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Słowa kluczowe Mirosław Derecki, Kamena, PRL, życie kulturalne, życie
literackie

 
Praca Mirosława Dereckiego w „Kamenie”
Współpracowałem wtedy z „Kameną”. Mirek nie był jeszcze z nią związany, tylko
raczej z teatrami (kulowskim), kabaretem i recytacjami. Jego talent doceniła pani
Maria Bechczyc-Rudnicka, redaktor naczelna czasopisma. Zaangażowała go do
„Kameny”. Było to dziwne stanowisko – niby redaktor techniczny, niby chłopiec na
posyłki.  Jakiś  czas  funkcję  tę  pełnił  Zbyszek  Stepek.  Nie  pamiętam,  czy  Mirek
debiutował wtedy jakimś artykułem, nie zwróciłem na to uwagi.
Spotykałem go w redakcji, z tym że grono redaktorów było trochę zamknięte: pani
Bechczyc-Rudnicka, Kazimierz Andrzej Jaworski, Konrad Bielski, czasami pojawiał
się Wacław Gralewski. „Kamena” mieściła się na ulicy Granicznej, w lokalu Związku
Literatów Polskich. Przychodziłem tam z jakimiś materiałami, coś publikowałem. Klub
Literacki stanowił trochę przybudówkę młodzieżową przy Związku Literatów. Pani
Bechczyc-Rudnicka organizowała spotkania towarzyskie na tematy literackie i myśmy
tam dyskutowali przy lampce koniaku czy jakiegoś innego trunku.
Mirek w „Kamenie” nie czuł się zbyt dobrze. Nieraz gdy go spotykałem, to skarżył się
na Marka Jaworskiego, że ich za bardzo ustawia. Już kiedy zachorował (to była
choroba, przez którą miał bardzo spuchniętą twarz), spotkaliśmy się w Warszawie.
Zaczęliśmy  rozmawiać.  Uskarżał  się  na  Marka  Jaworskiego,  że  nie  mogą  się
porozumieć. Ich zainteresowania się nie zbiegały – Marek Jaworski  był  bardziej
partyjny,  a Mirek był  człowiekiem raczej  otwartym poza tymi  kręgami.  Redaktor
naczelny „Kameny” chciał utrzymać jakąś linię. Ustawiał swoich redaktorów. Dawał
im zadania, które musieli podejmować, chociaż nie bardzo mieli na to ochotę. Mirek
żalił się też, że przy spotkaniu, kiedy już był bardzo chory, Marek Jaworski go zapytał:
„Jak tam sobie radzisz?”, na zasadzie żartu. Był bardzo tym rozgoryczony.
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