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WYDANIE SPECJALNE





Pra cow ni cy Gru py Fiat z wiel kim ˝a lem i g∏´ bo -

kim smut kiem przy j´ li wia do moÊç o Êmier ci me ce -

na sa Gio van nie go Agnel li. Przez po nad pi´ç dzie siàt

lat by∏ on fi la rem Przed si´ bior stwa, spra wi∏, ˝e sta ∏o

si´ ono naj wa˝ niej szym w∏o skim kon sor cjum prze -

my s∏o wym za rów no w Eu ro pie, jak i na Êwie cie.

W cià gu ca ∏ej hi sto rii Fia ta, za rów no w chwi lach

in ten syw ne go roz wo ju fir my jak i w okre sach trud -

nych, Gio van ni Agnel li od gry wa∏ za wsze ro l´ Êwia -

t∏e go prze wod ni ka. Nie za le˝ nie od cza su i oko licz -

no Êci, ze szcze gól nà uwa gà od no si∏ si´ do po trzeb

i pro ble mów pra cow ni ków Fia ta.

B´ dàc oso bà o sze ro kich ho ry zon tach kul tu ro -

wych, z praw dzi wym za an ga ̋ o wa niem Êle dzi∏ po st´ -

py tech no lo gii oraz roz wój no wych wy ro bów fir my.

Ze wzgl´ du na swój wiel ki au to ry tet i wie dz´,

uwa ̋ a ny by∏ w Êwie cie nie tylko za przy k∏ad mo -

de lo we go przed si´ bior cy, ale tak ̋ e za naj bar dziej

czy tel ny sym bol w∏o skie go du cha na ro do we go.

TU RYN, 24 STYCZ NIA 2003 RO KU

Fiat żegna
„Adwokata”
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Ostat nie po że gna nie Ostat nie po że gna nie 



Wokó∏ rodziny „Avvocato”
Agnelli zebra∏o si´ ca∏e miasto.
Turyn, który liczy si´ w Êwiecie,
ale przede wszystkich jego
przeci´tni, zwykli mieszkaƒcy.
Ponad sto tysi´cy osób 
przyby∏o po˝egnaç zmar∏ego,
którego trumn´ ze zw∏okami
wystawiono w specjalnie
przygotowanej kaplicy
w Pinakotece na dachu Lingotto. 
Niektórzy czekali na zimnie
nawet cztery godziny.
M´˝czyêni, kobiety, m∏odzie˝,
ca∏e rodziny; wielu przyby∏o
z odleg∏ych cz´Êci W∏och.
Gromadzili si´ w kaplicy, 
której nie zamkni´to, jak
wczeÊniej planowano,
wieczorem, ale pozostawiono
otwartà a˝ do niedzielnego
poranka, do chwili uroczystoÊci
pogrzebowych. Siedemset ksiàg
z kondolencjami, niezliczone
dowody wspó∏czucia, drobne
gesty: kwiatek na trumnie, 
szalik Juve, bilecik z jednym
tylko s∏owem: dzi´kuj´.
Cz∏onkowie rodziny Agnelli
ka˝demu wyra˝ali swojà
wdzi´cznoÊç uÊmiechem
i uÊciskiem d∏oni,
odwzajemniajàc uczucia, 
które okaza∏y si´ du˝o wi´ksze,
ni˝ si´ spodziewali.
Wzruszony t∏um w milczeniu
towarzyszy∏ konduktowi
˝a∏obnemu, który przemierza∏
ulice miasta do katedry.
W uroczystej mszy ˝a∏obnej,
odprawionej przez kardyna∏a
Poletto, uczestniczy∏o dziesi´ç
tysi´cy osób, które d∏ugimi
oklaskami ˝egna∏y niezwyk∏ego
cz∏owieka, legend´ motoryzacji,
mecenasa i kibica.
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Przed Pinakotekà w Lingotto
przy wejÊciu do kaplicy, 
gdzie wystawiono zw∏oki,
zebra∏ si´ t∏um. 
Wiele osób pragn´∏o w ten
sposób oddaç ho∏d pami´ci
Giovanniego Agnelli.
Spontaniczny dowód uczucia
trwajàcy nieprzerwanie 
od sobotniego poranka, 
25 stycznia, do niedzielnego
Êwitu. Tysiàce goràcych 
s∏ów wpisano do ksiàg
z kondolencjami, tysiàce
przes∏ano pocztà elektronicznà
do Fiata i gazet La Stampa
oraz Illustrato. 
WybraliÊmy jeden z listów,
który wydaje si´ streszczaç
wszystkie pozosta∏e.
„Dzi´kuj´ za wszystko, 
co Pan zrobi∏. Jestem córkà
by∏ego pracownika zak∏adu
Mirafiori i dzi´ki temu
miejscu pracy, które da∏ Pan
mojemu ojcu, mog∏am si´
uczyç i spe∏niç zawodowo.
Pozostanie Pan dla mnie 
na zawsze przyk∏adem
cz∏owieka inteligentnego
i dystyngowanego. 
Mo˝e byç Pan pewien, 
˝e Turyn nigdy Pana 
nie zapomni”.
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Podziękowania
Marelli Agnelli
List wys∏any przez Marell´ Agnelli 
do dyrektora gazety „La Stampa” 
dnia 28 stycznia 2003 roku.

„Szanowny Dyrektorze, w imieniu swoim,
córki Margherity, moich wnuków i ca∏ej
rodziny, pragn´ za poÊrednictwem Pana gazety
z∏o˝yç najserdeczniejsze podzi´kowania
wszystkim, którzy towarzyszyli nam w ostatnim
po˝egnaniu mojego m´˝a. Wszyscy byli dla nas
wielkim pocieszeniem. G∏´boko wzruszy∏a nas
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obecnoÊç dziesiàtek tysi´cy ludzi, W∏ochów
i nie tylko, którzy pomimo niewygód podró˝y
i d∏ugich godzin oczekiwania, chcàc z∏o˝yç
dowód przywiàzania i szacunku, przybyli
po˝egnaç zmar∏ego do Lingotto i uczestniczyli
w mszy ˝a∏obnej w Katedrze naszego miasta
oraz towarzyszyli nam w czasie pogrzebu

w Villar Perosa. Wzruszy∏y nas równie˝ licznie
otrzymane listy. Dlatego wraz z ca∏à rodzinà,
pragniemy wyraziç naszà wdzi´cznoÊç
wszystkim osobom – wraz z przedstawicielami
najwy˝szych w∏adz paƒstwowych – które da∏y
wyraz swojej sympatii i przywiàzania do
zmar∏ego. Dzi´kujemy. Marella Agnelli
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Od dzie ciń stwa spę dzo ne go w Vil lar Pe ro sa po so jusz z Ge ne ral Mo tors. 
Bio gra fia Gio van nie go Agnel li to dzie je czło wie ka, któ ry żył bardzo 
in ten syw nie. Dla sie bie, ro dzi ny, dla przedsiębiorstwa i kra ju.

Bo ha ter epo ki
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1921
12 mar ca, w Tu ry nie, przy szed∏ na Êwiat Gio van ni Car lo

Fran ce sco Agnel li, dru gie dziec ko 29-let nie go Edo ar do
oraz 22-let niej Vir gi nii Bo ur bon del Mon te, cór ki ksi´ cia
Car lo di San Fau sti no ze zna ne go ro du rzym skiej ary sto -
kra cji. Rok wcze Êniej uro dzi ∏a si´ Cla ra, rok póê niej – 
Su san na („Su ni”), a na st´p nie ko lej ne dzie ci: Ma ria So le,
Cri sti na, Gior gio (zmar∏ w 1965 ro ku ma jàc nie wie le po -
nad 35 lat) i wresz cie w 1934 ro ku naj m∏od szy, Umber to.

Pierw sze mu ch∏op cu w ro dzi nie da no imi´ dziad ka, za -
∏o ̋ y cie la i pe∏ nià ce go od ro ku funk cj´ pre ze sa Fia ta. Imi´
Gio van ni b´ dzie fi gu ro wa ∏o jed nak tyl ko w ofi cjal nych
do ku men tach. Ch∏o piec bo wiem na zy wa ny b´ dzie przez
ca ∏e ˝y cie dla od ró˝ nie nia od dziad ka zdrob nie niem 
Gian ni. Od dziec ka wy czu wa si´ u nie go sil ny cha rak ter
i im pul syw noÊç. Dla przy ja ció∏ jest nie po praw nym ˝ar -
tow ni siem, dla na uczy cie li – aro ganc kim uczniem. Cz´ sto
sprze cza si´ z oj cem Edo ar do, ale dzia dek ju˝ zdà ̋ y∏ 
wy czuç nie zwy k∏e zdol no Êci wnu ka i za rad noÊç, któ re
ujaw nià si´ w przy sz∏o Êci.

Opie k´ nad dzieç mi ro dzi ny Agnel li spra wu je ener gicz -
na an giel ska gu wer nant ka, Miss Par ker. Uczà si´ j´ zy ków
ob cych, spo ty ka jà ze swo imi ró wie Êni ka mi z kr´ gów ary -
sto kra tycz nych. W nie dzie l´ roz da jà zu p´ ubo gim i wi´ê -
niom. Zi mà Edo ar do za bie ra Gian nie go na nar ty, mi´ dzy
in ny mi do St. Mo ritz i Se stie re – zwy k∏ym Êmier tel ni kom
ucie chy sto ków sà jesz cze ob ce. Gian ni po oj cu odzie dzi -
czy∏ za mi ∏o wa nie do ru chu i spor tu. Oprócz jaz dy na nar -
tach, je go pa sjà sà ske le ton (ro dzaj sa necz kar stwa), ˝e glar -
stwo, sa mo cho dy wy Êci go we. I Ju ven tus. Gdy po raz

1. Gian ni Agnel li (po pra wej) w wie ku ośmiu lat 
ze swo im ku zy nem, Gio van ni Na si. 

Już od naj młod szych lat 
prze ja wiał za fa scy no wa nie sa mo cho da mi.

2. Li nie mon ta żo we w Lin got to uru cho mio ne w 1923 ro ku
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pierw szy wi dzi tre nu jà cà dru ̋ y n´, ma czte ry la ta. Je go 
oj ciec jest pre ze sem klu bu.

Od 1926 Edo ar do zo sta je wi ce pre ze sem Fia ta, a dy rek -
to rem ge ne ral nym od ‘27 ro ku naj bli˝ szy wspó∏ pra cow nik
za ∏o ̋ y cie la – Vit to rio Va let ta. Dla Fir my sà to la ta suk ce -
sów. Po pierw szej woj nie Êwia to wej oraz z∏a go dze niu na -
pi´ç po li tycz nych i spo ∏ecz nych, pod czas któ rych do cho -
dzi ∏o do oku pa cji fa bry ki przez ro bot ni ków, w 1923 ro ku
zo sta je otwar ty su per no wo cze sny jak na owe cza sy, za k∏ad
w Lin got to – sym bol Fia ta, nie ro ze rwal nie zwià za ne go
z ma so wà pro duk cjà. W fa bry ce po ja wia si´ li nia mon ta -
˝o wa i no wa or ga ni za cja pra cy. Suk ce sy w raj dach i wy Êci -
gach wzma ga jà za in te re so wa nie sa mo cho dem. Pro du ku je
si´ wie le no wych mo de li. In no wa cje i suk ce sy od no to wu -
je tak ̋ e sek tor au to ka rów i sa mo lo tów (z dwu p∏a tow cem
AL – pierw szym cy wil nym sa mo lo tem Fia ta) oraz w dzie -
dzi nie ko lej nic twa. 

1935
Jest nie dzie la 4 lip ca. Vir gi nia prze by wa z m∏od szy mi

dzieç mi w Ba gno les, we Fran cji. Star sze ro dzeƒ stwo, 
z oj cem Edo ar dem i bab kà ze stro ny mat ki, Ja ne Al len
Camp bell, zwa nà Prin cess Ja ne, ba wià w wil li For te dei
Mar mi, gdzie w∏o skie wy˝ sze sfe ry za ̋ y wa jà mor skich 
kà pie li. Nad cho dzi mo ment wy jaz du Edo ar do. Wsia da do
wo do lo tu pi lo to wa ne go przez Ar tu ra Fer ra rin, asa lot nic -
twa. Le cà w stro n´ Ge nui. To ostat ni ob raz oj ca, ja ki 
dzie ci za cho wa ∏y w pa mi´ ci. W por cie wo do lot roz pa da
si´ po zde rze niu z prze szko dà. Edo ar do wpa da do mo rza
i gi nie od ude rze nia ode rwa ne go Êmi g∏a.

Za le d wie czter na sto let ni Gian ni zo sta je g∏ów nym spad -
ko bier cà prze my s∏o we go i fi nan so we go im pe rium. Wy -
cho wa niem wnu ka i je go ro dzeƒ stwa zaj mu je si´ dzia dek
na zy wa ny Se na to rem. W 1939 ro ku, Gian ni zda je ma tu -
r´ w D’Aze glio. Opie k´ na uczy ciel skà spra wu je nad nim
Fran co An to ni cel li, po st´ po wy in te lek tu ali sta, przy ja ciel
Gin zbur ga, Pa ve se i Go bet tie go. Dzia dek w na gro d´ wy -
sy ∏a wnu ka wraz z ku zy nem Gio van nim Na si na pa r´
mie si´ cy do Sta nów Zjed no czo nych. Przy p∏y wa jà stat -
kiem do No we go Yor ku, na st´p nie, ja dà do Fi la del fii, 
De tro it, gdzie zwie dza jà fa bry ki sa mo cho dów, po tem do
Chi ca go, No we go Mek sy ku i Ka li for nii. Jest to Êwiat,
któ ry po do ba si´ dziad ko wi. Jest za fa scy no wa ny Hen ry
For dem i je go warsz ta ta mi, mo de la mi sa mo cho dów, 
or ga ni za cjà prze my s∏u. Tam rzà dzi Fran klin De la no 
Ro osvelt, po au to stra dach jeê dzi trzy dzie Êci mi lio nów 

3
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1945
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sa mo cho dów (we W∏o szech mniej ni˝ trzy sta ty si´ cy).
Kry zys jest ju˝ tam mrocz nym wspo mnie niem. Na to miast
na Sta rym Kon ty nen cie roz prze strze nia si´ na ro do wy 
so cja lizm i fa szyzm.

W Niem czech w∏a dze przej mu je Adolf Hi tler. We W∏o -
szech roz po czà∏ si´ okres po li ty ki ko lo nial nej i au tarkii.
Fiat, zmu szo ny do re zy gna cji z mi´ dzy na ro do wej wspó∏ -
pra cy, któ ra cha rak te ry zo wa ∏a go na po czàt ku lat trzy dzie -
stych, te raz kon cen tru je si´ na ryn ku we wn´trz nym. La ta
1932-1937 to praw dzi we ka mie nie mi lo we w hi sto rii
prze my s∏u mo to ry za cyj ne go.

W tym okre sie po wsta je Fiat 508 Ba lil la, luk su so wy Fiat
518 i 527 Ar di ta, ae ro dy na micz ny 1500, 1100 „mu so ne”,
i 500 – ma ∏y, ma ∏o li tra ̋ o wy sa mo chód, zwa ny „To po li no”
– spe∏ nie nie ma rzeƒ nie za mo˝ nych kie row ców. Po do ko -
na niu wy bo ru zlo ka li zo wa nia se ryj nej pro duk cji w Mi ra -
fio ri, na pe ry fe riach Tu ry nu, w ro ku 1937 roz po czy na si´
bu do wa za k∏a du, z naj no wo cze Êniej szà we W∏o szech 
or ga ni za cjà pra cy. Za k∏ad zo sta je otwar ty w 1939 ro ku,
a se na tor Agnel li obej mu je sta no wi sko dy rek to ra pe∏ no -
moc ne go u bo ku Vit to rio Va let ty.

1945
16 grud nia se na tor Agnel li umie ra na atak ser ca, w nie -

ca ∏y mie siàc po Êmier ci mat ki Gian nie go, Vir gi nii, któ ra
zgi n´ ∏a w wy pad ku sa mo cho do wym.

Woj na roz dzie li ∏a dziad ka i wnu ka. Po ofi cer skiej szko le
ka wa le rii w Pi ne ro lo, Gian ni, ja ko ochot nik, idzie na
front. Zi mà 1941 ro ku wal czy w Ro sji, na st´p nie w Li bii
i w Tu ne zji, gdzie zdo by wa krzy˝ za s∏u gi. W 1943 ro ku,
jest ˝o∏ nie rzem w Afry ce, gdy dzia dek wzy wa go i mia nu -
je wi ce pre ze sem Fia ta. Uwa ̋ a, ˝e wnuk doÊç ju˝ zro bi∏, 
te raz chce mieç go bli sko sie bie.

Gian ni zde cy do wa∏ ina czej. „Kie dy je steÊ m∏o dy – wspo -
mina po la tach – je steÊ po Êród tych, któ rzy wal czà na woj -
nie, nie po Êród tych, któ rzy tyl ko pa trzà”.

Dzia dek usil nie pró bo wa∏ oca liç Fia ta przed ka ta stro fà.
Od chwi li przy stà pie nia W∏och do woj ny iloÊç pro du ko -
wa nych sa mo cho dów dra stycz nie si´ zmniej szy ∏a (z 53 tys.
w 1939 ro ku, do 3700 w 1945 ro ku), pi´ cio krot nie na to -
miast wzro s∏a pro duk cja ci´ ̋ a ró wek. Fa bry ki w znacz nym
stop niu zo sta ∏y znisz czo ne przez bom bar do wa nia alian -
tów, a od wrze Ênia 1943 ro ku, po upad ku fa szy zmu i nie -
miec kiej oku pa cji pó∏ noc nych W∏och, za rzà dza nie Fir mà
sta ∏o si´ jesz cze trud niej sze. Do pro ble mów w zdo by wa niu
su row ców i pó∏ pro duk tów do sz∏o bo wiem za gro ̋ e nie

3. Fiat 500A, po wsta ły w 1936 ro ku i na tych miast 
ochrzczo ny „To pli no”.
4. Gio van ni Agnel li, pod po rucz nik ka wa le rii w Ro sji.
5. Lin got to po bom bar do wa niu 28 mar ca 1944 ro ku
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prze nie sie nia do Nie miec ca ∏ych wy dzia ∏ów fa bry ki.
W kwiet niu 1945 ro ku koƒ czy si´ wresz cie woj na, ale pod
ko niec te go ro ku umie ra se na tor Agnel li. 

Ka˝ dy z wnu ków ro dzi ny Agnel li i Na si dzie dzi czy te raz
udzia ∏y In sty tu tu Fi nan sów (IFI), któ ry za rzà dza ma jàt -
kiem ro dzin nym. Udzia ∏y Gian nie go sà po dwój ne. Vit to -
rio Va let ta pro po nu je mu funk cj´ pre ze sa Fia ta. Gian ni
od po wia da: „Niech pan nim zo sta nie, pro fe so rze.” Ma
tyl ko 24 la ta i po sta na wia sko rzy staç z ra dy, ja kiej dzia dek
udzie li∏ mu przed Êmier cià: „Na ciesz si´ tro ch´ ˝y ciem.”

1953
Ti me na pi sa∏: „Za nim Gian ni Agnel li tra fi∏ do ru bryk

po Êwi´ co nych fi nan som, zro bi∏ za wrot nà ka rie r´ na stro -
nach kro ni ki to wa rzy skiej”. Ka wa ler z do cho dem sze Êciu -
set mi lio nów li rów rocz nie, prze pro wa dza si´ na La zu ro -
we Wy brze ̋ e, do miej sco wo Êci Be au lieu, do wil li z dwu -
dzie sto ma oÊmio ma po ko ja mi. Ma do dys po zy cji sa mo lot,
jacht i wszyst ko, co po zwa la byç za uwa ̋ a nym. Jest sym pa -
tycz ny, je go wy glà do wi oraz in te lek to wi nie mo˝ na nic 
za rzu ciç, ma nie na gan ne ma nie ry i wro dzo nà sk∏on noÊç
do za ba wy. Ho∏ du je fi zycz nej od wa dze, jest sza leƒ cem za
kie row ni cà, po mi strzow sku jeê dzi na nar tach.

