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Efektownie uformowane 
miasto samo się prosi, by 
uznać je za wymarzony temat 
dla malarzy i fotografów. 
Miasto dwóch katedr, 
licznych kościołów, z 
widowiskowym układem 
opadającej zboczem 
zabudowy, przy całej swej 
malowniczości, nie jest 
bynajmniej farbkowanym 
cackiem.
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Garczyński-Gąssowski:

10 września 2017 roku w nocy zmarł w Sztokholmie po długiej chorobie w 
wieku 76 lat Michał Moszkowicz. Nasz przyjaciel, pisarz, wieczny emigrant. 
W 1968 roku pożegnał się z Polską na Dworcu Gdańskim. W Szwecji rozwinę-
ły się jego pasje i talent pisarski; wydał m.in w Wydawnictwie Polonica wiele 
książek, stał się znanym (wciąż najmniej w Polsce) prozaikiem emigracyjnym. 
O randze jego talentu pisało wielu krytyków literackich. Sam Michał w swojej 
twórczości zwierzał się z traumy swojej „obolałej tożsamości” i przykrości, ja-
kie spotkały go w życiu. Opowiadał o swoim pisaniu, literaturze, poprzez którą 
stara się ocalić swoją polskość i swoje uniwersalne poglądy na świat, życie, 
historię, człowieka...

Michał Moszkowicz
1941-2017

Nieznany 
dyjabeł 
literatury 
polskiej

Moszkowicz urodził się w 1941 roku w Magnitogorsku. Jego 
rodzice byli komunistami, którzy co prawda znali jidisz i tradycję 
żydowską, ale odeszli od niej sami, dobrowolnie. Nie byli jednak 
nigdy funkcjonariuszami partyjnymi ani agentami Moskwy. O ko-
munizm walczyli z przekonania. To był ich światopogląd, który z 
latami zweryfikowało życie. Syna Michała wychowali aby był jak 
inni – Polakiem, a nie Żydem. 

Życiorys Michała pełen jest typowych pokoleniowych i histo-
rycznych uwikłań. W Sowietach wychowywany na Polaka, po 
przyjeździe do Polski zaszeregowany przez kolegów jako „Żyd ze 
Wschodu”. W Szwecji traktowany jako obcy, emigrant i polski pi-
sarz. To życiorys uprawniający do wewnętrznych konfliktów, wy-
nikających z braku tożsamości.

Młodzieńcze lata spędzone w Polsce przerwane wydarzeniami 
marcowymi 1968 roku zmusiły go do emigracji. W 1969 roku zna-
lazł się w Szwecji. To znaczy poza PRL-em. Równie dobrze mogła 
to być Anglia, Francja lub jakikolwiek inny kraj. Tutaj początkowo 
studiuje, później pracuje: jako tragarz, woźny, zmywa naczynia w 
restauracji, jako portier w gminie żydowskiej... 

I pisze. W 1975 roku ukazuje się jego pierwsza książka 
„Paradyz”. Pięć lat pomiędzy debiutem a wyjazdem z Polski, po-
święcił Moszkowicz poznaniu dorobku zakazanej w PRL literatu-
ry emigracyjnej. Oczarował się szczególnie Gombrowiczem. Nic 
więc dziwnego, że tak jak „Trans-Atlantyk” Gombrowicza jest 
polemiką z „Panem Tadeuszem”, tak „Paradyz” stał się pastiszem 
„Trans-Atlantyku”. 

Jeden z krytyków twórczości Moszkowicza napisał dawno temu, 
że tylko w Szwecji mogła się zdarzyć sytuacja, że pisarz, który wy-
dał 10 książek pozostawał nieznany. A może było odwrotnie: tylko 
w Szwecji mogło się zdarzyć, że nieznany szerszemu gremium pi-
sarz mógł wydać 10 książek? 

Moszkowicz w kolejnych książkach wydawanych w Sztokholmie, 
w Londynie, a także w latach 80-tych w wydawnictwach podziem-
nych w Polsce, i jedną w oficjalnym obiegu w roku 2008, przeka-
zuje nam swoją wizję świata. I jest to zawsze ta sama książka (jak 
u Tadeusza Konwickiego). Najczęściej wraca do czasów PRL-u i 
– zgodnie z wyznawaną przez siebie filozoficzną zasadą, że „każ-
dy skutek na swoją przyczynę” – próbował nam tłumaczyć różne 
zjawiska literackie i społeczne. Na ile ta jego wizja „przyczyn i 
skutków” była realna, a na ile odpowiadała „spiskowej teorii dzie-
jów”? To pytanie, które sam sobie stawiał. I nie wiem, czy znalazł 
odpowiedź. 

Michał Moszkowicz pozostawił po sobie 18 wydanych książek, 
dobre recenzje w prasie szwedzkiej (porównywany był często do 
Bruno Schulza), poświęcono mu pracę doktorską na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, i pracę magisterską. W książce 
„Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)mi-
gracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981” (pod redakcją Ewy 
Teodorowicz-Hellman i Janiny Gesche, Uniwersytet Sztokholmski 
2013) znalazły się aż trzy eseje poświęcone jego twórczości. Jego 
postać starałem się także przybliżyć w filmie dokumentalnym 
„Nieznany dyjabeł literatury polskiej”, który prezentowany był w 
Telewizji Polskiej (TVP Polonia, TVP Kultura, a ostatnio, w 2016 
roku w lokalnym programie TVP Białystok). Mimo to, nadal pozo-
stawał nieznany szerszemu kręgowi czytelników. 

W środowisku polskim egzystował jako emigracyjny prześmiew-
ca, niegroźny szaleniec, wyjątkowo sympatyczny i wesoły „bywa-
lec”. Był wiecznym emigrantem, który patrzył na świat z ironią, 
dystansem i przyjaźnią. Był jedną z najbarwniejszych postaci pol-
skiego świata kultury na emigracji w Szwecji. Dobry pisarzem i do-
brym człowiekiem. Może jedynie zbyt samotny w ostatnich latach 
swojego życia...

I był moim przyjacielem, którego będzie mi bardzo brakowało. 

Jeśli o kimkolwiek można powiedzieć, że był 
typowym nieznanym dyjabłem literatury 
polskiej to z pewnością Michał Moszkowicz 
jest tego najlepszym przykładem. 

Umarł Michał. Przeżył 76 lat i 
parę dni. Nie dożył symbolicz-
nych „dwóch siekier” (77 lat). 
Po przekroczeniu których żyje 
się podobno długo i szczęśliwie. 
Michał urodził się w sierpniu 
1941 po właściwej (z punktu 
widzenia, jego rodziców) 
stronie, już wówczas nie 
obowiązującej, linii Ribbentrop 
– Mołotow.

Urodził się na terenie ZSRR, co było w 1941 
roku znacznie bezpieczniejsze niż urodzenie 
się w jednym z Gett na terenie Generalnej 
Guberni. 

Władysław Broniewski, wielki polski poeta, 
pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wie-
ku (jak to się teraz łatwo pisze ubiegły wiek 
z myślą o tym, w którym żyliśmy), napisał 
wiersz, w którym za nowe Betlejem uznał 
Magnitogorsk. 

Czy przewidział, że w sierpniu 1941 uro-
dzi się tam Michał Moszkowicz? Nie wiemy. 
Broniewski wtedy był pod przemożnym wpły-
wem swojej żony Janiny. Janina Broniewska, 
z domu Kuning, była komunistką – stalinistką 
idealną. Przy okazji była złym duchem nie tylko 
jego, ale także wpływowej, bo ulubionej przez 
Stalina, Wandy Wasilewskiej. Wszystkim pole-
cam do przeczytania „Notatnik korespondenta 
wojennego” pióra Janiny Broniewskiej. Dzięki 
tej lekturze lepiej można zrozumieć procesy hi-
storyczne. I czas, w którym urodził się Michał.

Władysław Broniewski, kapitan wojska pol-
skiego, odznaczony orderem Virtuti Militari 
za kampanię roku 1920-stego, uznał, że „gdy 
przyszli podpalić dom”* „nieważne są rachunki 
krzywd”* i dał się zamknąć, jako „rewolucyj-
ny poeta w tym mamrze sowieckim”**. A po-
tem wyszedł po „amnestii” z armią Generała 
Andersa. 

Ten przydługi akapit o Broniewskich jest po 
to, by zrozumieć trudną historię polską z XX 
wieku. 

Ale wracając do dziecięcia urodzonego w 
Magnitogorsku... Otóż rodzice Michała znaleź-
li się tam nie zupełnie dobrowolnie, ale dzięki 
temu przeżyli czas Zagłady. Stalinowskie wy-
wózki „na Sybir” były dla Polaków nieszczę-
ściem, dla innych obywateli RP – Żydów, któ-
rzy stanowili 30% obywateli RP wywiezionych 
w głąb Rosji, było to dobrodziejstwo, dające im 
na równi z innymi obywatela RP, możliwość 
przeżycia tej wojny. O ile pamięć mnie nie my-
li, ojciec Michała był krawcem, kierownikiem 
pracowni krawieckiej w jednym z czołowych 
teatrów warszawskich. On i matka Michała 
pozostali w Polsce po Marcu ’68. Michał i 
jego siostra opuścili PRL i trudno im się dzi-
wić. Ówczesne czystki najbardziej uderzyły w 
młodzież. Relegowanie ze studiów, areszto-
wania i przesłuchania zrobiły swoje. Jeszcze 
w dziewięć lat po tych wydarzeniach Michał 
Moszkowicz pisze w wierszu skierowanym do 
przyjaciela: 

dok. na str. 6
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Andrzej Szmilichowski

Michał Moszkowicz 1941-2017

Początek: Moszkowicz w Sztokhol-
mie, w Parku Królewskim w centrum 
miasta. W oddali pomnik Karola XII. 
Zmieniające się obrazy opisywane są 
fragmentami książek Moszkowicza – 
to kalejdoskop jak z pocztówek: przed-
wojenna Warszawa, Magnitogorsk, po-
ciąg wlokący się przez Rosję – droga 
do Polski w 1956 roku, Warszawa wo-
kół Pomnika Dzierżyńskiego, Marzec 
1968, Dworzec Gdański, Sztokholm... 
Tutaj kilkanaście adresów, pod żadnym 
Michał długo nie zamieszkał. Całe je-
go życie sterowane było przez innych, 
przez historię. Michał zawsze, wszyst-
ko, akceptował ze spokojem. 

Zdjęcia: Michał wstaje dość wcze-
śnie. Kawa, sprawdzenie poczty elek-
tronicznej, godzina przed komputerem. 
Dzisiaj zamiast tekstu do nowej po-
wieści, pisze bloga. Za kilka miesięcy 
ten blog zamieni się zresztą w książkę. 
Od wielu lat każdy poranek wygląda 
podobnie. Przez lata była to niemal ru-
tyna: M ubierał się i wychodził przed 
12-tą na spotkanie – jak mówiono w 
Sztokholmie – do kawiarni literackiej. 
Tam, w centrum miasta, zawsze przy 
tym samym stoliku, zbierała się grupa 
Polaków, którym szef kawiarni, Polak, 
serwował za darmo kawę. Przez okno 
kawiarni obserwowali przesuwający 
się tłum ludzi, dyskutowali najnowsze 
wydarzenia polityczne, obmyślali po-
mysły na nowe książki. Ci, którzy tam 
przychodzili, podobnie jak M, nie pra-
cowali lub byli na zasiłkach socjalnych.

  M: – Dla mnie codzienna wypra-
wa do „Literackiej”, to był jak spacer 
na Krakowskie Przedmieście, a nasz 
stolik to był stolik jak w „Czytelniku” 
na Wiejskiej. Ja jestem takim typowym 
emigrantem: fizycznie jestem tutaj, 
mentalnie tam. Tylko wciąż zastana-
wiam się, gdzie jest to moje „tam”...

Zdjęcia: M idzie ulicami Sztokhol-
mu. Zatrzymuje się koło „Literackiej” 
– dzisiaj już jej nie ma – budynek zo-
stał zburzony, w jego miejsce powstał 
nowy biurowiec, jest nowa knajpa, ale 
już bez polskiego właściciela. W życiu 
M wszystko przemija. M zatrzymuje 
się przy synagodze sztokholmskiej. Tu 
mieści się także siedziba gminy. Kiedyś 
pracował tutaj jako recepcjonista.

