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O ile Magnitogorsk był tylko krótkim epizodem w życiu Michała 
Moszkowicza, to już Warszawa na stałe ukształtowała jego stosunek 
do życia. Może dlatego, że nagle uświadomił sobie, że jest 
postrzegany jako “inny” – najpierw był “inny” bo był repatriantem 
ze Wschodu, później był “inny”, bo był Żydem.
Esej Tadeusza Nowakowskiego o Michale Moszkowiczu. s.6

Moje wspomnienie o Michale
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ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Jak poeta na 
„uchodźctwie” radzi 
sobie z dychotomiami 
życia emigracyjnego
GŁOSY POLSKICH POETEK ZE SZWECJI
Warto przywołać na wstępie słowa 
noblisty i emigranta Czesława 
Miłosza, który uważał, iż polski 
poeta na wychodźctwie musi nie 
tylko służyć językowi, ale przede 
wszystkim, o czym pisze w wierszu 
Moja wierna mowo, ratować go 
przed nadużyciami ideologów 
i demagogów.

Warto przywołać na wstępie słowa noblisty i emi-
granta Czesława Miłosza, który uważał, iż polski po-
eta na wychodźctwie musi nie tylko służyć językowi, 
ale przede wszystkim, o czym pisze w wierszu Moja 
wierna mowo, ratować go przed nadużyciami ideolo-
gów i demagogów. 

Kwestia języka, przenoszenia ponad granicami 
bagażu kulturowego i niepełnego wejścia w kulturę 
nową i obcą, różne formy wyrażania poczucia obcości 
i jej oswajania charakteryzują od dawna polską litera-
turę emigracyjną. Pojawiają się dzisiaj w różnorakich 
formach i odsłonach, np. jako teksty podtrzymujące 
wspólnotę pamięci, obrazujące swoją inność, bądź 
utratę tożsamości na obczyźnie i opisujące kondy-
cję migranta naznaczonego przez doświadczenie 
„obcości”. 

Zasygnalizowany w skrócie kompleks tematów od-
najdujemy w antologii poezji polskich migrantek w 
Szwecji (Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy 
poetek, 2020, Uniwersytet w Sztokholmie) wydanej 
przez prof. Ewę Teodorowicz-Hellman – slawistkę, 
badaczkę polsko-szwedzkich relacji literackich i kul-
turowych, autorkę wielu publikacji. Lektura liczącej 

296 stron książki zaznajamia czytelnika z wielością 
obrazów i światów poetyckich osiemnastu polskich 
poetek emigrantek, przybyłych do Szwecji głównie 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX 
wieku, debiutujących w latach dziewięćdziesiątych i 
w nowym stuleciu. W poetyckiej wyobraźni autorek 
rzeczywistość ma strukturę skomplikowaną, niekie-
dy niejednoznaczną. Lata dzieciństwa przeżywane 
w Polsce, dom rodzinny, przeszłość, obrazy, barwy i 
zapachy młodości zapisane we wspomnieniach, łaczą 
się z doświadczeniami życia na obczyźnie, z kręgiem 
problemów ogólnoludzkich i egzystencjalnych.

Prezentując głosy polskich poetek, przedstawicie-
lek kilku generacji i autorek tomików poezji opubli-
kowanych w niszowych polskich i szwedzkich wy-
dawnictwach, wydawczyni i redaktorka antologii zda-
wała sobie sprawę, jak trudno dokonać jest wyboru 
wierszy, dokumentujących bogactwo emigracyjnych 
toposów, w tym opozycji między ojczyzną i obczy-
zną, między dwoma językami i kulturami jako forma-
mi kształtowania tożsamości, między pisarską trady-
cją a nowoczesnością. Ponieważ poezja piszących na 
emigracji w Szwecji kobiet jest zjawiskiem wciąż nie-
rozpoznanym i nie jest powszechnie dostępna, o czym 
czytamy w obszernym wprowadzeniu do antologii, jej 
wydanie jest nie tylko godne odnotowania, ale i szer-
szego omówienia.

Przedstawienie głównych wątków, motywów i to-
posów wybranych wierszy, a także wskazanie na ro-
dzaje poezji, jej formę i język pozwalają czytelniko-
wi swobodniej poruszać się w labiryncie poetyckich 
światów. Otwiera je cykl wierszy problematyzują-
cych doświadczenie opuszczenia rodzinnego domu 
i kraju, obrazujących proces migracji porównywany 
do wędrówki i podróży w czasie, uczucie obcości i 
samotności, próby ich przezwyciężenia, powolną asy-
milację (Janina Cwirko-Godycka, Teresa Järnström-
Kurowska, Dana Platter, Janina Tropp-Gubler, Irena 
Vilnèus). Poetyckie wersy, wypełnione uczuciem 
tęsknoty za „utraconą, daleką ojczyzną”, kierują z 
drugiej strony uwagę w stronę arkadyjskich obra-
zów Polski, gdzie sacrum łączy się z profanum, a 
polska wieś objawia się w swoim nieprzemijalnym, 
ponadczasowym, romantycznym pięknie (Janina 
Cwirko-Godycka, Anna Kotlińska, Elżbieta Ścibor-
Achenbach, Janina Tropp-Gubler). 

Szczególną rolę pełni w kolejnej grupie wierszy 
rodzima retoryka pamięci. Warto jednak podkreślić, 
iż polskie poetki rekonstruujące własne korzenie i 
polską rzeczywistość lat osiemdziesiątych chętnie 
prowadzą dialog z doświadczeniami historycznymi. 
Mimo, iż ich pokoleniowa pamięć obejmuje przede 
wszystkim lata „pierwszej solidarności”, kryzys eko-
nomiczny, stan wojenny oraz egzystencjalne proble-
my z pierwszych lat spędzonych w Szwecji. Narracje 
pamięci są w ich poezjach wielowarstwowe, sięgają 
bowiem dalszej utrwalonej w różnych przekazach 
przeszłości, lat drugiej wojny światowej, Zagłady 
Żydów, nazistowskich prześladowań Polaków (Janina 
Cwirko-Godycka, Joanna Svensson, Barbara Kobos 
Kamińska, Janina Tropp-Gubler, Irena Vilnèus). To, 
co wyróżnia ich artykulację pamięci spośród wielu 
utworów powstałych na emigracji, to perspektywa 
subiektywna, to ciągłe przekraczanie granicy między 
własnym doświadczeniem a refleksją o przeszłości, 
to także, o czym pisze Ewa Teodorowicz-Hellman 
„przesunięcia czasowe”, stwarzające wrażenie, że 
utrwalone w poetyckich obrazach w latach dziewięć-
dziesiątych wspomnienia oderwane są od „aktualnych 
polskich realiów”.

