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wego i walk frakcyjnych. Wydaje się, że właśnie ze względu na przejściowy 
charakter tych rządów jego wizerunek nie był w żaden sposób kreowany. 
Wszyscy się domyślali, że stanął na czele partii jedynie na krótki okres prze-
czekania kryzysu  systemu, ale z pewnością nie będzie decydentem. Nie wy-
różniał się wyglądem ani zachowaniem (il. 3). W późniejszym okresie stał się 
przedmiotem żartów, w których drwiono z jego poziomu intelektualnego.

WŁADYSŁAW GOMUŁKA

Władysław Gomułka pełnił funkcję sekretarza (w latach 1943-1945) i se-
kretarza generalnego (w latach 1945-1948) KC PPR, a od roku 1956 do 1970 
był pierwszym sekretarzem KC PZPR, można zatem mówić o dwóch okresach 
tworzenia jego wizerunku. Obraz sekretarza w każdym z tych okresów był 
inny – różnice wynikały ze specyfi ki obu epok politycznych, różnych pozycji 
politycznych Gomułki, a także ze zmian w dziedzinie nośników informacji.

W latach czterdziestych Gomułka zawsze pozostawał drugą – po Bieru-
cie – postacią sceny politycznej. Jego pierwszoplanowa rola ujawniała się 
tylko w kwestiach dotyczących wewnętrznych spraw partii. Prezentowano 
go również jako wicepremiera i ministra w Tymczasowym Rządzie Jedności 
Narodowej (w latach 1945-1947) i w rządzie Józefa Cyrankiewicza (w latach 
1947-1949). Po powrocie do władzy w roku 1956 bardzo często pokazywano 
go razem z premierem Cyrankiewiczem i przewodniczącym Rady Państwa 
Aleksandrem Zawadzkim. Prawdopodobnie było to związane z reakcją na 
wcześniejszy kult jednostki i oskarżenia Bieruta o samowładztwo. Władza 
kolektywna wymagała przynajmniej zespołowego wizerunku.

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w tym okresie nie wy-
pracowano polityki wizerunkowej i nie sformułowano żadnych wytycznych co 
do sposobu przedstawiania pierwszego sekretarza. Z kultu jednostki pozostało 
już niewiele, a sposoby ujmowania wizerunku polityka można porównać do 
formuły stosowanej w przypadku rządów autorytarnych.

Zarówno zachowanie, jak i wygląd czy sposób mówienia Gomułki nie 
pasowały do roli przywódcy narodu i w miarę upływu lat ten dysonans wyraź-
nie się pogłębiał. Pokazywano go, gdy wygłaszał przemówienia, spotykał się 
z politykami zagranicznymi (niemal wyłącznie z krajów socjalistycznych) lub 
gdy stał na trybunie w trakcie uroczystości państwowych. Przyjmował kwiaty, 
witał się z dziećmi, które składały mu życzenia, ale działo się to zazwyczaj na 
trybunach honorowych podczas ofi cjalnych spotkań i świąt państwowych.

Wizyty delegacji zagranicznych przybywających do Polski otrzymywały 
odpowiednią oprawę. Przy trasie przejazdu z lotniska do Belwederu gromadzi-
ła się „ludność Warszawy”, która rzucała kwiaty, wyrażała uznanie i poparcie. 
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Gomułka i goście (jak prezydent Czechosłowacji Antonin Novotny w ro-
ku 1960) stali w otwartym samochodzie i pozdrawiali mieszkańców ma-
chaniem ręki36. Nie należałoby a priori zakładać, że szpaler ludności został 
w całości zorganizowany, trudno też wskazać, w jakiej mierze spontaniczność 
uczestników była sterowana. Zapewne w tym wypadku miały miejsce obie 
formy zachowania – z jednej strony dobrowolna obecność wywołana cieka-
wością ludzi poszukujących jakiejś rozrywki, z drugiej zaś wyreżyserowana 
demonstracja radości i poparcia dla systemu politycznego.

W roku 1970, po podpisaniu układu polsko-niemieckiego, w kronice fi l-
mowej chyba po raz pierwszy i jedyny Gomułka nazwany został „polskim 
mężem stanu”37. Ten niewątpliwy sukces w polityce międzynarodowej był 
jednym z niewielu momentów, w których próbowano wykreować go na ojca 
narodu i przywódcę światowej rangi. Bardzo szybko jednak ten triumf pośred-
nio przyczynił się do upadku tego pierwszego sekretarza.

Gomułka był antycharyzmatyczny i propaganda wizualna nawet nie pró-
bowała tego zmieniać. W roku 1957 kronika fi lmowa pokazała go z żoną na 
spacerze w Krynicy38, ale było to jedno z niewielu ujęć ukazujących go w sy-
tuacji prywatnej. W innym wydaniu kroniki widzimy go na barbórkowym 
balu w Katowicach tańczącego trojaka, a następnie frywolnie podskakującego 
w kółku z dwiema ubranymi na ludowo kobietami39. Można to jednak uznać 
za niedopatrzenie propagandy, raczej ośmieszające pierwszego sekretarza niż 
celowo kreujące jakąś rolę.