M: – Mówią o mnie, że jestem pierw-
szym Polakiem wśród Żydów i pierw-
szym Żydem wśród Polaków. W znanej 
szwedzkiej serii telewizyjnej grałem 
rolę Cygana... W Polsce jak wróciłem 
z rodzicami z Rosji, krzyczeli za mną 
Rusek...

Andrzej (przyjaciel M): – Kiedy 
powiedziałem M, że będę niedługo 
dziadkiem, ucieszył się i powiedział, 
że on też będzie niedługo dziadkiem. 
Zaproponował mi, żebyśmy razem 
urządzili chrzciny. Później złapał się 
z głowę i powiedział, że zapomniał, że 
jest Żydem.

Filip (przyjaciel M): – Wracałem 
późno w nocy do domu i słyszę nagle 
zachrypnięty głos kogoś, kto bardzo 
krzyczy. Patrzę, to M, który spogląda w 
górę i krzyczy: - „Wstrętni komuniści, 
wy się tam bawicie, a ja jestem biedny 
imigrant...” Ci z góry zrzucili mu kilka 
koron. Wtedy M jeszcze bardziej roz-
łoszczony: - „Ja nie chcę waszych pie-
niędzy, ja chcę się bawić!” To cały M.

Zdjęcia: M na przedmieściu Sztok-
holmu, w dzielnicy, w której miesz-
kają przede wszystkim cudzoziemcy. 

Siedzi na ławce na rynku, wokół ko-
lorowe stragany, mieszanina języków. 
Opowiada o tym jak trafił do Szwecji.

M: – To był dla mnie kolejny etap 
życia. Ale nie była to także sytuacja 
dla mnie nowa. Ja byłem jak bohater 
moich książek, który najpierw przyje-
chał z Magnitogorska, czyli znikąd, do 
obcego, zburzonego miasta Warszawy. 
Stara się je odbudować razem z inny-
mi. A na końcu mówią mu: zrobiłeś 
już swoje, już cię nie potrzebujemy. 
Jest rok 1968. I mój bohater stawia 
sobie pytanie: Co dalej? Co robić? W 
kowbojskich filmach bohaterowie od-
chodzą w siną dal. Ja poszedłem do 
Szwecji. Ale to tak samo, jak w siną dal. 
Obcy kraj, obcy język, nie znałem ani 
jednego słówka po szwedzku. W innych 
językach przynajmniej dzień dobry, do 
widzenia. A po szwedzku nic...

Zdjęcia: Podmiejska dzielnica 
Sztokholmu, długie bloki, dużo zieleni. 
W parku, którym idzie się do podmiej-
skiej kolejki, ławki. Często przesiadu-
ją na nich starsi imigranci. Kontrast 
– centrum Sztokholmu, ruch na ulicy, 
młodzi ludzie, na głównej ulicy nieda-
leko Starego Miasta, idzie M. Małego 
wzrostu, ubrany sportowo, dość korpu-
lentny, pogodna twarz. Zatrzymuje się 
często przy ulicznych grajkach. Zawsze 
wrzuca im do kapelusza parę koron.

M: Opowiada o ławeczce, na któ-
rej zawsze siadała jego matka, która 
wraz z ojcem na stare lata przeniosła 
się do Szwecji i tutaj zmarła. O losie 
Moszkowiczów, którzy nigdy nie zna-
leźli swojego miejsca... Opowiada o 
ojcu, który przed wojną związał się z 
komunistami, w czasie wojny trafił do 
Magnitogorska, później Warszawy, 
o słabnącej wierze w komunizm, na 
początku lat 90-tych przeprowadzili 
się do Szwecji, po śmierci żony ojciec 
przeprowadza do Londynu, do córek 
Leny i Danki. To wszystko tematy 
książek M. 

Leszek (krytyk literacki): – Mosz-
kowicz to osobliwe odkrycie, jeden z 
najciekawszych prozaików mieszkają-
cych poza Polską... To nieznany roz-
dział naszej literatury. I nie chodzi tu 
o problem emigracyjności, ale odległo-
ści, probelmy dystrybucji i promocji. 
Jeśli kiedyś książki Moszkowicza nie 
znajdą jakiegoś oddźwięku w Kraju, 
to znowu po latach ktoś będzie musiał 
„odkrywać Amerykę”... Ja wciąż uwa-
żam, że literatura emigracyjna nie jest 
rozdziałem zamkniętym... 

Zdjęcia: W Bibliotece Królewskiej 
w Sztokholmie, na półkach książki M. 
Podobnie w innych szwedzkich biblio-
tekach. Scena w jakiejś bibliotece w 
Polsce – M? Nikt o takim nie słyszał...

M: – Zawsze chodziło mi o to, że-
by pisać/mówić prawdę. Najczęściej o 
sobie. Tematyka moich książek „emi-
gracyjno-żydowska” bardzo wielu wy-
dawcom w Kraju i za granicą w ogóle 
nie odpowiadała. Z wielu powodów. 
Jestem w sytuacji pisarza, który prze-
był drogę od entuzjastycznego spisy-
wacza rzeczywistości emigracyjnej, do 
pisarza, któremu zamknięto usta. Od 
paryskiej „Kultury” po wszystkie wy-
dawnictwa „wyzwolonej” Polski.

Leon (profesor polonistyki na 
Uniwersytecie Sztokholmskim): – Już 
pod koniec lat 70-tych nieżyjący już 
Skrzyposzek mówił o nim „Nieznany dy-
jabeł literatury polskiej”. Po ukazaniu 

Zdjęcia: Recenzje w prasie szwedz-
kiej po wydaniu szwedzkiej wersji 
powieści „Punkt Zero”. M przez re-
cenzentów porównywany jest do 
Brunona Schulza, inni widzą w nim 
Konwickiego... Magnitogorsk, komu-
nizm, Warszawa, Sztokholm, Marzec 
68, Krakowskie Przedmieście. Obrazy, 
które znajdujemy w książkach M

Andrzej (pisarz, przyjaciel M): 
– M wzorował się początkowo na 
Gombrowiczu, ale kto się na kimś nie 
wzoruje? To nic złego. Chociaż, moim 
zdaniem, M trochę się pogubił w swojej 
twórczości, brak mu czasami kompasu, 
nie wie co dalej. Jest poza tym czło-
wiekiem „brat-łata” i chce być i jest 
ze wszystkimi w porządku. Jest bardzo 
mądrym człowiekiem, bo nigdy nie mó-
wi „nie”.

Leszek (krytyk literacki, Warszawa): 
– Taką syntezą twórczości M jest jego 
powieść „Lokator”. To powieść o do-
rosłym człowieku, który mieszka razem 
ze swoimi starymi rodzicami. M opisuje 
beznadziejną walkę, jaką toczy między 
miłością do nich i poczuciem obowiąz-
ku, a nie spełnionymi marzeniami o 
niezależności, kobietach i przygodach. 
To książka bardzo polska i bardzo ży-
dowska. Komiczna i tragiczna.

Zdjęcia: M w McDonalds w centrum 
Sztokholmu. Zamiast „Literackiej” to 
właśnie tutaj spotyka się najczęściej z 
przyjaciółmi. Opowiada o swoim życiu 
w Szwecji – był stewardem na stat-
ku, pomywaczem, gońcem, dokerem, 
sprzedawcą, jednocześnie kontynuował 
studia filozoficzne na Uniwersytecie 
Sztokholmskim. 

Tadeusz (przyjaciel M): – Michał 
wyjeżdżając z Polski chciał pozbyć się 
swojej „żydowskości” i łączącego się 
z nią wyobcowania. Liczył, że podob-
nie jak inni Polacy, na szczęśliwym 
Zachodzie roztopi się w Anonimowości, 
Dobrobycie i Wolności. Nie wiedział, 
że Raj państwa opiekuńczego to jesz-
cze jedną piękną baśń, mająca niewiele 
wspólnego z rzeczywistością.

Zdjęcia: M na Krakowskim 
Przedmieściu. W oddali kolumna 
Zygmunta...

Życie jak scenariusz, 
scenariusz jak życie

się jego pierwszej książki, wydanej 
chałupniczo z potworną ilością błędów 
ortograficznych, Skrzyposzek pisał: - 
Osiem lat w życiu młodego pisarza na 
Emigracji to więcej niż osiemdziesiąt 
lat zabawy w literaturę na Krakowskim 
Przedmieściu.

Zdjęcia: M w Warszawie. Na Placu 
Bankowym, tam gdzie kiedyś stał po-
mnik Dzierżyńskiego, pomnik ten był 
ważnym miejscem w powieści „Psi 
paszport”

M: – Debiutując w „Zwierciadle” 
na początku lat 60-tych w Warszawie 
zaczynałem od tekstów w jakiś sposób 
autobiograficznych, ale ich zasadniczą 
treścią nie była obcość czy poczucie 
tego, że jestem Polakiem albo Żydem. 
To mnie nie obchodziło. Miałem uni-
wersalne spojrzenie na siebie samego. 
Chciałem być po prostu pisarzem, po-
etą na Krakowskim Przedmieściu. Nic 
innego mnie nie obchodziło. Ale po wy-
jeździe sytuacja zmieniła się radykal-
nie. Miałem do wyboru: albo być pisa-
rzem politycznym, albo po prostu opo-
wiedzieć o sobie. Wybrałem to drugie.

LGG (dziennikarz, przyjaciel M): 
– Michał ma wyjątkową zdolność syn-
tezy. Nie jest jedynym piszącym po 
polsku osobnikiem w Szwecji, ale nie-
wątpliwie jednym z najlepszych, a na 
pewno najlepszym polskim pisarzem 
emigracyjnym w Szwecji. Pięć lat 
między debiutem książkowym, a wy-
jazdem z Polski poświęcił Michał na 
poznanie dorobku zakazanej w PRL 
literatury emigracyjnej. Oczarował 
się szczególnie Gombrowiczem. Tak 
jak „Trans-Atlantyk” był polemiką z 
„Panem Tadeuszem”, tak jego debiut 
„Paradyz” był polemiką z „Trans-
Atlantykiem”. Z tym, że Gombrowicz 
był świadom tego co robi...

Zdjęcia: M w domu. Wszędzie 
książki, papiery, gazety. Siedzi przy 
komputerze...

M: – To dramat mojego pokolenia. 
Jak mówić w języku, w którym zostało 
się skrzywdzonym? Język nie znajduje 
swojej nośności. Zadawałem sobie py-
tani: a może zacząć pisać po szwedz-
ku? Nauczę się, może... Pisać, nawet 
po szwedzku, ale żeby pokazać ten 
mój problem. Ale to nie było możliwe. 
Adresatem moich książek byli Polacy.

Fragment scenariusza do filmu 
„Nieznany dyjabeł literatury polskiej”. 

Realizacja: Polonica Media, 2008

Był synem krawca z przedwojennych Nalewek 
nazwiskiem Moszkowicz. Trudno być bardziej 
Żydem. Emigracyjny pisarz z Warszawy, 
najbardziej utalentowany z parających się 
w Szwecji twórczością literacką Polaków, 
Michał Moszkowicz. 
Pisał całe życie jedną książkę, opatrując ją 
różnymi tytułami. Powiedział do mnie kiedyś: 
Andrzeju! Mnie brak wyobraźni! Ja nie potrafię 
wymyślać fabuły!
Nie potrzebował. Obserwował świat przymrużo-
nymi oczami krótkowidza przenikliwie i z wielką 
serdecznością, a spod ręki wychodziła mu literatura dużego sznytu. 
Michał swoimi książkami uśmiechał się do ludzi, 
nawet spomiędzy stron „Kadyszu” pobłyskiwał uśmiech. On nie potrafił 
żyć i pisać inaczej, choć choroba Go nie oszczędzała. Był najpogod-
niejszym człowiekiem jakiego w życiu spotkałem, emanował rodzajem 
ciepła dobrego dla każdego i na każdą pogodę.
Michał bardzo tęsknił za Polską, za Warszawą, za Krakowskim Przed-
mieściem, ale brak mu było sił i energii, by powrót do kraju zrealizować. 
Ostatnie lata biegły mu coraz bardziej na skrzyżowaniu rzeczywistości 
ze światem wspomnień, i w końcu wybrał drogę. 
Michał schodząc z wizji zostawił po sobie lukę nie do zapełnienia. 
Będziemy Go wspominać odmawiając kadysz, odmawiając pacierz. 
Do zobaczenia Michale.