W poezji polskich emigrantek, zwłaszcza tych, 

Ilustracja na okładce © Danka Jaworska.

Byłoby głupotą bronić się i przekonywać, że mój 
czas nie minął. Minął, ale jeśli taka wola. (Czyja 
wola? Natury, czy Boga? Może to to samo?). Pora 
pamiętać, co się zrobiło. Nie dlatego, żeby odcinać 
kupony, czy się popisywać (jeśli jest czym), ale żeby 
uszanować piękno życia. 

Człowiek, gdy osiąga pewien wiek i budzi się w 
nim świadomość schodzenia w dół, może się mylić. 
Te schody zdaje się nadal prowadzą w górę, tylko sta-
rość i brak sił imaginuje mu co innego. Niemniej, gdy 
nadal łapie się na tym, że coraz częściej w tym kie-
runku biegną jego myśli, to jednak oznacza, że zbliża 
się starość. 

Kiedy łapie człowieka starość? Różnie, może już 
nawet po pięćdziesiątce – znam takich. Pewnym wy-
znacznikiem jest tu ilość nieprzespanych nocy, pa-
czek papierosów, wypitego alkoholu, oraz /!/ nudne 
życie. Symptomatyczne, jak wielu spotyka się przed-
wczesnych starców, którzy w młodszym wieku do-
znali bierności umysłowej. Ludzie zaprzestają – lub 
nigdy nie zaczęli! – zabiegać o najważniejszy klejnot 
życia – wolność i samodzielność myśli.

Dzisiejsze czasy, odmieniające przez wszystkie 
przypadki i zachwycające się wolnością i techniką, 
są niedobre dla mężczyzn. Wszystko dzieje się zbyt 
szybko, zbyt intensywnie, zbyt bezdusznie i okrutnie. 
Korporacje wysysają ich siły jak piranie. W konse-
kwencji kobiety, obserwując jak ich mężczyźni się 
szamocą, nie mają innego wyjścia, jak iść do łóżka z 
jakimiś tchórzami, dającymi pozory macho. 

Świat się zawala? Oczywiście, każdemu się zawala. 
I to w tym jednym życiu dobrych parę razy!

Pękasz? (to do siebie) Nie, nie, to nie tak. Wyrosłem 
w domu bez ojca. Tato zmarł, gdy miałem dwanaście 
lat i mama, przedwojenna „pani domu”, musiała na-
gle rozpocząć harowanie na nas oboje: babcię i mnie. 
Było skromnie i zwyczajnie. 

Humanizm? Nie było nań wówczas miejsca i mi-
nął jakiś czas, zanim dotarło do mnie, że jest mi nie-
zbędny. Że życiu bez książek to brak treści, godności, 
brak wszystkiego! Książki były i są moimi milowymi 
krokami. Wchodziłem w fabuły, identyfikowałem się, 
wiązałem, cieszyłem, rozpaczałem. Czułem, fizycznie 
czułem, moc słowa. To było bezgranicznie wielkie i 
za duże dla mnie, ale się trzymałem i nie puszczałem! 

A propos. Sławna aktorka leży w szpitalu. Przy-
chodzi ordynator i pyta: – Jak się Pani trzyma, pani 
Wando? –Trzymam się doktorze! Trzymam się i się 
nie puszczam!

5 sierpnia 2020.godzina 08:23

Człowiek najczęściej nie zadaje 
sobie trudu, żeby poznać drugiego 
człowiek, ale go chętnie ocenia. 
I tak poprawia sobie samopoczucie. 

Z mojego 
Dziennika (2)
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które reprezentują starsze pokolenie, pojawia się re-
fleksja nad fenomenem czasu, zjawiskiem przemi-
jania, samotności i starości, wtopiona nierzadko w 
przestrzeń chrześcijańskiej duchowości i katolickiej 
pobożności (Janina Tropp-Gubler, Elżbieta Ścibor-
Achenbach, Irena Szafrańska). W tej sferze jest kilka 
ciekawych teologicznie tropów charakterystycznych 
dla polskiej tradycji romantycznej. Interpretując po-
etyckie obrazy poetek z dzisiejszej perspektywy, nie 
można mimo wszystko nie dostrzec ich poliseman-
tyczności: motywy odwołują się do treści religijnych, 
ale niekoniecznie ją wyrażają. Stają się raczej sym-
bolem treści egzystencjalnych wykraczających poza 
kościelne źródło. Jest w nich mowa o problemach 
etycznych człowieka, o naturze zła i dobra w jego 
życiu, o nienawiści i zakłamaniu w międzyludzkich 
relacjach, o poszukiwaniu miłości i spełnieniu (Janina 
Cwirko-Godycka, Janina Tropp-Gubler, Teresa Järn-
ström-Kurowska, Anna Jeżewska, Dana Platter, Dana 
Rechowicz, Danuta Zasada). 

To właśnie krąg tych problemów nadaje liryce pol-
skich migrantek wymiar uniwersalny i pozwala do-
strzec w niej ponadczasowe myśli i treści. Niezwykle 
melodyjnie brzmią również strofy poetek przywo-
łujące barwy i dźwięki polskiej i szwedzkiej natury 
(Elżbieta Ścibor-Achenbach, Jolanta Borusiewicz, 
Irena Cierpicka-Almby, Anna Jeżewska, Danuta 
Zasada). Szczególna wrażliwość autorek na symbo-
liczne konotacje pozwala odkrywać w ich tekstach 
ślady spotkań różnych sfer rzeczywistości, tego co eg-
zystencjalne i co metafizyczne, co trwale i nietrwałe, 
uśpione i przebudzone, co dotyka fenomenu zanikania 
i duchowej odnowy.

