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WYDANIE SPECJALNE

CZASOPISMO BEZP¸ATNE
PRACOWNIKÓW
GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat żegna
„Adwokata”
Pracownicy Grupy Fiat z wielkim ˝alem i g∏´bokim smutkiem przyj´li wiadomoÊç o Êmierci mecenasa Giovanniego Agnelli. Przez ponad pi´çdziesiàt
lat by∏ on filarem Przedsi´biorstwa, sprawi∏, ˝e sta∏o
si´ ono najwa˝niejszym w∏oskim konsorcjum przemys∏owym zarówno w Europie, jak i na Êwiecie.
W ciàgu ca∏ej historii Fiata, zarówno w chwilach
intensywnego rozwoju firmy jak i w okresach trudnych, Giovanni Agnelli odgrywa∏ zawsze rol´ Êwiat∏ego przewodnika. Niezale˝nie od czasu i okolicznoÊci, ze szczególnà uwagà odnosi∏ si´ do potrzeb
i problemów pracowników Fiata.
B´dàc osobà o szerokich horyzontach kulturowych, z prawdziwym zaanga˝owaniem Êledzi∏ post´py technologii oraz rozwój nowych wyrobów firmy.
Ze wzgl´du na swój wielki autorytet i wiedz´,
uwa˝any by∏ w Êwiecie nie tylko za przyk∏ad modelowego przedsi´biorcy, ale tak˝e za najbardziej
czytelny symbol w∏oskiego ducha narodowego.

TURYN, 24 STYCZNIA 2003 ROKU

LaPresse/Coppi

Ostatnie
pożegnanie

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.

LaPresse/Lercara

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”.

LaPresse/D Alberto

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

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
luty/marzec 2003?
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Bohater
epoki
Od dzieciństwa spędzonego w Villar Perosa po sojusz z General Motors.
Biografia Giovanniego Agnelli to dzieje człowieka, który żył bardzo
intensywnie. Dla siebie, rodziny, dla przedsiębiorstwa i kraju.
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1921
1921

1
1. Gianni Agnelli (po prawej) w wieku ośmiu lat
ze swoim kuzynem, Giovanni Nasi.
Już od najmłodszych lat
przejawiał zafascynowanie samochodami.
2. Linie montażowe w Lingotto uruchomione w 1923 roku

12 marca, w Turynie, przyszed∏ na Êwiat Giovanni Carlo
Francesco Agnelli, drugie dziecko 29-letniego Edoardo
oraz 22-letniej Virginii Bourbon del Monte, córki ksi´cia
Carlo di San Faustino ze znanego rodu rzymskiej arystokracji. Rok wczeÊniej urodzi∏a si´ Clara, rok póêniej –
Susanna („Suni”), a nast´pnie kolejne dzieci: Maria Sole,
Cristina, Giorgio (zmar∏ w 1965 roku majàc niewiele ponad 35 lat) i wreszcie w 1934 roku najm∏odszy, Umberto.
Pierwszemu ch∏opcu w rodzinie dano imi´ dziadka, za∏o˝yciela i pe∏niàcego od roku funkcj´ prezesa Fiata. Imi´
Giovanni b´dzie figurowa∏o jednak tylko w oficjalnych
dokumentach. Ch∏opiec bowiem nazywany b´dzie przez
ca∏e ˝ycie dla odró˝nienia od dziadka zdrobnieniem
Gianni. Od dziecka wyczuwa si´ u niego silny charakter
i impulsywnoÊç. Dla przyjació∏ jest niepoprawnym ˝artownisiem, dla nauczycieli – aroganckim uczniem. Cz´sto
sprzecza si´ z ojcem Edoardo, ale dziadek ju˝ zdà˝y∏
wyczuç niezwyk∏e zdolnoÊci wnuka i zaradnoÊç, które
ujawnià si´ w przysz∏oÊci.
Opiek´ nad dzieçmi rodziny Agnelli sprawuje energiczna angielska guwernantka, Miss Parker. Uczà si´ j´zyków
obcych, spotykajà ze swoimi rówieÊnikami z kr´gów arystokratycznych. W niedziel´ rozdajà zup´ ubogim i wi´êniom. Zimà Edoardo zabiera Gianniego na narty, mi´dzy
innymi do St. Moritz i Sestiere – zwyk∏ym Êmiertelnikom
uciechy stoków sà jeszcze obce. Gianni po ojcu odziedziczy∏ zami∏owanie do ruchu i sportu. Oprócz jazdy na nartach, jego pasjà sà skeleton (rodzaj saneczkarstwa), ˝eglarstwo, samochody wyÊcigowe. I Juventus. Gdy po raz
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pierwszy widzi trenujàcà dru˝yn´, ma cztery lata. Jego
ojciec jest prezesem klubu.
Od 1926 Edoardo zostaje wiceprezesem Fiata, a dyrektorem generalnym od ‘27 roku najbli˝szy wspó∏pracownik
za∏o˝yciela – Vittorio Valetta. Dla Firmy sà to lata sukcesów. Po pierwszej wojnie Êwiatowej oraz z∏agodzeniu napi´ç politycznych i spo∏ecznych, podczas których dochodzi∏o do okupacji fabryki przez robotników, w 1923 roku
zostaje otwarty supernowoczesny jak na owe czasy, zak∏ad
w Lingotto – symbol Fiata, nierozerwalnie zwiàzanego
z masowà produkcjà. W fabryce pojawia si´ linia monta˝owa i nowa organizacja pracy. Sukcesy w rajdach i wyÊcigach wzmagajà zainteresowanie samochodem. Produkuje
si´ wiele nowych modeli. Innowacje i sukcesy odnotowuje tak˝e sektor autokarów i samolotów (z dwup∏atowcem
AL – pierwszym cywilnym samolotem Fiata) oraz w dziedzinie kolejnictwa.

1935
1935

Jest niedziela 4 lipca. Virginia przebywa z m∏odszymi
dzieçmi w Bagnoles, we Francji. Starsze rodzeƒstwo,
z ojcem Edoardem i babkà ze strony matki, Jane Allen
Campbell, zwanà Princess Jane, bawià w willi Forte dei
Marmi, gdzie w∏oskie wy˝sze sfery za˝ywajà morskich
kàpieli. Nadchodzi moment wyjazdu Edoardo. Wsiada do
wodolotu pilotowanego przez Artura Ferrarin, asa lotnictwa. Lecà w stron´ Genui. To ostatni obraz ojca, jaki
dzieci zachowa∏y w pami´ci. W porcie wodolot rozpada
si´ po zderzeniu z przeszkodà. Edoardo wpada do morza
i ginie od uderzenia oderwanego Êmig∏a.
Zaledwie czternastoletni Gianni zostaje g∏ównym spadkobiercà przemys∏owego i finansowego imperium. Wychowaniem wnuka i jego rodzeƒstwa zajmuje si´ dziadek
nazywany Senatorem. W 1939 roku, Gianni zdaje matur´ w D’Azeglio. Opiek´ nauczycielskà sprawuje nad nim
Franco Antonicelli, post´powy intelektualista, przyjaciel
Ginzburga, Pavese i Gobettiego. Dziadek w nagrod´ wysy∏a wnuka wraz z kuzynem Giovannim Nasi na par´
miesi´cy do Stanów Zjednoczonych. Przyp∏ywajà statkiem do Nowego Yorku, nast´pnie, jadà do Filadelfii,
Detroit, gdzie zwiedzajà fabryki samochodów, potem do
Chicago, Nowego Meksyku i Kalifornii. Jest to Êwiat,
który podoba si´ dziadkowi. Jest zafascynowany Henry
Fordem i jego warsztatami, modelami samochodów,
organizacjà przemys∏u. Tam rzàdzi Franklin Delano
Roosvelt, po autostradach jeêdzi trzydzieÊci milionów
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samochodów (we W∏oszech mniej ni˝ trzysta tysi´cy).
Kryzys jest ju˝ tam mrocznym wspomnieniem. Natomiast
na Starym Kontynencie rozprzestrzenia si´ narodowy
socjalizm i faszyzm.
W Niemczech w∏adze przejmuje Adolf Hitler. We W∏oszech rozpoczà∏ si´ okres polityki kolonialnej i autarkii.
Fiat, zmuszony do rezygnacji z mi´dzynarodowej wspó∏pracy, która charakteryzowa∏a go na poczàtku lat trzydziestych, teraz koncentruje si´ na rynku wewn´trznym. Lata
1932-1937 to prawdziwe kamienie milowe w historii
przemys∏u motoryzacyjnego.
W tym okresie powstaje Fiat 508 Balilla, luksusowy Fiat
518 i 527 Ardita, aerodynamiczny 1500, 1100 „musone”,
i 500 – ma∏y, ma∏olitra˝owy samochód, zwany „Topolino”
– spe∏nienie marzeƒ niezamo˝nych kierowców. Po dokonaniu wyboru zlokalizowania seryjnej produkcji w Mirafiori, na peryferiach Turynu, w roku 1937 rozpoczyna si´
budowa zak∏adu, z najnowoczeÊniejszà we W∏oszech
organizacjà pracy. Zak∏ad zostaje otwarty w 1939 roku,
a senator Agnelli obejmuje stanowisko dyrektora pe∏nomocnego u boku Vittorio Valetty.

4
3. Fiat 500A, powstały w 1936 roku i natychmiast
ochrzczony „Toplino”.
4. Giovanni Agnelli, podporucznik kawalerii w Rosji.
5. Lingotto po bombardowaniu 28 marca 1944 roku

1945
5

1945

16 grudnia senator Agnelli umiera na atak serca, w nieca∏y miesiàc po Êmierci matki Gianniego, Virginii, która
zgin´∏a w wypadku samochodowym.
Wojna rozdzieli∏a dziadka i wnuka. Po oficerskiej szkole
kawalerii w Pinerolo, Gianni, jako ochotnik, idzie na
front. Zimà 1941 roku walczy w Rosji, nast´pnie w Libii
i w Tunezji, gdzie zdobywa krzy˝ zas∏ugi. W 1943 roku,
jest ˝o∏nierzem w Afryce, gdy dziadek wzywa go i mianuje wiceprezesem Fiata. Uwa˝a, ˝e wnuk doÊç ju˝ zrobi∏,
teraz chce mieç go blisko siebie.
Gianni zdecydowa∏ inaczej. „Kiedy jesteÊ m∏ody – wspomina po latach – jesteÊ poÊród tych, którzy walczà na wojnie, nie poÊród tych, którzy tylko patrzà”.
Dziadek usilnie próbowa∏ ocaliç Fiata przed katastrofà.
Od chwili przystàpienia W∏och do wojny iloÊç produkowanych samochodów drastycznie si´ zmniejszy∏a (z 53 tys.
w 1939 roku, do 3700 w 1945 roku), pi´ciokrotnie natomiast wzros∏a produkcja ci´˝arówek. Fabryki w znacznym
stopniu zosta∏y zniszczone przez bombardowania aliantów, a od wrzeÊnia 1943 roku, po upadku faszyzmu i niemieckiej okupacji pó∏nocnych W∏och, zarzàdzanie Firmà
sta∏o si´ jeszcze trudniejsze. Do problemów w zdobywaniu
surowców i pó∏produktów dosz∏o bowiem zagro˝enie
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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przeniesienia do Niemiec ca∏ych wydzia∏ów fabryki.
W kwietniu 1945 roku koƒczy si´ wreszcie wojna, ale pod
koniec tego roku umiera senator Agnelli.
Ka˝dy z wnuków rodziny Agnelli i Nasi dziedziczy teraz
udzia∏y Instytutu Finansów (IFI), który zarzàdza majàtkiem rodzinnym. Udzia∏y Gianniego sà podwójne. Vittorio Valetta proponuje mu funkcj´ prezesa Fiata. Gianni
odpowiada: „Niech pan nim zostanie, profesorze.” Ma
tylko 24 lata i postanawia skorzystaç z rady, jakiej dziadek
udzieli∏ mu przed Êmiercià: „Naciesz si´ troch´ ˝yciem.”

1953

6

1953

Time napisa∏: „Zanim Gianni Agnelli trafi∏ do rubryk
poÊwi´conych finansom, zrobi∏ zawrotnà karier´ na stronach kroniki towarzyskiej”. Kawaler z dochodem szeÊciuset milionów lirów rocznie, przeprowadza si´ na Lazurowe Wybrze˝e, do miejscowoÊci Beaulieu, do willi z dwudziestoma oÊmioma pokojami. Ma do dyspozycji samolot,
jacht i wszystko, co pozwala byç zauwa˝anym. Jest sympatyczny, jego wyglàdowi oraz intelektowi nie mo˝na nic
zarzuciç, ma nienaganne maniery i wrodzonà sk∏onnoÊç
do zabawy. Ho∏duje fizycznej odwadze, jest szaleƒcem za
kierownicà, po mistrzowsku jeêdzi na nartach.
Decydujàce wydarzenie: spotkanie z Marellà – pi´knà
córkà ksi´cia Caracciolo di Castagneto, diuka Meleto
i Amerykanki, Margaret Clark. Âlub biorà w 1953 roku
w zamku blisko Strasburga. Suni si´ rozwiedzie, podobnie
Clara i Umberto. Gianni nie. Przyjacielowi, któremu zwierza si´ ze swych uczuç, powie: „Mo˝na zrobiç wszystko,
ale nie mo˝na porzuciç rodziny”. Wed∏ug niego ka˝dy ma
swojà rol´: Marella jest ˝onà. B´dzie z nià mia∏ dwoje
dzieci: Edoardo (ur. w 1954 roku) i Margherit´ (ur.
w 1955 roku)
Od 1947 przez siedem lat Gianni Agnelli jest prezesem
Juventusu, który dwukrotnie wygrywa mistrzostwa. Nast´pnie przekazuje pa∏eczk´ bratu Umbertowi, ale do
ostatniej chwili pozostanie honorowym prezesem i zagorza∏ym kibicem.
W 1959 roku obejmuje stanowisko prezesa Instytutu Finansów, a w 1963 – dyrektora pe∏nomocnego Fiata, dzi´ki czemu – przed obj´ciem funkcji prezesa – przez trzy lata pracuje z Valettà. Podró˝uje po Êwiecie, by reprezentowaç swojà dziedzin´ przemys∏u. W Fiacie, pod kierownictwem Valetty, od 1949 do 1959 roku liczba pracowników
zwi´ksza si´ o ponad 20 procent, przekraczajàc 85 tys.
W tym samym okresie produkcja samochodów wzrasta
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szeÊciokrotnie: od prawie 71 tys. do 425 tys. rocznie. Najpopularniejsze samochody to Fiat 600, zaprezentowany
w 1955 roku i Nowy Fiat 500, z roku 1957.
Dla W∏och nastaje okres „cudu gospodarczego”. W latach 1958 – 63 produkt krajowy brutto wzrasta o 6,3%
w skali roku, a przemys∏ samochodowy jest jednym
z g∏ównych sprawców rozwoju.