Michał
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Byliśmy nadzy
Walczyliśmy z cieniem
Byliśmy cieniem
Byliśmy nadzy
Dla nas była tylko klęska
Byliśmy sami

Naszym towarzyszem był tajniak
Paszkwil
Łyk wódki w bramie
Puste hasło
Wyżebrana litość

Zdradzani co dnia
Szczuci w każdym zaułku
W każdej bramie
W mieszkaniach i kościołach
Wierzyliśmy, że młodość
Oczyszcza nawet konfidentów
Wierzyliśmy, że słyszą nas gwiazdy
Na ekranach
Tu
Starzec zagrzewał starca do walki
Starzec nad starcem płakał

Na przesłuchaniach rabowano 
Nam nasze myśli
(...)

Zapowiadaliście naszą klęskę
Ale przejrzeliśmy was
(...)
Nie jestem poetą
(...)
Ale ten poemat
Ta piosenka
(...)
Jest dla nas
Dla mnie
I dla ciebie
Dla ciebie
Dla ciebie
Dla ciebie
I dla mnie***

Ten wiersz poświęcił w  roku 1977 
przyjacielowi Christianowi Skrzy-
poszkowi. Najwyraźniej w dziewięć 
lat po marcu młodzi uchodźcy odczu-
wali jeszcze traumę. Nie wiem, czy 
doświadczenia po wydarzeniach mar-
cowych Michała Moszkowicza były 
tak brutalne jak Józka Dajczgewanda 
i młodego Orlańskiego. Obaj byli tor-
turowani w śledztwie. Rozstrojony ner-
wowo Orlański, genialnie zdolny mate-
matyk, zabił się wyskakując z trzeciego 
piętra akademika w Sztokholmie, gdy 
ktoś gwałtownie dobijał się do drzwi 
jego pokoju. 

Michał Moszkowicz, człowiek wraż-
liwy, przeżywał bardzo samobójstwo 

Orlańskiego. Zresztą nie był to jedyny 
wypadek tego typu wśród emigracji 
pomarcowej w Szwecji. A i choroba 
Michała, też miała swoje źródło w re-
miniscencjach  marcowych,

Na przełomie lat sześćdziesiątych na 
siedemdziesiąte w Sztokholmie znajdo-
wała się duża grupa młodych intelek-
tualistów, świeżo przybyłych z Polski. 
Niektórzy, jak Moszkowicz, Natan 
Tenenbaum czy Krystian Skrzyposzek, 
mieli już poważny dorobek literacki. Ze 
starszego pokolenia grupie tej patrono-
wali wówczas: redaktor Norbert Żaba 
i pani Ewelina Lipko-Lipczyńska. 
Rolę ich guru odgrywał Krystian 
Skrzyposzek. Wszystkich członków 
tej ambitnej grupy nie potrafię już dziś 
wymienić. Ale poza nazwiskami, które 
już padły, należy wspomnieć o poecie 
- filozofie Aleksandrze Zorkrocie i 
wszechstronnie uzdolnionych: Janie 
Lapterze i Filipie Fingerze. Grupa po-
stanowiła wydawać pismo artystyczne. 
Na łamach „Kultury” paryskiej pani 
Ewelina L-L udowadniała brak takie-
go pisma na emigracji i konieczność 
wydawania go. Nic z tego nie wyszło. 
Krystian Skrzyposzek przeniósł się do 
Berlina Zachodniego, gdzie zmienił pi-
sownię swego imienia i zrobił karierę 
indywidualną w języku niemieckim i 
polskim. Po przemianach ustrojowych 
odkryto go w Polsce i wydano kilka je-
go książek. 

Liderem osieroconej Grupy Sztok-
holmskiej został Mischa – Michał 
Moszkowicz. Ambicją tego literata by-
ło (co zrozumiałe) pisanie i wydawanie. 
Gdy „Kultura” i inne możne instytucje 
odmówiły pomocy. Może dlatego, że 
program grupy był za mało polityczny 
(czytaj za mało antykomunistyczny). 
To ambitna ta grupa, której obcy był 
koniunkturalizm, postanowiła samo się 
finansować. Do wygrania batalii zgod-
nie z dewizą Napoleona brakowało im 
trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i 
jeszcze raz pieniędzy.

I tu zaczęła się moja rola. 
Nie pamiętam już kiedy, ale musia-

ło to być pod koniec 1973 roku, gdy 
mieszkałem w osiedlu studenckim 
Lapis. I spotkałem pod moim akade-
mikiem dziwną parę. Przypominali 
Pata i Patachona. Pat i Patachon to by-
ły duńskie odpowiedniki Flipa i Flapa. 
Mojemu pokoleniu znani byli, jako 
Wicek i Wacek – bohaterzy komiksu. 
Jeden był chudy i wysoki, drugi niski 
i korpulentny. A więc stali pod moją 
bramą i kłócili się po polsku. Ten wy-
soki był w meloniku. Byli to panowie 
Jan Lapter i Michał Moszkowicz, a 
rozmowa dotyczyła powołania pisma 
literackiego. Wtrąciłem się i zostałem 
zaproszony do pana Michała, który jak 
się okazało mieszkał na tym samym 
piętrze co ja. Moszkowicz opowiedział 
mi o trwających już prawie pół dekady 
próbach powołania pisma (o czym pisa-
łem, już na wstępie). 

Potem opowiedział mi o swoich 
dokonaniach w Polsce. Od 1964 był 
członkiem Koła Młodych przy war-
szawskim oddziale Związku Literatów 
Polskich. Publikował w „Zwierciadle”. 
Przygotowania do wydania książki 
przerwała mu marcowa zawierucha. 
Przerwane (z nie własnej woli) w 
Polsce studia filozoficzne dokańcza w 
Szwecji. Potem spytał się mnie czy coś 
już publikowałem. Odpowiedziałem, 
że tak, pisałem nekrologii. Te nie-
szczęsne nekrologii w świadomości 

pana Michała, przylgnęły do mnie. 
Wyjątkowo mi przykro, że znów piszę 
nekrolog i to Jego.  Moje „nekrologii” 
to były eseje o Wierzyńskim, Hłasce 
i Gombrowiczu wydrukowane po ich 
śmierci w polskim piśmie na Zaolziu. 
W tym czasie cenzura dbała oto, by 
o zmarłych na emigracji polskich pi-
sarzach nie pisano. A za miedzą, w 
Czechosłowacji, cenzurę zniesiono 
podczas tzw. Wiosny praskiej. Nawet 
jeszcze rok po inwazji cenzura nie opa-
nowała tam wszystkiego. Pan Michał, 
gdy Mu to pokazałem, przeczytał, po-
chwalił, zapomniał i ... pamiętał tylko 
o nekrologach. 

Po wyjeździe do pracy w RWE w 
Londynie straciłem kontakt z gru-
pą pana Michała. Gdy wróciłem do 
Sztokholmu i zacząłem redagować 
„Jedność” dowiedziałem się, że ci 
mili ludzie nadal chcą wydawać pi-
smo i nadal nie mają za co. Ponieważ 
„Jedność” miała już jakie, takie podsta-
wy finansowe więc zaproponowałem p. 
Michałowi redagowanie, na prawach 
pełnej autonomii, dodatku literac-
kiego w „Jedności”. Była to sytuacja 
wygodna i dla mnie. Wytłumaczyłem 
wydawcom, czyli czołowym działa-
czom Polskiego Związku b. Więźniów 
Politycznych, że pismo w ten sposób 
trafi do tzw. nowej emigracji, a PZbWP 
nie będzie odpowiadał za to, co w do-
datku będzie drukowane. 

Tytuł pisma „Miazga” wymyślił 
Janek Lapter i tu trzeba przypomnieć, 
że było to znacznie wcześniej niż Jerzy 
Andrzejewski opublikował książkę 
pod tym samym tytułem. Pismo reda-
gował Michał Moszkowicz, a winietę 
narysował Filip Finger, który też zilu-
strował pierwszy numer „Miazgi”. Jan 
Lapter (Attikus), Aleksander Zorkrot, 
Jacek Chmielewski (Konrad) i sam 
Moszkowicz (Boruch, Szpilman) do-
starczali tekstów. Karol Cichecki za-
mieszczał wyrafinowane żarty rysun-
kowe, a Józek Dajczgewand komiksy 
polityczne (O Bobo Lenninie). A i ja 
sam umieszczałem tam swoje i obce 
teksty, których nie odważyłbym się 
drukować w „oficjalnej” „Jedności”.  

Na łamach „Miazgi” Michał Mosz-
kowicz uprawiał też antyemigracyjną, 
gniewną publicystykę. Takie artykuły, 
jak: Hamleci czy komandosi (o emigra-
cji marcowej) czy Pochwała emigra-
cji albo Mistyka cenzury mnożyły mu 
wrogów. 

Nie z tego tylko, chyba, powodu, 
po trzecim numerze rozpadł się ze-
spół. Oficjalnie poszło o koronę na 
małym jagiellońskim orzełku, który 
zdobił okładkę „Jedności”. Ta korona 
na orzełku raniła uczucia lewicowo 
nastawionej części zespołu „Miazgi”. 
Zażądano by „Miazga” była druko-
wana jako oddzielne pismo i tylko 
rozpowszechniana miała być razem z 
„Jednością”. Naturalnie wszystko za 
pieniądze „Jedności”. Na to wydawcy 

nie mogli się zgodzić. Ale to chyba nie 
był główny powód rozpadu „Miazgi”. Z 
Michałem Moszkowiczem rozstaliśmy 
się w zgodzie. Od czasu do czasu p. 
Michał i inni jego autorzy zamieszczali 
swoje utwory na łamach „Jedności” w 
dziale ... „Miazga”, który redagowała 
później Joanna Hussowska. 

Gdy p. Michał przystąpił do redago-
wania pisma pod innym tytułem, pozo-
stawił nam prawo do nazwy „Miazga” 
co umożliwiało w dalszym ciągu za-
mieszczanie tekstów nieoficjalnych w 
prestiżowym piśmie. Nie obyło się jed-
nak bez złośliwości. Których dziś żału-
ję. Przepraszam Cię Michale. 

Na łamach trzech kolejnych nume-
rów (a trzeba pamiętać, że „Jedność” 
była kwartalnikiem) w dziale plot-
ki zamieszczaliśmy następujące 
komunikaty: 

Nr 7/Wiosna 1976: ...dowiadujemy 
się, że były redaktor „Miazgi”, Michał 
Moszkowicz planuje wydawanie no-
wego pisma literacko-artystycznego. 
Nowemu wydawnictwu życzymy rychłe-
go i pomyślnego startu. 

Nr 8/Lato1976: ...red. Michał Mosz-
kowicz podtrzymuje swoją zapowiedź, 
że niedługo wyjdzie pierwszy numer 
jego nowego pisma.

Nr 9-10/Jesień-Zima 1976:  ...Reda-
ktor Michał Moszkowicz w dalszym 
ciągu zapowiada, że niedługo wyjdzie 
pierwszy numer jego nowego pisma. 
Paryska KULTURA podała bliższe 
szczegóły. Pismo będzie nosić tytuł 
„Walke – Talke” (lub podobnie), a gra-
fikę będzie opracowywał Filip Finger.  

W tym samym numerze „Jedności” 
zamieścił Michał Moszkowicz trzy do-
skonałe „Piosenki z Bohemy”. Były to: 
Piosenka Księcia Nocy, która zaczyna-
ła się obiecująco: „Trzeba być żmiją / 
Hieną / Wieprzem / Krukiem / Trzeba 
zabijać / I pilnować by umierali w 
męczarniach”, 

Piosenka Zakochanego (poświęcona 
Iwonie) i Piosenka Kata (poświęcona: 
„Moim synom, Miszce i Dawidowi”). 

Dla nie wtajemniczonych: Bohema 
to był w Sztokholmie znany czeski 
Pub, w którym przesiadywał i tworzył 
Michał Moszkowicz w połowie lat 
siedemdziesiątych.

No i stało się!
Moszkowicz za pośrednictwem re-

daktora Żaby zawiadomił Kulturę, 
że numer jego nowego pisma jest już 
gotowy do druku. Redaktor Giedroyć 
poprosił Andrzeja Koraszewskiego o 
bliższe dane na ten temat. Rezydujący 
w Lundzie Koraszewski był słabo zo-
rientowany w sztokholmskim rynku 
wydawniczym i poprosił z kolei mnie 
o informacje. Posłałem do Lundu to 
co miałem pod ręką i w kwietniowym 
numerze Kultury z 1977 roku ukazała 
się podpisana przez A.K. notatka p.t. 
Łoki-toki.    