Metaforyczne opisy przyrody kryją w sobie po-
tencjał oskarżenia skierowanego przeciwko człowie-
kowi dewastującemu ”Matkę Ziemię” i najbliższe 
mu środowisko. Apel poetek o ratowanie zagrożonej 
planety, ich protest przeciw procesom dehumanizacji 
człowieka, staje się na tle wielu głosów szwedzkich 
ekologów głosem słyszalnym, przede wszystkim jed-
nak przesłaniem o sile oddziaływania (Janina Cwirko-
Godycka, Barbara Kobos Kamińska, Dana Platter, 
Janina Tropp-Gubler).

W antologii liryków polskich emigrantek osobna 
grupę tworzą erotyki, w tym wiersze miłosne utrzyma-
ne w konwencji poezji nastrojowej, jaka wykorzystu-
jąc klasyczne środki obrazowania nawiązuje niekie-
dy do tradycji skamandryckiej (Jolanta Borusiewicz, 
Anna Jeżewska, Danuta Zasada). Z drugiej strony są 
tu też utwory zrywające z normą intymności, wypeł-
nione znakami współczesnej kultury, humorem i iro-
nią (Anna Kotlińska, Dana Platter).

Antologia wierszy polskich poetek w Szwecji mo-
gła, co podkreśla we wstępie inicjatorka i realiza-
torka tego projektu, ukazać się dzięki pomocy wielu 
osób i instytucji, np. Wydawnictwa Polonica Förlag, 
Biblioteki Polskiej w Sztokholmie, Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich w Szwecji i in. Prezentowany wybór 
poezji jest ważnym świadectwem czasu dokumentu-
jącym przemiany piśmiennictwa emigracyjnego w 
Szwecji – w tym przypadku chodzi o poezję kobiet – 
w dziedzinie treści, poetyckiej formy i języka. Zmiany 
te spowodowane zostały między innymi przez global-
ne otwieranie granic, powodując, iż literatura emigra-
cyjna przechodzi w literaturę migrantów. 

Wiersze poetek polskich uświadamiają współcze-
snemu czytelnikowi wiele skomplikowanych, związa-
nych z tym zjawiskiem, kwestii, odpowiadając m.in. 
na pytanie, jak poeta na „uchodźctwie” radzi sobie z 
dychotomiami życia emigracyjnego, z uczuciem ob-
cości, jak komunikuje się z polskim czy ze szwedzkim 
odbiorcą, jak pisze o Polsce i o własnych doświadcze-
niach, czy opowiada się po stronie sztuki nowoczesnej 
i zaangażowanej, czy też wybiera raczej formy kla-
syczne. Lektura „Antologii polskiej poezji w Szwecji. 
Głosy poetek” odkrywa przed czytelnikiem poetyckie 
światy kilkunastu autorek, światy wypełnione różno-
rakimi treściami, obrazami, słowem i muzyką.

(Ewa Teodorowicz Hellman, wprowadzenie, wybór 
opracowanie): Antologia polskiej poezji w Szwecji. 
Głosy poetek, 2020, Stockholms Universitet, Institu-
tionen för slaviska och baltiska språk, finska, neder-
ländska och tyska. Sztokholm 2020, s.296

Profesor Grażyna Barbara Szewczyk jest skandyna-
wistką, germanistką i polonistką. Pracuje na Uniwer-
sytecie Śląskim, gdzie prowadzi wykłady z literatury, 
kultury i translatologii. Jest autorką książek  na temat 
twórczości Selmy Lagerlöf i Augusta Strindberga oraz 
współredaktorką serii Zbliżenia polsko-szwedzkie w 
literaturze, kulturze i języku. Tłumaczyła szwedzką 
prozę na język polski.

Ukazanie się Antologii polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek (2020) przyję-
łam – jako polonistka, pisarka, eseistka i tłumaczka literatury szwedzkiej na ję-
zyk polski, a także jako osoba biorąca od dziesięcioleci aktywny udział w życiu 
polskiej diaspory w Szwecji – z dużym zaskoczeniem i prawdziwą radością. Z 
zaskoczeniem, gdyż odkryłam, jak wiele polskich poetek-(e)migrantek tworzy 
nie tylko w Sztokholmie, ale i w innych miastach i miasteczkach szwedzkich. Z 
radością, bowiem jest to tom prezentujący bogactwo i różnorodność tej poezji 
od tematyki osobistej i emocjonalnej po problemy ogólne i uniwersalne. 

W obszernym wstępie prof. Ewa Teodorowicz-Hellman proponuje pewien 
klucz interpretacyjny, co nie znaczy, że nie pozostawia miejsca dla dalszych, 
być może nowych odczytań prezentowanych tekstów poetyckich. Autorce 
opracowania Antologii udało się uchwycić polskojęzyczną twórczość poetek 
zamieszkałych w Szwecji w momencie, kiedy twórca (e)migracyjny stał się 
autorem piszącym poza granicami kraju. Piękne ilustracje Danki Jaworskiej, 
znanej sztokholmskiej malarki, włączone zostały do tomu za jej zgodą, gdyż to 
one właśnie były inspiracją do powstania niektórych wierszy i tworzą razem z 
nimi nierozerwalną całość.

Jolanta Szutkiewicz o “Antologii”

Jolanta Szutkiewicz, autorka książek Biało-czerwone 
goździki i WRONa. Wspomnienia żony internowane-
go, Ludzie o złotym sercu oraz przekładów utworów 
dramatycznych i eseju Pära Lagerkvista, a także 
opowiadania Steve Claesona na język polski.