1966
1966

6. Nowy Fiat 500 z 1957 roku: ulubiony samochód Włochów.
7. Fiat 600 (1955) zapoczątkuje masową motoryzację.
8. Giovanni Agnelli obserwuje Vittorio Valettę (po prawej)
i przedstawiciela ZSRR, Aleksandra Tarassowa,
podczas podpisywania umowy o utworzeniu zakładu
w Togliattigradzie

W historii Fiata jest kilka okresów. Po Senatorze i Profesorze przychodzi czas na Adwokata przydomek, który
Gianni Agnelli zyska∏ po ukoƒczeniu studiów prawniczych.
Profesor Vittorio Valetta zarzàdza∏ firmà od 1921 roku.
OpuÊci∏ jà 30 kwietnia 1966 roku, kiedy Giovanni Agnelli wyrazi∏ ochot´ zostania prezesem. Fiat jest wtedy wielki
i pot´˝ny, produkuje 1.741.000 samochodów osobowych,
64.800 ci´˝arówek, 50.558 ciàgników oraz 6.255 maszyn
rolniczych. W sumie dzia∏alnoÊç firmy stanowi 6% Êwiatowej produkcji i 21% produkcji Wspólnego Rynku Europejskiego. Dzi´ki pociàgom z po∏udnia przyje˝d˝ajàcym
do stacji Porta Nova, liczba pracowników roÊnie z roku na
rok. W 1959 by∏o ich nieco ponad 85 tys., w roku 1969
b´dzie ich prawie 171 tys. W roku tym uruchomiony zostanie tak˝e zak∏ad w Rivalta. Znaczàca jest tak˝e dzia∏alnoÊç firmy za granicà. Najwa˝niejsza umowa, podpisana
w roku obj´cia stanowiska prezesa przez „Adwokata”,
dotyczy rosyjskiego zak∏adu w Tagliattigradzie, który ma
produkowaç 660 tys. samochodów rocznie.

8
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Fiat jest silnà i solidnà grupà. Przynajmniej tak wyglàda
z zewnàtrz. Agnelli szybko zdaje sobie spraw´ z koniecznoÊci modernizacji urzàdzeƒ i reorganizacji zak∏adu.
Zwiedza∏ przecie˝ kilkakrotnie Detroit i widzia∏, w jaki
sposób mo˝na poprawiç efektywnoÊç zarzàdzania i produkcji. „Musia∏em odprawiç ludzi, którzy stworzyli Fiata
– wyjaÊni w wywiadzie w Biagi w 1975 roku. – Poczàtkowo pracownicy odchodzili w wieku 65 lat, teraz obni˝yliÊmy wiek do 60 lat. Ka˝dy z tych ludzi, w zetkni´ciu z problemami, potrafi je rozwiàzaç w taki sposób, w jaki rozwiàzywa∏ je z powodzeniem dwadzieÊcia lat temu... Jestem
tradycjonalistà przywiàzanym do pewnych wartoÊci. To
jednak by∏o konieczne”.
„Adwokat” nie ma doÊwiadczenia w zarzàdzaniu firmà,
ale decyduje si´ na amerykaƒski sposób reorganizacji. „Ja
i tacy jak ja – mówi – musimy zapoznaç w∏oskà klas´
przedsi´biorców z technikà New Deal Roosvelta, poniewa˝ nigdy takiej nie stosowaliÊmy”.

1968
1968

Marzeniem nowego prezesa Fiata jest rozszerzenie firmy
poza granice W∏och i stworzenie naprawd´ mi´dzynarodowej grupy. W 1968 roku, wzywa do pomocy swego brata, Umberto, mianujàc go, u boku Gaudenzio Bono, pe∏nomocnikiem do spraw administracyjnych.
W tym w∏aÊnie roku, pomimo sprzeciwu de Gaulle’a,
podpisany zostaje kontrakt o po∏àczeniu Fiata z Citroënem. Giovanni Agnelli wyobra˝a sobie, ˝e oprócz ma∏ych, wyspecjalizowanych firm, w Europie funkcjonowaç
b´dà trzej wielcy producenci samochodów: Renault,
Volkswagen i Fiat-Citroën. Niestety, po pi´ciu latach okazuje si´, ˝e dalsza wspó∏praca nie jest mo˝liwa.
We W∏oszech wzrasta napi´cie. Nadesz∏y lata protestu
i spo∏ecznych postulatów. Konflikt w Fiacie osiàga szczyt
pod koniec 1969 roku, podczas tak zwanej „goràcej jesieni”: 15 milionów godzin strajków ogromnie wp∏ywa na
wyniki firmy. „Adwokat” póêniej tak oceni ten okres:
„Przypomina∏o to walk´ z r´kà przywiàzanà do tu∏owia:
popyt na samochody wzrasta∏, a produkcja by∏a zablokowana”. By∏ przekonany o koniecznoÊci okreÊlenia na nowo roli, celów i zakresu odpowiedzialnoÊci przedsi´biorców i – razem z innymi przemys∏owcami – uczestniczy∏
w dzia∏aniach Komisji Pirelli, dzia∏ajàcej od kwietnia 1969
do stycznia 1970 roku a zakoƒczonej „Raportem Pirelli”,
stanowiàcym poczàtek reformy przemys∏u w∏oskiego
w ostatnim trzydziestoleciu.
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W tym okresie, pomimo trudnoÊci, Fiat inwestuje na
po∏udniu W∏och i rozpoczyna budow´ zak∏adów w Termini Imerese, Cassino, Termoli, Sulmona, Vasto, Bari, Lecce
i w Brindisi. W roku 1970 Fiat 128 zostaje „Samochodem
roku”, w rok póêniej powstaje Fiat 127, który odniesie
ogromny sukces. Giovanni Agnelli z bratem Umberto, rozpoczynajà proces decentralizacji zarzàdzania, który przekszta∏ci Grup´ w holding przemys∏owy.
Dzia∏alnoÊç prowadzona przez dziesi´ciolecia w Oddzia∏ach i Obszarach wyodr´bniona zostanie w postaci autonomicznych spó∏ek. Jako pierwsze powstanà Fiat Macchine Movimento Terra, Fiat Engineering oraz Iveco.
W roku 1979 przyjdzie kolej na Fiata Auto, który po∏àczy
marki Fiat, Lancia i Autobianchi.

1974
1974

9. Giovanni i Umber to Agnelli z Cesare Romiti.
10. Strajkujący u bram Mirafiori (1969).
11. Fiat 128, ogłoszony w roku1970 „Samochodem roku”
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Rok ten nale˝y do najtrudniejszych okresów w dziejach
Fiata. W fabrykach od pi´ciu lat trwa protest robotników,
i jakby tego by∏o ma∏o, jesienià 1973 roku, rozpoczyna si´
wielki kryzys paliwowy. Dla W∏och to „chude lata”. Politycy, zwiàzkowcy, intelektualiÊci, wszyscy zgodnie opowiadajà si´ przeciwko samochodom, jako wadliwym produktom wadliwej cywilizacji. Wobec gwa∏townie rosnàcych
na Zachodzie cen paliw i równie gwa∏townego spadku
sprzeda˝y samochodów, dla Giovanniego Agnelli jedynym
rozwiàzaniem problemów jest ograniczenie zale˝noÊci Fiata od produkcji samochodów i zró˝nicowanie produkcji
tak we W∏oszech, jak i za granicà. W ten sposób powstajà
zak∏ady w Foggi (silniki diesel), w Grottaminarda, w prowincji Avellino (autobusy), w Borgaretto i Crescentino,
w pobli˝u Turynu (wyroby metalurgiczne) i w Belo Horizonte w Brazylii (instalacje samochodowe i odlewnie).
Publiczny wizerunek „Adwokata” jest ju˝ bardzo silny.
Czarujàcy, pewny siebie, wsz´dzie mile widziany, zdolny
onieÊmieliç nawet ministrów i sekretarzy partii. Przemys∏owcy potrzebujà jak najbardziej autorytatywnej reprezentacji. 29 maja wybierajà go zatem na prezesa „Confindustrii” („Adwokat” zrezygnuje z tej funkcji w 1976 r.).

Sytuacja polityczna jest ju˝ bardzo delikatna. Historyczny
kompromis mi´dzy ChrzeÊcijaƒskà Demokracjà a Partià
Komunistycznà doprowadza do kryzysu. Kraj boryka si´
z dwoma naglàcymi problemami: kryzysem ekonomicznym i terroryzmem. „Adwokat”, jako nowoczesny libera∏,
pe∏ni rol´ mediatora pomi´dzy poszczególnymi grupami
spo∏ecznymi prowadzàc luênà strategi´ porozumienia
i ugody. Rozumie potrzeb´ zmian, stara si´ doprowadziç
do dialogu pomi´dzy politykami i zwiàzkowcami. W roku
1975 doprowadza do umowy z Lamà o wyrównaniu p∏ac
lub ruchomej skali wynagrodzeƒ, które majà pomóc
w walce z rosnàcymi cenami.

1980
1980

31 lipca Giovanni i Umberto postanawiajà ponownie
przejàç kontrolny pakiet akcji firmy. Zarzàdzanie Fiatem
przekazano w r´ce Cesarego Romiti. Romiti ju˝ wczeÊniej
dzieli∏ odpowiedzialnoÊç dyrektora pe∏nomocnego,
najpierw z Umberto Agnellim i z Carlo De Benedettim,
póêniej tylko z Umberto. Teraz zostaje mu powierzona
w∏adza absolutna. Decyzja o zmianie na szczycie w∏adzy
zostaje podj´ta po doÊç burzliwym okresie.
W 1976 roku „Adwokat” szukajàc kapita∏u zawiera umow´ z Kadafim, który staje si´ akcjonariuszem Firmy. Kolejne cztery lata up∏ywajà pod znakiem politycznych potyczek,
problemów finansowych, strajków oraz – przede wszystkim
– przemocy w zak∏adach. W 1979 roku Czerwone Brygady
mordujà odpowiedzialnego do spraw planowania w sektorze Auto, Carlo Ghiglieno oraz wicedyrektora dziennika La
Stampa, Carlo Casalegno. W 1980 roku Giovanni Agnelli
decyduje si´ na kontratak. Fiat zwalnia 61 robotników podejrzanych o powiàzania z terroryzmem.
Jest rok 1980. Wielki sukces odnosi model Panda. We
wrzeÊniu Fiat zapowiada zwolnienie 13 tys. osób, co doprowadza do jednej z najpowa˝niejszych powojennych
utarczek ze zwiàzkowcami: trwajàcego 35 dni strajku.
U bram zak∏adów w Mirafiori sekretarz partii komunistycznej, Enrico Berlinguer, obiecuje poparcie ze strony
PCI w przypadku okupacji fabryk. Próba si∏ koƒczy si´ 14
paêdziernika „marszem czterdziestu tysi´cy”, podczas którego, niespodziewanie, kadra kierownicza Firmy pod
przewodnictwem Luigiego Arisio, domaga si´ prawa powrotu do pracy. Fiat rezygnuje ze zwolnieƒ, ale umieszcza
w tzw. kasie uzupe∏niajàcej 23 tys. pracowników.
Ten zwrot jest decydujàcy, droga do uzdrowienia sytuacji
jest otwarta.
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1989
1989

12. „Marsz czterdziestu tysięcy”, październik 1980 roku.
13. W 1986 roku Alfa Romeo staje się częścią Grupy Fiat.
14. Prezentacja Fiata Uno na Przylądku Canaveral na Florydzie

Dziesi´ciolecie 1980-1990 to bardzo istotny okres w prezesurze Agnellego. Teraz, gdy Romiti przywróci∏ porzàdek
w firmie, „Adwokat” mo˝e zajàç si´ odbudowà w∏oskiego
kapitalizmu. Dzia∏a tak, by Instytut Finansów IFI odzyska∏
to, co musia∏ sprzedaç w latach kryzysu, to znaczy,
odkupuje sieç sklepów Rinascente (a póêniej, w 1998, Toro
Assicurazioni).
Nabywa firm´ spo˝ywczà Galbani, tworzy Giovanni
Agnelli&C, rodzinny „sejf ”, sprawujàcy kontrol´ nad IFI
i Exor (w zakresie inwestycji zagranicznych). Wprowadza
Fiata do Corriere della Sera i Wydawnictwa Rizzoli.
W 1986 roku turyƒska Firma przejmuje tak˝e kontrol´
nad Snia Bpd (chemia i w∏ókiennictwo) oraz kupuje od
IRI Alfa Romeo, wygrywajàc konkurencj´ z Fordem.
Jeszcze jednym, obok Agnellego i Romittiego, bohaterem tego odrodzenia, jest Vittorio Ghidella – od 1979 roku dyrektor pe∏nomocny Fiata Auto, a symbolem odnowy
staje si´, zaprezentowany w 1983 roku na Florydzie model
Uno. Jednym z kluczowych czynników podniesienia si´
Firmy jest automatyzacja pracy; s∏aw´ w Êwiecie motoryzacyjnym zdobywa tak˝e Comau (zak∏ad nale˝àcy do grupy
Fiat, produkujàcy roboty przemys∏owe oraz obrabiarki).
Rok 1989 jest rokiem maxi-zysku: wynik operacyjny
wynosi 5 bilionów (dwukrotnie wi´cej ni˝ w 1986 roku),
a skonsolidowane zyski netto – 52.200 mld. Giovanni
Agnelli jest teraz dla wszystkich „królem bez korony”,
jak go okreÊla amerykaƒskie czasopismo Newsweek.
Zgarnà∏ ca∏à pul´ w grze i zwyci´˝y∏ z wszechw∏adnymi
zwiàzkami. Przywróci∏ odpowiednie znaczenie przedsi´-
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wzi´ciom, zyskom, managerom, stworzy∏ te˝ miejsca
pracy. W okresie jego zarzàdzania Firmà, Fiat sta∏ si´ symbolem ekonomicznego odrodzenia W∏och i holdingiem
dzia∏ajàcym w wielu dziedzinach: od dzienników po
dystrybucj´, od ubezpieczeƒ po bioin˝ynieri´. Fiat nie kojarzy si´ ju˝ tylko z samochodami osobowymi, lecz tak˝e
z pojazdami dostawczymi i przemys∏owymi, maszynami
rolniczymi, silnikami do samolotów, Êrodkami i systemami
produkcji, wyrobami metalurgicznymi, us∏ugami komunikacyjnymi, firmami szkoleniowymi oraz firmami zajmujàcymi si´ poszukiwaniem pracowników.
Podczas zgromadzenia w 1990 roku „Adwokat” zapowiada jednak „zakoƒczenie uczty”. Nadchodzà lata kryzysu lira, ∏apówek i upadku pierwszej republiki. Sprzeda˝
spada w Fiacie o 20 procent. Póêniej znów nast´puje
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powrót na szczyt, dzi´ki wprowadzeniu na rynek Fiata
Punto, za sprawà Paolo Cantarelli, dyrektora pe∏nomocnego Fiata Auto. Punto, „Samochód roku” 1995 odniesie
natychmiast du˝y sukces.

1996
1996

Powodzenie modeli Fiata Bravo-Brava i Punto (pomimo
g∏osów opinii publicznej, twierdzàcej, ˝e samochody te
nadajà si´ na z∏om), wp∏ywa na popraw´ wyników Fiata.
Kiedy, w 1996 roku, Giovanni Agnelli ust´puje ze stanowiska prezesa na rzecz Romitiego, Firma prze˝ywa okres
rozkwitu.

20

W obliczu zaostrzajàcej si´ konkurencyjnoÊci, Firma
reaguje inwestycjami w nowoczesnoÊç, ograniczeniem
kosztów oraz wewn´trznà reorganizacjà, jak równie˝
ekspansjà na rynki pozaeuropejskie o du˝o wi´kszym
potencjale rozwoju.
Tak wi´c rozszerzona zostaje dzia∏alnoÊç w Brazylii,
Argentynie i Wenezueli, gdzie powstaje world-car Palio.
Iveco natomiast wzmacnia swojà pozycj´ europejskiego
lidera dzi´ki joint-venture w Indiach i w Chinach, gdzie
produkuje lekkie samochody Daily.
Teksid pozyskuje kanadyjski zak∏ad Meridien, czo∏owego producenta elementów z magnezu. New Holland –
dzi´ki nabyciu ciàgników i urzàdzeƒ rolniczych od Forda
Motor oraz dzi´ki joint-venture z japoƒskà Hitachi Co.