 Koraszewski pochwalił grafikę Fili-
pa Fingera, poezję Zorkrota i innych. 
Przewidział też, że „Łoki-toki” padną 
po drugim czy trzecim numerze. I tak 
się stało. „Jedność” Nr 11 z wiosny 
1977 roku donosi:  Z rozpadu Łoki-toki 
– powstały dwa nowe pisma – lepsze. 
Z 10 kiepskich pism nie da stworzyć 
jednego dobrego. Z jednego złego po-
wstały dwa lepsze. Jest to jeszcze jeden 
argument za tym, że nie należy pism łą-
czyć – lecz dzielić. Nowe pisma noszą 
tytuły: OTOTO i VIA.”

Michał Moszkowicz 1941-2017

Ludomir Garczyński-Gąssowski wspomina 
Michała Moszkowicza
dok. ze str. 2

© Jan Lapter
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Ludomir 
Garczyński-Gąssowski

Smultronställe to dobry szwedzki wynalazek. Lubimy miejsca 
„tam, gdzie rosną poziomki”. Intymne, poniekąd przywłaszczone. 
Moje smultronställen to miasta, które lubię odwiedzać, 
niewielkie ale misterne, same w sobie będące dziełem sztuki. 
Przywłaszczyłem je sobie. Moje miasta poziomkowe.

© CC0 Public Domain

Coimbra. 
Uniwersytet na 
szczycie wzgórza
Coimbra, średniowieczna 
stolica Portugalii, jest dziś 
miastem na wskroś akade-
mickim. Założony w 1290 
roku uniwersytet przenoszo-
ny był z Coimbry do Lizbony 
i z powrotem, by w połowie 
XVI wieku definitywnie 
pozostać w Coimbrze. 
Miasto zostało przekazane 
akademikom w XVII wieku 
przez słynnego moderni-
zatora Lizbony Markiza de 
Pombal, kiedy piastował 
ważne funkcje państwowe.

Z racji swego położenia Coimbra nie-
podobna jest innym miastom formowa-
nym wokół akademii. Gród ulokowany 
na wzgórzu, z zabudową zajmującą całe 
jego zbocze, można podzielić na miasto 
górne i dolne. Najważniejszy i nadający 
charakter miastu jest Universidade de 
Coimbra, zaliczany do najstarszych w 
Europie. Kompleks budynków ułożony 
jest w formie podkowy na … szczycie 
wzgórza, zbudowany został bowiem na 
fundamentach pierwszej na Półwyspie 
Iberyjskim maoryskiej fortyfikacji. 
Wierzchołek tego wzgórza jest zatem 
płaski jak stół, zajęty przez akademic-
ki dziedziniec Paco das Escolas. Obok 
głównego gmachu z eksponowaną 
kolumnadą, w którym mieszczą się 

sale wykładowe, postawiono archi-
tektoniczne cudo: Biblioteca Joanina, 
jedną z najbardziej okazałych bibliotek 
na świecie. Na trzech piętrach budowli 
znajdują się sale z licznymi ornamen-
tami i freskami na sufitach. Biblioteka 
słynie z mistrzowsko uchwyconego 
barokowego klimatu, co zawdzięcza 
licznym malowidłom i rzeźbionym sza-
fom z 300 tys. książek i ponad 5 tys. 
rękopisów. W pobliżu  kompleksu uni-
wersytetu zbudowano Torre de Cabra 
(Kozią Wieżę), widoczną nawet z od-
dali dzwonnicę, będącą rozpoznawal-
nym znakiem miasta. Nieopodal bu-
dynków akademickich założono ogród 
botaniczny.

Zbudowane u stóp uniwersytetu 
miasto górne rozłożyło się na zboczu 

wzgórza Alcacova. Strome uliczki 
uformowane są w długie pasaże ka-
miennych schodów. Mówi się o nich, 
że są katorżniczymi. Nie dawałem wia-
ry, póki sam nie zacząłem nimi wcho-
dzić na szczyt wzgórza, czyli rozległy 
dziedziniec uniwersytetu. Najmocniej 
czułem zmęczenie nóg stąpając ka-
miennymi schodami ulicy Quebra – 
Costas. Mimo to, przechadzka sprawia 
przyjemność. Idzie się wzdłuż  repu-
blicas, czyli przywartych do zbocza 
kamienic bursy o fasadach pokrytych 
charakterystycznymi dla Portugalii 
azulejo. Są to stosowane powszechnie 
ceramiczne płytki o różnych wzorach i 
w różnych kolorach, pokryte nieprze-
puszczalnym i błyszczącym szkliwem. 
Czynią miasta Portugalii kolorowymi, 
miłymi dla oka.

Rozłożone u nasady wzgórza miasto 
dolne dotyka brzegu rzeki Mondego, 
zwanej Rzeką Poetów. Lubię spacer 
jego główną ulicą handlową, pnącą się 
ku miastu górnemu. Łatwo tam ulec 
złudzeniu optycznemu, które przyda-
je miastu uroku. Otóż, spoglądając na 
nieodległe kamienice, trudno oprzeć 
się wrażeniu, że na ich dachy nałożone 
są następne domy, na te kolejne, i tak 
aż ku wieńczącej wzgórze dzwonni-
cy, jako że wszystkie uliczki wspinają 
się ku szczytowi, czyli kompleksowi 
uniwersyteckiemu. 

Efektownie uformowane miasto sa-
mo się prosi, by uznać je za wymarzony 
temat dla malarzy i fotografów. Miasto 
dwóch katedr, licznych kościołów, z 
widowiskowym układem opadającej 
zboczem zabudowy, przy całej swej 
malowniczości, nie jest bynajmniej 
farbkowanym cackiem. Sporo tam 
nadszarpniętych zębem czasu budyn-
ków, liszai na murach. Mowa o mieście 
które jest „moją poziomką”, acz to nie 
żaden disneyland dla turystów z bogatą 
ofertą gastronomiczną. Ze względu na 
położenie i styl zabudowy, jak i ową 
naturalność, czy też zwyczajność, jest 
Coimbra miejscem miłym i pięknym. 
Chce się tam być, chce się tam wracać. 
Za każdym pobytem tam znajduję nie-
odkryty wcześniej punkt z widokiem na 
miasto i okolicę, który zachwyca. 

Lubię przekroczyć płynącą nieopo-
dal wzgórza rzekę mostem Santa Clara, 
stanąć przy klasztorze Santa Clara-a-
Velha, by z przeciwległego brzegu ob-
jąć wzrokiem amfiteatralnie ułożone na 
zboczu miasto i potwierdzić sobie po 
raz kolejny, że obraz to kunsztowny. 

Miejscowi wychwalają swoje miasto 
śpiewem. Nawet jeśli nie sposób zli-
czyć, ile pieśni pochwalnych spadło na 
Lizbonę, to Coimbra, o wiele mniejsza, 
równie jest afektowana, jeśli mierzyć 
ilością nagrań songów reprezentują-
cych ich własne fado. 

Miasto studenckie pulsuje życiem 
biegnącym po stromiznach. Pamiętam 
spacer na szczyt wzgórza poprzez Porta 
Ferrea ku bibliotece uniwersyteckiej, 
idąc schodami wspomnianej już ulicy 
Quebra-Costas. Jest słoneczny dzień 
przedwiośnia. Przede mną idą wol-
no dwie kobiety z koszami na głowie 
wypełnionymi wiktuałami. Nagle, z 
jednego z republicas, wynurzyły się i 
zbiegły schodową uliczką rozświergo-
tane studentki w czarnych pelerynach, a 
z otwartych okien bursy dobiegł śpiew 
a capella. To coimbrańskie fado (chyba 
jakaś próba się akurat tam odbywała), 
które po chwili mojego marszu w górę 
ulicy, wyparte zostało przez gęste od 
fraz solo na klasycznej gitarze docho-
dzące z głębi ogrodu botanicznego. 

Tyle może się wydarzyć podczas 
krótkiej, acz biegnącej stromym szla-
kiem przechadzki przez to miasto.

Zygmunt Barczyk

© Zygmunt Barczyk

OTOTO zaczyna się aforyzmem, Było 
Łoki-Toki. Nie ma Łoki-Toki. Jest coś 
lepszego. To „To”. Nie ma stałej formy. 
Bo jak złe To nie To... I Tak Łoki-Toki, 
Łoko-Toko, Łoto-Toto, OTOTOTO.” 

Było to trochę zawiłe. Pismo fir-
mowali: Filip Finger i Józef Dajczge-
wand. Jak łatwo przewidzieć pismo nie 
utrzymało się na rynku. 

„VIA” była przez Michała Moszko-
wicza wydana z dużym rozmachem. 
Druk profesjonalny, kredowy papier. 
Jak na tamte czasy i możliwości – cy-
mes. A i teksty na wysokim poziomie, 
fragmenty wstrząsającego poema-
tu Natana Tenenbauma Chochoły (o 
marcu i komuno-faszyzmie). Niestety 
skończyło się też na jednym numerze.

Do końca wydawania „Jedności” 
Michał Moszkowicz publikował tam 
swoje utwory. Pod koniec 1980 wy-
daliśmy specjalny numer pisma****, 
w którym grono stałych współpra-
cowników zamieściło swoje praw-
dziwe lub zmyślone wspomnienia. 
Andrzej Koraszewski, Jan Lapter, 
Marek Szapiro i ja daliśmy dawno 
już napisane teksty. Natomiast Michał 
Moszkowicz specjalnie na tę okazję na-
pisał opowiadanie Kajak o swoim wy-
myślonym  alter ego tym samym, który 
był bohaterem jego powieści Paradyz. 
Ciekawy zabieg autorski polegał na 
tym, że swoje pragnienia, a czasem i 
działania, autor przypisywał konkret-
nej prawdziwej postaci, która z tym nie 
miała wiele wspólnego. 

Michał Moszkowicz próbował też 
pisać w organie Rady Uchodźstwa 
Polskiego w Szwecji, sztokholmskich 
„Wiadomościach Polskich”, nie bar-
dzo to się udawało. Mam w archiwum 
rozesłaną przez redakcję WP ankietę z 
jednym z opowiadań Michała i pyta-
niem: „Czy to jest literatura? Tak/Nie. 
Czy można to drukować? Tak/Nie”. Nie 
wiem, jaki był wynik plebiscytu, ale 
opowiadanie w WP się nie ukazało. A 
było to w czasie, gdy Moszkowicz miał 
już za sobą trzy wydane książki (w tym 
jedną w prestiżowej Oficynie Poetów 
i Malarzy w Londynie) oraz druk w 
„Wiadomościach” (d. Literackich) też 
w Londynie.

Po 1989 wszystko się zmieniło. 
Skończyły się takie czy inne dota-
cje. Pisma polskie poza Krajem mu-
siały przejść na własny rozrachunek. 
Egzamin zdała tylko formuła, którą 
zastosował wydawca Nowej Gazety 
Polskiej dając wszystkim co mają coś 
do powiedzenia miejsce publikacji. 
Ambitny zamysł wydawania dodatku 
literackiego do NGP niestety się nie 
powiódł. „Zapad” się zapadł, a szkoda. 
Nie mniej, redaktor Moszkowicz miał 
zawsze swoje dobre miejsce w NGP i 
tylko chodziło o to, by chciał pisać i 
pisał. 

No cóż, Michał Moszkowicz, nie 
wątpliwie najlepszy z piszących w 
Szwecji Polaków, przeżył komu-
nizm i nieznośną falę lewicowości na 
Zachodzie, oraz okres chałupniczej 
polskiej działalności wydawniczej w 
Szwecji. Dożył normalnych czasów w 
Polsce i w Szwecji. Ostatnie lata życia 
to normalna praca twórcza dla dużej 
liczby czytelników, fanów Jego twór-
czości. O Michale można jeszcze du-
żo. O wpływie Gombrowicza na Jego 
twórczość. O Jego poczuciu humory 
(często gorzkiego), doskonałej pamięci 
i zdolności syntezy. 

Można...