Grażyna Barbara Szewczyk Naszemu Redakcyjnemu Koledze
 

Andrzejowi Szmilichowskiemu 
i Jego rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Żony

Krystyny Szmilichowskiej

Redakcja Nowej Gazety Polskiej

Małgorzata A. Packalén Parkman o “Antologii”
“Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek” to unikalna pozycja, 

wprowadzająca odbiorców w Polsce w poetycki świat polskich autorek, które 
z rozmaitych względów musiały kiedyś opuścić kraj i osiedlić się w Szwecji. 
Tam też powstawała (i nadal powstaje) ich twórczość liryczna. Antologię łączy 
zapowiedziany w tytule zbiór tychże właśnie emigracyjnych kobiecych głosów. 
I choć różnią się one znacznie, bo tom ten tworzą wielorakie, niekiedy całkiem 
odmienne indywidualności twórcze, emigracja i osnute wokół niej poetyckie i 
filozoficzne refleksje, są z naturalnych względów jednym z motywów wierszy 
tych poetek. Ale nie tylko. 

Postacie ich poruszają się zarówno we własnej, wewnętrznej strefie lirycznej, 
jak i w przestrzeni ogólnoludzkiej, niezależnej od kraju pochodzenia, zamiesz-
kania czy języka. Bogactwo tej antologii pozwala traktować ich twórczość w 
kategoriach uniwersalnych. Czas więc najwyższy, aby teksty i autorki wróciły 
do źródła i dzięki tej cennej antologii znalazły nowe, drugie życie w innym 
obiegu czytelniczym.

Prof. M. A. Packalén Parkman, Uniwersytet Uppsalski.
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Kursy 
Języka Szwedzkiego 
dla początkujących

Towarzystwo Polaków 
„Ogniwo” w Sztokholmie 

organizuje nowy kurs 
dla początkujących, 

spotkanie informacyjne 
dotyczące kursu 

odbędzie się 
w środę 16 września 

o godz. 18.00 

w lokalu klubu 
Sysslomansg. 8, 
T-Fridhemsplan.  

Informacja:
tel. 08 653 20 52 
lub 070 712 20 64
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Tadeusz Nowakowski
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Urodził się za Uralem, w 1941 roku, w Magni-
togorsku. W rodzinie żydowskiej zasymilowanej z 
polskością, przed wojną komunizującej. Tę historię 
rodzinną opisywał Michał Moszkowicz niejedno-
krotnie, ale także opisał ją jego ojciec, Bronisław, w 
książce “Na spotkanie rzeczywistości” (Sztokholm 
1996). I komunizm rodziców i Magnitogorsk będę 
powracały w twórczości Moszkowicza wielokrotnie. 
Poza sowieckimi produkcyjniakami, w literaturze 
światowej Magnitogorsk z gigantycznymi pieca-
mi hutniczymi “rozsławił” Louis Aragon w książ-
ce “Magnitogorsk 1932” – jak pisał w “Pamiętniku 
Literackim” Zbigniew Siatkowski – dojrzałej, socja-
listycznej twórczości, entuzjastycznym sprawozdaniu 
poetyckim. W literaturze polskiej Magnitogorsk po-
jawia się w jednym z najbardziej znanych wierszy 
Władysława Broniewskiego “Magnitogorsk albo roz-
mowa z Janem”:

Stęknął, ocknął się i beztrosko
wyprostował zgarbione plecy:
“Wiesz - powiada - w Magnitogorsku
dziś ruszają dwa wielkie piece...”

Świt był szary, pełznął niechętnie,
jakby mieli co zarżnąć nad miastem,
i myślałem sobie: “Jak pięknie
w tej parszywej celi trzynastej.”

I o Janie myślałem jeszcze,
i gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie Polska,
i płonęły w śledczym areszcie
wielkie piece Magnitogorska.

Magnitogorsk u Moszkowicza nie płonął piecami 
– to był zaledwie początek jego opowieści o życiu. 
Skomplikowanym przez dręczącą go chorobę – nie-
mal przez całe życie był w sidłach schizofrenii. Ale 

10 września 2020 roku miną trzy lata 
od śmierci Michała Moszkowicza – 
jednego z najbardziej niezwykłych 
pisarzy polskich, który większą część 
swojego życia spędził na emigracji w 
Szwecji. Na dobre i na złe. Tu, w Sztok-
holmie, znalazł po 1969 roku spokój 
i warunki do pracy twórczej, ale jako 
pisarz – zamykający się w języku pol-
skim na “peryferiach Europy” – znalazł 
się w swoistym potrzasku. Z dala od 
emigracyjnego, kulturalnego centrum 
polskiego świata emigracyjnego.

Moje 
wspomnienie 
o Michale

do tego magnitogorskiego wspomnienia z dzieciństwa 
wracał bardzo często. Czasami były to tylko ledwie 
zapamiętane sytuacje: głodu – gdy posadzone ziem-
niaki niedługo później wykopywano, bo nie było co 
jeść; ciężkim dymie unoszącym się z hutniczych pie-
ców pokrywającym szarym pyłem zaspy śniegu; de-
klamacji wiersza o Słoneczku Stalinie w magnitogor-
skim przedszkolu... Ale także w bardziej wymyślnych 
zestawieniach, gdy Moszkowicz – pisząc artykuł do 
sztokholmskiego “Przewodnika” – zastanawiał się, 
z jaką szybkością jeździły pociągi z Magnitogorska 
do Polski po zakończeniu wojny. Ten Magnitogorsk 
siedział w nim głęboko, mimo że był miejscem przy-
padkowym w jego życiorysie.

Życiorys Moszkowicza jest dość typowy dla jego 
generacji. Rodzice byli komunistami, którzy co pra-
wa znali jidysz i tradycje żydowskie, ale odeszli od 
niej sami i dobrowolnie. Zaangażowali się w ruch 
robotniczy i wstąpili do KPP w latach 20-tych. Nie 
byli jednak nigdy funkcjonariuszami partyjnymi – o 
komunizm walczyli z przekonania, był to ich świa-
topogląd. Dopiero zweryfikowali go, gdy znaleźli się 
w Rosji, po ucieczce z Polski, gdy wkraczały wojska 
hitlerowskie. Michał Moszkowicz wychowywany był 
zatem jako Polak, a nie jako Żyd. I ta polskość przebi-
ja w jego późniejszej twórczości. 