2000
2000

W 1999 roku Fiat Êwi´tuje stulecie swego istnienia.
Przez sto lat w krajobrazie motoryzacyjnym wiele si´ zmieni∏o. Zw∏aszcza, ˝e walka w pojedynk´ jest coraz trudniejsza. Dlatego rozpoczynajà si´ pertraktacje pomi´dzy
Lingotto i General Motors. 13 marca 2000 roku podpisana zostaje umowa przewidujàca wymian´ udzia∏ów mi´dzy dwoma grupami oraz wspólne inwestycje w Europie.
Od 1998 roku na czele Firmy stoi Paolo Fresco, „Adwokat” jest prezesem honorowym, dlatego uczestniczy w ˝yciu grupy. Paolo Cantarella pe∏ni funkcje dyrektora generalnego i pe∏nomocnego. Mi´dzy doradcami administracyjnymi jest tak˝e dwudziestodwuletni John Elkann, wnuk
Giovanniego Agnelli, pierworodny syn córki Margherity
i jej pierwszego m´˝a, Alaina Elkanna. Po przedwczesnej
Êmierci Giovanniego Alberto (syna Umberta i Antonelli
Bechi Piaggio), zmar∏ego na raka w wieku 33 lat, John
staje si´ spadkobiercà firmy.
15 listopada 2000 roku odbiera sobie ˝ycie 46-letni syn
„Adwokata”, Edoardo. 10 maja 2002 roku, w wywiadzie
dla La Stampa, Giovanni Agnelli ujawnia swoje problemy
zdrowotne. Zamierza wyjechaç do Ameryki, by poddaç
si´ leczeniu prostaty i pozbyç si´ dr´czàcego go od
dawna bólu.
Po raz pierwszy nie uczestniczy w posiedzeniu zarzàdu,
które zwo∏ano w Lingotto.
20 wrzeÊnia „Adwokat” po raz ostatni wyst´puje oficjalnie. Okazjà jest otwarcie Pinakoteki „Giovanniego
i Marelli Agnelli” w kryszta∏owej kopule w Lingotto.
Przyjmuje u siebie prezydenta Republiki, Carlo Azeglio
Ciampiego, wraz z którym przybywa jego ˝ona Franca.

15. Agnelli wraz z prezesem Fiata Paolo Fresco.
16. World-car Fiat Palio produkowany w wielu krajach.
17. „Adwokat” w kryształowej kopule w Lingotto w Turynie
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2003

Machinery – zdobywa pozycj´ lidera w produkcji
ciàgników.
Grupa Fiat jest ju˝ globalnym i zglobalizowanym kolosem. „Adwokat”, dzi´ki swej umiej´tnoÊci prowadzenia
dialogu ze Êwiatem, ma ogromny udzia∏ w stworzeniu
mi´dzynarodowego charakteru Firmy. Kosmopolita i europeista z przekonania, Giovanni Agnelli jest teraz
niezrównanym przyk∏adem w∏oskiej przedsi´biorczoÊci.
OsobiÊcie zajmuje si´ te˝ kontaktami mi´dzynarodowymi.
Spotyka si´ z Henry Kissingerem i prezydentami USA. Jak
u siebie czuje si´ wÊród arystokracji i kapitalistów. W 1991
roku, Francesco Cossiga mianuje go do˝ywotnim senatorem Republiki W∏oskiej, gdy˝ Agnelli cieszy si´ szacunkiem wÊród polityków w Palazzo Madama.

2003

24 stycznia, w osiem miesi´cy po przyznaniu si´
do choroby, stan „Adwokata” si´ pogarsza. Giovanni
Agnelli umiera w wieku 81 lat. Sà przy nim ˝ona Marella, córka Margherita i wnuki. Trumn´ ze zw∏okami wystawiono w Lingotto, gdzie na ostatnie po˝egnanie przybywa tysiàce osób. Pogrzeb, celebrowany w turyƒskiej katedrze przez kardyna∏a Poletto, ma bardzo uroczysty
charakter. „Adwokata” pochowano na cmentarzu
w miasteczku Villar Perosa – którego by∏ burmistrzem
przez 35 lat – po∏o˝onego w ukochanej przez dziadka
dolinie Val Chisone.
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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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.
22

D

ziadek nazywa∏ go: „furbaciòn del diav” – diabelskim spryciarzem, przekonany, ˝e pewnego dnia
Giovanni silnie i pewnie chwyci lejce firmy.
Cz´sto mu powtarza∏: „Musisz wziàç na siebie t´ odpowiedzialnoÊç, ale pami´taj: masz nazwisko, ale miejsce
musisz sobie stworzyç sam”.
Senator mia∏ do Gianniego ogromnà s∏aboÊç, widzia∏
w nim bowiem siebie za m∏odu: upartego i z charakterem.
Obaj nie znosili zb´dnych s∏ów, dà˝àc zawsze wprost do
sedna sprawy; ch∏opiec odziedziczy∏ po dziadku t´ samà
niech´ç do tracenia czasu. Podobieƒstwa obu Agnellich sà
liczne, poczàwszy od imienia. W m∏odoÊci obaj byli te˝
oficerami kawalerii, burmistrzami Villar Perosa; obu
wreszcie, w uznaniu zas∏ug, przyznano tytu∏ senatora.
Przez ca∏e ˝ycie „Adwokat” porównywa∏ b´dzie swoje
zdolnoÊci przedsi´biorcy ze zdolnoÊciami dziadka, za∏o˝yciela firmy, inicjatora nowej kultury przemys∏owej i spo∏ecznej, który dzi´ki temu zyska∏ przydomek: „w∏oski
Henry Ford”. Obaj z pewnoÊcià toczyli zaci´tà walk´:
dziadek o narodziny i funkcjonowanie Fiata, wnuk –
o wzrost znaczenia firmy w Êwiecie. Obaj naznaczyli los
swego kraju.
Mimo, ˝e Senator by∏ cz∏owiekiem XIX wieku, potrafi∏
wyprzedziç czas i wykorzystaç mo˝liwoÊci dane mu
przez technologiczny rozwój. „Mój dziadek – opowiada∏
Agnelli – by∏ cz∏owiekiem patrzàcym naprzód. Podoba∏o
mu si´ to, co nowe, technologia; podoba∏ mu si´ samolot,
podoba∏aby mu si´ te˝ przestrzeƒ kosmiczna”.
Za∏o˝yciel Fiata, inspirowany wiarà w post´p, przywióz∏
z Ameryki koncepcj´ tayloryzmu i seryjnej produkcji.
Uczyni∏ zatem z samochodu dobro powszechnie dost´pne,
przygotowujàc pole do popisu wnukowi, który z wielkà
intuicjà mia∏ si´ zmierzyç z mi´dzynarodowym rynkiem
i uczyniç z firmy prawdziwe imperium przemys∏owe we
W∏oszech, otwierajàce swe zak∏ady tak˝e za granicà.
Dziadek i wnuk musieli równie˝ stawiç czo∏a powa˝nym
napi´ciom zwiàzkowym: Senator – czerwonemu dwuleciu
i okupacjom fabryki, „Adwokat” – goràcej jesieni i protestom robotniczym. Pomi´dzy przedstawicielami dwóch
pokoleƒ by∏o ponad pi´çdziesiàt lat ró˝nicy, a mimo to
niç, która ich po∏àczy∏a, nie zosta∏a nigdy przerwana. Gdy
patrzy si´ na ich ˝ycie, mo˝na wyczuç, ˝e pod wieloma
wzgl´dami, musieli borykaç si´ z podobnymi problemami.
Walczyli z uporem i wytrwa∏oÊcià. Dziadek i wnuk byli
ciekawymi wszystkiego optymistami – realistami. Obywatelami Êwiata, uznajàcymi amerykaƒski pragmatyzm za
wzór do naÊladowania. Nigdy jednak nie przestali byç
dwoma nieugi´tymi moralnie Piemontczykami.

Por tret rodzinny. Senator z żoną Clarą, synem Edoardo
i wnukami: Clarą, Giannim i Susanną.
Powyżej: „Adwokat” w swoim biurze.
Obok: Senator Agnelli z wnukiem w Prà Mar tino,
w Val Chisone, rok 1940
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Za sterem
Fiata
Giovanni Agnelli potrafił wybiegać myślą poza swe czasy i wychodzić naprzeciw
wyzwaniom. Dzięki niemu Fiat, prowadzony przez Vallettę, przekształcił się
w nowoczesny holding, który podąża międzynarodowym kursem.

24

Przez czterdzieÊci lat Gianni Agnelli sta∏ na czele najwi´kszej w∏oskiej grupy przemys∏owej. Lata te up∏yn´∏y
pod znakiem kontynuacji i zmian. „Adwokat”, choç silnie przywiàzany do tradycji
rodzinnych, mia∏ w sobie ducha
reformatora, Êwiadomego potrzeb
czasu, koniecznoÊci wychodzenia
naprzeciw wyzwaniom.
Globalizacja, zró˝nicowanie,
nowoczesne technologie, to
has∏a ilustrujàce ide´ ciàg∏ych
zmian. To dlatego powsta∏
OÊrodek Badawczy Fiata,
a w 1974 roku zacz´to wykorzystywaç prac´ robotów
w zak∏adach w Mirafiori.
Zmianom ulega∏a tak˝e
Santi Visalli

P

rzez czterdzieÊci lat Giovanni Agnelli by∏ symbolem w∏oskiego kapitalizmu. Ulubiony wnuk za∏o˝yciela Fiata, stanà∏ na czele najwi´kszego w∏oskiego przedsi´biorstwa. – Na pewno nie jest ze mnie klasyczny „self made man” – mawia∏ o sobie z przekàsem. Ale
dodawa∏ zaraz, ˝e pe∏nienie funkcji „nast´pcy tronu”
wcale nie jest ∏atwiejsze od roli za∏o˝yciela imperium.
Kiedy w 45 roku ˝ycia przejà∏ ster Fiata od Valletty, mia∏
bardziej opini´ playboya i mi´dzynarodowego bywalca ni˝
kapitana potrafiàcego poprowadziç wielki przemys∏owy
okr´t. Szybko udowodni∏ jednak, ˝e posiada wielkà si∏´
charakteru i pomys∏owoÊç. W 1968 roku, zainicjowa∏
np. sojusz z francuskim Citroënem. Z tego sojuszu zrodzi∏
si´ najwi´kszy europejski koncern motoryzacyjny. Plan
natrafi∏ na wiele przeszkód natury technicznej i politycznej,
ale wychodzi∏ naprzeciw rynkom, które z czasem stawa∏y
si´ bardziej otwarte i globalne.

struktura przedsi´biorstwa: monolityczny i scentralizowany Fiat przekszta∏ci∏ si´ stopniowo w holding spó∏ek,
które samodzielnie dzia∏a∏y w ró˝nych sektorach rynku.
Nowoczesna organizacja wzorowana by∏a na wielkich
amerykaƒskich koncernach.
Agnelli by∏ reformatorem tak˝e w relacjach przemys∏owych. Od stanu ciàg∏ego konfliktu ze zwiàzkami zawodowymi, przeszed∏ do modelu wspó∏pracy, który opiera∏ si´
na poszukiwaniu wspólnego interesu. Reprezentowa∏ typ
Êwiat∏ego kapitalisty, otwartego na nowe pràdy oraz potrzeby spo∏eczne. Jego zachowanie natrafia∏o czasem na
krytyk´ ze strony Êrodowisk konserwatywnych, a tak˝e nie
uchroni∏o Fiata w latach siedemdziesiàtych od zamieszek.
Dzi´ki wielkiej inteligencji i kosmopolitycznej naturze
Agnelli potrafi∏ przewidzieç rozwój wydarzeƒ na arenie
mi´dzynarodowej. Gdy firmie we W∏oszech zarzucano
nadmierny rozwój i w∏adz´, Agnelli zda∏ sobie spraw´, ˝e
by∏a ona zbyt ma∏a, by sprostaç wyzwaniom, jakie nios∏a ze
sobà globalizacja. Stàd te˝ ekspansja na nowe rynki, zawieranie mi´dzynarodowych sojuszy. „Ten, kto produkuje
3 mln samochodów rocznie jest na atakujàcej pozycji – mawia∏ – kto produkuje 2 mln, radzi sobie nieêle, a ten, kto
produkuje tylko milion, ledwie wià˝e koniec z koƒcem”.
Sposób prowadzenia interesów przez Giovanniego
Agnelli wprowadza∏ Êcis∏y podzia∏ miedzy funkcjami akcjonariusza a managera. Âwi´ta zasada, której zawsze nale˝a∏o przestrzegaç. Pierwsza z ról polega na wytyczaniu
g∏ównych strategii, druga – na niezale˝nym zarzàdzaniu
przedsi´biorstwem. Dlatego Agnelli uwa˝nie Êledzi∏
rozwój firmy, rozmawia∏ z kierownikami, ale nie wp∏ywa∏ bezpoÊrednio na podejmowane decyzje. Zabiera∏
Giovanni Agnelli z bratem Umber to
i Cesare Romiti

natomiast g∏os wsz´dzie tam, gdy trzeba by∏o obraç w∏aÊciwy kurs, zw∏aszcza w chwilach kryzysowych. W gruncie rzeczy Giovanni Agnelli by∏ cz∏owiekiem od podejmowania trudnych decyzji. Po okresie prosperity Fiat wszed∏
w burzliwy okres. Za przyk∏ad s∏u˝yç mo˝e pierwszy kryzys paliwowy w 1973-74 roku, kiedy wielu ludzi zadawa∏o sobie pytanie, czy samochód powinien dalej istnieç.
W∏aÊnie w trudnych chwilach, wszyscy kierowali wzrok
na najwa˝niejszego managera i akcjonariusza. Dzisiaj oczywiÊcie mo˝na dyskutowaç na tym, które z jego wyborów
okaza∏y si´ s∏uszne a które nie. Jedno jednak jest pewne:
„Adwokat” nigdy nie ucieka∏ przed odpowiedzialnoÊcià.
Nawet wtedy, kiedy Enrico Cuccia, charyzmatyczny prezes Mediobanca i autorytet w∏oskiego przemys∏u, doradza∏ mu, aby da∏ sobie spokój z prowadzeniem interesów.
Ostatnimi czasy Giovanni Agnelli lubi∏ si´ okreÊlaç mianem ojca wielkich przemys∏owych rodzin oraz sta∏ym
goÊciem salonów wielkiej finansjery, którzy byli w opozycji do m∏odych dorobkiewiczów drapie˝nego kapitalizmu.
W∏oski ekonomista Mario Deaglio po otrzymaniu wiadomoÊci o Êmierci „Adwokata” napisa∏: „Agnelli by∏ kapitalistà d∏ugodystansowym, zupe∏nie nie mieszczàcym si´
w standardach wspó∏czesnej kultury przedsi´biorstw oraz
drapie˝nego Êwiata finansów, dzia∏ajàcego na zasadzie
„bierz fors´ i uciekaj”. W∏aÊnie na tej dalekosi´˝nej perspektywie dzia∏ania oraz na utwierdzonych wartoÊciach
opiera si´ jego wyobra˝enie o kapitalizmie rodzinnym.
Dzisiaj, w tak burzliwych czasach, jak˝e brakuje nam
takich solidnych punktów odniesienia”.
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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W połowie lat
siedemdziesiątych
Giovanni Agnelli
podjął się, w interesie
firm i pracowników,
trudnego zadania przewodniczenia stowarzyszeniu
przedsiębiorców
i próby dialogu ze
związkami zawodowymi.

