języka polskiego tylko 
po to, żeby czytać „Przekrój”, a pismo 
w dużej mierze ukształtowało jego gust, 
smak i poglądy. Na tygodniku Eilego wzo-
rował się też Witalij Korotycz, szef „Ogo-
nioka”, który tę sowiecką propagandów-
kę przekształcił w organ pieriestrojki.

FILUTEK – roztargniony profesor narysowany przez Zbigniewa Lengrena, z brodą i trzema włoskami, zaopatrzony 
w melonik, parasol lub laskę, przez 55 lat co tydzień rozbawiał czytelników na ostatniej stronie. Pierwowzorem lekko 
zakręconego naukowca był ponoć sam Marian Eile. Podobnie rzecz miała się z towarzyszem Filutka, psem Fafikiem, którego 
postać była wzorowana na ostrowłosym terierze irlandzkim (lub szkockim), którego zespół „Przekroju” uważał za członka 
redakcji. Eile twierdził, że Fafik podpowiadał mu psie aforyzmy i pomagał redagować teksty.

Zbgniew Lengren 
był autorem kultowego 
Filutka. Szkic jego 
autorstwa, który 
publikujemy obok 
udostępniła nam córka 
rysownika Katarzyna 
Lengren.
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Pierwszy szczebel 
wtajemniczenia
Sporo napisano o tym, że Marian Eile 
był ideowcem, który w czasach komu-
nistycznej urawniłowki chciał ocalić 
dobry smak, savoir-vivre, kształtować 
obyczajowość i gust kulturalny Pola-
ków. Miał poczucie misji do spełnie-
nia, ale wiedział, że w obliczu domina-
cji popkultury, zatrzymanej u nas tylko 
na kilka lat przez żelazną kurtynę, trze-
ba to robić efektownie, choć nie po efek-
ciarsku, i z klasą, ale bez podlizywania 
się czytelnikom. Eile powtarzał, że 
„Przekrój” ma stanowić pierwszy szcze-
bel wtajemniczenia, być lekturą przy-
jemną, a zarazem zachęcającą do sięga-
nia głębiej. Idę o zakład, że popularność 
kabaretowi Monty Pythona i fi lmom 
Woody’ego Allena utorowała w Polsce 
rubryka „Humor z zeszytów szkolnych” 
z tak absurdalnymi lapsusami jak: „Bie-
głem bardzo szybko, ale koleżanka pod-
trzymywała mnie w kroku” czy „Kapitan 
spuszcza się zawsze ostatni”.

Kiedy ZSRS ocieplił swoje stosunki 
z Chinami, Marian Eile podsumował, 
że od teraz robi pismo czytane przez 
„osiemset milionów Słowian”. Nawet jeśli 
Chińczycy nie rzucili się do nauki polsz-
czyzny, żeby zagłębiać się w przygodach 
Filutka i perypetiach Bęc Walskiego, nie-
wiele się pomylił. Siła oddziaływania 
„Przekroju” nie miała precedensu. Niko-
mu nie udało się być drugim Marianem 
Eilem. Żadna inna powojenna gazeta dla 
inteligencji nie odcisnęła takiego piętna 
na gustach, upodobaniach kulturalnych 
i obyczajowości Polaków. Eile udowod-
nił, że można odnieść sukces czytelniczy 
(czy, jak byśmy dziś powiedzieli, komer-
cyjny) bez obniżania jakości dziennikar-
stwa, że opakowana w atrakcyjną formę 
treść może trafi ć pod strzechy. Tygodnik 
zapisał się w polskiej kulturze i obycza-
jowości tak trwale, że jego wpływu sobie 
nie uświadamiamy. Nie tylko śmiejemy 
się, ale i mówimy po „przekrojowemu”. 
„Czar czterech kółek”, „primadonna jed-
nego sezonu”, „dieta cud”, „aktualności 
z myszką”, „Saganka” (zamiast Françoise 
Sagan) – to wszystko pomysły nadredak-
tora i jego zespołu. Kod „Przekroju” stał 
się częścią polszczyzny. 

BARBARA HOFF – najsłynniejsza polska projektantka 
mody. Ubrania sygnowane przez jej firmę Hoffland w czasach 
PRL były marzeniem dbających o elegancję Polek i Polaków. 
Z „Przekrojem” zaczęła kolaborować w 1954 r., jeszcze jako 
studentka. Na łamach prowadziła rubrykę „Moda”, w której 
publikowała felietony oraz projekty. O modzie mówiła także 
w radiu i telewizji, pisywała teksty dla kabaretu Pod Egidą. 
Była drugą żoną pisarza Leopolda Tyrmanda, największego 
eleganta ery Bieruta i Gomułki. Autorka książki „Cierpienia starej 
Werterowej”, kostiumów m.in. do filmu „Przekładaniec” Andrzeja 
Wajdy.

MIRA MICHAŁOWSKA (1914–2007) – znakomita tłumaczka, której nie wystarczała 
praca nad przekładami m.in. Hemingwaya oraz Agaty Christie. Dlatego zaczęła pisać dla 
„Przekroju”, gdzie pod pseudonimem Maria Zientarowa publikowała w latach 50. i 60. 
historyjki o dwóch współczesnych rodzinach polskich. Powodzenie tej prozy w odcinkach było 
tak wielkie, że wydano je w formie książki, na kanwie której powstała „Wojna domowa”, jeden 
z najlepszych seriali w dziejach TVP. Pisała dla dzieci i dorosłych – felietony, powieści, sztuki 
teatralne i opowiadania (również po angielsku, drukowały je m.in. „New Yorker” i „Harper’s”).

JANINA IPOHORSKA (1914–1981), malarka 
i dziennikarka, drugi filar tygodnika, wyrocznia w sprawach 
kultury. To ze zdaniem Ipohorskiej Marian Eile liczył się 
najbardziej. W „Przekroju” udzielała porad savoire-vivre’u, 
publikowała aforyzmy pod pseudonimami Jan Kamyczek, 
Alojzy Kaczanowski, Bracia Rojek i redagowała teksty 
kolegów. Autorka książek „Grzeczność na co dzień”, 
„Savoir vivre dla nastolatków” i scenarzystka polskiego 
kryminalnego serialu telewizyjnego „Kapitan Sowa 
na tropie”.

17-12-PZ-1-U-006-KO.indd   1217-12-PZ-1-U-006-KO.indd   12 12-12-13   22:3812-12-13   22:38