Do Polski przyjechał z rodzicami jako dziecko w 
1945 roku. Nie przeżył więc bezpośrednio holocau-
stu, chociaż w jednym z wywiadów w berlińskim 
“Poglądzie” (30 listopada 1986 roku) mówił, że “też 
jestem dzieckiem holocaustu. Ale w tym sensie, że 
ja dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak do tego doszło. 
Między innymi Żydzi w Izraelu i Żydzi na Zachodzie 
mówią, że Polacy pomagali Hitlerowi wymordować 
Żydów, albo że za mało pomagali. Bo potrzebują ra-
cjonalizacji. Muszą sobie wytłumaczyć coś, czego nie 
da się zrozumieć, czego Bóg nie może usprawiedliwić. 
Wziąć i wymordować cały Naród. Tego nie da się zro-
zumieć i to przejdzie na pokolenia. (...) Holocaust jest 
dla mnie przeżyciem, z którym będę borykał się przez 
całe życie, bo urodziłem się w czasie holocaustu. Bo 
mój dziadek umarł z głodu mając 88 lat na ulicach 
getta warszawskiego. Ale ja nie mam do tego stosun-
ku neurotycznego. Dlatego mogę zająć się prawdzi-
wą problematyką żydowską, stosunkiem Polaków do 
Żydów, czyli tym, jak się Żydzi z Polakami zmieszali, 
a nie nienawidzili”. 

Takie podejście nie wszystkim środowiskom ży-
dowskim podobało się. Być może dlatego proza 
Moszkowicza z trudem torowała sobie drogę do 
czytelników. 

Młodość, aż do czasów studenckich, Moszkowicz 
spędził w Warszawie. Najpierw uczył się w gimna-
zjum im. Frycza-Modrzewskiego, maturę zdawał w 
1960 roku. Później rozpoczął studia – najpierw na 
wydziale filologii polskiej, później bibliotekarstwo, 
jeszcze później filozofię. Wydarzenia 1968 roku 
zmusiły go do wyjazdu z Polski. Do Szwecji przybył 
w 1969 roku. W Sztokholmie kontynuuje studia na 
Uniwersytecie Sztokholmskim, ale ich nie kończy. 
Pracuje jako portier w Gimnie Żydowskiej, jako do-
ker, steward... Nigdzie nie zatrzyma się na dłużej. O 
tych egzystencjalnych perypetiach pisze w swoich 
późniejszych książkach, które coraz częściej są retro-
spektywą jego życia.

Pierwsze jego opowiadania i publikacje ukazują 
się jeszcze w Polsce, przed wyjazdem do Szwecji. 
Pierwsze opowiadanie, nieco jeszcze amatorsko-na-
iwne, “Grosik”, ukazuje się w “Zwierciadle” w 1964 
roku. Później jego utwory ukazywały się w warszaw-
skiej “Kulturze”, “Więzi” i “Kobiecie i Życiu”. Od 
1964 roku należał do Koła Młodych przy warszaw-
skim oddziale Związku Literatów Polskich, obraca 
się w środowisku młodych początkujących pisarzy, 
artystów. Czas studiów spędza w warszawskich ka-
wiarniach. Często w motywach jego książek powraca 
kultowa “Telimena” na Krakowskim Przedmieściu. 
“Telimena to już były wyższe sfery. Tam trzeba było 
zachowywać się kulturalnie. każdy kto przychodził 
do Telimeny, musiał być kimś. Studentem, poetą, 
malarzem, albo udawał poetę. Telimena była wy-
wyższeniem. /.../ Naprzeciwko Telimeny wznosił się 
pomnik Adama Mickiewicza. To dowartościowywało 
kawiarnię. Dlatego mógł tam szumieć kwiat polskiej 
młodej poezji. Za pomnikiem Mickiewicza znajdowa-
ła się maleńka kawiarenka, gdzie młodzi malarze pili 

wino. Pili i byli wielkim malarzami. Całe Krakowskie 
Przedmieście było usłane przyszłymi Wielkościami. 
Życie toczyło się wokół kawiarni.... Mieliśmy uczucie, 
że czas spędzamy pracowicie”. (Moszkowicz: Zapiski 
na blogu, 2012 rok)

O ile Magnitogorsk był tylko krótkim epizodem 
w jego życiu, to już Warszawa na stałe ukształto-
wała jego stosunek do życia. Może dlatego, że nagle 
uświadomił sobie, że jest postrzegany jako “inny” – 
najpierw był “inny” bo był repatriantem ze Wschodu, 
później był “inny”, bo był Żydem. Moszkowicz pisał:

“Na zewnątrz byłem Polakiem. Tym bardziej byłem 
Polakiem, gdy koledzy w szkole wołali za mną ‘Ty 
Żydzie!’. Bo tak ich dorośli wychowali! Dla komuni-
stów mało było jeszcze tego, że cały naród żydowski 
zniszczono, oni musieli jeszcze stworzyć negatywny 
obraz Żyda w świadomości dzieci. Ale mnie to nie do-
tyczyło. Bo moi koledzy to bylo koledzy z podwórka. 
Ja byłem Żydem, a drugi nie miał zębów, albo pocisk 
mu nogę urwał.” 

To chyba jeden z najbardziej charakterystycznych 
cytatów określających stosunek Moszkowicza do 
otaczającej go rzeczywistości warszawskiej. Nigdy 
nie było w nim zacietrzewienia, nigdy nie było też 
martyrologii. Warszawa/Polska – zawsze w jego 
utworach były głównym punktem odniesienia. I do-
brym wspomnieniem młodości. Ale po wydarzeniach 
marcowych 1968 roku zdecydował się na wyjazd. 
Wyjeżdżały jego siostry, wyjechał również on. W 
Warszawie zostali rodzice. 