Prezes Związku
26

Przemysłowców

Amerio

„Adwokat” z Guido Carli, swoim następcą w Confindustrii

mi´dzy kapita∏em i pracà. W praktyce, zza biurka na viale
dell’Astronomia, Agnelli stworzy∏ ide´ sojuszu pomi´dzy
przemys∏owcami i klasà robotniczà, które uwa˝a∏ za
wydajne i „zdrowe” grupy spo∏eczeƒstwa w∏oskiego.
Po opuszczeniu Confindustrii, Agnelli na powrót zajà∏
si´ Fiatem. Moment by∏ wyjàtkowo delikatny. Do firmy
wkracza∏ libijski kapita∏, a stanowisko dyrektora pe∏nomocnego obejmowa∏ Cesare Romiti. Pe∏niàc przez dwa
lata funkcj´ prezesa stowarzyszenia przedsi´biorców,
Agnelli mia∏ okazj´ dobrze poznaç polityków i liderów
zwiàzkowych. Mimo ró˝nic ideologicznych i klasowych,
zyska∏ te˝ ostatecznie szacunek lidera CGIL, Luciano
Lama, z którym póêniejsze relacje opiera∏y si´ na wzajemnym zaufaniu. Obustronnà sympati´ zdradza osàd, jaki
najs∏awniejszy w∏oski kapitalista wyda∏ o przewodniczàcym komunistycznych zwiàzków: „D˝entelmen.” By∏o to
proste okreÊlenie, które jednak dla rodowitego Piemontczyka mia∏o wartoÊç wi´kszà ni˝ tysiàc s∏ów.
Agnelli i Luciano Lama.
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wa lata, od 1974 do 1976 roku. Najkrótsza
kadencja przewodniczàcego w ca∏ej historii Konfederacji Przemys∏u W∏oskiego (Confindustrii).
A jednak okres kierowania stowarzyszeniem przedsi´biorców przez Giovanniego Agnelli nie pozosta∏ bez Êladu.
W latach charakteryzujàcych si´ brakiem stabilnoÊci politycznej i ekonomicznej, ciàg∏ymi kryzysami rzàdu oraz
du˝ej inflacji, przedsi´biorcy i zwiàzkowcy potrafili dzi´ki
niemu usiàÊç przy jednym stole i dojÊç do porozumienia
w sprawie wyrównania wynagrodzeƒ.
Niestety, porozumienie nie znalaz∏o praktycznego
odzwierciedlenia w rzeczywistoÊci, mimo to stanowi∏o
prze∏om w relacjach pomi´dzy zwiàzkami zawodowymi
i przedsi´biorcami. Po dramatycznych konfliktach, jakie
wybuch∏y w latach 1968-1969, wrócono do rozmów.
Osobisty presti˝ Giovanniego Agnelli oraz jego mocne
zaanga˝owanie przyczyni∏y si´ do znalezienia porozumienia w interesie obu stron, zarówno liderów organizacji
pracowników, jak i przemys∏owców.
Pe∏niàc funkcj´ przewodniczàcego Confindustrii, Agnelli
szuka∏ sposobu wspó∏pracy ze zwiàzkami. Robi∏ to z pragmatyzmem i przekonaniem o koniecznoÊci znalezienia
kompromisu w interesie paƒstwa i wszystkich obywateli.
Towarzyszy∏o mu równie˝ silne przekonanie, ˝e przy rygorystycznym przestrzeganiu ich autonomii, przedsi´biorcy
i organizacje pracownicze majà obowiàzek wspó∏pracowaç
dla wspólnego dobra. To znaczy, dla zapewnienia zarówno
wywa˝onego wzrostu p∏ac, jak i zysku dla firmy. Oznacza∏o to bowiem dobrobyt pracowników i zwi´kszenie konsumpcji, jak i wzrost liczby akcjonariuszy i mo˝liwoÊç
przysz∏ych inwestycji dla firmy.
By∏a to bardzo trafna i konstruktywna wizja,
przeciwstawiajàca si´ dotychczasowej opozycji

Trzynaście lat
w Senacie
Ze swojego miejsca w Palazzo Madama zawsze uważnie śledził najważniejsze
wydarzenia włoskiego życia politycznego. Zaangażowany w sprawy zjednoczenia
Europy i globalizację, które postrzegał jako konieczny warunek rozwoju.

1

czerwca 1991 roku prezydent W∏och, Francesco
Cossiga, mianuje Giovanniego Agnelli do˝ywotnim
senatorem. Razem z nim nominacje otrzymujà:
Giulio Andreotti, Francesco De Martino i Paolo Emilio
Taviani. Na pytanie dziennikarzy: czy zamierza systematycznie uczestniczyç w posiedzeniach Senatu, „Adwokat”
odpowiada: „Nie, b´d´ przebywa∏ w Turynie, gdzie
musz´ zadbaç o interesy, za które jestem odpowiedzialny.
28

To b´dzie drugoplanowe zaj´cie”. A jednak z uwagà b´dzie
Êledzi∏ wydarzenia w∏oskiego ˝ycia politycznego. W decydujàcych momentach nigdy nie zabraknie jego g∏osu.
Ostatnie wystàpienie „Adwokata”, jako senatora, mia∏o
miejsce przed rokiem, w Sali Zuccari Pa∏acu Giustiniani.
Przewodniczàcy Senatu, Marcello Perra, zorganizowa∏
cykl konferencji na temat globalizacji. WÊród mówców
znaleêli si´ Henry Kissinger i Vaclav Havel. Wystàpienie

Agnellego by∏o prawdziwym politycznym testamentem.
„Globalizacja – mówi∏ Agnelli – jest koniecznoÊcià. Nigdy
wczeÊniej nie by∏o takiej, jak dziÊ, mo˝liwoÊci wspólnego
rozwoju na gruncie pokojowej wspó∏pracy. JesteÊmy
w pe∏ni przygotowani na przyj´cie wielkich wyzwaƒ, które wype∏nià przysz∏e dziesi´ciolecia”. Europa musi umieç
przemawiaç jednym g∏osem, aby pe∏niç funkcj´ „∏àcznika
pomi´dzy kulturami Êwiata”. Potrzebny jest zatem „dialog
majàcy na celu powrót do wspólnych wartoÊci etycznych
i politycznych, które pomogà w tworzeniu relacji i rozwiàzywaniu konfliktów w tej epoce rosnàcej niezale˝noÊci”.
Wspominajàc Giovanniego Agnelli, przewodniczàcy
Marcello Perra powiedzia∏: „Jego ˝ycie jest odzwierciedleniem biografii narodu. Jego wykszta∏cenie da∏o mu kosmpolityczny zmys∏ wszechstronnoÊci, zmys∏ cz∏owieka,
który wiedzia∏, ˝e fabryka musi dzia∏aç w kontekÊcie
o wiele szerszym, ni˝ samo funkcjonowanie zak∏adów”.

LaPresse/Merlini

Agnelli w Senacie z Andreottim. Poniżej: aula w Palazzo Madama:
„Adwokat” wraz z synem Edoardem oraz prezydentem Cossigą,
który mianował go dożywotnim senatorem

Smak
wyzwania
Najpierw był Juventus, potem Ferrari i żeglarstwo. Ale to jeszcze
nie wszystko. Historia Giovanniego Agnelli, wiernego kibica,
który uwielbiał prawdziwe wyzwania oraz wielkich zwycięzców.
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ajbardziej kocha∏ zwyci´˝aç. Z dru˝ynami pi∏karskimi udawa∏o mu si´ to dosyç cz´sto, bo mia∏
nosa do najlepszych graczy. Pewnego dnia zapytano go: „Kto powinien wygraç? Juventus czy najlepszy?”
Odpowiedzia∏: „Mam szcz´Êcie, bo w moim przypadku
akurat te dwie rzeczy idà w parze”.
Sportowà pasj´ zaszczepi∏ czteroletniemu Giovanniemu
Agnelli ojciec Edoardo, który zabiera∏ go na treningi
Juventusu. Wtedy dru˝yna gra∏a przy corso Marsiglia,
a królem strzelców by∏ W´gier Hirzer. Dru˝yna zdoby∏a
wówczas tytu∏ mistrza W∏och.
Tak narodzi∏a si´ wielka pasja do sportu, która nigdy nie
wygas∏a. By∏ rok 1935, wi´c na mecze dawnego Juventusu chodzi∏o si´ w krawacie. Aplauz po zdobyciu bramki
by∏ zawsze stonowany i wywa˝ony. Podobnie jak sam prezes klubu. Choç obowiàzki szefa Agnelli przejà∏ formalnie
dopiero w roku 1947 i pe∏ni∏ t´ funkcj´ do 1954 roku,
zawsze pozosta∏ w ÊwiadomoÊci kibiców najwi´kszym
fanem Juventusu. Rodzina Agnelli oraz Juventus pozosta∏y dwoma niezachwianymi filarami ˝ycia „Adwokata”,
nawet w najbardziej trudnych chwilach.
Giovanni Agnelli by∏ nie tylko wielkim entuzjastà sportu i kibicem, by∏ te˝ znawcà futbolu. Potrafi∏ wy∏owiç najzdolniejszych zawodników, w∏aÊciwie oceniç ich zalety,
przewidzieç ich rozwój. Kiedy to by∏o mo˝liwe, anga˝owa∏ ich do swego zespo∏u. Vittorio Chiusano przypomina
jeden charakterystyczny epizod: „Kiedy kupowa∏ Platiniego, by∏em chory. Zadzwoni∏ do mnie, a ja zapyta∏em,
czy jesteÊ pewien, ˝e to naprawd´ strza∏ w dziesiàtk´?”
Odpowiedzia∏ mi: „Zobaczysz sam, mam nosa do
mistrzów.” Trudno dzisiaj uwierzyç, ˝e do tamtej
chwili nikt francuskiego zawodnika nie uwa˝a∏ za
mistrza futbolu.
Oprócz takich zawodników jak Sivori czy Platini,
do Juventusu do∏àczyli tak˝e inni s∏ynni gracze. Ich
sposób uprawiania sportu by∏ wizjà pi∏ki no˝nej
jako przedstawienia, impulsu, gry wyobraêni.
Z przewagà estetycznej przyjemnoÊci nad
tradycyjnà rywalizacjà 22 lekkoatletów.
Najwi´ksi pi∏karscy mistrzowie
odwzajemnili Agnellemu wyrazy
szacunku. Platini tak go wspomina: „Jego wielkoÊç polega∏a
na klasie i entuzjazmie.
Wiele mu zawdzi´czam,
nauczy∏ mnie przede
wszystkim szacunku
do ˝ycia.”

Zdjęcia przedstawiają spor towe życie „Adwokata”:
Na stadionie (u góry), z Schumacherem i Montezemolo
(poniżej) na boisku w Villar Perosa (na następnej stronie)

Do powszechnego obiegu wesz∏y opinie „Adwokata” na
temat futbolu i zawodników. O Baggio, w czasie mistrzostw Êwiata w Ameryce, powiedzia∏: „Wyglàda jak
zmok∏y królik”. O Alexie del Piero, ˝e by∏ „Pinturicchio”
– malarzem weneckiego rokoka, zaÊ Zibi Boniek zosta∏
ochrzczony mianem „Pi´knoÊç Nocy”, poniewa˝ wypada∏
dobrze zw∏aszcza w meczach rozgrywanych nocà.
Od tamtego s∏ynnego popo∏udnia na corso Marsiglia,
Juventus zdoby∏ wiele tytu∏ów mistrzowskich. Giovanni
Agnelli mia∏ nadziej´ na jeszcze jeden, ale go nie doczeka∏.
Mo˝na powiedzieç, ˝e zami∏owanie do futbolu wyssa∏
z mlekiem matki. Mi∏oÊç do Ferrari i do wyÊcigów Formu∏y 1 rozwin´∏a si´ póêniej, ale nie by∏a przez to mniej wa˝na. Korzeniami si´ga lat pi´çdziesiàtych, kiedy Agnelli
pozna∏ Enza Ferrari. Jednak dopiero w 1969 roku
zak∏ady Ferrari sta∏y si´ cz´Êcià Grupy Fiat i od tego
czasu wyÊcigi samochodowe znalaz∏y si´ w samym
centrum zainteresowaƒ Agnellego.
Drake tak go wspomina: „Nowoczesny typ cz∏owieka, pe∏en dyplomacji w interesach, baczny i wra˝liwy obserwator ˝ycia”. Pami´tny jest ˝art „Adwokata”
po podpisaniu kontraktu z Enzo Ferrari: „No Ferrari,
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prawda ˝e t´ umow´ mo˝na by∏o podpisaç wczeÊniej?
StraciliÊmy sporo czasu, musimy go teraz nadrobiç”.
Giovanni Agnelli
obok jednego ze swoich
pupili, Alexa del Piero.
U góry:
z zespołem Ferrari
i z Marcellem Lippi,
trenerem Juventusu

LaPresse/Lussuoso
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I tak si´ sta∏o. Ferrari z po∏àczenia z Fiatem czerpie wy∏àcznie korzyÊci. Podobnie jak w przypadku futbolu,
„Adwokat” odkrywa∏ gwiazdy, które rozs∏awi∏y w Êwiecie
t´ mark´: Niki Lauda czy Jody Scheckter zdobyli wiele
mistrzowskich tytu∏ów zanim przyszed∏ d∏ugotrwa∏y okres
posuchy zakoƒczony dopiero
pojawieniem si´ Michaela
Schumachera.