De cy du jà ce wy da rze nie: spo tka nie z Ma rel là – pi´k nà
cór kà ksi´ cia Ca rac cio lo di Ca sta gne to, diu ka Me le to
i Ame ry kan ki, Mar ga ret Clark. Âlub bio rà w 1953 ro ku
w zam ku bli sko Stras bur ga. Su ni si´ roz wie dzie, po dob nie
Cla ra i Umber to. Gian ni nie. Przy ja cie lo wi, któ re mu zwie -
rza si´ ze swych uczuç, po wie: „Mo˝ na zro biç wszyst ko,
ale nie mo˝ na po rzu ciç ro dzi ny”. We d∏ug nie go ka˝ dy ma
swo jà ro l´: Ma rel la jest ˝o nà. B´ dzie z nià mia∏ dwo je
dzie ci: Edo ar do (ur. w 1954 ro ku) i Mar ghe ri t´ (ur.
w 1955 ro ku)

Od 1947 przez sie dem lat Gian ni Agnel li jest pre ze sem
Ju ven tu su, któ ry dwu krot nie wy gry wa mi strzo stwa. Na -
st´p nie prze ka zu je pa ∏ecz k´ bra tu Umber to wi, ale do
ostat niej chwi li po zo sta nie ho no ro wym pre ze sem i za go -
rza ∏ym ki bi cem. 

W 1959 ro ku obej mu je sta no wi sko pre ze sa In sty tu tu Fi -
nan sów, a w 1963 – dy rek to ra pe∏ no moc ne go Fia ta, dzi´ -
ki cze mu – przed ob j´ ciem funk cji pre ze sa – przez trzy la -
ta pra cu je z Va let tà. Po dró ̋ u je po Êwie cie, by re pre zen to -
waç swo jà dzie dzi n´ prze my s∏u. W Fia cie, pod kie row nic -
twem Va let ty, od 1949 do 1959 ro ku licz ba pra cow ni ków
zwi´k sza si´ o po nad 20 pro cent, prze kra cza jàc 85 tys.
W tym sa mym okre sie pro duk cja sa mo cho dów wzra sta

sze Êcio krot nie: od pra wie 71 tys. do 425 tys. rocz nie. Naj -
po pu lar niej sze sa mo cho dy to Fiat 600, za pre zen to wa ny
w 1955 ro ku i No wy Fiat 500, z ro ku 1957.

Dla W∏och na sta je okres „cu du go spo dar cze go”. W la -
tach 1958 – 63 pro dukt kra jo wy brut to wzra sta o 6,3%
w ska li ro ku, a prze mys∏ sa mo cho do wy jest jed nym
z g∏ów nych spraw ców roz wo ju.

6

7
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6. No wy Fiat 500 z 1957 ro ku: ulu bio ny sa mo chód Wło chów.
7. Fiat 600 (1955) za po cząt ku je ma so wą mo to ry za cję.
8. Gio van ni Agnel li ob ser wu je Vit to rio Va let tę (po pra wej)
i przed sta wi cie la ZSRR, Ale ksan dra Ta ras so wa, 
pod czas pod pi sy wa nia umo wy o utwo rze niu za kła du 
w To gliat ti gra dzie

1966
W hi sto rii Fia ta jest kil ka okre sów. Po Se na to rze i Pro fe -

so rze przy cho dzi czas na Ad wo ka ta przy do mek, któ ry
Gian ni Agnel li zy ska∏ po ukoƒ cze niu stu diów praw ni -
czych.

Pro fe sor Vit to rio Va let ta za rzà dza∏ fir mà od 1921 ro ku.
Opu Êci∏ jà 30 kwiet nia 1966 ro ku, kie dy Gio van ni Agnel -
li wy ra zi∏ ocho t´ zo sta nia pre ze sem. Fiat jest wte dy wiel ki
i po t´˝ ny, pro du ku je 1.741.000 sa mo cho dów oso bo wych,
64.800 ci´ ̋ a ró wek, 50.558 cià gni ków oraz 6.255 ma szyn
rol ni czych. W su mie dzia ∏al noÊç fir my sta no wi 6% Êwia -
to wej pro duk cji i 21% pro duk cji Wspól ne go Ryn ku Eu ro -
pej skie go. Dzi´ ki po cià gom z po ∏u dnia przy je˝ d˝a jà cym
do sta cji Por ta No va, licz ba pra cow ni ków ro Ênie z ro ku na
rok. W 1959 by ∏o ich nie co po nad 85 tys., w ro ku 1969
b´ dzie ich pra wie 171 tys. W ro ku tym uru cho mio ny zo -
sta nie tak ̋ e za k∏ad w Ri val ta. Zna czà ca jest tak ̋ e dzia ∏al -
noÊç fir my za gra ni cà. Naj wa˝ niej sza umo wa, pod pi sa na
w ro ku ob j´ cia sta no wi ska pre ze sa przez „Ad wo ka ta”, 
do ty czy ro syj skie go za k∏a du w Ta gliat ti gra dzie, któ ry ma
pro du ko waç 660 tys. sa mo cho dów rocz nie.
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1968

16

Fiat jest sil nà i so lid nà gru pà. Przy naj mniej tak wy glà da
z ze wnàtrz. Agnel li szyb ko zda je so bie spra w´ z ko niecz -
no Êci mo der ni za cji urzà dzeƒ i re or ga ni za cji za k∏a du.
Zwie dza∏ prze cie˝ kil ka krot nie De tro it i wi dzia∏, w ja ki
spo sób mo˝ na po pra wiç efek tyw noÊç za rzà dza nia i pro -
duk cji. „Mu sia ∏em od pra wiç lu dzi, któ rzy stwo rzy li Fia ta
– wy ja Êni w wy wia dzie w Bia gi w 1975 ro ku. – Po czàt ko -
wo pra cow ni cy od cho dzi li w wie ku 65 lat, te raz ob ni ̋ y li -
Êmy wiek do 60 lat. Ka˝ dy z tych lu dzi, w ze tkni´ ciu z pro -
ble ma mi, po tra fi je roz wià zaç w ta ki spo sób, w ja ki roz -
wià zy wa∏ je z po wo dze niem dwa dzie Êcia lat te mu... Je stem
tra dy cjo na li stà przy wià za nym do pew nych war to Êci. To
jed nak by ∏o ko niecz ne”.

„Ad wo kat” nie ma do Êwiad cze nia w za rzà dza niu fir mà,
ale de cy du je si´ na ame ry kaƒ ski spo sób re or ga ni za cji. „Ja
i ta cy jak ja – mó wi – mu si my za po znaç w∏o skà kla s´
przed si´ bior ców z tech ni kà New De al Ro osvel ta, po nie -
wa˝ ni gdy ta kiej nie sto so wa li Êmy”.

1968
Ma rze niem no we go pre ze sa Fia ta jest roz sze rze nie fir my

po za gra ni ce W∏och i stwo rze nie na praw d´ mi´ dzy na ro -
do wej gru py. W 1968 ro ku, wzy wa do po mo cy swe go bra -
ta, Umber to, mia nu jàc go, u bo ku Gau den zio Bo no, pe∏ -
no moc ni kiem do spraw ad mi ni stra cyj nych.

W tym w∏a Ênie ro ku, po mi mo sprze ci wu de Gaul le’a,
pod pi sa ny zo sta je kon trakt o po ∏à cze niu Fia ta z Ci tro -
ënem. Gio van ni Agnel li wy obra ̋ a so bie, ˝e oprócz ma -
∏ych, wy spe cja li zo wa nych firm, w Eu ro pie funk cjo no waç
b´ dà trzej wiel cy pro du cen ci sa mo cho dów: Re nault,
Volks wa gen i Fiat -Ci tro ën. Nie ste ty, po pi´ ciu la tach oka -
zu je si´, ˝e dal sza wspó∏ pra ca nie jest mo˝ li wa. 

We W∏o szech wzra sta na pi´ cie. Na de sz∏y la ta pro te stu
i spo ∏ecz nych po stu la tów. Kon flikt w Fia cie osià ga szczyt
pod ko niec 1969 ro ku, pod czas tak zwa nej „go rà cej je sie -
ni”: 15 mi lio nów go dzin straj ków ogrom nie wp∏y wa na
wy ni ki fir my. „Ad wo kat” póê niej tak oce ni ten okres:
„Przy po mi na ∏o to wal k´ z r´ kà przy wià za nà do tu ∏o wia:
po pyt na sa mo cho dy wzra sta∏, a pro duk cja by ∏a za blo ko -
wa na”. By∏ prze ko na ny o ko niecz no Êci okre Êle nia na no -
wo ro li, ce lów i za kre su od po wie dzial no Êci przed si´ bior -
ców i – ra zem z in ny mi prze my s∏ow ca mi – uczest ni czy∏
w dzia ∏a niach Ko mi sji Pi rel li, dzia ∏a jà cej od kwiet nia 1969
do stycz nia 1970 ro ku a za koƒ czo nej „Ra por tem Pi rel li”,
sta no wià cym po czà tek re for my prze my s∏u w∏o skie go
w ostat nim trzy dzie sto le ciu.

W tym okre sie, po mi mo trud no Êci, Fiat in we stu je na
po ∏u dniu W∏och i roz po czy na bu do w´ za k∏a dów w Ter mi -
ni Ime re se, Cas si no, Ter mo li, Sul mo na, Va sto, Ba ri, Lec ce
i w Brin di si. W ro ku 1970 Fiat 128 zo sta je „Sa mo cho dem
ro ku”, w rok póê niej po wsta je Fiat 127, któ ry od nie sie
ogrom ny suk ces. Gio van ni Agnel li z bra tem Umber to, roz -
po czy na jà pro ces de cen tra li za cji za rzà dza nia, któ ry prze -
kszta∏ ci Gru p´ w hol ding prze my s∏o wy.

Dzia ∏al noÊç pro wa dzo na przez dzie si´ cio le cia w Od -
dzia ∏ach i Ob sza rach wy od r´b nio na zo sta nie w po sta ci au -
to no micz nych spó∏ ek. Ja ko pierw sze po wsta nà Fiat Mac -
chi ne Mo vi men to Ter ra, Fiat En gi ne ering oraz Ive co.
W ro ku 1979 przyj dzie ko lej na Fia ta Au to, któ ry po ∏à czy
mar ki Fiat, Lan cia i Au to bian chi.
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1974

9. Gio van ni i Umber to Agnel li z Ce sa re Ro mi ti.
10. Straj ku ją cy u bram Mi ra fio ri (1969).
11. Fiat 128, ogło szo ny w ro ku 1970 „Sa mo cho dem ro ku” 

1974
Rok ten na le ̋ y do naj trud niej szych okre sów w dzie jach

Fia ta. W fa bry kach od pi´ ciu lat trwa pro test ro bot ni ków,
i jak by te go by ∏o ma ∏o, je sie nià 1973 ro ku, roz po czy na si´
wiel ki kry zys pa li wo wy. Dla W∏och to „chu de la ta”. Po li -
ty cy, zwiàz kow cy, in te lek tu ali Êci, wszy scy zgod nie opo wia -
da jà si´ prze ciw ko sa mo cho dom, ja ko wa dli wym pro duk -
tom wa dli wej cy wi li za cji. Wo bec gwa∏ tow nie ro snà cych 
na Za cho dzie cen pa li w i rów nie gwa∏ tow ne go spad ku
sprze da ̋ y sa mo cho dów, dla Gio van nie go Agnel li je dy nym
roz wià za niem pro ble mów jest ogra ni cze nie za le˝ no Êci Fia -
ta od pro duk cji sa mo cho dów i zró˝ ni co wa nie pro duk cji
tak we W∏o szech, jak i za gra ni cà. W ten spo sób po wsta jà
za k∏a dy w Fog gi (sil ni ki die sel), w Grot ta mi nar da, w pro -
win cji Avel li no (au to bu sy), w Bor ga ret to i Cre scen ti no,
w po bli ̋ u Tu ry nu (wy ro by me ta lur gicz ne) i w Be lo Ho ri -
zon te w Bra zy lii (in sta la cje sa mo cho do we i od lew nie).

Pu blicz ny wi ze ru nek „Ad wo ka ta” jest ju˝ bar dzo sil ny.
Cza ru jà cy, pew ny sie bie, wsz´ dzie mi le wi dzia ny, zdol ny
onie Êmie liç na wet mi ni strów i se kre ta rzy par tii. Prze my -
s∏ow cy po trze bu jà jak naj bar dziej au to ry ta tyw nej re pre -
zen ta cji. 29 ma ja wy bie ra jà go za tem na pre ze sa „Con fin -
du strii” („Ad wo kat” zre zy gnu je z tej funk cji w 1976 r.).

11
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Sy tu acja po li tycz na jest ju˝ bar dzo de li kat na. Hi sto rycz ny
kom pro mis mi´ dzy Chrze Êci jaƒ skà De mo kra cjà a Par tià
Ko mu ni stycz nà do pro wa dza do kry zy su. Kraj bo ry ka si´
z dwo ma na glà cy mi pro ble ma mi: kry zy sem eko no micz -
nym i ter ro ry zmem. „Ad wo kat”, ja ko no wo cze sny li be ra∏,
pe∏ ni ro l´ me dia to ra po mi´ dzy po szcze gól ny mi gru pa mi
spo ∏ecz ny mi pro wa dzàc luê nà stra te gi´ po ro zu mie nia
i ugo dy. Ro zu mie po trze b´ zmian, sta ra si´ do pro wa dziç
do dia lo gu po mi´ dzy po li ty ka mi i zwiàz kow ca mi. W ro ku
1975 do pro wa dza do umo wy z La mà o wy rów na niu p∏ac
lub ru cho mej ska li wy na gro dzeƒ, któ re ma jà po móc
w wal ce z ro snà cy mi ce na mi.

1980
31 lip ca Gio van ni i Umber to po sta na wia jà po now nie

prze jàç kon tro l ny pa kiet ak cji fir my. Za rzà dza nie Fia tem
prze ka za no w r´ ce Ce sa re go Ro mi ti. Romiti ju˝ wcze Êniej
dzie li∏ od po wie dzial noÊç dy rek to ra pe∏ no moc ne go, 
naj pierw z Umber to Agnel lim i z Car lo De Be ne det tim,
póê niej tyl ko z Umber to. Te raz zo sta je mu po wie rzo na
w∏a dza ab so lut na. De cy zja o zmia nie na szczy cie w∏a dzy
zo sta je pod j´ ta po doÊç burz li wym okre sie.

W 1976 ro ku „Ad wo kat” szu ka jàc ka pi ta ∏u za wie ra umo -
w´ z Ka da fim, któ ry sta je si´ ak cjo na riu szem Fir my. Ko lej -
ne czte ry la ta up∏y wa jà pod zna kiem po li tycz nych po ty czek,
pro ble mów fi nan so wych, straj ków oraz – przede wszyst kim
– prze mo cy w za k∏a dach. W 1979 ro ku Czer wo ne Bry ga dy
mor du jà od po wie dzial ne go do spraw pla no wa nia w sek to -
rze Au to, Car lo Ghi glie no oraz wi ce dy rek to ra dzien ni ka La
Stam pa, Car lo Ca sa le gno. W 1980 ro ku Gio van ni Agnel li
de cy du je si´ na kontr atak. Fiat zwal nia 61 ro bot ni ków po -
dej rza nych o po wià za nia z ter ro ry zmem.

Jest rok 1980. Wiel ki suk ces od no si mo del Pan da. We
wrze Êniu Fiat za po wia da zwol nie nie 13 tys. osób, co do -
pro wa dza do jed nej z naj po wa˝ niej szych po wo jen nych
utar czek ze zwiàz kow ca mi: trwa jà ce go 35 dni straj ku.
U bram za k∏a dów w Mi ra fio ri se kre tarz par tii ko mu ni -
stycz nej, En ri co Ber lin gu er, obie cu je po par cie ze stro ny
PCI w przy pad ku oku pa cji fa bryk. Pró ba si∏ koƒ czy si´ 14
paê dzier ni ka „mar szem czter dzie stu ty si´ cy”, pod czas któ -
re go, nie spo dzie wa nie, ka dra kie row ni cza Fir my pod
prze wod nic twem Lu igie go Ari sio, do ma ga si´ pra wa po -
wro tu do pra cy. Fiat re zy gnu je ze zwol nieƒ, ale umiesz cza
w tzw. ka sie uzu pe∏ nia jà cej 23 tys. pra cow ni ków. 
Ten zwrot jest de cy du jà cy, dro ga do uzdro wie nia sy tu acji
jest otwar ta.

13
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12. „Marsz czter dzie stu ty się cy”, paź dzier nik 1980 ro ku.
13. W 1986 ro ku Al fa Ro meo sta je się czę ścią Gru py Fiat.
14. Pre zen ta cja Fia ta Uno na Przy ląd ku Ca na ve ral na Flo ry dzie

1989
Dzie si´ cio le cie 1980-1990 to bar dzo istot ny okres w pre -

ze su rze Agnel le go. Te raz, gdy Ro mi ti przy wró ci∏ po rzà dek
w fir mie, „Ad wo kat” mo ̋ e za jàç si´ od bu do wà w∏o skie go
ka pi ta li zmu. Dzia ∏a tak, by Instytut Finansów IFI od zy ska∏
to, co mu sia∏ sprzedaç w la tach kry zy su, to zna czy, 
od kupuje sieç sklepów Ri na scen te (a póêniej, w 1998, To ro
As si cu ra zio ni).

Na by wa firm´ spo˝ywczà Gal ba ni, two rzy Gio van ni
Agnel li&C, ro dzin ny „sejf”, spra wu jà cy kon tro l´ nad IFI
i Exor (w za kre sie in we sty cji za gra nicz nych). Wpro wa dza
Fia ta do Cor rie re del la Se ra i Wydawnictwa Riz zo li.
W 1986 ro ku tu ryƒ ska Fir ma przej mu je tak ̋ e kon tro l´
nad Snia Bpd (che mia i w∏ó kien nic two) oraz ku pu je od
IRI Al fa Ro meo, wy gry wa jàc kon ku ren cj´ z For dem.

Jesz cze jed nym, obok Agnel le go i Ro mit tie go, bo ha te -
rem te go od ro dze nia, jest Vit to rio Ghi del la – od 1979 ro -
ku dy rek tor pe∏ no moc ny Fia ta Au to, a sym bo lem od no wy
sta je si´, za pre zen to wa ny w 1983 ro ku na Flo ry dzie mo del
Uno. Jed nym z klu czo wych czyn ni ków pod nie sie nia si´
Fir my jest au to ma ty za cja pra cy; s∏a w´ w Êwie cie mo to ry za -
cyj nym zdo by wa tak ̋ e Co mau (za k∏ad na le ̋ à cy do gru py
Fiat, pro du ku jà cy ro bo ty prze my s∏o we oraz ob ra biar ki). 

Rok 1989 jest ro kiem ma xi -zy sku: wy nik ope ra cyj ny
wy no si 5 bi lio nów (dwu krot nie wi´ cej ni˝ w 1986 ro ku),
a skon so li do wa ne zy ski net to – 52.200 mld. Gio van ni
Agnel li jest te raz dla wszyst kich „kró lem bez ko ro ny”, 
jak go okre Êla ame ry kaƒ skie cza so pi smo New swe ek.