* Władysław Broniewski: BAGNET NA BROŃ
** Władysław Broniewski: ROZMOWA Z HISTORIĄ
*** Jedność Nr 12 Lato 1977
**** Jedność Nr 24 Zima 1980
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Człowiek człowiekowi 
człowiekiem
Teresa Olszewska-Bancewicz, 
najstarsza w Polsce, a być może 
i na świecie autostopowiczka. 
Wydawnictwo „Pascal” nazywa 
ją „Królową autostopu”.  Zaczęła 
podróżować mając 62 lata. Była 
m.in. w Kolumbii, Ekwadorze, Rosji, 
Kazachstanie, Wietnamie, Omanie
i na Kubie. Jest niezwykle inspirują-
cą osobą, dającą przykład własnym 
życiem, że marzenia można 
spełniać w każdym wieku. 
Tereso, jak i gdzie spędziłaś dzieciństwo?
Wszędzie, w całej Polsce, bo moi rodzice wędrowa-
li. Szli cały czas. Ja urodziłam się w Brześciu nad 
Bugiem, we wrześniu, a potem nadeszła zima, więc 
rodzice nie mogli iść dalej i przeczekali do wiosny. 
A wiosną poszliśmy do Wilna. Teraz  jest handel 
obwoźny, a wtedy był obnośny. Moja mama zawsze 
wędrowała po wsiach z jakąś walizeczką, w której 
miała ołówki i zeszyty na sprzedaż, a tata był chemi-
kiem i robił z tego użytek na jarmarkach. Miał men-
tol, taki rozpuszczalny w alkoholu, który podobno 
leczył wszystko. Oprócz tego miał jakąś chemię, taki 
preparat, który służył do czyszczenia zardzewiałych 
guzików wojskowych. Kiedyś strażacy i wojskowi, 
wszyscy chodzący w mundurach, musieli mieć błysz-
czące, metalowe guziki, więc kupowali.

Czy jako dziecko czułaś się nieszczęśliwa? 
Z tym głodem, wędrowaniem, biedą?
Była bieda, ale nie pamiętam tego, żebym była 
kiedyś głodna. Zresztą nie mogłam za dużo jeść, bo 
źle się czułam. Kiedy ojca zabrakło, wędrowałyśmy 
dalej, ale traktowałam to jak coś koniecznego, bo nie 
miałyśmy domu.

Wojna to nie jest dobry czas na dzieciństwo… 
Zdecydowanie nie. Wiesz, ja widziałam bardzo dużo 
cierpienia. Ogrom cierpienia! Widziałam Żydów 
prowadzonych do Oświęcimia. Widziałam, jak padali 
i jak Niemcy ich dobijali. I do tego ta straszna bieda, 
a my z mamą byłyśmy wybitnie biedne. Zdarzało 
się, że trafiałam na jakiś czas do domu dziecka, do 

takiej przyklasztornej ochronki prowadzonej przez 
zakonnice, bo mama nie była w stanie zapewnić mi 
żadnego noclegu. 

Nie dziwi mnie, że dajesz sobie radę na krańcach 
świata, skoro od dziecka musiałaś zmagać się 
z trudnymi warunkami, z walką o przetrwanie. 
To hartuje. 
Tak, hartuje na całe życie. Tubylcy żyjący czasem 
w skrajne trudnych warunkach, dają sobie radę, bo 
są  pewnego rodzaju szamanami, umieli dostosować 
się do otoczenia, a większość ludzi te umiejętności 
zatraciła. Ja jestem dumna i z tego, że pamiętając 
różne prawa fizyki, wiele umiem i daję sobie radę 
wszędzie. Na przykład, moja mama gotowała dla nas 
jajka w gorącym piasku. Będąc na Ikarii gotowałam 
jajka stawiając je w garnuszku z wodą na gorącym 
kamieniu. Szłam pływać, a kiedy wracałam jajka 
były ugotowane na miękko. Gdybym je dodatkowo 
przykryła czymś czarnym, byłyby na twardo. Te 
umiejętności z dzieciństwa bardzo mi się przydają. 

Wracając do Twojej drogi życiowej. Jak potoczyło 
się Twoje powojenne życie?
Po wojnie mama dostała domek we wsi Domanice. Ja 
kończyłam wtedy szóstą i siódmą klasę. Potem szko-
ła średnia, okazało się, że mam zdolności plastyczne. 
Miałam iść na studia, ale poznałam przyszłego męża, 
dostaliśmy mieszkanie, pojawiły się dzieci. 

Przeszłaś różne życiowe zawirowania, problemy w 
związku, śmierć syna. Jak to się stało, że zarzu-
ciłaś plecak na ramię i ruszyłaś autostopem w 
świat? Chciałaś zostawić za sobą to wszystko? 
Takie decyzje nie biorą się z rozsądku. Moja wzięła 
się z braku pieniędzy i depresji. Miałam ciężką 
depresję. Taką, kiedy człowiek nie jest w stanie 
normalnie funkcjonować.  Lekarka powiedziała mi, 
że powinnam zmienić środowisko, powinnam gdzieś 
wyjechać. Postawiłam wszystko na jedną kartę i za-
planowałam swój pierwszy wyjazd do Skandynawii. 

Skandynawia nie jest tania, a Ty przecież nie 
miałaś pieniędzy.
Napisałam do ambasady w Finlandii list z prośbą o 
wskazówki. Kiedy odpowiedzieli mi, że żywność jest 
bardzo droga, postanowiłam zabrać jedzenie ze sobą 
– mleko w proszku i płatki. Od tego zaczęły się moje 
przygotowania. Poza tym, od lat robię takie małe 
kompozycje kwiatowe, które w podróży sprzedaję. 
Pojechałam bez grosza, w butach syna, bo nie mia-
łam pieniędzy nawet na kupno dobrych butów do wę-

drówki. Miałam przy sobie jedzenie i 250 kompozy-
cji kwiatowych. Święcie wierzyłam, że je sprzedam. 
Po raz pierwszy dźwigałam ciężki plecak – prawie 
30 kilo –  zdarzało mi się upaść pod jego ciężarem, 
poocierać dłonie, ale wyruszyłam w świat. 

Wyruszyłaś, po prostu wychodząc z domu 
na drogę i łapiąc stopa? 
Tak. Pojechałam autostopem do Olsztyna, bo tam 
mam przyjaciółkę. W Olsztynie, w biurze podró-
ży poinformowano mnie, że do Helsinek jest tani 
prom. To większe miasto, więc uzyskałam więcej 
informacji. I już w Olsztynie, w galerii, udało mi 
się sprzedać kilka kompozycji kwiatowych, do tego 
koleżanka pożyczyła mi 50 dolarów, więc miałam 
pieniądze na początek. 
Zanim dojechałam do Helsinek musiałam przejechać 
przez Litwę, Łotwę, Rosję i Estonię. I wszędzie, na 
każdym kroku spotykałam fantastycznych ludzi. 
Na przykład na Łotwie, wysiadłam z samochodu i 
zobaczyłam dwa białe domy. Był już zmierzch, więc 
poszłam tam, żeby poprosić o nocleg. Okazało się, 
że to szkoła i internat dla dzieci niepełnosprawnych.  
Nauczyciele mieszkali w takiej małej chatynce tuż 
obok. Zaufali mi, dali mi klucz do świeżo wyremon-
towanej szkoły. Mogłam tam rozłożyć śpiwór na 
podłodze i przespać spokojnie noc. I jeszcze rano 
poczęstowali mnie jajkami. Z wdzięczności obdaro-
wałam ich kompozycjami. 

W podróży przez Wschód przez cały czas trafiałaś 
na dobrych, pomocnych ludzi?

Tak. W Rosji zobaczyłam, jak wielu ludzi ma równie 
źle jak ja, a niektórzy nawet gorzej. I że choć żyją w 
biedzie, to nawet ci najbiedniejsi pomagali mi. Kiedy 
mówiłam, że mam śpiwór, że pójdę spać na plażę, 
zapraszali do domów, częstowali tym, co mieli. Kie-
dyś, w rejonie Królewca, jakiś mężczyzna przyniósł 
miskę pełną bursztynowej biżuterii i mówi do mnie: 
„Wybieraj, weź!”. Nic nie wybrałam, bo nie miałam 
się czym zrewanżować. Rosja to fantastyczni, dobrzy 
ludzie. 
W końcu dotarłam na prom na Estonii, ale tego dnia 
było już późno i prom nie odpływał. Kierowca cięża-
rówki, z którym jechałam, powiedział żebym pocze-
kała w porcie, on załatwi swoje sprawy, przyjedzie 
i zorganizuje mi nocleg. „Byłem kiedyś w Polsce, 
byłem serdecznie przyjmowany, teraz mogę się zre-
wanżować” – tak mówił. I rzeczywiście przyjechał. 
Okazało się, że jest przedsiębiorcą. Pojechałam z nim 
do jego firmy, tam sekretarka zrobiła nam kolację, a 
potem on załatwił mi nocleg w hotelu. Rano poszłam 
na prom, kupiłam bilet i odpłynęłam do Finlandii.
 
Finlandia, to już inny świat, zachodni. Czy ludzie 
też byli tak mili, tak pomocni jak Słowianie? 
Czy byli bardziej nieufni? 
Ludzie na całym świecie są bardzo przyjaźni. Hel-
sinki to drogie miasto, nie było mnie stać na hotele, 
więc pierwszego dnia nocowałam w schronisku. Wa-
runki były luksusowe, ale dla mnie też było za drogo. 
Pojechałam więc do kolejnej miejscowości, ale tam 
już było po sezonie i schronisko było zamknięte. 
Zobaczyłam, że niedaleko jest jakieś jezioro, łodzie. 
Było już ciemno, więc wymyśliłam, że prześpię 
się w łodzi, w śpiworze. Kiedy się tam układałam, 
przejeżdżał samochód, oświetlił mnie i stanął. Może 
ludzie myśleli, że chcę się utopić. Kiedy wytłuma-
czyłam im, że jestem podróżniczką, zawieźli mnie 
do hotelu i zapłacili za mój nocleg. Odbywał się tam 
jakiś zjazd, nie było wolnych pokoi, ale wstawiono 
mi łóżko do sali konferencyjnej. 

Po Finlandii też poruszałaś się autostopem? 
Tak, ja zawsze zatrzymuję samochody, machając 
proporczykiem biało-czerwonym. Trafiałam na 
bardzo wielu ludzi, którzy mieli wcześniej kontakt z 
Polską i mieli dobre wspomnienia z naszego kraju. 
Oni chętnie zapraszali mnie do siebie. Na przykład 
ludzie, którzy kiedyś wędrowali stopem po Polsce 
albo lekarz, którego ojciec wykładał na Uniwersy-
tecie Warszawskim. W Turku zabrał mnie do auta 
mężczyzna, nauczyciel i aktor teatru lalkowego, 
który przyjeżdżał do Polski, do Bielska po lalki. Jego 
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żona jest dziennikarką w  radiu, mieszkają w Wazie. 
Zostałam u nich przez trzy dni i żeby się odwdzię-
czyć pomagałam w domu, usiłowałam sprzątać. W 
ich biblioteczce znalazłam książki Henryka Sienkie-
wicza w języku fińskim. U nich też poczekałam na 
prom do Umeå, do Szwecji, bo po sprzedaży kompo-
zycji, byłam taka bogata, że mogłam sobie pozwolić 
na prom. Po Szwecji też podróżowałam autostopem. 
I to jak byłam traktowana przez ludzi w podróży było 
niewiarygodnie budujące, optymistyczne. Dlatego z 
tej pierwszej podróży wróciłam odmieniona. Rado-
sna, pełna twórczych planów. I wiedziałam, że będę 
chciała wyjeżdżać co roku. 