W miar´ up∏ywu lat, wizyty Giovanniego Agnelli na torze w Maranello, przypomina∏y coraz bardziej te sk∏adane
na boisku w Villar Perosa pod koniec lata. Równie zresztà
b∏yskotliwe b´dà jego oceny Êwiata Formu∏y 1. O „Schumim” powiedzia∏ kiedyÊ: „Choç kosztowa∏ nas fortun´, to
jednak przyszed∏ do nas z w∏asnej woli”. JakiÊ czas póêniej
porównywa∏ niemieckiego kierowc´ do Pelego i Andy
Warhola: „Esencja dobrego futbolu oraz sztuki wspó∏czesnej”. To w∏aÊnie Schumacher i czerwone bolidy przynosi∏y „Adwokatowi” najwi´cej zadowolenia w ostatnich
latach. Ferrari do dzisiaj króluje w mistrzostwach.
Rozmowy telefoniczne „Adwokata” z Lukà Montezemolo – autorem sukcesu Ferrari w ostatnich latach – przed
i po wyÊcigach Grand Prix, by∏y zawsze zach´tà i nagrodà
za sukces. Dzisiaj, w wigili´ kolejnego sezonu, Ferrari
szczególnie dotkliwie odczuwa brak swego dobrego
ducha. Jean Todt tak go wspomina: „Odszed∏ od nas cz∏owiek-legenda, ktoÊ niepowtarzalny. Wraz z nim odchodzi
pewna epoka.”
I pomyÊleç tylko, ˝e kiedy firma Ferrari w 1969 roku
wesz∏a do Grupy Fiat, Agnelli mia∏ pewne obawy. Powiedzia∏ wtedy: „Przed nami wielkie wyzwanie, bo Ferrari jest
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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markà dobrze znanà w Êwiecie. Zawsze jà tak postrzega∏em”. Zapytano go kiedyÊ, czy zrezygnowa∏by z tytu∏u pi∏karskiego mistrza W∏och dla Juventusu na rzecz wygranej
w Mistrzostwach Grand Prix Formu∏y 1 dla Ferrari, odpowiedzia∏: „Nie zrezygnowa∏bym z ˝adnego z tych tytu∏ów.
Jeden nie wyklucza przecie˝ drugiego”. I zakoƒczy∏:
„Âledzi∏em wiele sukcesów Ferrari, samochód ten jest
cz´Êcià mojego ˝ycia”. Nigdy, jak widaç, nie dokonywa∏
klasyfikacji swoich sportowych pasji.
By∏y jednak dwie dyscypliny sportu, które Giovanni
Agnelli Êledzi∏ i uprawia∏ przez ca∏e ˝ycie: narty i ˝agle.
Za sterem jachtu stawa∏ zresztà jeszcze na krótko przed
Êmiercià. Udzia∏ w regatach rozpoczà∏ jeszcze w latach
siedemdziesiàtych, kiedy zwróci∏ si´ ze specjalnà proÊbà
do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Fitzgeralda
Kennedy’ego, aby ten zmieni∏ regulamin Pucharu Ameryki i zezwoli∏ na udzia∏ w regatach ˝eglarzom, których jachty nie by∏y w ca∏oÊci wyprodukowane w rodzimym kraju.
Wreszcie w 1983 roku „Adwokatowi” uda∏o si´ zdobyç
tytu∏ mistrzowski na jachcie Azzurra. Póêniej kibicowa∏
jeszcze innym jachtom, Moro di Venezia oraz Luna Rossa.
Podobnie jak w pozosta∏ych dyscyplinach sportu, swoimi
niemi∏osiernymi ˝artami obdarza∏ nawet najwi´kszych
konkurentów.
Jako goÊç najbardziej presti˝owych klubów, opowiada∏
ch´tnie o morzu, wietrze i ˝aglach. Kiedy tylko mia∏ czas,
stawa∏ za sterem swojego 28 metrowego Stealth – czarnego jachtu z w∏ókna w´glowego, zaprojektowanego przez
Argentyƒczyka Germana Frersa i zbudowanego w angielskich dokach Green Marine. Mia∏ jeszcze inne jachty:
Tomahawk, Agneta, Capricia Extrabeat. Ostatnie zwyci´stwo jednego z jego jachtów przypada na 2001 rok – zdobycie pucharu Fastnet, w jednych z najtrudniejszych regat.
Agnelli prowadzi∏ bardzo intensywne ˝ycie sportowe na
boiskach pi∏ki no˝nej, torach wyÊcigowych Formu∏y 1 i na
pok∏adach jachtów. Wspólnym mianownikiem by∏a wielka pasja, ch´ç sprostania wyzwaniu i przekraczania granic
natury i techniki, oraz to, aby nagroda trafi∏a zawsze do
najlepszego, najbardziej odwa˝nego.
Nie wszyscy pewnie wiedzà, ˝e za m∏odu Giovanni
Agnelli oddawa∏ si´ z upodobaniem jeszcze jednej dyscyplinie sportu, ma∏o znanej wówczas i dzisiaj – skeleton
sled. Sà to Êlizgi na ma∏ych sankach po oblodzonym torze
g∏owà w dó∏. Agnelli uprawia∏ ten sport na Cresta Run,
niedaleko St. Moritz.
Dwa lata temu napisa∏ przedmow´ do ksià˝ki, która poÊwi´cona by∏a tej w∏aÊnie dyscyplinie. Wst´p, oprócz wyjaÊnienia powodów, dla których Agnelli zaczà∏ uprawiaç
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Farabola

Marella i Giovanni Agnelli w St. Moritz w 1995 roku.
Po lewej stronie: Agnelli na pokładzie jachtu.
Żeglarstwo i narciarstwo to dwie dyscypliny spor tu,
które uprawiał całe życie.

tak niebezpieczny i oryginalny sport, zawiera jeszcze myÊl:
„Sedno toru Cresta – pisa∏ – nie polega tylko na euforii
cz∏owieka, który ryzykuje rzucajàc si´ g∏owà w dó∏ po oblodzonym torze. Sedno tego wszystkiego le˝y na zewnàtrz:
w miejscach, w zasadach, ceremonii, rekordach, symbolicznych oznakach uznania, czyli w tym wszystkim, co
przekazuje nam tradycja, o wiele bardziej trwa∏a ni˝ odwaga i pasje. Ale jest jeszcze coÊ, co z wyÊcigu Cresta Run czyni rzecz niepowtarzalnà, a mianowicie atmosfera towarzyska, która ∏àczy ludzi pochodzàcych z ró˝nych krajów,
uprawiajàcych ró˝ne zawody. Wszyscy oni wspólnie stawiajà czo∏a wyzwaniom i to mi´dzy nimi nawiàzujà si´
przyjaênie zdolne przetrwaç nawet ca∏e ˝ycie.”
lut y 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Miłość
do sztuki

Giovanni Agnelli, wyrafinowany esteta, zgromadził w Pinakotece w Lingotto
dwadzieścia pięć arcydzieł, owoc jego pasji i wiedzy oraz porannych wizyt
w muzeach. Miał niespotykaną intuicję mecenasa sztuki.
36

C

zysta, zwyczajna przyjemnoÊç obcowania z dzie∏ami sztuki, wewn´trzna radoÊç z tego p∏ynàca, to
zasady, którymi Giovanni Agnelli, wielki mi∏oÊnik
sztuki i eklektyczny kolekcjoner, kierowa∏ si´ w decyzjach
o nowych zakupach. Mówi∏ o tym w wywiadzie przeprowadzonym przez Giovanniego Risotta, który pos∏u˝y∏ za
wst´p do katalogu „Pinakoteki Giovanniego i Marelli
Agnellich”, stanowiàcej ostatni dowód przywiàzania „Adwokata” do swojego miasta. „Miasta, któremu tak wiele
zawdzi´czam” – podkreÊli∏ w tej rozmowie. Ujawni∏ w niej
równie˝ swój klucz do interpretacji ka˝dej z form sztuki:
„Nale˝y patrzeç na pi´kno, pozwoliç si´ mu uwieÊç”.
Federico Zeri, znany w∏oski krytyk sztuki, uwa˝a∏
Giovanniego Agnelli „za rasowego konesera z powo∏ania
raczej, ni˝ wyuczonego dzi´ki cz´stym wizytom w muzeach, galeriach i domach aukcyjnych”. Natomiast Pierre
Rosenberg, nadzorujàcy planowanie wystaw w weneckim
Palazzo Grassi, dodaje: „Sztuka by∏a jednym z filarów, na
których Agnelli zbudowa∏ swojà osobowoÊç. Bo Fiata
przecie˝ odziedziczy∏, a kolekcj´ sam stworzy∏”.
Kocha∏ niemal ka˝dy kierunek w sztuce, renesansowe
portrety i dzie∏a awangardy, Êwiat∏o u Beato Angelico
i kolory u Matisse’a, dynamizm futurystów i wdzi´k
Renoira, si∏´ Picassa i melancholi´ Modiglianiego. Kupowa∏ p∏ótna, ceramik´, rzeêby i meble, które wzbogaca∏y
kolekcje zdobiàce jego domy w Turynie, Rzymie, Nowym
Jorku i St. Moritz. WÊród obrazów, które „przemawia∏y
do jego serca i wra˝liwoÊci”, by∏ olÊniewajàcy Klimt
z okresu figuratywnego, wspania∏e p∏ótna Francisa
Bacona i Delacroix, Davida i Gericaulta, ukochany Corot,
g∏owa Brancusiego, Fontana, koƒ i jeêdziec Marina
Mariniego, de Chirico a˝ do Larry’ego Riversa i Maria
Schifaniego, którego p∏ótna zdobià jadalni´ w rzymskim
mieszkaniu naprzeciw Kwiryna∏u.

Giovanni Agnelli podziwia obraz wystawiony w Gran Palais
(1988, Paryż).
Po prawej: por tret „Adwokata” autorstwa Andy Warhola
(1980)

Wenecja 1986: inauguracja Palazzo Grassi
z udziałem najwyższych władz państwowych,
Francesca Cossigi i Giovanniego Spadolini.
Poniżej: wystawa poświęcona Fenicjanom
zorganizowana w muzeum dwa lata później

W wyborach doradza∏a mu zawsze ˝ona Marella. „Nie
stosowaliÊmy jakiÊ szczególnych kryteriów – powiedzia∏a
w jednym z wywiadów – kierowa∏a nami czysta przyjemnoÊç. Delight, jak powiedzieliby Anglicy”. Marella Agnelli nie uwa˝a jednak m´˝a za zwyk∏ego kolekcjonera,
„raczej za estet´”, poniewa˝ „zarówno patrzenie na obraz,
jak i s∏uchanie muzyki czy czytanie dobrych ksià˝ek,
sà drogà do rozwoju ˝ycia duchowego”.
Agnelli nie by∏ zwolennikiem szalonej pogoni za rzadkimi okazami, nigdy nie da∏ si´ ponieÊç wy∏àcznej ch´ci
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posiadania. Kierowa∏a nim ciekawoÊç, radoÊç p∏ynàca
najpierw z dokonania wyborów, a potem z mo˝liwoÊci
zatrzymania si´ nie raz, nie dwa, ale tysiàce razy przed
jednym dzie∏em, aby dostrzec za ka˝dym razem nowe, nie
zauwa˝one wczeÊniej szczegó∏y i odczytaç nowe znaczenia: „Na pierwszy rzut oka obraz
Canaletta mo˝e wydawaç si´ dzie∏em
czysto dekoracyjnym. Nieco wi´cej
ni˝ pocztówka. Dopiero przyglàdajàc
si´ uwa˝niej, widzimy w nim ˝ycie,
bijàce serce Wenecji – ojczyzny sztuki
i handlu, drukarni i wielkich podró˝ników, szklarzy, niezrównanych
rzemieÊlników”.
Wola∏ raczej odkrywaç nowe talenty, dostrzegajàc wczeÊniej ni˝ inni
r´k´ geniusza w p∏ótnie czy rzeêbie.
Jemu, natchnionemu mecenasowi,
zawdzi´czamy oficjalne usankcjonowanie Luciena Freuda, Fancisa
Bacona, Edwarda Kienholza oraz jego
ukochanego Baltazara Klossowskiego
de Rola – polskiego artysty znanego
szerzej jako Balthus. Intuicja Giovanniego Agnelli otworzy∏a drzwi do
mi´dzynarodowej s∏awy artystom,
zaliczanym dzisiaj do najwi´kszych
twórców dwudziestego wieku.
By∏ przyjacielem Andy Warhola,
uznanego za ojca pop artu. Agnelli
i Warhol, dwoje ludzi tak bardzo si´
ró˝niàcych, od razu znalaz∏o wspólny
j´zyk. Owocem tego spotkania jest
s∏ynny portret Giovanniego Agnelli,
podnoszàcego do ust papierosa, ze
spojrzeniem wyra˝ajàcym energi´
i ciekawoÊç.
W Nowym Jorku by∏ sta∏ym bywalcem muzeów i galerii, czasem goÊci∏ tak˝e w pracowniach
Roy’a Lichtensteina i Larry’ego Riversa. Rivers by∏ autorem trzech gigantycznych portretów Primo Leviego,
przedstawiajàcych twarz pe∏nà cierpienia na tle tragedii
cz∏owieka, jakà by∏y obozy zag∏ady. Dzie∏a by∏y wynikiem
d∏ugich rozmów Agnellego i malarza w pracowni na Trzynastej ulicy nied∏ugo po tragicznej Êmierci turyƒskiego
pisarza, w kwietniu 1987 roku. Dzisiaj obrazy te ilustrujà
w Pinakotece jeden z etapów w´drówki Giovanniego
Agnelli po galaktyce sztuki.

Giovanni Agnelli i Giovanni Spadolini zwiedzają
w Palazzo Grassi wystawę poświęconą sztuce włoskiej
lat 1900-1945.
Niżej: sala Matisse’a w Pinakotece, zaprojektowana
przez Renzo Piano w Lingotto

Satiz LaPresse/Lercara

Nie wiemy, kiedy zacz´∏a si´ mi∏oÊç Agnellego do malarstwa, do ró˝nych form sztuki, do pi´kna. Mo˝e narodzi∏a
si´ wraz z nim. Lubi∏ wspominaç, ˝e do muzeów we
W∏oszech i za granicà zabiera∏ go ojciec Edoardo:
„Uwa˝a∏ bowiem, ˝e pi´kno ma równie˝ rol´ wychowawczà, ˝e smak nale˝y wyrabiaç od
dzieciƒstwa. I mia∏ racj´”.
Od tamtych, lat trzydziestych,
zacz´∏y si´ jego wizyty w galeriach
i muzeach: „By∏em niezliczone razy
w Luwrze, w Metropolitan Museum of Art., w Uffizzi”.
I zazwyczaj chodzi∏ tam wczeÊnie
rano, kiedy nie by∏o jeszcze t∏umów, gdy móg∏ zatrzymaç si´ (nie
raz) przed dzie∏em tak d∏ugo, jak
uzna∏ to za konieczne, aby odczytaç w portrecie czy krajobrazie,
drog´ przebytà przez p´dzel oraz
osob´ geniusza, który tym p´dzlem
kierowa∏. Czasami w muzeach spotyka∏ szkolne wycieczki. M∏odzie˝,
która zawsze go rozpoznawa∏a,
podchodzi∏a do niego z pytaniami
nie o Matisse’a, ale o Juventus.
A zatem o Raffaella (Biaggio)
i Pinturicchio (Del Piero) – swoich
mistrzów z boiska. Wspomnienia
tych spotkaƒ przywo∏ywa∏y na jego
twarzy uÊmiech, ale i nadziej´, ˝e
w koƒcu przewa˝y mi∏oÊç do sztuki. „Pasji tej wspólnie z babcià oddawali si´ przez ca∏e ˝ycie i zarazili
nià ca∏à rodzin´, przede wszystkim
mojà matk´, która jest malarkà” –
mówi∏ dziennikarzom jego wnuk,
John Elkann.
Gorliwy bywalec muzeów, kolekcjoner i mecenas sztuki. Swojà mi∏oÊç do sztuki przejawia∏ licznymi gestami. Jednym z pierwszych i najwa˝niejszych, by∏o zakupienie Palazzo Grassi. Ten zabytkowy pa∏ac wenecki nad Canal Grande, odrestaurowany w latach
1985-1986 przez Gae Aulentiego i Antoniego Foscariego,
jest dzisiaj miejscem wa˝nych mi´dzynarodowych wystaw.
Przed oczami goÊci z ca∏ego Êwiata roztaczane sà tajemnice Fenicjan i faraonów, wielkie projekty architektów
lub ekspresja znanych malarzy. Drugim przyk∏adem jest
muzeum zwane „Scrigno” /szkatu∏a – przyp. red./

zaprojektowane przez Renzo Piano na pó∏nocnej wie˝y
Lingotto, „budynku, który – jako dawna hala fabryczna,
czyli kolebka symboli i wspomnieƒ – by∏ chyba najdro˝szy
sercu Giovanniego Agnelli”. W nim widzia∏ centrum rozwoju stolicy Piemontu.
Wenecja, jak wyjaÊni∏ „Adwokat” podczas jednego
z wywiadów, „stanowi∏a naturalny wybór dla dzia∏alnoÊci
kulturalnej”, Turyn natomiast by∏ wyborem p∏ynàcym
z mi∏oÊci i wdzi´cznoÊci do „mojego miasta, miasta, któremu tak wiele zawdzi´czam”.
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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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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iovanni Agnelli by∏ przede wszystkim „Panem
Fiatem”, jak go okreÊli∏ Enzo Biagi w ksià˝ce
zadedykowanej w 1976 roku wielkiemu przedsi´biorcy, ale by∏ te˝ wyjàtkowym przedstawicielem
W∏och i w∏oskiej przedsi´biorczoÊci.
Król bez korony, przyjaciel i powiernik najs∏awniejszych
ludzi: od Charlesa de Gaulle’a po Johna F. Kennedyego;
od Ronalda Reagana po brytyjskà królowà El˝biet´, od
papie˝a Jana Paw∏a II po Billa Clintona, od Michai∏a
Gorbaczowa po Federica Felliniego, od Pabla Picasso po
tysiàce innych osób. Otaczali go wielcy ludzie nie tylko ze
Êrodowiska finansów i polityki, ale tak˝e kultury i sportu.
Agnelli b´dàc obywatelem Êwiata by∏ równoczeÊnie bardzo „sabaudzki,” zw∏aszcza w swej mi∏oÊci do ojczyzny
i swojego miasta. W jego nowojorskiej jadalni wisia∏ obraz
z widokiem Turynu, natomiast w Turynie – obraz Amerykanina Andy Warhola.
To w∏aÊnie Nowy York by∏ jego drugim domem. O ile
w Turynie i w Rzymie prowadzi∏ raczej spokojne ˝ycie,
z dala od reflektorów, dziennikarzy i ciekawskich, w Nowym Yorku zwyk∏ robiç zakupy na Madison Avenue,
chodziç do restauracji z najbli˝szymi przyjació∏mi: Henrym Kissingerem, Davidem Rockfellerem i Katherinem
Grahamem, legendarnym wydawcà dziennika Washington
Post i tygodnika Newsweek.