Zgar nà∏ ca ∏à pu l´ w grze i zwy ci´ ̋ y∏ z wszech w∏ad ny mi
zwiàz ka mi. Przy wró ci∏ od po wied nie zna cze nie przed si´ -
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1996

wzi´ ciom, zy skom, ma na ge rom, stwo rzy∏ te˝ miej sca 
pra cy. W okre sie je go za rzà dza nia Fir mà, Fiat sta∏ si´ sym -
bo lem eko no micz ne go od ro dze nia W∏och i hol din giem
dzia ∏a jà cym w wie lu dzie dzi nach: od dzien ni ków po 
dys try bu cj´, od ubez pie czeƒ po bio in ̋ y nie ri´. Fiat nie ko -
ja rzy si´ ju˝ tyl ko z sa mo cho da mi oso bo wy mi, lecz tak ̋ e
z po jaz da mi do staw czy mi i prze my s∏o wy mi, ma szy na mi
rol ni czy mi, sil ni ka mi do sa mo lo tów, Êrod ka mi i sys te ma mi
pro duk cji, wy ro ba mi me ta lur gicz ny mi, us∏u ga mi ko mu ni -
ka cyj ny mi, fir ma mi szko le nio wy mi oraz fir ma mi zaj mu jà -
cy mi si´ po szu ki wa niem pra cow ni ków.

Pod czas zgro ma dze nia w 1990 ro ku „Ad wo kat” za po -
wia da jed nak „za koƒ cze nie uczty”. Nad cho dzà la ta kry zy -
su li ra, ∏a pó wek i upad ku pierw szej re pu bli ki. Sprze da˝
spa da w Fia cie o 20 pro cent. Póê niej znów na st´ pu je 

po wrót na szczyt, dzi´ ki wpro wa dze niu na ry nek Fia ta
Pun to, za spra wà Pa olo Can ta re lli, dy rek to ra pe∏ no moc -
ne go Fia ta Au to. Pun to, „Sa mo chód ro ku” 1995 od nie sie
na tych miast du ̋ y suk ces.

1996
Po wo dze nie mo de li Fia ta Bra vo -Bra va i Pun to (po mi mo

g∏o sów opi nii pu blicz nej, twier dzà cej, ˝e sa mo cho dy te 
na da jà si´ na z∏om), wp∏y wa na po pra w´ wy ni ków Fia ta.
Kie dy, w 1996 ro ku, Gio van ni Agnel li ust´ pu je ze sta no -
wi ska pre ze sa na rzecz Ro mi tie go, Fir ma prze ̋ y wa okres
roz kwi tu.

20

W ob li czu za ostrza jà cej si´ kon ku ren cyj no Êci, Fir ma 
re agu je in we sty cja mi w no wo cze snoÊç, ogra ni cze niem
kosz tów oraz we wn´trz nà re or ga ni za cjà, jak rów nie˝ 
eks pan sjà na ryn ki po za eu ro pej skie o du ̋ o wi´k szym 
po ten cja le roz wo ju.

Tak wi´c roz sze rzo na zo sta je dzia ∏al noÊç w Bra zy lii, 
Ar gen ty nie i We ne zu eli, gdzie po wsta je world -car Pa lio.
Ive co na to miast wzmac nia swo jà po zy cj´ eu ro pej skie go 
li de ra dzi´ ki jo int -ven tu re w In diach i w Chi nach, gdzie
pro du ku je lek kie sa mo cho dy Da ily.

Tek sid po zy sku je ka na dyj ski za k∏ad Me ri dien, czo ∏o we -
go pro du cen ta ele men tów z ma gne zu. New Hol land –
dzi´ ki na by ciu cià gni ków i urzà dzeƒ rol ni czych od For da
Mo tor oraz dzi´ ki jo int-ven tu re z ja poƒ skà Hi ta chi Co.
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Ma chi ne ry – zdo by wa po zy cj´ lide ra w pro duk cji 
cià gni ków.

Gru pa Fiat jest ju˝ glo bal nym i zglo ba li zo wa nym ko lo -
sem. „Ad wo kat”, dzi´ ki swej umie j´t no Êci pro wa dze nia
dia lo gu ze Êwia tem, ma ogrom ny udzia∏ w stwo rze niu
mi´ dzy na ro do we go cha rak te ru Fir my. Ko smo po li ta i eu -
ro pe ista z prze ko na nia, Gio van ni Agnel li jest te raz 
nie zrów na nym przy k∏a dem w∏o skiej przed si´ bior czo Êci.
Oso bi Êcie zaj mu je si´ te˝ kon tak ta mi mi´ dzy na ro do wy mi.
Spo ty ka si´ z Hen ry Kis sin ge rem i pre zy den ta mi USA. Jak
u sie bie czu je si´ wÊród ary sto kra cji i ka pi ta li stów. W 1991
ro ku, Fran ce sco Cos si ga mia nu je go do ̋ y wot nim se na to -
rem Re pu bli ki W∏o skiej, gdy˝ Agnelli cieszy si´ szacun -
kiem wÊród polityków w Pa laz zo Ma da ma.

2000

2003
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2000
W 1999 ro ku Fiat Êwi´ tu je stu le cie swe go ist nie nia.

Przez sto lat w kra jo bra zie mo to ry za cyj nym wie le si´ zmie -
ni ∏o. Zw∏asz cza, ˝e wal ka w po je dyn k´ jest co raz trud niej -
sza. Dla te go roz po czy na jà si´ per trak ta cje po mi´ dzy 
Lin got to i Ge ne ral Mo tors. 13 mar ca 2000 ro ku pod pi sa -
na zo sta je umo wa prze wi du jà ca wy mia n´ udzia ∏ów mi´ -
dzy dwo ma gru pa mi oraz wspól ne in we sty cje w Eu ro pie.

Od 1998 ro ku na cze le Fir my stoi Pa olo Fre sco, „Ad wo -
kat” jest pre ze sem ho no ro wym, dla te go uczest ni czy w ˝y -
ciu gru py. Pa olo Can ta rel la pe∏ ni funk cje dy rek to ra ge ne -
ral ne go i pe∏ no moc ne go. Mi´ dzy do rad ca mi ad mi ni stra -
cyj ny mi jest tak ̋ e dwu dzie sto dwu let ni John El kann, wnuk
Gio van nie go Agnel li, pier wo rod ny syn cór ki Mar ghe ri ty
i jej pierw sze go m´ ̋ a, Ala ina El ka nna. Po przed wcze snej
Êmier ci Gio van nie go Al ber to (sy na Umber ta i An to nel li
Be chi Piag gio), zmar ∏e go na ra ka w wie ku 33 lat, John 
sta je si´ spad ko bier cà fir my.

15 li sto pa da 2000 ro ku od bie ra so bie ˝y cie 46-let ni syn
„Ad wo ka ta”, Edo ar do. 10 ma ja 2002 ro ku, w wy wia dzie
dla La Stam pa, Gio van ni Agnel li ujaw nia swo je pro ble my
zdro wot ne. Za mie rza wy je chaç do Ame ry ki, by pod daç
si´ le cze niu pro sta ty i po zbyç si´ dr´ czà ce go go od 
daw na bó lu.

Po raz pierw szy nie uczest ni czy w po sie dze niu za rzà du,
któ re zwo ∏a no w Lin got to.

20 wrze Ênia „Ad wo kat” po raz ostat ni wy st´ pu je ofi -
cjal nie. Oka zjà jest otwar cie Pi na ko te ki „Gio van nie go
i Ma rel li Agnel li” w krysz ta ∏o wej ko pu le w Lin got to. 
Przyj mu je u siebie pre zy den ta Re pu bli ki, Car lo Aze glio
Ciam pie go, wraz z któ rym przy by wa je go ˝o na Fran ca.

2003
24 stycz nia, w osiem mie si´ cy po przy zna niu si´ 

do cho ro by, stan „Ad wo ka ta” si´ po gar sza. Gio van ni
Agnel li umie ra w wie ku 81 lat. Sà przy nim ˝o na Ma rel -
la, cór ka Mar ghe ri ta i wnu ki. Trum n´ ze zw∏o ka mi wy sta -
wio no w Lin got to, gdzie na ostat nie po ̋ e gna nie przy by -
wa ty sià ce osób. Po grzeb, ce le bro wa ny w tu ryƒ skiej ka te -
drze przez kar dy na ∏a Po let to, ma bar dzo uro czy sty 
cha rak ter. „Ad wo ka ta” po cho wa no na cmen ta rzu
w miasteczku Vil lar Pe ro sa – któ re go by∏ bur mi strzem
przez 35 lat – po ∏o ̋ o nego w uko cha nej przez dziad ka
dolinie Val Chi so ne. 

15. Agnel li wraz z pre ze sem Fia ta Pa olo Fre sco.
16. World -car Fiat Pa lio pro du ko wa ny w wie lu kra jach.
17. „Ad wo kat” w krysz ta ło wej ko pu le w Lin got to w Tu ry nie
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Dziadek i wnuk
ten sam upór
Podobieństwa między głową rodu a wnukiem są liczne.
Obaj, mimo, że w różnych epokach, przeżyli życie z determinacją, 
a także z przenikliwością patrzyli na głębokie przemiany w kraju i na świecie.
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D zia dek na zy wa∏ go: „fur ba ciòn del diav” – dia bel -
skim spry cia rzem, prze ko na ny, ˝e pew ne go dnia
Gio van ni sil nie i pew nie chwy ci lej ce fir my. 

Cz´ sto mu po wta rza∏: „Mu sisz wziàç na sie bie t´ od po -
wie dzial noÊç, ale pa mi´ taj: masz na zwi sko, ale miej sce
mu sisz so bie stwo rzyç sam”.

Se na tor mia∏ do Gian nie go ogrom nà s∏a boÊç, wi dzia∏
w nim bo wiem sie bie za m∏o du: upar te go i z cha rak te rem.
Obaj nie zno si li zb´d nych s∏ów, dà ̋ àc za wsze wprost do
sed na spra wy; ch∏o piec odzie dzi czy∏ po dziad ku t´ sa mà
nie ch´ç do tra ce nia cza su. Po do bieƒ stwa obu Agnel lich sà
licz ne, po czàw szy od imie nia. W m∏o do Êci obaj by li te˝
ofi ce ra mi ka wa le rii, bur mi strza mi Vil lar Pe ro sa; obu
wresz cie, w uzna niu za s∏ug, przy zna no ty tu∏ se na to ra.

Przez ca ∏e ˝y cie „Ad wo kat” po rów ny wa∏ b´ dzie swo je
zdol no Êci przed si´ bior cy ze zdol no Êcia mi dziad ka, za ∏o ̋ y -
cie la fir my, ini cja to ra no wej kul tu ry prze my s∏o wej i spo -
∏ecz nej, który dzi´ ki te mu zy ska∏ przy do mek: „w∏o ski
Hen ry Ford”. Obaj z pew no Êcià to czy li za ci´ tà wal k´:
dzia dek o na ro dzi ny i funk cjo no wa nie Fia ta, wnuk –
o wzrost zna cze nia fir my w Êwie cie. Obaj na zna czy li los
swe go kra ju.

Mi mo, ˝e Se na tor by∏ cz∏o wie kiem XIX wie ku, po tra fi∏
wy prze dziç czas i wy ko rzy staç mo˝ li wo Êci da ne mu 
przez tech no lo gicz ny roz wój. „Mój dzia dek – opo wia da∏
Agnel li – by∏ cz∏o wie kiem pa trzà cym na przód. Po do ba ∏o
mu si´ to, co no we, tech no lo gia; po do ba∏ mu si´ sa mo lot,
po do ba ∏a by mu si´ te˝ prze strzeƒ ko smicz na”.

Za ∏o ̋ y ciel Fia ta, in spi ro wa ny wia rà w po st´p, przy wióz∏
z Ame ry ki kon cep cj´ tay lo ry zmu i se ryj nej pro duk cji.
Uczy ni∏ za tem z sa mo cho du do bro po wszech nie do st´p ne,
przy go to wu jàc po le do po pi su wnu ko wi, któ ry z wiel kà
in tu icjà mia∏ si´ zmie rzyç z mi´ dzy na ro do wym ryn kiem
i uczy niç z fir my praw dzi we im pe rium prze my s∏o we we
W∏o szech, otwie ra jà ce swe za k∏a dy tak ̋ e za granicà.

Dzia dek i wnuk mu sie li rów nie˝ sta wiç czo ∏a po wa˝ nym
na pi´ ciom zwiàz ko wym: Se na tor – czer wo ne mu dwu le ciu
i oku pa cjom fa bry ki, „Ad wo kat” – go rà cej je sie ni i pro te -
stom ro bot ni czym. Po mi´ dzy przed sta wi cie la mi dwóch
po ko leƒ by ∏o po nad pi´ç dzie siàt lat ró˝ ni cy, a mi mo to
niç, któ ra ich po ∏à czy ∏a, nie zo sta ∏a ni gdy prze rwa na. Gdy
pa trzy si´ na ich ˝y cie, mo˝ na wy czuç, ˝e pod wie lo ma
wzgl´ da mi, mu sie li bo ry kaç si´ z po dob ny mi pro ble ma mi.
Wal czy li z upo rem i wy trwa ∏o Êcià. Dzia dek i wnuk by li
cie ka wy mi wszyst kie go opty mi sta mi – re ali sta mi. Oby wa -
te la mi Êwia ta, uzna jà cy mi ame ry kaƒ ski prag ma tyzm za
wzór do na Êla do wa nia. Ni gdy jed nak nie prze sta li byç
dwo ma nie ugi´ ty mi mo ral nie Pie mont czy ka mi.

Por tret ro dzin ny. Se na tor z żo ną Cla rą, sy nem Edo ar do 
i wnu ka mi: Cla rą, Gian nim i Su san ną. 
Po wy żej: „Ad wo kat” w swo im biu rze. 

Obok: Se na tor Agnel li z wnu kiem w Prà Mar ti no, 
w Val Chi so ne, rok 1940
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P rzez czter dzie Êci lat Gio van ni Agnel li by∏ sym bo -
lem w∏o skie go ka pi ta li zmu. Ulu bio ny wnuk za ∏o -
˝y cie la Fia ta, sta nà∏ na cze le naj wi´k sze go w∏o skie -

go przed si´ bior stwa. – Na pew no nie jest ze mnie kla sycz -
ny „self ma de man” – ma wia∏ o so bie z prze kà sem. Ale 
do da wa∏ za raz, ˝e pe∏ nie nie funk cji „na st´p cy tro nu” 
wca le nie jest ∏a twiej sze od ro li za ∏o ̋ y cie la im pe rium.

Kie dy w 45 ro ku ˝y cia prze jà∏ ster Fia ta od Val let ty, mia∏
bar dziej opi ni´ play boya i mi´ dzy na ro do we go by wal ca ni˝
ka pi ta na po tra fià ce go po pro wa dziç wiel ki prze my s∏o wy
okr´t. Szyb ko udo wod ni∏ jed nak, ˝e po sia da wiel kà si ∏´
cha rak te ru i po my s∏o woÊç. W 1968 ro ku, za ini cjo wa∏ 
np. so jusz z fran cu skim Ci tro ënem. Z te go so ju szu zro dzi∏
si´ naj wi´k szy eu ro pej ski kon cern mo to ry za cyj ny. Plan 
na tra fi∏ na wie le prze szkód na tu ry tech nicz nej i po li tycz nej,
ale wy cho dzi∏ na prze ciw ryn kom, któ re z cza sem sta wa∏y
si´ bar dziej otwar te i glo bal ne.

Przez czter dzie Êci lat Gian ni Agnel li sta∏ na cze le naj -
wi´k szej w∏o skiej gru py prze my s∏o wej. La ta te up∏y n´ ∏y
pod zna kiem kon ty nu acji i zmian. „Ad wo -
kat”, choç sil nie przy wià za ny do tra dy cji
ro dzin nych, mia∏ w so bie du cha 
re for ma to ra, Êwia do me go po trzeb
cza su, ko niecz no Êci wy cho dze nia
na prze ciw wy zwa niom.

Glo ba li za cja, zró˝ ni co wa nie,
no wo cze sne tech no lo gie, to
ha s∏a ilu stru jà ce ide´ cià g∏ych
zmian. To dla te go po wsta∏
OÊro dek Ba daw czy Fia ta,
a w 1974 ro ku za cz´ to wy -
ko rzy sty waç pra c´ ro bo tów
w za k∏a dach w Mi ra fio ri.
Zmia nom ule ga ∏a tak ̋ e 

Gio van ni Agnel li po tra fił wy bie gać my ślą po za swe cza sy i wy cho dzić na prze ciw
wy zwa niom. Dzię ki nie mu Fiat, pro wa dzo ny przez Val let tę, prze kształ cił się
w no wo cze sny hol ding, któ ry po dą ża mię dzy na ro do wym kur sem.
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Za ste rem Fia ta
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struk tu ra przed si´ bior stwa: mo no li tycz ny i scen tra li zo wa -
ny Fiat prze kszta∏ ci∏ si´ stop nio wo w hol ding spó∏ ek, 
któ re sa mo dziel nie dzia ∏a ∏y w ró˝ nych sek to rach ryn ku.
No wo cze sna or ga ni za cja wzo ro wa na by ∏a na wiel kich
ame ry kaƒ skich kon cer nach.

Agnel li by∏ re for ma to rem tak ̋ e w re la cjach prze my s∏o -
wych. Od sta nu cià g∏e go kon flik tu ze zwiàz ka mi za wo do -
wy mi, prze szed∏ do mo de lu wspó∏ pra cy, któ ry opie ra∏ si´
na po szu ki wa niu wspól ne go in te re su. Re pre zen to wa∏ typ
Êwia t∏e go ka pi ta li sty, otwar te go na no we prà dy oraz po -
trze by spo ∏ecz ne. Je go za cho wa nie na tra fia ∏o cza sem na
kry ty k´ ze stro ny Êro do wisk kon ser wa tyw nych, a tak ̋ e nie
uchro ni ∏o Fia ta w la tach sie dem dzie sià tych od za mie szek.

Dzi´ ki wiel kiej in te li gen cji i ko smo po li tycz nej na tu rze
Agnel li po tra fi∏ prze wi dzieç roz wój wy da rzeƒ na are nie
mi´ dzy na ro do wej. Gdy fir mie we W∏o szech za rzu ca no
nad mier ny roz wój i w∏a dz´, Agnel li zda∏ so bie spra w´, ˝e
by ∏a ona zbyt ma ∏a, by spro staç wy zwa niom, ja kie nio s∏a ze
so bà glo ba li za cja. Stàd te˝ eks pan sja na no we ryn ki, za wie -
ra nie mi´ dzy na ro do wych so ju szy. „Ten, kto pro du ku je 
3 mln sa mo cho dów rocz nie jest na ata ku jà cej po zy cji – ma -
wia∏ – kto pro du ku je 2 mln, ra dzi so bie nie êle, a ten, kto
pro du ku je tyl ko mi lion, le d wie wià ̋ e ko niec z koƒ cem”.