“Na emigracji, w Szwecji, znalazłem się nie przy-
padkowo. Bardzo się z tego cieszyłem, bo wówczas 
być pisarzem emigracyjnym, to był zaszczyt. Na emi-
gracji byli sami Najwięksi, a w Kraju same płotki. Ja 
również chciałem być Wielkim. I zacząłem pisać. /.../ 
Cieszyłem się z tej literackiej emigracji i czekałem wy-
zwolenia Kraju. Myślałem, że jak się reżim zawali, to 
moje książki pójdą pod strzechy w Kraju” – pisał w 
jednym z tekstów Moszkowicz. 

Znalazł się w Szwecji w gronie kilku tysięcy 
Polaków żydowskiego pochodzenia. Większość z 
nich zaczęła tutaj budować swoją nową egzystencję, 
podjęła pracę, korzystając z dobrego klimatu, jakim 
otaczano nowych przybyszów. Dla Moszkowicza to 
był przyjazny klimat do pracy twórczej. W codzien-
ności szwedzkiej nigdy się w pełni nie odnalazł, pra-
cował dorywczo, nigdy dłużej niż kilka miesięcy. Ale 
też i Szwecja dawała tę możliwość, że nawet nie pra-
cując, tutaj nie mógł zginąć. 

Gdy inni robili kariery, on pisał. Tak wspominał 
go dziennikarz mieszkający w Sztokholmie, Ludomir 
Garczyński Gąssowski:  

Jesienią 1969 roku Moszkowicz znalazł się w 
Szwecji. To znaczy poza PRL-em. Ale mogł to być 
równie dobrze Anglia, Francja i jakikolwiek , jak wte-
dy uważaliśmy, “wolny kraj”. W Sztokholmie debiutu-
je powieścią “Paradyz” (1975), jedną z najlepszych w 
swojej twórczości. Pięć lat między debiutem książko-
wym, a wyjazdem z Polski poświęcił Michał na pozna-
nie dorobku zakazanej w PRL literatury emigracyjnej. 
Oczarował się szczególnie Gombrowiczem (wiem 
to, bo byłem świadkiem, mieszkając na tym samym 
piętrze akademika co Michał). Nic więc dziwnego, 
że tak jak „Trans-Atlantyk” był polemiką z „Panem 
Tadeuszem” (innego emigracyjnego pisarza!), tak 
jego debiut, „Paradyz”, stał się pastiszem „Trans-
Atlantyku”. Z tym, że Gombrowicz był świadom tego 
co robi...

Historię wydania “Paradyzu” Moszkowicz opi-
sywał w różnych publikacjach parokrotnie, czasami 
zmieniając wersję. “Pegaz bez skrzydeł przestaje być 
Pegazem. Pisarz bez wydawnictwa przestaje być pisa-
rzem. I chociaż rosną mu szuflady zapakowane jego 
rękopisami, ale przecież istotą pisania jest komunika-
cja z innymi. W takiej sytuacji znalazłem się w 1975 
roku, po napisaniu powieści satyrycznej „Paradyz”. 
Nie miałem żadnego wydawcy w pobliżu. Londyn da-
leko, a poza tym nie byłem kombatantem. Redaktor 
Giedroyć w Paryżu nawet by nie zerknął na moje 
pisanie. Byłem więc sam na sam z moją powieścią. 
Mogłem ją albo spalić, albo samemu się powiesić. Na 
pomoc przyszła mi pewna Pani, która oświadczyła, że 
mi powieść wyda. Dałem jej rękopis. Po trzech dniach 
książka była wydrukowana. Bez korekty, bez wglądu 
redakcyjnego. Jednym słowem wstyd i hańba. Do każ-
dego egzemplarza dołączono ulotkę, żeby Czytelnik 
podał nazwisko i adres. Była to robota Ludowej 
Ambasady.” 

Innym razem Moszkowicz pisał o przygodnej oso-
bie poznanej na ulicy, która wziąwszy jego maszyno-
pis, obiecała mu druk książki. 

Jak było naprawdę, dzisiaj nie sposób zweryfikować. 

Fragment niepublikowanego, większego eseju o twórczości Michała 
Moszkowicza
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Polska 2020 - rozdroże, czy bezdroże?
Rozmowa z prof. dr hab. 
Stanisławem Flejterskim, 
wykładowcą na szczecińskim 
Wydziale Ekonomicznym 
Wyższej Szkoły Bankowej w 
Poznaniu, członkiem Komi-
tetu Nauk o Finansach PAN.
Zacznijmy naszą rozmowę od  pandemii i kry-
zysu. Co będzie się działo z naszą gospodarką i 
finansami? Czy przetrwamy?
Są to pytania fundamentalne, z którymi wielu ostat-
nio  próbowało się zmierzyć. Kryzys 2020 porów-
nywany jest do wielkich kryzysów z lat 1929-1933 
oraz 2007-2009. Z mojej akademickiej perspektywy, 
ekonomisty i finansisty, ale i obywatela, zawsze 
ważny jest kontekst. Analitycy jak zwykle próbują 
opisywać, proponować, ostrzegać… Niezbędne jest 
przy tym podejście holistyczne, przy  badaniu tego 
co się teraz dzieje, trzeba by wziąć pod uwagę punkt 
możliwie szeroki punkt widzenia.

Ostatnio często obserwujemy tendencje antyglo-
balizacyjne, protekcjonizm, nacjonalizmy… Czy 
nadal nasz świat jest „globalną wioską”?
Mimo wszystko tak. Globalizacja i  deglobalizacja 
przenikają się i toczą równolegle. Mamy do czynie-
nia z niepewnością i ryzykiem, z nadzwyczajnymi 
turbulencjami i zawirowaniami niemal we wszyst-
kich sferach. Kraje ze sobą współpracują, ale i silnie 
rywalizują. Dotyczy to zwłaszcza dwóch głównych 
graczy: USA i Chin, odnosi się też do trudnych 
relacji między USA a Europą, a także do różnic 
interesów poszczególnych krajów europejskich. Od-
nosi się to również do Polski. Nasza sytuacja mieni 
się wieloma barwami i odcieniami. Każdy rzetelny 
obserwator musi docenić ogromne dokonania Polek i 
Polaków po roku 1989, również po roku 2015.