Twoja terapia podróżami działa. Masz 82 lata, 
niezwykłą pogodę ducha, wyglądasz pięknie i 
zdrowo. To się nie bierze z niczego. Czy bardzo 
dbasz o siebie? Specjalna dieta, gimnastyka? 
Nie jem mięsa, kiełbasy, masła, ale jem inne cudow-
ne rzeczy, które hoduję w swoim ogródku – różne 
roślinki, orzechy, płatki gryczane, jęczmienne, 
kukurydziane, odchudzone mleko granulowane, żura-
winę, otręby. Nie jem dużo, bo nie lubię, nie jestem 
przyzwyczajona do obfitości. W podróży zdarza mi 
się jeść mięso, ryby, ale nie tłuste, kiedy ktoś mnie 
poczęstuje. W domu jem trzy posiłki dziennie, w 
podróży dwa  – śniadanie i kolację.  Od wielu lat piję 
wodę z cytryną. Nazywam to płukaniem organi-
zmu. Od czasu do czasu piję też nalewkę na około 
czterdziestu ziołach, którą sama robię od czterech lat. 
Kiedy przyjeżdżają dzieci, wnuk – pijemy ją razem. 
Ma niezwykłą moc, ale choćbyśmy całą butlę wypili, 
wciąż bylibyśmy trzeźwi. Piję jedną kawę dziennie, 
bo daje mi energię. To specjalna kawa z imbirem i 
mlekiem sojowym, które zawiera hormony podobne 
do kobiecych. I dla podbudowania energii dodaję 
dwie łyżeczki cukru trzcinowego. 
Poza tym sporo śpię. Przez całe życie lubiłam spać. 
Odpoczynek był dla mnie zawsze ważniejszy od  
jedzenia. W ciągu dnia, koło południa robię sobie 
sjestę. Drzemię około 40 minut. Ta drzemka jest 
bardzo ważna, bo dodaje mi sił. Kładę się spać około 
20-21.00 w zależności od tego, ile spałam w dzień. 
Wstaję o szóstej rano, około ósmej jem śniadanie. 
W podróży to wygląda nieco inaczej. Jestem zwykle 
dłużej na koczowisku, bo namiot i ręcznik musi 
wyschnąć, później też jem śniadania. 

A ruch? Gimnastykujesz się, uprawiasz 
jakiś sport? 
Żadnego wyczynowo. Kiedy jestem w domu, bardzo 
dużo pracuję fizycznie w ogrodzie, w mojej szklarni. 
Wieczorem jestem zwykle bardzo zmęczona fizycz-
nie, ale też spragniona, żeby w łóżku znaleźć swój 
azyl, wyprostować nogi i czytać, pisać. Tak, że latem 
to jest ruch w ogrodzie, a zimą ćwiczenia gimna-
styczne. Ponieważ śpię w chłodnym pomieszczeniu – 
mam tu zimą zaledwie dwa, trzy stopnie – gimnasty-
kę zaczynam już w łóżku, pod kołdrą. Mam swoje, 
specjalne ćwiczenia. Kilkadziesiąt już lat powtarzam 
ćwiczenia rosyjskiego uczonego i lekarza. Codzien-
nie inne – na plecy, na ramiona, na biodra. Zimą 
staram się chodzić na basen, bo uwielbiam pływać. 

A w podróży? Często śpisz w namiocie, w spartań-
skich warunkach, jesteś mokra, nie masz możli-
wości porządnie się wysuszyć. Nie przeziębiasz 
się? Nie złapałaś nigdy choroby podróżników 
– malarii? 
Nie, malaria na szczęście nie przyplątała się. Poza 
tym, jestem zahartowana.  Bardzo nie lubię jednej 
rzeczy – klimatyzacji. Kiedy zdarza mi się spać w 
hotelu, proszę żeby mi wyłączono klimatyzację i 
wentylację, bo zaraz robi mi się zimno, drapie mnie 
w gardle. Pamiętam, że przeziębiłam się na Ukra-
inie, bo podróż trwała dłużej niż planowałam, nie 
byłam zabezpieczona w odzież na zimę. Jechałam 
pociągiem, a potem w Jagodzinie czekałam do rana 
na dworcu, żeby dojść pieszo do granicy i złapać au-
tostop. Wtedy byłam bardzo przeziębiona, kasłałam, 
ale miłe panie na dworcu zrobiły mi herbatę, dały 
aspirynę i przeszło.

Liczyłaś kiedyś ile podróży odbyłaś do tej pory? 
Późno zaczęłam podróżować, bo mając 62 lata. 
Dotąd było ich ponad dwadzieścia. 

Porozmawiajmy o strachu. Świat nie jest dzisiaj 
bezpieczny. Samotna, drobna kobieta nie ma 
szansy obronić się przed napastnikami. Czy Ty 
się nie boisz o swoje bezpieczeństwo wsiadając do 
samochodu, śpiąc na odludziu, w lesie? Nie boisz 
się dzikich zwierząt? 
Nie boję się żadnych zwierząt oprócz zdziczałych 
psów, bo kiedyś na Saharze napadły na mnie szakale. 
W nocy nic złego się nie działo, tylko trochę mnie 
mrówki pogryzły. Rano zwijałam namiot, był strasz-
ny wiatr, cierniste krzaczki latały w powietrzu.  I 
nagle pojawiło się pięć szakali. Najpierw stały dość 
daleko, ale widząc, że nic im nie grozi, zaczęły zbli-
żać się do mnie. Ja klęczałam na namiocie i rolowa-
łam go. Kiedy szakale były już blisko, wystraszyłam 
się, że skoro klęczę, mogą skoczyć mi do gardła. 
Chciałam obronić się przed nimi prętami z namiotu. 
Wstałam i sięgnęłam po nie, a w tym momencie 
zrolowany namiot otworzył się i zrobił się z niego 
ogromny balon. To je wystraszyło, podkuliły ogony 
pod siebie i uciekły, a ja zwinęłam szybko namiot 
pachę i pobiegłam do drogi. 

Miałaś okazję poznać odmienne kultury, 
obyczajowość, ludzi różnych ras. Jak my, Polacy 
wypadamy według Ciebie na tle innych narodów. 
Jesteśmy bardziej otwarci czy zamknięci od 
innych? Pomocni, czy dbamy tylko o siebie? 
Opowiem Ci taką historię, która chyba dobrze obra-
zuje nasz stosunek do obcych. Wracając z Egiptu, do-
tarłam na Śląsk. Zbliżał się wieczór, więc szukałam 
noclegu. Chciałam rozbić namiot u kogoś w ogródku. 
Zobaczyłam okazały dom-bliźniak, pięknie ogrodzo-
ny, dwie bramy, dwie furtki. Okazało się, że to dom 
dwóch braci, lekarzy. Wyszedł gospodarz, któremu 
powiedziałam, że wracam z daleka, poprosiłam o 
możliwości rozbicia namiotu. Pan stwierdził, że 
raczej nie, bo ma dużego psa, który biega po ogro-
dzie, więc to byłby kłopot. Zapytałam go wtedy, czy 
gdzieś w pobliżu mieszkają może jacyś biedniejsi lu-
dzie. Wtedy wskazał mi mały, nieogrodzony domek. 
Tam gospodarze zgodzili się mnie przenocować.
  
Wiem że zdarzało Ci się sypiać w znacznie bar-
dziej nietypowych miejscach niż pustynia. Opo-
wiedz, proszę o tych najbardziej niecodziennych. 
Było ich kilka. W Wietnamie miałam coś do 
załatwienia w Biurze Bezpieczeństwa Narodowe-
go. Trafiłam tam późnym popołudniem. Weszłam 
na krużganek, a w tym czasie urzędnicy opuścili 
budynek, a ja zostałam sama na terenie obiektu. 
Postanowiłam spędzić tam noc. Zjadłam kolację, 
umyłam się i przespałam na marmurach w śpiworze. 
Rano znalazły mnie sprzątaczki, które przyszły jako 
pierwsze. Były bardzo zdziwione. 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego to poważna 
sprawa. Gdzie byli ochroniarze tej nocy? Nie 
miałaś problemów, kiedy się wydało? 
Ochroniarze byli w nocy na zewnątrz obiektu, za 
bramą. Ja ich widziałam, ale oni nie wiedzieli, że 
tam jestem. Nie miałam problemów, bo przecież nic 
złego nie zrobiłam, to oni zamknęli mnie niechcąco 
w obiekcie. I mało tego, że nie miałam problemów, 
to rano urzędnicy nakarmili mnie jeszcze ciepłym 
jedzenie, które ich żony czy matki dały im do pracy. 

A kolejne dziwne miejsca Tereso? Chociaż nie 
wiem, czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
da się przebić?
Było kilka takich niezwykłych miejsc. Na Kubie 
miałam coś do załatwienia w ambasadzie, ale trafi-
łam tam w sobotę, dość późno i kubańscy ochronia-
rze pozwolili mi rozbić namiot… na trawniku przed 
ambasadą. Następnego dnia drzwi ambasady otwo-
rzyły się przede mną. Miałam spotkanie z konsulem, 

udostępniono mi apartament. Bardzo serdecznie mnie 
tam przyjęto, bo okazało się, że urzędnicy ambasady 
czytali o mnie i moich podróżach w Internecie.  
Najdziwniejszy był nocleg w Kolumbii. Chciałam 
dostać się do polskiej ambasady, żeby poprosić o 
kontakty do Domu Polskiego, do Polonii. Nie złapa-
łam autobusu. Poprosiłam o pomoc policjanta, a ten 
zatrzymał jakiś samochód i kazał mnie zawieźć tam 
gdzie chciałam. Kierowca nie znał drogi, krążył po 
mieście, a w końcu zatrzymał się jakimś parku. Było 
już ciemno, więc poprosiłam, żeby zawiózł mnie na 
najbliższy posterunek policji. Tam powiedziałam 
policjantom kim jestem i że zamierzam podróżować 
autostopem po Kolumbii, oni skontaktowali się na 
moją prośbę z polskim konsulem, który po chwili 
przyjechał na posterunek. Pan konsul wypytywał 
mnie, czy moja rodzina na pewno wie gdzie jestem i 
co zamierzam robić. Poprosił o numery telefonów do 
mojego męża i dzieci, a potem załatwił mi nocleg w 
… hospicjum. Byłam bardzo zadowolona – dostałam 
łóżko z czystą pościelą, kolację, zrobiono mi wszyst-
kie badania, ale rano okazało się, że nie mogę wyjść. 
Ochroniarz nie chciał mnie wypuścić. Nie mogłam 
opuścić budynku, dopóki ambasada nie wyrazi na 
to zgody. Wszystko skończyło się dobrze. Kiedy 
sprawdzono, że nie jestem wariatką, która uciekła z 
domu, ambasada pomogła mi, udzieliła wskazówek 
jak poruszać się po tym niebezpiecznym kraju.
 
Kolumbia to najbardziej niebezpieczny kraj, 
w którym byłaś? 
Myślę, że tak. Kolumbia to niesamowita przyroda, 
ukształtowanie terenu, rzeki, wodospady i podob-
nie jak w Rosji – wszystkie strefy klimatyczne, ale 
jednocześnie strach na każdym kroku. Tam wszyscy 
ze sobą walczą, rząd z kartelami narkotykowymi, 
społeczeństwo z rządem. Kiedy zatrzymywany jest 
autobus, nie wiesz czy zatrzymała cię policja czy 
partyzanci, a policja też jest skorumpowana. Cieszę 
się, że tam byłam, ale nie chciałabym tam pojechać 
po raz drugi. 

Nie jesteś osobą zamożną, utrzymujesz się ze 
skromnej emerytury, dorabiasz prowadząc 
warsztaty tkackie w Bolesławcu. Mimo że podró-
żujesz tanio, autostopem, pieniądze w podróży są 
konieczne. Jak sobie dajesz radę?
Na szczęście nie mam dużych potrzeb. Jem skrom-
nie, śpię w skromnych warunkach.  W podróże 
kiedyś zabierałam czeki podróżne, dzisiaj biorę kartę 
kredytową. Mam 1300 zł emerytury, więc kiedy 
gdzieś w świecie kończą mi się pieniądze, muszę 
przeczekać pod namiotem albo u dobrych ludzi, 
aż na konto wpłynie kolejna emerytura i już. Całej 
oczywiście nie mogę wykorzystać, bo po powrocie 
muszę zrobić opłaty w domu, zapłacić rachunki, ale 
jakoś daję sobie radę. 

O czym marzysz Tereso, oprócz kolejnych 
podróży?
Żebym mogła jak najdłużej pracować i żebym miała 
możliwość przekazania innym tego, czego w życiu 
doświadczyłam, nauczyłam się i praktycznie i teore-
tycznie. Żebym zanim zasłabnę, zanim umrę, mogła 
to przekazać innym. 

Fot. Magda Omilianowicz i prywatne archiwum 
Teresy Olszewskiej-Bancewicz

Rozmowę prowadziła 
Magda Omilianowicz

Teresa Olszewska-Bancewicz i Jose Mujica.
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Zaawansowane technologie
Technika, bez pytania o pozwo-
lenie, wtargnęła w nasze życie 
i zawładnęła nim na dobre i na 
złe. Nie sposób w krótkim felie-
tonie wyczerpać tak ogromny 
temat. Ograniczę się więc tylko 
komentarza na temat telewizo-
ra, pralki i komputera. 