Spo sób pro wa dze nia in te re sów przez Gio van nie go
Agnel li wpro wa dza∏ Êci s∏y po dzia∏ mie dzy funk cja mi ak -
cjo na riu sza a ma na ge ra. Âwi´ ta za sa da, któ rej za wsze na -
le ̋ a ∏o prze strze gaç. Pierw sza z ról po le ga na wy ty cza niu
g∏ów nych stra te gii, dru ga – na nie za le˝ nym za rzà dza niu
przed si´ bior stwem. Dla te go Agnel li uwa˝ nie Êle dzi∏
roz wój fir my, roz ma wia∏ z kie row ni ka mi, ale nie wp∏y-
wa∏ bez po Êred nio na po dej mo wa ne de cy zje. Za bie ra∏ 

na to miast g∏os wsz´ dzie tam, gdy trze ba by ∏o obraç w∏a -
Êci wy kurs, zw∏asz cza w chwi lach kry zy so wych. W grun -
cie rze czy Gio van ni Agnel li by∏ cz∏o wie kiem od po dej mo -
wa nia trud nych de cy zji. Po okre sie pro spe ri ty Fiat wszed∏
w burz li wy okres. Za przy k∏ad s∏u ̋ yç mo ̋ e pierw szy kry -
zys pa li wo wy w 1973-74 ro ku, kie dy wie lu lu dzi za da wa -
∏o so bie py ta nie, czy sa mo chód po wi nien da lej ist nieç.
W∏a Ênie w trudnych chwi lach, wszy scy kie ro wa li wzrok
na naj wa˝ niej sze go ma na ge ra i ak cjo na riu sza. Dzi siaj oczy -
wi Êcie mo˝ na dys ku to waç na tym, któ re z je go wy bo rów
oka za ∏y si´ s∏usz ne a któ re nie. Jed no jed nak jest pew ne:
„Ad wo kat” ni gdy nie ucie ka∏ przed od po wie dzial no Êcià.
Na wet wte dy, kie dy En ri co Cuc cia, cha ry zma tycz ny pre -
zes Me dio ban ca i au to ry tet w∏o skie go prze my s∏u, do ra -
dza∏ mu, aby da∏ so bie spo kój z pro wa dze niem in te re sów.

Ostat ni mi cza sy Gio van ni Agnel li lu bi∏ si´ okre Êlaç mia -
nem oj ca wiel kich prze my s∏o wych ro dzin oraz sta ∏ym 
go Êciem sa lo nów wiel kiej fi nan sje ry, któ rzy by li w opo zy -
cji do m∏o dych do rob kie wi czów dra pie˝ ne go ka pi ta li zmu.
W∏o ski eko no mi sta Ma rio De aglio po otrzy ma niu wia do -
mo Êci o Êmier ci „Ad wo ka ta” napisa∏: „Agnel li by∏ ka pi ta -
li stà d∏u go dy stan so wym, zu pe∏ nie nie miesz czà cym si´
w stan dar dach wspó∏ cze snej kul tu ry przed si´ biorstw oraz
dra pie˝ ne go Êwia ta fi nan sów, dzia ∏a jà ce go na za sa dzie
„bierz for s´ i ucie kaj”. W∏a Ênie na tej da le ko si´˝ nej per -
spek ty wie dzia ∏a nia oraz na utwier dzo nych war to Êciach
opie ra si´ je go wy obra ̋ e nie o ka pi ta li zmie ro dzin nym.
Dzi siaj, w tak burz li wych cza sach, jak ̋ e bra ku je nam 
ta kich so lid nych punk tów od nie sie nia”.

Gio van ni Agnel li z bra tem Umber to 
i Ce sa re Ro mi ti
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Pre zes Związ ku    
Prze my słow ców 

W po ło wie lat 
sie dem dzie sią tych 
Gio van ni Agnel li
pod jął się, w in te re sie 
firm i pra cow ni ków, 
trud ne go za da nia prze wod -
ni cze nia sto wa rzy sze niu
przed się bior ców 
i pró by dia lo gu ze 
związ ka mi za wo do wy mi.



D wa la ta, od 1974 do 1976 ro ku. Naj krót sza 
ka den cja prze wod ni czà ce go w ca ∏ej hi sto rii Kon -
fe de ra cji Prze my s∏u W∏o skie go (Con fin du strii).

A jed nak okres kie ro wa nia sto wa rzy sze niem przed si´ bior -
ców przez Gio van nie go Agnel li nie po zo sta∏ bez Êla du.
W la tach charakteryzujàcych si´ bra kiem sta bil no Êci po li -
tycz nej i eko no micz nej, cià g∏y mi kry zy sa mi rzà du oraz 
du ̋ ej in fla cji, przed si´ bior cy i zwiàz kow cy po tra fi li dzi´ ki
nie mu usiàÊç przy jed nym sto le i dojÊç do po ro zu mie nia
w spra wie wy rów na nia wy na gro dzeƒ.

Nie ste ty, po ro zu mie nie nie zna la z∏o prak tycz ne go 
od zwier cie dle nia w rze czy wi sto Êci, mi mo to sta no wi ∏o
prze ∏om w re la cjach po mi´ dzy zwiàz ka mi za wo do wy mi
i przed si´ bior ca mi. Po dra ma tycz nych kon flik tach, ja kie
wy bu ch∏y w la tach 1968-1969, wró co no do roz mów.
Oso bi sty pre sti˝ Gio van nie go Agnel li oraz je go moc ne 
za an ga ̋ o wa nie przy czy ni ∏y si´ do zna le zie nia po ro zu mie -
nia w in te re sie obu stron, za rów no li de rów or ga ni za cji
pra cow ni ków, jak i prze my s∏ow ców.

Pe∏ niàc funk cj´ prze wod ni czà ce go Con fin du strii, Agnel li
szu ka∏ spo so bu wspó∏ pra cy ze zwiàz ka mi. Ro bi∏ to z prag -
ma ty zmem i prze ko na niem o ko niecz no Êci zna le zie nia
kom pro mi su w in te re sie paƒ stwa i wszyst kich oby wa te li.
To wa rzy szy ∏o mu rów nie˝ sil ne prze ko na nie, ˝e przy ry go -
ry stycz nym prze strze ga niu ich au to no mii, przed si´ bior cy
i or ga ni za cje pra cow ni cze ma jà obo wià zek wspó∏ pra co waç
dla wspól ne go do bra. To zna czy, dla za pew nie nia za rów no
wy wa ̋ o ne go wzro stu p∏ac, jak i zy sku dla fir my. Ozna cza -
∏o to bo wiem do bro byt pra cow ni ków i zwi´k sze nie kon -
sump cji, jak i wzrost licz by ak cjo na riu szy i mo˝ li woÊç
przy sz∏ych in we sty cji dla fir my.

By ∏a to bar dzo traf na i kon struk tyw na wi zja,
prze ciw sta wia jà ca si´ do tych cza so wej opo zy cji

mi´ dzy ka pi ta ∏em i pra cà. W prak ty ce, zza biur ka na via le
dell’Astro no mia, Agnel li stwo rzy∏ ide´ so ju szu po mi´ dzy
prze my s∏o wcami i kla sà ro bot ni czà, któ re uwa ̋ a∏ za 
wy daj ne i „zdro we” gru py spo ∏e czeƒ stwa w∏o skie go.

Po opusz cze niu Con fin du strii, Agnel li na po wrót za jà∏
si´ Fia tem. Mo ment by∏ wy jàt ko wo de li kat ny. Do fir my
wkra cza∏ li bij ski ka pi ta ∏, a sta no wi sko dyrektora pe∏no -
moc ne go obej mo wa∏ Ce sa re Ro mi ti. Pe∏ niàc przez dwa 
la ta funk cj´ prezesa sto wa rzy sze nia przed si´ bior ców,
Agnel li mia∏ oka zj´ do brze po znaç po li ty ków i li de rów
zwiàz ko wych. Mi mo ró˝ nic ide olo gicz nych i kla so wych,
zy ska∏ te˝ osta tecz nie sza cu nek li de ra CGIL, Lu cia no 
La ma, z któ rym póê niej sze re la cje opie ra ∏y si´ na wza jem -
nym za ufa niu. Obu stron nà sym pa ti´ zdra dza osàd, ja ki
naj s∏aw niej szy w∏o ski ka pi ta li sta wy da∏ o prze wod ni czà -
cym ko mu ni stycz nych zwiàz ków: „D˝en tel men.” By ∏o to
pro ste okre Êle nie, któ re jed nak dla ro do wi te go Pie mont -
czy ka mia ∏o war toÊç wi´k szà ni˝ ty siàc s∏ów.
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Agnel li i Lu cia no La ma. 

„Ad wo kat” z Gu ido Car li, swo im na stęp cą w Con fin du strii
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1czerw ca 1991 ro ku pre zy dent W∏och, Fran ce sco
Cos si ga, mia nu je Gio van nie go Agnel li do ̋ y wot nim
se na to rem. Ra zem z nim no mi na cje otrzy mu jà:

Giu lio An dre ot ti, Fran ce sco De Mar ti no i Pa olo Emi lio
Ta via ni. Na py ta nie dzien ni ka rzy: czy za mie rza sys te ma -
tycz nie uczest ni czyç w po sie dze niach Se na tu, „Ad wo kat”
od po wia da: „Nie, b´ d´ prze by wa∏ w Tu ry nie, gdzie 
mu sz´ za dbaç o in te re sy, za któ re je stem od po wie dzial ny. 

To b´ dzie dru go pla no we za j´ cie”. A jed nak z uwa gà b´ dzie
Êle dzi∏ wy da rze nia w∏o skie go ˝y cia po li tycz ne go. W de cy -
du jà cych mo men tach ni gdy nie za bra knie je go g∏o su.

Ostat nie wy stà pie nie „Ad wo ka ta”, ja ko se na to ra, mia ∏o
miej sce przed ro kiem, w Sa li Zuc ca ri Pa ∏a cu Giu sti nia ni.
Prze wod ni czà cy Se na tu, Mar cel lo Per ra, zor ga ni zo wa∏
cykl kon fe ren cji na te mat glo ba li za cji. WÊród mów ców
zna leê li si´ Hen ry Kis sin ger i Vac lav Ha vel. Wy stà pie nie

Trzy na ście lat 
w Se na cie

Ze swo je go miej sca w Pa laz zo Ma da ma za wsze uważ nie śle dził naj ważniej sze 
wy da rze nia wło skie go ży cia po li tycz ne go. Za an ga żo wa ny w spra wy zjed no cze nia
Eu ro py i glo ba li za cję, które po strze gał ja ko ko niecz ny warunek roz wo ju.



Agnel le go by ∏o praw dzi wym po li tycz nym te sta men tem.
„Glo ba li za cja – mó wi∏ Agnel li – jest ko niecz no Êcià. Ni gdy
wcze Êniej nie by ∏o ta kiej, jak dziÊ, mo˝ li wo Êci wspól ne go
roz wo ju na grun cie po ko jo wej wspó∏ pra cy. Je ste Êmy
w pe∏ ni przy go to wa ni na przy j´ cie wiel kich wy zwaƒ, któ -
re wy pe∏ nià przy sz∏e dzie si´ cio le cia”. Eu ro pa mu si umieç
prze ma wiaç jed nym g∏o sem, aby pe∏ niç funk cj´ „∏àcznika
po mi´ dzy kul tu ra mi Êwia ta”. Po trzeb ny jest za tem „dia log
ma jà cy na ce lu po wrót do wspól nych war to Êci etycz nych
i po li tycz nych, któ re po mo gà w two rze niu re la cji i roz wià -
zy wa niu kon flik tów w tej epo ce ro snà cej nie za le˝ no Êci”.

Wspo mi na jàc Gio van nie go Agnel li, prze wod ni czà cy
Mar cel lo Perra po wie dzia∏: „Je go ˝y cie jest od zwier cie dle -
niem bio gra fii na ro du. Je go wy kszta∏ ce nie da ∏o mu ko sm -
po li tycz ny zmys∏ wszech stron no Êci, zmys∏ cz∏o wie ka, 
któ ry wie dzia∏, ˝e fa bry ka mu si dzia ∏aç w kon tek Êcie
o wie le szer szym, ni˝ sa mo funk cjo no wa nie za k∏a dów”.
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Agnel li w Se na cie z An dre ot tim. Po ni żej: au la w Pa laz zo Ma da ma:
„Ad wo kat” wraz z sy nem Edo ar dem oraz pre zy den tem Cos si gą,
któ ry mia no wał go do ży wot nim se na to rem
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Smak wy zwa nia
Naj pierw był Ju ven tus, po tem Fer ra ri i że glar stwo. Ale to jesz cze 
nie wszyst ko. Hi sto ria Gio van nie go Agnel li, wier ne go ki bi ca, 
któ ry uwiel biał praw dzi we wy zwa nia oraz wiel kich zwy cięz ców. 

Smak wy zwa nia



N aj bar dziej ko cha∏ zwy ci´ ̋ aç. Z dru ̋ y na mi pi∏ kar -
ski mi uda wa ∏o mu si´ to do syç cz´ sto, bo mia∏
no sa do naj lep szych gra czy. Pew ne go dnia za py ta -

no go: „Kto po wi nien wy graç? Ju ven tus czy naj lep szy?”
Od po wie dzia∏: „Mam szcz´ Êcie, bo w mo im przy pad ku
aku rat te dwie rze czy idà w pa rze”. 

Spor to wà pa sj´ za szcze pi∏ czte ro let nie mu Gio van nie mu
Agnel li oj ciec Edo ar do, któ ry za bie ra∏ go na tre nin gi 
Ju ven tu su. Wte dy dru ̋ y na gra ∏a przy cor so Mar si glia,
a kró lem strzel ców by∏ W´ gier Hi rzer. Dru ̋ y na zdo by ∏a
wów czas ty tu∏ mi strza W∏och.

Tak na ro dzi ∏a si´ wiel ka pa sja do spor tu, któ ra ni gdy nie
wy ga s∏a. By∏ rok 1935, wi´c na me cze daw ne go Ju ven tu -
su cho dzi ∏o si´ w kra wa cie. Aplauz po zdo by ciu bram ki
by∏ za wsze sto no wa ny i wy wa ̋ o ny. Po dob nie jak sam pre -
zes klu bu. Choç obo wiàz ki sze fa Agnel li prze jà∏ for mal nie
do pie ro w ro ku 1947 i pe∏ ni∏ t´ funk cj´ do 1954 ro ku, 
za wsze po zo sta∏ w Êwia do mo Êci ki bi ców naj wi´k szym 
fa nem Ju ven tu su. Ro dzi na Agnel li oraz Ju ven tus po zo sta -
∏y dwo ma nie za chwia ny mi fi la ra mi ˝y cia „Adwo kata”, 
na wet w naj bar dziej trud nych chwi lach.

Gio van ni Agnel li by∏ nie tyl ko wiel kim en tu zja stà spor -
tu i ki bi cem, by∏ te˝ znaw cà fut bo lu. Po tra fi∏ wy ∏o wiç naj -
zdol niej szych za wod ni ków, w∏a Êci wie oce niç ich za le ty,
prze wi dzieç ich roz wój. Kie dy to by ∏o mo˝ li we, an ga ̋ o -
wa∏ ich do swe go ze spo ∏u. Vit to rio Chiu sa no przy po mi na
je den cha rak te ry stycz ny epi zod: „Kie dy ku po wa∏ Pla ti nie -
go, by ∏em cho ry. Za dzwo ni∏ do mnie, a ja za py ta ∏em, 
czy je steÊ pe wien, ˝e to na praw d´ strza∏ w dzie siàt k´?”
Od po wie dzia∏ mi: „Zo ba czysz sam, mam no sa do 
mi strzów.” Trud no dzi siaj uwie rzyç, ˝e do tam tej
chwi li nikt fran cu skie go za wod ni ka nie uwa ̋ a∏ za
mi strza futbolu.

Oprócz ta kich za wod ni ków jak Si vo ri czy Pla ti ni,
do Ju ven tu su do ∏à czy li tak ̋ e in ni s∏yn ni gra cze. Ich
spo sób upra wia nia spor tu by∏ wi zjà pi∏ ki no˝ nej
ja ko przed sta wie nia, im pul su, gry wy obraê ni.
Z prze wa gà es te tycz nej przy jem no Êci nad
tra dy cyj nà ry wa li za cjà 22 lek ko atle tów.

Naj wi´k si pi∏ kar scy mi strzo wie
od wza jem ni li Agnel le mu wy ra zy
sza cun ku. Pla ti ni tak go wspo mi -
na: „Je go wiel koÊç po le ga ∏a 
na kla sie i en tu zja zmie. 
Wie le mu za wdzi´ czam,
na uczy∏ mnie przede
wszyst kim sza cun ku
do ˝y cia.”
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Zdję cia przed sta wia ją spor to we ży cie „Ad wo ka ta”:
Na sta dio nie (u gó ry), z Schu ma che rem i Mon te ze mo lo 
(po ni żej) na bo isku w Vil lar Pe ro sa (na na stęp nej stro nie)
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Do po wszech ne go obie gu we sz∏y opi nie „Ad wo ka ta” na
te mat fut bo lu i za wod ni ków. O Bag gio, w cza sie mi -
strzostw Êwia ta w Ame ry ce, po wie dzia∏: „Wy glà da jak
zmo k∏y kró lik”. O Ale xie del Pie ro, ˝e by∏ „Pin tu ric chio”
– ma la rzem we nec kie go ro ko ka, zaÊ Zi bi Bo niek zo sta∏
ochrzczo ny mia nem „Pi´k noÊç No cy”, po nie wa˝ wy pa da∏
do brze zw∏asz cza w me czach roz gry wa nych no cà.

Od tam te go s∏yn ne go po po ∏u dnia na cor so Mar si glia,
Ju ven tus zdo by∏ wie le ty tu ∏ów mi strzow skich. Gio van ni
Agnel li mia∏ na dzie j´ na jesz cze je den, ale go nie do cze ka∏.

Mo˝ na po wie dzieç, ˝e za mi ∏o wa nie do fut bo lu wy ssa∏
z mle kiem mat ki. Mi ∏oÊç do Fer ra ri i do wy Êci gów For mu -
∏y 1 roz wi n´ ∏a si´ póê niej, ale nie by ∏a przez to mniej wa˝ -
na. Ko rze nia mi si´ ga lat pi´ç dzie sià tych, kie dy Agnel li
po zna∏ En za Fer ra ri. Jed nak do pie ro w 1969 ro ku 
za k∏a dy Fer ra ri sta ∏y si´ cz´ Êcià Gru py Fiat i od te go
cza su wy Êci gi sa mo cho do we zna la z∏y si´ w sa mym
cen trum za in te re so waƒ Agnel le go.

Dra ke tak go wspo mi na: „No wo cze sny typ cz∏o -
wie ka, pe ∏en dy plo ma cji w in te re sach, bacz ny i wra˝ -
li wy ob ser wa tor ̋ y cia”. Pa mi´t ny jest ̋ art „Ad wo ka ta”
po pod pi sa niu kon trak tu z En zo Fer ra ri: „No Fer ra ri,

praw da ˝e t´ umo w´ mo˝ na by ∏o pod pi saç wcze Êniej?
Stra ci li Êmy spo ro cza su, mu si my go te raz nad ro biç”.

Gio van ni Agnel li 
obok jed ne go ze swo ich 
pu pi li, Ale xa del Pie ro.

U gó ry: 
z ze spo łem Fer ra ri

i z Mar cel lem Lip pi, 
tre ne rem Ju ven tu su
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I tak si´ sta ∏o. Fer ra ri z po ∏à cze nia z Fia tem czer pie wy -
∏àcz nie ko rzy Êci. Po dob nie jak w przy pad ku fut bo lu, 
„Ad wo kat” od kry wa∏ gwiaz dy, któ re roz s∏a wi ∏y w Êwie cie
t´ mar k´: Ni ki Lau da czy Jo dy Scheck ter zdo by li wie le 
mi strzow skich ty tu ∏ów za nim przy szed∏ d∏u go trwa ∏y okres

po su chy za koƒ czo ny do pie ro
po ja wie niem si´ Mi cha ela

Schu ma che ra.

W mia r´ up∏y wu lat, wi zy ty Gio van nie go Agnel li na to -
rze w Ma ra nel lo, przy po mi na ∏y co raz bar dziej te sk∏a da ne
na bo isku w Vil lar Pe ro sa pod ko niec la ta. Rów nie zresz tà
b∏y sko tli we b´ dà je go oce ny Êwia ta For mu ∏y 1. O „Schu -
mim” po wie dzia∏ kie dyÊ: „Choç kosz to wa∏ nas for tu n´, to
jed nak przy szed∏ do nas z w∏a snej wo li”. Ja kiÊ czas póê niej
po rów ny wa∏ nie miec kie go kie row c´ do Pe le go i An dy
War ho la: „Esen cja do bre go fut bo lu oraz sztu ki wspó∏ -
cze snej”. To w∏a Ênie Schu ma cher i czer wo ne bo li dy przy -
no si ∏y „Ad wo ka to wi” naj wi´ cej za do wo le nia w ostat nich
la tach. Fer ra ri do dzi siaj kró lu je w mi strzo stwach.

