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Jerzy Bralczyk – miłośnik twórczego luzu 
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Gawędziarz, oryginał z mnóstwem zabawnych przyzwyczajeń. Jeden 
z najbardziej znanych i cenionych polonistów w Polsce. Do dziś bywa po-
strzegany jako człowiek z Krakowa, choć mieszkał tu tylko sześć lat. O śro-
dowisku OBP Jerzy Bralczyk mówi krótko i poważnie: „Rodzina. To nie jest 
może specjalnie oryginalne, ale tak czuję. Jak to w rodzinie: czasem może 
być jakiś śmieszny stryjek, a kogoś innego uważa się za czarną owcę, ale 
w sumie pozostają pozytywne skojarzenia”.
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Wszystko zaczęło się w początkach lat 80. od propozycji wyjazdu do Szwecji. 
Jerzy Bralczyk pojechał do Uppsali wykładać na tamtejszym uniwersytecie1 jako 
lektor języka polskiego. Po prawie czterech latach postanowił wrócić do Polski, 
bo „ile można wytrwać w takim poście naukowym?”

Interesował się językiem mediów i propagandą. Ścieżki dawnych znajomości 
i sympatii zaprowadziły go do Krakowa. Wybór OBP też nie był sprawą przy-
padkową: „Profesor Pisarek to jest dla mnie ważny człowiek przez cały czas. 
Jego zainteresowania – język publicznej perswazji, erudycja oraz to, że był takim 
rzetelnym empirycznym językoznawcą, to wszystko sprawiło, że bardzo chciałem 
z nim współpracować”. Ofi cjalnie związał się z OBP w 1982 roku. Związek trwał 
sześć lat. Jerzy Bralczyk zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ośrodka i szefa 
Pracowni Analizy Zawartości Prasy. 

Dziwna ta Polska

W Szwecji spędzał czas, obserwując polską polityczną zawieruchę z daleka 
i badając język propagandy. Kiedy wrócił, mógł spojrzeć na wszystko świeżym 
okiem: „Gdy znalazłem się w Polsce, miałem jeszcze taką postawę etranżera: 
trochę mnie to wszystko ciekawiło i dziwiło”. W profesorze Pisarku znalazł in-
spiratora. Maciej Pawłowski2, dawny pracownik ośrodka, przyjaciel Bralczyka, 
wspomina: 

Oni sobie mogli we dwóch w bardzo owocny sposób o wielu sprawach podyskutować. 
Myśmy do tych dyskusji nie dorastali. Pisarek – medioznawca sensu stricto – zagłę-
biał się w całą machinę systemu medialnego. A Jurek z kolei w języku upatrywał naj-
wdzięczniejsze tworzywo, narzędzie i klucz do analizy najbardziej złożonych zjawisk 
społecznych i kulturowych. 

Język propagandy interesował go jako potężna siła oddziałująca masowo, wy-
wierająca wpływ, którego ludzie czasem w ogóle sobie nie uświadamiali. Profe-
sor wspomina:

Byłem zawsze czytelnikiem prasy i pomyślałem, że zobaczę, jak zbudowane są ta-
kie teksty, których nikt nie czyta, a które zawsze są na pierwszej stronie. W czasach 
gierkowskich propaganda była taką „na jałowym biegu” i nikogo specjalnie nie in-
doktrynowała. Z drugiej strony, nadal trzeba było posługiwać się okrągłym językiem 
partyjnym, co było dla mnie trochę śmieszne. Czułem się wtedy jak pionier, czyli 
bardzo dobrze. 