„Adwokat” z Giscardem d’Estaing (1980).
Powyżej: Agnelli z królem Juanem Carlosem
przy sterze jachtu Extrabeat (1988).
Na stronie obok: z Georgem Bushem seniorem.

Ameryka oznacza∏a dla Giowanniego Agnelli wolnoÊç
absolutnà. Zosta∏ tam przyj´ty do najbardziej ekskluzywnych klubów, mi´dzy innymi do Alfalfa, w którym spotkaç
mo˝na najs∏awniejsze nazwiska polityki, finansjery i dyplomacji. Tak˝e tutaj nazywano go „Adwokatem”. Ten
tytu∏, w jego przypadku, sta∏ si´ tym, czym god∏o dla
domu królewskiego.
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Giovanni Agnelli z von Karajanem (1975) i (po prawej)
Gorbaczowem i Szewardnadze
Poniżej: na stadionie z Henry Kissingerem
i wnukiem Giovannim Alber to. (1988)

„Giovanni Agnelli to cz∏owiek, który pokaza∏ Amerykanom W∏ochy” – tak mówi∏ o nim Henry Kissinger. Opowiadaƒ na temat W∏och i analiz przedstawianych przez
„Adwokata” s∏uchali bowiem wszyscy mieszkaƒcy Bia∏ego
Domu, od Trumana do Busha seniora, Clintona i Busha
juniora.
Poczàwszy od 1954 roku, ˝ona Marella – córka w∏oskiego dyplomaty i matki Amerykanki – wprowadza∏a m∏odego dziedzica imperium Fiata do wy˝szych sfer Wschodniego Wybrze˝a: zaprzyjaêni∏ si´ z klanem Kennedych
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(w szczególnoÊci z Johnem i Edwardem) oraz pisarzami
Gore Vidalem i Trumanem Capote.
By∏ wielkim przemys∏owcem, ale równie˝ Êwiadkiem
i bohaterem wa˝nych wydarzeƒ politycznych. „By∏a wojna i ja w niej uczestniczy∏em – mówi∏ – prze˝ywajàc
∏atwiejsze, ale i bardzo trudne chwile. Wierz´, ˝e bra∏em
udzia∏ we wszystkim, co si´ wydarzy∏o”. To t∏umaczy, na
przyk∏ad, jego wielkie zainteresowanie konfliktem izraelsko – palestyƒskim (w 1995 roku spotka∏ si´ z przywódcà Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Jasirem Arafatem
i Shimonem Peresem, wtedy izraelskim ministrem spraw
zagranicznych), Kubà Fidela Castro, czy pierestrojkà
Michai∏a Gorbaczowa, swojego ulubionego rozmówcy.
Ostatnio jego obawy budzi∏ nadchodzàcy konfliktem
z Irakiem.
Wiele ∏àczy∏o go tak˝e z papie˝em Janem Paw∏em II:
wstawali o tej samej porze – o piàtej trzydzieÊci. Papie˝, by
si´ modliç, „Adwokat”, by czytaç pras´ i wykonaç telefony. Jako rówieÊnicy poznali si´, wzajemnie szanowali
i spotykali publicznie przy okazji wystaw, jak ta w 1989
roku w Lingotto, poÊwi´cona sztuce rosyjskiej i sowieckiej
lub przy okazji oficjalnych wizyt. W Watykanie Agnelli
i ˝ona Marella zostali przez papie˝a pi´ciokrotnie przyj´ci
na audiencji.
„Nie ma nic przyjemniejszego w ˝yciu, ni˝ wspomnienie
trudnych chwil w pracy, niespodziewanie rozjaÊnionych

Olympia

Podczas rozmów z przywódcami ostatniego pięćdziesięciolecia.
Od lewej: z prezydentem Francji de Gaulle’m (1965),
papieżem Janem Pawłem II i prezydentem Stanów
Zjednoczonych, Ronaldem Reaganem w Białym Domu (1987)

wizytà w galerii, otwartej – ju˝ po godzinach – przez przyjaciela...” To zdanie pojawia si´ w katalogu Pinakoteki
i ujawnia mi∏oÊç „Adwokata” do sztuki. By∏ estetà i mecenasem, który kocha∏ otaczaç si´ obrazami i rzeêbami
a, przede wszystkim, spotykaç artystów i intelektualistów.
Spacery z von Karajanem, wieczory sp´dzone w Monako
w domu wydawcy Herberta Burdy, rozmowy z Norberto
Bobbio, („Jako piemontczycy czystej krwi, czuliÊmy
szczególnà bliskoÊç i Êwietnie si´ rozumieliÊmy” – wspomina filozof), bliska znajomoÊç z architektem Renzo
Piano, któremu powierzy∏ wykonanie jego ostatniego

daru dla Turynu – projektu Pinakoteki w Lingotto.
Bacznie obserwujàc proces jednoczenia Europy, Agnelli
cz´sto spotyka∏ si´ z Valerym Giscardem d’Estaing, by∏à
g∏owà paƒstwa i obecnym przewodniczàcym Konwentu
Europejskiego, z Romano Prodi, Przewodniczàcym Komisji Europejskiej, i z Mario Montim, dziÊ komisarzem do
spraw konkurencji, z którym spotyka∏ si´ ka˝dego lata
w Engadina. „Adwokat – wspomina Monti – mia∏ wyjàtkowà cech´: by∏ postrzegany jako „swój” zarówno przez
Êcis∏e kr´gi mi´dzynarodowej oligarchii, jak i przez
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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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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Adwokat Agnelli z bratankiem Giovannim Alber to
Niżej: z Umber to Agnelli,
szwagierką Allegrą i Johnem Elkannem
Po lewej: Giovanni i Marella Agnelli w Villar Perosa

K

iedy by∏ ch∏opcem, jego dziadek uczy∏ go:
„Gianni, wychowanie to wszystko. Nigdy nie
zapominaj o dobrych manierach”. Podobne s∏owa
powtarzane sà wielu m∏odym ludziom, ale w jego ˝yciu
sta∏y si´ nie tylko zasadà, tak˝e ukszta∏towa∏y ca∏y sposób
jego bycia. Sposób bycia, który niezale˝nie od w∏adzy,
bogactwa, s∏awy, sprawi∏, ˝e „Adwokat” Agnelli postrzegany by∏ przez wszystkich jako renesansowy ksià˝´, jako
konstytucjonalny monarcha.
Wypracowany przez niego kodeks dobrych manier
nada∏ mu charyzm´, dzi´ki której sta∏ si´ wzorem dla W∏ochów, a tak˝e ich reprezentantem na arenie mi´dzynarodowej. Jedynej rzeczy, jakiej nie tolerowa∏ to prostactwo.
Chocia˝ nie znosi∏ równie˝ ludzi trzech pokrojów: s∏u˝alców, mazgai i zdrajców.
Jego królewski sposób bycia wzbudza∏ sympati´, a nie
zawiÊç, szacunek, a nie pos∏uszeƒstwo. W∏ochy oczarowane by∏y tym fascynujàcym m∏odzieƒcem, otoczonym
zawsze pi´knymi kobietami, za kierownicà szybkich samochodów, które prowadzi∏ z pewnà dozà nieostro˝noÊci, nie
graniczàcà jednak nigdy z bezmyÊlnoÊcià. W 1953 r. ma∏˝eƒstwo z ksi´˝niczkà Marellà Caracciolo di Castagneto
(zawarte w Osthoffen, niedaleko Strasburga) ukoronowa∏o nowà monarchi´. Villa Frescot, na wzgórzu turyƒskim,
sta∏a si´ symbolem, „pa∏acem”, który zajà∏ miejsce siedziby dynastii sabaudzkiej.

Kiedy wzià∏ w swoje r´ce ster Fiata, jego charyzma i osobowoÊç odcisn´∏a pi´tno na Êwiecie pracy, przekszta∏cajàc
dzieje jednej rodziny w dzieje przedsi´biorstwa i narodu.
Przywiàzany do tradycyjnych wartoÊci przekazanych mu
przez dziadka, przetestowanych na w∏asnej skórze w czasie kampanii w Rosji, by∏ wymagajàcy, ale sam mia∏ g∏´bokie poczucie obowiàzku: „Du˝o da∏ z siebie przedsi´biorstwu, pracy” – powtarza∏, kiedy wspominano któregoÊ
ze zmar∏ych wspó∏pracowników Fiata. Spojrzenie, towarzyszàce tym s∏owom, zawsze wskazywa∏o na szczeroÊç
jego zadumy nad ˝yciem pe∏nym obowiàzków.
Jego powag´ ∏agodzi∏a ironia, jaka go charakteryzowa∏a
nawet w momentach kryzysowych, gdy by∏ zmuszony
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improwizowaç, aby stawiç czo∏a trudnoÊciom. Lubi∏
zadziwiaç. Krà˝y wiele anegdot na temat jego umiej´tnoÊci zadziwiania, zbijania z tropu. Przytoczymy jednà
z nich. W czasie jednego z sympozjów, mówcy, pewni, ˝e
poprawnie interpretujà jego poglàdy, wychwalali specjalizacj´. On natomiast wszed∏ na podium i skwitowa∏ ich
wypowiedzi „Specjalizacja jest nudna”.
Nuda go z∏oÊci∏a, ba∏ si´ nudy. Niecierpliwy, ucieka∏
przed nudà w prac´ lub ró˝ne rozrywki: telefony
o szóstej rano, aby coÊ przedyskutowaç, nag∏e wizyty
w Juventusie, ˝eglarstwo, poranne zjazdy narciarskie,
przelot helikopterem. Helikopter by∏ z nim wr´cz kojarzony, cz´sto si´ nim bowiem pos∏ugiwa∏. W jednym
z filmów sprzed lat (Un uomo, una citt∫) jest wiele
mówiàca scena o zwiàzkach Agnellego z Turynem:
helikopter przelatuje nad miastem, a pewien emeryt
podnosi g∏ow´, macha r´kà i krzyczy: „Jestem tutaj,
jestem tutaj, Avvocato”.
Nadzwyczaj swobodny w stosunkach mi´dzyludzkich,
bez wynios∏oÊci i nadmiernego spoufalania si´, zawsze panujàcy nad sobà, wzbudza∏ ch´ç naÊladownictwa: krawat
na swetrze; zegarek na r´ce; maniery – u niego niewymuszone i wr´cz arystokratyczne – u innych stawa∏y si´

Giovanni Agnelli
z bratem Umber to
w 1965 roku.
Wyżej:
Rok 1986, Adwokat
Agnelli z żoną,
synem Edoardo
i córką Margheritą
oraz wnukami
Po lewej:
w dniu ślubu cywilnego
z Marellą Caracciolo
w 1953 roku

Êmieszne. Pewnego dnia, w samym Êrodku zimy, zdjà∏
p∏aszcz na stadionie, a wielu innych natychmiast uczyni∏o
to samo. Wyglàdali zabawnie, trz´sàc si´ z zimna w marynarkach, podczas gdy jego chroni∏ ciep∏y sweter.
Inny Agnelli to ten, który z ogromnà, wr´cz monarszà
powÊciàgliwoÊcià mierzy∏ si´ z cierpieniem. W m∏odoÊci
doÊwiadczony utratà rodziców (ojciec zginà∏ w wypadku lotniczym, matka w samochodowym), w wieku dojrza∏ym dane mu by∏o prze˝yç dwie bolesne Êmierci.
W 1997 umiera na raka, w wieku zaledwie trzydziestu
trzech lat, Giovanni Alberto, syn Umberta Agnellego,
m∏odzieniec skromny, inteligentny i wykszta∏cony,
którego przeznaczy∏ na swojego nast´pc´. Rankiem,
15 listopada 2000 roku, przyniesiono mu wiadomoÊç,
˝e jego 46-letni syn Edoardo rzuci∏ si´ z wiaduktu
kolejowego.
Dziennikarze widzieli, jak pochyli∏ si´ nad cia∏em i pozosta∏ tak nad synem goràco kochanym, choç kraƒcowo
ró˝nili si´ charakterem. Niemniej zachowa∏ ból
tylko dla siebie, wzbudzajàc w ca∏ym kraju wspó∏czucie ˝ywe, ale okazywane z wielkà delikatnoÊcià. Z cmentarza w Villar Perosa Giovanni
Agnelli odjecha∏ po pogrzebie z twarzà
kamiennà, nieprzeniknionà. SamotnoÊç
w bólu nie przeszkodzi∏a mu podnieÊç
r´k´ w geÊcie pozdrowiajàcym fotografów i kamerzystów.
Wszystko to przysporzy∏o mu
ludzkiej ˝yczliwoÊci i przywiàzania. Zdoby∏ je jako mecenas, kolekcjoner sztuki, cz∏owiek g∏´boko myÊlàcy, przyjaciel intelektualistów. Cz∏owiek bogaty
i ciekawy Êwiata. Âmia∏ek, który w latach
terroryzmu, p´dzi∏ za kierownicà swoich
superszybkich aut.
Neuropsychiatra Anselmo Zanalda, opowiada historyjk´ Êwietnie obrazujàcà
„Adwokata”: „Wychodzi∏em do pracy bardzo wczeÊnie, o piàtej, o szóstej. Cz´sto
spotyka∏em staruszk´ z pobliskiego domu
opieki, która prosi∏a mnie o podwiezienie do koÊcio∏a. KtóregoÊ ranka wyszed∏em póêniej i zobaczy∏em, jak wsiada∏a
do innego samochodu. Tym razem to on
jà podwióz∏. Poszed∏em do koÊcio∏a,
a staruszka, ca∏a szcz´Êliwa, powiedzia∏a do mnie: „Widzia∏ Pan? Podwióz∏
mnie Adwokat Agnelli”.
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Jego spojrzenie
na świat