Roz mo wy te le fo nicz ne „Ad wo ka ta” z Lu kà Mon te ze -
mo lo – au to rem suk ce su Fer ra ri w ostat nich la tach – przed
i po wy Êci gach Grand Prix, by ∏y za wsze za ch´ tà i na gro dà
za suk ces. Dzi siaj, w wi gi li´ ko lej ne go se zo nu, Fer ra ri
szcze gól nie do tkli wie od czu wa brak swe go do bre go 
du cha. Je an Todt tak go wspo mi na: „Od szed∏ od nas cz∏o -
wiek-le gen da, ktoÊ nie po wta rzal ny. Wraz z nim od cho dzi
pew na epo ka.”

I po my Êleç tyl ko, ˝e kie dy firma Fer ra ri w 1969 ro ku
we sz∏a do Gru py Fia t, Agnel li mia∏ pew ne oba wy. Po wie -
dzia∏ wte dy: „Przed na mi wiel kie wy zwa nie, bo Fer ra ri jest 
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mar kà do brze zna nà w Êwie cie. Za wsze jà tak po strze ga -
∏em”. Za py ta no go kie dyÊ, czy zre zy gno wa∏ by z ty tu ∏u pi∏ -
kar skie go mi strza W∏och dla Ju ven tu su na rzecz wy gra nej
w Mi strzo stwach Grand Prix For mu ∏y 1 dla Fer ra ri, od po -
wie dzia∏: „Nie zre zy gno wa∏ bym z ˝ad ne go z tych ty tu ∏ów.
Je den nie wy klu cza prze cie˝ dru gie go”. I za koƒ czy∏: 
„Âle dzi ∏em wie le suk ce sów Fer ra ri, samochód ten jest 
cz´ Êcià mo je go ˝y cia”. Ni gdy, jak wi daç, nie do ko ny wa∏
kla sy fi ka cji swo ich spor to wych pa sji.

By ∏y jed nak dwie dys cy pli ny spor tu, któ re Gio van ni
Agnel li Êle dzi∏ i upra wia∏ przez ca ∏e ˝y cie: nar ty i ˝a gle. 
Za ste rem jach tu sta wa∏ zresz tà jesz cze na krót ko przed
Êmier cià. Udzia∏ w re ga tach roz po czà∏ jesz cze w la tach 
sie dem dzie sià tych, kie dy zwró ci∏ si´ ze spe cjal nà proÊ bà
do pre zy den ta Sta nów Zjed no czo nych, Joh na Fit zge ral da
Ken ne dy’ego, aby ten zmie ni∏ re gu la min Pu cha ru Ame ry -
ki i ze zwo li∏ na udzia∏ w re ga tach ˝e gla rzom, któ rych jach -
ty nie by ∏y w ca ∏o Êci wy pro du ko wa ne w ro dzi mym kra ju.

Wresz cie w 1983 ro ku „Ad wo ka to wi” uda ∏o si´ zdo byç
ty tu∏ mi strzow ski na jach cie Az zur ra. Póê niej ki bi co wa∏
jesz cze in nym jach tom, Mo ro di Ve ne zia oraz Lu na Ros sa.
Po dob nie jak w po zo sta ∏ych dys cy pli nach spor tu, swo imi
nie mi ∏o sier ny mi ˝ar ta mi ob da rza∏ na wet naj wi´k szych
kon ku ren tów.

Ja ko goÊç naj bar dziej pre sti ̋ o wych klu bów, opo wia da∏
ch´t nie o mo rzu, wie trze i ˝a glach. Kie dy tyl ko mia∏ czas,
sta wa∏ za ste rem swo je go 28 me tro we go Ste alth – czar ne -
go jach tu  z w∏ók na w´ glo we go, za pro jek to wa ne go przez
Ar gen tyƒ czy ka Ger ma na Frer sa i zbu do wa ne go w an giel -
skich do kach Gre en Ma ri ne. Mia∏ jesz cze in ne jach ty: 
To ma hawk, Agne ta, Ca pri cia Extra be at. Ostat nie zwy ci´ -
stwo jed ne go z je go jach tów przy pa da na 2001 rok – zdo -
by cie pu cha ru Fast net, w jed nych z naj trud niej szych re gat.

Agnel li pro wa dzi∏ bar dzo in ten syw ne ˝y cie spor to we na
bo iskach pi∏ ki no˝ nej, to rach wy Êci go wych For mu ∏y 1 i na
po k∏a dach jach tów. Wspól nym mia now ni kiem by ∏a wiel -
ka pa sja, ch´ç spro sta nia wy zwa niu i prze kra cza nia gra nic
na tu ry i tech ni ki, oraz to, aby na gro da tra fi ∏a za wsze do
naj lep sze go, naj bar dziej od wa˝ ne go.

Nie wszy scy pew nie wie dzà, ˝e za m∏o du Gio van ni
Agnel li od da wa∏ si´ z upodo ba niem jesz cze jed nej dys cy -
pli nie spor tu, ma ∏o zna nej wów czas i dzi siaj – ske le ton
sled. Sà to Êli zgi na ma ∏ych san kach po ob lo dzo nym to rze
g∏o wà w dó∏. Agnel li upra wia∏ ten sport na Cre sta Run,
nie da le ko St. Mo ritz.

Dwa la ta te mu na pi sa∏ przed mo w´ do ksià˝ ki, któ ra po -
Êwi´ co na by ∏a tej w∏a Ênie dys cy pli nie. Wst´p, oprócz wy -
ja Ênie nia po wo dów, dla któ rych Agnel li za czà∏ upra wiaç
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tak nie bez piecz ny i ory gi nal ny sport, za wie ra jesz cze myÊl:
„Sed no to ru Cre sta – pi sa∏ – nie po le ga tyl ko na eu fo rii
cz∏o wie ka, któ ry ry zy ku je rzu ca jàc si´ g∏o wà w dó∏ po ob -
lo dzo nym to rze. Sed no te go wszyst kie go le ̋ y na ze wnàtrz:
w miej scach, w za sa dach, ce re mo nii, re kor dach, sym bo -
licz nych ozna kach uzna nia, czy li w tym wszyst kim, co
prze ka zu je nam tra dy cja, o wie le bar dziej trwa ∏a ni˝ od wa -
ga i pa sje. Ale jest jesz cze coÊ, co z wy Êci gu Cre sta Run czy -
ni rzecz nie po wta rzal nà, a mia no wi cie at mos fe ra to wa rzy -
ska, któ ra ∏à czy lu dzi po cho dzà cych z ró˝ nych kra jów,
upra wia jà cych ró˝ ne za wo dy. Wszy scy oni wspól nie sta -
wia jà czo ∏a wy zwa niom i to mi´ dzy ni mi na wià zu jà si´
przy jaê nie zdol ne prze trwaç na wet ca ∏e ˝y cie.” 

Fa
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Ma rel la i Gio van ni Agnel li w St. Mo ritz w 1995 ro ku. 
Po le wej stro nie: Agnel li na po kła dzie jach tu. 
Żeglarstwo i nar ciar stwo to dwie dys cy pli ny spor tu, 
któ re upra wiał ca łe ży cie.
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Mi łość 
do sztu ki

Gio van ni Agnel li, wy ra fi no wa ny es te ta, zgro ma dził w Pi na ko te ce w Lin got to
dwa dzie ścia pięć ar cy dzieł, owoc je go pa sji i wie dzy oraz po ran nych wi zyt
w mu ze ach. Miał niespotykaną in tu icję me ce na sa sztu ki.



C zy sta, zwy czaj na przy jem noÊç ob co wa nia z dzie ∏a -
mi sztu ki, we wn´trz na ra doÊç z te go p∏y nà ca, to 
za sa dy, któ ry mi Gio van ni Agnel li, wiel ki mi ∏o Ênik

sztu ki i eklek tycz ny ko lek cjo ner, kie ro wa∏ si´ w de cy zjach
o no wych zakupach. Mó wi∏ o tym w wy wia dzie prze pro -
wa dzo nym przez Gio van nie go Ri sot ta, któ ry po s∏u ̋ y∏ za
wst´p do ka ta lo gu „Pi na ko te ki Gio van nie go i Ma rel li
Agnel lich”, sta no wià cej ostat ni do wód przy wià za nia „Ad -
wo ka ta” do swo je go mia sta. „Mia sta, któ re mu tak wie le
za wdzi´ czam” – pod kre Êli∏ w tej roz mo wie. Ujaw ni∏ w niej
rów nie˝ swój klucz do in ter pre ta cji ka˝ dej z form sztu ki:
„Na le ̋ y pa trzeç na pi´k no, po zwo liç si´ mu uwieÊç”.

Fe de ri co Ze ri, zna ny w∏o ski kry tyk sztu ki, uwa ̋ a∏ 
Gio van nie go Agnel li „za ra so we go ko ne se ra z po wo ∏a nia
ra czej, ni˝ wy uczo ne go dzi´ ki cz´ stym wi zy tom w mu ze -
ach, ga le riach i do mach au kcyj nych”. Na to miast Pier re
Ro sen berg, nad zo ru jà cy pla no wa nie wy staw w we nec kim
Pa laz zo Gras si, do da je: „Sztu ka by ∏a jed nym z fi la rów, na
któ rych Agnel li zbu do wa∏ swo jà oso bo woÊç. Bo Fia ta
prze cie˝ odzie dzi czy∏, a ko lek cj´ sam stwo rzy∏”.

Ko cha∏ nie mal ka˝ dy kie ru nek w sztu ce, re ne san so we
por tre ty i dzie ∏a awan gar dy, Êwia t∏o u Be ato An ge li co
i ko lo ry u Ma tis se’a, dy na mizm fu tu ry stów i wdzi´k 
Re no ira, si ∏´ Pi cas sa i me lan cho li´ Mo di glia nie go. Ku po -
wa∏ p∏ót na, ce ra mi k´, rzeê by i me ble, któ re wzbo ga ca ∏y
ko lek cje zdo bià ce je go do my w Tu ry nie, Rzy mie, No wym
Jor ku i St. Mo ritz. WÊród ob ra zów, któ re „prze ma wia ∏y
do je go ser ca i wra˝ li wo Êci”, by∏ olÊnie wa jà cy Klimt
z okre su fi gu ra tyw ne go, wspa nia ∏e p∏ót na Fran ci sa 
Ba co na i De la cro ix, Da vi da i Ge ri caul ta, uko cha ny Co rot,
g∏o wa Bran cu sie go, Fon ta na, koƒ i jeê dziec Ma ri na 
Ma ri nie go, de Chi ri co a˝ do Lar ry’ego Ri ver sa i Ma ria
Schi fa nie go, któ re go p∏ót na zdo bià ja dal ni´ w rzym skim
miesz ka niu na prze ciw Kwi ry na ∏u.

Gio van ni Agnel li po dzi wia ob raz wy sta wio ny w Gran Pa la is
(1988, Pa ryż).
Po pra wej: por tret „Ad wo ka ta” au tor stwa An dy War ho la
(1980)
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W wy bo rach do ra dza ∏a mu za wsze ˝o na Ma rel la. „Nie
sto so wa li Êmy ja kiÊ szcze gól nych kry te riów – po wie dzia ∏a
w jed nym z wy wia dów – kie ro wa ∏a na mi czy sta przy jem -
noÊç. De li ght, jak po wie dzie li by An gli cy”. Ma rel la Agnel -
li nie uwa ̋ a jed nak m´ ̋ a za zwy k∏e go ko lek cjo ne ra, 
„ra czej za es te t´”, po nie wa˝ „za rów no pa trze nie na ob raz,
jak i s∏u cha nie mu zy ki czy czy ta nie do brych ksià ̋ ek, 
sà dro gà do roz wo ju ˝y cia du cho we go”.

Agnel li nie by∏ zwo len ni kiem sza lo nej po go ni za rzad ki -
mi oka za mi, ni gdy nie da∏ si´ po nieÊç wy ∏àcz nej ch´ ci 

po sia da nia. Kie ro wa ∏a nim cie ka woÊç, ra doÊç p∏y nà ca 
naj pierw z do ko na nia wy bo rów, a po tem z mo˝ li wo Êci 
za trzy ma nia si´ nie raz, nie dwa, ale ty sià ce ra zy przed 
jed nym dzie ∏em, aby do strzec za ka˝ dym ra zem no we, nie
za uwa ̋ o ne wcze Êniej szcze gó ∏y i od czy taç no we zna cze -

nia: „Na pierw szy rzut oka ob raz 
Ca na let ta mo ̋ e wy da waç si´ dzie ∏em
czy sto de ko ra cyj nym. Nie co wi´ cej
ni˝ pocz tów ka. Do pie ro przy glà da jàc
si´ uwa˝ niej, wi dzi my w nim ˝y cie,
bi jà ce ser ce We ne cji – oj czy zny sztu ki
i han dlu, dru kar ni i wiel kich po d-
ró˝ ni ków, szkla rzy, nie zrów na nych
rze mieÊl ni ków”.

Wo la∏ ra czej od kry waç no we ta len -
ty, do strze ga jàc wcze Êniej ni˝ in ni 
r´ k´ ge niu sza w p∏ót nie czy rzeê bie.
Je mu, na tchnio ne mu me ce na so wi, 
za wdzi´ cza my ofi cjal ne usank cjo no -
wa nie Lu cie na Freu da, Fan ci sa 
Ba co na, Edwar da Kien hol za oraz je go 
uko cha ne go Bal ta za ra Klos sow skie go
de Ro la – pol skie go ar ty sty zna ne go
sze rzej ja ko Bal thus. In tu icja Gio van -
nie go Agnel li otwo rzy ∏a drzwi do
mi´ dzy na ro do wej s∏a wy ar ty stom, 
za li cza nym dzi siaj do naj wi´k szych
twór ców dwu dzie ste go wie ku.

By∏ przy ja cie lem An dy War ho la,
uzna ne go za oj ca pop ar tu. Agnel li
i War hol, dwo je lu dzi tak bar dzo si´
ró˝ nià cych, od ra zu zna la z∏o wspól ny
j´ zyk. Owo cem te go spo tka nia jest
s∏yn ny por tret Gio van nie go Agnel li,
pod no szà ce go do ust pa pie ro sa, ze
spoj rze niem wy ra ̋ a jà cym ener gi´
i cie ka woÊç.

W No wym Jor ku by∏ sta ∏ym by wal -
cem mu ze ów i ga le rii, cza sem go Êci∏ tak ̋ e w pra cow niach
Roy’a Lich ten ste ina i Lar ry’ego Ri ver sa. Ri vers by∏ au to -
rem trzech gi gan tycz nych por tre tów Pri mo Le vie go,
przed sta wia jà cych twarz pe∏ nà cier pie nia na tle tra ge dii
cz∏o wie ka, ja kà by ∏y obo zy za g∏a dy. Dzie ∏a by ∏y wy ni kiem
d∏u gich roz mów Agnel le go i ma la rza w pra cow ni na Trzy -
na stej uli cy nie d∏u go po tra gicz nej Êmier ci tu ryƒ skie go 
pi sa rza, w kwiet niu 1987 ro ku. Dzi siaj ob ra zy te ilu stru jà
w Pi na ko te ce je den z eta pów w´ drów ki Gio van nie go
Agnel li po ga lak ty ce sztu ki.

We ne cja 1986: in au gu ra cja Pa laz zo Gras si 
z udzia łem naj wyż szych władz pań stwo wych, 
Fran ce sca Cos si gi i Gio van nie go Spa do li ni.
Po ni żej: wy sta wa po świę co na Fe ni cja nom 
zor ga ni zo wa na w mu zeum dwa la ta póź niej
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Nie wie my, kie dy za cz´ ∏a si´ mi ∏oÊç Agnel le go do ma lar -
stwa, do ró˝ nych form sztu ki, do pi´k na. Mo ̋ e na ro dzi ∏a
si´ wraz z nim. Lu bi∏ wspo mi naç, ˝e do mu ze ów we 
W∏o szech i za gra ni cà za bie ra∏ go oj ciec Edo ar do: 
„Uwa ̋ a∏ bo wiem, ˝e pi´k no ma rów nie˝ ro l´ wy cho waw -
czà, ˝e smak na le ̋ y wy ra biaç od
dzie ciƒ stwa. I mia∏ ra cj´”.

Od tam tych, lat trzy dzie stych,
za cz´ ∏y si´ je go wi zy ty w ga le riach
i mu ze ach: „By ∏em nie zli czo ne ra zy
w Luw rze, w Me tro po li tan Mu -
seum of Art., w Uf fiz zi”.

I za zwy czaj cho dzi∏ tam wcze Ênie
ra no, kie dy nie by ∏o jesz cze t∏u -
mów, gdy móg∏ za trzy maç si´ (nie
raz) przed dzie ∏em tak d∏u go, jak
uzna∏ to za ko niecz ne, aby od czy -
taç w por tre cie czy kra jo bra zie,
dro g´ prze by tà przez p´ dzel oraz
oso b´ ge niu sza, któ ry tym p´dz lem
kie ro wa∏. Cza sa mi w mu ze ach spo -
ty ka∏ szkol ne wy ciecz ki. M∏o dzie˝,
któ ra za wsze go roz po zna wa ∏a,
pod cho dzi ∏a do nie go z py ta nia mi
nie o Ma tis se’a, ale o Ju ven tus.
A za tem o Raf fa el la (Biag gio) 
i Pin tu ric chio (Del Pie ro) – swo ich
mistrzów z bo iska. Wspo mnie nia
tych spo tkaƒ przy wo ∏y wa ∏y na je go
twa rzy uÊmiech, ale i na dzie j´, ˝e
w koƒ cu prze wa ̋ y mi ∏oÊç do sztu -
ki. „Pa sji tej wspól nie z bab cià od -
da wa li si´ przez ca ∏e ˝y cie i za ra zi li
nià ca ∏à ro dzi n´, przede wszyst kim
mo jà mat k´, któ ra jest ma lar kà” –
mó wi∏ dzien ni ka rzom je go wnuk,
John El kann.

Gor li wy by wa lec mu ze ów, ko -
lek  cjo ner i me ce nas sztu ki. Swo jà mi ∏oÊç do sztu ki prze ja -
wia∏ licz ny mi ge sta mi. Jed nym z pierw szych i naj wa˝ niej -
szych, by ∏o za ku pie nie Pa laz zo Gras si. Ten za byt ko wy pa -
∏ac we nec ki nad Ca nal Gran de, od re stau ro wa ny w la tach
1985-1986 przez Gae Au len tie go i An to nie go Fo sca rie go,
jest dzi siaj miej scem wa˝ nych mi´ dzy na ro do wych wy staw.
Przed ocza mi go Êci z ca ∏e go Êwia ta roz ta cza ne sà ta jem-
ni ce Fe ni cjan i fa ra onów, wiel kie pro jek ty ar chi tek tów 
lub eks pre sja zna nych ma la rzy. Dru gim przy k∏a dem jest
mu zeum zwa ne „Scri gno” /szka tu ∏a – przyp. red./ 

za pro jek to wa ne przez Ren zo Pia no na pó∏ noc nej wie ̋ y
Lin got to, „bu dyn ku, któ ry – ja ko daw na ha la fa brycz na,
czy li ko leb ka sym bo li i wspo mnieƒ – by∏ chy ba naj dro˝ szy
ser cu Gio van nie go Agnel li”. W nim wi dzia∏ cen trum roz -
wo ju sto li cy Pie mon tu.