W dziedzinie telefonów komórkowych brak mi do-
świadczenia. Należę do kategorii osób z gatunku na 
wymarciu, nie posiadających komórki. O nadużywa-
niu telefonów komórkowych napisano już tomy. W 
metrze niemal wszyscy wpatrują się w ekraniki, jakby 
oczekiwali objawienia. Żyją w wirtualnym świecie 
bez kontaktu z rzeczywistością. Ale trochę mi wstyd, 
kiedy raczkujące niemowlę przesuwa paluszkiem ob-
razki na ekranie telefonu, jakby to była najnaturalniej-
sza rzecz, dziwiąc się pewnie, że nie można tak robić 
na kartce papieru.

Moje dzieciństwo i młodość upłynęły praktycznie 
bez techniki. Lodówka pojawiła się kiedy poszłam do 
szkoły, telefon założono nam dopiero przed moją ma-
turą, a telewizora jeszcze nie było, kiedy po studiach 
opuszczałam dom rodzinny. Ale mieliśmy odkurzacz. 
Ojciec, pedant na punkcie higieny, zjawił się z nim 
pewnego dnia w domu i dumnie zademonstrował 
działanie. Byłam wtedy małym dzieckiem, przerazi-
ła mnie siła ssania, bałam się, że wciągnie mi rękę. 
Krytyczna mama wykazała dużą dozę sceptycyzmu, 
nigdy odkurzacza nie używała i przy sprzątaniu posłu-
giwała się nadal szczotką do zamiatania. Odkurzacz 
przeszedł w stan spoczynku i rozmontowany na części 
spędził resztę żywota na półce w szafie.

Kiedy w Szwecji wprowadziliśmy się do własnego 
mieszkania, telewizor był pierwszym meblem, czar-
nobiałym aparatem z masywnym lampowym kine-
skopem, którego instalacja polegała na podłączeniu 
do prądu i gniazdka anteny. Służył nam wiernie przez 
lata, tylko raz odmawiając współpracy. Wtedy rezo-
lutnie odkręciłam tylną płytkę i dostrzegłam, że jedna 
z lamp się nie pali; odlutował się przewód doprowa-
dzający prąd. Nie miałam lutownicy więc połączyłam 
lampę z przewodem gumką-recepturką. Pomogło. 
Kiedy nadeszła pora, aby wymienić telewizor na kolo-
rowy, znajomy odkupił od nas ten stary i, mimo braku 
gwarancji na gumkę, cieszył się nim przez dobrych 
kilka lat. Nowy aparat, poza kolorem, posiadał parę 
dodatkowych kanałów, ale nie miał pilota. Instalacja 
była nadal dziecinnie prosta: antena i prąd.

 Technika nie stała w miejscu, kanałów było coraz 
więcej, a ich odbiór wymagał nowszego aparatu. Nasz 
trzeci telewizor posiadał już pilota, odnalezienie no-
wych kanałów zajęło mi nieco czasu, ale sama insta-
lacja nadal była prosta. Z biegiem czasu aparat skom-
pletowany został parabolą i magnetowidem. Parabola 
była prezentem od przyjaciela na okrągłe urodziny 
Małżonka, instalacja stanowiła część prezentu i do-
konał jej ofiarodawca. Pierwszy magnetowid podłą-
czyłam bez wiekszego trudu, potrafiłam także oglądać 
w telewizji nagrania z kamery wideo i przegrywać je 
z miniaturowych taśm na te standardowej wielko-
ści, eliminując nieudane fragmenty. Magnetowidy 
mają krótki żywot. Następny, z pewnym wysiłkiem, 
udało mi się samej podłączyć. Kiedy po paru latach 
zaczął rwać taśmy, nadszedł czas na trzeci magne-
towid. Instalacja przekroczyła moje umiejętności. 
Poprosiliśmy o pomoc kolegę, który posiadał iden-
tyczny model. Panowie zabrali sie do dzieła, ja wy-
szłam na zakupy. Wróciłam po dwóch godzinach. 
Panowie nadal głowili się nad zawiłościami instala-
cji. Po dodatkowej godzinie, we trójkę udało się nam 
tchnąć iskrę życia w oporną machinę.

Daleko mi do technicznego geniusza, ale myśląc 
logicznie i przy odrobinie cierpliwości byłam w sta-
nie korzystać z osiągnięć nowoczesnej technologii. 
Niestety do czasu. Wspólnota mieszkaniowa pod-
jęła decyzję zainstalowania światłowodu w naszym 
osiedlu. Prace trwały całe lato. Zrujnowano trawni-
ki, zerwano asfalt z ciągów pieszych, rowy, kratery 
i kopce gruzu przypomiały księżycowy krajobraz. 
Światłowód nie polepszył jakości telewizyjnego obra-
zu, natomiast rachunki za instalację będą przez wiele 

lat uszczerbkiem dla domowego budżetu. Na tym jed-
nak nie koniec. 

Techniczna rewolucja nie ma granic. Zaplanowano 
nadawanie programów telewizyjnych w innym sys-
temie, nie analogowym tylko cyfrowowym (a może 
odwrotnie). Do odbioru wymagany był płaski tele-
wizor. Termin zmiany systemu stale przesuwano, 
więc zwlekaliśmy z kupnem. I wtedy wydarzyło się 
nieszczęście. Małżonka potrącił samochód. Przy 
upadku uszkodził sobie kolano i stopę. Wylądował w 
szpitalu. Jedną nogę włożono w gips, drugą usztyw-
niono metalową szyną, co unieruchomiło go na sześć 
tygodni. Dwa dni później stary telewizor wyzionął 
ducha. Ostatecznie i nieodwołalnie. Co robić? Bez 
telewizora Małżonek zanudzi się w czasie rekon-
walescencji na śmierć. Podjęłam heroiczną decyzję. 
Na własną odpowiedzialność, radząc się tylko sprze-
dawcy, kupiłam płaski telewizor. Instalacji musiał 
dokonać specjalista. Zajęło mu to dobre parę godzin, 
powracał kilkakrotnie, aby wymienić lub skompleto-
wać dodatkowe wyposażenie. Instalacja i obsługa no-
woczesnego telewizora wymaga dyplomu z wydziału 
informatyki na Politechnice. Ja kończyłam biologię 
na Uniwersytecie. Małżonka, z zawodu architekta, 
technika interesuje jeszcze w mniejszym stopniu niż 
mnie. Specjalista zademonstrował nam skompliko-
waną procedurę uruchamiania aparatu oraz sposób 

nagrywania i odgrywania programów, którego chyba 
nigdy nie uda mi się zgłębić. Do nagrywania magne-
towid okazał się zbędny. Pełnosprawny aparat wraz ze 
stertą taśm wylądował na śmietniku. 

Pewnego dnia Małżonek przypadkowo nacisnął 
niewłaściwy guzik na pilocie i wszystkie programy, 
satelitarne i kanałowe, zginęły. Zadzwoniłam do skle-
pu. „Skontaktuj sie z pomocą obsługi technicznej” – 
poradzili. Po długim oczekiwaniu połączono mnie z 
pracowniczką mówiącą po angielsku. Do obsługi po 
szwedzku kolejka była jeszcze dłuższa. Obawiałam 
się, że bedzie mi trudno wytłumaczyć problem bowiem 
moja znajomość technicznego słownictwa jest ogra-
niczona. Pracowniczka pojęła o co chodzi, ale chyba 
nie do końca. „Telewizor się popsuł” – oświadczyła. 
„Należy zadzwonić do serwisu od reperacji. Naprawią 
w ramach gwarancji.” Zadzwoniłam. Technik mógą 
przyjść dopiero w następnym tygodniu. Uprzedzono 
mnie jednak, że jeśli nie jest to wina telewizora, będę 
musiała zapłacić za fatygę. Zaryzykowałam. Jeśli to 
nie wina telewizora, to czyja? Sąsiada, plam na słońcu 
czy huraganu na Pacyfiku?  

Przyjaciel, lekarz, który odwiedził nas w czasie 
weekendu, przyzwyczajony do leczenia skompli-
kowanych stanów niemocy, uzdrowił telewizor. Po 
dwóch drinkach i wielokrotnym naciskaniu pilota 
telewizor ożył. Ale od czasu do czasu zaskakuje nas 
dziwnymi informacjami w rodzaju „poważny błąd”  
lub „kanał niedostępny” czy „ jestem w trybie uśpie-
nia”, z którego nie daje się wybudzić. Nie lubię nowe-
go telewizora, nie mam do niego zaufania. Ale nowo-
czesna technologia tym razem okazała się ratunkiem. 
Odkryłam, że wiele programów telewizyjnych można 
obejrzeć na komputerze, na żądanie, o wygodnej dla 
widza porze. Telewizor stał się zbędny.

Nieszczęścia chodzą parami. Zaraz po telewizorze 
zepsuła się pralka. Stara pralka wyposażona była w 
praktyczny program suszenia bębnową suszarką. 
Ręczniki suszone w ten sposób stają miękkie i pucha-
te. Jedyną wadą tego stanu jest fakt, że zajmują więcej 
miejsca w bieliźniarce. Szukałam więc pralki z takim 
programem. Sprzedawca zaproponował mi model, 
gdzie rzekomo można samemu decydować o wszyst-
kich parametrach. Pralkę mogłam obejrzeć tylko na 
obrazku. Wyglądała jak większość pralek. Największą 
jej zaletą była 5-letnia gwarancja. „Może się przydać” 

– pomyślałam. Pralkę zainstalowało dwóch specjali-
stów, przetestowało podstawowe funkcje i poinfor-
mowało skrótowo o jej działaniu. Szczegółów nale-
żało szukać w broszurce instrukcji obsługi grubości 
podręcznej encyklopedii. Nie znoszę aparatów, które 
wymagają studiowania instrukcji obsługi. 

Chrzest bojowy przeszłam przy pierwszym praniu. 
Zaraz po uruchomieniu na świetlnym ekraniku pojaw-
ło się polecenie „sprawdź dopływ wody”. Nie lubię 
kiedy aparat wydaje mi polecenia. Powinien mnie słu-
chać, a nie wdawać się w dyskusje. „Głupia pralko” 
– mówię do niej. „Podłączył cię specjalista, a ty mi 
zawracasz głowę. Sprawdź sobie sama”. Usłuchała, 
ale zemściła się przy następnym praniu. Pralka żąda 
aby wybrać program zanim załaduje się pranie. Nim 
to uczyniłam odruchowo zamknęłam lukę, bo tak ro-
biłam w starej pralce. Luka nie dała się potem w żaden 
sposób otworzyć. Instrukcja obsługi na niewiele się 
przydała. To nie Google, gdzie można napisać pytanie 
i natychmiast dostaje się odpowiedź. Małżonek za-
proponował aby puścić najkrótszy program z nadzie-
ją, że po zakończeniu luka da za wygraną. I rzeczy-
wiście, przechytrzyliśmy pralkę, bo tak też się stało. 
Nie wspomniałam, że luka jest z ciemnego szkła. Nie 
rozumiem dlaczego. Chciałoby się mieć wgląd w to, 
co w pralce się dzieje. Kiedyś pokazano w telewizji 
jak rodzice sadzają dziecko przed pralką i maluch z 

fascynacją wpatruje się w wirujący bęben z praniem. 
Wiele telewizyjnych programów dostarcza równie 
stymulującej rozrywki. Nasza pralka nie nadaje się do 
tego celu.

Następne pranie miało zakończyć się suszeniem 
ręczników. Pralka poinformowała, że będzie ono trwa-
ło 2,5 godziny. „Idiotyzm” – pomyślałam. Ręczniki 
wyschną na pieprz i bedą pogniecione. Pralka uparła 
się przy swoim, więc w końcu poddałam się. Po pew-
nym czasie usłyszałam dziwny dźwięk. Pralka wiro-
wała ręczniki i to na wysokich obrotach. Nie wiadomo 
po co. Na ekraniku pojawiła się informacja o wirowa-
niu. Po angielsku. Nasza pralka to poliglotka. Potrafi 
komunikować się w kilkunastu językach. Widocznie 
postanowiła potrenować angielski. Dobrze, że nie 
grecki lub fiński, bo byłby kłopot. Kiedy zakończy-
ła suszenie, mimo pochmurnej pogody, wywiesiłam 
pogniecione ręczniki w ogródku, aby przynajmniej 
nabrały świeżego zapachu. Poczym poszłam na za-
kupy. W drodze powrotnej zaczął kropić deszcz. 
Przyspieszyłam kroku. Ręczniki zamokły, wilgoć wy-
gładziła wszystkie załamania. Natura naprawiła to, co 
zepsuła pralka. Suszenia dokończyłam pod dachem.