Giovanni Agnelli
był Piemontczykiem
nienawidzącym
przeciętności
i nadmiernej retoryki.
Uwielbiał cięte repliki
w takim samym stopniu,
jak gardził dowcipami.
Wolał słuchać, ale służył
również radami i doświadczeniem,
zaskakując nowoczesnością
swoich poglądów.
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G

dyby nie by∏ przemys∏owcem, zosta∏by dziennikarzem. Giovanni Agnelli bardzo kocha∏ ten zawód.
Jego wizja gazety pokrywa∏a si´ z wizjà Hemingwaya, który ponoç powiedzia∏, ˝e powinno to byç
„czyste, dobrze oÊwietlone miejsce”. Jako w∏aÊciciel
wydawnictw prasowych – wspomina Alberto Ronchey –
wyznawa∏ zasad´ unikania polemiki i narzekaƒ. „Never
explain never complain” – zwyk∏ mówiç w swoim nienagannym angielskim.
By∏ niecierpliwy i szybko si´ nudzi∏. Mno˝y∏ pytania
o wiadomoÊci i opinie, ale poÊwi´ca∏ niewiele uwagi na
odpowiedzi i u˝ywa∏ tylko jednego przymiotnika na wyra˝enie swojego zadowolenia, choç zazwyczaj jego j´zyk by∏
precyzyjny i elegancki. „Zabawne” – s∏owo niecz´sto
u˝ywane, które mog∏o dotyczyç opinii na temat osoby,
meczu pi∏ki no˝nej, ksià˝ki czy operacji finansowej.
Wychowanie i dyscyplina przej´te od dziadka, za∏o˝yciela Fiata, oraz kodeks s∏ynnej Szko∏y Jeêdzieckiej z Pinerolo, stanowi∏y dla „Adwokata” rodzaj codziennego munduru. Sekret dobrych manier polega na umiej´tnoÊci opanowania arogancji. „Wiem, ˝e bywam arogancki i bolej´ nad
tym – powtarza∏ – poniewa˝ zdarza si´, ˝e zamiast zrugaç,
wydaje si´, ˝e wychwalam kogoÊ, kto pope∏ni g∏upstwo.
Inteligentny zrozumie to i przetrawi, g∏upiec natomiast
odejdzie w pe∏ni szcz´Êcia”.
„Bez obowiàzków nie ma przyjemnoÊci”. Dla Giovanniego Agnelli obowiàzki, zebrania, podró˝e, to by∏ Fiat.
Wierzy∏ g∏´boko w sens zbiorowoÊci, s∏u˝by, tradycji i kreatywnoÊci, którà wiàza∏ z Markà i ˝ywi∏ g∏´bokie zaufanie
do swoich pracowników. Pewnego dnia, w trakcie spotkania ze studentami paryskiej Sorbony, jeden z nich zapyta∏
„Adwokata”: „Jakà cech´ trzeba posiadaç, aby móc z Panem pracowaç?” „Umiej´tnoÊç pracy zespo∏owej – odpowiedzia∏ Agnelli. – I je˝eli mog´ coÊ doradziç, uczcie si´
wspó∏pracowaç z innymi, wymieniaç pomys∏ami i projektami. Lepszy jest zespó∏ nawet przeci´tnych ludzi pracujàcych zgodnie dla tego samego celu, ni˝ grupa geniuszy,
wzajemnie ze sobà rywalizujàcych”.
W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Le Monde”,
Agnelli wyjaÊnia∏: „Prze˝y∏em osobiÊcie wszystkie zakr´ty
historii mojego kraju: wojn´, odbudow´, cud gospodarczy,
lata dolce vita i terroryzm. Jestem popularny? Kiedy ktoÊ
d∏ugo ˝yje w kraju, w którym pe∏ni aktywnà rol´ i dobrze
post´puje, to ludzie go rozpoznajà”.
Na pytanie, czy kiedykolwiek myÊla∏, jakà opini´ b´dà
mia∏y o nim przysz∏e pokolenia, powiedzia∏: „Chcia∏bym,
aby mówiono o mnie po prostu: mia∏ okazj´ spe∏niç swój
obowiàzek. I zrobi∏ to z du˝à przyjemnoÊcià”.

“

Kilka jego słynnych myśli

Na temat Fiata:
• „Lingotto to odzwierciedlenie
rozmiarów przemysłu motoryzacyjnego
po pierwszej wojnie światowej”.
• „Za granicą wizerunek Fiata miesza się
z wizerunkiem Włoch”

Na temat piłki nożnej i Ferrari:
• „Ferrari reprezentuje Włochy na świecie,
tak jak Coca Cola Stany Zjednoczone”
• „Wzięliśmy Platiniego za kromkę
suchego chleba, a on nam ją
posmarował grubą warstwą masła”.
„Mieć go w drużynie, to tak jak mieć
kartę kredytową w zasięgu ręki”.

Filozoficzne:
• „Co zrobiono dobrze, może zawsze być
zrobione lepiej”
• „Kocham wiatr, bo nie można go kupić”
• „Również śmierć ma swój dzień
urodzin”
• „Można być wrogami, będąc na „ty”,
albo przyjaciółmi, będąc na „pan”
• „Lubię rzeczy ładne i dobrze zrobione.
Uważam wręcz, że estetyka i etyka są
równoznaczne”.

Na temat rodziny:
• „Można sobie na wiele pozwolić,
ale rodziny nie można zostawić”.
Na temat komunikacji:
• „Mógłbym być dyrektorem gazety.
Prasa mnie bawi, kocham
komunikowanie i dziennikarzy,
sposób w jaki tworzy się gazetę.
Te problemy mnie fascynują”.
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Masi/David Lees

Wspomnienia
jego ludzi
Giovanni Agnelli opisywany przez swoich współpracowników od momentu,
w którym odkrył swoje przezwisko, po dyskusje o piłce nożnej. Ironia,
uprzejmość i ciekawość najbardziej docenianymi cechami jego charakteru.

W

ybuchnà∏ Êmiechem, kiedy powiedzia∏em mu,
˝e w fabryce nazywajà go Gioanin Lamiera”
Luigi Arisio, lider marszu czterdziestu tysi´cy,
nast´pnie parlamentarzysta, a dziÊ przewodniczàcy zwiàzku Instruktorów Pracy, wspomina dzieƒ, w którym Giovanni Agnelli podczas wizyty w zak∏adzie, dowiedzia∏ si´
o swoim przezwisku. To by∏o tak: „Jeden z pracujàcych ze
mnà robotników chcia∏ wiedzieç, jak zwracaç si´ do

„
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„Adwokata”, drugi, nie czekajàc na mojà odpowiedê
powiedzia∏: samochody sà z ˝elaza i blachy. Nazwiemy go
Gioanin Lamiera (Blacha)”.
W tych dniach wielu pracowników i by∏ych pracowników Fiata, pragn´∏oby opowiedzieç jakieÊ zdarzenie,
w którym brali udzia∏ wraz z Giovannim Agnelli: wszyscy
czujà, ˝e odszed∏ jakiÊ fragment w∏oskiej historii, przedsi´biorca dajàcy wielu prac´, dom i mo˝liwoÊç nowego ˝ycia.

Od góry, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara:
Luigi Arisio, Giuseppe
di Palma i Livio Vasini.
Poniżej:
kapelan Esterino Bosco.
Po lewej:
„Adwokat” podczas wizyty
w Przyzakładowej
Szkole Fiata

któremu „Adwokat” powierza∏ zakoƒczenia posiedzeƒ
Ugaf (Zwiàzku Emerytów Fiata) i by∏ych uczniów Szko∏y
Przyzak∏adowej, gdy˝ bawi∏y go bardzo jego wywody.
Poznali si´ w Riv, kiedy Agnelli by∏ prezesem. Pewnego
dnia „Adwokat” podszed∏ do Esterina ze s∏owami:
„Valetta mi powiedzia∏, ˝e ksiàdz jest hultajem. CoÊ nas
zatem ∏àczy: ja te˝ nim by∏em, ale w inny sposób”.
Albo, kiedy zaprasza∏ goÊci do swojego „jeta”,
i udawa∏, ˝e pozostawia ich na ziemi, nakazujàc
zamkni´cie wejÊcia, aby sprawiç wra˝enie, ˝e samolot
przygotowuje si´ do startu.
Jak anonimowemu robotnikowi, który po wojnie wyemigrowa∏ z po∏udnia W∏och i który – by po raz ostatni po˝egnaç „Adwokata” – sta∏ 25 stycznia dwie godziny w kolejce na mrozie, a na pytanie, dlaczego to robi, odpowiada∏:
„By∏em mu to winny”.
Arisio dalej opowiada o epizodzie z przezwiskiem:
„Rozbawiony Adwokat ripostowa∏: „A pan, panie Arisio,
wie, jak pana nazywajà w Parlamencie? Lechem Wa∏´sà
z Turynu”. Wiedzia∏em, ˝e w tym przydomku on mia∏
swój udzia∏, bo Agnelli s∏ynà∏ ze swojej ironii, z którà
traktowa∏ ludzi i rzeczy. Ironii, której nie skàpi∏ tak˝e
wobec siebie samego. Âwiadkiem jest ksiàdz Esterino
Bosco, dziewi´çdziesi´ciolatek, który uwielbia
nazywaç siebie ostatnim z kapelanów pracy, ostatnim,

Doskonale pami´ta to Livio Vasini, przez dwadzieÊcia
lat pilot floty Fiata:
„Adwokat by∏ typem odwa˝nym i zdecydowanym, osobà, której czasem nale˝a∏o powiedzieç „nie”. JeÊli chodzi∏o o niego, móg∏by lataç przy jakiejkolwiek pogodzie,
szanowa∏ jednak nasze decyzje. Cz´sto podró˝owa∏ sam
i czasem pokazywa∏ si´ w naszej kabinie, by z nami porozmawiaç: baliÊmy si´ tego momentu, bo przypomina∏ egzamin. Jak z karabinu rzuca∏ pytaniami na temat najnowszych samolotów, ich charakterystyk technicznych, pyta∏
o to, czy sà przystosowane do d∏ugich lotów i do làdowania na krótkich pasach”.
Ka˝dy kto spotyka∏ go nawet przelotnie w zak∏adzie, czy
w biurze, wspomina jego pragnienie poszerzania wiedzy
i czerpanie jej z doÊwiadczeƒ, by lepiej rozumieç rzeczywistoÊç: „Podczas manifestacji z okazji stulecia Fiata – wspomina dalej Arisio – Agnelli zapyta∏ mnie, czy podczas s∏awnego marszu by∏o nas faktycznie czterdzieÊci tysi´cy.
Odpowiedzia∏em mu, ˝e to Luciano Lama, wtedy sekretarz CGIL, poda∏ t´ liczb´. W rzeczywistoÊci nie wiemy ilu
nas by∏o tego dnia. Na pewno wielu”.
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Po lewej: Agnelli w Przyzakładowej Szkole Fiata
razem z Valettą.
Powyżej: podczas kolonii letnich w Marina di Massa.
Poniżej: na jednym z dorocznych spotkań
byłych uczniów Fiata

Michele D’Aloia od ’73 roku by∏ osobistym kierowcà
Agnellego. „Adwokat – wspomina – wiedzia∏ o mojej mi∏oÊci do pi∏ki no˝nej i zabiera∏ mnie czasem na mecze
Mistrzostw Europy. Pi∏ka by∏a jednym z ulubionych tematów podczas jazdy samochodem. Bywa∏o, ˝e siada∏ za
kierownicà, by odreagowaç stresy. Lubi∏ wspominaç wydarzenia pi∏karskie majàce smak zwyci´stwa. ByliÊmy
na stadionie w Mediolanie podczas meczu Inter-Juve.
Chodzi∏o o kupno Anastasiego od Varese. Na trybunie
byli prezesi klubów Inter (Fraizzoli) i Varese (Borghi).
Fraizzoli tak˝e chcia∏ Anastasiego, ale Borghi, naÊladujàc
akcent piemoncki, powiedzia∏: „No có˝, sprzeda∏em go
ju˝ Agnellemu”.
Agnelli pozyska∏ sobie wielu wspó∏pracowników dzi´ki
zdolnoÊci pami´tania o ka˝dym z osobna, co okazywa∏ nawet w formie ˝artu. Opowiada Piero Berra, by∏y uczeƒ
Przyzak∏adowej Szko∏y Fiata: „Pan jest du˝o m∏odszy ode
mnie – powiedzia∏ „Adwokat” – ale siwieje pan szybciej
ni˝ ja. Widzi pan, ja mam kilka czarnych w∏osów”.
W pami´ci wracajà niektóre wydarzenia. Lotnisko
w Heatrow, Londyn. „Bardzo si´ nam spieszy∏o – opowiada dalej Vasini. To by∏a jedna z tych podró˝y z wieloma
przystankami w Europie. Cz´sto si´ nam takie zdarza∏y.
W poczekalni Agnelli zauwa˝y∏ omdla∏à kobiet´ i ca∏kowità oboj´tnoÊç przechodniów oraz personelu lotniska.
Zatrzyma∏ si´ obok biedaczki i poprosi∏, bym sprowadzi∏
pomoc. Zawo∏a∏em policjanta. „Adwokat” pozosta∏ przy
niej, a˝ do momentu udzielenia pomocy”.
Agnelli by∏ na „ty” z wielkimi tego Êwiata, ale jednoczeÊnie nie pogardza∏ biednymi. KtoÊ pami´ta, ˝e rozmawia∏
z rybakami w porcie Palma de Majorca, lub z kimÊ, kto
nie spodziewa∏by si´ stanàç z nim twarzà w twarz. Wspomina Giuseppe Di Palma: „W ’69 by∏em m∏odym goƒcem. Mia∏em dor´czyç poczt´ na ósme pi´tro na Corso
Marconi, tam, gdzie „Adwokat” mia∏ swoje biuro. Tego
ranka, kiedy czeka∏em na wind´, przyszed∏ tak˝e „Adwokat”. Odsunà∏em si´ na bok, by móg∏ przejÊç i zdecydowa∏em si´ zaczekaç.
Zapyta∏ mnie, dokàd jad´. Odpowiedzia∏em, ˝e na
ósme pi´tro. „Wi´c jedzie pan do mnie” i zaprosi∏ mnie do
windy: nie wiedzia∏em, co powiedzieç, poci∏em si´. Dotychczas widzia∏em go tylko na zdj´ciu. Doprowadzi∏
mnie do swojego biura. Mo˝e to by∏a kwestia wieku,
emocji, tego, ˝e pochodzi∏em z biednego Molise i nie
by∏em przyzwyczajony do luksusu, ale tamten pokój
wyda∏ mi si´ przepi´kny.”
Giuseppe di Palma pe∏ni∏ stra˝ honorowà przy trumnie
„Adwokata”, którà wystawiono w Lingotto.
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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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.

Zdjęcie z okresu młodzieńczego,
uczeń liceum
im. Massimo D’Azeglio
w Turynie.

Luigi Bertazzini

Giovanni Agnelli
sfotografowany
wraz z rodzeństwem
przy tej samej okazji.
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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.

Publifoto

Rok 1962: oficjalna wizyta
królowej Elżbiety
oraz księcia Edynburga, Filipa.

Halfoto

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.

LaPresse/Angeli

W St. Moritz z żoną oraz
ukochanymi owczarkami husky.
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Olympia/Cesare Galimberti

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

LaPresse/D’Alberto

Agnelli przemawia podczas
obchodów stulecia Fiata.