Jakie jest zatem źródło naszych obecnych niepo-
kojów, poważnych obaw o przyszłość, pesymizmu, 
a nawet czarnowidztwa?
Polska, mimo postępu, pozostaje krajem pół peryfe-
ryjnym, z kompleksami niższości wobec silnych i bo-
gatych, z kompleksami wyższości wobec słabszych. 
Niestety, nadal aktualna jest sławna opinia sędziwego 
prof. Witolda Kieżuna, powstańca warszawskiego, 
eksperta organizacji i zarządzania. Do czterech  
jeźdźców apokalipsy polskiej biurokracji zaliczył 
on: arogancję władzy, gigantomanię, luksusomanię i 
korupcję. Te fenomeny były wielokrotnie opisywa-
ne. Liczba afer, skandali, przykładów bezprawia i 
niesprawiedliwości jest wręcz imponująca. Krytyce 
poddawano marnotrawstwo, nieracjonalne, rozrzutne 
gospodarowanie środkami publicznymi, widowisko-
wy rozrost i koszty  biurokracji centralnej, niemal 
pełne zawłaszczenie państwa przez koalicję obecnie 
rządzącą, może – paradoksalnie, poza Najwyższą 
Izbą Kontroli. Napisano wiele o braku zaufania do 
państwa i jego instytucji, o nepotyzmie, o absencji 
wyborczej, o zobojętnieniu na zło, o wszechobecnym 
oszczędnym gospodarowaniu prawdą… Obserwuję 
to ze smutkiem i z niepokojem, również dlatego, 
że przed światem i przed naszym krajem znajdują 
się gigantyczne wyzwania. I nie kończący się spór 
o kształt praworządności w naszym kraju, o wolne 
sądy, o wolne media, o pozycję samorządów, uni-
wersytetów, organizacji pozarządowych. Trudno nie 
zauważyć, że wszystko to ma wpływ na perspektywy 
rozwoju gospodarki i finansów.

Jak więc Pan, jako ekonomista, ocenia obecny 
stan i nasze perspektywy?
Ekonomiści, jak zresztą wszyscy, różnią się opinia-
mi. Są w naszym środowisku apologeci tego rządu, 
radykalni optymiści, są pesymiści, a nawet katastro-
fiści. Są wreszcie, najbliżsi mi intelektualnie, realiści. 
Osobiście szanuję profesjonalne, wyważone opinie 
oparte na analizie faktów i na doświadczeniu. Nadal 

niezbędne są i długo będą rzetelne, niestronnicze 
analizy dotyczące kierunków i metod odpowiedzial-
nego rozwoju społeczno-gospodarczego, czy granic 
tzw. „polonizacji” i etatyzmu. Nikt przecież nie 
odwołał sensu powtarzania tradycyjnego polskiego 
powiedzenia: „oszczędnością i pracą narody się 
bogacą”. Państwo nie musi być „tanie”, ale powin-
no być oszczędne. A kluczową  kwestią pozostaje 
zachowanie miejsc pracy i zarabianie. Ostatecznie 
dobrobyt zależy głównie od pracy. (...)

Eksperci szacują, że po pandemii wielu pracodaw-
ców nie przetrwa, a część z nich będzie musiała się 
przekwalifikować...
Wszystko zależy od skali i czasu trwania recesji. 
Pilnie obserwujemy makro- i mikrotrendy. Z tej 
perspektywy bardzo trudno jest definitywnie prze-
sądzić, kto będzie należeć do branż i profesji trwale 
poszkodowanych przez turbulencje w gospodarce, 
a kto będzie beneficjentem. Chodzi o to, aby tych 
drugich było możliwie najmniej. Nie bez powodu 
od dawna głoszona jest intrygująca opinia, że kryzys 
jest szansą i że nie wolno go zmarnować. Kluczową 
kwestią jest przetrwanie, powrót do poprzednich po-
ziomów aktywności gospodarczej. Nie jest to wcale 
takie łatwe – szczególnie w przypadku niektórych 
usług czy aktywności w sferze kultury; dotyczy to 
także niektórych nisz w sferze produkcji przemysło-
wej. Za jakiś czas przekonamy się, komu udało się 
przetrwać trudne czasy. Wiele zależy tu od zachowań 
przedsiębiorców i pracowników, równie wiele od 
polityki gospodarczej rządu i samorządów, niema-
ło od koniunktury u naszych głównych partnerów 
zagranicznych, z Niemcami na czele. 

Dwa największe trendy, które się ujawniły w cza-
sie pandemii, to praca w domu i zakupy online...
Znaczenia obu tych fenomenów nie sposób przece-
nić. Dla wielu pracowników i wielu klientów stały 
się nową normalnością. Trudno powiedzieć, czy 
tak będzie w czasach post pandemicznych? Trudno 
odmówić poważnych zalet pracy zdalnej, jak i zaku-
pom online. Zapewne będą się one nadal rozwijać. 
Ja jednak uznaję i doceniam również zalety pracy w 
audytoriach uczelnianych oraz zakupy bezpośrednie.

Pandemia i wymuszona izolacja spowodowały, 
że ludzie jeszcze chętniej zwrócili się ku nowym 
technologiom.
Na nieustający postęp jesteśmy w pewnym sensie 
skazani. Trzecia dekada XXI wieku rozpoczęła się od 
pandemii i lockdown’u, co zapewne jeszcze bardziej 
przyspieszy i tak dość szybki postęp w  sferze no-
wych technik i technologii. Optymiści nie od dzisiaj 
uważają, że nowe techniki i technologie są głównie 
szansą, nie muszą prowadzić automatycznie do spad-
ku zapotrzebowania na pracowników. Tak się dzieje 
zwłaszcza w warunkach rynku pracodawcy.