Chociaż w tym czasie nie było precyzyjnych wytycznych co do wizerunku, 
nadal funkcjonowała cenzura. Nie mogły zostać upublicznione pewne zdję-
cia, jak choćby te ze spotkania z aktywem partyjnym stolicy w marcu 1968 
roku, na których widoczne były plansze z dwuznacznym napisem: „Wierzymy 
w Ciebie Wiesławie” (il. 6), czy fotografi e prezentujące Gomułkę siedzącego 
przy zastawionym stole lub pijącego alkohol. Paradoksalnie jednak to właśnie 
Gomułka był tym spośród pierwszych sekretarzy, którego najczęściej fotogra-
fowano z kieliszkiem w ręku podczas półofi cjalnych spotkań, choć znakomita 
większość z tych zdjęć została ujawniona dopiero po roku 1989. W roku 1961 
kronika fi lmowa pokazała jednak, jak podczas 30. Międzynarodowych Targów 
Poznańskich Gomułka bezceremonialnie, wręcz łapczywie pił czechosłowac-
kie piwo, podczas gdy stojący obok Cyrankiewicz ewidentnie krygował się 
przed kamerą, skonfundowany zachowaniem przywódcy PZPR40.

36  Wizyta przyjaźni, Polska Kronika Filmowa 1960/37B.
37  Podpisanie układu, Polska Kronika Filmowa 1970/49A.
38  Na urlopie, Polska Kronika Filmowa 1957/32A.
39  Jeszcze Barburka (sic!), Polska Kronika Filmowa 1962/50A.
40  XXX, Polska Kronika Filmowa 1961/24B.
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Początkowo Gomułka miał kłopoty z dobraniem właściwego stroju. Pod-
czas wielkiej manifestacji na placu Defi lad w październiku 1956 roku pojawił 
się w zbyt dużym płaszczu, a kilka dni później, na konferencji – w za dużej 
marynarce. Szybko jednak, pomimo swego skąpstwa, zaczął się ubierać po-
prawnie i nie wyróżniał się nie tylko spośród polskich, ale i zagranicznych 
polityków. Od 1956 roku charakterystycznym dla niego atrybutem były nie-
odłączne staromodne okulary w rogowej oprawie, nadające mu wygląd księ-
gowego.

Gomułka potrafi ł się śmiać i uśmiechać. Na zdjęciach sprawia wrażenie 
człowieka przyjaznego i pogodnego. Należy jednak pamiętać, że miał osobo-
wość choleryka. Przejawiało się to w jego skłonności do gestykulacji, z której 
opanowaniem miał spore problemy (il. 4). Na przykład 4 listopada 1956 roku 
podczas Krajowej Narady Aktywu Partyjnego odczytał tekst przemówienia, 
trzymając ręce założone z tyłu41. Czasami wkładał je do kieszeni. Zwykle 
pozdrawiał tłumy, machając. W sytuacjach ofi cjalnych mówił i odczytywał 
przemówienia z kartki w sposób ekspresywny, z natychmiast rzucającym się 
w oczy zaangażowaniem. Czasami podnosił głos, akcentował słowa, które 
chciał podkreślić, niekiedy starał się hiperpoprawnie wymawiać słowa (na 
przykład: „stanęęła”), co właściwe bywa osobom próbującym ukryć brak wy-
kształcenia. W przemówieniach partyjnych nietransmitowanych posługiwał się 
językiem potocznym, stosował liczne wtręty typu: „prawda”, „yyy…”, „że tak 
powiem”, „tak się sprawa przedstawia”, popełniał wiele błędów językowych 
i nie wypowiadał w całości wyrazów kończących zdania. W momentach na-
pięcia emocjonalnego, jak w marcu 1968 roku, „mówił” całym ciałem, żywo 
się poruszając przy głoszeniu referatu.

Za jego rządów zrezygnowano z umieszczania na ulicach miast wielkich 
podobizn przywódcy. Pojawiały się one tylko podczas manifestacji 1 maja 
i 22 lipca42 oraz z okazji innych świąt państwowych, jak na przykład obchody 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. Radykalnie zmniejszyła się ilość portretów 
Gomułki noszonych przez manifestantów. Na podstawie fotografi i i kronik 
fi lmowych można postawić tezę, że pojawiały się one głównie poza stolicą, 
być może w miastach wojewódzkich43. Pozostały natomiast portrety pierwsze-
go sekretarza lub – rzadziej – jego i premiera w urzędach, salach zebrań czy 
szkołach. Nadal eksponowano je podczas spotkań i konferencji partyjnych. 

Gomułka i inni rządzący politycy korzystali z betonowej trybuny na war-
szawskim placu Defi lad, która mocno separowała ich od przechodzących do-

41  Z narady aktywu, Polska Kronika Filmowa 1956/46.
42  Do roku 1989 tego dnia obchodzono święto państwowe upamiętniające ogłoszenie Manifestu 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w roku 1944. 
43  Kwestia ta wymagałaby jednak szerszych badań.
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