Wrzesień 2002 roku: spotkanie
z Carlem Azeglio Ciampim podczas
otwarcia Pinakoteki w Lingotto.

LaPresse/D’Alberto

26 stycznia 2003 roku.
Ostatnie pożegnanie przed kaplicą
rodziny Agnellich w Villar Perosa
(koło Turynu).
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Agnelli i Polska

Od pierwszych nieśmiałych kontaktów na początku XX wieku, do późniejszych
śmiałych i trwałych przedsięwzięć przemysłowych w Polsce. Wzajemne
kontakty Polski z „Adwokatem”, procentują także w trzecim tysiącleciu.

T

o, ˝e dzisiaj Fiat uruchamia w Polsce produkcj´ nowego samochodu Gingo oraz nowego awangardowego silnika 1.3 Multijet 16v, jest g∏ównie zas∏ugà
dalekowzrocznoÊci i uporu Giovanniego Agnelli – jedynego producenta o mi´dzynarodowej s∏awie, który odwa˝y∏
si´ przekroczyç ˝elaznà kurtyn´, dzielàcà Êwiat komunistycznej od kapitalistycznej gospodarki.
To w∏aÊnie dzi´ki umowom licencyjnym na produkcj´
Fiata 125p w latach szeÊçdziesiàtych, na Fiata 126p w latach siedemdziesiàtych i na Cinquecento w latach osiemdziesiàtych, Polska zyska∏a wa˝ny element przemys∏u motoryzacyjnego. Fiat Auto Poland od ponad 10 lat utrzymuje w Polsce pozycj´ niepodwa˝alnego lidera tej bran˝y,
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jest tak˝e najwi´kszym polskim eksporterem samochodów
do Unii Europejskiej.
Na drodze do po∏àczenia dwóch sprzecznych ze sobà
systemów politycznych i gospodarczych sta∏o wiele przeszkód i trudnoÊci. Ale dzi´ki zaanga˝owaniu „Adwokata”,
ka˝dy element tej trudnej uk∏adanki znalaz∏ si´ wreszcie na
swoim miejscu.
Dwa wydarzenia, obydwa zwiàzane z zawarciem umowy licencyjnej na produkcj´ Fiata 126 p w latach siedemdziesiàtych, przesz∏y nawet do historii lub raczej do
anegdoty. Pierwsze mia∏o miejsce jeszcze przed podpisaniem umowy licencyjnej. Na poczàtku lat siedemdziesiàtych, I sekretarz partii komunistycznej, W∏adys∏aw

Gomu∏ka, odszed∏ ze stanowiska. W∏adz´ objà∏ Edward
Gierek, a z nim gór´ wzi´∏a opcja rozwoju motoryzacyjnego kraju. Zgodnie z jej za∏o˝eniami, samochód nie mia∏
byç ju˝ kojarzony wy∏àcznie ze sferà luksusu ale staç si´
produktem masowym, stymulujàcym rozwój ca∏ej gospo-

Powyżej: Podpisywanie umowy o współpracy i kontraktu
licencyjnego na produkcję Fiata 126 p. Poniżej: Niebawem
Fiat „Gingo” będzie seryjnie produkowany w Tychach

darki. Do uruchomienia procesu masowej motoryzacji
kraju, nie wystarcza∏y tylko dobre intencje polityczne.
Potrzeba by∏o milionów dolarów oraz zachodniego producenta, sk∏onnego do udzielenia licencji produkcyjnej,
dostarczenia technologii oraz kapita∏u. WÊród wielu mi´dzynarodowych producentów zwrócono si´ tak˝e do
Fiata. Na spotkaniu w Turynie delegacja rzàdu polskiego,
w której sk∏adzie znaleêli si´

Andrzej W∏adyka, Tadeusz Wrzaszczyk i Andrzej Górecki,
przedstawi∏a Giovanniemu Agnelli swoje plany przemys∏owe. Na koniec zada∏a „Adwokatowi” dwa pytania:
„Czy Fiat sk∏onny jest udzieliç Polsce licencji na produkcj´
ma∏olitra˝owego samochodu u˝ytkowego? JeÊli tak, to czy
zgadza si´ na ca∏kowite pokrycie kosztów
tej˝e operacji poprzez dostaw´ z Polski silników, podzespo∏ów lub gotowych samochodów?”. „Adwokat” Agnelli odpowiedzia∏ na te pytania w sposób zwi´z∏y i jednoznaczny: „Na pierwsze pytanie odpowiadam tak, natomiast na drugie, te˝ tak”.
Drugie zabawne wydarzenie mia∏o miejsce tu˝ po udzieleniu licencji stronie polskiej. W∏oskie zwiàzki zawodowe, g∏ównie CGIL, zwiàzane z W∏oskà Partià
Komunistycznà, naciska∏y na rzàd by nie
udziela∏ licencji na import produkowanych w Polsce silników do Fiata 126.
Propozycja ta, dla w∏oskiego producenta
wiàza∏a si´ co najmniej z dwoma zagro˝eniami: z jednej strony – koniecznoÊcià
zawieszenia produkcji samochodów we
W∏oszech, z drugiej – nie zap∏aceniem za
licencj´ przez stron´ polskà.
W tym goràcym okresie, kiedy strajki
niemal˝e sparali˝owa∏y gospodark´ w∏oskà, Giovanni
Agnelli podjà∏ decyzj´ o spotkaniu z przewodniczàcym
W∏oskiej Partii Komunistycznej – jedynego ugrupowania
mogàcego wp∏ynàç na decyzje CGIL.
Polska przyj´∏a rol´ mediatora mi´dzy dwoma stronami
i zorganizowa∏a spotkanie w ¸aƒsku, z dala od ciekawskich dziennikarzy. Przez dwa dni w zaciszu lasów mazurskich, daleko od wielkiego Êwiata, typowy przedstawiciel
mi´dzynarodowego kapitalizmu, rozmawia∏ z cz∏onkiem
biura politycznego W∏oskiej Partii Komunistycznej
Giancarlo Paiettà o nie∏atwej i burzliwej sytuacji kraju.
Przebieg i treÊç rozmów trzymane by∏y w najwi´kszej
tajemnicy. Musia∏y jednak przynieÊç odpowiedni skutek,
skoro licencja zosta∏a w ca∏oÊci zap∏acona silnikami i samochodami wyprodukowanymi w Polsce, zaÊ fala strajków we W∏oszech zacz´∏a powoli wygasaç.
Pod koniec paêdziernika 1971 dziennik Journal de
Geneve napisa∏: „Mamy do czynienia z zupe∏nie nowà formà wspó∏pracy przemys∏owej mi´dzy krajami przynale˝àcymi do dwóch ró˝nych systemów gospodarczych. Fiat
osiàgnà∏ cel dotàd niespotykany, wykorzystujàc zasady
handlu oparte na wymianie pracy i pomys∏ów”.
lut y/mar zec 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Hołd
międzynarodowej
prasy
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∏ jednym z trzech wielkich W∏ochów swoich czasów,
którzy zaistnieli za granicà: pozostali to Fellini i Ferrari. Dla
ludzi by∏ po prostu „Adwokatem”: tytu∏ u˝ywany poczàtkowo przez sekretarki i ludzi Fiata, z czasem zosta∏ przej´ty
przez ca∏y naród.
Jeden z sonda˝y wykaza∏, ˝e dziewi´çdziesi´ciu dziewi´ciu
obywateli na stu wiedzia∏o, kim jest Papie˝, natomiast wszyscy znali „Gianniego”. W ciàgu roku, jego twarz, pe∏na
zmarszczek i wiecznie opalona, pojawi∏a si´ jedenaÊcie razy
na ok∏adkach tygodników. Lubiano go. Równie˝ za granicà.

Pami´tam, ˝e „Paris Match” napisa∏: „oto wizerunek
przywódcy”. „Life” dopatrywa∏ si´ w nim nawet podobizny
Juliusza Cezara....”
Enzo Biagi, CORRIERE DELLA SERA
„...Wypracowa∏ pewien obraz swojego kraju, nawet wtedy,
gdy wizerunek publiczny i polityczny W∏och nie by∏ najlepszy. Przekona∏ wielu liczàcych si´ ludzi – tych, którzy majà
wp∏yw na opini´ ogó∏u – aby spojrzeli na W∏ochy innymi
oczami. Jego zas∏ugà jest z pewnoÊcià wyprowadzenie W∏och
z g∏´bokiej prowincji. To on pokaza∏ Êwiatu, co warta jest praca W∏ochów. Wprowadzi∏ W∏ochów w Êwiat i wzbudzi∏
w nich pragnienie tego Êwiata....”
Furio Colombo, L’UNITÀ
„...Mia∏ klarownà wizj´ Êwiata, pozycji W∏och na Êwiecie
oraz fundamentalnych wartoÊci W∏och demokratycznych
i republikaƒskich. WartoÊci, które podzielali mianowani
przez niego dyrektorzy gazety „La Stampa”. Z czasem
znajomoÊç „Adwokata” ze wszystkimi dyrektorami nabiera∏a
czysto osobistego charakteru. W ich wzajemnych kontaktach
Fiat i Agnelli przestawali istnieç. Dyrektor nigdy nie odczuwa∏, ˝e prawa w∏asnoÊci jego rozmówcy mogà byç jakàkolwiek przeszkodà, wr´cz przeciwnie, stanowi∏y gwarancj´ jego
niezale˝noÊci...”
Arrigo Levi, IL SOLE 24 ORE

„...Gdy osoby majà szlachetnoÊç wyrytà w duszy, a nie tylko widocznà w obyciu zewn´trznym, umiejà zrozumieç ˝ycie
i myÊli innych ludzi, nie ograniczajàc si´ do oceny wy∏àcznie
na podstawie jednostkowych faktów. Pami´tam, ˝e takie odnios∏em wra˝enie w trakcie moich spotkaƒ z Giovannim
Agnelli... W∏ochy ju˝ nie b´dà takie same po jego odejÊciu.
Zabraknie im jego delikatnoÊci, nadzwyczajnej powagi, z jakà dawa∏ wyraz tej delikatnoÊci na przestrzeni dziesi´cioleci,
przekszta∏cajàc swój dom w prawdziwy dom królewski...”
Barbara Spinelli, LA STAMPA
„...Zawsze du˝e znaczenie przypisywa∏em podró˝y do
Ameryki, jakà dziadek Giovanniego Agnelli podarowa∏ swojemu wnukowi w nagrod´ za zdanà matur´. By∏a dla niego
prawdziwym odkryciem Ameryki, od tamtej pory zawsze
∏àczy∏a go ze Stanami Êcis∏a wi´ê. Kraj ten sta∏ si´ wzorem dla
cz∏owieka, który nied∏ugo póêniej stanà∏ na czele najwi´kszego przedsi´biorstwa w∏oskiego, Fiata...”
Sergio Romano, CORRIERE DELLA SERA
„...Mia∏ w∏adz´, ale nigdy nie zapomina∏ o powinnoÊciach
d˝entelmena. Âwiadom, ˝e jest jednym z „imperatorów Êwiata przemys∏u”, zawsze stosowa∏ si´ do nauk swego Dziadka:
„Gianni,
dobre
wychowanie
jest
wszystkim.
Nigdy nie zapominaj o dobrych manierach...”
Igor Man, LA STAMPA
„...Agnelli by∏ przedstawicielem Turynu kreatywnego, aktywnego, a nie zamkni´tego i konserwatywnego: by∏ uosobieniem historii i roli wielkiej
mieszczaƒskiej dynastii... By∏ cz∏owiekiem kultury,
eleganckim, o wyszukanych manierach, pewnym
siebie, o wielkim zami∏owaniu do sztuki....”
Norberto Bobbio, LA STAMPA

„...Agnelli kierowa∏ najwi´kszym przedsi´biorstwem
W∏och tak dobrze, ˝e sta∏ si´ symbolem odrodzenia kraju
okresu powojennego. Rzàdy powstawa∏y i upada∏y, a Agnelli
pozostawa∏ trwa∏à instytucjà W∏och...”
THE NEW YORK TIMES

„...Dzi´ki swojemu instynktowi, swoim sukcesom gospodarczym, umiej´tnoÊci jasnego wyra˝ania myÊli, niezwyk∏ej
osobowoÊci, Gianni Agnelli wywiera∏ wp∏yw na W∏ochy
przez ponad pó∏ wieku...”
FRANKFUTER ALLGEMEINE

„...Agnelli jest symbolem najlepszej czàstki W∏och. G∏´bokie uczucie straty jest powszechne w ca∏ej Italii. By∏ podziwianym symbolem stylu i kultury tego kraju, twórcà pot´gi przemys∏owej....”
FINANCIAL TIMES

„...Nie przesadzimy mówiàc, ˝e dla W∏ochów postaç
Giovanniego Agnelli by∏a uosobieniem doskona∏oÊci, wizerunku, jaki chcieliby stworzyç w oczach Êwiata: zwyci´ski,
bogaty, inteligentny i atrakcyjny...”
THE INDIPENDENT

„...Mr. Agnelli sta∏ si´ jednà z niewielu postaci W∏och o naprawd´ mi´dzynarodowym wymiarze. Do kr´gu jego przyjació∏ nale˝eli w∏adcy, prezydenci, szefowie rzàdów; pojawia∏
si´ u boku tak wielkich postaci, jak Henry Kissinger czy
Jackie Kennedy...”
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE
„...Agnelli by∏ ostatnim królem W∏och. Patriarcha Fiata by∏
najbardziej znaczàcym bohaterem przemys∏owej i gospodarczej historii W∏och ostatnich 35 lat...”
EL MUNDO

„...W∏ochom nie pozostaje nic innego, jak p∏akaç po przemys∏owcu, nie ukoronowanym królu, cz∏owieku o niezrównanym stylu. Agnelli by∏ symbolem Dolce Vita, szalonych lat
pi´çdziesiàtych, kiedy to jego kraj wychodzi∏ z ubóstwa..”
THE WASHINGTON POST

„...Wraz z Adwokatem odchodzi jeden z ostatnich przedstawicieli arystokracji przemys∏u Êwiatowego, odpowiednik
Henry’ego Forda czy Davida Rockefellera, który jako jedyny
w Europie umia∏ zgromadziç tak wielkà charyzm´ i w∏adz´.
W∏ochy zosta∏y osierocone przez cz∏owieka, który wywar∏
silny wp∏yw na ich histori´....”
LE FIGARO

„...Pasjà renesansowego w∏adcy Italii by∏ sport, widzia∏
w nim romantyczne wyzwanie rzucane ˝ywio∏om. By∏ znakomitym ˝eglarzem, narciarzem, p∏ywakiem, jeêdêcem
i kierowcà. Mawia∏: „Kocham wiatr, bo nie mo˝na go kupiç”.
Jego wielkà mi∏oÊcià do koƒca ˝ycia by∏a te˝ pi∏ka no˝na.
W∏osi ˝egnajà Agnellego z wielka nostalgià. Majà ÊwiadomoÊç, ˝e wraz z nim bezpowrotnie odchodzi w cieƒ epoka
rodzinnego kapitalizmu i romantycznego sportu; ˝e odchodzi
ostatni jej Êwiadek i wspó∏twórca. W∏ochy niepewnie spoglàdajà w przysz∏oÊç. Opuszczajàca fabryk´ Mirafiori zap∏akana
kobieta pyta∏a bezradnie: „Co z nami teraz b´dzie?”
Piotr Kowalczuk „RZECZPOSPOLITA”