Czy sądzi Pan, że rynek podróży służbowych, 
konferencji branżowych i szkoleń w dużym 
stopniu może przenieść się do sieci?
Należę do tysięcy nauczycieli akademickich, którzy 
od połowy marca pracują w trybie zdalnym. Dotyczy 
to wykładów, seminariów dyplomowych, również 
obron prac, z doktorskimi włącznie. Niespodziewa-
nie wykładowcy i studenci zostali zmuszeni do  na-
uczenia się pracy on-line. I to się przyjęło. Niemało 
jest zalet nauczania zdalnego, są i oczywiste wady.     
Osobiście cenię sobie jednak kontakty bezpośred-
nie. Tak się składa, że od tygodni komunikuję się z 
moimi kilkoma  grupami, a nie widziałem jeszcze 
twarzy większości studentów. Kontakty zdalne 

pozostaną z nami na stałe, choć wolałbym, aby były 
uzupełnieniem, a nie jedyną formą komunikacji. 
Poszerza się też oferta szkoleń i konferencji w trybie 
on-line…

Pandemia wywołała kryzys gospodarczy na całym 
świecie.  Jak świat może sobie z tym poradzić?
Okazało się, że w sytuacji nadzwyczajnych turbu-
lencji częściowo lub całkowicie zerwane zostały 
łańcuchy dostaw, głównie między „fabryką świata” 
czyli Chinami i  kilkoma innymi krajami azjatycki-
mi, a USA i Europą. Argumentem za przenoszeniem 
produkcji do innych krajów były głównie różnice w 
kosztach pracy. Powrót do poprzednich modeli nie 
byłby jednak łatwy, nie wiadomo też czy pożądany z 
punktu widzenia równowagi w gospodarce globalnej.
Niektóre profesje nabiorą nowego wymiaru...
Moim zdaniem pracodawcy w dającej się przewi-
dzieć perspektywie będą poszukiwać  specjalistów, 
ale i tzw. generalistów, czy multiinstrumentalistów. 
Najlepsi znajdą swoje miejsce na rynku pracy, być
może nie jako zatrudnieni u kogoś, lecz jako 
założyciele swoich firm. Od wielu lat obserwuję z 
zadowoleniem kariery moich licznych absolwentów. 
Największe szanse mają osoby kreatywne o cechach 
liderów, umiejętnie zarządzający ludźmi, umiejący 
podejmować decyzje, niekiedy ryzykowne. Lista  
oczekiwań ze strony pracodawców jest niemała.

Z prognoz demograficznych wynika, że do roku 
2030 na świecie będzie 2,7 mld osób w wieku 19 
lat lub poniżej.
Dekada w warunkach burzliwych zmian jest niemal 
chwilą. Rozmawiam o tym nie od dziś z moimi 
studentami. Jak odnajdą się na zmienionym i stale się 
zmieniającym rynku pracy dzisiejsi licealiści, obecni 
absolwenci studiów? Zmieniają się preferencje, 
proporcje między pracą a życiem. Kierunek ukończo-
nych studiów nie oznacza, że przez całe zawodowe 
życie dana osoba będzie się spełniać w wybranej 
profesji. Życie jest nieustającym „polowaniem na 
okazje”. Przyszłość należy zwłaszcza do tych, którzy 
potrafią się dostosowywać do zmian, są zorientowani 
na uczenie się przez całe życie. Ludzi mądrych w 
Polsce nie powinno zabraknąć. Nadal próbuję wie-
rzyć w merytokrację.

W jaki sposób pandemia wpłynie na migrację 
zarobkową?
Na decyzje o zmianie miejsca pracy, czy to w skali 
kraju, czy między krajami, oddziałuje wiele znanych 
czynników, ekonomicznych i pozaekonomicznych. 
Pandemia 2020 jest niewątpliwie dla świata nowym, 
bezprecedensowym doświadczeniem. Trudno 
jest więc przewidzieć, jaka będzie dynamika oraz 
kierunki ruchów migracyjnych. Najwięcej zależy od 
rozwoju gospodarki i finansów w poszczególnych 
krajach i regionach, w tym od przebiegu dwóch 
procesów: globalizacji i deglobalizacji. Osobiście za 
najlepszą dla świata uznałbym globalizację ucywili-
zowaną, inkluzywną, opartą na współpracy. Budo-
wanie mostów jest korzystniejsze niż budowanie 
murów. Warto stąpać twardo po ziemi, ale i marzyć, 
wierząc, że możliwy jest rozwój zrównoważony. 
Potrzebujemy więcej harmonii, empatii, tolerancji, 
również złagodzenia konfliktogennych nierówności 
dochodowych. Ludzie  zawsze z różnych powodów 
wędrowali, będą wędrować i po obecnej  pandemii. 
Czasem jako turyści, czasem w poszukiwaniu lepszej 
pracy lub pracy w ogóle.

Wielu ekspertów podkreśla, że polityka rynku 
pracy po pandemii musi chronić kapitał ludzki. 
Jak to zrobić?
Nie ma łatwych recept, nie ma panaceum. Z niedaw-
nych badań wynika, że Europejczycy, w tym i Pola-
cy, mają wiele powodów do obaw o konsekwencje 
pandemii. W czasach gospodarki post pandemicznej 
bezpieczeństwo, w szerokim znaczeniu tego słowa,  
będzie nadal kwestią fundamentalną. Odnosi się to 
również do kapitału ludzkiego, ostatecznie to ludzie 
byli i będą najważniejsi. Osobiście nie tracę resztek 
optymizmu i nadziei, że jednak dla „wszystkich 
starczy miejsca pod wielkim dachem nieba”.

Rozmawiał: Leszek Wątróbski
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Stosuj się nadal do zaleceń władz. Czytaj więcej na 
krisinformation.se lub dzwoń pod 113 13.

Tegoroczne lato jest inne. Ważne, żebyśmy nadal zachowywali 
od siebie odstęp. Musimy też przemyśleć podróżowanie, 

wielu z nas musi też poczekać z przytuleniem tych, za którymi 
tęsknimy. Chociaż to ciężkie, musimy wytrzymać i chronić się 
nawzajem. Wspólna odpowiedzialność ma duże znaczenie. 

Razem hamujemy rozprzestrzenianie się zakażenia.

OD SZWEDZKICH WŁADZ

Zachowaj odstęp w sklepach, 
parkach i restauracjach. 

Dziękujemy, że wytrzymujesz.