1 Uppsala Universitet, najstarszy uniwersytet w Skandynawii, założony w 1477 r.
2 Maciej Pawłowski (ur. 1951) – od 1969 r. studiował na Wydziale Form Przemysłowych ASP 

w Krakowie, a potem psychologię i fi lozofi ę na UJ, w latach 1977–1993 starszy referent ds. podsta-
wowych w OBP, pracuje wyłącznie w konfi guracjach rodzinnych i przyjacielskich jako redaktor, 
składacz lub współautor publikacji kulturalnych, jest związany z redakcją „2 + 3D” od powstania 
pisma.
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Robiliśmy, co chcieliśmy

Z codzienności w OBP pamięta przede wszystkim dużą swobodę w badaniach. 
Formalne zwierzchnictwo RSW „Prasa–Książka–Ruch” specjalnie nie przeszka-
dzało w pracy OBP. „Ośrodek był trochę dzieckiem ówczesnego systemu, a przy-
należność do RSW oznaczała przede wszystkim w praktyce dość poważny budżet 
pozwalający na normalne funkcjonowanie” – wspomina profesor. 

Była i druga strona medalu: OBP musiał w zamian realizować pulę narzuco-
nych przez RSW tematów. Jednocześnie każdy miał prawo zgłaszać swoje pro-
jekty, które w większości „przechodziły”, bo każdy temat można było przedsta-
wić tak, że brzmiał neutralnie, a przynajmniej nieszkodliwie: 

Udawało się, bo po drugiej stronie nie mieliśmy do czynienia przecież z jakimś strasz-
nym partyjnym betonem. Nie byłem żadnym opozycjonistą, ale nigdy nie miałem po-
czucia związanych rąk ani zakneblowanych ust, ani niczego takiego. Pamiętam to tak, 
że każdy mógł realizować takie tematy, jakie chciał. Najwyżej coś, co było drukowane 
wewnątrz OBP, nie było szeroko kolportowane i tyle. 

Sto egzemplarzy o propagandzie

Habilitacja doktora Bralczyka to było wydarzenie, awantura, duża historia. Ta 
praca miała być wisienką, ukoronowaniem długich lat spędzonych na badaniach 
nad propagandą. 

Dla mnie – mówi profesor – to było bardzo nieprzyjemne, ponieważ żeby rozpocząć 
przewód habilitacyjny, potrzebna była książka, która powinna ukazać się drukiem 
w porządnym wydawnictwie, gdzie będzie podane, kto ją recenzował itd. Już wtedy 
od ponad 10 lat działała w ramach PAN Komisja Prasoznawcza. Postanowiliśmy, że to 
właśnie PAN wyda tę pracę. W wydawnictwie Akademii nie spodziewano się opozycji 
ze strony cenzury, więc przekazano to raczej dla formalności. 

Praca została zablokowana w ostatniej fazie jako paszkwil na propagandę 
partii. Na odsiecz pospieszył ośrodek. Postanowiono, że zostanie wydana na 
specjalnych prawach rękopisu. Wiązało się to z publikacją w liczbie mniejszej 
niż 100 ponumerowanych egzemplarzy oraz rozesłaniem ich do publicznych 
i uniwersyteckich bibliotek. Cała operacja zakończyła się sukcesem3. 

3 J. Bralczyk, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Kraków 1986.
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O Trylogii prawie wszystko

Jerzy Bralczyk wspomina: „Ja miałem w Krakowie poczucie twórczego luzu. 
Jeszcze długo po odejściu ośrodek jawił mi się jako punkt odniesienia”. Taka 
atmosfera była możliwa między innymi dzięki temu, że OBP tworzyli, jak stwier-
dza Pawłowski, w jakimś stopniu wariaci, indywidualiści z różnymi dziwnymi 
cechami osobniczymi. Bralczyk pasował do OBP pod każdym względem. Miał 
swoje pasje i niebanalne zainteresowania. Jako oddany miłośnik Trylogii poszu-
kiwał w gronie pracowników innych fascynatów Sienkiewicza, by potem ich 
sprawdzać. Pawłowski opowiada: „Oni ze Zbyszkiem Bajką potrafi li grać w taką 
grę – co powiedział ktoś tam, do kogoś, w jakichś tam okolicznościach. W ten 
sposób weryfi kowali swoją wiedzę i na ogół odpowiadali bezbłędnie”. Zbigniew 
Bajka wspomina, że w podobny sposób Bralczyk bawił się też z Przygodami do-
brego wojaka Szwejka4. 

