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Tytuł fragmentu relacji „Braun zabiera głos przeciw Polsce Ludowej?”

Zakres terytorialny i czasowy Katowice; po 1944 roku

Słowa kluczowe Katowice, ZLEP, Zięba Józef (1932- ), Braun Andrzej (1923-2008), Machejek
Władysław (1920-1991), zjazd ZLEP-u, życie polityczne, życie kulturalne

„Braun zabiera głos przeciw Polsce Ludowej?”

Chyba pod koniec [19]80 roku były wybory zarządu głównego Związku Literatów, ale już
wcześniej był taki zjazd zarządu głównego w Katowicach (to już po wyborze Jana Pawła II). No
taka była atmosfera oporu, nazwijmy. Tadeusz Jasiński, który był taki najbardziej zaangażowany
partyjnie wśród literatów, zorganizował wyjazd do Katowic na ten zjazd, bo był niepokój, że coś
na tym zjeździe literaci będą rozrabiali. No, on zorganizował takie spotkanie. Już nie pamiętam
kto tam był delegatem. Oczywiście jeszcze to był stary zarząd. [Henryk] Pająk chyba był już
wówczas prezesem. No i ten Jasiński zorganizował taki wyjazd. Otrzymał samochód z Komitetu
Wojewódzkiego Partii. No i tam było miejsce jedno, a więc ja również się zabrałem do tych
Katowic. Kierowca zatrzymywał się co jakiś czas, w jakimś tam mieście i informował o
szczęśliwym dojechaniu. Dojechaliśmy do Katowic, no i tam już się zaczęła taka awantura.
Środowisko krakowskie już wycinało partyjnych. Machejek, który był naczelnym redaktorem „
Życia literackiego” już nie został wybrany, co go bardzo z równowagi wyprowadziło. Ja nie byłem
delegatem. Bo każdy członek mógł uczestniczyć w zjeździe, ale nie miał prawa głosu. Między
innymi Andrzej Braun wystąpił z takim głosem, że należałoby przywołać tradycję literacką, i
Piłsudskiego, i historię współczesną. Na galerii siedziałem koło Machejka. On się wściekał,
prawie pięściami walił, że takie głosy były. No więc później na takim bankiecie, jakiś urzędnik
wystąpił w dyskusji : „..że jak to Braun zabiera taki głos przeciw Polsce Ludowej?”. I wtedy
Iwaszkiewicz, [którego] zresztą wybrano na prezesa, uznanie zdobył, bo powiedział że to są
sprawy wewnętrzne i osoby z poza środowiska nie powinny się włączać do tej dyskusji. No i tak
uciszył tego urzędnika. Ale już była wówczas taka atmosfera, no nazwijmy odwilżowa.
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