We ne cja, jak wy ja Êni∏ „Ad wo kat” pod czas jed ne go 
z wy wia dów, „sta no wi ∏a na tu ral ny wy bór dla dzia ∏al no Êci
kul tu ral nej”, Tu ryn na to miast by∏ wy bo rem p∏y nà cym
z mi ∏o Êci i wdzi´cz no Êci do „mo je go mia sta, mia sta, któ re -
mu tak wie le za wdzi´ czam”.
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Gio van ni Agnel li i Gio van ni Spa do li ni zwie dza ją 
w Pa laz zo Gras si wy sta wę po świę co ną sztu ce wło skiej 
lat 1900-1945.
Ni żej: sa la Ma tis se’a w Pi na ko te ce, za pro jek to wa na 
przez Ren zo Pia no w Lin got to
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Wielki pośród
wielkich

Był najsławniejszym Włochem. W Paryżu,  Nowym Yorku, Turynie i w St. Moritz,
czuł się jak w domu. Krąg jego przyjaciół to głowy państw i przemysłowcy,
dyplomaci, artyści, intelektualiści i mistrzowie sportu.
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G io van ni Agnel li by∏ przede wszyst kim „Pa nem 
Fia tem”, jak go okre Êli∏ En zo Bia gi w ksià˝ ce 
za de dy ko wa nej w 1976 ro ku wiel kie mu przed -

si´ bior cy, ale by∏ te˝ wy jàt ko wym przed sta wi cie lem
W∏och i w∏o skiej przed si´ bior czo Êci.

Król bez ko ro ny, przy ja ciel i po wier nik naj s∏aw niej szych
lu dzi: od Char le sa de Gaul le’a po Joh na F. Ken ne dy ego;
od Ro nal da Re aga na po bry tyj skà kró lo wà El˝ bie t´, od 
pa pie ̋ a Ja na Paw ∏a II po Bil la Clin to na, od Mi cha i∏a 
Gor ba czo wa po Fe de ri ca Fel li nie go, od Pa bla Pi cas so po
ty sià ce in nych osób. Ota cza li go wiel cy lu dzie nie tyl ko ze
Êro do wi ska fi nan sów i po li ty ki, ale tak ̋ e kul tu ry i spor tu.

Agnel li b´ dàc oby wa te lem Êwia ta by∏ rów no cze Ênie bar -
dzo „sa baudz ki,” zw∏asz cza w swej mi ∏o Êci do oj czy zny
i swo je go mia sta. W je go no wo jor skiej ja dal ni wi sia∏ ob raz
z wi do kiem Tu ry nu, na to miast w Tu ry nie – ob raz Ame ry -
ka ni na An dy War ho la.

To w∏a Ênie No wy York by∏ je go dru gim do mem. O ile
w Tu ry nie i w Rzy mie pro wa dzi∏ ra czej spo koj ne ˝y cie,
z da la od re flek to rów, dzien ni ka rzy i cie kaw skich, w No -
wym Yor ku zwyk∏ ro biç za ku py na Ma di son Ave nue, 
cho dziç do re stau ra cji z naj bli˝ szy mi przy ja ció∏ mi: Hen -
rym Kis sin ge rem, Da vi dem Rock fel le rem i Ka the ri nem
Gra ha mem, le gen dar nym wy daw cà dzien ni ka Wa shing ton
Post i ty go dni ka New swe ek.

Ame ry ka ozna cza ∏a dla Gio wan nie go Agnel li wol noÊç
ab so lut nà. Zo sta∏ tam przy j´ ty do naj bar dziej eks klu zyw -
nych klu bów, mi´ dzy in ny mi do Al fal fa, w któ rym spo tkaç
mo˝ na naj s∏aw niej sze na zwi ska po li ty ki, fi nan sje ry i dy -
plo ma cji. Tak ̋ e tu taj na zy wa no go „Ad wo ka tem”. Ten 
ty tu∏, w je go przy pad ku, sta∏ si´ tym, czym go d∏o dla 
do mu kró lew skie go.

„Ad wo kat” z Gi scar dem d’Es ta ing (1980). 
Po wy żej: Agnel li z kró lem Ju anem Car lo sem 
przy ste rze jach tu Extra be at (1988). 
Na stro nie obok: z Geo r gem Bu shem se nio rem.
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„Gio van ni Agnel li to cz∏o wiek, któ ry po ka za∏ Ame ry ka -
nom W∏o chy” – tak mó wi∏ o nim Hen ry Kis sin ger. Opo -
wia daƒ na te mat W∏och i ana liz przed sta wia nych przez
„Ad wo ka ta” s∏u cha li bo wiem wszy scy miesz kaƒ cy Bia ∏e go
Do mu, od Tru ma na do Bu sha se nio ra, Clin to na i Bu sha 
ju nio ra.

Po czàw szy od 1954 ro ku, ̋ o na Ma rel la – cór ka w∏o skie -
go dy plo ma ty i mat ki Ame ry kan ki – wpro wa dza ∏a m∏o de -
go dzie dzi ca im pe rium Fia ta do wy˝ szych sfer Wschod nie -
go Wy brze ̋ a: za przy jaê ni∏ si´ z kla nem Ken ne dych

(w szcze gól no Êci z Joh nem i Edwar dem) oraz pi sa rza mi 
Go re Vi da lem i Tru ma nem Ca po te.

By∏ wiel kim prze my s∏ow cem, ale rów nie˝ Êwiad kiem
i bo ha te rem wa˝ nych wy da rzeƒ po li tycz nych. „By ∏a woj -
na i ja w niej uczest ni czy ∏em – mó wi∏ – prze ̋ y wa jàc 
∏a twiej sze, ale i bar dzo trud ne chwi le. Wie rz´, ˝e bra ∏em
udzia∏ we wszyst kim, co si´ wy da rzy ∏o”. To t∏u ma czy, na
przy k∏ad, je go wiel kie za in te re so wa nie kon flik tem izra el -
sko – pa le styƒ skim (w 1995 ro ku spo tka∏ si´ z przy wód -
cà Or ga ni za cji Wy zwo le nia Pa le sty ny, Jasi rem Ara fa tem
i Shi mo nem Pe re sem, wte dy izra el skim mi ni strem spraw
za gra nicz nych), Ku bà Fi de la Ca stro, czy pie re stroj kà 
Mi cha i∏a Gor ba czo wa, swo je go ulu bio ne go roz mów cy.
Ostat nio je go oba wy bu dzi∏ nad cho dzà cy kon flik tem
z Ira kiem.

Wie le ∏à czy ∏o go tak ̋ e z pa pie ̋ em Ja nem Paw ∏em II:
wsta wa li o tej sa mej po rze – o pià tej trzy dzie Êci. Pa pie˝, by
si´ mo dliç, „Ad wo kat”, by czy taç pra s´ i wy ko naç te le fo -
ny. Ja ko ró wie Êni cy po zna li si´, wza jem nie sza no wa li
i spo ty ka li pu blicz nie przy oka zji wy staw, jak ta w 1989
ro ku w Lin got to, po Êwi´ co na sztu ce ro syj skiej i so wiec kiej
lub przy oka zji ofi cjal nych wi zyt. W Wa ty ka nie Agnel li
i ˝o na Ma rel la zo sta li przez pa pie ̋ a pi´ cio krot nie przy j´ ci
na au dien cji.

„Nie ma nic przy jem niej sze go w ˝y ciu, ni˝ wspo mnie nie
trud nych chwil w pra cy, nie spo dzie wa nie roz ja Ênio nych

Gio van ni Agnel li z von Ka ra ja nem (1975) i (po pra wej) 
Gor ba czo wem i Sze ward na dze
Po ni żej: na sta dio nie z Hen ry Kis sin ge rem 
i wnu kiem Gio van nim Al ber to. (1988)
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wi zy tà w ga le rii, otwar tej – ju˝ po go dzi nach – przez przy -
ja cie la...” To zda nie po ja wia si´ w ka ta lo gu Pi na ko te ki
i ujaw nia mi ∏oÊç „Ad wo ka ta” do sztu ki. By∏ es te tà i me -
ce na sem, któ ry ko cha∏ ota czaç si´ ob ra za mi i rzeê ba mi 
a, przede wszyst kim, spo ty kaç ar ty stów i in te lek tu ali stów.
Spa ce ry z von Ka ra ja nem, wie czo ry sp´ dzo ne w Mo na ko
w do mu wy daw cy Her ber ta Bur dy, roz mo wy z Nor ber to
Bob bio, („Ja ko pie mont czy cy czy stej krwi, czu li Êmy
szcze gól nà bli skoÊç i Êwiet nie si´ ro zu mie li Êmy” – wspo -

mi na fi lo zof), bli ska zna jo moÊç z ar chi tek tem Ren zo 
Pia no, któ re mu po wie rzy∏ wy ko na nie je go ostat nie go 

da ru dla Tu ry nu – pro jek tu Pi na ko te ki w Lin got to.
Bacz nie ob ser wu jàc pro ces jed no cze nia Eu ro py, Agnel li

cz´ sto spo ty ka∏ si´ z Va le rym Gi scar dem d’Es ta ing, by ∏à
g∏o wà paƒ stwa i obec nym prze wod ni czà cym Kon wen tu
Eu ro pej skie go, z Ro ma no Pro di, Prze wod ni czà cym Ko mi -
sji Eu ro pej skiej, i z Ma rio Mon tim, dziÊ ko mi sa rzem do
spraw kon ku ren cji, z któ rym spo ty ka∏ si´ ka˝ de go la ta
w En ga di na. „Ad wo kat – wspo mi na Mon ti – mia∏ wy jàt -
ko wà ce ch´: by∏ po strze ga ny ja ko „swój” za rów no przez
Êci s∏e kr´ gi mi´ dzy na ro do wej oli gar chii, jak i przez 

Ol
ym

pi
a

Pod czas roz mów z przy wód ca mi ostat nie go pięć dzie się cio le cia.
Od le wej: z pre zy den tem Fran cji de Gaul le’m (1965), 
pa pie żem Ja nem Paw łem II i pre zy den tem Sta nów 
Zjed no czo nych, Ro nal dem Re aga nem w Bia łym Do mu (1987)
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Ciekawość życia

Z pragnienia wiedzy 
uczynił styl życia, 
inspirował mody, 
wymyślał nowe 
zainteresowania. 
Radości, sukcesy, 
ale również i cierpienia 
w życiu Giovanniego Agnelli. 
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K ie dy by∏ ch∏op cem, je go dzia dek uczy∏ go: 
„Gian ni, wy cho wa nie to wszyst ko. Ni gdy nie 
za po mi naj o do brych ma nie rach”. Po dob ne s∏o wa

po wta rza ne sà wie lu m∏o dym lu dziom, ale w je go ˝y ciu
sta ∏y si´ nie tyl ko za sa dà, tak˝e ukszta∏ to wa ∏y ca ∏y spo sób
je go by cia. Spo sób by cia, któ ry nie za le˝ nie od w∏a dzy, 
bo gac twa, s∏a wy, spra wi∏, ˝e „Ad wo kat” Agnel li po strze -
ga ny by∏ przez wszyst kich ja ko re ne san so wy ksià ̋ ´, ja ko
kon sty tu cjo nal ny mo nar cha.

Wy pra co wa ny przez nie go ko deks do brych ma nier
nada∏ mu cha ry zm´, dzi´ ki któ rej sta∏ si´ wzo rem dla W∏o -
chów, a tak ̋ e ich re pre zen tan tem na are nie mi´ dzy na ro -
do wej. Je dy nej rze czy, ja kiej nie to le ro wa∏ to pro stac two.
Cho cia˝ nie zno si∏ rów nie˝ lu dzi trzech po kro jów: s∏u ̋ al -
ców, ma zgai i zdraj ców.

Je go kró lew ski spo sób by cia wzbu dza∏ sym pa ti´, a nie
za wiÊç, sza cu nek, a nie po s∏u szeƒ stwo. W∏o chy ocza ro wa -
ne by ∏y tym fa scy nu jà cym m∏o dzieƒ cem, oto czo nym 
za wsze pi´k ny mi ko bie ta mi, za kie row ni cà szyb kich sa mo -
cho dów, któ re pro wa dzi∏ z pew nà do zà nie ostro˝ no Êci, nie
gra ni czà cà jed nak ni gdy z bez myÊl no Êcià. W 1953 r. ma∏ -
˝eƒ stwo z ksi´˝ nicz kà Ma rel là Ca rac cio lo di Ca sta gne to
(za war te w Osthof fen, nie da le ko Stras bur ga) uko ro no wa -
∏o no wà mo nar chi´. Vil la Fre scot, na wzgó rzu tu ryƒ skim,
sta ∏a si´ sym bo lem, „pa ∏a cem”, któ ry za jà∏ miej sce sie dzi -
by dy na stii sa baudz kiej.

Kie dy wzià∏ w swo je r´ ce ster Fia ta, je go cha ry zma i oso -
bo woÊç od ci sn´ ∏a pi´t no na Êwie cie pra cy, prze kszta∏ ca jàc
dzie je jed nej ro dzi ny w dzie je przed si´ bior stwa i na ro du.
Przy wià za ny do tra dy cyj nych war to Êci prze ka za nych mu
przez dziad ka, prze te sto wa nych na w∏a snej skó rze w cza -
sie kam pa nii w Ro sji, by∏ wy ma ga jà cy, ale sam mia∏ g∏´ bo -
kie po czu cie obo wiàz ku: „Du ̋ o da∏ z sie bie przed si´ bior -
stwu, pra cy” – po wta rza∏, kie dy wspo mi na no któ re goÊ 
ze zmar ∏ych wspó∏ pra cow ni ków Fia ta. Spoj rze nie, to wa -
rzy szà ce tym s∏o wom, za wsze wska zy wa ∏o na szcze roÊç 
je go za du my nad ˝y ciem pe∏ nym obo wiàz ków.

Je go po wa g´ ∏a go dzi ∏a iro nia, ja ka go cha rak te ry zo wa ∏a
na wet w mo men tach kry zy so wych, gdy by∏ zmu szo ny

Ad wo kat Agnel li z bra tan kiem Gio van nim Al ber to
Ni żej: z Umber to Agnel li, 
szwa gier ką Al le grą i Joh nem El kan nem
Po le wej: Gio van ni i Ma rel la Agnel li w Vil lar Pe ro sa



im pro wi zo waç, aby sta wiç czo ∏a trud no Êciom. Lu bi∏ 
za dzi wiaç. Krà ̋ y wie le aneg dot na te mat je go umie j´t -
no Êci za dzi wia nia, zbi ja nia z tro pu. Przy to czy my jed nà
z nich. W cza sie jed ne go z sym po zjów, mów cy, pew ni, ̋ e
po praw nie in ter pre tu jà je go po glà dy, wy chwa la li spe cja -
li za cj´. On na to miast wszed∏ na po dium i skwi to wa∏ ich
wy po wie dzi „Spe cja li za cja jest nud na”.

Nu da go z∏o Êci ∏a, ba∏ si´ nu dy. Nie cier pli wy, ucie ka∏
przed nu dà w pra c´ lub ró˝ ne roz ryw ki: te le fo ny 
o szó stej ra no, aby coÊ prze dys ku to waç, na g∏e wi zy ty
w Ju ven tu sie, ˝e glar stwo, po ran ne zjaz dy nar ciar skie,
prze lot he li kop te rem. He li kop ter by∏ z nim wr´cz ko ja -
rzo ny, cz´ sto si´ nim bo wiem po s∏u gi wa∏. W jed nym
z fil mów sprzed lat (Un uomo, una cit t∫) jest wie le 
mó wià ca sce na o zwiàz kach Agnel le go z Tu ry nem: 
he li kop ter prze la tu je nad mia stem, a pe wien eme ryt
pod no si g∏o w´, ma cha r´ kà i krzy czy: „Je stem tu taj, 
je stem tu taj, Avvo ca to”.

Nad zwy czaj swo bod ny w sto sun kach mi´ dzy ludz kich,
bez wy nio s∏o Êci i nad mier ne go spo ufa la nia si´, za wsze pa -
nu jà cy nad so bà, wzbu dza∏ ch´ç na Êla dow nic twa: kra wat
na swe trze; ze ga rek na r´ ce; ma nie ry – u nie go nie wy mu -
szo ne i wr´cz ary sto kra tycz ne – u in nych sta wa ∏y si´
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Êmiesz ne. Pew ne go dnia, w sa mym Êrod ku zi my, zdjà∏
p∏aszcz na sta dio nie, a wie lu in nych na tych miast uczy ni ∏o
to sa mo. Wy glà da li za baw nie, trz´ sàc si´ z zim na w ma ry -
nar kach, pod czas gdy je go chro ni∏ cie p∏y swe ter.

In ny Agnel li to ten, któ ry z ogrom nà, wr´cz mo nar szà
po wÊcià gli wo Êcià mie rzy∏ si´ z cier pie niem. W m∏o do Êci
do Êwiad czo ny utra tà ro dzi ców (oj ciec zgi nà∏ w wy pad -
ku lot ni czym, mat ka w sa mo cho do wym), w wie ku doj -
rza ∏ym da ne mu by ∏o prze ̋ yç dwie bo le sne Êmier ci.
W 1997 umie ra na ra ka, w wie ku za le d wie trzy dzie stu
trzech lat, Gio van ni Al ber to, syn Umber ta Agnel le go,
m∏o dzie niec skrom ny, in te li gent ny i wy kszta∏ co ny, 
któ re go prze zna czy∏ na swo je go na st´p c´. Ran kiem, 
15 li sto pa da 2000 ro ku, przy nie sio no mu wia do moÊç,
˝e je go 46-let ni syn Edo ar do rzu ci∏ si´ z wia duk tu 
ko le jo we go.

Dzien ni ka rze wi dzie li, jak po chy li∏ si´ nad cia ∏em i po -
zo sta∏ tak nad sy nem go rà co ko cha nym, choç kraƒ co wo
ró˝nili si´ cha rak te rem. Nie mniej za cho wa∏ ból 

tyl ko dla sie bie, wzbu dza jàc w ca ∏ym kra ju wspó∏ czu -
cie ˝y we, ale oka zy wa ne z wiel kà de li kat no -

Êcià. Z cmen ta rza w Vil lar Pe ro sa Gio van ni
Agnel li od je cha∏ po po grze bie z twa rzà

ka mien nà, nie prze nik nio nà. Sa mot noÊç
w bó lu nie prze szko dzi ∏a mu pod nieÊç

r´ k´ w ge Êcie po zdro wiajàcym fo to -
gra fów i ka me rzy stów.

Wszyst ko to przy spo rzy ∏o mu
ludz kiej ˝ycz li wo Êci i przy wià za -

nia. Zdo by∏ je ja ko me ce nas, ko lek cjo -
ner sztu ki, cz∏o wiek g∏´ bo ko my Êlà cy, przy -

ja ciel in te lek tu ali stów. Cz∏owiek bo ga ty
i cie ka wy Êwia ta. Âmia ∏ek, któ ry w la tach
ter ro ry zmu, p´ dzi∏ za kie row ni cà swo ich
su per szyb kich aut. 

Neu rop sy chia tra An sel mo Za nal da, opo -
wia da hi sto ryj k´ Êwiet nie ob ra zu jà cà
„Adwokata”: „Wy cho dzi ∏em do pra cy bar -
dzo wcze Ênie, o pià tej, o szó stej. Cz´ sto
spo ty ka ∏em sta rusz k´ z po bli skie go do mu
opie ki, któ ra pro si ∏a mnie o pod wie zie -
nie do ko Êcio ∏a. Któ re goÊ ran ka wy sze -
d∏em póê niej i zo ba czy ∏em, jak wsia da ∏a
do in ne go sa mo cho du. Tym ra zem to on
jà pod wióz∏. Po sze d∏em do ko Êcio ∏a,
a sta rusz ka, ca ∏a szcz´ Êli wa, po wie dzia -
∏a do mnie: „Wi dzia∏ Pan? Pod wióz∏
mnie Ad wo kat Agnel li”.