Jurek to trochę bałaganiarz, ale uroczy. Oryginał. Z czasu, kiedy przyszedł do OBP, pa-
miętam, że nie znał angielskiego, ale za to świetnie władał szwedzkim. Jest złotousty. 
Taki typ gawędziarza. Wspaniale opowiada i ma jednocześnie, czy też powinienem 
powiedzieć: miał, wstręt do pisania. Tę jego słynną habilitację to profesor Pisarek 
właściwie na nim wymusił – uśmiecha się Bajka. 

Gry, zabawy, rytuały

Miał swoje zwyczaje. Pojawiał się w ośrodku zaopatrzony w świeże precle ku-
powane zawsze w tym samym miejscu, bo tylko tam były dostępne odpowiednio 
wypieczone. Następnie siadał przy stole ze szklanką mleka, które pijał regular-
nie zamiast tradycyjnej kawy czy herbaty, i zaczynał swoją codzienną prasówkę, 
wybierając co śmieszniejsze kawałki do czytania na głos. Pawłowski stwierdza:

Przeglądałem niedawno jego najnowszą książkę Kiełbasa i sznurek5 i trafi łem na 
wspomnienia, jak uczył się ode mnie pisać literę „a”. Rzeczywiście przypomniałem 
sobie, że on dużą wagę przykładał do tej sprawy. Bo ja pisałem takie małe „a” jak 
drukowane, z brzuszkiem. Jurkowi się to strasznie podobało i długo ćwiczył, żeby się 
wdrożyć. Potem to opanował i do dzisiaj, przynajmniej w podpisie, to moje „a” królu-
je. On z kolei nauczył mnie picia spirytusu ze śmietaną. To rzeczywiście było bardzo 
dobre połączenie. 

4 Najpowszechniej znana jest fascynacja profesora Bralczyka Panem Tadeuszem, którego potrafi  
cytować na wyrywki.

5 M. Ogórek, J. Bralczyk, Kiełbasa i sznurek, Warszawa 2012.
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Obaj panowie, i jeszcze Bogusław Kunda6, mieli też w zwyczaju regularnie 
bywać w Księgarni Naukowej na Podwalu, gdzie urządzali sobie konkursy na 
to, kto znajdzie najdziwniejszą książkę. „Mój największy sukces, to była chyba 
książka poświęcona hodowli koni huculskich” – wspomina Pawłowski

Człowiek stąd

Jerzy Bralczyk po odejściu z OBP nigdy już nie zamieszkał w Krakowie. Choć 
już od ponad 20 lat jest w Warszawie, to dla wielu ludzi nadal uchodzi za krako-
wianina:

Nawet mi się to zdarzyło jeszcze niedawno. A w Krakowie byłem raptem sześć lat. No 
trochę dłużej pracowałem jeszcze na UJ. Poza tym nie mieszkałem nigdy naprawdę 
w Krakowie, tylko w Nowej Hucie. Zresztą tak samo jak profesor Pisarek. Często 
razem dojeżdżaliśmy do OBP autobusem. 

Lata 80. to była nieofi cjalnie jego era w OBP (po poprzedniej dekadzie mocno 
naznaczonej działalnością i badaniami profesora Gobana-Klasa). Po jego odejściu 
w 1988 roku w pracowni pojawił się portret, z którego – niczym francuski monar-
cha – spoglądał odtąd na kolegów. „Ten portret musiał już tam być – wspomina 
Pawłowski. – Nie pamiętam, byśmy go specjalnie zamawiali. To był spontaniczny 
odruch. Trochę zabawowy, ale szczery”.

6 Więcej o Bogusławie Kundzie w kolejnym rozdziale.
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