Kolejne pranie nie obyło się bez komplikacji. 
Maszyna nie dała się włączyć. „Zamknij lukę” – 
brzmiało polecenie. Sprawdziłam lukę, kilkakrotnie. 
Była zamknięta, ale pralka upierała się przy swoim. 
Opróżniłam pralkę, raz jeszce wybrałam program 
i tym razem poszło lepiej. Z komunikatu na ekranie 
wynikało, że pierze. Zbyteczna informacja. Wiadomo, 
że pierze, a nie telefonuje czy sprząta. Zwlekam z na-
stępnym praniem, niepokoję się czym machina mnie 
tym razem zaskoczy. 

Nie zdradzę producenta pralki poza tym, że ma 
nazwę na C, ale nie będę odradzać innym kupna. Są 
osoby lubiące wyzwania oraz masochiści i tym może 
pralka dostarczyć wiele stymulujących przeżyć. 

Z komputerami zawarłam znajomość w pracy pod 
koniec lat 80-tych, kiedy zaczęły wchodzić w uży-
cie. Pierwszym był Macintosh, niewielki, z małym 
ekranem i bez internetu. Był właściwie udoskona-
loną maszyną do pisania. Edytor tekstu umożliwiał 
wycinanie, wklejanie i dowolną kolejność pisanych 
fragmentów oraz wybór czcionki. Sekretarki mozol-
nie przepisujące na maszynie ręczne manuskrypty 
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stały się zbyteczne. Następny model Macintosha był 
już większy, z dużym ekranem, barwnymi ikonami, 
internetem i pocztą elektroniczną. Nie będę wyliczała 
zalet tych udogodnień, wszyscy je znamy, doceniamy 
i korzystamy z nich niemal każdego dnia. Polubiłam 
Macintosha. Oprogramowanie było przyjazne dla 
użytkownika. 

Niestety po kilku latach kierownictwo mego miej-
sca pracy wymieniło Macintosha na PeCety. Jest to 
komputer dla miłośników komputerów zafascynowa-
nych jego funkcjami i możliwościami. Czyli nie dla 
mnie. Komputer używam jako narzędzie do pisania, 
szukania informacji i kontaktów pocztą elektroniczną. 
Liczne funkcje, których ilość w miarę upływu czasu 
ciągle rośnie, ukryte są przed okiem użytkownika. 
Niestety, nie rodzimy się z wiedzą o ich istnieniu. 
Grafika stale się zmienia, niemal codzienne zaskakuje 
zmianą układu. Potrzebuję stabilności, a nie irytują-
cych niespodzianek. Czasem strajkują podstawowe 
funkcje komputera. Frustracje z tym zwiazane opisa-
łam w poniższej rymowance „Strzałka”.
Przy ekranie komputera                                                                                                                                  
często bierze mnie cholera                                                                                                                                  
kiedy niepozorna strzałka,                                                                                                                                        
dużo mniejsza niż zapałka                                                                                                                                          
za sprawą czarnoksieżnika                                                                                                                
nieruchomieje lub znika. 
Znam już strzałki tajemnicę                                                                                                          
i ogromnie się tym szczycę.                                                                                          
Prawdziwa to opowiastka:                                                                                                                             
trzeba wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Przy ekranie komputera                                                                                                                                     
Znowu bierze mnie cholera                                                                                                                                
gdy ekran już poraz trzeci                                                                                                                                 
zamiast świecić się, nie świeci.                                                                                                                                          
                                                                                                                                
Zaradzić jest bardzo łatwo                                                                                                                                       
by pojawiło się światło.                                                                                                                            
Naśladując ogrodniczkę                                                                                                                                      
jak chwast wyrwij z gniazdka wtyczkę.
Gdy twój komputer głos traci                                                                                                                              
nie radź się przyjaciół, braci.                                                                                                                                   
Jak wyzwanie przyjm potyczkę,                                                                                                                     
poczym wyjmij z gniazdka wtyczkę.
Zawsze kiedy szlak mnie trafia,                                                                                                                           
gdy komputretowa mafia                                                                                                                                           
raz po raz zatruwa życie                                                                                                                                  
marzę sobie często skrycie                                                                                                                                          
że za darmo, bez zaliczki
poniszczę im wszystkie wtyczki.                                                                                                                  

Nie lubię mego komputera, ale uzależniłam się 
od niego i korzystam z jego  nieobliczalnych usług. 
Pierwszą czynnością po obudzeniu jest włączenie 
machiny. Nowe listy w elektronicznej skrzynce 
pocztowej potwierdzają me istnienie. Dostaję maile 
– więc jestem.

Teresa Urban

Manifest 
ekologiczny
Ten film winien był powstać na zamówienie i 
dzięki sponsoringowi Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. Nie ironizuję. Sam jestem przy-
jacielem zwierząt i nawet uważam je, w ramach 
kolejności ewolucji, za naszych „braci starszych”. POKOT/Villebråd reż. Agnieszka Holland, Katarzyna Adamik, 

dystr. NonStop Entertainment, prem. 22.09.2017

Felieton jesienny
Szczęście niełatwo opisać, o tym wie 
każdy literat. Wiersz wypełniony słowa-
mi obrazującymi szczęście, pozostawia 
nierzadko wrażenie naiwności. Tylko 
wielcy poeci, i to nie każdy, potrafią 
pisać o szczęściu niebanalnie. Podobne 
problemy napotykają prozaicy, kierując 
fabułę ku szczęśliwemu zakończeniu.

Nieszczęście jest (niestety) o wiele bardziej inte-
resujące niż szczęście. Pokrętna intryga zaciekawia 
bardziej od akcji prostolinijnych. Intrygi utrzymują 
poziom zaciekawienia i pozostają w pamięci, bo-
wiem niepokoją, czasem przerażają, ale nie szkodzą 
kreatywności, i co istotne, nie nudzą. Niefrasobliwy 
happy end rzadko bywa zamyślony.

Klasyczna nauka, z korzeniami w antycznej filozo-
fii, traktowała smętek (melancholię) jako chorobę cia-
ła. Dusza i ciało, psyche i soma, w oczach ówczesnej 
medycyny (ku uwadze wielu współczesnym nieuzna-
jącym istnienia duszy mędrcom) stanowiły nieroze-
rwalną całość. Z obserwacji badaczy wynikało, że u 
ludzi smętnych dominowała czarna żółć melancholii 
(jeden z czterech dominujących w ciele człowieka 
płynów). 

Melancholik nie był przy zdrowych płynach, któ-
re nie będąc w zgodzie prowadziły go do: dramatu 
zakochania bez wzajemności oraz różnorakich prze-
stępstw, włącznie z targnięciem się na życie (patrz 
„Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga 
von Goethego).  

Wielkie znaczenie miały ciała niebieskie. 
Melancholik, jak głosiła nauka, znajdował się pod 
wpływem Saturna i jego mrocznej energii. Tajemniczy 
Saturn był uważany za jedną z najważniejszych wiel-
kich planet. Podróżował samotnie po trajektorii bar-
dzo odległej od Ziemi, straszliwie samotny w martwej 
ciszy kosmosu. Wiadomo, melancholik.

Człowiek szczęśliwy rzadko analizuje swoje szczę-
ście. Dzieje się tak z prostej przyczyny, nie ma w nim 
miejsca na nic innego, jest przepełniony szczęściem. 
Inaczej jest ze smętkiem, ten tonie w wątpliwościach 
i niepokojach. Dlaczego? No właśnie! Intelektualiści, 
a szczególnie myśliciele i artyści, często odbierani są 
jako ludzie o skłonnościach melancholicznych. Na 
starych obrazach melancholik siedzi w mroku, z klep-
sydrą, gołą czaszką, książkami i lampą na stole. Noc 
to dzień melancholika. Mrok ma głębię, której brak 

białemu dniu. Geniusz w ogóle garnie się do mroku, 
znacznie trudniej być geniuszem w blasku dnia.

Co łączy melancholię (smętek, chandrę, Anglicy 
mówią spleen) z genialnością? Łączy fantazja i wy-
obraźnia, predyspozycje, które potrafią zaprowadzić 
na chorobliwe neurotyczne wyżyny. Fantazja czyni go 
kreatywnym, wyróżnia ambiwalencja, a poza wszyst-
kim melancholik nigdy nie stanie „po czyjejś stronie”. 
Nie pozwala mu na to zaduma, a także przysłowiowy 
włos, który uwielbia dzielić na czworo (wrócić, czy 
zawrócić?). 

Zwróćmy uwagę, że w „czasach klepsydry”, melan-
cholikami byli wyłącznie mężczyźni. Potem wiele się 
zmieniło, dziś to już chyba nawet przewaga kobiet w 
tym „zawodzie”. 

Lars von Trier nakręcił parę lat temu film 
„Melancholia”. Zaczyna się idyllą, Justyna wychodzi 
za mąż, ale coś dzieje się nie tak, jak powinno. Kocha 
męża, niestety pociąga ją inny mężczyzna, z którym 
znika w mrokach letniej nocy. Ale to ją męczy, więc 
wraca, tylko przyjęcia weselnego już nie ma. Niewiele 
wiemy o Justynie, ale dzieli imię z bohaterką markiza 
de Sade, co może być jakimś tropem. W międzyczasie 
zbliża się do Ziemi jakieś ciało niebieskie, i w końcu 
zasłania cały horyzont, wypychając ziemską atmosfe-
rę, ludzie nie mają czym oddychać i wymierają. von 
Trier pozostawia nas z myślą, że co byśmy nie robili – 
znikniemy i nie ma na to żadnej rady, bo puch marny 
z nas. Wiadomo, melancholia.

Ów styl, czy raczej rodzaj egzystencji, zawsze i w 
każdej epoce znajdował wyznawców. Przypomina 
mi się kultowa powieść z końca lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku „Bonjour tristesse” Francoise Sagan 
(polski tytuł „Witaj smutku”). Popularna Saganka 
smętek zastąpiła marazmem przebranym w czarne 
ubrania (na które moda trwa do dziś).

Melancholia, jako sposób na życie, przetrwała do 
dzisiejszych czasów nie tracąc nic na atrakcyjności, 
a objawia się między innymi w postaci tęsknoty i no-
stalgii do tego-co-już-było. 

A na świecie nie było ani lepiej ani łatwiej. Było też 
biedniej, ale jakoś bliżej od człowieka do człowieka, 
bardziej wyraziście było. 

Jeszcze niedawno, mam na myśli nas – Polskę 
i Polaków, było miejsce na wszystko. No prawie 
wszystko. Pomimo błędów i niedoskonałości – żaden 
naród nie jest od tego wolny, polski świat był w miarę 
zrozumiały. Istniał jakiś, niespójny i pełen braków, 
ale istniał, plan zakrojony na kilkuletnią przyszłość, 
jakiś program. A co mamy dziś? 

Andrzej Szmilichowski

Film „Pokot” Agnieszki Holland jest przekonywu-
jącym manifestem ekologicznym na przykładzie eme-
rytowanej pani inżynier Janiny Duszejko, dorabiającej 
lekcjami angielskiego w szkole w Kłodzku i mieszka-
jącej z dwoma psami (sukami) w chałupie, gdzieś w 
Beskidzie Śląskim. Jej erudycja w znajomości przyro-
dy, ale i astrologii, owocuje wymierzeniem sprawie-
dliwości złym ludziom, dla zysku oraz przyjemności 
niszczącym leśną faunę jako kłusownicy, na bakier 
z prawem albo legalnie w okresach przyzwalających 
odstrzał. Wymierzeniem, które trudno uzyskać od 
przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, wśród któ-
rych znajdują się również owe czarne charaktery. I w 
dodatku nie ma ona tych samych możliwości skutecz-
nej ingerencji, co trudniąca się podobną działalnością 
Brigitte Bardot. 

Nie możemy być do końca pewni, czy pozytywne 
działania bohaterki nie są tylko wyobrażeniem bądź 
dobrą chęcią, bo zarówno one jak i przywoływane 
sceny z przeszłości niektórych postaci, ukazane są 
onirycznie, co pozwala wątpić w ich walor realistycz-
ny. Ale na pewno przynosi to korzyść filmowi, sta-
piającemu w jedną całość surowy realizm i tabliczkę 
marzenia.
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