Gio van ni Agnel li 
z bra tem Umber to 
w 1965 ro ku.
Wy żej: 
Rok 1986, Ad wo kat 
Agnel li z żo ną, 
sy nem Edo ar do 
i cór ką Mar ghe ri tą 
oraz wnu ka mi 
Po le wej: 
w dniu ślu bu cy wil ne go
z Ma rel lą Ca rac cio lo 
w 1953 ro ku

lut y/mar zec  2003 f i a t  wo kó ł  n a s
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Je go spoj rze nie
na świat

Gio van ni Agnel li 
był Pie mont czy kiem 
nie na wi dzą cym 
prze cięt no ści 
i nad mier nej re to ry ki. 
Uwiel biał cię te re pli ki 
w ta kim sa mym stop niu, 
jak gar dził dow ci pa mi. 
Wo lał słu chać, ale słu żył 
rów nież ra da mi i do świad cze niem, 
za ska ku jąc no wo cze sno ścią 
swo ich po glą dów.

Je go spoj rze nie
na świat
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“

”

Kil ka je go słyn nych my śli

Na te mat Fia ta: 

• „Lin got to to od zwier cie dle nie 

roz mia rów prze my słu mo to ry za cyj ne go

po pierw szej woj nie świa to wej”.

• „Za gra ni cą wi ze ru nek Fia ta mie sza się

z wi ze run kiem Włoch”

Na te mat pił ki noż nej i Fer ra ri:

• „Fer ra ri re pre zen tu je Wło chy na świe cie,

tak jak Co ca Co la Sta ny Zjed no czo ne”

• „Wzię li śmy Pla ti nie go za krom kę 

su che go chle ba, a on nam ją 

po sma ro wał gru bą war stwą ma sła”.

„Mieć go w dru ży nie, to tak jak mieć

kar tę kre dy to wą w za się gu rę ki”.

Fi lo zo ficz ne:

• „Co zro bio no do brze, mo że za wsze być

zro bio ne le piej”

• „Ko cham wiatr, bo nie moż na go ku pić”

• „Rów nież śmierć ma swój dzień 

uro dzin”

• „Moż na być wro ga mi, bę dąc na „ty”,

al bo przy ja ciół mi, bę dąc na „pan”

• „Lu bię rze czy ład ne i do brze zro bio ne.

Uwa żam wręcz, że es te ty ka i ety ka są

rów no znacz ne”.

Na te mat ro dzi ny:

• „Moż na so bie na wie le po zwo lić, 

ale ro dzi ny nie moż na zo sta wić”.

Na te mat ko mu ni ka cji:

• „Mógł bym być dy rek to rem ga ze ty. 

Pra sa mnie ba wi, ko cham 

ko mu ni ko wanie i dzien ni ka rzy, 

spo sób w ja ki two rzy się ga ze tę. 

Te pro ble my mnie fa scy nu ją”.

G dy by nie by∏ prze my s∏ow cem, zo sta∏ by dzien ni ka -
rzem. Gio van ni Agnel li bar dzo ko cha∏ ten za wód.
Je go wi zja ga ze ty po kry wa ∏a si´ z wi zjà He min -

gwaya, któ ry po noç po wie dzia∏, ˝e po win no to byç 
„czy ste, do brze oÊwie tlo ne miej sce”. Ja ko w∏a Êci ciel 
wy daw nictw pra so wych – wspo mi na Al ber to Ron chey –
wy zna wa∏ za sa d´ uni ka nia po le mi ki i na rze kaƒ. „Ne ver
expla in ne ver com pla in” – zwyk∏ mó wiç w swo im nie na -
gan nym an giel skim.

By∏ nie cier pli wy i szyb ko si´ nu dzi∏. Mno ̋ y∏ py ta nia
o wia do mo Êci i opi nie, ale po Êwi´ ca∏ nie wie le uwa gi na
od po wie dzi i u˝y wa∏ tyl ko jed ne go przy miot ni ka na wy ra -
˝e nie swo je go za do wo le nia, choç za zwy czaj je go j´ zyk by∏
pre cy zyj ny i ele ganc ki. „Za baw ne” – s∏o wo nie cz´ sto 
u˝y wa ne, któ re mo g∏o do ty czyç opi nii na te mat oso by, 
me czu pi∏ ki no˝ nej, ksià˝ ki czy ope ra cji fi nan so wej.

Wy cho wa nie i dys cy pli na prze j´ te od dziad ka, za ∏o ̋ y cie -
la Fia ta, oraz ko deks s∏yn nej Szko ∏y Jeê dziec kiej z Pi ne ro -
lo, sta no wi ∏y dla „Ad wo ka ta” ro dzaj co dzien ne go mun du -
ru. Se kret do brych ma nier po le ga na umie j´t no Êci opa no -
wa nia aro gan cji. „Wiem, ˝e by wam aro ganc ki i bo le j´ nad
tym – po wta rza∏ – po nie wa˝ zda rza si´, ˝e za miast zru gaç,
wy da je si´, ˝e wy chwa lam ko goÊ, kto po pe∏ ni g∏up stwo.
In te li gent ny zro zu mie to i prze tra wi, g∏u piec na to miast
odej dzie w pe∏ ni szcz´ Êcia”.

„Bez obo wiàz ków nie ma przy jem no Êci”. Dla Gio van -
nie go Agnel li obo wiàz ki, ze bra nia, po dró ̋ e, to by∏ Fiat.
Wie rzy∏ g∏´ bo ko w sens zbio ro wo Êci, s∏u˝ by, tra dy cji i kre -
atyw no Êci, któ rà wià za∏ z Mar kà i ˝y wi∏ g∏´ bo kie za ufa nie
do swo ich pra cow ni ków. Pew ne go dnia, w trak cie spo tka -
nia ze stu den ta mi pa ry skiej Sor bo ny, je den z nich za py ta∏
„Ad wo ka ta”: „Ja kà ce ch´ trze ba po sia daç, aby móc z Pa -
nem pra co waç?” „Umie j´t noÊç pra cy ze spo ∏o wej – od po -
wie dzia∏ Agnel li. – I je ̋ e li mo g´ coÊ do ra dziç, uczcie si´
wspó∏ pra co waç z in ny mi, wy mie niaç po my s∏a mi i pro jek -
ta mi. Lep szy jest ze spó∏ na wet prze ci´t nych lu dzi pra cu jà -
cych zgod nie dla te go sa me go ce lu, ni˝ gru pa ge niu szy,
wza jem nie ze so bà ry wa li zu jà cych”.

W wy wia dzie udzie lo nym dzien ni ko wi „Le Mon de”,
Agnel li wy ja Ênia∏: „Prze ̋ y ∏em oso bi Êcie wszyst kie za kr´ ty
hi sto rii mo je go kra ju: woj n´, od bu do w´, cud go spo dar czy,
la ta do lce vi ta i ter ro ryzm. Je stem po pu lar ny? Kie dy ktoÊ
d∏u go ˝y je w kra ju, w któ rym pe∏ ni ak tyw nà ro l´ i do brze
po st´ pu je, to lu dzie go roz po zna jà”. 

Na py ta nie, czy kie dy kol wiek my Êla∏, ja kà opi ni´ b´ dà
mia ∏y o nim przy sz∏e po ko le nia, po wie dzia∏: „Chcia∏ bym,
aby mó wio no o mnie po pro stu: mia∏ oka zj´ spe∏ niç swój
obo wià zek. I zro bi∏ to z du ̋ à przy jem no Êcià”.
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W y buch nà∏ Êmie chem, kie dy po wie dzia ∏em mu,
˝e w fa bry ce na zy wa jà go Gio anin La mie ra”
Lu igi Ari sio, li der mar szu czter dzie stu ty si´ cy,

na st´p nie par la men ta rzy sta, a dziÊ prze wod ni czà cy zwiàz -
ku In struk to rów Pra cy, wspo mi na dzieƒ, w któ rym Gio -
van ni Agnel li pod czas wi zy ty w za k∏a dzie, do wie dzia∏ si´
o swo im prze zwi sku. To by ∏o tak: „Je den z pra cu jà cych ze
mnà ro bot ni ków chcia∏ wie dzieç, jak zwra caç si´ do 

„Ad wo ka ta”, dru gi, nie cze ka jàc na mo jà od po wiedê 
po wie dzia∏: sa mo cho dy sà z ˝e la za i bla chy. Na zwie my go 
Gio anin La mie ra (Bla cha)”.

W tych dniach wie lu pra cow ni ków i by ∏ych pra cow ni -
ków Fia ta, pra gn´ ∏o by opo wie dzieç ja kieÊ zda rze nie,
w któ rym bra li udzia∏ wraz z Gio van nim Agnel li: wszy scy
czu jà, ˝e od szed∏ ja kiÊ frag ment w∏o skiej hi sto rii, przed si´ -
bior ca da jà cy wie lu pra c´, dom i mo˝ li woÊç no we go ˝y cia.

Wspo mnie nia
je go lu dzi
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Gio van ni Agnel li opi sy wa ny przez swo ich współ pra cow ni ków od mo men tu,
w któ rym od krył swo je prze zwi sko, po dys ku sje o pił ce noż nej. Iro nia, 
uprzej mość i cie ka wość naj bar dziej do ce nia ny mi ce cha mi je go cha rak te ru.

Wspo mnie nia
je go lu dzi

„



Jak ano ni mo we mu ro bot ni ko wi, któ ry po woj nie wy emi -
gro wa∏ z po ∏u dnia W∏och i któ ry – by po raz ostat ni po ̋ e -
gnaç „Ad wo ka ta” – sta∏ 25 stycz nia dwie go dzi ny w ko lej -
ce na mro zie, a na py ta nie, dla cze go to ro bi, od po wia da∏:
„By ∏em mu to win ny”.

Ari sio da lej opo wia da o epi zo dzie z prze zwi skiem:
„Roz ba wio ny Ad wo kat ri po sto wa∏: „A pan, pa nie Ari sio,
wie, jak pa na na zy wa jà w Par la men cie? Le chem Wa ∏´ sà
z Tu ry nu”. Wie dzia ∏em, ˝e w tym przy dom ku on mia∏
swój udzia∏, bo Agnel li s∏y nà∏ ze swo jej iro nii, z któ rà
trak to wa∏ lu dzi i rze czy. Iro nii, któ rej nie skà pi∏ tak ̋ e
wo bec sie bie sa me go. Âwiad kiem jest ksiàdz Es te ri no
Bo sco, dzie wi´ç dzie si´ cio la tek, któ ry uwiel bia 
na zy waç sie bie ostat nim z ka pe la nów pra cy, ostat nim,

któ re mu „Ad wo kat” po wie rza∏ za koƒ cze nia po sie dzeƒ
Ugaf (Zwiàz ku Eme ry tów Fia ta) i by ∏ych uczniów Szko ∏y
Przy za k∏a do wej, gdy˝ ba wi ∏y go bar dzo je go wy wo dy.

Po zna li si´ w Riv, kie dy Agnel li by∏ pre ze sem. Pew ne go
dnia „Ad wo kat” pod szed∏ do Es te ri na ze s∏o wa mi: 
„Va let ta mi po wie dzia∏, ˝e ksiàdz jest hul ta jem. CoÊ nas 
za tem ∏à czy: ja te˝ nim by ∏em, ale w in ny spo sób”.

Al bo, kie dy za pra sza∏ go Êci do swo je go „je ta”, 
i uda wa∏, ˝e po zo sta wia ich na zie mi, na ka zu jàc 
za mkni´ cie wej Êcia, aby sprawiç wra˝enie, ˝e sa mo lot
przy go to wuje si´ do star tu. 

Od gó ry, zgod nie z ru chem
wska zó wek ze ga ra: 
Lu igi Ari sio, Giu sep pe 
di Pal ma i Li vio Va si ni. 
Po ni żej: 
ka pe lan Es te ri no Bo sco. 
Po lewej: 
„Ad wo kat” pod czas wi zy ty
w Przyzakładowej 
Szko le Fia ta
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Do sko na le pa mi´ ta to Li vio Va si ni, przez dwa dzie Êcia
lat pi lot flo ty Fia ta:

„Ad wo kat by∏ ty pem od wa˝ nym i zde cy do wa nym, oso -
bà, któ rej cza sem na le ̋ a ∏o po wie dzieç „nie”. Je Êli cho dzi -
∏o o nie go, móg∏ by la taç przy ja kiej kol wiek po go dzie, 
sza no wa∏ jed nak na sze de cy zje. Cz´ sto po dró ̋ o wa∏ sam
i cza sem po ka zy wa∏ si´ w na szej ka bi nie, by z na mi po roz -
ma wiaç: ba li Êmy si´ te go mo men tu, bo przy po mi na∏ eg za -
min. Jak z ka ra bi nu rzu ca∏ py ta nia mi na te mat naj now -
szych sa mo lo tów, ich cha rak te ry styk tech nicz nych, py ta∏
o to, czy sà przy sto so wa ne do d∏u gich lo tów i do là do wa -
nia na krót kich pa sach”.

Ka˝ dy kto spo ty ka∏ go na wet prze lot nie w za k∏a dzie, czy
w biu rze, wspo mi na je go pra gnie nie po sze rza nia wie dzy
i czer pa nie jej z do Êwiad czeƒ, by le piej ro zu mieç rze czy wi -
stoÊç: „Pod czas ma ni fe sta cji z oka zji stu le cia Fia ta – wspo -
mi na da lej Ari sio – Agnel li za py ta∏ mnie, czy pod czas s∏aw -
ne go mar szu by ∏o nas fak tycz nie czter dzie Êci ty si´ cy. 
Od po wie dzia ∏em mu, ˝e to Lu cia no La ma, wte dy se kre -
tarz CGIL, po da∏ t´ licz b´. W rze czy wi sto Êci nie wie my ilu
nas by ∏o te go dnia. Na pew no wie lu”.
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Po le wej: Agnel li w Przyzakładowej Szko le Fiata 
ra zem z Va let tą.
Po wy żej: pod czas ko lo nii let nich w Ma ri na di Mas sa.
Po ni żej: na jed nym z do rocz nych spo tkań 
by łych uczniów Fia ta

Mi che le D’Alo ia od ’73 ro ku by∏ oso bi stym kie row cà
Agnel le go. „Ad wo kat – wspo mi na – wie dzia∏ o mo jej mi -
∏o Êci do pi∏ ki no˝ nej i za bie ra∏ mnie cza sem na me cze 
Mi strzostw Eu ro py. Pi∏ ka by ∏a jed nym z ulu bio nych te ma -
tów pod czas jaz dy sa mo cho dem. By wa ∏o, ˝e sia da∏ za 
kie row ni cà, by od re ago waç stre sy. Lu bi∏ wspo mi naç wy -
da rze nia pi∏ kar skie ma jà ce smak zwy ci´ stwa. By li Êmy 
na sta dio nie w Me dio la nie pod czas me czu In ter -Ju ve.
Cho dzi ∏o o kup no Ana sta sie go od Va re se. Na try bu nie 
by li pre ze si klu bów In ter (Fra iz zo li) i Va re se (Bor ghi).

Fra iz zo li tak ̋ e chcia∏ Ana sta sie go, ale Bor ghi, na Êla du jàc
ak cent pie monc ki, po wie dzia∏: „No có˝, sprze da ∏em go
ju˝ Agnel le mu”.

Agnel li po zy ska∏ so bie wie lu wspó∏ pra cow ni ków dzi´ ki
zdol no Êci pa mi´ ta nia o ka˝ dym z osob na, co oka zy wa∏ na -
wet w for mie ˝ar tu. Opo wia da Pie ro Ber ra, by ∏y uczeƒ
Przy za k∏a do wej Szko ∏y Fia ta: „Pan jest du ̋ o m∏od szy ode
mnie – po wie dzia∏ „Ad wo kat” – ale si wie je pan szyb ciej
ni˝ ja. Wi dzi pan, ja mam kil ka czar nych w∏o sów”.

W pa mi´ ci wra ca jà nie któ re wy da rze nia. Lot ni sko
w He atrow, Lon dyn. „Bar dzo si´ nam spie szy ∏o – opo wia -
da da lej Va si ni. To by ∏a jed na z tych po dró ̋ y z wie lo ma
przy stan ka mi w Eu ro pie. Cz´ sto si´ nam ta kie zda rza ∏y.
W po cze kal ni Agnel li za uwa ̋ y∏ omdla ∏à ko bie t´ i ca∏ ko wi -
tà obo j´t noÊç prze chod niów oraz per so ne lu lot ni ska. 
Za trzy ma∏ si´ obok bie dacz ki i po pro si∏, bym spro wa dzi∏
po moc. Za wo ∏a ∏em po li cjan ta. „Ad wo kat” po zo sta∏ przy
niej, a˝ do mo men tu udzie le nia po mo cy”.

Agnel li by∏ na „ty” z wiel ki mi te go Êwia ta, ale jed no cze -
Ênie nie po gar dza∏ bied ny mi. KtoÊ pa mi´ ta, ˝e roz ma wia∏
z ry ba ka mi w por cie Pal ma de Ma jor ca, lub z kimÊ, kto
nie spo dzie wa∏ by si´ sta nàç z nim twa rzà w twarz. Wspo -
mi na Giu sep pe Di Pal ma: „W ’69 by ∏em m∏o dym goƒ -
cem. Mia ∏em do r´ czyç pocz t´ na ósme pi´ tro na Cor so
Mar co ni, tam, gdzie „Ad wo kat” mia∏ swo je biu ro. Te go
ran ka, kie dy cze ka ∏em na win d´, przy szed∏ tak ̋ e „Ad wo -
kat”. Od su nà ∏em si´ na bok, by móg∏ przejÊç i zde cy do -
wa ∏em si´ za cze kaç.

Za py ta∏ mnie, do kàd ja d´. Od po wie dzia ∏em, ˝e na
ósme pi´ tro. „Wi´c je dzie pan do mnie” i za pro si∏ mnie do
win dy: nie wie dzia ∏em, co po wie dzieç, po ci ∏em si´. Do -
tych czas wi dzia ∏em go tyl ko na zdj´ ciu. Do pro wa dzi∏
mnie do swo je go biu ra. Mo ̋ e to by ∏a kwe stia wie ku,
emo cji, te go, ˝e po cho dzi ∏em z bied ne go Mo li se i nie 
by ∏em przy zwy cza jo ny do luk su su, ale tam ten po kój 
wy da∏ mi si´ prze pi´k ny.” 

Giu sep pe di Pal ma pe∏ ni∏ stra˝ ho no ro wà przy trum nie
„Ad wo ka ta”, którà wy sta wio no w Lin got to.
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Obrazki 
z życia
Giovanni Agnelli od pierwszej

fotografii, do ostatniego

pożegnania w Villar Perosa.

Rodzina, spotkania z wielkimi

ludźmi, miłość do Juventusu.

Prawowity spadkobierca.
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1937 rok, dzieci Edoarda 
i Virginii Agnellich: 
Clara, Gianni, Susanna, 
Maria Sole, Cristiana, 
Giorgio i Umberto.

Gianni w wieku 12 lat 
za kierownicą Fiata 508 spider.

Giovanni Agnelli 
sfotografowany 

wraz z rodzeństwem 
przy tej samej okazji.

Zdjęcie z okresu młodzieńczego,
uczeń liceum 

im. Massimo D’Azeglio 
w Turynie.
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Rok 1953: 
ślub z Marellą Caracciolo 
w kaplicy Castello Osthoffen,
niedaleko Strasburga.

W tym samym dniu 
z bratem Umberto, 

świadkiem na ślubie.

Rok 1962: oficjalna wizyta 
królowej Elżbiety 

oraz księcia Edynburga, Filipa.

Z Enzo Ferrari 
w Salonie Samochodowym 

w Turynie, w 1964 roku.
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Z żoną w domu 
w Villar Perosa.

Rok 1975: w dniu ślubu 
córki Margherity 
z Alainem Elkannem.

Agnelli  towarzyszy cesarzowi 
Haile Selassie podczas wizyty 
w zakładach Mirafiori.

W St. Moritz z żoną oraz
ukochanymi owczarkami husky.
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W boksie Ferrari 
z siostrzeńcem Lapo 
oraz (po lewej) Johnem Elkannem.
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Rok 1998: Paryż, 
wystawa „Wiek Caravaggia 
w kolekcji francuskiej”

Agnelli przemawia podczas
obchodów stulecia Fiata.

Wrzesień 2002 roku: spotkanie 
z Carlem Azeglio Ciampim podczas

otwarcia Pinakoteki w Lingotto.

26 stycznia 2003 roku.
Ostatnie pożegnanie przed kaplicą

rodziny Agnellich w Villar Perosa
(koło Turynu).
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T o, ˝e dzi siaj Fiat uru cha mia w Pol sce pro duk cj´ no -
we go sa mo cho du Gingo oraz no we go awan gar do -
we go sil ni ka 1.3 Mul ti jet 16v, jest g∏ów nie za s∏u gà

da le ko wzrocz no Êci i upo ru Gio van nie go Agnel li – je dy ne -
go pro du cen ta o mi´ dzy na ro do wej s∏a wie, któ ry od wa ̋ y∏
si´ prze kro czyç ˝e la znà kur ty n´, dzie là cà Êwiat ko mu ni -
stycz nej od ka pi ta li stycz nej go spo dar ki.

To w∏a Ênie dzi´ ki umo wom li cen cyj nym na pro duk cj´
Fia ta 125p w la tach szeÊç dzie sià tych, na Fia ta 126p w la -
tach sie dem dzie sià tych i na Ci nqu ecen to w la tach osiem -
dzie sià tych, Pol ska zy ska ∏a wa˝ ny ele ment prze my s∏u mo -
to ry za cyj ne go. Fiat Au to Po land od po nad 10 lat utrzy mu -
je w Pol sce po zy cj´ nie pod wa ̋ al ne go li de ra tej bran ̋ y, 

Od pierw szych nie śmia łych kon tak tów na po cząt ku XX wie ku, do póź niej szych
śmia łych i trwa łych przed się wzięć prze my sło wych w Pol sce. Wza jem ne 
kon tak ty Pol ski z „Ad wo ka tem”, pro cen tu ją tak że w trze cim ty siąc le ciu.

Agnelli i Polska

jest tak ̋ e naj wi´k szym pol skim eks por te rem sa mo cho dów
do Unii Eu ro pej skiej.

Na dro dze do po ∏à cze nia dwóch sprzecz nych ze so bà
sys te mów po li tycz nych i go spo dar czych sta ∏o wie le prze -
szkód i trud no Êci. Ale dzi´ ki za an ga ̋ o wa niu „Ad wo ka ta”,
ka˝ dy ele ment tej trud nej uk∏a dan ki zna laz∏ si´ wresz cie na
swo im miej scu. 

Dwa wy da rze nia, oby dwa zwià za ne z za war ciem umo -
wy li cen cyj nej na pro duk cj´ Fia ta 126 p w la tach sie dem -
dzie sià tych, prze sz∏y na wet do hi sto rii lub ra czej do
aneg do ty. Pierw sze mia ∏o miej sce jesz cze przed pod pi sa -
niem umo wy li cen cyj nej. Na po czàt ku lat sie dem dzie sià -
tych, I se kre tarz par tii ko mu ni stycz nej, W∏a dy s∏aw 
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Go mu∏ ka, od szed∏ ze sta no wi ska. W∏a dz´ ob jà∏ Edward
Gie rek, a z nim gó r´ wzi´ ∏a opcja roz wo ju mo to ry za cyj ne -
go kra ju. Zgod nie z jej za ∏o ̋ e nia mi, sa mo chód nie mia∏
byç ju˝ ko ja rzo ny wy ∏àcz nie ze sfe rà luk su su ale staç si´ 
pro duk tem ma so wym, sty mu lu jà cym roz wój ca ∏ej go spo -

dar ki. Do uru cho mie nia pro ce su ma so wej mo to ry za cji
kra ju, nie wy star cza ∏y tyl ko do bre in ten cje po li tycz ne. 
Po trze ba by ∏o mi lio nów do la rów oraz za chod nie go pro -
du cen ta, sk∏on ne go do udzie le nia li cen cji pro duk cyj nej,
do star cze nia tech no lo gii oraz ka pi ta ∏u. WÊród wie lu mi´ -
dzy na ro do wych pro du cen tów zwró co no si´ tak ̋ e do 
Fia ta. Na spo tka niu w Tu ry nie de le ga cja rzà du pol skie go,

w któ rej sk∏a dzie zna leê li si´ 

An drzej W∏a dy ka, Ta de usz Wrzasz czyk i An drzej Gó rec ki,
przed sta wi ∏a Gio van nie mu Agnel li swo je pla ny prze my -
s∏o we. Na ko niec za da ∏a „Ad wo ka to wi” dwa py ta nia:
„Czy Fiat sk∏on ny jest udzie liç Pol sce li cen cji na pro duk cj´
ma ∏o li tra ̋ o we go sa mo cho du u˝yt ko we go? Je Êli tak, to czy

zga dza si´ na ca∏ ko wi te po kry cie kosz tów
tej ̋ e ope ra cji po przez do sta w´ z Pol ski sil -
ni ków, pod ze spo ∏ów lub go to wych sa mo -
cho dów?”. „Ad wo kat” Agnel li od po wie -
dzia∏ na te py ta nia w spo sób zwi´ z∏y i jed -
no znacz ny: „Na pierw sze py ta nie od po -
wia dam tak, na to miast na dru gie, te˝ tak”.

Dru gie za baw ne wy da rze nie mia ∏o miej -
sce tu˝ po udzie le niu li cen cji stro nie pol -
skiej. W∏o skie zwiàz ki za wo do we, g∏ów -
nie CGIL, zwià za ne z W∏o skà Par tià 
Ko mu ni stycz nà, na ci ska ∏y na rzàd by nie
udzie la∏ li cen cji na im port pro du ko wa -
nych w Pol sce sil ni ków do Fia ta 126. 
Pro po zy cja ta, dla w∏o skie go pro du cen ta
wià za ∏a si´ co naj mniej z dwo ma za gro ̋ e -
nia mi: z jed nej stro ny – ko niecz no Êcià 
za wie sze nia pro duk cji sa mo cho dów we
W∏o szech, z dru giej – nie za p∏a ce niem za
li cen cj´ przez stro n´ pol skà. 

W tym go rà cym okre sie, kie dy straj ki
nie mal ̋ e spa ra li ̋ o wa ∏y go spo dar k´ w∏o skà, Gio van ni
Agnel li pod jà∏ de cy zj´ o spo tka niu z prze wod ni czà cym
W∏o skiej Par tii Ko mu ni stycz nej – je dy ne go ugru po wa nia
mo gà ce go wp∏y nàç na de cy zje CGIL. 

Pol ska przy j´ ∏a ro l´ me dia to ra mi´ dzy dwo ma stro na mi
i zor ga ni zo wa ∏a spo tka nie w ¸aƒ sku, z da la od cie kaw -
skich dzien ni ka rzy. Przez dwa dni w za ci szu la sów ma zur -
skich, da le ko od wiel kie go Êwia ta, ty po wy przed sta wi ciel
mi´ dzy na ro do we go ka pi ta li zmu, roz ma wia∏ z cz∏on kiem
biu ra po li tycz ne go W∏o skiej Par tii Ko mu ni stycz nej 
Gian car lo Pa iet tà o nie ∏a twej i burz li wej sy tu acji kra ju.

Prze bieg i treÊç roz mów trzy ma ne by ∏y w naj wi´k szej 
ta jem ni cy. Mu sia ∏y jed nak przy nieÊç od po wied ni sku tek,
sko ro li cen cja zo sta ∏a w ca ∏o Êci za p∏a co na sil ni ka mi i sa -
mo cho da mi wy pro du ko wa ny mi w Pol sce, zaÊ fa la straj -
ków we W∏o szech za cz´ ∏a po wo li wy ga saç.

Pod ko niec paê dzier ni ka 1971 dzien nik Jo ur nal de 
Ge ne ve na pi sa∏: „Ma my do czy nie nia z zu pe∏ nie no wà for -
mà wspó∏ pra cy prze my s∏o wej mi´ dzy kra ja mi przy na le ̋ à -
cy mi do dwóch ró˝ nych sys te mów go spo dar czych. Fiat
osià gnà∏ cel do tàd nie spo ty ka ny, wy ko rzy stu jàc za sa dy
han dlu opar te na wy mia nie pra cy i po my s∏ów”.
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Powyżej: Podpisywanie umowy o współpracy i kontraktu
licencyjnego na produkcję Fiata 126 p. Poniżej: Niebawem
Fiat „Gingo” będzie seryjnie produkowany w Tychach



Hołdmiędzynarodowejprasy
Po śmierci Giovanniego Agnelli
media dużo uwagi poświęciły
osobie „Adwokata“. 
Gazety, stacje telewizyjne 
i radiowe na całym świecie, 
we wspomnieniach
podkreślały jego
sukcesy zawodowe,
wymiar ludzki, 
miłość do sportu 
i pozycję
międzynarodową. 

„...By∏ jed nym z trzech wiel kich W∏o chów swo ich cza sów,
któ rzy za ist nie li za gra ni cà: po zo sta li to Fel li ni i Fer ra ri. Dla
lu dzi by∏ po pro stu „Ad wo ka tem”: ty tu∏ u˝y wa ny po czàt ko -
wo przez se kre tar ki i lu dzi Fia ta, z cza sem zo sta∏ prze j´ ty
przez ca ∏y na ród. 

Je den z son da ̋ y wy ka za∏, ˝e dzie wi´ç dzie si´ ciu dzie wi´ ciu
oby wa te li na stu wie dzia ∏o, kim jest Pa pie˝, na to miast wszy -
scy zna li „Gian nie go”. W cià gu ro ku, je go twarz, pe∏ na
zmarsz czek i wiecz nie opa lo na, po ja wi ∏a si´ je de na Êcie ra zy
na ok∏ad kach ty go dni ków. Lu bia no go. Rów nie˝ za gra ni cà.



„...Gdy oso by ma jà szla chet noÊç wy ry tà w du szy, a nie tyl -
ko wi docz nà w oby ciu ze wn´trz nym, umie jà zro zu mieç ˝y cie
i my Êli in nych lu dzi, nie ogra ni cza jàc si´ do oce ny wy ∏àcz nie
na pod sta wie jed nost ko wych fak tów. Pa mi´ tam, ˝e ta kie od -
nio s∏em wra ̋ e nie w trak cie mo ich spo tkaƒ z Gio van nim
Agnel li... W∏o chy ju˝ nie b´ dà ta kie sa me po je go odej Êciu.
Za brak nie im je go de li kat no Êci, nad zwy czaj nej po wa gi, z ja -
kà da wa∏ wy raz tej de li kat no Êci na prze strze ni dzie si´ cio le ci,
prze kszta∏ ca jàc swój dom w praw dzi wy dom kró lew ski...”

Bar ba ra Spi nel li, LA STAM PA

„...Za wsze du ̋ e zna cze nie przy pi sy wa ∏em po dró ̋ y do
Ame ry ki, ja kà dzia dek Gio van nie go Agnel li po da ro wa∏ swo -
je mu wnu ko wi w na gro d´ za zda nà ma tu r´. By ∏a dla nie go
praw dzi wym od kry ciem Ame ry ki, od tam tej po ry za wsze 
∏à czy ∏a go ze Sta na mi Êci s∏a wi´ê. Kraj ten sta∏ si´ wzo rem dla
cz∏o wie ka, któ ry nie d∏u go póê niej sta nà∏ na cze le naj wi´k sze -
go przed si´ bior stwa w∏o skie go, Fia ta...”

Ser gio Ro ma no, COR RIE RE DEL LA SE RA

„...Mia∏ w∏a dz´, ale ni gdy nie za po mi na∏ o po win no Êciach
d˝en tel me na. Âwia dom, ˝e jest jed nym z „im pe ra to rów Êwia -
ta prze my s∏u”, za wsze sto so wa∏ si´ do na uk swe go Dziad ka:

„Gian ni, do bre wy cho wa nie jest wszyst kim. 
Ni gdy nie za po mi naj o do brych ma nie rach...”

Igor Man, LA STAM PA

„...Agnel li by∏ przed sta wi cie lem Tu ry nu kre atyw -
ne go, ak tyw ne go, a nie za mkni´ te go i kon ser wa-
tyw ne go: by∏ uoso bie niem hi sto rii i ro li wiel kiej
miesz czaƒ skiej dy na stii... By∏ cz∏o wie kiem kul tu ry,
ele ganc kim, o wy szu ka nych ma nie rach, pew nym
sie bie, o wiel kim za mi ∏o wa niu do sztu ki....”

Nor ber to Bob bio, LA STAM PA

Pa mi´ tam, ˝e „Pa ris Match” na pi sa∏: „oto wi ze ru nek 
przy wód cy”. „Li fe” do pa try wa∏ si´ w nim na wet po do bi zny
Ju liu sza Ce za ra....”

En zo Bia gi, COR RIE RE DEL LA SE RA

„...Wy pra co wa∏ pe wien ob raz swo je go kra ju, na wet wte dy,
gdy wi ze ru nek pu blicz ny i po li tycz ny W∏och nie by∏ naj lep -
szy. Prze ko na∏ wie lu li czà cych si´ lu dzi – tych, któ rzy ma jà
wp∏yw na opi ni´ ogó ∏u – aby spoj rze li na W∏o chy in ny mi
ocza mi. Je go za s∏u gà jest z pew no Êcià wy pro wa dze nie W∏o ch
z g∏´ bo kiej pro win cji. To on po ka za∏ Êwia tu, co war ta jest pra -
ca W∏o chów. Wpro wa dzi∏ W∏o chów w Êwiat i wzbu dzi∏
w nich pra gnie nie te go Êwia ta....”

Fu rio Co lom bo, L’UNI TÀ

„...Mia∏ kla row nà wi zj´ Êwia ta, po zy cji W∏och na Êwie cie
oraz fun da men tal nych war to Êci W∏och de mo kra tycz nych
i re pu bli kaƒ skich. War to Êci, któ re po dzie la li mia no wa ni
przez nie go dy rek to rzy ga ze ty „La Stam pa”. Z cza sem 
zna jo moÊç „Ad wo ka ta” ze wszyst ki mi dy rek to ra mi na bie ra ∏a
czy sto oso bi ste go cha rak te ru. W ich wza jem nych kon tak tach
Fiat i Agnel li prze sta wa li ist nieç. Dy rek tor ni gdy nie od czu -
wa∏, ˝e pra wa w∏a sno Êci je go roz mów cy mo gà byç ja kà kol -
wiek prze szko dà, wr´cz prze ciw nie, sta no wi ∏y gwa ran cj´ je go
nie za le˝ no Êci...”

Ar ri go Le vi, IL SO LE 24 ORE



„...Agnel li kie ro wa∏ naj wi´k szym przed si´ bior stwem
W∏och tak do brze, ˝e sta∏ si´ sym bo lem od ro dze nia kra ju
okre su po wo jen ne go. Rzà dy po wsta wa ∏y i upa da ∏y, a Agnel li
po zo sta wa∏ trwa ∏à in sty tu cjà W∏och...”

THE NEW YORK TI MES

„...Agnel li jest sym bo lem naj lep szej czàst ki W∏och. G∏´ bo -
kie uczu cie stra ty jest po wszech ne w ca ∏ej Ita lii. By∏ po dzi wia -
nym sym bo lem sty lu i kul tu ry te go kra ju, twór cà po t´ gi prze -
my s∏o wej....”

FI NAN CIAL TI MES

„...Mr. Agnel li sta∏ si´ jed nà z nie wie lu po sta ci W∏och o na -
praw d´ mi´ dzy na ro do wym wy mia rze. Do kr´ gu je go przy ja -
ció∏ na le ̋ e li w∏ad cy, pre zy den ci, sze fo wie rzà dów; po ja wia∏
si´ u bo ku tak wiel kich po sta ci, jak Hen ry Kis sin ger czy 
Jac kie Ken ne dy...”

THE WALL STRE ET JO UR NAL EU RO PE

„...Agnel li by∏ ostat nim kró lem W∏och. Pa triar cha Fia ta by∏
naj bar dziej zna czà cym bo ha te rem prze my s∏o wej i go spo dar -
czej hi sto rii W∏och ostat nich 35 lat...”

EL MUN DO

„...Wraz z Ad wo ka tem od cho dzi je den z ostat nich przed -
sta wi cie li ary sto kra cji prze my s∏u Êwia to we go, od po wied nik
Hen ry’ego For da czy Da vi da Roc ke fel le ra, któ ry ja ko je dy ny
w Eu ro pie umia∏ zgro ma dziç tak wiel kà cha ry zm´ i w∏a dz´.
W∏o chy zo sta ∏y osie ro co ne przez cz∏o wie ka, któ ry wy war∏ 
sil ny wp∏yw na ich hi sto ri´....”

LE FI GA RO

„...Dzi´ ki swo je mu in stynk to wi, swo im suk ce som go spo -
dar czym, umie j´t no Êci ja sne go wy ra ̋ a nia my Êli, nie zwy k∏ej
oso bo wo Êci, Gian ni Agnel li wy wie ra∏ wp∏yw na W∏o chy
przez po nad pó∏ wie ku...”

FRANK FU TER AL L GE ME INE

„...Nie prze sa dzi my mó wiàc, ˝e dla W∏o chów po staç 
Gio van nie go Agnel li by ∏a uoso bie niem do sko na ∏o Êci, wi ze -
run ku, ja ki chcie li by stwo rzyç w oczach Êwia ta: zwy ci´ ski,
bo ga ty, in te li gent ny i atrak cyj ny...”

THE IN DI PEN DENT

„...W∏o chom nie po zo sta je nic in ne go, jak p∏a kaç po prze -
my s∏ow cu, nie uko ro no wa nym kró lu, cz∏o wie ku o nie zrów -
na nym sty lu. Agnel li by∏ sym bo lem Do lce Vi ta, sza lo nych lat
pi´ç dzie sià tych, kie dy to je go kraj wy cho dzi∏ z ubó stwa..”

THE WA SHING TON POST

„...Pa sjà re ne san so we go w∏ad cy Ita lii by∏ sport, wi dzia∏
w nim ro man tycz ne wy zwa nie rzu ca ne ˝y wio ∏om. By∏ zna-
ko mi tym ˝e gla rzem, nar cia rzem, p∏y wa kiem, jeêdê cem 
i kie row cà. Ma wia∏: „Ko cham wiatr, bo nie mo˝ na go ku piç”.
Jego wielkà mi∏oÊcià do koƒca ˝ycia by∏a te˝ pi∏ka no˝na.
W∏o si ˝e gna jà Agnel le go z wiel ka no stal già. Ma jà Êwia do -
moÊç, ˝e wraz z nim bez pow rot nie od cho dzi w cieƒ epo ka 
ro dzin ne go ka pi ta li zmu i ro man tycz ne go spor tu; ̋ e od cho dzi
ostat ni jej Êwia dek i wspó∏ twór ca. W∏o chy nie pew nie spo glà -
da jà w przy sz∏oÊç. Opusz cza jà ca fa bry k´ Mi ra fio ri za p∏a ka na
ko bie ta py ta ∏a bez rad nie: „Co z na mi te raz b´ dzie?”

Piotr Ko wal czuk „RZECZ PO SPO LI TA”
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